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ŞEVKET BiLGİS 
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, 

Ruslara 2öre 
iddet i har 

oluyor '\'e vazi
yet de~işmedi 

Tok yonun vaziyeti 
karşısında Amerika 

SOV!ETlER KAT 'İ VE 1 

~IHtl Zt.fE .DE EMI] 

Almanlar mut
laka mal(lôp ola

cak diyorlar 
-----0---

Almon ileri hareketi 
ağırlaştı - "Mosko

vada,, ha yat normal 
----<>---

Almanların yauaııama
sı ve İngilizlerle yapdan 
ittifaıı Ruslarin nihai 

zafer itimadını arttırdı 
Moıkova, 18 (A.A) - Sovyetlerin 

uğrayabilec:f!ğİ muvaffakıyetsizlikler ne 
k•dar mühim olu...,. olsun neticede Al
manJann maflup ediltteği muhakkak
tır. Bir hafta evvelkine nazaran bir kat 
deha artm1t bulunan ha itimadı telkin 
t!den teY Alman ileri hareketinde görü
len ağırlılcla tnıdliz - Rus ittifakının yap-
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Almanların ~gal ettiklerini bildirdikleri 
Smolemki ve başlıca diğer hiicum 

noktalarını tahmini §ekilde 
gönerir harita 
~ ............. ~"'><='~ 

B. Ruzveltin ai yaseti 
ve A merilıalılar 

Geneml Franko nutuklarından birini irad ederken 

H~GILIZLE~E GÖGE 
HAraP YI ZIYETI 

AMERllAN YARDIMI 
PEK HIZLANDI 

Rl svanın eıı bü- Tayyare ve 
yükku~,·et kay- uçak kaleler ln-
naiı halkın- ~iltereye iT a-
daki birlik... vadan ~eliyor 

Souyet tayyaedlm Berfin yalımda Amel'I· 
pelı IJUyüıı bir cesaretle Jıa bombardıman tayya-

JtarlJedlyorlar.. relerinin sesini dayacaıı 
Londra, 18 (A.A) - Sovyet cephesin- Londra, 18 (A.A) - Londranın res-

de muharebeler gittikçe genişlemekte- mi mahfilleri Jngiltereye gelen Amcri
dir. Almanlar t~bliğlerinde. bu 1?uhare- kı.n tayyareleri hakkında dün ak.şam ce
belere dokuz mılyon askenn iştirak et- aaret verici haberler vermişlerdir. Ame
mekte olduğunu ve bu muharebenin, rikadan iki motörlü Lokked dört mo
şimdiye kadar cc:cyan e!-:11~ .?lan ~Ü- törlü Konsolit Liberata tipinde Hodson 
tün muhnrebclerın en bu~~ oldugu- uçan kale ve Katania deniz tayyareleri 
nu ve arzetmckte olduğu inkişafa naza- hava yolile ve zayiat vermeksizin her 
ran y~kı?da kat't. neticeler elde ed:J.:_cc- gün lngiltereye gelmektedirler. 
ğ~ni b~dınncktedırler. Sovye.t tebligle- lngilterede hunlan teslim işleri de 
rmde ıse Almanların muzaffcnyetlcr ka- • d'l · b 1 d .. d i d" 

d kı "dd" ettik] · lerd .. tanDm c ı mış u un ugun an ' m ı zan ı annı 1 ıa en yer e mu- emJt. irıb-f hal.inci :Amenlcan ilıtlMa-
hlm hl~ bir d~kllk olmadılı tebarilz ~ • 
ettJrtlmektedlr. lAtı bö,.lece ·..-e daha kolayhlrla lnRillz 

SOVYET TAYYABEctı.mdNtN hıwa kuvvetlerine iltihak edebilecelt1er-
MANEVtYATJ dir. Oiier taraftan tayyareleii lngi1t• 

M k d bul L_,_1 • '--- ""'- • SONU 2 tNct SAHiFEDE • os ova a unan .a.nguız uvye......-
den alınan haberlere g6re Sovyet tay- 1 b • t 
yarecilerinln maneviyatı mükemmeldir. 11aponuanın ıre111e 8 
Bunlar pike hUcumJarivle tank teşek-
kUllerine karşı kayde deAer muvaffakı- naçmaıı ıa•ın gibi 
yet1er kazanmışlardır. Sovyet bombar- 1 1 
dıman tayyareleri 20 milimetrelik to~ 
larla mUcehhezdir.. Bu obilsler tankla
nn zırhını delmel(e ve bunlan muhare
be harici bırakmab kAfi ~lmektedir. 

ALMANLARIN HAVA DURUMU 
Alman hava kuvvetleri Alman kıtala

nnm harekAhnı himaye idn lcullanıldığı 
• SONU Z tNct SARiFEDE -

Hindiçini i~in 
Vişi büküme
tinden talep

lerde bulunmuş 
...-0----

lrtGIL TERE VAZiYETi DiK· 
KATLE TAKIP EDiYOR 

ISPANYOL DiKTATÖRÜ 
FRINKOYA KALIRSA 

ln!{ilizler harbı 
kaybetmiş bu

lun~yor! •• 

General Franko Birle., · 
filı Amerikayı da le. 

lalıetle tehdit etti 

Ge. FPanJıo Am.aı
IJlr tecavüze alf:IDla.,... 
cağına dair ndJtuep ,.._ 
•abına teminat Hl'lptP .. 

Madrid, 18 (A.A) - İçlerinde Amerf,. 
ka birleşik devletleri ve Britanya bll,.alc 
elçileri olduğu halde bütün ko~ 
tik tarafından dinlenen bir nutkunda ge.. 
neral Franko hut>ın şimdiye kadar kay
dedilen inkişaflarını hUlAsa etmiş, RUl
yadan, Birleşik Amerika devletlerinden 
ve ablokadan bahsederek şu sözleri llly
lemi.ştir : 

- Amerika kıtası felaketi kabul e&-
- - SONU 2 tNct SAHIP'P.DB • 

lrlcmda Ba§Vckili B. Döviıılena 

ırıanda -ara .. ını tarar 
ıe tauit 1dlu1r 

f rlandalılar her 
tecavüze silih· 

la mukabele 
edecekler 

BAŞVEKiL OOVALERI YEfll 
'BEYANATTA BULUNDU 

.Uiadiı;iaU.e Jcar.ıı MnJccti ~ Jcıpon orduaımdcm bir pi11ade bıaA 



Hududumuz.da tahfidat haberleri 
--~~~~~~~~s•s:--~~~~~~~-

''Ulus,,,rivayetin mana
sızlığı aşikar diyor 

B. Falih Rıfkı Atay diyor fd : nAlmanya ve Bul· 
garistanla Türfdye münasebetleri her ifıi taraf 

için de her türlü şüpfle ve emniyetsizlifı 
unsllf'larından cizadedir-n 

Ankara. 18 (AA) - Ulua b .. mu
harriri Falih Rıfkı Atay Bulgarlstanın 
TOrklye hududunda tah~idatta bulun
Cluğuna dair olan haberlerden bah•ede
rek diyor ki: 

Türkiye hudutlannda Bulgar kıtala
nnın tahşit edilmekte ve boğazlara hü
cum hazırlık.lan yapılmakta olduğuna 
Öair Tas ajansı tarafından verilen haber 
Sofyada teb:ip edilmiştir. Bunu tabii 
bulduk. Çünkü rivayetin manasızlığı 
~ikllrdır. Almanya ve Bulgaristanla 
Türkiye münasebetleri her iki taraf için 
Cle her türlü e\iphe ve emniyetsizlik un
eurlanndan azade olduğu kadar gerek 
S°ovyet .. Alman ha.,.bıntn cereyanı üze
rinde hiç bir teoirl olmamak. gerek 
Türk idarecilerinin hiç bir •eyde endi
oeye meydan vermeden tatbik ettikleri 

• eiyasetin dürütlüğü bakımından boğaz-

mukavelesinddtl taahhütlerimize adılı: 
kaldık. Ve hi~ kimseden biç bir •ikiret 
d11J1D&dık. Sabit olm"4tur ki yalnız 
Tiirkire idaresinde boğazlar ıiyui kuv
vet ovunlanna vasıta olarak kuU-ıla
maz. Bizim icin boğazlarda iki emnİ'l'el 
,artı birbirinden a:rnlmu bir ,ekilde 
vardır. Bunlarm birincisi kendi toprak
l1U'mU%1D bütiinlüğünü emniret alhna 
almak f8Jttır. ikinci art ta beynelmilel 
mukavele ile tayin edilen ıe)'fÜ oefer 
!erbeothlne ait emniyet oartıdır. Bu iki 
.arttan ne birinin, ne diğerini" ihliline 
müsaade etmeyİı. Trma ve TiMı:-Bul
"ar b"dudu tamam..., Rul""" olan to.,_ 
raklarla tamamen Tilrk olan toprak
lan ayırmaktadır. Uzun senelerden 
beri milli olmıyan tooraklar üzerinde 
ı,,;~ bir nivıı>tleri olmad'~' bu ilô mem
leket kendilerine ve cihana vaad etmiş 

larda bir davanın mevcut olmıyacağı eöz t~•dir. Bununla ber•ber her rivayette 
getinnez. .,.;hin bt•1andtTtCt Vf/'1 bunu önliyen her 

Senelerdenberi Wazlara Montro ~ayret te teskin edici bir hassa vardır. 
1ac ::ıc cooc!ic: c: :: = : rı::af)CCCıCl"'J~:ooo;c co.:o"'JX:r~/~ 

l•panyol dıktatôrü /ngilizlere göre 
Frankoya kalırsa harp vazivet; 
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mekslz!n Avrupa latasına müdahaleyi 
dllşllnemez. Amerika sahilleri !cin Av
rupa tarafından ııelecek bir taarruz teh
likesi mevcut de~dir. Denizlerin ser
bestisl harbın neticelerinden mustarip 
olan milletler için hayasızca bir istihza
dır. 

AMERlKALILARI TEHDİT 
Avrupa kıtasının beynelmilel tesanii

dll meeeleıılne "1!1ince hlç kimse bir 
Amerikuı müdahalesiyle neticenin de
ğiseeeiiııl ümit ~emcz. Bövle bir ümit 
caniyane bir delilik olup neticede ikiı· 
sadi vaziyetleri Avrupa devlellerile mü
nnsebetlerinln devamlllll baiilı olan 
Amerika cümhurivetlerinin fel&ketinc 
sebeıı olacak cihanşümul bir harp aç. 
mak demek olur. 

M1J l"I EFii< l.ER HARBi 
KAYBETMİS .• 
C.eneral Franko harbın iyi esaslar da

hilinde ba•lamadı~ını. müttcfilderin har
bı kaybettiklerini ve Rmva ile yanıl•n 
harbın netic:evi değistirmevip anm fe-
15kf.tin derettıılni ~nlsleteceğinl oöy
lemis ve nnlan ilave etmiş1ir : 

- Alman orduları Avruooda Hıristl
yanlı~ın uzun zamandan beri beklediği 
bir harbe baslarken genclerimlzin kan
lan harp cephelerinde mihver ~encleri
nin kanlanna karısacaktır. Ordumuz ve 
Falanjlaruruzın beraberce müdafaa edı.-
cekleri memleketimizin mukadderatı 
hakkındaki imanımı tekrar ediyorum. 
İNGILTERF. VE AMERİKADAS 
SİKA YETLF.R 
General Franko ikbsadl mü.şkülAttan 

bah""tmis ve demistir ki : 
- İ"JlllnvAnın iki milvon ton hububa

tı vardır. Bize Ariantin gibi buğday ve
rerek yardımda bulunan dost mt>mle
ketler bulunmussa da diğer bazılan 
memleketlmain iaııe yollarını kesmeğe 
ul?rasmıslardır. Buhranın en şiddetli za
manında şimal! Amerikadan satm aldı
ğımız buğdavlan memleketimize ithale 
çalıstık. Gayretlerimiz ~ gitmiştir. 
Çünkü Birlesik devletler birden bire ih
racatı menebnek karannı vermislerdir. 

H'ç ldm.<e İst>anya kadar. İspanyolca 
konusan Amerika kısımlarına Avrupa
nın bu memleketlerde gözü olmlldıj!ını 
söylemek salahiyetini haiz değildir .. İki 

BUGOM LALEDE 
Üç Büvük Filim Birden 

ı . Türkce Sözlü 
KARA BELA 

2 • 'UC HARBİYELİ 
Senenin en gUzel filmi 

J • Gönüllü Süvariler 
Fransızca Kovboy Filmi 
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cihetle simdive kadar Sovyet merkezle
ri üzerinde büyük mikyasta hücumlar 
vapmam~ardır. Avcı tavvarclerinln hl
maves;ne muhtaç olan Alman bombar
dıman tavvareleri de Sovvet avcı tayya
releri gruplarının cesaret ve mahareti 
karşısında uzun mesafelerde faaliyet 
gösterememektedirler. 

Sovvet ordularının kuvvet ve cesare
ti B. Hitlercc her halde mali'.lmdu. Fakat 
vine bu orduya llzım olan ehemmiyeti 
vermemis olması muhtemeldir. M~ama
fih vaptığı hesapta en az bir noktada 
yanılmıstır. 

