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Mütekabil taar- Alman zırhlı 
ruzlar Almanla- kuvvetlerinin 

Bulgal'lar 'J'llıeldye De 
dostlalı ınünasebeClerl· 
mız IJePdeuaın dfyoPlal' 

Berlin, 15 (A.A) - Pazartesi gilnü ra anır zayiat ileri hareketi Sofya, 15 (A.A) - Bulgar Telgraf 
Stalin hattında tahrip edilen istihkam- Jii ajansı bildiriyor: 
lann arkasında açılan boşluklan dol- d• • v } h Ba11 ecnebi ajanslar \ 'C bu meyanda 

-- -
durmak ve Kiyef şehrine doğru Alman ver ınyor 82)r 8Ş Tas ajansı Bulıar kıtalannın Türk 1'11-
ileri hareketini durdurmak maksadiyle .. duduna tahşit edildiği ve bo~aı:wa bMiı 
mühim Sovyet zırhh teşekkülleri ve en ----<>-- ----o--- taarruz hazırlıklan yapıldıtt haklmida 

1leri hatlarcUı biT harp sahnesi ağır Sovyet tanklan Stalin hattı arka- BAL TIK DENiZiNDE ASKER MOJEM~OI SOVYET JAYYA· hazl haberler neşretmi lerdir.. Balpr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~da~~n-~~~~~~ YOKLO ALMAN VAPUR· RE HUCUMLARI ALMAN N~aju~~~~~B·~~ F L ı• 18r ~nünden beri şiddetli bir tank mu- arasındaki münasebetleri aşikar olarak ransız Moskova tal' ı- harcbesi cereyan etmektedir. BiTiRiLDi HIZIN KESiYOR ib1a1 etmeii istibdat eden bu haber1er1 
Elli - yetmiş ton ağırlığında yüzlerce LiRi 1 en kat'i şekilde tekzibe salahiyetli mah-Af •k • d•ı• ? Sovyet tankı Alman tanklan ve müret- ---o-- --o-- fille~e mezun kıhnmı tır. Bulgaristanm n asına ye mı e ı ıyor tebatının ateşiyle tahrip edilmiştir. Ağır Moskova, 15 (A.A) - Bu sabahki Londra, 15 (A.A) - · Moskovadan Tiirkiyeye karşı muslihane hattı hare-

Sovyet tanklarından bazılan 15 sanü- Sovyet tebliği: 14 Temmuz gilnü muha- felen haberlere göre Sovyet bava kuv- keti ma1'1mdur. i~ memleket arasında-Karşı metrelik toplarla mücehhezdir. Bunlar- rebeler şimali garbi, garp ve cenubu vetlerinln hücumlan karııaında Alman ki dostluk münasebetleri berdevam ALMAMLARA GD" IJ1:-..E SOY. dan bir çoğu muharebe m~y~anlannda garbi istikametlerinde devam ebniştir. 21rb1ı kıtalarının ileri hareketleri ağır- olup geçenlerde imza edilen 4'ek1aras-

lngUtePenln yeni bazı 
tedlJlıeleP alması Jıau-

ft 11 kalmıştır. Bu mıntakada butün Sovyet Kıtalar.ımız düşmanın zırhh ve motörlil laşmıştır. Bunlar arkalarındaki hAdise- yonla da takviye edilmi bulunmakta-
• .. U G mu~ah!l taarruilan kanlı zayiatla tar- cüzütamlarının taarnı7.larına mukave- : SONl,T % İNCİ SABiF'EDE • dır. 'ET HUVUMEJI ORll dedilm~ ve Sovyet kıtalan dağıblmış- etmişler ve mükerrer mukabil ta- ~~~~~~~~ 

IHdle """"eıneld"'
şEVKF..T BILGtN 

1\ ' t tır. Bunlardan bazıları ormana ablmış, m!ızıarıa düşmana ağır zayiat verdir-'E H Rll ( J• ,1•01 baz.ı1an kuşatılmış ve toplanmış olan a 11 rd' 
' A y n lo~l.ardan büyUk kısmı ise mağl\lp edil- m b~ ırWikametinde kıtalarımız ve ba-

----0-- mrLMAN RESMi TEBLtôt va ltuvvetlerimiz ~üz kadar d~1~ llaıhın •. r,...:1'?'- Alulcıüıde (un}cdW · o ...... ı...~ 11 blr cJ ' • ::n ot:n:nQ.b·)le.n: 
...... &16& • -- &.oiNIPci ...,,,,...... ...... Berlin, 15 (AA) - :Alman --..- tahftp etin ....... C '~~ ~!8'Pr.l!.:":!!4..=...ıeb .____ fel'fl_. 1_. mandanbAının ~bJiğl: C ubu .-rbl btikametinde kıtaları--· ..... "- -~- --~·J'..• c-alfte •r• Şark cepbesindt>ki harekat t.era'klri ef- ~ S biJı kişilik mühim bir 

lmparatorla!tma ~vrllmiş 'huhmnyor- fialıerlnın Ulı olflllld.... mekt~lr. du;,nan cUzUtammı majlQp et.Qıiflftdir. 
~'ö· rt Oran ve Dakar gibi Akdeniz nı söyllyo•- B ıniıa-..- -........ Bir çok top, mitralyaz, araba ve ~ 
w .tİk hlkladyethıde ehemmiyetli Londra, 15 (A.A) - Moskovadan ~e- e.t ,,.,.,.......,. ne iğtinam ettik. 
nı oynıya•Uecek üsleri ele ge<;İrmek len bir habere göre sivil ahalinin bükü- Atlalitl;te aflldı.. HA VA HUC~ARI . 
iubatliyle mlhvercilerin bir sürpriz met merkezini terketmeleri hi4; emredil- Tarifa, 15 (A.A) - Gece yansı beş .?4 Temmuz gun~ hava. ~erimiz 
llueketinde bulunmalan ihtimalinden miş delildir. Hatta Sovyet makamları İngiliz muhribi Cebelüttarıktan ayrıla- du§man tayyarelerme kendi meydan1a-
llk sık lNthsedilmekte idi Guya müta- - SONU 2 INct SAHIF'EDE • rnk Atlantik denizin<ı cıkmıştır. - SONU Z İNCi SAHİFEDE -. ~~~ .. ~ ftke şartlan mucibince Alman hava -

lmıvetlerinin Fransız üslerinden fayda- Finlerle Macarların 
lamnak hakkını tanıyan bir Fransanın, 

Berline yaranmak için, böyle bir hare- Te•mi teblifleri 
:keti mukavemetsiz, protestosuz karşıla-
)'aniından ve hatfa terviç edeceğinden 
fiiphe ediliyordu. 
Şimdi Almanya, Sovyetler ülkesinde, 

\ellü tarihinin en muazzam mücadele
sini yapmakla meşıcul bulunduğundan 
böyle bir şeyi dü ·ünecek halde değil
clir~ Fakat bu, miitasawer tehlikenin 
mevcut olmadığı manasını ifade etmez. 
Bahusus ki resmi Fransa, mütarekeden 
evvelki hayatı, düşünceleri ve rabıtala· 
riyle şayam hayret bir mündele ha
lindedir. Amiral Darlan ve arkadaşlan 
Fransanın mazisini, tarihi dostluklarını 
-we li":ransız inkılabının halk hikimiyeti
ae, hürriyete, Iayikliğc dayanan bütün 
eserlerini ttömnıek niyeündedirler •• Bu 
ıayret~, Framıanm silihlarım bı
rakın!$ olmasma rağmen, bili sulha ka
vuşmamış olaıa.IDUn mesuliyetini kendi 
ıafletlerinde anyacaklan yerde, İngilte
renin mukavemetinde aramak garabeti
ni gösterdiklerinden, Almanyanın İngi-
liz muka\•emetini kırarak biran evvel Tahliye edildiği veya edileceği rivayetleri çıkan Moskovada harpten 
muzaffer olmasını adeta temenni etmek- evvel paraşüt tecrü heleri aewedilMcen 
tedirler, Bu sebeyle Vişinin dış politi- ~~~"""'~~=><:::>c::::~..<::><::>-ı:::::,..c~~:::.<:::~~~~:::><=><::::::..<::::><:::::..<::>~ı:::::ı..c._~ 

!::UW::~::nha;~i::ez.göre LOMORA::p~ RUS .. -_iL_- ı SUr.IYEOE MUHAREBE 
Mah'.inıdur ki Almanya, kendi liderli-

ii altında bir Avrupq birliği kurmak is- MAii HIRBl''I GORU'U DIJTl"J(ll sounı teditini, yepi nİ2amrn böyle bir birlik n h y tl '\ n n 
Yaratmaktan ibaret olduğunu iddia et- ----<>--
-.ektedir. Bay Bitler, komünizm düş- • 

.. nl•iım. birliğin mü terek idea~i ola: Ruslar ıhat~ m~. Marec:al Peten bk ortaya atmış ve Rusya aleyhındekı .., &ı. ile' 
JnÜc:adelede Abnanyannı yanında bu- d s • ı • ı )?nmı>:~D milletlerin ,Avrupa medeniye- nevrasın an urıve ı ere 
tine. duşm~n ol~~nı ilan etıniştir .. 
ffakıkntte ıse Fuhreıin nıakaadı Av- k t J h•t tt• 
rupada bin senelik Alman .hlki~etini Ur U UVOr l 8 p e i 
temine matuf olan hüyiik projesini har- · -----o--

(ı harfine tatbik etmekten ibarettir. •·-- ---<>--- IJ dl ,.. -•ı • .-..,,. 
Bu proje, Avrnpada. Almanya ile boy ~lar Gl'azl fıay e • H.a Opl'UH Gl'llllZlft U•• 

CilçüŞJneğc kalkıs.ıcak bir askeri kudret YOPIGPsa da IJU ue esaslı· IJall ne olacağı ehemmi• 
bırnkt1!a~ayı istihdaf ettiğinden. ~ran- merJıezlePln tel'lıl pefı "efSlzdlf'. Fl'ansayı lıal• 
aanın ınhıdamından sonra, Rus ·a~ı en "'hl " JJ 
ı.tiyUk rakip ve behemehal ezilmesi la- mu ın IJlp fe;v değU.. IJlrdzde salılayınız .. 
~ ~elen bir düşman telakki etme~te Londr~ •. ıs (A.A) - Moskova anlaş- AkkA, 15 (A.A) - Miltarek~me 
i~ı. Alınanyanm hiitün kuvvetlerini in· ması İngıliz - Rus konuşmalarında hiç resmen imzalanmış ve general V~n 
~ltere ~·~~hinde kullanmakta serbest bir fasılaya mucip o~a~ştır. Anlaşma- iJe general Oerbatilak tarafından taadık olması .. ıçın de Sovyet Rusyanın yıkıl· nın anahtarları tcsbıt edılır edilmez d!p- edilmiştir. 
nıası lizı1ndı. Görülüyor ki Rnsyaya lomatfar, askerler ve fenciler İngiliz TEFERRUAT MALOM uEtaıL 
karşı yapılan savaşın ideolojik mahiyeti. Rus iş birliğini en iyi şartlar içinde tat- . .. 
Alman3:a etrarında "eniş bir ~azibe bik edeb:Jınek üzere icap eden müstacel Londra, 15 (AA) - Surıye mutai 
:etezı yaratarak Alman davasını da· tedbirlerin tetkikine başlamışlardır. rf'keai bu sabah saat 8,3~ da '!ener~ 
t olaybkla .ınutaıfer kılmak için or- &asen Almanlar Rus genel kurmayı- Vilaon ile F ranaaz generali D~ntzin :dil: 
,t; .. ~1 •.tıbnış hır Vesileden başka bir $eY na vakit bırakmıyorlar, Alman taarru- mesaili olan general arasında ııma eıu dır. . .• b' tarzda tela:ar ~ mittir 

• SONu 2 lNcı SAHtFmE • zu gırı~ıso~ 3 'ONcO SAB1Jm>S • · • BOKU z INcl SAJdn:Df • 

----o--

Finler Rusyada 
60 kilometre 
kadar ilerledi 

Mac:tll'IGP Souyet Ol'da· 
sunun talılbl deuaın etti· 

ğlnJ •adlPlyoPlaP-
ııelsinki, 15 (A.A) - Fin orduları 

başkumandanlığırun tebliği : Kıtalan
mız 13 temmuzda topçu hazırlığından 
sonra düşmanın Kareli - Ladoga bölge
sinde kuvvetli surette tahkim edilmiş 
bulunan mevzilerine ,hücum ederek düş-

- SONU 2 INci SAtdFEDE -

uHitlerden 
korkmadıiı

mız1 vösterme
. miz lazımdır" 

80NDAK1KA. 
••••••••••• 

Uzak Şarkta ba 
zı )rerler tehli
keli Jüıntaka 

ilin edildi 
---o-·--

rdngllt;;;;-;-öndel'df• .JaponJap IJa Rm ted,,._ 
.u-ız flaltp malzemesi· Pinden memnun olllla• !r-·· dılılllPlllı ,,,, .......... _ 
nfn lla ntendefıete UCIP• Tokyo, 15 (A.A) _Japon istihbarat 
rnasını temin etrnellylzn sözcüsü beyanatında Sovyetler birlill-

Vaşington, 15 (A.A) - Son zaman- nin Moskova Japon el~ tebligatta 
Jarda ~yan meclisi muvakkat reisliğine b.ulun~ Kam~ 11::;.!apo~~ tayin edilen Ayandan Karker Glas be- zındtake 114_ medildiıw-r~nd;....,;a ve AJ.. 

b 1 ,_ .. l d -:"': . mın a wı ,.... -•·ooy 
yanatta ~ u~ara5 şoy ? . ~ .. ~--:r · man harp gemilerinin bu mıntakada ha-

- Deruz.lcrın serbeitisin~ ?'emden te- kAtta bulunması ihtimal!ni bıma ee-
sis ebnek ve Hitlere kcnd:sınden kork- rebe 1a k · öste' ...... : ... :. Ja -ıc.....::..a 

dı~ "ste k için bitaraflık P o ra g •uuç~. pon nvu;U<Jq 

ma ıı;..ıruzı g~ 18?11~ilm l'dir 0 vakit bu ihtimalin varit olmadığı ve bu ted-
kan~u derha ı:;e İngil~ ~~e işliye- birden japonyanm memnun olmıyaca-
Amerıkan vapur ı. . hal' _ ğını söylemiştir. 
bilecektir. Esasen şımdiden har.~ m ----
c!eyiz ve 1ngiltereye gönderdiğimiz harp / f 1... H 
malzemesinin bu memlekete varmasını Lord Ha i OR• indİ•· 
temin etmeliyiz .. 

