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HARPTE 
---o---

Tab·at ve tarih 
ö~ alır! 
-0---

Hayvan soysuzlcqınca 
tabiat; insan so37suzıa
şınca tarih amansız bir 

ıstıfa yapıyor-

Dünynmızın Üstünde cereyan etmek
te olan mühim hlidiseleri, bu devir in
eanının ömründe tekrar göreceğini pek 
Ranprtmiyonız. 

idare edenler ve idare edilenler için, 
milletler ve vatanlar için, vatandaşlar 
\7e tebaalar için, rejimler ve ideolojiler 
için, nihayet muz.af ferler ve mağluplar 
t(iin: bir kelime ile bu çağ insanı için 
tarih ancak bu kadar hazin ve bu derece 
müthiş bir ibret dersi verebilirdi 1 

* Demek ki bir 2aferi kazananlar, o za-
ferin sarhoşluğu içinde kenclilerini kay
bederek, yaptıklan iein birer mirasyedi
.; olduklan; esas itibariyle miUetln ka-
2andığı zaferi ferdi menfnatleri hesabı
na bir istismar vCAilesi eayuak emdikle
ri ve kendilerini mazur göstermek için 
Cemiyete de aldntıcı bir rnhnt vaid ve 
telkin ettikleri takdirde: 

Göz alıcı ve tamamen dışa ait ~ekil 
tezahürlerine ehemmiyet vererek mille
nn ö:Wnü sefil bir rahnt ve gaflet uyku
su içinde eritüp milli özü milli bir posa 
yaptıkları, milli ahlakı, milli an·aneleri, 
milli kıymet ölçülerini dejenere edip, 
:tahat ve refahı bir gaye diye gösterdik
'eri taktirde: 

Demek ideal ve feragat, safdilleri 
lcandırmak için kurnazlar tarafından bi
ter menfaat ağı haline getirildiği, haki
lı:i niyet, iş ve eser yerine lafa kıymet 
Verildi~i; 

insan ocrcf, haysiyet ve i.ueti nefsi 
para ve mevki ihsanlariyle satın alına
bilinir birer matah haline getirlerek rağ
bet paztnlanna çıknrıldığı taktirde.. O 
cemiyet dünya ölçüsünde.. tarih ölçüsün· 
de hazin, acı ve fnknt mukadder bir 
akıbetten kurtulamayorrnUıJ !.. 

O millet insan şeref ve hürriyeti uğ
runda 1789 ihtilaJlni yapan Fransa dahi 
olan 1. 

* Demek ki cemiyetleri idare edenlerin 
en mc~um ihnnetleri, gizli kalabilen ve 
fakat millet mukadderatının tarihi bir 
imtihan gününde. miithiı bir sukutu ha
yal Ue o cemiyetin mnddeten ve manen 
çökmesi şeklinde teuıhür ediyor ı 
. Fbkat son yirmi beş senedir milletle

nn a ınd bulunan} t "h• k .... 
J.: d• .. .. . ar arı ı te errurun 

en ı omurlcrı içinde tckra t . .. . . kl r c mıyece-
~ıne ınanmn a çok aldanmışlardır. 

Gelecek masum nesi1lcre. ayıklana
cak, içinden çıkılınnz, herbad pürüzle ... 
le bir alem bıraknrnk ebedi olmak ( 1) 
yok artık! 

* insanları ve milletleri, umumi harp 
cehennemi, demek ki kafi derecede 
uyandırmamış. 

.Tarih ve onun verdiği tecrübe edH
nııq dersler .ise bir masal olmaktan çok 
~ey ifade d · d k $ c cmıyor eme 1 

u halde fertler gibi cemiyetler de 
~ua~cn tirdznınıın içinde ancak lc:endi 

nyFa k ve f a erlerini yaşıyorlar. 
a at ert] · h 

rn k dd d" crın nyatında buna biraz 
hnud: bu~a ~;h~snk cemiyetlerin ~aya-

V bi . çok suç demek lazım-
• e r cemıyct İçin . . h 
aır. - SOI\'U 2 İNcl SA~~E ~-
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B. Fuad Tuksal 

ete 
ar 

Valimiz B. Fuad Tuksal Ankaradaki 
te~nslnrı ve vi1iiy<?tiınizin muhtelif jş. 
len hakkında bir muhnrririmiz.e dün 
aşağıdaki. beyannttn bulunmuştur: 

« - Vılfıycte ait bazı işler hakkında 
alfıkadar vekaletlerle temas etmek üze
re Ankrnyn yaptığım scynhntten dön
ınüs bulunuyorum. Bu hususL-ırda bü
yüklerimin yüksek emir ve direktifle
rini telakki ettim ve derin ~ükran his
leriyle meşbu olarak ayrıldım. 

BüTÇE TATB1KATI 
1941 vilayet bütçesinin tatbikatına 

baslamıs bulunuyoruz. Mütevazhı olan 
bütçemWn mahalli hizmetler bakımın-

reyiz. 
SULAMA TESİSATI VE 
Z1RAAT 1ŞLER1 
Mcne'tncn ovası sulama tesisatının 

nçılma merasimi önümüzdeki hafta için
de yapılması tekarrilr etti. 

Zirant işleri ve fazla istihsal mevzuu 
üzerinde de hassasiyetle durmaktnyJz. 
Önümüzdeki zeriyat :mevsiminde ihtiya
cı olan çütçilerc tohumluk temini me
selesini şimdiden derpiş etmiş bulunu
yoruz.> 

) 

su • z iltica etti 
1 

o 'YET 
TEBLlGİ 

Bu gemiler haldıında hıılııılıu düvel Jıaidele· 
rince ıazım gelen muamele tatbilı olunacalı •• 

Anknrn, 10 (A.A) - Haber alındığı- Antnkyn, 10 (A.A) - Beynıttnn kn· 
na göre Bcyrut limanında bu1unnn çarnk İskcnacnuın gelen Fransız harp 
Frnnsız hnrp gemilerinden 10 tnncsi İs- gemilerinin sayısı 11 i buiınuşttır. Filo 
kendcnın limanına gelm~tir. Dunlann ktıınandnnı dn gelmiştir. Bir kısım ge
arasmda on bin tonluk bir petrol nakli- milerin daha gelmekte olduğu ~
ye gemisi de mevcuttur. Bu harp gemi- mnkiadU'. 
Jeri hnklrine& ı tal>ı :Lukuka düvel Jca. Suri,yede panık başlamış ve baza kim
idclcrinc:c lazım 1:elen muamele tatbik sel~lc aileleri muntazam pasaportlarla 
olunacaktır. Antakyaya iıtiea etmeğc başlamışlardır. 
~~-...:;::><;;::~..c;;;:::~~~.c;;:::,..~~:::::.-<:<::::::~~.O...::.<::>-~<::>-~::::::,..c:;::..<::::,.<:::::...c;;::><::::,.e;:><:> 

Rus va Kamçetkayı 
Amerika ya vermiyor 

Moskova, 10 (A.A) - Sovyet is
tihbarat büroıu ve Ruslar tarafından 
Karnçetka yarım adumın Ameiikaya 
terk.ini hazırlamak üzere bir Rua - Ame

rikan konferansının toplanacaiı hakkın
daki tayİalan tekzip etmiftlr. 

lngiltere Ru$yaya 
mühimmat gönderdi 

Londra, 10 (A.A) - Sovyetler bir
li$ine gönderilmekte olan harp malze
mesi lngiltenden yola çılcanlmaf bulun
maktadD'. lngiltereden Sovyetler birli
iine külliyetli harp malzemesi aevket
mek için li.zım Kelen bütün tertibat Um
Jllllbr. 

Amerikalılar 
barba hazır 

a 

--0-

Sov eı erin m Jıa s t • 
arruzıa ı deuam e ·'Jlct!' 

'l'op ve m ·ıra ·özleJJi 
ölüm saçıyor-

Moskova, 10 (A.A) - Asya Ajansı 
istihbar ediyor: Sovyet kıtaları Rumen 
hassa nlayından bir taburu topçu atesi 
altında tamamiyle imha etmislerdir n·-

- SONU 2 iı:~ct SAHİFEDE -

ş·malde Salla 
za t olurjdu 

Führcrin umwnl karnrgahı 10 (A.A) 
Alman başkumnndanlığının tebliği : 

Sarktaki harckfıt ilerlcmcğe devam 
ediyor. Finlnndiyn cephesinde Finlandi
Yn kuvvetlerinin bir ihata hareketinden 
mtiznhcrct bulan kıtalanmız kuvvetle 
tahkim edilmiş Salla şehrini günlerce 
devam eden şiddetli muharebelerden 
sonra 8 temmuzda işgal etmişlerdir. Bu
rada muharebC> eden Sovyet !ırka ı im
ha edilmiştir. 



. .... . . .. ,.... : .. -,.- . .. . ~ 

- .. ~ -

• ,. n lı:"E 2 YElfl A.flR 11 TEMMUZ CUMA 19'1 

SiHt HARBi - -
-2-X 

HA ıPJEf llffA LAC 
• • • • • • • • • • • • 

eyaz harbe karşı gel- , 
n .. enin çareleri nedir? 

ŞE RDA ER RI ----<<>----

abiat ve tarih 
ö~ alır! 

Sinir harbrna lıarşı en i i mufıa11emet tarzı ölü• 
ınü 11eyalwt ha ı lıalııal etrne"lı, i"lıisinin artı· 

