
E 

Türk - Bulgar hududun-ı 
da bir ıe~ıer mi ol uuor? ı 

Faşistler bizim 
Boiaz ·çini zap
te hazırlanı· 
yorlarmış! 

Ruslara göre hududu .. 
muzda büyük kıtaat 
hareketleri olmakta!. 

---0---

BiT Jı.edefc sevk olunan 1ngiliz motörlü kuvvetleri mola esnasında • BuJgGJ'IGP AlmanlGPm 

F• • Almanlar biraz endı- neztıl'etl altında tallfd· 
ınlandıva Jeli görünüyorlar matla meşgulmuşıa,. .. 

Sahillerinde 
Yapılan 

Mücadele 

lnızilizler yakın

da Avrupaya 
asker mi ihraç 

edecekler? 

Moskova, 12 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor : Sovyet istihbarat bürosunun 
itimada değer kaynaklardan aldığı ma
Jfunata göre Türk - Bulgar hududunda 
büyük kıtaat hareketleri vuku bulmak
tadır. Gece gündiiz tahkimat ameliyesi 
yapılmakta ve bunu Alman mühendis
leri idare etmektedir. Bir çok bava 
mcydanlnn inşa halindedir. Faşist aske
ri ziimrcsi hiç şüphesiz Boğaz içini zap
ta hazırlanmaktadır. 

Alman • Ru! muharebeleriftin cereyan ettiği aahalan ve Satalin 
hattm1 göıterir hcırit& 

---o---

Alman ileri ha
reketi yavaş
lamadı mı? 

Rua Teami tebliği 

Cephelerde de-
~şiklik yok 

Ruslar Almanların gıldı
rım harbı ve zafer gürü
uoşo akim kaldı digorıar 

-o----

Çarpışmalar si
per harbı şek

lini aldı 
--o---

41ntanlar ilana ndtnalıa· Mısll'fl lngllteree ue Ante· 
fCIYI ıeıeeflerelne ayır... Pllıadan ndtıernadi lllP 
teUilılıl edfyoP tJe ı""'feıe sel llallnde tanırlar, tay-

lllze tebessüme llaf· ~elet', toplaP ue sall'e 
laclPJ dlyoPlar.. gellyoP .. 

Berlin, 12 (A.A) - Anadolu ajansa Londra, 12 (A.A) - Royter ajan-
muhabiri bildiriyor: Şark cephesinde sının garp çölündeki husuai muhabirin-
120 tonluk Mamuttanlt denilen Rus tan- den Libyadaki sükunet bu harpte ilk 
kını gezdik. Buna eeyyar istihkim de- defa olarak geçen büyük harptekine 
melt muvafık olur.Ağır toplarla ve kalın benzer 18rtlan ihdu eyleınittir. Birbi
bir zırhla mücehhezdir.Fakat alaatik.iyet rinden ayn ve aruı hiç bir tarafa ait ol-
ııokeanlığı dolamiyle bu tank orta bü- - SONU ! İNCİ SAHIFMDE • 
~ülr.te Alman tanklarına karıı koya
mamıı ve Alman bataryalanna kolay 
bir hedef teılUl etmittir. 

Aalceri mabflllerde diitman propa
pncl.a-nm Y.J'clıil. Ahmn ilen hlıreke
tinin darclaia WdmuL.Jd p:ri)ar .... 
rinde teveldrUfa taeflerine .,.lan telik
ld et6kleri kaydedilmektedir. Esuen 
enelki harplerde ele llJ'llİ tekilde pa. 
papnda haberlerinin yayıhhia '"' laidi
aelerin çok ı~en bunlan tebİp et
.tiiini habrlablmaktadır. 

~ aünkü reuni t.ehliide Al
man bat kumandanlıiı •ı..rekit tabü 
tanda cereyan ediyor» demitti. Düa İM 
«harekat ımrnffak.,.etle deYa1D edi"°" demittir. Nihayet busiin Alman 
Nimi tebliii Alman ileri hareketiniD 
41.duralnuyacaimı bildirmektedir. 

Ayni mahliDerde l.a ..nh bahatm 
'9Uiyeti tanihe kili seleceii beJan 
edilmektedir. Miyalatok n Minik amt

IMalannda lmu....Jmelda oı.n AlmD 
......... timdi eeplle laattmda ..._ 

' Nlecdıtlr. Zaf• Aı.- onlw r 
;,,t .. ır 1 7 

.... ]

1 

•• 

ı ımerika Skoçga ıe şiıaıt 
ırıandada üs atıgof 

B. Cör il Ame
rikan filosunun 
işbirlıii yapma

sını istedi 
----o----

A m erik anın bu talebi 
kabul etmesi harbe 

girmesi demek oluyor 
--0--

AmePllıa IHı,,,.,ye endi• 
meni azası IJlraz mrılde

l'lz datJPanıyoPlaP .. 
Vaşington, 12 (AA) - İns ajansı B. 

Çörçilin İngiliz ve Amerikan donanma
lannın iş birliğine dair yaptığı teklif 
hakkında Amerika ayan meclisi bahri
ye encümeni izalariyle görüşmüştijr. 

MczkUr ajans bn teklif ~da ol
dukça muhteriz daWamıdıiµu müşalıe
de etmektedir. Ayan izasının mütalinsı 
şudur ki böyle bir tedbir Alııumya aley
hine mütevttcih ~ 1Jareketi olarutır. 

Demokrat Ellenden şu mütalaada bu· 
lunınuştur : 

- İki donanmanın iş birliği yalnız Al
manya ile Amerika arasında top patla
masım intaç etmekle kalniıya~ak. ayni 
zamanda Japonyayı da her halde hare
kete ıtetircecktir. 

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE -

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Almanlar "Bel
~ad" da bir 
Sırp hükümeti 

kurdular 
S•p ldllıüınetınln hal'· 

lriyetJe~e 
llGZff'I yolı .. 

Berlin, 12 (A.A) - Hususi mubabiJi. 
hliz bildiriyor : 

Belgraddaki Alman asker! komutanı 
dokuz halı bir sırp hUJdlmeti teşkil et
miştir. 

Reis, hilkümetin Sırbistanın yeni Av-. 
rupaya iltihakı için elinden geleni yapa
cağını komutana temin etmiştir. 

Kabinede harbiye ve hariciye nazın 
yoktur. 

Jngiliz donanması 
Alman tahtelbahir
lerine karşı m._.sut 

neticeler aldı 
Londı:a, 12 (A.A) - Bahriye nezare

ti, İngilµ. donanmasının son bir kaç haf
ta zarfında Alman denizaltı gemilerinin 
tahrip sahasında bilhassa me ut netice
ler aldığını bugün tebliğ etmiştir. 



SAHiFE 2 YENi A.llR 

• CELLAT 
ARA Ali ŞEHİR HABERLERİ 

Finlandiya 
Sahillerinde 
apılan 

Miicadele 
•• IBl'NCI KISIM -

•••••••••••••••••••••••• 
n·· .. ~!.'.~~!!.:.:!~~!.~.~~ .. ~~~~!? ~ un yuz e teş-

·Yakaları 

108-

artık elindeydi 
Dördiincü Murat dhangirane tasavuurlarla mes· 
grıllıew Firuz bey alacağı lntllıomı düşünüyordu 

1 vik musahaka-
ları yapıldı 

DUn lıazananıar ve alı· 
nan dereceler • Müsafla· 

Memleketin bir kaç seneden beri ka- mişti. Bayati ile Dağdeviren ve ba!!n lıalara ,, .. ,,,,..n deuam 
rışıklık içinde kalarak zayıf dü.-mesin" Yanık onu yıllarca aramışlardı. Ve ni- --
aen istifade eden Safevi devletinin al- hayet Uzide. Murtaza paşanın celladı edUecelı .. 
dığı yerleri birer birer istirdat edecek. vaziyetinde Kara Aliyi bulmağa muvaf- Yüzme te vik müsabakaları dün saat 
bu iş1 halleı-sini iltea ip A vnıpa fak olmuşlardı. Firuz bey yalnız ni~n- ı 5 te Karşıyaka yüzme havuzunda yapıl
Uzerine ~cektL Sultan 'Mıırııdın !ısı Ali yi vuran katili değil, onun ana- mı.ştır. 
vasi karihasında topladığı emelleri bir sını ve babasını da bulmafta muvaffak 1 Neticeler şunlardır : 
tiriü niluıyeıt bulsn.ıvor ve te._...ıssI ediip olmuştu. 100 metre serbest yarı<ta birinci Fu
gidiyordu. Adeta o da ceddi Yavuz gibl Şimdi hepsinin yakasını eline gedrmi., at, derecesi 1.14-3/5 .. 2 inci Özer, dere
cihangirane tasavvurlacına niııBetle bu bulunmakta idi ve artık intikam almak cesi 1,19 .• 3 üncü Alaettin, 4 üncü Os
kos hoca ktirTeyi k dar, ,pek mlıhıaade- zamanı iste gelmiş. katilden işfod;~i su- man .. 
siz buluyordu. çun hesabını sormak saati nihayet hulul 200 metre kurbağalama birinci Nec-

PadC;alı gecenin karanlığına müstağ- etmlşli. mi, derecesi 3,47-3/5, 2 inci Fazli, dere-
rak, tenlıa, iğri ~. dar s01ı::a1clardan Dal<'ınlıktan bir aralık kendini kur- cesl 4,17-2/5. 
geçtiği sırada zihni bu tasavvurlarla taran Firuz bey etrafına bakındı ve ge- 400 metre serbest birinci Nebil, dere
me$gul oluyor, ne t · rafa doğru gitti<!ini cenin karanlıkarını delen kuvvetli göz- ceai 7,27-2/5 .• 2 inci Sefer. derecesi 
fark edemiyecek derecede kendinden !eriyle gecllkleri sokağın vaziyetini tet- 7,27-2/5 .. 
geçmiş, benlijlini unubnuş bir vaziyette kik ederok nerede bulunduklarını tayi- Türk bayrak yansı : Cemal. Necmi ve 
bulunuyordu.. "e kovuldu. Fuattan müteşekltil takım birinci. De-

Sultan Muradın sustuğunu gören Fi- Uzakta gecenin karanlıklan arasında recesi 7,15-4/5 .. İbrahim. Fazli. A!aet-
ruz bey de söz söylemekten ictinap ede- Yediknle surları yükselivordu Sol ta- tinden müteŞt>kkil takım ikinci.. Der1'1:1!
rek sakit ve dalgın bir tavur takınmrntı. raka MarrnaTa dMıiıi karanhkarla ör- si 7,26 7 / 5 .. 
Bu sessizlik arasında o da zihninde bir tülü, uyur gibi <'Örünüyordu. Firuz bey 
takım tasavvurlar ve hayaller kurma!\a Sama h·ava vardıklarını görerek padişa-
kovulmu.ştu. ha de'1i ki: 

Firuz bey Sultan Murat gibi istikbali - Efendim, bakıcının evine artık 
aUşUnmüyordu. Mestan beyin kızı mazi <rergi Pibi yaklastık... Ancak bir kac 
ile mesgul olmakta idi. Evet, bu mazi adımlık yolumuz kaldı. Şu sokni!ı ge~er
gUl endam için ne kadar kıymetli bir sek doğru onun evine varmış bulunaca
feydi! O vakit göğnünde iki bUvük ve ğız .. 
aerin sevgi taşıyor, sevdikleri tarafın- Her ücü de hızlı adımlarla ilerliyerck 
<lan bilmukabele sevildiğini duyarak ken <okaii:ı geçtiler ve bir kaç dakika sonra 
ti.isini saadetin en yüksek mertebesine Penbenin evinin önüne gelerek Firuz 
ula<mış buluyordu. beyin Yerd;lli i~aret üzmne durdular. 

Birden bire ve biribiri arkasına Se'V- - Evde hiç ışık yok. Perırerelerdrn 
<iii!i her ilci sahsı da lcaybetmisti. Baba- hiç bir zıya zerre.<! Sl7.mıyor. Bu ev ade
sı Mestan bey Hotin seferinde şehit ta mctrük ve ici boş bir yeri andırıvor .. 
olmus, nişanlısı Ali de bir canavar ta- Sakın yanl'" gelmi< olmıy•lım .. Bakıcı
rafından pek fect bir surette öldürül- nın e'Vİ burası olduflundan katiycn emin-
müstll.. ıni sin? •• 

Bu mUthiş filcianın cereyan ettiği ge- DördilncU Muradın bu l'O•ıtusuna Fi-

* Yüzme müsabakalarına bugün saat 
9 da devam P.dilecek. saat 13 te de yel
ken ve klirek müsabakaları yapılacak
tır. ___ , ___ _ 
HelHıti :va"' '"''-'rilıala· 
rının teft~i IJlttf •• 
Şehrimizdeki nebati yaii: imal eden 

fabrikaları teftiş ebnek üzere gelmi~ 
olan iktısat vekAleti sanayi tetkik he
yetinden doktor İskender tetkikatını ik
mal ederek Bayındıra gitmiş ve orada
ki nebati ya~ müesseselerini de teftiş 
etm.i.ştl r. 

