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ALMANLARA GÖlE 

Bütün cephede 
çok çetin bir 
mücadele var 

Cenupta Almanıarıa Bı•. 
men ve f; acarı' r ireri 
harekete devam edıgor 

Mahsur Sovyet biPIU~!e· 
ri Jııırtuımafı icin çoJı 
gayPet sa..fediyo,.ıar 
Berlin, 21 (A.A) - Alınan başku

mruıdanlığının tebliği : Şark cephesinin 
cenup kısmında Alın;trı - Rumen ve Ma
car kıtalan düşmanı takip etmektedir
ler. 

Cephenin diğer kısımlarında harekllt 
muvaffakıyetle devam ediyor. Muhasa
ra altına alınan düsrnan ~plannın irn
hası!'a devam edilmektedir. 

Bm COK SOVYET BİRLİKLERt 
MAHSUR 

~ 

Berlin, 21 {A.A) - Alınan radyosu 
Macar askerleri bir i lerleyiş emasında 1800 kilometrelik Rus cenhes!nde mü-

<;:,,"':::""""""::><"""><0"°"'><>"'?""""""<:><"-""' cadelenin gittikçe artan bir enerji ile 
Japon yanın harici devam ettil\lni bildirmektedir. Alman lhtikarcı ile 

Suç ortaklıı!ı 
:w-hlı tümenlerinin ilerleyişi neticesi 

•i yas~ti değİfi yor olarak bir çok Sovyet birlikleri çevril
miş vaziyettedir. Bunlar kurtulmak icin 
çok ııayret sarfetmekte. bunun neticesi 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -,Japon kabinesi -
vüksek kuman
da heyeti iş~ir
li~i haliııde 

Hiç bir karar, emir veya kanun kendi 
kendine itlemez. Karar veya emri kuru 
bir laf, kanlDln kiığıt Üstünde satırlar 
olmaktan çıkarmak İçin, devlet muraka
be ve !~inin kafi gelmesine de ihti
tnal yoktur. ileri bir garp memleketinde 
brar, emir veya kanun, devlet kadar 
balkın da malıdır. Geri bir flU'k mem
leketinde iıe devlri kendini kanun dı,ı 
.ddeder ve onu yalnu halk aleyhine tat
bik ebnelc lateı-; halk da onun kaçamak· 
fan, oyunlan ve hiyleleri m••ru aay..-. Bir J apon g azetesi üçlü 
Cer! memleketlerde .,.,.., devl.~t halka, pafıttan d~ Rus bitaraf • 
lıa!k devlet~ ın.~:. Bo~le Y".,'· lıfı pahtından d a mem-
krde mesela yalan, koyllinun bır ahlak • • 
ı.ahnı deii11, h ir müdafaa ıilalıını teşkil nun gÖPÜnmiyoP •• 
eder. Zulüm de, ister istemez, devletin Berlin, 21 (A.A) - D. N . B. Ajansı 
ı...1ıca nüfuz vaaıtaaı hükmüne girer. Tokyodan istihbar ediyor : Yeni kabine 

~~:.::>·~ .. ~ 

Biz ıreri bir flU'k memleketi olmaktan bugün ilk içtimaını yapmış askeri, bahri 
ı;ok zamandır ıwıklaftık. Devlet, bir rüesa da buna iştirak etmişlerdir. Neş.. 
lıalk müesseıeıidir. Fakat itiraf ebnek redilen tebli/ide yilksek kumanda heye
l&zımdır ki bazı kötü itiyatlar, esaslı bir tiyle hükümet arasında sıkı bir iş birliği •.:z:~:a;~,a-t>-'-'-~....:;..::.'. 
l..tavi geçinni, değildir. Bilhassa tahıl zaruretinin sebepleri izah edilmiştir. 
•e umumi menfaatler pek sıkı bir tema- - SONU Z tNct SAHIF ~DE -
.. geldiği zaman, bu noksanı hissediyo-
ruz. 

Meıeliı tu ekmek - francoliı hikiyesi
ne d ikkat ediniz. Hükiimet, hu memle-
1.ete hiç bir ııün ekmek kıtlığı çektinne
mek için bazı tedbirler al11114tır. Bu anı
da beyaz lDllu fraucoliıyı yalnız hasta
lara aymnışhr. Siz bir yüksek mektep 
mezunusunuz. Haata değilsiniz. Fakat 
sofranızda esmer ekmek yerine, beyaz 
francoli bulundurmaktan memn\Dl ola
caksınız. Tanıdığınız hir hekime gid i
)'orsunuz. O da yüksek bir mektep me
zunudur. Kendiıinden bir rapor istiyor
•onuz. Siz bir yalan aöylemit olunuz, 
hekim bu yalanmna İ$tİrak etti ve ikiniz 
beraber bir bastanm nefııkasını çalın" 
oldunuz. Devlet. böyle bir ittifıık kllJ'lı
smda ne yapabilir? Sizi ve hekimi d aha 
rıe kadar terbiye etmeli idi ki siz ıu kü
~ücük ekmek - francola inzibatını kavra
yıp ona yardım edecel kadar ıeviye ve 
"1111' aahibi olmalı idiniz? 

Fasılasız lngiliz hü
cumu devam ediyor 

Kolonva, Roter
dam ve Lil şid
detle bombar-
dıman edildi ---INGILIZLER BiR HAFTADA 

55 BiN T~NLUK VAPUR 
BATIRDILAR -Devletin fab•ikalanndan Yerli Mal-

lar ı>azarlann• basına geliyor. Pamuk Lon.dra 21 (A.A) _- İngiliz hava kuv
l>o loprağm malı, fabrika bu hükümetin ve11erın1e ~e~~p bır ço; bom~du~an 
tlinde, yani ıizin basmanız en aağlam ~;;'.:':;e ~ K ~ gece ıır:yn asl feı;;n~ 
teminat allmdadır. Oldukça inzibat fwıdf e~. 'r 0 ..Şny';% 

1 
es fı.s,b e 

Jraideleri de konmuttur: Basmayı almak heü~ umle ışır.! kıapı l ışdo ab~" "k sız 
i•İn kadın olacaksınız• b' ki • . • b" c ar sına sım ar a uyu yan. 
• • • ile al ak • ır ' 1

• ıeın ır gınlara sebep olmuştur. 
ı.ısıli ac ıınız. Fakat Yerlı Mallar R tt d d kl · b' h" 
p · · ·· ·· b" .. •• k d o er arn o arına yem ır ucum 
, ~kmiınt. g"beıı 1onune, _ ır •unı.h ki~ 1ın daha yapılmıştır. Düşman müdafaa teş-
"ın s ır; un ann çoııu, mu tt' re- İ t ......,,._ 
rin va•ıtasıdır. ihtiyaç aahibi köylü nö- - SONU 2 NC SAnu r.uE • 

Finlerin idare merkezi H eı.inkide 
parlamento meydanı 

Finler niçin yeniden 
haTbediyorlar? 

istedikleri bü
yük Finlandiya 

deiil, hayat 
sahası 

--<>---

FiNLANDiYA PARLAMEN· 
TOSU REiSi BiR NUTUK 

IRAT ETT ı 
-0---

Helsinki 21 (A.A) - Fin parlamen
tosu reisi Hakkila söylediği bir nutukta 
ezcilınle dem~tir ki: 

- Şimdiki harp bundan evvelki har
bin bir devamıdır. Zira Moskova sulhu
nu takip eden devre muvakkat idi. Bu 
gün Finlandiya artık yalnız değildir. Bi
naenaleyh Finlandiyanın doğru olan da
vasını nihai zafere kadar götürebilmesi 

• C:O 'TT 2 f-,ırt <;: • ....... FOF -
........ ~ ... -,~ ~--.::-:..-ı:::-...-::--- ~""=-> -...~ 

Şark cepheııbıde yerde iken tahrip edilen tawarelerden bir kaçı ııanıııor 
~-.... ~·""'"""><0""""""'"""'"""'"""~"""""""""><0~ 

SOVliOt mOd •~ası pek 
anudane ve pek çetin 
Ruslar Alman 
hareket }- a r-
hını iyi kar
şılıyorlar 

~out&r AJ!~ ı m ba !
rinin verdiği hitber 

Moskova ve Le
nin~radda ha
yat şekli hiç 
bozulmadı 

SOVYETLERE GO ,E 

Cepheler.de 
esaslı bir dejp. ... 
şikli olmach 

. 
Sovgetıer çekildikleri 
~erıer~e herşe~ i hlk 
ne geksan edigorıar 

--<>---· 

Ru.s çeteleri Alman Jııta· 
lGPına gePUerinde ağlJI 

zayiat vePdlPiyoP .. 
Moskova 21 (A.A) - Sovyet tebliği: 

20 Temmuz Pskof, Polotsk-Nevel, Snıo
lensk ve Novugrad istikametlerinde ş id· 
detli muharebeler devam etmektemr. 
Cephede vaziyette hic bir değişiklik ol
mamıştır. 

ÇErE HARPLERl 
Çetelerimiz Alman kıtalarının geri

lerinde muvaffakıyetli hart>ketler yap
makta ve düşmana ağır zayiat verdir
mektedir. 

HAVALARDA VE DENtZDE 
Hava kuvvetlerimiz gayri müsait ha· 

~ ~ va şartlanna rağmen harektıtına devam 
Sov...,etlepfn tafılp ettifı· Mosfıovada A lmanlar etm~ ve barı düşman rnotörlü cüzütam-

., larile, hava kuvvetlerini imha etmi·-ir. 
lePI usul bütün ağıPlığı aleyhinde tehzil edici 25 dii,<man tayyaresi tahrip edilmi.ştir. 

Alman plvadeslne tablo v e uanlaP teşhlP Hava kuvvetlerimiz Baltık denizinde 
...,üfıli...,OP.. edfli...,OP.. bir dilşrnan torpidosunu batırm~lardır. 
., ., " 20 Temmuzda hava ku""etlerimiı. 31 

Zurih, 21 (A.A) - Cephenin muhtelif Londra, 21 (A.A) - Royter ajansına dilşman tayaresi düşürmüşler ve kendi· 
kısımlarında Alman ilerleyişini mütaltıa Mosk?v~ ~uhabiri AI.':k~andr Vert ~- !eri 6 tayyare kaybetmislerdir. 
eden .Noye Zürher Zaytung• un Berlin l:ır' ~ıldırıyor : ~us ?ükilınet merkezın<? SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE • 
muhabiri şunlan yazıyor : şımdlye kadar hiç bır hava akını yapıl- ~~-""'--"°"'~Y<..-- ~ 

Alman • Fin kuvvetleri tarafından marnıstır. Fakat ışıklan karartmn nizam. 
teşkil olunan sol cenah halı! cok ~eride narne!<i her zamankinden daha büyüi< 
olup hic bir muvaffakıyet bildirecek va- bir ihtirnmla tatbik edilmektedir. Alann 
Z:yetinde değildir. verilince Mo•kovada seyrüsefer tatil 

Alman harp muhabirleri, raporlann- edilmekte ve h er kes sığınaklara iltica 
da Rııslann mukavemet ve taarruz usul- etl"lektedir. Moı:kova normal manz.arası
lerini teS1rli Pltilde kullftnmaıta devam nı hAJA muhafaza ed!yor. Gelen 1-ıaberle
ettiklerini gösteriyorlar. Ruslar Alınan- re göre Leningnııd da ayni vaziyet
lorın hareket harbına şavanı hayret bir tedir. Mağazalar her gün muntazaınen 
şekilde intibak ebnişlerdir. Alınan nrh- acılmakta ve ameleler fabrikaların is
lı b!rlikleri cep}ıl'llin gerilerine girince tibsalinl arttırmakla m~ bulunmak
Ruslar bu Alman zırhlı bil'liklerinin Al- tadırlar. 
man esas kuvvetleriyle münakalesinl ALMANLAR ALEYHİNDE 
kesmek icin mücadeleye devam ederek TABLOLAR 
kendi tanklariyle arkadan gelen Alman Moskovada büytik mağnzalann bu-
piyadesine hüeum etmektedirler. Bu su- lunduğu meşhur Kuzneski caddesinde 
retle harbın bütiln altırlıitını Alman pi- Hitler aleyhinde resimler ve ilSnlar teş-
yadesi üzerine yüklenmektedir. hir ed!lmektedir. Bıınlann 8J11Slnda yağ-

RUSLARIN CETIN MÜDAFAASI lı boya tablolar bile vardır. Bu tablolar-
Rusların muharebe usulleri çok anu- • SONU 2 tNCt SAHİFEDE -

dane olarak tezahür etmektedir.. Rus 
avcıları görUlmlyen mevzilerden ateş 
ederek düsmanın iase kollanın ve harıı 
sahası gerisindeki ihtivatlannı zaviata 
ujiratıyorlar. Vitebsk etrahnda ve Kiye
fin garp ist!hkılmlanna karsı olan saha
da belirdiiti gibi Rus mevzileri gayet iyi 
~zlenmıs olup halihazırda Rus ordusu 
ııayet cetln bir müdafaaya devam et
mektedir. 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

ı n~ilizier ueni müthiş 
tankl&r gapıgorıar 

Kış 2elince Al
manyanın her 
tarafı bom
balanacak -

Uzak Şarka gidecek olan Duf Kııper 

lnpiliz kabinesinde de
Öiliklikler gapıldı 

Harp kabinesi 
l " zak Şarka bir 
. mümessil ,ön-

deriyor Afrikada ln~i
lizler n~ütead

dit baskınlar 
yaptılar 

. --o-

Yeni lngiHz tanfılaPJ Kabineden maada yüJt. 
flem çofı S!iPatH, flem de sefı mafıamla..da da te-

Ka!ı:re 21 (A.A) - Orta şark İngiliz 
kuvvetlerinin teblilii : Libyada Britan
yalı ve Hintli devriyeler yeniden bas
kınlar yapmışlardır. Bu baskınlar elde 
edilen neticeler itibariyle dikkate şa
yandır. B'.r çok düşman müstahkem 
mevzilerine hücum edilmiştir.. Düşman 
ciddi zayiata uğraınıstır. Başka bir mın
takada bir Hintli devriye müfrezesi 
düşmanın kuvvetli bir hlicwnuna maruz 
kalmış, fakat ağır zayiat verd'rerek düş
manı çekilmeğe mecbur etmiştir. 

