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korkı-dan terlerken! •• 

Şehrimize veri
len çimento 
çoğaltıldı 

Pen'be, uyuya lıalmq ue florlaınafıta olan lıoca- tstanJJul~ IJurnu 

Belediyenin kontrolüne rağmen 

Dün fırınlarda yine ça
bucak ekMek kalmadı 

sına Jıızıyor, ~ıyorda... ~-· Uı ınd im .... ~ tu an ~ ento -·--------
Bu suretle aradan yarım saatlik bir şıl mışıl, ne de rahat uyuyor! getiPtlJ-•.. Bın~ııa. ''erlerin elınte.. •• 1rtı·~ İzndPden te-ın 

zaman geçmişti. Bir aralık Penbe, yor- Kıyamet kopsa, dünya baştan başa ha- ~•~H ~ .., H .,._. ... 
gunluktan, uykusuzluktan bir köşeye rap olup batsa onun hiç umurunda de- Muıtaka iktiaat müdürlüğü çimnto ediJmesJne ile ihtiyaçta ft fazla eJıntefı aJınntast-
sinip yatan kocasına seslenerek dedi ki: ğU. •• fialerinin tcabit ettirmektedir. Fiatler na mmutan V --s•-s"-efı 

- Artık vakit yaklaşıyor. Bu dakika- Behey duygusuz, hissiz adam! Buka- gazetelerle ilan edilecektir. ~,- c-r.snn.,..-. -
aa biz hayatla memat beyninde, ömril· dar uyuduğun yeter artık ... Bu dakika- Reami teıckküllerin ihtiyacı. vekil~ Şehrimizd~ki fmnlara muayyen mik- veya kamyonla ifçilerin bulunduklan 
mUzUn en nazik bir saatini yaşıyoruz ... da yalnız benim değil, senin hayatın da te bildirilecek ihtiyaç listelerine göre IMlarda verilen unlardan ekmek imal mıntakaya götürdükleri teabit edilmiı
Bir kaç dakika sonra hayabmızın alaca· tehlikede bulunuyor. Hele bu potanın nynca kartllanacaktır. iktisat vekaleti ve satlfa dün delebiyc zabıta memurla- tir. 
ğ!. istedikamket artık kat'i bir surette teay- içinden halis altın çıkmasın da o vakit ~imento fahri.kalan birl~.k i~eri büro- tının sı~ı kontrolleri altında yapılmı§, !zmir fınnlannda çıkarılan ekmekler 
yun ece .. . b,...,na ne:ler gele.....x.;ni görürsün.. d l Buna rnumen _Lmeklerı· ·· tl t"k f • h lla ih • k ılam 
Şlmd' .. ...x... b kled"ğ. • b ..,... ""0 ' ı.una, ev et, vilayet ve belediyeler ih· •V• .. ".. •• ~ n sura e u en- zmır a nın tiyacını arı ağa 

ı ....,ıs .. masmı e ı nnız u po- Ve Penbe kocasının yanına gitü. onu . _1 _ 1 el d .. ıgı .. gor.lilrn. uıtur ... Bu .sebeple fırınlar mahsus olduguw ndan bu gibi satııılara 
tanın kapalhnı açar açmaz onun içinde uyandırmak ı·çın· kollarından tutup .... __ tıya~nnın iat er dahilinde lcarşılan- d dih d " ı:;• ...... ..-- • tın" • 0.nun e ız am un yıne devam etmİ"- müsaade edilmiyecektir. Dün bı·r fınn-
nlnımızın yazısını da görmUş olacağız. mağa ve bunun kMi gelmemesi üzerine masını emır e İftil'· " 

B d ki 
R-.....,· t~-LL .. l'- d d Lala b lır. cının barice külliyetli miktarda -'-- -'-

ura a cıvayı eğer tasallftp etmiş ve demirciyi yumruldamag· a, rimdiklemegv e ........ ı ~u ıcr ~ın a .. n u· H b ~C&; altın kölçeSi görecek olursak kurtulduk koyuldu. r- · ausi ihtiyaçlan k.ıu11lamalt mahadi.ylc a er aldığımıza göre, bazı kim~e- rattığı görülmüş ve kendisi tamim cdi-

d ktir 
ik~-ftt v-·'-a*] u· t · --''" · · · f r.i.n dün d~ civar k.azaı. arda bulunan tü- ı~n evrakla müddeiumum.ili"gve ven·lmi._ 

eme . Canı yanan Memo birden bire uyan- uoa C&; e zrnır vuayetı ıçın yen b - ~ 
b. •- t • L--L· • el I tun ve ag amelesının ekmek ihtiyaçla- tir. 

Aksi takdirde bizi celladın bıçağı al- mış ve yerinden fırlamıştı. Uyku ser- ır .. on enıan u:auıt etmiş, eVY ce z· tında can vermekten dünyevi hi,. bir semliğini üzerinden gı·dermek içın· göz· mirin aylık ihtiyccı için tayin olunan unı tdemin etmek için lzmire sureti mah- Elden ekmek satanlar ve ihtiyaçlann· 
s b ·· t • ınlm A Fusa ıı e.dam göndererek muhtelif fı- dan fazla ekmek alanlar ha'-kında da 

kuvvet ve semavi hiç bir mucize kur- lerini oğuşturduğu sırada Penbeye de- q yuz on çımento artt ~r. n• ı ııı;. taramaz. di ki: cak bu çimentolar fstanbulda Zeytin· rın ardan ikişer, üçer taneden otuz, kırk §iddetli takibat yapılacak ve bu gibiler 
ı. f b . .__ _ d l __ ,_ ekmek satın aldırdıkları ve bunları tren adliyeye verileceklerdir. 

Kocacıgvun, yattıgvın yerden 1--1L artık. Am kar .~ .• , B . uumu a filUISID an a ınaca1tbr. r ........ : ....... a.lUA - an ıc'6.m, sen mısın. enı K . efo~ ...... :r .. uıauı::ıaccoocoo=occcc~~occacoocoaaı:ıacaaccao::ıoaaaaaacoc 
Eğer potada kaynayan madeni kıvama biraz daha bırakmadın. !şte tam gördil- ontenıan yalnız fzmir ihtiyacını kar- K h ~imiş bir vaziyette bulamıyacak olur- ğüm rilyanın neticesini idrak etmek üze- şılayacak miktarda tesbit edildiği için a ve tevziatı ba~lıyor 
sak yarın mezarda bol bol ve istediğin re bulunuyordum. bu çimentolar diğer viliyetler ihtiyaç• ~ 
gibi dinlenir, yorgunluğunu tamamile Aman ne tatlı, ne güzel bir rüya idi ları için satılacakbr. 
giderirsin. Şimdi uykunun sırası değil. bu?! Şehrimizde çimento ticaretiyle meo· p d b 
Yanıma gel de bana yardım et... Hani gençliğimizde ekseriya yapar- '1UI olanların eski senelerdeki ciro mik- azartesı·n en ı·ıı· 'aren 

Fakat Memo bu sözleri duymamış gi- dık, yeşil çayırların, çimenlerin üzerine tarlanrun teabitinden sonra ihtiyaç nis-
bi hiç .sesini çıkarmadı. Ayni zamanda her ikimiz birlikte, yanyana serilir, ya- betinde tevziat yapılmuı için mıntaka 
Memonun bulunduğu köşeden bazan ya- tardık. iktisat müdürlüğü gereken tedbirleri al· herkes kahve alacak 
nş, bazan da yüksek ve blm çıkan Rüyamda yine öyle zümrüt gibi bir mı,tır. 
akortsuz, tuhaf bir takım sesler, yük- yeşillik ortasında, tar.e otlann üzer)ne Dün ıehrimizde meYcut 12 moı:ayılt• 
selmeğe başlmaqtı. seninle uzanmış, istirahat ediyorduk. cı mınta1ca iktisat müdürlüğünde tol>" 

'Ostilste iki gece uykusuz kalan de- Sen bana paradan, albndan ve zengin lrınmışlar ve kendi aylık sarfiyat mik· 
mircl Memo kırk sekiz .saatten beri de- olmak istediğinden bahsediyordun. Ben tarlanmn tcsbiti mCICleaini görüşmüş-
vam eden ezici yorguruuklann Uzerinde ise o dakikada sevişmekten ve seninle lcrdir. Mozayıkcılar ihtiyaçlarını müş~ 
yaptılı tesire mukavemet edememiş, baş ~ verip Aşikane, tatlı dakikalar Ce-rek bir cetvel halinde tanzim ederek 
yere uunır uzanmaz gözlerini kapamış- geçirmekten başka bir şey dilşünmiyor- iktiııat müdürlüğüne vercceklttdir. 
h. Ve başının ucunda ölüm tehlikesi do- dum. ----
!aştığı halde o bundan habersmnfş gibi Biz orada yattığımız SU"ada birden bi- Jk • "ht "kA 
kendisini derin, deliksiz bir uykuya tes- re hava bozdu. Evveli yağmur hafif bir l l l ur maznunu 
l1m etmekte gecikmemişti. serpinti halinde başlamıştı. Sonra şid- ad/İye ue Verı.fdt" 

Bnkıcı çingene kansı kocasının bu' ka- detlcnerek bizi adam akıllı ıslatmağa " 
yıtsızlığı, ölümün karşısında bile eski başladı. Islantmaktan korunmak için 
gevşek huyundan vaz geçmediğini gös- ayağa kalktık. Ben o dakikada birden 
teren tcnbelliği ve gayretsizliği karşısın- bire ferkettim ki yüzüme düşen her yağ
da birdenbire öfkelenmişti. Bununla be- mur katresi cildimin, başımın üstüne te
raber vaz.iyeü ve btlh~ Memonun çı- masında derin bir acı husule getiriyor. 
kardığı horlama seslerini tuhaf bulduğu Büyük bir hayret sezerek yere düşen 
için Penbe o dakikada gülmekten de yağmur danelerlne baktım.. Bir de ne gö
kendinl alamamıştı. Avazı çıktığı kadar reyim! .. Meğer bu yağmur k.atreleri gök
bağırarak: ten düşen sa~nrı, çil çil altıncıklardan 

- Ben burada korkudan ecel terleri ibaret değil mi!.. Etrafımızda adeta bir 
aökilyorunı. Bu mlskin, tenbel herif ise altın deryası peyda oh vermişti ... 
Adeta kuştUyü bir şiltede yatar gibi mı- - BİTMEDİ -
N:ıı:ıacaaccocc:ıoı:ıocccccaacaı:ıoc:ıoccı:ı ı.::ıccı:ıooc:ıoc:ıı:ıa~cco~~ 

Mısırda yeni hükümet AkdEntzde esrarengız 
dün teşekkül etti Alman hareketleri mi? 

• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
Maarif nazırı Hasan Heykel paşa, Evkaf 
nazırı Hasan Rnzle paşa, maliye nazın 
:Abdülhamit paşa, milli müdafaa nazın 
Basruı Sadık paşa, Pasif korunma nazırı 
:Abdülkavi Ahmet paşa, Nafıa nazırı 
İbrahim Abdülhadi bey, Sıhhiye nazırı 
Halit Mahmut ~y, İçtimai muavenet 
nazırı Abaza bey, Ziraat nazırı Raşi& 
bey, levazım nazırı Ahmet Hüdai bey, 
Ticaret ve sanayi nazın Abdürrahmnn 
Ömer bey •• 

Hariciye, Ekaf, Maliye, Maarif, milU 
müdafaa nazırlan evvelki kabinede de 
ayni vnzüeleri ifa ebnekte idiler. Bu 
kabinenin teşkili ile Vafd partisile İçti· 
mat muavenet işlerinden dolayı çıkmış 
olan ihtillf nihayete ermi.ş bulunmakta· 
dır. Vahi partisi na7.ırları gecen ikinci 
teşrinde kabineden çekilmişlerdi. 