Doktor i•kcnder tetkikatının nelicele
r:nl bir rapor halinde iklısat vekAletine 
bildirecektir. -------ce, elinde mumla sofaya fırladı~ı sıra- nız bev cevap vererek dedi ki: 

öa katille karsı karsıya ııelmi<ti. Simdi - M rak buyunnayın peıfüabım .. '1'enl lı11n•m~6ıandCl!l'ımız 
bu korkunç hlldiseyi zihninde canlan- Buııiln bakıcının evine gidil.,.e&ini söy
Ö.ınrken sanki Reçen o zamanı yPniden lemeniz üı.erine kulun11z padic:.aht yan
yasıyormuş gibi benliğinde korkular ve lı~ bir yere kötürmemrk irirı gi.irı~Hzd•n 
ruhunda Ul"Jl('rtiler uyandı"ını st"riyor- burava gelerek evi öhendim. Binaen
öu. aleyh hk vanlış de~il. bak ıcının evi bu-

Bir fotograf Aletinin adesesine akse- ra<ıd ı r. Ei!er burada ısık 11örünmlivorsa. 
ilen hayal orada birden bire na.•ıl sabit ı•ık bulurıclunılmaması ha'kkındiki emir 
kalırsa katilin yilzU de kafasının içinde •ahanenize itaat etmek !cin yakmamı• 
bo'11ılmaz bir iz bırakmıştı. nlacaklar. Ferman hUmovıınhnna mu-

Kara Allvl ancak blr kae d kik ııt<l- h 1"f harekette bulunmak klmln b•d~l
rebilmlştl. Fakat bu k1!!8 l!Öril•iln tesiri dlr? 
o kadar sabit ve o derece kavbolma• bir - HaklLqın Firuz .. Buraya gelinceve 
Şekilde hafu:asına lntlsam etmistl ki •e- kadar bu kadar sokakl.rdan gectik. Htc 
nelerden sonra CellAt Kara Allyl Padl- bir tarafta, h!c bir evde ısık ııönnedik. 
şahın sarayında gördül!li vakit onu der- Bu tstanbııllular artık iman~ gelml, gibi 
hal tanımağa muvaffak olmuştu. görünüyorlar ... 

Katili bulmak için az zahmet çeklime- - B t T M F. D t -
ı: ece: occccccu::ıaac >o :cccc:o:>oc~!2cocccr~:::o=:ıc~~;ı:;::aıo~ 