satda fJfl' lllld gö,.memelıtif' .. 
~~~~~~~~-ANW~~~~~~-

rAZ&ı : MÜMTAZ f'AİK :t'EiNlK 
inia ••D• -a.do.:a im had 

ı.,., im baJ1ı;a eeph•sô d.ıl.a ,..,..., <.Ö .-detir. 
u Aoarı:..., t ; •, tiıfe çelik-, l eetmdt. 

Orada a•kerler değil. sinirler konu~ur * 
ve. onlar mukavemet eder sinir harbı, Almanlar Belçtkaya h~cu~. ettikleri 
bu RÜn büyük çarpışmaların pişidandır. zaman, halk arasında panik vucude ge
Cephclcrde ilk ke if taarruzu onun tirnıelı: için düdüklü bombalar kullan
cli. dedir. Muvaffakiye; onun elinckdir. 1 mıtladır. Bu bombalar tayyareler vası
C tinkii her defa sinirler yoruldu mu, ar-! lasile cehennemi seslerini insanlar üze
tik:, topun, ıüfcnlcin. tayyarenin ıöyli-, rine yağdınnt }ardır. Fak.a.t şurasına 
ı•ccrk sözü yoktur. Tetiği çeken, topa dikkat etmelc l&zundır ki bu düdülclü 
ınıermi koyan el titre-meye görsiin 1 He-. bombalan icat edenler de, atanlar da 
c:ef muhakkak şa~ml..calchr. isabet ol- hirer tthennem rebanisi deiiil. nihayet 
m yacaktır. \'e kuvvetleri bu sinir har- lnsanlatdrr. Ve kendi atbklart bomba
binifl ilk müfre7e-leri arasından içeri gi- !arın çık.ardık.lan kodc:unç giirültünün. 
rrhi!ec ktir. ayni amanda onlar üerinde de te&.ir 

Ru sinir harbine beyaz harb de di- yapmu1 gerektir. Ve · ayet onlar da 
ycrlar Çünkii onurı kara ruhuna rağ- Bir b mba bir binayı harap ederse, bir 
m'n her tarafı beyazdır. Vücudu be- hradakiler lcadar tehlilc.eye maruzdı:r. 
_ "z<lır. topt beyazdır, tayyaresi beyaz- dafi op mermisi veyahut bir avcı tay
dır. Her şeyi. her şeyi beyazdır. Onun yaren o tayyareyi dü~eiie ve kö
f l~ind ~ o1dtı~u gibi karada yürür de mür yapmaia k8.fi gel~bilir. Bundan 
mni belll etmez. dolayı böyir bir muharebe yapıldıktan * !'onra arhk kork.unun tesirleri a.ru1nda 

Sinir h:ırbının tesirleri, zehirli gaz·· Binaenaleyh sinir harbine karşı en bi
Jan d,1 daha mühliktir: daha f~cidir. bir mu'\-azene mevcut olduğu görülür. 
C :"':ki:i her zehirli g.aıa kaTş.ı bir maske rinci kavcmet vuıta.st, rnubvemet 
l.'aclır. Onların tesirinden korunmak irad ' d '\'e cesaretmden ' a.rettir. 
,·ar("l~ri bulunmuştur. İperitin bile ge-ç- + 
mcdiği cihazlar vardır. Fakaat sınır Sinir harbının m~i cephesine J.'!e-
harbını önlemek i~in henüz bövle bir ~ey lince, bu prcmagandadrr Propa_l!anc1s. bir 
lo.•t edilmemi•tir. O her taraftan, her cok vasıtalarla yaoılmaktad•r. Bı n1ann 
tl '·kten ızabilir ve girdiiri verde her en besında bir takım gizli &ilfıhlerın 
iir1:i ıaubvemet hücresini öldürebilir. mevcut oldultuna dair i::.ae edil!?'n ha

()ı.i m"nın her taarruzundnn evvl"l baş herlf'r .r,elir. Filhakika bti harpte yı<1-ın
VTr>"duğu yeP.iın~ çare budur. Cünkü la ~r silrutlardarı bahsedilm;,tir. övlt 
ô "'-lı yormak. cesarrt kırmak.korku ve bombalar varmıs ki bir tanesi. alıln.ıi!ı 
clHı •t salm le. 'Ve ond n sonTa biır ıpa- 7.arnan m?selA büti.in tsvicred~ki s~lale
,. :"\ h.'lvası içinde · e.di~ini ... •ed'•i ~ .. lnri h ıhnra kalbe l"hUirn1i"! EO-,..r bnn
k ide t thilc etm<"k uisbc n kolaydır. ı~rd:ın bir !ıın~~i sııhr:zya dlisccck olur-

sa. bur.do, tıokı ı!ÜnM iistllnde ol<lı·r<ıı * o:H lekeler vücudıı gotireb•li,.,..,i<;I Mıı-
Unııtm :nak ı·:r.ımdır ki sinir harbı- "!ZZa.m hava urhl1l ı en büyük şehirl"-

~' kar en belli bqlı dava buna al- ri bir «niye icinde bir kiil y ·ını lıali-
J.:••r ' asıl yVAl"C hücum1arma kaT- ncı SC'karn~:s' v" s.·üre \'(" sa~l'C'! .. Fn at 

• -ı1·lar yapıeyona, nır harbına ,i,.,cliye kadar gizi •ilah <>lftTl\k yalnıı 
1 <'n b'rinci ve en mnhlı:em 111·ınak milmatıslı mııymLırdan b~kas.ı kulla
n 1 rruzun" u~rayanlann r.:-mre- nllmaınıı;;; ve ona karşı ela cvk kısa bir 

,,.-:ı c~saret. zeka. dirayet ve bam tf!D zaT"lan a ti!' birler nlınmıst r. 
;ı...r tir Cünkii sinir rbmm le hede- KaMatmıu:oa en büyük t;wi ııilah 
fı 1• z 'en bur.1 rcl r ,..,.dyodur. Ve düşman daima radyolar * vasıtasiyk sinirleri yormak, insanları 

S'nir harbı virminci anın ba icadı· korlnıya ve dehııcte salmak Ç&Yclerini 
rl" Ru icat bi1hana prrıpaVArıda va- ı-ramışt1T ve aramaktadır. Bunl.lll için 
f. t 1 :-ımn ar ma'!Jı ve t 'y h nnm Tadvo dinlerken. bütün ne 1 lt.er 
ı ·~ lo=.si..vlo mütenasip olarark tesir- türlü dehvet parazitlerine kar'1 sıkı bir 
],. .. ~ rtJrmı tır. i Fad ya tiıbi tutmak l~znndıT. Bu da 

• ica.ıV.ra biri maddi di~eri mencvi ,,.ene heT türlü taarruza kartı mukave-
,,..• ' l "ki kısma avırrna.k lazımdır. met ir~des.inin kuvvetlendirilmesiyle 

'TCıerin yaphklan tesirler goz kabildir. 
<" nde bul ndurrnalc .gerektir. Çiinidi li-
r h"' i7 harbın en birinci unsumdm. ~"zkrir.ıizi hiilil: m~lim; GeTrJ· 
\ ~ini.r harb?nın yegin~ huusivetid~ taV"'"""'• f!("rrk r~rlvn J--.ııı ,.;,..ir h<".rhlrıi ... 
,.. oh~ve malik hulunmamasıdn. Drmck en biı.i.nci ""c:ın.,.lı:ırıdır. Bunll'lra kın·•• 
ı' in"n arasında çok sıkı bir irt:hat ~",.ı.,1:r. ml"ldcf~ rltı~il. fakat m'\!'lrvi tPd-

r l ç;: kli tayyarf" efer bir taraf... hirJ,..rinıi.,.i elrl·~ıMJz zaman !inir h<trbi
ı u öld~ ~ı. tahrip eden bir .alctae di- n:i .....,.;;1,;o f"debiliriz. 
i:e-r t r rftan saiJaı:n kalanlar ıüzerinc1~ Tü..-k ordu11una inıınım1z t;ıı.rn o unca 
<le ôidW.ün ıpropaC?Bndasmı yapar, Ve L:e11rlimi7~ ele in1m1z tamdır. O Türk ot
bu nropo~and" derhal 7l'lyaf ruhlar ü.z.c- fluııu ki bütün tarih bovıınca d:ıima şan 
r:nd"' t~sirini J?Ö!terir. öyle ıöylenİvor •eref vr hamaset de11tanları yaratm1f{:ır. 
ki bazı y"rlerdc, tayyareler öldürdük- Modem ki ordu bizimdir. ve onu biz vÜ· 
lo:i iruıınlardan çok daha fazla a"8bi cude getiri)'oruz. O halde kend .. mize 

.. ha1t 1:ıklaT vücuda cctirmiflerdir .• Bu· inanıyoruz. Bu açık kaziye bövlcce ka
ba ka"şt ye..,.Ane korunma vatatua ela, hul edildikten sonra ainir harbine karşı 
to_pyekün harpte ölümü veyahut hayab zırhlamnlZı kuvvetlendimi~ olunır. 
r.?.:.-:~...Q""~~_,.....o-~~l';t'!'~~=-"".r.ıo:~ .. J!>!)~=o=r~ 

lskenderuna gelen Fransız zırhlıları 
,, .. 

Bunlar sulh akdine ka
dar sularımızda kala
cakları anlaşılıyor 

~~~~~-....... ~~~~~-
!.kencleruna iltica eden Fransız harp karılır, ceı:ıhaııcsi alınır, lı:öm\ir ve sai

g~ınileri hakkında devletler arao;ı hu- resi geırtlde hayatı temin edecek kadar 
ktıl•':u kaidelerinin taıb:kine dair Ana- bırakılır, 
d >lu ajaruwnn notundıı ba}ıis mevzuu Mürettebatın mühim kısmı gemiden 
k ·deleri radye .ı;ezetesi •öylece hiililaa cıkanlır ve gemide küçük bir kısım ka

lır, c ·vor : 
MWıarip devlet ~emileri h<-r hanı:i bir 

bibraf imana sığınırlarsa orada 24 saat 
kalabılirlt:'r El!rr lınzalan varsa bu lln-

Böylece harp gemileri bitaraf devle
tin nezareti altına gelir ve harp sonımda 
sulh müzakeTesine intizareıı bu vaı:lyet
te kalırlar. Yani Fransa sulh müzakere

zal~-ın iz::ıle<'rıe kadar ikametleri U7.atı- !erinde galipler ara'!lnda bulunursa bu 
lab lir. Eller ll.rızaları yok ta o bitaraf gcmil ri h!zden alacaktır. 
Ilın •a erteme olmak mako;adiyle gel- Mağlilp bir vazi:vette kalırsa galipler 
m· !erse bu takdirde silahları gayri fa. tarafından verilecek karara göre gemi
al hale konulur. Yani makanizmaları çı- !eri teslim edecektir. 
)C. t: ~~~.r-.... ~.r- ~~..;ıı:cox;:; .. •- ..... >x:w:: : : ::: == :ı::ı ::c ::c 

Bif' ta11zih 11e lleraet.. ZABITADA 
Gazetenizin 8/7 /941 tarihli ve 10889 

sayılı nüshasının ikinci siitununde(Ken
d: kendine ıhkakıhak) SC'rlevheslyle çı· 
k~n yazınızın do/:'I'U olmadığını ve a&a
iıldaki ~kilde taviihini saygılarımla di
lerim. 

Göztepede 96 tncı sokak: 20 numaralı 
evde oturan .,ltim Neriman Bakiye Ber
kerdir. Beni kcııdi evime zorla taarruz 
ve hakaretten dolayı cürrnU meşhut 
mahkemesine c!Ava etti. Öyle bir şeye 
aile terb:yemiz müsait olmadıl!ındaıı 
mahkemooe hakkımı i..•pat ederek tem
ylzen bereet ettim. Keyfiyet tavzih olu-
nur .. 

Göztepe 96 ıncı sokak 20 numa
ralı evde Milat Berker karısı 

MELAHAT BERKER 

BIÇClğı lıasığma saplandı 

llcic;cfmelikte Cukurçeıme mevkiinde 
Hasan oğlu berber Sıtkı, fazla earlı01 
bir halde yolda ııiderken dÜ4müe ve be
linde bulunan bıçak kuığma aaplana
ralc yaralanmlfbr. Y arah hutaneye b.l
dmlmıııbr. 

BIÇCllı çelıtfll GSdSIZllll$ 
zmiTde Kemer addeoinde 41 numa

ralı evde Ali kızı Pakize Giilercan bize 
.,önderdiii melttupta, lıer ne bdar bu 
kadın arkadqma bıçak çektiği pom ra
porlanna hıtinaden yıınhnqıı• da hunun 
hokikate uygun olmadıimı bildirmek-
tedir. 

Bir ihtikar iddi
ası adliveye 

aksetti 
--<>-

Bergamava gönderilen 
ili rnaıdJalua partisi 
için fazla plJNI alillltllf-

Yeni rnanifaturacılarda 15 numarada 
tuhafiyeci ve manifaturacı Mehmet of:· 
lu Safter Giritligillerin Bergamada tu
hafiyeci ve ı:nıı.ııifaturacı Cemil Sezere 
sat~ on parça muhtelif cins Avıııpa 
malı manifatura eşyasını 139 lira 72 ku
nı..<a vermek suretiyle bu malların de
, erlerinden fazla para aldığı ve ihtik:Ar 
yaptıj!ı iddia ed:1miştir, Mumaileyh hak
kında tutulan mbıtla ac!liyeye teslim 
edilmiştir. 

Fuarda Etibank ve 
piyango paviyonları 

--<>-
Eti bank ve Milll Piyango idareleri bu 

sene fuara zengin bir şekilde iştirak 
edeceklerdir. Etbank pavyonunun. bil- ' 
hassa memleketimizin kömür sanayiin
de elde edilen terakkikri gö.sterir gra
fik ve nümuneler canlı bir ı;ekilde teş
hir edilecelc ve bu mevzuda etraflı iza
hat verilecektir. 

M:lli piy~o idaresi de güzel bir pav
yon yllJ)tıracalc ve burada piyangodan 
ordumuza temin edilen faydalarla bu 
vüzden zengin olan vatandaşlar hakkın· 
ela geniş izahat verecektir. 

Milli piyııngo müdürlü!!ü eyltil ayı 
kesidesinin İzmirde y<\pılma..-;ını da te
min edecektir, -----

'YiLAl'El' 
Daimi encümeninde 
Viü\vct daim! encümeni dün vali bay 

Fuad Tul:salın reisliğinde toplanarak 
bazı idari hususat hekkında kararlar 
\'ermi.>tlr. ----·-
Rör!ez dahilinde 

a e:üsi.. 
İzmir Hall,cd tara!md:m 12, 7 '9 ll 

cumartesi günü ak:~ .~at 21 den sa· 
baha kadar devam ctmok üzere Körfez 
dahilinde bir vapur ı:ezis! tertip edilmiş· 
tir. Vapur dahılinde Caz ve biife vardır. ____ , ___ _ 
E İYET 
Umum müdürlüğü 
B. Ali Riza Çevikin Dahiliye vek&le

ti müsteşarlığına tayini ile inhilfil eden 
Emn'yet umum müdürlüğiinc Afyon 
Karahisar valisi B. Osman Sabri Adal 
tayin edilmiştir. 

Fırıncı r arasında 
so a s:ohl~i .. 
Çor1tkkııpıda Pazarycrindc Mustafa 

ojilu fırıncı !Uıkkmm kenclisine küfür 
eden Osman oğlu fırıncı Sıtkıyı sopa ile 
yaraladığı polis raporlarında okunmuş· 
tur. 

--------
İzmir va.,ıırsına 
İzmlrin hediyesi 
Belediye rC:si Doktor Behçet Uz, İz

mir belediye fidanhjtında :tohumdan ye
tiştirilen on palmiye fidanını İzmir va· 
ouruna hedive etmiştir. Bu palmiyeler 
İzmir v_.,urunuıı salonlanna konulacak
tır. 

Palamut ihracatQlar birliii idare he
yeti dün öğleden sonra Birlikler binasın
da toplanmış ve Palamut ihracatı mev
zuu üzerinde görllşırıell'l'de bulunmuş
tur. ---- ---
XA BU V'lf 
Ci11armda orman 
ya11gan Cllıtı.. 
Karaburun kazasına bnğh Sarpıncık 

köyünün Han deresi mcVkiinde bir or
man yanıımı çıkmıştır. 

Köylüler tarafından tertip edilen bu 
siirek avı esnasında atılan bir yanık si
garadan otlar tutuşmuş, o civarda bu
lunan fundalıklarla zeytin ağac;larmı 
sarmıştır. Bes on ~eytin ağacı ve bir 
mikdar fundalık yandıktan sonra köy
lülerin ve jandarmanın gacvretiyle yan
gın k:ı."8 bir zamanda söndüriilmüs ve 
fnzlıı tahribat yapmasına meydan bıra
kı!mamıstır. 
Yangına sebebiyet verenler hakkında 

zabıt tutulmuş, bunlar adliyeye veril
mişlerdir. 

