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zırhlı cUzUtamlannı bombardıman et
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SAHİFE 2 

Litvinofun hayret B. Litvinof 'un nutku 
ve teessür uyandı
ran sözleri hakkın-

bugünkü fikirleriyle 1 
Rus hükümeti adına 
konu.şanlardan ne ı 
kadar uzaklaştı~ı an
la lır. Bu .ebepl_e 

1 
Tilrk efkllrı umumı
yesi bu müessıf ctlm
nazarı olarak kabul 

da radyo gazetesin- Ef k A • 
de su miltalllalara arı mumı-
tesadüf ediliyor : 

Litvinofun buı:iin- yemı·zde hay
lerde bir nutuk söy-
lemem salahiyet sa- etmemi?tir. 
hibi bir adamın fi- ret ~re teessu••f. Hatırlardadır ki 
kirlerini ortaya at- "I Stalin 3 tenunuz la-
masından değil, adı rihimle d~mi-;ti ki : 
sanı ortadan kalk- le karşılandı •Bir ad<'mi teca-
mış eski bir komise- vüz paktı iki mem-
rin tekrar dile ııel- --o-- leket arasında akde-
mesi bakımından ala- • • • dilıni.- bir sulh mu-
kamm calipti. FakatB. Staıın ne demi$t'1 Lıt•ahc>desidir. Almanya 
tam metni dün oku- vınof yold~ neler d bize .. 1939 _da bil-
nan ve Türk umwnt • • I ., ~assa böyle _ ~ır pakt 
efkarı üzerinde hay- soy edı... ımza etmegı teklıf 
ret. hatta teessüfle :k:ırştlanan bu nuluk etmişli. Sovyetler böyle bir teklifi red
üzerinde durmak lilzumunu hissediyo- dedebilir miydi? Zannederim ki sulh si
ruz. Nutkun menuubahls kısmı aynen yaseti takip eden hiç bir hüküınet kom
şöyledir : şu bir hüküınetin sulh teklifini redde-

Hitlerle yapılmış bitaraflık, ademi demez. Şu şartla ki bu muslihane nnlas
tecavüz ve dostluk paktları gibi ılsız ma sulhperver millelin tamamiyet, is
bir perde arkasında hala sclilılne ve tikliıl ve şerefine ne doi:'l"udan doğruya, 
sözde milstakil bir mevcudiyet taharri ne de bilvasıta halel getirme<İJL.• 
eden bir kaç memleketi yakında Sovyet Sala!ıiyet sahibi bir Sovyet şefinin iki 
Rusya ile &Yni akibeti beklemediğinden devletin istiklfil ve şerefine karsılıklı 
kim süphe edebilir? olarak hürmet etmek şartiyle ara~~-

Sovyetletle olan münasebetlerimize da imzaladıkları muahedeve verdıgı bu 
nazaran Litvinofun nutllundaki bu cüın- mana yanında Lilvinof yoldaıı ayni rad
lenin bize aidiyeti bile tereddüdü mucip yoda havaya ve bosluğa konuşmııs d<'
olmak !hım gelirdi. Ancak şu var ki mektlr. Bu vesile ile dünya önünde bir 
Litvinof büyük bir sarahatle konusmu~- daha tekrar ederiz ki Türkiye. yurdun 
tur. Ondan dolayıdır ki yersiz ve dü- icindl! ve dl.'lında sulha gönül \•ermiş 
şüncesiz cümle Türkiyede haklı bir te- bir ülkedir. F.ski dostluk ve taahhütle
essilr ve teessilfle karşılannuştır. Böyle rine nasıl sadık kalmıs ve bütün dün
bir tezahUrll bu zamanda hiç şüphesiz yaya siyasi dlirüstlüğünü samimi olarak 
Sovvetlerden beklemiyorduk. Fakat tasdik ettirmi~ ise bundan sonr, da ay
Mo..~kova radyosunda verilen konferan.• ni yolda yürüyecektir. 
bereket versin ki salalıiyet ve mesuliyet Türkiye, her ikisiyle dost olduğu Al
sahibi bir adamın ağzından çıknuş de- manva ve Rusya ara•ında son harp baş
ğildlr. Litvinof vazifesiz ve mesuliyetsiz !ar başlamaz bitaraflı~ını ilan ederken 
her hangi bir ferdruı;, ayni nıha hizmet etmişti. . . 

E!!er Stalinin son nutkunda 1939 Al- Litvinof gibi iktidar düSkiinlennın 
man _ Rus muahedesinin sebcpler'.ni havsal5.ları bunu alsa da almasa da bu 
izah eden sözleri hatırlanır<;a Lih1~ofun bövle olacaktır. 
: : :c:c:c:c::c:::::::e~.r~ıcc.t:l"'~ ... w~.J.:r..,...~/-'-""'~~JOC 

ihmal ettiiimiz sporlar 

Suyun Üzerinde sekerek 
gitl'lek büyük zevktir 

~~~~~~~~-....... ~~~~~~~~ 
'J'ltrlılyede su lıayağiyle uğr~an teşelılıiiller ve 
meralıldCll' maalesef IJir, Uıiyi geçmiyor. Bu faal, 
damarlarında tuzla denizci lıanı ttıtıyan IJfzlm 

gUJI IJlr ımııet için büyült elısifdifıtfr •• 

Bilmiyorum acaba siz de benim gibi 
ıu ısporlannda kara 1:porlanna nazaran 
bir lluınıalyet gllrUyor m nuz} F hol, 
bolca. ııih'e4. basketbol rugby Y. ı. gibi 
eporlarda bir biriyle ka,..ua.an i.n.sanla
nn veya iruan KTUPlarının mücadeleleri, 
<inha ziyade iptida! bir Y&Ziyet, vahıiya
ne bir mahiyet arzetmiyor mu) 

Buna mukabil ıu ıporLınnm hepıin-
3~ rakip olan insanlar birbirlerinden 
:r:lyade tablala uvaoıvorlar ve onu yen
mei(e çabalıyorlar. Güçlüiiünde ,üphe 
olmıyan bu ulvt savaşın ulv? zevkini bir 
ikiü müsteona kara ıprlannda bulmalc
şahsa göre değişir bir ketfiyet olmakla 
beraber her zamanda mümkün değildir. 
Meseli. dalgalann üzerinde etrafına su
lardan kıvılcımlar saçarak. seken, vücu
Öunu riizg&rın nÜ•azitleriyle aerinlendi
ren bir kayakçının duyduğu ve duyurdu
itı zevki; hence basit bir dövüı:Jten ha~ 
ka bir ıey olmıyan boksta her halde çok 
azımız bulabileceklerdir. Zaten su spor
ları hakkında bir ff!J' yazmak: üzere ka
lemi elinme aldığını zaman, me.•zu ola
r•k ıu kayağını seçmeğe bu romantik. 
7evkin beni a~vketmi.t olduğunu aöyler
iıem, makıadımı da en ;,.ı bir ,.kilde 
17.ah etmiş olacağım. 

Su aporlannın en yenisi olan su kaya
lh. 1932 de Cote d" Azur"ün ılık rliz~ar
lımnın yaladığı, palmivelerinin ıı:ölııe
lendirdiği firin bir kıyısında doğdu. 
Norveçli kar kayağı p.mpiynlanndan 
Emile Petersen o zamanlar bilinmekte 
~e yapılmakta olan aquaplane ( 1) yeri
ne gen4liili 2-0 aantimetre kadar olan iki 
uyağı. oliratlice br motöre çektirerek 
ıu kareğınm ille tohumlan ablmış oldtL 

Bu kayalclar, bir iple bir tarftan mo
töre ve d~er taraftan da kayakçıya 
merbut bulunuyordu. Yani böylece ka
yakçının motöre ancak kayak vasıtuiyle 
alakası vardı. 

ilk tecrübelerf] ııan - leo - pini de ya
rılan "" kayajhnı, aonra bir lnııi!iz ulah 
<'tti ve kayakçının motörle doğrudan 
'Cfoğruya rahıtarHnt temin etmek üzere 
kayakları motöre dağlıyan ipi kaldıra
r>k kayakçıya verdi. 

Ertesi ıene Emile petcrsen, suyun üze 
ı-inde bo, bidonlara istinat eden ve üze
ri kaypak olması için arap aabunuyla 
aıvanrnış bir tramplenle 1-2 metereye 
kadar atlayışlar yaparak hu spora en 
yeni ve ı:ıüzel seklini vermit oldlL 

Bu;:ün bu tramplenler daha büyüle 
)'a.pılarak ve Üzerlerine de arap sabunu 
yerine delki tema!! büyük miktarda azal 
tan bilyalı tekcrlelcler konularak 25 
m•treye kadar atlayışlar yapmalı: müm-
1.:ün olmaktadı. (Son defa Juan • le .. 
Pinı' de Norveçli bir kayakçı buna mu
vaffak olmuştu.) 

* Bütün bunlara bakarak, dimaği faa-

( t) Akyaplan, iaminden de anlaşıl
dıb ~bi, ucu ynkan kmık, oldulı;ça 
uıun ve geni, bir tahtanm aı kayııiı gi
bi bir motllre çektirilmesiyle yapılan bir 
ıpordur ki mevzuumuz olan ıu kayağı
nın babasıdır. 

YAZAN: METİN BARAN 

liyetlerin ve vücudun inkişafına yarıyan 
rtktik bir eğlenceden haoka bir şey ol
ınıyan eu kay~nın, mU.kül ve aza.m.t de 

recede ihtisas istiyen bir spor oldu~ nc
rcesine vannak do~ru deiildir. Bil&k.iı 
•oğuk kanlı olan, tevazün kabiliyeti de 
cldukça münlccşif bulunan her keı, bir 
kı.ç gÜn içinde tecrübeli bir monitör ne
zaretinde, ve onun vereceği naıihatlerl 
dinlemek suretiyle orta derecede bir 
kavakçı olabilir. 

Yalnız 4unu itiraf etmek lazımdır ki 
ı;u sporlfrının bi.iyük bir klBmt hususi 
bir talı:ım materyell•re ihtiyaç gösterdi
~indP.n bittabii burada bulunması zaru
ri olan motöre ve hatta kayaklara bile 
her amatör malik değildir, ve olmasına 
da imkan yoktur. Binaenaleyh kulüplerin 
veya hususi bir takım rnües~selerin bu 
i~ ön ayak. olmalar· zarureti vardır. 

* l<ayalı:ların teknik tertibabna gelince: 
Su kayaklan hepimizin bildiği kar 

kayaklarından büyük farklarla avrılmaz
Ltr. Yalnsz onhrdan daha. geni~ ve uzan
cadırla.r. 

Bu genişlik umumiyetle 2 O santimet
re ve uzunluk da 2,5 metre kadardır. 
Ayağı kayağı rapteden tertibat ta hafil
Lk temin etmesi düşüncesiyle, madeni 
olmayıp lll.h,çtan yapılmıştır. 

Bu tertibat; nal telı:linde. 2 santimet
re kadar yükııekliğe ma1ilc, ayak topu
iiunu kayağı teobit eden bir kısımla. bu· 
nun tam le.artısında, ayağın ön kum.mı, 
büyüklüğüne göre ayar edilebilir bir su
rette kayağa teabit eden d;ier bir kuım
da ibarettir. Her ild bamın ilzeri yağı 
kavrıyan kauçuktan çıkanlmamuı neti
o.eoinde hu ule gelebilecek lı:azalan ön
lcmeai itibariyle, bu oafhalar teknik ba
kımdan büyük bir rol ifa etmektedirler. 

* Gayet tabiidir ki küçük bir aatha ma-
];k olmalan dolayuiyk bizatihi kayak
lar, üzerlerine bineni su üzerinde tut
maya kifi gelemezler. Bunu temin eden 
arzın cazibesi. yani kayakçının ağırlığını 
oradan kaldıran aiiratıir. Bu oebepten 
"erek kumsaldan ve gerelı: nhrundan v. 
s. den olsun deparın her felclinde kayak 
lar ve kayakçının vücudunun blr kısmı 
önce bir müddet au içinde b.lacalc ve 
ancak aüratin tezayÜdü nibetinde auyun 
.._thına yühelecelı:tir. En nihayet, ıürat 
muayyen bir badde - me9ell 15, 16 
mile - vasıl olduğu anda kayakçı ""8tir
de ancalı:. ilAhlara ve peyııamherlere na
sip olduğu veçhile, ıuyun üzerinde oe
kecelı:tlr. 