8. Litvinof'un mahı· t sözleri 
~~~~~~~~~~-........ ~~~~~~~~~~-

Türkiye istiklalinin bir 
zerresini bile feda 

etmiyecektir 
F.aıııı f1unut s · lılıat bir malıalesi • Rii· 

seyin C411dt Y""'nın güzel cevabı.. 
Ankara, 12 (A.A) - Falih Rıfkı Atay 

bu.,ünkü Ulusta şunlan yazıyor: 
Harbin 22 inci ayında Türk siya•cli 

ael!i•memlş ve dürü't esa•lan her ke~e 
tasdik edilmiştir. Sovvetler Birli~ eski 
komi.seri Litvlnof yolda.ıh müphem ve 
irtibatsız bir cümlesi Türkivede hayrC'! 
uyandırmıı;tır. Gerce biz Moskovadan 
bundan daha acı bir taarru7.a uıtradık 
1939 yazında idi. Sebebi de, Sovyetle
rin siyasetine iştirak etmiyerek onlann 
fikrince harp mahrPkine girmememizdi. 
Biz bu fikirde değildik biliyorduk ki 
harp bW aramazsa biz onun pe~nden 
ko•acak değildik. 

Hadiseler Almanyanın Türkiye hak
kında söyledi~nden ba•ka ~ey dü<linrı,fü 
veya dü•Unmekte olduğ'una dair bir de
lil vernırıni<tir. Simdiden sonra da Türk 
siva-.tin'1e de{i;•ml~ ve de~lsecek bir şey 
yoktur. Zira .. biz ne tneiltere ve Fr•n<1a 
ile ittifak ederken toorak tavizi alılık. 
NP Almanva ile eski dostlu<Sumuzu ihya 
eilerken bir kazanç pazarlı<'h yaptık. 
Titrk siyasetinde kim.eye ka,..ı kurul
mus bir tuzak mahiyeti tecelli etmedi. 
.Müdafaa b ozırlıkarımmn kimseye ka,.,.ı 
bir kasdi ihtiva etmediiH sarihtir ve böy
le bir ka•d ve en koyu vehim kuvvetiyle 
de ke<f Pclilemez. 

Htl'SEY!N CAHtDtN MAKALF.St 
cYeni Sabah• da HUsevin Cahil Yal

çın diyor ki: Eski Sovyet haric!ye non
rı dmcll al'l~de hir fert sıfativle söz •öy
lemistir. Vakıa Scvvct radvolann'1R her 
han~i bir ~ahs1n sö; ~flvle~e!'ti imktlnc:ız
sa da huna rağmen eski hariciye nazırı
nın mütalaAlarını daha ziyade ••bsl tP.
lAkki etmeiii münasip buluruz. Bununla 
beraber ifadesi yine hir pot te kil etmek
ten hali kalmıyor. Bazı vaziyetler vor
dır ki, ne sebeple olursa olsun bazı .ah
sly~tfor bunlara temas etme<eler ilaha ivi 
ell~1er. 1Ştc Litvinofun bırtası . 117. rinde 
dıınılmaması l•ao eden bu bahsi kurca-

lamasından mUdafaasını deruhte etmek
tedir. Sözleriyle hangi memleketi kas
dettlj\inl sarahatle bilmiyoruz. Biz de 
ahiren Almanya ile bir dostluk muahe
desi imza etmiş olduğumuz cihetle Lit
vlnofun bu nıuahedelerden bah•ederl<en 
bize de hlııse çıkardılh tabiidir. Fakat bu 
memleketlerin teşkilatına ve silz de 
müstakil bir mevcudiyet sUrmelerinden 
bametmesi sözlerinin Tiirldyeye ait ol
madığını lsbat eder. ÇUnkU biz biç de 
gefiltıne bir bayat sUrmUyoruz ve sür
memek için, bUtUn varlılitmızl.a hUrriyet 
ve namusumuzu müdafaaya hazırız. ls
tiklAlimlzi canımız gibi müdafaaya az
metmis bulunuyoruz. Onun bir zerresini 
bile feda etmeyeceğiz. Vazifemizi yap
mak bakımından ise. Litvinof da dahil, 
hiç ~enin irşad ve ika2ına muhtaç 
değiliz. Milli taahhüt ve mUttefiklerlıniz 
neye !Uzum gösteriyorsa hUkümet bun
ları yapmaktadır. 

---o----
MALTA VZERİNDE 
Bir hava muharebesi 
Malta, 12 (A.A) - BUyUk bir dUşman 

tayyare te,rkkU!ü adaya hucum teşeb
büsünde buluomuş ise de avcılarımız ta
rafından yolu kesilmiştir. Bazı düşman 
tayyareleri alçaktan taarruzlarına rait
men hiç bir zayiat verdirememlşlerdlr. 
Maki tipinden bir dUşman tayyaresi dU
şürülm!l§tUr. Avcılanmızdan hiç zayiat 
yoktur. 

----··---
CF.11E ti T .t,ırııırtT A 
TOPLANAN FiLO .. 
Cezayir, 12 (AA) - DUn CebelUtta-

rık limanına Atlantlkten bir tayyare ge
misi, bir kruvazör ve 8 de•trover ııel
ıniştir. Simcli limanda 21 İn~illz harp 
gemt•i ile 1 a.<ıker nakliye gemi•! bulun
mak•ad ır 

Sarıkıırıuş kaymakamı Niyazi Alukal 
Menemen kavmakamlı!!ma . SPvik kay
ınnkanu Ab<lülkerim Özclal Kuş>,lası 
kaymakan' lı jiına. Bucak knyınalrnmı Ha
lit Raci Söwr 0-ŞittP kaymak.amlıi\111.1 
Kmıadası kayınabımı Ethem Necip 
Yetkiner Oltu ko.zası kaymakamlı ~ına 
tayin ed ilmişlerdir. 

.,. ,, ! ,~ l!l'.f!~--

BiitiJnleme lıursu.. 
Maarif vekaletinin emriv1e lise ve or

ta mekteplerde olduğu gibi İzmir mın
taka ""1\atlar mektebinde de l 6 temmuz 
ile 24 ağustos tarihleri arasında ikmale 
kalmıs talebenin yetisUrilme.'i için bir 
bütünleme kursu açılacaktır. --------
Zı\BfrADı\ 

Bir Simendr fer me

muru vagon altında 
parçalanarak öldü 

Dün Kemerde Feci bir tren kazası ol
muştur. 

Devlet demiryolları sekizinci 1$letme 
idaresinin Kemer istasyonunda katar 
vagonlarını muayeneye memur Süley
man oğlu Halil Günay 1366 sayılı ka
tara istasyonda hafif surette seyri esna
sında binmek isteınis, fakat vagonun al
tına dUsmüştUr. Üzerinden tekerlekler 
geçen Halil Günay P.arçalanmış ve fecl 
bir şekilde ölmü<tür. • 
Denizde buJunn cesedin 

hüuil'eti ve lıazaen 
llofulduğu anlıqıldı... 

Cümhuriyet ·meydanı önünde , sular 
içinde bir ceset bulunmuştur. Üzerinde 
çıkan bir hüviyet cüzdanına göre cese
din 57 yaşında Ali oğlu Mustafa olduğu 
anlaınlmıştır. Mustafanın deniz kenarın
da dolaşırken müvazenesinl kaybederek 
denize dü.,tUj'ıü ve o sırada etraftan gö
ren olmadığından, yüzmek te bilmedi
Aizıden boğulmak suretiyle öldüğü tes
bit edilmistir. 
Gra fişengi ile oynryan 

çoculı yaralandı .. 
Urla ka7.asının Kızılbahçe nahiye<ine 

bağlı Yelki köyünden Mehmet oğlu yedi 
yaşında İbrahim Ergin evin avlusunda 
oynamakta iken eline geçirdiği bir gra 
fisenglnl taşla ezmek lırtemi.e, kapsül ateş 
almış ve kovandan çıkan kurşunla elle
rinden yaralıınınıştır. Çocuk hastaneye 
kaldınlmıştır. 

Vapurda lıadın 
yüzünden dövüstüler 
Limanımızda demirli Tırhan vapu

runda Mehmet oj!lu Şabanın bir kadın 
meselesinden vapur içinde Mustafa olt
lu Aliyi tokatla döverek yilzUnden ya
ralanma•ına sebebiyet verdiği iddia edil
mistlr. S•ban tutulmınıtur. 
t:A .fftlODA.N 
Kız lıaçırmış .. 
Sahil park gazino~unda bir kız kaçır

ma vak'a"' olmu$tur. 
Mehmet oğlu seyyar satıcı 24 yımnda 

Şevketln öteden beri sevlştii!I MUmtaz 
km 30 vaşında Balıtışııhı kaçırdıj!ı. zabı
taya şikılyet edilmiş, Şevket vakalan · 
mıştır. 

Vilayetin ç ·ment ihtiyacı 

Sene 
lık 

sonuna kadar ay
liste hazırlanıyor 

Çimento ihtilıarının önüne geçllmelı için uerıaıe
tin fiatıerinden fazlaya mal satanlar 

cezalandırılaealı .. 
!rolden ~eçirildikten ıonra. iııtihsal niıı
heti imkanları dahilinde tevziat yapıla
caktır. 

* 

Çimento talepll"rinin günden güne 
i'\rtmakta olduğunu göz önün4e bulun
dlıran iktiaat vekil eti ıbumm tevz · -ni .ele 
e-lmağı muvafık görmüştür. Vekalet bü
tün vilei&'etle~·.- .birer temilJl gÖOÖererek 
nylık çimento ihtiyacını sormustur. iktisat\ vekaletinin te.sbit ettii:,ri ha<ı-

Mınt..ka iktisat müıiürlü~ü ~esmi ve den fazla fiyatle çbnento satan bir kaç 
husu>i t ı!d<" - nihayetine ka- mağaza sahibi hakkında kanuni mua-

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE • 
tıklan sa'l'q, Avrupa medeniyetini k"' 
rumak için yapılmaktadır. Bu mücadt
ledc hürriyetin ve medeniyetin h;Joııl 
dostlan Almanya yanındadırlar. Koırıil
nist Ras~·a ile nıuluıdderat birlili y•· 
panlar Avrupanın 4üşmanlıındır. A]aıaıt 
propagandasının cazibeaine tutulın~ 
olan memleketler arıısm.da RomıuıyaY" 
Macaristanı, Finlandiyayı. İ.sve(i, battl 
Fransayı görmekteyiz. O Fransa kl bit· 
ut esir bulwınıaktadır. 

Sovyetler Birlltine relin.., o da biiJ'• 
riyct ve istikl.ıillcrinl kaybederek Biti•· 
rlzm.in esareti altına düşmU. olan nıil· 
!etlerin kurtnlu n için harp ettiiini ııöY• 
Uyor. Bu harpta İnriltere ve Blrleeik 
Amerika Sovyeller birli!inio yanmd•· 
dırlar. iki büyük dHDokrıısi için ımıek"' 
vanm tem.ııil ettiti rejime ııempati delil· 
mliştenk diifman sııytlıklan Dltlerizıni~ 
yılalırw;ı mevzuubalıisUr. dar her ay ne kadar çimentoya ihtiyacı ıııeleye tevessül edilmiştir .. 

oldo,:;, ı r. u te~bitine haşlamıştır. Fazla fiat iatenilmemeei için çimento Sovyetler mukavemetlerini ımıtmıı~• 
muvaffak olurlarsa iaı:-lltere ve "-i· 
kadan mümkün otıın yanlı.rm ı:öreeek• 

- !eri de şüpb"5izdir. 

Bütün vilayetlerde~ vekalete bildiri- •atılan verler sıkı bir kontrole tabi tu
ll"'Cek c:imento ihtiyl'l.cı liste !ı i sıkı bir kon- tt!lataktlr. 
-=--·~...r."~--·,,. '·~: co:c=cı.-=o:r.ı-v.::ı~!>:c=cc~::=:= :: 
İlmi Ba.lalsler . . .. . . -. - .. . -. 
Hayatta terbiye mi tesir 

gösterir, veraset mi? 
Çoc:ulı dünyaya ~eldifd zaman ilin bir ~eı;it infıf· 
şafın tohamlarınıı da beraber qetirlr. Bu tokam· 
lar ya!ıaız ana ve babanın deqH, uzun atalar zin· 

cirinin tesirlerini taşır .. 
Prof. Dr. Sadi IRMAK 

ŞEVKE'J' B LGİN 
;:JUttıımı ııııııııııuuııııııııııımıııı ıııııımıu § - , 
~ Askf'rlik i~leri ~ 
=- ... ~ --- -- , 
~ 316 • 3.J6 Doğumlulara§ 
§ İZl\IİR YABANCI A..<;KERLİK § 
§ .ŞUBESİ BA.ŞKANUÖINDAN : § 
: 85 - 86 ıncı maddelere tAbi bakaya ;ı 
~ ve yoklama kaçağı olarak şubemizde § 
= muamele görınü.ş ve henüz $eVkedil- E: 
§ memiş 316 - 336 dahil duğuinlu era- § 
§tın 17 temmuz 941 tarihine kadar şu- :ı 
:: beye miiracaatleri menfaatleri icabı- S 
E dır .. İlan olunur. :;: 
;: HESAP VE l\WAlllELE l\tEl\W- § 
§ RU OL~IAK İSTİYENLERE : § 
§ ~ZMİR YERLİ ASKERLİK $UBE- § 

irs yoluyle geçen beden ve ruh farika- 2 - Cemiyet için mü.bet kabiliyet- fi SINDEN : 1 teşrin 941 de baı;lıyacak :ı 
!arının değişmedikleri, biyoloji ilınince !er getiren fertte o vasıfların Azami in- :: olan hesap ve muamele okuluna gir- § 
Lesbit edilmi$ bir valcıadır_ Dünyaya p-e- ki~flarını temin edecek şartları hazır- ~ meğe talip ol.an yedek subayların ~ 
len ~cuk; Rou..<.,cau, Tolstoy ve diğer lam•k. § şubeye mürueaatlcri ilan olunur. § 
bazı filozofların iddia ett:klcri g ibi sc- 3 - Ostün z~ka ail,.lerinin zürriyet- : nını• ·: ,.. · '"IHI!' ~ 
kilriz, nötr ve ancak cemiyet tesiriyle lerinin tükcnmeme5İ.. bilalcis fazla Üre- ft • S'' • ı • 
iyiye ve Fenaya ııe,•k ı!> dil("bilen bir mah- melt-ri lazım olduğuna dikkati çekmek. u erı a iOÇ a ve 'ima 1 
h·k dc"·;Jd iT Çocuk yalnı2 h 'r kaç kilo 4 - C..miyet itk menfi vaeıllarla Y 
e.t ve nötr bir din1ar~ıa dee:: t. lJin bir c;e- .-lü.,vayf\ ste-lr-nlerin yapnbileceklcti ~P.r- lr'an !:1 a n s "'il!' r 
sı it inkişafın tohumlariyle d iiny;.tya ge- l rin tahdidi için tedbirler almak, Bil- ! . 1: 

1

-

lir. Bu tohumlar yalnız ~na ve babanın ha"1a bu gihilerin normal fertlerden faz- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE • 
değil, uzun atalar zinririnin t t-s irlerini ı , Ürf'memcle ri lazım geldiğini ttlkin et
toş 1r. H a ttA c;ocukta ki bazı bed eni ve mck. 
ruhi fRrika lar, iyi tahlil edilir ·~ .lnız '> - 1-lcr ferdin kabiliyetiyle müte-
in .. n at rınt"'\ dcfil. hayva..4 !t.l1 • in• h-. bit' ın-c!llt-lc 91f"Çmek, yani r:eni ma-

deki dah• kadim cctlerinm 11'1• i•cn •ivle mf'slek İ•ti~a re•i nizamını kur-
r.dil.ebilir. Atavi7m ded i'!~ imiz hu irs mak .. 
..-kli. ruhi tahlilde b;,; en çok şnmtan * 
bir Amildir. Fakat c;ocu::ttn cetleri çok Y Alnız ana hatlarna isaret ettli!imi2: 
iyi bilinirse he. bir ruh farika•mın men- bu dört terbiye vazifelerinden en mühi
ba1nı bulm1ık mümlcün olur. Bövlı- ~Ü- tni ff"rtte ve millettf" kl'biliyetleri t~hi' 
mullü bir fl ai }·onda o.ra1ıra görülür ki • tmektiT. FeTd'i 1 abilivetlerin tayini İf'İn 
ro("n~urt n•ikoloji inde yeni pek az ecy bir iirU tf"fltler. bir takım <"İhazlar bu
<ardır. Bütün ftnal domine etmlş bir nta- l .:ınmu•tur. Gorçi bunların bir çoklarına 
rlan l\ynen intikal etm t tir. Stı kada r .. üveni1rmez, çünkii rirdibatlı ve r.ok 
var ki ruhi bünvl!:v{ bl! kadar ine..-. bir 'lıeçhullü olan in. n ruh.unu matematik 
tahlilo t'bi tutabilmek kin yalnız ana l>ir zihniyetle tahlil etmek mebdeinden 
ve b•ba. lıaıı& onlann atalarını dei(il bü- ı..Meket etmektedirlor. Fakat her halde 