Sovyetler birli~i merkezindeki İill(iliz 
heyetinin tebli~lerine göre her yerde 
Sovvetler birli~i ahalisi arasında en de
rin bir vahdet vardır. Memleketin en 
hücra kasabalarına kadar mevcut oldu
ihı anla"1lan bu birliğe büvük b'.r ehem
mivet verilmektedir. Sovvet kuvvetleri 
vaktivle emperyalizm ile itham edilmiş 
olan İnııiliz kuvvetleriyle şimdi müşte
rek hareket ediyorlar. 

Sovvet radvosunda da sövlend:ğ\ l(ibi 
J<.anaat avrılıkları şimdi ikinci pl!nda 
kalmaktadır. 

Ön plAnda bulunan ~Y yalnız tehll
ked~ bulunan vatanı kurtarmaktır. 

Sov yetler kat'i ve ni· 
hai zaferden emin 
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tığ> .,,,.,niyet Yerici te iridir. 

Bu tesir Moskovada bakim olon zih
niyetten ve Sovyet propagandasının kul 
İandıih lisanda bariz bir euTette görül
m~ktedir. Moskovada günlük hayat bir 
lı•fta evvelkine nozoran simdi daha nor
mal eevlr takip etmektedir. Slnemolar, 
tiyatrolar hınca hınç dolu olduğu gibi, 
t;ehir kenannda me•h•c kültür ve istira
hat parklannı'l gazlnolan, lokantalan 
ve açık hava tiyatroları da bu sıcak ve 
rnehtaplı gecelerde mütemadiyen dolup 
l:oşalmaktadır. 

lata arasında harp imltSnsızdır. Çünkü 
bövle bir harp uzun ve neticesiz olur. 

Tarihte ilk defa İspanya kendi mukad.. 
deratına hakim olmuştur. 

Bu halta TAN'da 
Berber Mar:şalın en güzel filmi 

ı · Casus Aşıklar 
Fransızca Paramunt Fihn1 

2 • Türkce Sözlü 
KARA BELA 

J • RENKLİ MiKi 
Gemi Mühendisi 

Bir Kaç Günlük Hikaye 1 • "i 
TUGYA N ... 

-1-
Onlan hiç, hiç bir teY, batti e&

bennem bile ayıramazdı artık 1 
- Eaki bir İngiliz dıırbı meseli -

Kaptan Cenni, piposunu hususi bir 
dikkatle boşalttı; cebine yerleştirdikten 
sonra. kalktı: 

- E ... Çocuklar, artık gitmek zama
nıdır. Ortalık kararmağa başladı, Anni 
de, yemeğimi hazırlamak üzere beni 
beklemektedir, dedi. 

- Kim bilir bugün de sans ne güzel 
yemekler hazırlamıştır! dediler. 

Cenni kanlan. gilldil ve dudaklannı 
ppırdatarak: 

- Kendi ellerilc topladığı dağ otları 
ile biricik çorbası. .. Etil mantar ... O ... 
dol!rwıunu sövl.-meli: cihanda etli man-

tan Anni kadar güzel pişiren yoktur. 
- Kaptan meyhaneciye seslenerek: - Ey 
May..tro ... Bana bir kadehcik daha, ve 
arkadaşlara da birer kadeh getirmez 
misin? .. Tabi!... Ben ısmarlıyorum ... 

Meyhanedekilerden birisi: 
- Kaptan, dedi. Annl olmasaydı se

nin halin ne olacaktı bilmem. İyi yer ve 
intizama alışkınsın çünkü .•. 

Kaotan Cennl sinsi sinsi gilldlı: 
- Haklısın ... Sırrımı size söyliyeblli

rim: Annisiz kalmaktansa ölmeği tercih 
ederim! Dedi. 

- Tıpkı annl!Sl... Onun gibi sUkött 
ve •.. Azametli ... 

- • . . Hem de güzel! 
- Doğrusu, Kuyef te ondan güzel bir 

kız yoktur. 

rg)lff ASIR .ı,T 

ŞEHİR HABERLERİ 
ZABITADA 

Sarıcalar kö
yünde bir cirı1a

yet işlendi 

Fuar için çalışmalar 

--<>---

Akvaryom ve spor ha
reketleri hazırlanıyor 

Basan oğllİ AH Kaya bir 
'lıavqa ~nanda 

öldürüldü.. 
Bergama kazasının Sarıcalar köyünde 

bir cinayet olmuştur. Ömer oğlu Hasan 

AlıParyom için fıöpe'lı balı/lı ve fıaplumbağa tu• 
tuldu • Fuar esnasında mühim futbol miisalJa• 

fıaları yapılaı:aJı-

Hüseyin ÖZdcmir, bir çoçuk meselesin- Kültlirparkta tesisine başlanan Akvar- FUARDA SPOR HAREKEI!J!lU 
den aralannda ~ kavga sonunda yomda İzmir körfezinin canlı balıkları Fuar esnasında şehrimizde mühim 
Hasan oi?Ju Ali Kayayı tabanca kurşu- teşhir edilecektir. Bu meyanda köpek spor hareketleri olacaktır. Güreş, Tenis 
nu ile öldürmüştilr. balıkları, kaplumbağa ve diğer deniz ca- ve Yüzme müsabakalanndan maada 

Katil yaka!ıınmuı ve adliyeye teslim navarlan da bulunacaktır. Her cins ba- Futbol müsabakalan da yapılacaktır. 
edilmiştir. !ık ve canavar için hususi bölmeler va- Mil!iküme şampiyonu Be•ikta'!la ikin-

pılacaktır. cisi Galatasaray takımları tzmlre gele-
Urlada bir ev yandı- Fuar zamanında halkın en fazla ka- cekler, Altay ve Altınordu tatamlan
urıa kazasının Günalan mevkiinde !abalık bulunduğu akşam üzeri Akvar- mızla 31 A~tos ve 1 Eylül tarihlerin

Arif oj°(lu Naşit Özcre ait evin mutfağın- yomdaki deniz mahli'.lklarına gıdaları de müsabakalar yapacaklar, aVTıca ken
da karısı Ham:de ekmek pişirdil\i sırada verileeek, bu suretle mezk11r hayvanla- di aralannda da ka,.,.ılaşacaklardır. 
bacada biriken kurumlar ales almıs ve rın ne şekilde gıda aldıkları gösterile- Ankara ve tstaobul muhtciltlerinin 
ev tamamen yanmıştır. cektir. Fuar zamanında İzmir muhteliti ile kar-
KF.:RF.SrE ARANDI Akvaryoma konulacak balıkların tu- sılaşmalannı temin etmek için de m~•~ 

V~ v' t tulmasına şimdiden başlanmıştır. Balık- kOr biilgelere müracaat edilmı.tlr. Miis-r r N BULUNDU bet cevap alınırsa 1 ve s Eyli'.llde üç ••-
öd '------·- l k d çılar cemiyeti reisi Ali Karaosmanın ne- bir muhteliti arasında kar•ılasmalar ya-

. ~~iıı KaU>Sının Köse er övuö· n e, zaretinde yapıl~n tutma ameliyesind~ ' 
b~ hadisedlll'. dolayı varalı olarak .. de- müteaddit balıktan başka Uz elli. iki oılacaktır. Bu üç şehir muhtelitinin en 
mış ha.<tanesınde yatmakta olan Huse- .. . . . . . Y • kuvvetli ka<l rolarile tznıire gelmeleri le
yin o~lu Ahmedin evinde zabıta tarafın- ~z ~ılo _sıkt:tınd_e. ıki ~apl'_'.lllbağa ı~e m;" edilecektir. 
dan kacak kereste aranırken 24 kilo uç yüz k1lo agırlıgında hır kopek b:ılıgı Fuarı ziyaret etmek maksadile sahri
yoprak tütiln bulunarak müsadere olun- yakalanmıştır. Bunlar, Akvaryom tesis mize gelecek olan binlerce meraklı iein 
mustur edilinceye kadar, Güzelyalıda muvak- bilhassa Besiktas _ Galalasarav karı;ıla<-

. kalen hazırlanan bir havuzda muhafaza m?st bulun.'tlu: bir fırsat teP;il etmek-
Ö Z B E I[ edileceklerdir. tedir. 
Köviinde flırsızlıfı '°"" ,..~, .. :ı:ı:ı · :ıı:ı~~ıo---#r-..-.e--#~-=:ocıı>0=cıcı::ıoc 
Torbalı kazasının Özbek köyünde Re- İ:unir Merfıez 1 y p P. ve ecsaa 

cep oli;lu Fahri Tuncayın evinden Gül- Beledi,,e h~lıimli(ll tavinlerL 
süın Yanık. Gülsüm Barbar ve Güllü is- 6nır merkez Belediye hekimlij\ine Karaburun BM.edive ebesi Mevlude 
mindeld kadmlann bazı esya çaldı klan eski Siirt sıhhat müdürü doktor V etli Tuncer Demirci belediye ebeliğine. Ba-
iddia ed:~ist!'"· B~nlar tutulmuş ve ad- Bilgin tayin ed~"-lİL-- vındır belediye ebesi Zeynep Bozok 
hyeye verılmışlerdır. PARK'.l'AM'.f HftVUZ Konya merkez ebelitllne. Demirci bele-

ESRARKESLER diye ebesi Mü<crref Erşan Bayındır ebe-
KALDIRILIYOR lij\ine. 6nır Emrazı sariye ha.~tane•i es-

Kececilerde F.rgill sokamnda M~hmel. 
oj\lu Hil'<evin. İbrahim oğlu Yunus ve 
Mehmet oğlu Abdullahın esrar içtikleri 
göri.llmüs, Uzerlerinde yapılan araştır
mada 150 santigram esrar bulunmuş ve 
her ücü de tutulmustur. --------

Bahribaba parkında yaoılmakta olan ki eczacısı Hikmet Akmaner E•refp~a 
ısHihata devam edilmektedir. hastanesi eczncılığtna tayin edilmiı;ler-

Bclediye burada bulunan havuzun pis dir. 
tutulduğunu görmüş ve kaldınlmasına 
karar verm'stir. 

ELEDİYE 

-- ---
K~ ve m.ı sntqı 
mcned!lecefı •• 

Karşı yaka HalkPV;· 
nin yeni çalışmaları 

abfti encümeninde Henüz av mevsimi olmadığı halde ~ar-

----<ı>----

Kar<ıyaka Halkevi ikinci dnktilo kur
su 2117 e a ı c rr. ir y d~ 
vam deecek olan bu kurslara istlyen ba
yanlar kayıtlarını şimdiden yaptırabilir
ler. 

Beledive Daimi encümeni dün belodi- !<lda kafes kinde ku.s, ördek ve b'lhassa 
ye reisi doktor Bch"l't Uzun rcL lii~inde keklik satıldığı görülmüs, av koınisvonu 
toplanmıs, bazı oolrakların vol ve kana- mukarreratına muhelif olan bu halin 
llnsvon inşaatını müteahhidr ihale et- men~dilmesl icin alakndarlara tekiden 
ı ' · . ı hli t lcnm kararlaştınlın~. 

=:::c:eo-..r.ı:=~Xl""..ıao:o:-.~~-,,.,.,,.-....-..Q7"/..;:."_,._.J.7.XlC:ı:ıc 

Japonyanrn harekete Amerikan yardımı 
ALMANCA KURSU 
Karşıyaka Halkevinde devam eden li

"811 derslerine i!Aveten 25/7 /941 den iti
baren Almanca kurstan da açılacak
tır. 

geçmes; yakın gibi pek hızlandı 

MONTRÖ ZAFERtN!N 
YILDöNOMONDE 

BAŞTARAFI l iNCi SAHİFEDE -

cak. fakat japonyanın süratle halline 
mecbur olduğu diğer bazı meseler de 
hal edilemlyecektir. Prens Konoye va
ziyetin v~lıametini müdrik olduj!u cihet
le nazırlarını secerken bu noktalan her 
halde göz önünde bulunduracaktır 

Tilrk milletinin tam istiklalının dün
ya mikya.•mda tasdik hücceti bulunan 
Montrö Bo~aı:far Zaferinin yıldönll'flii 
olan 21/71941 Paı:llrll'Sİ saat 19 da Hal-
kevinde öğretmen Talat Sürenkök tara- JAPONYA NE YAPACAK? 
fından bir konfer•n• verilecektir. Londra 18 (A.A) - Mi!U ve t;leynel-

LOZAN ZAFERtNIN milel vaziyetin inkisafını karşılamak 
YILDöNOMtmDE icin i•ponyıının kabul ~decei\i hattı ha-
l.ozan zaferinin yıldönümti olan 2417 / reketin ne olaca~ı a!Aka ile beklenmek-

941 P.,.,embe günii aqamı saat 21 de tedir. Japonva hükümeti iapon menfa
öğretmen Kemal Batu tarafından bir atinin nerede olduğu suali karşısında
konferans, Mandolin kolu tarafından. da ılır. Bu mPnfaat Almanları memnun et-
zen9İn bir konser verileeektlr. mek için Rusyava hilcum etmek midir, 

KÖYLERDE FAALİYET yoksa Hindicinid•n ve Siyamdan Usler 
Karşıyaka Halkevi kövciilük ve sos- istemO'k ve eğer lazım ııelirse cebrrİı al

yal yardım komitel•rl 20/'1/941 Pazar makta mıdır ve yahut ta Çin - Japon 
gilnü Sancaklı ve Yamanlar kövlerine muharebelerinin neticesine varabilmek 
gidecekler, Kızılay dispanser doktoru için bir karar vermeden vakit ka•.an
tarafından yatalak ve faldr hastalar mıı- ır~okfa mıdır? 
ayene olacaktır. V1SfYE YAPILAN TEBLWAT 