Sözümüzü amamlarken, au kayakları 
halı:landa. daha zirade mümareselerk 
~de edilebilecek olan bir takım bilgile
ri ve kaldeleri de harada naz.art olarak 
anlamanın büyük bir faydaııı olmıyaca
ih dütüncesiyk itin bu tarafını tatbikata 
bırakarak. biraz da memleketimizdeki 
vaziyetten balıoedelim: 

Su ıporlaının hakikaten ihmale uğra
~ığı ve bu sebepten bir türlü !Ayık oldu
~u seviyeye erifmediği memleketimizde 
.tiikaek deniz ticaret mektebini istisna 
edersek. ıu kavaıfivle hiç kimsenin ve 
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ş ·a HABERLER. 
imar faaliyeti s n.'i buhran çıkarıyorlar 

Belediye yukarı B k -t b J • b 
h -11 1 d eyaz apo ez erı aş-ma 1a eer e 
çalışıyor ka renge boyann~ıyacak 

Ye i alizas~ ~ 
lıyor ve Kadifelıale 

r- Bazı açılı gözler IJeyaz lıapot IJezini hyıyor ve 

g l»it)ı t~iiJ· f#ye>r •• 
Belediye yukarı mahallelerle muhtelif 

•okakların k:ııldırmı ve kanalizasyon in
~aatına faalıycıle devam etmektedir. 
Ayrıca Karantinada 178 inci ookakta 

inşa edilmekte olan beton yol ve kana
lizasyon inşaab ikmal edilmiştir.. Yol 
iki tarafına çiçek dikilmek suretiyle nü
mune yol haline getirilecektir. 

Bundan •onra yukarı mahallelerde 
inşa edilecek olan }'olbr da bu şekilde 
yapı1acaktır. 

E.'rcfpa.sada 558 inci ve HG ınsı so
kaklann kaldırım ve kanalizasyon inşa
atı da yakında bitecektir. 

Kadifek.a~~.i. gazjnosundaki tevsi i~i 
hararetle devam etmekted'r. İnşaat bi
tince daha miikemmel bir "ekil alacak
tır. 

Belediye reisi doktor Behcet Uz dün 
şehir icinde tetkikatta bulunmu• ve 
muhtelif helcdiye inşaatını teftiş <-tmiş
tir 

Ha1n ve hoznk kar· 
puzlar toplanıyor ___ _,,_ __ _ 

Dün belediye ha.' hekimi ile zabıta 
bas amiri karpuz salan dükkan ve sergi 
ye~lerini tefti~ ederek yenilmesi muzir 
olan ham ve bozuk karpuzardan üç bi
nini imha etmişlerdir. 
Halkın sıhhatini ve kesesini vikaye 

maksadile bozuk ve ham karpuz s~tı5la
rının tamamen önüne geçmek için bu 
teftişler sık sık yapılacak, f!Örlilt'Cc•k bo
zuk karpuzlar imhd edilecektir. 

-----
EFES MÜZESİ 
Muv hGten lıaJJ 
Efes harabeleri ile ıııüze:.inin :1.Lr.ıril 

vekılletince İzmir u.cizder müdürlü~ü
nün nezareti altına verildiğ'ni \'e bunla
rı teslim almak üzere müzeler miidürü
nün Selçuğa gittiğlni yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Müze müdürü 
al ettin n ar e çu a I, ert bi

tirmiş, Efes Müzesini ve harabelerini 
teslim almış ve Efes müzesi memuru 
hüsnü idaresiyle mükellef olduğu hafri
yat arzisini salahiyet ve mezuniyeti ol
madan sürdürüp ektirdiği ve Agorayı 
an kovanlariyle doldurduğu cihetle Ve
kAlet emrine alındığından yerine tayin 
edilecek yeni memur vazifeye baıılayın
caya kadar Efes müzesini ve deposunu 
mi.ihürlcyip İzmire dönmüştür. 

----
Fuar pavyonları 
şimdiden hazırlanıyor 
Belediye reisliği fuar mevsim;nin yak-

lnşması münasebetiyle fuarda pavyon
lan bulunan vi18yetlerin ve husust ti
cari müesseselerin pavyonlarını bir an 
önce hazırlamaları ve geç kalmamaları 
için kendilerine mektuplar yazmıştır. 

Bir kısım resmi ve hususl pavyon sa
hipleri hazırlıklara başlamışlardır.. Fu
arın tanziminde çalışmak üzere şehri
mize yeni mimar ve dekoratörler gel
rnistir. -------
BELEDİYE 
Daimi Encümeninde 
Belediye daimi encümeni dün doktor 

Behcet Uzun reisliğinde toplanmıs ve 
yeniden kararlaştırılan bazı iru;aat işle
rini müteahhide ihale etm~tir. 

hiç bir le4elı:külün ~ratmadığını kati· 
vetle ııöyliyebiliriz. Avrupada. aırf ken
diai için $lll!lPiyonalar tertip edilen ve 
ııen;. bir kütleyi harekete getiren de yi
ne deniz ticaret melı:tebldir. Hatta 1931 
büyük Moda deniz yarışlarında, diğer 
deniz ıporlannda olduğu gibi au l:aya
ihnda da büyük muvaffakıyetler göste
ren mezkUr mektep talebesi, Ebedt Se
fimiz Atatürkün ve eski lngiliz kralı 
Vlll inci Edvardın yü)cııck teveccühleri
ne de mazhar olmu,lardır. 

* Süratlice bir motöre ihtiyaç göster-
mesi itibariyle maoraflı olduğunu kabul 
ettiğimiz su kayağından sarfı nazar, yüz 
me, kürek, yelken gibi bütün dünyada 
etrafına binlerce aeyirci toplıyan, hatta 
köklearnit ananeler bile meydana getir
ml, bulunan sporlann bile. o kadar bü
vük mllM"afa ihtiyaç ııöııctrmeltdilderi 
halde memleketimizde organizaayonda 
eksildik ve hilha.aa aUkadarlann be
r.imeomemeleri yüzünden nuıl hakiki 
bir inkitafa mazhar olamadığını hepi
miz bilmelı:te ve her gün p;örmektey;z. 

Oamarlannda tuzlu denizci hnını ta
ıyan, bütün dünya denizlerine hük

metmit denizciler yeti.ftinnit olan Türle 
ırlletlnin bu sahada da kabiliyetini ve 
üotünlüğünü meydana çıkarmak jçin hü
kümctiınizin ne kadar biiyük emekler 
• ,.rfettiilni burada iftiharla aöylerken, 
'!akada makamların au sporlarına da 
layık olduğu ehemmiyeti vermeleri za
TYıanın çoktan geldiğine, hata ııeçtiğine 
de iearet etmek ist~riz. 

bunu başlıa lıuma f gibi satıyorlCll' .. 
Piyasada kapat bezi buhranının önü- Halbuki fabrikalar piyasaya ihtiyaç nis

ne geçmek üzere alakadar makamlar betinde renkli kapat bezi de ıırzetmek
bazı tedbirlerin alırunasını lüzumlu gör- tedirler. 
müşlerdir. B"yaz renkte olarak dokunan Bu gayri tabii vaziyetin önüne geçmek 
ve piyasaya çıkarılan kapat bezlerinin için badema beyaz olarak dokunacak 
kısa bir zamanda ertadan kalkması na- kapot bezlerinin kenarlarına bir şirit 

halinde işaretler konacak ve bunların 
zarı dikkati celbetmiş, nihayet bu be· hiç bir suretle boya~ olarak satılma
yaz renkteki kapat bPı.leirnin muhtelif sına izin verilmiyecektir. Alinacak bu 
r~nklere boyandığı ve bu suretle fazla tedbir saye:;inde beyaz kapot bezlerini 
fiate satıldığı tesbit edilmi!ıtir. boyamak suretiyle halka bunlann baş-

Bu vaziyet te sebep>;z olarak bir ka- ka bir kwnaıı şeklinde fazla fiatle satıl
pot bezi buhranı husule getirmektedir.. masının da önüne geçilecektir. 
Xl:>""~rr~~~.ç ..... -:;~~r~.o--~:ıor.,..r'.J:",ıo;..cr...rJ"""J..er....O""'~....O-...co:;..:.:-.Q""~J"'...CO 

lzlandanın işgalin-
den sonra 

- BASTARAFf 1 İNCİ SAHİ:FF.OE -
tifa etmiştir. 
AMERİKA HARİCİYE MÜSTE~A
RTNfN TEKZiPLERİ 
Vasington, 11 ( A.A) - Tokyo radyo

sunu~ ver<li.~i bazı haberler hal:landa 
gazeteciler tarafından sorulan bir suale 
cevaben hariciye müsteşarı B. Sumn('r 
Vels demiştir ki : 

- Birleşik Aıneri.ka ne Portekiz müs
temlekelerinde, ne de Sibiryada askeri 
veya bahri üsler elde etmcğe çalışmıya
caktır. Bu gibi ~ayiaları her halde Al
man propagandası çıkanyor ve bu şayi
aların hedefi Amerika ile Japonyanın 
arasını açmaktır. 

PORTEKiz ADALARJNA 
ASKER GÖNDERİYOR 
Lizbon, 11 (A.A) - Zuadelo vapuru 

ıle dün bir tabur piyade askeri Asora 
hareket etnı.!.ştir. Niyasa ve Montini va
purları da Yeşil burun adalarına evvel
ce ihraç eclildiği bilcliril~n garnizonları 
takviye etmek fö~re Portckiı. k!taları-
111 hamilen !ıateket etmi,\erılir. 
JAPONYı\DA FF.VKALADF. 
İCTIMALAR MI? 

Tokyo, 11 (AA) - Japon \,ıtihbarat 
büro"unun sözcüsü hükiiıı\etin Diyet 
mecli<rini fe\·kalade bir ic;timaa davete 
henÜ%. karar ,. m~ ·~-ini sö "1f'mİsti.r. 

-----
Alman h<ıvrr akanları 
- DAŞTA&AFI 1 İi'>Cİ SAHİFEDE -

ehemmiyctlı filolarımız Humber nehri 
üzerinde Hum iaşe limanını mU.e~ir se
kilde bomhardıman etm'~lcrdir. Şarki 
,.e cenubi İngilterede tayyare meydun
lıtrına ve projPklör bataryalarına bom
balar atılmıştır. Mı>ı~' ~bilinde bir akın 
teşebbüsünde buluvan İngiliz tayyare
lerinden m·cılarımız 21, hava dafl ba
taryaları 4 ve donanma topçu•u 3 İngiliz 
tayyaresi düşürmili;lerdir. İki Alman 
tayyaresi kayıptır. 

Berlin, 11 (A.A) - Dilnkü Alman 
tebliğinde bahsedilen İsmailiye civarın
da Abot tayyare meydanının bombardı
manı hakkında yeni malılınat alınmış
t.ır. Buna nazaran Alman savaş tayya
releri tarafından icra edilen bombardı
manın tahripkar tesirleri olmuştur. Yer
de sıralaıınmı bulunan en son tipten yü
ze yakın İngiliz tayyaresi tahrip edil
ıniştir. Hava meydanının cephane ve 
benzin depolarında şiddetli infilAk1nr ol
muş, meydanın bütün tesisatı tamirha
neler de dahil olduğu halde en ağır 
çapta bombalarla harap edilmiştir. 

Her halde taarruz dil$manı tamamiyle 
gafil avlaınıştır. Müsait hava şartlan ve 
ay ~tı'..'1 altında sava.~ tayyareleri p!ana 
ve pike uçuşlarla tayyare meydanına ve 
tesisatına saldırnu.şlar ve bütün bom
balarını alçaktan atmışlardır. Nişan ha
reketleri mürettebat tarafından normal 
bir şekilde yapılm~tır. Geniş bir saha
ya dağıtılmış olan tayyare meydanının 
tesisatına taarruz edilmi~tir. 
Savaş tayyarelerimiz dönüşlerinde te

sisatı kül eden alevleri 100 kilometre
den !azla mesafeden gömiişlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine zayiat
sız olarak dönmüşlerdir. 

-------
Finlere Göre 
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malıdır !ar. Hayvanların cephe gerisine 
getirilmesi, düşmanın ilerlye doğru yü
rüyüs yaptığı yolların tahribi ve Sovyet 
askerleri bu ayni yollar üzerinden geri 
döneceği zaman bunlann yeniden tami
ri işleri muntazam bir usulle yapılmalı
dır. 

l\.1azarik 
Orkestrası 

lnciraltı PJaj 
Gazinosunda 

§ l\tilıik saat 4 ten 7 ye kadar ~ 
;: 13 Temmuz Pazar günü !nciral!ı ;: 
§ pl5j GAZtNOSUNDA çalacaktır. § 
;: Mükemmel bir orkestra dinlemek ;: 
§ ve hem de deniz ve havadanh istifade§ 
§ için fırsatı kaçırmayınız. E! 
;; 1111111111111111111111111111111111111111il1111111 il il 1111 ı-

Cenubi Amerikadaki 
harp sürecek f.(ibi 
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!eriyle temas halinde bulunmaktadır. 