~ııııııınııııııııııHıııııınıııııuııııııııııımınııııı;: 

= = 
~ Mazarik § - -
§ Orkestrası § - -= = § lociraltı Plaj § 
a Gazinosunda § = = - -§ 'Müzik saat 4 ten 7 ye kadar S 
;: 13 Temmuz Pazar günü lnciraltı ;: 
§ iPIAi GAZtNOSUNDA çalacaktır. S 
: Mükemmel bir orkestra dinlemelı: E 
§ ve hem de deniz ve havadanh istifade: 
~ için fırsatı kaçırın.ayınız, s 

Su Sporları başlıyor 
~ 

Her hafta teşvik r1Ü
sabakaları yapılacak 

Hay11 n soysıızla~ınc:a 
t ·at; in an so suzla• 
şınc:a tarih amansız bir 

ıstıfa yap~o,. •• 
• BA "8AFI 1 İNCİ SAJIİFEDE • 

yat. .. ref ve ı..tikbali.e ınıawf kocaman 
'bir .-ç mevaıı olunca, .,\bette g~ek 
11esi&ere ibret verecek telcllde .kahreJil· 
mesi lilzım suçlular da olaca'ktırf 

~~~~~~~~~~-......... ~~~~~~~~~~-
flfı müsaı. al ,. Kar~ı)I a"lıada, sonra Göztepe ue 

Alsanealıta icra edilecelı .. * Demek ki, ha}-vanlann hayatında ol-

Su ııporları halı:lcıoda ajanhlc bir pro· Al.ancak ve Kar.ıyakada yapılması te
ıı:ram tertip etın;.tir. Bu programa göre, min edilmiştir. Müsabakalar Cumartesi 
i.iç ıu •porları istasyonunda her hafta ve pazar "'ünleri olmak üzere lki ıün ic
lctvik müsabakalan yapılacaktır. Bu ra edilecektir. • 

duğu t{İbi, in~anl nn hayatına. da bir 1r 

bfa hakim. 
Amma hayvanların hayatında bu ı.., 

tıfa daha çok kendiliğinden oluyorsa. 
insanların hayatında daha çolc tcfleria 
ıuçları ve cemiyetlerin uyu:,ukluğu yü
zünden olmaktadır. 

istasyonlar Kartıyaka, Abancalc ve Müsabakaların teklini t03bit etmek 
Gör.t:cpededir. üzere her hafta pazartesi ~ünleri ıı:aat 

Bu ilk teıvilc müsabakaları Karşıya- 1 B de alikadar kaptanlar bölge merkc
lcada yapılacalttır. Yürıne müoabakaları zinde toplanacaklardır. Ve değişmiycn netice .ou: 

1-layvan snyauzlaşınca tabiat; insan 
soy~dapnca t~rih bu amansız: etıEayı 
yapıyor. 

} alnız havuzlarda yapılabildiği için bu Müsabakalarda derece alanlara veri
yanşlann fimdililc yal.ruz Karpyakada, lecek ikramiyeler için beden terbiyesi 
yelken ve kürek yanşlarmm i.ee gelecek umum müdürlüğünden tahsisat gelmit
h.aitadan itibaren münavebe ile Göztepe tir. 
ı = : : :cocı!~•~ccc:cıc;ıır~~~:oo=e-:::c:c=cacc 

O halde! ... 
O halde, nuıl dalkavukluğu, iued 

nefis feda'lci.rlığını ve eo)"9uzlu"' a:nu la.er 
kuvvetli karşısında tezahür ettiren; ıerc
fi ve hürriyeti için rahatını ve hayaboı 
istihkar edemiyen; vatan ve millet uğ .. 
runda. canlarını feda eden J-ÜZ binlerin 
kemi"'ine ihanet ve onları istismar ede
rek sefil •~ad•tlerinin keyfine dalao 
baykuşların içlerinde tünemelerine mü
saade e-den insanlar her muameleye la
yıksa, 

Aile konservacılık kur-
sunda dersler başladı 

~~~~~~~~~~-,..,.,.,.~~~~~~~~~~~ 

Mey11e 11e sefJzelel'imizden bütün bil" sene uti· 
fade etmenin yollarını öğrenme"lı miimlıiin- Hakili millet hayatının ruhu bulunan 

istilclalle sahip olmanın ve büyüle yap
manın ilk ıarhnın ölümü göze almak ol· 
duğuna inanmayan; şeref kanlan pıhtı
laşnıı~ ve 'kuvvetlinin ayaklarına kapa· 
ıuveı:en uydurma C'emiyctler de dalına 
çiı{neh.ecekle- rdir. 

llirı Oiuz BEKATA (Çığır) 

------
- BASTARAl"J 1 İNCİ SAHİFEDE · 

ğer üç tabur :nevcı.:Uarının diirtte üçünü 
kay!> tnıielcr ve m "itcbakisini esir ver· 
mi.şlerdır. 

' SOVYET RE.SMf TEBL10t 
l\foskova, 1-0 (.\.Al - Sovy sabah 

Kursa iştif'uk edenler t'e muallimleri bir arada 

, tebliği 9 Temmuzla bütün giln Ostrov, 
Polotsk ve Not•o!!rad Volinsk istikamet
lerinde yarma yupınağa teşehbtis eden 
büyük dü§marı zırhlı mo\örlü cüz':ifam
larma karşı şiddetli çarpışmalar -devam 
etmiş, kıtalarımız adetçe :faı1t laıvvet· 
lPrln · eri hareketine :mani olımı k anu
dane bir m b e tuı....,.- . .,.ı.ı
ınakta 

Aile konservecilik kursu Kıı: akşam konserve yapılacağı gösterilecektir. 
Sanat okulunda açılmış, diin derslere Bu kursu takip edenler, meyve ve 
başlanılmıştır. sebzclerimizden bütün bir sene en ıyı 

ik 1 şekilde istifade etmek yolunu ameli J!C-Dün nrınut, Vişne, er· , şefta i,. üzüm 
· ~ öğrerun· o a !ardır. 

gibi meyve erin kurutulma a iyeleri İlk d rslere yctişemiycıı \•atandasla
gösterilmiştir. Kınsta bugün de bamya, rın müteakip derslere iştiraki serbest bı
f ılya iliı .. gib; 11ebzc1crln teneke kutu- rakılmıstır ki bu da kurstan istifadeyi 
IAra veya ktıvanr<7Jar.ı konularak M,~ı arttıracak bir karardır. 

Polot:ık isti.lcamelirul., düşman bu JK>

bah taarruzu yenil.ıniştir. Kıtalarıınıı: 
düşmanm !aarım:ıma toplarmm.ın ve 
mitraly1i:ı:.l"'1'imizin öldürücü ateşi va 
kat1 kabil hiicuml rla mukabele et
' 1ektedlr. 

o::c: occı :t,.. ":o:7..r.a:?'" : : ::c '°"'~...ccııı:~~..r~...c~,.,...A""'~~=-e 

Sı.:r· 1ed m •• - Amerika ı ar 
C' :ı>ışmalar hala d \'a:u eylemektedir. 

Düşman ıı)iır uviata ııi;ramaktadır. 
Lşel ' · tinde kttalarımı:ı dilf-

tareke va ı ~arba hazır 
- BAŞTARAFI 1 İ..'llCİ Sı\HİFEDE -

ta olan Amiral Darlan bu hu.susta tele
fonla haberdar edilmiştir. 

Bunun haricinde bir haber tl'evcut 
olmadığı gibi sa15hiyettar mahfiller de 
miiuk•re esasları haklcında tam bir ke
tumiyet muhafaza etmektedir. 

Kahire,10 (AA)- General Denizin 
mütareke talebi hakkında .şu ınahlmat 
verlliyor: ~eralin miitareke ı,,Jebi 
Lübnanda sobil mıntakasmda ve Bey
ruttan 21 lkikımetre mesafede harl'kat 
yapmakta olan Avustııralya kıtaları Vi
şi kıtalannın müdafaa hattını yardıkla
rı vakit gelmi~trr. Günlerdmberi bir mü
tareh 1a1ebinde bulunul.ıcaih ırivay..t 
fori dolasmakta idi. Kahirede mevcut 
umumi intibaa göre Damur nehri mü
dafaa hattı yıkıldığı taktlira.. C.-neral 
Dentz mütareke .istcmeğe mecbur kala
caktı. Şimdi Londr.ıda tetkik edilen ta
lebin muayven teklifleri ;htiva ettiği 
an lası lmak:tııdır. 
Muhasamatın derhal tatili teklif olun

madığından Avu..turalya kıtalan sahil 
boyunca kendilerine bir yol aı;m:ığa de
vam ediyorlar Vişi kuvvetlerinin miida
faa tertibatının Damur hattı kadar kuv
vetli olmamakla beraber yine oldukça 
kuvvetli oldu· u sarulınalctadır, 

qamd.an ~el<"ll haberlere göre mütte
fik kuvvetlerin ileri hareketi neticeslıı
de V4i kıtaları etrafındaki ağ gittilcçe 
daralmaktadır, 

tNr:tLIZLERtN BtR TALEB! 
Kahire, 1 O (A.A) - Surivede hare

ldittn bulunan İngiliz kumandanı G~ne
ral Vilson Suriye Fransız lrnmand•nı 
General Dentzden Beyrut şehrini açık 
şehir il§n etmesini radyo ile tn1ep et
miştir. 

-~-..,.,.,.-~~-

lngiltere Sov yet/ere 
itimat ediyor 

• BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE· 
danlığı bu pliina vakıf olduğundan icap 
eden her tedbiri almaktadır. 

Ayni gazetenin Stokholm muhabirine 
göre Almanlar Ruslara karı;ı 3 bin tay
yare ve 3 milyon a•kerden ibaret bir 
ordu ile ayni zamanda güzide zırhlı fır. 
kalarını harekete geçirrn:.şlerdir. Fakat 
anudane bir mukavemete tcsadü.f etmiş.. 
lerclir. 

Berlinden Stokholma gelen maluma
ta göre hareiltın betaeti ve gayri mun
tazır büyük Alman zayiatı dolayısiyle 
orada bir huzursuzluk hükiim sünnck-

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE - mana karşı muvaf.fakıyetli mukııhiJ hü
açmnk zarureti:vle kar'11aşırsıt fi!h."\l<ika cu nlar yapmaktadır. 
ates edecek midlr? Novo"rad Volinsk istikametinde bü-

Bahriye nazın verdiği ce,'llJ)ta reisi· tün giin kılalarımızla .dü manm bilyiik 
cürnhur Ruzveltin bir mesajından balı- nıntörlü laıvvM.leri arasında siddetli 
sedcrek bu mesajda ileri sevkülcey$ c:ırn alar ol~ur D11;er istikamet
me\·kilcrine giden denid in açık tutul- !erde kıtalarımız anu ne çarpısınakta 
ması için >icap eden tedbirlerin almmaın ve mevzileriı>i muhaUıza etmc-ktcdir. 
hususunda donanmaya emir verildiğini HAV HÜCUMLARI 
hatırlatını.ştır. Tayvarelerimiz d ·· man motürlii ciizü-

Albay Kn~ks mezkt1r m;saiı~ ı:oru!an tamla~a katıjı harekatta loulunmuşlar 
suale tan\ bır cevap teşkil etti~ı ıla- ve :verde dlipnan tayyarelrri tahrip .et-
ve ctırtlştir._ . miıderdir. 

ATLANTIKTE ~ENi SAFHA Tayyarelerimiz Kö.;tenceyi, Tulcia ve 
Bahriye nazın Izlandaya. daır reı». Sulinoda limanı ve nakliye vapurlarını 

ciimhur tarafından neşred:lcn m~ı ve PIOl'.'iti petrol ehalaruıı lxmıbaıı:lı
hakkında şahsi tefsirde bu\umnaktan ıç- ınan etmişlerdir. Köstenoeye karşı yapı
tinap etmis, fakat diğer bır suale ceva- lan hava taarruzunda bo'llhardıman tay
ben rei.sicümh~ ~alından. kulla?ı!-ıruş yarelerimizd~n t1okuzu 14 dü.<ınan tay• 
olan bazı tedbirlerm Atlan~ dc":"'ındc yaresi ile kar.;ılaşmışlardır Vukua ge
devriye i~i hakkında evvelki. ~ırle~le len hava muharebesinde bir tayyaremiz 
tasr:h edilen tıılimattan daha ılerıye gıt- düşmüş vo düşmanın yedi tayyaresi dii
tiğini ihsas e~tir. $imdiye kadar bu şiirülmiişlür. 
devriye işihde Amerikan harp gemile-
rine dü(!en vazife rastlanacak 'bir d~ KIS'ACA 
man gemisi görünür görünmez bunu 
derhal ihbar etmekten ibaret bulunu- • • • • • • • • 
yordu. . Bff', iJıl, ÜÇ? .. 

'VH§ington, 10 (A.A) - Ofi Aıansı 
bildiriyor: Milll Müdafaa sanayii hak- Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA,S 

kında yapılan ankete cevaben odeoniz in
•ııat komisyonu •efİ Amiral Robin.""11 
1943 den itibaren Amerikanın senede 
100 destroyer inşa edece ini beyan et· 
miştir. 

Birbiri arkasına cabukca bir, iki Uç, 
dcvi$te. dikkat edin. bir lihz:ıya mj\dı
nlım bir hadise acelesi ve bir emir isa
reti vıırtlır .. Ben öirde bir teklik, bit 

tn Utere. e ı n fi 
h cuma hafif .aectl .. 