ASKERLiK M'ODDETi tan valisi mi olu vor? 
UZATILIYOR İ . ber alan Stolcholm, 15 ( A.A) - Ekçenç tela:• 
Vaşington. ~5 .<1:'-·"?-). - ~ıh~ R~z- raf ajansının Dclhiclcn aldığı bir telgra-

mahfillerde bıldı~ıldıgı~e .. go~ · fa göre Lord Halıfak1 Amerik"tlan Av
velt parlamento ıle gorüştukten sonı:a rupal a avdetini müteakip Hindistan 
kur'a efra?iyle m~afız kıtaları~ .~ır umumi valiliğinl' tayin edilecektir Ken
senellk talım devresınden fa:ıla bır m'-!d: disi 1926 dan 1931 re kadar da Lord Hal'
detJe silih albnda tutulması meselesı~ı ving adiyle aynı vınifeyi ifa etm:~ti 
kongrenin sert olarak mUzakere etmesı-
nl !stemlıltlı'. ... • .... ..._....._........, • • • -· .. •• 

• IOIRJ ı ııa ~ · 
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• ŞEHİR HABERLERİ 
- IRfNCI fCISIM - Yazan : Sahin Alı aman Cıda maddeleri 

•••••••••••••••••••••••• .......................................... 
111 - · fiatleri tespit 

olunacak 
• -- Evet, evet, sız padişahsınız! 

Penlle, bePmataf fala lxıhtılıtan sonl'a Dördüneü 
ltlul'ada bö le fa itap ediyordu-

Flat mliralıabe lıonm· 
yoma dün bu l.yl Jıolffl,fta 

Ouçe Mehmet ağ. eopl"yce uğara~arak 
devrllee ~ı ylft'asına oturtltt. So.ra 
0..Lo mltan tat. Pelİ .-a FU- hey 
ve Duçe merdivenden ~1ktılar. 

Peiıı'be onları crdiTen baıınd• bir 
odaya .._. etti. Sa\ıan Mu<at odadaki 
bir yer minderjne geçti. oturdu.. Firuz 
bey ile DaQe aia İM: ıı;y*ta kal
dılar ... 

Padiııah sedirin üstünd~ bağdaş ku
rup sırtını tmmuuiyle nb edrcek bir 
veziyette arka yastıia dayadıktan sonra 
•Öze ba4lıyarak Penbeye dedi ki: 

- Baka kadın .•. Senin için fala ba
kıp gaibe müteallik ~im haber ve<diii
rıi söylerler... Bu dog." mudur} 

-Falcılık sanat biraz vukufum 
vardır. Bu bilgim dola119iyle !';aibe ta
.. Uük eden bazı husuııları hakikate uy
R'Un bir trkilde anlamağa ve bu anladık
brımı istek1ilorin~ bildirm "•e moıvaffak 

mek lizım değil. Bizim i.çimizd~kini bu- Vil.iyet fiat mürakabe komisyonu dün 
lup anlama~• muktedir..,n. beyhude vali muavini B. Ekrem Yalçuıkayanııı 
sözlerle vakit geçlrmiyelim. Hemen * reisliğinde toplaıımıştır. 
hqlA.... Biz de görelim. Bu hususta iti- Ticaret v€'kAletinden gönderilen bir 
nıat hani edelim.. emirde tesbiti istenilen gıda maddeleri-

Sultan Muradın old:ılı:ça asabi bir ~n fiatleri UzeriııW; ~örii3iilmilıı: bu gl
vaziyette bu sözleri .Wyleme.i üzerine , bı maddeler fiatlennın .,....1ı hır tet
Penbe padiaahı daln zivade öfkelendir-

1 ~'.kten sonra tayini muvafık görülmilf-

mekt• tehi' e bulundu&ıınu ..,zerelı: Ufı uDr... k" "--•- le de -•-·- '--ul 
kısa W · un u nıuam-ere r yıuuu. ua:t yıı 

tı. . .. . . ve yapağı !iatleriyle bunlann tDptan ve 
Kurnaz Penbenın bu uc ki.ı arUtnda rak nde satışlanndaki k!r hadleri ta-

• adioalıın kim oldu;unu, onl:ın daha ~ ~tir. 
ilk pörü•üııde anladı· ım vuk..nda aövle· y Kom:.,Yon esa.olı bir karara varıldık
w•tik. Cin~en~ hını sedefli dolaotan, tarı sonra gıda maddeleri için tesbit edi

Firuz beye de vaoıır•ı ve hile ic;i kum len Ciatleri ilan edecektir. 
dolu hır torha cıkll:rdı ve oou V~Tf' Vi\V- --ılllıılW'lıl'll ----
"'•· ,.. um1a .İl torb1tn•n Ü•tü"dı- ~i'M 
--liiz hi .. ııı""' • '-t. vi;r:udf" ı,.t\rcli , Son r" a -;lk. 
dura.n, kr P ıya do•Tr" se!ilendi: 

- Boncuk ... Kıı ·~ boncuk G 1 be
• t İ ; ·"I ....-\17 el ıı:>İsim. Bııraya gel• 

olurum. Perh .. .,i .,. 1eıin~ dcundan d ,.,.rh ·ıl <: t"-
Perıbenin verdiği cevap padi.,.ha, bu np v~rildi: 

'ili "e~e nasıl' e 
ne kadar kah
ve \erilecek? 

Bir hafta süren sonra 

Aile konserveciliği kur
su bugün bitiyor 

Vali dün rıursa ziyaret ve nuılıteUI _meyve 
nudatlm t etııllı effL 

ltlCI• 

Fransız 

Afrikasına 
Karşı 

tngUtereırın yenJ ba%• 
tedbirler almuı lııw-
vetıe muhtemeldir .. 

EVKlo.'T BİLGi. 

- BAŞTABAFJ ı İNCİ SAHİFEDE • 
İtte Vişlnln de Alman - Kus barlı 

bitaraf kalnuyarak Abnıınya lwi.ıMI 
-patisini iıhar etmesi ve Sovyetlt 
Birlijlyle milaasebetlerini ı.-esı it" 
balaınılaa miltalia edilmek icap edff, 

Ahwm - Rus harbı Jt3' eyllililıl<I' 
IHlşbyan harbın bir parç1151dır. 

Vl i, buna rağmen Alman alliblanıtıı' 
zafermi temeani etmekle ııbddmıtı· 
.,. tıııwımen Alnıanyaya batladığını ~p
he ııötürmet: bir surette eyclana Jiey· 
muştur. Bu o demektir ki kap eden" 
Vqi Fraıuası ioeiltere n "ttefi.kleri· 
nia hezimetini tacil için el' d c 1eJt 
yanlımı da csir:cmfyttddlr, 

iıaııiiiz devlet adamları ell>ette bu ınü· 
~.kekrini 

dlr. 
A ıanya, ark <: inde l<at'i ~ 

ri ederse, fnDJiz imparaterl ı 
Asyada ve Afrikada dalta şiddetlr taı· 
yi.k elltbilecektir. En lıay pro;.Jtt u· 
halckıık ta5mll r:irttcldir. B lçill· 
dir ki biz İııgillereniıı bıı&ilnkü \ıızİyd· 
tnt, yani Almanyanın bütün kuvvede· 
riyk rkla m~ b esırnlap Ji· 
üfad ederek Asyada ve ~ 

hususta duyduğu 9üpbelerini tatmin ~di- _ '1ırnav ... ~tır mır mtrnav f\.1ır-
ci bir malıiyette «Örünmemi4ti Bu ee
beı>le babctmn ~ru oöyleyip •Öırlem&
(fjğini iyice anlamak için onu esaslı bir 
eurette imtihan etmeğe karar verdi ve 
tekrar Penbe,..e hitap ederelc dedi ki: 

- 'FOTO: llamuı Rüsteıtı. - mevkilerini takviye dntdı: fmatmı b· 
Kahveler 500 graınlılı Valimiz B. Fuad T.Ucso.l dün aile koıutt11eci!ilc ku"'"'"" ~ · tenıir~11!';;"~ SuriJftliıl nav .... 

Ve bunu müteakio Firuz b,.vin gün
~lüz ?öri;o tan1dı;, eim~iv11h titvlii, JTl 

~·övcft.H korkunc Y~ra kedi kapınlf\ e~i
:·;.: i.i.,.,.rinde lil'Öründü .•. 

,.._ ... _ -a.-• deoom ed.,,,ferle bir cnıdc ~ -. · • .-ki Ak· 
11eya - az P-cNet' ftnizff)d ~ kuvm' qı;,.. , •. 

içinde dağıtılacafı.. Akşam Kız sanat okulunda açılan ve nada talebeye meyve suyu ve marme- kat .hııilizler b anla iktifa 1 • 1ı~. 
Y.akı.oda İskenderundan şehrimize elliden farla genç kız "e bayanın iştirak ıat deni verilmekte idi. Kurs -••J!Gıi v--. hakilı1 lııil8i)'lllw we .ıa.ı;-· 

getirilecek olan 750 çuval kahvenin etti,ği aile konservecilik ~"""· bir haf-
1 
B. Refet ttnret. mem1eketimizde «ık leriai ~ S. l.we ilk t.· 

tevzi tallıııatnaınesi Ticaret vekiletin- talık amel! ve nazarl tedrisattan sonra j ucuz, bol 'l'e emsalsiz letafette bulwwı Mlt.a .ı-li ve prbl Afribüki )'n9· 
den alakadarlara tebliğ edilmiştir. Bu- buııün nihayet bulmaktadır. meyv~lerimizden ne şekilde k_.ıto ıfw a)'ll'Dlak iciıa lıir J.eldeae 
na göre kahveler vilayetçe tesbit edile- Kursa iştirak edenlere bugün sertifi· · imal ve bunun taze blr ~ nasıl - ~terini ~ia ftilfew· 

- Aşk olsun saQA!... Eğe< bu aözle.. 
rin doğru be bize pek büyük bir iyilik Penbe kara kedive P-ÜndüZ Firuz be-
n. yardmun doltunahilir ..• Cok müLıim \·iıı k-ırsıs1nA'a yaptı~., ltarek,.tleri avnen 
''"° acele bir it Wn hu gece buraya trel- 1 rkrarl.ıııth. ~onra k•dinin kı•m ~athının 
İfiğimizi. sana biraz evvel aöy)emiftjm. ;;7,.,.inde tevlit f'tti:rt İn("f' ;71~rini tPtki
Ha.dı bakalım, maharetini, sanatmdald k,. kovulup ke•ik ve f~.,l•lı bir if~de il~ 
vulwfumuı .dereceai.ni bize göster. Biz \'ll'\1'a.1 vavas ıı1övl~m~Y,,.. b:ı~ıyari'lk ~ 

cek esaslar dairesinde beş yüz gramlık kalan \•erilecelctir. Bunlar sa~t 14.~0 muhafaza edileceği, ev şarabının ne bilir. · 
paketler içinde k.avnılmıış olarak halka treniyle Bornova Ziraat mektebınP gt- kadar basit bir ameliye ile vücuda YI!- ŞEVKEr BİLGİN 