Yeni pasü korunma nazın hükUmetin 
bUyUk ehemmiyet verdiği hava müda
faa işleriyle bilhassa meşgul olacaktır. 

---0--

Sov yellere göre 
• RASTARAFI 1 INCi SAfrtF'F.DE -
.r.ırhlı ve piyade J..11vvetlerine hiicum et
mişlerdir. 30 Temmuzda vuku bulan ha
va muharebelerinde 18 düşman tayyare
si dilşUrUlmüştUr. Bizim nyiabmız 8 
tayyareden ibarettir. 

MOSKOVAYA YAPILAN 
HUCUM 
Moskovn 1 (A.A) - Tas ajansına göre 

:Alman tayyareleri ôUn gece Moskovnya 
yeniden akın yaomak tesebbüsünde bu
Junmustardır. Dafi batarvalarile avcı
lar Moskovaya yaldaşmaİnına meydan 
vermeden düşman tayvarelerini dağıt
mışlardır. Ancak bir iki tayyare şehrin 
fü~erine gelebilmistir. Bazı yan{?ınlar ol
muı;sa da söndürtilmücfür. Askeri he
def1Prde hasar olmamıştır. 

Moskova 1 (A.A} - Sovyet istihbarat 
bürosunun tebliği: Perşembe gecesi 
Smolensk ve Zitomir istikametlerinde 
muharebeler devam etmi~. Cephenin di
ğer ktSımlannda mUhim muharebeler 
olmamıştır. Hava kuvvetlerimiz işbirliği 
yaparak düşman motörlil kollannı bom
balamı~lardır. -Peru yine EJılHlförle 

il.arp mı edeceJı? .. 
Lima (Peru hü1cümetinin merkezi) 

1 ( A.A) - Hariciye nezaretinin tebli
ği: Muhasemahn tatil! için muayyen bir 
tarih tesbit eden bir anlaşma mevcut 
bulunduğuna dai: Elcvatör hükümerinin 
V-.ingtonc:laki aiyas1 memurlan taraFın
tian yaoı1maş olan beyanatla mezkQr hU
kümetin ayni mesele hakkındn neşret
miı olduğu tebliğin hakihte uygun ol
nıadığ1a1 kat'i li.!anla tekz.ip ederiz, 

• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tungun Vi.şi muhabiri bildiriyor : Al· 
man kontrolü alhnda bulunan Paris 
matbuatında amiral Oarlaoa ve Vişi hü
kümetine karşı şiddetli hücumlar )'B· 

pdmaktadır. Bu gazetelerden biri Rus 
seferinin başından beri Vişi hükümeti
nin sanki Almanya hezimete uğnyacuk
Dll$ gibi bir intizar siyaseti takibine bq

lamış olduğunu yazmaktadır. 
Nuvotan gazetesinin başmuharriri B. 

Duşen Almanya ile iş birliğ:ne taraftar 
olmıyan Vişi kabinesine karşı Degolcu 
muhaliflerin bir blok teşkil etmelerin
den şikAyet etmekte ve hüklimetin inti
zar siyasetiyle iş birliği siyasetinden 
birini kat'i olarak tercih etmesi ve yeni 
kabine teşkil edilmesi 1.hun geldiğini 
yazmaktadır. 
ŞİMAIJ AFRiKADA NE 
YAPMALI İMİŞ? 
Yme Pariste çıkan Övr ~ &Ö

re Fransa Afrika müstemlekelerini yal
nn başına müdafaa edemiyeceğini an
lamalı ve Hincliçinide JapoDlarla yaptığı 
gibi Almanya ile ele bir it birliii :siya
seti takip etmelidir. 

Slovakyaya havadan 
hücum edildi 

• BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
LtTV ANY ADA. SlVIL JDARE 
Helsinki, 1 (A.A) - Dunanın ce

nubunda bulunan esJr Litvanya arazisi
ni de ihtiva eden v~ Oaland adı verilen 
yeni mıntakndaki Alman sivil idare ko
miseriyle Litvanya umumi valisi halka 
hitaben birer beyanname neşrederek si
vil idarenin kurulduğunu ve idari teşki
lah bildirmi,lerdir. Bu beyannamelere 
göre eski Utvanya topraklan üç idari 
mıntnkaya ayrılmaktadır. Bu mıntkalar 
şunlardır: 

Knuna, Vilnn ve Şrulen. 

JAPONYA 
Panama:ya Jıızmış! 
Vaşington, 1 (A.A) - Amerika 

bahriye nezareti tarafından bildiri1dlğl
ne göre Panama bnalındaki tamirat 
ı:Jolayıstyle Japon vapurlanna kanaldan 
geçmek için müımade verilmemesi üze
ıine Japonya Panama cümhurlyetiyle 
ticari muamelelerfoi kesmiştir. 

Bu hadiııe çok manidardar. Zira ilk 
defa olarak Japonya bir Amerika mem· 
leketine ihracab men etmektedir. .... _ 
Manculıo. RJf'Vat 
Jaülıümetlnf tanıınq 
~aRT"et', 1 ( A.A l - Mançukonun 

mQstakll H1rvat hOkUmeünl tanıdığı 
resmen bildirilmektedir. 

.. Gaziler caddesinde Süleyman oğlu 
tuccar B. fbrahimin kundura çivisini B. 
Mehmet oğlu Hüscyine kilosunu 500 ku
ruştan sattığı, onun da nyni çiviyi kilosu 
800 kuruştan başka birine devrettiği şi
kayet edilmiştir. Her ikisi de ihtikar 
yaptıklan iddiasile ndliyeye verilmiş
lerdir. 

--0----

KEMALPAŞADA 
Domuzlar llcığlara 
zarar veriyor ... 
Kemalpaşadan bUdirildiğine göre bu 

bô1gede son günlerde domuzlar pek zi
yade QOğalm~ ve sUrü halinde bağlara 
mühim zararlar venncğe başlamıştır. 
Domuzların avlanması için villiyetçe 

tedbirler alınması temenni edilmektedir. 
~>--·· 

KAZALARDA 
Araba telıerlelı 
demiri satışları... 
İktisat vekaleti araba tekerleklerine 

konulan Sina demiri ihtiyacını temin et· 
mek için Karabük demir ve celik fahri· 
kalannda imal ettirdiği ~berlerden 
şehrimize de göndermiştir. 35 - 40 mili· 
metre genişliğinde ve 10 milimetre ka
lınlığında olan bu çcnberleri şehrimiz
de işliyen arabalarda kullanıhnağa elve
rişli olmadığı görülmüş ve bunlar knza· 
Iara sevkedilmiştir. Kazalarda Ziraaı 
Bankası depolannda bulunan mezkOr 
demirlerin ihtiyaç sahiplerine satılması 
hnkkında kaymakamlıldara tebliğnt ya
pılmıştır. 

---o----

Gazi 'l'eıtlJlye Enstitüsü 
için şehrimizde 
yapdacalı imtihanlar 
Gazi Terbiye enstitüsünün muhtelli 

şubelerine parasız yatılı olarak ginnek 
istiycnlerin yazılı imtihanları .f ağustos 
pazartesi günü başhyacaktır. O gün 
Türkçe. edebiyat ve Pedagoji şubelerine 
girmek istiyenlerin, 5 a!u,stosta tabiiye 
ve matematik .şubelerine, 6 ağustosta da 
tarih. coğrafya ve beden terbiyesi şube
lerine girmek i<>tiyenlerin imtihanları 
yapılacaktır. İmtihanlar İzmir '01ku ilk 
okulunda icra edilecektir. 
İmtihanlara öğretmen okulu mezun

lariylc olgunluk imtihanlarını ~·ermiş 
Lise mczunlnn kabul edilecektir. $imdi
ye kadar muhtelif şubelere 31 kişi mü
racaat etmiştir. 
İmtihan komisyonu maarif müdllril 

B. Reşit Tarakçı oğlunun reisliğindedir. 

ZABITADA 

Domuz zannedeıtelı 
öldürmüş-

Seferihic:ıar ka7.asına bağlı Do~an 
bey nahiyesinin Ilıca mevkiinde, Ko-
7.anlı kövUnden KUrt oğlu Ahmedin, 
ayni köyden tenekeci Mehmet usta ta
rafından domuz avında atılan bir kur
şunla vurularak öldüğü zabıtaya şik!
yet edilmistir. Mehmet usta tutularak 
tahlcikata baslanmıştır. 
KAIUSIHI BAŞIHDAH 
YARA.lAMIŞ-
Karanunnda 1nönli caddesinde Mus· 

tafa oğlu Sevketin geçimsizlik yilzünden 
karısı Gillizan yere vurmak suretiyle 
kasından yaraladı~ iddia edilmiştir. 
Şevket yakalanmışbr. 

Her eve 11e aileye fişler verDecelı, IJaldıalllJI' ue 
talunisler lif ınaJıalJH ind lıahve saıacaıı ... 

hmir halkının aylık ihtiyacına tahsis hile yaparak ikinci defa kahve almasına 
edilmiş olan 752 çuval çekirdek kahve- meydan verilmiyeoek ve hile yapanlar, 
nin pazartesi gününden itibaren halka adliyeye sevkedilecektir. Bakkalların 
tevziine başlanacaktır. kahveyi gizlememeleri için de hesapları 

Bu hususta 1Uzum1u tedbirler ittihaz kontrol altında bulundurulacaktır. 
edilmiştir. Tevzi işi için hazırlanan def- Şehrimizdeki tahmislere de ayrıca 
ter ve listelC"r, İzmir ithalatçı birlikleri kahve verilecek ve onlar da satışlnn, fiş 
umumt kntibliği tarafından semtlere gö- mukabilinde kontrol altında yapacaklnr
re tasnif olunmuştur. Her eve ve aileye dır. Tahmislcrin, kahvelere ecnebi mad· 
birer fiş verilecek, Mahalle bakknllann- deler kanştırmamalan için tertibat alın
da da kahve bulundurulacaktır. Halk, mıştır. 
bu fişleri semt bakkallanna vererek be- İzmir halkının iki aylık ihtiyacını kar
deli mukabilinde kendisine ayrılan kah- şılmnak için yapılacak bu tevziattan bir 
veyi alacaktır. hnfta sonra da yeni parti kahve tevzia-

Bir defa kahve almış olan kimsenin, tına başlanacaktır. 
~accccıc:ıaaaccccaaaccacccccccccca~..-cr.r...ocaaaccccccccccaacc~ 

a1rerika Rus a a hor ak il ~ i altına ı 
ga.,~ımda bulunacık Sov11etıere beganname 

• BA$TARAFI 1 İNCi SAHiFEDE • • BAŞTARA1' .. I 1 İNCi SAHİFEDE • 

B. Run•eltin Rıısyanm meşru müda· 
faıısmda giisterdiği azimlirlığı büyük 
takdir ve hayranlıkla takip ettiğini bay 
Staline söyledim.. Scvkiyat meselesini 
ve So\'yetJcr birliğine gönderebilcccği
mh malzemenin nevi ve mikdarmı mü· 
zakcrc ettik. Bu husustn şimdi taCsilıit 
veremem.. Bu akşam hükümeün diğer 
crki'miylc göriişeccğim. Yann öğle üze. 
ri, B. Stalini tekrar göreceğim. B. Staliu 
baıın reisicümhur için bir mesaj vermiş
tir •. 

Amerikan yardımından dolnyı sami· 
mi tcşekkiir ve tnkdirlarini bildirmiştir. 
Ve Amerikanın Sovyct"millctinin Hitle
rin yıkılmasında büyük bir rol oywyn. 
cait itimadını i(ade ederken yanılmamış 
olduğunu söylemiştir. 

B. Staline Birleşik Amerikanın Rus
yayn derhal malzeme sevkine Amade ol
dujhınu ve hu sc\'kivatn harbın devamı 
ıniiddetince devam edileceğini bildirdim. 