ZıPlalaPı ııaıın.. l)eddöUlt iaa edfldL 
Londra, 21 (A.A) - İaşe nazın halen Londra, 21 (A.A) - Kabinede ve di-

İngiltere fabrikalarında toptan imal edil- ğer bazı makamlarda şu değişiklikler ye
mekte olan ağır piyade tanklarına Çör- pıldığı resmen bildirilmektedir : Batler 
çil ismini vermiştir. Dünyada hiç bir maarif, Brendan Bracken istihbarat na
ordunun bu kadar milthiş bir sildha ma- :w-lığına tayin edilmişlerdir. Lancaster 
lik olmadığı sanılmaktadır. dukalığı şnnsölyeliğine tayin edilen Duff 

Bu tanklarm :w-hları mürettebatı aza- Cooper harıı kabinesi nanuna vaziyeti 
mi derecede koruyacak kalınhkta yaptl- tetkik etmek üzere uzak şarka hareket 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - • SONU 2 iNCİ ~AHfFEDE -
........:::-- ....;; ............ ~ 

bet bekl~rken, lop top basmalar evlere 
'Ve dülJ<Bnlara a!uyor. Daha garibi siz 
bunlan iki misli fİyabna arka elden sa
tsn da alayorsunuL Kendinizin bir ihti
Ur ıoytansı tarafından ıoyu)manıza göz 
Yumuyorsunuz. Bir az daha p,aribi var: 
lıa•maya bu sene muhtaç da değilsi
t;İz ! 

d Kahve, ki bir keyif maddesidir, onun 
a bütün memlekete bir ıene kafi gele
~~ mikdRrınm memlekette ve yolda ol
")" u'"".'u hükümet temin ebn•mi, midir? 
ırı";'J~.tner~ezlerinde kahve bulunmadı
"'1d ,,..1 ıle bai(ınvoruz: Bir •okak ar
du~ k:ı,!ev.letin _290 kurus fiyat koy
lın •lınd • •nın 7 !ıraya satıldığını ve aa
nuzun ~~nı da biliyoruz. Nicin komsu
rnaJı lalı ın~en çalmdı!rmı bildi~niz bir 
)'orsunuz; a hll'(or da polise haber veri· 

Tobruktakl kuvveılerimizin kendile
rine karşı koyan mihver kuvvetleri üze
rinde soğlam bir taktik ve taarruz zih-

1 n'yetiyJe tam bir mruıcvi üstünlük elde 
ettilderi açıkça görülmüştür. 

-Sonram" . 
ı.,.,uru b 1 utemadryen hükümete tebd · 

\ uvoruı. Fıı.,.. bir mal vok de- J 
ONU 2 İNCt SAHİFEDE • 1'11Qil.iz deniz tawareleri biT hedeJe doğru uçarkeı& 

1 lfabcşistanda hic bir değişiklik olına-
mıştır. 

1 
Al.l\IAN RF.SMi TEBLİ(.;i 

Berlin, 21 (A.A) - Alman baskwnan
danlığının tebliği : $imali Afrikada sa-
vaş tayyarclcrimlz düşmanın To!lruk ci
varındaki mevzilerine ve gemilerine mü
essir hücumlarda bulunmuşlardır. Ha
va muharebelerinde üç İngiliz avcı tay
yaresi d~illmüstür. 

~~~~ 
Dulıa müthi,ı !ipleri imal edilmek te olan lngıliz tcmklamıdan biri 



SAHİFE 2 .YElıfJ MIR 22 TEMMUZ SALI 

SPOR BAldaLBRt: 
••••••••••••••• 

la-Sporu ne manada a 
n1alı ve nasıl yapma ı? 

ŞEHİR DABERLBRİ 
o··n lzmır 752 ontrö imzası yıld6nfımü 

lhtikarcı if e 
Suı; ortaklıi(ı 
- BA$TARAn 1 tNct SAHtFEDS 
ı:ilıe, ıretirilmek imkam yoksa, ne 
malı? Eğer varsa, getirilmek de m 
lrilnte. •• hn•·ı wt bımu bize ııö,.ı·· 
sa, 't'Uifemla ..,durı - Hükümete' 
ınak, 2 - tbtikira karfı devlet t 
dan olmak! lcabınd~ müfettif gibi, 

Sporcu spor yaparlıen bütün dUılıat ve aıaııa
sını yalnız yaptığı spora laasretmeli, ondan baş· 

lıa biıt şey düşünmemefidiıt .. 

al ah e 
~etirildi 

Düıı lzm1r ve 
• kada 
Karşıya
yapıldı merasını 

liı gibi, bizııat _... blllt t ......... 
<:ibl .............. I 

lhtikirla mücadele, asli münbaı 

Sağlam bir n...ıl yetişıinnek bugün 
her memleketin b,,.!ıca umdelelerinden 
biridir Dinç. gürbüz, ııahhati yerinde, 
h« tiidli m.,..klı.at ye uhmeı. mlite
hammil. sağlam bir gençliğ<t malik ol
malı. her d""let ic;ltt en kıymetli bir var
lılı:br. 

Bu vuıf ve meziyetleri taşıyan bir genç 
llğ!n yett.ıirilmMİ busuaund "pbe yok 
lı:i usulü dairesinde spor yapmanm mil
hlm bir rolü vordır. Ancak yapılacak 
apor hareketlerinin fizyoloji prensiple
rine uygun, muntd.zam ve melodik bir 
tarzda olma11 şarttır. Aksi takdirde fay
da yerine zarar görülür. Prikoloji bakı
mından olduğu kadar fizik balomdan 
da doğrulul:u kabul edilmek lanın ge
len bir hakikat nrdır lr.i o da gençlikte 
vücut ne kadar iyi terbiye ediline bü
tün ömür müddetince bu terbiyenin te
alri kendini ırösterir. Bu itibarla yapıla
cu oporlarm sıhhat kaidelerine uyırun 
olmuı •• fennt bir kontrola ti.hl tutul
m9.91 lcabed .. r. 

* Spordan beklenilen a .. l gaye vücut 
oağlığ,nı ""' 11bhatl korumaktır. Onu yal
mz rekor kırmalı: ve .. mplyon olmak 
hevesini ııüdeerk yapanlar kendilerini 
eldatmtt olurlar. Spor, beden terbiyed
nin bir mütemmimidlr. Evvell vücudu 
oıığlamlaştırmak. ondan BOnra rekor kır
maiia heves ebnek llzundır. Zaten bi
rinci.! olma.ısa lkineWııl elde etmeğe 
imkan h .... l olmaz. Ve bugilnkü opor 
telakiıi ile eski devlrlerdelci spor telak
kisi bu noktadadır Y ole .. düpedilz ıpor 
tekniğinde etki devirletdekine nazaran 
l:>uRiin akıllara hayret verecek bir toka.. 
mül devre.oi geçiıı:niş degilizdir. Belki 
bueünkü atlerler kadar uzaia atanlar 
vardi. O zamanın olimpiyat koııuculan 
da belld bu,.ünkü k°"uculu kadar me
tanet ve mukaveme .. göeterlyorlardı.. 

Yalnız ,,., Yar ki o zamanki spor bu
ırünkü oı><>• kadar zapturabt alnna alın
mamış, beden terbi.,_ aorwnızda oldu
~u ıribi bir fen Ye ilim haline ııetirileme
mi$ti. Bugiin elimizde '\'Ücudumuzu na
ıal çl\ıı.tırabileceiimizi bize öğreten lı:ıy 
metli esaslar Ye kaynalı:lar .,...r. Bunlar
<Jan faydalannuoğı ihmal etmemek ken
di menfaatimiz icabıdır. 

* Sporda en milhim noktl ur: 
Belı:.lenilen mabat ve pyeyl elde et

mek latiyorsıJt evveli sporun hakiki 
ınanuuu. yani ruh. Ye meflıumunu iyice 
lca-na.rnıt olmamız !Amndır. 

* Spordan anla"1malı: lizmı ırelen ma-
na. oporun memleket müdafauında ve 
cemi.yet hayatında ulaştıraca.il vüksek 
pye göz önünde tutularak. sporu spor 
olarak :ranmak demektir. Yani apon:u 
epor yaparken bütün dikkat ve alalı:aaı· 
nı yalnız yaphit ıpora hasred~elc ve on
Clan baska bir .-Y düşünmeyecelı:tlr. Bu-
1\tlD İ(İn de spora ka.rtı bir heves, arzu 
li:amdır. 

Sporu her tÜTlil haaLı düş!lncelerin üs 
tünde tutmak, fikri tokip. sebat ve azim 
ı<Östennek lizundır SPoT zevk için ya
pılmalıdrr. Menfaat için değil Bu zevki 
hndiliğinden, yani ~ tabii ile his
ıetmeğe batlamış olanlardadır ki haki
kt IP<>f ruh ve kınm ııyandlima hük
molunabilir. Bu ııibiler için spor artık 
bir an«arya değil: ırününü. 1aatini aa
brsızlılı:la bekledikleri bir eğlencedir. 
Bütün zevklerini kendilerini ona hasret
mekle bulurlar. Sı:>orda aıuvaflakı,.etin 
eırn i.,te böyle bir heves ve arzuyu his., 
sodebilmek, bu mertebeye ulasabilmek
l• kabildir. Bundan Ölesi oailam bir te
mel üzerine kurulup binanın işlenmesi
ne benzer. Temelin aağlamlı(?ı nisht"tİn
de nuıl blnava istenilen .-kll verebil
mek: imklru olahiline.. apotu aeve eevf' 
yapanların db uoulü adiresinde çalışhnl
mak ouretiyle intihap ettikleri bran•t• 
mUYaffalı: olacaklaredan hiç fiipbe edil
memelidir Sporda temayÜz edehilmrk 
Pt-r"k bu •ve~e mürr.kün olabilf"(:f>ii 

Ya.an : Sadi KAR,5AN 

ll'ihi ıpordan aııla,ılmak lizım gelen ma
na da İşte budur. 

* Meaeli bir futbolcuyu de alalım ve 
eol açılı: oynadığını farzedelim. Bu genç 
talmnuım maçlannda yalnız kendi ha-

• e düten Yl2ifenir. lı:uıur uz başanl
muına gayret edecektir. Eğer bunu to
sarladığı ıdbi yan..bllmiş iae bu onun 
idn bilyük bir muvaff..k.ıyet ve zevk ola
caktır. O, ya}ruz kendi oyun ve hareka
hndan meoul olduğunu düşünerek oy
nayacaktır. Ne hakemin tarn idaresi, ne 
kendi arkadaılanmn ve hasım taraf 
oyuncularının hareketleri onu al&lı:adar 
etnriyecekıir. Ovunda., çıkbğ, zaman 
onun zilünini m..,.ul edecek motele bi< 
buçuk ual maç müddetince teknik ba
ı ımdan yapblfı batalı hareketlerin tab
ı;ı; olacaktır. Bunları gözden ııeçirecelı: 
\•e ertesi mftf'ta bu hataların tekerrür et
..,..emcsine dikkat ve itina ~öste-recektir. 
Takımı yener veya yenilebilir. Bu da şu 
veya bu sebepten tevellüt etmi, olabiltr. 
O, tefenu t telllii edeceği bu hususla
rı etraflıca lncelemeğe lüzum f"Örmiye
,.ek takımda kendisine verUmiş olan va· 
1ifenin muvaffakıyetle ba,arılıp bQ!lrıl
madıib kevfiyeıi üzerind• duncaktır. 

Simdi takımın on bir oyuncusunun da 
bu sekilde hareket ettiilini göz önüne 
... etlrecelc olursanız. maçlann ne temi:ı 
l--ir hava ve sportif zihniyet i~inde cerf". 
''an edeceifini kolaylıkla tohm niedobi
l;r iniz. Evvela oyun kalite lnbarivle ka· 
?"anacaktır. Saniyen hakemlere vazifele--
1 ;ni. kolaylıkla :rapabilmok imkanı bah
•edilmJş olac;ııkhr .. Ve nihayet sevirciler 
oyunun zevkli cere}"lllnma kendilerini 
kantırarak her türlü taokınlıkttn tevakki 
•d•ceklerdir. 

1 te o•dıuı anla~lmalı: !Azım ı?el•n 
.,.ana, ideal tpor, butada mlal olarak 
'ldıvımız futbolcunun ıpor hakkındaki 
'"rl&kki ve zihniyPtidir. -- ...,__ __ 
Han okaPında :vaıuun 

Anafartalar caddesinde Han sokai!ın
da Samlı SükrUnün sahibi bulunduğu 
\'C kıılı~ Hasımın kiracısı bulunduğu 
21 numaralı ile katlı ah..'"'P evin ikinci 
katındaki sandık odasından çıkan a(eıı 
bir Anda Ucüncü katın tavanına sirayet 
etm•s ve büvümek istidadını ııöstermi, 
ise de yetisen itfaiye ateşi bilyiltmeden 
bastımustır. Atesin zuhuruna ~az lam
ba.sının parlaması sebep olmuştur. 

ZABITADA 

OVACIK 
KövÖnde IJiJI hd ise-
Be~ma kazasırun Ovacık köyiinde 

bir kız kacırma vak'a'<I olmustur. 
Fa:k oğlu 19 yasında Yusuf Karaerin 

Atı kızı 15 yasında Servet Avba~ zorla 
kaÇJrdılh ve iğfal ettiği kızın ebeveyni 
taTafından şikAyet edilmistir. Yusuf tu
tulal'&k adliyeye verilrni$tir. 

Kalwelerln te11Zi şelıll 
bııgiin lıararıaştD'llacafı 

Montrö muahedesiyle y damman ernnlyetı 

ı. Wildiımet naif esi clelildlr: AJ'flll 
manda v ı..Jkl f•lulyle ha oull.; 
c!ir. Eier ....._ lla lbtiklra Jfl' 
dıın ebnelı: -=dı llıtlkin t.rcib _,,,. 
cek oluna, -ı. yoktur. 

$elırlmizin iki aylık ihtiyacını karşı
lamak 117.ere tahsis edilen 752 çuval kah
ve dün İstanbuldan şehrimize getirilmi' 
ve Ziraat Bankası depolanruı yerleştiril
miştir. 

MMl>aatm, yım mlh ' nl -., il 
Montril muahedesinin jmzalımmasırun ,..fından Tllrklye ve Boğa2.lar baklwıda "-tta Han..vlerillln, lhtlUr 

yıldönüınU mllnasebetiyl dün Balke- söylenilen a&lori ısoklelml$tlr. leyi, 5 ıad kolla • U edıle ıribl. bir ,..d 

ım el edilen neticeler anıatddı 

Kahve ve çayCllar birliği tarafından 
getirtilen bu kahveler doksan beş bin 
küsur l!ra tutmaktadır. 

vinde merasim yapı~tır. Toplantıda vali B. Fuad Tubal, bel&- "Jlildalae -ı..ı. bir ablak da't'&lı ıı.-

Kahvelerin tevzi şekli fiat mürakabe 
komigyonunun bugllnkü içtimaında ka
rarla$tırılaeaktır. 

Meruime saat 18.30 da aekeri bando diye reisi doktor Behçet Uz, Halkevi re- tine ç.ı..r- ümıada'. Mlltakabe lır 
tarafından çalınan İstildAJ marşlyle baş- isi Dok1or Hllwyln Hulki Cura ve mU- -m.,,cw ı ı.o,ıhiu fi,,- frh-
lanmıştır .. Bunu müteakip öğretmen B. nevver bir halle kıtlesl bulunm~. tamamen bir lunızbk. lı.....U.clen, .-1-

Ticaret vekA!eti tarafından gönderilen 
talimatnamede kahvelerin 250 şer gram
lık paketler halinde kavrulmuş ve öj\ü
tillmüş olarak tevzi edilmesi bildir'.lmiş. 
ancak vi!AyetimWn bünyesine dnba uy
gun görülecek bir tevzi .şekli bulunduğu 
takdirde bunun vekalete bildirilmek su
retiyle tatbök edilebileceği de ilave olun
mustur. 

Sait Ödyak, l\1ontrö muahedes!yle kaza- KARŞIYAKA BALKEVİNDE .nzden bir ırmblı. 111'l UWJ.l ec1.-· 
nılan siyasi zaferi ve bundan memleke- mm; pjzli hle bir '" ııatm aı-aıol· 
timizin emruyeti bakımından elde edilen Bo~ ınukav lename•l0 i0 mu- -· Bir ey, bir kaç t.ıiy;ıı. ..wnte, ... 
ehemmiyetli neticeleri izah ederek mu- ytldönümil münasebetiyle dün Karıııya- ..,. tecrübe edelim .... ..,. ... .....,., 
ahedenin imzası münasebetiyle Mil11 ka .Halkcvinde .de bir ~n .~"~ ve eJı ... .ı.pm. IJe bir ..,. y1 

Sef'miz İsmet İnönü ve lwnferansa iş- tarih öğretınenı B. Tal.it Süreııkölı: ta- ok y -al-. ı..ı..ı- 81 ..ıw. 
tirak eden devletlerin mlimessilleri ta- rafından konferaruı verilmiştir. Falih Rıfk• ATAY 

ÇİVİ DF: DA(;.JTILACAK 
Vililyet fiat mürakabe komisyonu bu

gün vali muavlıtl B. Ekrem Yalçınka
vanm reislii!inde toplanacak. 752 çuval 
kahvenin tem seklinden başka dağıtıl
ması takarrür eden villlvet emrindeki çi
vilere ait listeyi müzakere ve tasdik 
edecektir. 

Adlivede vaz tatiline 
dün başlanıldı 

--<>--
Şehrimiz adliye dairelerinde yaz tati

line dünden itilıMen baıılanmıştır. 5 ey
lüle kadar devam edecek olan tatil es
nasında ağır ceza. asliye ikinci ce:za, bi
rinci ve ikinci sulh ceza, Ticaret asliye 
ikinci hukuk. ikinci sulh hukuk ve ikin
ci ahkAmı şahsiye rnalıkemelerile icra 
haldmleri nöb<:U;i olac•kl•rdır. 

----<>---

Carde parti 
haz.1rlıkları 