____ Anlasıldı~ına ııöre japon hHkümetin-

Bİ orEı. ce ikinci hal c:aresi en muvafık vörül-
R milstilr. V.. müstakil Fransız aian<ma 

Muvafıfıaten fıapatıldı ~elen haberlere göre iaoonlnnn i.stekle
İzmir otellerinde belediye tarafından ıinin muhtelif maddeleri Visiye de teb-

yapılan teftiş neticesinde bir otelin te- liğ edilmi..+ir. Bu maddelerin arasında 
mizli~e dikkat etmedij!i. görülmüş ve şunlar vardır: 
noksanlannı ikmal etmesi sartivle bir Hindicininin şimalind' bulun•n iapon 
hafta milddetle seddedild'.j!i. gibi sahi- kıtalannın arttırılması, bazı lstihkAmla
binden yirmi bes lira ceza da alınmısbr. rın 15 sene miiddetle japonyaya ican, 

thtiyar deniz kurdu, dimdik, sapkası 
biraz eğik olduğu halde, koltuklarını 
kabarta kabarta viskisini içiyor, daha 
dol'rusu sUzilyordu. 

thtlverlardan birisi: 
- Kaptan, dedi, müteveffa kannı bi

ze ilk getirdiğin anlan bugün ızibl Mm 
hatırlıyorum. Vapurun sandalınd"n is
keleye çıkmasına yardım icin elindPn 
tutmus. ona yardım etmiş idim ben. Kö
vün bütün delikanlılan zaten lskeleve 
toplanmış bulunuyorduk. Kaptan. bili
yorsun. biran oldu ki hepimiz senin ka
nnın B.şıkı olmuştuk! 
Meyh•nedekilerln h"Jl•I de l!illüştlller. 
- Eh ... Şimdi de Anni için vaziyet 

ayni deiHI midir? Biltün köy delikanlı
ları Anninin bir tebessümüne canlarını 
fedaya hazırdırlar! 

- Fakat. o hiç bir kimseye en küçük 
bir ümit bile vermiyor. 

Cennl:- ... Yalnız babasını biliyor. 
valnız bab•sını. ihtiyar kaptanı seviyor! 
Diye mırıldandı. 

Genclerden birisi: 
- Bu haks11lığa ne Allah, ne de Sev

tan razı değildir. Bir giln, senin evde 
bulunmadı<iın zaman, onun yanına ıdt
tim ve... Mesut bir yuva kurabilecej11-
mizi. söyledim. Bana. o güzel ve bll.YUk 

gözlerile öyle bir bakış baktı ki ... Ve 
sonra. Kaotan Cenni, bu güzel kızı böy
le hakkından mahrum etmek. kendine 
hasre1mek doğru değildir. vallahi ... 

- Evet, evet. .. Onun artık evlenmek 
zamanı gelmiştir. 

- Ey ... Onu evlendinniven ben mi
yiın, sanki! Flvlenmek istedi de ona ben 
mi mani oldum'! .. 

Anni, her şeyden evvel çok iyi bir kız
dır; fakat öyle bildiğiniz kızlardan de
~!. Balık çorbası beni bekliyor. Haydi 
hoşça kalınız ... 

- Geceler hayır olsun ... 

* Kaptan Cenni, iskeleden başlıyarak 
evinin önlinde nihavet bulan yokustan 
ilerlemeğe başladı. Cenninin evi de kö
yün en güzel evlerinden biri idl 

Denizi hafif bir si9 kaplamıştı. 
Cenni kasketini burnunun üstüne ka

dar indirmiş. ellerini ceplerine sokmuş, 
hem yürüyor, hem de: 

- İşleri mi vok bunların? .. Diye mı
rıldanıvordu. Görüyor musun? Hepsinin 
de g!izleri Anninin üzerine B.deta mıh
lanmış ... 

Annl kendinin idi. Anni bir prensi bi
le babasına tercih etmezdi. Sonra. balık 
corbasını ona kim pişirecek:U! Da[ılann 

~)---

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHiFEOE -

reye getirecek pilotlann kabil olduğu 
!:adar hava yo!ile Amerikaya dönmele
ri için 18.zım gelen tertibat ta •lınmıştır. 
Bu suretle Amerik•da oevke amade tay
yerelcrin pilot noksanı yüzünden fni:il
l~reye gönderilmemesinin de önüne ge
çilmit bulunmaktadır. 

BiR AMERtKAN GAZETESıNtN 
NEŞRiYAT! 

Nevyork. 18 (AA) - Atlanta 
Konstitu~un gazetesi diyor ki: 

Amerikan aiır bombardıman tayya
relerinin ııeoi yakında Berlin üzerinde 
İctidilecektir. Tayyarelerin Berline karşı 
kullanmak için lngiltereye oeYkedilmek 
üzere hazırlandıkları büyük bir memnu
n!yetle görülmüştür. Berlinlilere bir ge
~r- AmCTik.alılardan bir mesaj götürecek 
olan hu tayyareler devamlı bir surette 
hazırlanmaktadır. 

lmmşu limanlann kontrolü için japon 
kuvvetlerinin karaya ihracı. Savgona on 
bin askerin gelmesi, Hindicinlde japon
lara karşı vuku bulan hareketlerin dur
durulması, matbuatın ve radyo neşriya
tının japon kontrolüne tabi tutulması ve 
jaPon mallan için müsait bir tarife ... 

Büyük Britanya hükümeti uzak şark
taki vaziveti büyük bir alB.ka ile takip 
etmektedir. 

o gUzel kokulu otlannı kim toplıya
caktı? .. 

Yemek odasına, dudaklarında hafif 
bir tebessüm olduğu halde girdi. Anni 
bir pencere yanma oturmuş, yeni göm
leı;;nı dikiyordu. 

Genç kız babasına, dal2ın ve düşün
celi bir halle. fakat dikkatle bRktı: 

- Baba ... Bu akşam geç geldin, sanı
yorum! dedi 

Yemek masası hazırdı. Kaptan yerine 
oturdu: 

- Yüzlime böyle balcmak lliztımsuz
dur ... Ne olacak sanki! Bir iki kadeh 
fa7Ja çakıstırdık, bu akşam! Bizim co
cuklara de ben ısmarladım. Fakat. .. Bu, 
yemekte bir•mı lçmiyeceğim demek de
ğiMir ha ..• Dedl 

Gillmek istedi; fakat kalbini prip. 
meçhııl bir sıkıntı sıktı! Anninin huyu
nu hlllil tamamile kavrıvamamıstı. Ve 
hiç bir kimse, Annlnin slik{ltu halindon. 
iri ve giizel gözlerinden ne L<:tedi~ini. 
ne yapacağını bilemezdl O. mağrur ve 
hAkimdi VI!' köyün di;;er kızlarından hiç 
birisi ona benzeyemezdi. 

* Kaptan, yanmış oca~ın kaf"!ısında 
uzanm~, yediğini bazım ile ıneşguldll. 

-BtTMEDİ-

Şark cephesindeki 
Harbıo logiltereye 
Temin ettiği 
Avantajlar ... 

ŞEVKET BİLGİ!'! 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIJİFEDI 
Şuraoı muhakkak ki Almanya, k 

disi için en nahoş bir vaziyete kalla 
rak iki cepheli bir harp yapmaktadır. 

Hem ne harp ... 
İngiltereyi yere SE'rnıek için kul' 

mak istedii:!i hava kuvvetleri yp 
stoklarını Rusyada eritmektı-:ı1r. Bö 
bir neticenin 1nııiltere hlısabına bil 
bir avantaj telAkkl Milmemesi lmkA · 
dır. Vakia bıı avantajların devamı RııP 
ya.nın Alman tar.yikine- mukavemet edr 
relt büyük Alman kuvvetlerini ur.un sr 
man i, gal etmesine ba~lıdır. 

İşte bu sebeple !n~iliz hava kuvveti 
rinin Almanyanın hayaU merlcezle · 
karşı simdiye kadar mi•li görülmendl 
bir şiddette hava hücumlarına fıazırlall' 
dıkları haber verilmektedir. Bu hilcutıl"" 
lann hedefi Rus hava kuvvetlerini Al
man tazyikind"" kurtarmak olacaktıt• 
Bu tabyanın Sovyetlere ne derece yat" 
dımı dokunacağını ancak hldlselerll 
aıiliya~ağız. 

ŞEVKEr BİLGilf 
-------
Rorsa 

ZAHİRE 
18 ton Kendir T. 
50 Ton Bakla 
30 ton P. Çekirde(:i 

23 
9 6!5 
6 75 

. ··················-·················-= : ANKARA RAQ'k"OSU : 
: - : 
: Hıır.ONKO PROGllA.M = 
~......... . ....... . 
7.30 Program ve memleket saat ayar~ 
7 .33 Müzik pl 7.45 Aians haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.30 - 8.15 Evin saati... 13.30 
Program ve ınemleket saat avan 13.33 
Müzik : Türkçe plaklar 13.45 Ajans ha
berleri 19.00 Mi.l7.ik : Riyaseticümhut 
bandosu : Milsabakada kazanan marşla! 
14.45 Müzik : Türkce plfildar 15.00 - 15. 
30 Miizik pi. 18.00 Prow-am ve memle
ket saat avan 18.03 Müzik : Karışık şat· 
kılar 18.30 Konuşma : Memleket postaSI 
18.40 Müzik : Radvo caz orkestrası 19.00 
Kom.ıışma 19.15 Müz!k : Radyo caz or
kestrnsı 19.30 Memleket saat avarı vf 
ajans haberleri 19.45 Miizik : Mevdaıı 
fash 20.15 Radyo ııaıetesi 20.45 Müzik 1 
Saz es"l"leri 21.00 Ziraat t:ıkv!m.i \"e tol'" 
rak ınahı.-ullcri bo=ısı 21.10 Müzik : 
Dinleyici istekleri 21.40 Konwıına (Gil• 
nün meseleleri) 21.55 Müzik: Radyo sıı
lon orkestnm 22.30 M'1Illeket saat aY"; 
rı, ajans berleri,_ı.-..Jar_l;aılcri 22.Sa 
Milzik : Radyo salon orkestrası 22.~5 
23.00 Yannki program ve kapanış.. 

* sovvet Radvo!arının 
r •r'lıçe ne$1'iyatı.. 
Ankara. 18 (AA) - Bize veril"" ınJt" 

li'.lmata göre Sovvet radvoları Türkçfl 
olarak 8.30 - 19.30 ·ve 22.45 te neşriyat 
yanmaktadır. 

Bu ncsrivat kısa dalga 25 metre. orl9 
dalıtn 342 ,;,etre ve uzun d•lıta 811, 1154 
ve 1379 metre üzerinden dinlemek ka
bildir. 

rVrtlH ; ~ LEJU 
DAOITILIYOR 

tz~IİR ASKF:Rı:.tK SUBESİ B~ 
KANLIGINOAN : 

Harp malO.llcri ~t yetimlerinin 941 
tlitUn ikramiyeleri tevzi edileceitindetl 
cuma ve salı ııünfori ııehit vetimlerinlno 
pazartesi ıtünleri harp malulü subayla
rın. carmımba v" ııersembe giJnlerl barP 
mali'.llil erl"rin r.-..mt senet, rapor ve Hı.• 
ramiye ciizdanları ile birlikte şubeY• 
müracaatleri illn olunur. 

MASAL - MİSAL • 
Göze :vasafı vardır 

Mali'.lın va bakışlar b!r kaç tlirliJdtlt 
ve heosi de bidn icindir. Fakat bir d• 
bakari bakıs vardır ki insanı çileden çı• 
karır. Mesela : 

Dün öğle sıralarında vapurla İ2:miı<I 
geciyordum. Yanımdaki bos vere temi:t. 
şık. ve her hareketinden belli idi kl ~ 
ruhlu. terbiyeli, namu•lu ve yirmi ~f 
yaslarında bir baynn gelip oturdu. Bit 
müddet sonra za,•allı kadıncağmn haı1" 
kellerinden c;ok sıkıldı/'(ı.nı anladım. l'I• 
oluyor dive merak ederken gözüm kal" 
sımızda oturan oldukça düzgün lavafe~ 
li bir bakara H;sti ki onun da ~özle 
manda darıyıı bakar gibi acılmuı ve sır 
bit nazarlarla kadmı iz'ac e<livor. 