Bu malzc.-:." bedelinin tediyesi hak· 
kında sorulan bir suale cevaben B. Hop
kins demiştir ki : 

- Bu hususta hiç bir zorluğun baş 
göstermiyecef;nden ve hiç bir gecikme 
vuku bulmıyacağından eminim •. 

l\'IOSKOVADA HASAR AZ 
B. Hopkins, B. Ruzveltin arzusu ve 

teşebbl\sü üzerine Moskovava ~eldiwni 
ve IDtlerle mücadelenin şekil ve usulle
rini müukereye snlah1vettar oldu~nu 
hattr1ntrnış ve sunları ilSve etmistir ~ 

- Sovvetlerin büvük bir itimatla mU· 
cadele ettiklerini mUsahede ve tcsbit et· 
tim. Moskovada yaptıi!ım turnede pek 
az hasar olduğunu gördüm. 

B. RU7.VRLT TE RUS HEYETİYLE 
KONU$TU_ 
Va inl!fon. l (A.A) - B. Ruzvclt ı:e~ 

neral Kolinkofon rh·nseünde Va~inı:to
na ı!l'Jen Rus askeri hcı•eilni kabul et· 
mistir. Bu heyetin ham m:llzcınesi s'ipa
ı1ş1eri kin burada bulundui;ı malüm
dur. Sovyet hliyiik elcisi B. Umansld 
nıiilAkaffa hazır bulunmustor. 
tıd PETROL GEMİSi VERtLİYOR 
VaıPn~on. 1 (A.A) - Dahiliye naT.Jn 

İclal 07..etecilere Sovyet hirliibıin birle
şik Amen1tadan iki petrol ıemisl iste
dilini bildirmiştir. 

---<>----
Bol~ tcnıwftl'edlerlnl 
A ınerllıa yetlsflrecelı-

BoynC9 Ayres, ı (A.A) - Nuyon 
ttazeesf.ne göre BoliTYanın Vaıinstton 
eli.ııi Amerilca hariciye müateşan Sum
ner Vclııle bir mülikatta bulunm11$tur. 
Bu mülilcatta Bolivyaya bir Amerikan 
aalceri heyetinin lzanu esaslı surette tet
\:ilc edilmittir. 

Bu askeri heyet Bolivya tayyarccile
Tin1n talim ve terbiyeeiyle meşgul ola· 
caktır. Ağustoıı içinde bir an1apa ya
pılacaktır. 

c SiHUılarını kul!anabilenlere hitap 
ediyorum. Çetelere iltihak ediniz. Nef
ret ettiğimiz Alman kıtalannı yok et
mek için yeni hatlar vücuda getiriniz. 
Faşistleri kuduz köpekler gibi imha edi
niz. Trenleri yoldan çıkarınız. !rtibatta
rını kesiniz. Düşmana bir tek buğday 
tanesi kalmaması için depolarınızı uçu
runuz. Çok yakın bir istikbalde size lil
zım olabilecek mahsulü toplayınız. Geri 
kalanını tahrip ediniz. Pancar, keten ve 
saire gibi sınnt mnhsulleri de tahrip edi
niz, Zafer saati yakındır. Düşmanla dö· 
ğüşmek ve onu imha etmek için her tül"
IU gnyreli ~österiniz. 

Almanlara r!Öre 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
t.ında Smolemk civannc:laki çenber 29-
30 temmuzda yenider daralDllfbr. Düt
mann ni!ır zayiat \'erdirilmektedir. 

ESTÖNY ADA il..ERLEYlŞ 
Berlin, 1 (A.A) - Estonyada hare· 

katta bulunan Alman teşekkülleri 31 
temmuzda Bolşevikler~ iimale doğru 
pü kürtmeğe muvaffak olmupardır. 

BiR RUS ALAYI İMHA EDİLMİŞ 
Bcrlin, 1 (A.A) - D. N. B. aiansı 

bildiriyor : Pcypus gölünlin şarkında 
muhasara edilmiş olan bir Sovyet alayı 
30 temmuzda tamamiyle imha edilmiştir. 
Bu alayın muhasara ÇP.nberini yanna 
teşebbilslerinin hepsi püskürtühnüştür .. 
SOVl'ETLERİN BİB G'ÜNLtİK 
KAYIBI •• 
Berlin, l (A.A) - Alman hava kuv· 

vetleri şark cephesinde 30 temmuz,la 
gündüz ve'gcce cereyan eden hava mu
harebelerinde 57 Sovyet tan•aresı tah
rip ctm.iştic. Ayn~ 55 Sovyet tayyru-esj 
de yerde tahrip edilmiştir. Sovyetleı 
son 24 sant zarfında ccınan 112 tayYare 
knvbctmişlerdir. 

Roma, 1 (A.A) - Şark cephesine 
gönderilen İtalyan kuvvetlerinin hepsi 
şark cephesindeki tahşidat mahallerine 
varmış bulunuyorlar. Gazeteler bu ha
beri büyük başlıklarla neşretmişlerdir. 

Buz te~izindeki liman. 
ıarın bombardımanı 

- RASTARAFI 1 tNcf SAHİFEDE • 
yapılan hilcumun doğrudan dotnıya ha! 
mane bir hareket teşkil ettiği kanaatin
dedir. Bu hilcum haberi Helsinlcide bU
yük bir heyecan doğurmuş ve gazeteler 
HAveler neşrederek hadiseyi halka bil
dirmişlerdir. Helsinkideki siyas! mahfil
lerde beyan edildiğine göre Finlandiya 
hariciye nazın bu tecavfuı: netict"Sinde 
hnsıl olan vaziyeti tetkıK: etmektedir. 1n
g1Jtere hükümetine bir protesto notası 
verilecektir. 

., .. 
Zihinleri 
Iş2al eden 
iki sual ••• 

ŞEVKET BİLGİN' 

• BAŞTARAFJ l iNCJ SAHİFEDE • 
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V!ıkıa hava hakimiyetinin )"alnız .,_. 
şınıı zaferi knzanamıyacağı mütalil!S' 
do~udur. Faknt Alman semalarında in· 
giliz hakimiyeti öyle bir vaziyet yarala· 
bilir ki Almanya harpte devamın i•· 
kıinsnlı!'1m nnlıyarak So~t Rusyanııt 
taarruz kudretini kazaıun:ısmdan e~cl 
İn:,riıtcre ile nnlosmayı tercih edebilir. 

Bütün lmnlnr bir takım faraziyeler· 
dir. Bununln beraber hakikat olan şe1 
Alman - Rus harbmdn bu sayısız f arıı· 
ziycleri nıüıılkün kılncnk ihtimntlcrt! 
çok yer bulunduğudur .. 

ŞEVKET BİLGİN 
- - ---.l'-- -

AGAÇTAN DÜŞTÜ 
Karşıyakada Soğukkuyuda Mustafa 

oğlu Tevfik incir toplamak üzere çıktığı 
ağaçtan baş aşağı yere düşmüş ve ~ır 
surette yaralanmıştır. 

o----

İzmirde lıaç asta 
ve amele var?-
izmirde mevcut başlıca fabrikalarda 

çalı~makta olan usta başı, usta 've işçi 
adedinin tesbitine lüzum görülmüş ve 
mmtaka iktısat mildürlüğ{i memurlarl 
bu J?ibi iscilerin tcsbitine baslamıştır. 

Hastanelef'i teftiş .. 
Sıhhat mildürü doktor Cevdet Sara

coğlu, dlln şehiimlı.in bazı hastaneleri· 
ni teftiş etmiştir. 

---<>----

Polis divanında.. 
Dün öğleden sonra adli kısım reisli· 

ğinde toplanan polis divanı, ban polis· 
lere ait tahkikat evrakı üzerinde mUza
kercdc bulunmuş ve bunlara ait inzibatJ 
kararlar verm!ştb;. 

İtalyada llGl'eJıat 
mıntafıası olmaldan 
~ılıan yerlel' .. 
Roma, 1 (A.A) - Resmi gazetede 

neşredilen bir kararnameye nazaran Fi
yume ve Zara vil!yetleri bu~ünden iti• 
baren hareMt mıntakası addedilmiye· 
ceklerdir. 

B.EDEN 
Rus ve AmeriJıan 
sefirleriyle lıomıştıı 
Lontlra, ı (A.A) - lngiliz. hariciye 

nazın B. Eden dün So..,,et ,eful Mali"' 
kiyi ve bilahire bi::-leşik Amerika büyük 
elçisi B. Vaynandı kabul etmiıtir. 
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~ Mazarik Caz 1 - :: 
~ 

_ Orkestrası lnciraltı ~ 
Plaj gazinosunda 1 

:::; 

!:er Pazar ~ :::; 
:: 

3.30dan 7.30 ~ :::; 

_ kadar 1 
::nmınıııııımmıu .un··ı·ıııııınnmııınmıtı:= 

MASAL • MİSAL 
··-·········· 

Komple ziyafet 
--------

CUmhuriyet devrinden evvelki Raına· 
7.ahlann birinde yckdiğerini tanımıyatı 
ve milliyet sevgi ve duygusuyle aIAkııb 
olmıyanlardan ilci sarıklı yobaz tesadil
fcn nyni köye cerre ve vfüze, kısaca.Si 
dilenmeğc giderler. Misafir olduklaı1 
köyün nğası ile kon~rlarken hocanın 
birisi abdest almak için dışarıya çıkın
ca ağa içeride kalana sorar : 

- İkiniz de bir medreseden misin~! 
Aldı~ cevap : 
- Bırak yabanın öküzünii, tanıınaaı 

bile!. •. 
Zaten yekd~eriyle konuşmaınalarıJI" 

dan kuşkulanan ağa d~ıya çıkıp~ 
suali diğerine de sorar .. 

Ondan da: 
- Bırak ŞU eşeği, tanımam bile! er 

vnbını alınca karannı verir ve yan1-
rından aynlır.. ,_1 
Akşam olur, top patlar. Bir saııt. iv 

sant gecer, yobazlara yemek geeretl 
yok .. Nihayet merkumlar ağayı çağır~~ 
meseleyi söyleyince ağa da uşnğına dır 
nerek: 

- Hocaların yiyeceklerini getir, cı11-
rini verir .. 

Bir elinde saman. diğerinde arpa tat' 
bası olan uşak içeriye girince bunlaıt 
yobazların önlerine koyar .. Bu hale~ 
şan yobazlar •Biz hayvan mıyız?• dır' 
ağaya sorarlar. ağa da : 

- Ben ikinizin de ifadelerinize ~ 
ran yiyeceklerinizi hazırlatbm.. dl 
arpa; öküz de saman yer ve benim 
bildiğim budur, deyince yobazlar fals"" 
lannı anlarlarsa da gerek kendileri. ~ 
rek ağa tarafından bu hakarete rna 
r.nlmışlar ve is işten geçmiştir!.. ti-

Evet, yekdiğerini sevmiven. birb~ 
nin aleyhinde bulunan ferdlerin. ·~ 
his ve heyecan ile millet ve yurd .. __..,. 
runda !kalpleri ~ryanlann rnıP_:--t 
bakı mutlaka arpa ve samandır .. ~ 
bu znmanda onlan da verirlerse ... 

H.OK. 
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lJemir yollarında F aar ·t"n zil atı 
:sı=ıx:::: 

Japonların asıl he
defi neresi ? 