Cfe bunu görüp tamamiyle m~in ola- - Deniz kıvl'<lnda hüviilc. çok büvük 
l'm.. Bu ıuretle içimizden ve.avese gitsin. hir bi_rıa ....• Bu binanın a~aclar ve çiç~k
Bu işteki biJıtiçliğhu- itimat ederelı: lerlr dolu l"ilV<'t v•ois b;r bah~••i var .. 
Mna bel bağlıyalım. l~ultan Murada dönüp bakarak) işte 

tevzi edilecektir. Getirilecek kahvelerin decel<ler, kendilerine h~alan Refet tirileceği hakkında temrinler göslennek
ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılırsa Öncel ta_rafından. projeksıy~~ konfe- te ve izahat vermekte idL Bu den eM>a
bunlar bütün halkın istifadesini temin rans v.e~~lece!<, Zır~at mekt~nın. koo- smda bilhassa salÇa ve tomates suyu 
ınaksadiyle, bel! yüz gramlıktıın daha ~ervhecılı~eta aıt ~"";;':"b /~ g~erill~ imali öğretilraii, ne tarzda imal edildi
az küçük paketler halinde doi1;ıtıhcak· . u us115 esas . ır 1 mme er ği belli olıruyan carp aalçalsriyle evıfe 

Penbe üzüntüye diiftiiğiinii aıılatsr ;z bir pad;şah saravı kadar muh~oem 
lıurette hafif bir uahiyet rqeai geçire- 0ÖrÜ~rı bu biiviik binada oturuvorıu-

br. unkk~-~:rllecebktirlam. Kurstaranl a ddevaZm ett- yapılanların birbirleriyle kıyas edile· ____ ..,___ m~ ~hnı u ıy ann a U'Ba . ... . .. . . . . . . 
Befedff. ... nfzcunfarını mektebindeki konferansa iştirak etme- ınıyeccgı tebaruz ett:rilım,,Ur. Valimız rek pad-htan aordu: nuz.. . F.: vin id bin l••c.e cari .... ler vr \Uz-

" ·"- leri mümkündür. dersin :"onwıa kadar kalarak. yapılan - Bana ne yapbrmak: ieterainiz) '""etcilt-rl.r: dolu .•. Bütün cih...-ın;tı hiikmii- dfn emJ 1enJer- Dün ,.alimiz B. Fuad Tuksal Akşam muht lif konserve. marmel!t, ıole, mey-Size ne 11Gr..tle .. e ne gibi i~!ttde fay- ~üz!i yüriiı.ecdc drrecede büyük bir ik-
Belcdiyece dün ~hir içinde yapılan K" Sanat okuluna giderek konsen·eci- ve sularıw tct.ltik etın4 ve izalıaı. .~ 

umumi bir teftişte sekiz kişi sokağa lik kuno:unu yakından takip etmiştir. mis, kurstıın aynlırken talebeye ıltilat
&Üprlintü aUıklarmdan, 2 kişi kapılan- Valimize, kurs esna!!Ulda imal edilen ta bul urun~ ve bir hatıra olmak üzere 
nın önüne açık çüp tenekesi bıraktııtın- çilek <Ul'Ubtı ikram edilmi<tir. Bu es- hep bir arada resim çektirmiştir. 

l!am dokunabilir?.. tidar sahibi ol.!, ;runuzu bu kuml~rın 
Sultan Murat geni$ bir gülümseme •i:teri.nd.~ ~ördüıHim vazılar hana an1atı

hareketi yaparak dudaklarını oVIUlltl ve yor ... 
lıer i!ı::I. yanağına doğru alabildiğine ge- Aman varabbil... Acaba yamlrvor 
iıl,Uyen dudaldanmn ara•ndan l!'"nek "'uyum) Yoba •İz. padi.ahımız sultan 
bir bhbha fulataralı: dedi ltl: l\1forat lu.zrrtleri olmavaııuıu: .... 

dan. 21 esnaf, 20 seyyar satıcı. 10 fırın- ~Ao::ı:ı:ıo= ~~..o::ı:ıo:ıoır.r.r.ı-A:»~:=:ı:ı:~::ı-=::ı:ı=~~ 
cı, 7 şöfor, 4 bWldete binen belediye ni· 
zamnanıelerina aykırı barek.et ettilde
rinden, 3 gazinocu da muayenesiz gar
son çalıştırdıklarıntfan muhtelif para 

Güzelvalı - i draJtı 
bcıtalıldılarının 
istinılôf:i ~i.. 

Bornova Ziraat mekte
bi e ayıl --Ne makatla buraya ıddiiünizi biz E .... ı. .... Evet... Katl•en yıımlmıyo-

ıllyledikten sonra ııenin gaibi haber ver- ıum. Siz bizzat ti k..ndioi. yer yi.iziind< 
melı: anatuıdaki bilgiçliğin, meharetin tannıım t'.Qlgeal. ş"vketli. padişa). haz- mezun oldu.. 

cezalarına çarpttnlmışlard ı r. 
iıerede kaldı).... rcıl,.rUiniz... GilzelvaL ile İnciraltı ara.;ında ~eniş 

Eğer hakikaten anlattıkWı gibi bü- Sultan Muratla Duçe Mehmet aia. P/lJ,.Clll. m.N bir sahayı bplayan bataklıkların kuru-
------- Boroova ziraat mektebi sun sınıl tale

bl>Sinden 18 gcııç muhtdii yerlerde ame
ll olarak harman ve ha.'<at i§lerinde mü
marese gördükten sonra mekteplerine 
avdet etmişlerdir. Bu talebelerin ~:ıha
deinameleri mera•imle verilmiştir. 

tün ııaklı ~yleri haher •eren mahir bir ., dakikada ıutu1dı.dtları derin hayretı•~ tulmast icin, burada Be<len Terbiyesi 
bakıcı ben buraya ile mıWaıla geldiği- adeta benlıl:l.rinl kayf,,d.-k .t..._.d, $aldle attı/Jı otfalt teşkilatından ayrılacak tahsisatla spor 
inlzi biz a3ylemedea e..vd oenin derfıal uoınnaş lcalmulardL He. iki.inin dr Mevsim münasebetiyle deniz dalgala- s:ılıaları ve tesiialı viicuda getirilmesi 
bunu k.,.!etmeldiiin icap ederdi. ı,ıe «özbi bi.iyiimüıı. aıuılı:i birdenbire dil- n sahillere eok mikdarda ot l!Ptiıip at- kar~ı·l:ıştmldığını yıızmıttık. 
maharet, vukuf diye buna d..-ler-. Yok- kri tutulmllfbL G.relı: mü.bet. gerek maktadır. Beledive bilhassa Kordonda 117 bin metre murabbalık gMi~ bir 
b öyle alelad .. ,arlatanlık bilgiçlikte.n meafj mahiyette tek bir kelime bile ııöv- deniz kenarında biriken bu otların kal- saha olan bu yerin ekseri lrumı sahipli 
tnadut olmaz... liyememitlerdL Firuz bey u., Jfijndüz dırılması için faaliyetle calışılınaktadır. olduğundan bunların iııtiınlAki icap et-

Penhe yalancıkt n öfhleomiı gibi Penbe ile göriiami.is n cec:e bu en kim· Kısa bir zamanıla Uç bin kamyon ot kal- melı:tedir. Belediye fon heyetince saha-

Halı1-r alclığınuUl >!Öl'e, Ziraat vek,\le
tinden gelen bir emirde, yeni mezımlar
dan iş isteyenlerin vekalete müracaat 
etmeleri bildirilmiş ve nıekt"P idaresi 
tarafından kendilerine tebligat yapıl
mIJtır. 

1>5rünettl<: ittin ~ni bak>eıJa bildinnt. ol- dırılınasına raj?men daha bir kaç bin nın bir pUnı yaoıltn~ır. Pl!ııda istim-
• - Allah, ~·. ~l.-•ia!"' ... Sim- duiiu iclıı. onun lc:lerindeo paditıJun arabalık ot vardır. Bunlar da tamamen l~k edilecek yerler iuret olunmuştur. 
<!iye kadar Iİz!n gihı ~.riW!e ula l:im olduiunu tayine munffak olusun- kaldırılacalclır. Dün alqam valimiz B. Fuad Tuksalm 
k..._.1~smadım. Kapıyı. kırarak zmta eri- dan hiçte miitelıanir değildi. F'inız beyi Geçen sene bu de~ otlarından top- reisliğinde belediye reisi Dr. Behçet GARD""u p,,. -ı 
me ınrcllıın.. Simdi de karttmza ahp ~lüalandıran Yarlyet bu deii1. onu uıl !ananlar on bin arabayı bulınuştur. Uıun da iştirak etti~ Beden Terbiyesi ıc.A .,....,. 

tnıdıalle mektebine ııiden çonılrlora .,....._ cİllgene ı..u-.., taklit yiizler ------- istişare heyeti toplantısında bu sahada PAZJRf.fK'LARJ 
yapbldan gibi beai lmtll.an etmdt ı.ter- 'lÖııtttmekte mahareti bu "-staki artls- ZABrrADA vileuda gdirilecek tesisat, hazırlanan 16 Ağustoııta verilecek garde~inin 
•ialzl. Madeuı ~ emin değildı..iz. bura- tik Utidadı.un büyüklüğü n U.C..liği plan çerçevesi dalıilinde müzakere edil- haz.ırlıldariyl.e ınefCUI olacak kooıit.e 
Ya "e ~ ııeldlnız?.. idi. Hırsız bir dilenci.. miştir. azhı dün belediye reisi Dr. Behçet 
-Kadın. .. Böyle bos sözler töyle- - B t T M E D l _ Dııvi oğlu Benslyon lsmind& birinin ------ Uzun reisliğinıfe toplanııuşlardır. 

»ı:ıı:ıı:ıı:ıııacll:ICıcii:iCic:iOr:ıaal:ıciiiöiiôı=ÖX.Xıı:ıcH11r:ıoı::ıı:ıı:ıco:ıco;.:~:~:~:~:~:~~~=~cı.~:;:o~:;,;;,..1 ::ıc::ııı::ıc::ııı::ıı 1 dilenmek maksadiyle A vram oJ!iu Cako KVLTtl P ARKr A Şdıriın.izin güzide Bayan ve Bayları-
~ l i f b/ "ğ • L d ile Yako oğlu Muizi.n evlerine girdiği .. ,, • .._.__ tUW•dı-- nın dahil bulunduğu komit~. gard.nrar-
..-OOye reım e l l on raya bakılırsa ve maa üzerinde bulunan 130 lira Icıy- ~1.~.:'.".'.';;;':hary.r°";;: tabı:; hu- tinin noksansız olııralr hazı.danması için 

metinde bir altın bilezik ile küpe, ger- ~.,.. db ı -'---k ı•-
BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

rında taarruz et~tt ve dÜfman tank
larına 1:1rhlı ve motörlü cüziitamlanna 
fidddJ1 darbeler lııdirmi~1erdlr. Hava 
muharebeleri ve tayyare kuvvetlerimi
zin harel<Atı hakkında .şimdi daha mu
fa.~ malllmat alınmıştır. 

BALTIK DENtZtNDE 
12 Temmuz akşamı düşmaa kıtala~ı

nm ve tanklarının bulundu.~u nakliye 
gemileri tayyarelerimiz (arafından Bal
tık denizinde görülmüştür. Bu nakliye 
gemilerini destroyerler, hücumbotları 
n u tayyareleri himaye ediyordu. Bal
tık filosu tayyarelerle. harp gemi!Priyle 
ve oahn bataryalariyle taarruz ederek 
ağır uyiat ftrdinrı~r. !ki ile.stroyerle 
13 nakliye gemisi ve mauna batırılmış
tu. Bunlardan mada 13 nakliye gemisi 
ile Lir destroyer aj(ır .aurette hasara uğ
r:ı tıl~t ır. Ve Alevler iı;irul~ lnr.alalmış
tır. 

Sovyetler tarafından ne gt'IDice, Dl' de 
tayyareee hiç bir kayıp yoktur. 

1NGILIZLER!N ALDIKLAR! 
HABERL'ER 
Londra, 15 (A.A) - Mo3kova resmi 

tebligi Minskin şark ve cenubu •arkisin
ile çok şiddetli muharebelerin devam et
mekte olduğunu bildiroıeh.1:edir. Alman· 
lar bütün gliıı müt~ınııdiye:n son de
rece şiddetle taarruzlarda bulunmwılar
aa da Km! Ordu her defasında bu taar· 
ruzları tardetmektedir. Düşmana çok 
a/!ır zayiat verdirill)'lektedir. Dün öğle
llPn sonra 100 kadar Alman tankı tahrip 
edilmiştir. Bunlar bir geçide girm<"k ce
ııarctinıle bulun>n bir kafile idi. Bu ııe
sııu, üç bin Alrruın askeri jmha edil
lıll§Ur. 