~~~~~~ 

o trö n.ukavelename-
si, Boğazlar eselesinin 

sona ermesi demektir 
~~~~~--~-···~~~~~~~~ 

Bizim siyasetimizi ldm ltof qörilıtse oe beraber 
çalışmalı istePse is~ifad e eder. Dandan ayPı bir 

siyaset umanlar lnld•.,.,. _,,...,._ 
Ankara, 21 (R.G.) - Bu~ün (Dün) 

yıldönümü kutlanmış olan Montrö mu
kavelesi, Çanakknlen'n müdafaa• i .iı. 
kan dökenlerin hakkı oları bir zaferd.r. 
Biz bu zaferi o müda!nadan yirmi ""''~ 
"°nra vabancılara te«lim ettirmis bulun
duk. 21 temmuz 1936 tarihinde Montrö 
mukavclenamesi imza edilmiştir. Ru· 
nun s'ya•I değerini kıMca anlatmak L1-
zımsa söyle derulebilir ki Montrö muka
velı-si Osmanlı devletinde ilU asırdan 
beri mevcut olan ~r meselesinin 
sona ermesi demektir. Bu ..-le de yi
ne 21 temmuzda imza edilmi$ olan Kay-

Büvük Millet Meclisine ta"'1ik için ar
zedildiği sırada söyledij!i şu sözleri tek
rarlarnnkla iftihar duyarız : 

- Uıılaılcan Belulıttn lı.ayıtaq hiı· 
kim olduğumuz :zaman, yani Boğazları 
teslih etli;ilnıb samnD • ı;öyliyo
rum ki beynelmilel siyasette müstakim 
.-e sulhcu bir yol takip etmekten ayni· 
ın y~z. Bizim bu siyMCtiaıiai kim 
hO!'< ,·;nı,...., ve beraber ('ll~mak istene 
isti!nde edecektir. Bundan ayn bir siya· 
set ı nl i: elbette illlı:lsera u~•
~aklardır. 

* 16 • to Kül' t" kta ·ıecek narca mukavelesiyle ortava cıkınl$lı. 
agu.;; sya urpar ven Londra radyosu Montrö zaferi yıldö-olan garden parti hazırlıklarına başlan- Garfp bir tes.ıdüf eseri ol.arak 1936 se-

mıştır. nesinde yine 21 temmuz Montrö mulı:a- nümü münasebetiyle bu aksamkih(dün 
Fuarın açılmasından dört gün evvele velesiyle bu mesele kaııanmıstır.. Bu aksamki) Türkce nesrivatında ususi 

tesadüf edecek olan ııarden pareye ev- m!inaoebetl Millt Se.fin mııkavelenin bir '!!:..~.J..~~ . - ..,,...,, """""' 
veıce de kaydedildiği gibi Ankara. .... h . Fı.nler nı·ç,·n y•nı·dt!n 
tanbul ve İzmir matbuat ve ajans mü- aponvanın nrıcı \ "" 
messilleri aileleriyle birlikte davet edi- • t. -"'- . . har •di vorlar? 
leeeklerdir. &t yase f C euışr VOT "" 

Bu suretle kendilerine fuar için ya- • _ RAST RAfl 1 iNCİ SAHfFEDf:. - RASTARAFI l İN'Cf SAHİFEDE -
pı]an hazırlık:larla İzm:rin imar faaliye- Sivil idare \•e asker! kuvvetler ara- ümidi mevcuttur. Fin n•sillerina artık 
tim ya~~ görüp tetkik etmeleri im- smda abenkli bir İ$ bi.rliiini muhafa2a fedakarlıklar yilkletm<!mek için F"nl•n
kJl.n.ı verilmış olacaktır. için bu kabil konferanslar sık sık yapı- divanın R~metini b>hdit ..tmiveoek bir 

Garden parti komitesi buRün saat 18 beakbr. h~dut tuis •tmek Jazmıdır. Fin balkı 
de Belediyede vııll B. Fuad Tuksalıu re- İnuıerator harbiye ve bahriye nazır- büvilk bir Finlandiya hnlvasını tahalı-
isli~inde .toplanac;ak. garden .~ için lar:yle başvelı:il .-e dahilive nazırını "!' kuk ettirmek arzusunda değildir. Biz 
tert:p edilecek ei\lence ve mu..'8mercler devlet nazırlığına tayin edilen eski da- ancak biz ]hım olan hayat nhasını te
hakkında tlli lr:omiteler tarafından ha- hilive nazın Hirano.;,aın kabul etmiştir. min etmek ve şarkt Karelidelıd Finlııri 
:zırlanmış olan proçaınıı> esaslarını tet.. Bütün bu müli\kallar · hakkmda henüz kurtarmak istiyoruz. 
kilı: eyliyecek, lil%wnlu kararlan iUilı.az bic bir sey bilinmemektedir. ,,_ __ 
edeceldir. JAPON İYASETİ DE(;tSECEK -------

Büyük kıtadakl ~ dört 
fev10. küı;llk lcıtadaki ııazetelerin dl! .ııı 
sahifeye indirilmesi hakJanclakf koordi
nasyon heyt<ti karan Vekiller beyetioill 
tasvibine arzedilmiştır. Kararnamen!O 
bu hafta sonmıda n~'lmed muhte
meldir 

VGınlılll' ... 
K vaka Hallı.evi lı.ütlhıbmıesiııe bit 

yıl lc!:nde 8830 olı.uvueu .ıdtmb. bwılr 
dan "6G7 si muhtelif ltltaı:>lar. 4163 ü ele 
mecmua ve gazete okumuşlardır. 

Pasılasız in iliz. hü· 
cuma devam edi vor 

---<>-
- RASTARı\Fl 1 tl\lf'i SAJJWtmF. • 

!dlatınm mufad faaliy.-tm~ ra~men bii• 
tün bu h rekAta işti~ ed•n teyyattle
r.,,,hin heoı;i geri dönmÜ$tUr. 
Eo""bardıman tayyarelerimiıin bnsı.. 

bir ı1 lisman avcı tayya.rmni daha dil
• · rcliikl• i tahakkuk et·~· d~n pa1.af 
~c(I"';\ /\ hnanyaya yaOOan akın esn~ıııııo. .. 
:la ilci düşman avcı l•vvareııinin düşÜ' 
rü14'iC'ıij tePvyiit etmicttİ:r, 

Fransa il:zrrinde ncı tavvarelı>Tiınil 
ber kit\:i ~ibi f livPt gÖstenniolP? 919 
bir co tayy>re m 11 n a ı a: iir 
.LmislPTdir Sahil mil,afua toşldlM 
mens.up dMıiz. tavyar ... l"'rimiz m t 

ı:lcvriYP. fm-livetlerin" ı?irnis .., ... ınu"Y:ıf .. 
fa.\ıvctk- d.vam tlmisltrdir. Bir t•...vl" 
..,.,.. ;, bu devriyeden.· üssüne dö~ 
mi.:.:tir. 

r..,.,ruır~ 21 CA.A 1 - Burıwa gplell 
malilmata ızöre ln..ıHz b "Ylbardı"'•tl 
tıl-YV l •ri hu sabah hir .,.,ı.: avcı U''' 
zar ler-tnin l-ıimavtc:i,,ft,.. ola,.:-ık c;-i ..... T1 
Ji'l"l ada {,'l gph..;,ınoki "1n • had»fl•rt 
hücum ctmi•le-rdh·. S'mfUua kadar ,h .. 
""" r:ınoı-1 r:ı ,,Xr bP< f. l.,,nn tavaresl 
!ücıüriHmü: +n,. Dört fnei.liz avcı tayya"' 
:-e~\ Oönmemic:;tir, 

Cl%CI rflan '1ittL 
Kemaloaşa kazasının Çelebi Yaka YAMANLAR Tokyo, 21 (A.A) - Ofi Fransız ajan-

sı bildiriyor : Domei ajansına ~öre ha
r:cive nazırı amiral Tayoda bugün Diyet 
meclisi hariciye komitelerinin ~örüşme
lerinde hazır bulınıduklan ııonra buS?iln 
veya varın beyanatta bulunacaktır. Do
mci ajansı Japonvanm harici siyasetin
de büyük mikyasta del!isiklik olması za
ruri bulunduğunu bildir:vor. Bu husus
ta J apan matbuatı bir takun mütalaalar 

011ter ~ı· si muba i
ri~iı ver~i~I h~ber 

B<>Tlin 21 ( A A) - Alınan bllJ ku-n-
1ı:,nlı!!ının tebliP.i: 

lnaiH• tavYan>lrrl nün ,,.bah 11-f•ns ı:ı
hlline hücum tesebbü.•linıfo bulıınmtıt' 
\ardır. Avcı tavvarPlPrimiz ve ıl•fi hıt" 
!arvnlarımız taraf•nc!an 8 ilf"rİ karolcn1 
:~miler1mi7. ve dieıcr harp y.proilprir('lfj 
tararon<Jan beş düsman tayare.si düşürüf• 
milcrtür. 

mevlriinde mııeı.df bir kaza olmustur.. 5 b U cak 
Sülevman Avcı oğlu 17 vasında Ali Av- uya 0 aşa 
cı, çifte tOfengin! kurcalarken çıkan Belediye reisi doktor Behc;et Uz Ya-
ku--' dan • al manlara gitmiş, Yamanlar suyu menba-r>uruar arnr surette yar aıımış larında beledi tarafından tırıJan 
ve bir.ı& sonra ölmüştilr. . ye . _Yar> 
:•1111'"''"''"'"''''''''"~'"'"" 11 : 111 ... 11111111111 ,: ınsaatı ve geçen seneki heyelandan hu-
: y cdlancı 4slıerlilı ;: sule gelen bozuklulı:lann ısl»bını tetkik 
§ E ve tefti:\' etmi$t:r. 
§ Şubesine VGfJıfGCafı § lııW6m ol - Vıere Yamanlaz _..... 
!: ti- § nun 26 menbaı vardır. Bunların bir kıs-
: ~·-- E mı zamanla dolrnu!i ~ - dan ırz nrik-
§ fZMİR YABANCI ASKERLi.K § darda su venneı(e başlamışlardır.. Bu 
§ SUBFSİ BA$KANLIÖINDAN : . § menbalar pek yakında temizlenecek ve 
:; $ube U tem.az 941 ~ba ı:il· = suyun bol mikdarda gelmesi tenıin olu
~ nünden itibaren icra numara sırasi- § nacaktır. 
: le 337 doğumluların son yoklamala- § 
= riyle eYftlkj na. mudbince iiileden = 
§evvel -.,.ı flloıaıimolan -.haha _.. : 
: salihin diğer işi.er h:tkkındaki müra· § 
~ caatleri (Cumartesi "' pımır günle- § 
~ ri hari<) i;ileden sonra kabul edile- § 
~ ~ illa elumr. § 
;. nrıntH!IH .,,.,fl't t lrtı 1111 1 lf(UUU11''''""= 

----KAR.$1Y AKADA 
Deniz müsabalıaları 
~yaka Halkevi deniz sı:ıonınu teş

vik için 27 /71941 J)ftZllJ' günü yapılmak 
Uzere Karşıyakada mük5.fatlı deniz mü
sabakalan tertip etmim. 

dennPVan ediyorlar. 
NE YAPACAKLAR? 
Huşi Simbon ı>ıazcte.i diyor ki : Vazi

yetler naziktir, bugün Jaoon diplomasi
si Sovvet bitaraflık paktiyle takviye ed:
len ü<üzlü pakta istinat etmis bulunu
yor. Fakat bu iki pakt ecnebi mernle
ketlerdelı:i siyasi gayretlerimizin inkişa
fına hizmet etmemist'.r. SoYVet harbmın 
baslamasivle Jaııon dinlomasi•inin te
melleri sarsılmıstrr. Japon diplomasisi 
şimdi diğer meselelerle uğrasmıyarak 
ııavtttlerini Çin meselesi.nön halli üze
rinde tek<if etmelidir. 

Bı\STARAtı 1 fNct SAırtn:DE • 
elan bazılannın altında Hiciv mahiyetin
de mıoralar görülüyor. Bunlardan biri 
1242 senesinde Tovton şövalvelerinln 
Leninıtrad civannda bir nehirde nasıl 
boğulduilunu pterivor. Bu tabloda Al
man e'<irler'nin ~irildilfi ve bu smıda 
balıkların dile ~elerek •Bunlar yine hep 
o adamlar• dedikl~ri pörülüwr. Zulilm 
<ıltında bulunan milletleri temsil eden 
tablolar bulundui(u "ibi dü•man işgali 
a !tındaki bozııonc:n harelı.eUerinl tak
dirle karsılıyan tablolar da vımhr. ---- ---

G . Ar~ DEGOf, 
KAHİ EDE 
Kahire. 21 (A.A) - Hür Fransızlar 

lideri ııeoeral ne,,.ı dün Kabittye ııel
m:iq;tir. 

tn~iliz sava• tavvarelPti narbl Alman· 
yada bir çok ypr)ere inr;t~l( ve van"1tl 
bombalan atmı•hrclır Sivil halk are
sırırla ?Z z.ctuiat olmuştur. 

Londra 21 (AA) - tnPiliz hava ne
µretl istihbarat büro.'<tlnıın bir ı..bll• 
~nd<? !n<1ili7. hava kuvvetlerinin vedl 
bin tonilatoluk bir sarnıç ızemi<I deh• 
batırdıkları ve bu hafta sonuna kadaf 
'batırılan d(Jşman vapurlanmn me.,,,,tılt 
•onflalosunu ~5 bine çıkarmış olduklaıi 
büdirilmektedlr. 

-------
1 •'li 1 , . 'thj . ı .z.er t.e . .1 P.a --1 

l 
Valter: 

1 1 l -Kleyin evine mi? dedi. Ha, hatır-
• Bir Kaç Günlük Hikaye 1ryorum: orava çocukkMl gider, armut 

çalardım ... Bekle beni de! 

+------------------------------~· - Bekliyorum, fakat çabuk ol... 

- Of... dedi, bende ne senin kuvvetli 
bacakların. ne de iraden yok artık! 

Valler, kayal:ırın bir balkon s•klini 
aM•'!ı bir yerdrn denizlere bakıyordu. 

Ve. ihtivar kapfon. bu fırsattan i<tifa
de etli. Kalın ve a~ır hostonunu kaldır
dı. böitiin kuvvetile Valterin lcafasma 
indirdi. 

Bu sırada, kapı çalındı. 
!htivar kaptan şaşırdı ve: 
- Anni... Anni.. Sakın açına .. 
Dedi. 
Bu bolden bir şev anlamıyan Anni 

boba•ına •askın sa•lrın baktı. fol.-~t lca· 
mvı da açtı ve korkunç bir çığlık ko
on,.rfı: 

tanklar gapıyorıar 
~ 

- BASTARAFI 1 fNci SAHİFEDE • 
maktadır. Sikletine ra,i!ıncn bu tank13' 
her türlü ara1Jde havret veren bir sil
ratle ilerlemektedir. 

TUGYA N ... 
-4-

Diye sordu. 
- Sen de. büyiicü kan torununun ya

nında mı saadet bulacağını sanıyonun • 
Bu adamın ruhunun ne ' !dar rnül~v~ 
oldıı~ımu bilsen, kara :)iz yaşları döke
ceksin! 

- Baba soğumadan kahveni iç .•• Da
