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Londra, 14 <A.A> - Taymise göre Kat'"ı mutare 
Rus mukavemetinin sarsılmış oldu~u • 
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::::~::d~c: bir sebep mevcut bu- kename henüz 

Sefirimiz ve Ce- AlmanlarLihey ~~nu~u~8!illetinin~~l°ei:ı~~ • I d 
Vat Al'ıkalın B. h d • d faasındaki .wm ve birli~j tamamiyle ımza anma ı 

~ mua e eSJD en muhafaza etti~ göstermektedir .. Rus 
askeri 25 sene evvelki kadar mukave- ___,.....o-

Rl• bbentrOp ı•)e ı•st•fad d metle ve daha ziyade kabiliyet ve teşeb- LondN 11e Ylflnln ınöta· 1 e e e- hns ~yle. -:ok a~ iy.i teçhizatla ve pefıe şal'tlaraaa ..... 

k 1 
daha ıyı anlıyarak doviişüyor. ··-a. a.-Jıf -.... onuctu ar d. 1 R l l ·ı · fflıfUUl in:' e--ıOI' y mez iVOr ar ua ara söre ngı rz- Kahire. 14 (A.A) - Bu akpm ree-

--o-- --o-- lerle yapılan itila- ~en ?.ildiri~dii~ne göre ~rarmz "':.e tnw>-
.. Jı d Jıl Al A 1 Uz mumcaaıllerı imza ettıkleri mutareke ıqos oua a man se· iman hastane fteınııer f h h b ld 1 d" ~ ın e emmi veti ma.rt~nnl ükümet}erin~ j ir~ et ır. f CIPeff erııam memleJre- Baltılı ve IJaz denfzlerl· T Nıhaı karann netıcelen beklenllmekte-

tlmlze oelmlf IJiııunayop ne solıalmıyaealı.. Moskova, 14 c'A.A) _ Sovyet istih- dir. 
Ankara, 14 (A.A) - Hususi muha- Moskova, 14 (A.A) _ Tas ajansı bil- barat dairesi reis muavini B. LozovsJd FRANSA IMZALAMIY ACAK. 

birimiz Berlinden bildiriyor : TUrkiye- diriyor : Bulgaristanm Moskova elçisi beyanatta bulunarak fngWz _ Sovyet DEN'fZ iMZALA Y ACAK 
nin Berlin büyük elcisi bay Hüsrev Ge- B. Tamenof Alman hükümetinin müsa- anlaşmasının beynelmilel vaziyeti esa- Viti, 14 ( A.A) - Vitinin :iyi malQ-
rede iJe hariciye vekAleti umumt kAtip adesiy]e 11 ve 12 temmuzda Sovyet hU- sından d~rir ve tariht bir manası mat alan mahfillerindt. beyan olunduğu
muavini bay Cevat Açıkalın cumartesi kUmetine tevdi ettiği notalarda Alınan ol:m mUhfm bir vesika ol~u söyle- na göre General Dentz bazı teknik me-
günU Alınan hariciye nazın bav Fon hükümetinin 18 birinci teşrin 1907 de mi$tir. - SONU Z İNCİ SARD'EDE -
Ribbcntrooun şark cephesindeki karar- imza edilen Lahey mukavelesine istina- Reis muavini sözlerine şöyle devam 
~ahına giderek bir kaç saat kal1lll$1ar- den Baltık deniziyle şimal buz denizine etmiştir: 
dır. Alınan malumata göre büvilk elçi- bir çoğu hastane gemisi olarak bir. çok - BUyü~ ~rit8n~m yanında. diln-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - büyük vapurlar göndermek niyetin~e Yanın. en buyuk sanayı ~keti ~~ 

B. Ce1>0t A~Jcalm 

olduğunu Sovyetler hükümetine bildır- Amerika vardır. Almanya ile tAbileri 
rr.iştir. B. Molotof buna cevap olarak h~ı;rl~et~ Aşık milletlerin vücuda. ge?--
13 temmuzda B. Tamenofa yaptığı teb- dıği. bırll~e k~ koymak me.cb'?1'1yetin
ligatta beynelmilel muahede ve ınuka- dedir. Eğer Avruna milletlen bırleşecek 
velelcri Alman hükürnetinin sistemat!k olurlarsa HitJer iki ve hatta daha fatla 
bir tarzda ihlftl ebniş olması dolavısiyle <-eohede çarpışmak zaruretinde kalacak-
LAhey muahedesi hükümlerine Alına?- tır. . .. 
ların riayet edeceklerine Sovyetlcrm Amerıkanın İng:lız - Rus anlaşmasm
inannmıyacağmı bildirmiş ve Alman or- da. ~oma~dit~r bir . devlet gibi telakki 
dusu tarafından en basit hukuku düvel edihp edılcmıye~ği hakkında ~~lan 
ka!deleri hilafına olarak Sovyet hasta- suale ,B. ~zovs~ şu ceva~ı vermıştır : 
nelerinin bombardıman edilmesini şiın· . -:. A~erikn suk<lt .edemı?"~k kad~ 
diden protesto etmiş bulunduğunu i1fi- büyük. b~~.11!e1!'1ek~. İngiliz - Amerı-

tm · şti kan bırhgı ıçtinap edilemez tarihi bir 
ve e 1 r. vakıa haline J{elmiş bulunmaktadır. Fil-

Bu vaziyet k~ısın?a Alm~Y~ hakika birlesik Amerika devletleri so
Lahey mukavel~~e . rıayet etmiye<:egı nuna kadar İngi]ıer,ye yardım etmttie 
ve hastane ıcemılcrını askeri maksatlar- karar vermistir 
Ja kullanmak istiyece~ şüphesizdir. · 

Sovyet hUkümeti bu bapta bütün de-= ~"::'; . 
• SONU ! INd SABb"BDB • ~ 

Almanlar iki va. 
puru berha
va ettiler 

---0-

tngUtzle• de yt-. 
manyanın flmall .. 111111 .. · 

sine ldleıan ena. ... 
Londra, 14 (A.A) - fngi)la --~ 

dırnan tayyarelerinin Alman,.... -..,. 
li garbfsinde bazı hedeflere htlcum ... 
tikleri öjtrenilmiştir. 

ALMAN TEBLltt 
Berlin, 14 (A.A) - Alınan....._. 
danlı~ın .tebliği : Düşman ~ 
ilzerine hafif akınlar yapmıe ,,. AWa
yanın şimali garbisinde • ,.lire 
bombalar atmıştır. Hasar ......... 
Gece avcı tavyarelerimiz "ı tntdJlııa 

- SONU 2 İNCİ SABll!GM • 
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Be adamlar bu ne rezalet! 

Şehrimizde im ar 
faaliyeti de
vam ediyor 

Penbe, gelenlerin Jıim olduğunu llilmiyormıq 
gibi onlara şfdd etle çdıışıyordıı- Hülıtimet lıonağının önü 

11e 1lir çolı yollar 
tamir ediliyor •• 

Bu kadının demirci Memonun karısı 
Penbe olduğunu Firuı: bey ona daha 
ilk ba~da anlaımştı_ 

Bir elinde yaruın bir mum bulunan 
Penbe öteki eliyle de parmaklığa tutu
nuyordu. Bu vaziyette merdivenden oşa
ğı inerken pa~ahla yanındakileri göre
rek birdenbire durmuştu. 

Falcı çingene kansı Sultan Muratla 
Firuz beyi ve Diiçe Melınıet ağayı kor
kudan büyümüş gı'bi göriinen gözlcrile 
ayrı ayrı slize'l'ek: 

- Be adamlar, Bu ne rezalettır, diye 
baykırmağa başladı, siz kimsiniz? Gece 
vakti evimde işiniz ne? 

Deminden beri kapıunu tokmakayıp 
duruyorsunuz. Bir ı:e bu yet.işmiyormuı 
gibi kapıyı kırıı:ı e\·imin içine girm~k ce
ııaretini gösterdiniz. 

Şevketli pa~:ıhımızın saye.sinde her 
kesin evi, barkı her türlil taarruzdan 
masundur. 

Bugün Sultan Muradın Istanbul içine 
.aldığı mehabetin tesirile kuvvetliler 
Acizlere el uzatamaz oldu, Padişahımı
zın saye.1inde kırlarda kurtlarla kuzu
lar bir arada do~ıyor. 

Bu dakikadan tezi yok, hemen evim
aen çıkıp gitmellsinlz. Yoksa şimdi bil
tun mahalleliyi ayağa kaldırım. Bir ker
re yakayı ele verdiniz .mi, sonra ceilMın 
!!nünde soluğu alırsınız:.. 

İş bu raddeye gPlıneden edebinizle, 
ve kendi rizanızla buradan defolup gi
İiin bakayım .. 

Penbenin kopardığı bu yaygara kar
şısında hünk!r biç istifini bozmıyarak 
d!k ve miltehakklm bir sesle dedi ki: 

- Dur be kadın .. Hiç telaş etme. Biz 
buraya fena bir maksatla gelmiş d'1!i-
llz ... 

- Fena maksatla gelmemiş ot.aydınız 
böyle mi yapardınız? İyi bir niyetle g,._ 
lenler hiç kapıyı larıp böyle zorla bir 
evin içine girerler mi? 

Hilnklr Penbenin bu itirazını da ce
vapsız bırakmadı: 

- Vakıa kapıyı kırdık, zorla içeriye 
girdik amma buna biraz da sen sebebi
yet verdin. tki saatten beri kapıyı çalıp 
(luruyoruz:. Bize ses vermiş ol"'1ydın ka
pıyı kırmak zahmetinden bizi kurtarmış 
olurdun. 

Şimdi sözü uzatınıyalım. Samatyada 
oturan meşhur bakıcı kadın sen değil ... 
mısın. 

Seninle bir parça görüı;üp konuşmak 
istiyoruz. Fakat burada olmaz. Biri mü
nasip bir yere al. Orada baş haµ \•erip 
görü§t'lim. 

Pcnbe bu sözlere inandığını ve bu ge
ce ziyaretçilerinden kcndL<ine bir fena
lık gelmiyeceğine emin olduğunu anla
tır bir tarzda yelkenleri suya indirir gi
bi görünerek: 

- Siz çok zorlu kabadayı adamlara 
benzersiniz, dedi, yüzünüz, buraya fe
nal!k yapmak içi.o gelmediğinizi bana 
anlatıyor. 
Vakıa evimin kapısım kırdınız ve be

ni zarara soktunuz amma. bu ziyanı taz
min edeceğinizden eminim. 

Hadi allalar ... Kapıyı örtünüz de yu
karıya çıkınız. Maksadın" her ne ise 
orada bana anlatırsınız .. 

Kendisini istediği renge sokmakta ve 
dilediği gibi güstcrınekte pek ziyade ma
hir olan çingene karısının söylediği bü
tün bu s(;zler ve aldığı pozlar adi 
birc·r yapmacıktan ibaret bulunuyordu. 
Yoksa gündilz Firuz beyle görüşen Pen
be gelenlerin kimler olduğunu daha ka
pının ilk çalını~ında anlamıştı. 

Ayni zamanda merdivenden inip te 
eve girenleri görür görmez bunların ara
sında Firuz beyi hemen te~his etmi~ti 
ve derhal Sultan Muradın nedimini hiç 
tanımıyormuş gibi görlinmeğe karar 
vermişti. 

Çingc"lle karısının büyük bir zekaya 
ve müstacel harckeller karşısında der
hal tedbir almak gibi müstesna bir kav
rayış kabiliyetine malik olduğuııu anla
tan bu vaziyeti karşL<ında Firuz bey şa
şırmaktan ve Penbenin gösterdij'<i meha
rete. soğukkanlılığa hayran olmaktan 
kendini alamamıştı. Firuz bey içinden, 
kendi kendisine dedi ki: 

- Kadın kurnaz ... Dünyada bir eşine 
daha rastlanamıyacak derecede zeki.. 

Buraya gelenlerin kimler · olduğunu 
şüphsiı biliyordu. Buna rağmen vaziyeti 
o kadar güzel idare etti ki eğer bugiln 
buraya gelip te onunla görüşmeseydim 
çingene kansının gösterdiği sanat karşı
sında ben bile aldanırdım. 

--o--- • 
Belediye şehrimizde imar faaliyetine 

devam ebnektedir. Yakında hükümet 
konağı önünde esaslı tadilat yapılacak, 
buradaki yollar beton olarak iıı.şa edi
lecek ve muntazam çiçek tarhları vücu
da getirilecektir. 