Hariciye müsteşarı Gaze Amerika kıta
smdaki memleketlerin bu telifi beyn te
şebbüsüne iştirak edeceklerini ve Ekva
tör ile Peru ordu1arının mutekabilen 
huduttan 15 ser kilometre çekilmeleri 
suretiyle bitaraf bir mıntaka tesisine 
müzaheret eyliyeceklerini ümit etmekte 
olduğwıu •öylemiştir. 

Başvekil Diyaro Peru büyük elçi>-i 
Belavides ile görüşmü.stür. Belavides 
Arjantin tavassut teklifine Peru hükü
metinin cevabını bildirdiği ve bu ceva
bın menfi olduğu anlasılmıştır. 

Peruca daha evvel Brezilya, Arjantin 
ve Birleşilr Amerika tarafındıın yapılan 
teklifin reddini icap ettiren deliller tek
rar ileriye sürülmüştür. 

--------
Suri yede mütareke 
artık bir emri oaki 
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'ilini talep etmiştir. 

ALMANLARIN ASILSlZ 
CIKAN HABERl 
Berlin 11 (A.A) - Alman hariciye 

nezaretinde beyan olundui,'lllla göre ge
neral De-n.tx kendisini!" yapılan mülare'kc 
şartlarını as eri ş~refe mugayir .gör ll~il 
için reddetmiştir. 

HARBN DERHAL TATtLt 
TALEBtNDEN EVVELKİ VAZtYET 
Kudüs 11 (A.A) - Berutun tahliyesi 

için general Vilwnun radyo ile yap!ığı 
teklife general Dontzden hiç bir cevap 
gelmemiştir. 

tmparatoruk kuvvetleri Damur mu
zalieriyetinden sonra ileri hareketlerin
de Eerut önünde oldukça mukavemet 
görüyorlar ve Vişi hava kuvvetleri Da
murda zapledilon mevzileri bombardı
man ediyorlar. 

General Dentz her halde Samda oldu
ğu gibi Bcrutla da general Vilsonun mü
racaatini nazan itibara · '-namağa karar 
vermiştir. Şam - Beru emiryolu ilze
rindeki taarruza bir nihayet vermek 
için azimi bir gayret sarfedimektedir. 

YENİ TAARRUZ VE 
1LERLEY!&LER 
Dün mütteiiker Cebeli Mazar tepesi

ne ve bu tepe ile başlıca yol arasında 
bulunan Kebe! tepesine karşı şiddetli 
bir taaruza geçmislf!!Odir. Mliltefikler Be
rutu çevirirken Suriyenin ötesinde şi
mali şarkide lraktan gelen Hint kıtabn 
demir kapıyı işgal ettikten sonra İstan
bul - Bağdat demiryolu yakininde bulu
nan Kamesliyi zaptetmiş buunuyor. Su
riyenin cenup müntehasında Cezine 
ınıntak.asında müttefikler Beykuma ve 
Mazrata varmışlardır. Mercayum mın
takasında Kafacadağı köyil işgal olun
muştur. 

MUSUL - TüRK HUDUDU 
TREN Mtl'NAKALATI 
Londra 11 (A.A) - Suriyede Reyba

niyenin şimalinde ı\şobi ve Cezir nin 
10 kilometre şimali ~arkisinde Mavsi 
Müttefikler tarafından is~al edilmL~tir. 

Musulla Türk hududunda Kamışlı 
arasında trenler işlemektedir. 

Ruslara Gi>re 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAIDflmE • 

mişlerdir. Sovyet tayyareleri gıırht Dvi
nayi geçmekle olan düşman kıtalarına 
da muvaffakıyetli taarruzlarda bulun
muşlar ve yerde bulunan dfüman tayya
relerini bombalamışlardir. Hava muha
rebesinde ve düşman tayyare meydan
larına karşı yapılan harekatta Sovyel 
tayyareleri 28 düı;man tayyaresini tah
rip etmi,'1er ve kendileri ancak 6 tan·a
re kaybetmi~lerdir. 

BlR ALMAN FIRKASI 
tMHA EDtLDt 
Moskova 11 (A.A) - Sovyet hatla

rında yaptığı bir gedikten geçmek te
şebbüsünde bulunan bir Alman pivade 
fırkasının ricat hattı kesilmiş ve fırka 
Sovyet kuvvetleri tarafından imha edil
miştir. Bu hareket esnasında yüz kadar 
tank tahrio edilmiş, 35 d~n fn7.la Alman 
askeri öldürülınüs ve 2400 esir alınmı<
tır. Mühim miktarda techizat, 28 top, bir 
~ok mitralyllz. 30 araba ve e111 motosik
let iğtinam edilmiştir. 

Litvinof 'un 
Kutku 
Tiirlıi31cnin lıi eden 
nasihat dersi almağa 

ihtiyacı yolıtur •• 
BAS'fAR'AFI 1 İNCİ SAHİFED}; • 

biraı daha kuvvet bulmaktadır. 
Aldananlar her halde bi>.lerden bat' 

kalandır. 
tl'zilntümüz dostlarımızın başlarına 

çöken felaketlerdendir. Bugün Sovyet 
Rusya bir hayat ve memat mücadelesi 
yapıyor. Bu çetin mücadele esnasında 
Türk - Sovyet dostluğunu rencide ed.,.. 
cek en küçük bir hareketin vukua gel· 
memesi can ve gönülden dileğimizdir. 

Bizim gösterdiğimiz bu dikkat ve ih· 
timama muhataplarımızın da kıymet 
vennelerini i•temek hakktmlZdır 

Litvinofun böyle bir zac:ında, veleq 
Sovyet halkının ve So,'Yet devlet adam· 
!arının his ve düşüncelerine tevafuk ey· 
lememiş olsa dahi, Türkiye umumi ef· 
karında teessürü mucip olacak bir sö~ 
sarfeylemesi, en hafif manasile büyiik 
bir gaftır. 

Stalinin nutkile tamamen tezad teıkil 
eden bu sözlerin Sovyet halkının düşün
celerinden ayrı bulmak sııretile dostluk 
duygularımızın rencide edilme•ine mani 
olınağa çalışıyoruz. 

Bu münasebetle bir ker<'" daha hatır
latmak isteriz ki Türkiyenin milli poli· 
tikasının temelini barış severlik te kil 
eylemektedir. Almanya ile saJd,rmazlık 
ve dostuk muahedesi imzalamamız bu 
nolitikarun tabii icaplarındandır.. Bize 
do•tluk elini uzatan el ist•r Alman ol· 
sun, i ter her hangi bir ınillctın eli ol
sun, biz onu .'>amimiyetle sıkarız .. 

Bunu yaparken eski dostluklanmmn, 
eski toahhütlerimizi::ı ruhunu haleldar 
etınemeği d3: göz önünde bulundururuz. 

Bugün Sovyet - Aman harbı karşmn
da muhafaza ettiğimiz sıkı v~ samiml 
bitaraflık hu iddiaını7.ın en yeni v~ en 
canlı delilidir_ 

tngilterenin müttefikiyiz. Almanlarla 
dostluk paktını imzaladığımız zaman bu 
centilmen millet bize karşı en kUçük bir 
iğbirar hissi duymamıştır 

Sebebi de !ngiizlerin Türk ınilll politi· 
kasının esasını çok iyi anlamalarından, 
bizleri bir çok ll'criibolerle ç<>k iyi tanı
mı• bulunmalarındandır. 
Eğer bunu Litvinof anlayamamvı. kav· 

rayamamış ise onun kabahati de bizim 
değildir K•ndisinin gafletindedlr 

Y. A. -------
Vfla etimiz lıaymalıam• 
ları aramda değqilılilı 

Haber aldıiiunwı göre, Kuşadası kay• 
makamı B. Ethem Yetkiner Antalyarun 
Sirik knzası kaymakamlığına, MenemeJl 
kayın ı · . r 'nln 
Kalan kazası kaymak:am!Wrıa, Bornova 
nahiyeoi müdürü B. Enver de terfian 
Ermenak kazası kavmakamlığma nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

ZABITADA 

rla lıav a rnın 
lıanlı ôlıibetı.. 
Bayındır kazasının Alan lı:öyilnd~n 

Süleyman oğlu Hüseyin Kuşpınar, ayni 
köyden İbrahim oğlu Ali Girgini bir 
tarla meselesinden dolayı aralarında çı
kan kavga neticesinde btçakla sol me
mesinin altından ağır surette yaralamıt
tır. 

Yaralı hastaneye kaldınlmış, ııuçlu 
tutul~rak adHveye teslim edi~tir. 

BiRKADIH 
VSTVRA ÇEKMİŞ .. 
Al"8ncak Darağacında Nazmi lı:ızı 28 

yaşında Hayriye, kız meselesinden Ah
met oğlu Ahmede ustura teşhir ettiği 
zabıtaya şik5.y .. t edildiğinden yakalan
tnı!ilır. 

Çoculı döven bir adam. .. 
Kec;t"Cilerde Sandıkçılar <;a1"$1Slllda 

Hüseyin oğlu İ mail sebepsiz olaralı: Da· 
vut oğlu 12 ya')lilda Mehmedl dövdü· 
ğü iddiasiyle zabıtaca yakalanmı.ıtr. -------

Ki.SACA. . . . . . . ... 

Vylıu llcicı 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Uykusuzluk pek çok sebeplerden olan 
sıkıntılı bir haldir. Eczacı mektebinde 
talebe iken, mektebimiz askeri ve leylt 
olduğu için, gece yemekten sonra top
landığınuz dersancde müzakere esnasın
da beni uyku ba,1ınr, yatakhaneye çı· 
kıp ta yatai\a girince bililkis gözlerim 
3cılırdı. Dikkat f'tmL,tim, neb•tat kita
biyle ne vakit m<".sgul olsam, dünyanın 
binbir ncbatmın kökü, yaprağı, meyve• 
•i. sundan bu ilaç çıkar, bundan şu elde 
edilir derken beni uyku ba.<tınrdı. Ba.1" 
ka der le ·meşgul old •'!um vakit uyu· 
duğum vaki olmazdı. Baktım kı hana 
uyku wren nebatat ders\dir - Hocamız 
da Allah rahmet l!l'lesin Izmirli Dr. Ali 
paŞa idi, dı..T.S verL-,i ninni söylcmeğe pe-k' 
benzerdi - yatakh:ıneyc girer girmez ka· 
çan uykumu yakalamak için her gece 
nebatat k;tabiyle yatağa girerdim, uy• 
kum gelmezse nebatat okurdum, kitap 
uykumu getirir, uyurdum. 

Dün kütüphane~i kanstırırken bizlıı> 
uyku ilacı nebatat kitabı elime geçti, an· 
!adım ki eski ıstı!Mıat hakikaten uvkU 
getirici imiş .• fşte bir kaç misali : (Va· 
hidülcins müzekkerezharda irtikh- hav• 
lülınibyaz) .. 

Bu satırlan size yazarken esnenıef:e 
başladım, neme !hım, sizi de uyuturUıtl 
diye bah"i kısa kesirorum aziz okuyu· 
cum .. 
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tAVAUPANIK"mMUAMMA 1 
. ' '' Nazi ,, Muamması · 

d ııoıan reisi olduğa 
&alhperver Abetz, lleJin Şimdi de meşgı!I 
için Fransadan Jıovuımaştı~de ııomiserldll'! 

Fransada Alman fevlıa u 
-43 -

y Az AN: JULE S RC M At N S 
. de haltA bulut- için kilçük memuriyetini de feda etti. 

