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Fin siivarileri ileri emrini beklerk,..,, .... ~~ 
i. cadelesi ve 

propa2'anda 
silahı 

Y.A. 
- -----

Alman resmi tebliği-
ne g6re Rus müdcı
fas ı inhilale u/traclı 

roşnaklar da Rosl~ra 
karşı har· e gidiüorl .r 

Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliği . 
Alman ve müttefik kuvvetlerin yarma! 

hareketi netices;nde Sovyet mu" dafao< 
inhi)fil .... . 

AlMAH - SOVYET HAP-
81 'DA .VIZIYET 

Alman tayyar 
leriilkdef o 

kovaya hü
eum ttiler 

---0--

Cephede anudane 
har,,ler devam edıyor --

1 
e u,.,amış ve düşman kuvvet!Pr . 

n .. :;..,;ı,~i irtibat kesilmistir. DU$mnn ı 
"'"' ~ ÖNCO SAHİFEDE • 

.~•,.,Hn hatttnı ve v "' """ · ltutantar tarafından yanlıp geçilen. 
ııerlerini gösterir bir harita 

• • man emrı yevmısı 

Almanva Rus
vadaki zaviatı
na ilelebet te-

B. Sıım""1' V c!s 

'merikanın aldıöı mey. 
sok maıomata 8öre 
Almanya JL.Üs· 

takil memleket
lere taarruza 
hazırlanıyor 

---.>----

S rivedeki In,i
ı· zıer Türkiye 

için tehlike imiş! 
~ 

İngilizler billilıls Alman 
muhasara teflılldine 

maruz olan !'Urıııvenin 
vaziyeti düzeldi dil'or-

Londra, 22 (A.A) - Almanlar tara
fından · çıkarılan yalan şayiaların hedefi . 
mütemadiyen Türkiye ile Sovyet Rus
yanın arasını bo:mınktır. Şimdi de Al
manlar Suriyede İlll(İIİZ kıtaalımn mev· 
cııdiyetini Türkiyeyi tehdit eden bir 
tehlike eseri olarak ıı:österiyorlar. Bal· 
buki Suriyeyi İngilizlerin kontrolleri al
tına almaları bir Cermen muhn<ara teh
didine maruz olan Türkiyenin vaziyeti
ni fevkalade düzeltmi tir. Esasen Ata
türkiln İngiliz maksatlanna vakıf olan 
varisleri bu gibi şayialara ehemmiyet 
vermezler. Surlyede Ttirkiye hudndun
da devriye ıı:ezen İngilizlerle Türk as· 
kerleri ~ılaştıklan zaman hemen ııe
!Amlaşıp dostça ıı:öril'1Uektedirler. 

-

RUZf El T 1 KG~EYE 
MESAJ Gö: DERDi 

Amerik 
ked ve 

tehi 
hey~ 

nel il 1 ·azi· 
vet vahimdir 
1 -"Kongre fevkalade 
ahval ilan etmeli,, 

B. Rıızueıt orduda ~ 
met müddetinin uzatıl

masını 1sti)1or .. 
V aşingtoo, 22 ( A.A) - Reisieümhur 

B. Ruzvelt bugün konıtroye ı:önderditi 
bir mesajla Amerikanın tehlilrede oldu
ğunu beyan ebniş ve ordunun fııil hiz
metlerinde kııllanılan milli muhafızlarla 
se<:me kıtalar efradının askerlik hizmet
lerinin bir sene temdidi kin sa\Bhiyet 
istemiştir. 

Reisicümhurun nutku ayni 28manda 
radyo ile de nesredilmiştir. B. Ruzvel.t 
bu mesajında milli muhafız ve seçme .,_ 
mflara aynlmıs ihtiyatların 12 ay geç
t!kten sonra dahi hizmette muhafaza 
edilmeleri icin kendi<ine salahlyet ve
rilme<ini lstemis ve hizmet müddetinin 
12 av kabul edilen tarihten beri vSZ:ye
tin değişmiş olduğunu tebarüz ettirerek 
demistir ki : 

- Kongrenin muhakkak bildiği bir 
şeyi resmen tekrar etmem lilzımdır. 