Londra, 10 (A.A) - 1n.cillz hava ve 
dahill emniyet nezaretinin Perşemb"' sa
bahki tebliği: Düşınıınm hava faaliyeti 
dün gece hemen hemen sahil rnıntakası
na inhisar etmiştir. Pak az tayyare mem
leket dahiline ginnistir. Dört diişmatı 
tayyaresi tahrip edilırtlştir. !skoçyanın 
cenubunda bazı yerlere, tngilterenin şi
malinde bir çiftliğe ve şarkta bir kciy ci
varına bombalar düşmüştür. H:ısar ha
fiftir. Telefat yoktur. 

yalnızlık, bir infirat duyarım. İki (ly]e 
clef:'ldir, o ilk cemi isareti olduğu kndar 

a cift i'i81'f!lidir de .. Üçte bir çatı ııibi ku
rulmuş çokluk ifadesi vardır. Dört. \iç
ten daha oturaklıdır. B 'te bir knlaba
lılc dııvulur. Altı düzinenin yarısı olu
şuyle bir nevi cüzütam gibidir. Yedide 
b;r tılsım vardır. Sekize bakın, ba'll 
boştur. Altı kadar bile bir topluluk ifa
de edemez. Dokuzda, on .olamamış ek· 
sik bir ifade \-ardır, 

----.......--
fJLGA • .MAl:AR 

rıc:aret anıaıması 
Sofya, 10 (A.A) - Diin imza edilen 

Bulgar - Macar ticaret anlaşması muci
bince iki memleket arasında 600 milvon 
Leva kıymetinde mal mübadele edile
cektir. Bulgaristan bilhassa makinP, ray 
vesair endü.<tri maddeleri ithal edecek 
ve tütiln, maden, ot saman gibi madde-

On böyle değildir, onda bir olgunluk, 
bir meı-hale ve bir düğüm ne>ktasına sa· 
hiP bir tavır, bir bal vardır. 
Hayatı, rakamların dilind~ anlamak 

rok büyük bir lisan b'lmek demektir• 
Benim saydığım bu fantazi dilden ziyıı· 
de rakamın alile ifade eden dilindcJI 
~nlamek, h~.sahını ona göre yapmak ge
rek: Hayatın yolu budur .. 

Hayat heşap, dilnya besap, tabiat he
sap oldukca elbet hesabını bil~nin yolıl 
acık olacaktır. Iladisat bu gibilere yolu 
göstermekte geç kalmıyor, bir, iki, ÜÇ·• 

Diyor. 
Rakamları 



-~ ---
-~~~~~~~---
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MUAMMA ~ Kıymetli hayat arkadnşıın ve baba- E Tescil edilmiş olan (Hüseyin Hüsnü 

1 
§ mız İzmir borsa simsarlarından bay § özödemişli halefleri) şirketi esas mu-

l!::J.!~~~!:~~~~~r::;:a!~~~=-;.:;;.;.;;;..asiı:Jiaıll §Rcfacl Korinin ölümü münasebetile: § kavelenamesinin 7 nci mnddesini değişi g Bir çok yakın akraba, dostlarımız- E tiren mukavelename ticaret kanunu hU-

' 