Eşrefpaşada 558 inci, Mumcuzadede 
de 746 ıncı ve İkiçeşmelikte 775 sayılı 
sokakların kanaHzasyon in.$aatına baş
lanması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Gümrük karşısında Atatürk caddesiy
le Cümhuriyet caddeleri arasındaki par
terin etraf yaya yollarının betonla in
sası, Kadifekaledcki yolun tesviyesi ve 
betonlanması, Bayraklıda rıhtun duva
rı inşası, Karşıyakada turistik yollann 
etrafına kordon çekilmesi ile erler ma
hallesinde 900 ve 901 inci sokakların 
parke tasla esaslı surette tamiri icin de 
lüzumlu bdbirler alınmıştır. Bütün bu 
yolların tamiri kısa bir zamanda ikmal 
edilecektir. 

~~~-...,_·~~-

Valimizin tetkik 
vt~ teftişleri 

--0---

Valimiz B. Fuad Tuhal dün Bornova 
turistik yollariyle Bostanlı yol inşaatını 
teftiş etmiştir. 

Pazar günü Kar$1yakaya giden B. Fu
ad Tuk.sal, yapılmakta olan yüzme teş
vik müsabakalarını bir müddet takip et
tikten sonra Halkevirıe g!tmiş ve muh
telif mevzular hakkında hasbihallerde 
bulunmuştur. 

Halkevinden sonra Karşıyaka gençlik 
kulübünü de ziyaret ed~n valimiz genç
lerle spor hareketleri hakkında müda
velei efkarda bulunmus, Karşıyaka sa
hac;ının önünde bulunan arazinin istim .. 
Iaki me.'lelcsini mahalbıdc tetkik elmiş 
ve saba ile tesisattaki noksanlarnı ik
mali için alllkııdarlaı-a direktifler ver
miştir. 

-~~--~-~ 

Pazar günkü zelzele 
İşte görüyorsun ya? .. Bunun böyle olu-
şunda kabahat bize raci değil - B t T M E D İ -

Pazar 1'ÜJ'Ü . brimlzde vuku bul ve 
on saniye kadar devam eden orta şid
dette zelzelenin Foça, Kemalpaşa, Ku
şadası. Dikili, Çeşme, Bayındır, Karabu
run, Seferihisar, Torbalı ve Urla kaza
larında da hissedildiği ve zelzelelerin 
3 - 10 saniye kadar sürdüğü anlnsılmıır 
tır. Hiç bir tarafta hasar ve zayiat yok
tur. 
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Asar izmihlal görünmesin bir yerde! 

Muazzam Fransız donan
masından elde ne kaldı? 

--------
Tuhafiye eşyasında 
lıôr nislleti.. 

gün öğleden evvel vali muavini B. Ek-

Fransız harp filosu ç olı zalflerni.ştil' .. Artılı 
elaemmfyetH IJir lı111111e t teffıif etmemefıtedir 

Vilayet fiat mürakabe komisyonu bu
rem Yalcınkayanuı reislif(inde toplana
cak, tuhafiye esyası satışlarında kAr nis
betlerini müzakere edecektir. 

F rmuıa: donanma•mm bugiln]cü vazi
yeti nedir) Bu donanma ne de<ccede 
kuvvetlidir) 
Mareşal Petenin elinde bulunan ge

milerin (timdilik iınklnsız görüldü~n
aen oırf nazari ola .... lı:) diinya alı....Unde 
vukubulacak mühim bir değişiklik aa
yesinde teknn i4e yanyabilecek bir hale 
geldikleri takdirde ne gibi yardımları 
dokun•caktır?. 

Yedi büyük g"'1'.i Fransız donanma
••nın i.skell"tin · lf"~kil ediyor: 

1913 - 14 9Cncsinin: Courbet ve Paris, 
1915 - 16 nın Bretq~nc, Provence, Lor
rainc, 19 3 7 - 39 uıı Dunkerque, Strııo
bourg, 1940 - 4 1 rin Richelicu ve jean 
Bart ve nihayet 1942 de bitecek olan 
Clemenceau ve Ga9Cogne. 

* Sırf birer ümitten ibaret olan son iki 
ıı:cmlyi bir tarafa bırakarak Richelieu 
ve jean ... Bartın vaziyetlerini tetkik ede
lim. 

Mütarekenin il1'zalandığı sıralarda 
jean - Bart, St - Nazairede in~a edil
mekte idi. Halkcı cen..hı., kurduğu ve 
Bmeleye bir çok hakla• ve dinlenme :za
manı vell"'n na7.ariyele_· unutularak her
kco ınıyretle ı;aiı.maya b•şladı, aoıırari 
bir müddette gemi oathi bir .-kilde ku
rularak denize indirildi. Kazablankaya 
vttrd1.. F u limanında ztrhlının İn$a..abnı 
tamamlamak için lazım ola.n tersaneler 
Lulunmadıi~mdan iean - Bart eimdilik 
l<ullanılacak bir lıald~ olmasa bile istik
balde muh•kkr.lı: işe yanyocaktır. 

jean - Bartla aynı bicimde olan Ric
helieu de onun gibi 35 bin tonluk, 8 
tone üç yÜZ ..,Jı:ııenlilı: büyük topu (kü
diklerl saymakamn ~ bulunan ve hareket 
ı-rıhilivetinin VÜZ<lt" kırkını alan kuvetli 
bir zırha maliktir. Ricbelieu jean - Bart
t n daha iyi bir şekilde bitmek üzere 
DakaTda bulunu•k~n lnı;:iliz donanması
nın ve General Dego1 kuvvetlerinin hü
c:umuna uğramı~r: bu çarpı~ada ol
dukça yaralanmış Te ciddi bir tamir 
•lirmcdikçe her hangi bir deniz harbin
de işe yaromaz bir hale ı:elmi4tir. 

* 1937 - 39 sınıfma dalıil olan 25600 
t"nluk ve 330 lu!· sekize- ai<ır topa ma
Ulı bulunan Dunkcrque ve Strasburıı: ge-

milerinin vaziyeti nedir> 
Dunkerque Menı - el - kebir limanın

da lngiliz topçu ateşinin tesiriyle bat
mışhr. 

Büyük bir soğukkanlılıkla Strasbur
Ş!Un kaptanı lngiliz gemileri araınndan 
$!eçerek Toulona kedar gitmeğe muvaf
Fıtk olmuştur. En ıon sistem makinelere 
s&.hip olan hu zırhlı Fransız bahriyesinin 
emrinde bulunan en iyi ve en kuvvetli 
Ş::l"midir. 

E.•ki, fakat sıra ile 1920, 1935, 1936 da 
yeniden tam!r edilmiş olan Bretagııe, 
Provence ve Lorrnine'in kıymetini har
bm başınad her kes takdir edebiliyordu. 
Fakat şimdi bunlardan ne kaldı? 

Provence, Dunkerk ile ayni zamanda 
Mers - el - Kebirde batb. Bretagııe ise 
bir infi!Alı: neticesinde mahvoldu. Geri
ye yalnız Lorraine kalıyor ki o da simdi 
l•kenderiyede İngilterenln nezareti al
tındadır. 

Courbct ve Paris en eski zırhlılardır. 
Her iki,.;, de diğer ücü gibi 22.189 ton
lukturlar. 

Bretagııe ve Provence'in 340 !ık on 
tane, Lorraine'in sekiz tane topunun 
vanmda Courbet ve Paris'in en af(tr ba
taryasını 305 lik on iki top teşkil elmek
terur. Simdi ildsi de İngilterede bulun
maktadır. 
Fransanuı kıymetli donanmasından, 

görllyoruz ki yalnız Strasbourı:ı (daha 
sonra Jean - Bart ve Richelieu) Fransız 
bayrağım taşımakta ve vaziyet icap et
tirirse barba ha= bir lıa1de bulunmak
tadırlar. 

* Kruvazör, tayyare gemileri, denizalb-

--------·----
ZABITADA 

Bir sabıkalı yeni 
bir cinayet işledi 

--o----
Keçecilerde Fevzi pa.şa bulvarında bir 

cinayet olmuştur. 
Sabıkalılardan Yusuf oğlu Bayburtlu 

Bekir Boz, sokakta rast geldiği Tahir 
oğlu Malatyalı Mehmedi yakasından tu
tarak •Her zaman sen benim arkamdan 
geziyorsun.. Senden şüphe ediyorum .. • 
demiş ve hfunil bulunduğu bıçağı çeke
rek üzerine saldırmıştır. Mehmedi ba
cağından ağır surette yaraladıktan son
ra kaçan Bekir Boz, bir müddet sonra 
kanlı bıçağiyle birl!ktc yakalanmıştır. 

Hastaneye kaldırılan Mehmet aldığı 
yaranın tesiriyle ölmüştür. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Kaptanın 470 liraSL. 
Sahil park gazinosunda Süleyman oğ

lu Nuri Savaş. Mercan motörü kaptanı 
Hüseyin oğlu İsmailin cebinden 470 li
rasını yankesicilik suret!yle çalıp kaç
nuıısa da yapılan mkı takiı:ı neticesinde 
tutulmuş ve üzerinde bulunan 393 lira 
istirdat olunmuştur. 

Bir kızı iğfal etmiş.. 
Kemerde Ralkapınarda Şükrü of(lu 

Rayrinin izdivaç vadiyle bir kızı ka
çırdığı ve kirlettiği şikAyet edilmiş, ve 
Hayri tutulmuştur. 

lar şimdi ne oldu? Onların vaziyetleri uğramışbr. 
hakkında her kesin malOmab olmadıf(uı- 32 muhripten altısı Dunkerkte batmış.. 
dan yerlerini tayin etmek güçtür. Bilin- !ardır. Altuı Mısır veya İngilterede olup 
diği kadar vaziyet şöyle bir manzara ar- geri kalan 20 tanesi hazır bulunmakta-
zctmektedir : dır. 

(7 si a~ ve 11 hafif olmak üzere) 18 32 torpil gemisinden ancak 12 tanesi 
knıvazörden 9 u Toulon. Kazablanka ve bahriye nezaretinin elindedir. 
Antil arasında; albsı İnı?ilterede, ik;si Denizaltılara ı?elince : Bunlar hakkın
Antil adalarında ve biri de Hindiçinide da kat'! bir rakam vermek imkansızdır. 
bulunmaktadır. Bunlann sınıflan 926 Umumi vaziyet şndur : 
ile 937 arasındadır. Suffrenden maada Fransız donanması çok zaiflemis, bil-
hic birisi batmamı$br. hassa zırhlıları çok a~tır; ehemrnl-

Tayyare gemisi Bearn (1914 - 1928) ~·etli bir kuvvet teııkil etmemekle bcra
Martin'kte kalmış ve Commandımt-Tes- 1 her oldu!<,, mlihim bir }'1lrdtmda bulu
te (1932) Mers - El - Kebirde hasara nabilecek haldedir. 

Fuar hazırlıkları hararetlendi 

16 Ağustosta güzel bir 
gardenparti verilecek 

Garden partiye AnlıCll'a 11e istanllııl gazetedle· 
ri ile beraber 1lir çofı zellat da11et olanealı .. 

Belediye reW doktor Behçet Uz, dün ınak üzere bir komite teşkil edilmiştir. 
Kültiirp:ırkta fuar için yapılmakta olan Ko!"İte geniş bir program hazırlıya
hazırhkları gözden geçirmiştir.. Fuar cak, hmir ve civarından gelecek davet
mevsimlnin yaklaşması üzerine hazırlık- lilerin saat 19 dan itibaren sabaha kadar 
!ar hararetlenm'.ştir. Resmt ve hususi Kültürparkta, gazino ve ef(lence mahal
pa\•yon sahipleri pavyonlarını tamir et- !erinde eğlenmelerini temin için her tür
tirmekte ve tefrişi için lüzumlu olan lü fedakarlık yapılacaktır. 
maddeleri hazırlamaktadırlar. 

15 ağLL<tosta fuarın bütün hazırlıkları O gün misafirlere fuar için getirile-
ikmal edilmiş olacaktır. cek artistlerin numaraları da gösterile

cek ve bu hareketlere Mazarilı: orkestra-
Her sene olduğu gibi bu sene de 20 •ının iştiraki temin edilecektir. 

agustosta açılacak olan İzmir Enternas-
yonal fuarının hR<meti, eüzelliği, eğlen- Gardcn partiye Ankara, İstanbul ve 
ces! ve hareketi diğer sen<'lerdckinc nis- İzmir gazeteleri erkfuıiyle ajans müınes
beten pek çok üstün olması için büyük silleri ailPlcriyle birlikte davet edile
bir faaliyet sarledilmcktcdir. ceklerdir. Bu ves!le ile matbuat mensuP-

Fııar sahasındaki genis ve hararetli !arının fuar için yapılmakta olan hazır
yeni faaliyetin neticeleri gösterilmek lıkların büyük seyrini yakından takip 
üzere 16 ağustosta fevla.Iade güzel ve ••tmeleri ve buna müvaz.i olarak ta ayn
muhtesem bir garden ı"1rti verilecekt:r. ca şehir içindeki imar faaliyetini gör

Memleketimizde hic • 
bir iase sıkıntıs ı 

> 

melhuz. değildir 
- BAŞTARAFI 1 İNCt SAHiFEDE · 