Bu çirkin halden çok :cinitlendi~iJll 
icin bir kac sert b.olasla muma'levh hl' 
karı ikaz etmek istedimse de onda ık.ı 
olacak duvgu bile yok! Cifte ko~lıı11' 
lardnn clahi zivadesivle bakar! .. 
İmdi bu baknrl bnlm kar.;ısında ~ 

yasak yoktur mantıla bence mefsuhhıt· 
Çünkü göze yasak yoksa. gözle bil!'.~ 
sını muazzep ve rahatsız etme~e de 1ı 
yoktur. Gözün bakıs hudut ve hürrire: 
ti d'l\erin azap ve ıstırabını intaç eırnl 
vecek hadde kadardır. Ondan ötesi; "!{; 
elan, iz'an edeo. terbive ve kıvası ~ Jc• 
kavaidivle yasaktır. Bu kBnunlar~ hille' 
mlinü ifa, sarahatini idr~k edem~ 1, 
rin cezası ise Urkütücil bir el l<are~d,
ardından b'r de •Höst koca ökliz• n.1 p 
sıdır ki in'lllll olanlar bundan 1~~
eder ve hattB. bövle falsoler olması_:>~ısı
ye müşterek bayata duhul ünde ker>" tıı' 
ni her balamdan ayarlar ve dalgıll 'f' 
dahi nazarlanru ber han!(i bir nolcl" 
tesbit etmekten çekinirler 



.-aıMIR 

SIBBAT KOSat 
• 

1 ok yonun oasiyetı · 
karfı•ıntla Amerilta 
• BA$TA&Aft l bfd SAJdnDB • 

•••••••••••••• 
Yemeklerde 
madenler bu

lunmazsa 
dui{u zan ~~İRLER 

ALINA. 18 (A.A) _ B. Ruzvelt 
v.,ıngton, h !clye erkanını 

d donanma Te ar 
or u ve b ·· asebetle uzak 
toplamış ve kabine u mun '-1' d 

P . fkt• alınması aettll l te -
cıark ve ası 1 

Madenleriıı vücudumuaıda ııördakled birleri ıı:ll~=.lie....:....tll_r ...... ,..---
itler üzerine haylice - belki eanınm .,.. h b 
kacak kadar. yazdığım için, alundan Alman • 5'o,,vet rrr 1 

(Deri Türk Kollektif ıirketl Rüstem 
Berkit. N. Erkin, M. Cüventürlc) ticard 
unYenivlo !&mirde Anuartalar caddt
sinde Piyaloğlu hanında 5 - 6 numarada 
aeri ve aair emtia Üz•rine ticaretle işti· 
ıı:al etmek ütue t teklcül eden ltbu şir
ketin ticaret unvanı ve şirket multavele· 
namesi tica~t kanunu hükümlerine gö
re ıicilin 3061 numaruın~ ka.yt Ye tco
cll edildiği ilan olunur. 

İzmir aicili ticaret memuru resmi 
mührü ve F. T enik imzası 

t ı MUKAVEU: bqka, toprakta bulunan her madenla BAŞ'l'ARAFI t iNCt SAffbEt>E • 
-.Gcadumuzde da bulmıduiuna blllnıl-
nlz. . tiJ•-a hes numaralı tebliği: Basarabyanın se•- Buııün l l /711941 bin dokuz yia 

_.__ "'T ku"lcey• bakımındar. anahtarı mÜ•abe- • L bi si t b' · Artık pelr. UEayan bu ha""°' u\d-·"-· • "'"' r aene emmuz ayının on ırın· 
~ ma;nlekederd• .... ol u.sk. ıjnde olan noktaları elimizdedir. Kome- ci. cuma stiinü saat on dört ııralarında 
ında mal.rurniyetlerinden ileri ııe dece •tide yapılan i•ııal harelcetivle lcü•le ha- l1mirde Dolctor Hulu.si bey caddesinde 
.Ocut aakatbklannı ar~~ ma en- lirıde temh1ilt bitmi~tir. Hotln. Soruca. Kardıçalı han 15 numaralı daire! mah-
leri yine hatırlamak za1ru~dbır. ~ e_m~- Orhev ve Ctzinan işR"al edilmi~tir. ~ -.uaa"'ında Türkivc cürnhuriyeti kahun-
lerd aJchiJmıa maden erın epsıru te .. - lt.rının bahş ettiiH ael~hlyet ile vazife 
rar ::ymak, tabii, pek uzun bir ~ olur. 17MIR iKiNCi iCRA MEM!JRLU- oören ben aaa~da mühür v" lm:ta•ınt 
Buıı:ünlük başlıcalennı hatırlatacağım: CUNDAN : kovan l:ı:mlr ücüncü noteri Süreyya Ol· 

Eksikliği en ziyade çocul<lar üzerine, lzmirde e•lti balılı: pazannda Mahmu· <avın yanına ııtelen kanunt ehlil'et ve .,,.,. 
yani memleketin istikbaline tealr ettilii diye caddcsind• 65 Olll'tlı diik.Hnda ve .. narı haiz olmakh 4ehadete ehil olduk
için, wcuda lüzumlu madenlerin en mü- bu dükkanın aahibi Cafer kalfa tarafı· \"rı ~örül•n lzmirde büyülr. Kardı<,alı 
hlmlerinden biri çeliktir. Çocuk doii- na : hanında 24 numaralı yazıhanede mu-
dulr.tan •onra annesinin ııGdünd" bu ma- Dosya No. 16042 ~im Asım Ed•n ve bmird• üçüncü Sul-
den, pek u bulabileceğinden anneainin IEmir Eml&k ve Eytam banka•ına •aniye ikinci Havai aokolhnda 6 numa· 

tzMtR BELED1YEStNDEN: 

1 - XOltOr -ulleslndıt tm uncu 
sokllkta Vasıf Çınar ile. Tevfik R~ 
Ana ct.ddelerl arasında 1280 metn W· 
biinde olan kısmının yeniden beton ola
rak yaptırılması. fen işleri mildiirlü~n
deki k.,.ıf ve '8rtnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Kt$1f bedeli 4829 
lira 10 kurnıı muvakkat teminatı 366 U
ra 18 kurustur. Taliplerin temlnatl öğle
den evvel t, Bankasına yatırarak malt
buzlarivle ihale tarihi olan 21/7 /941 
pazarı.si gllnll aaat 16 da encllmene mU
racaatler! .. 

2 - Karşıyaka. Fahrettlnııa~a cadde
sinde Dilsiz mektebi önilnde 1775 ayılı 
!Oklk a~a kadar olan kı.!mın yol mu
hafaza duvarırun tamiri. fen işleri mü
diir)il!!Undeltl ke$lf ve şartnamesi veçhi
le acık eksiltmeye konulmuştur. Kesif 
bedeli 3'11 Ura muvakkat tem!nııtı 255 
lira S8 lı:uru.'ltur. Taliplerin teminatı öit
leden evvel İs Bankasına yatırarak mıık
buzlariyle ihale tarihi olan 2ın /!Ml 
pazartesi giinü saat 16 da encümene 
müracaatlerl. 

3 - İnciraltı fidanlı~nda bekçi kulü
besi yaptınlması. fen isleri müd!lrlUj!Un
dekl kemf ve sıırtnamesl v~hile açılı: 
ekslltmave konulmuştur. Keşif bedeli 
1192 lira 91 kurus muvakkat teminatı 89 
lira 47 kuru!ltur. Tııllolerin teminatı ~
leden evvel İs Bankasına yatırarak mak
buzlarlı,ıle ihale tar' hl olan 21111941 pa· 
urtesi ııilnil saat 16 da Encllınene mil· 
racaatleri.. 

kammday'lc.en, anneeinin kanından c:e- ıcote-kli gayri menkulünüzün tekait boK rl'lı evde oturan 5ahap Bezen nam ~ .. 
kerek kendi lı:ara clj!erind& ondan bir lan ödenmedll?inden h•kkıNzda b.-la- •,;derin tarif ve •ahadetl•riyle teo.V"•Ün 
hayli toplar •e doh.rken ha ihtiyat çe- van parava cevrllmeai volı ile icra talıi- eden ehlivetl kanunlyeyl ha!E bu\u;,an 
llkle dGnyaya gelir. Fakat l!;tlyat ne ka· h•ne vaki ltirn>ınız let1'ik merciince 15 I 17mlrde Basmahane clvarmda icara 1-la
l:lar çolr. olsa onun tük.eneceii bir ııtiin ~ 1936 tarihinde kabili temyiz olarak •n apartımonında 3 numarad, mukim 
ıı:elir. Bundan dol&Tı çocuklar uzun bir ,.ddedilmistir. CaVTi menku\ünii>ii• '.!;i•t•m Rnkit ve lzmirde 1361 •a}'llı 
!ı:aman yalnız anne aüdüyle lr.alırlaraa 'l0/7 /938 tuihindeki arttırma•ıoda i~ .ohk 3 nnmaralı apartman üdincü kat· 4 - Hatunlye tnehelle.t 946 ınct SO

kanoız. cılız ve kuvvet.iz olurlar. Onun ''erilen bedel kıvm•tinın "1 75 ,ini bul- " Necd•t Erkin ve lzrrirde Cöztepe Ha- kakla 50 metre boyda yeniden kanali
lçin çocukları daha memde keameden madıi!ından ••it> 22110 ••vılı ~anunı> ••v cadde-inde 401 numarada mukim zawon vaptırılması. fen isleri mildUr!U
önce. bet Yeya altı aylıktan başlıyarak, •Öre t•cİI edilmhtir Mezldlr tecıle na· .'.,chmet Cüventürk den aebebi müra· ğilndeki keşif ve sartnamesi v~hile açık 
iter ıırün et ıuyu ile, marul, Lıpanak ve raran borcunuzun balicri 225 7 lir. 6 ku- ••atını •ordu~umda anlaıacaklan gibi ~k•iltmeve konu im.ustur. Keıif bedeli 
l•h ·b· 1'L d \ ri b \ b '- 'd" 643 25 li- 293 l'.ra 16 kuruş muvakknt ~mlnatı 22 

<:11 na gı ı çeU1L ma ene o ca Sf': ze- Ju~un birinci aene taKc:l ' · •• t lrafımdan resen bir mukavelenamenin 
1 l d '--- -L ) ı k · 599 4'l li .. .. .. ı:-~ı·. Tııllolerin ~mtnab öiıleden ev-ere e .,.,.1em.,.. azını o ur. ıkinci n..., ta aitı • ra uçuncı· ~·zılma•ını ist~dilcr isim ve adreııleri uo ' 

B-'-- d d -·"'·' bi tık l" d 575 56 li dörd" .. ve] İ• BankMın· vabrarak makbuzlari-aıur ma eni e _...;...e r te u- rene tak•i i • ra uncu aen• :rıkarıda yazılı ~ahltler vanında mütte- ' " 
um! · H l d k d 5 4 ı 70 ı b · · t k le ihale tarihi olan 21/7 /941 pazartesi it u g&rilnür. e e manganez ma e- h\ si i . ira VP- f!'~ıncı sene a ~ ;,kan söz alarBk a$ağ1daki sartlar daire-

nlnin - endiiııtride olduğu gibi v\lcut •idi 507.81 liradır. !abu llAnm neıırl t•- ;~de bir muhvel~ akd ettilr.lerini be- ,:ıUnU aaat 16 da encilmene müracaatle-
1.çerlalnde de • çelikle birlikte bulunma- dlılnden itibaren on ırün ~•rfında mez ~" ettiler: ri .. 
it mutlaka llznn oldo*'1nu ve manganez kftr 15-5-<l% tarihli mrrcl kanırmı tem· Madde 1 - Akldler aralarında bir 5 - Tl!mlrll.k 1$1eri hayvanlarına ae-
bulunmazaa yalnız çeliğin '4e yaramkıyba- viz etmediiHniz ve yukarıda te<bdiı olun· ; knllektif tirketi) teşkil ve teals etmiıı- nelik yüz bin kilo saman sabn alınma· 
cağını hatırlanınız Memededki çdocub u <tuğu -.kilde t•k•it borclarınm •le yidnr .m!ir. sı, yazı isleri mlMUrlilli!ndekl .,.,-tna
madenlerden anne!!lnin •Ü ün e Iraz bu müdet lcindr ndem.divinh ta tir ' Madde 2 _ Sirlr.etln unvanı (Deritürk me!tl vechile acık elrniltmeve konulmus· 
buluna da memeden keıildilı:ten ıonra "Avri menkulünüzıin 644 •avılı kanun tur. Muhammen ~li 3000 lira mu· 
taze ıebzelerden mahrum kalırsa. bütün ~ükümleri d•ire•inde ve kat'i surette ; ollektil Sirk.ti • Rü•tem Berkit, N. .-Lkat ~mlnab 225 liradır. Talinlerln 

le k• t•kin. M. Cüventürk) dür. v"" +_ lıayahnda kanaızlıii• mahküm olur. oerava cevrilcceiii tebliii m• amına •- teminatı ö~leden evvel ..., Bankasına 
Kireç, vücudum= için pek Önemli im o1mak üzere illner tr'h1i~ olunur. Madde 3 - Sl·keı;n menuu, bilu· yatırarak makbuzlariı,ıle ihale tarihi 

l-lr madendir. Çocuk daha annesinin 2 7 72 ( 1 5 94) ~.um deri ve emteayi ticari~nin dahili olan 21 /7 /941 pe7.artesl günU saat 16 da 
lı:arnındayken, doğacağına iki ay kala "iva .. da alım ve aabını ile l1tiııal et- end.lmene müracaatleri .. 
her ıı:ün Yanm ırram kire<; toplamıya baş- >ka dov,nık.,z olur. iyot madeninin ti· 1 'r.•ktir. 6 _ 10 - 14 - 19 2571 (1513) 
lar. Cünlc:il kemiklerinin uzamuı, vücu- oit vuddl"'~İf\i h;lt-teu cevh~r oldui"!-unt· Madde 4 - Sirketin merkf'zi lzmir- . l • 