Beynelmilel vaziyet bir . ene evvelki
ne nazaran daha az deiHI, daha eok va
himdir. Fikrimce ve vikııılnn yakından 
takip edenlerin fı"krinee vaziyet o ka
dar vahimdir ki ordu mevcuduna azalt

• SONU Z İNCİ SAHİFEDE • -------
ısır hududun-• 

da lnı:, llizler 
akınlara de
'\<am ediyorlar 
İtalyanların mıılıallil 
Ucum teıebbüsü sün· 
gölerıe lıarşılmınca 

münhezim oldu 
Kahire, 22 (A.A) - İn~ devriye 

müfrezeleri Bardiya yoluvle deniz ara
sında sahil boyunca ve Palestrimonun 
cenubu garbisiyle Eladen yolunun gar
bi arasındaki mıntakada yeniden mu
vaffakıyetle mUteaddit seri akınlar yap
mıslardır. DevT.yelerimiz kısmen motör
lü Hint süvarilerinden mürekkepti. 

Dokuz gün icinde Tobruk garnizonu 
tarafından yapılan bu besinci sıra akın
lar neticesinde bir çok esir ve askeri 
malfunat alınmıştır. İtalyanlar ilk defa 
olarak cumart~i günü bir mukabil hil· 
cum t~bbüsilnde bulunmuşlarsa da 
Hint kıtaları adetçe ü<tün diL'mlanı siin
l{Ü hücumuyle rnünhez!m etınislerdlr. 
Düşman her alanda 30 veya 40 ölü ver
ınistir. 

Afriktu:la Jııgiliz lmponıtarlıJc ordusunda büyük 1/4rarlıklar göfteren 
Anz:aklar bir t41J11Dre filo.ttınıın u~nu •eyredivorlar 
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zı Temmuz carsamba ı 
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• CE LAT 
AtlA ALI 

ŞEHİR DADERLERi 
Hindiçinivi IJJ 
~ilizler ve Ci 

liler mi işeal 
edecek? - ,,,.,.,r.. Jlr'J$'" - y ,..,,. .. ! Jl',. .. ,., .;! ..... ,_,.., 
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-- Bir Milyon altın } azırla! 
Sultan MUPat, gayet ehemm·vets~z ,,,,. ruıradan 
fJallsedfyorrnrış gflJ bu enırı 11er"1ermiştf-

Memleketin diğer lruımlannı da İo- oluna olsun hizmet etmek vazifemdir. 
tonbul p:lbl düzeltmek lazım....... Bunu Ancak ıun't altın ve pÜmüe im•li p:ayet 
,apabilmelı: külliyetli bir paranın mev- nazik bir iııtir. Bu isi Üzerime alınm da 
tut olnuuıma mÜtHaklı:ıf bulunuyor. Ha· ~eticede muvaffak olamam diye lı:orku
rine loe bom boe, tam ıakıt bir vaziyet- vorum. hte cevao vermekte gecikmek
te..... ı;~min hakiki ııebehi hudur... Y olı:sa 

fmdl ııöreyfm seni.... Eier bizi bu Padişahımın emrine itaatsizülı:te bulun
mO.Şkill vaziyetten kurtaracak olursan rnak aali. habnmdan geçmez... Netice
blE de sana dilııyevi. btitiln dileklerini de sizi memnun edemem diye korkuyo-
J•erlne ~rmek h nda her türlü rum. 
müsaadelerde bulunaca~ımıza söz ve- - Mana!ız bir takını sözler eöyler 
rlriz. Bizden ı.~r "ile ıakp edecelı: olur- ı!ururaun. Madem ki bu İ• elinden ge
san asIA diriğ olunmaz... liyor. Bir aanatli.r vapacai(ı i!İn netice-

Bu dakikada Fnuz hey Penbe acaba •ir>den biç ümitsizliğe dü~r mi} 
ne ıövliyecek dive birdenbire derin bir Hemen yanndan itibaren tezce ite 
merale ve ızbrap i~inde lı:almı~ Cin- haşla ..... Bu 14i yapmalı: icir. her neye ih
ızene 'karısı padis~hın teklifini kabul ı ivacın varsa hic •ılrdmadan bize aövle. 
edecek miydi) Yolcoa red uvahı mı ve· rümleaini tedarik ediı> oana göndeririz. 
rec~kıi) l\.rbk mutabık kaldık dffil mi>. Biz ya-