Keza toprak mahsulleri ofisi tarafııt• 

dan tatbik edilen fiatlerde yanlışlık var· 
~. bunları da dUzelbnek gerektir. Çüıt· 
ku asıl olan milstahsilin bir senelik eme
ğinden hakkile istifade etmesi, ve mU... 
tehlikinden de sebepsiz bir bahalılığ• 
maruz kalmamasıdır. Hükümetin büyük 
bir dikkat ve itina ile tatbik ettiği bU 
prensiplerin tehakkukuna tam manasile 
mUzaharet etmek, devlet müesseseleri 
kadar bütün vatandaşların borcu ve va• 
zifesi<lir. 

----
B.ArlF İHAH 
İST AHBULDA 

l'.A. 

İzmir ihracat ve ithıılAtçılar birli,, 
umumi kltibi B. Atıf İnan dün mezunen 
İstanbula ~tmiştir:::' ;.;.· ----

Yunan başlıonsolosu-
nun ziyareti.. 
Y unanistanın İzmir baş konsol<>.>ıt 

dün valiyi ziyaret ederek hir müddei 
görüşmüştür • 

Garden parti hazırlıklariyle m~sgul ol- meleri teıııin olunacaktır. ----------------

,,-Md;;-;,-1ı~ilr:ı~-;;~-r·1:::'-11;;;:;-;7 750 Ç~7ar- Cephede iman ha "ici11B 
humluk ihtiyacı kahve getirili yor DL Ziri ile bir mülikat 

İleride müşkülatla karşılaşmamak 
için kazalardaki buğday, arpa ve çavdar 
müstahsillerinden tohumluk ihtiyaçları 
olup olmadığı ve ne mikdar tohuma lü
zum bulunduğu vi!Ayet ziraat m\idürlü
ğü tarafından sorulmuştur. 

Gelecek cevaplara göre tobwnluk 
maddeler simdiden satın alınacak ve 
çiftçilerin ihtiyacları nbb•t'nde dağıtıla. 
caktır. ----izmirde iase müdürlü· 
ğü ızııru!uyo,. .. 
Ankara ve İstanbulda olduğu gibi 

şehrimizde de bir iaşe ınüdürluı;ii ihdas 
edilçceğini cv\·elce ya1.mıştık. Bu hu
sustaki hazırlıklar nihayet bulmak üze
re olduğundan teşkil't yakında kmula
rak faaliyete gcçec kUr. 

Haber aldığırmı.a göre. İzınir iaşe mii
dürünün tayinine kadar bu vıızifenin 

Şehrimize 750 çuval kahve getiril
mektedir. Bunların İskenderundan yola 
çıkarıldığı hakkında alakadarlara malö
mat gelmiştir. 

Bil' kaç güne kadar İz:mire getirile
cek olan kahveler ticaret vekaletinden 
j?Önderilcn tevzi talimatnamesi dahilin
de halka dağıtılacaktır. 

------
TAMİR EDtl,ECEK 
Yol 11e lıöpl'tiler .. 
Vilayet Daimi Encümeni vah B. Fuad 

Tuksalın rebHğinde t<oplanmış, Ödemiş 
ı\dagide yolunun 6 ıncı kilometresinde
ki beton k5prünün tam!rini bir müteah
hide fi895 1 iraya ihale etmi~. Ödemiş 
Adagide yolunun 3 üncü kilometresin
deki 25 mel.rı'lik ve 6 ıııcı kilometresin
deki 35 metrelik ahşap kt;prülerin ta
miri eks:ltmcye cıkanlma.ını da karar 
altına almL-;tır. 

-~-şehri.nüz ticaret ve sanayi odası umumi n t linl 
kAtib! B. Turgut Tlirkojıiu tarafından uergama 0 e 
vel·ulet,n ua.c.;ı n uvuTı f~orü1m ıı: r. e ~.:IE~t~C:eJlı 

- Turistlerin ıstirahatini temin maksa-
.FLEDİYE diyle Bcrgamada •İlim evi• namiyle te

sis olunan otelin kontrab bitmiştir. 
Daimi encümeninde Otel'n iyi ve matlup bir surette idare
Belediye Daiml Encümeni dün Reis si için vilayetçe Bergama belediyesine 

Behçet Uzun reisliğinde toplanmış, ye- icara verilmesi muvafık ı?örülmüş ve 
• bazı jn••atı miiteahhide ihale etmiş- dün toplanan daimi encümen buna ka-

nı ·- 'l' tir rar venruş ır-
u=~~==~er~~;=--=~'!)""~~~ 

.Suri_yede ancak harp lngıltere - Sov yet ıtı-
ştmdilik durdu lafı ve Almanlar 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - BASTARAFI 1 İNCİ SAIDFEDE 
eeleler hakkında hükümetin mütalali.sını Meşhur bir söz vardır : •Düsen iki 
almak üzere lngilizlerin mütareke şart- kist birbir.ne tutunmakla diişmekten 
~.rını harbiye nezaretine bildirmititir. kurtulamaz...• 
Su cihet ehemmiyetle kaydediliyor ki Siya'! bakımdan mütalb edilruği za
lngilizlerle Franıuzlac· ara.smda henüz man ise şu cihet ehemmiyetlidir ki Plu
mütareke kat'l olarak akdedilınit değil- toknısi ile Bolşeviklik arasında Avrupa 
dir. Ancak mahlL'lamatın durdurulması aleyh!nde müttehit bir cephe kurulmuş
h>kkındaki mukaveleleri General Dent- tur. 
zin müm ... ili General Verilhan prafe Çörçilin Avruı:ıaya ihanet ederek bu 
•imiştir. Suriye ihtilafının oulhu hakkın- kıtaları Bolşevikliğe teslime her An ha
daki anlaşma bizzat General Deniz ta- zır oldu?,undan Berlin siyasi mahfilleri 
r~fından imzalanaukbr. Fransız bükü- lıiç bir zaman siiphe cbnis değillerdi-. 
ıneti müareke hakkındaki noktai nazarı- Fakat çok şükür işler öyfo bir inki
nı bildirmekle beraber anlaşmayı imza- safa kavuşmustur ki ,1(1'rek İngiliz ı:ılu
l•mıyacakbr. tokrasisinin gerek BolıeviklHlin ce-r.alan-

Viside beyan olı.nduğuna göre Suri- dırılacağuıdan hiç şüphe yoktur. 
ve ihtilifı mahalli ııokeri bir hadisedir. 
Fransız hükümetinir siya8etiyle alaka
dar değildir. Ve gerek Franstz hüküme Moskova Almanların 

talebini reddetti Linin lngiliz hükümeiyle olan münaıe- bı'r 
!:>etlerine, gerek Fransız hükümetiyle 
Suriye hükümeti arasındaki münasebet-
lere taalluku yokur. Bundan başka iyi - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
rnallhnat alan F ramız mahfillerinde be
yan olunduğuna nazaran lngiliz müta
reke fUllan münh&Bll'an askeri hususa
t" eamildir. 

Kudüs, 14 (AA) - Mütareke mü
Takerderinin neticeai sabıreızlıkla bekle
nilirken Suriyedc muhasamatın nihayet 
verildiği haberi Filistinde endişeleri iza
l" etm.L, ve büyük bir memnuniyet uyan
dırmı.br. Çünkü Filistinde bu 34 giinlük 
muharebe müttdildere tahmil edilen acı 
bir zaruret telakki edilmektedir. Kudüa
tt' tahmin edildii:tine göre Vişi hüküme
tinin müttefikler tarafından ileri eürülen 
mütareke .,artlarını reddetmesine rağ
men askeri vaziyet dolayuiyle General 
Dentz müzakereye girl.şmeğe mecbur 
hlmıştır. 

Vişi 14 (A.A) - Royter ajansı bildi
riyor: Resmt Fransız ajansı tarafından 
pazar akşamı neı;redilen bir tebliğde 
general Dentze kabule şayan gördüf(ü 
şartlarla münasip gördüğil zamanda mü
tareke imzası için tam salahiyet veril
diğini bildirmektedir. Tebliğde ilave 
edildiğine göre bazı teknik meseler hak
kında Vi~inin müta15.asının sorulmuş 

olması vaziveti hiç dellistirmemektedir. 
Bundan anlaşıldı!lına nazaran Vişi Lon
dranın tekliflerini tetkikten imtina eder
ken aakerl balmndan biltUn tedbirleri 
almak sa!Ahiyeti general Dentze veril-
miştir. 

!illere malik bulunuyor. Bi.naenaleyb 18 
birinci teşrino 1907 tarihli L8hey muka
velcsin!n bu gemiler hakkında tatbiki
ne riza göstermemektedir. 

., ........................................ . 
5 ANKARA RADYOSU 5 . - . 
5 Rl'C.ÜNKÜ l'ROGRı\M E .......... ----- ........ . 
7.30 program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Milzik pl 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl 8.30 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Türkçe pliiklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 Müzik : Türkçe pliiklar ... 
13.15 - 14.00 Müzik pl 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı 18.03 Müzik : Rad
yo salon orkestrası 18.30 Konuşma : 
Memleket postası 18.40 Müzik : Radyo 
salon orkestrası 19.00 Konuşma (Yuva 
saati) 19.30 Memleket saat ayan ve 
~ians haberleri 19.45 Müzik : Fasıl sazı 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik (pl.) 
21.00 Ziraat takvimi ve toprak mahrul
leri borsası 21.10 Müzik : Saz eserleri. 
taks!mler ve oyun havaları 21.30 Ko
nuşma 21.45 Müzik : KJAsik musikiler 
programı 22.30 Memleket saat ayarı. 
ajans haberleri, borsalar fiatleri 22.45 
Müzik ı:ıl. 22.55 - 23.00 Yarınki program 
ve kapanış.. 

- BA$TARAFI 1 İNCi SAHİFEDE • 
nin, bu ziyareti Türkiye - Almanya dost
luk muahedes'nin musaddak nüshala· 
rının teatisi için Bcrline J?elmiş olan J3, 
Cevat Acıkalını Fon Ribbentropa tak· 
dim etmek mak.sadiyle vuku bulmuştur· 
Mülakat samimi bir dostluk havası için
de cereyan etmiştir. Büyük elçi ve baY 
Cevat Açıkalın gördükl<'ri hiisnü kabul
den miisait b:r intiba hll•ıl etmiş bulun
maktadırlar. 
MOSKOVADAKİ ALl'tl S SEFA
RETİ FRKıiNI ~U.:MLEKETİMİ.ZD°6 
Berlin, 14 (A.A) - Almnnvnnın Tür

kiye biiyük elçisi, Moskovadaki Alman 
bü.viik elçilik mC'tllıırlari~ e Leninıırnd 
ve M<1skova baş kcmsolosluklan memur· 
lannın başlannda büvük elçi Fon Der 
Sulemburg olduğu hnlde Türkiyeye gel
diklerini resmen bildirmistir. Viladivos· 
tok baş konsolosluğu memurları da 12 
temmuzda Mançuriye varmışlardır. Fon 
Der Sulcmburg muhııs:ımat b:ısladı~ 
zaman ş:ı.hsi •·l~ri dolayısiylc Sovyet 

"aaı;unn ~ 

fakatinde getirmiştir_ Halen Sovyet Rus
yada bulunnn ve münaka!At ı:üclUklerl 
sebebiyle henüz Türk hududuna gelme
miş olan Alman tebalarının sevkleri 
için Sovyet Ilusvada Alınan menafiiniıı 
himaye.sini deruhte eden devlet mü CS
sillcri tarafından Sovyet =kam.~tı ncz
d'.nde J3zım gelen c!'plomatik teşebb~ 
ler yapılmıştır. 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAH1FEDE • 
muharebe tavvaresini diisiirmÜ$lcrdir. 

tNGtLIZLERtN VERDtôt 
TAFSiLAT 
I.ondra 14 (A.A) - Hava nezaretinin 

teblif(i: !n_ıtiliz hombardıman tayyareleri 
dUn gece yeniden Almanyanın şimali 
ııarbisinde uçuşlar yanmışlardır. Hava 
her no kadar müsait olmamakta devan< 
etmis i•e de tayyareler bilhassa Bremcn 
ve Veııeyzaht endüstri hedeflorine veniş 
mikvasta hiicumlar yapmışlardır. Anıa
terdam ve Ostand dokları bombardımaıı. 
edilmiştir. Rotterdam petrol depoların• 
da yan~ınlar çık•nlmıı;tır. 
Avcı tayyarelerimiz dUn gece yaptık· 

lan taarruz! keşifler esnasında simall 
Fransada düsman tayyare meydanlarına 
hUcum etmi lerdir. Bütün hu harekftta 
istirak eden tayynrclcrimizd n yalnd' 
birisi i\.s..'Ün~ dfintnemiştir. 

ALMAN HÖCUMI.ARI 
Bcrlin, 14 (A.A) - Alman Başkuınan• 
danlığının tebliği : İngiltereyi çeviren 
denizlerde savruı tayyarelerimiz kafile 
halinde ilerl'yen düşman gemiforindeıı 
iki şilebi berhava C'tınisler ve di~er iki 
