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Her aDe heP gün ha11a 
Jıiicumuna uğPanılması 

ihtimalini düıünerefı 
tedbirli bulunmayı adet 

haline getirmelidir-
Bu harbin göze çarpan en korkunç ta

rafı, şiddet ve tesirin sivil halk üzerinde 
'toplanmakta olmasından ibarettir. O ka
dar ki muharip orduların uıyiatı sivil 
halkın verdiği telefat ve uğradığı zarar
l.'\r ynnındn hiç mesabesinde kalmakta
dır. 

Po1onyadn hava taarnızlanndan ölen 
sivillerin yek\ınu - başlı başma bir zayiat 
merkezi olan Varşova ayrı bırakılmak 
§arliylc - otuz bini bulmakta. buna mu
kabil Polonya ordusunun bütlin harp bo
yunca vi?rdiği telefat 28 bini geçmemek
tedir. 

Burada Rolterdam, Belgrat'la Londra
nın hava bombardımanlarında uğradık
ları zararlardan bahsetmiyelim. Ve bu 
R\lne lcadar .... ~ hm Ulil verdik
leri tespit edilmif olan bu Uç şehrin Akı
beti kanlı birer vahşet eseri olarak anı
lacağını hatırlamakla iktifa edelim. 

Ancak şurası var ki Rotterdamla Bel
grat'da halk gafil ve hazırlıksız yakalan
mış ve bu yUzden mevcutlarının ~ağı 
yukan yüzde yirmi veya yirmi beşi de
recesinde uyiat vermiştir. Ve içinde bir 
~~mleket nüfusunu toplamakta olan bü
~uk. l:<>ndr.ı, tedbirli olmak yüzünden, 
öte~ı ıki şehrin bir iki gilnde uğradığı 
~yıatı, gecei gündUzlü bir seneden beri 
oevam edip durmuş olan bombardıman
larda görmilştUr. 

ALMAllARI GÖRE 

Bataklıklarda 
yol açıldı, Şar
ka do2ru iler

leniyor ••• 

RUMEN CEPHESIKDE 

Almanlara na
zaren Sovyet 
m1 kaveme.ti 
artık kırıldı 

Souyetlere göl'e IJlr giin· 
de 56 Alman tayyaPesl 
düşürüldü, Rus zayiatı 

ise 4 tayyCll'e 
Moskova, 9 (AA) - Sovyet sabah 

---<>--- -<>--- tebliği: 8 Temmuzda bütün gün Ostrov, 
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L RLED KL N s YL YDRLAR YUNA KADAR iLERLEMiŞLER vam etmiotir. Kıtalanmız tanklanmızın 
~ '--<>-- ve tayyarelcrimizin müzahereti ile bazı 

Berlin, 9 (A.A) _ Sark cephesinde B 1in 9 (A ) .. noktalarda düşmanın ileri hareketini dur-
bataklık arazide Alınan istihkam lota- Aın:ı htal .A 7 ~un ~~:1by~da duran kuvvetli mukabil hücumlar yap
lan bir yol açını~lar ve Alman kuvvet- aru :tnıak ~m ilen yuruyuşlerme mıştır. Ostrov iatihmetinde bu sabah 

m o uzere Sovyetler mühim 'dd tli bir muharebe olmu•tur. Bu mu-
lerinin şarka doğru ileri hareketlerini zırhlı kuvvetleri ·ı · ·· ·· l rd' şı e v 
temin etmişlerdir. Fakat Al k 1 eJ1y? Ssurmuş e kaır.. harebe esnasında kıtalanmız bir çok 

Vemet 
.. mkırman 

1
uvvdc eArıl ovyetRmu - mukabil hücumlarda bulunmuş ve düş-

1\IACAR RF.SMi TEBLİliİ mı ış ar ır. man ve umen 1 h k } · teşckku··ıı · S t rt 1 h" man topc;u arımızın ve ava uvvet erı-
Budapcşte, 9 (A.A) - Macar resmi 

tebliği : Tam hızla ileri hareketlerine de
vam eden motörlii kıt.alanınız Cerest 
nehrini geçmişlerdir. Kesil müfrezele
rimiz Zobruç nehrine varmışlardır. Şim
diye kadar zayiatımız büyük değildir. 

-------

erı ovye a çı arına ucum d k .. .. 1 
etmişler ve bir mikdar arazi ka1.anmış- min bombakr b'~ı ah~.• ve tan ticuz.u dtam va
lardır. Bundan başka Almanlar bu ha- nmızın mu ? ~ ucumu ne cesın e agır 
rekatta mühim :mikdardn sillih, cephane 7.aviat ve~ı~tır. . •• 
mitralyöz ve bir kaç bin esir almışl _ PolotSk ıskametınde Borkovıçı civa
dır. ar nnda garbi Divnanın fimal aahili üze-

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE _ rinde kuvvctlenmeğe teşebbüs eden düo-
--- man kıtalanna karşı şiddetli çarpışma-

R A S • d h lar devam etmektedir. USyaya me- Urıve e mu a- Novgrad -Volnisk istikametinde kı-
talanmız mühim düşman tank cüzü tam-
1ınmın ~ .....,.w-a~~ lıııiıP •::trikan yaril1mı 

---<>---
SouyetleP Aınef'llıaya 

yeni slparifler 
verecelıler •• 

Vaşington, 9 (A.A) - Sovyet büyük 
elçisi Rumanski hariciye müsteşarı bay 
Sümner Vels ile görüşmüştür. Sovyet
ler birliği tarafından Amerikaya yeni 
siparişler verilmesi ihtima1inin bahis 
mevzuu olduğu haber alınımştır. 

rebe bitiyor 
-- --<>----

Genef'GJ Dentz inglllz· 
ferden pesrnen 

müıaPelıe istedi.. 
Londra, 9 (AA) - lngiltere başve

kili Çörçil bugün avam kamarasında be
yanatta bulunarak Suriye yüksek komi
seri general Dentzin lngiltcre hükümeti
ne bir mütareke akdetmeği teklif ettiği
ni bildirmiştir. 

da S(eri püııkürtmektedtr. 
Banıik civarmda kıta1anmaz dütman 

piyade ve tanlı:Janna ka"ı yeniden tid
detli muharebeler vennektedir. 

CENUP CEPHF.SıNDE 
Keza Flancio civarında lcıtalarımız 

oüıman piyade ve tanklanna karşı mü
teaodit mukabil hücumlarda bulunmut
lardır. Bu mukabil hücumlar neticesin
de dü!lman intizamsı2 bir halde ve ııilah 
ve teçhizatını bırakarak Prutun 
nüskürtülmüştür. 

TAvYARE ZAYiATI 

Polonya ba§Uekili general Sigoraki 

Rusya - Polonya 
liyuşuyor 2ibi 

--o----

Rusuadaki. 220 bin Leh 
esirin Almanlarla harbe 
aönderilmeıı muhtemel 
JngUlzleıe uMüşıef'elı 

djifmana IHll'fl telı cep
he» lıuruJacağı lfln 

pela me'mnan-
Londra, 9 (A.A) - ingiliz makamJan 

Polonya - Rusya müzakerelerinin aldığı 
seyirden sarih surette memnun gözük
mekiedir. Miişterek düşmana karşı tek 
cephe ki'ırulmasına vam:ıak idn her iki 

- SONU 2 İNCf SAHİFEDE -
~~ ~>"' ~~~ 

YEll VE MUHii HADt. 
SElERE DCGRU MU? 

Amerika kendi 
müdafaası i1;in 
her v rde ted

bir alacak 

AIERllA VE IXGIL TERE 
IZll~DAYI BEF.ABER 

MÜDAFii EDECEllEI 
---0---

8. Ruzueıt GPOenlanda 
da Amel'Uıan cuJıerl 

göndePillp ıönderDıne• 
dlğlni söylemedi 

Vaşington, 9 (A.A) - B. Rmvelt bu. 
gün filiyatta Amerika birleşik devletıe
rinin müdafaası harekitıııın prp yarma 
kürresine inhisan hakkındaki her tarlil 
kaydı ortadan kaldırmıştır. 

B. Ruzvelt bu veya öteki OIL)woata 
miiclafaası bir ehemmiyeti haiz ~ 
noktalar bulanmUla beraber diler ta
raftan garp yan kürresinin biru öte
sinde kiin çok mlihim ve muayyen yer
lerin de mevcut bulundultmu. 'bu hu· 
susta muhayyel bir hat c;izmek ve bura• 
lara şamandıralar dikmenin bittabi im· 
kansız olduğunu söylemiştir. 

- SONU 2 1Nct SAHİFEDE • 

* Bu mukayese bize, tedbirli, hazırlıklı 
göz.fi açık bulunmakla bulunmamak ara~ 
mndaki korkunç farkı göstermelidir. Her 
kes, hava tehlikesine karşı korunma me
selesinde, hiç bir tedbirin yarına b1rak1l
mıyacak mahiyetini takdir ederek bazır
anrnak ve her an, evinde, sokakta ve işi
nin başında iken bir hava hUcumuna uğ
ranabileceğini hesap ederek tetikte bu
lunmak mecburiyetini duymalıdır. Her 
vatandaş bilmeli ki bu harpte muvaffa
Jı:iyetin sım, düşmanı gafil avlamak ka
dar düşmana gafil avlanmamağn dayan
maktadır. 

Rumanski tafsilAta girişmeksizin be
yanatta bulunarak nihayet mtisbet ve 
ameli teklifler karşısında bulunduğunu 
söylemiştir. 

1000 - 1500 kadar İngiliz askerinin 
kayıp olmasına ve yaralanmasına 8ebep 
elan bu elim muhaaemata nihayet veril
mesinin ne derece memnuniyeti mucip 
olduğunu aöylemeğe lüzum olmadığını 
beyan eden Çörçil, ölen ve yaralanan 
bu lngiliz askerlerinin oaha evvel Fran
sanıQ müdafaası için gönüllü olarak hiz

Bugün 56 Ahnan tayyaresi tahrip 
edilmittir. Bizim dört ta:narenüz ka- <:::>-~::::::..<:::><:~><:::~..<::::ı.<::><::>-">"::::::..<:::><:~><::><:::><:::ı..<::::ı.<::><::>-~::::::..<:::><:~><:::'>ı<"~..c-..e 

YIP;~LAND•YA CEPHESiNDE ınalltereue Alman hata Anadolu lJansı huıııı 

Biz burada yani 'tarp metodlarmı in
cclcmek niyetinde değiliz. Fakat şunu 
kuvvetle tebarüz ('ttirmek isteriz ki bir 
ordunun karş1S1ndakini ycnmeği dilsüne
bilmesi için, her şeyden evvel, düşn'.ianın 
gaflet içinde yüıdüğüne kanaat getirmiş 
olması icabeder. Ve bu, ordusu ile halkı 
her türlü ihtimallere 'karşı hazırlıklı bu
lunan bir mem1ekctin yenilebileceği esa
.sına dayanan hesapların yanlıshğını gös
termek itibarile çok mühimdir. 

Her türlü vasıta ve tertiplerle baslı ba
~ına bir varlık olan orduların vatllele
rinclcn boş yere bahsetmiyelim; bu, pek 
yersiz olur. Fak.at birbirine bakarak ve 
birbirini örnek alarak hazırlanacak olan 
~kdiçin ".aziyet hiç le öyle değildir; bu 

a a daıma yazın k da' .. 
ve daima hl b' . . .8 . • ıma soylemek 
r iuetinde b rl ınmızı ırşat etmek mecbu-.; u unuyoruz. 

* Acaba pasif korunma teşkiUerind 
ve seve hizmet almak ve uzun yaz ~~ 
}erinde korunma vasıta ve tedbirlerini 
mükemmelleştirmek işine zaman ayır
mak ihtiyacını takdir edemiyen kaç va
tandaş gösterilebilir? ... Gerçek bu mem
lekette vatanını seven her yurttas, coluk 
çocu"unun hayatını, mal ve mülkünü ko
:ru.w.ayı vatana karşı yerine getirilmesi 
:~ı::ref ve namus icabı bir vazife say
lamakta"\ korunma tedbirlerini tamaın
nivetle iı· orunma teskillerin<le memnu-

. ızmct almaktad 
Buna rağmen k . ır. 

ğunu da açıkça' 5~. sılc taraflarımız oldu-
sik üıraflarm b'oylcıneliyiz. Ve bu ek
zumsuz olduğu ~~b.k~sı~ tedbirerin lü-
ileri geldiğine işa~:t ı~dı h~r hükümden 
Perini kazıyor, fakat ~ ~~l~ri.~. Kimi si-

so ustunu ortm u• 1 .. - NU 2 iNct f'!!ı u-
SABb wE. 

LiTvlNOFUN HİTABESİ 
Raoyo gazetesine göre: 
1939 harbından önce Rusyanın parlak 

bir şahsiyeti olaup Alman - Rus anlaş
- SONU 2 tNCt SAHİF'EDE - met ettiklerini bildirmi tir. 

St l . hattını ~e Rusyada muharebelerin Jwııe. ceı-eyan a ın ,__,_ ...J: •• ....: ,__ • 
14,_n lf""'K""" 11cıntcı 

za ~~;:::. :i:~~k;·d~:m:ı:nb:.~;r;:; akınları 'iddetıendl muhabirinin babırıarı 
çumuzun ve havan toplamnızan atqiy)e 
imha edilmiştir. 