HARP NEREDE OLUYOR ! 
Maarnafih Rus tebliği:ıde barbiu cc

tcva~ ettiği mıntaka ve şehirler tayin 

--0--

BASTA&AFI 1 INct SAIIiFEDE 
lere ehemmiyet vermeden ulu orta artık 
ilerliyememekte ve ağır zayiat verdiren 
Sovyet hava hücumlanna karşı müdafa
ada bulıonmalı: üzere becabe<lerinde ha
va dafi batarvalan ııötiirmek mechurl
vetiııde hlınalı:tadırlar. Bu suretle zırh
lı te.,~kkilllerin bomba bamu!eleri yan 
varıya inmekte n hWtlarm .nakliye ve 
h,.,.; güc;l-ek Alıuan ha.,. kuvnt
leri tuafıııdan dahi b.imayele<lne lli
ıum h .. ı ohnaktadır. ---o----

lanm••tır. Balıkçılık ml'VZUUDU tetkik alınacak te ir eri ve yap"""" m ..,.-danlık vesair., çalıp kac;tıj\ı iddia f'dil- ... ,__,_ 1 _,. "--k 
etınclı: iizere ~hrimize ,<!e~ olan mil- baıuuar i • ...,ence mevzuunu mu= ere 

mi•tir. Bemlyon tutulmuştur. nakalit v~etl balıkçılık mUteba: ısı etmiştir. Komite to~blanna a•k ·~ 
İzmir OlfOlll'ıında Dr. Kemal, tetkikatını ikmal ettiğinden devam etmek .suretiyle ~enpar'Jnin 
HIPSIZlılı.. ı\nkaraya gi~tir. AharyOrll k~a bir ıniikemmel olmasını teının edecektlr. 
L!rnaruıruzda demirli tzınlr vapuru zamanda vüeude getirilecek ve Fuar es-

i.cinde uyumakta olan Hüseyin oğlu nasında hazır bulunacaktır. vanlarınm çift olarak tutulnıalan için 
Melunedin binden Aziz ğJ M LAwn olan muhtelif cin& deniz hay- faaliyete geçilmiştir. 

ce o u uam- ~ccoc:::- :c:ı: ::::::cc: cr:c:: c::=c::::::c:ııo:uo=ıa: : :::::::: 
merin bet lira ~dığı iddia Ye §ikAyet S h b F · l J /Al / 
edilmiş, tahkikata ba•lanmtştır. uri yede mu are e l rn er e ırıa~ar a~rn 
KAlfCDMEDE bittikten sonra reımi teblığlerı 
M~ ..... sızlar.. _ BAŞTARAFI ı iNCl SAHİFEDE • • BASTARAFJ 1 t:Nct SABlFEDE -
Kançesıne ınevklinde HUs.,.in kansı il · ı b' k okt-'--~ _... Mütareke metninin lı:ot"t teferruatı man mevz enn ır ı:o n o.ıanıaı:ı 

mı Hadiye Kenanm erine giren m""uul henüz malum del;ildir. General Vilıo- yarmışlardır. Kıtalarımız bu muvaffakı-
hıraızlar bir mım ev ve mııti>ah eşy.. ~ . '' de ed--ı- 1.-- ri-~ 

/Voskova tahliye 
ediliyor? 

- BASTAltAFJ 1 iNCt SAHİFEDE -
· vil bıılbı ı-eJı:et lıazırlıklan Wa tecL 

hirlpr almasına bile lüzum ı:örmemlşler· 
ılir. 

ALMANLAllA. GÖRE avs 
HtiıdiMETJ: NEBEDE? 

-'- ak nun sözciiırii !?OZ•tecile<le harp hakkın- yetten istiıa """" mıu ye t:nıe 
:~~r:!' kaçm1Jlardır. Hırsız araıım - da yaptıiı vö..U.mede Suriye ıteferinin ~lm?ild ~ud~. SO ~ometre .kadar 

mahiyetini tasrih etmiş ve bunun ne ka- ılerıye gırrnıslerılir. İlerı hareketı de
ffern .IUelU, hem tr~IÜ dar müşkül olduliu~u .ııöstermiştir. Ara- vaın etmektedir. . 
olanların marffetL ,; çok arızalı idi. Bundan ba,ka mütte- MACAR RESMİ TEBLİCi 
öd-iş lcııza.tnın Birgi nahiyesine fik kuvvetleri harikulade dövü'l"n Vişi Budapeş1e, 15 (A.A) - Resmt tebli(:: 

bağlı Çayık köyllnde bir yaralama va- kıtalariyle harı> etmek mecburiyetinde Macar lotaları düşmanı takibe devam 
kası olmuştur. kalmışlardır. Mütarelı:e imzası dolayı- etm:şlerdir. 

Ali oğlu Silleyman Buldanın karı>w: ,iyle müttefiklerin bugün Beyruta gir· --·--
Ber!Jn. 15 (A.A) _ Burada dolaşan tarlasıns_ ıiren aynı köyd~~ Recep Ge- meleri beklenmektedir. FranırzlGP Dafıcırcfafıi 

ve ciddt telAkki edilen haberlere göre len ve ogullan Hasan ve HU5t'yin!n kar- MARESAL PETENIN MESAJI İngilizleri serbest 
Stalliı ve Sovyet hükllmeti Gorkl şelı- J>UZ ~opanmlarına mani olmak istem~. ViJi, 15 (AA) - Mareşal Peten ... __ ._, 1 
rinde bulunmaktadır. Bu hususta Moıı- bu yüzden kavu çıkml')tır. Recep Gel<>n vakın .,.rk Fransız kıtalarına •f&iıdaki 1 u..-.uc I ar.. · 
kovada netredilen tekzip d<>iru addedil- ve çocukları, Snleyman Buldam bıçakla meııaiı gönderm!ttir: Londra, 15 (A.A) - Dalrarda bir 
memektedlr. ağıT surette yaralamışlardır. Miisavatocz bir aylılı: bir mııbarebe- müddetten beri Fransızlar tarafından 

Yaralı memleket lıastahane81ne kaldı- b 
ftALYAN ASK.Elli YOWA rılmış, suçlular tutularak adliy<'ye tes- d n sonra ıilahlarıoızı bırakmalı: mec u- her Iıalde Almanların teavikiyle mevkuf 
Roma, 15 (A.A) _ Şark cıeııheainde lim .ed"-'-'enlir. riyetindesiniz. Bu müoavatıuz ve adalet- tutulan 1400 İn~ tiearet gemicisi son 

h k• tirak -~--- İtal """9" •;ı: mücadelede Fransa .Jzleri minnet zamanl&rda tahliye edilerek İagiltettyc are. ata.~ · . ~k . yan heyeti Me-,11-n, -s.--r-.aa b •- bil hali 
seferıye'1nın ılk kıSII'ı Vıyanaya vıırıruş •""" _... ııı;~- NIU ve iftiharla takipten ir "" e ~lmişlerdir. 
ve askeri ve sivil erkan tarafından kar- t!tılılılı yandı.. lı:almaırusbr. Mubarebele<de memlelce- ---------------
ı;ılanmıtıtır. Menemenin Aaıırcık köy{l l.ie Yalışelli timize olan bağlılığınızı isbat ettiniz. vatsız bir mücadeleye kurban olmuştur. 

köyü arasında Bayaıntepe ~v\iinde Fransa ve Franaaya karfl bugiinkü oar- Ve yakın bir mazide karanlık ııünler ya
edilmemektedir.Bu .ııebeple harekil.tın ne bir yanıı:m çıkmL'jllll da iki hektar kadıır •ılmaz sedalcata devam edeceksiniz. şamıştır. Fransa !çir ve aizin mukadde· 
relerde cereyan efü(;ini anlamak ınUm- arazideki ot ve çalılar yanılıkbın 80nra Millet •İze tükran beslemektedir. ıatınız için gelen günler de karanlıktır. 
kilo değildir Tebliğe nazaran Rus tay- köy halkının ve iandannaların gayretiy- YAKIN SARKULARA HfTAP Fakat Fransa sizin •edakatlnizden dola-
yareleri biribirini takip eden dalga ha- le ııöndürii.lmliıtflr. Mareeal Peten yakın şark halkına hl- vı .. ize minnettar olduğunu arzeder. 
!inde Alınan l,galinıl"ki tayyare mey- Yanıı:ma sebebiyet verdi~ EMlttPdileıı •,ben de bir mesaj neşrederek tunları Topraklamu.,., istikbalinin ne olacai(ı 
danlarına ve hauA Uıık gruplarına bil- <ığtrtnıaç Ahmet oğlu Ahmet yakalan- ö,.lı:mittia': dıemmlyetaizdlr. Fraıuayı lcalbinizde 

:,: n 1111111111 ı ı 1111111111 ı ı 1111111111111t1 ıtttı ıuııırS 

ı==- Hiç Askerlik et- ~ 
memis olanlara ~ . :: - :: 

§ A.)'l'ıca JJO, J26, JJS ue ~ 
~ JJ4 Uilerden yolıla- ~ 
~ masım yaptırmıyan- § 
§ ıar da çağlrrlıYof'.. s 
§ İZMİK YEKLİ ASKERLİK ŞU· § 
§ BESİNDEN : § 
§ 1 - 941 ihtiyat yoklamasını yaptır- S 
:ııuyaı> 330 do umlulıı.r 16, 17/7/ j 
§941 günleri, 326 do' arın11ı,"l9 s 
§7/941 günleri, 322 doğumluların 21, § 
: 22/7 /941 ı::ünleri, 318 illerin 23 - 24/ ;< 
§ır.ın günleri ve 314 lülerin de 25 § 
§26/7/941 günleri sabah saat 9 dan§ 
: 12 ye ve öğleden sonra da saat Z den := 
§ S ııe kadar şubeye müracaatle 941 S 
§yoklam:ılarmı }'aptınnaları.. S 
: l! - Henüz mı.ı•-=flık hizmeilııi S 
E y~manuş ve sı.:u!ı ayrdmamı' olan- E 
; lann da mufları ayrılmak ilure ~ce- :< 
§le "'beye gclınelcri, .a1a<i. halde bu § 
; davetlere icabet etaıiyenler bnlrkm- ;< 
§da kanuni ~za tatb!k edileceği ilin S - -;:olunur. ; 

= * ; ~ 337 Poğamlıılal'G.. ~ 
§ İZMİR YEBLt ASKERLtK U· § 
E BF.SiNDEN : ;: 
§ 337 doğumlu ve bunlarla muaıuele- g 
; ye tabi erlerin namlarına celp çıbın :i 
§veya çıkma<m 19/r /941 cwmırtesl § 
: gitnOnc kadar behemehal Yerli as-:< 
§ kPcllk şubesine müracaatle son yok- g 
§ lanıalarmı yaptırına1arı ve yaptırmı· § 
:.=yanlar hakkında 1111 As. kanwıu- J:! 
§ nun ağır ınaddei mahsusası tatbik l:! 
:edileceği son defa olarak illin olu- § 
~ = -- -: ıwııiıı ı ıı 111111111111 ı 111111nı 1111ııııını 1111 ımnıU:: 

A lerika a Ar reisi har .. 
be giril esini istitor 

- BASTARAFI 1 iNCt SAHİFEDE 
HARP ISTIYENLER VE 
ısrEMtYENLER 
Nevyork, 15 (A.A) - Deyli Meyi 

v.ıızeteııi Nevyork münt .. hiplerinin onda 
bid nezdinde bir anht yaparak Ame
r.:Jcanın harbe girmesinio lehinde mi. 
etiıinde nıi oldullarını sorml1Şt11f· 

215 O 7 miinıehiı> yani yiizde 29 harP 
leblııde, 122812 miintehİp ırani yiizd• 
70 harp aleyhinde bulunmuflardır-

-------
Cellelüttarığa bir haıHJ 
hü~nw ~apddı •• 
Lalioea, 15 ( A.A) - Gece yrısı yedi 

tayyre Cebelüttarık üzerinde utmuş ve 
ha\·a dafi bataryalariyle projektörle! 
faaliyete geı;nıi!ı ise de tayyarclerln Js• 
!ikametini tayin etıı:ı.ek mümkün 01ruo~· 
mm,ır. Bombnlordan hllsıl oldu..&u pıı• 
nedilen lnfiliklar işitilmiştir. Hcdef!cr9 

isabet vaki Q
1u,p olmadığı malQm değil· 

dir. 
~-"'le-:-...:-- ~~J!::_ ... ~,,,_,,,..>1?' 

Dün har~.ret derecesi 
otuzbeştL 
Sıcaklar başladı. Dün Hilil ec~'. 

nin cadd•ye asılı bUyük termo nı~ 
(35) de.....,eyi gösteriyordu. Ecz3cı lıİ 
mal KB.mil Aktıısın l§8ret ettiği ,ıl rı 
~ehrimizin ağaçl•nması. 11ca1<!.t 
buğuculuktan kurtarmış bulun~•~ 
dır. bınir şehFinde yUz ylnnl billd~ 
fazla ağaç vardır, bunlar elbet bJıVI' 

cu:n etmişlerdir. mış ve adliyeye verilmiştir. F' ransa haksız bir tecavüze ve müaa- muhafaza ediniz. 

iiiiiiiiiiiiiiliiii~~~~~~----------------
hafıfletımş olacaktır. 