tün akrabayı tan1mek gerektir. (!'ite ail~i- ühjektif tevehhümlerden kurtulmal·. 
lcnameleT. irs cetvelleri bu ihtiyacın ve obicktif usu11rr art'lmak c ~hdi vardır. 
mahsulüdür. Bu cetveller ne kadar tam qu itibari~ hızlı hir tf'k.imüle namzettir. 
olarak elde blunursa p.h .. n ruhunu ve Ferdi kabilivetlerden ba•ka bir de 
müstakbel inkieaf vollarını o kadar iyi .,,mı kabilivetleı- Yardır. Miltl kabilivet-
de•ifre etmek kabiltlir. leri en iyi belirten vaaıta, folklordur. Bir * • oilleı. meşur ve ııayri me•ur temaviille-

$imdi bu vakıa kar.ımnda ilk anda •ini. k•bilivetlerlni. isteklerini folklo
<U dütünce varit olabilir: insan. ruhi •uyla ifade eder. Bu itibarla folklor kıy
vap1Mnın tohumlarını beraber getiriyor. "netli bir testtir. Bundan hatka şüpht'~İz 
ve bu tohumları deiH•tirmck kabil ol- ·Hl ve tarih do millt kabiliyetlerin sırla-
muyoru. terbiveve ne iıt kalıyor) ,.ın1 taı-ır. 

c ... t'Cf"ktP.n bir modele sröre adam Bir lisandaki kelimelerin ohHılRrl Vf" 

dökmek iddiasını güden, ve insanı arzu- '>ir psikoloji vesikası olmak itibariyle 
va göre vu'!urulan hamur sayan bir ter• '1'\Rnal:ırı ince bir tahlilden Reçlrilir!«" 
biye tel~kkisl attık nüfuzunu kaybet- .,ek c<>k eey ö;:,.cnmek kabil olur. Tuih 
"Tlİf4tİr. Çünkü ilmin vakıalarına uy$fUn ;~e milletin kütle halindf'ki reaksiyonla
.ıejHldir. Fakat yeni biyolojinin aydınlı- •mı en iv! bir şekilde gösterir. 
aında yeni ve kudretll bir terbiye ilmi Demek ki biyolojiye davanan yeni 

Cümhuriy~i Viley demi~tir ki : 
- Eğer iki donanma birbirine mibr 

heret edeeek olursa harba biUiil ~ir.ılı 
. • r. ~ 

e"'·cl beevvel parlimcnloclan hnrp ııaıı 
etmek salBhi:vctini almııı olmmnı icaP 
ettirir. 
İSKOCYA VF. SİMAıJ I.KLANDA
Dı\ ÜSLER 
Vaşin!?lmı. l% (A.A) - Gazetecilet 

toplantısıntla şimali lrlımdaıla ve İskoç· 
yada merilauı ilsleri kunılacaiı hakloıı
daki haberlere tbir Razveltten bazı sa
aller sorıılm~tıır. 

Bir ı:azeteci Ayaodan Vilerin beyRn•' 
tının hariçte akisler yapmış olduj!unU 
ııöyleml$tir. 

Ruzvelt demiştir ki : 
- Bütün yapılanlar ya dol!rudan 

doğruya İnı:iliz hükümeti tarafından ya
pılmakta ve yahut tA icar ve iare kanu
nu mucibince icra olunmaktadır.. E~et 
Amerikalılar bütün dünyada İnıtiliıler 
için çalışırlarsa ve Amerikan çeliği Ka
nada. cenubi Afrika ve Allah bilir daha 
nerelerde kullanılacak olursa buna hay• 
ret etmiveceltlz. 

LONDRANIN VERDİÖİ HABER 
Londra, 12 (A.A) - Sallihiyetll kay

naklardan bildirildiğine göre Amerika
nın simall Irlandadn U.sler temin etmek
te olduğuna dair ı?elen haberler teeyyilt 
etmlş deiöldir. Yalnız şu var kl bazı 
Amerikalılar Irlandanuı şimalinde ve 
İskoçyoda bazı ilsler temini meselesiyle 
me:ıl(UI olmaktadırlar. 

~oi!maktadır. Bu ilınln elinde şu lmkin- terbiv~nin saha ve imk~nlan daralmı- uı..,. ,.CA 
l•r bulunacaktır: vor. Bilakis ırenişlivoı-. Zaten manev: ~ "1'ft\ 

1 - Her tahsın dünyaya getirdiği ve ruhi de<li~imiz ilimler, tabiat ilimle- • • • • • • • • 
ruh ve beden kabiliyetlerini erkenden Tinden aldılr.lan ı•ık nisbetinde inkişaf Kadınlarm ilatiyarlı(lı 
'ethiı etmek, l"derler. 
~== c: :::::::::::c::::c::ı::::::c :::c::c:::::cc:::c:::::: 
Almanlar biraz endi-

feli g6rünü varlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

mukanmetinln kınlmamq olma11 ıebe
blyle Fransa ve Belçikadan bazı Alman 
kıtalannı ~erek ..,.ka cöndermek za
rareti huıl olm114tur. ___ ,.....,. __ _ 

Rus resmi tebliği 
• BAŞTARAFI 1 İNci SAHİFEDE • 

plU.larmın ve Sovyetler birliiinde zafer 
yürüyU.llniln lkim kaldığını anlamağa 
ve iatemiyarelı itirafa b8'lamqlardır.Bii
tlin inaanl~ dU.manı olan Almanyaya 
ka11ı lnııiltere, birle•lk Amerika ve 
Ruıya mllttarek bir cephe kunnu,lardır. 
Buııün artık her ket biliyor kl Sovyet 
.ahit Ye askerleri o me'1ıur Alman kıa
kacından Ye bunun darbelerinden yıİ

Mısır harbından en-
dişe edilmi.vor 

- BA$TARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE 
mıyan uzun va karuııklı eipcrler. iki ta
rafın ve siperlerin arasındaki hu eahada 
ırecelerl devriyeler dolo~malr.ta, çarpış
malar olmokta ve h~if hareketleri ya
pılmaktadır. Ara sıra tiddetli topçu 
ete•leri olmaktadır. 

SEL HALiNDE MALZEME 
GELiYOR 
lnıriltereden Y• Ameı-ikadan M .. ıra 

ııel halinde tanklar, tayyareler ve top
lar ırelmelıtedir. 

Bunlann nuıl kullanılacağını mü
lıemmel ıurette bilen mütelıusıılar ve 
mu•llimler de ııelmektedir. 

Mıaınn müdafaaaı hususunda· blc bir 
andl,eye mahal olmadıhna en bedbin
lerce bile kanaat ptlriliyor. 

mamı,lardır. Kuvvetlerlmiıı muharebe --------------
meydanlaraıda eski halk dllalüriinü ııarbi, carM Ye cenubi garbi bat ku
tatbik eder k har darbeye bir darbe ile mandanlıldan. 
mulı•b•le ebne•hıl bllmislerdlr. Simali garbi kuvveti<'! başlnmmat'ldan-

OC KISMA BA!: kUMANDAN lılına ınaretal Voro,olof, ııam kuvvetle-
Moalı:oYa, 12 (A.A) - Taı aj.>n11 rl b kumandanltiına mlldafaa komi

bildlriyor: Askeri harekat b"'lıca üç lı- •eri mareııal Timoçenlıo ve cenubi ııar
tikamette devun ettll!inden milli mil- hl k"vvetlerl baş kumandanlılhna mare
dafaa komitesi d°'mana mukavemet aal Budyenl tavln ed!lml,lerdir. Her Ü< 

kin üç bas kum~ndanhk teıkilinl umu- mareşal da kıtalannm kumandasını der
mi brarıriiha emir etmiftir. Simali uhde etmi,lerd.ir. 

---<>--
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAS 

DUn on senedir kendisini görmedi~ 
dost bir bayana rastladım, bir hayU ih
tiyarlanuş.. Kadın ruhu gariptir, il!C 
karşıla.•tı~mız zaman derhal •Aman Ke-
mal Aktaş, bana dikkat et, ilk intibaın• 
söyle. çok mu ihtiyarlamışım?. dedi. 

Dikkat ettim, saclar bembeyaz, yü
zün dert~! makyaj kabul etmlyecek de• 
recede taravetini kaybetmi•, sürmeli 
gözlerde yorgunluk belli. yalnız ııeş'e 
yerinde.. •Hayır, dedim, <:Ok ihtivarln' 
mış del!l I. iniz. znman dunnnz, heplınJıl 
ihtiyarlattı. Mukndd~r. ihtiyorlıyacai!t•• 
alısmak ve kabul etmek ı:erek• dediıtı·· 

Hayata gelirken bize sonnndılar, j!İ• 
derken de sonnıyacoklar. bunu )Jöyl~ 
görmek, böyleco kabul etmek lılzımdır. 

Bu kadın refah içinde yaşar, sılıhatC:C• 
mal.şetçe bir sıkıntısı olamıyacai:'l gibi 
mlzacı da UUca:;diye do/:,<ru olmasına ra!!' 
men zaman onu da ihtiyarlatmıstır. !n' 
san dediğimiz varlık, kudret. benlik. n8 

tasavvur ederseniz edin, ilk yirmi be0 

sene içinde içtima! hayatını kuruYO~ 
ikinci yirmi be.'; sene içinde ihti:;arlı le 
vakasına yao1'ıvor, onunla u~şt!181, ekseriya üeUneU yirmi beş scnryi do 
du•nmıyor. Hayat i$1~. bu! . 1, İhtiyar olsam da p:onlüm tazedır f• ı 
~fe<ini ı:Udcnleri haklı buluvorum. ~o 
aramızda, kadın IJ.tlvarlığı her ha 
firak1ı oluvor vesse!Am .. 
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bnaerln tcdavbl usulünü bulduğunu illn General K. :a.nn&-
1 

i!frttişllği.ne 

imal ı. Attaı 
etmlotlr. Bu tedavi, vücude bazı toksye hal kalan ~~dumcill'1 ·:Uden Trak
maddcler ve paraz.itler enjeksiyon edil- eski ve degerlı i arc .. en b · Öney 
mck suretiyle yapılıyormuo. Doktor Ke- Ya mllfcttLtliğl baş. m~vtrl Sa rı Yemek, galiba, insanlar i~in pek ke-
rcskiye göre, hayvanlar üzerinde icra vekfileten tayin ed.ilıniştir· yifli bir f~ ,!duğundan oburlann hikt-

Hilil Eczanesi 
cdilen tecrübeler, kanserin bu şekilde ___ .._,w,.,.""""-. yeleri her yerde hoşa gider. Rahmetli 
tedavisi mtimkün olduğu neticesini ver- Ahmet Raslmln ballandıra ballandıra 

Felllli GözltlfıçülWı ŞubesL. 

ıniştir. Hatta tedavi bir kaç gün gibi Yeni Neff'lyal anlattığı ve bir oturuşta bUtUn bir ko-
pek kısa bir zaman sürüyormuo. • •• • • • • • • •• • • yun dolmasını yiyen şerbetçi Baba Ya-

Güneı v~ Spor §izlüfılerelnln e11 son model 
Bu keşif etrafında verilen ma16mata verin hikAycsi okuyanları adeta kıskan-

göre, kanserin tecbviainde bilha ... dl- ztRAAT DERGiSi - 2 inci yıl 17-18 dınnıştı. İkinci Abdülhamit devrinde ve şelıWerl-
~cftcri tokaiycleri mühim bir rol oyna- bir yemek vakti saraya giden saadetın 
maktadır. Doktor Kereski kanserden inci sayısı çıkmıştır. filan beyin ayn ayrı üç sofrada tıka ba-

~=ü~~~:t~n ha;!:l~~n:i~n«:ld~t ~=:.ııııııııııımııııııııııııımııımıumııııııııı11111~= ~?a~1k~e;k~~~0::u;~~:!!t1;::;; ~gı~~: SULH HUKUK HA- ORDU HAS2'A. BAKiCi HEMŞİRELER OKULU• 
mio. bu sap sağlam hayvanlarda y da Mühim fırsat kalnn etlerin hepsini göçiirdü~U Ha7.iw tarafından Şehitlerde 1457 in* NA. Afr BA.Zf fZAffAT 
kansere benziyen urlar peyda oldugunu = - görmeden - işitenler, kendileri ye- ci sokak 42 sayılı evde Bitlisli Faris oğ- Ve Oıfıala tıa~ıı ue lıalNıl fCll'tlCIPI 

gBör~miı,,'ştü,,.,,..··r. y-·-•--ışlaft- =--- .. Japon • 1• misler gibi, keyifle anlalufardl. lu Mehmet GilmU, aleyhine 9411656 nu- ....,, 
--WHUH Fakat, obur hikByelerinin baxıları da mnralı dosya ile .açılan ecrimisil dava- 1 - Ordwnuı• halta b&locı re hemılre l)'e~ro:ıe\ ti~et.e Anlc.nC!a M. 

E S TILIK EŞYA - işitenlere nefret verecek kndnr dehşet- smdan dolayı mUddcialeyhin ikametgl- M. V. tar.ahodan 1939 JenC'Si.nde acdt1ut olan h~ b.lucı ~~ b~irdcr olcu-
Jkiç~elikte Uzun yolda Ahmet oğ- § ACEL A lidir. Mesel! hekim kitaplarında yer hının meçhuliyetine mebni gönderilen luna bu tene de 50 talebe alına~hr. Okula ,girmek arzu e.d.eal~. buluDduk-

lu Osman ve Haaan oğlu Mehmet bir E = tutmuş olım Tarase adında meşhur obu- davetiyenin bilA tebliğ iadesi üzerine ga- lan mahallin valillğlne, kayma'kamlığı.n.a veya Nkeriik ~~~ dllekçc il• 
çocuk meselesinden birbirlerini cerh : Muhaceret dolayı.siyle Japonya~§ run hik&yesi: Bu ndam on yedi yaşında zet.c ile ilünen vaki davete de icııbet et- mGrac.at edeceklerdir. 
ettiklerinden her lkiai hakkında da mu- ggetirdiğiıniz en son moda JaPon ışı§ elli kllo ağırlığında iken, bir günde ken- mediğinden hakkında gıyap karan ve- 2 - 3433 eaylb !kanun muciblnc, bu okuldu ~ M.~, ~\U 
amele yapılmıştır. §kadın sabahlıkları ve ;pljamalan er- E di ıığırlığı kadar sığır eti yerm~. Yaşı rilmiş <>lduğun&n ye :rmıhkemenbı mu* olııp ult..Udiye alacaklarda . 

.=kekler için rop dö 4Mlbrlar çocuk-:: ilerledikçe °..~ ~eş kişinin yiyebileceği ııtlak bulunduğu 23/7/941 Çarpmba 3 - Mezun olanlar altı .enelilc mecburi hizmetlerini ordu ba.t4>Md.erln-
fC HASTALIKLARI MOTEIIASSIST § lar için pijamalar kahve fincanları ~ kndar y~megı bır ot~~şta yemeğe baı- güoU saat ()n da şahit de dinleneeeğin* de yapacaklar, ondan .onra arzu ed~rlCTac me.mlekctte\d b\itG Ubbı tqckk\il
Dr. l'eofifı Raşlt Uysal §11 temmuzdan 13 temmuza kadar§ iamış. Nıhayeı kendısıni doyuracak ka- den miiddeaııleyhln mezk.ı1r giln ve .s.- leT kendilerine aç.de .olacakttr. 

E:ook ucuz fiatlcrle salıbkb.r. : dar yemek ~uL'l~~yınca, eline geçirdiği atte 'biz.tat gelmesi veya tamfuıdan bir 4 - Tah.O mtiddeti J sene olup, bu mü&det içinde '*utlara ıe.y.da ibct lira 
Her gün Hasta kabul eder. 1 § ADRFS : Basmahnne Gnz.iler ~d-E h~yvanlnn dirl diri, onları da bulamazsa vekil göndermesi tebliğ makamına ka- lıarçlık •erflecdc. la,e •e ilhas\an taroMn~n o\.U\a alt o1acaktır. 

Edesi 1mıail Halda Urlu otelınde E ··nune gelen h cm tahta\ bil ı k b' s} d -'-~- S - Oku!dan meı:un olanlar. lbat•m 'lcan"'"'"na g6re 2-0 lira ıaalt ıl'Aaattaft Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 __ =No. L. 0 ,.; ..... .,e mlirn'""'at.. =- 0 er§ ,,., arı c ye- im oma ve ır nU ıa!lı ivtWJ.Mı.Ueye .. ........ 
......... ,, '4& S) meğe mecbur olurmuş. Bu hikAye bir talik kılınmak suretiyle jllln olunur. f>a.tAmak füe.re maaı elaea'k1ar ıve bu miktar gittikçe çoğa1acalctır; bu zaman 