vanura da isabetler kaydetmislerdir. 

Savns tayyarclerinden ınürekkeo te
sekkiilicrirniz dün gece İm?ilterenln ce
nuo ve cenubu şarki noıklarında Hmnn 
tesisatını bomhalamı<lardır. 

Ki.SACA 
• ••••• 

Tathbir oda 
Yıı•mı f:<'ZAC'I KEM ,\L K AKTA$ 

Seker çuvallarından ~a}·et tık ccket
leı yapılıyormuş. üzerinde şekerin tadı"" 
m taşıyan bu açık renkli kuma~larclofl 
valruz ce-ket oluyor, fakat pantolondtt 
i<ı;in tadı kaçıvor, htı çuvallardftn panto'"' 
lo" olmuyormus~ Bu"da pe-k be.is vok· 
Gii7.el ve tatlı Lir cekete nasıl olsa fan• 
1'1zl bir pantolon eklenir. Bence bövl• 
,.lbi~e ~iyenler elleorine teker kamışındatı 
da birer baston alsalar şıklı"ın tadın• 
dov11m olmıyaeakıır. 

J\falı'lmdur: Taılı her şeye alem ol· 
mu~tur. Hatt.ii tatlı sö::: yılanı deliiHncl•0 

'lhrır bile derler. Şeker çuva!mcl•0 

kendine ceki düze~ vt"renlcre tavsi1·e 
ed~rim, r,-üler vüzlü, tatlı ,:cö71Ü ol'11'01e1'ı 
C z-aman Cf"ketlerinin med'lu\üne uvrnUfı 
havala iyi intibak etmiş olocaklardır· 

Şekercilerin kulakları çınlıtsm. 
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Fransız ihtilalinin yıldöniimli 
~----------------x•x:~---------------

lh ti I a J nasıl başlamış, 
nasıl bitmişti? 

16 ıncı l.uinin fdaıteslzliği .11aıııın feveranı• Hıı
lıulıu IJeşeıe beyannames ı . Kralın Jılyotinde lda· 

rnı. DalıUi ilıtilôf ue lıarlci teldilıeler • Na· 
polyon nonap art sahnede-

14 Temmuz Fransız ihtililinin yıldö
niimG ve Fransız miID bayramıdır. Bu 
münııaebctle tesirleri bütün dünyada 
görülmüş ol~n Fransız ihtilali hakkında 
Jcısa notlar oeklinde mücmel malilmat 
hası faydadan hali değildir. 

Frnnsada on dördüncü Louis ile on
C:lan sonra gelen hükümdarlann yapbğı 
harpler. israflo.r ve masraflar devlet 
bazinesini bitirmişti. Vaktin maliye na
Zırlan sarayın masrafını kısmak sure
tiyle bütçeyi düzeltmeye uğraştılar. O 
lmman aaraydn israflan ile meşhur Ma-

v A Z A N: lSMAtL ıLHAN 

edemedfler. 
Önceleri kendi salahiyetlerini azal

tan 1 791 kanunu esasisine riayet etmeği 
voô.d ettiler. Falcat sonraları hundan 
vazgeçtiler. 

Asılzadelerden pek çoğu da ihtiliıl 
Fırtınasına dayanamıynmk harice kaç
mışlardı. fsviçre, Almanya ve Avustur
~·uya yayılan asilmdeler Avrupa prens
;,.rine müracaat ederek Fransada ihti
ı;lin önünü almftlannı istiyor ve memle
\ete dönünce kanlı bir intikam alacak.
hırını ııöyliyorlardı. 

rie Antoinette vardı. Kendisine tasar- * 
nıf tavsiye eden nazıdan birer birer 
aı:.lederck: yerine kendi fücrine uygun 1789 Teşriniev,•clinde erkekli ka-
oltınlan alırdı. rtınlı büyük bir hlabalık kral ve krali-

l 788 yılında on albnc.ı Luia devlet ceyi Versaydan Parise getirc:!L Burada 
l:iazinesini kurtarmak için son bir çare onlan daha sıkı bir kontrol altına aldı. 
olmal: üzere kilise ve halk mlimcasille- Kral ve Kralice çocuklariyle birlikte 
rile a ılzadelerl Vemı.y (VC?Bailles) sn- &·nçmnk teşebbüsünde bulununca. hal
raymda bir toplantıya davet etti. Bütiin kın süphesi kine döndü. Kral ve Krali
murahhaslar 1789 senesi Mayısında ce Fransız hududunda ynkalnnıp getİ· 
Yeraaya geldiler Hepsinin arzusu ve ri1diler. Ve o günden aonra hükümdarlık 
qik&yetleri başka başka idi Ukin hepsi öliime mahkum oldu. 
Cle blr meşrutiyet tesisinde birleşiyor- Bu hadiseler ihtilil1cilerin ikiye ay-
lardL rılmnmna aebeo oldu. Bir kısmı meşru-

Fran91Z ihtilali Veraayda S Mayısta tiyct iııtiyen krelcılar. ötckllCT Demolc
l:iaolıyan bu toplantı ile ille adımı attı rnt cümhuriyetcllerdl Bu suretle ihtilal. 
ve halle murahhaslan ihtilale yol açtı- ciler nramnda iki fırka teesüı etmiş oldu 
lar. Bazı asıhndelerle papazlar da on- 1792 yılının t O Ağustosunda büyült 
bra iltihak ettllcr. Toplantıya cMillet blr kalabalık Tuileri sarayına girdi. mu
Mecl!sb ismini verdiler. hafızlan öldürdü. ve Kral hanedanını 

Murahhaslann birleşerdt meşrutiyet tt'Şrİİ meclise ilticnya mechtll' etti. Aynı 
istemeleri kralı kızdırdı. Hepsini saray· senenin 2 7 EvlOlünde Frnnaada lı::m11ı
CLın kovmak ve içtimaı dıığıtmak istedi. iın ilga cdildimne dair bir karar kabul 
L6kin azAlar bu emri rebllğe gelenleri: olundu ve cümhuriyet ilan cdildl Dört 

c - Gidiniz, efendinize sö,Jeyiniz. ay sonra da On tlJbncı Lotıis öldürüldü. 
Biz burada milletin iradesiyle otunı- * 
Yonn:. Bizi burndar. ancak süngü ile çı
knrahilirlCT.> diye bağırdılar. 

Bu bfiyük cesaret krala göre küstah
ça bir cüretti. Louiı! Versayı askerle çc
\•irmeğe teşebbüs etti. Fak at Versıwda
ki İsyan Pnrisc de aksetmi!>tİ. Burada dn 
halk 14 T emmuzdt> Bastille hapishane
eini bnsarak mapuslan serbes bırabnı,_ 
b. 

Bastflle hapiıılıancsi alındıktan sonra 
Pnris. halkın mümessillerinden ibaret 
bir heyet tarafından idare edildL 

Lakin asıl mesele meclisin millete 
"'alidcttiRI mcşnıtiyetln :llamndaydı. Bu 

hada çalıoma gayet yavaş yürüdü ve 
nncak 1791 yılında sona erdL 

* 
Meşrutiyeti ilan eden vesikanın en 

mühim pnrçnsı «Hukuku beşer beyannn
mesi> idi. Bu beyannamede ııu madde
ler mevcuttu: 

t - Bütün vatandaşlar, kanun yapa
cak millet mümessillerini intihaba işti
rak hakkına hattdfrler. 

2 - Her vatandasın ödeyeceği ver
l!i. malik olduğu servetle mütenasip oln
cılkhr. 

3 - Her insan hür ve müsavi haldar
la doğar. 

4 - Herkes fikrini söylemek, yaz
mak ve basmak hakkını haiz:dir. 

O zamanld Frnnsız krnllan akıllı ol
ı.alardı. belki bımün lngilterede olduğu 
vibi. Fransa da Demokrasiyi kabul et
mekle beraber. krallı~ muhafaza ede
Cdtti. la.kin FranSlZ krallan bazı hak
iannın ellerinden alınmnsıruı nhammül 

Fransada vnzivel günden güne fenn
fn$JVoTdu. Bir cok pnpn7'lar ve bilhassn 
lmtolikler, 1-ilise alevhinde çıkarıla!' 
kanunlar dolayısiyle ihtiliilde muhalifti
ler. 

Bir tamftnn da mecliste alınan di~t'r 
tt"dbirler vatnndaslanr bir kısmını kl7.
dınyordu. Mesela kağıt para çıkarı1-
maın tüccnn memnun etmemişti. Kii~ıt 
cara az zamanda memleketin her tara
f ma yayılmış ve kıymetini ka~işti. 

Bazı vileyctlerde ba1cılar muknbi1 
ihtiU.1 h11rd::etlerlne teşehhiia P.dfyorl:u
dı. Meml dcct dahilinde ih tilali tehrliı 
eden bu tehlikedl'\ nbnslca harlcf tchli
lte de ha östenni!fff. Fmnsn: ihtilat or
dusu Belc;ikn toorakl nn girince lngil
'ere de harbe girdi. 

1792 senesinde Avuaturya - Rusya 
"Ulistvlileri Valnide geri çevrildi Sonra 
r.ransız ordulnn harbi dü$man toprak-
1ennn gecirdiler. Belçika. Nis e Savoif' 
~nıncıava ilhak edlJdi. 

Nihayet ihtilôtin ict>ride ve d13anda
~i düıırnanlan eustunılduar Yalnız fngil
•rre ile Avusturya harbe devam etti
ler. 

Yeniden te$Ckkül eden Dircktuvar hü
\.ümeti teskı1atsız F ransanın kareı1aştıih 
rneseleler önünde aciz kaldı.O zaman 
,.cnç bir topçu zabiti olan Napoleon Bo
.,noart hükümeti himaye etti ve nihayet 
Qfkinciteşrln 1799 da Direktuvar hükü
l"letini devirdi. 1804 tarihine hdar 
t:"rnnsayı idare ettL O tarihte de cFmn
.._. imparatoru Birinci Napoleon>> adile 
f mparatorlui!unu ilan etti. 

:····················································································· 

§ Devlet Demir Yollarından ~ 
--······················· ···························~································= DOKTOR ECZACI VE ECZACI KALFASI ARANIYOR: 

idaremizin muhtelif yerl~inde tıtv'zif edilmek üzere 1 S doktor S cezacı ve 5 
ea..act kalfasına ihtiyaç vnrdır. 

Doktorlara maaştan cayrl mesken veya mesken bedeli verilecektir. Fniln 
izahat isteyen taliplerin D. D. yollan zat işleri müdilılüğüne müracaatlıın. 

15, 18. 22 2670 (!570) 

· zmif' ıntaJıa .. r:aıee üd · ı ğünden : 
Yapağı ihrar:at~ılarının difıfıat nazC1Pma : 

Geçen sene hazırlanmış bulunan yapc.ğı 1ip nümunelerinlr. 941 mahsulünü 
tcmısil etmekte olduğu ve nizamnamenin 26 ıncı maddesinde tarif edilen evsafı 
haiz bulunduğu bittetkik yap~ı Tip nü mü ne heyetince karar ol tına alınmıştır. 

AlllkadarLuın. bu hususta etraflı mnJOmat edinmek üzere müdüriyetimize 
müracaatları. 2668 ( 1568) 

lstanbu! um ·· lıle i m ürlüğünden : 
Sntış nıüdiirlü~nde kapalı zarf usu-

lile eşya satılıyor 
~kt.nrı Değeri Teminatı 

gr. LL kr. Li. kr. Eşya cinsi --------------
ANC 4174 B 1057 000. 55039 13 4002 oo 

?\'Inrka No. 

rENI ASIR 

SlllHAr KOŞESİ 
·············-
Cıdadan mah
r m kalınca ••• 

FRA. sız BAYRAMI 

8. Eden ve Ge
neral De~ol 
Fransızlara hi

tap ettiler 

SAHiFE J 
~um ı mm nmm u mn numu ı 111111111m1111111111 ııuu11u111111111mtm11111111uı111111111111111111.!! 

iT MC T lb ti ·· 2 
==~- . . .. a e e yur an mu· __ : 

dürlüiünden: 
: = 

- ikmal kurslarina devam edecelC talebeler ic;in kız ve erkek talebe = 
S yurtlanna talebe kaydına başlanmıştır. § 

2 - Yurtlarda talebe, yalnız yatacak ve çamqırları munazaman yıka- _ 
5 nacııkbr. = 
S 3 - 16/7 /941 tarihinden 23/8/941 tarihine kadar olan bir kurs dev- = 
:! resi için yanlız yatmak ve çamaşır yıknmak için talebeden peşin : 
: • olarak ON lira ücret alınır. E - -= 4 - Yurtlara gelecek talebe beraberinde 2 vesikalık fotoğraf, yorgan 2 

Eski zamanlarda dn uzun süren harp
ler esnasında, yaln1.ı"' muharebeye giden· 
ler değil, geride kalan insanlar da gıda· 
r.zlıktıı.n iirlü türlü hastalıklara tutulur
l:ırmış. Fakat o zamanlardaki hekimler. 
t:mumi surette kıtlığı ve ondan ileri ge
len hnstalıklcın bilmekle beraber, gıda-
1.ımn kimynca farklarını ayırdedemedik
lerinden, harp zamanında halk arasında 
çıkan hastnlıkların hepsine müstevli 
hastalık, yahut b~ynelmilel tubiriyle 
epidemi derler ve geçerlermiş. 

- ve yutık kılıfları ile yatak çarpfını getirmeye mecburdur. Karyola -