!ar Bitler her şeyin fev~algın hayalpe- Muhtelif kimselerle temaslarda hulun-
arasınıla yeU 8 ~''\;uıunan' "§has ve mak, lüzumunda seyahatler yapmak 

1,~Ji..!:1'S:':.'ıa~a:. 112:, bu şahısların ve mecburiyetinr!e olduğu için la~mile 
hAd. t n hakiki kıymetleri, ve hakların- sorbe.<t bulunması rnzım~ır . Vazıyet bu 
ifa ısa ..:Coği kararlarda belki de biraz ~ekle döküliince hiç varıdat menbaımız 

u;:,':.eddit bir adanı. kalmadı. Şalbl ve maddi bir menfaat 
m Şahsı bizzat kendisi için bir muamma uğurunda çalış tığı ilhamıı:ıa maruz ka~
olduğundan tetkik edenler için de bir mamak için b~ işe r;ııı~aJ:ıl paı:a elmaJ,
ınuamma teşkil ediyordu. Her şeyden ev- tan sureti katıyede ıslınkaf ettı. Bo':' de 
ve! Hitler için şu söylenebilir: Fransada bulunan ailemden para "te-
HAdisatın ve muhitinde bulunan adam- mek mecburiyetind.e kald~_m. Bu sa yed• 

lann tedbir, yahut tedbinizliklerinin sev- ~u gördüğünilı: şekılde muıeva~ıa;t :.~
ki ile ileri sürmeğe mecbur bırakılaca- cinmeğı> muvaffak oluyoruz. ~ım ı ı e 
ğı talepleri olacaktı. Kendi miltereddit Riblx-ntrop ile birlikte.?'1ı<lıııı ve k"'1l
tablati ile milkemmelen tetabuk ettiği disine çok yardım ettı:c.ı h•ldo en ufak 
için Nan Almanyasmın birbirine zıd bir maaşı bile reddediyor. Sı;yaha~. mas
imkftn ve ihtimalleri Hitlerin şahsında raflarını da almasa .Pecineınıyece"ız • 
temerlı:ilz etmişti. Bıı sebeple muhitinde Fakir bir taleb~ odasına b_;ıızıyen bu 
daimi bir nilfuz ve tesir şebekesi tesisi apartıınanda Madam Ah•\7: oglunu yanı
lhmı gelmlştL Ribbentrop çoktan itiına- na almış, ııüzleri denınl bıı:. kıvılc~mla 
dını kazanmışsa da bu itimat kendisine parlarken b>na hu sif,J .. ri >oylerr:ıştı. 
münhasır olmadığı gibi siyasi şahsiyet- Genç bir Fransız hdını, bana lısanım-
lerle teması da temin etmiyordu. la hitap etmişti. Bıı sözlere ınanmamok , 
Abetı ile birlikte tasavvur etti'•imiz heyecana kapılmamak için insanın !13Y

gayeyi ancak Ribbentrop'un Alın~ ha- ri tabii bir suizan ve şüphe hi'l.<i faşı
rict siya.set teşki!Ahnın başına geçmesile rMsı lô1.1mdı. 
tehakkuk ettirebilecektik. Bu suretle O noda biri ban>, tam dört. se;ıe sonr> 
Ribbentrop Alman siyaset dizginini eli- Fransız - Alman muaherleı;mın ımzalan: 
ne alacak. istilı:bale de h&kim olacak!~.. n;a'ıı v<>silesi ile Paristc venlen ~'";' 
Ribbentrobun muvaffakıyetlerini temın >ıvafet ve resmı kabu~erd~_.A~olz .~ <ı.< 
etmekle Hitler ne%dindeki itibarı arttırıl- bir rlin1omat olarak goreccı"!ımı so ·lC'
Clılh gibi iyi bir gayeye de hizmet edil- •eydi hayret etınezdiın, hem de g..-im 
miş olunuyordu. hygulanndan Sza~e. h_3riciye .?:ı.zırı Fo.n 

ABIITZ'tN ALDiôI FRANSIZ fübbe_n~opun maı~etınde yuksek bır 
KADIN mevkı ı . ~al eden bır adam olarak .. 

1934 de tanıstıi!ım dostum Abetz fok-
Abetz beni evine davet etmek surctile rü •arurete, mahvivet ve tevazua mad.,.. 

hakkımda beslediği dostluğun yeni bir mülhayat tehnmmül icin ahdetm•mi<ti 
tezahürünü giisterdi Berlin civarında J3unfar bPnde hayret uyandırmazclı . Fa
yeni vücuda getirilen bahçelerle muhat kat dört sPne sonra parbte tesad;;f f'<le
mahallela-den birinde küçiik bir aparlı- ceğiın Abelzin bir kaç ay icinde bilaha
ınanda oturuyordu. Apar!ımanm küçiik re Frans;ıda besinci knl namına yanıla
btr iki odası vardı, ve burası pek müte- cak te.şkililtın reisi sıfatile ittiham olun.ı
va?.1ane tefriş edilmişti. Ortada hizmetçi rak Frnnsadan koilulac,ııı rovl•nmi< ol
göremedim. Aslen Fransız olan Madam <aydı duyaral'ım hovretin haddi hudu
'.Abetz ince, soluk benizli bir kadındı. du olmazdı. Ya sihirli bir aynada ~" 
Sesinde ve bakışında tevazu ve mertlik maru:arayı g .. rs•y.di m "'''" n• yopar
bararet ve safvet seziliyordu. Bu çiftin dım?. 
birbirlerine candan bağlı olduklarını an- Ai(ustos 1940 ayında Abetzin ücüncii 
ladım. Bunları Pariste Monparnası ya- "Ravh Almanv.asın1n sefir üniFnrmasın 1 
but Park Montsouru civarında ümit ve l'lbis, ayni umanda mesgu! Fransada 
imanlarının kuvveti ile ya'lJYan fııkir ar- ı\lman fevkalild• komiseri unvanını tla 
tlstlere ve muharrirlere benzettim. Ba- haiz olarak mavliıo ve teslim olmus PP
na küçük oğullanru takdim ettil r; yeni v ili · • JaDlllı ı ihirli 
kat ve ihtimamla yeUsttrilınekte olan bir hh: avnnda p-Ö1'3C'ytlim hnnu., i1"'""rlmdc 
çocuk. Bu yavru tesadllll bir izdivaçtan v$nacalh aksül mel n~ olabilirili! 
2:iyade bu erkek ve kadını bağ]ıyan mü~- Bu rnanzaravı r-vvelA !l:CVlani bir irat 
terek bir idealin maMlllU olduğu için addederdim; bilAha"" h~kikat olduihıno 
mütehassis oldum. inanmak mecburivetinde k•lırsam. ha-

Muhaveremiz esnasında Abetz telefe- tıramı canlandırarak gene Fransız kadı-
na ~ai!ınldı. Tekrar odaya girerken: nını küçük çocıı~u. mliteva'1 vo basit 

- Beni oraya çağırıyorlar, dedL qpa~tımanı hatırlıyarak tabiatı be<;ere 
cOrası> namını verdiği yer, Ribbentro- """'' acı nelrt't vP i<tikrah hisleri du

pun emrinde çalıştığı mahtemel ve A- v•rdım. 
betzin aUkadar oldoğu harici temaslar Bunlara rağmen Ahotzin hil>\Uir ve 
ile mUştcğil bir daire idi.) Bir iki dakika de,...as bir adam oldu~u muhakkak dr
sonra dönerim. Liltfen beni bekleyiniz. vildir. 1934 senesinrle hana l•svir ettioi 
Refikam •iri y•nız bırakmaz.• ı1ibi hararetli ve şahsi menfııat hislerin-

Diyerek ayrıldı. den irade hüsnüniyet sahihi bir insan 
ALTI SENE SONRA olmadıih da muhakkak d."ildir. İmanına 

Madam Abetz ve çocuğu ile yalnız kal- 1.:aı-şı i<lediği riya ve ;;uç belki ruhun-
• mı<tık. Kocasından müşfik bir hayran- ~a voktu. 
lıkla şöyle bahsetti. Bu riya ve suç kökünil Avrııpanın 

·c- Fransız ve Alman milletlerinin an- qu)h ve saadeti ui!urunda çalısrnek hül
laşma ve barışmalarına hayatım vakfet- vasile intiS110 ettiiH menfur rejimd,. ara
ti Tab'an o kadar şevkli ve llicenaptır 'l'lak daha doğru olur. 
ki! .. Bu vazifeye tamaınile hasrı mesai - B t T M E D f -
.aıo?ıc =~ w:: =:c::=ccc: ece :c ocou .. :ccco~>. :ıc ca~~ 

f' eneral "Vey
v;and" Vişide 

Yahudilerin 
başına 2elen! 

----<>----- - . 
GENERALiN SEYAHATi SURI· BULGARLAR HUSUSi VE YUK· 

YE IŞILE ALAKADARMIŞ SEK VERGllER ALACAKLAR 
Viıi. 1 1 (A.A) - Fransanıo şimali Sofya, 1 1 (A.A) - Bulgar mali1e 

'.Afrika mümeaoill general Veygıınd dün nezareti tarahndan mebusan meclisine 
ak'"'m Cezairden Vişiye tayyare ile gel- eklif edilen bir kanun projesine göre 
mi1tir. Siyasi Fran'1Z mahfillerinin mü- yahudilerin adam ba.şına yüz bin le':'ayı 
talaAsına g5re general Veygandın bu aşan menkul ve gayrı menkul mallarıyle 
seyahati Surive hAdlselerl lle alAka- mütedavil kıymetleri üzerinden yüzde 
dardır. . yirmi vergi alınması derpiş edilmekte-

- --- dir. Bu kanunun hükümleri Bulgaristan· 
İ N G 1 L İ Z da ikam! eden Bulgar tebaası yahudiler-
ffaua mü.ste--arı le yabancı tabiyette bulunan bütün di-

~ ğer yahudilere de şamil olacaktır. Kanadaya gidiyor .. 
----<>--

Şıu-lotovn ( Prens Edvard adası ) 11 
(A.~) --;- İngiliz hava müsteşarı B. Bal
f~r ıle dığor 1nı:tli7. hava erkaruru hamil 
hır bombardınınn tayyaresi tngiltereden 

BUGtfN LALEDE 
Senenin en güzel 3 filınl.. 

l·Türkçe Şahane filim 
GUNGADİN 

2 - HOLİVUTUN EN MEŞHUR 
CAZINI HOLİVUTUN EN BÜYÜK 

REVÜStt 

HOLiVuT OTELİNDE 
Dinleyip "" göreeekslniz 

3 ·MASKELER AŞACI 
Hissi, cinat bUyllk fillın.. 

Montrcala giderken gece karanlığı ha
sebile muvaffakıyPtli mecbur! iniş yap
mıştır. B. Balfur İngiliz hava kuvvetleri
nin Kanadadaki havacılık mekteplerini 
teftiş edeceğini beyan etmiştir, ..,. 

BUGONTANDA 
NEŞESİNİ TiNO ROSSİNİN 
1 - ALTIN SESİNDEN tophyan 
Heyeeuunı vtviAN ROMANSIN 

Yakıcı gözlerinden alan 
BİRİCiK $ABESER FİLİM 

YAKAN BUSELER 
2 • ASYADAM KOPAN 

FIRTINA 
KONRAT VAYD HARİKASI 

3. RENKLİ MiKt 
SEYAHATTE 

YENi AS'IR 
szw 

lngiliz. hücumu 
--~>---

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
sa üzerinde İngiliz ha·,.a kuvvetlerinin 
lıareh1tı esnasında 14 düşman tayyaresi 
diişünilmüştür. Dokuz İngiliz avcısı 
kaybolmuştur. 

ALMANLARIN VERDİliİ MALimtAT 
Berlin, U (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : İngiliz hava kuvvetleri dün 

·= 

Borsa 
--<>---
ZAHİRE 

84 çuval Tarım 
146068 Eski yekfuı 
146152 Umumi yekıln 

ZEYTİNYAli 
s 30000 kilo 

6 

57 

7 50 

60 
gece Garbi Almanya üzerinde mahdut 1-----------
uçuslar yaparak yangın ve infilak bom- TEŞEKKUR 

balan almışlardır. Halk arasında birkaç Koeam eald emekli hesap memurla-
ölil ve varalı vardır .. Şimdiye kadar ge- rından Mehmet Hilmi Ceyl8nın dört 
len haberlere göre harp sanayii hasara 

aydanberi meaancslnde mevcut paaa-uğramamıştır. portların a1ınmaıı ve hayabnın kurtarıl-
FRANSAYA AKIN TAFSiU.TI 
Londra, l 1 (AA) - lngiliz tayya

r~1eri Fransanın ~imaline kadar yapbk
U..rı gündüz hücumlannın en şiddetlni 
yapmı l~rd,r. Havr ve $erburg limanları 
~iddeıle bombardıman edilmiştir. C..m
ar. 20 bin tonluk 6 düşman vapuru ba
hnlmı tır. Bütün tayyare meydanları ve 
f1'.bl'ika1ara taarruz edi1miş ve tayyare
lerimiz pike hücumlarla yere kadar ine
rek aMteri merkezleri, demiryolu iltisak 
noktalarını bombordıman etmişler ve 
yangınlar çıkErmı~lardır. 

MOTHIS HAVA MUHAREBELERi 
Alman avcı tayyareleri bombardı

man tayyarelerimizin faaliyetine mani 
olmak istemitlerdir. Alman avcılarının 
mühim bir kısmı yeni !İptir. İngiliz n
cıları düşman avcılariyle muharebe 
ederek bombardıman ayyarelerinin fa
aliyet.ine mani olmRlannın önüne ae<:
mi,l•·dir Muharebe çolt müthiş olmut
tu. 14 Alman tayyaresi diişürülmiiştür. 
Düşman 9 İngiliz tayyare<inl diişürmiiş
tür. Bımlardan birinin pilotu kurtulmut
h:s. T:t:yyarelerimiain avdeti esnasında 
iki ln:-ili• blyyaresinin daha eksildiii 
miitahcde edilmi,tir. 