Clıınun büyümeoi için lr.lreç mutlaka lü- rla bilir.iniz Ru mader yemeklcrd• bu- ~, Annfartolar cadde•' Pieyaloğlu han CaraJ santral Tamır ately~s nm tev-
:rumludur. Ç--·-'- doıı-duktan ··nra u"ç ·ı eklcnn' hlç bı'rı' 1· • •16 numar.lı ma<r.•••hrdır sii kin yopılacak inşaat. fen ışleri mü· 

~ -.. tınmaz!!& verı.""n vem r:.. • ı . . d ki 'f • 
ya~ına aeldiır.ıvakit 01 u"ç ya,ına kadar d ku' M"dde 5 - Sirketin aennave.oi diirlilli:iln e kesı ve sartnamesı veç· 

~ n· •ar•m•z emr r. O h 1 'd k k 'ltm k !muş 
her gÜn 65 aantiııramdan 1 l'l'am kadar Yemeklerde bulun2mıyan albiimin ( 1 .000) on bir Tfük !irOlt olup akid- i e yen~ eı::,;c1•. e 1 ~ı \' ·~~ ~nu -
llrece ihtiyacı vardır. Kireç kemiklerin , ait. ~eker, vitaminler ve mad•nl<rir -rden Ri;•tem Bnkit ( 2 5 O<ı) iki bin ı tur. Kesıf . e ı 97 - .•ra ·

5 
ku ~ mu

temell olduktan bat-ita alnirlerin müva- ırosl. kimya u,Q\ünde, baka aev1erder ~., yüz Necdet Erkin (5000) bea bin vak.kat .temına~ 728 .. !·ra 9 rustuıi' 
zene•!, hormonların müvazenesi için ,karılarak. biror komprime •eklinde ın- Mehmet Cüventürk d, (2500) iki bin Talınlerın temtnotı oglooen e:-vel. 1 
lüzumludur. Kanımızdaki kimya müva- d 1 d'I r-· f 1 b'l . : ... VÜ7 lira vaz'ını taahhüd etmi 1 d' bankasına vatırarak makbuzlarıvle ıha-

~ tert ohhe ı ,k ... ,l arzo 'cın~ak .. ı e yınkr Ma-'dc 6 K• e . ş e.~ dır. le tarihi olan 2117/941 nazarlt'<i gilnil 
lr.enesinin bo:zulmaması için~ onun bü- 1icut !!;\ att,. fi ıııma.7. un u vemr ~ n - ar v zerann vuz e l" , Um 'l tl · 

··k ı "ri rd K' d"I 1z . k h. d b 1 f k h ' rkı R"•t B '-·ı .. d k k N d t saat o na ene ene mı r~eaa erı. yu eaı va ır. ıreç, ye ıg m ye- •rın ter i ın e u unan. a at azm..- ; · . u, ·~ •r~t ~ e ır ı ec ~ 6 _ 10 _ 14 -19 2~70 (1514) _ 
meklerde bulunmasa bile. bir çok yer- lilemiverek ıırecekten ı<ıda olamıv•• ıkın ve yuzde yırmı ı de Mehmet Cu-
lerdc içilen au onu temin eder. ......ddrıl,.rden meıhnım kahnra insan pl"'t. Yt".,tüTlte aft o]malr. Uzere taltllim edile- Münhal bulunan bPlf"diye zabıta me-

Fakat klreçlo birlikte fosfor bulun- Hi?e tutı.•for. Peklik de ne kador XB•••l· r, ktir. murluklan için 211711941 günil mUsa-
rnaoı da lüzumludur. Hem de iki.inin -.ydir. Her ke• bil!.. Peklii{e tutıılanlet Madde 7 - Sirketl ilzam edecrk bil- btıka lmHhnnı yapılacaktır. 
fruında bir müvazcnc bulunmak şart- v~mf'k b•1hrvorlft"3 on11\n y~m~e ı,ri ... umum buausatta '1rk.t>tin mUhürii ile bir- Orta mektep, veya muadili dl'recede 
br. Müvazene bulunmayınca hangisi t, 8 duvmftzlıır. Y e-mt:lt bulııı.mıyanlar lcirı :kte aür'"kli.dan her hangi ikisinin imza- tahsil görm.Uş ve askf'rli~ini yapmış bu ... 
ft<Zla ioc vücut o kadannı kullanmadan •tohoı~lık bdki bir iyilik 111\Vtlahll!r. 1 h"lunocoktır. lunan taliplerin imtihan ın!nU vcsika
c:ıkanr. Bunların arasında da türlü tül'- r.'nkat p•klik denon ettikçe. ıııda hap· 

1
Maddh' 8 d- ~'.bkrtin büdd•ti d~uka- !arı ile birlikte zabıta mlldilrlii~nne mU-

ın hastalıklar meydana çıkar: Bilha•aa "" da ln•onı besliyem-.. d•rmon'!l•ltk "• 0 ~."" !n rnkıtı ~ren et ••~e ır Bn· 1 racaatları. 16, 19. 21 (1577) 
• h tal • M il ·· k k 1 h'ı m • ln•an rRk eure-kanın e M"nyt'tıyle ve uç av ev .. erem aı ısıı.... 11.nye"'"•m madeni .. "'t' r vure flı ın ısı ç J:?CÇ c~.. " 

., - 1 d. ·ı ·ı · k ı •• "'Bc•. k hale v~lden haber verilm•k 4nrtı ile ,irket 

1 

:::.ııııııııııııııııHlllltlllllllllltlllllltıllllllllllllll:;: nin vücutta lüzumu günden a{tne d&ha 1' c; 1 ott nemıvcce , ça 1.r.mı... .. • b' . : = 
iyi meydana çıkmaktadır. BllhaS9a gene .olir Bir taraftan dr vikut erir... mu~d·•ındrn evvel feslı o1una ılir; : K • / k d = 
NHn muhafazaaı :lçln bu maden lüzum- C.örülüvor ki, Y•mekl.rden mahru- Madd~ 9 -:- Sürekô.nın her biri mü.n· § ,, a f epo § 
ludur. Nesiçlerde ondan lllzumu lcadar ır "ıyete kam vemekten baıılı:a hlc bir ı:a· •·ı.1tran .,rketın umur ve muamelab ile : 1s . dd . 1471 ;: 
b - . . -· of ı b · • J_,. : A ancak Mesudıye ca esı : 

ulunmaylnca inan ııtenç yaşında ihti· .. yoktur Htm d.ıma bır ÖrMk deınl · •~a me<: urıvetır><Jeuır. = · · '- k 1 h d h T d -
1 K k '"ırl'u' tu"•l'u' veMek Cıd.a olncak madde'. 1 bu mokavelename lınnirde bir nÜ•· ı ;:•lnoı g~,a 7 nulm~k':' dı nnk." 1' kınt e ;:_ )•ar o ur. U ürt madeni her hücrenin t • ~ l k . b" . . dil : ve "' numara 1 1 ı epo ıra 1 ır. -

terkibinde bulunduğundan bu maden •-.in han.,isi eıc.ik olursa bir hastalık •. ~ ara tanzım ve ırrıza ımza e • §Arzu edenlerin Kemeraltında Hacı § 
.~ d 1 "-) 1 :t. 1 i Y k h · ı· d 1 ''U•tır. - . -vucu un yapı ta~ anrun aaK am '"' ç n "&p&r. eme· ma rum17e ın '"" ~c en T . 1 :Hasan Kraethan.,,.inde ""'-'· Abidın;: 
lil 1 d O b 1 ·· l" d G A nraflar başka bır deyeceklerl o ma· : • ~....., _ ı zum u ur. u unmayonca vucut mut- ·ast• tJl:ın oom· a... • · d ._ L Ld I 

1 
Ü • : ogluna milr:ıcaatları = 

,,.,nı ueyan •o lra e etme er 2erıne ;: l 3 · (1600) : 

Mali ye Vekdletinden 

Eski nikel 5, 10 ve 20 parelık
ların tedavi:lden kaldırıln-ası 
hakkında ilin : 

Eaki niJ.el 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dantelli bir kurut· 
luklarla Bronz 10 paralıklar darp ve piyıuayı. kafi miktarda çı
karilmıt olduiundan e~ki nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm 31/6/942 
tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararla,tırılmıflır. 

MezkU.. ufak paralar 1 Temuz 942 tarihinden itibaren artık te
davül etmeyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddet
le yanlız mal aandıklariyle cümhuriyet merkez bankaaı tubeleri
ne ve cümhuriyet merkez bankaaı aubesi olmayan yerlerde ziraat 
bankası ıubesi tarafından kabul edil~ktir. 

Elleri~de bu ufak paralardan bulunanların bunlan mal aandık· 
lariyle cünıhuriyet merkez banka ve ziraat bankası ,ubelerine 
tebdil ettirilmesi ilan olunur. 18 19 2731 (1588) 

lf'n yeminli noter ~nfatiylıa yazılan bu S - § 
:nukavelenameyl •çıkca ve yülı:oek ıea- "'lınnmınınıımımnnınıııınıınmııınıııınr.
lf" okudum; ve mar.a.ıunı anlattım; Dile
...ıikleri gibi ya71ldı~ını b~nim ve şahit
ıt-rin yanında tamamen kabul ve ikrar 
.vledikten ve kendilerine ve ~ahitlere 
mza ettirdiktf'n sonra b~n de imza ve 

'.-..dik •ttim. Bin dokuz yib kırk bir se-
"'tti temmuz avının on birinci curna gil-
Mı. 1117 /941 

Tan.flar imzalan 
S..hitler imzal•rı; 
l:mıir Üçüncü noteri Süreyya Olcay 
resmi mühür ve imzası~ 
Umumi No. 6360 Hu•ust No. 
ltbu mukavelename suretinin dalre 

"o•vasında oalclı 11 /7 /94 ! tarih ve 
R360 numaralı a•lını. uyğun oldui{ıınu 
tasdik ederim. Bin dokuz yÜz kırk bir 
oıı.c-neai temmuz ayının on birinci cuma 
•ünü. 1117 /941 

İzmir üçüncü noteri Süreyya Olca,
resmi mühür ve imz&&1; (Kırk beş ku· 

!ueluk pul üzerinde. 

iç BASTALIKLARI Mth'mtASSISJ 

Dr. 2'e11fllı Rcqlt Uysal 
Her giln Hasta kabul eder. 

Muayenehane: Kestelll caddesi No. 62 

Pastan ftnnı yanında 
TF.LEFON: 436e 

1 L A. N 
IZMIR FIAT MURAKABE KOMtS
YONU REISLt~tNDEN ı 

$ehrimizde toptan ve peralr.endo çi
mento ticaretiyle İ$ti~al etmekte olan
lnrın halen ellerinde mevcut on torba 
miktarından fazla c;imentolannm mik
tarını hali hazır aahs Atalarla birlikte 
1117 /1941 ııtilnü aktamına kadar bir 
hevanname ile lzmir Ticaret müdiirlü-
1\iinc bildirmeleri lüzumu !lan olunur. 