: dan aldığımız taziyet telgraf ve § kUmlerinc göre sicilin 3056 numarasına ,, Uamması • ~mektup]nnna ve cenaze merasimin-= kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
§ de lütfen bulunmak suretiyle gös- § lunir sicil ticnret memurluğu 
: terdiklcri çok yakın alfıkaya ayrı E resml mühürü ve F. Tenik imzası 

~~~~~~~~~-..,.,.,.,~--------------~-

Abetz, baslıca Naziler haftlıında'!i filı!!f!erif!i 
Söyli~ordu. .. Bunlar arasında B. H tıer, B. Rı.:l'rl· 
ilen rop, B. GöfJels ue s. A • .Rozenllerg te 1Jardı ••• 
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E ayrı teşekküre bUyUk acımız mi\ni E 1 - MUKAVELENAME 
: olduğundan alenen teşekkürü borç E Buglln 1/7 /1941 bin dokuz yüz kırk 
: biliriz.. E bir senesi temmuz ayının birinci Salı gU-
E Hayat nrkndn.şı: Sara Kori.. E nü saat 10,SO sırnlannda tzmirde Doktor 
: Oğulları : Hayem Kori, E Hulusi bey caddesinde kardıçalı han 15 = Avnım Kori.. E numaralı dairei mnhsusasında Türkiye = (1549) = :mııııııııııııımımım111ırıııı1111ıııııııımım11 E Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği seo-

lühiyetle vazife gören ben İzmir üçUncli YA ZAN: JULES RCMAtNS 
Abetz fazln izahate mUtemayil olm~- d~. ~unlar şiddet s.ayesi?ne iktidn~.mı:v: 

malda beraber sualime şu cevabı verdı: kiinı elde edememişlerdı. Fakat Fuhrerı 
c Hayır netice çok vahim olurdu, Ro- başlanndan atmak teşebbüsünde muvaf

ehm'in arknsında bulunanlar en şedit ve fak olunamayınca, bu sefer Hitleri kendi 
en tehlikeli adamlardı .. > taraflarımı kMmımak suretile dolambnç-

Glllmeınl'ğe çalışarak ilave etU: h yollardan gayeye vasıl olmak imknnı 
c Ne yazık ki Hitler hepsini ö1dürmc- tecrübe edilebilirdi. Makul ve mutedil-

C:li .. > lerin başında ise Von Ribhentrop bulu-
Abetz'i daha fazla izahate imale et- nuyor ve her kesten zivadc metanet ve 

mek müşküldU. İfşaatını en kat't nokta- vuzuhla temsil ediliyo~du. t.şte bu sebı-ı,: 
larn inhisar ettirmek istediğini anlıyor- le, Abetz merkl'Zi hır kuvvM nradıgı 
öum. zaman Ribbentrop'u St'cmiı;ti, Ribbentro-

tstizah ec1ilmekte olduğu hissini ver- pun ehemmiyet ve ni.ifuzu arltıkca sulh 
mek te istemiyordum. Fakat Nazi mu- ümitleri de ayni nisbette arlnc:ıklı. 
nmmasının iç yüzü hakkındaki düşünce- AJfrcd Rosenb~'c ,:!elince, bu 7.atı 
sini tedricen anlıvabildim. Şöyle düşU- hanci cereyanda bulaca{iız? Abetz kı-ı<"a
nilyordu: mnklı bir tebessümlı- eevao verdi: Ro-

Parti denilen meçhul imkanlarla dolu zenbergin şahsen fıma bir ~d:ım olı:ıaına
bulanık girdap içinde esnslı iki cereyan sı muhtemeldi. Faknt nartiye Nazı efs:ı
var. Birincisinde mUf riUer, serseri gü- nesi fikirlerinden bnzılannı ilh m eden 
ruhu, gözü kanlı, hunhar haydutlar, vel- o olmustür. Bu fikirler <:ok tehlikeli ol
ha.sıl her fenalığa mütait, gerek Alman du~ gibi. ırk, kan naı:arivclı-ri gibi s2f
\'e gerek garp medeniyetine zeJTe kadar satalnr hakkında t.aassun hisl"rini tahri
ehemmiyet venniyen gUruh ... Diğerinde ke sebebiyet vermiştir. HnrH siyas t iş.
Nazi rejimi sayesinde Almanyanın da- terindeki nüfuz ve tesiri Ribbentropun 
bilt teşkiH\tını temin ebnek, Avrupada yükselmesine başlıca engel idi. 
eski mevkflnl elde eylemek imh.~nlannı Ya Göbels, bu esmer, heyecnnlı, çelim
gtiren nisbeten makul şahıslar mevcut. siz adam? Abctz yine bir tebessümle ce
Bunlar rejimdeki şiddet unsurlarının sil- vap verdi: Ac;:ıkca sövlemC'mekle bernber 
ratJe itidal kesbetmesinl ve garp devlet- Abclzin tavnndnn Göbrlc.ı'i bir panayır 
lerl ne muslihane bir Modos Vivendl te- <'Jltırtkanı addetti;{inl. ve bu adamın ne 
mininc tarnfdar.. dilsUndüğilnti, neler diicıilme<lini ilı- fo71n 

Abctz beni ikna için dedi ki: alakadar olmamanın eslem tarik o1dur,u-
c- Bizim gibi sulh ve banş taraftar- nu 7.nnnettil!ini anladım. Göbels il-in mu

len için şüphe yok; parti içinde saydı- \•affakıyetsizlik mevzuu ba1ıis olamazdı. 
ğım cereyanlardan birinctc;lnin sonu fc.- c Yn Hitlcrin kendi i? .. > diye sord•ım. 
Jnkettir. tkincisi sulh icinde teşriki me- Macernya harb:ı oldurlıı gibi ma ·ul 
sa1 için emin bir imk&ndtr. 'Ümit edelim işle-re kam d~ ohm gl7.li temayülleri dn
ki ikinci cereyan muvaffak olsun .. • b.yı.c;ı1e Hitler her s?ydcn c-vvel C'min 

Her iki zümreyi de baslnnndan defet- olmak iste-nilen bir adnm d .. yil mi fr1i? 
mek lilzumunu belli ki Abett takdir et- Abetz lhtivııtkt.rJı<tını arttırdı. Fakat Ro
nıiy?rdu. Roehm birinci cereyanı temsil ehm'in katli h. disl'sinin Hitlnin lehin<' 
~tmısti. Her ne kadar Roehm öldürUlmUş bir delil o] bil"C'C'~ini ima etti. 
ıse de ct'reyan ve gliruh baki bulunuyor- Gerek Ab"lz'in, gr.,·ek J.!Örücılillfiinı 

genç Nazi şeflerinin Hitlcr hakkındaki 
telakkilerini şu sPkilde nnlmıştım· 

-BlTMEDl-

orsa 
ZAHİRE 

50 Ton Bakla 9 50 10 25 
5 Ton P. Çekirdeği 6 50 

l 0000 Kilo Zeytinyağı GO (){) 
510 Kental Palamut 350 690 

·················••--=ıııı•·················· : A wosrrı : . - . 
: t.ı ı ı f~ Ü N l( (} P il O G R A M ; .......... ~ .... ------ ........ . 

7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 müı.ik (Pl.) 7.45 Ajans haberleri 
8.00 müzik (Pl.) 8.30/8.45 evin saati 
12 30 program ve memleket saat ayarı 
12.33 müzik kemençt" tanbur ve ,;ola 
ile saz eserleri 12 45 ajans haberleri 
13 00 mtllik karışık şarkılar 13.15/14.00 
müzik (Pl.) 18 00 proy.ram ve memleket 
saat ayan 18 03 müzik fasıl sazı 18 30 
konuşma mem1eket postac;ı 18.40 müzik 
radyo sving kuarteri 19.00 konuşma 
(iktisat saati) 1915 mi.izik radyo sving 
kunrteri 19.30 memleket saat ayarı ve 
ajans haberlCTi l ~.45 mtiz.ik klasik pro~
rnm 20.15 r::ıdvo gnzf'lcsi 20.45 mUzik 
solo şarkılar 21 00 zirnol takvimi ve top. 
rak mahsu1leri borsası 21.10 temsil 
22.00 müzik radyo salon orkestrası 22 30 
memleket saat ovan ajans haberleri 
borsalar fiat.leri 22 45 müzik radyo sa
lon orkc-strası 22 55 2.'UO yarınki prog
ram ve knpanıs. 
~--- -~~- ~--~~-~~-----.r..,-~ 

IZM R BELEDlYEStNDEN : 
- Fevzin~c:a bulv:ırına rastlaması ha· 

c:-.bivlc h0 l .. rHvc cnciimcninin 24/1 ID39 
t ·rih ve l 7~ No lu kar::ıriyle isti"'ltıklne 
·nrnr verilen Unsan ho"n rrahrıl!P~nin 

T{'U<"ük h nıam .,nı.-.,~ında k in 341 ada 
12 parı:.<'l No. lu 25 5 mctrl' mur~bbaın· 
ı n ibaret f?nyri rrı-nkul .... 1000 lira be
l li i!:tiınlt-k tnkdit ve hbul edilmiş 
l')lup i bu yerin tamı k::ıydınn vöre tnny
vün edl'n <' blol<'ri ı::flhao. Abclillva'Jın,, 
1\/fahmut, Fuat ve Ahmet Suatın tchJi
"''lta snlih adreslerinin tecıbit edilmeMis 
olma"lından k<'vfiyct 3710 Na. lu bolt'di-

8. "Lit i f" e~ 
ganatının met i 

------o----
_===::.111111111111ııımmıııııııııııııııııııııııı11ııııııııı =-=:=- ve lstimlıik knnunun 10 ncu maddesine 

Mühim fırsat ııyulark teblifl; makamına kaim olmak 
ilzerc iltın olunur. 2642 (1546) 

im : • • :;: :;•ııııı ıuı lllll'lllttıllllllllllll!lll•lllllllll •ıııııE: 

- ...... ~n . ap. ; P ~ ~ Genç heveslilere ~ 
tık)arı muahede = ACELE SATILIK EŞYA - alafranga kernan 

)ere ı•nanılamaz 5 Muhnccrct doiayısiyle Japonyndnn 5 dersleri verili yor -
:: getirdiğimiz en son moda Jnpon işi § _ 
E kadın sabahlıkları ve pljrunaJarı er- :: § Muhterem anne ve babanın, ço- E 
§kekler için rop dö şambrlar çocuk- E ; cuklarını bu lıusustn teşvik ctmcle- E 

Almanlara mutıhede· = lar için pijamalar kahve fincanları §: = rl, modern musikimize de bUylik = 
ferle bağlı olan memle· ~ ıı tcmmu~dan 13 temmuza kadar ~ :: hizmettir. § 
.. I . ,. . E çok ucuz fıatlerle satılıktır. = § Her giln saat 18 • 20 Cumartesi § 
Het erın aJrilJeti feftll1Ü• : ADRES : Basmahane Gaziler cad- : ~ günleri: 17 _ 20 Pa:zar gUnleri: 9 • 12 ~ 
ze Uğl'amalı olacağın- Edesi İsm~ Hakkı Urlu otelinde ~ ~ ye kndar Güzelyalı lnönil caddesi § 

dan ldm şüphe edebilir? ~No. 1 .. Daır7~uracnat .. (lS48) : ~ t~ı~~iuf:.lmk 18 numaialı ~v~fs~;) g 
DUnki1 nilshamızda Ruslarm eski ha- S :: : = 

rld k . . B u' tvin fun •1___ = 11ı11111111111111111111111111111111ıııımmıımımıı•: -ııııııııııııııııımııııııım1111111111111111111111111111= 
ye orrusen . o DUı.t\.wı- -------------------------------

dan hillAsatan bahsetmiştik. Bu nutkun 
nıetnlnl aynen n~ : 

Moskova, 10 (A.A) - (Tas) Litvinof 
8 temmuz akşunı radyoda İngilizce ola-

Men~ur alınacaktır. 
rak aşağıdaki nutku söylemiştir: İzmir incir ve Ozüm Tarım satış Kooperatifleri Birliğinden : 

- Sovyetler birlill ile Almanya ara- 12/7 /941 Cumartesi günü yapılacak stajyerlik imtihanının bazı hazırlıkla-
sında bir ademi tecavüz. paktı ~evcut rın ikmali için ( t 9) Temmuz cumartesi saat (9) a talik edildiği alakadarlara 
olmasına ve bu paktın bızzat Hıtlerln ilan olunur. ( 1550) 
müteaddit resm! beyanatı ile teyit edil- ~~..,..~~~-'JOOCl~Hl:llllCIH~QQ;ı~ı::ıHODUCll:l!X 
miş bulunmasına rağmen Bitler Alman- İstanllaJ Belediyesinden 
yasının sulhperver Sovyetler birliğine Belediye hududu dahilindeki bazı t-oselerin katran bitüm mahlutiyle kap-
karşı yaptığı ~e tecavüz ':°Usta~l l~nmuı iti kap~ zart ~!ü ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 24,622 
~ket ~en 

1
h}ç bır memleketin Na~: lira 40 kuruş ve ılk temınatı 1846 lira 68 kuruştur. Mukavele eksiltme Bayın· 

lık ':e Hıtlerc:lık b~kl kaldık~ ken~ını dırlık iıleri genel, husust. ve fenni şartnameleri proje kqif hülasaıiyle buna 
emnı~ette hissed~rruy~~ni hiltiln diln- müteferri diğer evrak 12 3 kuruı mukabilinde fen itleri müdilrlüğünden verl
yaya ıspat etmlştır. Hıç bır muahedı:? ve lecektir. 
pakt, Bitlerin cUrüm ortaklannm im- fhal ı .. /7/9 .. ı t • - •• 15 ·· T za.sını taşı hl bir taahhilt. hi b' . e. " " 1 puar esı gunu saat te aimt encumene yapılacakhr. a-

't, te . yant beç dakiç' d ır !iplerin ılk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evvel be-
vaı nuna ve yanat ve ara os- ı di f i ı ri ild" l"w" ·· 
tan 

.. beti tahr"--'- bekI e ye en 1 e m ur ugııne muracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yı-
e munase er lN!U. ve en- lı it ti t d ik 1 i l dl medik bir hücuma karşı kMi bir garan- w na a .cka~; 2o49aı0ı ves a aln mza ı şartn~me ve kanunen ibrazı lazımgelen • 

• kil ed H ttA b. t H'tl . ger vesaı tte numara ı kanunun tanfata çevresinde hazırlayacakları tek
tii teş cmezb. . 8 1h ızzaahed ı. ebı:;n lik mektupların ihale günli saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lizun· 
mzasını taşıyan :.r su mu esı ı e dı 28 2 7 11 
'.Almanyanın dilediği zaman yeni lfü hil- r. 2375 (1442) 
cum yapmasına mAni değildir. Bizzat 
Hltlerin ve cUrilm ortaklarının keneli 
yazılanndan, bunların kendilerini mil
letlerin müşterek sulh varlığı, beynel
milel taahhUtler, ahlAk, şeref, insaniyet 
velhnsıl bir kelime ile meden! cemiye
ti vahşi hayvanlardan ayıran mefhum
lann hepsinin üstünde Rördüklerlnl öğ. 
l'eruniş bulunmıyor muyuz .. Şimdi Av
hıı>ada ve diğer kıtalann bazı kısımla
rında YIU\Jnn vardır 

On ikiden fazl,. d~vlet istiklrtllerinden 
mahrumdur. Bu devletler. üzerinde 
ki.rge sürüleri g~miş talralar gibi~* 
ma edilerek harabezara dnnmUs ve mil
letleri esarete mahkfun edilmişlerdir. 

lstanlJuJ Belediyesinden : 
Taksim meydaniyle Taksim bahçesi ara11nd1tki lnönü gcziıi yollarının lıti· 

nat duvarları ve teferruatı inşaatı kap11lı Zl\rf uıulü ile eksiltmeye konulm\lf" 
tur. Kefif bedeli 784 77 lira 92 kuru~ ve ilk teminatı 5173 lira 89 kunıftur. 
Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel husust ve fenni oartnamelerl, pr~ 
je keşif hülasasiyle buna münferi diğer evrak 392 kuruş mukabilinde beledi· 
ye fen işleri müdürlüeünden verilecektir. ihale 18/7 /941 cuma günü saat 15 
te daimi encümende l'apılacaktır. Talıplcrin ilk teminat makbuzu veya mek
tupları ihale tarihindPn sekiz gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne mil
racaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesika lan im· 
2'.alı şart.ıame ve kanunen ibrazı lizım diğer vesaik ile 2490 numaralı kanu· 
nunun tarifah çevresinde mazırlayacaklerı teklif mektuplannı ihale günU sa· 
at 15 de kadar daimi encümene vermeleri lbzı:ndır. 

4 7 1 1 15 2514 ( 1497) 

noteri Süreyya Olcayın yanına gelen ka
nuni ehliyet ve vasıfları haiz olmalda 
şehadete ehil olduklan görillen: tzmirde 
ilçlincU karalaş 311 nci sokak 24 numa
ralı evde mukim Hasan Erton ve İzmirde 
Fcvzipaşa bulvarında Gilzel İzmir nakil
vat anbannda BehÇ<ıt GUner nam şa
hitlerin tariflerlyfo taayyün eden tz
mirde Karntaşta fnönü caddesinde 384 
numar:ıh evde oturan Leman Semerci
oX-lu ve tzmlrde Karo.taşta Dokuz EylCıl 
coka~ında 1/2 numaralı evde oturan 
Makbule 'Onnlmış ve İzmirde 'OçUncU 
Knratnşta 311 nci sokakta 19 numarada 
mukim Leman Yumak kendi namlarına 
asnleten ve bir sureli ilisik ödemiş no
terlivince mus::ıdd::ık 27/6/1941 tarihli 
ve 2472 numaralı vekfıletname mucibin
ce Fatma Acar, Nazire Sever ile Emine 
öıödcmi 1i tarafından bilvelaye temsil 
edilen çocuklaı·ı Şernfottin ve Sabahat· 
tin naml::ınna bilvekfıle hareket cdc>n İz
"l1irde 'Oçünci.i Karataş 311 nci sokakta 
19 numaralı evde oturan Mevlöt Yu. 
maktan sebebi milrn.cnntlarını sordu
~ımdn nnlntac:ıklnn gibi tarnfımdan 
rPcıcn beyannamenin yazılmasını iste
diler. İsim ve adresleri yukarıda yazılı 
şahitler yanında mUttefiknn söz alarak: 

<tzmir iirüncü noterliginoc musaddak 
2 tEylUl/1939 tnrihli ve 3048 num:ıro 1 ı 
esas mukavelcnamesi mucibince teşkil 
"'ti7rimiz tzmirde Suluhan civannda 
?!V9 numarada kain (Hüseyin HtisnU 
füödemi!ıli halefleri) ünvanlı kollel..-tif ne 
vindf'n ııilc ~rketimizin UcUncil şahıı;.. 
lnra karsı sureti temsiline ınüt<'oair olan 
vedin<"i maddrsi muribince müdürU şir
ket sıf atiyle Fahri 'Onalmısa şirket na
mına milnforiden imza huc;usunda veril
roi olnn selahiveileri ref ederek mez
k(ır m"nde nhkamını asn~ıdaki sel-ilde 
tndil ettik. 

(Şirkl'tin miidiirlerine Vasfi Semerci
"ğlu il<> Fahri 'Onahus tavin edilmişlC'r· 
rlir. Müdürnnı mUmnil<'~·hin sirkeli il
ınm edE'Cek ve teahhUt nltınn koyacak 
her türlü munm<'lat ve akitlerde şirk<'t 
firmasiyle birlikte şirkC't namma mUşte
re'ken vazı im7.aya selAhiyettardırlnr.) 

F--snsen muknveftn::ımenin bundan 
madaki ahkam ve mevaddı münderece
~inin tnmamen ve kemakfın baki ve merl 
bulunduPıınu bill'sale ve bilvekale be
\•rın v • llcı-ar c.vlcrlı:. 

Esas muknvclcnamt>nin bundan mada
ki ahkAm ve mevaCldı mUnderccc.cıinin 
tamamen ve lremnkfuı b ki ve mer'i 
bulundullunu bile_- ale ve bilvekil.lc bl."-
v, n ve ikrar eyleriz. • 

Dedi ve sözlinil bilirdi bunun üzeri· 
ne ben yeminli noter sıfotivle yazılan 
bu beyannameyi açıkça Ve! yüksek sesle 
okudum ve manasını anlattım. Bunun 
rllJndikleri gibi yazıldı~mı benim ve şa. 
hltlerin ynnındn tnmamen kabul eyle. 
dikten ve kendilerine ve şahitlere imr.a 
ettirdikten sonra ben de imza ve tasdik 
ı-ttim, Bin dokuz yüz Kırk bir senesi 
Temmm avının birinci Salı gUnU. 
ın11911 
Akitlerin hnzaları. 
~ahitlerin imzaları. 
T. C. tzmir ücUncU noteri Süreyya 
Olcay TCSmt miihür ve imzası. 
Umumi No: 7936 Hususi No: 
lsbu mukavele suretinin daire dosya· 

sında saklı 1/7/1941 tarih ve 7936 umu· 
mt numaralı n.qlına uygun oldu~nu 
tasdik <-derim. Bin dokuz yUz kırk bir 
c:nnl'si Temmuz ayırıın hirincl Salı gU. 
nil. 1/7 /1941 

Biri 30 kuruşluk damga pulu ve dt. 
!?eri 15 kurusluk damga pulu üzerinde 
1 Temmuz 1941 tarih ve İzmir üçüncti 
noterlili resmi mUhürü ve fü:erinde SU-
reyya Olcay imzası 2639 (1544) 

~ım 1111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111: 

~ Satı'ık Kam ·on ~ 
E Gayet az kullanılmış bir ~ok yedek § 
: parcalan mevcut mazotla çah~r :: 
E BENZ - MERCEDES _ marka beş E 
E tonluk ytlk kamyonu satılıktır. Mal· S: 
: baamıza mUra~at.. § 
~ 1 - 5 (1518) 2 
• mı ıı 1111111m1111111111111111111mıı11111111 ıımmr.:= 

İÇ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

Dr. revfllı Raşıt Uysal 
Her gUn Hasta kabul eder. 

Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 

Pastacı fınru yamnda 
TELEFON: 4360 

~ıuı ıı nnmımıımımmıı ıı 11111111111111111111111111111111111111ıı1111111ııı111111111 1111111111111 1111: ~ 11111111 § 

1 J.:r :.%:·n e:: r an - i 
====

==S ikmal kunılanna devam edecek talebeler için kız ve erkek talebe -==:_=::E 
yurtlannn talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Yurtlnrda talebe, yalnız yatacak ve ç-nmo.şırl ri munaznmnn yıka
nacaktır. 

E=:: 3 - 16/7 /941 tarihinden 23/8/94 l tarihine kadar olan bir kurs dev- ==_-:_ 

resi için yanlız yatmak ve çamaşır yıkamnk iç.in talebeden pesin 
olarak ON lira ücret alınır. 

5 4 Yurtlara gelecek talebe beraberinde 2 vesik lık fotoğraf. yorgan E 
§ ve yastık ktlıflan ile yatak çarşafını getlnneye mecburdur. Karyola § 
5 ':atak. . yastık, yorgan yurttan verilecektir. § = S - Kayıt ıçin Alaancak vapur iskelesi yanında 320 nunmara1ı binada = 
~ talebe yurtlan müdürlüğüne müracaat edilir. Telefon 2920 ~ 
E 9 1 O 11 12 13 14 f S 2580 (1529) 2 
11ıılııım11111111111nuııııııııııııııımıııııııııırrnı111111111111111111111111111111111ııııııııııııııı ııııııııııııııırrii 

C. H. P. lzmiP İşçi Esnaf Cemiyetleri Birllğln· 
den: 

Biluınwn Esnaf ve t,çi azalara : 
Cemiyetler nizamnameleri mucibince birliğimize bnğlı cemiyetlerin sen('llJC 

heyeti umumJye toplanhlıırı a§ağıdald listede ynzılı giln ve saatiarda ildncf 
kordonda 81 nurun nılı birlik binaaında 1·apılncaktır. 

Azalanmızın o gÜn, mensup bulunduklan cemiyetlerin heyeti umumiye 
toplantılarında behemehal hazır bulunmalarını ricn ederiz. 

RUZNAME: 
1 - Geçen sene hesabatının tetkik ve kabulü 
2 - idare heyeti intihabı 
3 - Gelecek ııene bütcc."ini tanüm için yeni idare heyetine sal&hiyet ve· 

rilmesinc. 
4 Umumi dilekler 

Ceniyetlerin toplanh tarihlerini ıöstcrir llıte 
Cemiyetin Toplnnblnrin Sıra 

No. A D ! Tarihi Günü Saati 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
1 
8 
9 

10 
il 
12 
13 
Jf 
ıs 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Aynkknhıcılnr 
Bakkallar 
Berberler 
Deniz lşçlleri 
Ekmekçiler 
F"mn i çlleri 
Garsonlar 
Gümrük i~lerl 
Güzel snnat1ar 
imtiyazlı şirketler M. M. 
Kahveciler 
Kasaplar 
Kutuculnr 
Kolonya bnhnratçılar 
Lokantueılar 
Ticarethane memurin Müs. 
Miiznvcde bedesteni esnafı 
Sütcülcr 
Soförler 
Terziler 
S:ınayi işçileri 
Tütün işçileri 
Ynpıcıl r 
Yük arabacılar 
Balıkçılar 

1417 /941 
c c 
c c 

c 
< 

< < c 
15/7/941 

c c c 
c c 
c c « 

16/7 /941 
c c 
c c 

c 
c 

c c c 
1717 /941 

c c c 
c c c 
'< c c 

18/7/941 
c c. c 
< c c 
c c c 

19/7/941 
c c « 
c c c 
« c c 

20/7/941 

Pazartesi 15 
c: f 6 
<: 17 
c 18 

Salı 15 
c 16 
c: 14 
c 18 

Carıamba 14 
« 19 
c 15 
( 16 

Pertembe 18 
c 15 
< 16 
« 17 

Cuma 16 
c 15 
c 17 
c 18 

Cumartesi ıs 
c 17 
c 18 
c 19 

P zar 10 
2640 (1545)' 

ız r lcaıeeı ise i den: 
Bütünlc~eye kala~ talebelerin 16 Temmuz 941 tarihinde nçılııcak kurslara 

ikl§er fotograf fle muracaatlan ilan olunur. 11 12 2641 (1547) 

Aydın vilayeti Narıa Mtt f rliiğtin en : 
an.i:!11J111.alı zarı us itiyle eksiltme llAnı.. 

1 - Eksilbneye konulan iş: Nazilli - Bozdoğan yolunun 15+000-19+080 Jd
lometreleri arasında 18595 lira 34 kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı lJe 
17 +245 te 1.00 Iik bir menfez inşaatı. 

2 - Bu işe alt şartname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesvfyei tUrablye şose ve kt\rgir i~aatına alt fennt şartname 
E - Keşif hUli\sa cetveli ve silsilei fiyat 
isteyenlerin bu şartname ve evrakı nafıa mUdUrlUğtınde g6rebtllr1er. 

3 - Eksiltme 24-7·941 tarihinde Perocmbc gtınU aut f 6 da 'rill;ret dahnt _.. 
cümenlnde yapılacaktır. 

4 - Eksfltme -kapalı zarf usullledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklflerln 1394.65 liralık muvakkat temtnat 

vermesi ve Aydın vUAyetinden ihaleden 8 glln evvel bu iş için alınauş mftteah
hltlik vesikası ve ticaret odası vesikaSt bulunması lAzundır. 

6 - TP.klif mektupları 3 UncU maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
vUAyet daim! encUmenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile g!Snderilecek mektuplann nihayet UçUncll maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mUhür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lAzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

~3--7~11 2433 '(1457) 

Kendinizde . veya çoçuklan
mzda t{Ördt.iünüz 

Bahis1ik, KanslSlık. Bamnmlık. Kana al'nlan. Karm şismeleri. Boran 
mabd ka ınm.... Oburluk. OQ dönmesi, Salya akman. Sar'aya benzer 
llnlr halleri, Cece korkulan. Görmede, i$itmede bczukluk, ıibl pyri 

tabii haller. 
Bunlar vevh> lcllen seylerin temlı ve saf olmamasından dolayı barsak· 

larda vetiSlı> Ureven ve kanlarurıızı emen solucanlann tesirtdJr. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve icJ.ndeki tarife mucibin
ce kullanınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

8anta, 
... GZJS 

ismine 
Dikkat 

Bitlerle yapılmış bitaraflık, ademt 
tecavUı ve dostluk paktları wbi asılsız 
bir perde arkasında halen sefilane ve 
sözde mUstakil bir mevcudiyet geçiren 
bir kaç memleketi yakında ayni Akibe
tin bf.kledlğinden kim ştiphe edebilir? 

llitler tarafından altı sene uğraşıla-
rak 'h · 1 1 tımam1~ hazırlanan muazzam A -
~~~ harp makinesine karşı yapılan şid
'.Ae 1 rı'kncndelenin siklet merkezi şimdi 
fn;·~t ad~n fiili Yardım görmekte olan 