JfENf •SIR SAHiFE J 
16 Temmuz carsaınba 1941 

lngilterege Alma • -
ı mlafı Dek baınıedi 

Olen. ve yarala
nan ln~lizler 
~ittik çe 
azalıyor 

--o---

1 N G l L l Z LE R ŞAYANI DiKKAT 
BiR iSTATiSTiK NEŞ· 

RETTiLER 
Londra, 15 (AA) - Alman bava 

alanları evvelki devrelere kıyasen oon 
Clerece hafiflemiştir. Reaml rakamlar 
Alman tayyarelerinin •ebep oldukları 
nylatın azaldığını göstermektedir. 1941 
senesi haziranında tayyare akınlan ne· 
tke•inde 3~3 kiti ölmüttür. Bunların 
177 si erkek, 160, kadın ve 56 sı ço-
cuktur. Hastaneye kaldınlan yaralıların 
sayısı 461 dir. Bunların da 239 u erkek, 
"175 şi kadın ve 47 ıi çocuktur. Yedi er
kek kayıphr ki bunlann da öldükleri 
tahmin edilmektedir. Halbuki Mayısta 
5300 ve Nisanda 605 kiti ölmüştü. Se
nenin ilk altı ayı içinde Alman hava 
•kınlarından 18 314 kişi ölmü"ür. Bun
aan evvelki altı ay zarfında ioe ölü mik
tarı 23963 k~i idi. 

2 ALMAN TAYYARESt 
Dü$0Rtn.Dtt 
Londra, 15 (A.A) - Dün gece bir Al

man hava filosu yeniden tngiltereye 
yakla>;moğa teşebbüs etmiş ise de İngi
liz avcıları tarafından tardedilmiştir. 
tki Alman tayyaresi dUşUrülmUştür. 

ALMAN RESMl TEBLtôt 
Berlin, 15 (A.A) - Alınan Başku

mandanlığının tebliği: 
tngiltcreye karşı yapılan mücadele es

nasında tayyarelerimiz iaşe limanlarına 
hücum etmişler ve bUyilk yangınlar çı
karmışlardır. Bir tlcare-t vapuru batır
mışlardır 

• Amerllıan Umanların· 
daııı 4 ttalyan gemisi 
satın alındı.. 

Lond~anın Ruı • Al
man harbının göriifü 
• BAŞTABAFI ı iNcl SABİJIEDE -

.d" biyeti gizlenemez. 
ve vaziyetin cı w mal VE HEDEFLERİ 

ALMAN TABYF.8 · 
Londrada askeri mütehassıslarınk ınli· 

.. Alman genel urmayı 
talliasına go'! dık kalmaktadır. Bu 
mutat tabdye"':"~:' c;ok hava keşiflerin
tabye şu ur · ·· 't .. ril d sonra rnaneVTaya en musaı go • 
ıe": noktalardan en kısa .bir müddet 
· · de çevirme bareketlC'rınde bulun-
ıc;ın • L:-< eftirm k ınak ve bunu ın......,_. e .. 

Alman genel kurmayının llk hedefi 
Leningrad. Orşa, Mohilef oldu{(u ve Al
man ileri unsurlarının bu demiryolunu 
Vitebsk civarından ve pek muhtemel 
olarak bu şehrin şimali sarkisinden geç
tikleri anlaşılıyor. Maamafih Alman 
tebliğlerindeki iddiaların ifrata kactığı 
ve endişede bulunan Alman efkarı 
umumiyes:ni teskin etmek gavesini is
tihdaf eylediil:i zannedilmektedir. 

Londra askeri mahfillerinin mütalaa
sına göre Rus ordusu simdive kadar 
arazi terki bahRSına olarak Almanların 
ibata manevralarından kurtulma~a mu
vaffak olmuştur. Ru..ya için arazi ka~
bının hiçbir ehemmiyeti olamıyaco~ı 
söylenebilir. Her halde Wtler icin. Mıl 
meselenin Ruslan kat'! bir mal!IObıvele 
t..-ğratmak oldulnı bevan edilivor. Mns
kova, Lenin~ad. Kivef Pihi esa.•lı mer
kezlerin zaptı kafi dei\'Jdir. Blmdan 
başka Alman ordularının Ru•lann ce
kilmeden evvel her :sevi tnhrip etmele
rine mflni olmıık kin hUtün sürat.iyi<> 
hareket etme'i lazım gelir. 

Borsa 
'zAUiRE 

175 Ton Balda 

Mevkii 
Vaşington, 15 (A.A) - Bo.hriye ne

zareti bahriye encümenine Amerikan 
limanlarında atıl duran dört eski İtal
yan gemisinin satın alındıi!mı bildirmiş
br. 

N •zilli deposu 
c c 

Ortaklar sundurnıası 
c c 

5000 

7500 

--o----

tspan oııar Alman 
P Pın . 

Denitli c 
c c 

Dinar c 
Manisa c 

c c 
Alaşehi< • 

c c 

ıs A.(lııst 

2500 

2000 
2000 

7000 

M. Teminatı 
Lira Kuruş 

183 75 

356 25 

185 63 

33 75 

Madrid, 15 (A.A) - Alman kuvvet· 
lerinln şark cephesinde kazandıkları 
bilyilk muvaffakıyetler dolayısiyle ı... 
pıınyollor Alman ordulanrun bu zafer 
esnasındaki menkibeleri evvelkilerini 
fazlasiyle ııeçmis olduğunu müşahede 
ediyorlar. Madrid ~azetesi askeri lıAdl
selerin Fransada Veygand hattının yıı
nlmasından sonraki sefer va7.iyetini an· 
·dırdığmı yazmaktadır. 

1 - Banliyö volcu tarifrleri ilr! 2ah:re taTif !l;i hari~ olmnk Üzere, demir 
yollan esas tarifele1 inin 6 olan emsali n t kil lirrctlerine milnha~ır olmak ve tari
fe vahitleri ile h89ıl zarbından çıkacak santim kesirlori santime iblağ edilmek 
4artivle 6.3 e çıkarılacaktır . 

2 - Anahat tarifel erincl•n: D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 111. 19, 10 
102, 109, 112, 201, 202. 203. 204. 20~. 206. 2011, 211, 212, 213, 215. 217 , 
220. 222. 223. 224. 225. 2 26. 227. 2°8 229, 2~0 . 231. 232, 2H, 234, Maktu 
ücretlere ait l!I eli k"mı : 236, 237.2311. 239. 240, 241, 242. 243, 244, 
245. 246. 247. 2';0. 251. 252, 254. 2>5, 256. 257, 258. 259 

B. CEVAT ACIKALIN 
GELİYOR ... 
Berlin. 15 ( A.A - B. Cevat Acık

alın dün Berlinden Viyanaya hareket 
etmie ve ııarda büyük elçi ve Almanya 
hariciye nezareti mümeailleri tarafın
Clan eel8.mlanmıştn'. 

o----

tsveçte llüviilı bir 
yangın oldu... 
Stokholm, 15 ( A.A) - Pazartesi 

p:Ünü Karıpat limanında büyUk bir yan· 
l?ln olmu,tur. 1 O büyük mağaza ile bü
tün tahta binalar vanmıştır. 

Mudanya. Buraa tarifelninden: M. B. 1, 3, 4, 5, 
Samoun Carsamba tarif•lerinden : S. ~ 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8 9, 
Erzurum hudut tarirelerinden: 19. 2 O, 2 1 
Numaralı husu .. 1 ve tenzilli tarifelf!"re ııöre her mesafe için tahakkuk edecek 

nakil ücretlerin 41'-· 5 zam yaoıla.~aktır. 
Fazla tafsilat için i•tasyonlara mürncaat ~dilmesi. 16 21 27 2691 (1572) 

---------------
Borno111a Ziraat Melttebi Müdürlüğünden : 

')'o 7 , 5 illı: 
Fi Cinai Teminah 

Kilo Kr. Lira Kr. --Sıokholm mahafili zararın bir milyon 
lııveç kronu olduğuna tahmin etmekte
dir. Yangının ttbebi henüz öğ-reni1me
miştir. 

(Aedet) 2'l000-31000 12 Birinci nevi ekmek 2 79 00 
5000- 6000 51 Koyun eti 229 50 
1 000- 1 5 00 41 Dana eti 46 12 
2000- 250(. 46 To•ya pirinci 86 25 
2000- 2500 160 Sadeyağ (Urfa) 300 00 
500- 80-0 62 Zeytiny'ğ (2,5 asit) 37 20 

2000- 250C 6,50 Patat.. 12 19 

K. A. L. Mersinli Pirina Sabunu 
Beyu sabun ye riııe tereihan 

K. A. L. Çapa markalı Mersinli Pirina sabunu
nu ktıllamrsann : 

1 - Fazla tasarruf elde eder, 
! - Çamaşır ve banyonuada dalaa iyi aetice elde etmekle 
3 - Çok kıymetli bir gıda olan Zeytinyağı yerine daha 
u kıymet taşıyaa Pirina yaiuııa aarfeiilıneli71e meınle
ketlmlztn ekonomisine ciddi bir tanda hizmet elmiş olur
sunuz.. 
6881 nwnıırah müseccel Çapa markaınwı ~ok •ikbt 
edlnh.. 
Siparişlerin la 
yuwı .. 

TELGRAF ı UPoVATZ İaıir .. 

için 3014 ve !078 nınnaralara telefonla-

K. A. L. 
!ltersinli Pirina yağı ve saban fabrikası 

1~10 (1588) 

~ .. .!"">'= - ""e•-:Jı"""".ıı--~oıoco,. e:ıo!'- ~cooe ·-. ~ ::ı:;c=: c ac:ı:;o:::cccoccc a cc car 
r. c. Ziraat anfıasından: 

.rArlLIK 01'0RLER 
T. C. Zlraat bankuı lzmir ,besine ait olup eveafı aşağıda yuıiı iltl adet elek· 

trik ou motörleri müzayede ile aahlacaktır. Sabt 6 Ağu.toı 941 çatlAmba günil 
aaat 14 te kordondak: bankamız d•posunda yapılacakhr. Görmek iatiyenlerin 
her ııün depoya mllracaatları ilAn olunur. 

1 - A. E. C marka ve 3776940 No. DA. 6. 4. K. 2 tipinde 1. 1 beygir. 
lik kuvvetinde maatelerruat elektrik ıu motörü. 

2 - Aaıngrona Tirlfere 2 5 68 No. ve 14 tlp 0,3 beygir kuvvetinde müata• 
mel elektrik ıu motörü. 1 2 69 3 ( 157 4) 

'.)O.,,,.t>. ~ -...,..,~~..r.r-- •'"':.~.l"'Y"~ . ... ~~~,.--11"'-.·,.-~,,.,.._ :oıQ; a :c:=:cc: 

1ZMtR stctLt TtCAru:I' MEMUR
f ,UCUNDAN: 

İsmail Hakkı Kadayıfçı ticaret Unva
~ivle b.mirde Gazi bulvarında 16 numa
rada tüfün vesaire ticaretiyle iştigal 
•den İ<mail Hakkı Kadayıfçının işbu ti· 
caret Unvanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 3058 numarasına kayıt 
ve tescil P~ildiğ! i!An olunur. 

2706 (1575) 

Ziftaat Mefıtelll Müdürlüğünden : 
20 Dekarlık bağdaki iri kara ve tokmak üzümleri mahallinde 31 /7 /941 

tnrih.inde pazarlıkla satılacağından al1cıl!lrtn mektep müdürlüğüne müracaatla .. 
n. 2692 (1576) 
.c.~..,.n=-~~=~~~.:.~ ·~~.,,..Y'J.MJOr~.C.C -Y". .e. ==c: : ıc :c : ısı: 

ORDU RA.S'J'A BAKiCi HEMŞİRELER OKULU• 
NA Air BAZI iZAHAr 

Ve ofıuJa fıayıt ve fıalJuJ ıartıarı 
1 - Ordumuza hasta bakıcı ve henıtlre yetlftirme\-. llzere Anltarada M. 

M. V. tarafından 1939 ıenealnde açılmıt olan huıa b.kıcı ve h•..,.lreler oku• 
luna bu aene de 50 talebe alınacıJtttr. Okula girmek arzu edenler. bulunduk• 
lan mahallin vaIIJiiln•, kaymakarnlığına veya askerlik eubelerlne dilekçe ile 
milracaat edeceklerdir. 

2 - 34 3 3 sayılı kanun mucibinr.e bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezuıı olanlar a!h ıenelik m~buri hizmetlerini ordu hastahanelerin• 
de yapacaklar, ondan aonra arzu ed~tlerae memleketteki bUtün ııhbt teşekkUJ. 
ler kendilerine açık olacakhr. 

4 - Tahıll müddeti 3 aene olup, bu müddet içinde 1>kurlara ayda bet Ura 
harçlık verilecek. la~e ve llbaıları tamamen okula ait olacakhr. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa gSre 20 Un ull maaştan 
başlamak üzere maat alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacakhr; bu uman 
dahi lqe, glydinne ve barınma orduya alt olacakhr . 