Y olen ve eşya nakliyatı 
hem ucuzlatıldı, hem 

de kolaylaştırıldı 

- BAŞTARAFI 1 iNCl SAHİFEDE -
UZAK SARK BABERT..Jınt 
NEREDEN ALINACAK? 
Londra. 1 (A.A) - Avam kamara

sında dün yapılan mUzakerelerde mu
hafazakar mebuslardan Delvi, B. Eden
den şunu sormuştur : 

- Japon makamlarının iddiaları üze
rine Cindeki İn~iliz i<rtihbarat ajansla
rının ve Royter, santral Çin ajanslarının 
kanatılması hasebiyle orta Çin bölgeleri 
haberleri mUnhasırnn mihver kaynakla· 
nndan nu alınacaktır? 

~~~~--N----~~~-

llcuei~en ve dalaUden fuara gel~lı yolcuların 
tPenlePde ıstıraha tıerı tenıın edildi.. B. F..den şu cevabı vermiştir : 

- Bu sual yerindedir. Mahallinden 
bu hususta istenen raPor henilz gelme
misür. 

1941 İzmir enternasyonal fuarına ge
lecek. yolcularla fuardll tcthir edilmek 
veya kullanılmak üzere h;mire getirile
cek eşya nakil ücretlerinde tenzilat ya
Ptlncakttr. 

MUAYYEN TARIHLF.RDE 
'l'ENZtU.T 
Muayyen tarihlere ait tenzilli ücret

ler şunlardır: 
Ağustosun 20 inci ve eylülün 9 uncu 

11.Ünlerinde Ala•ehir - Menemen kısmın
Öaki istasyonla~an: 

Ağustosun 19 uncu ve eylülün 9 un
cu günlerinde Afyon - Menemen, Ban
dırma - Manisa kwmlanndald istasY00-

!ardan · 
A~tosun ı 7 inci ve eylüliln beşin

d günlerinde Arıkara - Eski.§Chir - Af
Yon (Afyon hariç) Kütahya - Balıke
~(ir (BaLkesir hariç), Konya - Afyon 

Afyon hariç), kmmlarındaki istasyon
lardan; 

lznıire seyahat edecek yo!cula.ra, ~~
reket istaayonhmna göre nısbeti de?ı
ten, umum? tarifeden yüzde 21 - 81 nıs
hetinde tenzilli ücret mukabilinde gi-
~ 4 uiş - · dönüı bileti satılacaktır. yaşına 
kı.dar olan çocuklardan bilet ücreti alın 
ıruyacalı:, daha bUyüklerden tam nc:ret 
alınacakttr. Bapjlan arasında ııergıde 
teşhir edilecek eşya da bulunabilecek
tir. 

Aydın cihetinde muayyen tarihlere 
~t tcnzilit turdardır: 

Afyon - Karakuyu, Eğirdir • Böceli 
Cıube hatları dahil) kısımlarındaki is
tl\ayonlardan ~ 8 ağuatoffla ve Denizli
l:trnlr (şube hatlan dahil} kısımlarmda-
1ti istasyonlardan 19 ağustos ve 8 eylül 
tarihlerinde ve bu tarihlerde tren olmı
nn kısımlarda bu tarihleri takip eden 
ilk tren günlerinde hareket eden tren
lerle seyahat emek üzere lzmir için gi
diı - dönüt biletl~ri alacak yolculara 
'Umumi tarife üzerinden yüzde 75 ten
~ilat yapılacaktır. Yolcu beraberindeki 
5 yaşında (bet yaş dahil) çocuklar için 
para alınmaz. Daha büyüklerden tam 
Ücret alı-caktır. Panayırda t~hlr edi
lecek ve edllen (50) kiloya kadar e.şya
lan kayıtsız ve panmz olarak kendi 
kompartımanlarında nakledilecektir. 
:Aynca meccani bagaj hakkı yoktur. 

UMUMi S~.BEKEDE HALK 
TENZiLATI 
Umum şebekede onbcş günlük. halk 

ticaret biletlerinden yapılan tenzilat 
herveçhi atidedir: 

Fuara gelecek yolculara, on beş gön
lük hıı.lk ticaret biletleri flzerinden yüz
de 50 tenzilat yapılacalchr. 

Yolcular, kendilerine verilecek mu
vakkat biletlerle ille seyahatlerini, bilet
lerinde yazılı yol üzerinden, doğruca 
Jzrnire yapacaklardır. Bu muvakkat bi-
1t-t1erin lzmirde devlet demir yolları gi
~sinde hnlk ticaret biletleri ile değişti
rilmesi lazımdır. Yolcular; lzmirdeki 
fuar gişesinde kendilerine verilecek 
he.Ik ticaret biletlerinin üzerindeki tari
hi takip eden gür.de hareket eden her 
~ 

BUG'DN L.ALE'DE 
1 - Türkce Sözlil Sarkılı 

ZEYNEB İM 

h gı. bir trenle lzmirdcn ayrılabilecek
an -dd . 

lcrdir. Bu biletlerin merlyet mu et~. 
ilk muvakkat bilette yazılı har~ket tarı
hine 15 gün ilAvesiyle elde edüecek ta
rihli günün sonu olan gece yansına ka-

dardır. . h 'll 
t 5 günlük halk ticaret bileu amı e-

rinin 30 kiloya kadar meccani bagaj et
lan arasında kısmen veya tamamen 

~~munelik ticaret eşyası da bulunabi-

lir. (d bil) w Bu tenzilatlı 0 biletle• 17 a agus 
tos ile 16 (dahil) eylül 1941 tarihleri 
içinde seyahate başlıyacak yolculara ve
rilir. Mez.ldir tarihlerden evvel ve son
ra halk ticaret biletleri üzerinden ten
zilat yapılmıyacaktır. 

Mebus şunu da sormuştur : 
- Buna mfuıi olmak için alınabile

cek bazı tedbirlerin mevcut olup olma
dı~nı B. Eden tetkik arzusunda mıdır? 

- Bu noktada tamamen mutabıkız.. 
RaPoru ne gibi mukabil tedbirlerin 
mUmkün olduf!unu tetkik için istedim .• 

KİRALIK MER'A 
Menemen kazasının Ali ağa nahiyesi 

Çoraklar köyUnün 10 bin dönlim mcr'a· 
Sl kiraya VcrJecektir. 

Arzu cd~nlcrin 14 ağustos 1941 per
şembe glinli Ali ağa nahiyesindeki mU
:z.ayedeye iştirakleri nan olunur. 

2 - 4 (1688) 

İLAH 

Bu tenzilatlı biletlerin ücretleri (nak
liye vergisi dahil olduğ uh,:ılde) : birin;i 
me\•ki 2 1 00, ikinci mevkı 1 5 75 ve u
çüncü mevki de 1 OS 1 kuru,tur. 

BiR A YUK HALK TiCARET Bl- 24 temmuz 1941 de cekilecek olan eş
LETLERt OZERtNDEN TENZILA T ya piyangosu J?örUlen lüzum üzerine 29 
Türkiye hudutları dışında bulunan bir birinci tesrin 1941 tarihinde keşide edi-

memleketten, iz.mir fuarını ziyaret et- lecektir .. İlan olunur. 
mek için gelen yolculara bir aylık halle İlk okullar koruma cemiyeti 
ticaret biletleri üzerinden yüzde 50 ten- Torbalı subesi 
7.ilat yapılacaktır. Bu ~ibi yolculara ait (1687) 
muvakkat biletler Türkiyede yalnız 1ZM1R 4 'ONC'O lCRA MEMURLU-
Mf"ydanıekber, Adana, Haydarpap, CUNDAN: 
Edirne. Uzunköprü. Sirkeci ve Erzurum Sabşa çıkanlacak gayri menkulün ne 
ıstasyonlannda verilir. Bu tenzillttan olduğu: 
İ!tifade etmek istiyer yolcuların para- tzmirde Fevzipaşa bulvan Kemalpa
portlannı ibraz etmeleri lazımdır. Bilet- şa bedesteninde klin pafta 138 ada 150 
ler pasaportla birlikte muteberdir. Bu parsel 4 sayıda kayıtlı 11 metre 75 de
muvRkkat biletlerin de fzmlr fuarında- simetre murabbaında 14 taj No. lu Us
ki devlet demir yolları gişesında aylık tlinrle bir odalı dUkkh. 
halk ticaret bileti ilt tebdili l&zımdır. 600 lira kıymeti muhammeneli dillc
tlk seyahatin yine lzmire yapılması şart· k~ın millkiyeti satılığa çıkarılmıştır. 
tır. Birinci arttırması 27. 8. 941 çarşamba 

FUARDA EŞYA TESHiR EDECEK glinil saat 14 den 14,30 a kadar daire
YOLCULAR>.. TENZtU T mizde icra edilecektir. Bu arttırmada 
Fuarda eşya teşhir etmek üzere lzmi- muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul-

re gelip dönecek volculara, bu maksat- madığı takdirde mUşterinin teahhlidli 
ta seyahat edeceklerine dair Milli ikti- baki kalmak şart.ile satış on gün daha 
sat ve tasarruf cemiyeti merkez veya §U- uzatılarak ikinci artbrması 8. 9. 941 
helerinden ve bu cemiyet tubeleri ol- pazartesi ~nU ayni mahal ve saatte 
mıyan yerlerde oıiaaı bulunmıyan yer- yapılacaktır. Bu arttırmada dahi yine 
ltrde de mahallin en büyük mülkiye yüzde 75 i bulmazsa 2280 sayılı kanu
:irnirinden vesika getirmek ş§rtiyle ana na göre satış geri bırakılacaktır. İpotek 
hatta ve Avrupa hııthnda umumi tarife sahibi alacaklılarla diğer alakadarların 
üzerinden % 75 tf'nzilli gidiş - dönüş bu gayri menkul Uzerlndeki hakları ve 
bileti verilecektir. Bu bfletlerin dönüş hususile faiz ve masraflara dair olan 
kısımları, eşya teşhir edildiğine vize iddialannı evrakı milsbitelerile birlik
,.dilmeal .,artiyle muteberdir. Biletler te 15 gUıı zarfında bildirmeleri 1Azım-
2;diş ve dönüşte vcsıkalarla birlikte mu- dır Aksi halde haklan tapu sicilince 
trberdir. malOm olmadıkça paylaşmadan haris 

Bu biletler 1 O ağustos 1941 tarihin- kalacaklar. Satış peşin para ile o~up 
den 15 eylül 1941 tarihine kadar satı- mlişteriden yalnız yilzde 2.5 deillllıyc 

nlınır. Şartname ilftnın neşri tarihin-
lncaktır. den itibaren her kese açıktır. Taliple-

Döniiş kısımları, 25 ağustos ile 30 rln kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 
eylül 1941 tarihleri arasında her hangi nisbetinde pey akçası veya milli ban
.-:ünde başlanacak seyahatler için mutc- kalardan itibar mektubunu hamilen 
berdir. 940/ 4872 do~ya numarasile memuriye-

Bu bilet hamillerinin 50 kiloya ka- timize müracaattan ilan olunur. 
dar eşyaları bulundukları komparhman- 3031 (1681) 
lorda kayıtsız ve parasız taşınır. Aynca 
meccani bat!aj hnklar. yoktur. 'izere İzmir fuarına nakledilecek ve teş-

SERGI tCIN IZMtRE NAKLEDlLE- ~ıirden veya kullanıldıktan sonra mah
CEK EŞYA y A TENZIUT eçlerine iade edilecek eşyanın muay

T eşhir edilmek veya kullanılmak ~en miktarlarına umumi tarife üzerin-
den yüzde 70 tenzila• yapılacaktır. 

Bu eşyanın tenzilatla nakli için sergi 
BUGtJ'M TAN'DA komitesi veya milli iktisat ve tasarruf 

ı _ Türkçe Sözlü Şarkılı cemiyeti merkez ve oubelerinden, bu 
EDİ KANTORUN SAHESERİ cemiyet şubeleri olmıyan yerlerde ma-
AU Babanın Mirası halli ticaret odalarından ve ticaret oda-

Bilvilk Sark Filmi tll bulunmıyan yerlerdu de mahallin en 
BERt ÇA. VUŞ 2 •• GANGSU'.QLER büyük mülkiye amirinden alınanı bir 2 •• 
TÜRKÇE söZLtt CELLADI v~sikamn ibrazı lazımdır. 

J •• HAYDUT KADJN 3 _ R E N K L İ K O M İ K Mahreç istasyonları lzmire gönder.~-
JORJ OBRİEN M f K 1 lecek eşyası 1 ağustos (dahil) 15 eylul 

~·------------•••••••---s.;;O!;:!:l1'5!1i!il'ii'llDI•-••""' 941 tarihi arasındıı. tenzilatla nakle ka-
. bul edeceklerdir. 

Müteaffin terlemelere lıaPşı-

TER PUDRASI 
Vücudun terleme~e mtltemayil aks amma sUrUlilr .. Milz'iç kokulara ve te

rin elbiseleriniz üzerinde yaptığı tahr ihata KAT'iYEN mini olur .. 

IZMJRDE YALHIZ ŞİFA Eczaııesi 

YOLCULARIN tSTIRAHA TLE • 
RINt TEMiN tÇtN ALINACAK 
TDBtRLER 
1 - Mevcut yolcu katarlarına ila

veten Haydarpaşa - Eskişehir, Eskişe
hir - Afyon, Afyon - lzmir arasında her 
gün munzam bir yolcu katan hareket 
ettirilerek Haydarpaşa - İzmir arasında 
ı:-.ktarmaııız doğru yolcu nakliyatı temin 
olunacaktır. 

2 - lzmir - Bandtrml\ arasında salı 

~~~----------~--··-~------------~~ ~Ün~ri ~liyen adi yoku ~tarı yerine sürat katarları işletilecektir. 