ingtıiz ha.ridye naz•ı, ~ yatak. :v stık. yorgan yurttan verilecektir. § 
fıalplaimfz ıstırap çe• § S - Kayıt için Alsancak vapur iskelesi yanında 320 nunmaraL binada _ 

Jıen Fransızlarla : tnlebe yurtlan müdürlüğ{lne müracaat edilir. Telefon 2920 E 
: 9 10 IJ J? 13 14 fS 2560 llS29) E; 

insanların yedikleri yemekler arasın· 
da kimyaca ayrı ayrı maddelerin eksik
(jğiııden meydana çıkan ayn ayn hasta
l:k.l r ancak geçen seferki büyük harp
ten sonra iyice anlaşılmıya başlamıştır. 
O harp esnasında r.kşam Üzerleri alaca 
karanlıkta düşmanın hareketlerini gö
remediklerinden dolavı kurşuna dizilen 
7nvalh Avusturyalı askerlerin hikayesi· 
ni bilirsiniz. Bunların alaca karanlıkta 
czörememelerine sebep kendilerine verl.
lt'n yemeklerde ~ vitamininin eksikliği 
o]dui(u nncnk harpten sonra anlaşıl bil
mişti. Bunun gibi, Polonyada halk ara
'!lllda binlerce kWnin cıldırnralc dağlara. 
(ırlamış olmalan dn P.P. vitamini eksik
liğinden ileri geldiği gene harpten son
ra izah edilebilmişti 

eralJerdir diyor.. UllllllllllllllllllltllltnllltrtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllHlllllllllllllllllllllftlllll lllllllllllllllllll 

O harbin içerisinde gördükleri türlü 
türlü hnstalıkhnn sebeplerini anlamıya
rıık hekimlerin ha"l>ten sonra gözleri 
açılınca vitaminler üzerine tetkikler bir
den bire hızlanmıs ve yemeklerde vita
minlerden bnı;ka mildenlerin eksikliğJn. 
den, yakın zam nlara kadar hepsi biri· 
''irne muadil lı:nlöri verdiği zannedilen 
.,lbüminle yağın ve şekerin de ayn ayn 
ksikliklerinden, hattn birihirlerl arasın

.:lan hnııtalıklar da göze çarpmış, kısa 

--o---
Londra, 14 (A.A) - Müttefik millet

leri temsil eden devlet adamları 14 tem
muz Fransız milli bayramı münasebeti
le Londradn hür F:ransızlar tarafından 
neşredilmekte olan Frnnsn isminde.ki 
g8.1.Ctcye birer mesaj göndennişlerdir. 

B. EDENİN MF.SAJI 
İngiltere hariciye nazın Eden mesa· 

jında demiştir ki : 
14 temmuz milcadele ettiğlıniz hUni· 

yet mc!kUrcsinin sembolüdlir. Kalpleri
miz barbar ve vahst müstevlinin boyun
duruf:u altında şimdi ıstırap çeken Fran
sız milletiyle beraberdir. Harp esirleri
ne mahsus kamplarda hnlA hasretle lav
ranan cvll\tları. kocalnrı ve babalan da 
unutmıyoruz. Bir çok Fransıilar yam 
başımızda bizimle birlikte harp ediyo~ 
lar. Bunların talii daha gfü.eldir. 

Alman ordusu ve Gestapo üniforma
larının Fransız topraklarından atılacağı 
başka bir yıldönilmil dalın idrfık edile
cek ve o gün isfikUiline ve büyüklüğüne 
tekrar kavuşmuş bir Frnnsanın cesur, 
muharip kuvvetlerinin muttnrit ayak 
sesleri bir defa daha Şanzelizeyl eınla
tııcriktır. Müttefiklerin znferine ve Fran
snnın kurtulacağına olan iman ve itima
dınız bugürikU ıxırolanız olsun .. Yo.şasın 
Fransn .. 

GEN RAL DEGOLÜN ~AJI 
General Degol dn şu mesajı g6nder-

czle, ı;tecen seferki harpten hekimlik 
ilminde haylice iıtifade edilmiştir. O 
hnrbin sonundan beri toplanılan bilgi
lerin, hu seferki harpt~ ta.ibik edildiğine 
c;iiphe yoktur. Bugünlerin en şöhretli 
"ktünUtest olan adamll' dn Almanyadan ın~J.. :Frnnsn 14 temmuzu ikinci defa 
l'ayyareyle İngiltereye giderken yanına İn kl 
"ıdn komprimesi almı~ oldu*una tabii olnrnk dost ve mUttefik gili% toprn a· 

rınd::ı tesit etmekte<lir. Askerlerimiz, -fikkat etmişsinizdir. Fr 
b::ıhrlyelilcrimiz. tayynrecilerimiz. an-

Ancak o bilgiler harp eden mcmle- ~ın istikIUlinden feragat etmediklerini 1<f't1erin ordularmdn, bdkf. kendilerinin 
ispat ettiler. 1

• lkı nra111nda tnthık edilse bile. mai?lup General Suriye muharebesinden de 
•larak istilava u~ro.muı memleketlerdl'ki bahsederek demiştir ki : 
'ı'llbn o biJ,...ilerden istifade ettirildiği - au muhnrebe son derece ıstırnp 
-ek siiphelidir. Bu zamanda kimya ilmi- bir mücndele olmus ve Vişi tara-

. h ·ı 1 _, . . d veren 
.,ın avret veren ı er cmcıen savesın e, f ındnn vücuda ~etirilı.-n zıddlyetin kılınç 
iyecek şeylerde eksik olan maddelerin I d besiyle bertaraf edilmesi lfızmı gel

venilmiş &evlerden c;ılmrılarak kimvanınj ~~ 
•t>rkip usulivle tamamlnnmış olı-cağı ha- m~abt kardeşlerimize karşı kazandığı
··ra ~elirse de bu usulün ma;lup mem- mız rnuvaffo.kıyctten dolavı sevinç duy
' ·htler halkına da teşmil edilmiş olncn- mıvoruı.. Zaferi kazanmakla beraber yi
~ ic; ~nnec1ilemez; ne ıstcr sııliarımızd:ı. isfüi'Sc Hitlerc dn-

Onan icfo muh rt"beye knmımamış hn iyi hizmet etmek fçin Fransayı fcdn 
'lanlan bile artık bıktı"tllı~ olnn bu hnrı> eden bir knc kişinin ihanetine kurban 

1>İr ı:rün aono irerse o uıman hekimlik il- ol:ırnk bize knrs:ı harp etmiş olsunlar. 
"Tli yeni hir ilerleme kavdcdecek ve uzun Surivcdc ölen bütün Fransızların mnte-
Üren harpler c nasında v.ıda mahrumi- mini tutmağn devam edeceğiz. 

vetlerindt>n ~ikan hastalıklar daha iyi! Hilrrlvetin timsali olnn 14 temmuz ay
ımll'lmlacakhr. ni zamnndıı istiklalin ve uğrunda müca-

Bu sözlerimi okurken belki ckovuna dele ctmeğe ve düsmaru mağlup etmc~c 
c.Dn kavmSl, kasaba d et kayın!'!> dive- yemin cttifümiz milli ütihanmızın da 
·ek hrkinıl,.ri de it ao gibi telakki c-de- sembolüdür. Fran517Jnnn vaktiyle bU
relcmniz. Fakat lıamleri çıhnmı.ktıı he- tUn Avruuonın kendilerine karsı koalis-
1·imlerin hic; bir kabahati olmndıi!ı kin, yon hal!ndc bulunmnsınn rağmen muzaf
·~'"ldmllk ilminin harplerde çıkan f,.lA- fenınc kalkınmasını temin eden hamle 
'·etl rden, meJırumivetlerden de istifa- h-abi1lyctinc ve cürete kvuşmalannı hn
'°'e cdf'rek ilr-rlemei?e c:alııtmaıunı. bila- Tart>tle temenni ederim. 
~s. takdir etmek ]A7.ınıdır. itim aşkı Millt ananelerini saibcsiz bir surette 
• büvük aıı.k dhi - f,.lakct ve sefalet za- idame ettiklerinden dolayı hür Fransız: 
.,..anında sönmez ... 

Gıdasızlıktan. ımfo maadelerin;n her 
"'hinin avtt ayn eksiklit?inden eıkan has
• •lolclan birer birer söylemt'k istiyorum. 
Ynlnız vitaminlerin eksikliğini tf'krar 
~tmivece~im. Vitaminlerden artık gına 
~etirmiş olduğunuzu tahmin edivonım. 
Gıdndan mıı.hrum kalmak neticesinde 

~ılran hnstnlıklar. yalnız harbe kan~mıı1 
""leml,.lı:etlerde umumi kıtlıktnn ileri 1.?el
•11ez. Bizim yurdumuz ızibi - bin bir ker
.,. sükürler olsun - bu harp zamanında 
~nlhun hiç bir nimetinden mahrum kal
.,,nmı, memleketlerde de .. yemekler arn
-ındn müvazeneve dikkat etmemekten 
lr çıkabilir. Hem de ı:ıda mahnımive-

•inin t~cıiri en ziyade çocuklarda ve lta
"lnlanndaki c;oculı:lanru besleyen anne
l,.rde - ~ene la Pözle • memleketin is-
tikbalinde mcydanl\ çılcnr. · 

Onun icln, oku}'1.!culanma sunmak is
•r-dii{im bir kac; ya:r:ı. bu harp %8manın
rlnn ilham alınarak ya:r:ılm1ş olmalda 
bernber, aulh zamanını; da ~ittir. 

G. A. 

ZAYt 
Gazi ortn okulundan aldıi'!tm tasdik

r.nmemi zayi ettim yenisini alacaii'ımdnn 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. 

lan tebrik ve Fnınsanın tekrar kendı 
ruhunu bularak milşterek zafere yardım 
ettikten sonrn hUr milletler arasında la
yık o1du~ mevkie kavuşacabm funit 
ederim. 

Dt(;ER MESAJ GÖNDERENIAER 
Polonva başvekili. Bele.ika basvekili. 

Felemenk başvekili ve Norveç hariciye 
nazın da Fransız milletine hitaben ayn 
nyn birer mesai göndennişlerdir. 

tzMtR SULH HUKUK MAHKE-
MFCilNDE.N: 

Rdik, Fehime, 7.elihn ve Fatmanın 
sayinn mutasam: 1:ıJtunduklan Karşıyn
lrn Alaybey mahallesi Celiil bey sokn
~ında kUin ve 1500 lira kwmeti muham
rneneU 29 No. lu ev ile 200 lira kıvmcti 
rnuhnmmeneli mezkfiT eve bitişik 2 7 
numaralı dükkan izaleyi ouyu kararına 
icıtinaden 6/8/94 t Cnrşnmba günü saat 
1 S de bmir sulh hukuk mnhkcmesindc 
9.'\tıcılan yapılacaktır. 

Bu arttırmada tnhmin olunan bedel
lerin yüzde 75 vcrildii!I takdirde tali
bine ihalesi yapılacak nkai takdirde sa· 
tıs 1 O aün daha uzatılarak 2 nci arthr
ması 18/8/941 Pazartesi giinü saat 15 
de yine dairemizde ynpılacnktır. Gayri 
menkul iizerinde hak talebinde bulu
nanlar ellerind,.ki resmi vesaik ile ve 
rfoha fozla malumat isteyenlerin daire-

Cnyırlı bahce 1258 ci sokak mizin 941 /602 No. lu dosyasına müra· 

tsıanlıuJ Beledl~eslnden : 
Takaim mcydaniyle Taksim bahçeal arasındaki fnönti gez.iai yollannm isti· 

nat duvnrlan ve teferruatı inşanb kapnb zarf usulü ile eksiltmeye konulmu~
tur. Ke§lf bedeli 78477 lira 92 kuru, ve ilk temlnab S 173 lira 89 kutuJtur. 
Mukavele, dcailhne bayındırlık iıleri enel husu ve fennt rtnamc1crL pro
je keşif hülasnsiyle buna mlinferi diğer evrak 392 kunıv mukabilinde beledl
ye fen i~lcri müdürlüğünden verilecektir. (hale 18/7 /94 I cuma gfioU saat 1 S 
te daimi encümende ~apılacı:ıkhr. T tiplerin ilk teminat m.akbuzu veya mek• 
tupları ihale tarihinden sekiz gün evvel b~lcdiye fen i lcri müdürlüiüne m\l. 
recaatla alııcnkhm fenni ehliyet ve 941 yılına alt ticaret odım TeSikalan im· 
zalı §artAD.me ve kanunen ibrazı lazun di"' er vesaik ile 2490 numaralı kanu
nunun huifatı çcvrcainde mazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale günü 
at 1 S de kad r daimi encümene vermeleri lbzı:ndır. 

4 7 " 's 2514 "( 1497) 

izm· DeftePdar ığ!ndan : 
- Mnliye meslek mektebi için hariçten lise ve orta mektep mC'ZUnu 

olanlardan müsabaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Use ve orta mektep mezunları tahriri ve ~ifabi olmak Ü%ere ayrİ 

yrı imtihan tabi tutulacaktır. 
3 - Tahriri imtihan 28rrcmmuz/941 pa2.llrtesi günü, §lfahl imtihan 

.30/tcmmuz/941 ç.nrşamba gi.inü a:tat 14 de icra edilecektir. Şlfılhl imtihan 
bir günde ikmal edilmezse imtihana mütcaklp günlerde faaılasız olıı.rk de
vam olunacaktır. 

4 - imtihan, hesap, tarih, coğrafya ve medeni bilgilerden yapılacak· 