In2ilterenin bir 
~~~~~~~ 

çok yerlerine SON DAKİKA 
••••••••••• 

Stalin hattı bo
yuuca Alman 
tazyıkı akan~e-. .. 

te uiradı mı? 

Amerikalılar biJ y/e 
bir hüküm vermek 

imkanıızdır diyarlar 
--o--

Nevyork, 9 (AA) - Nevyork Tay
mlsin Ber1in muhabiri bildiriyor: 

Stalin hatb boyunca Alman tazyiki
nin iltamete uğnbldığına hüküm etmek 
imkin11zdır. 

iyi haber alan mahfillerde cereyan 
etmekte olan muharebelerin geçen ee
nenin ilk. bahar ve yazındaki garp mu
harebelerinden ,iddetli olduğunu teslim 
ediyorlar. Ruslar arazitinin gösterdiği 
tabii anzalardan iatifade ederek iatih-

• Um inşa etmekteki maharetlerini göe
termi,Jerdr. 

SOVYET TAYYARE KA YIPLERI 
Bertin, 9 (AA) - 8 temmuzda Sov

yet hava kuvvetleri 128 tayyare lı:ayıp 
etmitlerdir. Bunlardan 79 u harp aah
rtelerinde dü~riilmiiftür. 7 temmuzda 
Sovyet lraYJplan 121 tayyareclir. 

bombalar 
abldı 
~ 

Londra, 9 (A.A) - Hava ve dahilt 
emniyet nezaretlerinin tebliği : Diln ge
ce düşmanın hava faaliyeti çok geniş 
mikyasta ve son zamanlarda yapılan ta
ari'uzlardan çok şiddetli olriluştur .. Hü
cum bilhassa Midlanda müteveccih bu
lunmakla beraber İngilterenin cenup ya
rısına ve İskoçyaya bombalar atılmıştır. 
İngilterenin şarkında bazı ev ve dük
kAnlar yıkılmıştır. 

Gece a:;gari dört diişman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

VAYT ADASINDA 
Londra, 9 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin tebliği : 2 Düşman tayyaresi 
dün öğleyin Vayt adasına yaklaşmışlar
dır. Avcı tayyarelerimiz dUŞttıana hu
cum ctuıiŞ ve düşman tayyarelerinden 
birini düşürmliş, diğerini de hasara ul
ratmıştır. Bundan başka iş'are değer bir 
hadise olmamıştır. 

UZUN l\IENZİLLt TOPLAR DA 
A~AÇTI 
Londra, 9 (A.A) - Fransız sahille

rine yerleştirilmiş olan uzun menzilli 
Alman topları bu sabah ateş açınşılar ve 
mermiler Pa Dö Kale boğazı istikameti
ne d\işmilştür. Toplar bir vapur kafile
sini ateşe tutmuşlardır. 
Bloğnda Nazi bataryalan süratle ve 

birbiri arkasından salvolar atmıştır. 
Bunların ateşi sahili titretmiştir. 
l..ondra, 9 (AA) - Dün gece lngll

tereye yapılan diifman alwu emumda -------------...,,MI Alman bombardıman an-eren cl6-

Stalin hattı 4 
Temmuzdan be· 
ri yarılmış bLL

lunuyor 
---0-

Berlin 9 (A.A}-Hususi mubabirimıc 
bildiriyor: 16 gilnlük Alman - Rus hall
bından sonra askeri mahfillerin mUtaJA;. 
alarile alınan haberlere ve cephe sahasın
da gördüklerime istinaden harekAtm 
umumi bir plançosunun yapılabilecett 
kanaatindeyim. 

Bu muharebe pek yeni bir mahiyet ar
z.etmekte olup bundan evvelki muhare
belerin hiç birisile mukayese edilemez. 
Alman ordusu bu harpte ilk defa olarak 
adetçe ve silahça müsavi bir dilşmanla 
karşılaşmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu düşman modem harbın yeni usulle
rile karşı karşıya gelmeğe haz.ırlannllf 
olduğu gibi motörlii kuvvetlere de sahip.
tir.Sovyet ordulan bir çok bakımdan AJ. 
man ordularına be112.ediği gibi as'kerled 
de ayni ihtilal vasfını haizdir. 

En çok hayret veren nokta Sovyet as
kerlerinin gösterdiği cesaret ve müdafaa
daki meharet olmuştur. Halbuki Finlan
diya harbı Sovyet ordusunun stlntle in
hilal edeceği intibaını vermişti. 

ALMAN AVANTAJLARI 

• 

Alınan askerlerinin muvaffakıyetlerini 
kolaylaştıran Amiller şunlardır: 

1 - Muharebe tecrübesi. 
2 - Baskın hücumunun temin ettill 

televvuk. 
3 - Alman hava kuvvetlerinin daha 

iyi pilotlara ve daha seri tayyarelere ma
lik olmaktan mütevellit bariz i.istünlilto. 

4 - Alman tank1annın daha mtlkeme 
• SONU Z :INd SABinDB • 



SAHiFE 2 YEHı A.SIR ıo Temm z Persembe 

- -HIRH BERL RI 
Unutulmaması lazıf1'1' 
gelen hayati mesele 

•• fKINr.f R•$1M •• 
•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

108 -

Cellat Kara Ali yoktu ••• 
Penbenin el1ine Dördiin rii Murat, Firıız ue Diiçe 

Mehmet ağa gidiyorlardı-
padişah ta bu işin kabil olacağına inanı
yordu. (") 

Çiftç ·ıer evvela 
tohumluk ayır

malı ••• 
---0---

Müstaflsilin yeni mafl4 

sulden e11ueıa tohum· 
lulılarım ayırmaları 
lüzumu tamim edildi 

Bu üç gece yolcusuadan ikisinin ara
sında Ct'reyan eden konusmalardan, dör
düncü Murad ile sevgili. nedimi Firuz 
b: · oldukları şilphesiz anlasılıwştı.r. 
Bunların peşiS'lra gelen adam i.., ıbos

(3ncı ba.'1 Duçe Mehmet a~a idi. 
Sa abnd.ald mebm·eti.le lstanhttl ~ine 

büyük bir lin almış olan kara kedili 
hakırının Saınatyadaki evine gibncğe 
kuırr ""1'en Salt.an Muxad bu CCP ya
nı na ccilad Knra Aliyi aln1am1.ş, maiyye
tinde Duçe Mehmet .ağanın bnlunma~ını 
t •rrih dmi,U. Ve ibu ~crcı1ı !Firuz beyin 
r. 1iı; h Üzerinde raptığı bir tesirden ne-
5 t c'mişli. 1\foslan beyin kızı bu daki
kaıla ana ile oğlunu birbirinin karşısına 
cıkaraıak istcıncdi!l• icin Hünkara fal
cının cellı~dı gifrlirse ko'rkacağmdan hah
' •d rck Kaı n Aliyi yanına almamasını 
tav.:.ir~ etmiş. d:lrdüncil 1\Iurad da ne
dıminin bu müta.l.a.>sını muvafık bularak 
Dı· vi l eraberin~o bulunclurma«a karar 

Dördüncü Murad bu dakikada laına
mile memnun ve müsterih görünüyor, bu 
gece yapacağı ziyaretin netincesinden Gecen senenin sonbaharında havala
büyiik bir fayda temin edeceğini umu- rın daimi surette yağışlı gitmesi yüzün
yordu. den normal scnelcrdekine nisbetle ekim 

Firuz beyin anlattığı vtthile Samatya- işi noksan &lmuştur. 
daki bakıcı kadın sun'i altın ve gümüş Bu Va7iyeti gözönünde bulunduran vi
imaline muktedir olduğu takdirde, Sul- Hlyet makaau, Onii.ıniizdek:i sene tcıılıum
tan Murad kendisini işgal eden en müş- luk için sıkınh çekilmemek iiz<'re çift
kül bir meseleyi halletmis olacaktı. çiler:ıı yeni sene ınah ulün(i elde eder 

fstedi,ği kadar bol para bulmağa mu- etmez !loer ..,yden ence whumluklarım 
vaffak olan padişah etrafını saran bütün ayırmaları lüzumunu, orta Anadoludan 
müşkülatı iz.afo etmek çaresini elde el- getiril!'cek bu~ay, arpa ve çavdarlar 
mis bulunacak, Anadoluya ve Rumeliye · yayla mah.'ulü olduğu için İzmir ikli
seyahntlor yaparak ülkesinin bozulan mine uymadığı cihetle bunların tohum· 
a."lly'•ini yer yer düzeltecek. hütün mcm- luk olarak kullanılmamasını. müstahsil
lekeli muti hir hale getirdikten sonra !ere bildirilmek üzere alakadarlara ta
d.a büyük bir ordu tııplıvarak bununla ırümen tebli~ etmiştir. 
Ba<Tclat üzerin(' yürüyecekti... -------

' -·s ;; M En ı :._- Fuarda ticaret oda· 
v~rın11fj, 

Sultan llhrad bos zaır:anlarında bazı 
kital'lar okum~ 'l'C 'o devirde Kimya U
ıni adJ verHen ve şimdiki kimya fPnnin
ı'•n büsbütün ayrı bir sey olup bilahare 
lıie hir ~''" istinat etme<li~i kat'i su
r ·tle sabit olan sun'i alhn ve güm üs yap.. 
=k işine pek ziyade merak •arcl.ırmış 

(~) Sultan Mı•rad biliı1ıare Rum iye 
Sry/ıin;n tat'siye•i ii=erm• Diyaroakırd4 
bir dofandınn loııdm4 ı•e aı/l'U'4 Faslı hi
lekar bir adsma dahi sun'i altı11 tıe gii
m;;, tı•PmıWın için bir çok para14r ver
mi>tir. Bıı hustıstn Naima tarihinıie ol
dııkça ...._..,.,. tafsilat mevcuttur. bu•!l.,mrıkta idi. Ve bir çolc alimler gibi 

~~~J"..GC:====~?:Cccoc;(·)Ol:ıoı:ıoı:ıocıo=ıo=o:ıooooı:ı:ııcıaiXIC:ıoı:ıoı~M 

Günün An.silılopedi.si 
················-· 
ismi sık sık geçen Rus 
sehirlerinden bazıları ... 

YAZAN: ISMAtL iLHAN 

Alman - Rus harbi münasebetiyle is-ı den gelen dcmiryollarının biribiriyle 
mi sık sık geçen bazı şehirlere dair kari- biri 'tiği yerde mühim bir ticaret mer
lerimize kısa malılmat venne"i f ydalı kezidir. 
buluyıırm.. Kiyef MilAdın beşinci asrında kurul-

M O S K O V A muşhır. Rusyanm en eski şehirlerinden 
Moskova, Oko nehrinin kollarından biridir. Kiyefte kiliseler, tiyatrolar, mil

Moskova suyunun iki kıyısına yayılan >:eler, kütüphaneler gibi büyük binalıır 
mühim bir ticaret ve sanayi merk,.ddlr. ço"'1r. 515.000 kadar nlifusu olan bu 
Bu şehri 1156 yılında Rosıov Prensi '!'!hir ve civarında son Rus ihtilalinde 
Georg Dolgoruki kurmuştu. Şimdi 1917 yılından 1920 ye kadar şiddetli 
Kremlin sarayının bulunduğu tepe üze- mücadeMer olmuşhır. 
rind ki köşkünUn etrafına bir tahta per- M t N S K 
de çekmiş n bu ba3it tesisat büyük bir Beyaz Rusyanm merkaidir. Nüfıısu 
şııbrin orada doğup büyümesine sebep 153.000 i g1'Çllliş bulunmaktadır. Ba..!1-
0 • ~ ur. İvnn I zam.anmda şehir daha ca mamulatı ve ınahsül!tı şapka, keten. 
fa>:la büyümüş ve fvan rn ""1DAnında kenevir, kereste, buiiday, yünlü menoru
Kazan ve Astrokanın Ruslar elin., geç- cat ve deriden yaoılmış eşyadır. 
mesiyle (1452 - 1503) Moskııva Orta L E M B E R G 
Asya ve lrana kadar uzanan geniş bir Polonyanın Galicya eyaletinin nıer-

ya doğru açılan bir ticaret kapısı ke>:.i idi. Nüfusu 316,177 dir. 1784 tori
olmus, bir yandın da şimale doğru Be- hinde kurulmuş bir üniveuitesi vardır. 
yaz deni>: yoliyle Garbi Avrupa memle- 1914 - 1915 de Ruslarla Alman - Avus
J<,.tloriyle tican miiırnseb~tler tesis edil- turya kuvvetleri ara•mda büyük çarpış-
mi<li. malara sahne olmuştur. 

XTX uncu asrın son zamanında Rus- Ba•lıca mamUl~tı mum, tuğla ve m3-
yada do:tıiryollannın insasıruı baıdatıma- kinedir. 
sı ve Ulmınyad.a sanaylin ilerlemesi R t G A 
~fo<koveda da mühim bir sanayi haya- Letonyada Ri~a körfezinin cenuo kı-
t•nın d~ına sebeu oldu ve böylece yısı ucunda mühim bir limanclır. Başlı-
1\.fo•knva Rusyanın tkaret, ki.iltür ve ca •anayii kereste. pamuk, keten e'i}'a, 
Fanayi hovntt için en ranh bir merkezi sellülo?. kn"1t ve kibrittir 
hal;ne g"Jdi. L t B A U 

Moskovanm nüfusu 1917 ihtililinden Riııanm 22 kilometre cenubu garbisin-
sonra n•k fazlolaşmıştır. BugünkU nü- de 1 ir limandır. Başlıca ihracatı kereste, 
fı< 2 781 300 dür. keten, çavdar, kenevir, keten tohumu, 

K l Y E F hububattır. 
280 mil içeride muhtelif istikametler- Libaunun nüftL<U 57.238 dir. 

l.usvava Ame
rikaıı yardımı 

· U. ST. RAFI 1 iNCt SAHİFEDE -

n asmd:ın sonr,. kabineden ve siyaseUen 
cekilıuL; olan eski hariciye komiseri bay 
Lltv:nof bir radyo hit.alıesinde RusYa ile 
Eritanyanın durmadan Almanyaya yük
lcnw.csi Uzun geldiğini, çünkü şimdi in
dirilecek darbelerin 10 misli kuvvette 
olacağını söylemi$, Hitlerin Rusyaya 
karşı )-ıldırım harbının yanlıs çıktığını 
ilfü e ett'kten ı;onra B. Çörçili methet
~ , ... domi'ltir ki : 
- Britanyaya. dominyonlarına ve Sov

)·c:.Icr birli~inc Hitlerin vilcucla ~tirdi
ı\i fenalıkla müu..dele vazifesi düsıni!ş
tür. Cnvcmiz sonuna kadar müşterek 
düsmaula harp etmektir. Hitlerizm.in 
ir bası, lıeıeriyetin kurtanlmasına ve 
medeniyet in inkisafın.a engE"l olan nıil
tWıları ortadan kaldınwık demektir. 

Sovyetlerin Brilanya halkı ile birlik
te tarihi vazifelerini başam:ıağa ç~
cr:kl~rı şüphesizdir. 

................... ~··················· 
: iL BASJA RADYO.SU : 
• • 
! P. I' ı; Ü N R 'O P R O G R 1\ M : .......... ----- ........ . 
7.30 Program ve m.eınleket saat ayan, 
7.33 MUzik pL 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Mücl: pl 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Fasıl sazı 12.45 Ajan11 haberleri 
13.00 Mlizilı: : Fasal Sll%1 13.15 • 1(.00 
Müzik pl. 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı .. 18.03 M°Uzik : Radyu caı: ve 
Tango orkestrası 18.30 Konuşma : Mem
leket postası 18.40 Milzik : İnce saz 19.00 
Konusma (Derdlesme saati .. ) 19.15 Mü
zik : Radyo caz orkestrası 19.30 Memle
ket s:ıat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Milzik : Hatıra..<ı için 20.15 Radyo gaze
tesi.. 20.45 Müzik : Solo ıııarkılar, 21.00 
Ziraat takvimi ve toprak: mahsulleri 
borsası 21.10 Müzik : Solo $1ll'lalar 21.25 
Konuırna (Sanatldrlannm konuşuyor) 
21.40 Müzik : Radyo senfoni orkestrası 
22.30 Memleket saat ayan, ajans ha
berleri, borsalar, fiatleri 22.45 Müzik : 
Pi. 22.55 - 23.00 Yarınki program ve 
kapanış .. 

Şehir Gazinosunda 
Perşembe Eitlenceleri 

Fevkalade Caz, Yemekli Danıan 
TELEFON : 4007 

ları pavyonu 
---o----

İzmir En f.emasyonal fuannd.a Türki · 
.ve ticaret ve sanayi odaları pavyonu 
için hazırlıklara baslanmıstır. Bu işle 
meşgul olmak üzere bir komite te:;kil 
edilm:.ş, ticaret vekaletinden gelen bir 
emirde mezkUr komiteye İzmir ticaret 
müdürü B. Ekrem Edi1, ticaret ve sa· 
nayi od.ası umumi katibi B. Turgut Tür
koi!Iu ile İstanbul ticaret odasından bay 
Servet Faikin tayin edilmiş oldukl.an 
bildirilmiştir. 