CIMEH'l'O FJA'l'LERİ HAKKIHDA 
İzmir Mıntalıası llıtısat Müdüf'liibünden : 

iktisat veknletinın Çimento fiatleri hakkındaki 26/6 1941 tarihli ilanında 
ve lzmir bcled iye encümeninin çimento nakliye vesair masroflan hakkındaki 
30/7 /941 tarih ve 1681 aayıh karan na göre memleket mamulatı olan çl
ınentolann fzmirde mağzada teslim sau~ Hatları k&r dahil olduğu halde, 

Normal Portlant çimentolU 
~buk sertleşen Portlant çimen
tosu c:SüpersJman> 
..._ . 

Dökme Torba içinde 
tonu 
L K. 

24.32 

27.47 
3030 

tonu 
L. K. 

27.44 

30.59 dır. 
(1683) 

3 - Ankara - İzmir arasında işli
yen doğru yolcu arabaları arttınlacak, 
volcuların her gün aktarına etmeden 
oteynhetleri temin edilecektir. 

4 - Diyarbakır, Malatya, Adana, 
Konya güzergahlarından mütekabilen 
1z.mire gidecek yolcuların aktarma et
meden eeyahetlerini temin etmek için 
tı afta iki defa Diyarbakır - lzmir arasın
da mütekabilen her üç mevki yolculara 
'llahsua doğru arabalar işletilecektir. 

5 - Bütün yolcu katarları fuarın 
devamınca haaıl olması muhteml izdi
hhmı karşılamak üzer., fazla arabalarla 
tr.kviye edilecektir. 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

x:ıus 

Borsa 
- w:::ı::z: 

P.r.T.MVDVRLVOVHDEH: 
- idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere ücretli sitajyer

!iklere orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
ZAHİRE 

50 Ton Bakla 10 1Z5 
30 Balya Pamnk (İsknrtn) 

2 - Müsabakada 10, 9, 6, 7 numara almak suretiyle pek iyi derecede ka 
10 25 zananlar 1 S lira maaılı veya 60 lira ücre tli memuriye tlere 6 ve 5 numara al-
50 mak ııuretiyle orta derecede muvaffak olanlar da takdır hakkı idareye ait ol

mak üzere 20, 25, 30 lira aylık ücretli ıo itajyerliklere tayin edileceklerdir. 
3 - Sitaj devresinde muvaffak olanlar maa:'llı veya ücretli memurluklara 

geçirileceklerdir. 
···················~················· .. : ANKARA RADYO.SU E . - - . 
E BUGÜNKÜ PROGRAM ~ •••••••••• • •••••••• 
rı .30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 MUzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 13.30 
Program ve memleket saat ayan 13.33 
Müzik : Türkçe plaklar 13.45 Ajans ha
berleri 14.00 Müzik pl. 14.45 Mtızik: : 
Türkçe plaklar 15.00 - 15.30 Müzik pl. 
18.00 Program ve memleket saat ayar,1 
18.03 Milzik : Muhtelif şarkılar 18.30 
Serbest 10 dakika 18.40 Milzik : Radyo 
caz orkestrası 19.00 Konuşma 19.15 
Müzik : Radyo caz orkestrası 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
19.45 Milzik: Meydan faslı 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Milzik : Saz eserleri 21.00 
Ziraat takvimi ve toprak mahsulleri bor
sası 21.10 MUzlk : Dlnleylcl istekleri. ... 
21.40 Konuşma (CUnUn meseleleri... •. ) 
21.55 MUzlk : Radyo salon orkestrası. •• 
22.30 Memleket saat avan, ajans haber
lerl borsalar fiatlerl 22.45 Müzik: Rad
yo salon orkestrası 22.55 - 23.00 Yannld 
program ve kapanuJ .. 

tZMtR ASLtYE 2 tNCt HUKUK HA
KtMLtCtNDEN: 

tzmirde Medine yokuşunda Uzunyol 
bakkal Mehmet nezdinde Osman oğlu 
Ethem GUndof?u tarafından Bomovanın 
Işıklar köylinde 110 numarada mukim 
Şakir kızı Bahriye aleyhi.ne ikame olu
nan boşanma davasmın icra kılınan mu
hakemesi sonunda medeni kanunun 131 
inci maddesi hillonllne tevfikan Ethem 
ile Fahriyenin yekdiğerinden boşanma
larına ve kabahatli olan Bahriyenin hU
küm tarihinden itibaren bir sene müd
detle evlenmemesine ve bakiye hilkilm 
harcı olan 300 kunı§la mesarifi muhake
me olan 1306 kuruşun dahi müddeialeyh 

4 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği bir yerde va
zife kabul etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cü maddesindeki şartlan 
haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşını 
yeçmemf§ olmaaı lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 19 /6/941 salı günü ak§amına kadar 
dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle beraber viliıyet P. T. T. müdürlüğüne müra
,·aat etmelidfrler. 

7 - Müsabaka 20/8/941 çar§Amba günü saat 1 O da yapılacakbr. 
2 9 16 3017 (1664) 

lzrnlr GümPiilı Bcqmüdürliiğünden: 
Levazım Ye aatıt servisi ilin tahtasında müfredatları kalem kalem yazılı 

müıtamcl çuval elektrik ütüsü, motör Rksamı, cam, demir, eski masa, dolap, 
Jemir kasa, vesair etyalann 1 5 / 8 /9 41 cuma günü saat 15 te açık müzayede 
iJo satılacağından taliplerin % 7,5 pey akçelerini ayni gün aaat 12 ye kadar 
bq müdüriyet veznesine yatırmaları yatırmayanlann müzayedeye ittirak et• 
t.irilmiyeeckleri ilin olunur. 2 8 3026 ( l 68S) 

VUciyet Daimi Encümeninden: 
Bir aylık kıra bedeli 

Ura Cinai Miktarı Mevkii 

110 

ıos 

ıs 

10 

Badem, zeytin 3 7 6 ağaç Balçova ılıcalan aruial 
dahilinde 

Badem 

Zeytin 

Zeytin 

71 

< Narlı derede yeni köy al-

c 
tında Urlı: toscsi üzerinde 

Kal'f1Y&kada Soğukuyu 
mevkiinde 

28 < Bucada üçltuyular mevkl
inde 

1 O Zeytirı 8 c Ernrcz timannda 
S Tarla 1 S dönüm Emrez timannda 

ldarel huıuıılye vilayete ait olup yukarıda cins ve miktan yazılı ağaçlann 
mahsulü iki yıl miiddetle kiraya verilmrk Üzet'e 31 /7/941 tarihinden 14/6/ 
<>41 tarihine kadar 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmışhr. Talip olan
lann kira tartlannı öğrenmek üzere her pün M. H. müdürıyetine müracaatlan 
v" pey sürmek iatlyenlerin de ihale tarihi olan 14/8/41 perşembe günü saat 
11 de yijzdo yedi buçuk depozito makbuz.lan ile birlikte vilayet dalmt encll-
menl.ııe müracaatlan ilan olunur. 2989 ( 1679) 

hr. ·.ı>o.. tin t izi k bil ol-
Ba ıyeye aı.uye e emy a • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mak Uzere 30. 5. 941 tarihinde karar ve- : , i 
rildiği ve ~ulen tanzim kılına1!' gıyap : Devlet Demır Yollarından : 
ibbamamesınin mahkeme kondonına • ·~ 

. k 1 d x... tebJ-" k"" kaim .................................................................................... .. 
talık ı ın ı5• ıs ma .. mma Muratlı istasyonuna 4,5 kilometre mesafede Sırt köydeki idareye ait ocak-
olmak ilzere ilA.n olunu;028 (l6SS) )ardan çJcanlıp Muratlı iataayonuna kadar nakli ile diğer bUOumum işler her 

türlü rüsum To vergi tamamiyle müteahhide ait olmak üzere ve muhammen be

--·- ·-·-·-·- -·- -·-·-·-·-KULAK.BURUNveB~AZ 
HASTAl .. TKl.ARI MÜTEHASSISI 

DOKTOR OPERTÖR 

Dahi Oke 
İkinci Beyler Sokalı No. (80) 
Hastalannı her gün öğleden sonra 

kabul ve tedavi eder .• 
(1680) 

••-• u_ a _r_ ı _ g_ p_o_m_ - •-•-•• 

tZMtR 4 UNCU tCRA MEMURLU
ôUNDAN: 
Satışa çikanlacak gayri menk:uliln ne 

olduğu: 

İzmir İsmet kaptan mahallesinde es
ki Doğan yeni 1374 üncU sokakta paf
ta 139 ada .1022 parsel 6 kapı eski ve 
yeni 6 No. hı 164 metre murabbaalı 
arsa. 
2624 lira kıymeti muhamınnceli arsa
nın mlllkiyeti satılığa çıkarıldı. Birin
ci arttırması 27. 8. 941 çarşamba günü 
saat 15 den 15,30 a kadar dairemizde 
icra edilecektir. Bu artbrmada muham
men kıymetin yUzde 75 nisbelini bul
madıf:rı takdirde mllşterinin teahhUdU 
baki kalmak şartile satış 10 gün daha 
uzatılarak ikinci arttırması 8. 9. 941 
pazartesi gilnU ayni mahal ve saatte 
yapılacaktır. Bu arttırmada yine yüz
de 75 ini bulmazsa 2280 numaralı ka
nuna göre satış geri bırakılaçaktır. İpo
tek sahibi alacaklılarla di~er alakadar
lann bu gayri menkul Uzerindeki hak
ları ve hususile faiz ve masraflara dair 
olan iddialarını evrakı müsbitelerile bir
likte 15 gün zarfında bildirmeleri 11\zım
dır. Aksi halde haklan tapu sicilince 
malOm olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Satış peşin para ile olup müş
teriden yalnız yüzde 2,5 detHiliye alınır. 
Sartname ilanın neşri tarihinden itiba
ren her kese açıktır. Taliplerin kıymeti 
nıuhammenenin yUzde 7 ,5 nisbetindc 
pey akçesi veya milli bankalardan iti
bar mektubunu hamilen 940// 4687 dos
ya numarasile memuriyetimize milra
caatlan ilAn olunur. 

3032 (1682) 

deli 24200 lira olan 11000 M 3. inpattaşı sağlam cins kaplı zarf usullyle sa
bn alınacakbr. 