br. 

5 - Müsabakada kazanımlardan evvelli ortadan yüksek tahslli olanlar 
tercih olunacaktır. bunlann adedi altmışa baliğ olmadıf!ı taktirde orta tahsll.I 
olanlardan vekaletçe tesbit edilecek dereceyi almış ofaolar mektebe kayıt 
olunacaklardır. 

6 - t mtahana gireceklerin: 
a) 16 yaşından lcüçük ve 25 ya ndan büyük ol.mamnlan oartbr. 
b) Askerlik çağında olanlann askerliğini yapmı!f veya askerlikle alAka

lan hulunmrunı~ olmak 1l\zımdır. (Müeccel olanlar kabul edilm'lez.. 
ler). 

7 - Orta t hslli olanlardnn mektebi muvaffakiyetle bitircnlcr (20) ll
TB maaş veya ( 75) lira ücretle. Lise tahsili olnnlardan mektebi bitirenler 
(25) lira maaş veya ( 85) lira ücretle maliye memuru tayin edilecekledi.r 

6 - Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebelere tedrisat ve staj müd
detince mektep yatakhanesinde veya Ankıırada velileri nezdinde kalmalnn
na göre yevmiye mukabili nyda 20 - 30 lira verilecektir. 

9 - Müsabaka imtaha..nında muvaffak olup ta mektebe kabullerine 
vekaletçe karar verilenlerin rapor, taahhüt senedi ve ruüre gibi kendilerine 
bildirilecek evrakı başknca defterdarlığa tevdi etmeleri lliz.ımdır. 

IO - Talip olanlann 4. 5 X 6 eb'adındn iki fotuğraf, nüfus hüviyet 
cüzdanlan, askerlik çağında olanların ruıkcrlik durumunu cösterlr vesika, 
tahsil derecesini gösterir tasdikname veya şahadetnameleri ile birlikte nihn
yet 2 5 /tcmmuz/9 41 cuma günü sant 1 7 ye kndnı istida ile defterdarlığa 
müracaat etmeleri lazımdır. V esikalan noksan olanlar veyn. hu tarihten aon• 
rn mürııcant edenlerin talepleri kabul cdilmiyecektir. 

Keyfiyet ilfin olunur. 
' ı o ıs ı ı 22 2 3 24 ıs vn 2515 (1519) 

Ken i izde 
nızda 

eya .. ., " .. 
~or 11.~u 

klan-
•• z 

Halsizlik. Kansızlık. Hnznnsızhk. K nn aJ!nlnn. K rm eleri, Bunın 
makad kasınması. Oburluk. n dönmesi. S ive akm8Sl, S ~ayn benzer 
sinir halleri, Gece korknlnn. Görmede. işitmede btmıkluk. gi 211yri 

tahü haller. 
Bunlar vevio icUen sevlerin temiz ve saf olmamnsından dolayı barsak· 

lardn veUslo Ureyen ve kani rumZJ emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak icln ecuınedeo bir kutu Santa nluıız.. Ve için.deki tarife mucibin
ce kullanınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

ismine 
Dikkat 

'l'l A AN 
Ptarır 

ROMA TIZMA, BAŞ, D~S, SiNiR, 

ağrılan ve CRIP, NEZLE. SOCUK

ALGINUKLARlıı DERMAN k:ıteu 

lerile derhal geçer. lc.ıt!:nnda günde 

1-3 K alınır. Her eaanede bulu-
t 8 No. Mehmet Yurdaı:ül caatlan }Ü7.umu ilar. olunur. 
No. 332 2617 (1569) 0567) nur. 
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AUNO 1/5 

AH'!' 357G 2480 000 34011 22 

% 50 den fazla 75 ten az 
ipekli pamuk mensucat 

- 2551 00 % 20 den az sun'i lpekll 

1 E Gayet az ku11an1lmıs bir çok yedek E 
: oa~lan mevcut mazotla çalışır E 
§ BENZ - MERCEDES _ marka beş E 
§tonluk yUk kamyonu satılıktır. Mat-§ 

emaı K. Aktaı 
ı:iıaı Eczanesi 

1n b90 pamuk mensucat 
dild'~l ~l 1stanbulda Tan AnkaradaUlus fzmirde Halkın Sl'Si ga7.etclerfle i15.n 
~ ~. 1 

iizcre yukarıda evsafı yozılı esyn 24/7 /941 J?Ünü saat 13,30 da sirkeci 
k esa ıye caddesi Halı Antreposu dahilindeki satış Müdürlüğünde 1549 sayıh 
ilanunt 1mucklbince ve 2490 sayılı kanun hUkilmlerl dairesinde kapalı :zarf usulu 

e sn ı aca tır 

tsteklil"rin ~c k 1 . . . a 1 t kl'f k Y a çe ennı ihale günU öğleye ka nr vezneye yatırma an ve 
Ye ~ mc.~ufarilc birlikte pey akçelerinin makbuzlanm ve 249{) sayılı lrnnund. 
ası 1 = al arını saat 12 ye kadar satış mlidürlüjfüne vermeleri lazımdır. 

ar e cr anılan gümrükten parasız verilir. Teleron: 23219 2572 (1566) 

: baamıza müracaat.. :: 
E ı - s <1s1sl § 
=•1111111111111111111111111ilil1111111111111111ili1111111 r;-
t ç HASTAUKIARI MOTEOASSISI 
Dr. ePJf · Raşit Uysal 

Her gQn Hasta kabul eder. 

Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 

Pastae1 ftnru yanında 
'J'ELEFON: 4360 

Feımi Gözlülıçüllilı Şubesi .. 

Güneş v2 Spor gözlülflerfnfn en s n model 

ve ıeıımerl-



S'AHtFE 4 

ASKERi VAZIYET 

HPrp Almanla
rın lel inde bü
~~ük inkişaflar 

~österiyor 
----<>----·--

F. usların çekilişi bir 
manevra mı, yohsa 
sJkıştıhlarından. mı? 

--<>--• 

Ifıi tarafın uaziyeı hafı· 
Jıındafıi tebliğleri ve 

bunlardan çıfıan mana .• 
Dünden beri Sark cephesindeki hare· 

H.t hakkmda gelen haberler radyo ııa
z<lesinc ııöre büyük bir deiiiıiklik ifade 
ediyor. Alman resmi tebliğlerinde Al
man ordulanrun bir çok noktalarda Sta
lin hattını yannağa muvaffak olduğu, 
~imalde Leninıırad, merkezde Moskova 
~e cenupta Kiyefe doğru harekatın İn· 
kıtaf ettiği bildirilmektedir Stalin hattı 
c'ahilinde bulunan Vitelsk ıebrinin, fİ
malde ve batı ıimalde de Polot&k ıehri
nin iı al edildiği Minskin 200 kilometre 
cfoğus1ma vanldıi{ı ve bu suretle Stalin 
h~ttmın ön kısmını teıkil eden Dinyeper 
nehrinin geride bırakıldıiı, Vteybsk 
civarında Stalin hattının derinliklerine 
nüfuz edilerek bütün sığınık ve istinat 
noktalarının zaptedildiği ve yalnız bu 
sahada 165 Sovyet tankının tahrip veya 
iğtinam edildiği bildirilmiştir. Bundan 
baıka ıimal kısmında harekatta bulunan 
Alman kıtalannın E..ıonyanm doğu hu
dcdunu teşkil eden Peypu• nehrinin far
kında Leninçad istikametinde ileri ba
rdcetlerine devam ettikleri ve bu tebrin 
timdi Alınan tehdidi altına girdiği kay
dedilmektedir. 

Macar radyosunun verdiği bir haber
de de Ukranyanm merkezi olan Kiyef 
ıehrinin düşmesi bir saat meselesi o]du
j;u tahmin edilmektedir. 

SOVYET TEBLtCLERt 
Bu iddialara mukabil Sovyetler de 

fu tebliğleri neşretmis bulunuyorlar: 
Pskov, Vitabsk ve Noograd ve Vinsk 
istikametlerinde şiddetli ve anudane 
muharebeler o]maktada'r. $ima1i garbi is 
ti.kametinde, yani umumiyetle Leningrad 
böl~esinde mühim düşman motörlü ve 
zırhlı teşekkülleri taarruz te~ebbüsünde 
bulunmuşlardır .• Fakat kıtalarımızın anu· 
dane mukavemeti neticesinde her taraf
ta: durdurulmuş ve hatti bazı nokta1arda 
e~r zayiatle tard~dilmişlerdir. Cenubu 
varhi istikametinde. yani umum ~olarak 
Kiyef bö]ge,:inde kuvetlerimiz dli~ma

nın zırhlı teşekküllerint karşı hareketle
rine devam ederek bunların d.o~u isti
kııımetinde ilerlevi!!ni önleinişlerdiT. 

UMUM! iNTiBA 
Görülüyor ki iki tarafta biribirinin 

7ıttı bazı iddialarda bulunuyorlar. Umu
mi lntibaunız fu noktalarda toplanmak· 
tadır: Alman tazyiki evvelki günlere na
zaran çok artmıthr. Bu tazyikla netice
•inde takip edilen lıtikametlerden birisi 
Kiyef ve diğeri Leningraddır. Vitebesk 
ve Polov.k şehirlerinin işgali Alman 
resmi tebliğlerinde resmen bildiriJdiğine 
şröre buna inanmak icao eder. Çünkü 
Sovyetler de b·ı işo:al haberini tekzip et· 
memi$lerdir. Bu şehir Stalin hattına da
lı!! olduğuna göre Alman kıtalannın bu 
1 ı11mlarda Stalir. hattına girdikleri ka· 
lul edilebilir. Yalntı: 40 • 5 O kilometre 
derinliğinde olar bu hattıı> derinlikleri
'•• kadar nüfuz edilip edilmediğini bil· 
miyoruz. Sovyctler Peypus gölünün ce
nubunda Pskof şehri istikametinde çok 
şiddetli ve anudane muharebeler vuku 
buldui<unu iddia ediyorlar. Bir kaç ı<Ün 
evvel muharebelerin bu şehrin elli lcilo
ırıctre cenubunda Ostrod bölgesinde ce
ı ryan ettiği bildirilirken ,imdi Pskof 
bölgesinde cereyan etmesi bu harek8tın 
Almanların )eyhine olmak üzere bir İn· 
k:şaf gösterdiğine i~rettir. 

Kiyef bölgesindeb harekata gelince 
tebliğlerden anladı~ımıza göre burada 
da harekat Almanlar leybine inkişaf et
mektedir. Ve batta bazı kaynaklar Ki
y~fin buııün yann sukut edeceğini bildi
riyorlar. Yalnız bu inkitafın Ruslann ih
tiyari cekilmeai ve bir manevra netice~i 
mi. yoksa Üstün ~AJman kuvvetlerinin 
kazandığı bir muvaffakıyet neticesi mi 
o]dı1•"rn merhulümüzdür. 

lKI TARAFIN TAYYARE 
ZAYIAYI 

Surigedo harba kat'i ıe
knde nihauet verildi 

----<>----

Vilsoıı ve [ı entz 
mütarekeyi 
İn!.zaladılar 

--0--

FRANSIZ ASKERLERi SU~I· 
YEDEN NEREYE GiDECEK? 

Berlin, 14 (A.A) - Vişiden D.N B. 
Aiansına bildirildiğine ı<Ö<e Suriye ihti· 
l~fın1 halled<n anlıı.ıma bu sab3b Gcre
ral Dent.z ve 'ilson te.rz.!1nda.."1 itrt.2a 
cdi1mi1tir. 

FRANStZ ASKERLERiNIN 
SEREFl 

1i · 14 (AA) - Akada Pazar ı:ü· 
nü mütareke tam parafo ed:lmedcn eve! 
lrırıliz ve Fransız a~keri makamlatı 
orr.~ında ct-re}·an eden fikir taati1erinin 
merkez noktasını Frnns1zlar tarafınd<1n 
inücadelcye devam imki.nı:un kalmadı
~ keyfiyetinin kabulü te.,kU etn1iş ve 
ayrıca Fransa kıtalannır Suriye arez.\•it i 
'~refli bir şekilde terk etmesi mesdesi 
de görü ülmü~~ür. l\1ütarekcnin mr.tni 
f\C!'rolunacaktır. 

iyi haber alan m•·hfillerde bu metnin 
Fransız hükümeti tarafından redde.dilen 
ilk metninden eok farklı oldui{u söy}on
me-ktedir. Yeni şartla!" siva!İ olmavup 
!'tıdece askeri ve teknik hükümleri ihti~ 
va f"tmektedir. 

FRANSIZ ASKERLER! 
NEREYE GiDECEK ? 
Fransız kıtaları pskeri 'erefin icap 

ettirdiği muameleye tibi tutulacak ve 
S.uri}·eyi tahliye etmeleri meselesi de 
2örüsülecektir. o~mek oluvor ki Aki. 
rrütareke"li fn2ilizlerin 1 O Temmuzla 
teklif ettikleri ~ar:lardan bü"lbütün baş
ka şartl:tırla vapı1mı~tır. M"amafih imza 
münasebetivle ln~ili:. Bacıkumandanı 
GenPral Vil.son tarafındı:uı n"!'lrrdflen 
mesajın nezaketi Vişide de teslim 
edilml'!ktl'!dir. Avnı zamatıda bu m,.saj
da Suriyl'!de fngi1iz kuvvetlerinin Fran
sız kuvet1~rindetı baskc. yabancı kuvvet
lerle k;ıırsıla~m!~ olmadıklnrı da tebarüz 
ettirilmektedir. 

-------· 
Habe~·~ "8 ..... d~ki 

son Italyanlar 
da teslim olu

'Or ar ---·--· -15 bin lıisi teslim oldu .. 