Pastacı fınm yam.od• ~ 1 - 3 (lS4 § çok hekimlerin ve onlann arasında, on dahi ilete. giydinnc ve bannma orduya eit o1acıtktır. 
nLEFON: 4360 S •ımmı1111t1Hmmmııımını11mıııı111•1ııııın= dokuzuncu asırda bUyllk opcrntör Per- tzMIR SULH HUKUK MAHKD1E- ~ - Okul 4S Eylül 1941 de tedri!!•ta başbyacalctır. 

-------------- cinin ahitlikleriyle sabit olduğundan StNDEN; 1 - Okula kayıt ve kabul şartlan ~nillrdır: 
:···························································· ························: . k "mk" d -·ıd T ... _ı'Lt: tt ...... rl b ı _.. .t. ~ü-'- __ , __ d "'---~ . •L • • ona ınaıunama mu ·un egı ir. SATIŞ tLANI a - unuy:e cumnu yet; te aastJtgan oı.ma~ ve ı ·· r& 'lflUD 11ıın ouıuomaL : D ' t D . y il d : 1nsruılann i .. tahnsı. ne kadar b·u·ynk Hu.s" nuİn Pınar !I- .r"!-:•

1i 0-"--ın ,,,,._ b - Sıhhati yer.inde ol01ak Vf'! .durumu ıber i%limde 'Vatlfe glinneye mtisait : ev e emır o arın on : otsa ccne mahdut olduğu ıuıde biiytc yuın ı;,;.~rrıf :idu.'kl~ı.ı ;.e E"ı- bulunmak (bunu 'har !hangi bir hQ.St~ba.ne ınhht heyeti raporu ne te9btt eıtırw 
.............................................. ••••u•••••••••••uu•••••••••••••11

•••• !hudutsuz. i~taha acaba nereden gelir? rcf paşt\da Kapo.ni zade sobğJnd.a kiiıı me1c "Ve ~vra\:a bağlama\ liizımdrr}. 
DEVLET DEM!RYOLLARI 8 incl tŞLETME KOMtsYONUNDAN: . Bauın çocukluktan, vücudun büyü- aa sayılı ban.e mahkemcre verilen ita- c - Okurun Y•§ı on a1tıdan 8$a'ğı \•e Yirmi jkiden yt.dı:'-n olıuiyacaktır. 
İdaremizin Nazilll deposu ile Ortaklar, Denizli, Dinar, Manisa, Alaşehır Sun- ınek için acelesinden ve hızından. Evle- leyi .şuyu kı:ırarıımı. i.stinacle.Jl .5/.8/94.l. d - Kendi.t, Nıll ve bahası 1ffet Aıllnde.o ol111ak (pı.ı va.dyet pollace teY• 

aunna1anna 31. 5. 942 tarihine kadar gelecek miktarlan ve muh..ı.mmen bedel- rinde bir çok yemek yedikten sonra, Sah günil t L5 ~ tztrıir 6Ullı ukuk 1lik cttir0ere1c ena'ka baglanacoktır ) 
lert aşaRıda yuılı kömilrlerin tahmil ve tahliye ileri ayn ayn açık-eksiltmeye muh::ılleblci dUkkanına giderek orncb mahkemesinde sotışı yapılacaktır. Bu e - En az orta okul tahsilini b\frmi§ olmak (el~e imtlhkl'4ar~a my. 
konulmuştur. thalcleri 28. 7. 941 pazartesi günü snnt 14 de Alsancnkta işletme bi- harçlıklarının yettiği kadar tatlı, onla- arttarırı.ac1a ;tahmm oluna.ı:ı. bedel .3.50 U- vaffak o!mak prttır) veya bu derecede a'hıjJ ~8rdt\ğti ~ılbat ~~e:k {taedik· 
nasında sırasile komlByonumuzc.a yapılacnktır. rın üstilne de avuçla sakıı:. ~blebisi yi- ramn yüıd.tı retmiş heşl w~diğj :tak- name veva bunun .taadJ.kli hlr 9-\U~ muameleli evra'lcına e'1dencce1ctir. ')' 

İsteklilerin hh.alannda gftsterilen muvakkat teminat makbu7.larilc muayyen yen ~oculdan görmedinlıse bile qitnriş- dil1Je talibine ih.alesi ppllo.cak aksi tak- f - Evli veya ni nlı !bulunmamak (evvelce ~k,nip boşananlarla koCAIİ 
bll~~te komisyona gelmeleri lfizımdu. Şartnameleri işletme kaleminde görüle- 'nizdir. En ziyade bosa giden o'burlt$ dirde ı;aits 10 ~Un daha ıuzaulaı:ak ikin- ölmlf ıOtlt.ll bb\d edi1tr lbuna e:it ımede.ni ıbl\U .blld.irir .aaüsbiı: e~ kez.a ek• 

lıiknyeleri bunlardır. ci arttırma 15/81.941 Cuma gUnil saat ı&en~. 
M. Teminata Bazılarında oburluk uzun süren bir 1S te }'io.e aciremizde wapılacakiı.r • .Cay- 1 - Okur •ıbb.t aebeple,r dışında okulu :kendiliğin,d~ terk dtiğL evlenme 

ateşli hastalığın nekah~t devrinde gclir. ri ıneıürul Uz.erinde ha\ tn1ebinde bulu- nr~ ile ~ diğer inzibati ıaeb~1erfe akıd.du .çllca~, aitJ a.e.nelik Qlec> 

Tahminl kömllr miktnrı 
Tahmil TahHye Muhammen bedeli 

Ton Ton Lira Kuruş 
Lira Kuruş Karabumma hastalığından yeni kalkan- nnnlnr ve daha fada maH'tmat atmak 1'· buıt Mzmd1nt ppmadığı veya ıtamamlama~ .ve J"Jıb~t ~h': ebtJ>lcr W.. 

lnrdan çoğunun iştaha.sı pek açık o1ur, teyem~r dalremh'Jn '941/466 sayıh dos- vında Qkwian çslı::anldıiı ıtakdirdt-: ıta\ıakkuk .e~cık ~ktep ımatıa&.nni 
kimisinde oburluk derecesine vanr. Bu yasma mü~atlan liirumu narı olu- tamamen ödeyeceğine ve göstl'rdicl 1Y.eaika.lu.uı tam.men doinı .oldı.i,'Una 

NazltB depom 
c c 

Ortnklar sunilunnası 
c c 

Denizli c 
c ·c 

Dinar c 
Mnnlsa c 

c c 
~ehir c 

c c 

5000 

7500 

!500 

2000 
2000 

7000 

-1250 
6000 1200 

- 225~ 
10000 2500 
--1125 
3000 1350 
4000 450 
-2200 
2500 625 

- 2100 
8000 2000 

, 
) 

) 

10, JJ, 16, 20 

133 

356 

185 

33 
211 

307 

15 

25 

63 

75 
ss 

50 

2614 (1539) 

S Müterdm ~ PPO e •essanu 11e 5 maJıme 
t-eSSGllll alrnacalıtue-

ı - M~emizde mUnhal bulunan barem harici millercimtiklere 
bdro müohalabna ve gösterclece'kleri ehliyete göre 2~() \liraya kadar ücretle 
3 lngillzce, 1 Almanca ve 1 de Fransızca mütercim alınacaktır. 

2 - Mücs eacmizin 'l'C!imbanelerinde istJ"l-,.:!am ed.ı1mek (izcre, barem 
harici 176 iinıya kadar ücretle • proje ressamı ile kadro mtinnha1atınn g'öre 
10., il! '40 liraya kadar '"cretli (barem harici) 3 makine rr-ssrum alınacak
tır. 

ARANILAN ŞARTI.AR 
A - fili askerlik hizmetini jfa etmi~ olmak 
B - 40 ynşını tCf'.'ovüz etmemio bttlwunak prttır. 
isteklilerin. Ankarada Sümer bank mumi müdürlüğüne, f t!'tnnbu1dn Sü

mer bank tstanbul şubesine ve Karnhükw müessese müClürlüğüne müracnat
la ldaıik edebüecekleıi it taSepna.mderine ftlıtiıda ,.azdı 'YCll&iki veya su
rederlnl ba'ğ!ıyıı.rak en ceç ?0/7 /941 tarihine kadar müessese müdii~üğiine 
mürncaatlan: • 

1-TeMll~ 
2 - Hiı:met :vesilcui 
3 - Pofü jyl bal ~etoamesi 
4 - Nüfus hüviyet ciiz.danı 7e ae.'kerlik :tablı T~libu 
5 - Sıhhat nıpnru 
6 - 3 boy a .. es!kalık fomğraf 10 

Ylfbet Daimi Enclb11enm en : 
Jaan::i lmsuııfye 'Vilayete eit Sn~ savu rnl'n'beındn taniim o.,unım '9~8 füa 

86 ~tik lesifmnnesi mucib;nce tftmtrat 15 s;in müddetle acık eh'iltmeye 
konulmU$hır. Tamirata ait ikesif Ya.mkasını 'V!C sartnarncsinl 9ÖT ~ ve olmmnk 
i•tiyenlerin '1er t:\in mrı\nısc'bPi ~1ve miitlüTiy~ T!lndat b1!'1T!~ne Vt> rhilt
meve •iıı:wl: :btiyaılttfe de 70 linıı 4Zbmııauk teminat 1tn"'k'buzlnrme bir1ikte 
2417 /941 tarihine müsadif ;per6embe günü saat 11 de Yillıvrt dalım ıenciime-

miiraoaadan mn danur. 26% (1S6~l 

Bor.nova eledtyesinden : 
J - Su t.caiıab içirt ahdali ma'ızeme sabn alınacaklar. 
z - Muhammen hedel 899 mdır. 
3 - Açık eksiltme 1 Q /7 /941 cumartesi günü ıuaıt U de Boıaora Ldedi· 
~ yapılacalttır. 

4 - Muva1c'kat teminat (>9 liradır. 

Ma1rcme 
Fi beheri 

K a!vaniz1i :Sökeç 3 00 
!K Iİ!lvanlzü Mason 200 
ipli .du'b1 Nipli U>O 

18 
MUhtclif 

i;a1Ai ve 1cöse1eli pirinç çeşme U>O 

2 .srk:n boru bdaer 4l'le.trcıl 'SDDJdlo 

Röl?1lr 1bd.er.i 3.S lcaolulı: 'SO 
ton künk a ı.s .aa.tiauli SD J 00 adet. s boy. 

Ko1y.e tbilezüc te.llI 
IK~ 
Ç'men.to 

· ıyo ıbo ·a 

.30 
300 !kilo 
'SO ıtorha 
rn ı1cilo 

60 

c 
< 

90 
zs 

!'50 
40 

t4() 
J2:0 

Mu1ınmmen kıvmeti 
Ura lwruı 

18 00 
Z8 00 
,6 ()0 

•90 00 
300 n 

45 00 
l5 ()0 

7i 00 
H~ ()0 
70 00 
~ı 00 

s - Seraiti anlamak iatiy.enlerin lbe1eaİye nyaaetine m'iirao.ıın1!:9 ıoo 
2659 ıc~ s-;4' 

da vücudun hastnlık içinde kaybettiğini nur. 267.3 (l.SSS) dair noterlikten tasdikli ve kefilli blr aa'hbiitname tv:ereotkt.i.r. 
çabuk telafi etmek ihtiyacından. ---------- '8 - Yı.ikanda'fd ıcrıı.iti haiz olan d1cur. Qkul • 

0 h sız olu.k ık«bul e(li. 
Şeker hastalığının çok su iç.irdikten t'1MtQ 1 S:l)tVF'. tNDEN lecektir. 

başka çok da yedirdiğini. tabii bilirsinir.. KUltUrpark İzmir 'Enternasyonal Fua- 9 - Yukandakl maddeler mucibjnce e:ırnı.kiuin mel n1 f.>itirenl~ 
Şekerli hruıtnhklardnn lbazılannın da i~- 1'1 turizm idaresine Uç kişe memuru alı- den, ~layet, weya \kua, mc'rkwcrinde oturanl r hu rxıak.ıunlar 'Vey.a ke.ı:· 
tııhası oburluk derecesine varır. nac:-.a'lrtır. lik şubeleri vaıntruıı ile evraklannı (l, ~ dnn doğru Ankax:a e:rkez: asta .. 

Gebelikte .aJ yerme yerine oburluk Orta mektep mezunu ve askerlikle ham~al bıış tabibJ :ve okul müdül'lüğüıı_e ö~ileeelderair. 
reldiği vardır. Bazıları obur1uğu toprak alakası Dlını:va.nlann 16/7/;9411 Carş:ım- J-0 - Mürncaatlann Ağu tos 1941 ıR'İhayetine k dar •ona rcr<Ucilroeai !&-
ve türlü türlü ncnyip şeyler yemeğe ka- ha j?Unil saat 14 t~ 'Fıuar rnuhas besinde tımdlr. 
dar vardınrlar. yapılacak jmtihana girmeleri ilan olu- 1 J - O.kurlt.rin kabul edildikleri tve mekt e haedtot 
Çocukların karnında solucan olduğu 

vakit oburluk ge1diğini herkes bilir. 
Bundan doiayı eikl zaman he1d.mlcri 
oburların lıensini mide hastası diye sa
ynrlardı. Hn1bu1U nı'lde hastalıfu oburlu
-u de 'n, oburluk mide hasta'!ığmı geU
rir. Çok yem~e midenin dayanamıya
.rak bozulması tabil bir ı§eydir. Ş .nbetçi 
Baba YJiver dt' dıı.iına .aıideSııdcn ve 
kanımdan şi1diyet ederdi. 

Şlıru:li, -oburluk .daha ~yade akıl has
tolığı alllm t.i saytlır. V.ılkıa .akıl hasta
hkiarmın bazı1arında hasta yer f r .({oy
maz, acayip şeyler, pek kiifi ş yJer .de 
yer. Fnkat oburların hfpsinde mide bo
zuk olsa bile :aklın da zuk oldu]!unu 
t hm.in etmek doğru olmaz. Oburların 
her i 'erinde muvar.eneli adııtıllar da 
WJ'dır. 

Oburf ·un .en acılcl ı 1'."e1"CID hastalı
~da. bnse- ib.aıta'l~nda gelen obur
iuktur. Bu iki hacıtahk da i ah.ayı !kes
mekle meşhur oldu1dan halde barila
nnda. aksine, oburluk ~er. Benim 
hüdiftim bir veremli hasta günde iki kilo 
'kin~ üç kilo patates, ontaraan ba_.cdtn 

bir rnk J ek ~r, takat dunnadnn n
ytfiardı. ZaYallı. riih3ret,, doyamadan 
gijıti. 

Oburluk, hangi hastalıkta olursa o1-
<ıun. rmoo howlmasının neıloesidi.r. 
İştahsızlıi:,'Ul aksine. falaıt onun ııibi fosa
nı eıiıniye götüren ibir :atfunettir. Onun 
i · olım!ann haline gülınrmeli, bilfiıkis, 
acmr.ı1ı.dll'. 

Bir ~ etin ve ekmeğin ikaya 
a~hm.dığtm raay.oda lbaber aldltftn wa

klit en Ziyade ıo yeni~ z.anfü obt1Ilan 
dü§üı:ıüyorwn. a. A. 

nur. 2~7B (1559~ makamlar tarafından kendilerine bil~iı'ilece'ktir. 
ltfnive idaresinin mahalle teşkilatı 12 - Kabul edileceklerin okulun lbu1unau'"' Anbraya ai'I k Ye 

i<;in 22 adet emme 'basma el tu1umbaaı okul<la ~r l eak uaycııe nc1i0Cfti hasta1ıklan ıt eyy'\in eden-
11atın ~mm yu1 ''4eri müaüdü4;·ünde- le.tin memle'ketlcrine gitmek için man f eôeee\llen "Ydl 1J>ara'lan \tendilerine 
ki oarınıu;necıl ıv.eçhile hir oy müddt-tle aft olea1ctrr. 
..,azarfw., lb.ırala1mıştır. Muhıunmeo he- Alibn. Mcrk~ ffaltıl'basıeii 13t.., Teb'ibl Te olrul müdtftili ..._,. 
•1eli ()000 linı mın-akkl\t <tcıriinatı 742 Dr. Saban ftarutçu 
1 ra SO kuuıitltT. Tfi1iı>lerin <teminatı ö~- 11 20 23 26 29/Mayis. 1 4 7 !'() O 16 19 :!2 15 ?e!Hailran 
'"den evvel i,ıı blsnbmnn vntırarnk mnk- ve 1 4 1 J O 13 16 29 22 '2S 26/Te.muz ye 1 4 1 H) 113 •(> 19 
~7.J rivl"' 2J/J/941 den 4/.8/941 22 2S 26 30/Ağustos/1941 um.-. HH' 
.(.dahil) ıt.arihioe ılcadar Itan1n pa:zar- .:n1:1:111:1:::=~--------------------__::_:_..._::..:..:_:_: __ ,.. 
1 _, b .• 1 rl .. 1 - lllllllllllllllllfllllHIHllNllllllllll"IHHlltllllntntffHHltmM"'tlHfft11unm111111t1HllllllUllllll! 
eıu, crşam a ve cumn gun e enc:.ume- = 

nc:.rnür. '~~~n.U3 22 (JH2) ~ T ... M. C,, Talebe yurtları mü- ~ 
Merl>'lh9 iiiar~ · elik 120 o- § d•• ı •• " •• d § 

törin !lfm .aımmnsı id r :ay "dd~e i UrıU2'UD en: § 
n:-ı7arl1~l\ bırnkılmıştır . .Muhammt"D be. § § 
rft'li 15480 lirn muvakkat teminatı 1161 5 - 1kmal kuralanna devıun edecek .ııJe'!J~er i~n kız ve edcek talebe :; 
liradır. Tııliolerin teminatı &Saeden ev- '5 yurtlarına talebe :kaydına b Aanroı~ır. E • 
v.el i'l bıınkasma vatırarak ,makbudarlv- E 2 y d ı b S 