Eksiltme 13/ Ağustoal94 I çarpmba günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme bi
nasında A. E. komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin 1815 lira muvakkat te
minat ile kanun~ vesikaları ihtiva edecek kapalı zarflannı ayni gün saat 1 O 
na kadar komisyona vermeleri li.nmdır. Şartnameler parasız olarak komisyone 
dan verilmektedir. 29, 31. 2, 4, 2919 (1656) 

ISTAlfBUL BELEDİYESİNDEN: 
Haseki. Cerrahpqa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastaneleriyle Zeynep 

Kamil doğum evi içlr lüzumu olan tıbbi ecZA ve sıhht malzeme 2490 numaralı 
kanunun 46 cı maddesinin L fıkrasına göre parazlıkla sattn alınacaktır. Mcc
munun tahmin bedeli 37785 lira 6 kuruş ve teminah 5667 lira 96 kuruştUT. 
Şartname z.abıt Ye muamelat müdürlüğü kalemlnde görlilebilir. 

ihale 4/8/941 pazartcai giinll saat 14 te daimt encümende yapılacaktır. 
Taliplerin teminat makbuz veya mektupları ve 94 t yılına ait ticaret oda. 
veailı:alarfyle ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

28 29 31 2 2894 (1655f 

T. C. Ziraat Bankası 
Kııralllf taPilıi: J888 

Sermayesi : 100.000.oon Türk Urası.. 
Sube ve ajan adedi :. 2'2 

Zlnlf ve ticari her neYI 8-nb muameleleri 

PARA BmmTmENLERE 28.800 URA 
İKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında lrumbarab ve ihbarsız tasarruf besaplannc!a en u (50) 
li.rua bulunanlara leDede 'defa çekilecek kur'a lJe apğıdaki pllna göre ik
ramiye dağıblacaktır: 

' Adet LOOO Uralık •.OOO Lira 
f • 500 1 2.000 • 
• • 250 • 1.000 • '° • 100 • t.000 :il 

100 • 50 • 5.000 • 

120 • '° • t.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ dilşml

yenlere Umun.iye çıktı~ takdirde yüzde 20 fulasiyle verilecektir. 
(Kur"alar aenede 4 defa. 11 Huiran 11 EylGl. 11 Birlncilı:inun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

Alfın Rüya 

12miri kolonyaıile mefhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheseri 

1-riliil Eczanesi 

f'OSFAR.c;oı Kanın en hayatt kısmı olan lannm yuvarlltC1klan tazeliyerek (O!alhr. Tatlı i~iıth temin eder. VOruchı 
dev~mlı genç~k. di,ıçlik verir. Sinirleri t'anlanchrarak asabi buh18Dlan, uykusuıluğu giderir Muannid lnkıbazlarda 
ba~k temhellilinde nto. Grip. Zattlrrieye, Sttımı nekahatlerinde. Bel re•ldi!i ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
savanı havref flıideler temin eder. 
frosFAR.~Ol.'Un: Diler bUttın kuvvet şuraplanndan flsttlnlftft OEVAMl.J BiR SURETLE KAN, KUVVET, IŞ'l'fRA 
TEMtN ETMEm ve lllıt kullananlarda bile tesirini derhal risfermesidir. 

Sahhat V ekiletinln resmi mllsudestnl hab.dir. Her eczanede bulunur. 



SARJF'E 4 
= YENi ASIR 2 Aiastos Cumartesi 

ASKERi V AZiYEr Siyasi vaziyet Iranda ne ka-- Japonyada lcorlta 

AlmanlarSmo- Şark cephesi !"'e· dar Alman var? Çindemuvaffak 
lenske asker h b . . ı k b .. 

SC>N HABER 

yetiştirm.e!{e çen arh ''! !{arp lkametıarınl ~aklı gu. o ~?'azsa u-
1 1 cep esme tereml118C8klerin çıta. yuk feliket 

Sade y a f f iatleri te•pit edildi 

Urfada ve diğer istihsal 
n:.ıntakalarında azami 
satış fiatı 130 kuruş 

ça ~ hr dönüyor rııaiaiı sanıııuar diyorlar 
Smolenski almak icin • 

düne kadar 32 şid .. 
aetlı taaı ru.z yaptılar --

Polonya ordasa nePe· ingllfzler, uaz,yetln Hlndl~lnlnln ~gali de· 
de lıullanılacalı?- • Al· deuamı İNnın lJitaraflı· ucun ediyoP. c:an Kay 
man • Fransız asfıeri if ğını llozaeağJ filırlnde- Şelı hudut JröfJl'Ülel'lnl 

IJIPl!ğf mi?- Londra, l (A.A) - Taymis gazetesi- alt d 
JiJmanların Rusları tam 
IJir ~enlJeP içine alama· 

dılılan anJGfdıyOP-

Polonya - Rusya anlaşmasının Rusya- nin diplomatik muharriri yazıyor : iP ı.. . 
da memnuniyeti muciJ> olduğunu radyo İrand:ı pek (Ok Alman bulunduğuna . ~ghay, 1 (A.A) - D. N:. B ... ~1ansı Ankara, 1 (Hususi) - Ticaret vekA
gazetesi bildiriyor : Bu sebeple RUSYa- ve bu \'aziyetin devamı lraoın bitaraflı- bıldırıyor : Ja.pon kıtaları dun ogleden 1 leli 29 sayı1ı koordinasyon kararile ken-

h f d · ı ğını ihlal edebilecex.ine da"ll' ı'ntıriltere ta- so.nra. Kam.boçm merkezi olan Pnomtene disine verilen salihiyete ıistinaden mem-
Dünkü Sovyet tebliği bilhassa Smo

Jensk bölgesinde son derece kanlı muha
rebe-ler cereyan ettiğini bildiriyor. Rad
yo gazetesi, Sovyet iddialanna göre Sov
yet kuvvetlerinin miltemadiyen mukabil 
taarruzda bulunarak Almanları geri at
mağa muvaffak olduklarını kaydediyor. 
Londradan verilen bir radyo haberine 
göre de Smolensk şimdi halen Sovyet
lerin elindedir. Almanlar şehri almak 
için §İmdiye kadar 32 defa şiddetli taar
ruzlarda bulunmuşlardır. Alınanlar ise 
tebliğlerinde barekAtm Smolenskin do
ğusunda vuku bulduğunu ve çember 
içine alınmış bilyUk Sovyet kıtaları et
rafında çemberin mütemadiyen daral
makta olduğunu bildiriyorlar. 

nın er tara ın a mıting er yapılmış ve " ... 1 d 
tezahüratta bulunulmuştur. Bu hadise rafından yapılan ihtar üzerine İran hü· gırnuş er ır. . . leket dahilinde sade yağının a.zamt satış 
münasebetiyle Rus istihbarat reis mua- kümeti mescleyi tetkik etmeğe karar Mekong ~e~J: Saygon ıle Knampen fiatini tesbit etmiştir. Bu husustaki ka-
vini B. Lozovski yeniden yeptıgı· beya- vermiştir. İran hükümetinin. İranda ika- ara~ın~a .muşkülata maruz kalınmadan rarm hUllsası şudur : 3 - Bu yaiJann diğer ;ıerlerde sa 

ti · • hakla ·· t · k Al gecılmıştır. l - l')iyarbakır Urfa Mardin • fiaü te k lehim, 'L-'l....!LA --'-"" INIP1'1• natta demistir ki: me ennı gos ercmıyece man· HUDUT KÖPRÜLERİ ATILDI • , ve cı- ne e, 1UUU1U ~uye 
_ Hitlerle miicadele cephesinde diln lann oradan çıkarılması hususunda ted· . . .. · v~lannda istihsal edilen eritilmiş bir raflan ve fira Jtarşılığı ile Ur rusbel 

iki zafer kazanılmıştır. Birincisi reisi- birler alacağı ümit edilmektedir. İranda . Ja~n kıtaJ~ın~n Fransız Hındıçını- kilo sade yağının azamı satış fiatı 130 hesap edUerek bir numaralı fıkrada 
cümhur RllZVelt:n sahsi mümessili bay bulunan Almaolann mikdan 'beş bin sınc gumesi uzerıne mareşal Çan Kay kuruştur. zıh azamı fiate zammedilmek s\ueti~ 
Harri Hopkinsin Moskovaya muvasalAtı, tahmin edil~ktedir. Dif.er bazılannın Sek hudut mıntakasında 30 kilometre- 2 - Yukarıdaki fıkrada yazılı eritil- tayin edilecektir 
dig·eri Londrada Sovyet ve Polonya hü- tahminine göre de 2000 - 2500 diir. lik bir saha üzerinde bütün köprüleriı> ı11aaaaan:cı111aaaaac:ıa11aa11aaac:ıaacıaau:ıar:ıc:ınan:aiın11aanı:ıuaı:ıı"' 

_ tahribinj emrctqıj$tir. T f ) eli 
kümetleri arasında yapılan anlasmalar.. Tokyo, 1 (A.A) - JapQn umumt ka- asarru 0 SQ& ye 
Bunlar demokrasi1<'r cephe~ini kuvvet- Son kava hücumf arı rargllhı tarafından ifşa edildiğine naza-
Jendirecek iki mühim amildir. Polonya ran Hindi,..in:ve Japon kıtaabnın sevki 
anlasması İslav devletlerini vıkmak is- ne devam edilmektedir. 
tiven ve İslavlığm en büvük düsmanı J •ı• J d "' CİNDEN KORKUYORLAR 
olan Almanyaya karşı İslav miUetleri n~ı JZ er Oi!'U Maliye nazın B. M~tatsue Ogura eg·er 
arasında mütemadiven artan tesanüdün 

lki tarafın tebliğlerine göre Smolensk 
cephesinde vaziyeti şöylece hülisa et
mek kabildir: Stalin hattı Mohilef ve 
Vitebsk bölgelerinde yanldığı zaman se
ri Alman birlikleri, yani zırhlı ve mo
törlü kuvvetlerin bir kısmı doğru Smo
lemk .istikametinde hareket ederken di
ğer bazılan da cenuptan ve şimalden do
laşmak suretile :Moskova yolu üzerinde 
Viyazma istikametinde ileri atılmışlar
dır. Bu esnada Smolensk istikametinde
ki Alman kuvvetlerinden bir kısmı da 
Smolensk şehrine girmeie muvaffak ol
muşlar, fakat bidayette Sovyet kuvvet
lerinden daha zayii olduklarından bunla
rın faaliyeti neticesinde ,ehri terke mec
bur kalmışbmhr, Fakat Almaıılu şehrin 
alınması ve verilmesi işine ehemmiyet 
vermiyerek daha ziyade doğu kısmında 
70 - 80 kilometrelik derinlik ve genislik 
ihtiva eden bir saha dahilinde mlL'ıim 
miktarda Sovyet kıtalannm gerilerine 
aarkmak teşebbUsilnde bulunmuşlar, fa
kat başka bölgelerden bu bölgeye celbe.. 
dilmiş olması muhtemel bulunan bau 
Sovyet kuvvetlerinin muknbil bUcumla
rma maruz kalınca Rusları tam bir çen
ber altına almağa imkAn bulamamışlar
dır. Cephenin bu kıS!DlDda böyle mUhim 
bir durum hasıl olunca her iki taraf ta 
elde bulunan ve bqka cephelerden ta
sarnıf edilebilen kuvvetleri bu bölgeye 
Jevke koyulmuşlardır ki muharebenin 
aUnden güne fiddetlenmesl bundan ileri 
gelmiştir. 

yeni bir delilidir. İslav mi1Jet1erinin bi- I~ ollandayı Çin harbı muvaffak olaın82S8 bunun ne-
ricik bir düşmanı vardır. o da Hitler _ ticesi Japanyanın felAketini mucip ola-

cağını söylemiştir. 