Doyçe Oryent 
ORESDNER BANK 

t Z Mi R 
Merkezi : BERUN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcattar .. 

ıemaı ı. Aktaı 

l:ilal Eczanesi 
Fenni GözUUıçtBIUt fabesL 

Soere tl1 e dominvonlarına ve bilhas-

b
sa vye er birliğine tahmil edilmis 
ulunmaktadır B . 

şılaşhklan fut u mernleketlenn kar-
ınana karşıyeg e vazife müşterek düş-
cade),. etınek~~-una kadar Amansiz mü-

Senna1e ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Ra:vJannarfı 
TUrkiyede '1Jbelerl : ISTANBUL ve IZMIB 

Mısırda şubeleri : KAHiRE VE ISK~NDEKIYB 
Der ttlrlD banka muamelibm ifa " bbal eder. 

Güneş w BpoP gözJWılerlnfn en son model 

11e ıelıUJel'L 
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JfENI ASIR 11 TEMMUZ CUMA 19 
ASKERi VAZİYET 

----o--- Siyasi vaziyet Cenubi Amerika harbı Suri yede durum 

Stalin hattının Mihver lzlaııda- 1A ·k A • 
Üç yerden yarıl-. nın Amerikaca t•merı Ba, ~lıan 

In~iliz kuvvet
leri Halebe ve 
Humusa pek 
yaklaştılar 

·SC>N . H.A.BE~ 
·''=' : , 

d .., 1 1 • 
1
• • h 1n ve rezı ya 

ı~ı ~ ıyor ış2a ını arp bir teşebbüste 
Harp malul ve yetimlerine ikramiye 

-·----~--~-

Mi 11 i müdafaa vekalet 
Sov vetler fasılasız s~r bulundular 

mukabil taarruzlarda İngiltere Fransa ile esfd 
--<>--- bir tamim neşretti 

f.ulunu yor/ar dostluğun 31eniden lıu· 

Almanlar cephenin iç 
lztlgesinde müfdm İ!!Jıi· 

şaf ıar lıa31dettiler •• 
Radyo gazetesine göre Suriyede n1ü

tar~ke müzakerelerine rağmen harekclt 
drvam etmektedir. Fırat nehri Üzrrinde 
Rakayı doğuya doğru geçmiş olan ıno
törlii Hint kıtalarının Halebe 1 00 kilo
metre mesafeye yaklaştıkları bildirili
yor. Bu koldan ayrılan diğer küçük bir 
kol Rakadan şimale geçerek cenup hu
dudumuz üzerinde Telebyas Fransız gar
nizonunu te!l}İm alm1~ ve Cerabulus is
t;kametinde batıya doğru hareket et
n1i tir. Halebc yaklaşmış olan bu kuv
vrt},.rin bu hafta içinde Halep önlerine 
varma!'l1 beklenebilir. Diğer haberlere 
s:-öre Halebin doğusunda. Fransızlar bir 
müdafaa hath hazırlamışlardır. Fakat 
Fransız kuvvetlerinin büyük kısmı ce
nupta Beyrut ve Sam bölgelerinde top
lrtndığından Halepte mukavemetin kuv
vetli olmasına imkan görülmemektedir. 
Maamafih zikredilme]idir ki Surjyede 
F ransızla~ asker bir millet gibi döi(üş
müşler ve tahmin dı~ında bir mukave
met gösermeğc muvaffak olmuşlardır. 

SOVYET - ALMAN HARBi 
Sovvet - Alınan harbine gelince: iki 

taraf resmi tebliğlerine ve muhtelif kay
naklardan gelen haberlere göre askeri 
durum şöylece hulôsa edilebilir: 

Bir kaç giindenberi cephenin heyeti 
umumiyesinde her iki tarafın lehinde ve 
ya aleyhinde mühim bir deiiişiklik kay
dedilmemişken dün gelen haberler Al
manların cephenin iç bölgesinde mühim 
inkisaflar kaydettiklerini bildirmekte
dir. En şimalde Peypiis gölünün cenu
bunda Ostrov bölgesinde Stalin hattına 
hrşı bir haftadanberi yapılan taarruz
lar neticesinde müdafaa hattının bu kıs
mında Almanlar derinliğine ve sıerıi~li
jiine oldukça mühim bir gedik açtıktan 
sonra Ve1ikaya nehri doğusunda derin
liğine mühim bir köprü başı mevzii elde 
etmeğe muvaffak olmuşlnrdır. Alman 
kuvvetlerinin şiddetli tazyiki karşısında 
Sovyet kıtalan daha gerilerde yeni mev
zilere çekilmeğe mecbur kalmı"Jatdır. 
Almanların bu köprilba mevziini daha 
çok derinliğine ve genişliğine inkişaf et
tirmek için mühim gayretler ııarfettikle
ri ve daha gerilerden cephenin bu kıs
mına mü.hiın miktarda zırhlı ve motörlü 
kuvvetler ıevkettikleri gelen haberler• 
den öğrenilmiştir. 

Almanlann muvaffak oldukları di
ğer cephe kısmı ise Ostrov - Polotsk ara
eında T ebet bölgesidir. Bu bölgede mu
lıarebe etmekte olan büyük tank birlik
lerinin T ebee istikametinde bir yarma 
teşebbüsünde bulunduğu ve hareketin 
dğuya doğru inkişaf etmekte olduğu biz
zat Sovyet resmi tebliğinde itiraf edil
miştir. Stalin hatbnın yarıldığı bildiri
len üçüncü bölge Letonyanın cenup do
iiusunda ve Polovsk bölgesindedir. Al
man zırhlı motörli: birlikleri burada 
Dvina nehrini aşarak Stalln hattını yar
mışlar ve Polovıkın 70 kilometre •i
malinde Volkoviski mevküne kadar 
ilerlemeğe muvaffak olmuşlardır. 

SOVYET MUKABiL 
T AARRUZlARI 
Sovyet kıtalan şimru Dvina nehrinin 

timalinde Alınan kıtalanna kar,ı fasıla
sız ~ekilde mukabil taarruzlarda bulun
maktadırlar, Sovyetlere göre bu bölge• 
de cereyan eden muharebelerde Alrnan
]&r çok ağır zayiat vermişlerdir. 

Fakat tebliğde Sovyet muk:ıbil taar
ruzları neticesinde Alman kıtalarının çe
le.ilmeğe mecbur olduklanna veya taar
ruzun durdurulduğuna dair hiç bir işa
ret olmadığına göre harekit Almanlar 
lehinde inki~af ediyor, demektir. Bütün 
Alınan muvaffukıyetlerinin bilhassa 
cephenin şimal kısmında belirmiş olma
•1 bu cephe kısmında Alman1arın bir an 
evvel netice alarak Leningrad bölgesine 
u]aşmağa ve binnetice Sovyet ordularını 
ricale mecbur ederek Leningrad kapıla
r•nda bekliyen Alman ve Fin kıtalarının 
Moskova istikametinde kolayca ilerle
melerini temine çalıştıklannı gösteriyor. 
Cephenin diğer kı.sımlarında her hangi 
bir inki~af kavdeden haberler mevcut 
değildir. 

SOVYET TEBLICiNE GöRE 
Sovyet tebHğine göre Polovskun ce

r,ubunda Le;:>d bölgesinde mukabil 
Sovyt"t taArruzu neticesinde motölrü Al~ 
man birlikleri bir ~'Ok ağır zayiata ma
ruz kalmışlardır. Kiyefin batısında No
vograd Volinsk bölgesinde Sovyetler 
mukavrmet etmekte olduklarını iddia 
edh,.orlarsa da Alman kaynaklarından 
gelen haberlerde bu bölgede harekatta 
bulunan AJman kıta1arının ilerlemeğE> 
muvaffak oldukları bildirilmektedir. 

ROMA'JY A CEPHE.SıNDE 
Roman\R crph~~inde tr-drici bir inki

saf k~vdf"dilmf'ktt"dir. Rumtn ve Alman 
kıtaları bazı noktalarda Dinyester nehri
n~ varmı~lardır. 