Ticaret vekAleti pavyon için hangi ti
caret odalarının ne ırukdar para gönde
receklerini teshil etmlş, her mıntakanın 
ne gibi mahsul ve mamulatı teşhlr cde
cej!ini de bildirmistir. 

Nümunelcrden bazıları •clu·imize ge
tirilmiş bulunmaktadır. D~r v'Jayet
lerden de nümunclerin gönderilmekte 
olduğu bildirilrcıiştir. 

Belediye bu sene sergi saraymdnki C. 
pavyonunu tamamen Ticaret ve snnayi 
odaları pavyonu ofarak tnhsis etmht'r. ----. --
Valim!z dün alışana 
.ıefarimize avdet etti.. 
Valimiz B. Fuad Tuksal dün aksam-

ki Bandırma ekspresiyle İstanbııldan 
ıoehrim!ze avdet etmiş ve istasyonda ha
raretle istikbal olunmuştur. 

FECi .llİR J<.A~YOfıf 
ICAZA.fl OLDU •• 
Dün Eşrefı>a§ada bir kamyon kazası 

olmustur. Soför Sadık Bekir Malomun 
idar.,;indeki kamvon F..şrefpa>adan ~
çerken, Ramiz oğl-ı beş yasında Nihada 
çarpmış ve yort' düşMt ÇD"Uğu fecl bir 
şekilde ezmiştir. 
Basından ve vilcudunun muhtelif yer

lerinden ağır surette yaralnan zavallı 
yavrucak memleket baslanesi!li" kadırıl
mış, wför yakalanmıştır. - ----
'l'İCAP.'f1!1f' VE .SANAYİ 
ODASINDA 
Tie.aret ve Sanayi odası idare heyeti 

buııün öğleden sonra toplanacak, muh
telif idari işlerle üzüm standard tip1eri 
ve Aza · tiluıbt meselelerini. mjjzplrere 
edecektir. 

-------· 
;, yeri açmalı iç n 

ıazım gelen maamere •• 
İş kanunu hükümlerine tevfikan tan

l<İıll olanan •S.ğhk: koruma ve iş emni
yeti nizamnamesine• göre, bir iş yeri 
kurmalı: istiyen kimsenin mıntaka ikh
sat müd!lrltlj!!lne müracaat ederek izin 
alması icap ebnektedir. İş yeri ittihaz 
etmek üzere her hangi bir b'..nada tedi
ııı.t yapmak veya bu maksatla bir bina 
i~ etmek için de mıntaka iktısat mü
dürliij\üne kurulacak iş yerinin pllnla
riyle birlikte bir beyanname verilmesi 
ve ancak izin alındıktan sonra iru;aata 
ve tadilita girişilmesi icap etmektedir .. 
Bu hiikümlere aykırı hareket edenlerin 
faaliyetleri mıntaka İktısat müdürlüğün
ce durdurulacak ve bu iş sahipleri hak· 
larında ceza1 takibata girişilecektir. 
Mınlaka İkhsat mildtlrlilitü bu husus

ta kaza kaymalramlıklariyle belediyele
rinl ikaE eder ınahiyette bir tamim ha
zırlamıştır. 

Bu Geee 
Fevkalade zengin 

.Yemekli 
dansan 

Salih palas 
Stüdyo Gaz.inosunda

1 

1'l ütehaısıs rşçi yetiştirmek kursları 

Nebati yağların İlllal 
tarzı tetkik olunuyor 

Şelırimizdeld nebati yağ fabrilıala.f'ından sonra 
Bcıymdırdalıilerde de t etlıilıatta IJulanulacalı-. 

Ha't· a te! 11ke
siııden nasıl ko· 

runa biliriz? 
----<>-

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

Memleketimizde çıkarıl.an nebatı yağ
lar üzerinde iktısat veklleti esaslı bir 
tetkik yaptınnalı:tadır. 

zumsuz sayıyor; kimi bodrumuna s.Jı' 
nak demekle iktifa ederek bu bodrwnUll 
takviyesi için tedbir almak ihtiyaeıJI! 
duymuyor; ve bir takımları, en mükeııt' 
mel ve emin sığmııklar meydan.a getil" 
mek kudretinde oldukları halde, basit 'il 
masrafsız çareleri kafi görmek hasiJll' 

bibi ~ yetiştirmek maksadiyle m,..ıek; ğinde bulunuyorlar. 

İktısat vekileti sanayi tetkik heyetin
den doktor İskender, bu hususta Mersin 
bavalisinde yaptığı tetkikatı bitirerek 
İzmire gelmiş ve şebrlm;z nebatı yağ 
fabrikalannda tetkik.ata başlamıştır. 

kurslar açtırmıştır. Bu kurslann vekA- Halbuki anlayışwuzı o dereceye çıkat' 
Ietçe layin ed!.Ien program dairesinde malıyız ki bu memlekette her vatandafo 
yapılıp yapılmadığı mıntaka kbsat mü- milli müdafaa lakatının ordular kadit 
dürlliitil tarafından sıla bir tan.da kont- balkın alacağı pasif korunma tedbirleriJ!' 
rol ~~· den m1>ydana gelmekte olduğunu, 

Mesaisini ikmal ettikten sonra mınta
ka iktısat müdürü B. KPmal Tilkici oğ
lu ile birlikte Bayıncl.ıra gidecek ve ora
daki nebati yal{ istihsalatı halckınd.a tet
kikatta bulunacaktır. 

Şehrimizde pamuk mensuc.at fabrika- kuvvetli orduların pasif korunmada ~ 
sındaki kursların hitama ermesi müna- bir memleketi koruyamiyacağını sııııtlııı' 
sebetiyle al!lkadarlann nezaretinde tah- ola•ak takdir etsin. 
riri ve şifahi imtihanlar yauılmıştır. Hayatla en büyük dersin tecrübe ol-

Kurslara iştirak eden 137 işçiden 113 duğu muhakkaktır ve en akıllıca hart' 
iı;çi imtihana girmiş \•e bunlard.ın 58 zi k~ bu lettiib•lerd~n istifadeyi bilmeklt' 
kursu .muvaff~ıyetle ikıual ~tmiştir. .. dir. Bunun içindir ki biz, iki seneye y~· 

Buıı;un mannf ve nuntaka iktı.s:ıt mu- \a~n bu harbin üğrettiklPrini r,öz önÜll 
dürlüklerinin mümessilleri huzurunda de Luhınılurarak §ll temel ,·aziicl•ri h8 
yün ınensueat fabrika ında kurslara de- tırlatmavı yerinde buluyoruz: 

~<;IS İSCİ KURSLARI 
VE İl\ITİHANLARI 

İktısat ,·~ka.I:ti mcmlı;ketirı;i~ belli vam eden iş<:ilerin tahriri ve ~ifah! im- ı _ Her aile mutlaka, ya fulü örtül~ 
b~lı sanayı mu=elerınde ihtisas sa- tihanları yapılacaktır. bir sioPr )ahu! bi s•~ınak n:ıeydana ge-
-:r~/~.-:. » ı::;ı.:~J.r---~~--:~~:r-_r..r~-:~r.r-':"::~~~~~ . 1!..!!~ "C 

ınnt'u.uu-. 

Rus ya - Polon ya Yenr v~ mühim hadi. 
uyuşuyor gibi sel ere do~ra mu? 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - - BAŞTAKAFl 1 i. -Cİ SAHİFIDE -
taraftan ı:österilen bariz hüsnü niyet, ALMANLAR ISGAL 
yeniden barış için çok büyük bir engel EDECEKLER MlYDt ? 
!eski! eden bir çok güçlüklerin, sui te· Alman veya diğer bir memleket kuv-
fehhümlcrin , • ., meşru sikiivetlerin or- vetlerinin lzlaodayı işgal etmek fikrin
tadan bldınlıııasmı mümkün kılmıştır. de olduklarına dair sarih culümat meY-

İngiliz salahiyctlnr mahfillerinin fik- cut olup olmadığı hakkında bir gazeteci 
rine 1:öre esas mesele Polonya ile Sov- tarafından oorulan bir ...ale B. Rıızvelt 
yeller birliği arasında mevcut muhasa- .. 1 ap ver-'·''r· . !' . d h l iha . '>DY e cev .......,. . ;.at vaz1yc ınuı er a n yete crmcsı4 I _ Bu hususta sarih. bir cevap verebi-

ırPoLONYA HARİCİYE NAZUUNIN lecei!imi ~an etmiyı>r~'."~ Fakat harp ~a-
izAHATI ! manında ınsan k~ndıaını ba.mın yerıne 

P 1 ,:~ · · Z·"·k' d" 1 koyar ve kendi yapacağını terrune çalı-
o On}'a n.1nCJye nazın """ ı un n·· h k• d OL._ l" 

=ı • .ı B Ed · · t ede k şır. uşman are atın an om.zen ma u-
~tt:U.Cft sonra . enı zıyare re b d l 
M isk. ·ı t ·ı· h · · . . . ••. mat alınır. azen e a ınmaz. 

8 11 e ngı ız anc:yeasmın """.assu: GROENLANDDA AMERiKA 
tuyle ba<lıyan v~ o za.ma?dan bl'n ikı ASKERi VAR MI ? 
tarafrn da tebaruz ettirdı>(ı vechlle sa- Gue il Gr , _ _,_._ Amerika 
mimi bir luwa içinde cereyan etmekte ı:..c "" oen........... n 
olan ı:örü.'"ınelerin :nkis:.fınrian :lnı-;ili.z !atalan oluo D ""':dıgmı . aorm~ardır. 
h • · ı· l~- t · ı· B. llUEVel! bu maim ycrsa eLlu::ımu \'e arKwe nezare me ma uma verm ır.. l:.u ,,_.,, balı.laacla - .. ı-· 
İyi haber alan mahfillerden tebarüz et-j ._ • ~<-- ·'· ~-~Y L"-'~ 
1.iri1diğine ~öre Amerikan dinlomnsisi bu t":.Ct'' S1ITI h.- etmea ~UH ouuuuur 

barışmaya varılın:-ısı için İnı(Hz diplo· tır. 
ınasisi kadar faaliyet r,ö.>terırüşfü. TALiM MODDETI UZATILACAK 

RM. Polonya hım nı ıun ncti~esi ,ıı B. Ruzvelt nihayet milli müdafaa kı
olacakhr : Bir kcrre ıırcn i anlasması uılaTiyle yeni eil~h altına alınan kara 
viicııt b nca Po oova . , ~ irl;ğj. efradının bir senelik antreınan müddct
ni pratik sahada tatbik ke~liyeti kala- !erini hiç olmazsa bazı ""kalarda !!l:at
cnktır. Rus Ü era koıınolarında bulunan mak taraftarı olduiunu bildirmi~tir. 
\'e mikdan 2211 bin kadar olaa Pulonya- iNGIUZl ER DE lZLANDADA 
lı askerlerden hir Polonya ordu'1ı leş- KALACAK 
kili ni•beten kolay elncıılrtır. Londra, 9 (A.A) - iyi bir menba-

---. d,n öğrenildiğine göre, Britanya kı!a· 

Anıu~o·u f J' I 1, "Si Jsrı Izland~da kalacaklardır. lzl•ndaya 
• 13 I' kal'ŞI yapılacak bcr iıanı:i bir isüli hare-

keti,,., laqı inııütere ve Amerikan larr-ir i ;" 1 er Rri :;::. 4 birli~ yapoıaldan - edil-

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
mel imal edilmesinden doğan teknik fa
ikiyel 

5 - Rus ordusunun Polon)•ada ileri 
hatlarda yerleşmiş bulurunasmdan müte
vtllit tabiyevl vaziyel 

Fakat Alınan tefevvukunu lemin eden 
en mühim UD.!'Ur Sovvel genel kurmayı
nın kifayctsizlii'ile Sovyet subaylarının 
sevkiilceyş bill!'ilerinin noksanlıi!ı olmuş
tur. Sovyet ordusunun bulunduğu mer
kl'7.d<>n uzak ve hasım halkla meskıln 
mmlakalanla mesafe büyüklüğü ve ara
zinin genisliği Almanların isine yaramış 
ve geniş ihata manevrahn için Alınanlar 
burıdan imfaıfo etıni•lerdir. 

FRA. ~I\ VE RUSYADAKl 
YOROYOŞ 
Almanların Rusyad.aki yiirüyü>Ü Fran

sadaki vürüyü<ten daha süratli olmuş
hır. Filhakika 16 gün içinde hattı miista
l<lm olarak Orlean-Tur yürüyil•ünü ge
._bir mesafeye vann1'1.ardır. Fa icat asd 
büyük fark diİ<mana kiırsı siddetle ileri
ve sürülen kuvvetlerin ·ehemmivPtinde 
ve zayiatın yüksek nisbellerindedir. Bu 
muharebe viL"1tçe evvPllci lıarbın biitün 
mikva,lannı J'eçm•kt..dir. 
AI~Ml\NLAR NETICEDEN 
EMtN ... 
Alman askeri mahfill•ri netie1'ye kat'i 

bir itimad beslivorlar. Bir taraftan Rus 
ordıısunun mühim kuvvetleri Lemberg 
ve Besar.ıbva cephelPrinde lnmı1dana
mıvacak halde ikl'n diğer taraftan bilyiik 
Alman taamızu Sovvet RtL'Wanı.n f'!n ha
vatt sanayi merke>:lerini ihtiva <>den Le
iıin<!rad ve Mo>kova mmtakalannda in
kisaftadır. 
Bıı son bölgede Stalin hatb 4 Tem-

UGÖMLALEDE 
s riıı "" ıüzel ı filmi.. 

1-Ttirkçe Şahane iilim 
GUNCADtN 

! - BOLİVUl'UN EN MEŞHUR 
CAZINI HOLİVUl'UN EN BÜYÜK 

REVÜSÖ 

HOLİVUT OTELİNDE 

Londra. 9 (Kudüs radyosu) - Bay 
Çörçil, İzianda adasının Amerika kuv
•'Ctleri tara!mdan işgaline temas ederek 
bu hildisenin askeri .slratejilı: elenmi
)'elte- olduğunu tebarüz ettirmi' ve cHer 
iki kuvvetin müşterek gayeleri İzlan
danın mtiı:Lıfaası olac:ıktıro demişt:r. 

___,,......_ --
Rumen 

- BASTARAF'I 1 iNCİ SAHİFEDE -
RUSLAR BESARABYANIN 
GERİSİNE ÇEKİLMisu:& 
Bertin, 9 (A.A) - General Antones

konun kumandası altındaki Alman - Ru
m"" müttefik kuvvetleri 7 temmuz gü
nü aşağı Dinyesterdcki Sovyet kıtalan
na karşı ilerlemisler ve cereyan eden 
şiddetli muharebeler esnasında düsma
nı evvelı:e Sovyetlere terkedilen Besa
r.ıbyaruıı gerisine çekilmeğe mecbur et
mişlerdir. Aşağı Dinyestere varan gene
ral Ant<>nesko kıt.alan Romanyanın es
ki hudutlarına ulaşın1$lardır. 

muzdan beri yarılım~ bulunuyor. 
Şimdi Smulensk mıntakasında yakın

da yapılacak muvaffakıyetler ve büyiik 
bir çevirme hareketi için gayret sarfedi\
me!ctedir. 