Bu nokta Firuz bey için çok mühim- l,ında Anadolu yakuında bir gezinti 
ili. Cünlı:ü yıllardanberi M"tan bevin 'rra ed~z. ...... Bu itibarla biraz alb-
kmnı ı.ıı:al eden intikam almak düşün- "" ihtiyacımız Yar ... 
c-esi bu bir tele. no~ta üzerine i.etinat et- iAte sana on be1 fltÜ.n müb.le-t veriyo-
m~kt~ ldL ruz. Bu müddet zarfında bize kafi mik-

Celllt Kara Alinin anası sunl altın ve tu<la albn hazrrlamalısın ... 
ııümüı yapamryacai(m1 padiaaba oöyli- Padiaahın hu sözler üzerine Penbe 
yerele onun teklifini red ettiii. taktirde l~nl.Wini kaolryan üzüntü)erln ve gön
Firuz herin büyük bir itina ile hazırla- lüne dolan kork.ulann artık hic bir yere 
d~ intikam projeaini baştan haşa de- ··"8mıyacak der~e çoğaldılhnı sez
JJ.tirmHi l&zım ırelecektL ""i~ti ... [),..mirci MMnonun kflın11n:\ o d31-

0 dakikada oda,... birdenbire kaplı- lcikada öyle j?eldi ki icine dolan bu his
yan derin bir aükilt içindo ıı:eçip akmak- '·ri'l acl•ta bir h!il~k m•cld-ı~.ı-n 
bı olan hea on aanıyeden ibaret kua za- farkı yoktu_ Ve bir del.iğin içine konu
man Flnrz heye nnki bir lı:aç asırmuı lan dinamit ııdbi hu duyvulan hirdenhi
gibi çok uzun ıı:örÜT müştü. •e infilllı: ederek baatan h••• bütün hü-

Sanfyeler, dakikalar geçti.... Firuz viy•tini mahv•decektL.. Penbe ruhen 
~yln duyduğu meralı: ve yürek carpın- bu kadar t•hlikeli bir vaziyette bulun
blan zamanın akı~iyle hem ahenk ola- ma~ına raimen kf'ndi'lini zorl~varak 
role arthlı:c;a arttı. ~orkuaunu ic;ir.de tutman muvaffak ol-

Simdi yalnrz Firuz bey değil, dör- c!u ve d~rin bir tevuu hareketiyle başı
l'lüncü Muratla Ouç~ Mehmet ava hile -:. "•relt: 
hüvük bir üzüntüye ve rzhraba dü,müı, -Merak buyurma padi!tıthım. dedi. 
gön"inüvorlaTdı. qizi memnun ebnf"ie elimden Reldiği 

Cin~ene kansının ba~ınt önüne ei!di- nıcrtf'bede c;;alı~caiıma söz veririm. 
lfnf ve bu vaziyette hiC' ses eıkannadan L\nca1'. ftlra,ını sonn,.klı~ıma müsaade 
Cfü,,ünmektf'> devam ettil?ini gören m.ıltan ı..uyurun: Acaba padi$alıa ne lcadar al
Murat artık tahAmmiil Pd•m•di Prnh- t:n !Azıtn >.. .. 
nln uzun süren bu sükiltundan fena bal- - Simdilik bir milvon doka altını 
a~ ıinlrle:lerek birdenbire yerinden fıt- derecesinde bir mehlaii; harırlaraan hu 
Ltdı ve bakıcı kad1nın üzerine do~ru l-... jz,.. yeter nnnederim .. 
yürüvUn ona dedi. lci: Sultan Murat bir milvon doka alhnı 

- Balaı kadın . Derin bir dü•ünce- "~diiH vakit aanki bir dilenciye aad•lı:a 
te dalmuı ııörünüyorsun. Sana ettii:i:imİ7 ,,)arak verilecek derecede az, ehemmi· 
t•klif vapılmuı o kadar güç bir i• mi- "etııiz bir mrhlağtan hah•ediyormu• g;. 
C!ir? Neden böyle uzun Lir tefekküre ı,; kayıWz, hevecuruıız bir taYUT talı:m
vardın) .... Bizim senden istediğimiz kı- mı11 tı: .•.• 
ıa bir kelimeden ibarettir. Halbuki dilek kolayhkla söylediği 