Bu sene memurlar ara
sında terfi yapılmıya~ak Almanyasıdır. Sovyet topraklarında bü- b b ) d J Japanlann ilk tayyare teşekkülü dün 

yilk bir P.olonva ordusu teskil edilecek- Om 8 ft I ar cenub! Hindiçinlye gelmiştir. Mekong 
tir. Bu, mUstakil ve hilr Polonya ordu- --o----- nehri üzerinde uçan tayyareler Saygon-

sun~~d~v~V:~~:dan bildirildi~ne ALMANLAR INHILTEREYE da yeni tesis edilen üsse inmişlerdir. Kı- Yeni JICIZll'lanan ..... ldyllla, ................ ,., .. .. 
göre bu yeni Polonya ordusunun orta taatın il-ıracı tayyarelerin gelişini takip nefef'I ltaJılıım ftl alıfuz tatayoP_ 
şarkta Britanya kuvvetleriyle l>irl!kte ZARAR iKA EDEMEOllER ed~~l~~A clN HOKt)MEırlNE GÖRE • Ankara, 1 tYeni Asır) - Yalnız 
han> etmesi de mümkUn olacaktır .. Bu HARP OLMIYACAK bu seneye münhasır olmak üzere mUva- uktir. Maamafib liyiha, memur 
ordunun nerede kullanıJacağına dair te- B . 1 (A ~) ç b Nakfn, 1 (A.A) _ Hükümetin resmi zenei umumlye kanununun bir madde- . 1 . d _ _ _1_ 
ferriiat harp icaplarına ~öre etsbit edi- . er~.n, · • . -. arşam ~ gece- sinin de~mesi hakkında eni bir tufı sene enn en mutezanu olmanuur 
lecektir. Ordunun nerede kulJanılması 111 lngılız t~yyare,eı:ı bilhaaaa dogu Hol- gazetesi neşretti~ başmakalede Londra kanun JAyibası hazırlandığı öı!ııilmlş- n için 1Azım gelen hUkilmleri .le v 
lbım ,reldiji Polonya baskurnandanı ~e- la.ndad~ Abır mevluye taarruz etmifler- ve Vaşington hükiimetleri tarafından tir. M-'LJ\- ıayihaya go"re, tasarruf ga- ]emektedir. . 

kıla ak dır l filik ve yangın bombalan atımt alınan tedbirlerin gerginlik dojturmasına ~Ui.'"" il 
neral Sit(orskinin tensibine bıra c • · 0 

• • • - ıacıı:ıaı:ıı:ıaaauı:ını:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıa1aı:ıı:ıı:ıaaııı:ıı:ıı:ıı:ı1aı:ı1HHHHHHHat" tır. fn~lizler bu ordu nerede harı> eder· lıudıı; Alh ikametgah ta~amen, 60 Ut~- rağmen uzak şarkta hup olmıyacağs 
se ets:n dilsmana karşı büvük bir kin metgah kıamen hasarn ugramıttır. 8 kı- kanaatindedir. Bu gazeteye göre Ameri- Fuarı Tı· ~aret Yekı·ı.· a~acak 
besledi~ için canla başla dövüşeceğine ş; ölmüt ve 16 ki§i yaralanmıştır. ka ve İngiltere vaziyeti son hadde sok- ~ '° 
kanidirler. ALMANYA YA HUCUM EDILMEDl madan evvel ihtiyatlı hareket ederlerse Ankara, 1 (Telefonla) - Hazırlıklar ı ikmal edilen İzmir Enternasyonal ~ 

Şimdi Almanlann bUtUn gayreti kıs-
1Jlen muhasara edilen Sovyet kıtalan et
rafındaki çemberi biraz daha daraltarak 
ve gediği kapatarak Sovyet kuvvetleri
nin heyeti umumiyesini esir almak veya 
imha etmektir. Fakat bu iş kolay olma
maktadır. Sebebi de Smolenskin doğu
sundaki harp sahnesine henüz bilyllk 
ihtiyat kuvvetlerinin yani geriden gelen 
piyadelerin yetişmiş olmamasıdır. Ger
çi Almanlar ellerine geçirdikleri biltün 
motörlü vasıtalardan istifade ederek mü
temadiyen kuvvet sevkediyorlar. Fakat 
bunların kabiliyet ve nakil kuvvetleri 
mahdut olduğundan tabii neticesi mey
dan muharebelerine istedikleri kuvveti 
zamanında sevkedemiyorlar. Moasrıu va
sıtalann kifayetsizli~den başka tahrip 
edilmiş olan yollar da fazla kuvvet sev
kine manidir. Yaya birliklerin henüz 
harp sahnesinden uzak olduk1an tahmin 
edilebilir. ÇOnldl harekete mebde olan 
huduttan muharebenin halen cereyan et
tiii sahaya kadar mesafe en az 750 kilo
metredir. 

Birçok yerlerde muharebe ederek iler
leyen piyade kuvvet)erlnbı bu kadar 
uzun bir mesafeyi 40 günde katetmele
rine maddeten lmkln yoktur. Bir insa
nın yilrüyilş kabiliyeti ne kadar yUkaek 
nlu1"Sa olsun bu kadar bir müddette bu 
kadar mesaft>nin kat'ı lmkAruıızdrr. Bu 
sebeple halen Smolensk cephesinde bu
lunan Almanların Sovyetlere nazaran 
daha az kuvvetle muharebe ettiklerini 
kabul etmek llzımdır. SovyetJerin du
rumu Almanlannkine benzememekte
dir. ÇUnkil muntazam ~lerde ve de-
mlr yollanndan istifade ettı"lrleri icin 
kabında piyade blrlfkltmni vtirUmeden 
de cevheyp sevkedebUirler. Ve her za
man fa7.1a kuvvet toplamak imklnma 
maliktirler. 

YENf BtR Al MAN 
HAMLESf tÇtN ... 

Alma1'1arm hundan sonra ileriye d~ 
ikinci bir hamle yaoabilmeleri ancRk 
çember altına alındılı iddia edilen bU
vitk ~,,vvet kuvvetlerinin esir veya im
ha edilmesinfttı sonra mtlmkilı,t o1ıt"'1ir. 
811 '"°'"'et kuvv .. tleri bertaraf edilme
dikçe Almanlar yeni bir Deri ham1e va
pamazlar. CUnkU bu mahsur k\JVYefler 
her zamıın ilerive atılacak kavvetlere 
karşı ciddi tesebbilslerde bulunıthilfrler. 
Fakat hu kuvvetler bertaraf edildi~ tak
dirde A 1m~nların Mnskovaya ve cenuba 
drntru hi\villt hamleler yapmalan ve 
Sovyetleri çok milşkül bir duruma dii
siirınc;;e muvaffak olmalan muhtemel
dir. 

--n--
Amerllıo ir.landaı~ W: 
de:~ sC:Jıe f:~cPl::OP.-
v ... ınızton. 1 (AA} - B. Ruzvelt 

\,iTie~ilc Amerikanın sabık Atina f'lc:isin; 
Jzlanda elc;lllltnc. taylr etmiştir. Ameri
b ....... bdar lz)pndada ya}mz bir 
komeloeluk hul.dwuwkta idi. 

Rus_ Alman cephesindeki son durum Berlin, 1 (A.A) - Alman bat ku- daha iyi ederler. Zira Almanlar, Rusla- arımızı Ticaret vekilinin açaca~ bildiri] mektedir. 
b ra karşı yaptıkları harı>te elin Ustünlilk-

hakkında Nevyork Herald Tri un gaze- mandanlığının tebliği: k - 1 /ran hudut hattı v• l.. r"zm•t yılı mÜn a LOIQ..J 
tesi diyor ki : Düşman tayyareler: dün ne gündüz Terini muhafaza etme tecıir er. ııı;; n ııı;; il aı --------Şark cephesinde harekitın vaziyeti a, ne gece Alman topraklarına hücum et- Ankara, 1 (Telefonla) - ElAzık, Van, İran hudut hatbnm altıncı kısmı 
(Ok ıeeen harpte prp ~phesindeld şe- memittir. Amerika Japon inşası ile Bingöl - Muş arası hizmet yolu münakasaya konulmustur .. 
raiti hatırlatmaktadır. Büyük ta~rruzuo HELtGOLA ND AÇIKLARINDA ... Bu iki iş Uzerinde inşaata önUmUzde ki ay i~de başlanacaktır. 

yav~laması. t.~a~z ve muka.bil .~r- BtR HÜCUM • · • • k y • İkt t ' ."' k•ı• • b J d ruzı.nn meddu cesıri, hedeflen!' ınttı!'- Londra 1 (AA) -lnıtiiz hava nezare- tarzıvesJDI a• .eDJ 158 Ye J J JŞe 8$ 8 ( 
(~ daha mahdut. ol~ ve ~ticede :- tinin tebliği: Dün ,undüz bombardıman 
tı~··- Acaba y~ne böyle mı olacak.~ servisine mensup Blanhaym tayyare1eri bul ett•ı Ankara, 1 (Telefonla) - İktısat veklletine, yeni tayin edilen Sun Day bo-
Hie olm. azsa slmdılik bu hususta karar- Alman karasularında duş" manı aramış- gUn öğleden 90Dl'8 'AZifesine başlamıştır. Yeni vekil mebuslar. vekilet erkial 

d b 1 1 ktad ve dostları tarafından tebrik _..:ı: 1-ı..4.!-. 
sahk ~in e 11 um1 ma ır. lardır. Heligoland açıklannda küçük bir ıı:uuuuı:ıs.u-
FRAJ\T~T~ - ALMAN ASKER! ıs. kafileve tesadüf ederek hilcum etmişler- • ı--a-.-. ıa ..... Anlıara • latan bul hava •eferleri ba•lı 'VO 
BiRLiCt?.. .• • dir. 1200 tonluk bir vapur batınlmıştır. .,aponya ~""nua .,..., r 
Parlsteld şrazetelere r~re V'ıM h~- Diğer bir vapurun battığı, iki npura da .a - --"-ad Cine latanbul 1 (Yeni A.n) - Pazartesi gününden itibaren Ankara - 1.ta 

metinin vaziyeti do1aıvısıvle mllU ınlu- jsabeUer olduğu ve bun1arda infilakler PiyOP • .-...er.-. an hava seferlerine baolanılacaktır. Tayyareler yolcudan batka 1-gaj ~e 
Jip durumu ivi ~e~i~dir. Hüküm~ .eldr. oldueu görülmüştilr. Yedi tayyaremiz yeni f~leP gldlyof' de nak.Jedecektir. 
olan hareket ımkanlarmdan utifadt11 gündüz taanızundan dönmemiştir. ~- C L .J • I.: J Jıd. • • 1.1 • L 
eclememektecHr .• Fakat inlalh yan•lBt'alL tNGtLtZ RFSMt TEBLtôt Vqington, J (A.A) - D. N. B. f zo Rtlnunanaa nrnof ae5tf'R '" 
ve. ~eye _tabi. olunmıvawtır. Devlet Kahire 1 (A.A) _ Orta şark hava ajan11 bildirjyo.r: J-:lariciye .naz~. ~~kili Ankara, 1 EYeni Aur) - Ceza ka-1 Tadillbn bir daha defitiklik ya 
reıcıınin en11rlenne uyulmaı:ıalrladır. kuvvetleri umumi karergAhının tebliği: Sumner Vela bırlqilt Amerıka hukume- nonunda lüzumlu gCSrülen tadillb yap- mua ibitiyacı lıisseec:lilmiyecek 'bir 

Buna mini. olan canil~ı:cJ~r. '!'e_ten v~ ıtngiliz tayyareleri Sardonyada bir ~y- tinin Tutuilo Amerik~ top çeke?.n~n mak üzere bir komiqon tetkil edilmif kilde teabit ve icrası esası kararlA..tırJJ! 
Darlandan ~zel ~yler 191filnustir. Fa yare meydanı ile deniz tayyarelenne bombardımanı dolayuııyle Japon huk.u- ve faaliyete geçmiı bulunmaktadır. nuşbr. 
Irat bunlar liftan .ı~t kaJ~ıştır. mahsus hava üslerine milhim bir taar- metinin resmen venni§ olduğu tarziye-