,e 18-7-'941 ~en 3027-'M1 (dahil) 'tarih!- E - n::ta~r." ta e e, yalnıı: yatacrik ve çama3ırlari munaı:aman ~a- § 
ne kadar lıafüının Paza~ Carsaı:nha E .3 - J 6/7 /94J tarihinden 2'16/941 tar:ihlae 'bdlU' olan ir L.ra 'Aev- § 
ve Cuına ~ln1erl sııat 1tl da Pnetimene 5 - .ı:ı S 
mürncaatlar:ı 4-'9·1~18 2531 (3494) E r._esl iQln vanlıı: :v.atmak v~ ~ama~ır ,,üamak iGiD ~beden pe,1n § 

fnönU eaddt>sinin GUzelv.alı mevkHn- a .rılara'k -ON lira. .ücret &llDlf.. § 
de Dr. Behcet Uz parkı ıtSntindt'n tayya- 5 4 - Y.an:tlan ıgclec~k talebe herabı-.rinlie 2 v.eaı1calık fo.toiraf. Y.oJgan E 
ıre han~n ilerisindeki turistik ırolı ka- E "'~ :r:utık kılıflan ile y.atak çar.p.fw getinlle.f'IC m.eebıud.ır. Kaı:Yola 5 
dar ola ~593 metre rabba daki iP•- ! vatak. rastık. ıv.organ v.unı.t ııvwecektir. :: 
ket ta~n ile döscli <Sahanın söld.Uere'k E S - Kayıt için Als~ .:"..a:>w~ J.akd~ai t'Atuada. :ıo ~ binada § 
rıkaoak fvi taslar 'kullantlm.ak e ook- E talebe 'l'lU'tlan mudürlugıJne üneut edilir. TeW.on 292.0 S 

n kalan.lan ıda ven~en likmal ıedilmek = 9 1'() H u n ft 4 n 21§6-0 ( ~'5!9' E 
uret.?yle t' lı b1r sekilde tamJrl ıi fen llllBIUIUUHll&IY1Hllm111111m11111111111111uuu111t1lHUHlllfHlllHHIUlllln1UllUIMUl!lllllllllllllllUIİ 

i"1erl üiliir ·· ~ilnde-1d kesif .-e rl:na
ırnesi wechHe Mr ev üddntle av.ariıh 
rakılm~u-. Kesif bed 1l 2RS7.5 lira T5 

'kurus unıklaıt teminatı 2143 lira 38 
~stur. T~1m1.erin 'kbuzlarlvle 3.8-
7-941 den 4-R-941 (Pa7.nrtesi dahil) tari
hine kadar haftanın Pn1.artesi, Cnrsam

Senc"lik 
kirası 
lira Cinai 

-·-----ba ve Cuma 1'ii ,,.ri ~im~ne 1'0Uraca- 300 
!:llllllllllllllıtı1111111111U1111M111111t1l_.,mıı: atlan. 4-9-13-17 2580 {H95l 

~ Satftk amı·en ~ 1 :_ Mezbaha idar.esine senelik 1290 

?12 Halen ~ ıku1\ibü Maibui Ahmet 
Ye ıa1Jtmf! .. ,tHrt aü\&lni aga hin 

::: ~ E teneke dökme bt'm.ln ~ntm ~ınması :i t, 
:E ~ t az kullanılmış hir .cOk ,.edek ~ nr.ı t~eıi rnüatiTlti~ünae1d sartn.anıesl 
~varca1an meYC11t mazotla .ealısr ~ vedı:ilP 'bir ny mudı!etle paurlı11a \>ıra
: BENZ • iMERCEDES _ marka he§ :; 1tı1m1s'hr. 'Muhammen 'bedeli '5220 lira 
~tonluk yük kaım;.onu sa1ı1.dd;ır . .Mat-§ muvakkat teminatı 391 lira 50 kıınıs-
: 'haaıwza müracaat.. E tur. Talip1eJ'.in temina'b ö~leden evvel 'is 
.§ t _ 5 1{1518) ~ 'fıan'kasuıa -yatırarak maltbuitarlvlc 18-
'"'.UUIUHffUJJJJWımıunıwıuııııııumıw111JU1:- 7J9U den ~1-!l41 ı(d hil) tarihine ka-

dar hnftanm 1Par.nrte~. Çarşamba ve 
'KEMALP.A.~A YUKARI K11ZUJCA Cumn t?U.olen .saat 16 aa encfunene mil-

KöYO' 1HTtYAR HEYETtNDEN: rar.aatları. 

Humara11 

90, '91, '92, ' ' 

mii§temÜ ıra1dıadan 

Oama11 :zade TO'kmnı ıpanryen 
ma'baUes1 

Y u1carıda ma'hn11e sokn'k Y.e evsafı aa'iresı yuzrtı gayri mer&tdüo mi.ı1klyetl 
peyin ,para ile :ve '3500 lira ınuibam.men '1ede1le müzaye<}eye çıkammıştır. ıfhale
•; 26n/S41 Pnzart~l günü saat ıo dadır. S tın a1lm:Uta iste~I o1an,ıırm % 
1.5 ileminatladyle bir1ikte ·hale sanbndan vakıflar tc!ares1nde hu1unma1an ve 
fazla tafsillı,t ıalmak 4stiy.nle.r her ün mesai saatled an'.hilinde müdünvet va-
ridat mmurluğuna müracnatlan an olunur. 13 ?S 2599 ( 1561) 

Muhammen bedel lli:a l.2.84.43 '2 - Otdbüs 'isletme iaaresme b 'ton 
tık teminat lira ~.38 motör w-.at!ı sa1m a1ınmaS11Şi yazı 'şleri •-s- lnlıi•arlar Baı -ı:;AG•'lıHJllıjjnden .• 
!Köyümüzde mevcut harap cami kı.tb- müdür1Ull'ündeki şartnamesi hir ııy ~..,. /11' ., ........ _,..B.!I 

besi yıkılıp .eri.ne .çau w.e ir;t.en kubbt' müadt"fle pa7.arhra 'lbırnkilnııştır. Mu- B~ üclürlüiNmüz merkezindeki muıtab!ar ;re b:ınir ..civan !kazalar ara11n-
lnşası ~i yu'knnda yazı1ı tahmin 'bedeli hammen bedeli 4800 lira muvakkat te- da 941 ma1t ".ilınaa yapı1acak ispirto, suma ve idlcilerle me~ ddı infilaktye 
ile 21 gtin 'Xniiade'f.le açık eksffimeYe ko- minatı 360 lira8.ır. Ta:IiPlerin mninatı na'ldiyzrtı 1.8t'1194~ ıtarlh'ine nmiaad1f pazartleııi günü saat f S -te ihale dH~k 
nu1muştur. rH!leden evvel is lban'kasına yatınınık üzere kaı>alı urf usuli ile eksiltmeye lkonülmuştur. Mu'hammen 'lla1diye ücr:ct1 
Feruıi şartname ve projt'Si J.ha1e J?finü n\buzla,-,hfe 18-J-Wil «len .30-7-941 <tutan a t2~.50 'ft'lUVftklcat temınah 609.04 llı:adır Sartnamesi levaam QUbemiz-

o1an 4/Aliustosf1lU Pazartesi saat 14 te ı(dahm iar,ihine amdar .hmtarun !Pazarte- <!e görlilebil!r. lste1c1ilenn '2490 eayı'lı knnun ~iıkiimlerlne ftÖre hazıflayaeak-
1raaar köy muntarl1~ru!a g~ı'üte'b'ilir, si, Çen;amba ve .Cuma 12Unle.ri saat 16- 1rm tf"'klif me1ctup1annı ve mUkteii -vesdki, muvakkat teminat nakit rnaJcbuz 
Tn1ip1e'Iin kOy nn.thtn,.lı,ğına mfüacaat- -da ıencU e~ ilracaatları. -veya 1brm'ka '.tem'inat ;mektuplan •le 28/ 7/941 günü saat 14 c kadar ibas müdür-
lan 1S, 18 .2612 (1555) 449-13-lV 252:7 (14.93) lü~iimfü:fJe lkomiwona vermeleri Wn <>1unu.r. 13 1.7 2671 (1557) 

:-ne----------~----------------------------~ FOSFARSOL f'OSFARSOL. Kanın en hayati losm1 olan llarnuzı yuvarladklan tazctiyerck çoğaltır. '.ratlı irtah l<'.min .eder. VUMıde 
devamlı gençlik. di.ıÇlik verir. SlnirlQrİ cnnlandımrak nsnbi buhraalan, 11yku51ızlutu id<'.rir IUunnnid iııkıbazlar.da 
!barsak tembellif;nde ll'Jfo. Grip. Zatürrieye, Sıtma nekahaUcrinde. Bel ,gevşekliği ~ademi Jktidarda .ve kilo almakta 
şayanı hayret faidcler temin eder. · 

KAN, KUVVET .. 
& 

iŞTiHA ŞURUBU 
:Jl'OSll'A'lt~OI~ n: Oiter ~ttin lmVVl'f ŞUl'Jlpla"~an 6sttlnlniii DEVAMLI 8lR 1SURl!."TJ.E KAN, ıKUVV:ET. lşrtHA 
TEMİN El'MESİ •e lk kullananlar4a .bile ._..irini derhal ~&.dennesidir. 

St1'ıbat ~ekile6n"i:;. mıni1 ımhaadesini baWlir. Her eczanede bulunur . 
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~ARİFE d 

ASKERİ VAZİYET 
---<>--

Almanların Rtıs

yadaki tevek
kufu ncve 1' aml

olunabilir? 

SltRf.YtDE D~RUM 

\-işi heyeti mii
tareke sartla-., 

rını konuşma

ia ~itti 
!!a:'i meydan muhare- --<>-
besi ne zaman? • Rusla" Ateş lıes emri verilme~ 
rın cepheyi 3 ba$1ıtımıın- den evvel yine hanlı 
dana vermeleri doğru muharebeler oldu 

rnu?- • İngiliz hava Kudüs, 12 (A.A) - Bir Vişi rn ura]ı.-
hns heyetinin ınütarckc şartlarını görüş-

h .. cıımları şiddetli ınek iizere miittefik hatlarından geçtiği 
Sur:ycde mütareke akdi için müzake- saliihiyettar bir menbadan bildirilmek

rcre girisildiği sırada, radyo ı:(azetesino tedir. 
ı:öre. müttefik kuvvetler Halebc 100 ki- ÇARPISl\IALAR 
lometre mesafeye gelmişlerdir. Sahil MÜTAREKEDEN EVVEL SON 
boyunu takip eden Avusturalya kıtala- Beyrut, 12 (A.A) - Cezire bôlgcsin-
n Beyruta 8 kilometre mesafededir. de Fransı zlar, muhtelif noktalarda düş-

Tiidmürden ve Samın simalinde Ne- mcın zırhlı motörlü kıtalarına baskınlar 
bekten Humus istikametinde hareket vennişlerdir. Düşmanın zırhlı unsurla
cdrn müttefik kuvvetleri Hurnus yak1- r.ıy~e karııla an Fran!!lız kıtalan bunları 
nından tahdide ba•lamıslardır. Frat üze- durdurmuşlardır. Sam bölgesinde 9 - 10 
rinde Rakayı alan İngiliz motörlü kolu lelll!"uz gecesi yapılan hücumlara rağ
Halebc 90 kilometre mes.,fededir. Hu- men Fransız kıtalan mevkilerinde tu
dut civarında Telebeyaz Fransız kara- tunmue. daha bir miktar esir alarak esir 
kolunu alan diğer kol da Cerablüs ön- !erin adedini 18 subay ve 200 ere çıkar
Jerinc gelmiştir. Burası da Halebe 90 mıştır. Merci ayun bölgesinde kayde 
100 kilometre mesafededir. Fransızların deıkr bir şey olmamıştır. Saat 12 de 
Frat nehrinden ;ştifade ederek 100 kilo- cephelerde ınuharelıeTer dc·vam ediyor
metredon daha uzun olan Cerablü.~-Mes- du. 
kene hattında yeni bir müdafaa hattı Tayyaı·elerimiz bomba ve m:tralyöz
kunnafanndan bahsedilmişse de bu böl- !erle düsmana taarruz etmi:;lerdir. Bah
J?<>deki Fran..o;;ız kuvvetleri bir tümenden riyeye mensup avcı tayyarelerimiz bom
az olduğu cihetle böyle küçük bir kuv- bardımıın tayyarclerini muvaffakıyetle 
vetle bu derece geniş bir cephenin mü- himaye ederek 5 düşman tayyaresi dü
dafaası imkansızdır. sürmüşlerdir. Öğleden evvel yerde 14 

Binaenaleyh mütareke yapılma7."1 İngiliz tayyaresi tahrip edilmiştir. 
İngilizlerin halebe girmesi artık bir gün - - - ----
mpseJpsidir. B i r A R A F 
AJ~'UAN. SOVYET HARBi 
Alman - Sovyet harbına gelince, Sov- Bfr uaı>ur batırıldı 

yet tebliğinde dünkü gün cephede mü- Londra, 12 (A.A) - Amerika - İsveç 
him bir değişiklik olmadıi; kaydedil- Ajansı bildiriyor: İsveç • Amerika Mek
mistir. Alman tebliğinde de sadece ha- sika kumpanyasına mensup bir vapup 
rekatın devam ettiği bildirilmektedir.. şimali A tlantikte torpillenerek batırıl
Bu tebliğlerden Alman harekatının Sta- mıştır. Mürettebat kurtarılmıstır. 
!in hattında ve bazı noktalarda daha ----
içeride bir duraklama devresi geçirdıği 
iwdlfıl edilebilirse de bu sükunetin nis
bi olacağına inanmak icap eder .. Çünkü 
h~nüz $talin hattına varmamış olan Al
man piyade kuvvetleri bu bölgeye ge
lince ancak o zaman müstahkem hatta 
karşı kat'i meydan muharebesi başlıya
caktır. Yoksa halen bu hat önünde bu
lunan zırhlı birlikleri ve 20 - 30 tümen
lik motörle nakledilen piyadeleriyle Al
manlar 30 kilometre derinliğinde demir
li betondan istih kil.mi arı, top mevzilerini, 
mitralyöz yuvalarını, tank tuzaklarını 
ve mAnialannı ihtiva eden müstahkem 
hatta taarruz etseler bu güzide kuvvet
lerini :vıpratmış olurlar. Bunun için olsa 
gerektir ki yeni taarruzu hazırlarken 
yalnız cephenin bazı kısımlarında ufak 
yarmalar yapmağa muvaffak olan bir
liklerinin hali hazırda mevkilerini mu
hafaza etmeleriyle iktif0 ediyorlar. 

RUSLARIN ÖÇ BA$KUMANDAN 
USULÖ DOORU MU? 
Tas ajansı tarafından bildirildiğine 

Fransava bir hitap 

l\ibai zafer mut
laka demok-
rasilerindit' 

GeneralDegollnınu 
sö.v e e s nr ıı 
Alman harbının uzun 
süreceğini de bildirdi.. 

Londra, 12 (A.A) - General Degol 
dün akşam Fransaya hitaben bir radyo 
mesajı göndermiş ve bunda demiştir ki: 

- Bitlerin, kendisine teslim olan 
adamların karar ve düşkünlüğünden is
tifade ederek Almanyarun harp faaliye
tinl arttırmağa ve hasımlarım zorlama
ğa çalıştığını anlıyoruz. Alınanyanın za
ferini ve Fransanın mağlup olduğunu 
kabul <!<len Visi adamlannın ne ümide 
düşerek Alman zaferine çalıştıklannın 

YENi A.tlR 

Rus cephe&inde kanlı 
fırtı"aya doğru 

Almaııya ya mu
zaffer olacak, 
yahut f etikete 
u~rıyacak! 

----0--

INGILIZLER VAZiYETi FIR· 
TıNADAN EVVELKi SOKO· 
NETE BENZETiYORLAR 

---<>--· 
Londra. 12 (A.A) - Salahiyettar 

nıahJillerdc Rusya harekatında iki üç 
günden beri dc\·am eden durgunluk ye
ni bir fırtına~·a tekaddiim eden bir sü
kfuıct devresi addedilmektedir. Ruslara 
karşı yeni bir tazyikin baslamak üzere 
olduğu tahmin olunuyor. Bu durgunluk 
devresine hücum arabaları mürettebatı
nın yorgunluğu bir sebep olarak görü
lüyorsa da P<'k yakında bunun mühim 
bir amil olmaktan çıkacağı tebarüz etti
riliyor. 

•Deyli Telgraf, ~azetesi diyor ki : 
Bu devler mücadelesi, diğerleri ihnıal 

edilse bile, bir tek sebeple arhk dura
maz. Harp müstakbel safhalarında ilk 
safhalan kadar ve hatta daha çetin ola
rak devam edecektir. Almanlar isteseler 
bile artık çekilemezler. Almanlar zafer 
veya felılketten başka neticesi olıruyan 
bir te.<ehbiise girism~lerdir. Bu müca
delede mıt\'alfakıyetsizlik dünyaya ta
hakküm hayal ve emellerinin sukutu 
olur. 

Bunun için bu harpta ne kadar gay
ret edilse yeri vardır ve Alman sanayi 
merkezlerine karşı İngiliz taarruzlarının 
çoğalması, ş!ddetlenmesi liizımdır. 

-------
ı ngiliter dört tarafa 
bomba gağdır ı ~orıar 

ALMAN· - RUS- HARBi 