Alman motörlü pL;larlan M~luıvaya 
400 kilometre mesafededir. Lenin=ıd 
cephesinde vaziyet o lcadar sarih de1?il
dir. Burada ihata hareketi şu iiç istika
metten inkişaf etmektedir. 

Minsk, Riga ve Fınlandiya. 
Alman gcnPl Kurmayı dah3 çabuk 

dawanarak Sovyet ordularmın kt<a bir 
müddet umnda imhası karannı vermi• 
bulımmalctadır. 

BUGON TAftu.A 
NEŞESİNİ TİNO KOSSiNİN 
l - ALTIN SF.STh'DEN topbyım 
Heyecanım VİVİAN ROMANSIN 

yakıcı ı:özleriııd<ll alan 
BİRİCİK ŞAHESER FİLİM 

YAKAN BUSELER 
2·ASY KO AN 

2 - Her aile, en yaşlısından ve en ııen• 
cinden iki kişinin pasif korunma t•skil• 
ll'rin<le hizmet g··nnesini ~ze- nmııtlıdır. 

3 - Her aile, barındı~ı c\·in yangın' 
karşı konın.,,...ını kat'! surette kmi~ 
•dec•k teılbirl~ri il" ol etmel<sizin ol-" 
·nalı dır 

4 - Her aile köyde, ıefıirde. ka..,.bad:ı. 
'ıayvanlarıwn bombalara karşı korunma' 
" için lazımgeleni mutlaka yaomalıdır. 

5 - Hf'< aile her sabah is için dağılır• 
keıı., gün irinde bir hava hücumuna ut 
ranılacağı ihtimalini düşünerek alınaca1' 
tedbirlerde söz biı·liği etmesini adet edin• 
meli ve bunu bir huy haline getirmelidil'• 

Sakir Hazmı ERGöKMEl'I' 

;111111111111111ıımıımmııııııınmmıııııııııııınl 

~ JJ2 • 332 teuellütlüler• 
~ den ;yofılamalarını 
~ yaptırmı~anlara : 
~ İZ!llİR .\5.KI':Kl; { ŞUIIESiN· 
~DF~'ll: 
§ 1941 ihtjyat )'oklamalaruıı yaptır
§ mıyan 312 il.~ 332 doğum arasındaki 
: ihtiyat eratın senelik yoklamalannl 
~temmuz 941 nihayetine kadar her 
~ gtııı öğleclcn sonra ~beye müraca
;aıı• yapl.ınnalan ilin <>lunur. 

~,. ıuni11u1iıı1111u11111 uııu· nınuuuu:uıı 

Ev konserveciliği 
kur•u açılıyor 

----<>----
. 10 l.emnıuz perşembe günü saat 15 ti 
Izmirdc Gazi buh-arı Kız Sanat olrulııD• 
da ev lronscrvccilii:i kursu açılll1'Bktır-

Kurslara her kes iştirak edebilecelr:• 
tir. 16 temmuz çarşamba günü n.ih.ayel 
bulacak olan kurs müddeti 6 gündür-" 
He,- ı:ün ayni saatte devam edecek olall 
kurslarda büOmum gıd.a maddeleri, seb
ze, mey•·e konserveleri ve meyve sula' 
rı üzerine (l()k kıymeUi izahatlar verile' 
cektir. 

Son 2ıf saatte zabıta 
11alı'a&ı olmadı.. 
Son yirmi dört saat zarfınd.a, dağınılı 

ve geniş teşkilatlı olnn sehrimizde bif 
bir zabıta vak'ası olmadığı memnuniyet' 
lr haber alınmıştır. Emniyet müdürü 9" 
Sait Özgürle zabıtanuzı Asayiş sahasıJı" 
da g<isterdiklerl hassasiyet ve muvaffıt' 
kıyettcn dolayı takdir ve tebrik ederiı-

Ki.SACA 
•••••••• 

Japonez şaptıalar 
Yazan: Ji:CZACl KEMAL K.AKTA$ 

Moda durumu hiı:, şimdi de Japon\'B' 
d, sahan k:aoaffe;ı gibi yayvan, ren~ 
~pkalar çıktı. Bunları kız çocuklariyll 
ba7.ı pek genç bayanların başında gı;ril• 
yorum. 

Japonya hakkındaki bilgilerimiz siı>#' 
ma filimler!yle bazı kitaplardan g&diil'' 
lcrimizden ötey-e gidemiyor. Hiç A vrtl' 
paya gitmemiş olanlara sorun, ze p..
risin Sanzeliı.csini görmüş gı'bi tarif et• 
sin, Kartiye L:l de oturmuş gibi s01· 
lesin .. Berlin dediler mi Unler ı:,;nde 
den derhal bahsedenler çoktur. ViyanU 
mı, aman bira<!er cPrater• cok ~ceı$ 
imiş J?ibi rivayetini olsun Yl\panlarıU' 
da coktur. Japonyaya gelin~ i• dUfll" 
yor,· valofı:nıe bilen, söyliyen yok- J;; 
pon denilinee rekik k~~arl~ . m~....ıı 
gözler, dantcl drkor, mıru nunı ay""r 
'b.~~ bir şey bilenimiz pek azdır. ..) 

Japon ş:ıpkasını nereden tul!~ ı(' 
diye dli~ündiim. Japon şemsiyelerınd 
olacak.. . . 

51
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Dinleyip 'l'e görtteksinlz 

J • MASKEl.ER ŞAGI 
Bini, elaai hii7ük filim .• 

FIRTINA 
KO!llRAT VAYD HARİKASI 

J·RENKUN t 
SEYAHATTE 

.Moda ve İCı>t f:kri yavaş yaVllŞ ıŞI ,;ı4 
rı~a kadar dayatacak galiba .. Ar;'~.' ;ır 
aııel gibi .,..v lcr bir zamanlar .ıın:u:J.,ıı 
olmuştu. Kadınlar moda derdın ~ 

1 
mantar örgülü i karpinl~rle ma"#'I 
bııstıkları 'bi külilh ta gıyccekler 
-c:rrlriinüyor. iste" 

Ben bir umrutla.r kadın olmak irt'~ 
ml$t " ne kadar hata etmişlın. ş -·-~------------~ 
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ZAYi 

6 75 
9 50 

içinde Bursa askerlik şubesinden al
Üığım nsk<.rlik vesikam bulunan Bursa 
nüfus müdürlüğünden aldığım cüzdanı
mı Yugoslavyadan aldığım fotoğraflı 
• , Sırpça) askerlik terhis vesikamı vwe• bu 
tt-.zlterenin lzmir birinci noterligınin 
5 7 3 7 savısında kayıtlı tercümesini kar.
bettim. Yenilerini çıkaracağımdan hu-
kümleri kalmadığı ilan olunur. . d 

lzmir : Anafartalar c.,addesınC e 
808 numarada :321 dogUmlu a

vit oğlu Celal Soypak 
2611 ( 1543) 

tNHISARLAR iZMiR BASMODOR
LOCUNDEN : • 
Halkapınar bira fabrikamızda imal 

e<lilen buzların bedelleri 4/7 /941 tari
hinden itibaren fabrikada tl\hsil edi1e
ct-$i'inden alıcıların doğruca fabrika mü
<ıüıiüğüne müracaatları iW.n olunur. 

T. C. TIRE tCRA MEMURLU~UN
DAN: 
Dört parçı:ı gayri menkullerin lz.mir

<ıe Akst-hir bankasına ipotek ederek ba
kiye 9700 kurus lira borçlu Tirenin cüm
hurlyet mahallesinden Ali pa'41 oğlu re
fikin borcunu tayin edilen müddet zar
hnda ödememesinden dolayı ipotekli 
mezkur dört parça gayri menkullerin 
açık arttırma ile paraya çevrilmesine ka
rar verilmiş ve yapılan müzayede neti
cesinde kanunun tarifi dairesinde alıcı 
çıkmamış ve borç 2280 No.1u kanun çer 
çevesi dahilinde bulunmuş olduğundan 
me'Zkur kanun ahkamına göre muamele 
ifasına mecburiyet hasıl olarak borç 
taksitlendirilmiş ise de borçlu veresesi 
tayin edilen müddette yine borçlarını 
ödememelerinden dolayı ipotekli bulu
hnn topuca mayıs 928 tarih ve 63 No. 
C!a kayıtlı bulunan bur~ıız köyü hududu 
dahilinde ~öllücc ve gök tepe ve gedik 
başında vakı ve birinci derecede ipotek
li gündoğusu bülbül deresi merası sırt
lan ve yoncalık arazisi ve çarıklı öi! ve 
r>ovrazı bülbill deresine giden yel de
l.Hrmenleri tepesi ve envers köprüsü ve 
~ün habsı emecı köprüsünden çanklı öz.
re munteht emrez çayı ve lcılbe"'i çarılkı 
özden eski yurdun dağ etdH yolundan 
ve çaltılık deresinden gedik başından 
hülbül deresi hududuna müntehi re
lik merasıln çevrili 1700 dönüm mahal 
borçluyn nit nısfı olan 850 dönüm tah
vilen yetmiş sekiz hektar 1400 metre 
murnbbaında ve 3600 lira muhammen 
l.ıymetli mcrn ve yine nyni tnih ve 64 
ho.da kavıtlı göllüce çiftliğinde çatal
yol ha ında doğusu göllüce çiftliği ile 
inezarlığı ve urfnlı cnddesi ·ve poyrazı 
1111dık kerlmesl aahiha tarlası bahsı yal 
ve kıplesl eski ~öllüceden lcnra kuvuva 
müntehi cadd• ile çevrili 500 dönilm 
\le tnhvilcn 45 hektar ve 9651 metre 
inurnbbamda ve 4600 Ura muhammen 
kıymetli tarlanın temamı ve nyni tarih 
ve 76 no.dıı. kayıtlı dervis gölü mevkiin
(1,., vakı ve birlnci dercede ipotekli do
~usu, oğlancıklar mezarlıS?ından ~den 
yoldan ve meznrlıktnn çoban deresi ve 
poyrazı ve gÜn batısı ve k-ıplesi de sıra 
r>ınarlar gölü ve değirmen bumu ve sıra 
pınnrlıı.r tepesi ve mor incir deresinde 
tamklı kaya eteğinden mandıralık köp
rüsünden ınra pınarlara müntehi hudut
!nrln çevrili bh dönüm tehvilen 91 hek
tar ve 9302 metre mumbba ve 4000 li
hl muhammer. kıymetli meranın tamamı 
ve yine ayni arih ve 7 3 no. da kayıtlı ve 
burğıızın ı::edik baışı mevkifnde birinci 
'Cierecede ipotekli g\in doğusu deli oa
man boiazına müntehi ayaklı km yolun
Clan bülbül deresi merası ve tarlnlan 
povrazı, çalılık deresinden göl haşmdım 
bülhül dereısi hududuna müntehi ve ciin 
batısı giillüce köviipden giden biilbiil 
İ::Jereııine S?iden dai? eteği yolu ve kıplesi 
ayaklı kınndan deli osman boi,?azına 
miintehi vol ile cevrili 600 dönüm tah
vilen 73 ht-ktar 5442 metre murnbbaın
C:la ve 2400 lira muhammen kıvmetli 
mera tamamı açık artbrmR ile Tire icra 
aniresinden paraya çevrilecektir. Bu 
bapta yazılan oartnameyi her kes ı;:öre
bilmek üzere 1 temmuz 941 tarihinden 
itibaren icra dniresinde acık bulundurul
maktadır. Arttırma 2517 /941 tarihine 
tt>Sadtif eden cuma günü saa 15 ten 17 
ye kadar devam edecektir. Almak isti
yenlerin mezkur gayri menkullerin mu
hnmmen kıymetlerin yüzcle yedi buçuk 
pey nkçeleriyle veya milli bir bankanın 
teminat rnektubula birlikte icra daireııine 
mliracaatları l&zımdır. O gün konulan 
Pey muhammen kıymetlerinin yüzde 
YetmiıJ besini hulmndığ, takdirde son 
n.rttırnnlann tnahhüdii balcı kalmak ar
tidle nrtrma 5 /8/941 tarihine esndüf l 7 ed h: ~ünü sat 15 te başlnmk ve saat 

d~ ıdt • rn bulmak iiz:ere on RÜn daha 
tem ıt <' ılecek ve 0 RÜn k .. .. k •• "h en ço nrttırn-
nın U'ıtune a ı ı nlesi icra ed'l k . 
ipotek sahibi nlncnklılar diğer ~17J:'n~ır. 
lıırın bu goyri menkuller üzerindeki hak~ 
lan ve hususiyle faiz ve mnsrife dair 
olan iddialarını evrakı müsbitelerivle 
hirlikte yirmi gün içinde icra dairesine 
bıldirmedıkleri taktirde haklan tapu si
ciBile sabit olmadıkça satı$ bedelinin 
Pnvlnsmnsındnn hariç kalacakları ve ir
~fnk hnkkı sahiplerinin de ayni surette 
tıreket •ı 1 . . d ... b d ' me erı ıcap e ecegı ve art r-

ma nn do~rn - - - 11~1· .. t • ye i l ... a rusumu te aııye muş erı-
"' d a 1 0 up ihale bedeli peşin olarak 
cı en<'ceği Ve b . l 11 . •. ecncJiL .. ~ gayrı men :u enn uç 

il; muterakım . . . "h 1 b CI 1" d . vergısının ı a e e-e ın e tercıhn .. d 
~nden al k . " 0 enmesi lazım gelece-
'e l"'lntle~ade ıT:yc~lcrin gösterilen gün 
rı t>leti v ıre ıcra dairesine ~el-

e son arttırma gu'"nu·· 1 ge meyen-

lZMlR BEI .. ED1YES1NDEN: 
1 - Kültilr mahallesinde 1~79 '!!'c~ 
k k V f Çınar ile Tevfik Ruşt 

so n cta ası • d 1280 metre ter
Aras caddelcn arasın n "d beton ola
biindc olan kısmının ?enı. enüdUr1üğün
rak yaptırılması. fen ışl.erıe;ile açık ck
deki keşif ve şartnruncsıKv if bedeli 4829 
siltıncyc konulmuştur. eş . 366 r 
lira 10 kuruş mmrakkat temın.atı .. ı
rn 18 kurm;tur. Taliplerin temınalı oğlc
d el İş Bankasına yatırarak mak-

bcnzl e~ylc ihııle tarihi olan 21/7 /941 
u arı. l" d .. l' 

pauırtesi güni.i saat n a cncumcnc m ı-

racaatlcri.. 
2 - Karşıyaka Fnhrettinpnşa cadde-

sinde Dilsiz mektebi 6ni.inde 1775 sayılı 
soknk aj'.,tzına kadar olan kısmın yol mu
hafaza duvarının tamiri, fen işleri mü
dürlüğUndeki keşif ve şartnamesi veçhi
le Mık eksiltmeye konulmuştur. Kesif 
bedeli 3411 lira muvakkat tem:nalı 255 
lira 38 kuruştur. Taliplerin tcminab öğ
leden evvel İs Bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 21/7 /941 
pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatleri. 