ALMAN RESMi TEBLt~t 
B.rlin. 1 1 (A.J\) -· Alman ha, ku

marıdo.nL~rının tehli~i: 
Dün gece düşmanın hafif hava teşek

l.ülleri garbi Almanyada muhtelif kasa
b..Iara mahdut miktarda yangın ve in
lilak bombaları atmı,,lardır. Siviller ara
sında ehemm.iyctaiz zayiat vardır. 

---<>----
Denizlerde harp 

ması hususunda muhterem doktor ve 
operatör Fuat ile binbaşı muhteren Ceva
tın hastam üzerinde yapbkları itinalı bir 
ameliyat sonunda kocam muhakkak bir 
ö]ümden kurtulmuştur. Bu muhterem 
ve kıymetli jnsanlann sarfcttikleri uzun 
ve dcierli meaailerini en derin ve içten 
r.elen hürmetlerimle takdir ve tebrik 
etmeği ve mesleklerinde gösterdikleri 
alikadan dolayı eamimt tcşclcüürlcrimi 
sunmayı bir borç bilirim. Aynca hasta
ne ha~ hem,ireııi saygıdeğer Hafize ile 
diğeı hemşirelerin hastalara ve hastama 
\cftrtı stöstcrdikleri hüsnü muamele ve 
al&kolanndan dolayı her birine ayn ay
n sevgi ve minnetlerimi arz ve t~kkilr
ll"rimi !unmavı da lüzumlu görür ve teb
r.k ve te~ekkiirlrrimi trkdim ederim. 

Nazilli Kazasının Kuyucak nahiyesln
de cümhuriyet mah•llesind~ 3 sayılı 
evde yüzba.!u emekli hesap memur
larıodan Mehmet Hilmi Ceylan ka
mı "levr7ye

0 

C'eylan 2649 ( 1551) 

İ7.MİR RF.LEDİYE.Sİ11IDEN : 
ttraiyc nıüst~hdimlerile sıhhiye ve Is 

nakil va.'1taları şoförlerine 58 cift fotin 
vaptırılma.ı yazı i<leri müdürlüiföııde-
1.:i şartnamesi vcchile açık eksiltmeye 
1.:onulmu<tur. Muhammen bedeli 493 li
"a muvakkat teminatı 37 liradır. Talip-
1.rin !l>minatı ölHeden evvel ;, bankası
na yotırarak makbuzlarile ihale tarihi 
olan U-7-941 Pazartesi günil saat 16 da 
ranrt\m-..ne n1ürncaalları. 

:?8-2--6--12 (1446) 
1 - Atatürk müzesi binasının sıva, 

hndana ve vai'!lı boyası ile taş temizlen
'Tlesi J?ibi bazı tamiratının yapılması. 
fen i.Ieri miidülürundeki kesif ve şart-

-<>-- namesi vechile arık Philtmeye konul-
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE >nuştur. Ke<if bedeli 1621 lira 44 kurus 

Larosele gelmişlerdir. Bunların anlattık- .,,ııvakkat teminatı 121 lira 61 kunıstur. 
!arına nazaran vapurları bir İnı;ıiliz de- Talinlerin teminatı öi!leden evvel iş 
ni>altısı tarafından durdurulmuştur. İn- hankasına yatırarak makbuzlarile ihal• 
gilizler Fransız balıkçılarına tahlisiye ınrihi olan 14 . 7.~41 Pazartesi gilnil saat 
sandallannıı binmelerini emretınişler ve 16 dn enrümen• müraeaatlan. 
sonra da vapurları batırmışlnrdır. Tah- 2 - Namık Kemal mnhalle•i 41~ sayı
lisiye sandallarında bulunan balıkçıları lı sokaktan itibaren 425, 428 .avılı .,,_ 
di~er Franm balıkçıları kurtaıınıslar- kaklarla K~tepe mahallesi 559 sayılı 
dır. •okakla kanalizasyon yaptırılma'!, feo 

ALMANLARIN DENİZLERDE ı,Jeri m!idiirlüifündeki kesif ve şartna-
FAALİYE'It mesl vechile acık •\csiltmeye konulmus-
Berlin, 11 (A.A) - Pazartesi. gilnü tıır . Ke<if bedeli 972 lira 9!i kurustur. 

Alman bahriyesine m~n.omp uzun men- 'Vfuva'klaııt t.Pminah 72 lira 97 kuruqf-ur. 
zilli bir batarya bir İngiliz vapur kaCi- 'T'oliol~rin t.>minatı ööledPn evvel i• ban
lcı.ine ateş clmlş ve bunları geri çekil- 1.:nsına yatır•rak molcbuz1ariyle ihale ta
meğe mecbur etmiştir. Alman denizal- •ihl olan 14-7-941 Paıarteı<i gilnil saat 
tılar1 son bir kaç ,gün içinde ceman 27 lfi da ~nriim~ne milracaetları. 
bin toni!Atoluk 4 İngiliz ticaret vapu- 3 - 57x41 Pb'adında 220 adet matbu 
ru batırdılar. ~•fter satın alınması, yazı Meri müd!lr-

()ç GE!lrt BAlTI •iil!ündeki şartnamesi veehile açık ek-
Stokholm, 11 (A.A) - 3 yabancı ge- •iltmev,. konulmuştur. Muhammen he

mi Okland adasının şarkında sahil bo- '1oli 1100 lira muvakkat teminatı 82 lira 
yunda maynlere çarparak batmıştır. Ya- ~O kuruştur. Taliplerin teminatı ö~leden 
ralılar İ. ve<; limanlarına alınmış ve Kal- evvel Is bank .. ma yatırarak makbuzla-
makstan yardım gönderilmiştir. riyle ihale tarihi olan 14-6-941 Pazarte-
BİR iNGİLİZ 11ruımtnt •i günü saat 16 da encilmene milrncaat-
RASARA Ul':RAl\DS lan. 21!-3-7-12 (1445) 
Bcrlin, 11 (A.A) - D. N. B. Ajansı 1 - Atilla mahallesi 549 sayılı sokak-

bildiriyor : Bir ngiliz torpido muhribi- ta kanalizasyon yaptırılması, fen isleri 
nin ciddl ha.<ıara ul'.,<ramış bir halde lO mildilrlUgündeki keşif ve şartnamesi 
temmuzda Celıelüttarıkla demirlediği veçhile acık ek.<iltmcye konulmuştur. 
İsııanyol sahillerinden görülıniiştür. İn- R:eş.if bedeli 571 lira 15 kuruş muvak
giliz muhribi bir düşman denizaltısı ta- kat teminatı 24 lira 85 kurustur. Talip
rafından hasara uğratılmıştır. Mürette- !erin teminatı öğleden evvel iş bankası
battan ağır yaralı olanlar Cebelüttarıkn na yatırarak makbuzlarile ihale tarihi 
çıkarılmışlardır. olan 18-7-941 Cuma gilnü saat 16 da en-
BİR ALMAN VAPURU cümcne ırıilracaatlarl 
ZAPTEDİl,Dİ 2 - Kadlfekale burçlarının bir kıs-
Londra. 11 (A.A) - İngiliz bahriye mının daha tamiri, fen işleri müdürlü-

nezareti tarafından son neşredilen btr l'(Undeki •artnamesl ve keşfi mucibince 
tebliğe nazaran İngiliz harp gemileri &~ık elrniltmeye konulmuştur. Keşif be
füe7JJyada Riyo dö Janevrodan Bam- deli 2R<ı6 lira 12 kuruş muvakkat temi
burj!!a gelmekte olan 7200 tonluk Her- natı 217 lira 10 kuruştur. Taliplerin te
mes Alman vapurunu yakalamış ve mil- minatı ö5lede'l! evvel iıı bankasına yatı-
rettebatını esir almışlardır. •nnık ma'kbuzlarivle ihale tarihi olan 

ALMAN RESMİ TEBLİliİ lıl-7-941 Cuma ı;ıUnU saat 16 da encU-
Berlin, 11 (A.A) - Alınan başkuman- mene mUracaatlan. 
danhihnın tebliği : 3 - Kültlir mahallesi 1381 inci so-

İnııiliz deniz nakliyatına karşı yapı- ltakta kanalizasyon yaptınlması, fen iş
lan mücadelede denizaltılarımız şimali leri müdürlfüfündeki keşif ve şartname
Atlantikte ccman 27696 tonılBto hac- si vechlle açık eksiltmeve konulmuştur. 
minde dört düşman ticaret vapuru ba- T<"'lil bedeli 1610 lira 88 kuruş muvnk
tınnıslardır. Vitaho 8dında 4 bin tonluk kat teminatı 120 lira 85 kuru•tur. Ta
bir şilep tayyarelerimiz tarafından batı- liplerin teminatı öğleden evvel iş ban
rılnu._o;tır. kasına yatırarak makbuzlariyle ihale 

i·:.tiii9.4···:.ı1iAoYO,iii'·~ . - . 
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7 30 Program ve memleket saat ayarı. 
7,33 Milzik (Pi.) 7,45 Ajans haber.teri. 
8,00 Mü>ik (Pl) 8,30/8,45 Evin saat•. 

13,30 Prgoranı ve memleket saat ayarı, 
13,33 Mü1Jk: Türkçe plllklar. 1~,45 ~
jan.~ haberleri. 14,00 Milzik: Riy~setı
cümbur bandosu. 14,45 Müzik: Tiirkçe 
plaklar. 15,00/15,30 Müzik (Pi.) 

18,00 Program ve memleket saat ayan. 
18,03 Karışık şarkılar. 18.30 Konuşma: 
Memleket postası. 18,40 Müzik: Radyo 
caz orkestrası. 19,00 Konuşma. 19,15 
Müzik: Radyo caz orkestra..ı. 19,3~ Mem
leket saat ayarı ve ajans haberlerı. 19,45 
Milzik: Geçit programı. 20,15 Radyo ga
zetesi 20 45 Milzik: Eski İstanbul şarkı 
ve til;kül~ri. 21 00 Ziraat takvimi ve toı>
rak malıııullerl borsası. 21,10 Müzik: 
Dinleyici istekleri. 21,40 Konuşma (Gü
nün meseleleri). 21,55 M!lzik: Radyo sa
on orkestrası. 22,30 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri, borsa fiyatları. 22.45 Mll
zil<: Radyo salon orkestrası. 22,55/23,00 
Yarınki ı:ıroıtraın ve kapanış ... 

tarihi olan 18-7-941 Cuma gilnil saat 
16 da encümene müracaatlan. 

4·8-12-16 2529 (1492) 

SAHiFE J 
n iti 1t1itiniti111ının111n11111111 11111111111111ti111ı111111111111un11111111111 iti ın ut ut mut tı H t1 ut ut 111 mı nı 
§ i 
§ T. M. c. Talebe v rtları mü- § 

i dürlüiünden: 1 
= = § - !icmal kuralanna devam edecek talebeler için kız ve erkek talebe ~ 
- yurtlarına talebe kaydına başlanmıştır. -= = 3 2 - Yurtlarda talebe. yalnız yatacak ve çamaşır lan munazaman y1lc.a· : 

!===~-= 3 n;-;;tı;.fı tarihinden 23/6/941 tarihine kadar olan bir kurs dev- =-=-~-i==-- resi için yanlız yatmak ve çama,ur yıkamak için talebeden pe~in 
olarak ON lira ücret alınır. 

4 Yurtlara gelecek talebe berabnihde 2 vesilı.alık fotoğraf, yorgan 
ve yasbk kılıfları ile yatak çarşahnı getirmeye mecburdur. Karyola 

§ yatak, Yattık, yorgan yurttao verilecektir. § 
:; 5 Kayıt için Aı.ancak vapur ishleai yanında 320 nunmaralı binada E 
E talebe yurtlan müdürlüğüne müracaat edilir. Telefon 2920 § = -= 9 10 il 12 13 14 15 2580 (1529)° :; 
ıııııımıııımıııımmıııııııı1111mıım11nmnınınıutıımutnututt111utııı11111111mıım utıınmımıını 

lzınlr rıcaret Lisesi MüdiirliJğünden : 
Bütünlemeye kalan talebelerin 16 Temmuz 941 tarihinde açılacak kurslara 

ikiıer fotoğraf ile müracaatlan il&n olunur. 1 1 12 2641 ( 15 4 7) 

İnhlsarlar İzmir Başmüdürlüğünden: 
İdareınizce satı~ deposu ittihaz edilmek ilzere iki binaya ihtiyaç vardır. 