Almanlar ileri 
hareketimiz 

devam ediyor . 
. diyorlar 

--<>-

D. N. B. Ajansı Almanıa
,.,n zehirli gaz lıullan
madıhlarını söyliyor •• 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. bildiri
yor : Dün şark cephesinde Alman kıta
ları seri yürüyüşlerle Bolşeviklere kar
şı ilerlemişlerdir. Arazi Arızalarına ve 
iki üç günden beri yağaı-ak bozuk yol
ları bir kat daha bcrbatlastıran yağmur
lara rağmen düşınanın ileri hareketimi
zi durdurmk istiyen zırhlı arabaları ve 
piyade teşekkülleri püskürtülmüş ve 
ileri hareketi devam etmiştir. 

ALMAN RESMİ TEBLİGİ 
Berlin, 12 (A.A) - Alman başkuman

danlı.~ının teb1'ği : Şark cephesinde 
müttefik kıtaatının harek§tı si>temli bir 
şekilde devam etmektedir. 

ALMANLAR ZEHİRLİ GAZ 
KULLANMAMIŞ 
1lerlin, 12 (A.) - D. N. B. ajansı bil

diriyor : Alman kıtalarının Bolşeviklere 
karşı zehirli g.,,, kullandığına dair Ame
rikadan gelen haber asılsızdır. Almanlar 
hiç bir cephede zehirli gaz kullanma.nuş
lardır. 

MACARLAR. 50 KİLOl\IETRE 
İLERLEMİŞLER 
Budapeşte, 12 (A.A) - Motörlü Ma

car kıtaları müsait olıruyan hava şartla
rına rağmen Seren nehri boyunca düş
manın anudane mukavemetini kırarak 
nehri geçmisler ve 50 kilometre kadar 
ilerlemislerdir. 

Öncüler Ögen kalesine varnuşlardır .. 
Macar ileri hareketi Alman ileri hareke
ti ile hemiihenk olarak bütün cephede 
devam etmektedir. 

-------
Fın resmi t--bliği 

Napoli, Bingazi, •• 
D erııe ile 2arbi Ruslar çekılır-

Almanya va ken herşeyi 
hücum edildi yakıyorlar 

MÜTAREKEDEN EVVEL U· 
RIYEDE DE BÜYÜK FAA· 

LtYET GOSTERILar 
Kahire, 12 (A.A) - Orta şark İngiliz 

bava kuvvetleri umumt karargahının 
tebliği: 

İngiliz ağır bombardıman tayyareleri 
9 • 10 Temmuz gecesi Napoli demi.ryolu 
garını bombardıman ederek yangınlar 
çıkarmışlar ve mühim hasarat meydana 
getirmişlerdir. 

---0---

Mareşal Mannerhaymin 
mr ev inden : 

uAslıePler! Biiyiilı Fin· 
landiya bizi befdiyor .. n 

Helsinki, 12 (A.A) - Finlandiya res
tıll istihbarat bürosun<lan : Doğu cenup 
hududunda keşif ve topçu faaliyeti kay· 
dedilıniştir. Dlişman mütemadiyen in
san ve malzeme kaybetmektedir. 
Şark hududundaki harekat sistemle 

devam ediyor. Stalinin emrini tatbik 
eden Ruslar çekilirken bütün ebniyeyi 
! ·akmağa teşebbüs etmekte ise de bir 
çok ta sağlam ev ele geçirilmiştir. 

göre; cephede harekatın idaresi Uç baş
kumandana tevdi edilmiştir. Leningra
dın şimalindeki cephe kısmı mareşal 
Voroşilofun, cephenin orta ve en mü
him kısmı başkumandan mareşal Timo
~nkonun, cenup kısmı da mareşal Bnd
:;ıeninin başkumandanlığı altına konul· 

sebebini de şimdi anlıyoruz. İstikbal on- AFRlKADA 
Hava inkişafları a•keri harekat olmı

yan bölgelere de şamildir. Deniz kuvveL 
!erimizin faaliyeti son günlerde rltisma
nın deniz faaliyetini önlemeğe ve Fin· 
landiya kara sularında münakal5b te
mine münhasır kalmıştır. 

mu.5tur. 
Gerçi 7 • 8 milyonluk bir ordunun dö

vüşt.i.iğü 2400 kilometrelik bir cephenin 
bir merkezden idaresi biraz güç ise de 
üç bölgenin her birine ayn bir başku
mandan tayin edilmek suretile ordula
rın sevk ve idaresinin bu şekle bağlan
ması pek isabetli sayılamaz. Yalnız ken
di cephesiyle meşgul olacak ve yalnız 
kendi cephesinden mesul bu üç başku
mandandan her birinin diğer cephe kı
"'m larını düşünmesi imkllru olıruyacak, 
diisünse b;Je müessir harekata tevessül 
etmesi pek mümkün olamıyacaktır. Her 
ne kadar harekiit $talinin emrinde bir 
umumi karargllh tarafından tanzim edi
lebilirse de bu vazifeyi görecek kimse
nin meslekten yetişmiş bir asker olması 
lüzumlu olsa gerektir. 
INGİLİZ HA VA HÜCUMLARI 
İngifü ağır bombardıman tayyarele

rinin avcı himayesinde gündüz taarnız
kn bütün şiddetiyle devam ediyor. İn
gilizlerin gayeyi elde etmek için feda
k5.rlıkları da göze aldıkları anlaşılıyor .. 
Almanya da geçen sene ağustos ve ey
lülde 1nııiltereye karşı böyle yapmış ve 
hava hakimiyetini elde etmek ümidiyle 
günde 185 tayyare kayıbını bile göze al
mıstı. Zayiabn fazla olmasına mütevak
kıf taarruzlar vardır. Esasen harpta za
yiattan ictinap edilemez. Muayyen ve 
mühim gayelerin istihsali için fazla za
yıatJn göze alınmasına Almanların Girİt 
scfori de bir misaldir. E.'11.Sen İngilizler 
bu taarruzlarda muvaffak olmasalar 
gündi.iz taarruzlarını terkedip gece bü
eumlnrivle iktifa ederlerdi. 

~===_·ııaıııuııı ;ı1111111ıııııııııııııııııııını1111111H11111~-:==· 

B. Ç'örçil Almanya" 
~ harıtadan silin- ~ 

~ melı demış miydi? ~ 
§ Londra, 12 (A.A) - •Taymi'> ~ 
§ )!aıetesi Alm~n propagnndasının id- ~ 
=: diaları hilafına olarak Almanvanın ô: 
E dünva haritasından silinmesi 137.1m ~ 
§ lleldiği hakkında 1915 de Çörçilin t 
§ hiç bir mülakatını neşretmemi~ ol- i: 
S duğunu yazmaktadır. § 
:111111 ı ı 1111 il 1111111111111111il1111il11111111111111111111 ': 

!arın hu hususta deliliklerini ispat et
mistir. 

RUS HARBi 
Bingazi limanının dış rıhtımına isabet

ler olmuş ve alevler yükselmiştir. Keza 
Derne Markuba, Gazala ve Elkici iniş 
meydanlarına da bombalar atılmıştır_ 

Almruı ordusu Rusyaya karşı 20 gün
den beri gittikçe ne kadar müşkül ol
duğu daha iyi anlaşılan bir mücadeleye 
girişmiştir. Bunun çabuk biteceğini ümit SUR!YEDE 
etmiş olan Alman tahminleri hilafına Suriyede depolar, çadırlar ve yol nak· 
olarak bu muharebenin uzun süreceği- liyatı tekrar bombardıman edilmiştir. 
ni anlıyoruz. Perşembe günü Haınanaya yapılan bir 
ATJ..ANTİK HARBi taarruz esnasında yarım saat süren ln-
Atlantik harbında Birleşik Amerika filakler işitilmiştir. Bombardıman tayya

her gün yol alıyor. Almanyada İngjlli relerimize hücum eden beş Vişi avcısı 
tayyareleri devamlı tahribat yapmakt~- düşürülmüştür. Hamana iniş yerleri ve 
dır. Fakat bu valnız bir başlangıçtan Beyrut yolundaki nakliye kolları ateşe 
ibarettir. Hür Fransız ve müttefik kuv- tutulmuştur. İki Vişi tayyaresi tahrip 
vetleriyle takviye ed:Jen İn~iliz tayya- olunmuştur. 1ki tngiliz tayyaresi dön-
reciliiii gittikçe büyümektedir. ınernişse de birinin pilotu sağ ve salim-

ALMANYANIN HASIMLARI dir 
Bugün yıkılmak üzere olan İtalyayı · 

da ayakta tutmağ mecbur olan Alman- ALMANYAYA YAPILAN 
ya, mükemmelen siliihlanmıs olan İngil- HÜCUMLAR 
tereden başka galip gelmek azminde 
olan Rusyaya karşı koymak ve kaynak
ları hudutsuz olan Birleşik Amerika ile. 
kuvvetleri günden !(Üne artan hür Fran
sızla uğraşmak mecburiyet'ndedir. Düş
man.ın kuvvetini azımsam1yoruz. Fakat 
nihai zafer itimadına dayanarak kat'i 
neticeye kadar vazifemizi yapacağız. İs
tikbalde bizi bckliyen hadiseler ne olur
sa olsun Fransa ve onun imparatorluğu 
için istihlas muharebesine girdik ve 
bunda muvaffak olacağız .. 

---- -- --
İnqiltere ve Alriha 
harbına da~r A ırnan 

resmi tebliği 
Berlin, 12 (A.A) _ Alman resmi teb

liği: 
Alman hava kuvvetleri İngiltereye 

taarruzlanna devam etmişlerdir. Bir d<'
ni1altı 2000 tonluk bir gemi batınnı<tır. 

Tobrukta düsman tesisatı muvaffakı
vPlle bomb•rdı;,,an edilmiştir. 

Londra, 12 (A.A) - İngiliz tayyare
lerinin dün gece Almanyanın şimali gar· 
bisindeki hedeflere muvaffakıyetli taar
ruzlarda bulundukları bu sabah öğrenil
miştir. 

Londra, 12 (A.A) -'- Hava nezareti 
bildiriyor: Fırtınalara rağmen bombar
dJman tayyarelerinden mürekkep bir te
şekkülümüz Almanyada Cuma gecesi 
Vilhelmishafen deniz üssüne hücum et
miştir. Dün Fransanın şimali garbi açık
larında Hodson tipinden bir tayyaremiz 
bir düşman mayn gemisine isabetler kay
dederek yangın çıkarmıştır. Bütün tay
yarelerimiz !islerine dönmüşlerdir. 

ALMANLARA GÖRE 
tNGtLtZ ZAY!ATI 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı
nın öğrendiğine göre dünkü gün İngiliz 
hava kuvvetleri garpta isgal altında bu
lunan topraklara yaptıkları mükerrer 
taarruz teşebbüslerinde 12 tayyare kay
betmişlerdir. 

$ark hududunda ve Hango bölgesin· 
de devriye ve topçu faaliyeti devam et
miştir. Tayyarelerimiz düşmanın tayya· 
re meydanlarını, trenlerini, mntörlü 
kuvvetlerini bombardıman etmişle~dir .. 
Düşman hava faaliyeti çok hafif g.-;miş· 
tir. 

MARESAL MANNERHAYMİN 
El\ffiİ VEVMİSİ 
Helsinki, 12 (A.A) - Finlandiya or

duları başkumandanı mareşal Manner
baym şu emri yevmiyi neşretmlştir : 

1918 istikl5.l harbı esnasında Kareli 
ve hudut Finlilerine demiştim ki: Kare
li ve hudut Finlileri kurtulmadan lolın
cım.ı kınına koyıruyacağun .. Veyena ve 
Atos vilayetleri bu vadin tahakkukunu 
24 sene beklediler. 

Finlandiya Karelfai de kış barbmdan 
beri, bir buçuk senedir bunu bekliyor
du. Yeni bir gün geldi. Kareli ayaklan· 
dı.. Saflarımız arasında onun taburları 
hareket ediyor. Önümüzde Karelin;n 
hürriyeti ve büyük Finlandiya bizi bek
liyor. Askerler, geçeceğiniz toprak mu
kaddes bir topraktır. Milletimizin kanı 
ile yoğurulmustur. Sizm zaferiniz Kare
liyi kurtaracaktır. İeraatmız Finlandiya 
için büyük ve mesut bir istikbal kura
caktır. ---- ----
AMERİKA 
Milfi müd111t11nsına ait 
,,eni bir servis-
Vaşington, 12 (A.A) '°7 Milli müda

faa programına ait lstih b;ıratı tanzim 
etmek io:n Ruzvelt Bunovaru tayin et
miştir. Ilunovanın vazifesi muhtelif hü
kümet kaynaklanndan gelecek ve milJl 
müdafaayı ilgilendirecek bütün haber
leri ve malUınatı toplamak ve bunları 
hükiimetin istifade~ini mucio ol\\cak su
rette tahvil ve takdim etmektir. 

1lir noııanrla denizal
tısı bit< oetrol emisini 
batırdı ••• ALMAN RESMİ TEBL!Ct ft.Jmanlar "'~ k·~·m. 

Londra 12 (A.A) - Re•ml tebliğ: 
Akdenizdek; İngiliz donanması ile 

tesriki mesai eden bir Hollanda deniz
altısı düsmanın takriben 8000 ton hac
minde aibr yiiklü bir petrol gemisini 
batırmıştır. 

Berlin, 12 (A.A) - Alman resmi teb- Fransız esirlerini 
!iği: serbest bıraktı.-

İngiliz tayyarele-ri dün gece Almanya- Paris 12 (A.A) - Paris gazetelerinin 
nın şimali garbi sahiline az mikdarda yazdıklanna göre Almanya şimdiye ka
bomba atmıştır. Hasar mühim değil- dar 514671 Fransız esirini serbest bı-
dir. rakmıştır. 
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Kaç tayyare topralr.larımı:za indi? 

Şimdiye k~dar mecburi 
iniş yapan Mihver tay

yareleri altı tane •.• 
-_....~~~~~~-

En son olaraıı bir Alman tayyaresi JS haziPando 
Anamura mecburi iniJ yapmış bulun11J7or .. 

Ankara, 12 (A.A) ~ Civar memleket- ziran 1941 tarihinde de dört kişilik mü
ler~e ve denızlerdekı harp hali neti- rettebatiyle bir diğer Alm ta • 
cesı olara~ memleketimize zaruri .iniş- Anamura cebri iniş yapnuş:'. yyaresı 
ler yapmaga mecbur kalmış olan Fran- Bunun mürettebatından ikisi subay 
sız ve Sovyct tayyareleri hakkında dün ikisi gediklidir ' 
v~rdiğimiz . malumata il!\ ve olarak bu- İtalyan tayy~elerini de yeniden· bildi
gun de. mihver tayyareleri hakkında riyoruz:Bunlardan birincisi 12 şubat 941 
topl~dı~ımız ~alu~atı dercediyoruz : tarihinde 7 kişilik mürettebatla birlikte 

Turkil'.eye ş:m.di.ye kadar üç Alman Fethiye civarında Kemer mevkiine in· 
tayyaı:e~ı ~e.bı:ı ınış yapmıştır. Bunlar- meğe mecbur olmuştur. 25 mayıs 1941 
da.~ bırıncısı !"'."oz adasına inmiştir. tarihinde ise iki İtalyan tayyaresi he
~~~tteba!' ~ırı subay olmak üzere iki men hemen ayni zamanda Türk toprak• 
ki'ldır. 2 ıncı Alman tayyaresi 24 ma- !arına inmişlerdir. Bunlard b' · elsi 
yı~. 1941 tarihind~ üç ki<;iden mürekkep altı nefer mürettebatiyle b~ ~
m~~ttebatiyle hır!~ AntaJyaya in- keye, 2 incisi 5 kişilik mürettebatiyle 
mıştır. Bunlardan hırı subaydır. 15 ba- Fethiyeye cebri iniş yapmıştır. 
ICr..ıCO""'-<r~cQr'....::============~~e= :::cco=::~o=:o=cccc:=ccc:===r 