2774 ( ı 597) 
~~~~~~~~~~~~~ 

· •ARll'B J 

OllDV 8An'.t UKIC:J &811,,.B8a MIJ'4U~ 
"" ıtır BA.ZI tZARAr • / 

Ve ofnda Jıayıt ue ııa•uı fCll'lları • 
1 - Ordumuza huta bakı111 ,.e hemılre yetiıtinne!ı: nzere Anklirada M. 

M. V. tarafından 19 J9 M11eelndo açılınış olan hasta bakıcı ve h=ıireler oku. 
luna bu sene de 50 talebe alıMCklttır. Okula girme\ U%U ~enin, bulunduk
lan -hallin vıılillifn1, lr.a7mahmlığına veye askerlik ıubelerine dilekçe ile 
mGracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 N7ili lr.anun mucibince bu okuldan melElln olacaklar, memar 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

J - Mezun olanlar altı aenellk mKburi hizmetlerini ordu hastahanelerin
de yapacaklar, ondan aonra arzu ed~rlerae memlelr.ettelu bütün 11bbt tetelr.lr.Gl
ler lıendilerine açdı: olacakht. 

4 - T alıail mllddeti 3 aene olup, bu mtıddet içinde <>kurlara ıı.yda bet Ura 
han;hlı: verilecelı:. late •e Ubaelan tamamen ok.ula ait oı..caktır. 

5 - Okuldall mezun olanlar. barom kanununa gl>~ 20 Un aalt maatıan 
~tık lbııere ırıa .. alacaklar ve bu miktar gittikçe çofalacalr.hr; bu zaman 
dahi IBfC, giydirme ..., bonnma ortleya ait olacslr.tır. 

6 - Okul 1 S Ey!UI 1941 de tedrl••ta başlıyacakbr. 
7 - Okula kaylt ve it.bul aartlan ...,.tardır: 
a - Türkiye cümhurlyetl tebauından olmalı: ve Türk nkmdıor. bulunmak. 
b - Sıbhatı yerinde olmalı: vr. durumu her iklimde vazife g5nneye müaalt 

bulunmak (bunu hat hanııl bir hastehane •ıhbt heyeti raporu ile teabit ettir
mek Ye enalr.a baiilamak l&zımdır). 

c - Okurun ye91 on altıdan a,aiiı Ye yirmi ikiden yulı:ar; olnıiyacalı:tır. 
d - Kendi.al. ana Ye bsba., iffet •hlinden olmalı: (bu vaziyet poliace te.,.. 

allt otılrilerelı: enalr.a baiilanııcalr.ttr.) 
• - En u orta olr.ul tahailinl bltlrmlt olmalı: (ele...._ hntilu.nlannda m11o 

nffak olmak .. rttır) veya bu d•recede tah.U görd;iğü !.bat etrnelı: ( taadU.. 
name ven bunun taoclilr.li bir •ureti muameleli evrakına elclenecektlr ) 

f - Evli veya ni•anlı bulunmam•k (e......ı.co evlenip boşananlarla kocaa 
ölmüş olan kabul edilir) buna alt medaot hali bildirir müablt evtalı: keza alı:-
lenecektir. · 

ır - Okur aıhlıt ııebepler dı,ında .,nıu kendi\Jğ{nden ~rlt ettllf, nlenme 
ııuretl ile veya diğer ln:Eibatl ııebeplerl• okuldan Ç1kanlJığ,, altı oenellk mec
buri hizmetini yapmadığ. veya tamsmlamadığı., Ye yahut ınhht aebf'pler dt
"nda okudan çılr.anldığı takdird~ ıalıaklruk ettlrlleeek mdı:tep muraflanni 
tamamen 5deyeceğlne Ye ııöst.rdii!i Yetıllı:a\ann tamamen dofru oldufuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli bir taalıhntname ftrecektlr. 

il - Yukandald ıeraltl haiz olan okur, okula imtihaMtZ olaralı: kabul edl
lecekılr. 

9 - Yukandalr.i maddeler mucibince evrakının muameleııln! blt!renl
den, vlllyet, nya kaza, merk"2lerlnde oturanlar bu makamlar nya aııke,.. 
ilk tubelerl vaııtıw ile e...raklarını .ı,,Jrudan d"ğruya Ankara merkez baata
haneal ba, tabibi Ye olı:ul :nüdür\ü.ğü,.o gönderileceklerdir. 

10 - Müraaatlann Ağuatos 1941 nihayetine kadar oona •Rlırilmeol ı.a.. 
ınmdu. 

11 - Okurlarm kabul edildikleri ve mektebe haerket - ııullded •Yllİ 
malr.amlar..tarMfından kendilerine bildlrilecelr.tlr. 

12 - Kabul edilecelr.lerin okulun bulunduğu Anlr.araya bdar gelme\ n 
okulda tekrar yaptlacalr. aılıht muayene ne.tlceol haıtalılı:lan tebeyyOn ede,,_ 
!erin memleketlerine ııitmek için maotaf edecekleri yol paralan kendilerine 
alt olcalı:br. 

Ankara Merkez Haotahanetl a .. , Tabibi Ve olr.ul m(ldllrll albay 
Ot. Saban Barutva 

17 20 23 26 291MayÜ. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Hazlrari 
ve 1 4 1 10 13 16 19 22 25 26/Temuz n 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/Aiuoıos/1941 ıso~ 1111) 

Kendinizde 
nızda 

veya çotuklan
ı{Ördb.~ünüz 

ffalsidik. Kansızhk. Hazımsızlık. Karın atı'tlan, Karın sismeleri. Burun 
mokad kasınması. Oburluk. llaş dönmesi, Salva akması. Sar'aya benzet 
sinir halleri, Gece korkulan. Görmede. işitmede bcıulı.luk, l(ibi gayri 

hıbil haUer; 
Bunlar vevto lc:llen ..,,.ı..nn temiz ve saf olmamasıntlan dolaV1 bar.ıalı:· 

!arda vetlstp llreven ve kanlarımızı emen sofu,,..nların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için ecunf'den bir kutu Sanla alınız.. Ve lc;lııdeld tarife mucibin
ce kullel11DlE.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

Qarita, 
c 

ismine 
Dikkat 

Ellllafı 11e Eytam BanJıcumdan : 
No.lan 

Esas No. Yeri Eski Yeni Taj 
E. 3 İzmir Birinci Silleymanlye - - 5 

Mah. İkinci Ruhi baba yeni 
363 0.n.U. ııokak .. 

E. 4 Karşıyaka Alaybey Çakıcı - - 18 

NeYl 
Ev 

Kıymeti Depozito 
S75.- 75.00 

30,..... 
sokak • 18/1 

İzahın yulı:anda yazılı gayri menkullerin ııe.!n bedelle satıılan 1/8/941 tari
hine mUsadif cuma g(lnll saat 10.50 de ihaleleri yQpı)mak 117.era arttuınaya ko
nulmU.$tur. 

1 - İstekli olanların hizaJarmda yazılı depozito ~ veznemize yatıra
rak arttırmaya girmeler!.. 

2 - Müzayede Sll'Ulllda verilen bedel. mukadder lavmetl g~tiği takdirde ta
liplerin deı:ıozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühiir kullanan-
lann mühiirlerini Noterden tasdik ettirmeleri. • 2742 (1598) 

lzmlP Defterdarfı§ından: 
1000 lira bedeli muhammenli İzmir kö rlerlnde k!!n ve hazl°""e alt Kırdenhı 

Voli mahallinin 1/3/941 tarihinden itibaren 211/21944 tarihine kadar Uc Sf'ne m 
üddetle balık avlama hakkının talipleri ne ihale.ı için ikinci defa yapılan milza· 
yede ve pazarlık mUddetlerl zarhnda ta llp zuhur etmediği ne.zarı dikkate alına
rak mezk<lr Voli mahallinin 600 lira bedel mukabilinde yeniden 19n/941 tan. 
hinden itibaren ve 15 Jl{ln müddetle m ilzayooeye c;tkarılmas1 komisvonu mah
'IUsttnca ktırarlastırılm1$ oldui\undan ağ u.tosun dördUne mtısadif pazartesi go.. 
nU snat 14 te ihalesi icra edilmek üzere mU:ıayedeye var.edilmiştir. 

Taliplerin vevm! mezl<(\rda yüzde 7.5 depozito akcelerinl hamilen deftıerdaı<. 
hkta ınlit~kkll komlsvrma mUracaatle ri ve daha farla malll.mat 1.tlvenlerin 
mU:ıavede n!lnünden evvel Defterdarlık varidat mildürlilifüne ml\"'"""tı" ... rt-
namelerl almaları llAn olunur. 19 - 23 - 27 - 31 2768 (1595) 

Ambar inşaatı 
Umumi No. 8390 Husuot No. 4/104 
İşbu mukavelename suretinin daire 

,lo•vasında saklı 1117 /941 tarih vo 
f 360 numaralı ulana uyğun o!duiunu 
ınaclik ederim. Bin dokuz yüz kırk bir 
~e-nesi t"mmuz avının on ikinci cumar· 
teol "ünü. 12/7 /941 

···GAYRİ MEN.KUL SA2'1$1 ·
r. C:. ZİRAAT BANKA.Si IZMIR SV8E t DEN : 

lzmir incir -ve üzüm Tarım sa
tış kooperat ifleri birliiinden: 

Birliğimiz tarafından Koçarlı, Çiftlik ve Horsunlu'da in~ et
tirilecek ambarların in..-ı 26 Temmuz 941 cumarteıi günü saat 
10.30 da açık eksiltmeye çıkanlmı~tır. Ke,if bedelleri ve muvak
kat teminat miktan aıağıda gösterilmittir. Şartname ve diğer 
eza.in görmek iıtiyen taliplerin birliğimize müracaatları ve ek
~I ~ tarih "e saatinden enel muvakkat teminatlannı yahrınıt 

u Ut\ınalan mercudur. 

Muhammen 
kbçarh K ~deli 
""ftl"k (N OOperatif deposv 22 121.40 
.... 1 uilll) 
Honmıhı « « 12.780.11 

« « « 12.343.54 
(1599) 

Mu .... kkat 
teminat 

1.659.08 
958.50 
925.80 

Kırlı: beş kuruşluk damga pulu üze
rinde 12/temmuz/1941 tarih 

Han; pullan aılına ynpıştırılmıotır. 
lzmir üçüncü noteri Süreyya Olca.1 

Reaml mühür l'e imza., 
2758 (1593) 

Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

lılerl 

A. Jmer 
Anafartalar C. No. 551 

Telefon: 3695 
1-4 (1601) 

Aşa~da yazılı "'1Yl'İ menkuller . ...hip lerin'n Bankamıza 2814 savılı kanunla olan borclarmdan dolavı Vi!Ayet İdare 
hcveti karariyle vlrml bir l!iln müddetle arttırmaya cıkarılmıstır .. Birinci ihale 11/81941 tarihine müsııdif pazartesi 
gilnU saat 15 te Konakta Vi\Ayet idare heyeti huzur!ylc yapılacaktır. Arttınnaya istirak edebilmek !cin mulıammen kıy
metin yil>de onu nisbet!nde teminat akçesini arttırmadan evvel Bankamrz veznesine yatmp malı:bunı ibt-m: etmek IA· 
zımdır. TafsilAt almak ve satış şartnamesini görmek lstlyenlerin Bankamı% Zirai kredi aervlıiine müracaatleri lüzumu 
iU.n olunur. ' 

Hesap No. Mutasarnfı .Klly(l 

18 0"'1Uln kızı Hatice Balçova 
47 Mehmet kızı Samiye Kamyaka 
48 Hüsevtn O. Çizmeci Yusuf • 
84 Veli O. Kıd.ı.ş Mu- Narlıdere 

124 
124 
124 
26' 

85- 18 
353 
10 
• 

harrem 
Emin O. Ömer Sadi K~ka 
Emin O. Ömer Sadi Karsıyaka 
Emin O. ömer Sadi Karsıvaka 
Mehmet Necip oıtlu Bornova 
Mahmut Cel&lettia 
Naanl Nurettin Ka- JıfaniDll 
l'lSl Hatice Halide 

•• • • • 

Mevkii Cinsi 

Kadı Öldilrell Tarla 
Ahır kuyu Bağ ve Jcule 

So/!ukkuyu ~ 
Köy laınan ~ 

~kkuyu Ba~ 
Ilıca - Seııetd deresi Baıt 
Ilıca - Seoetı;t daresl Tarla 
İzmir ıiMldeıl. Tarla 

M 1 H Kahft llıtt Ye kula 

I& j=li bb.99 Ba,t 

D" o. Ev fil Muhammen kıvmetl 
Lira 

ıı 2 500 
1 1.500 

26 LOOO 
'I ll a2Z 400 

7578 Mil. 2.000 
11 2 315 400 
75 ll 340 1.500 
3 2 300 

17 2 300 

7 1 1.500 
27511 t1592) 
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"l"ENI ASIR 

ASKERi VAZIYEr SiYASi YAZIVET Rusga - Çekosıovakga ----<o----
A Jmanlar Eston- J k L. • bir anlaşma imzaladılar C b" A • d N h apon avınesı ---0-- enu 1 merı-

y.a a • ~~~a şe .; ne yapacak? Rusyada Çekos- kada harp bitti 
rıııe 2Ir ı er mı lovak o~dusu 

---<>--- Alman gazeteleri 
L~nıngrad yalun bir Amerikaya veRuzvel- kurulacak 
tehlikeye maruz de- te ates püskürüyorlar --<>--

ğrl grb görünü yor ' -<>-- So11yet • ~elıoslovalı an~ 
ÇEKOSLOVAKYA HÜKÜMETI laşması ,._~men_ m~riyet 

Hal:ilıi vaziyeti anla· 
rn!!h için bir parça dalla 

befılemelı lfizım •• 
---0--

Stokholm radyosu şimdilik kaydı ihti· 
yatla telakkisi icap eden bir haber ver-
nıü• tir . 

Radyo gazetesine göre bu haber de 
E.<tonyanın en şimalinde ve Estonya 
Rus hududundaki Nerva şehrinin Al
man kıtalanmn eline gectiği bildirilmiş-
tir. • 

Bu doğru ise Alman kıtalan Leningra
da 240 kilometre yaklaşmışlardır .. Fakat 
Nerva ile Leningrad arasında harekata 
en elverişli bataklıklarla Luga nehrinde 
Rusların muhtemel olan mukavemeti 
nazarı itibara alınırsa Len!ngrada olan 
me,afenin yakınbğı nisbetinde' şehrin 

· tehdide maruz olmadığı kabul edilebilir. 
Sayet Rusların mukavemetine rağmen 
Almanlar bataklık bölgeyi ve Luga neh
rini aşarlarsa şu takdirde Kareli ber
zahında Viborg ve Çekof şehirleri ara
sındaki müdafaa hattında bulunan Sov
yet ordularının süratle geri çekilmeleri 
veya esir ve imha edilmeleri icap eder. 
Maamafih böyle bir ricate meydan ve
rilmemesi ihtimali en zaif ihtimaldir. 

ASIL MÜHİM SAHADAKİ 

YENiDEN TANINOl l mevlınne gırdı •• 
· Londra. 18 (AA) - Bugün Lon-

Radyo gazetesine göre J a ponyad a ka
bine değişikliği hakkında henüz Londra 
da kat' i bir mütalea yürütülmüyor. Es
ki hariciye nazırı B. Ma tsuoka yerine 
yeni kabineye Pi :- amiTal alınmıştır. Bu
nu iki türlü dü, ünmek imk8nı vardır: 
B. Matsuoka tam bir mihver siyaseti ta
k ;bine taraftardır. Onun kabineden 
uzaklaşmaaı Japon siyasetinin ifrattan 
itidale doğru teveccüh ettiğine delalet 
e,·Jer. 

ikinci tefsir de 1udur: 
Matsuoka taarruz taraftan olmakla 

beraber Moskova He saldırmazlık paktı
nı imza eden de kendisidir. Eğer Japon
va silAha müracaat niyetinde ise sa]dır
mazlık yapmış olan ~hsı aradan çıkar
ma~ı lüzumlu görmüş olabilirler. 

d rada Sovyet büyük elçiliğinde Rusya 
ile Çekoslovakya arasında bir anlaşma 
imza edi1mhttir. Bu anla~manın easas 
hedefi Hitler Almanyasına karşıdır. 

CEKOSLOVAK ORDUSU 
KURULACAK 

Londra, 18 (AA) - Sovyet - Çek 
anlaşması Sovyetler birliğinde Cek hü
k ümeti tarafından Sovyet hükümeti ile 
mütabık olarak tayin edilecek subaylar 
ı umandasında Cekcslovak askeri birlik-
ieri teııekkülünü derpiş etmektedir. Çc
kslovak kıtalan Sovyetle• birliği baş 
kumandanlığının idaresinde harek3tta 
bulunacaklardır . imzasını müteakip mer
iyete giren anlaşmanın tasdikine lüzum 
;oktuı. 

In2ilizler Tob
r ukta bir bas
kın yaptılar 

Peru ve Elrvotör bir 
sulh ve dostluk mua
hedesi y apacaklar 

-<>--· 

PERU DA TEVASSUTU VE 
S~RTLARINI KABUL ETTi 
Boynes Ayres, 18(A.A) - Peru 

hiikümeti, Ekvatörle çıkan hudut ve ih
ti13fının halli için Arjantin. Brezilya ve 
Amerika birleşik devletleri tarafından 
bulunmuş olan mütevassit • şekli kabul 
etmiştir. Mezkur teklif şu dört noktayı 
ihtiva etmektedir: 

1 - Kıtalar bugün hudut hattının 
1 5 kilometre gerisine çekileceklerdir. 

2 - Bu gayri askeri mıntaka Üze
ıinde askeTi · tayyarele• uçmıyacaktır. 

3 - Mütevassit devletlerin ihtilaf 
halinde bulunan iki devlet nezdindelti 
nta~amilter]eıi kıta1aıı:ı geri alınması 
hakkındaki hükmün tatbikine nezaret 
edeceklerdir. 

4 - iki taraf arasında bir ıulh ve 
dostluk paktı imza]anacaktır. ----....... ·~~--
Japonya Hiııdi .. 
çiniden bir şey 

istememiş 
:MUHAREBELER 
Asıl barekAt bölgesindeki vaziyete ge-

Japon kabinesi tamamlanmr~hr. Prens 
K onoye basvekildir. General Togo har
biye, amiral Oyikava bahriye nazırıdır. 
Matsuoka yerine hariciyeye amiral To
yodaki geçmiştir. Bu zat Londrada ata
şamilterlik yapmış ve 1935 senesi deniz 
kongresinde Japonyayı temsil etmiştir. 
!ngi]tcreyi iyi tanıdığı ve güzel tngiliz
<e söylediği hatırlanılıyor. Eski dahiliye 
nazırı Hironuma devlet nazırı olm~tur. 
Ogara da maliye nezaretine geçmiştir. 

SOVYETLERE AMERiKAN YAR
DIMI VE ALMANLAR 

AFR! KADAKI Al~ftNLlR Si· HINDIÇINIDEKI FRANSIZ MA· 
NIRLI GÖRONUYORLAR KAMLARININ "TEKZiBi 

Birleşik Amerikanın Sovyet Rusyaya Kahire, 18 (A.A) - Orta şark İnııiliz 

19 Temmuz CUmartesi 

Rusların Berlin elçisi 

Dün tayyare ile Anka 
radan Moskovaya gitt 

Berlindelıi Sovyet elçili lı erlıtinı Erzurumd 
geçti. Moslıovadan gelen İsveçliler Erzurıimda ______ ....,.., _____ _ 

Ankara, 18 (A.A) - Almanyadan Sarı kamıştan itibaren yollarına tr 
dönm'\kte otan Sovyet hükümetinin devam eyliyeceklerdir. 
Berlin büyük elçisi Dekazanof Mosko
vaya gitmek üzere bu sabah tayyare ile 
şehrimizden hareket etmiştir. 

MOSKOV ADAKİ İSVEÇLİLER 
GELDİ 

ERZURUJUDAN GEÇENLER Erzurum, 18 (A.A) - Moskovad 
Erzurum, 18 (A.A) - Sovyet Rusya· İsveç elçiliği matbuat ataşesi Vahan 

mn Almanyadaki büyük elçiliği erkA- yine elçilik memurlarından bi»i er 
nından 107 kişilik bir kafile bu sabahki ve diğeri kadın olmak üzere üç ki · 
trenle buraya gelmiş ve bir müddet is- bir :tSveç heyeti Rusyadan buraya 
tirahatten sonra ihzar edilen otobüsler- miştir. İsvl'Ç]iler bu akşamki trenle 
le San kamışa gitmişlerdir. Misafirler karaya hareket edeeeklerd.ir. 
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Mezara ~ömülü ser-v e l i 

Istanbulda Taksimde 
Surp Agop nıezarlığın 
da 1 milyon lira aranıyo 
Bir Ermeni lıadının lla1Jarı üzerine 

malara 1Jaflanıldı.. 
diin araştır 

lince Sovyet tebli,i!lerine göre Pey-pus 
gölünün cenup garbında Pskof ve bura
sının 120 kilometre doğuşunda Porhof 
bölgeleriyle Smolensk ve ceohenin mer
kez kısmında Novograd ve Vinsk mınta
kalarmda şiddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. Sovyet idd'alarına göre cep
hedeki orduların vaziyetinde mühim bir 
defü, iklik olmamıstır. Alman tebliğle
rinde de harekatın inkişaf tarzı hak
kında fazla bir şey bildirilmemektedir .. 
Yalnız sark ceohesfnde muazzam bir 
muharebe cereyan ettiği ve hareklitın 
bütün bölgelerde Almanların lehine ol
mak üzere müsait bir şekilde devam et
tiği bildirilmektedir. Mevcut vaziyete 
göre Alman başkumandanlığının asıl 
tafsillitı pazar günkü tebliğinde vermeği 

yardımı ve iki memleket arasındaki iş !<u".".etleri ~~ kararııılluııın ~bliği: 
hirliği siyasetinin takjbi meslesi Alman J In~ılız devrıyeleı; ~rşamba gec::sı ;r'oh
""zetelerini şiddetli yazılar . yazmağa r'.'~ cenu?un~akı .. duşman rnevzilerı ~a
sevketmiştir 1 hılıne derın bır nufuzda bulunarak duş-

Berliner .Börsen Zaytung diyor ki: B. m~na yenid:n. za_yiat ~erd.~ı:?i~!erdir. 

Saikan, 18 (AA) - Japonyanın 
cenubi Hindiçinideki hava ve deniz 
üslerini kullanması için pek yakında bir İstanbul_ 18 (A.~) - Bir Ermeni ka- ı Servetin bulunması için Surp Ag 
anlaşma yapılacağına dair yapılan ha- dını beleıliyeye muracaat ederek, dede- mezarlığında bugün araştırmalara ba 
herler mahalli askeri. bahri ve sivil ma- 1"-1:inden biri~ bir milı:;ın lira tahmin ]anılmıştır. 
kamat tarafından yalanlanmaktadır. Bu ~t:!J: ~:'ı;':.::a.ı: ~~: ~:p -:::ırt~: Define bulunduğu takdirde aiıliye Ruzveltin Sovyetlerle iş birliği siyaseti Duz"'."anı.n dis~lerı1 gergın g?z.ukkuyotror. 

1 • 'k k ·· · k • ıra şım gece erı arazıyı on 
r merı anın omunızme ar~ı ananevı . . . kt"' 1 · "-alin .. t t 

makamat Japonyanın böyle bir talebi na gömüldüğünü bildirmiş. bu hakikati ciheti hakkında aynca karar veril 
karşısında bulunmamışlardır. dedesine ait hatıra defterinden öğren- 1 tir. Ermeni kadın bu servetin varisi ol · · · b b . ıçın proıe ar er l.i"uu e muracaa e -

8'yasetını ozmus ve 1 7 seneden erı kt d" Lib h d t b""I · d İn · 
b .. .. A ·k h""k'" 1 . f d me c ır. ya u u o gesın e gı-

utun merı a u umet en tara ın an ı· d · 1 · b ·· ·· d'" 
---- ---- diğini söylemiştir. duğunu iddia ebn~ktedir. · 

Makine~, e • 111111111111111111 1 111111111 111m11 ı1111111, 11 1111 11111111111111111111 111111 11111ııııııın1111111111111111111111111111111• b .k d ' k ' · ız evnye en perşem e ııunu uşmanm 
lal ı e ılen e• ı prensıp ortadan kal- hl t b 'll · ] k ıl } dır d · zır ı o omo ı erıy e arş aşmış ar .. 
ırmı~tır. Düsrnan zırhlı otomobilleri süratle geri 

ÇEKOSLOV AKY A, · tNGiL TERE cekilmişlerdir. Habeşistanda kayde dc-
VE RUSYA ğer bir şey yoktur. 

' erilirken Yakında bütün taksiler 
----<>--

düsündü~ tahmin ed:lebilir. Son zamanlarda Yugoslavya ve Yu- Vicinin iase nazırı 
SMOLENSKIN SARKINDA nanistan hükümetlerin . yeniden tanıma- Y 
Baska menbalardan alınan malümata va karar veren Sovyctler hükümeti tim- değişti.. 

göre Smolensk mıntakasında berekette di Cekoslovakyavı da taoımıs ve evvel- Vişi, 18 (A.A) - Resmen bildiril-

ALMANLAR 
Smolensk şehri

zaptetmişler • Dl 

bulunan Alman kıtaları bu şehrin takri- ce bu devletle akdetmiş olduğu paktı ye- diiiine !(Öre ziraat nazırı Kaziu istilası 
ben 40 kilometre dol!usuna ilerlemişler- nilemiştir. B. Eden de Londrada Cekos- kabul edilen Asard'ın yerine iaşe nazır
dir. ~fezkilr kuvvetlerin iler]emelerine Jovakya hariciye nazın B. Mazarikle gö- lığına tayin edilmiştir. Kaziu hem ziraat 
mfuıi olmak için Sovyet kıtalannın mu- ıüşmüş ve lngilterc hükümetinin Çekos- nezaretini, hem de iaşe nezaretini idaıe 
kabil taarruzlarda bulundukları bildi- lovaltyayı tamamiy le tanıdığını ve ya- edecektir. Bu suretle bu iki mühim ne- -<>--
rilmekte ise de bu taarruzların çok bü- lrında cümhurreisi Elene• nezdine bir el- z•ret bir lti~inin uhdesinde birleştiril- Berlin, 18 (A.A) - Alman ordulan 
yük kuvvetlerle yapıldığı kanaati mev- d göndereceğini bildirmiştir. mi~ oluyor. Başkumandanlığının fevkalade tebliği: 
cut olmamakta ve bu sebeple tesirleri ge- - ---- ___ ---- --- Çok kuvvetle tahkim ~ bulunan 
çici sayılmaktadır. Sovyetler son iki gün A 1 •• J •ı• Al Stalin hattında Mohilef ile Vitebsk ara-
zarfında müttefiklerden 420 tü!enk, 16 man paraşut- 021 iZ ve - sında açılan gedik Smolinskin ötesine 
makineli tUfenk. sayısız mermi, bir tel- kadar genişletilmiştir. Düşman tarafın-

her gün işliyecek 
~-~~--. .....,,..~----- -~---, 

Ankara, 18 (Telefonla) - Benzin kiklerden anla,ıldığına göre bir gün te~ 
sarfiyahnın tahdidine dair kararname-- "e bir gün çift numarah taksilerin isle' 
de tadilat yapılması ve taksilerde tek- meai kara:riyle geçen senedekine nazıl' 
~ift numara. usulünün kaldırılarak hep- ran ancak yüzde on üç nisbetinde bil 
pjnin her gün m untazaman çalqmalan 
hakkındaki karar hazırlanarak heyeti benzin tasarrufu temin edilmiştir. Bu d• 
vekilenin tasvibine arzedilnıiştir. tahdidat külfetlerine nazaran kafi gÖ' 

Kararname önümüzdeki hafta aonu- ıülmemiı ve tahdidatın ilğası münasi9 
na doğru neşred.ilecektir. Yapılan tet- eddedilıniştir. 
ili 111 11111111111111111 il 11111111111111111111111111 111ıııııı11111111111111111111111111111 il 111111 il 11111il11111111111111 ıııı• 
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ara- çüteri ,, .. e be- man tavyare- te':ıcm:~~tr~ı;;~:!:\a~~Üm~::. Iskenderuna 90 bı·n çu-
Ei(er ilttinam edilen malzemenin sayı- Şehri geri almak için düşmanın yaptığı 

Si ve çeşidi bundan ibaretse bunun Sov- şı·nc·ı kol lerinin son bütün teşebbüsler akim kalmıştır. 