3 - İnciraltı fidanlı,ğuida bekçi kulü
besi yaptırılması, fen işleri müdürlüğün
deki kesif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltme;,e konulmuştur. Keşif bedeli 
1192 lira 97 kuruş muvakkat. teminatı 89 
lira 47 kurustur. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel İş Bankasına yattrarak mak
buzlariyle ihale tnr:hi olnn 2~(1 /941 P~
zartesi günü saat 16 da Encumene mil
racaatleri.. 

4 - Hatuniye mahallesi .946 ıncı s~
kaktn 50 metre boyda yemden kanalı
zasyon yapt.Jnlması. fen işleri müclürlli
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
cksiltıneve konulmuştur. KesH bedeli 
293 lira lG kuruş muvakkat teminatı 22 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden C\:
vc) iş Banknsın::ı yatırarak makbuzları
le ihnlc tıırihi olım 21/7 /941 pazart<>.si 
günü saat 16 dn encümene müracaatle· 
ri.. 

5 - Temizlik işleri hayvanlarına se
nelik yüz bin kilo samnn satın alınma
sı. ynzı işleri müdürlüfüindcki şartna
mesi vechile acık eksiltmeve konulmuş
tur. Muhammen bedeli 3000 lira mu
vakknt teminatı 225 liradır. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel İş Bankasınn 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 21/7/941 pazartesi günü saat 16 da 
encümene mUrncaatleri .. 

6 - 10 - 14 - 19 2571 (1513) 
Carnj santral Tamir atclyes!nin tev

sii için yapılacak inşaat, fen işleri mU
dürlüğündelô keşif ve şartnamesi vec;
hile venidcn acık cksiltmeve konulmuş
tur. Keşif bedeli 9719 lira 09 kuruş mu
vakkat teminatı 728 Ura 95 kurustur . 
Taliplerin teminatı öğleden evvel 1ş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 21/7 /941 pazartesi günU 
saat 16 da encümene mür:ıcaatleri. 

6 - 10 - 14 - 19 2570 (1514) 
itfaiye idaresinin mahalle te kililtı 

iç.in 22 adet emme bnsma el tulumbası 
satın alınması yazı isleri müdürlül!iinde
ki rtnnmesi veçhile bir ay müddt-tlP 
pazar1ıcn bırakılmıştır. Muhammen be
ddi 9900 lira muvakkat teminatı 742 
lıra 50 kuruştur. Taliplerin teminatı ö~
leden evvel is bıınkıunna vntırnrft'k m"k· 
buzlariyle 23/7 /941 den 4/6/941 
(dahil) tarihine kadar h::.-ftanın pnztıT
tesi, crşnmbn ve cuma günleri «-ncüme
ne müracaatları. 

10 13 18 22 (1532) 

MENF'M~."l MAHKEME BAS K.J
TABETtNDEN : 
Menemen sulh hukuk hakimliğinin 

27/12/940 tnrih ve 448 esas numaralı 
ilumiyle suyuun iw.lesine karn.r verilen 
Menemenin kesik köv cıkndnk mev1din 
de imin ve bölük Emini Mu•tnfa verese
si nnmınn rnukavyet dört tamh vol ve 
beher 919 M. M. 1 O lira kıvmeti mu
haddereli 3 hektnr 6760 M. M. tarla ve 
koyundere kövü mezarlık mevkiinde ku
in ve beher91" M.M. 1 O lira kıvmeti mu
haddereli 9190 M. M. tarla bil miizave
dc satılmruıınn karar verilmiştir. Birinci 
erttmna 31 /7 /941 tarihine müsadif 
perşembe ~ünü saat 1 1 de arttırma kıy
meti mukadderenin % 75 ini bulmazsa 
ikinci l\rttırmn 11 /1 /941 $?Ünü saat 11 
de Menemen hükümet koridçmında ic
re. edilecek ve en fazla arttırana ihalesi 
yapılacaktır. Bu baptaki arttırma şart
namesi 14 /7 /9 41 tarihinden itibaren 
her kese nçık bulundurulacaktır. işbu 
aayri menkuller üzerinde her hangi bir 
hak iddiasında bulunanlar tarihi ilun
dan itibaren 15 f.tÜn içinde dairemize 
bildirmeleri aksi taktirde haklan tapu 
siciliyle sabit olmayanlar parnnın pay
lnşmasından hariç kRlcaakları ve müza
yedeye iştirak etmek istivenler % 7.5 
pey akçesini hamilen 940/ 448 dosya 
numnrasiyle dairemize müracaatları ilan 
olunur. 2609 (1537) 

tZMtR ASLtYE tKINCl HUKUK 
HAKtMLtCNDEN : 
Halil kızı Kadriye Özmelek tarnfın

dan kocası f zmir anafartalar caddesinde 
617 numarada Karakaş baş Sabrinin 
aile evinde mukim Mustafa oğlu Mestan 
Ö7..ıneleke çıkarılan boşanma davasına 
mütedair arzuhalini muhtevi davetiye 
mazrufu müddeialeyhin ikametgahının 
nıechııliyetine mebni bilii tebliğ iade 
edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikat
tan ilcametg&hının bulunmadığından ila
~en tebli~et icrasına ve muhakemenin 
~ l S/7 /941 cuma günü saat 1 O a tali-

kıne karar Verilerek arzuh 1 ti'l d . a sure e a-
''etıye mazhntnsı muhakeme d. h 
. l"k d"l ıvan ane-