Şimal memleketlerile ticaretimiz 

Almanya transit işlerini 
· kolaylaştıracak 

Ankara, 12 (A.A) - Anadolu manyaya komşu memleketler ve 
Ajansının Berlin muhabirine salahi· bilhassa lsveç ve Finlandiya ile mü• 
yet~i 1<:3y~aklardan atideki malumat nasebetlerini teshil maksadiylc Türli 
verılmıştır: mallarının Alman topraklanndan 

Alman hükümeti Türkiyenin Al· transit geçişini kolaylaşbracakbr. 
:cer...co-..coca::c::c=>•===== :::CCO!CC1CC::::o~==~~==oo:ı~ :::::: 

iaşe umum müdürlüğü 
Ankara, 12 (Yeni Asır) - iaşe umum müdürlüğüne Sait Rouf 

Saner tayin edilmiştir. 
ı:o::a~..r~=co:ıo:c:cı ... o:::c:ı::c:ıoccı:c:c:: :::c::::c: ::c:: c: c :c c ; ::c 

Millet Meclisi Reisi ve Nafıa 
'\,,ekili Istanbulda 

İstanbul, 12 (Ye:qi Asır) - Büyük Mecli$ reisi Kızıl topraktaki Nafia 
Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik Ren- vekili de Kuzguncuktaki ev:ıe'.tıne tn
da ve Nafia Vekili General Ali Fuad Ce- · ·!erdir. Bir müddet f"hrim;.de lsti-
besay şehrimize gelmişlerdir. rahat edeceklerdir. 
~=crccı: .... ::::s:rJ""'~~.r-...r~=~c=:ccc1DOOC:ı:ıc:ıo:

1

cı:e1ı: ı:ı ~==: c: 'a:sac c c: -c 

Beş Vekil Y alovaya ~idiyor 
1.tanbul, 12 (Y~ni Asır).-:- Şehrim~-ı~alovaya giderek bir müddet orada ıs. 

de J;>ulunan Ad~ye, Dalı!liye! . Maarif, tirabat etmeleri muhtemeldir. Adliye ve
Malıye, ve Hancıye vekillerırun yarın kili bugtin de tetkiklerine devam etti. 
'OO'"Jl:c:::::c:::c...o:c::=c.-:::::ccı:ıo=t::::c::o=c: : :ccı:: c::::::: : : : :o· 

Roman vodan 1 O bin ton nal talin getirildi 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Romanyadan getirilen on bin ton Naftalin tıcaref 

ofisi tarafından alıcılara satılacaktır. 
ı:ı:oc::c:::~::::o~~-"""".._:-..r---.-,r.,.Q::c:::::c:::::cc:: :::acc:::J«M 

Turkive futbol birincilikleri 
müsabakaları başladı 

Ankara, 12 (Hususi) - Türkiye fut
bol birincilikleri müsabakalarına bugün 
19 Mayıs stadyomunda başlanılmıştır. 

tık müsabaka Eskişehir Demirsporla 

oynamışlar fakat muhacimlerinin bece
riksizliği yüzünden sayı kaydına muvaf• 
fak olamamışlardır. 

Kayseri Sümerspor takımları arasında İkinci maç Ankara Gençlerbirliği ta• 
yapılmıştır. Maç Deınirsporun 1 - 4 ga- kımı ile Gölcük takımı arasında icra 
libiyetiyle bitmesine rağmen Sümerspor· edilmiş ve rakibinden üstün oynayan 
lular her iki devrede de canlı ve h1\kim Gençlerbirliği O • 5 galip gelmiştir. 
oco=a>=-~~.,,-J.;=~a:::===~====:zccc=c~c===ccca==ccc:ac:::c::aoc 

Istanbulda at yarışları 
İstanbul, 12 (Hususi) - On hafta devam edecek olan at ya.nşlarına yarın 

(bugün) başlanacaktır. 
~..:ıo-"'...-..o"'..,,...~J:ıı""_,.....r~=======c:e~=~o!>CIO.::c~:e:c=cc:c::acccc 

Mak?,eve 
\'erilirken 

Surigede mütareke gö. 
rüşmeıeri dev&m edigur 

Kahire 12 (A.A) - İngiliz umumi 
karargahı tarafından bu akşam neşre
dilen hususi tebliğ: Müttefiklerin mü
messilleri ile Vişinin mümessilleri ara
sındaki görüşmeler memnuniyeti mu
cip bir şekilde devam eylemekte fakat 
bazı teferrüat henüz halle muhtaç bu
lunmaktadır. Buna intizaren muhase
matın kesilmesi hakkındaki emir meri
yette berdevamdır. 

Londra 12 (A.A) - Royter ajansının 
dıplomatik muhabirinin öğrendiğine gö
re Suriyedc muhasematın tatili Lon
drada hadiseleri yakından takip eden
ler için bir sürpriz olmamıstır. General 
Dentz'fo bir kaç gün evvel muhasema
tın tatili hakkındaki müracaab Vişi 
kuvvetlerinin ezici müttefik tazyikine 
karşı arbk tutunamıyacaklanru ve Vi
şi hükümeitnin bir kaç hafta mukave
met etmekle Alman efendileri karşısın
da zevahiri kurtardığını açıkça göster
mekte idi. Vişi müttefiklerin mutedil 
şartlarını reddetmekle teslimiyetin me
suliyetini general Dentz'e ve mahalli 
Vi§i makamlarına yüklemiştir. 

Bir lspangol şehri meç .. 
bul bir taugare tara. 

f ından bombalandı 
Madrid 12 (A.A) - D. N. B. bildi

riyor: Milliyeti meçhul bir tayare bu 
gcee Cebclüttarıkın bitişiğindeki İspan
yol şehri olan Lalienayı bombardıman 
etmiştir. Bazı evlere bombalar isabet 
etmiş ve bu evler yıkılmıştır. 5 kişi öl· 
müştür. 

Cebclüttarık 12 (A.A) - Royteriıı 
saWıiyetli bir kaynaktan bildirdlğlne 
göre Lalineaya dtişen bombalardan biri 
patlama.nuş ve bunun bir İtalyan boın· 
bası olduğu sabit olmuştur. Cebelütta
rık valisi general Gort bu münasebetle 
Algesiras valisine sempatisini bild.irrniS 
ve sıhhi malzeme gönderilıneıini teklif 
eylem!ştlr. Bombardımandan ölenle! 
Cebclüttarıkta işleri olan kimselerdir. 

-·· -
Amerikadaki 
Mihver 2emileri 
Vaşington 12 (A.A) - İngiliz hük~

meti Birleşik Amerikada mü"1dere edi' 
len İtalyan ve Alman gemileri hakJcıl'' 
da muhariplik hukukundan vaz ge<;U' 
ğini bildirmiştir. 

Vaşington 12 (A.A) - Bahriye pe' 
zareti N evyork limanı methaline roa:rıı 
döküldüğünü bildirmektedir. 