Bize ya evet. Y• hayır diye cevap "u para. milctarı. hnk.iksııtte büvük. bir ye
v.r de iş olup bitsin. Seni bekliyrcek ~•İn teşkil ediyordu. Bır milvon doka 
l:le2iliz.... Bizi bı. kadar üzmekte, bek- 'ltonı padi•ah hazinelerinde bile öv le 
letrrl"'kte mana ne) 1~0Jav kolay buluf'!amıyacak d.-.recede 

PAdisahın aert bir ifade ile sövledi~ t,ü,·:ik: ve li?BVt-t C'ok P"'-ra demekti. 
bu aötler üzerine Penhe ha. ını kaldırdı. Firuz bey bahll!ınclan kalma hesao
Cinırent- kansı o dakikada ba!!:ına grle· ~·2' bir şe-rvete, ici altın ve kıym~tli 
l"f"k her felftJc,..te katlanma;" hazır hu- •1t~arla dolu hüvülc: bir hazineye malik 
lunuyormuş gibi derin bir itaat ve tesli- n1matına rağmen padİ!tahın i'ted.i~i pa
m;v,.t vaziveti c-lmı~lL Dar ağacının al- "•' mikta..nnı duvunca şaşırıp kalmaktan 
tında duran bir idam mahkömu gibi ba- ~endisini alamamı,b ... 
rlz bir metili ve ıztrrap tavriyle ho•nu- P b · d k'k d k lb d , en e ıse o a ı a a a in en san· 
nu b;;ı..erek: ld ltu,...ınla vurulınıL· gibi derin bir ses-

- Emrin_ baş ~Une padişahım diye s;zlik, harekrtıizltlı: içinde kalmı,ıı ... 
cevaı> verdı, Pad1,ahım5 her ne ouretle - B 1 T M E D 1 _ 

H:flu~c;it=k;;.;;~\,=; 00"""'ı?~°;i~;;;=~6r~:bi~ Al~ 
mesaj gönderdi man emri yeomisi 

__,___ 
• smuınvs J:ll'Jl r IAV11V;ı.Svu • 
maksrzm ayakta tutmalı: elzem obıın'l
tur. Ordıınnn hi(- bir teskilatı inhili\le 
miınız kalma""1..,n hali hazır mPvcudo 
De muhafa7a edilme«i temin cdihncz ve 
dnha cok Ameriknlılann talim ,.örmesi 
mii..,kiin kılınma?sa miTiet büyük bir 
tehlikeye mamz kalll'. A•kerlerin Oçte 
ikisini ve ınıhavlann dörtte üçünü ter
lıls etmek llOk bir hata olur. 

_ _., __ _ 
- BAŞTARAFI 1 ™Cl SAHlFEDE -

zaman bu vaziyet:n devamına tahammlil 
edilemez. Ctinkil bu kadaı: kayıplarla 
istihsal edilen zaferler neticede biz.im 
mahvıınız.ı intaç edebilir. 
EHLİ SALİP MAHİYErt 
Diğer taraftan Almanların Sovyetler 

alevhindeki harbe bir Avrupa cephesi 
mahivet:ni vermek istemeleri de aklın 
kalmıştır .. 

İs $imdiye kadar Finlandivaya gelen 38 
kandinavyıı.lıdan başka Fransa, İspan

ya ve sair Alman ısı,.li altındaki mem
leketlerden gelen gönüllü adedinin bil
dirilmediltine isaret eden B. Lozovsld bu 
teşebbüsün de bir fiyasko olduğunu söy_ 
lem iştir. 

Fiat mürakabe 
komisyonu diiıı 

toplandı 

Çi11i ve lıalwe tevziatı 
halılımda lıararlal' 

uerUdi.. 
Fiat mlirakabe komisyonu diin Vali 

B. Fuad Tulı:salın reisliğinde toplanmış, 
evvelki gün şehrimize getirilen 720 çu
val kahvenin ve villıvet emrinde bulu
nan civilerin tevzi şeklini müzakere et
micrt.ir. 