6 - Okul 1 S Eylül 1941 de tedri••la başlıyacakhr. 
7 - Okula kayıt ve kabul f&rtlan şunlardır: . 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkındar. bulunmalt. 
b - Sıhbab yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife &i\rmeye müsait 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane 11hhl heyeti raporu n. teabit ettir
mek ve evraka bağlamak lizımdır). 

e - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukar~ olmİyacakbr, 
d - Kendı..ı, ana ve bsbası iffet ehlinden olmak {bu vaziyet poliace tev• 

ıillı: ettirilerek evraka bağ\anacakbr. ) 
e - En az orta okul tahsilini bW.-m!.ş olmak (el.eme imtihnnlarında mu

vaffa olma f'lrthr) veya bu d.re<"•de tab•ll ııördüğli !.abat etmek ( taadilt• 
name veya bunun taadikll bir 9Ureti muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya n1'anlı bulunmamak (eVYelce evl•nlP bopnanla;l.a kocaaİ 
ölmÜf olan kabul edilir) buna alt medeni hali bildirir milabit evrok keza ek• 
lenecektlr. 

g - Okur oıhht sebepler dıtında okulu kendiliğinden terk ettiği, evlenme 
aureti ile veya diğer inzibati ıebeplerl• okuldan çıkanldığ1, alh oenelik m..,.. 
bur! hizmetini yapmadıit veya tam:ınılamadıll;~ ve yahut aıhh~ aebepler dı
ıında okudan çıkarıldığ1 takdirde tahakkuk ettirilerek mektep maaraflarınİ 
tamamen ödeyeceğine ve göstt"rdiii veıikalann tamamen doğru o1duiuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli bic taahhütname VMec•ktir. 

8 - Yulı:andaki ıeraiıi haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul edl· 
lecekıir. 

9 - Yukandaki maddeler mucibince evrakının muamele.mi bitirenler
den, vlllyet, veya kaza, merk'Ozlerinrle oturanlar bu makamlar veya aaker
lik ıubeleri va11ta11 ile evraklarını rl<'fnıdan doğruya Ankara merkez hasta• 
hanesi bq tabibi ve okul müdürlüKUı<e gönderileceklerdir. 

10 - Milraeaatlann Ağu.to• 1941 nihayetine kadar sona •rClirllmul JA. 
11mdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe baerket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendllerlne blldirllecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek ..,. 
okulda tekrar yapılacak •ıhhl muayene neticesi hutalıklan tebeyylin edeı>o 
lerln memleketlerine ııitrnek için mll>taf edecekleri yol paralar. kendilerine 
ait olcaktır. 

Ankara Merkez Haatahane.I Baş Tabibi ve okul mlldliril albay 
Dr. Saban Barutçu 

17 20 23 26 29/Mayu. 1 4 7 1 O 13 16 19 22 25 26/Hazlrati 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28ffemuz v" 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/Ağusto•/1941 180~ 1111) 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli Alman tayva"eleri 
Afreilıa ve Siivey,Jte 
faaliyette •• 1000- 1200 47 Toz şeker 42 30 BfOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, lştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 

1000- 1200 24 Kuru fasulye (Horoz) 21 60 Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmaımlı için satlıtmm BlOGENİNE kaıı ve denıwı haplarl;rle 
Berlin, 15 (A.A) - Alman baş ku

mandanlığının tebl'ği: $imali Afrikada 
ı.vcılanmız toplu bir halde bulunan ln
roiliz otomobillerini bombalamı$lar ve 
'dii?er bir hava teşekkülümüz Süvev. li
manında bulunan lngiliz gemilerine 
bombalar atmı•lardır. 12 bin tonilato
luk bir gemi tahrip edilmiş. diğer iki 
vapura da tnm isahrtl~r vaki olmuştur. 

800- 1000 38 Makarna (ekatra) 28 50 slgortalayınız.. 
25000 1,50 Sobalık m- odunu 28 12 BlOGENİNE; dalma kanı tazeleyip kuvvetlendirir, babi7.litl giderir, hariçten ıreleeek bet tıırlil mikroplan 6ldü· 

(Ton) 20 14 75 Maden kömürü (Zonguldak) 22 12 rilr. Tatlı bir iştlha temin eder. Sinir ve adaleleri laflaınlnştırır, uklyı yilkseltir- Bel cevşeklip ve ademi lktida-
(Ton) 10 2650 Kok kömürü 19 87 nn en birinci devRS1dır .. 

Mektebimizin 941 mali yılı ihtiyacı iein yukarıda cina ve miktarları y~lı BIOGF.NİNE; lruUananlar kafiyyeu kanlan, kıştan, aotnJ<tan ve bavalann değişmeıılnden miileetair olınıttlar. , . 
erzak ve mehrukat 2/71941 tarihinden itibaren 15 ııün müddetle açık elmlt- Çiinkü viicodu her zaman ırenç ve dinç bulundumr ve bu aayede müthiş lkibetlcrle neticelenen GKlP, n,,.le, eno-
meye konulmuş olup 18/7 /941 cuma rünü aaat 15,30 da mektepte mütete_k- enza, sıtma ıtibi ha•lalıklardan konır Bu baslalıklardan korunmak için büyükler sabah. ötle. alcfam, birer, sekiz 
idi satın alma komlayonunda ehiltm~l~ri yapılacağından taliplerin mezkftr gun y~ındl\D Ustün cOt'uklar yalnız 1Bbah, akşam birer BfOGF.NİNE almalıdır. Basta olanlann kurtulma"' için de bu bir 
ve ııaatte eğreti teminatlarını lzmir mektepler muhasebeciliği veznesine ya~ır~- ntikdar arttınlmal.dır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 

rak makbuzunun lc.omİl')'ona Yermf"leri. Bu i.,e ait şartnameleri görmek Utl· ~:::::::;;;;;:;:::===============:::::::::;;;;;;;::;::::::;:::::;::::::;:: İsDanyanın erlin 
e iri dec)lıtf .. 

yenler htr gün mektep müdürlü~ÜnP. miiracaatlan tliı. olunur. 41 
2 7 12 16 2473 (1480) 

Madrid, 15 (A.A) - Eski emniyet 
f~::'." ";_ild~u tsı>anyanın Berlin se- .Sıhhat ve tct"mai Mrıavenet Müdürlüğü Satıft 
ır ı gıne avın edilmiştir. Derhal 'vazife- Alma Komı·s onandan: 

si bo'.lşına hareket <'decelct.ir. 
·- - Cin .i Azı Coğu Reher kil011unun 

Kradağın ba$ına Kilo Kilo Muhammen bedeli 
Muvakkat teminat 

% 7,S lira 

lıimi qe irec:eJılere? Kuruş 
Roma, 15 (A.A) - Yakında Kara- F.kmek !5000 20000 12 180 

dağdan bir heyet Romaya gelerek im- Sadeyağı Urfa 1200 1500 165 186 
Parator ve kraldan Karadağ için bir na· Koyını eti 3500 4000 55 165 
~P tayinini istiyecektir. Siyasi mahfil- Dana eti 1500 2000 40 60 
hr't umumiyetle bu tayin hakkında sı· Pirinç Tosya ı 000 1200 45 41 
dir. 

1 
keturnivet muhafaza edilmekle- Seker 1400 l500 48 54 

Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğil alım ve aabm komisyonu başlı:anb
P,ndan : 

Alsancak aaRır. "dilsi7. ve körler mü.,.seacoinin 941 mail yılı ihtiyacatından 
olan yukanda cins, miktar ve beher kilosunun tutan ile muvakkat teminah ya-

n· di 7ılı altı kalem iaşe maddesi komisyonda mevcut şartnamesi dahilinde açık e~-
IBb ~ ve ş etlerin muhafa7.ası ancak ıiltmeye konulmu,tur. Sartnameyl görmek l•riyenler her ıtün m•sal eaah .. dahi· 
ıı ~1 v~ gek yata~krn Rida diş suyu linde sıhhat ve içtimai muavenet müdiirlüğünde müteşekkil komisyona muraca
Y!nm:.'kı:~:bil:fu."kal:ıinde gargarasıru otları. Taliplerin de 18/71941 cum• günU sut 10 da mezldlr komloyonda bu-

lunmaları nan olunur. 2 7 t o {15 7.3) 

(Albnrüya) kolonyasının bir 
damlasında S8l'lflll aşk perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat ve zevki uçuşmaktadır. 

Hilal Eczanesinin Bu eseri, hınire ocmbol olmu~ ve bUtıın 

Tilrkiyenin zevkini kokusundan topla1111Ş bir sanat harikasıdır. 



~AHIFE 1 

ASKERi V AZİYEl' 

\-aziyet R -slar 
hesabına ciddi 

bir mahiyet 
aldı {{ibi 

Almanlar Baltık sa 
hı ilerine asker cıkar-• 

mak istedıler 
----4; - -

Sovyetıer Alman taar· 
rıızlarını durdurdldıla· 

rını söyliyorlar •• 
Radyo gazetesine göre cephenin muh

telif noktalarında Alman ileri harekatı 
devam etmektedir. Stalin hattıoın bazı 
bölgelerinde açılan gedikler dolayısiyle 
vaziyetin ciddi bir mahiyet arzctmekte 
olduğu Londradan da bildirilmektedir. 
Son günlerde Almanların yaptikları ta
arruzlar bilhassa şu bölgelerde şiddet
Jenmistir : Şimalde Peypus gölünün do
ğusunda, Moskova yolu üzer:nde, Smo
IPnskin takriben 170 kilometre batısın
da Vitebsk bölııesinde, bir de 180 kilo
metre cenubunda Molıilef şehri ve da
ha cenuptaki Kiyef bölgesinde .. 

Halen en şiddetli muharebelerin Mo
hilef - Vitebsk bölgelerinde cereyan et
ti~i bildiriliyor. Londradan gelen bir ha
berde Mohilef sehrinin Almanlar tara
fından işgal edildiği bildirilmMir.. Bu 
""hir Dinyeperin bati sahili üzerinde
dir. Buna nazaran Kiyefin şimalinden 
itibaren Almanların Stalin hattı ile he
men her noktada temasa gelmiş olduk
ları anlasılıyor. Smolensk ile Leningrad 
ara.<>11daki demiryolunun muhtelif yer
lerde tahrip edildiği ve bazı noktalarda 
Alman kıtalarının bu şimendifer hatti
na da varmış oldukları gelen haberler
den öğrenilmiştir. Berlinden b!ldirildi 
kine göre pazar gününden beri Kiyef 
bölgesinde ilci taraf zırhlı teşekkülleri 
arasında başlamış olan muharebeler bü
tün siddetiyle devam etmektedir. 
Yapılan bu muharebelerde Sovyetle

rin 15 santimetrelik toplarla mücehhez 
50 - 70 ton ağırlıilınd•. en ağır tanlc.lan
nı kullanmakta olduklarına işaret edili
yor. Rumen radyosu verdiği bir haber
de simali Moldavyadan hareket eden 
Alman ve Rumen kıtalarınm Diııyester 
nehrinin blitün uzunluğu boyunca bun
ları asmış olduklarını, daha şimalde 
Buk nehrine varıldığını ve bir iki nok
t•da bu nehrin de aşıldığını bildinnişlir. 
Bu vaziyete göre Moldavyadan hareket 
eden kıtaların da Kiyef umumi istika
meti üzerinde tazyiklerine devam ettiği 
~nlasılmaktadır. 

SOVYET TEBLİÖLERİNE GÖRE 
Sovyet tebliğlerine göre ise muhteliJ 

mıntakalarda yapılan Alınan taarruzları 
mukabil Rus taarruzlan neticesinde her 
yerde durdurulmuş veya tardedilıniştir. 
Bu arada yüz tank ve bazı dep0lar tah
rip ed!lmiş ve Kiyef bölgesinde takri
ben üc bin kisilik bir Alman kolu mağ
lup edilmiştir. 

Fakat Alman teb~lerindc bunun ta
mamivle aksi iddia edilmektedir.. Bu 
tebl'ğde mukabil taarruzlarda bulunan 
Sovyet kıtalarının ağır zayiatla dağıtıl
dığı, bazılarının ormanlara atıldı~ ve 
bazılannın da kuşatılarak imha edildiği 
bildiriliyor. 

ALMANLAR ASKER ÇIKARMAK 
İSTEDİLER 
Deniz harekatına gelince : Sovyet teb

lii;ine göre 12 temmuz ak""1lll Alman 
destroyer ve hücumbotlariyle avcı tay
yarelerinin himayesi altında asker ve 
tanklarla yüklü büyük bir Alman gemi 
kafilesi Rus tayyareleri tarafından Bal
tık denizinde keşfedilmiş ve Baltık fi
losu hava kuvvetlerinin ve sahil batar
yalarının da iştirakiyle bu kafileyi ağır 
zaviata ui\ratmL•tır. 

Bahis mevzuu olan bu karsılaşmanın 
Baltık denizinin hangi losmında yapıl· 
clıi!ı acık söylenmemis olmakla beraber 
vaziyete nazaran Finlandiva körfezinde 
olması tahmin edilmektedir. 

Almanların yapmak istedikler! asker 
<;ıkarma hareketine gelince Finlandlya 
ve E..tonya arazisinden Leninın-ada doğ
ru Alın,,;., kuvvetlerinin harekatının in
kişafı bakımından başlıca iki bölge mev
zuubahistir. Bunların b!rincisi Rus kuv
vetlerinin gerilerine düsmek üzere Fin
landiya körfezinin şimal sahiline. diğe
ri de cenup sahiline asker ihracıdır. 