SOVYET HA VA HOCUMLARI 
Sovvet resmi tebliğinde Sovyet tayya

Telerinin Alman motörlü birliklerinf" ve 
t.avvarr. mevciaft'lannn karsı harekatın-

rulmasına taraftar •• 
Radyo gazetesine göre B. Çörçil 

A\-am kamarasında Suriyeden n1i.itarc
ke talebini ~u sözlerle bildlrmiş(r : 

- Fran5LZ fevkalade koıni~eri gcınc
ral Dt>nlz Suriyede ınütarekcyl intaç 
edecek ~artların müzakeresi için bize 
re.sıncn müracaat ctıniştir. İngiltere hü
kün1cti için bunun ne kadar memnuni
yet verici olduğunu söylcıneğe lüzum 
yoktur. Bu suretle bizi müteessir eden 
bu ihtilafa nihayet verilmi~ olacaktır .. 
Fakat her hangi şekilde resmi bir anlaş
mıı akdine kadar askeri harekat hiç gev
~eıneden devan1 edecektir. 

lngiliz istihbarat nazırı da ~unlan 
söylemiştir: 

« - Bu şartları görüşmekle çok mem
nun olacağız. Vişinin emrine itaat eden 
FransızTara dUsmanca hiç bir his beslc
miyrceğiz, yalnız Fransız milletiyle de
ğil, vakti gelince Fransız hiikümetivle 
de dost olmai(ı derpiş ediyoruz. lncriliz
ler ve Fransızlar ara~ında cerc}•an <:'tmiş 
olan esef verici hadiselerin mümkün ol
duğu kadar siiratl~ unutulacağını ümit 
ediyorum. 

tki nazırın sözlerinden anla~ılan şu
dur: İn.gilizler Suriye mütarekesini yal
nız ınevzü olan bir muharebenin durdu
rulm:m drğil, aynı zamanda Fransa ve 
İngiltere ara.•ında bozulan dostluğun da 
yeniden dirilmesine bir ba'ilangıç teliik
ki etmekte ve bu bakımdan da buna 
ehemmiyet vermektedirler. Suriye İn
giliz kumandanı General Vilson tara
fından General Denize verilen bir ülti
matomda İngiliz kıtalannın Beyrut ka
pılarına dayandıkları bildirilerek şehir 
binalarının ve halkın korunması için 
burasının açık şehir nan edilmesi ve 
tahliye olunma" istenmi•lir. Saat 19 da 
Londra radyosu General Denizden bu 
ültimatoma c.vap gelmediğini ve askeri 
harekatın devam ctti,i'!ini bildirmiştir. 
Bazı Alman kavnakları mütareke 
müzakerelerinin kCsildiğini haber ve7-
mislcrsc de Paris radyosu şartları tetkik 
için yapılan müzakPrelPrin rlPVam etti
ğini söylemi~tir. 

Avmturalva baı;vekili B. Menzis 
Suriye mütarekesinin Orta şarkta ln<ti
lizleri kuvvetlendireceği ve bundan 
sonra baska yerlM"deki taarruzları ön
lemek imkAn1n1 elP J!~ireceklerini söy
lemistir. 

tZLANDANIN l~GALt 
VE ALMANLAR 
!zlandanın Amerikalılar tarafından 

işgalini Folkise BeolıahtPr Alman gaze
le<i tel<ir ederek ruyor ki: 

Bu işıtal tnııiltereyi harp nakliyatını 
müdahale kiilfetinıl•n hemen hemen ta
mamiyle kurtarmaktadır. 

Gazete Ruzveltin bu hareketinin küs
tahça bir harı> tahriki oldul'<unu ve Av
rupa devletlerini ilk atesi acınağa 
mecbur etmek için Ruzveltin elinden 
gelen her seyi yapmakta olduğunu kay
detmektedir, 

Bt'Tliner Börsen Zaytung şunları ya
zıyor: 

Şeref ve namus mefhumunu ta~nyan 
her insan Bolşevizme karsı oldui\u halde 
Ruzvelt Rusyaya müzaheretten çekin
miyor. Bir!Psik Amerik11 Groenlanddan 
sonra tzlandanın da isl(aliyle Avrupa iş
J.,..ine filen müdahalede bulunuyor. 

Frakfurter Zaytunıı bu is~ali Avru
pa harbile temasa l(e)mek irin bir baha
neden ibaret olduğunu ve Führerin ge
çen 30 tkincikanunda tehlike mıntakası 
olarak ilan ettiği mıntakaya asker gön
dermenin Avrupa harbine müdahale de
mek olduğun~ y~z_T_:ı.~tadır. 

lTALYANLARA GELİNCE .. 
Roma radyosu da tzlandanın is~ali 

haberinin Amerikada olduilu kadar ttal
yada da hayret uyandırdıihnı sövlivor 
ve diyor ki: tzlandada binlerce tn~liz 
askeri vardı. Ve bu ada ne havadan. ne 
de denizden Mihver tarafından tehdide 
maruz dei!ildi. Binaenalevh Ruzveltin 
son hareketine hiç bir sebep gösterile
mez. B. Ruzveltin Amerikada ayaklar 
altına aldığı Monro doktorininden ba•ka 
bir de Amerika halkmı harbe sürükle
mr.~i tPhlikMi mevcuttur. 

B, LfTVfl\T"l;'{JN NUTKU 
VE MiHVER 
B. Litvinofun Moskova radyosunda İn

gilizce olarak verdi~i lrnnleransı Mihver 
radyoları Amerik?m., Rıısyaya vardım" 
hazırlanması ve lzlandayı is~al etmek 
sul'f'tiyle Avrupa harbine müdahale har
bi durıımuna girmesiyle alakadar görül
mektedir. 

Macar radyoc:u Litvinofun yenid(ln i~
basına ı;ıetirilmesi sebebini şövle iz;ıh 
ediyor: Litvinofun tn~iliı· yahudil~ri 

arasındn <•h<i dostları pek çoktur. Bu 
vasıta ile İngiltere ile daha sıkı tema.• 
tesi~i ve Amerikaya yardımını temin et
mek emeli Stalini Lltvinofa tekrar kıy
met vermııı:·ğe mecbur etmi~tir. 

dan bahsedilmPkte ve dünkü hava ha
rekatı e<nasında varım günde 100 Al
man tankının tahr'p edildifü bildiril
mektedir. Avrıca Sovyet bombardıman 
tayyareleri Romanya petrol sahasının 
merkezi olan Ploestiye ve Köstence li
manına karsı ağır taarruzlarda bulun
muşlardır. Şark cephesinde Alınan hava 
harekatına d.ir bugün de bir haber ~el
memiştir. 

tlıi tar;;ı;.;,,~;inin hu· Suriyede. '!'~arelıe ya. 
duttan J5 şer lıilometre P_ı}acağı ·~•n lngiliz ve 

. • . . hur Fransızlar memnun 
g~rı alınması IStenıl~~·· Kahire, 10 (A.A) _Askeri mahfil
_Vaşıngton:. 10 (A.A)_ - . ~arı~ıyc ler Dirizurdan Halebe doğru ileri hare-

muslesarı Sunıner Velsın bıldırdıgıne 'eti' k ük' ı t akk' ttı' " ' • .. • . • • l:l n ço m emme er ı e gını ve 
gore Kuıto ve _Llmad~kı .funeri_kan. Ar- •İmdiye kadar bu istikamette 140 kilo-
ıantin ve Brezilya mumessıllerıne Peru tr lı ted'I · b ı d • b'ld' Ek .. h .. k.. l . . me e a ı mı' u un ~u ı ır-
,h.cl .:attor k ub. unt ıetbebr~: nczdındek dher- mektedir. Humusa doğru da terakkiler 

a mus ere ır eşe us yapara er •-- d d'I · · y 1 ·ı· k ı · 'k' h .. k.. ı· k 1 .. h d 15 ""Y e ı 1n4tır. e ngı ız uvvet erı 
ı ı u umc ın as er erını u uttan hal H k b" k lkabil 
k·ı t · k'lm. ı . b en umusa arşı ucumı> a e-

ı ome re gerı ce ı e erı ve u suret- k k d b h · ak ı 
1 d 1 · k ık h d h . c.e a ar u şe nn y ın arma V&nnl.f-
c mey ana ge ece a~ sa a ?~ er ıki !ardır. 

devlete aıt tayyarelerın de geçırılmeme- L d l O (AA) 1 ili 
si için teklifte bulunmaları için talimat 

1 
~n S ra: d V: . . -b nkg z gdaze-

v ... rilmiştir te erı urıye e ışının aş uman anı 
c · ---<>---- S:{eneral Dentzin mütareke istemesi ha

Amerika bir 
avda 1476 tay-

yare vapıyor 
Mayısta 1334 tayyare 
31apılmıştı, haziranda 

imalat ar"•· 
Vaşington. 10 (A.A) - İstihsalat ofi

si tayyare fabrikalarının haziran ayı 
içinde 1476 tayyare teslim etmiş olduk
lannı bildirmistir. Mayıs ayındaki tes
limat kafi rakamlara göre 1334 tayyare 
idi.. 

-~--MN<•--~-

Avam kamarasında 

20 bin tayyare
ıriz olursa har
bı kazanırız 

diyorlar 
INGILIZLER DAHA PEK ÇOK 

TANK VE OBÜS TE 
iSTiYORLAR 

Londra, 10 (A.A) - Bugün Avam 
kamarasında harp istihsalAtı hakkında 
ilci gün sürecek müzakereler başlamı.ş.
tır. Samimi tenkitler yapılmıştır. 

Müzakerelerde milletin azami harp 
gayreti sarfettiğine kani bulunmıyanlar 
noktai nazarlarını izaha fırsat bulmuı;
lardır. Donanma hava kuvvetlerile Gi
rit harbına iştirak eden muhafazakAr 
mebuslardan Brodner teçhizat, tayyare 
ve tank kifayetsizliğinden, mü1Azim Hop 
kinson da Lord Biverburgun nezareti 
esnasında imal edilen tayyarelerden hiç 
birinin İngiltere muharebesine iştirak 
ettirilmeruğinden şildlyet etmiştir.. Bir 
işçi mebus mühimmat nazırının harp 
kabinesine iştirak etınesini teklif etmiş.
tir. 

berini iyi haber diye tavsif etmektedir
ler. 

Deyli Telgraf, hiç bir havadisin mem
leketi bu kadar memnun edemiyeceğini, 
ı;ünkü fngiliz ve Fransız ordu1arının yan 
''ana değil, kar~ı karşıya harp etmeleri 
fikrinin iğrenç olduğunu yazmaktadır. 

Taymis muharebenin tasarlanışını ve 
idare edilişini ~krur etmekle beraber bu 
~Ün elde edilenlerin her hangi bir za
manda döğüşerek müdafaa edilmesi 
mecburiyeti olduğuna da ~ret etmek
tedir. 

Kahire, 1 O (AA) - Hür Fransız 
kuvvetleri umumi kararg8.hının ıiyasl 
şubesi geneTal Dentzin mütareke talebi 
hakkında eu mütaleada bulunmaktadır: 
Müttefik kuvvetler yalı:ın şarkı Nazi nü
fuzundan kurtarmak suretiyle Suriyeye 
aelmişlerdir. O zaman bu husumet hür 
Fransızlar için nahoş bir vaziyet doğur
muştu. Çünkü, Vişinin fena çobanlan
nın Almanya hesabına Suriyede hareke
tf! geçirmeğe karar verdiği Fransızlarla 
burada karşılaşacaklannı biliyorlardı. 
Simdi mütareke talebi haberini öğren
mekle bilhMSa bahtiyardırlar ve yalan
cı bir propaganda ile aldatılmış olan 
karde~lerinin-, Fransanın ebedi düşman
lan olan Almanlarla müca<lele etmek 
Üzere kendi saflanna iltihakını derin kar 
d.-lik hisleriyle karşılamaktadırlar. 

Londra, 10 (A.A) - Salahiyetli kay
naklardan bildirilruğine göre müttefik 
kuvvetlerin Suriyede blribirleriyle bil'
leşmeğe muvaffak olmalan Suriyenin 
şimali şarkisinde büyük mıntakayı müt
tefik kontrolü altına koym~tur.. Tiid
mürden ilerliyen kuvvetler şimali ııar
kidcn gelen kuvvetlerle Dirizurda bir
leşmiştir. Bunlar Rakayı da zaptetmiş
lerdir. Diğer bir kol şimali şarkide kAin 
Kamışlıya varmıştır. 

Londra, 10 (A.A) - Orta şark tngl
liz karargAhınm tebliği: 

Suriyede Halep ve Huınusta ayn ayn 
kollardan gelen Vişi kuvvetleri ric'at 
etmektedir. Merkezde yeniden terakki
ler kayderulıniştir. Sahil rnıntakasında 
Avuııturalyahlar Beyrut istikametinde 
ilerlemektedirler. · 

Damur şehrinin işgali üzerine 100 !er
ce Vışi askeri esir edilmiştir. 17 top, 3 
tank ve beş zırhlı otomobil alınmıştır. 

lngiliz hücumları 

Almanvada bi!" 