içlerinde 11eneraııer 

de uar .. 
Kahire, 14 (A.A) - Şimdi alınan mü

temmim bazı haberlere göre Galla Sida
modaki İtalyan kumandanı general Ga
zera 3 temmuzda muhasamatın tatilini 
teklif etmiş ve Habeş!stanın cenubu gar. 
bisinae harekfüta bulunan Belcika kıta· 
lan kumandam general Vilye ile görüş
mek üzere murahhas göndermiştir. 

Teslim şartlan mavi Nilin cenubun
daki bütün Habeş arazisine şamil bulu
nuyordu. Bu protokol 4 temmuzda imza 
edilmiştir. İtalyanların teslim olmasına 
Belçika kıtalarmın şiddetli bir topçu 
hüeumu tekaddüm etmiştir. 3 temmuzda 
İtalyan murahhasları mütareke tekli· 
finde bulunmuslardır. Bu teklif 4 tem· 
muzda Galla Sidamoda bütün İtalyan 
kuvvetlerinin, yani 15 hin kiı;inin tama· 
miyle teslim olması şeklinde tecelli et
miştir. Belçika kıtaları Kaygoda general 
Gazela ile birlikte iki fırka komutanı 
general ve bir çok subay dahil olduğu 
halde 1200 İtalyan ve 2000 kadar da yer
li er ve erbas bulmuşlardır. -·- -
AMERİKADA 
Asfıerlilı mütfdetinin 
uzatılması lazım •• 
Vaşington 14 (A.A) - Amerika genel 

kurmay reisi general Marşa\ tarafından 
1<onl(re parti reislerile yanılan görüşme
lerde elier Amerikan askerlerinin mu
avven müddeti olan bir seneden fazla 
sil§.h altında tutulmaları kabul edilmez
'" Amerikanın uzak üsleri için muhtaç 
olduğu garnizonlardan mahrum kalaca
;.;, bt>yan Pdilmi<tir. Askerlik müddeti 
temdit edilmedi~i takdirde Aitustosta 
l:ıir çok kıtaların Havay adalarından geri 
ılınması icap edecektir. Ve ileride Ame
rikanın deniz aşın üsJerine asker temini 
icin daimi bir nakliyat servisi tesisinin 
lüzumlu olacağı da tebarüz ettirilmiştir. 

leri geniş faalivet göstermese Alman 
tebliğinde bildirildiği ıüb bir ııünde 77, 
.-lı~er günde 14 7 Sovyet tavvaresi tahrip 
·dilmezdi. Bir ıı:ündP 100 küsur tavvare 
lüsürülmesi büvük hava muhl!trebeleri

!lin cerevan ettiğin delalet eder. 

B. Çörçilin beyanatı 

"Almanya ya 
hücun.,.; etmek 
sırası bizde" 

İngiliz b41uefıili Alman· 
ya ve italyaya şiddetli 
haı1a hilcum!arının de· 
uam edeceğ?ni söyliyor 

Loıı<lra, 14 (RG.) - Başvekil l\füter 

lngiliz • Rus itilafı hak
kında i tefsirler 

Fransızlar ve 
Japonlar neler 

diyorlar? 
--0--

FRAr~SIZLARA GÖRE iTiLAF 
SIRF NAZARİ MAHiYETTE! 

Cürt·il Londı·ada şehlı· ıncclisi tarafın- ~ • 
don şerefine wrilen öğle ziyafetinde bir Vi.~i 14 (AA) - D.N.B. ajansı lıilıli-
nutuk söyliye"'k bilh~s:'a yapılan ha,·a 1 riyor: İngiltere ve Sovyetlcr birliği ara
hücurnlar1ndan ve sivil n1üdafaa teşki- sındaki anlaşmnyı bahis mevzuu eden 
!5tından bahsederek demi t'r ki : Pöti Jurnal bunun na~rı mahiyette bir 

• - Londra şımdiyc kadar uğradığı anlasma olduğunu yazmaktadır. Münfe
ha\'a hücuml~n.,ıa dayanrnıştır.. .~il.tün 

1 
rit bir sulh veya mütareke iınza edi1e

Lo~drallıar. ı:ıbı ben de sunları so~ lıye-1 miyeceği hakkındaki karşılıklı teahhüt 
cegım : ıHıtler sen en mukavım hır ye- meselesin~ gelince bu ancak si1fth1a ta
re en şid~letli hücumda bulundun.. En yin edilebilecek bir cihettir. 
şiddetli hareketlerini Varsova ve Rot- JAPONLARIN MÜTALAASI 
ter.lamda. g(iste~din.. Fa.kat ya_kınd~ o Tokyo 14 (A.A) - Nişinişi gazetesi 
harabelerı sen:n kendı memıeketıne İngiliz _ Sov~·et anlaşmasının bir sürpriz 
nakledeceğiz. Şi~di_ sıra. bizdedir. 'l'ay- teşkil etmediğini yazmaktadır. Bilakis 
yare ve boınb<l' ıstıhsalatıınız arttıkça Almanya t rafından daima ve mükerre
sana daha çok infiliık bombası göndere- r<?n hezimetlere uğratılan iki memleke
ceğiz .. • tin bövle bir anlasma akdetmeleri tabü-

İngiliz tayyarelerinin Almanyaya at- dir. Maamdih bu.;un ameli sahadaki te
tıkları boınbaların yeklınu Alınan1arın sirleri mC'selesine ı!elince paktın fili sa· 
harp başlangıeından beri İngiltereye at- haya isal hususunda biraz şüphe göste
tıkları bombalar;n yarısını bulmustur .. rilebilir. Bu .•üphe sadece iki memleke
Aln1anya bonıba hisses!ni simdi l5yıkiy- tin coğrafi vazıveti nazarı itibare alının
le alacaktır ve Almanyanın bir ayağı ca doğmaktadır. Bununla beraber pak
olan İfaly~ da payını alacaktır. tın uzak şarktaki muhtemel akisleri Ja-

En,t, darbeler yedik ve yiyoruz da ... ı><>nyanın nazarı clikkatini celbetmeli
Fakat bunları iade ettik ve edeceğiz de .. eli 
Biz Londra. harbma hazırız ve daha da 
haıırlanı:roruz ... 11 

Radyo gazetesine göre Moskova rad
yosunda askeri mütehassıs Sornik İngi
lizlerin Almanyaya yaptıkları mütema
di hava akınları yüzünden Alman sana· 
yiinin verimin:n yüzde 35 nisbetinde 
azaldığını söylemiştir. 

--------
Maki"eve 
., 'er~lirken ,_,_ ..... ,.!_il_ 
Denizde ln2;iliz 
mu,affakı

vetleri 

r. 

SiYASİ VAZIYET 

Yeni ln~iliz-Rus 
itilafı ve Su
riyedeki mü

t;ıreke 

ViJi, Suriye meselesin
de pet> ihtiyatlı • ingifte· 
re m"~ Cin laü~i~meti ile 

ittlf alı etti .. 
Londra, 14 (A.A) - Aınirallık daire- Radyo gaz.etesine göre, bu haftanın 

lSTEMMUZ SALI ı 

' 

s ,C> N . l-1 A. ':B E J; 

Ellerinde arpa bulunanlar 

Toprak rrıahsulleri ofi 
sine rrı.Üracaat lazım 

......... --~-----~-~ 
Ticaret uelıaleti yeni bir tebliğ neşretti .. 

Ankara, 14 (A.A) - Ticaret vekfile- bil ve haricinde bu nevi arpalann 
tinden bildirilmiştir : 1940 mahsulünden racı için lisan.~ verilmemesi muka 
olduğu ve uzun müddet beklemeğe mü· dir. Toprak mahsulleri ofisi hüküm 
tehammil olmadığı h<!yaniyle, ellerinde tesbit edilen fiatler üzerinden 
bulunan arpaların ihracına müsaade mübayaa edecektir. AIAkadarların 
edilmesi icin vekalete bazı müracaatler raç talebiyle vek§.lete müracaat et 
yapılmaktadır. Geçen sene mahsulün· !eri ve mallanııı toprak mahlu 
den bile olsa, el konma mıntakaları da- ofisine arzetmeleri tavsiye olımur. 
111111111ilil1111111, 1111111 lil 11111111111111111111111111 11111 il 111 ı 1111111 ı 1111111111111111111111111ıı1111111111111 1111 

IstanhLlda 
kal-e 

ikinci bir fiat mür 
kıırsu daha a<;ıldı 

İstanbul, 14 {A.A) - Fiat mürakabe 1 İaşe müsteşarı Şefik Soyer ilk d 
işlerinde kullanılacak kontrol heyetleri vermiştir. Kursa 55 kişi iştirak e · · 
mensuplan için İstanbulda açılmış olan I 15 gün devam edecek olan bu 
birinci kursu şehrimizde ikinci bir fiat namzetler fiat miirakabe işlerine 
mürakabe kursu takip etmiı;tir. 1 ameli ve nazari tatbikat görecekl 
111ıı11111111111111 ıı 111111111111111111111ıııı111 ıı ıı lll t 11111ııı111il11111111il111111 ıı ıı 11111ıı111111ıı11111111111111111 

Istanbulda bir tavuk bi 
cinayete sebep oldu 
Bir marangoz da nişanlısını öldürdü .. 

İstanbul, 14 ~Yeni Asır) - Şehrimiz- İkinci einayetl Sultan Ahmette 
de biri geceleyin, diğeri sabaha karsı, iki rangoz Behzat işlemiştir. 
einayet ~lenmiştir. Behzat bir seneden beri nişanlı 

Birincisi Eyipte bir tavuk yüzünden lunduğu tütün ~}erinde amele 16 
vuku bulmuştur. Feshane fabrikaların- şında Muzafferi sabahleyin işine gi 
da c;alışan Veli, komşusu tıp talebesin- ken yanan adliye binası arkasında 
den Kudsinin evine kaçan tavuğu al- çakla öldürmüştür. 
mak istemiş, bu yüzden çıkan kavga Cinayetin sebebi, nişanhsının son 
neticesinde Kudsiyi bıçakla öldürmüş- manlarda kendisine yüz verınemesid. 
tür. Katiller yakalanmışlardır. 
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Türkiyede futbol şampiyonas 
dön~ifinal müsabakala.-ı 

Geneler Birliği Altayı ı · J yendi .. 
~ . sinin tebliği : Akdeniz kuvvetleri baş· kayde değer iki mühim h§.disesinden bi

kumandanı emri altında bulunan deni- risi İngiltere ve Sovyet Rusya arasında 
za!tılann yeni muvaffakıyetlerini bil- bir anlaşmanın imzasJ, ikincisi de Akkft. Ankara, 14 (Hususi) - Türkiye fut.. karşılaşunşlardır. Genı;ler birlij:,oi Alta 
dirmistir. da Suriye Fra'l"UnZ başkunınndanı aenc- bol ..,mpi onası. d .. ın.i final müsabakası 1 - 3 yenmiştir. 

Evvelce denizaltılarımızdan birinin ral Dentzin mümessili ile İngiliz başku· bugün 19 may>s st.adında yapılmışbr.. Final maçı Ankara şampiyonu Gen 
torpili ile ağır hasara uğrıyarak İstan· mandam general Vılson arasında 1~ sa· Ankara bölgesi şampiyonu Gençler bir· !er birliği ile İstanbul şampiyonu B<!$ı 
bula giden 5232 tonluk İtalyan Ştromba at devam eden bir müzakereden sonra .liği takımı ile bir gün evvel Karadeniz taş arasında yine 19 mayıs stadında Y 
petrol gemisi şimdı tamir için Italyaya bir mütarekeye imza konulmasıdır. grubu şampiyonu Trabzon takımını rm (Bugün) saat on sekizde yap1laca 
dönerken batınlm1'rtır. Keza bir silahlı SOVYET • İNGİLİZ ANLAŞMASI 1 • 3 yenen İzmir bölgesi takımı Altay tır. 
ticaret kruvazörü ile bir destroyerin hi- Sovyet - İngiliz anlaŞmasının birin· ıt 1111 111111111111111111111111111111111111111ilil111111111111 ıı Mitil 11111111111111111111111111il1111111111111111111111111111 
mayesinde olarak seyahat eden bir ka· ci maddesi $Öyledir : Her iki hükümet "Elazığ,, ta spor rehberi kampı açıldı 
fileye mensup 5500 tonluk bir iaşe va· Hitler Almanyasma karşı bugünkü harp 
puru batırılmıştır .. Ege denizinde düş- esnasında birbirlerine her türlü muave
man kıtaatı ve askeri malzeme nakleden net ve müzaherette bulunmayı karşılık
büyük bir yelken gemisi batırılmıştır.. lı olarak taahhüt ederler. 
Diğer bir denizaltı açılc denizlerde bir Bundan ikisi ayn ideolojilere mensup 
bir dlişman gemisine tesadüf edemeyin- olan iki memleketin bugün için karşıla
ce düşmanın Bingazi yakınında demirli rındaki müşterek düşmanın mağ}Ubiye
gemilerine topla hücum etmiştir, Bu ta- tine kadar savaşa devam edeeekleri an
arruz esnasında 1500 tonluk bir iase va· !aşılıyor. Bu düşman da, maddeden öy· 