~~~I~~~~~~~fı~olma- durakladı hücumları val daha kahve getirildi 
Hava vazivetine ııelince: Alman tay- lnailiz tavyare• 

yarelerinin Sovvet merkezlerini pek faz- R I" i o-- al j ili 1 ._A Alm ~ · 
ıa bombardıman etmemeleri asıl gayret- us po ıs iyi ç qı;vor.. ng z er garuı an· } • • k la I Yeni lıafalle 1Jir senelilı ihtiyaçtan da fazla 
ıerini harek~t ~asına tahsis_ etmiş ol- Ruslar cephede neden yayı 1Jom1Jaladı. Alman erının a ID r İstanbul, 18 (Yeni Asır) _şehrimi- ınin edilmektedir. 
malarından ılen gelse ııerekılı:· .Sovvet Jıomiser 1JulundurU"Or" faÜCUmU da Şiddetli Oldu - -<>--- zin allikadat makamlarına bildirildiğine Vekalet lüzum gördükçe yeni kahve· 
pike bombardıman tayVarelennın Al- " • ı İn göre İskenderuna yeniden 90 bin çuval !erden ihtiyaca kil.fi mikdan vilayetlere 
man tanklarını bombardıman ettikleri Londra 18_ ~A_.A) .-: T.a!.misiı;ı, Stok- Londra, 18 (A:A_) --:. giliz bombar- Londra, 18 (A.A) - Hava Nezareti- kahve getirilmiştir .Bu mikdar Türkiye- gönderecektir. 
b "ld' il" •~ b un i•in cephenin mu- bolm muhabırırun bıldırdıgıne gore Al- dıman tayyarelerının dun gece garbi Al- nin tebligı'": 