ha iyi ... 

* O ak,am, kaptan Cenni meyhanede 
bir kocaman şise viskiyi yıtlnız ba•ına 
bo•alttı. Sonra, i.<kel"'T\in t~nha bir tara
fına çekildi, giıH ırizli ağladı. Km. sPv
j?ili km onu bırakıvor. yalnız bırakıp 
bir yabanoı ile uzaklara ıridiyordu ar
tık bundan sonra. y>lnız başına. kim,..._ 
siz nasıl """"""'°"kt.• Kmnı kenninden 
ayıran o ıneçhul adama karşı. nefret ve 

kini kalbini ın kryordu. 
Bir sabah, Anni babasına: 
- Yann sabah, sular yükseliTken ha

reket edeceğiz. .• Haberini verdi. 
!Captan ~ bir .~ 
- Eh... Ne yapalım... Kade:r böyle 

imiş .•. DedL 
Ve. bul(iln llğle ~E'İ!ind!!, ihtiyar 

kaptan ilk defa olarak V al terle dostça 
'örüştil. 

Y Pm!!kten 90ll1'a; kaptan kalktı, ağır 
ve kalın ha.tonunu da alarak kapıya 
~omı yürildü; 

Anni: . 
- Baha ... Nettye gidivCJrSUD ! Daha 

orkm deiil mi? diye mnlu. 
- Kl....m ....ıne. Valter """ de gel-

mea misin? 

Vali..,. Anniye: 
- A~ma kadar yalnız kalmak """i 

"1kmıyacak mı? 
Diye sordu. 
_ Git... Biraz hava alırsın... Fakat 

-reç kalma .. . 
- .Anni ... benimle heraber ~lE!Cf'~-

ne, babanı benim ;C'İn brraknca/)ına lıa-
111 !nanamıvarurn .. Fa kat. bir l'Ün olup 
ta sana gelecej.'ime, ölümün bile buna 
mani olamıyaoa~ mukadderdi; bunu 
biliyorum, amma ... 

* Kaptan Cenni ve Valter. Klevln evi-
ne doi(ru yoluna dnam ederlerkPn yo
lun dik v• uourum halini alan bir yeri
ne vardılar. Buı-ac!ım Atlas denizi ala
biMi~e uzanıp l!'dlvordu. 

Kav';Jara dayanarak baktılar. 
Valter: 
- Yarm. d,.cli, bu •aatte aynlacM!ız. 
Sulor, kahRrm~lia bıı•l•m1' ve kayala-

n vavas. yavaş kımfamakta idi. 
thtlyıır ita ..,, nr'·adasına mana! ma-

ııalt baktı - 1Nrdeıc 

Deni:ı 40 - 50 metrı> derinlikte, kimil
rerek laoh"1'ıyor hic durmad•n vüksPll
vor.du. Valter. ani olar.ık vı><l;l;i baston 
iarb....ile ~ dni!ru }'11V&rlandı. 

Deniz. hiç dUI'Il'•d•n yük..-liyor, kö
roilkl•ri arasına bütün kavalan ve ... 
kendi~n" ne verilirse.. . he:r şeyi alıp 
yutuyordu! 

* - Senin bu iseüzar nL..anlm bPnl yan 
volda bıraktı_ 0.-li mi<lir ne! Yüzerek 
'1t!misine ridecflnni •ôvl~. 

Annl. dalgın bir halde: 
- Raşma bir felaket gııimesin de! 
Dedi. 
İhtiyar kaptan. ...,,.Jı: önüMeki lroltu
~a tekrar kuruldn. Artık enoil<ıeyl' 
.,,ahal voktu; mani oı+.>d:ın k•l1mı1' 
A.nni vi';,e t mamile kendisin• hlrnıştı! 
Ortalık ivke kararım.ti artılr. 
A.nni yine ~rkı <öyliyerek seyahat 

bavulunu hazırlıymdu. 

Yaldızlı oı1l-ı'1H tıişa,,1,.,. kapıda . ..,.;r.;,, 
iini1'1 • idi. Faltat ..ı;l-niyoT, muhahhe
t;ni hevan edeM"lc' sözler ~öylıMYı;vorChı 
l<orkıonc bir sülrMt,. içeriye girdi, .arık; 
f!i'"cn hir cenaze idi! 

Anni: 
- Savıımm ... diye hovkrrdı; kolları

nı Valterin boynuna sardı. 
.......................................... 

!htivar kaptan. ne oldu~nu hôlm!'di· 
kuvvrtli bir k,.k•cm kolunu ••ktıl'ltn 
d"lli71 ·n ul'tıltularmın bir anda kafo 
t"t içine dolduğunu sandı ve bir ~eyler 
oldu. 

Kendi•ine geldii\i zam•n. kapı !le1kf• 
Faht 1 mba ve ocaktaki a~ ço '•" 
.,;; "'Tl fürt Ü. 

Karanlıklar icinde bir ıloli ın'hi: 
- Anni. Anni ... dive b•ihrdı. 
Ve bir bir ee-vap alamadı ... 

C1N IARL'DEN 

fNGh.t'7. HAVA lf'ÜCUMLARI 
ARTACAK 
Londra. 21 ( A.A) - fnıtil!:z ha.,. 

kuvvetleri gecen avdan beri gece S?iltl' 
düz Almanyayı bombardıman eımcl<fll 
olup büvi.ik hasara sebebiv<>t vermkf<'t" 
dir. Deyi; Telwaf gazet...ı lııı""1akat<;' 
<inde sunfarı va:zıyor : Almanyanın şr 
mali ııabri•indeki sanayi sebirleri tı'~ 
ter Cörc'lin bevanatındaki manayı yr 
va• vavas anlamı.s bulunuvorlar. JJ 

MalOm olduğu üzere bu beyanatta 
Cörçil harbın valnız bir prooaııımd'.'°;! 
ibaret olmadığını Alman milletine ~,.ıı 
etml<:ti. Simdi geceler kı•a oldut!U 
hava kuvvetlerimiz bombalannı ~ 
'iva<ie ııarbl ve merkez! Almanya _,.JA 

rine teksif etmektedir. Fakat ~ 
uzayın"t! tayyare !erimiz hava ~~~ ,\)' 
den verilen parolava ovarak bu tin ,...ı.ıt" 
man hava merkezlerini ve <anavi s·rıı
lerini si.ddetle bombahvacakla:cl": _~ 
di vamlan şey bınıun icin bir _.,..~ 
tan ibarettir .• 
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§ Otımatıa terastı -Turkey Limited t~mi.r Şubesi) için Jorj ~yp~e:~n~k~ ıt!:~ :ra~;::. Be1u aabuıı yerine tercıibarı 
T .30 Program ve memleket saat ayan, 
T.33 Müzik pl. 7.45 ajans haberleri 8.00 
Milz.lk pl 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.3.~ 
MUzik : TUrkçc plnklar 12.45 Ajans ha-

: ! Mihnlopulos'a verilm11 olan salahiyetle-
: 1ı •ınesı· i rln re! ile Sakı Kalyoncu ve Peter Gal· nu tasdik ederim. 
§ BIÇil maı i gies'e verilen tc:-msil vekfıletnanwısi ti- Noter mUlırU ve imzası. 
: ! caret kanunu hUkUmlerine göre sicilin 23 Mayıs 1941 ~ Fransız fabrikaları. mamulat~~ ~ 3063 nullJaı~mn kayt ve tescil edildi- 5784 

berleri 13.00 Müzik : Türkçe plaklar 
13.15 - 14.00 MUzik pl. 18.00 PrORram ve 
memleket saat avarı 18.0~ Mtirlk: Rad· 
yo salon orkestrası 18.30 Komışma : 

=- dan yUz onluk ve asıcn otoma =- ği ilun olunur. 24 Mayıs 1941 ........... .............. .. 
t sa~am ve resmi Bu vcklletnnmc suretinin dairede sak-§ olarak yapılmıJ gaye d b _ E tzmlr siciU Ucaret memurluğu 1ı 

23 
Mayıs 

1941 
tarih Ye 

5733 
_ '191 sa-

SS faal bir halde on santillm en tıi ~~ E ınUhril ve F. Tcnik imzası . yılı aslına mutabık olduğunu tasdik ede.o S time kadar deste~e. e .ma P E ı - Vekaletname 
: recede iş görülebılıt" bır adet oto- S 2 - Beyanname 

Memleket postası 18.40 Miizik : Radyo 
salon orkestra.cıı 19.00 Konw;ma (Yuva 
saati .. ) 19.15 MUzik : Radyo salon or
kestrası ]9.30 Memleket saat ayl .;:_ 
ajans haberleri 19.45 Müzik : F8SI 

~ matik kereste bıçkı mnkinesl satı- E UMUM! VEKALETNAME 
: lıkhr. E 
~ İsteyenler: İzmir Ta"çılar çarııısı ~ 
~ 56 numaralı ticarethanede Ni- E 
~ çarşısı 56 numaralı ticarethane Ni- E 
§ zamettin Çc~nkayaya miit·"caatla- § 
: n . 1 - 4 (1578) = 
il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rlm. 
YetmiJ kuruşlu:k pul üzerinde Beyoğ

lu dördUncU noteri Mithat Cemal Kun .. 
tay resmi mUlıUril ve imıa. 

SURET 

Ben, zirde imza sahibi, Galatada, Asi· 
kuraı:ioni Generali hanında mukim ve 
Şoll Kompanl of Turkev Limited slrkc-
tinin Türkiye vekili DA VtD ALLEN t t A n 

BARRY, BevolHu d8rdUncil noterliği Ticaret vekAletl iç ticaret umum mil· 
huzurunda 12 Haziran 1940 tarih ve dil lUlfünden· 

yeti 20.15 Radyo "azetesi 20."5 MUzik : 
pl. 21.0d' Ziraat takvimi.~ topra~ mah
sulleri borsası 21.10 1-fü.zik : Haf~. fasıl 
earkılan 21.30 Konuşma 21.45 Muzik : 
Kilıne kon.seri : KlAsik Türk musikisi 
~ 22.30 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri, borsalar fiatJeri 22.45 
MUzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki program 
ve kapan~ .. 

7~44/828 numaralı vrkAletnamc muci- ; 0 ikinci t~şrin 1330 tarihU « Ecnl:'bt 
tZMIR 4 ONCO iCRA MEMURLU- ':>ıncc SAKI KALYONCU'ya vermiş ol- Anonim ve sermayesi eshama milnka-

CONDAN: D . S. Numarası: 939/1122 ·hı~ım hukuk ve salahiyetleri tcyid ey- 1 şirketler kanunu> hükümlerine tev

-p;vano 
Akort, Tamirat. Alım Satım, Kira 

işleri 

A. lmP.r 
Anafartalar C. N o. 557 

Telefon: 8895 
• 

Sahlığa c;ılı:arılan gayri menkulJerln 
ne olduğu Knrııvake.de Soğukkuvu ma-
1.1\llesinde eski Nuri bev yeni 1 R41 nu-
maralı sokakta kain 1-4 7 ada ve 1 3 par
sel numarA!llında muknvyet 2 34 metre 
rnikdnrındPki arBa Ü7.erlne mebni 1 3 taj 
numaralı 450 Ura kıymetinde bir bap 
kernicten memul hflne 

Avnı mahalde t 4 7 ada ve 14 parııl'!l 
numarasında mukavvet 144 melte1ik 
nsa üurine ml"bni 250 lira kıymetinde 
kerpieten mamUl 15 taf numaralı bir 
bap hanelerin miilldvetleri peşin para 

... ıle satılığa c::ıkanlmı:ı;tır. 

fZMt~ A ~l .tvw:'. 2 tNCI 
HAKtMLtCtNDEN: 

HUKUK 

Halil kızı Kedrive Özmelek tPırafm
Ctan koceııı lzmir Anafarta1"r c11ddetıi"
C!e 716 No. da Karalcat S1>hnnin aile 
evinde mukim Mustafa o~lu MPcıtan öz. 
melek alevhinf'l ikame olunan ihtar da
vaınna mütedair dava arzuhali ınıretivlr 
~avetive varakaaı müddeaalevhin ikııı
tnf'tonhmm mechullyetinP mebni bil~ 

tı.-bli~ iade edilmesi üzerine Yeni Asır 
Jı'!17~tesfnfn 10 /T emmuz/ Q 41 tıı rih li ve 
10891 MVllı nUshMiyle 18 /7 /941 gü-

Birinci arttınnn 12 /8/941 Salı '?Ünü 
~.-ıat on birden 1 2 ve kadar dördündi 
ıı:rn daireoıinde yapılacaktır. 

Bu arthrmada tahmin olunan kıyme
tin viizde 75 tıini bulmaZ!U\ müsterinlr 
•eııhhüdU bakı kalmak eıırtlvle satııı da
ha on aün uzatılarak ikinci arthrmr 
22/8/941 Cuma aiif\Ü avnı mahal vr 
""atte yapılacakhr Bu arttırmada sııtt~ 
bedeli ne olursa olsun kıymetine balcıl· 
mıyaralc en colc arttıran müııtt>rlnln üze
•inde bırakılacekbr. 

f pot ek sahibi alacııklılarla di~er alA-
1radarlann bu pvri menkuller üzerinrl~ 
'<i haklannı huımsivle faile ve mMrafla
TR dair oJ&n iddialarını evrakı miisbite
lt'riv]e btrlikte on b"ıı ı:;in zarfında bil
-'il"lneleri ]~1nndır Aksi halde tapu sl
·ilince maltlm olmad•kca pıwlaıımadarı 
'-aric kAlırlar y{izde iki bucuk nishetin-

..fe d"llallve rüsumu müştnlye aittir 
"nrtnamPl~r llS.r:ın S?azetc ile neşri tari
ı,ınden itib nren herkese ac-ık bulunduru· 
hcaktır. Taliplerin kıvmetl muhamm~· 
nenin yijzde 7,5 yedi buc::uk nfsbetir.de 
ney akcası veva miUi bankalardan iti· 
her mektubunu hamilen 939 il 122 nu-

lediP.imi ve mezkör v~kt\.letname ile fl~n TilrklyC'de çalışmasına izin verfl
.TOR.J MtRALOPTJLOS a vennis oldu- i 1 ecnebi ııirketlerden Sell Kom
~m hukuk ve snlAhtyetlmnt ref ile m.u- ma~I 0

0
(nTurkey İ.lmlted şirketinin Till"

'""allevht vekaletten :171ı>v1Pdl~lml ve ı~- ~ive umumt vekili n A. Bıtrry bu defa 
bu vl:'kliletnal'Y'" ile PrrF'R ~AT.ntES 1 U tla 12 6 1940 tarihli vekAletnll· 
mumallevh SA.Ki KALYONCU ile m "'ilca5ıı ki Kal~onr.u'va vermls oldnl'hl 

·ı t k "- d 1 me e 8 • • • mt ~ ere ('!l nsaı..;ı a yazı ı umur ve mu- hukuk ve salAhivetforl tPyld evı...rımını 
11T1elAtı tımh·d!.' ve hinterlandında S::U : ve me

7
kOr vekl\letrıamc ile Jorj Mihalo

KoTTtoant of T11rkey Limited ~lrketi nam noulos'a vemıiş olduğu hukuk vP ı;alA· 