-------·------
Ankara, 10 (A.A) - Milli !Müdafaa yeler ~unlardır : 

vekaletinden : 1485 sayılı kanun muci- Subaya Ere 
hince bu sene harp malulleri ile sebil Birinci derece 265,50 132 
yetimlerine tevzi edilecek ikramiye mile- İkinci derece 238.95 106:~~ 
darı aşağıda gösterilmiştir. İkramiyele- 3 üncü derece 185.85 'i9.65 li 
rin tevzi komisyonlarınca dağıtılan müd- 4 üncü derece 159.30 •3 10 ı 
'tid" 1 ''· i ae ort ay o duğundan harp malOlleri 5 inci derece 132.75 26.55 li 
v~ şehit Y?timlerinin rapor ve ikramiye 6 ıncı derece 106.20 26.55 · 
cuzdanları:ı:' le mens~p oldukları komis- Beher şehit ailesi de 39 lira 22 
yonlara muracaatlerı.. Verilecek ikraıni- alacaktır 
'. il: 11111111111111111 111 il il 1111 it 11111111111 t 1111111111111111111111 11111ııi1111111 ili lllll lll l lll 111111 il ili il il il il ili il 

Burıada Seylap ve ekmek ihtiyacı 
--------...,.,.,~------~ 

Bursa vilayetinden hu.: 
bubat ihracı menedildi 
Bursa, 10 (A.A) - Valimiz dün de hububatın civar vilayetlere ihracın 

jandarma kumandanı ve nafıa müdüril men'ine karar verilmiştir. Bunun bll!j 
ile birlikte su istilasına uğramış saha- lıca sebebi bol yağmurlar dolayısiyle 
!arda tetkiklerde bulunmuş ve dönüşte harmanların idr§kinin gecikmı>sidir. l3 
Bursanın ekmek ihtiyacını tetkık eden tedbir vilayet dahilinde ekmek fiatleri 
iaşe heyeti i~timaına riyaset etmıştir. nin yükselınesine mfuıi olacaktır. Diğer. 

taraftan ticaret vekA!etinin son anketi 
Villlyetin ekmek ihtiyacının temini göz önünde tutarak vilAyetin ekmek ih-

maksaruy le bir müddet için vilayette ti yacı için yardıma devam e<teceği ba
istihsal edilen ve elyevm mevcut olan beri halkımızı sevindirmiştir 
ı ıı" : ııı 11111111111111iti11111111111 nı ıı mı t 11111m11 1t1 11 ııı 1111111111111111 m 11111 ıı; 11 111 ı mı ı 1111i 11111111111ıııın 

Gümrüklerdeki sahip•iz btıtün efya satılacak 

Ankara, 10 (Yeni Asır)' - Ticaret,vcnnietir. 
vekaletinin teşebbüsü üzerine gümrük GümrüklerC:leki sahipsiz etyanın tea
ve inhisarlnr vekaleti gümrülı:lerdeki ea- bitine başlanılınıştır. Bunlar yakınde oa~ 
hipıiz eşyanın sahta çıkarılmasına karar hşa çıkanlacakhr 
ı ııı ı: mm ı ili 1111111111111111111ııı11111111111111111111111mili111111ııı1111111111111iı ili 111111111111111ııı111111111111n 

Kayıtride bu yıl mahıulleri pek bereketli 

Kayseri, 10 (A.A) - Vil5.yetiıniz eden siµ-ekli yağmurlardan wk istiİade 
içinde kışlık zeriyat geçen yıldakine na- etmiş ve çiftçilerimizin yüzü gülmüştür. 
zaran fazladır ve neşvünema normaldir. 15 hazirandan itibaren baslıyan hasat 
İlkbahar ve yaz zerlyab da yüzde beş işleri devam etınektedir. Yeni mahsul 
fazladır. Bütün zeriyat dört ı:ıün devam henüz piya<aya arzedilmeıniştir 
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Dört vekil lstanbula 2itti 
lotan bul, 1 O (Yeni Aau} - Harici- Hariciye vekili p.,...ı. otel mnüııtir. 

ye, Adliye, Sıhhiye ve Maliye vekilleri Maliye velı:ill Erenköyiinde, Ad 'ye ve
feiırimlze gelmişlerdir. kili Modada, Sıhhiye vekili de Adada 

Vekilleri vali, viJayet ve parti erki- bir müddet utirahat edeceklerdir. 
niyle askeri erkan karşılamışlardır. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hlll111111111ı111111111111111111111111 n 

lıtanbulda kahve teoziah berdevam 
latanbul, 1 O (Yeni Asır) - Şehrimizde son tevziattan i.ıifade edemiyenle

re bugünden itibaren kahve dağıtılrnağa baılanılınııtır. 
Şehrimize Meninden 850 çuval kah ve daha getirilmiştir. 

Gümrük ve lnhiıarlar vekili farka gitti 
Ankara, 10 (A.A) - Gümrük ve İn hlsarlar vekili refakatinde muhafaza 

Genel Komutanı olduğu halde Şark vi!Ayetlerlnde bir tetkik seyahatine çık
~- Vekil Erzurum, Er2incan, Kars ve Ardahan vi!Ayetlerinde tetkikatta 
bulunacaktır. 
:: :::-;=: : ::: ::::=::::::::ıccc~c:::::c:::::::::: C CICIHCll 

Makineye 
Bu mebusa göre .funerikadan birçok 

tayyare gelmiştir. Fakat muhtelif tipte 
olc'<Jk!an için bunların çoğu antrepolar
da duruyor. Liberal mebus Mandel düş
manın bu müzakerelerden teselli bula
mıyacağını, her cinsten muazzam harp 
levazımı imal edildiğini, fakat buna rağ
men iınallltın artması lüzumunu söyle
miştir. MuhafazakAr mebus Brodner 
tekrar söz alarak demiştir ki : 

çok mühim mer- Verilirken 
lzlandanın iş~a .. 
li ve Almanya

daki tesir 

20 BİN TAYYARE Lı\ZIM 
- Tayyare dafi toplan itibariyle nok

sanımız vardır. Mal em oda alçaktan 
uçan tayyarelere yarım pusluk mermi
lerle ateş eden mitralyözlerimiz azdı .. 
İtalyan tanklan karşısında elde ettiği
miz iyi neticeleri Alman tankları karşı
sında alamadık. Çünkü seri tanklara 
malik değildik.. Mevcut tanklanmız 
ağır hareket ediyordu. 
Eğer 20 bin tayyareye sahip olursak 

harbı kazanırız. 
MÜSTEŞARJN CEVABI 
Levazım nezareti parlamento müste

şarı tenkitlere cevap vererek 1940 sene
sinin son üç ayına nisbetle 1941 in ilk 
üç ayında imalatın yüzde elli arttığını, 
ikinci üç ayında ise yüzde yüz artacal!ı
n1 söylemiştir. 

Mii<;teşar ezcümle demiştir ki : 
- Daha fazla obüs, tank, bilhassa 

tank lüzumu hakkındaki tenkitlere ge
lince bunların imali için hayatı ehem
miyeti haiz makineler ve !\Jetler sulh 
zamanındakine nazaran 6 misli artmış
tır. İşçileri ve fabrikn müdürlerini ne
ticesi muzır ithamlar altında bulundur
mağa nihayet verilmelidir. Ham malze
me.si fabr:kalarında işci mikdan sene 
başının haziranına kadar iki misli fazla 
arttırılmL~tır. Simdi bütün fabrikalar 
sekizer saat calısan üc ekip calıştırıyor
lnr. Ham maddelere gelince İngilterede 
istihsal edilen veya İngiltereye ithal 
olunan ham maddeler istihsal programı
ıu tatbike kafidir. Tayyare dafi sil5hla
rının imali iınkan dahilinde o1an vac;ıta
larla tesri edilmektedir. 

Ordumuzun yeni yapılan tanklardan 
tneınnun kaldığını zannediyorum. Şimdi 
muharebe kruvazörü ismiyle iki tip, 
kruvazör ismiyle diğer iki tip ve dritna
vut ismiyle bir tip olarak müteadrut 
modelde seri halinde tanklar imal edJ
livor. 

kezler bo~ba!"- Macarlar :i5 bin 
dıman edıldı • 11 1 Londra, 10 (A.A) - İngiliz hava ne- esır aımJŞ ar 

zaretinin tebliği : Bethoven civarındaki Budapeşte, 10 (A.A) _ Macar umu-
elektrik: santrahna hücum eden tayya- mı karargAhının tebliği : 9 Temmuz gü 
relerimiz büyük çaptaki bombalarını nii seri kıtalarımız Zbrucz geçidini del
hedeflerine isabet ettirmişlerdir. meğe devam etmişlerdir. Düşmanın art-

Bu münasebetle cereyan eden hava çıları ile muharebe edilmektedir. Dün
ınuharebelerinde 13 düşman tayyaresi kü harelrat Alman ordusu ile mü.ştere
dü.şürülmliştür. Sekiz tayyareıniz üsleri- ken devam etıniştir. Şiınruye kadar 25 
ne dönmemiştir. b 

Londra, 10 (A.A) - Hava nezaretinin in esir aldık .. 
tebliği : Maden kömürü bakımından ----<>----
zengin bir sanayi rnıntakasının merke- Mütareke şartlara hak• 
zinde bulunan Ekslaşapel Alman hudut kında ~ nü a 
sehrine karşı perşembe gecesi bombar- _e z cev p 
dıman tayyareleri şiddetli bir taarruz gelmedi.. 
yapmışlardır. Hava açık olduğundan 
fabrikalara ika edilen hasarlar açııkça 
ı::örülüyordu. Diğer bombardıman tay
yareleri Osnaburgda münakale hatları
na ve sanayi müe~selerine hücum et
mişlerdir. Daha hafif tayyareler Muns
ter ve Selfelddeki hedeflerle Ostand 
cioklarına bombalar atmışlardır. 

Radyo gazetesine göre İngiliz tayya
re inşaat nazırı yapılan hazırhklardan 
bahsederek demiştir iti : 

- İnRiltereye karşı Alınanların şid
detli taarruzlarını hatırlarsınız. Alman
lar icin Fransa sahillerinden kalkarak 
bu şiddetli taarruzlarda bulunmak ko
laydı. Fakat pek yakında biz de Berline 
karsı çok daha kolay ve şiddetli taar
ruzlar yapacağız ve Alman taarruzları 
bunların yanında bir çocuk oyuncaı;'I 
derecesinde kalacaktır. 

Bir müddetten beri Alman harp sana
yi merkezlerine karşı yapılan İngiliz 
hava taarruzlarının neticelerini bilmiyo
ruz, fakat bu bombardımanların tesirli 
olduğu ve devam ettikçe tesirlerinin bir 
kat daha artacağı tahmin edilebilir. 

Çünkü Almanlar şarkta çok meşgul 
oldukları çin İngilizlere eskiden olduğu 
gibi ayni derecede şiddetle mukabele 
..<!Pmemektedirler. 

Kahire, 10 (A.A) - Vaşington vası
taslyle general Denize gönderilen mü
tareke şartlarına henüz hiç bir cevap 
gelmemiştir. 

Öyle zannediliyor ki eğer general 
Dentz mütareke şartlarım kabul ederse 
İngiliz ve Vi.şi mümessilleri arasında ni
hai anlaşmanın temini için bir mü!Akat 
tertip edilecektir. 

--0--

ınnHiz tanuareıerinin 
m~vaif ~~ınetli akınları 

··' 
Kahire, 10 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri kararg5.hının tebliği : 
Libyada İngiliz kuvvetleri dün Sirena

ikte Martuba ve Gazala tayyare mey
danlarına taarruz ederek bu iki mey
danda yangınlar çıkarmışlardır. 8/ 9 
temmuz gecesi İngiliz bombardıman tay
yareleri Bingaziye hücum etmişlerrur .. 
Mendirek civarında ve rıhtımlarda bü
yük yangınlar çıkmıştır. Deme Martu
ba rıhtımını ve Gazala iniş meydanla
rına gece hücumları da yapılmıştır. 

Maltada hüviyetleri tesbit edilemiyen 
tayyareler 8/9 temmuz gecesi akın yap-

Bir İsviçre gazetesine 
göre Almanya IGJ•d• 

ve endişede .. 
--o---

Zurih, 10 (A.A) - Basler Nahrihten 
!(&Zetesinin Berlin muhabiri eliyor ki : 
Izlandanın Amerika tarafından işgaB 
Almanlan şaşırttıktan ha<ka Alnıanya
da endişe ile Amerikan demokrasisinin 
bütün dünyayı bir emri vaki karşısında 
bıralmıağ'a muktedir olduğunun ilk işa
reti olarak telılkki edilmektedir. 

Berlinliler Amerikanın bu hareketini 
birinci derecede ehemmiyetli bir badi• 
se olarak addetmektedirler. 

Alman gazeteleri B. Ruzvelte karşı 
şiddetli bütuınlarda bulunmaktadırlar, 

mışlardır. Bunların İngiliz avcıları ta
rafından önleri kesilmiş ve fiat tipinde 
olduğu zannedilen bir tayyare alevler 
içinde denize düşürülm!iştiir. Sicilyada 
İngiliz hav,. kuvvetleri Italyan tayyare
lerine taarruz etmişler ve keza mitral
yöz ateşleriyle uçuş yollannda buhman 
tayyareleri hasara uğratın1slardır. Bun• 
dan başka Sicilya sahili üzerinde de 
İtalyan tayyarelerine taarruz ewlmiı;-ve 
aralarında Macchi tipinde bir ve bir de 
deniz tayyare•i olmak üzere bir mikdar 
İtalyan tayyaresi ağır hasara uğratıl
mısbr. Suriyede dün İngiliz tayyareleri 
Halepte yerde bulunan Vişi tayyarele· 
rine taarruz edere~ bunlardan ikisini 
tahrip ve on kadarını da hasara uğrat• 
mışlardır. Avusturalya tayyare filoları 
da Beyrut civarında ve Damur ınıntakı>: 
sında zırhh otomobillere hücum ederek 
bunları hasara uğratınıslardır. İngi!iı 
tayyareleri Beyrutta cephane stoklanrU 
imha eylemişler ve Rayakta bir simen· 
diler garaz yolunu bombalamıslardıı" 
Bütün bu harekAtta ancak bir tayyare" 
miz kaybolmuştur. 