sme ta ı e ı miış olduğundan müdd ·-
1 h

. • l eı 
n ey ın tayın o unan gün ve saatte mu-
hakemede hazır bulunması veya bir ve
kil göndermesi aksi taktirde hnkkındn 
muameleyi gıyabiye icra kılınacağı tcb
li~ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 2616 (1536) 
~~~.r..er..&J':Cl'"~~ .. ~v..ee-
lerin müzayedeye iştiraktnn vaz gt>çmiş 
sayılacakları ilan olunur. 2617 ( 15 35) 

YENi ASIR 

ORDU HASl'A BAKRCI HEMŞİRELER OKULU· 
NA Air BAZI İZAHAr 

Ve oJıula Jıa)Jıt ve JıalJul şartları 
1 - Ordumuza hasta bakıcı ve hem~ire yetiıtirmek üzere Ankarnda M. 

M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan hasta bakıcı ve hemşireler oku
lunıı bu sene de 5 O talebe olınactskbr. Okula girmek arzu edenler. bulunduk
lan mahnllin valiliğin~ kaymakamlığır:a veya askerlik =:ubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 34 33 sayılı kanun mucibiıır.e bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar alh senelik mt>cburi hizmetlerini ordu hastahanelerin
de yapacaklar, ondan sonra arzu edl'!tlerse memleketteki bütün tııhht te~kkül
ler kendilerine açık olacaktır . 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup. bu müddet içinde okurlara gyda beş lira 
harçlık verilecek. iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait olecaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 20 Un asli maaştan 
başlamak Ü7ı.:rf! maaş alacaklar ,.e bu miktar gittilcc;e çoğalacaktır: bu zaman 
dahi iaşe. giydirme ve harınma orrtuya ait olacakbr. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedr\'2ıta başlıyacakbr. 
7 - Okula kayıt ve kAbul ~rtlan şunlardır: 
a - Türkiyt- cümhurivetl tebaasından olmak ve Türk ırkmdar. bulunmak. 
h - Sıhhatı yerinde ~lmak v .. dunımu her iklimde vazife görmeye müsait 

bulunmak (hunu har hRngi bir hastahane sıhhi heyeti raporu ile tesbit ettir
mek ve evraka bağlnmak lazımdır). 

c - Okurun yaşı orı altıdan a'!nğ: Ye yirmi ikiden yukar:. olmiı•acalcbr. 
d - Kendisi. ana ve hllhatıı iffet t"hlinden olmak (bu vaziyet pollace tev• 

sik ettirilerek evraka l-ağlRnacaktır.) 
e - En az orta oku] tahsili'li bitirmiş olmak (eleme fmtihfınlarınCJa mu

vaffnk olmak şarttıT) veya bu df.rect-cfe tahsil gördüğU i11bnt e~mek (tasdik
name veva bunun tasdikli bir "Sureti munmelell evrakına eklenecektir. ) 

( - Evli veya nisanlı bulunmamnk (evvelce evlenip boşıı.nnnlarla kocası 
ölmüş olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak keza ek
lenecektir. 

C' - Okur sıhhi sebepler dı,ırıda ?kulu kendiliğinden terk ettiği, evlenme 
sureti ile veya diğer im~ibaıi sebeplerle okuldan çıkarıldığı, alh senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve ynhut sıhh1 sebepler dı
şında okudan c;ıkııı.rıldığı takdirde tahakkuk ettirilerek mektep masrnflann1 
ta~nmen ödeyeceğine ve göstt-rdii'!i vesikaların tamamen doğru olduğuna 
daır noterlikten tasdikli ve kefilli bi< taahhütname vereı.:ektir. 

8 - Yukarıdaki şeraiti haiz olan okur okulıı imtihansız olarak kabul edi
lecektir. 

9 - Yukandaki maddeler mucıb:nce evrakının muame1eslni bitirenler
den, viliiyet, veya kaza, mt'!rk~leriııde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri va11ıta81 ile evraklarını <lı-rrudan duğruya Ankara merkez hasta
hanesi bas tabibi ve okul müdür]üğtiııe gönderileceklerdir. 

1 O - Mümcaatlann Ağustos 1941 nihayetine kadar sona er<lirilmesi 11-
zımdır. 

11 - Okurlrırın kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihleri ayni 
mahmlar tarısfından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankafftya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak aıhht muavcne neticesi hastalıklan tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmelı:: için mıurınf edecekleri yol paraları kendilerine 
ait olcaktır. 

Ankara Merkez Hast:ıhane!İ Baıı Tabibi ve okul müdütii. albay 
Dr. Saban Barut~ 

17 20 23 26 29/Mayıs. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Hazlran 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28!femuz ve 1 4 7 10 11 16 19 

22 25 28 30/ARusto!/1941 180A 1111) ---·--------
:····················································································: • • 
s DerJlet Demir Yol/arından E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEVLET DFMtRYOLLARI 8 inci 1ŞLF.TME KOMlSYONUNDAN: 
İdaremizin Nazilli dPoosu ifo Ortaklar, Deniz.ti, Dinar, Mnnisa, Alaşehir Sun

durmalarına 31. 5. 942 tarihine kadı>r gelecek miktarları ve muhammen bedel
leri nsa.ğıda ynılı kömilrlorin t:ıhmil ve tahliye işleri ayn ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. thnleleri 28. 7. 941 pazartesi ıı:UnU saat 14 de Alsancakta işletme bl
na,.ında sırasile komisyonumuzca ynpılacakttr. 

İsteklilerin hi1.alarında ttöstl'ri\en_muvakkat teminat ma'kbuzlnrile muayyen 
vrı'l<lltc komlsyonn r;elınelcrl H'izımdu. Şnrtnnmelcrl işletme kaleminde görllle
billr. 

Tahmin1 kömtir miktnn 
Tahmil Tahlive Muhammen bedeli M. Teminatı 

Mevkil Ton Ton L!rn Kuruş Lira Kuruş --
N "?..İlli deposu 5000 -1250 ) 183 75 

c c 6000 1200 
Ortaklar sundurn1ası 7500 -2250 ) 356 25 

c c 10000 2500 
Denizli c 2500 - 1125 ) 185 63 

c c 3000 1350 
Dinar c 2000 4000 450 33 75 
Mani.sn c 2000 -2200 ) 211 88 

c c 2500 625 
Alaşehir c 7000 - 2100 ) 307 50 

c c 8000 2000 
10, 13, 16, 20 2614 (1539) 

İnhh;aqelrqe lzff'fl• .. 11J.n miJdürH.i4ünden : 
tdnremizce satış deposu ittihaz edilmek üzere ikt binaya ihtiynç vardır. 
Binalaı,n birisi Bacımahane ile Kemer diğerl de Tilkilik ile Mezarlıkbaşı ara

Slnda olması şaTttır. Bu tm!vkiler civarında dcıxısu veya depo olarak kullanıl
masına elvericıli binası olupta kiraya vermek istlyenlerin şeraiti ~bildlrmt'k Uze-
rc Başmüdürlüwe mUracaatları ilrın olunur. 10, 12 2610 (1540) 

V AJJrJlf'r . .A ~ JJMllM M tJDfJRLOGVHDEN : 
Keşif bedeli 172969,45 lira olan Ankarnda !stiklfil caddesinde ldUn ikinci Va

kıf nnartman dahilindeki sinema salonunun Devlet konservatuvan tatbikat sah
nPsi haline ifra~ ve tadiline dair yanılan kapalı znrfla münakasa günil olan 2/7/ 
941 tarihinde talip çıkmadı~ndan 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kaun
nunun 40 ıncı maddesi uvnnndn 3/71941 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
nazarlıb konulmuştur. Proie ve şartnamelerini görmek istiyen taliplerin bu bir 
ay zarfında Ankarndn Vakıflar umum mUdiirlUğU inşaat müdilriyetine mUracaat 
nylemeleri iüın olunur. 2574 (1533) 

İzmil' Zil'aat Melıtebl Mılidtil'lüiünden : 
Bu sene meJıtebimlze parasız ·ıeyli 40 talefJe 

alınacalıtır .. 
MEKTEBE GtRMEK tÇıN : 
a : - Orta mektep mezunu olmalı. 
b : - Yaşı on dokuzu veçmemiş bulunmaLdn. 

- Mektebe girmek istiyenler -
Orta mektep diplomasın• veya teıstikli suretini ve bu diplomaya esas olan 

den notlnnm, hüviyet cüzdanı veya tnstikli örnegini. ziraat işlerine taham
müllü olduğuna dair sıhhat raporunu, aşı şahadetnhmesini. hüsnühal vnrakası
nı, arazi sahibi olduklarına dair vesikalannı, altı adet fotoğraflnriyle birlikte 
bir istidaya ekliyerek mÜrn<"aat 18.zımdır. 

istenen bu vcsikalan noksan gönderenler veya tasnifin yapılacağı 15 ağus
tosa kadnr tamamlamp,vanlar kabul olunmayacnklardır. Kayt ve kabul muame
lesine 1 temmuz 94 l tarihinde başlanacak ve 15 ağustos 941 akşamı nihayet 
verilecektir. Tıısnif nf'ticesinde mektebe kabul edilecek talebelerin isimleri 
20 ağustos 941 de lz:nir gRzeteleriylc ililn edilecektir. Mektebe kabul olunan 
talebe, özürsüz mektebi terk eder ve mezun olunca hükümetin verdiği memu
riyeti kabul etmezse kt-ndisine yapılan mnsrnflan temin edeceğine dair noter
likten bir senet verec-klerdir. 

Sağlık fişi örnekıerini ve daha fa7Ja izahnt almak istiyenlerin vilayet ziraat 
müdürlüklerine müracnat etmeleri ilan olunur. 28 1 O 24 2225 ( 1436) 

1!11111111111111111111111111111il111111111ilil11111111111111 = 
! Sa tı'ık · am~:o i 
~ Gayet nz kullnnılmıs bir cok yedek E 
E parcalan mevcut mnzotla tahşır § 
E BENZ - MERCEDES • marka beş E 
§ tonluk yük kamyonu satılıktır. Mat- § 
~ baamıza mUracaat.. E 
~ 1 - 5 (1518) § 
-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır.""" 

IZMtR StCILt TiCARET MEMUR
LUeUNDAN : 
Vitali Comel ticaret unvaniyle rzmlr

de ikinci beyler sokağından 92 numa
mda kundura malzemesi ve kösele tica
retiyle i,tigal eden Vitali Comelin işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hükümle
ri ne göre sicilin 3054 nunmarnsınn kayt 
ve tescil edildiği illln olunur 

2608 ( 1542) 

= :::::=::: mr: 5 

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111 ını ı nıı 1111111 ııı ı 11111 ı mı ııı ı ı !.!J 

1 T. M. c. Talebe y rtları mü- j 
1 dürl"" i ·· nden: 1 
- -S - ikmal kurslarına devam edece it talebeler için kız ve erkek talebe E = = = yurtlanna talebe kaydına başlanmıştır. = 
~ 2 - Yurtlarda talebe, ynlnız yatacok ve çama:ıırlan munazaman yıka- ~ 
- nacalbr. -= = : 3 - 16/7/941 tarihinden 23/8/941 tarihine kadar olan bir kurs dev- = - -= resi için yanlız yatmak ve çamaısır yıkamak tçln talebeden peşin = 
E 1 k ON ---= o ara lira ücret alınır. = 
3 4 Yurtlara gelecek talebe berab~rinde 2 vesikalık fotoğraf, yorgan S 
: ve yastık kılıfları ile yatak çarşafını getirmeye mecburdur. Karyola ı-
~ yatak. yastık. yorgan yurttan verilecektir. 
S S Kayıt için Alsancak vapur iskelesi yanında 320 nunmaralı binada 
~ talebe yurtlan müdürlüğüne rnüracııat edilir. Telefon 2920 = 
= 9 ıo ıı 12 13 J4 ıs 2sso (1529\ s 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111 'ılı 111111111111111 

Camaltı Tuzlası MUdürlUlünden : 
Tuzfamız için mübayaa edilecek 129 metre mlkllp keresteye ihale günU 

olan 4/7 /94 t de talip çıkmadığındim bir ay müddetle pazarlığa konmut
tur. isteklilerin 4/8/941 pazartesi saat 14 e k.ndnr her gün müdürlüğümüze 
müracaatlan. 7 10 2.549 (1522) 

Çamaltı tuzlası müdürltiğünden 
Tuzlamızca milbayaa olunacRk 6 adet hayvanın pazarlık günü olan 30/6/ 

941 de talip zuhur etmediğinden pazarlık on beş g{in temdit edilmıittr. le
teklilerin 14/7 /941 saat 14 te hayvanlan ile birlikte mildürlliğümüzde mG-
teşekkil komisyona müracaatları. 3 7 1 O 2 505 ( 1486) 

izmır Defterdarlığından : 
1 - Maliye rneBlek mektebi için hariçten lise ve ortn mektep mezunu 

olanlardan müsabaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Lise ve orta mektep mezunları tahriri ve şifahi olmak üzere ayn 

ayn imtihana tabi tutulacaktır. 
3 - Tahriri imtihan 28ff emmuz/94 I pazartesi günü, ,ifahi imtihan 

30/tcmmuz/94 f çarşamba günü saat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir günde ikmal edilmezse imtihana müteakip günlerde fasılaaız olark de
vam olunacaktır. 

4 - imtihan, hesap, tarih, coğrafya ve medeni bilgilerden yapılacak• 
tır. 

5 - Müsabakada kazananlardan evvelA ortadan yllksek tahsili olanlar 
tercih olunacaktır. Bunlann adedi altmışa baliğ olmadı~ taktirde orta tahsili 
olanlardan vekaletçe tesbit edilecek dereceyi alımı olanlar mektebe kayıt 
olunacaklardır. 

6 - lmtahana gireceklerin: 
a} t 6 yaıındnn küçük ve 2.5 y~ndan büyük olmamalan prttır. 
b) Askerlik çağında olanların askerliğini yapmı veya ukedlkle al&ka

lan bulunmamı~ olmak lazımdır. (Müeccel olanlar kabul edilemez.. 
ler). 

7 - Orta tahsili olanlardan mektebi muvaffaktyetle bitirenler (20) ll· 
ra maaş veya ( 75) lira ücretle, Lise tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
(2.5) Um maq veya (85) lira ücretle maliye memuru tayin cdUeeelcledl.r 

8 - Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebelere tedrisat ve 8taj müd
detince mektep yıltakhanesinde veya Ankaradn ve1lleri nezdinde kalmaları
na göre yevmiye mukabili nydn 20 • 30 lira verUecektir. 

9 - Müsabaka imtahanında muvaffak olup ta mektebe kabullerine 
veklilf'tçc kamr verilenlerin rapor, taahhüt senedi ve saire gibi kendilerine 
bildirilecek evrakı başkaca defterdarlığa tevdi etmeleri lhımdır. 

10 - Talip olanlann 4, 5 X 6 eb'ndında iki fotoğraf, nüfus hüviyet 
cüzdanlan, askerlik çağında olanların askerlik durumunu gösterir vesika. 
tahsil derecesini t:?Österir tasdikname veya şahadetnamelcri ile birlikte niha· 
yet 25 /temmuz/941 cuma günü sant 17 ye kadar istida ile defterdarlığa 
müracaat etmeleri lazımdır. Vesikaları noban olanlar veya hu tarihten son
ra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyeccktir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
7 IO 15 21 22 23 24 2S Vll 2515 (1519) ___.&.-____ _ 

Vilayet daimi encümeninden: 
Vil&yet dııımız:Jık ısvf'trlannın yıllık iaşesini temin için ihtiyacı olan 445 7' 

kilo yulaf 317 /941 tarihinden itibaren 17/7/941 tarihine kadar on ~ gQn 
(mfüddetle açık eksiltme .uretJyle sabn a11nıı.cakt1r. 

~ateklilrrin dalmt encümenin toplandığı ber pazartesi ve pe~mbe giln
len saat 9 dan 12 ye kadar vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 3 S fO 2506 ( t 489) 

2'VRKİYE DEMİR VE CELİ'-< FA RIKA.LAJU 
MVE~ ESESİ MUlJJtJRLiJGfJ.N EN : 

5 Müterc!nı J rıroje ressamı ve 5 rnaJılne 
ressamı aJınacalıtır-

ı - Milessesemizde münhal bulunan barem harici mütercim1iklere 
kadro münhalabna ve gösterelcceklcrl ehliyete göre 21 O liraya kadar ücretle 
3 lngilizce. 1 Almanca ve 1 de Fransızca mütercim aLnacakbr. 

2 - Müessesemizin resimhanelcrindc istihdam edilmek üzere, barem 
haricl f 70 liraya kadar ücretle t proje ressamı ile kadro münahalabna cöro 
100 ili 140 liraya karlar iicretli (harem harici) 3 malcine ressamı alınacak· 
br. 

ARANILAN ŞARTLAR 
A - Fili askerlik hizmetini ifa etmiş olmak 
B - 40 yaŞtnı tec-avüz. etmemiş bulunmak tarttır. 