ve he.c:ab•na ifaya mezun vekıt tııyin ey- h' t1 ri ref ile mumailevhl ve'kAlı>ftPn 
le~i~"'i bevan PdPrfm. Söyle ~i: A~l=~l:di v yerine tnviliz tabıuı•nndıın 

1 - RPr n~vt httkUmetler, lilı makam- G ldl~'i tayin ettilYini bildirmiş 
lar. belediyeler, meclisler ve saire fle Pet

1
",.r 8 

tt Jcn vesaiki vn ..... 
1
istlr 

·t·ı~n k ı 1 kd' ve 111 1nı ,..c ..... .. · 
• ı .ı ar ve mu ave t"l'lame er a ıne ve K vfl et t tkik edilerek knnıınt hU-
bunla,.dan her nevi hukuk ve imtiyazatl el Y g~n glfrUlmil!.~ olmakla iJhı 
ve ruh~t istihsali1e ltiJMat ve hukuk kllm ere uy ~ 

ve imtiya1.at1 me:r.kUrcyi tcmfiz ve isti- olun~~· Haziran 1941 resmi mühür ve 
m:ıl ve onlara imtisal: imza 

2 - Vaourlar ve merakibi sairentn 
;.,tira ve isticar ve istimaline dair mu-
1;avPlt>nameler ııkdinP. ve olbantn (Sart
"'llttll mııkııv"''"'namelı>rl ile sen"'"at ve 
-.'""'1n mUtenlJikasını fm1.a ve DhkAm1nı 
'ntblk ve irra, h\sar:ruf bevannamelerlnl 
~n-ıtm ve imza ve tenflz ve icra ve ştr-
1~ete ı-ft 8efalnln lcnvdO tPsclli zımnında 
ifası ikti'l':A E'<f Prı nmamelAt ve umuru 
·atrenlJ'I .. n.,.,1esinl ifa; 

3 - Slrketin. tımir ve hinter1anifın
da malı bulımıın veya rnutnsatT1f ve 
m1.MPhl\d olohlleceitl her nevi emvali 
'llenkule ve eavrl menkuleyt ldıı~ ve 
bun1"Mn, mftnıısin J?firecPkleri beflal ve 
-:ı>rntt dnll"'c:ind,. het' tllrll\ icar m11~vp. 
lelerini ı:ı lctil fm'l'R ve tPı-dit ve dilı>.:Jik
lerl mhl feıı:h , bilrtlm1P 1drPJa:rı hl-ıc;il ve 
-ın .. u kııbz.e ve mtık11h11inde ma'lcbuz vı> 
ibranam(> ita: hn1ın1 muamefo ıfahll 
:>lmı:ık ll""'"'e. di1Pifllr1eri her h~n<'i bir 
~cdl-t.,.t ittihaz, vacil-ılittf'dive kirn,arın 
'ah~Hint vı>va nı«>,.urlar•n tahllveı:ini ve 
::u,." ti ıımumfvPrle mc7.ld\r eayrl mPn· 
'tullerd()kt ~rk"Hn mPnafiinln muhafo
uı.c::ı zımn•ndn lli-ıım t!elrn tecıebbüsl ı>rde 
'-'ıulunmAk: 

Bu ~~t.~B~tİİÜ~·~i~~·~·~;ı·~;~llen ve 
bir sureti dairede nhkonulnn aslına uy-
gundur. • 

T. C. Bcyo~lıı fldnri noten 
A. Hilmi Umar 

On bes kuruşluk nul üzerinde 4 Tem
., 1941 tarih ve Beyo~lu ikinci notı>rt 

mu. • Uh' ,.._ü • A. Hilmi Umar resmı m u~ .ve ırnza. 

t7MfR Bı:'t;F.DtYEStNOEN ı 
MezhRha idaresine senelik 120 ton mo· 

törln ~atın alınması işi bir ay milddPtle 
n.,.,11,.1.r.,, h•,.:ıkılm1st1r Muhammttn hf'-
d ]• 154Rl'I lira muvakkat teminnh 1161 

e ı ""'1 d liraıtır. TPlinlerin teminatı o" e en ~v-
vel lıı hıı nl<aqına vatırı:ırnk mRlclm7.larıv
le 18-7-!l41 dPn 30-7-941 (dahil) tarihi
ne kııdar h ıı ftanın Paz:ırtC'!rl, Ca~nmba 
ve Cuma "Unlcri snAt 16 do E>nchml'ne 
milracaatları 4-9-14-18 2531 (1494) 

nü saat 1 O da mahkemecJ,. hazır bulun
ması ilanen teblii{ edildi~ halde miid
<!eaalevh· Mf"atan mahkemede hıızır bu
lunnıııdığındon hal:kınde muPmelevi sn
yehive icraınna ve muhııkıoM,.nin 
'1 /9/941 Pereembe günü saat 1 O na 
~lıliklne karar verilerek usulen tanzim 
blınan 21vep keran tehlibll\mesi meh
lreme d ivanhanesine talik edi1T'l'lis oldu· 
Runden müddeaalevhir. tavin olunan aün 
"" saatte mahhmede hazır bulunmıısı 
Veya htr vekil l!Önderme!lf aksi tPlcdirde 
bir dahı. mahkemeve kabul ettirilmeye
Ct"ğf tf'hlil( makamınıı kaim olm"k üzere 
llln lunur. 2809 ( 161) 6 meramızla memuriyPtir.,l:re münıceatla- 4 - Polica, cekler, St'netlPri, esh~m 

n ilan olunur. 2 799 ( 1614) ve tahv11~t emval va senedRt, foc::lim 

hfaive idnrf'sinin mahaUe teskilatı 
1 . 22 adet emmf' bnııma f'l tu1 .. .-nbMl 
:,ı~n alınması yazı i"leri müdürlii;:;.,~e
ki sartnamesi vec::hile bir av miidd,.tle 
p87nr'•~<\ 1'-ırnkılmıshr. Muhammen hl"
<!eli 0000 Hm. muvPkkat teminatı 742 
lırn 50 kunıcıhır. T nlip} .. rin teminatı ö(;
l"den eVYel ""' b,.n1c:""ına Vfthrarıık m,.k
f>u7l1uivle 23/7/941 den 4 181941 
( d"'hiJ) tnrihlne kadar h,.ftanın PRZaf'o 
teaf. '""snmbn ve cuma günleri encüme

Z,,.aat Melrtelll M'lldflPlllflllnden: 
20 Dekarlık baitdl'!.ki lr1 kara ve tokmak i.izümler maha111nde 31 /7 /941 

tarihinde pa:r.ar]ıklıt Slltılacaf.ndan a1ıcılann me1ctt"p mUdürlı.ı~rı"e mUrac:aat-
lan. 16. 22, 26. 30 2692 (1576) 

.. mim mrlo,; ( ordino ) konicımentnlnr 
ve •alr b~lli tP,.ıııvfl1 "" tieart -.ıf!tlm 
1rr~a ve ,..'!'O ve hf.vtı şirA; 

5 - ~h·ketP h111Pn alt ve nıei hulu-

ne m\iracftatlRn. 
f O 13 18 22 ( 1532) 

lzmfp VRityetl MallasefJef ff ı rı ı e 
nünden: 

'"lan V"VPlıut ııHrlo nit ve nrl ol"ötlf"("t'k 
ve sirk,.Hn f-tihkJ11\c lrPoııbf.Opcpğj Vl'V8 

~Irk<>+,. hfl ln~t VP. hillrmt Pc::has anf•n
iPp devJ'f'ıllf Pn vpya t•ıflv<>41f V'.cl" "bn 

ftfl~IÜ• 1{1\ffel mPrhnnatm. mPbnlll'Hn, mnf11'1'1a 1 - KliltUrpark dehilinc1e Fuara ait 
Pavvon) rd11n ve Sümerbank n'lvvonu 
arka~na j ,. b .. • ed~n kmmdıı 712 metre 
murnbb!'l•"d"'1<i harap ve tehlikeli nnv
Yonu" vtktmlmnaı alana ait olmak üze
r" ""l! :r.ı"ın kPimen satışı, fen i.,lf"ri mü
rt:;,.lii;"-iindı-ki kesif ve şıırtnamesi vec
hi},. Aı:ık 11,.t•ırmavA konulmustıır. Kt-l!if 
bed,.li 3M7 J'ra 3 7 kuruş. l'vfnv1>kknt 
teminatı 2 n lira 3<' kuru tur. Teliplerin 
tPminntt ö~1rden e\.vel is banka_,na va-
1trın·11lc Mııkbuzlnrivle ihale tarihi olıın 
l /8 /9 41 cuma Rfinü eaat 16 da encii
m!'ne miiracaatlan. 

Tapu kaydına naz&un 176 hlnei itlbarivle 68 l-ıissesi mekt"n olarak 
Ahmet Mürteza kızı Fatma ve 1 hi!lllesi de Ahmet Miirteza k1Z1 Fatma ve 
Osman ev1atları Saniye, Avşe ve Hamdinin iştirak llA1inde mi:lkivetinde bu
lunıın f 041 lira bedel mukabilinde hazfneve ipotekli olan Cö:r.tepe mahal
lf'l!inde Nurettin paşa ve Yeııll lzmir ve Sahin sokaklarında Hin 9 ada ve 
1 panelde mukayyet 300 Hra iradı gayri se.fiyeli ve 2400 lira kıvmet1i 1, 8, 
14 numaralı hanenin mii1kivetinin tamamı mtiterakim vergi borclarının te
mini tahsili zımmında vllRvet idare heyeti kıırarivle 21 srlin müddetle müza
yedeye vu edilml,tir. Tıı1iplerfn teminat akça)Ariyle birlikte t '/8/941 ta
rihinde eaat 16 da idııre heyetine müraca11tlan ilan olunur. 2804 ( 1619) 

lzntlP YHciyett Maltasebel Hususiye Müdftıelü· 
ğünden: 

Tapu 9ıciline ş:tÖre 6 hisııede 8 his'lesi Franso ve kızı Tereza ve 4 hissesi 
Yorgi kızı Veailikiye 1 hi!scsi Zak oğlu Fransova ve 3 haseıi Afifeye alt 
ol11n Mesudiye mahallesinin HacıbPkir ıokağında 3200 Jlra kıymetli 4 7 nu
maralı hanenin mülkiveti hina ve buhran vergilerinden dolayı haciz edilerek 
Htılığa çıkanlmış ve vllAvPt idare heyeti karariyle 2 J p,ıinli.i müzayede! ev· 
vellyeıi icr.ı kılınmış idi T "IIP zuhur etmemesine mebni müzavede m\iddeti 
on ı:cün daha temdit edilmi, olduğundan talip ve bir ilişiiH olanlann 
3 l /7 /941 günü ak~11mma hdar idart' hevt-tine müracaatlan nan olunur. 

22, 24 2806 ( 1620) 

iz1111f' DefterdGPl...,.dan : 
1 - Maliye meslek mektebi için hariçten lise Te orta mektep mezunu 

olanlardan müsabaka ile talebe alını.caktır. 
2 - Lise ve orta mektep mezunlan tahriri ve pfahl olmak üzere ayn 

ayn imtihana tibi tutulaCltlchr. 

3 - Tahriri imtihan 28/Temmuz/941 pazarte!l günü, ıHehi imtihan 
30/temmuz/941 çarş:ımha günü saat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir gi.lnde ikmal edllmeue imtihana müteakip günlerde faaalaaız olark de
vam olunacaktır. 

4 - imtihan, hesap, tarih, coğrsfya ve medent bilgilerden yapılacak
hr. 

S - Müsabakada lcaz:anenlardan evvela ortadan yliksc-k tahsili olanlRl' 
tE'rC'ih ohınaca lctır Bunların arl<'di altmısa baliğ olmadıj!ı taktirde orta tah.":li 
olanlardan V<'kfi1etçe tesbit edilecek dereceyi almış olanlar mektebe kayıt 
o)unncaklardır · 

6 - lmtahana glrPcek'erin: 
e) 16 yasından küc::ük ve 2S yaşından büyijk olmamalan şarttır. 
b) Askerlik çağında olanların askerliğfni yapmı' veya askerlikle alaka

ları bulunmamıı '>lmak lazımdır. (Müeccel olanlar kabul edilemez• 
ler) . 

7 - Orta tnh'lili olanlardan mdttebi muvaffakivetle bitirenler (20) li
ra meaış vt-yp ( 75) lira iicretle. Lise teh!tili olanlardan mektl"hi hitirl'nler 
(25) lira ma11, veya ( 85) lira ücrPtle ml'lliyfı memuru tavin edileceklı-di.r 

tın. ec;vanlTl ve sairrnin tah.,11 VP !~ifası 
;,.;~ rhıvn ikame etmek ve ahzilkabiz ve 
..;;tıkn'hılinde mıılch11 " ,.,, ihraname im
za ve itR: 

6 - BalAd" hnvan olunnn huc::ıısattan 
1o1nvı ve sirkı>tin elvevm alnknlfıır hu
lunr111ihı ve Ptiven alfıkad:ır bulvn"bl
ıer"'l!f sair bll,.flrnl .. rnevadrfım ~olnvı 
'l'lUd~-t VP mflr1r1 iale"h ve ilcllneU c::nlııs 
ve sair !!•fptln,.H .. rnııhakPme ve müdıı
fan ve muamellltı kııınuniveve teves.."lil 
'lluhasemı> vP mUdaf~R ve cevap it:ı ve 
itinı7. ve U>lılrlm ve nf\lcpmlprtn mukar
reratını \pl.ıı] vP. clııvaclan fernırat. sa
iır olııc:ılt tlAmııt hflkUmlerinl 1rnbu1 Vl'!

ya alPvlılerfnde hllrflrııle hnunt t11rik
lere mll?'Jlt-ııat ve bu banhı her rıP.vt hf\k-
1clm ve dı>v::ıtr ve mecııli41 ve konsolos
'-ıımelerP ,...n!'tlcııat ve iıahatı vUeut: 

2 - lnı-iraltı Adanlıiının kapu!IU 
C-.,iindrki r4ereden Recit tPmini i<"İn bir 
PJ..q.,,n könrll "eohrılması, fen isleri mil
~;;~lü~iindt-ki keşif ve şartnamsei vec
hi],. Arık .. k4iltmf've konulmuştur. Kesif 
bt"c1t"li A?O lira lı6 kurus, muv,,.kket te
minııtı 61 lira 55 kuruşur. Taliplerin 
lPmlnııh ~~1 .. dt-n f'VVel is banka•ına va
t•rı:ırı>\: makhuzlRTivle ihale tarihi oll\n 
1 /8/941 cuma l?ÜnÜ saat 16 da encü-

7 - R 111Ar1" hevRn olunan mevada 
iair veva "irket ile niPer ~lrket veva 
·ııhSJ hıı'lrl\9 ve hnkmi ve mU~"ı>St" ve
~"hut •ir1'-Pt namına hareket eden ve
~m,.r itP eli& .. ,. sir'ket veva sahııı t1e mil-

t men,. mürııır.ıu•tl'ln. "sııecıe antc:ın~a meo.cut vevn atlvPn a-
hıırlrlUs rrloh:lat-pk umur vıa hwnı1&h .!:A· 18 22 26 31 (1589) 
:reye mtit•ıılllk hesah~t. c1üyun. muta
leh11l mflnıızaat ve ihtl1Af"t vıo saireyl 
'ıa11ü faczıl tnczvive. sulh ve tahkime; 

8 - R:ılAclıı ~vıın olıın;ın umur ve 
iususat ve mr>'kncndın 1d\ffec:ine vPVR bir 
1mmına mnteıılJik 1lrtl.,a eden bilriimle 
~vr::ıkı, 11enedatı. itllAfatı. mukavı>lı>ne
'llelert. b!'vannamrlori im:r.ıı ve takdim 
ve umur v~ mnamPlAtı mezk<\renin mP'l'f 
ve mnt<>bl''I' o1m::ılıınrıt temin maksadile 
lu•vdU tı>c:,.n vr ikmRli muamde; 

9 - Muamı>l"h kanıınivevi ta\in ve 