Binalann birisi Basmahane !le Kemer diğeri de Tilkilik ile Mezarlık~ı ara

sında olması şarttır. Bu mevkiler civarında deposu veya depo olarak kullanıl
masına elv~ binası olupta kiraya vemıck istiyenlerin şeraiti bildirmek üze-
re BaşmildUrlilğe müracaatlan ilan olunur. 10, 12 2610 (1540) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
slftme Komisyonundan : 

Clıui Azı Çoğu M. Fiyatı 

Arııır111a ve Elı• 

M. Teminat 

K .. i!mit odun 78 90 4 50 
Kesilmemiı odun 2000 2 750 4 50 1 163 25 kapalı 
Mangal kömüril 31000 45500 06 18/7 /94 l cwna aaat l 5,30 

Sıhhi müeueaelerin 194 1 mali yılı odun va mangal kömürii ihtiyaçlan 
kapalı zarf uıulü ile ekailtmeye konulmllflur. 

1 - Eksiltme C~ğaoğlunda mhlıat ve içtimai muavenet mildür!Uğll hl· 
nasında kurulu komisyonda 1817/941 cuma günil saat 15,30 da yapılacaktır 

2 - İsteklilerin tekliflerini havi zarfları ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

3 - lstdtliler 941 yılı ticaret odaaı veailllariyle 2490 aayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve muvakkat go.ranti ve banka mektuplarını kapalı zarllann 
içine koymaln Iazundır, 7 12 2568 (1520) 

Bo,.noua ~iraat MefdefJI Müclörlüğfueclen: 

Kilo 
Fi 
Kr. 

Ciaoi 
% 7,5 illr. 
Teminatı 
Lira Kr. 

( Aedet) 29000--3 l 000 12 Birinci nevi ekmek 2 79 00 
5000- 6000 51 Koyun eti 229 50 
1000- 1500 41 Dana eti 46 12 
2000- 2500 46 Tosya pirinci 86 25 
2000- 2500 160 Sadeyağ (Urfa) 300 00 

500-- 800 62 Zeytiny•ğ (2,5 asit) 37 20 
2000- 2500 6.50 Patat.. 12 19 
1000- 1200 47 Toz lf!ker 42 30 
1000- 1200 24 Kuru faaulya (Horoz) 21 60 
800- 1000 38 Makama (ekstra) 26 50 

25000 1 ,50 Sobalık mefe odunu 26 12 
(Ton) 20 1475 Maden lı:ömürü (Zonguldalı:) 22 12 
(Ton)' 10 2650 Kok kömürü 19 87 

Mektebimizin 941 mali yılı ihtiyacı \çln yukanda cins ve miktatlan yanli 
erzak ve mahruht 2/7 /941 tarihinden ltibaren 15 ııün müddetle açık ekail&
meye lconulmuf olup 16/7/941 cuma günü oaat 15,30 da mektepte ınütewek'.. 
kil ••tın alma komisyonunda eksiltmelt'l'I yapılacağından taliplerin mezkil.r ıı:ün 
ve oaatte eğreti teminatlarını lznılr mektepler muhaoeb.-ciliği veznesine yab""" 
rak makbuzunun lconıbyona venneleri. Bu ite alt tMtnameleri gönuek fstf. 
yenler her gün mektep mfidHrliiğilna müracaatları ilAr. olunur. 

2 7 12 16 2473 (1480). 

lzmfr GtnnrUlııerı Başrniidilrliiğünden : 
7 /7 /941 günü aatılmak Üzere müzayedeye çıkanlan 53 kao çini tuğla ıoba 

ve oaire levazımın alıcw çıkmadığından müzayedenin 1 7 / 7 /941 pe,,embe g!J
ııüne taliki icra kılınmakla talip olaıılann % 7,5 teminatlannı ayni gün oaat 
l 2 ye kadar ba, müdüriyet vezn..U... yatırmaları lan olunur. 2651 ) 1553)' 

IZMIR SULH HUKUK MAHKE
MESiNDEN: 

Satıt ili.nı 

All Sami ve KMım Sami, ve Hüseyin 
Saminln ... yıan mutaearruf oldııklan lz
mlrde Topaltmda Memduhiye mahalle
zinde Mumcu zade caddesinde Rama
zan ıokağmda eski 2 ve yeni 26 ve al
tında cepheei Mumcu zade caddesine 
oaı:ır 1 00 numaralı dükki.nı bulunan "" 
dükkAn ile eve 1900 lira kl)'nlet taktir 
clunan hane ile yine ayni hltoadedarla
ra ait ve ayni mahalde eski 4 ve yeni 
26 sayılı ve 800 lira kıymeti muhamme
r.eli hane mahkemece verilen izalci şu
yu kararma istinaden 4/6/941 pazar
tesi günü aaat 1 5 te lzmir sulh hukuk 
mahkemeainde aabfları yapılacaktır. Bu 
artbrmada ıı:1'Yrl menkullere tahmin 
olunan bedelin yÜzde yetmiş beş veril
di&l taktirde talibine ihalesi yapılacak· 
ahi taktirde satıt 1 O gün daha uzatıla
rak ikinci arttırması 15/6/941 cuma 
ııiinil saat l 5 te yine dairemizde yapıla
cakbr. Daha fazla malOmat almak isti· 
yenler ve gayri menkuller ilzerlnde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki reııml 
vesaik lle birlikte dairemize 941/347 
myılı dosyasına müracaat1an lüzumu 
ilin olunur. 2654 ( 1552) 

5111HHlllllllllllllllllllllHllHnllllllalll 111111;!-

~ atı'ıl la UDA ; 
§ Gayet at kullanılmış bir çok yedek El 
E ıım:alan mevcut mazotla c;alı.şır 3 
§ BENZ - MERCEDrn • marka beş ~ 
:; tonluk yük kamyonu sabhktır. Mat.. 3 
§ baamıza mtıracaal. s 
= 1 - 5 <1518) = =ııımııııııım11Hm11111111lıııııııımııımı111111r.::::ı 

:;:ıııınnmııımınmııııımnmıııııınıınııııınıı: 
E ' 5 
§ Mühim fırsat El 

i .Japon iş! ! 
~ ACELE SATILIK EŞYA ~ 
~ Muhaceret dolayıslyle Japonyadan § 
E getirdiğimiz en son moda Japon işi ~ 
§kadın Mbahlıkları ve pijamaları er-1 
E kekler için rop dö şambrlar çocuk-
§ !ar için pijamalar kahve fincanları 
E 11 temmuzdan 13 temmuza kadar § 
: çok ucuz flatlerle satılıktır. S 
E ADRrn : Basmahane Gaziler cad- 5 
E desi İsmail Hakkı Urlu otelinde ~ 
;: No. 1 .. Daire-ye mltracaat.. S 
E 1-S (1548) = 
§ , ı i ........ 111ı111ı1111111111111111• • ı, ı ı 11111 ı,,,", ... ı a 

(Alhnrüya) kolonyasının bir 
damlasında Sarapn aşk perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
San•t "' zevki ucuşmaktadır. 

Hilal Eczaneıinin Bu eseri, lzınire semooı olmuş ve but11ıı 

TiUIDJenln sevkini kokusundu toplamq bir sanat harikasıdır. 



SAHiFE 1 

ASKERi VAZIYEr 

Cihan tarihinin 
en büyük mey
dan muharebe-

si bitti mi? 
Almanlar Sovyetle

' in iki ordusunu 
in-h:ı ettik diyorlar 

Almanlara göre Rus za
l'iatı : 323898 esir, 3332 

tanlı, 1809 top_ 

Suriyede mütareke 

Alman ve ltal
yaıı murahhas
ları ln~ilizlere 

veriliyor 
Bütün harp gemileri Su
riye limanlarında llala· 
calt ve gemilerden İngi-

lizler mesai olacak •• 
Londra, 11 (A.A) - Oli ajamı bil

diriyor: Söylendiğine göre Surıyede 
teklif edilen mütareke şartlan umumi 
bir affı da derpiş etmektedir. Surive ve 
Lübnan şimdi Sterlin birliğine iltihak 

Radyo gazetesine göre Rus tebliğinde edeceklerdir Orada bulunan Alman ve 
<<'piıede ehemmiyetli bir hiidise olmadı-
ih b ' ldirilmektedir. Yalnız Sovyetler ltalyan murahbaslan İngilizlere teslim 
cephede yaptığı bir gedikten geçmek te- edil•cek, bütün harp gemileri limanlar
ı;<>bbüsüncle bulunan bir Alman piyade da lcalacak ve gemilerden lngilizler mes-

• ul ol•caktır. tiiıneninin ricat hattı kesilerek inıha 
edildii(ini ve harekat esnasında yüz ka- FRANSIZ VAPURLARI KAÇIYOR 
dar tank tahrip edilerek 2400 esir, 28 . Londrn, 11 (A.A) - Ofi ajansı bil
top, bir çok makıneli tüfenk ve motosik- dmyor: 
Jet iğtinam edildiğini bildinnektedir. Keşif için gönderilmiş olan tayyarc
Buna mukabil Alman tebliği ise Biali•- ler Vi•i hükümetine ait bir çok vapurla
tok doi:tusunda ve ~fjnsk bölges:nde ya- rın alelacele B• yrut limanını terkettikle
pılmakta olan büyük meydan muhare- rini görmüşlerdir. 
besinin Almanlar lehine tam muva!fa- Londra, 11 (AA) - Ofi ajan.ı bil
kıyetJc neticelenmiş olduğunu kaydedi- diriyor: General DeC'oJ, general Katru
yor. va bir mesaj gönderetek yakın şarkta 

Bu nıuharebe Alman tebliğinde cihan hütün hür Fransız kuvvetlerinin kuman
(arihinin en büyük meydan muharebe- dan1ıiına ve bu mıntakalar hür Fransız 
si olarak tavsif olunuyor. Almanlara gÖ· idaresi şefliğine kendisini tayin ctmi~
re kaıanılmıs olan bu büyük meydan tir. General Katru bu sıfatiy]e Vi.•i hü
muharebesinde bir çok kolordu ve tü~ kümrini istihltif eden Suriycdeki idl\rc 
men komutanları da dahil olduğu halde şefliğine tayin olunmaktadır. Bütün 
323898 esir alınnuş, 3332 tank, 1809 top vezaif ve me•uliyetleri deruhte ede
,-e miibim mikdarda sair silahlar iğli- cek, fazla olarak Suriye ve Lübnan 
nam ,-cya tahrip edilmiştir. Bu suretle idaresini hakkiyle temsil edecek, teş
şimdiye kadar şark cephesinde alınan rii ve icrai müesı-eselerin teşkili huru
e<irlerin sayısı 400 bini ge(miştir. İğti- suncfa yardımda bulunacaktır. 
nam \'e tahrip edilen başlıca malzeme - - - --
ise nıs tankla, «23 topa baliğ olmak- Son si vasi vaziyet 

--~-- -

_Amerikada harbB gir
mek ceruanı artıgor 

Nevyrok Post 
~azetesi biz ae 
filen harbet
meliyiz diyor 

---0---

SANFRANSISKD KOYUNA 
MAYN DÖKÜLDÜ 

----0--·-· 

. Vaşington, 11 (A.A) - B.ıhriye ne
zareti San Fran.sisko koyunun ağzına 
marn döklildtiğünü vapw·lara bildir
miştir. Vapurlara Maybrok fener:nin 6 
kilometre kadar cenubu garbisindc mez
l:/.- mıntakamn dı<ında Jl:almaları tav
siye olunmaktadır. Bu mayn dökülmesi
nin nıutat askeri manevralar cümlesin
den olduğu billi değilse de maynlerin 
gayri muayyen müddetle dökülü kala
ca~ı haber verilmektedir. 

HARP İSTİYORLAR 
Nevlork, 11 (A.A) - Nevyork Post 

gazetesi ~·azdıi\ı hir basmakalede hirlc
s:k Amerikanın derhal Almanyaya harp 
ı:ıcmasını istiyor \'e diyor ki : Birleşik 
Amerika filen harp halindedir. llarpta
yız, (ilnkii diinyayı zaptetmeğe azmet· 
miş olan, hiirriyct içindeki mevcudiye
timizi bir hakaret telakki eden adamın 
yoln üzerinde hulunuyorıız. Millet iti
bari)·le mukadderatımızın hu hnrhın ne
tit'csinc bağlı oldui,:'11nu görüyoruz. Ar· 
tık sulhla lıarp ara<ında bunlaı·dan bi· 
rini intihap etmek hakkına malik deği
liz. Kcndin1iz i(·İn masuniyet anyama· 
yız. Bu harp bizim hürriyetimiz harhı· 
dır. Nazi rejimi dii"1r!arumızdır. Ma
dam ki bu bizim harbıınmlır, harp et
meliyi~. Bizim yalnız harp malzemesi 
verip In~ilizlcrden kanlarını dökmeleri
ni istememiz namuslu bir hareket ol
maz. 