Esas Alman kuvvetleri cenupta oldu
j;una ı(Öre asker çıkarmanın da cenup 
sahiline vapılmak istendil(i çok ıtıuhte
"'el görülmektedir. Tebliğde naklive ge
milerine "8hil bataryaları tarafından da 
afe• edildi~: bildirildiğine ı(Öre bunların 
sahile adamakıllı yaklastıktan sonra 
Ruslar tarafından keşfedildij\i anlaşıl
maktodır. Asker çıkarma hareketi ya
rılmak istenilen mıntakalann hemen üc 
mil acı~ında Kronştad Rus deniz üssü 
mevrut olduğundan Almanlar çok cü
retkaranr bir harekete teşebbüs etmiş
]('r demektir. 

Bu hareketlerinden, İn~iliz donanma 
ve ha\'a kuvvetlerine rağmen Norvec ve 
Girit harekatında edindikleri tecrübe
lerden bir defa daha istifade ederek 
üçüncü bir tcS(:lıbiise girisınek iskdik
lcri anlac::ıln'akUıdır. -------
Ceza ve tevlıif evleri 
m<.:~:iriii istanbulda 
An~ara 15 (Telefonla) - Ceza vr 

tf:vkir evleri umum müdiirii Baha Arı
kan lstanbuld• bulunan Adlive vekil; 
il"" bt"raber lmralıy.<.. gitmek üzere hı.• 
•keamki rrf'nl~ lıtahnula har~ket etti. 

Son siyasi vaziyet 

Suriyede yapı
lan mütareke 
şartlarıııda 
neler var? 

YENi ASlR 

lngiliz • Rus raskeri gö. 
rüşmeıeri berdevam 

lngiliz 

Trablus, Bin~a
zi ve Radosa 
yeni hücum
lar yapıldı ---İlıi mihver gemisi tahrip 

edildi. Rodosta yangın· 
lar çılıarıldı •• 

İzvesti31a Almanya şim• Kahire. ı 5 (A.A) - Orta şark in-

--0----

2 Rus 2eneralı 
Moskovaya ~it
ti, tekrar Lon
draya i"elecek 

di ifıi Ve hatta ifıiden ;!iliz h•va kuvvetlerinin tebliği: Bom-
, • L d L bardıman tayyarelerimiz pazar gunu 

GZGG cep •• e e mıınall'e• Trablusgarp açıklarında bir düşman ka-
beye mecbur diyor.. !:Jesine muvaffakı~etle hücum .ımisler-

16 Temmuz Carsamba 

Mübadele edilen Ruı ve Almanlar 

Berlindeki Rus ve Mos 
kovadaki Alman sefirle 

memleketimize geld • 
rı 

~~-~~~~~-....... -~~-~~~--
Rus sefiri ve tebaası ist anbulda-Alman, Rume 

Macar, Slovalı sefir ve tebaası Karstan An· 
haraya hare lıet ettiler .. 

İngilizler Fransızlara 
lıarşı çolı müsaadelıara

ne davrandılar •• 
Suriye mütareke~ i imza edJmiştir .. 
Radyo ~azete:-ine göre mütareke şart-

1\}rı şunları ihtiva etnıckkdir : Miittefık 
kuvvetler Suriye ve Lübnan arazisini 
işgal edt·ceklerdir. Fransız kuvvetleri 
15 temmuz 1941 de yani dün öğleye ka
dar toplaıın:u!' olacak ve ayni saatte 
müttef!ldcr stratejik 

0

ehemıniydi olan 
noktalan tutmağa başlıyacaklardı. Fran
sız ıLskerlerinin memleketlerine gönde
rilme><i kabul edilmiştir. Bunlar gönde
rilinceye kadar muhdut kadrolarla 
Fransız ubaylarının idaresi altında ka
lacaklardır. Fransız makamları mayn 
hatlarını müttefik işgal kuvvetlerine 
göstereceklerdir. Fransız kuvvetlerine 
askeri ihtiram gösterilecektir. Bunlar 
siliihları, topları, mitralyözleri, tankları 
ve mühimmatlariyle çekileceklerdir. Su
baylar, erbaşlar ve erler şahsi siliihları
nı mühimmatsız olarak taşıyacaklardır. 
Diğer harp levazımı bir yere toplana
r;ık Britanya kuvvetlerinin bunlardan 
istifade hakkı olacaktir. Geri kalan kıs
mını İngilizlerin nezareti altında Fran

Londra. 15 (A.A) - İngiliz erkanı dir. Yedi bin tonluk bir gemi tahrip 
haı·biyes:y1e göür.:,Tilelcrde bulunan iki edilmiştir. Bir petrol veya mühimmat 
Sovyet generali hükümetlerine rapor ı<emisine de bomba isabet etmiş ve yüz İstanbul: 15 .. <::'.Al .-.- Sovyet Rus-ı ni taldp ederek h•reket eden iki treP 
vermek üzere Moskovaya hareket et- tonluk küçük bir vapur da yanarken yanın Berlin buyük e!Çl&l bay Viladmir 1-afile efradı Karsa gelmişlerdir. Büy· 
mişlerdir. Yakında tekrar Londraya ge- ııörülmüştür. Dekazanof ve refikaaı otomobille dün ve orta elçiler burada vali ve mevki k 
1eceklerdir. Jngiliz ağır bombardıman tayyareleri Edirneden İstanbula gelmişlerdir. Di-ı mutanı tarafından karsılanmı, ve vıa 

ALMANYAYA KARŞI MÜTI'EHİT rumartesi günü gecesi Bingazi limanı ile ğer Sovyet tebaası da Kırklarelinden kafile reisi sıfatiyle, hay Fon Sulenb 
CEPHE.. Demede hava meydanlannı bombardı- hususi bir trenle lstanbula gelmişlerdir. ga beyanı ho§ amedi etmiıtir. Büyük e 
Moskova, 15 (A.A) - İzvestiya ga- man etmişlerdir. MOSKOVADAKI SEFARETLER çi, gösterilen iyi lc.abulden dolayı leşe 

zetesi yazıyor : Büyük Britanya ile Sov- Ağır bombardıman tayyareleri cu- HEYETi TOPRAKLARIMIZDA kürde bulunmuştur. lst"8yon salonund 
yetlcr birliği arasındaki anlasma hakiki martesi günü gecesi Rodos adasındalc.i Kars, 15 (A.A) - Sovyetlerle hali bir müddet istirahe.t ederek büfede iz• 
ve kuvvetli bir koalisyon te~k!lıne doğ- düşman hava meydanlarını hombardı- harpte bulunan devletlerin büyük elçi- edilen kafile azalan saat 20· ve 22.2 
ru işarettir. Almanyaya karşı mücadele- man etmişlerdir. Kalatoda inif meydan- !ık ve elçilik heyetleriyle tebaalarından de tahrik edilen ili tronle Erzllruma ııit 
de bu birlik kuvvetli bir silahtır. Hitler- lanna bombalar düşerek yangın ve infı- müteşekkil 2 72 kişilik bir kafile evvel- mek üzere Ka,.tan hareket etmişlerdir 
ciler tarafından topraklan çiğnenmiş lak vukua getirilmiştir. Maritzada hava ki gÜn saat 14 te Kızılcık hudut iııtasyo- HEYET ERZURUMDA 
hütün milletler Fransız, Norveçli, Hol- meydanının binaları ve hangarları alev- nundan T'urkiye topraklarına girmiştir. Erzurum, 15 (AA) - Rusya ıl 
landalı, Danimarkalı, Yunanlı ve Yugos- )er içinde bırakılmış ve şiddetli infil~k- Başlannda Alrnanyn büyük elçisi bay muhasamat halinde bulunan devleti 
lavlı milliyetperverler kendilerini ezen }ar vukua getirilmi{tir. Katania hava Fon Sulenberg ile refikası olmak üzere rin siyasi mahfilleriyle tebaalan iki ka 
zalime kan;ı amansız bir çete harbı ya- meydanında yangınlar ve infilaklar vu- kafile 2 3 7 Alman, 1 7 Rumen, l 3 Ma- file halinde Erzuruma gelmişler ve !.o 
pıyorlar. Bu büyük .istikHU savaşına iş- kua getirilmi,.tir. car ve beş Slovaktan mürekkeptir. tasyonda bir müddet ialiıahatıan sonJ 

sızlar imha edebileceklerdir. 
Fransızların elindeki müttefik esirler 

derhal serbest bırakılacaktır. İngilizle
rin elindeki Fransız esirlerinin serbest 
bırakılması için işgalin tamamlanması 
ve mütareke hükümlerinin yerine geti

tlrak e~en ~itleni.n ~irli~i ~~ğ~am bir S3ütün tayyarelerimiz salimen dön- K~ulcık. ist~y?.nunda lcafileyi . K~a hususi trenle Ankaraya hareket etmJŞ 
kuvvettır. Hıtlercılerın şımdi ikı ve hat- ırii ]erdir emnırıet dırektöru lc.arşılamış ve bırbıri- !erdir. 
la ikiden fazla bir cephede muharebeye B ş · H R t 11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111ıııı 
mecbur kaldıkları bir hakikattir. Sovyet remen, anovr ve o 1 k d . it. d 
topraklarını azimle müdafaa eden Kızıl terdam da bombalandı.. s en eruna 1 ıca e en 
ordunun mezbuhane hücumlara uğradı-! Londra, 15 (A.A) - Pazar gecesi İn-

rilmesi beklenecektir. 
Fransız askerlerinden ist!yenler müt

tefikler tarafına geçecek, istiyenler de 
memleketlerine iade olunacaklardır. 

İ\1 muhakkaktir. Fakat Sovyetler birli- giliz hava hücumlarının büyük kısmı F 
ğiyle Büyük Britanya arasındaki anlaş-ı~remen ve Hanovra tevcih edilmiştir.. ransız harp ge ·ıe • 
ma dünyaya tahakkün1 etmek isti yen 1 Ingiliz büyük yangın bombalan bir çok m 1 r ı 
Hitlercilere karsı hür milletlerin ve de- basan mucip olmuştur. Daha küçük bir 

Bazı lüzumlu vazifleri ifa eden su
bay]ar ve meınurlar yerlerine yenileri 
tayin edilinceye kadar makamlarında 

mokrasilerin bu çetin mücadelede va-ı hava teşekkiilü Rotterdam doklarmı 
ziyet almalarını icap ettirecektir. bombardıman etmiştir. 
AMERİKA - RUSYA TEMASLARI Bcrlin, 15 (A.A) - İngiliz tayyarele-
Vaşington, 15 (A.A) - Hariciye müs- ri Almanyanın şimali garbisinde bir çok 

teşarı B. Sumner Vels Sovyet büyük şehirlere bombalarla hücum etmişler ve 
kalacak !ardır. 

İngiliz makamları Frnsız gemileri ile 
Fransız askerlerinin memleketlerine gö
türülmelerini kabul etmişlerdir. 

elçisiyle görüsmüştür. meskun mahallelerde ve bir çok hasarı 
- ~-·· - -- mucip olmuşlardır. Bir kilise ve hasta-

Suriye ve Lübnandaki idare makam
ları hiç bir zararsız olarak İngilizlere 
teslim edilecek ve nakil vasıtaları da 
sağlam olarak devrolunacaktır.. Liman 
tesisatı ayni sartlara tabi bulunmakta
dır. Tayyareler, tayyare meydanları 

Artterifıadan cılıarı~an neye bombalar i•abet etmiştir. Bu se
mlltver Jıonsolosları fer de yalnız sivil halk arasında zayiat 

olmuştur. Gece avcı tayyarelerimiz ve 
dafi bataryalarımız düşmanı tardetmiş

benzin stokları, mütedavil veya banka
lardaki paralar hiç bir suretle tahrip 
edilmiyecek ve yerli askerler Fran51zlar 
tarafından terhis edild:kten sonra İngi
üzler şarktaki teskilatta calısmak üzere 
bu askerleri yeniden silah altına alabi
leceklerdir. 

Harekata istirak eden Suriyeli ve 
Lübnanlılara İngilizler hiç bir ceza ver
miyeceklerdir. 

Nevyork, 15 (A.A) - Şimdi donan
maya ilhak edilen bir Amerika nakliye 
~emi<i Amerikadan çıkarılan 450 Alman 
ve İtalyan konsolosuyle maiyetlerini 
hamilen bugün Lizbona hareket edecek
tir. 

Suriye • ıralı arasında 
normal miinalılôt 
başladı.. 
Londra, 15 (A.A) - Royter ajansına 

göre Suriye ve Irak ı1rasmda Şama ka
dar münakalat yeniden baslamış ve nor
mal bir hal almıştır. Bağdattan hareket 
eden ilk tren tarifesini kat'iyen ihUl 
etmeksizin Sama gelmiştir. 