'e!"T'c;ivct ve !':irkeH., hukukunu mliılafnn: 
~Pli mallannın Tiirkivı>nln her h;ınl"ı 
bir yerlnı> ııı>vki lcin muktezi mııamelC'vi 
Üa, ve czh·kr>t nnmına uöndPTilen mal
lan tese110m VP bu bapta IAzım J(elen 
~vrakı imza, d::ıhl)rl,.n veya haricten slr
'<et namına ı!t>lttfl'k kıymptli veva kıv
'lletsl'1. Pvrak. m1>ldun ve kolll"rl tesel
lüm, bilumum J!iimrük muamP1!\tını şi.r
lcet nnm ve h"'qabına lrra ve ikmal. rü
"u"' ve vermlerl tesviyP. ptlmrüHE>n 
c::;rket namına mUnır Pdecı>'lc malhın 
.. Urn,.fi'lc ambarlnnndan tesellüm ve bu 

t7Mtıt A c:f .tn: 2 INCt HUKUK 
HA lıl"tMLtt:•NOEN: 

Ali t:'Zl Brıhriye Eryavuz tarafı"dan 
kocası Tu~utlud" pacacı Mustah Erya
vuz alevhlne açılan boşanma davaııına 
mütedair dava arzuht1l suretini muhtevi 
davetive ma!llrAfı müddean]eyhin '7mlre 
<' illısmrıva F,ittl~lnden bahis bili tebll~ 
1nc1 ... edilmiıı 'Ve TurJnJtlu emniVt"t komi
serli~i ve İ7mir ~mniyet müdürlü/:ünce 
\"ftDtınlan tııhkikııttan da ikametgahı 
hulunmadıföndA.n ilanen teblioat icra
!tına ve muhakemenin 10 / 9/941 Car
eamha P.ÜnÜ saat 1 O na talikine karar 
verilerek arzuhal 1JUretiyle davetiye 
nııızbatası mahkeme divanhanesine ta
lik edi1mi, oldu'!undan müdd,.iaaleyhin 
hıyin olunan şrün ve saatte mııhkemPde 
hazır bulunma111 veya bir vekil gönder
mesi nkai takdirde hakkında muameleyi 
~ıyahlve icra kılınııcağı tebliğ makamı
na kaim ol,..,,.k üzere ilan olunur. 

2807 (1615) 

K. A. L. Çapa markalı Mersinli Pirina sabuııu
nu lnallanırsan11 : 

K.A.İ.. 
1 - Fazla tasarruf elde eder, 
ı - Çamaşır ve banyonmda •aha iyi netice elde etmekle 
3 - Çok kıyınet1i bir gıda olan Zeytinyağı yerine daha 
az kıymet taşıyan Pirina ya«ıntn sarf edlbncsiyle memle
lretimbbı ekonomisine clddt bu a.nıda lıbntet etmiş olur
sunu.. 
8881 numaralı mllseccel Çapa markamıza (Ok dikkat 
edinb.. 
Sfparişlerüüa 
)'UHS.. 

~in 3014 ve 2078 numaralara tclefoola-

K. A. L. 
TELGRAF : LİPOVA'n İzmir .. Mersinli Pirina yafı ve sabun fabrikası 

ı - ıo (1580) 

····················································································-: • • 
İ Devlet Demir Yollarından ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR ECZACI VE ECZACI KALFASI ARANIYOR: 
idaremizin muhtelJf yerlerinde tavzif edilmek üzere IS doktor :5 eczacı ve ' 

eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. 
Doktorlara maaştan gavri mesken veya mesken bedeli verilecektir. Faila 

iuhat :lateven taliplerin O. D. yolları zat işleri müdiirlüğüne müracaattan. 
. 1S, 18. 22 2670 (1570) 

tSTANDVL BELEDiYESDmEN: 
Yalova Buna yolunun şoııe inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul

muştur. Keşif bedeli 205 32 lira 8 kurut ve ilk temlnah 1S39 Ura 90 kuru$tu.r. 
Mukavele, eksiltmo, bayındırlık 1.$1eri venel. husuııf ve fenni şartnameleri proıe 
holE hül&saıılyle buna müteferrl di"er evrak 1 lira 2 kuru$ mukabilinde vilFıyet 
nafla müdilrlüğündPn verilecektir. ihale 29171941 Sah günü aaat 1 S te daimi 
encümende y~pılacakhr. Tallplerln ilk: temlnet makbuz veya mektuplan ihale 
tarihinden 8 Rfin evvel vil!yet na6a mi.ldfülUl?Une mUracaatla alacaklan fen
ni Phllvet ve 941 yılın.ı ait ticaret odas1 veslkalan lmzal. şartname ve kanunen 
ibrazı lazım gelen di~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarlfah çevresinde 
fıarırlavacaklan telcUf mektuplannı ihale günü saat t 4 de kadar daimt encümene 
v~rmelerllbımdır. 14, J8, 22, 25 2621 (1562) 

Ambar inşaatı 
lzmir Tncir ve üzüm Tar.ım sa~ 

tış kooperatifleri birliiinden: 
Birliğimiz tarafından Koçarlı, Çiftlik ve Horıunlu'da inşa et

tirilecek ambarların inşası 26/Temuz/941 Cumarteıi günü ıaat 
10.30 da açık eksiltmeye çıkarılmı,tır. Keşif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarı a,ağıda gösterilmittir. Şartname ve diğer 
evrakı görmek isteyen taliplerin birliğimize müracaattan ve ek
siltme talih ve saatinden evvel muvakkat teminatlarını yalırmıt 
bulunmaları mercudur. 

Ko<:arlı Kooperatif deposu 
Ciftlik (Nazilli) c c 
Horaunlu c « c 

19, 

Muhammen 
bedeli 

22121.40 
12.780.Jl 
12.343.54 
22 

Muvakkat 
teminat 

l.6S9.08 
958.50 
925.80 

(1599) 

'l'oprafı rnaltsallerl Ofblnden : . 
Ofıslmi.2 hesabına iıletilmekte bulunan muhtelif mmtakalardaki değı: 

menlerde istihsal olunan un, mikıet ve kaba kepekleri koymalı: üzere her de
ğirmene uyacak ebat ve e~kfılde ve bu loe elverişli 200 - 300 bin bot çuval 
pıızarlık ıuretiyle alınacak veya yapbrılncaktır. Pazarhk 25 /T cmmuz/Cu
ma günü ııant 15 dl" umum müdürlük ve lııtanbul şubderimizde birden av
nı zamanda yaptırılacoktn. Taliplerin mPzkQr günde Ankarada umum mü
dürlük veya lııtanbulda trube binaııında alım komlsyonlanna milracaatlan 
liizımdır. Alakadarlar nümunelerini dah ~ evvel ibraz ederek tttrübel,.rt"l 
yaptınnalıdırlar. Evsaf Vl"l teraiti muvafık görüldüğü takdirde daha küçüle 
partiler de alınabilir. Dah"' ziyade malOmat almak iııtPyenlerln Ankarada 
umum müdürlük 88hŞ miidürlüğünc, lstanbulda ııubc mlidürlüğünf'! müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 2022 ( l 609) 

lzmhe Vilayeti Muhasellel Rmaslye MüdÜPllJ· 
ğttnden : 

Kadaatr.:> kaydına nazaran Cavrivt>l oğlu Aleksandır namına muka:ryet 
bulunen ve Alııancak m11h<ıllesinln 144 3, 1446 sohklarında ve 12 28 ada
nın 8 parselinde mukayyet bulunan ve 430 lire varldetlı gayriııafili 3440 
lira kıymPtlndckl 72 /6 ve 1 '46 taj numRralı kaTI?ir deponun mülkiveti mü
terakim nrgi borcundan dolayı haciz edilerek vilayet idare heyeti Jcarariyle 
21 gün müi:ldetle müzay~df"ye vaz edilmiştir. Talip v~ya bir ilisi~i olanların 
teminat akçaleriyle birlikti" 11/8/941 tarihinde saat 16 da idare hev ... tine 
müracaatl.m ilan olunur. 22. 24 2803 ( 1617) 

'l'fJR~İVf: KÖMllR SA 'l'JŞ VE 'l'EVZI MtlES•E· 
SUIHDElf : 

Şdırlmlre gelecek olan 5000 - 6000 ton kolrnn Alaancakta D. D. Yollan 
tahliye sahasınden belediye hava gazı fabrikasına kadar nakliyesi, tahliyesi 
ve istifi kapalı zarf usulü ile 26/7 /941 a:ünü saat 1 O da münakasaya konu
lacakhr. lhall"ye iştir1tk edeceklerin 25 /7 /941 günü aa1:.t 12 ye kedar ısart· 
nameyi almak üzere şubemize mtiracaatlım 22, 23, 24 2825 ( 1618) 

BöbreklerdPn idrar torhasına kadar vollarrlaki hastalıkların ruikroplanm kö
künden temi7Jemek için HEl.1\1081..Ö kullanınız 

Böhrekterin ea11$mAk kudretini arttınr .. Kadın. erkek idnıır zorluklannı. eski 
• L-f·-x. ki z. nu -ne iltihnhını bel a!'n!ıını. !ilk •ık idrar bcnmak ve \'e venı 11': ,..oı:;u uı:u .... ~- • • 

bozarken vanmııık hallerini ~dt'rir. Hol idrar temın t'der" 
ldrardA kumlann. mf!!llftnf'de t9'hınn fe!lek~lüne mini olur_ 

OtKKAT : Hl•:t.MOHIJ\ ldrannm temlzlıveı;k, mRvilestlril'. 
Sıhhat VekAlr.tini" nıh"ahnı hifüdir_ HJ<;R f;f'7.ANl'.Uli. KUl.lJNlJR 8 - MPktPbin tah 0 i1 müddeti iki vıldır. Talebe!Prt. tedrisııt ve ııtai müd

detince mPktı>p yatakhanesinde veya Anknrada velileri nezdinde kalmalan
na !!Öre yrvmivt- mukabili avda 20 - 'iO lirR vnilecPktir. 

~ - Müsabaka imtah~nında muvrıffak olup ta mektebe kabullerine 
b~]d~IPtçe karar verill"nlerin rapor, taahhüt senedi ve 11\İre gibi kendilerine 

mnddo.-10 bevnn olunan umur ve h~ı"'u- Dlbfıafl 
-;atın kt\ffı>czint veya bir kı~ımn 1fnsı Manflcıtara ue KanHI$ t'üeeaf'la..ınrn Hozarı ne: 

;r.indil~iklerlnnanvevaaharfarınas- su··mer Bank Verıı· Mallar Pazarları 1 ~ilecelc evrakı be!kara dt-fterdarlığa tevdi etmeleri lazımdır. 
CÜ:>d - Talip oll\nlann 4, 5 X 6 eb'adında iki fotuihllf, nüfuı hüvivet 
tah .~nlan, eskerJik Cl:tVır.da olanların ask<"Jlik durumunu $tÖSterİr Vesika, 
Yet "25 derecesini Pncıterir tasdikname Vt'va tehadetnamelerl ile birlikte niha
rnii ltemmuz/941 cumo !?Ünü saat 17 ve kadaı istida ile defterdarlığa racaat t J i 1- L 
-~ .. eme er R7ımdır. Vesikaları noksan olnnlar veya bu tarinten son• 

"';ırııcaat f'denl~rfn talepleri lcabul edilmlyece.ktir. 
v flvet ilan olunur. 

' ıe ·~ il ll ll 24 ıs vıı 2SIS (lSl9) 

bı tayin ve tevkil VP azil etmek Uzere 
veltil na!lhı tayin ettim. 

tsbu vekAlı>tname 1 Raz.iran 1941 den 

:tihı>ren muteber olacaktır. MU.ESSESESJ MÜDU• RJ.YETJNDEN: Yirmi hes loırusluk pul Uzerinıle 28 

'fav" 1~41 .tarlh ve !<eyo~lu dördUnMl Manllatına ve kumas !Ucoarlannm mn.......,,ızden mal almak !~in mUracant tarihleri 31 ma,.,.;:,,.. tarlhı.!t' .!:::.".: 
.,ote:ri Mithat Cemal Kuntay resmt mU- İ bulmuştu. Bu defa görülen lürum üzerine henllz müracaat etmemıs ~lanlann 31 TEMMUZ MI ta 

'ıürU ve imza. ~~k:a~la:n;n:d:a~k:l~m:a:lt:a:za~l:a;n:m~ıza=~m=U~ra:caa:;t~e~d;e~re;k;.;k;a~yı~t~lan;~n~ı ~y;ap;t;ı""~;al~a~n~il~An~o•h•ınu•r• .• ••••••••••••••""' SURET 
B11 biD doku& riz kırk bir senesi Ma· 
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SiY ASI VAZIYET 
----<()-

A iman - Rus har
bı ikiııci c.ya 
bastı, kat'i ne
tice alınmadı 
Vışi hükümetinın 

Mıhver nezdındeki 

Son csktri va:z.iyet 

Almanlar yar
ma bölqesini 
~enişletme~e 

(alışıyor 

ıtıbarı düştü mü? 
1 --v--

Umumi sefdlde Alman 
ilerıevaşinin ağırlaştığı 

göriilmeJııedir .. 
Radyo gazetesine göre FinlanJiyada 

Kareli berzah1nda harekat eskisinP nis~ 
Dünvanın alakası rüdyo ga7.etesioe btten ağırlaşmıştır. Müttefikler Lonin

göre dUn ikinci 8~,na basan Alman-Rus gradın şimalind. Sovyctl.,rin müdafaa 
lıurbı üzerinde toplanmış kalmakta de- hatlarına taarruz içüı hazırlıkla m0ş~ul
vam ediyor. Gazeteler bu bir aylık inki- dürlcr, 
ş:ıia uzun makaleler tahs:s etmişlerdir.. Gelen haberlere nazaran Pökof bölıto
Bu }·aı.ılar şöyle hüJasa edilebilir : Al- •inde Alman ilerleyİji nisbelen aiiır in
manlar bu bir aylık taarruzları netice- ki"af etmektedir. Pskolfun tahliyesinden 
sinde Rusyanın pek mühim toprakları- 'onrn _Ruslar bidaye:te yıılnız artçı .kuv
nı işgale muvaffak olmakla beraber Rus 1 vetlerıle.mu~ar~bc!'ı. kab"l .. et.~ıklcrı lıal
mukavemetini kıramamışlardır. Bu bir de son bır ıkı gun ıçınde buyuk kuvvet
aylık harekat Almanyaya çok ağır 2ayi-ı lerle mukabil taarruza ba•l.•d•kları an
ata mal olmuştur. Rus zayiatı daha ağır !aşılmaktadır. Bıdayette çckılen bu kuv