Alman· Sovyet harbı 

.Sovyetlerin ye
ni müdafaa 
lr attı inşaatı 
bitmek Üzere 

----<>-
İleri hatlardalıi Ruslar 
yeni istihlıamlar bitin· 
ceye lıadar davanma{la 

çtılı.şı:vorlar •• 
Londra 11 (A.A) - Sovyet müdafaa 

hat1arın1n inşası bitiriln1ck üzere bulun
duğu bildirilmektedir. Bu haberin ehem 
mi.veti büyiiktiir. Çünkü Sovyet kıtaları 
istihktım müfrezelerine uzun ~ürecek bir 
isi bitirmek imkiinını verecek bir sekil· 
de şimdiki mevzilerinde muka.;'emet 
~östemıektedirler. 

RUS HA VA HÜCUMLARI 

Hehinki 11 (A.A) - Finlandiya res
mi tebliğine göre Finlandiya üzerinde 
düsman hava faaliyeti dün az olmuştur. 
Yalnız HaınUi.a şehrine bombalar düş
müş fakat hasar olmamıstır. Bugün he
nüz düşman Finlandiya iizerine bomba
lar atmamıştır. 

--------
Akdenize v12 Atlantiılle 
ac:ılan İngiliz gemileri 
Lalinea, 11 (A.A) - Mayn dökücü 

iki gemi ile altı ticaret gemisi Cebelüt
tariktan şimali Akdenize hareket etmiş
lerdir. Dört muhrip bunlara refakat edi
yor. 

21 vapurdan müteşekkil diğer bir ka
file 3 muhrip, iki karakol gcmlsi ve bir 
çok .deniz tayyarelerinin himayr;indc 
~imali Atlantiğe açılmıştır. Bir tayyare 
r:emisi, bir kruvazör ve üç denizaltı Ce
lı<;lültankta kalmıştır. 

----·---
Bir mi~·of ;,. claha! 

tadır. Sovyet hava kuvvetlerinin diine 
kadar zayiatı ayni tebliğe göre 6233 ü 
bulmustur. 

Bialistok ve Minsk bölgelerinde alın
dığı bildirilen esirlerin mikdarına naza
ran Almanların aşa~ yukan ilti Sovyet 
ordusunu imha ettikleri kabul edilebi
lir. 

ltalyava (\!'öre Cebeli~i~~ı·ziD,~rtstit•aı M t.:-·:~b- 1 A · k ~ . . o <'ra ozu an 
merı a 1-. vrı· - ıstemr·orlar b. R t 

MÜSTAKBEL HAREKAT t hd•t :ar ı.s ayya-
payı e ı ----<>--- • 

12 Temmuz cumartesi 

Dahiliye Vekili lstanbula gitti 

Asker ailelerine yardım 
layihası kat'ileşiyor 

L:tanbul. 11 .(Yeni Asır) - Dahiliye verileceğini, ahsaç evlerin istimlalci için 
".ekıB B. Faık Oztrak sehrimize gelmiş-! henüz verilmi~ bir karar mevcut olma
tir. Bır kaç gün kalarak tetkikatta bu- dığını, mahalle rıuhtarlıklannın iadesi 
lunacaktır. ı hah' im clı " ·· J • h' . .. mevzuu ıs o a gını soy emış, na ı .. 

B. Faık Oztrak beyanatında, asker ai- ye müdürleri hakkındaki layihanın .ıa 
l7lerine yardım .!a~ihasının tatil d~~e- 1 tatil?.en sonra Jl.lillet Meclisinde ~rüş{I" 
sınden sonra Buyuk Mıllet Meclısıne lecegıni ilave etmiştir. 
il 111111111111ilı111 il 11111 111111! 1111111111il"111 il 111iti111 il il 111 11111111 111 il u 1111111111111111111111111111ilil1111111 il 

Adliye \t ekilinin beyanatı .,,,...., _______ ~ 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Şehrimiz- dıklarımız da ayni şekilde sakin blr su· 

de bulunan adliye vekili, adliyede tef- rette çalışmaktadırlar. Adliye vel{Aleti 
!işlerde bulunduktan sonra gazetecilere bu teşebbüslerin çok iyi neticeler ver
beyanatta bulunarak İstanbula istirahat mekte oldukları için ceza evlerinde bu· 
için geldiğini ve fırsattan istifade ede- lunan mahkfunların büyük bir kısmını 
rek adliyeyi ziyaret ve mahkemeleri ta- yine ziraat işlerinde çalıştırmak üzere 
kip ettiğini söyledikten sonra demiştir yakında toprağı pek verimli otan ;Muğ· 
ki : la vilayetine sevkederek orada Ziraaı 

Mahkemelerin faaliyetini memnuni- vekrHetinin işletmekte olduğu arazide 
yete şayan gördüm. Buradan İmraliye çalıştıracaktır. Adliye vekaleti bunları 
giderek çalışmalan yakından göreceğim. çalışmak faaliyetinden mahrum etme· 
İmrali ceza evi beklediğimiz neticeleri mek için elinden gelen gayreti sarlede• 
tahakkuk ettirdiği için çok memnunum. cektir. 
Malfun olduğu üzere burada 800 kişi Vekil bundan sonra adli sicil teşkilatı 
c;alışmaktadır. hakkında izahat vermiş ve harç tarifesi 

Bunlann içinde her biri orada tesis kanunu üzerinde çalışmalara devanı 
edilen nizamname ve i~enilen faaliyeti edildiğini söyliyerek harç tarifesi ka· 
bozacak hiç bir harekette bulunmamış- nununun şümulü h""icinde kalan bir 
tır. Bunun gibi Zonguldak kömilr bav- çok akitler harca tAbi tutulacaktır de· 
Lasında ve Karabük sahasında çalıştır- rniştir. 
· il 111 ı"' 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 1111111111111111111111111111 il 111111111111111111111111111 il il 

Ucretli memur ve müs-
tahdenılerin tekaütlüğü 
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Ücretli kını temin edecek olan kanun layihası

memurlarla müstahdemlerin tekaüt ma-ı nm ana hatlan tesbit olunmuştur. 
aşı alabilmelerini temin için kurulan vi- Ulyilıanın önümüzdeki içtiınamda 
!Ayetler arası komisyon çalışmalarını 1 Büyük Millet Meclisine verilmesi muh· 
bitirmek üzeredir. Tekaiit maaşı hak- temeldir. 
1111 il il 11111111111111 il il 111ill11111111111111111111111111111 il 111ilil11111111 11111111 111111111111111111111il11111111111111111'. 

lstanbulda kapatılan ırazeteler Minsk meydan muharebesinin bu şe- - E lJ • H •~ Ç C 
kilde Almanların leMne neticelenmesi d• f me. ert Ur leSJ " ay U• 
bundan sonra harekatın inkişafı üze- e IVOrmut::ı - İstanbul, 11 (Telefonla) - Tasviriefk&r, Vatan, Haber ve Son Posta gaz.et.,. 

~ • F M n ff • d • leri üçer, Cümhuriyet gazetesi beş gün müddetle örfi idare komutanhğı tara· 
:de çok büyük bir teslr yapabilecek- --o--- • ransız ve ·~t- ma ya ın 1 fından kapatılmışlardır. 

~~ces:ı:p~:;t.;~~ Rus or- ŞiMALi IRLANDA AMER1• tefik idaresi al- - -o-- 1 Baş'\'ekilimiz y alov ava ~idivor 
dulanrun ortadan kalkma•iyle cephe KA ASKERLERiNi KABULE UC fRANSIZ TAYYARES DE Ankara, ıı (Telefonla) - Başvekil Dr. Refik Saydam irnrahat etmek üzere 

~r!s~e~:% ~~tı~m bır emniyet bu- MEMNUNIYETIE HAZIR tında lialmal[ ARIZALAR YOZONDEN TOP· yarın <Bugün) Yaıovaya :Xeket edecektir. • • 

2 - Rarbın başlangıcında burada -- --<>-- RAKLARIMIZA KONDU y enı Afyon valısı 
muharebe halinde bulunan ~ kıta- Suriyede Britanya - Fransız kuvvet- il' b li D" i i 
lan şimdi serbest kaldıklan ıçın cephe- l . .. ,..e e uruz em r 11e ~ Ankara, 11 (Telefonla) - Dahiliye müsteşar muavini bay Şefikin :Afyon va~ 

. h h . b' tarafınd d h l kul- en arasında yapılacak mutareke radyo •• ul Ankara, 11 (R. G.) - İskenderun li- k 1 t 
nın er angı . ır . te a . er. al d' gazetesine göre cllin ehemmiyetli bir ruesası arz arını gene- !iliğine tayini arar aş ı .. 
lan l b 1 k b vazıye gırmış er ır · manma gelen Suriye Fransız deniz kuv· 1 a 1 ece ır .. mesele olarak devam ediyor. Kudüsten raf Katr•n.ıa bildirdiler .. sulama işleri B d b--1.- atanla cephe ara -.r vetlerinin komutanı bir vis amiraldir .. un an . "->"a ~~a ". . . - gelen bir telgrafa göre BeTUtun tahliyesi 

d surat1i bir müdahale un- Şam, l 1 (A.A') - Royter bildiri- Gemiler silılhtan tecrit edilmiş ve mü-sın a ı;.mın ve için general Vilsonun radyo ile yaptığı 
kJinı hasıl olmuştur. _ teklife general Dentzden henüz bir ce- yor: Cebeli Düruz emiri ile diğer Dür- rettebatı enterne edilm~tir. Aynca mo-

3 - Bu muvaffakıyetin Rus umum! lı . f F k b. . h zü rüesası dolaşık bir yoldan Şama gel- törleri lirızaya uğradığından dolayı top-
efklirı üzerinde menfi, Alman efklirı ~ap. ge ne':ı_"l0ır. : at ~ ır a~ans d a- mişler ve general Dögolün yakın şark raklarımıza inen üç Fransız tayyaresiy-

. · üzerind müsbet bir tesir ""' gener en ın m asema ın er- umumi mümeasill general Katru tarafın- le bir Sovyet tayyaresinin de mürette-
umb umk ıy:_sı 'k•-~.'.: · hal tatilini talep ettiğini bildiriyor. Bu-
ıra acagı ası "''"'. nl k ) d • <lan lcabul edilmişlerdir. Dürzü heyeti batı enterne edilmiştir. 
Hülasa bildirilen bu muvaffakıyetin n\ naz_aran 8 

1 
a6~~anın ~z~ 0 ":Ja ıgı Cebeli Düruzun hür F ransızlann ve Fr~nsız tayyarelerinden birisi geçen 

'Almanlar lehinde çok mühim kazançlar ~e ıcesın; v~n a 1 '~- -~· r: 
1
';, yosu müttefiklerin idaresi altında kalması ar- ayın onunda Finikeye in'll;şti. Bir erbaş 

temin etmiş oldui(u inkAr kabul edilmez u esna a eruta arşı ı 1 0 an a<- zusunu izhar etmi~tir. kumatdasında bulunan bu tayyare Dö-
bir hakikat olarak tebarüz etmektedir .. k~ri_ harekatın devam ettiğini bildir- SON MUHAREBELER votin :•20 tipinde bir avcı tayyaresidir .. 

Maamafih bu mütalaalar Alman teb- rniştır. A.$ağıdaki telgraf, Suriye Fransız fcv- Ve .>Zami sürati 530 kiloınetredir. 
liglerinde bildirilen esir ve iğtinam edi- Popolo Di R_oma gazetesi _lzlandanı~ kalide komiseri general Dentzin harbe J)ii;er tayyare 29 hazôranda Fethiye 
len top tank ve sair silılh mikdarlannın Amerıkaya 4 hın, Avrupaya ıse 800 mıl derhal nihayet verilmesi için lngilizlere civarında yere inmiştir. Mürettebatı üç 
t..ıkikat olduğuna göredir. mesafede olduğunu kaydettiktensonra vuku bulan müraaıatından evvelki va- kişiden ibaret olan bu tayyare iki mo-

•MACAR VE RUMEN CEPHESİNDE Ruz~elti':' ~u son har~~etini~, yani ad:- ziyeti göstermektedir. törlü Martin tipinde bir bombardıman 
Rumen cephesindeki harekat hakkın- nın "illb~lintınhdAtvrtupka. 1ıçınt.~?~1d.an dod~- Vişi, ı ı ( A.A) _ Cepheden gelen tayyaresidir. Silrati 410 kilometre ka-

da alınan ha'--rlere ao"re Alınan ve Ru- ruya ır e ı eş ı et ı~ını ı a~e e ı- h b d h dardır. 
ut: p, . a erlere göre Suriye e mu arebelcr 

men kıtaları şimali Besarabyada Baltı- ~?;:ıBukg~zete bul surBet!tae Am~rıkanın devam etmektedir. Son haberlee naza- Üçün! cü Fransız tayyaresi ise temmdu-
K - S t hattına varnu·'ardır... ....,;• ma uzere o an rı nya ımpara- . zun a tısında Antalya tayyare mey a-avaros ura a '>' t 1 - . k k . 1_,. •.. ran lngillere şimdi bütün gayetini Bey- d ,,_. 