ı r ıyor ...., un ' "t "! . . b k't Uk daki h d fi h"" ttikl . nin bir senelik ihtiyacından fazla tah-
ayven bir kısmında muvakkat bir hava man paraşu _çu_erın~ a;e " 1

• ~e - ".1.any~ . . e e ere ucum e erı Bugün Pas' de Calais Boğazında gayri uı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111tııtııllllllllllllllllllllllllllllllllllltııtııtıı111Ull 
hfudmiveti tesis etmeleri icap eder. Ak- r~Y.ada beşıncı. ~o~ ışle~ te~kili teşeb- ogrenılmıştir. . müsait hava şartlarına rağmen İngiliz ha 
. takd.irde bu taarruzlar Alman avcıla- busu Sovyet polisının faaliyeti ve Alman Londra, 1~ (A.A) - Hava nezareti- va kuvvetleri Fransız sahilleri açıkla-

sı tarafından al(ır zayiatla akamete uğ- taraftarı memurlarının tamamile hazır nin tebliği : lngiliz bombardıman tayy~- rında düşman gemilerini hırpalamağa 
n tıl rdı Almanların· Sovvet sehirlerine Sovyet ordusunun maneviyatının daha releri Kolonyada ve Rende_ sana?'i böl- devam etmişlerdir. D unkergue açıkla
~ ı uz . yapmamalarının ·da iki sebebi bozuk olduihınuna ve kumandadaki bir- gelerini bombardıman etmişlerdir. Ha- rında devriye gemilerinin ve avcıların 
vr~~~. Birincisi Sovyet avcılrının böyle li~in ~zulduğu.na dair dola•"!1 şayiaları v":1:1"1 fenah~. r~ğmen bazı yangınlar himayesi altında bulunan bir düşman 
bir tarruza meydan vermemesidir. İkin- hıç bır Şt'Y teyıt etmemektedır. Bu yol- mu~ede. edilmiştir. .. .. .. iaşe gemisi İngiliz bombardıman tayya
cisi ise Alman avcılarının kara hareka- da Almanların yapmış oldukları gaY.r~!- Dıger bır ~va teşekkülum";" de ~~n relerinin hücumuna uğramıştır. Miite
tiyle mesgul olmalarıdır. Birinci sebep ler pek muhtemel olarak Sovyet huku- ı Nazarda ıııe~lere ta.arı"";" etmış v~ dorl addit tam isabetler olmuştur. Bil5hare 
daha az muhtemeldir ... Çünkü ?ir ta· metiniı;ı or~u?a ko_miserler. bulun.dıı_r- I bin tonluk bır gemıye ısabet vaki ol- yapılan keşif uçuşlannda taarruza uğ-
raftan harbın mukadderabnı tavın ede- mak sıstemını tatbika teşvık etmıştır. muştur. İ r ayan gemi hacminde bir vapurun D un-
cek muazzam meydan muharebesi ce- Bu te<}bir t~afüi . mahiyette .. değil, ta- 5 AL,~~YYARES kergue civarında karaya oturmuş ola-
reyan ederken avcı ve bombardıman haffuzı mahıyettedir. Bu munasebetle DÜŞuR İn . . r ak görülmüştür. tngil.iz bombardıman 
tayyarelerinin cephe ııerilerinde mey- o;duda k_?miser bul':'ndurrn_ak .sis~emi- Lo~~a, 18 .< 1!'- ·:-ı - gıliz .?•_va ne- tayyarelerine refakat eden avcılar bir 
dan muharebesinin neticesi üzerine te- nın askerı kumanda ile tehlikelı bır ku- zaretinın teblığı · P~rşem~ ~Ü. ~ş düşman avcı tayyaresini düşiirmüşler
siri olmıvacak hedeflere taarruzları doğ- manda karışıklığı tevlit edeceği ileriye Alman avcı_ t:'~'.1'"esı. tahrıp edilmişT·· dir. İki İngiliz bombardıman ve bir av 
ru olmaz. Siındilik Almanlar için tek sürenlere cevap veren muhabir bu mü- ' Bunlardan ikisı şım.alı Fra°';ı"ya.J.ap 1 ~ tayyaresi henüz üslerine dönmemiştir. 
gaye Sovyet ordusunu maillup etmek- essesenin 20 senedenbm mevcut oldu- bir ta~ .har.eke~ esnas~ .. •·.. ıı.~r ~ 
tir. Sovvet şehirlerini bombardıman et- ğunu tebarüz ettirmektdir. Mİki~~ş de.ruzı üzermde . dkuşurülmuştür. 

1 : h alarda za5.flanna delalet Inıııliz avcı ta..,yaresı ayıptır. 
meme er. av . . RUSLAR YENt ASKER ALMAN HÜCUMLARI 
etmez. Nasıl ki Sovvet tayyarelerının KOM!SERL!KLFRE FJIEM- İ '!iz h t' · dig• e b'r teb-
Alman cephe gerilerindeki faalivet<izli- MtYET '"""lYORLAR ı· · ·ngı .. avba nezareAınınlm h r ı kuv 

tl · · 'fi"" • , .. n ıgıne gore u gece an ava -
i:i Sovvet hava kuwe erının zaı ıgıne Moskova 18 (A.A) - Gazeteler ihdas vetleri İngiltere üzerinde büyük mik-
bır il elıl olam~=-- edilen asken komiserlikler" büyük bir 1 yasta faaliyette bulunmamışlardır. Ada 

ehemmiyet atfetmekten ve bunların arazisinde diisman bava faaliyeti he-
Yunan basvekilinin Bolsevik mücadelesi esnasındaki rolle-1 men hemen şimali şarkide bir sehir üze-
Rus • iman harbine rini hatırlatarak Stalinin ~u sözle-rini ha- rinde tek faaliyete inhisar etmiş ve bu 
d aı,a beyanatı tırlatmaktadırlar: cAskerl Sef ordunun sebeple bu şehir şiddetli bir hücuma uğ

dima/b, Şef komiser de ordunun ruhu- ramiştır. Burada bazı hasar olmuş ve 
Londra. 18 (A.A) - Yunanistarun dur.> ba7' yangınlar çıkmıstır. İnsanca zay!at 

Londra elcili \i'. Yunan basvekili Çuderos hakkında henüz malumat alınmamış ise 
tarafınd on cenubi Afrikadan ~ecerken 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 __ .!! de fazla telefat olduğundan korkulmak-
yapılan hevs,,atı ne<retmektedir. Çude- - tadır. Diğ'er bazı yerlere atılan bomba-

lskenderun lima 
ıaında bulunan 
f ransız 2'emileri 
hakkında müza
kere başlaıl._ ış 

ros demistir ki : - ~ 'fO!nlf',ar nazırları lar insanca zayiatı mucip olmadığı gibi 
Y S ı b . l" · · k A a. • Vış' i, 18 (A.A) - Dün iyi malumat - unanİ,t an ovyet er iT l ~IDe a- § f>t.:!tl a reımı l•Jr hasar da yoktur. 

}'ltsı z ''f' sartsız tam. tesanüdünü i15.n - _.._ alan mahfiller İskenderun limanında 
Eder. Yunan i, tan hµlen mevcut ictimal ~ziyaret ~acıyorlar.. Alıdenizde batan demirli bulunan 12 Fransız yardımcı ge-
partil eri n ink'sal ve tekamülü hakkın- • ._ il • misi hakkında Ankarada müzakereler 
daki noktai r.azarını he,aba katmaksı- § Sofva. 18 (A.A) - Bulgar ajansı§ Mı .. ver gem erı.. cereyan etmekle olduğunu teyid edi-
zın hiirrivet dava" volundaki mücade- §bildiriyor : Bulııar basvekili FiloflaE Londra, 18 (A.A) - Akdenizde hare- yarlar iyi malGmat alan Fransız I"?~hfil-
leve devam etmektedir. Ve müsterek § haric'.ye nazırı Popaf 21 temmuzda E kiltta bulunan İngiliz denizaltıları iki !erince bu vapurların harp gemısı te
düsmana karsı yaptığı harpte elinde := Romayı resmen ziyaret edecekler-: küçük düşman vapuruyle beş büyük ka- lakki edilip edilmeyeceği görüşülmekte
bulunan bütün vasıtalarla Sovyctler ~ dir. ~ y ığı ve muhtemel olarak ta bir dü.şman dir. Vapurların akibeti meselenin hal-
Birl ii!i n P vardım Pdecektir. 111 ııı 111111111111 11111111111111111111111111ı111 1111111111 ı 111 ı iaşe gemisini batırmışlardır. li nden sonra taayyün edecekt ir. 

Türk Basın birliği umumi 
T earinieovelde Ankara da 

kongresi 27 
toplanı yor , 

~--~------~~,,,,,.,.·-----~----~ 
Ankara 18 (A.A) - Türk basın bir- azadan ibaret olan kongrenin açılması 

liğinden : Her iki yılda bir toplanması için en az 66 murahhasın bulunması U• 
kanun icabı olan Türk basın birliği kon- zırndı. Toplantıya gelenlerle bu nisaP 
gresi 18 Temmuz 1941 tarihinde Anka- hasıl olamad ığından içtimaın 27 birinci 
rada Birlik merkezinde içtimaa çağınl-
mıştı. H er siyas'l gazete ve mecmuanın teşrin 1941 tarihine talikine ve keyfiye
sal5hiyetli mümessilleri diğer teşkilatı- tin bütün sayın azaya bildirilmesine k8" 
mn aza ve mümessillerinin iştirakile 131 rar verilmiştir. 
ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hll1111111111111111111111111111111111111111111111111P 

Mu~lada sıcaklar şiddetli _________ .,.,..., ________ _ 
Muğla 18 (A.A) _ tl'ç gündenberi Muğlada şiddetli sı caklar hüküm sliı'" 

mektedir. Yüksek mıntakalarda hararet gölgede 34 derecedir. 

Kızılcahamamda Atatürk günü kutlandı 
~--------.,.,...,-~-------

Kızılcahamam18 (A.A) - Ebedi Şef Atatürkün kazamıza ayak bastığınıll 
yedinci yıl dönümü heyecanlı tezahüratlar yapılmıştır. 

·1Cıccxııııcc~c~c:ıco~·~-~·~c~•~s,r~a"'f10 ~..c;:rJ.;)t"'",..or....ceo-..r....e:ocr...r4'"...CO--J"'_,....~.e,~cccQCCCOCCC:c ~ ~ w• ~ ~- w 

Lind1Jer gin filıtiyetleri 
v e aldığ~ cevap .. 

Vaşington, 18 (AA) - Meşhur tay
vareci albayLindberg reisicümhur Ruz
velte bir mektup gönderck dahiliye na-
7ın iksin son bir nutkunda kendisine va
kı hakaretlerinden şikllyet etmiş ve hiç 
bir zaman hiç bir yabaneo devlet hesabı
na hareket etmediğini sövliyerek nazı
rın tarziye vermesini istemistir. Dahili~ 
ve naz11ı Lindber~e karşı böyle bir it· 
l-ıamda bulunmadı R- ın1, yaln1z Lindber
•in memleket d ahilinde yaptığı propa
gandanın yabancı bir devletin iıinc ya-

Sa riyede evvelce t eyidi 
edilenler serbest -·-Şam. 18 (A.A) - Müttefikler SuriYe

ye girdiği zaman Visi hükümeti tara!'j; 
dan enterne edilen İn~il:zler dUn sıı~· 
bir nakliye kafilesiyle Bevruta gelm;; 
lerdir. Müttefiklere malfunat verdı~ 
rinden şüphe edilerek tevkif edilen 
kimseler de serbest bırakılmışlardı:_..., 

ld • ·· 1 · ld • nu bjf• ramış o ugunu soy em.ış o ugu det' 
c!inniş ve meşhuT tayyarecid en nd et' 
kendisine verilen Alman nisanını yr 
mediğini sorm ustur. 
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