Paris ~)':"!''!' bu mücadeleleri- ruzda bulunmuşlardır. 9 Düşman tay- vi kabul ettiğini bildinniştir. Bu suret
nin ~efl Bindıenude ~arla :- yaresi yakılmış, muhtelif tayyareler ha- !e hldise kapanmııhr. Vatinetondalü 
iu ıı1ri FrımMda da '--L ara __ L ~ sara uğratılmıstır. Tayyarelerimizdeki Japon büyük elçisi Nomora hGk.ümetin 
müsait ~nlar ~- ve -el'J toolarla .bir çok düşman tayyareleri ve tarziyeleri ile beraber bir de tazminat 
sahada hır is hirlıti yanmaktır. Rusla- dafi batarvalan obils ya~:nuruna tutul- teklifinde bulunmuı ve istikbalde bu 
n ~ ~ınhm !lef~ Ahnanyanm as- muştur. Bir aiır topu kullanmakta olan gibi hldiııelerin tekanür etmesine mani 
kene a.vıata ~d= ~ :~~~ dilşman topçulan mitralyöz ateşine tu- olmak için tedbirler almacaiuıı temin 
edemez. Ba sıra O.:.:.. .~; tulmuştur. Bunlann o1düğii zannedil- etmiştir. 
:~-ve .J::: lda ~:: mektedir. ~syeted Pre.e göre Japon büyük 

k bir delildir üzbondan eelen ALMAN HUCUMLARI elçıal Nomora Swnner Velsi ziyaret et-bir h beeey ö ce.,;.bi Fransa sahı1in- · Londra, 1 (AA) - lngi)iz hava tikten sonra iki memleket aramdaki iyi 
den ~)ı :ne uzakl•tmlması da Al- kumandanlığınm tebliği: Dün gece yal- münasebetleri idame ettirmek için elin
manlann A~deniz sahillerinde b8%1 yer· n~~ az miktar~& düşman taY!a~esi in- den gelen her ,eyi yapacağını •Öylemif" 
leri yabancılar tarafından aeriibneksizin gıhz sah1llerhu. atm~ tetebbusunde bu- tir. 
lnıllaımwak istemelerinden ileri p)miş- lunmu9tur. l ngilterenın prkında ve ce- ÇlNE 100 TAYYARE 
tir nubi garbiainde bUJ yerlere bOmbalar Nanldn, t (A.A) - Japon kayna-
SURİYE v AZlYm oCZELIYOR ahlmıı. fakat hasar ve zayiat olmamlf" ~mdan verilen bir habere göre Binnan-
Alınan haberlere ~öre Suriyede iktı- tır. va yolua:1 müdafaaya tabsla edilen 100 

sadt vazi.vet tabii bir sekle ~ekte ve A~ RF.SMt TEBLtet Kurtla avcı tayyaresi -yakında Bangona 
Irak ile Suriyede sUk\iııetin iadesinden Berlin, 1 (A.A~ .. -. Alman bat ku- gelerek Çine snhdilecektir. 
sonra bu iki memleket arasında iktısadl manclanlıimın tebligı: IW'IW---
münasebetler inkisaf vohma ıirmi.ş bu· Jngiliz sahilleri açık.lannda hava kuv
lunmaktadır. Suriyenin d1S&ndan aldıitı vetlerimiz üç bin tonluk bir düşman ti
mallar Bura voluyle ve Iraktan transit caret gemiaini babnnıt ve daha b1iyük 
olarak ~ekte ve bazı Irak maddeleri iki gemiyi huara uğratmıılard1r. Dün 
de ithal edilmektedir. Suriye de Iraka r:ece Alman avq ta)'Yareleri merkezi 
muhtelif esva satacaktır. Gerek memle- ve prld Jngilterede liman teslsahna hü

Japonya Siya
ma kredi açmıı 

Makineye ısmolensk'in c 
Verilirken nLbunda Alma 

Smolensk n_ey- l~r Ru.slarclan 3 
dan muharebe!llİ bın esır almql 
bütün ıiddetile 
de' am ediyor 

Berlln, 1 (A.A) - Smolemldn 
nubundaki sahada ihata edlhnle 
Sovyet latalarmı 31 allıstoe IClnil 
man kuvvetleri eetfn muharebe 
scıma imha etmleJerdlr. 11:umıll'9P 
meydanı •:vmz ceeetıe doludur •• 

LONDRA, l (A.A) - Royter bil- )'8lllDlf arabalar, tahrip edllmi9 
diriyor : SaWıiyetll İngiliz mabftlle- Ust6ste YJlıhme bir haldecllr .. 
rinde beyan olunduğuna g öre Smo- 35 bin esir almm1etır. 
lensk: meydan muharebesi öyle muaz-

zam mikyasta cereyan etmektedir ki ln-=•-
bunun ill nihaye devanüna imkAn 1C U6 
yoktur ve bir veya iki haftaya kadar • • 
kat't bir netice beklenmektedir. Su d- rlDID 
het te kaydediliyor )d Alman • Rull 
harbhıln milatakbel seyri 'bO.yUk bir Landn, ı (A.A) - ı..m. 

keümizin . ve ~erek Surive ve Irakın cum etmişlerdir. 
harici ticaretlerinden mt1him bir kısmı SUVEYSE HUCUM EDlLDt 

ıılsbet dahilinde Smolensk meydan aearetlııln teblfll : BUlllD -~~ 
Tokyo, 1 (A.A) - Retm! bir kay- muharebesinin neticesine bal}ıdır. Blenheim tQyare)erlmls nüni 

naldan blldirildiline Köre Siyamla Ja- Muharip taraflardan ~ b1ri için bu fakatinde olarak Be]db Basra yoluvle vaı>ılmakta oldu~an Diler Alman tayyareleri dün pc:e 
Basranm fkbsadi kıymeti "'1Jıden RUne S\lveyt kanalında ask.eri tesiaah bom-
artmaktadır. bardıman e,tmiflerdb. 

-------- --------
Amerikadaben- ltalyaya logiliz hava 
zinden tasar· akınları arttı 

ruf edecek 

ponya arasında yaınlan bir anlasrna mu- kadar vasi bir sahada cepheyi tesbit dfir•nm .-nı lraftleeirw tıı' -
clbince Japonya Siyama 10 milyon Bat- etmek tmklnı yoktur. 1914 .• 1918 mı.ttr. Bombalar iki aıem1ntn ell'lllP!'! 
bk bir kredi açmışbr. Bu para k\1lliyet- harbinde oldulu gibi bir siper barbl d0$till0 ve IODl'8 takrlblla Od 
11 Siyam mabsulAtı ve her ~den evvel yUzlerce ve yUzlerce kilometre imtida- tonluk bir geminin ..... ....... 
pirinç mUbayaasma tahsis edilecektir. dmda olan bir cephede tmkAnsızdır .• batmak ibere oJdulltPlaı' ıfıe 
~ Almanlar Sovyet mukavemetini im- miştir. tld bombanhm*ı 'f9 bir 

.SIRBIST AJOJA maia kAft yen1 kıtalar ve zırhlı kuv- tayyaremtz byıpbr .. 
Kondtnldlel' meaele vetJer kullanabilecekler midir?... Rus Londra, ı (A.A) - ..... ı• 
_ ....... _ ........ _ kıtalan ise tutunarak Almanları ta- neurettnhı tebllll.._: ~~ 
" ... _... • .,,_ mamlyle ~ ve meydan mu- bdar eeDU1> • ....... 
Belgrad, 1 . (AA} - Ji~et ma- barebesinl kazanaeak 'bir ~detle mu- tayyaresinin Jl&Olm.M5nlırı -.

bmlan Banatta lcomüniatleTe kup tea- kabil taarrmda buhinabilecekler mi- ,pltere ikerinde ~ bir ...... 
Bealn scdlf yeplePlnln --o-- ... kil tedbirleri aJmai.ı mecbUI' kalmıştır. dir?.. faaliyeti bYdedt'lmemiştli'. Hiç 

e='nenden fmeanrJ ,.. l/IJiıll. Roma, 1 (A.A) - ltalyan tebliii: Komünlatler bir .;ok sallotaj baTeketleri İşte mesele budur Alman ]atalan- bomba da atı'hrunnJtbr. 

Mil TA VE TOBRUI TA TAY· 
YARE HOCUIUNl UtSlDI 

rH M-T ltalyan tayyareleri Maltadald üasii bom- vapmıtlardtt. Smolenskin ~kında harekAtta Dün akşam bir d"'"'8D 
a"'malal'I fstenUb10P.. bardımar1 etmi,lerdir. Rus - Alman harbı. batladıiı 11rada bttlunduklannı gösteren alAmetler var- dUş{lrUlmUşt{lr. -• • , 
Vaıington, 1 (A.A) - Asosyeted Şimali ~fr~da To~ru!' .cephesinde Almanlar tarahndan nqredilen ves~a- dır .. Bu mıntakada ihata edilmiş Sov- j paft"61da Jff~,,.,.,,,, 

Pres ajansına gör~ dahiliye nazın ben- topçu faaliyeti kaydedılmıttir. Alman lardan anlaşıldığı üzre Sovyetler Sırbıs- yet kıtalarmın bulunması imkAn dahi· S ,,,_ 
rin tacirlerine müracaat ederek benzin tayyareleri Tobruk liman tesiaatma ağır tıında Komünist propae;andasını faal bir llndedir. Fakat bunların mutlak suret- ,, .... lnPaJıdcfL. 
s:ufiyatın~ tastrruf temini için akşam· cepta bombalar atmıılarcitr. ııurette idare etmitlerdir. te kapana girmiş olması iktiza etmez. Madrid. 1 (A.A) - 1 nİS8ll 
lan yedideıt .. bahlan sekize kadar bü- Düıman tayyareleri Bingaziye hücum Bu Jatalann müstakil birlikler halin- kanun mucibince muhtelif lıaııis 
tun benzin satış y.erlerinin kapatılmasını etmiıı)erdir. ıki bomba l}ehrin merkezine düşmü9tür. de harbe devam etmeleri milmktlndUr. na mahkQm 1692 kişi muvakbteP 
iııtemiatir. Bu tedbirir Filorida arazisi- Münferiden uçan lngi)iz tayyareleri Akdenizde dütman ta)'Yareleri gemi Nasil ki ~di Ruslann yantıkla- beırt bırakı1mııtır. 
ne kadar tesmili istenmiştir. Dahiliye <.lün öileden sonra Sicilyadaki muhtelif kafilelerimizden birine hüeum etmek te- n mukabil taarruzlann da bu kıtala- p ............ l'tfnllalM~~ 
nazın her kesin benzin sarfiyatını biz· verlere hücum etmitlerdir. Palermoda sebbüaünde bulunmuılana da kafileyi nn kurtanlmasım istihdaf etmesi pek _._.._._. d'-~dl~IP!"! 
zat tahdkl etmesi içir yapbğı teklifin hava dafi toplanınız tiddetli bir ateş himaye eden tayyareler tarafından püa- muhtemeldir. ~---.--- h 
mü.bet netice vermemesi üzerine bu ye- •c;arak bir düşman tayyareflni bomba- ~ürtülmütlerclir. Diler taraftan TUrk • Bulaar hu- Vlşl. 1 (A.A) - Fnma 
,,c m6racaatı yapmai~ mecbUI' kalmlf" lannı denize atmaia mecbur etmltler- Pike bombardıman tayyarelerfmk Ak- cludunda .ı. Jnibasta her ~ bir Franıaz - Alman mtltarek;_ 
ar. S. brula ~ btt· benDa teni yeri dlr. denizde düpnanm bir -denizalt.ını ba- hamhk olc1ulu hakkında Loıic1racfa h•mwlan HU~ ~· 
••• .., ~ ........ d. ~ bir lrtlfadua .... lJnDll)ardR. ille Jılı. .. JOktgr. tapa ........ 