- - ,,,___ 

3 İngiliz ve 2 Fransızdan mürekkep 
bir mütareke komisyonu Beyrufta top
lanarak mütareke hükümlerinin tatbi
kini kontrol edecektir. Mütareke Fran
sızca ve İn~ilizce iki nüsha olarak kale- AFRİKADA 
me alınmıstır. ibtilM çıkarsa İngilizce Alman tavyarelerinin 
metni muteber olacaktır. LÜ 1 

Bu suretle Suriyedeki harekat sona )1atJtJQI n cum ar •• 
ermiş bulunuyor. 34 günden beri dünya- Berlin, 15 (A.A) - Geçen pazar gü-
nın dikkatini üzerine çekmiş olan Su- nü Alman savaş tayyareleri Tobruk ve 
riye bundan sonra mütarekenin 22 mad- civarında düşmanın topçu mevzilerini 
desi hükümlerini yerine getinneğe uğ- büyük muvaffaloyetle bombardıman et
raşacaktır. Irak, Filistin ve Suriye ara- mişler ve Sidi Barrani civarında düşman 
smda münakaleler baslatru!itir.. Ticari kamyon koluna taarruz ederek mütead
mübadelelerin de başlaması yakın gö- dit arabaları imha etmisler veya mitral-
rtilü or yöz ateşiyle yakmıs]ardır. 
~d~.r..&""..cır.r~..c=:c:c:c~c&"""..rJOC~-'".rJ"J".ıfT~.Y"...O""""..r.r/AC=:c=ı=QGCOC 

1 ürki ye birincilik müsabakaları bitti 
~~~~~~~~~~~.,.,.,.~~~~~~~--~~ 

Beşiktaş mağlup, Genç
ler Birliği şanıpiyon! 

Dün Anlıarada yapılan maçı J • 4 Gen~ler Birlif;i 
ııazandı.. Macta nahoş h ddiseler oldu ve polis 

müdahaleye mecbur lıaldı-
Ankara, 15 (Hususi) - Türkiye bi- !ardır. 

rincilik müsabakalannın !inalı bugün IKlNCI DEVREDE 
19 Mayıs stadında lstanbul şampiyonu ikinci devre b•şladığı zaman Beşik-
Aesiktaşla Ankara şampiyonu Gençler taş hakimiyeti ele almış ve 15 dakika 
birliği arasında yapılmış ve maçı 4-1 Gençler kalesini sıkışhrmışlır. Fakat 
~ibi mühim bir farkla Gençlerbirliği ka- Gençler birliğinin müdafaası Beşiktat-
7anmı$hr. lılara saY1 imki.nı vermemiştir. Bundan 

Gençler ilk gollerini alllncı dakikada sonra açıL"ln Gençler 22 inci dakikada 
~ol iç Mustafanın ayağiyle yapmışlar- Ha"'anın ayağiyle dördüncü gollerini de 
dır. Bu gol Beşikta,Iıları asabileştirmiş- yeptılar. Oyun bunda~ sonta büsbütün 
tir. Bu asabiyetten istifade eden Genç- f'sabili~e yüz tutmuş ,.c hakem her iki 
Icr 16 ıncı dakikad:ı lehlerine olan bir takımdan Üçe" oyuncu çıkannai(a mec
•avulden istifade ederek Alinin çektiği hur kalmıştır. Takımlar bu suretle oyuna 
firikik ile ikinci sayılarını da yaptılar. ~ekizcr ki$i olr rak devama mecbur kal-
26 ıncı dakikada sağdan bir akın yapan mış]ardır. Surdan sonra oyunda bazı 
Genç]er 3 üncü def·. olarak topu Be~ik- nahoş h8.dise]er olmus ve polis müda
thş ağlanna takma~a muvaffak oldular. hale etmek mecburiyetinde kalm1-~hr. 

Bundan sonra oyuro sert bir cereyan Be!lliktaşlılar oyunun sonlanna do~ru 
q,lmış ve Beşikta!lil:hl:.2.r gittikçe kendileri- penaltıdan yeg8.ne gollerini yapmağa 
ni asabiyete kaphrmı!>lardır. Hatta bu muvaffak olm'-J~Jardır. Bu suretle Anka
,. sabiyetleri yüzünden 40 ıncı dakikada ra şampiyonu Gençler birliği Türkiye 
1< hlerine olan penaltıvı bile atamamı'- hirinci5i olmuştur. 
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lstanbul Haliç 'apurları deniz-
yolları idaresine ~eçti 

lstanbul, 15 (Yeni Al8r) - Haliç vapurlarının lstanbul beled)yesi tara
(!ndan deniz yollan idaresine devri munmlesine hugÜn baş]anılıruşhr. 

Bu vapurlar yarından itibaren deniz yolları idaresi taıahndan itletilecektir. 

lerdir. 
Berlin, 15 (A.A) -· Alınan başkuman

danlı,itının tebliği : 
İngiliz savaş ve avcı tayyareleri tara

fından Manş sahillerine karşı yapılan 
harekatla 13 fayyare düşürülmüstür. 

İngiliz tayyareleri dün ~ece Almanya
nın şinıali garhisinde b!lhassa meskfuı 
mıntakalar üzerine infilllk: ve yangın 
bombalan atmışlardır. Burada da yedi 
İngiliz savaş tayyaresi diişlirülmtiştür. ___ .....,. ___ _ 
Makineve 
''erilirken 

lngiliz hava kuvvetleri 
Trabll1S Bir~g Zİ ye 

Bardiagi bombaladılar 
Kahire, 15 (A.A) - Orta şark bava 

kuvvetleri umumi karargahının t"bliği: 
Libyada İngiliz bombardıman tayya

releri dün Trablus garptaki Zuvra ha
va meydanını bombardıman etmişlerdir. 
Hava meydanındaki binalarla bir milc
dar düşman nakliye vasıtası üzerine 
bombalar düştüğü görülmüştür. Yerde 
bulunan tayyareler mitralyöz ateşiyle 
ha.sara uğratılm1ş bir elli iki Yünker 
tayyaresine ateş verilmi~tir. 13/14 Tem
muz gecesi ağır bombardıman tayyarele
ri Bardiyada Bingazi üzerine akınlar ya
parak inlilôklar vukuuna ve yangınlar 
zuhuruna sebep olmuşlardır. Çöl üzerin
deki son harelc.llt esnasında bir 88 Yün
ker ile bir 87 Savcia düşürülmüştür. 
Suriyede avcılarımız dün Suriye sahil
lerine yaklaşan bir 79 Savuya tayyare
sini ağır hasara uğratmışlardır. Son de
fa olarak denizde siyah duman bulutla
rı çıkarırken görülen bu :lüşman tayya
resinin üssüne dönebileceği zannedilme
mektedir. Bu harekattan bütün tayyare
lerimiz salimen dönmüşlerdir. 

Amsterdam, 15 (A.A) - İngiliz Ami
rallik dairesi Temmuz ayı zarfındaki 
ticaret vapuru zayiatının cem'an 311000 
ton hacminde 71 İngiliz vapuriyle lnıtil
tere hesabına seyahat eden 8 vapurdan 
ibaret olduğunu bildirmektedir. İngiliz 
istihbarat servisi Amirallik dairesinin 
bundan böyle düşmana kıymetli malO
mat vermemek için ticaret vapurları za
yiatını muntazaman neşretrniyeceğini 
bildirmektedir. Bu zayiat yanlız Ami
rallik dairesince lüzum görüldüğü zaman 
neşredilecektir. 

Rus Teb/;ği 
Moskova, 15 (A.A) - Sovyet istihba

rat bürosunun 15 Temmuz sabah tebli
ği: 

14115 Temmuz ııece>i Batı şimal ve 
hah istikametlerinde askeri harekAt de
vam etmistir. Cephenin diğer istikamet 
ve bölgelerinde kayda değer mü
him muharebeler vuku bulmadığı gibi 
cephe üzerindeki kıtaatın vaziyetinde 
de mühim dei!isiklikler olmamıştır. Tay
yarelerimiz 14/15 Temmuz gecesi düş
manın makineli lotaatını ve Loesti'deki 
oetrol tesh;atını bon1b~rdım:ın etmişler
dir. 

Enterne edilen su.bay ve mürettel>atını mem
Jefıetimiz dahiline se vlılerine başlanıldı.. 

Ankara, 15 (Yeni Asır) - İskende- 14 temmuz Fransız milli bayramı mil• 
run limanına iltica eden Fransız harp nasebetiy)e bu gemilerin subaylan ta' 
gemilerinin enterne edilen subay ve rafından Iskenderundaki Fransız mezat" 
mürettebatının dahile gönderilmelerine lığına çelenk konulmuştur. 
başlanılmıştır. 
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Muğla ve Kayseride 
mahkumlar çalıştırılacak 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ziraa't ikmal edenler ellerinde bir kaç lc.uruf 
vekaletiyle adliye vekaleti arasında •ennaye ile köylerine dönmek imkan" 
Muğlanın taltrl.hen 400 bin dönümlük lnnnı bulacaklardır. Mahkümlar çiftlik• 
Alman çiftliğinde 100 le.adar mahkG- le her türlü ziraat makinelerini lc.ullall" 
mun çalı~tırılmaaı hakkında cereyan eden mayı öğreneceklerdir. ModeYn aletleri• 
müzakereler bitmek üzeredir. Bu husus- zeriyat yapmak için gösterUınesi icap 
ta verilen malumata nazaran bü- ~den usul ve kaideler tedrio olunacak• 
yük çiftlikte çalı,'lacak mahkfunlar di- tır. 

KAYSERIDE 
ÇALIŞTIRJLACAKLAR 

ğer iş yerlerinde halen çalıştırılmakta 

olan mahlc.Gmların tr.bl olduğu şartlara 
tabi olacaklardır. Bu mabklimların çift
likte hususi pavyonları olacak, ye- Diğer taraftan mahkUmiyet müddeti 
mek, giymek gibi zaruri ihtiyaçları zi- iki seneden fazla olan seksen kadın mab• 
Y8at vekaleti tarahndar. temin olunacak- kj)m çalıştırılmak üzere Kayseri be:I 
tır.Alacakları bir miktar yevmiyeden bu fabrikasına sevk edilmektedir, Bu mah• 
masraflar çıkarıldıktan sonra geri kalan kı1m kadınlar da diğer iş yerlerinde ça• 
para mahklimlar namına bir bankaya lışan malık{\mlarm tilbi olduğu şartlara 
yatırılacaktır. Mahkumiyet müddetlerini göre idare olunacaklardır. 
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Taksilerin işlemesi tah-
didatı kalkıyor 

~-----....... ~--~~-
Ankara, 15 (Telefonla) - Bir gllıı diği görülerek ilgasına liizum hasıl ol· 

tek ve bir gün çift numaralı taksilerin muştur. 
işlemesi usulünün ilgasına dair bir ka- Hususi otomobillere seyrüsefer mli• 
rarnrune hazırlanmaktadır. Bu usulün saadesi verilmesi mevzuubahis değil• 
tatbikatta bilhııı= büyük şehirlerde dir. 
müşkülat doğurduğu ve benzin tasarru- Kararnamenin bu hafta sonunda ilfill 
fu bakımından esa<lı bir netice verme- edilmesi muhtemeldir. 
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Denizyolları memurları hakkııt"' 
meriyette da ki • 

nızamname 
--~~--~-~-:x*x:~--~~~~~~ 

Ankara, 15 (Telefonla) - Devlet deniz yollan umum müdürlüiiü memu,... 
!arının tayin, tebdil, terfi ve tecziye usul)eriyle bunlara verilecek harcirah, ıa•• 
minat ve tahsisatları hakkındaki nizam name meriyete girdi. ıı 
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Fransanın yeni Ankara sefiri geliyor 
Erzurum, 15 (A.A) - Franoanın Tahran büyük elçisi olup Ankara bü>".i" 

elçiliğine tayin edilen bay Hcllö dört kişilki maiyetiyle düı. Erzuruma gelırıır 
tir. Ankaraya gitmek üzere cuma günü ~hriınizden aynlacaktır. 11, 

ç·~;~;·~r;··y;~~·:~; .... ;~~ .. ;~ı 
mahsule zararlar verdi 

!i" Çorum, 15 (A.A) - Pazar günü öğ- Seller ayrıca üç insanı da götlirrl' 't 
leden sonra şiddetli yağmurlardan hfısıl tür. Bir kaç günden beri vilayetin ~
olan seller İskilip k~bası altında_ki tarafında yağmakta olan vağmurlar abil 
bağlan hemen tamamıyle harap etmış- zı bahçelere faydalı olmasına mul<J<ot' 
tir. Bu sahada buğday ve arpa tarlala- ~·etişmiş mahsullerin çürümesinden 
rındaki mahsulleri de imha etmiştir. kuluyor. 11 11111 
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Jstanbula çay ve kalay getirildi 
.,;ı-

lstanbul, 15 (Yeni Aısr) - Şehrimize yeniden hir miktar çay daha ııetı,.... 
· miştir, tevziat kısmen fiat rnürakebe komisyonu, k~men de çaycılar tatı'! 
dan yapılacaktıY. · 

Sehrimiae otuz &on kalay da getirilmittir. 