olmakla beraber eğer Rus orduları bo- vetlerin sonradan mukabil taarruza gi
:ıulmazlarsa bu zayiatı telafi edecek va- rişmesi SovyetlCTin bu böl~cye yenicl•n 
:r.iyettedirler. Bütün me.<ele Alman ta-, miihimce takviye kuvvetleri gönderdik
arruzu karşısında bozulmadan a<kerleri !erini ııöstcrir. Alman kuvvetlerinin bir 
geri çekebilmektir. kısmı Lenin<'rad istikametinden taarruz 

Bu mütalaalar Rus mukavemetini ederken bir kısmı da daha cenuota Os
sempati ile karşılıyan İnııiliz ve Ameri- trovun şarkından cen,,.bu şarki istika
kan gazetelerinin mütalllalarıdır. Mihver metine taarruzla yarık cenhesini reni.<
matbuatı ise b!r avlık taarruz neticesin- etmeğe ç.aıc;:ıyorlar. Bvnların t?rıvelPri 
den memnun görllnüyor. Bunlar bir çok'. Pulotsk - Q,trov arasındo ;,gal hetfıl!
arazinin isı:alinden başka Stalin hattının' da henüz müdafaa halinde bnlunım 
geçildiğini. Ruslara ağır zayiat verdiril- Sovyct kıtalarını çekilmeğe mecbur et
diğini ve Moskova ile Lennııradın da mek ve birbirinden 100 - J 50 kilometrP 
yakında Almanların ellerine düsmek mesnfe ile ayrı bulıınen iki yarma biil
üzere oldu~nu iddia ediyorlar. Bu id- gesini bir yarma bölıte•ine inkılap etti
dialardan hangisinin doğru olduğunu rerek 500 - 600 lübmctrelik muazzam 
zaman gösterecektir. ve Sovyetler tarafından tıkanılmo.ı im

GÖRÜLEN HAKİKATLER 
Yalnız şu var ki tam bir ay evvel 

~kta harp basladığı zaman Sovyet mu
kavemetinin pek kısa olacağım iddia 
edenlerin yanıldıkları simdiden anlaşıl
maktadır. Filhakil<a Rus mukavemeti
nin ancak 15 gün devam edeeeğini iddia 
edenler oldui(u gibi azami altı hafta sü
rece~ini de hesap edenler olmuştur. GO
rülüyor ki bu mukavemet her halde 
bu tahminlerden daha uzun olacaktır .. 
Ancak şu da bir hakikattir ki Rusya bu 
bir ay içinde 1939 Rus - Alman paktın
dan beri işgal ettijli memleketlerin hep
sini kaybetmistir. Estonva. Letonya ve 
Litvanya yani Uç Baltık memleketi Al
manların eline geçmistir. Romanya Be
ııarabyayı işııal etmistir. Ruslar Polon
yada 1939 ai(ustosundan sonra ele geçir
dikleri topraklardan atılmıslardır. Bun
dan dolayı olacak ki RıLwa simdi kend:-
6İne dost olacak bir Polonvanın i.stiklll
lini tanıma~a hazır görünüyor. 

HİTLER - MUSSOLİNİ MÜLAfcATI 
Mussolini ile Hitler arasında yeniden 

mülakat yapılacaktır. Bu mülftkatlar da
ima mühim mihver teşebbüsleri arife
sinde vuku bulmaktadır. Fakat bu defa 
Almanyanm harekete ııeçecei'ti veni bir 
ııahne yoktur. Çünkü Almanya Rusyada 
meşı(Uldür. Fakat tahmin ve tefsirler bir 
kaç kısma aynlmaktadır. 

Birinci zümre mü!Akatın hedefi 
olarak Alman isııali altında bulunan bazı 
mıntakalarda Alman askeri yerine İtal
yan askerinin ikamesini ııösteriyorlar .. 
Almanya bu suretle Avrupanm muhte
lif memleketleı-indeki işgal kuvvetlerini 
çekerek tamamiyle Rus cephesine gön
derebilecektir. 

ikinci bir rivayet te daha çok İtalyan 
askerinin eelbini temine çalısmak lste
nildii'tidir. Nihayet üçüncü bir tefsir bu 
mUlfikatın Fransa hakkındak bazı İtal
yan dilekleriyle alakalı olduğunu gös
termektedir. 

kPın"ız bir yarma cenhPsİni vücuda ~("
tirmektir. Almanlar bnna muvaffak 
olurlar.::a b?1ndan sonra Moc;k:ova ..1 Le
nin~rad bölgelerinde harekat süratle in
kişaf edecek ve netice alınacaktır. 

f:~fOLmSK BÖLGESİNDE 
Alınan haherlPrd~n anla!l;ıJd•Oına pö

re Smolrnsk'in doOuc::unda · mühim in
ki<•fl-. k•vdedilmiştir. 

Hetta hir habere göre bu mühim in
ki<=afl~r Mn..-kov;ut~ endic::e uvand1rmıc::
tır. Sovyetleriıı. Bobru;c:ı; ic:tik;ımetin~,. 
evvelce yaotıkl~rı mukabil taarrn.,.l~r 
miihim inkiı;;~flar pöst~rmemi~tir ::t0-40 
kilometrelik bir inki•aftan <onra hu mu
kabil faarruz durmu<:tur. S•vet Sovyet
ler mühim ktıvv•tlerle bu horekP!e Pi
ric:;miş olc:'.11ardı Alm~rılıra cok afflt' dar
beler intlinrıef!c ve ~:foc:kova isti1ı::amr
tindeki ileri h::-,.eketini durdurmağa mu
vaft,k olurlardı. 

Kivef böl~•sindeki h"reklit hil.:'ltıı>..ı' 
alma·n beherlere <'Öre bu har•l<&t Al
manlar lehine inkişaf etmektedir. 

---~---· 

Po~onv~ istik
lalini nasıl ka

zanabilir? 

SOVYETLER BIZ!M nosT. 
LUGUMUZ SAATTiR 

DiYORLAR! 

AlMAN HÜCUMtARI 

ln!?;İlterede mü
teaddit yerlere 
boıLbalar atıldı 

--<>---

HASARAT AZ. iNSANCA 
ZAYiAT VAR 

---o--

Londra, 21 (AA) - lnı;iliz Hava 
Ne7.arf"tinin tcbli~i: 

Dü~manın ingilter~ üzerindeki hava 
ff\aliyeti dün gece de az olmuştur. lngil
terenin şarkında müteaddit yerlere ve 
f.ıkoçyanın şimali (tarkisinde iki yere 
bombalar atılmıştır. Az hasa» ve in~anca 
zayiat oldu.i':u haber verilmektedir. 

fngi1iz ovcı tayyareleri Manş denizi 
"'e Fransa sahilleri üzerinde tarruzi dev
riye faaliyetlerine devam etmislerdir. 
Bir düşmnn avcı tayyaresi düşürülmüş
tür. 7..aviatımız yoktur. 

ALMAN RESMi TEBLIC.I 
Berlin. 2 1 (AA) - Alman Başku-

mandanhi?ının tebliği: ' 
lnf)i.ltereye kar!llı yapılan mücadelede 

hava kuvvetlerimiz dün gece lngiltere
r.in şark sahi1leri açıklarında 1 1 bin o
.,llito hacminde iki ticaret gemisi ile 
düsmanın bir seri hücumbotunu batır
mışlardır. Harp tayyarelerimiz lskoçya
nın sarkı ile lngilterenin cenubu &arki 
"ahillerinde ]iman te~isatını ve lngiltere
nin cenubu şarkisindeki tayyare mey
danlarını bombardıman etmişlerdir. --------
Binııaz;, Trab1Qs 
-ıe Sicilvaya ln

r-iliz akıııları 
Kahire 21 (A.A) - 0,-ta şark İngiliz 

hava kuvvetleri umumi karargMıının 
tebliği: 

İngiliz ağır bombardıman tayyareleri 
Bingazi limanının bombardımanına de
vam etmişlerdir. 19 - 20 Temmuz gecesi 
Katedral rıhtımına, askeri karargfilıa. 
hükümet dairelerine ve garaj yollarına 
bombalar atılmıstır. Bir geee evvel bom
ba ile yanılan hücum esna<ında da yan
gınlar çıkarılmış ve infil§kler vukua 
~et;rilmiştir. 

Bombardıman ta.vyareleri Garp Trab
lusıında da askeri hedeflere taarruz et
miclerdir. 

Elektrik santralı üzerinde pathyan 
bombalar dıval'ların enkazını havaya 
fırla m• tır. Daha sonra bahriyeye men
sup tavyareler garp Trablus limanını ve 
limanda sefer halinde bulunan vapurlan 
'>ol"Y''h"'"rl'm~.., etmişlerdir. 

DENtZDE 
!n<tiliz avcı tayyareleri Messerşmiıh 

109 Jarın himavesinde •imal Afrikası sa
hili acıklarında vapurlarımıza hücum 
tesebbüsünde bulunan dü=an bombnr
dıman tavv•relerini püskürtmüşlerdir. 
~tCİI.YADA 
18 - 19 Temmuz gecesi bahriyeye 

mensup tayyarelerimiz Kataniadaki ha
va mevdanını bomba ve mitralyöz ateşi
ne tutmuşlardir. İki tayyaremiz kayıp
tır. 

--------
Makine~"e 
,, erilirken 

SURİ\EDE 
ÖRFİ İDARE 

Amerikan yardımı 

ln'!iltereye yüz 
tane sarnıç ıre
misi daha ve

rilecek 
Yeni petrol gemileri 

İngilizlere bir fıaç parti
de teslim edilecefı 

Nevyork 21 (A.A) - Hükümet Ame
rikada müseccel sarnıç gemileri sahip
lerini İngiltereye daha yüz gemi verme
r.c davet etmiştir. Bugün öğleden sonra 
dahiliye nazırı Içkesin bürosunda bir iç
tima aktedilerck bu mevzu etrafında 
"'tlrüşü1ecektir. 

Bir müddet evvel de lngiltereye bir 
miktar sarnıç gemisi verilmiş ve bir 
miktar daha verileceği vaad edilmi.<rti. 
Verilmesi düşünülen bu yüz gemi bir 
kaç partide teslim olunacak ve lngiltere 
iein mühim bir kazanç olacakhr. 

E.sasen lneil!ere iş<'ale ul'(rıyan mem
leketlerin sarme ıtemilerindm de istifa
de etmektedir. Nitekim 48 Norvec sar
nıç vapuru fnnilt•reye petrol nakliyatı
na tahsis edilmlştir. 

Soo vetlere ıTÖre 
~-

- P"C:T""'"'"' 1 Nl"f SAHİFEDE -
HF:RSEY! HAK İLE 
YEKSAN EPfYORLAR 
Zurih 21 (A.A) - Tribuna gazetesi

nin sark cephe,inde bulunan muhabiri 
va:ıd•~ı bir makalede düsmanın her ge
cece~i yerde her seyi tAhrip etmek hu
'usııncla takip edilen Sovvetsiya.<etinin 
ne kadar tem ohrak tatbik edildi~ni 
onlotmaktadır. Smolerısk bu siyasPtin 
'-ilhasso kurbanı olmuştur. Sovyet Ka
-01;,inde Sovvet Ru,lar bütün sehirleri 
lıfık ile yeksan etmklerdir. Vartsilakta 
•en•lik i'tihsalfıtı 29 bin tonu bulan 
me<hur Simens Martin çelik fabrikala
'"Inil,Qn PÖ7iil,.iir lılr hir ~PV k~lnıı:ımıştır. 

ANTIDAJIW ?vfTffiARF.'RFLER 
Mn.kova 21 ( A.A) - Sovyet i<tihba

,.at dairesinin hilNinli<iine gör,.. 20 tem
muz gecesi PPlotsk, NPvel, Smolensk, 
lll'ovuıtrad ve Vinsk istikametinde anu
~ane 'mnhareboler devam etmistir. J1i
"er taraflarıl" bilyük mikya.ta harekfıt 
olmamıstır. Rus h•va kuvvetleri 31 düş
man tayyatesi düşürmUşlerdir. 

--------
Almanlo.-a uö1'e 

- BASTARAFI 1 İNCİ SABlfE.DE -
olarak cok kanJ1 zayiat vermektedir. BU
tün cephede cok celin bir mücadele de
vam halindedir. Simalde Peypüs giı1ü
nün şarkındıı kıtaatınıız yeni mevziler 
zaptetmişlerdir. 

~----~--

Bul2'ar ve lt&.1-
yanlar ne ko
nuşacaklar? 

ARADAKi DOSTANE MONA· 
SEBAT! TEYiT EDE· 

CEKLERMIŞ 

Mosltovadaki üç ıef ir ve Almanlar 

Dün Edirneye uğradı 
tan sonra melllleket
lerine hareket ettiler 

-
Edirne, 2 1 (A.A) - Bu •abah saat 

1 O da memleketlerine dönmekte olan 
Romanya. Macaristan ve Slovakyanın 

Moskovadaki elçileri ve refikaları Edir
neye gelmişlerdir, Misafirler vilayet na-

Bunlarla birlikte 322 kişilik bir 
l<afilesi de gelmiştir. Gerek .. ıçil 
)!erek diğer misafirler ııehrimizde 

bir tevakkuftan sonra otobUsleıı}e ve 
•usİ otom.>billerle Kapukale hw:lud 
za doğru yollarına devam etmiş?e 

mına şehir methalinde kar§ılanmış ve Kendilerine karşı mernleketizde f! 

izaz edilmiştir. Gösterdikleri arzu üzeri- rilen iyi muameleden dolayı bil 
ne Sultan Selim cam.lini gezmİ$lerdir. beyan memnuniyet eylemişlerdir. 
0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lstanbulda bir otomobil kazası oldu 
----------~,.,.,.,.---~~---~-~ 

Rus sefaretine men su 
5 kişi kazaya uğradıla 

~--~----~--,~----~---

İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Sovyet Bunlardan Saınıurm adındaki kadın 
sefarethanesine ait bir otomobil geeele- baha karşı hastanede ölmüştUr. 
yin Büyükdere yolunda devrilmiştir. Kaza hakkında tahkikat icra edil 

İçinde bulunanlardan Uç kadın ile iki tedir. 
çocuk ağır surette yaralaruru.şlardır. 
1 il ' 1 il • il il 111 il 1111111111!11 il il il ;ı 111il111il111111111 1111il11111111111111 1111111111111ili111ilil11111111 il il 11 it 

Giresun yolunda feci bi 