V d h · lde Dm' yester dogu" sunda or ugunun mırasına onma L< euıgını nına inmiştir. Bu tayyare e iJu mo-

e a a şıma ·· ı· H a B V ikin' I l d d rut üzerinde toplamış bulunuyor. Da-
b: k k" .. baş mevzii elde etme;;e soy ıyor. atı . i · ın r an aya a törlü bir bombardıman tayyaresidir ve 

.r aç opru ı h k k 1 )" ·- t murun ahliyesinden sonra Fransız kıta- b , ff k l •!ardır Karpatları aşmış as er çı arı ması uzumunu gos eren mürette atı altı kişidir. 
mu•a a o mu., · "zl · · b .. t - · lan buranın 1 O kilometre cenubundaki d • d 1 M car kıtaları da Bukovina şiına· •o crını te aruz e tinyor. Bun an baska bir motör anzasın an 
::rı~e Ç:rnoti şehrinin şimale kadar iler- Bu sözler hakkında Irlanda başvekili yeni mevzilere çekilmişlerdir. Toprak dolayı Zonguldak civannda Çaycınna is
i . le ve Alman kıtalariyle iş birliği şu bevanatta bulunmuştur: arızalı olduğundan daha bazı mukave- tasyonu yakınına iki motörlü bir Rus 
emı:;akr do""•ya do""'• ileri hareketine - Şunu tereddliL<Üz söyliyebilirim ki met göstermek imkanı vardır. Fakat in- tayyaresi inmiştir. Mürettebatı üç kişi-

yapar ,.- ~-- • Am 'k 1 ·1 h'"k" ) · ııilizlerin burada mühim kuvvetleri ve 
d . tm' !erdir Bu cephe kısırunda eger en a ve ng> tere u umet erı dir. 
e'am e ış ' b" 1 b' · Atl t'k d h bilhassa Avusluralyalı piyade kıtaları Sovyet kıtalarının rical ettiği bildirili- oy e ır şeyın an ı mey an mu a-

yo rebesinin kazanılmasını kolaylaştıracağı va1rdıGr.1 1 ;·MİLYON RUS ASKERİ CEPHEDE neticesine varıyorlarsa Şimall Jrlanaa N L ZLER BERUTA 5 
Buna mukabil Rtısyadaki seferberlik huna memnuniyetle, muvafakat ede<:ek M1L YAKLAŞTILAR 

Kudüs 11 (A.A) - Bir İngiliz babe
emriyle silah albna alınmış olan 8 mil· ve h~rekatı kolaylaştırmak için elinden rine göre Müttefik kıtalar Beruttan şim-
yon Sovyet askerinin büyük kısmının gelenı yapacaktır. di beş mil mesafede bulunuyorlar. 
repheye sevkcdildiği bildirilmektedir. BULGARISTANDAKt 

Dünkü Sovyet resmi tebliğinde 58 Al- Y AHUDtLER ---<>---

Rumen petrol ınhaıı 
tahrip edilmemi§ 

Yalnız Kösten-
man tayyar~inin düşürüldüğü ve dokuz Bulgaristanda Yahudilerin menkul ve Habe$1er İtalyanlara 
Sovyet tau.·varesinin kaybolduğu bildi- ~ayri menkul servetlerinden yfüde yir- ••• • 1 cenı·n mahalle-,, · · 1 k y h d'l · zu um etmiyor ar rilmektedir. mı vergı a ınması anunu a u ı en 
tNGtLlZLERİN YENİ BİR bir hayli tela•a düşürmiiştür. Vatandaş- Londra, 11 (A.A) - Avam kamara-
TAYYARESi lann yalnız bir kısmına tatbik edilen sında bir mebusun sualine cevaben bay } • k } 
Dün Londradan gelen bir habere gö- böyle. bir vergi Bul~arist.anda servet sa- Eden Habeslilerin İtalyan idaresi zama- erı YJ J IDJŞ 

re İngilizler yeni bir av tayyaresi kul- hibi Yahudilerin bir kısım servetini nında çok büyük mezalime düçar olduk- _,,.__ 
d S . t al k d ı~ h · - d t · · !arı halde İtalyanlara karşı intikam hi'-lanmağa baslamıslardır. Bunun a ı 'P - ara ev q azıne'1ne yar ım emını- B'ıikreş 11 (A.A) _ Ploesti şehrinin 

640 kil tr · · tihcl f t kt d' D'kkat dyle hareket etmediklerini söylemiştir .. fayer 5 tir .. Sürati saatte ome e- nı ıs a e me e ır. 1 e sayan şiddetli bombardımana maruz kaldığı 
Yi nerınektedir. olan nokta Yahudi aleyhtarı tedbirlerin ---------------- h kk d So d 1 taraf d 

~ ;:ıııınıınıı111111111111111111111111111111111111111111111;: a ın a vyet rn yo an ın an 
---- --- Bulgari<tanda daha ne kadar ileri götü- _ , - verilen haberler yalandır. Petrol mmta-

Amerifta Kızılhaçı rüleceğidir. §_- Alman-Rttshar:_~ kasının merkezi olan bu şehir şimdiye 
Mısıra yarım milyon kadar bombardunan edilmemiştir. Ger-

Macar r ~mi tebliği ~ b A • k = çi Ploesti de üç dört defa hava tdılikesi 
dolarJrft malzeme Budape•te, 11 ( A.A) - Macar res- §: ı Ve merl a ~= işareti verilmiştir. Fakat Rus tayyareleri 
gönderdi.. mi tebli~i. Harekat plan dairesinde de- şehrin üzerine gelerek bomba atmajla 
0

Londra 11 (A.A) - Kızılhaç teşkila- vam ediyor § S011"et sefiri B. Ruz· § muvaffak olmamışlardır. Bunlar bilyük 
tının bild;•diiiine göre Amerika Kızılha- -<>---- " irtifadan uçarak şehirden uzak geçmiş-
çının lı•diyesi olarak 500 bin dolarlık A vı•s~•ralva" n ll'OğUk ~ 11elte iyi haberler ~ leTdir. Attıkları bombalar hiç bir hasarı 
malzeme son ?amanlarda Mıcıra '(el- hava tertiha'lı ~ 11erdiğini söyledi- ~ mucip olmadan tarlalara düsmüştür. 
ınistir : - KöSTENCEYE GEL1NCE ... 

,,,..,, .... ~~standa İtalva1'· va.,l!rları azaldı- = V14ingon, 11 (A.A) - Sovyet bü- § Köstence bombardunanının ehemmi-
Nevyork, 1 1 ( A. A) Nevyork E yük elçisi Uman ski Amerika reisi- E veti hakkında da Rus radyoannm ver-

ftıf'dff'- H?n" den tOIJ 11e T avmis gazeteoinin verdij;i bir hoberc ;: cünıhuru Ruzvelti ziyaret ettikten;: diheri haberler mübalağalıdır, Askeri ve 
m~tral\IÖZler alındı- ~öre Avuıturalva ticaret nazın B. Peyç E sonra gazetecilere yaptığı beyanatta E sınai müesseselerde hasar eüz'idir. Yal
Londra 11 ( A.A ) - Hab•şistanda •oğuk hava tertibatını havi Avustulral- E «Rus - Alman barbının inkişah bak- E ruz halkla meskiln mahallelerde mühim 

Debro - Taborun zaptı esnasında diiş- va npuru,.un harbın birinci senesi zar- §kında reisicümbanı iyi haberler~- basar olmuştur. Liman tesisatı ve petrol 
mandan 6 sahra topu ve bir çok mitral- 'md. ücte bir niııbetinde :zaviata uğradı- a verdim» demiftir. - tesisatına Sovyet idcliaan hililfına olarak 
yöz ij!tinam edilmiştir ;;ını sö!ılemi.tir. :,.uıumıııııu11u111111ıııııuı111ıııııııııu11111111: hic bir hasar yapılıruımı.ştır. 

e~eme 
Ankara 11 (Telefonla) - Menemen sulama şebekesinin açılışı meraslmlnde 

bulunmak üzere su işleri reisi bay Sa!A bettin Buge ve inı;aat dairesi nisl Sta· 
gan gelecek hafta bu rnmtakaya hareket edeceklerdir. BiJAhare Horswılu kana< 
lırun temdidi kısmının küşadı yapılacaktır .. 

Hususi takas talimatnamesi 
Ankara, 11 (Telefonla) - Husus! ta kas talimatnamesi bugün neşredilerelC 

meriyete girmiştir. 

Alman ya • /ıtanbul hava ıeferleri 
Ankara, 11 (Telefonla) - Almanya ile İstanbul arasında hava seferlerin!! 

başlamak için temaslar yapılmaktadır. 

Adliye Vekilinin l•tanbulda tetkikatı 
İstanbul 11 (Yeni Asır) - Adliye vekili şehrimizde tetkikata ba.şhuıuştır. 

Bugün adllyede meşgul olmuş, müddeiumumi B. Hikmet Onatla konuşmuş,. 
İstanbul adliye işlerine dair izahat almıştır. r 

t0e=====~========== : ; cP ıC.O'".o::cc:ac:=ccac.cu~::: :::ı~:::: :cc: 

Makineye Mııır fı~tlerı hak-
' •• k- kında Tıcaret Ve-

\ erılır en kaletinin tebliği 
In2illz tayya
relerinin hü

cumları 
Londra, 12 (A.A) - İngiliz tayyare

leri Rehrda askeri hedeflere taarruz et
mişlerdir. Fabrikalarda ve münakalllt 
yollarında mühim hasarat husule getir
mişlerdir. 

Ruz.velt sekiz milyar 
93.000,000 dolar 
tahsisat istemiştir 

Vaşirıgton, 12 (A.A) - Ruzvelt bu
gün kongrede donanma ve deniz k<; 
misyonu için 3,332,000,000 dolar tahsı· 
sat istemiştir. Dün ordu için istenilen 
4, 770,000,000 dolar tahsisat ile birlikte 
bu rakkam son yirmi dört saat zarfında 
müdafaa maksadiyle istenilen tahsisat 
mikdarını 8,093,000,000 dolara iblağ et
mektedir. 

BULGARi.SrANDA 
9 Komünist mebus 
te11Jıif edildi.. 
Sofya 11 (A.A) - Mebusan meclisi 

müddeiumumiliğin talebiyle 9 Komünist 
mebusun teşrii masuniyetinin refine 
karar vermiştir. Tevkif edien Komünist 
mebuslar devlet aleyhine tevcih edilmiş 
komünist faaliyetinden dolayı muhake
meYe verileceıklerdir 

~ 

Ankara, 12 (A.A) - Ticaret vekMe
tinden tebliğ olunmuştur: 

Mısırın toptan az3ınl satış fiatleri 
hakkındaki 1/4/941 tarihli tebliğin hl· 
rinci maddesinde bildirilen istihsal 
mmtakalarmdan başka aşağıda isimleri 
yazılı merkezlerin de azAınt satış fiatle
ri ticaret vekrHetince tesbit olwmıuştur. 

ı Samsun ve Çarşamba esas fiatine 
göre şarki Karadeniz sahillerindeki vi· 
liiyetlerin fiat mlirakabe komisyonla· 
rınca tesbit edilmiş olan mahalll fiatler 
Ordu 8,20 Giresun 8,25 Trabzun8,40 
Rize 8,50 Çoruh9 kuruş bir kilo dökme 
sarı mısırın bu merkezlerde toptan azli• 
mi satı:; fiatleridir. Bu fiatler evvelki 
tebliğin ikinci fıkrası mucibince yüzde 
beş ticaret payını da ihtiva etmektedir· 

2 Bandırma ve Mudanyada aynı cins 
mısırın toptan satış fiati 7 kuruştur· 
Bursa ve Balıkesir merkez kazalariyle 
İneköl, Karacabey, Kemalpaşa, Balya 
Manyas. Burhaniye, Gönen, Sındırgı, 
Susurluk kazalan, fiatler Bandırma ve 
Mudanya iskelelerinden birine kadal' 
olan hakiki nakil masraflarının yedi 
kuruştan olan tenzili suretiyle bulunut· 

3 Diğer mısıra el koma mıntakalnrın11 

dahi Adapazarı, Hendek. Karasu. ı<aıı· 
dıra kazalariyle Bolunun Düzce kaZ"' 
sında azami fiatler İzmit veya Akçal<<>' 
caya nazaran hakiki nakil masranaı:· 
nın bu iki merkez için tesbit edil~ 
olan yedi kuruş fiattan tenzil olanarıı 
bulunacaktır. fı 

4 Diğer hususlar hakkında mısır.; 
atlerinin tesbitine dair 1/4/941 ta 
tebliğ hükümleri tatbik olunur 