puru ile bir silli.hlı balıkçı gemisi mu· le anlaşılıyor ki, Almanya olarak değil, 
hakkak surette hasara uğratılmış ve Hitlerci Almanya olarak gösteriliyor. 
belki de batırılmıştır. . İNGİLİZ GAZETELERİNİN 
İNGİLİZ TAYYARE FAALİYETİ MÜTALAALARI 
Londra, 14 (A.A) - Hava nezareti· İngiliz gazeteleri bu hadise üzerinde 

nin tebliği : Blenheim tayyarelerimiz mütalblarını neşrediyor.. Taymis ga
bugün öğleden sonra düşman ticaret zetesi bu anlaşmanın ittifak manasına 
seyrüsefainini araştırma vazifesini ya· geldiğini yazıy-0r. Ve yirmi yıldır şarki 
parken Hollandanın Fise adalan açı· ve cenubu şarkt Avrupada istikrar te-
1\ında kücük bir kafileye hücum etmiş- mininin Rusya hariç kaldıkça imkansız 
lerdir. 6000 tonluk bir gemiye üç tam görüldüğünü söyliyor. 
isabet vaki olmuş 3000 tonluk diğer bir Deyli Meyi gazetesi paktı realist ve 
vapurun teknesine bomba düŞmüş ve faydalı diye vasıflandırmaktadır. 
1500 tonluk himayeli bir vapura da ar- Deyli Telgraf gazetesinin mütalaabna 
kadarı ve ortadan isah<ıt kaydedilmi5tir. göre ise imzalanan anlaşma teknik ba· 
Bombardıman tayyarelerimize hiicwn kundan bir ittifak değildir, fakat Nazi· 
eden bir düşman avcısı denize diişllriil· lii;i mahvetmek hususunda İngiliz gay
müştür. Hiç bir İngiliz tayyaresi kay· retleııine yeni kuvvetler katınaktadır. 
bedilmemiştir. Niyuz Kronikl gazetesinin mütala"':'• 

"'O'"ııvan'ın begar atı na g~re paktın imzasından sonr!' İngil-•• fl terenm mdkavemet hususundaki kuv· 
veti şimdi çoğalmış bulunmakta ve Uç 
hafta evvel malik bulunduğu siyasi ve 
stratejik imkllnlar şimdi İngi]tereye ve

Nevyork, 14 (A.A) - Ruzvelt tara· 
fından müdafaa hakkındaki haberlerin 
telif tanzimine memur edilen albay Do
navan 14 temmuz Fransız milli bayra
mı münasebetiyle bütün Fransada ve 
Fransız imııarat-Orluğundaki Fransızlara 
hitaben radyo ile yaptığı hitabede ez
cümle şÖyle demiştir : 

Nihai zafere imanımız varılır. 1918 za. 
ferinden sonra çekilmekle feci bir hata 
iı;Ied:k. Bu hatayı tekrar etmiyeeeğiz .. 
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~ Askerlik işleri ~ - -- -

rilmiş olmaktadır. 
RUSYADAKİ KANAAT 
Sovyet istihbarat dairesi reis muavini 

B. Lozovski bu münasebetle vuku bulan 
beyanatında imzalanan paktın tarihi ve 
siyasi de~eri üzerinde ehemmiyetle du· 
rarak Hitlerin Sovyetler birliğine karşı 
Birleşik bir cephe kurmak istediğini, fa. 
kat bu siyasetinin ill5s ettiğini söylemiş 
ve demiştir ki : 

- Büyük Britanvanın yanı başında 
dünyanın en büyük sanayi memleketi 
olan Amerika vardır. 

EIAzığ, 14 (A.A) - Cimnastik, izci. Ameli ve nazari tatbikatla birlikte Ha 
lilc, su sporları ve dağcılık kollarının zan dağında tatbikat yapılacaktır. 
müşterek spor programının tatbikat 18 sporcunun lşürakiyle mevsimin · 
için EIAzığa 60 kilometre mesafede Ha· yilzme mlisabakaları yapılmış ve genç 
zan dağı eteğinde spor rehberi kampı 
açılmıştır. Kampa Harput nahiyesi Ho- lik kulübünden SellUni 21 puvanla b 
po köyü başkanlariyle E!Azığ gençlik rinci, Gençlik lrulübiinden İlhami ikin 
kulübü mükellefleri iştirak etmişlerdir. gelmişlerdir. 
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/stanbul radyosu fimdilik açılmıyor 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - İstanbul radyosunun yeniden işle~eğe. ~la-: 
ması hakkında yapılan tetkikler netice! enmiştir. Bu radyo merkezının şımdilik 
işletilmesinden vaz geçilmiştir. 
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müsabakaları Sivasta •• yuzme 
Sivas 14 (A.A) - Halkevi üc;iincü yilzme sporu müsabakalan Etem bar1t' 

jında ,,;,.,r kolu yüzme havuzunda yap~r. Gençlik ~?bil mükellefleri• 2B 
puvanla birinci Demirspor xnUkelleflerı de 7 puvanla ikincı olmuşlardır. 

ıcccıcıcıcı!XIOCcıaC:=:: cıcc:ıccıcc: c: coocıcaıcc:ccı: c:cQoc~==acı:::: :cc: c aoO" 

Almanlar diyorlar ki 
----<>----

• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
ileri iaşe üsleri şimdi eski Stalin hattı· 
nın yakınlarına kadar götürülmüştür. 

GAzETELERi:N NEŞRİYATI 
Folkişer Beobahter gazetesi Bolşeviz

me karşı bilyük Alman zaferinin Sov
yetler birliği kuvvetlerini esasından 
sarsmış olduğunu yazmakta ve ileri yü
rüyüş istikametlerinin bütün mühim 
noktalarında Stalin hattının yarılmış ol· 
duğunu, şimdi düşmanın en hassas mer· 
kezleri olan Leningrad ve Kiyefin Al
man tazyiki altına düşmüş bulunduğu· 
nu göstermektedir. 

Alman resmi tebliği 

• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
ALMANLARIN UôRADIGI 
M'OŞKüLAT 
Nevyork 14 (A.A) - Nevyork Herald 

Tribun gaıı.etesinin Romadan aldığı bit 
telgrafa göre Popolo D'ttalia gazetesi• 
nin muhabiri Alman ve Rumen kıtala• 
rının Besarabya cephesinde karşılaştılt
ları zorlultlan itiraf etmektedir. Muha• 
bir Rus • Alman cephesinin bir kıs:n}J)) 
ziyaretini şöyle anlatınaktadır: 

$ark cephesindeki Sovyet hava zayi
•tın Alm•nlar 6bin küsur tayyare olarak 
loildirmislerdi. Dün de Sovyetler Alman 
>•yiatmı 2 300 e kendi zayiatlarını 1900 
t::oıyyare o1arak 1?Österiyorlar. Maamafih 
Sovyet zayiatının Alman zayiatından 
fozla olacaihnı kabul etmek dalıa doi<ru 
olur. Cünkü harekata iştirak eden Al
man tayyarelerinin heP!İ modem tayya
Telerdir. Sovyetler1n ise en mühim kısmı 
ırıki ta)ryarelerden ibarettir. Sovyet tay
yarecileri hava harf"k8.hna yeni olarak 
h .. tirak rtmhılerdir Fakat (Z'erçekten Al
manların iddia ettikler: gibi 6 bin küsur 
tayyare kaybf!ttiler mi? Bunu ke!tire
meyi, H~r halde 1900 den fazlaca ol•a 
~erf"ktir 

Demek oluyo: k: Sovyetler bu kadar 
'lızla kavıolarına ra~men semayı Alman 
ıavyarclf"rine serbe"t bıra.kmam<Jıarldır. 
\'e büyiik bir az1mle hare-ket e-divorlar. 

~ Jl6 • 136 Doğumlulara~ 
:: izMİR YABANCI ASKERLİK : 
§ ŞUBESİ BASKANLil';INDAN : § 
:: 85 • 86 ıncı maddelere tabi bakaya : 
~ve yoklama kacağı olarak şubemizde§ 
:: muamele görmüş ve henüz sevkedil· § 
§ memis 316 • 336 dahil doğumlu era-: 
:: tın 17 temmuz 941 tarihine kadar su-: 
§beye müracaatleri menfaatleri icabı· § 
§dır .. İlan olunur. § 
:: HF.Sı\P VE MUAl\'ffiLE MEl\tu- : 
§ RU OL:'ı!AK İSTİYENLERE : § 
:: İZMİR YERLİ ASKERLİK ŞUBE- : 
§ SİNDEN : 1 teşrin 941 de başlıyacak § 
§ olan hesap ve muamele okuluna gir· ~ 
§ meğe talip olan yedek subaylann :; 

VİSİBÜKÜMETİİHTİYATLI 
Suriyedeki mütarekeyi general Dent• 

z.in imza edecei.ri ve Fransanın resmen 
buna iştirak etmiyeecği anl~lıyor. Fil· 
hakika bövl~ bir mütareke In~ilizlerle 
Fl'ansızların umumi münasebetlerine 
teşmil ed'lecek olursa Fransa ve Alman· 
va arasındaki münasebetlere tesiri ola
bilir. Vişi hükilmeti bu sebeple mütare
keyi ı:cneral Dentz tarafından imzalan
mıs gibi göstermevi ihtiyata daha. uygun 
bulmaktadır. Kudüsten gelen hır tel
ıırafta ise mütareke hükümlerinin neş
rinin gecikmivecel'i bildirilmektedir. 

Mont-Ok gazetesi hu büyük muvaffa· 
kıyetin tarihte eşi olmıyan bir zafer ol
duğunu kaydediyor ve diyor ki : ~~~: 
kika büyük kitlelerin seferber edildigı 
muazzam orduların teşkil ettikleri bir 
cephenin yarılması ve bu kuvvetlerin 
mefkUre sahibi cesur ordumuz tarafın
dan yenilmesi em.<alsiz bir zaferd'r. 

bunu İngiltere aleyhine bir ittifak ola
rak kbul edivorlar. Fakat Japonyanm 
kendi menfa~tlerini korumak için her 
türlü !edak5rlığı göze aldırmı~ olduğu
nu bildiriyorlar. 

Besarabyada Prut nehri boyunca te
sis edilmiş bulunan Sovyet müdafaa ha~ 
!arı mükemmel şekilde inşa edilfI}İŞ 
müstahkem mevkilerden terekküp et• 
mekte idi. Arazi üzerinde tahkimat yer 
leri çok iyi intihap edildiği gibi burala
ra yerleştirilmiş olan siHllilar da mil• 
kemmeldi. Alman tankları ek!eriya m~~· 
kemmel bazırlanmış tank tuzaı<ları <>' 
nünde dumıak mecburiyetinde kalm11~ 
\ardır Vücuda getirilmiş olan tiims• 
ve çukurları doldum1ak için Alman!~ 
binlerce obüs endaht.na mecbur kaim\ 
!ardır. Sovyet alayları Alman • Rum~. 
hatlarının gerisinde tutunmakta ve m 
hareheyi uzatmaktadırlar. 

12 Temmuzda Almanlar 77 Sovyet 
l.\yvaresini ilk harr.1edc dü,ürdüklerini 
't J.. • ..,d:ler:,.,," bır te'.: tayyare kaybet
nıf'dtkl rini bilnırdiler. Sovyet radyosu 
ic.e arnı s:ün 1 31 ı\lman tayyaresinin 
nü~ür;ôJdü·~ünü sövled!. Bu biribidne zıt 
hab,.r1rrden yalnız eu cihet aııla"ılıyor 
ki hrr ıki tart"f hava kuvvetleri de ha
rekat esnasında büyül- faaliyet sı;österi
""'rlar. Çünkü e~er Sovyet hava kuvvet-

RUMF:N PETROL SAHASINDA 
Rumen petrol sahaA• Plo~tiye Sovyet 

•ıava kuvvetlerinin VÖ!lerdi«i al&ka dik
~..ıte savandır. Moskova radyosu dün 
,.,ece de bu bö1ctenir. bon1bardıman edil
,.liğini hildirmi.:;tir. S:mdiye kadar hiç 
hir hava tr-hd:dine maruz bu1unmamıı:, 
rılan bu !'lahanın siredi hemen hemen her 
.... f-Ce şidd~tli tavvare taarruzlarına uğra
ı:Jığı anlaşılmaktadır . 

:: şubeye müraeaatleri ilan olunur. : - . 
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CİN • lNciLtz iTriF AKI 
Londranın salıibiyetli mahfillerinde 

beyan edildiğine göre İngiltere ile Çun
king milli Çin hükümeti arasında loir 
ittifak akdedilmiştir. Japon gazeteleri 

MARESAL PETENİN BİR MESAJI 
14 temmuz Fransız milli bayramı mü

nesebetiyle mareşal Peten Fran<ızlara 
şuııları söylemiştir : Ölülerimizi ve harp 
esirlerimizi, harabelerimizi ve ümitleri
mizi düsünerek bu bayram günü hatı.ra
lan tiziz günü yapacağınızdan eminim .. 

\ . ~at" Dinyester nehri bunlann kuvvet ı . '1' 
dımcL'1 olmaktadır, Ekser!ya ço~ ~il' 
vetli olan Sovyet kale ve sıperlenne ıt' 
cum imkansız olmuştur. Çünkü Alm~.~ 
!ar bir mermi yağmuru altında ve ti' 
kadar çamur için<IA iJ-.lı>mek meebıl 
yetinde kalımşlarıdr 