otomobil kazası oldu 

Giresun, 21 (A.Al - Evvelki gün Tireboluda yetişmek üzere beş yolcu 
burada bir Komiser muavininin ölümü birlikte otomobille yola çık1Tl1'h~. Bu 
ve biri ağır, diğerleri hafif olmak üzere ya 2 1 kilometre mesafede bulunan 
he§ yolcunun yaralanma.siyle neticele- köprüden otomobil yuvarlanmış ve 
nen bir otomobil lcazası olmuştur. lat Selçuk boğulmu~tur. 

Komiser muavini T alılt Selçuk ailesi- Komiser muavininin cenazesi 
nin bindiği vapuru kaçırmıt ve vapura t;falle kaldırılmıştır. 
il 11111111 1111111 111111 il 1111111111111111111111111 il 11111111 111111111111111111111111 il il 11111111111111111111111111111111111 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Karsta 

Kars, 21 (A.A) - Gümrük ve inhisarlar Vekili Raif Karadeniz beıabe 
de Gümrük muhafaza kumandanı General Lütfü Karapınar Ye maiyeti oldu 
halde dün Ke.iızmandan buraya gelmiı. vali. komutan ve belec:li,ye crll.bı 
tından karşılanmıştır. 

Mu~lada dün 6 zelzele oldu 
Muğla, 21 (A.A) - Bugün biri 1,3S ve diğerleri 11,30 ve onu talcip .,d 

dakikalarda 6 yer aanıınbsı olmuttur. Sarsıntıların üçü şiddetli olmUJBll da 
sar yoktur. 

Emniyet umum müdürü latanbulda 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) - Emniyet 
Ankaradan şehrimize gelmifıir. Bir kaç 

Dahiliye Vekili 

umum müdürü B. Ooman Sabri />ı 
gün kalacaktır. 

Yalova ya gitti 

lctanbul, 21 (Yeni Asır)" - Dahiliye Vekili B. Faik öztrak lııtirahat e..J 
üzere Y alon ya gitmlttir. 

Roma, 21 (A.A) - Bulpr Batve
l<ili Fılof Ye Hariciye Nazın Popof 'bu 
••hah buraya """""!ardır. htuyonda 
Mussolini, Hariciye nazırı Kont Ciano 
ve diiier biJ. çok ltalyan '8hsiyetleri ta
rafından iatikbal edilmiılerdir. 

Montrö 
dün 

z.aferinin yıld6nümü 
lıtanbulda yapılan 

münasebetiı . 
meraaım 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) - Montrö Boiazlar muabedenamealnin imsP' Bunlara göre Almanya Korsika ada
ı;iyle Savua vilayetinin İtalyanlar. tara
fından i"<?aline muvafakat edecektir. 

vtsiNtN YILDIZI SÖNÜYOR MU? 
Suriyedeki Fransız mukavemetinin 

kırılmasından Almanvanm memnun ol-

Moskova, 21 (A.A) - Sovyet i&
tlhbarat bürosunun bülteninde denili
yor ki: Halen Polonyanın idaresini el
lerinde bulunduran gruplar ve bilhassa 
Mareşal Sigorski Almanyanın Polonya
ya düsman olduğur.u her zaman acıkça 
söylediklerine göre- Polonya ancak Sov
yetler Birliğine karşı dostane münase
betler idame•i halinde müst•kil devlet 
olarak mevcudiyetini iade edebilir. 

Berlin, 21 (A.A) - Dün Londra rad
yosu general Vilsonun Suriyede örfi 
idare illin ettiğini bildirmektedir. 

Bulgar nazırları ihtiram müfrezesini 
teftişten sonra iatuyondan aynlmışlar
dır. Misafirler 1O.15 de ltalyan Kralı 
tarafından kabul edilerek samimt surette 
~örüşmüşlerdir. Müteakiben Venedik 
Sarayına giderek Mussolini ile de müli.
katta bulunmuşlardır. 

yıldönümii münasebetiyle bugün (dün) tehrimiz halkevlerinde meruiın yaP ... 
mışbr. lrad edilen nutuklarda. Montrö zaferinin ehemmiyeti herkesin udıya.,... 
iiı bir şekilde izah olunmuıtur. , 
~=c=oJ.>c~====cccoaooc~c=~=e.ıoc:~,-~ ~==~z~:crcr;rrr=ca 

Bolluya Alman sefirini Z i R A A 2' 
çılıartmıyormıış.. Müdürü rorlıalıcla.. madığı ve Vişi hükümetine olan alilka

sının azıcık soğudui(u söylen:yor. 
F:lhakika Suriyeden mahrum olan bir 

Vişi hükümetinin kıymetinin o nisbette 
azalmış olacağı şüphesizclli. Yakın şark: 
la alakası kalmıvan Viş.i bir ay evvelki 
VL•i de~ldlr. 

Bütün bu tahmin ve tefsirlerin ihti
yat kavdivle telA.kki edilmesi yerinde 
olur. 
İTALYA - BULGARİSTAN 

miihimmat ve teçhizat dolu vapurlar 
geliyor. 

Suriyede bulunan Alman ve İtalyan
lar enleme edilmistir. İn~iltcre ile orta 
şark arasında tayyare seferlerinin bıışlı
yacağı bildiriliyor. 

--Rus tayyareleri 
Finlandiyava taarruz 

ettiler •• 
Helsinki, 21 (A.A) - Resm1 Finlan

diya ajansı düşman tayyarelerinin dün 
Lovisa üzerine bombalar attığını, fakat 
hasar olmadığını bildirmektedir .. Pol'
vovun bombardunanında iki ev hasara 
uğramıştır. 

Finlandiya hava dafi bataryaları üç 
düşman tayyaresini düşürmüştür. 

Misafirler aaat l 3 raddelerinde sara
ya giderek Kral tarafından tercflcrinc 
verilen ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

* Belgrat, 21 (A.A) - D. N. B. Aian-
sı bildiriyor: Belgrattan geçerken Bul
gar Başvekili Filof Donau Zeitung ga
zetesinin Başmuhanirine verdiği bir mü
!Akatta Roma seyahatini Bulgar hUkUme 
t.inin tcıcbbüsü ile yapbğını ve bu eeya

Bertin, 21 (A.A) - Yarı resmt bir Vilfıyet Ziraat müdllrli B. Refet ' 
menbadan bildiriliyor : Berlin siyasi ker, dün Torbalıya gi~. Orada~ 
mahfillerinde Bolivyadaki Alman el!;is! tik vaziyeti baklanda tetkiklerde b 
Venler ile Bolivya hükümeti arasında naeaktır. 
anlaşmazlık çıktığına dair dola.şan şayi- ----~--
alar hayal mahsulü olarak tavsif edil- Amel'Uıada 82Z17 
mektedir. siuU pilot IHU' .. 

İTALYANIH HVFVSV Vaşington, 21 (A.A) - Sivil ba~ 
NE KADAR.HiŞ?.. bk murahhası Azası general Dan<> ,f. 
Bern, 21 (A.A) - Romadan İsviçre raporundan anlaıııldııtma göre IOD. jl Bulıı:ar basvekili Komaya kendi ar

>.usuvle ııittij?'i ni ve variyeti oınnml ola
rak E(örü<.:cceğini biJdirmbs ise de iyi ma
h'.lmat alan mahlillerde şu mütalaalar 
vürütüliiyor : Vaktivle Yuı?oslavva ile 
ltalvanın. arası açıkken aralarında bir 
takım ilıtiliıflar vardı. Simdi İtalya ile 
Bulııaristan Yuııoslavyanın bir kısım 
topraklarına \'nris cıkınca bunların ara
lannda da sivasi ihtiUiflar bas ıröster
mistir. Bu ihtilafları ı?ÖrÜ!rup halle ça-

Suriye ve Lübnanm müttefikler tara
hndan is<?al ve sulh sükCınun bu mınta
kada avdeti, mezldlr memleketlerin ik
tısadi vaziyetleri üzerinde iyi tesirler 
göstermeğe baslamıstır. Nitekim Filis
tin ve Mısırla ticaret baslamış ve deniz 
aşırı memleketlerden mühim mikdarda 
yiyeeek ve sair malzeme gelmistir. İktı
sadl bünye bakımından birbir:ne çok 
ben:tiven bu sahalar arasında iktısadi 
birleŞme ve anlaşmaların faydalı olaea
W muhtemeldir. 

İngiliz tayyareleri hatinin umumt meseleler hakkında gö-
• , • rüşmek ve Bulgaristan ile İtalya arasm-

ajansına bildirildiğine göre 30 haziran !arda Amerikada sivil pilot adedi ~ 
941 de yapılan nüfus sayımı 98 vilfıyet- misli artmıştır. 1 temmuz 1940 ta 41 ~ 
ten mUrekkep olan ana vatan nüfusu- olan sivil pilot adedi 1 temmuz 19'

1 

lışmalerı muhtemeldir. . . . 
İNGİl,TEREDEKİ DEC:ISIKLIK 
Jngil'z kabinesindeki tebeddüller bil

ha'5a istihharat islerine taalluk etmek
tedir. Bundan İngilterenin istihbarat ve 
pronaııancla islerine fazlaca ehemmiyet 
verdi~ anla~ılıvor. Londra rarlvosunun 
umumi müdürü değism'stir. Eski L•tih
bar:ıt nazırı Dul Ku!><'r saliilıivetle uzak 
sarka gönderiln1i~tir. Evvelce avni sa13.
hivet'e mister Litilton Kahireve gönde
r!lmi~ti İn.!!i1iz radvo~u bunu sövlc tef
•'r edi)·or İmnaratnrlujiu Londrava l(e
tirmf'ktenc-e l.JC.ındravı imparatorlu~a 
J?Önderİ\'OTUZ 
Sl:Rİ\'EDE 
Surivevi isnal eden Britanya kuvvct-

1"ri Türkiye hodudıına kadar ı:elmi<ler
ıllr. Surivcdeki İrı,ıriliz kuvvetlerinin ırit
ID<ee -«.ırıldıiı söyleniyor. Suriyeye 

JAPONYADA 
Bir kac gün evvel Jaııonyanın Ameri

ka birlesik hükümetlerine verdiği bir 
nota balıis mevzuu olmustu. 

Jaııonva bu notasında bazı ııemiler'n 
tevkifinden ve bir takımının da Pana
ma kanalını Jtcrmesine müsa:ıde edilme
mesinden ~ik5:vf'tte bulunmuc;;tu. Bildi
rildiğine ,E?Öre Panama kanalını j;!ermek 
kin mü,aade hekliven müteadil't .Jaoon 
vaourları Amerikanın cenubundan pece.
rek JaP<'nvava dönmek icin emir almı!;
lardır. Halbuki Amerika malıfillerin<le 
Panama kanalında Janonva alevhinr!e 
bir emir ahnmndıi!ını ve sadece krtnal
da bazı tamir&.t ha~ehiv1c gcç:c:lerin tah
dit edildieini kavdedivorlar. Bu sırada 
hu yanurların sıra bek1emevip cok U7.tın 
hir yoldan dönmek emrini almaları dik
kate Mvanclır. Tanonvada vanılan kabi
ne del!i<iki'iii ile bu tedbirler ara"'nda 
münasebetler olup olmadıf(ı yakında an
Jaşılaeaktır. 

Lille e taarr&!Z ettiler daki dostane münasebetleri teyid etmek 
Londra, 21 (A.A) - İngiliz hava ne- 1<ayesine matuf olduğunu bildirmiştir. 

zaretinin tebliği : Bugün İngiliz bom- - - --
bardunan tayyareleri kuvvetli avcı te
sekküllerinin refakatinde olarak Lille
de b:r fabrikaya ve Fransa sabili açık~ 
larında düşman gemilerine taarruzlar
da bulunmuslardır. Bir mikdar düşman 
av tavvaresine tesadüf edilmiş ve oun
lardan yedi'i tahrip olunmu~tur. Bizim 
zayiatım1z üç av tayyar~idir. 

MAW.'Jl.'AYA YAl'P~AN 
HAVA AKDiL.ARi 

Malta, 21 (A.A) - Bugün asağıdaki 
tebliğ nesredilıni«tir : Pazar ak,amı iki 
alarm olmuc;tur. Diisman tavyareleri sa
hili a'ıırak bombalar atmışlar, fakat ne 
1-ıa~ar olmus. ne de insanca zayiat var
dır .. Mütcarrızlar hava dafi bataryaları
nın siddctH atesiyle karsıla,mışlardır ... 
Bu sabah bir dii'ITTtan hava filosu Malta 
iizerinde cok yüksekten uemuş ve bom
ba atmamıstır. · D~an tayyareleri av
cılar tarafmdan açıklara kadar takip 
edilmiştir. 

ın~il iz kabi11esinde de. 
ğişik tikler gapıldı 

---<>--
edecektir. Lord H<1nkey hazine nazırlı
ğına, B. K. Lav hariciye müstesarlı~ına 
tayin edilmi,Jerdir. B. K. Sandvs har
biye nezareti maliye müslesarlığına ta
vin edilmistir. 
· Thurtle istihbarat nezareti müsteşar
lı~ria, Rııms Bophan issizlere yardım 
cfisi rei~liğine tayin olunmuş ve kendi
sine a"alet unvanı tevcih edilmiştir. Ha
rold Niclıol,on. Brifüh Broadcasting re
isliğine, albay Valtt başvek'ilik parla
mento hususi katipliğine getirilmişler
dir. 

Sir Huı;ıh Seely hava nezareti müste
sar muavinliğine. yüzbası Balfour ile 
mebuslardan Tom Villiams ta meelisi 
hAs llzalıklarına tayin edilınislerdir. · 

nun 45.209.937 olduğunu göstermiştir. 82277 ye baliğ olmuştur. ,/ 

lzmir Alman konsolosluğundan: 

Alman radyosunun Türfı~e haberler nefrl1"
1 

tının Türfıiye yaz saatiyle iter gün 
49.92) Metre üzerinden saat 1°45 te.. 

325.4 ) 
1339 •• ) 

25.31) Metre üzerinden saat 2045 te .. 
1339 •• ) 

31.22) Metre üzerinden saat 22.•• de .. 
1339 •• ) 

Yapıldığı ııan olunur .. 