fsteklllerln, Ankarada Sümer bank umumi müdürlüğ{inc, lstanbulda Sil

mer bank lstanbul şub~inr- ve Karahükte müesseae müdürlüğüne müracaat• 
la tedarik cdebfleeekleri iş talepnamelerine aşnğıda yazılı vesaiki veya au
retlerlnl bağlıyarak en cet 20/7 /94 I tarihine kadar müessese müdürlüğüne 
müracaattan: 

t - Tahsil vcsikasi 
2 - Hizmet vesikasi 
3 - Polis iyi hal sahadetnamesl 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik terhis vesika.si 
5 - Sıhhat raporu 
6 - 3 boy 8 vesikalık fotoğraf 7 1 O 13 

Emlak ve evtam bankas .. ndar: 
F.sas No, 

Depozltosu 
Kıymeti T. L. Yeri 

C.303 Manisada Ayvaz paşa mahallesi 36 Ev 2.300.- 460.-
Akbaldır Dere boyu sokağı 
Ada 305 Parsel 1. 

İzahati yukarıda yazılı gayrimenkul peşin, taksit ve pazarlıkla ctakistler yUz
de 8 bucuk faize tabidir> satısı 14. 7. 941 ttın"hine milsndif pazartesi gUnU saat 11 
de Manisada belediye dalresindc yapılacnktır. 

1 - 1stekli olanlar hizasında yaz.lı depozito akçesini veznemize yatırarak ~ 
tınnaya eirmelerl. 

2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder ktymeU ~eçti~ takdirde de
oozitolarını nlsbet dairesinde tezyid etmeleri ve mnhUr kullanım1ann mUhUr-
lerinl noterden tasdik ettirmeleri. 2615 (1538) 

Böbreklerden ;drnr torhasına kadar vonnmski h:ıstahktarın mikroplnnru ki). 
künden temidemek için Hm..MOBLÖ kullnnınız. 

·:. ı;:.-.·· 

•'.\ 

!". ·~ ı ... ~ .... 
,"-/,1 ı· ·.· 
... 
.\b ~ ··'.·tJ<. 

Böhrel-lerin ealışmıık kudretini arttınr .. Kndın. erkek idr:ır ı:orluklnnnı. eski 
"c veni bclso!hıklulhıno. mesane iltihnhını. hd ai!n ını. ık sık idrar bozmak ve 
bozarken vanmnk hallerini ddt•rir. Bol idrar temin eder .. 

ldrnrda kumlann. mesanede tn tıınn tcsekkiiliine mani olur .. 
DİKKAT: HELMOBl.Ö ldrannın temizliverek mn\"İlestirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsalıw bai.zdu- HER ECZANEDE BULUNUR 
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SiYA.Si VAZİYET 

Asor, Yeşilbu
run adaları ve 
D akar da iş~al 
edilecek mi? 

/,1rerika artık fılen 
de harekete geçti 

!n:?ıliz Jc;;Rali altında bulunmakta olan 
İzhında adasına şiındi Amerikan kıtaa~ 
tının cıkn..rılma'>ı radyo gazetesine göre 
güniin ehemmiyetli hfl.diseler:ndcn biri· 
ni teşkil etmektedir. İngiliz ve Ameri
kan m.Jıfillerince, Atlantik meydan mu
hareb~si bakımından çok ehemmiyetli 
te15kki edilen bu hadiseye Alman gaze
teler:yle Bulgar ve Japon mahfilleri de 
alnka göstermektedirler. 

Amerikan gazeteleri, bu işgalden son
ra ikinci bir hareket olarak Ruzveltin 
Afrikada da yakında ileri karakollar ~e
sis etmesi ihtimalini ileriye sürerek Iz
landayı isgal kararını vermekle reis B. 
Ruzveltin hem İngilterenin Iıu yükle
rinden bir kısırunı hafifletmiş, hem de 
Nazilerden daha evvel davrruırnl.'i '1ldu
ğunu kaydediyorlar. Bir gazete diyor ki: 

Savet Afrika sahilleri hakkında da 
buna benzer bir tedbir alınırsa o zaman 
Fransayı ciddiyetimiz hakkında daha 
fazla temin etmiş oluruz. 

Bir başka gazete de İzlandarun isga
linin bir zaruret olduğunu yazdıktan 
sonra, henüz vakit varken, Dakarın da 
is(ali suretiyle Amerikan yarı kürrcsi
nin enıniyetinin muhafaza allına alın
masını tavsive etmektedir. 

Gazetelerden birisi şu mütalaada bu
lunuyor : Eğer İzlandayı biz isgal etme
seydik Hitler işııal edecekti ve bize kar
sı bir basamak olarak kullanacaktı. 

Bir başka gazeteye göre de, bu hare
ketle Amerikanın yalnız söz söylemekle 
kalmadığı ve filiyata da gectiği sabit ol
maktadır. Nihayet diğer bir Amerikan 
gazetesinin fikrince İzlandanın işgali 
Amerika tarafından barba doğru atılmıs 
yeni ve önem1i bir adımdır. 

AL!ltANLARIN TELAKKiSİ 
Alman gazeteleri bu isgal hakkındaki 

yazılarında bunu Ruz ve itin Avrupa iş
lerine açıkça müdahalesi olarak gösteri
yor ve Amerikan yarı kürresinin hiç bir 
zaman Almanlar tarahndan tehdit edil
mediğini ve tehdit te edilmiycccğini be
yan ediyorlar. 
İNGİLiZLER MEMNUN 
•Taymis• gazetesi bu cüretkarane ha

reketi takdirle karşılıyor ve Atlantiğin 
baslıca yollarının emniyet ve muhafaza 
altına alınrnama"1mn yalnız İngiltere ve 
Amerikayı defli!, bu denizde sahili ve 
ticareti olan bütün dünyayı ilgilendirdi
ğini yazıyor. Şayet Amerika bu maksat
la veni tisler teminine karar verirse İn
giÜere elinde olan bUtUn vasıtalarla bu 
tedbirlere yardım edecektir. Bu işgal 
ayni zamanda Amerikan politikasırun 
yeni bir ölçüsüdür. Britanya adalarına 
500 mil mesafede silfilılı Amerikan kuv
vetlerinin bulunması iki senelik harp es
nasında yapılan muazzam terakkileri 
gösterir. 

BULGAR VE JAPONLARIN 
FİKİRLERİ 
Resmi Bulgar sözcüsü şunları söyle

miştir : 
- İzlandanın Amerika tarnhndan iş

gali her tarafta büyük bir alllka uyan
dırmıştır. Bu hareket Amerikanın har
ba girmeğe arbk karar verdiğinin delili 
addedilmektedir. Söylendiğine göre 
Aınerika Asor ve Yeşil burun adalarını 
ve Dakan da isgal edecektir. 

Japon mahfillerinde garp yanm kür
resivle hiç bir alakası olmıyan İzlanda
nın. i5gali Amerikanın barba doğru atıl-
1111'i ~ok ciddi bir adımı telikki edilmek
tedir. 
AMERİKAN HAREKETİNİN 
MANASI 
Nihayet B. Ruzveltin gazeteciler top

bntısında söylediği sözler bir taraftan 
mühim gibi görülüyorsa da öte taraftan 
bakılınca manası açıkça anlaşılmakta
dır. Reisicümbura sorulan sual şudur : 

İzlandadan sonra Amerika Afrika !a
tasında Dakarı ve Atlantikte Asor ve 
Y esil burun adalannı da işgal edecek 
midir? B. Ruzvelt şu <evabı vermiştir : 

- Bu veya öteki Okyanusun (Yani 
Atlantik ve Pasiriğin) müdafaanuz için 
ehemmivetli olnuyan noktalan -.ardır .. 
Fakat diğer tara(tan garp yanın kürre
si sınırlarının biraz ötesinde çok mühim 
olacak noktalar mevcuttur. Mubayyel 
bir hat cizerek üzerine şamandıralar 
dikmek bittabi imkansızdır. 

Bir miiddet önce Amerika harbiye na
zırının deniz asm yerlere çıkarılmok 
üzere Amerikan kuvvetlerinin hnzLr 
hulundurulması hakkındaki sözleri, İz
landnnın isı:ali. Amerikan gazetelerinin 
mütalilaları. nihayet reisicömhur · Ru'l~ 
\"eltin su bir kac sözleri bir araya geti
rilecek olursa Atlantik meydan mubare
hesinde yeni bir safha açıldığı, Ameri
kanın barba doi(ru yeni bir adım atarak 
İılandadan sonra Asor, Yeşil burun ve 
Dakar seferlerinin de imkansız olmadığı 
neticc~inc \·arılabilir. 

Londra radyosuna göre İzlandadaki 
İngiliz kuwetleri de orada kalacakur .. 
B. Çörc;i1 A van1 kamara.c;u1da İ-z.landanin 
Arnerikahlar tarafından işgalinin, har
bın en mühim hadiselerinden biri oldu
ğuru fövlemis ve İngillılerin her husus
ta Amerikalılarla is birli~ini teyit et
mist:r 

SURIYEDE İ. C.İLİZLER Mİ 
MÜTAREKE İSTEMİŞ? 
Suriyede bir taraftan lngifü ve Hür 

Fran•ı> "'"kAmlnrivle di~er taraftan Vi-

l"ENI ASiie ıo Temmuz Persembe 1941 

lt~GILTE;E VE r:USYA 

Almanya va kar
şı işbirliiine 

hız verili yor 
-0---

in,,iliz • .Sovyet is birlini 
pelı yalıında a~'1eri si· 

ya.si, ma:i ve ik~ı~c:
di sahalardn 
görüleceıı •• 

Londra 9 (A.A \ - lngilt..,.e ~ '>;r Ru' 
he} etinin g~Jmcsi tn~iliz - Rus ı-. 'lirli<{i
ne hız verecek yeni bir safha tt?lc'.i.kki ctlil
nlektc<lir. Bu işbirJij!i ask.eri, m~ü \·p ik
tisadi .sahal.:ırda kendini gf.i .. 'f:'r ... "Cektir. 

Sovyct h~yetinin ba~lıca iki ~1ası kızı} 
ordu rene! kurmay ikihoi ha kanı gene
ral Dalikof ile Sovyet donanması genel 
kur.1ıc:n·ından amiral Karmaloftur. He
vetin dii!er dört azası ise Sovyet hava 
kuvve'e-ri1e teknik servisJerini lt"n1sil et
mektedir. 

İn~iliz heyetinin bir kaç giindenb 0 r' 
Moskovada bulunn1ası Sovyet hevctinin 
buraya gelmesindeki eh 0 mmiyeti hiç bir 
veclıilc azaltmamısl•r. Bu hevetlerin n° 
gibi işlf'rle tavzif edil·ni1 olduklarını ale
nen sövlemek şiındi1ik mi.imkiin cl"''il
dir. Fakat Sovyet rirnlinin T ..onrlrtlva 
gönderilmesinde 'aik ofon .oy her halde 
presliiP, nezakete ve siyasi tea:ııiile ria
yet pibi mülahazalardan col<: farklı bir 
dü~üncedir. 

TEMASLAR BAŞLA.Dl 
Londra. 9 (A.A) - Sovyet askeri 

l~eveti bu sabah hariciye vr- harbive na-
2ırları tarafından kabul edilmişlerdi ... . 
Gclmis olan h('vet hariciye nazırı B. 
Edene Sovyet büyük elçhlİ B. f\ıf.,.j~ki ta
rafından takdim edilmi,tir B. Eden kı
sa bir ha~ r-eldiniz hitabesinde bulun
muştur. B. Mai!!ki ile heyet rei<Jleri iki 
cıaat kadar B. Edenle hususi görüsmiicı
lerdiı. Bundan sonra harbiye nazırı B. 
Morİ.900 tarafından kabul edilmişlerdir. ----

"Her/in,, sel irimiz 
bir ziyafet verdi 

---<>----
Berlin, 9 (AA) - Türk - Alman 

dostluk muahedesinin mu~ddak nü.9ha
Jerının teatisi münasebetiyle Türk.iye 
büyük elçisi Hüsrev Gerede ve refikası 
bir öğle ziyafeti verJ\li~lerdir. Bu ziya
fette baş vekiilet n=ıüste~arı May.!l:ncr ile 
hariciye müsteşarı, B. Ccvnt Açıkalın, 
dahiliye nezareti müsteşarı Nurman ve 
refikası, Almanyanın ıabık Ankara bü
yük elçIBi B. Nadolni ve duha bir <;ok 
zevat hazır bulunmuşlardır. Askeri bazı • erkan da bu ziyafette hazır bulunmu1'-
tur. 

şi makamları arasında mütareke için bir 
takım müzakereler yapıldığı şayiaları 
dolaşıyordu. Londra radyosurı<la ve Lon
dradan Anadolu ajansına gelen bir ha
berde Suriye Fransız fevkalade komiseri 
general Dentzin mütareke istediği bil
dirilmiştir. Diğer taraftan Paris radyo
su şöyle bir haber vermiştir : Mütareke 
akcli hakkında ngiliz kumandanlığı ta
rahndan Suriye Fransız kumandanlığı
na vaki bir talep general Dentz tarafın
dan reddedilmiştir. 

"Kö$lence,, diye bir 
_yer kalmadı artık 

Rumen petrol 
sahasının tahrip 

edildiii bil
dildiriliyor 

----0--

Moslıovaya qöre tay31a· 
ı--. a' ınRoırı Rumen pet· 
rcol havZ?a.sını mahv~tti • 

Loııdra, 9 (R. G.) - l\Ioskova rad· 
~-o~u Rumen petrol tcs!~atının Rus ta~-
varekri tara(uıdan tahrip edildiğini bil
dirm:~tir. Ploesti µetrcl sahasına karsı 
ınüteaddit taarruzlar yapılmı!? ve tesisat 
tahrip olunmus!ur. 

Ayni radyo diin Kiistence nam.ile ar
tık bir yerin mevcut olmadığını bildir
miştir. Bu da Ruslara göre Köstcneenio 
hemen hemen tamamiylc tahrip edildi
i{ini anlatımıktndır. 

-----~---

FİMLANDİYADA 
K adınıara ve talebeye 
ı., qi$r~~rülii.~·or •• 
HeJ,inki, 9 (A.A) - Muayyen bir i~

te olmıyan veya fabrikalarının kapan
ınası üzerine ;~siz kalan 18 yaşından 59 
yaşına kadar olan kadınların bir karar
name n1ucibince iş ~ervisine girme1erı 
mecburi tutulmuştur. 

Kezalik mektep talebesi de muhtelif 
islere alınacaklardır. Daha şimdiden 150 
bin !•adar taleb<' kavdedilınisl'r 
.Ar<'f'İKADA . 
Nfsbi bir sühen var •• 
Kahire, 9 ( A.A) - Orta şark İnı:üliz 

karargahının tebliği : Llbyada hududun 
arkalarında tekrar artan keşif faaliyet1 
kavdedilıniştir. 

Habesistanda kayde değer mühim bir 
şey yoktur. 

--------
Çö cil v~ni ta vinin 
sel"-eplr.rini anlattı 

---·...o()----

Londra, 9 (AA) - Bu<:Ün avam 
kamarasında başvekil B. Çörçil orta 
şarkta devleti temsil etmek üzere tayin 
t-dilen B. Liteltonun vazifelerini izah 
etmiıttjr. Buna nazaran mezkür tayinden 
başlıca maksat baş kumandanı kuman
da harici vazifelerden kurtararak aske
ri harek5.tın sevk ve idaresini kolav lal'l
tırmak, bundan sonra anavatana taalluk 
eden dahili, mali i,Jerl süratlc hal et

mektir. Siyasi meseleler icap ettirdikçe 
mümessil Londraya müracaat edecektir. 
Bu tayin kumandanlık, elçilik ve neza
retler arasındaki münasebetleri de~iştiı
rr.iyecektir. Haro kabinesi azası l!nfatiyle 
B.. Litelto askeri işlere taalluk etmiyen 
hususatta kumandan ve elçilerin amiri
dir. --------

In2ilizler f .,.. 
•andalıları 
bırakıyor 

----0--

Londra, 9 (A.A) - İyi haber alan 
mahfillerden öjirenildiğine göre, İngilte
re hükümeti, İzlanda hükürnetinin ta
lebi üzerine halen mevkuf tutulan bü
tün İzlanda mültecilerini serbest bırak
mamai(ı kabul etmiştir. 

Mülteciler İzlandaya dönmeğe imkan 

İki taraftan verilen haberler birbirini 
tutmamakta ve batta mütareke talebi
nin ne taraftan geldiği noktasında b'r
birini nakzetmekte ise de, hasıl ettiği
mlz kanaat Suriye Fransız makamları
run mütarekeye hazırlandıkları ve mü
tarekenin uzak olmadığı merkezindedir. 
Esasen dün saat 19 da Londra radyosun
da verilen bir habere göre Fransız fev
kalade komiserin'n mütareke talebinde oldui:u zaman serbe;ıt buakılacaklardır. 
bulunduğu Avam kamarasında B. Çör- j Bunlardan ~U:inin Izlanda parlamento
çil tarahndan resmen teyit olunmuş sunun komunıst grubu erkanından ol
başvekil bunun memnuniyetle kabul duğu söylenmektedir. 
edileceğini, fakat askeri harekatın da 1 -----

dev~ _e~eceğini söylemiştir. . Cenubi Amerika harbı 
İngıliz ıstihbarat nazırı B. Daf Kuper 

de bu münasebetle beyanatında İngih- umum:l~şi yor mu? 
!erle Fransızlar arasındaki muhasama
tın Britanyada esefle karşılandığını, ni
hayet bulursa İngilizlerin bundan sevi
neceğini söylemiştir. 

ZAFER İÇİN AMERİKAN YARDl
Iın ŞART MI? 
Londra radyosu evvelki gün bizim sa-

atimizle 14 te yaptığı neşriyatta orta 
şark İngiliz kuvvetleri yeni bru;kuman
daru general Ohillekin bir gazete muha
birine beyanatını da vermiştir.. Bunda 
orta şark vaziyetinden, Alman - Rus 
lıarbından, Türkiyenin durumundan ve 
Amerikan yardımından babsolunuyor
du. 

Nevyorktan buna dair bir telgraf gel
mistir. Bu telgrafa göre, generalin zafe
rin temini ic;in mutlaka An1crikarun yar
dınu lüzım geldiği hakkında söylediği 
sözlere dair fikri sorulan Amerikan ha
riciye sekreteri şu c:evabı vermiştir : 

- General Ohillekin mafevki olan B. 
Çörçil şimdiye kadar Amerikadan yal
nız harp malzemesi yardınu istemiştir. 

JAPONLAR ALllfANLARDAN 
E!llDİŞEDE! 
Bir Japon gazete~i Asyada yt>ni niza-

mın Rus - Alman harbı neticesinde ve 
Almanyn tarafından tatbikine başlanıl
ması ihtin1alini endişe ile karşılıyarak 
Japonyanın da Almanya ve İtalya gibi 
bütün hürriyet haklarına sahip olduğu
nu kaydett'kten sonra diyor ki : Bizi 
Hindistan, İran. lrak ve Suudi Arabis
tan üzerinde serbest bırakmaları icap 
eder. 

Anlaşılıyor ki, Çine ilaveten bu saha
larda da Japonya yeni nizamı tatbik va
zifesini üzerine almıstır! 

--o-----
Londra, 9 (R. G. ) - Cenubi Ame-

rikada Ekvatör ve Pero devletleri ara
sındaki silahlı ihtilaf harbın bu kıt'ada 
da inkişafı ihtimalini doğurmaktadır. 
Müstakil Fransız ajansının Meksikodan 
istihbaratına göre Meksika hülcümeti 
bazı askeri tedbirler almaktadır ve bun
ların umumi bir seferberliğe kadar güt
mesi ihtimalinin mevcut olduğu söyle
nilmektedir. Bu tedbirler Meluıikada 
umumi heyecan uyandırmıştır. 

Cenubi Amerika devletleri arasında 
da umumi bir harp başladığı taktirde 
şimali Amerikanın ne vaziyet alacağı 
malüm olmamakla beraber buna mani 
olmak için dostane lavassütlar yapıldığı 
haber verilmektedir. Netekim Amerika 
hariciye nazırı gazeteciler toplantısında 
birleoik Amerika devletleriyle Arjantin 
ve Brezilyanın. Pero - J::.kvatör arasın
daki ihtilafın hal çareleri üzerinde faal 
bir tarzda görüştüklerini söylemiştir. 

M~hakkııktir ki harbın cenubi Ame
rjkaya yayılması yalnız bl.1 memleketle
rin değil, muharipler de dahil olduğu 
halde bUtün dünya memleketlerinin za
rarına olacaktır. 

HARBiN öNUNE GEÇILMECE 
ÇALISILIYOR 
Vaşingon, 9 (A. A) - B. Sumner 

Vels gazeteciler toplantısında Amerika 
birleşik devletleri ile Arjantin ve Bre
zilya hükümetlerinin Pero ile Ekvatör 
arasındaki ihtilafa bir hal çaresi bul
mak üzere faal bir tarzda noktai nazar 
teati ~tmeke olduklarını bildirmiıtir. 

SOY _ASKERt VAZIYET 
s .o~ ·:ı-ı.ABE~ 

·' . 

Yeni muhariplerin tebaa ve ıef irleri 
. 

Almanların ileri 
hareketi biraz 

durakladı Memleketimiz yolile 
-<>---

Alman piyadesi henüz 
Stalin hattına gelmedi •• 
Btiyülı meydc.n muhare-

mübadele olunuyor 
beleri bir '2aç qün 

~onf"a olacaıı •• 
Sin1alü n itibaren Dvina, Din:ı·cper ve 

Oinyestcr nehirleri üzerinde bir ka~ 

Rusya le muharip olduğu memlelıetlerin tebaa 
ve sefirleri Türfı • Rııs hududunda müba· 

dele edilef!elı .... 
::ünden beri devam ede gelmekte olan İstanbul 9 (Yeni Asır) - Rusya ile dan gelmiş ve mübadele mevkııne harc-
muharebeler radyo gazetesine göre, harp halinde bulunan memleketlerdeki. ket etmiştir. 
umumi vaziyette bir dcği~iklik yapın:ı: İ Sovyet sefaret heyetlCTile tebaasının ve Rusyadaki sefaret heyetleri ve tebaası 
mıstır. Gele~ h.a~cr~crdcn a.nlaşı.~ıyor kı RıL•yadaki bil memleketler sefaret heyet- da Türk - Rus hududuna gelecel<lercl.lr, 
Sovyetler. bır ıkıncı nıevzı mustcsna. 1 . . t b "had 1 • ml İki taraf arasında mübadele Tilrk - Rus 
bulundukları mevzileri müdafaa etmek- erının ve e aasının mu e esı me e- hududunda yapılacaktır. 
te, hatta bazı yerlerde mukabil taar- kelimiz yolile yapılacaktır. Rusyaya geçeceklerin yekunu 150, 
rozlarda bulurunaktadırlar. Berlindekl Sovyet sefaret heyeti ile tc- Rusyadan A vrupaya gideceklerin mec. 
Yalnız unutmamak gerektir ki Alman baasından mürekkep ilk kafile Avrupa- muu ise 400 kişidir. 

ordularının büyük kısmı henüz Stalin ~=~~~g:~:ca;o:;Q:~~o •=:ı=>==~~,.,~~ 

hattı önüne gclmemistir. Bu hat önün- Mu«lada ne 
deki muharebeler zırhlı birliklerle sa- ;ıı;;. kadar hayvan var? 
yısı 25 - 30 zu geçmiyen ve motörlü va
sıtalarla tasman piyade kuvvetlerine in
h'sar etmektedir. Asıl muharebe vere
cek olan piyade kuvvetleri, günde -harp 
ederek- 20 kilometre yürüdüğüne göre 
bugilne kadar motörlü ve zırhlı birlik
lerin katettiği yolun ancak üçte ikisini, 
yani 350 kilometrelik bir yol kısmını ka
tetmiş olabil:rler. Asıl büyük meydan 
muharebeleri Alman piyadeleri Stalin 
hattına varınca, yani bir kae güne ka
dar verilebilecektir. Maamafih çok mü
hinı mikdarda zırhlı birliklere ve mo
törlü kuvvetlere malik olan Alman or
dularının bu kuvvetlerin büyük s:klet 
merkeziyle Stalin hattının her hangi za
if bir kısmında bir muvaffakıyet elde 
ederek müstahkem hattın gerisinde de
rinliğine doğru jlerlemege muvaffak ol
maları da ihtimal dısında değildir. 

Muğla, 9 (A.A) - Vilayet dahilin-ı öküz. 63, 945 inek, 13 1 2 l at, 2424 ka
de vergiye tabi hayvanlar •ayıl1Tken tır, 9 3 7 manda, ve 5 3 tiftik keçisi bu
l 35987 koyun, 2, 399,975 keçi, 49381 lunduiiu tesbit olunmu~tur. 
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In2ilizlerin Al-
• manyaya yenı 

Makineye 
''erilirken 

S&Klll'ıl 

hava akını Surivede harp 
BiLHASSA VILHELMSHAFEN nihayete • 

erıyo-r 

SARK CEPHESİNDE DAVA 
MUHAREBl!.'LERİ 

Sovyet tebliğlerine göre Sovyet tay
yareleri cephe kısımlarında büyük bir 
faaliyet göstererek müdafaada bulunan 
kıtalara müzaherette bulunuyor. Bun
ların asıl hedeflerini Alman motörlü ve 
zırhlı birliklerinin teskil ettiği anlaşıl
maktadır. Filhakika bunlara kaqı en 
müessir si!filı tayvaredir. Hatta zırhlı 
b:rliklere karşı bile tayyarelerin çok 
müessir oldu~u iki tarafın tebliğ1erinden 
anla!l>ılıyor. 

Hor iki taraf tayyare taarruz.lariyle 
müteaddit t.~nk tahrip ettiklerini resınl 
tebliitlerinde kaydetmektedirler.. Her 
ne kadar tanklara kar~ bilyük çaplarda 
silahlara ihtiyaç varsa da bunların üs 
kısmınrlaki zirhlar tayyarelerden atılan 
iki buçuk santimlik top mermilerine 
mukavim değildir. Ayrıca bomba taar
ruzu yapmak suretiyle tankların tırtıl
larını tahrip etmek ve bunları muattal 
hale sokmak mümkündür. Tanklar ha
reketsiz hale sokuldu mu, bunların top
cu ateşiyle tahrip edilmesi gayet kolay 
olur. 

BOMBARDIMAN EDiLDi 
Londra, 9 (A.A) - Londrada ogre

nildiğine göre İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup ağır bombardıman tayyareleri 
salı günü öğleden sonra Almanyanın şi
mali garbisine taarruz etmişler ve Vil
helmshafen deniz üssünü bombalamış
lardır. Bu barekiltta hiç bir Britanya 
tayyaresi zayi olmamıştır. 

ALMANY ANIN İÇERİLERİNE 
KADAR HÜCUM EDİLDİ 

Londra, 9 (A.A) - İngiliz bombar
dunan tayyareleri dün gece Almanyada 
endüstri tesisatına taarruzlarına devam 
etmişlerdir. Amsterdamda büyük bir 
petrol depo•una .şiddetli taarruzlar ya
pılmış, keza Munsterdeki hedeflere infi
llik ve yangın bombaları atılmıştır. 
Diğer bir teşekkül münakale yolları

na muvaffakıyetli bir taarruzda bulun
mwı, büyük yangınlar çıkarılmış ve çok 
hasar yapılmıştır, 
Başka bir tayyare teşekkülü de dal

gaları Almanyanın içerilerine kadar sü
rerek :U.ypziğin bir kaç kilometre ya
kınında bir sun't petrol deposuna taar
ruz etmiş ve bir çok bomba isabet ettir
miştir. 

FRANSA tiZERİNDE 

Fransız hükümeti ge
neral Dentz'e muhase· 
matın derhal tatilini 
talep etmek salahiye· 
tini verdL. 

Vişi 9 (A.A) - Salahiyettar bir men" 
hadan bildiriliyor: Şarktaki kıtalarıınuı 
Fransanın himayesine bırakılmış olan 
toprakları müdafaa etmek husuS\ındakl 
Fransız azmini göstermek maksadile 
bir aydanbcri çok şiddetli muharebele
re katlanmaktadırlar. Fransız bllkümeti 
biltün gayretlerine rağmen bu kıtalara 
mücadeleye devam etmelerini temin 
edecek miktarda takviye kıtaatı göri· 
dermeğe muvaffak olamamıştır. Gün
den güne daha ziyde gayri müsavi bir 
vaziyete giren bu muharebelerde daha 
fazla kan dökülmesini lstemlyen '"' 
harbin Suriye ve Lübnan halküıa taJı.. 
mil ettiği iztuapları azaltmak lstiyen 
ve siliihların şerefinin kurtarılmış oJ... 
duğuna kani bulunan Fransız hüküme
ti general Denz'e muhasematın derhal 
tatilini talep etmek salahiyetini verme
ği kararlaşbrmıstır. Bu maksadla dün 
Beruttaki Amerika baı; konsolosu Va.!l· 

tasile bir teşebbüs yapılmış bulunmak
tadır. Alman taarruz.larımn süratle inkişaf 

etmedii':ine bakılırsa Soyyet tayyarele
rinin tanklarla mücadelede mühim bir 
rol oynadığı anlru;ılır. 

SURİYEDE FRANSIZLAR 
SIKISIK V AZİYETl'E 

Vişi 9 (A.A) - 9 Temmuz laJ"ihli 
Sahil muhafaza tayyareleri geceleyin Fransız tebliği: İngiliz kuvvetleri son 

Fransız sahilinin şimal ve garbifıde düş- 24 saat içinde sahil ve Suriye çölü böl· 
mn gemilerini bombalamıştır. Taarruz gelerinde faaliyelterini arttırmışlardır. 
devriyeleri yapan İngiliz savaş tayya- Avusturalya piyade kıtalarınm tıız
releri şimall Fransada bir tayyare mey- yiki neticesinde ve cephenin muhtelif 

Suriyede son günlerde büyük muvaf- danına taarruz etmişlerdir. Bütün bu noktalannda bu kıtalar taralmdan ya
fakıyetlcr kazanan İngilizler Fransız harekatta 7 bombardıman tayyaremiz nlması üzerine Damur mevzilerini mü-
kuvvetlerini cok dar bir sahaya sıkıştır- kaybolmuştur. dafaa etmekte olan kuvvetlerimiz dün 
ınış bulunuyorlar. Kelgeşekten hareket ____ . gece geri çekilmeğe mecbur kalıruşlar-
rtmis olan bir zırhlı teşekkül Nusaybi- Sari"ede in~fHz Uer• dır. Şimdi kuvvetlerimiz yeni bir mev· 
nin hemen cenubunda ufak bir Fransız -' :1 ziye çekilmektedirler. Cezire mıntaka-
garnizonunun bulunduğu Kamışlıyı iş- leyifi devam ediyor.. sındaki seyyar müfrezelerimiz d~ğüşe-
gal ederek Cerabulus istikametinde yil- İn rek ricat etmektedirler. 
rümektedir. Bundan başka Ebu Kemal- Kahire, 9 (A.A) - Orta şark giliz 
elen hareketle iki gün evvel Dirizuru kumandanlığı tebliği : Suriyede : Kıta- Rusyadaki Fransız 
zaptetmis olan başka motörlü kuvvetler !arımız H~us ve Hal~p ~~tin~e menfaatleri Türkiye 
Halebe yüz elli kilometre mesafede Ra- ilerlemelerıne menınunıyet vencı bu ta ,. d him 

d H tarzda devam etmişlerdir. Merkez mın- raıı:lft an aye 
yaka gelmiştir. Keza Tüdmür en u- affakı tl 
mus istikametinde hareket eden üçüncü takasında mevzii yeni muv ye er edilecek... 
bir motörlü kol Humusa 20 kilometre kazanılmıştır. Sahil mıntakasında Avus- Ankara 9 (A.A) - Fransız bükümeti 
mpsafeye kadar yaklaşmıştır. Gelen ha· turalyalılar Vişi kuvvetlerini başlıca Sovyetler birliğindeki Fransız menfaat
berlere göre her üç kolun da ileri hare- mev=?l~rin~en . attk:ıtan sonra Damur !erinin Türkiye hükürneti tarafuıdan 
katı devam etmektedir. nehrının şımalinde harekete başlamış- himaye edilmesini rica etmiş, Türk hü· 

Sam ve Beyrut bölgelerindeki hare- !ardır. kümeti de bu talebi kabul etmiştir. 
hrini Kudüs, 9 (Radyo S. 22.15) - Kabire-

kata gelince : Sahilde Damur ne . de neşredilen harp tebliği : Avusturalya G. Vavel lrakln müda· 
şimale doğru aşmış olan Avusturalyalı vzil . 
kıtalar Beyrutun çok yakınına kadar ~vvetle~ D~urda baş~ca me . erı faaSlftl deruhte etti 
ilerıemeg-e muvaffak olmuşlardır. Bey- ışgal etmışlerdir. Halep cıvarında bazı Lo dr 9 (AA) Re bildiri!. 

mevkiler de ele geçirilmiştir. n a · - smen -
rutun uzun menzilli topçu ateşi dahili- - - diğine göre !rakın müdafaası Hindistan 
ne girmiş olduğu gelen haberleıden öğ- F R d J d bas kumandanlıJDııa devredilecektir. Bu 
reniliyor. $amm şinıallnde ilerliyerek j n a yo arı a suretle Hindistan kuvvetleri baş lcu· 
Nebeki işgal etmiş olan hür Fransızla- rnandanlığına tayin edilen general Va• 
rın da daha şimale doğru hareketle Hu- Türkçe sö y Ji yor ve! Irakın da müdafaasını deruhte et-
musa doğru ilerledikleri ve şarktan ge- miş bulunacaktır. 
len kuvvetlerle birleştikleri bildiri!- Dır" İspanyol gönüllü 
mektedir. Humus şarktan ve cenuptan Ankara, 9 (A.A) - Helsinkiden alı-
yeni kuvvetlerle tehdit edildiğine göre! nan malumata göre 16.85, 1975, 25.47 ve kuvveti Berlinde 
zaif olduğu tahmin edilen buradaki 31.58 metre üzerinde çalışan Finlandi- Brest 9 (A.A) - Neue Zuercher Zay• 
Fransız kuvvetlerinin uzun müddet mu- Ya radyoları saat 11.50, 16.00, 22.30, 1.30 tung gazeteS:nin Berlin muhabirinir. 
kavernet etmeleri çok şüpheli görülmek- ve 3.30 da Türkçe neşriyat yapmakta- bildirdiğine göre 16000 kişilik bir İspatı. 
tedir. . dır. yol gönüllü kuvveti şark cephesine git· 

FR'ANSIZ DONANMASI mek üzere Berline gelmiştir. 
rak en yakın mibver limanlarına mese-

NEREYE KAÇACAK? ta Rodosa "-ak, mümkün olamadığı 
İngiliz ve Avusturalya kıtalannın takdirde en yakut Türk limanlarına ka-

Beyruta yaklaşması üzerine burada üs- çarak enleme olmak veya İngiliz kuv
lenmiş olan Fransız deniz kuvvetlerinin vetlerine teslim olmak icap eder. 
durumu son derece müşküllesmcktedir. Beyrut Rodos adasına 390 mil mesa
Çünkü İngiliz ve imparatorluk kuvvet- fede olduğuna göre yüksek süratli muh
leri Beyruta ateş etmek mevkiinde ge- riplerden bir kısmının Rodosa kaçması
lecekleri zaman burada üslenmiş olan na imk5n olsa bile daha az süratli mayn 
deniz kuvvetlerinin limanı terketınele- ve karakol gemilerinin deniz ve hava 
ri zarUl'İ olacaktır. Bu kuvvetler 3 - 4 kuvvetlerinin takibinden kurtularak bu 
muhrip, bir kac sahil karakol gemisi ve kadar uzun bir mesafe katetmeleri im
denizaltı gemisinden ibaret sanılmakta- ktln dahilinde görülemez. 
dır. Belki bir kaç mayn gemisi ve mayn Şu halde bunlar için yapılacak iş ya 
tarayıcı gemi ile bazı nakliye gemileri İngilizlere teslim olmak, veya onlarla 
ve yardımcı gaz gemileri de mevcuttur. karşılaşarak fedaldlrane batmak, ve ya
Beyrut tehdit altına girerse bu deniz hut ta başka bir yere iltica etmekten iba
kuvvetleri icin İngiliz ablokastDI yara- ret olahiliF. 

Finlandiya cephesinde 
Salla şehri işgal edildi 

Berlin 9 (A.A) - Alınan kıtaları 
Finlandiya cephesinde kuvvetli 1stih
k8mlar tarahndan müdafaa edilmekte 
olan Salla şehrini işgal etmişlerdir. 

----- ---
Cebelüttarıfı açılıların· 
da bir mihver 
denizaltısı llatırıJdı 

Madrid, 9 (A.A) - Lalineadan alı
nan bir habere göre dün sabah İngiliz 
donanmasına mensup tayyareler Cebe
lüttarık açıklarında bir düşman denhal
tısını batırmıslardır. 