Çivilerin merkezde resmi daire teah
btitleri ve perakende ihtiyaclan için tan
zim edilen listeye göre verilmesi, rnill
hakattaki ihtiyaclan karınlamak icin de 
<:imdiye kadar lUzum ııösterilen mikdar
larda ve iınkAn nisbetinde tevziatta bu
lun.,lma.<ı m•ıvafık ııörülmliştilr. 

Kahveler Ticaret Vekileti tarafındnn 
oonderilen talimatname çercevesl d•hi
linde dall'ıtılacak ve biltlin hallcın istifa
de ed•bilmesi için lilzumlu tedbirler alı
nacaktır. 

~· 

Atatürk rrrevJanında
ki tramvav ltovıi 

kaldırılı vor 
--<>---

HUkümet önilndeki Atatlirk meydanı
nı tanzime baslayan belediye buradak; 
tramvay kavisinin kaldırılmasına karar 
vermiş v.. keyfiyeti tramvay idaresine 
hilıllrmi.tir. 

Atatürk mevdanının buıriin'i<ü. SPkH 
-vnı scfl"I' icin m•hrurlu 1?örühnekte 
aynı ıamand• otohıı, durak m•ha11! ola~ 
mevdanda otomobil ve araba1Rrın ma
nevra v•namadıklan ileriye sürülme1<
tedir. Tramvay •rnhalan frin dura1' 
mRlrnllt olarak Flhaınra S;nem•<ını~ 
~nlindp1d mav~~ncl':ln ic;ti~~de edilmesi 
~ü•ilnülmPktcdir. Bu tak~ird~ trnmvay 
kavisi orada vücuda getirill"cektir. ___ _,, 

Pan_uk fiatleri 
Koordina..~on heveti kararivle hi.ikü

metçe el konmuş olan pamukhrın fiat
ler\ni, El.konan p~muk sahh·ılnrlni mu
taı•rrır etmlvccek hir ••kilde tesbit 
tna\r~ad1v1e Tiratt:t Ve-kAletinee yapıl

makta olR'"l tetkikata ~·lf?ıl.nhr a•ı,.ın
.ı, Bav,,•dırdan APSh Mııth fo1'rikRtör 
Vahva K~rim Ovartın da dnhil bulun
duklori örnnilmi•tir. Ankarada dev•m 
etmekle olan tetkikler netirP•inde Ve
kAlPtin vaziv..V, uygun bir karar vere
ceği şüphesizdir. 

-----
D~. B~~~B!' VZ 
ı:,..~*.eır~~lnm elısilılerl 
tc:mcm~amyoP •• 
•Dr. Behcet Uza çocuk ha.tanesinin 

elektrik, 1sıklı zil. sinyal, dahili telefon. 
sioeri saika, anten ve mak'ne hatlarına 
ait fn.<;aat milteahhlde ihale edilmistir .. 
Müteahhit bir iki gUn zarfında inşaata 
baslıyacaktır. 

Hastanenin kaloriler, Klimatizasyon 
te<'satının nlilnları da yapılmaktadır. 
Plan ikmal edilince bunların inşası da 

milteahhide ihale edilecektir. 
-------c;,.,.,., ~antr11lda 

YENİ INSAAT 
Belediye reisli~ Garp:ıj santralda bazı 

tamirat yaobrmaktadır. Bu meyanda. 
o.telvenin tevsii iı;in bir maranııoz}ınne 
ile bovahane İn$a!!l muvafık ııöriilmilş
tür. Bu inşaat müteahhide ihale olun
mu.c;tur. 

Belediye oto.büslerinin ihtivaı;larınr 
karsılamak icin mazot deoosu da :vaob· 
nlmaktadır. Bunlardan iki küciik depo. 
mm insaatı bitmiş, bUvilk deııonun in· 
sasına başlanmıştll'. Mazot temin edil
diği takd'rde burada deoo edilecek ve 
şehir sevrUseferini temin eden beledi
ye otobüslerinin dalına yedek mazotlan 
bulunacaktır. 

ZABITADA 

Ben konl(l'eden bunun icin fevkalMe 
bir kanunla fevkalade tedbir almak hak
lnnı istemiş dei'ilim .. Yeter iri kongre 
kendi kararivle fevkalade ahvalin mev
cudivetini kabul etsin. Bunun altı a:v 
~kmf'Si. vahim neticeleTe sebeo olab1-

lir. Ordu erkim bunu her kesten iyi 
takdir etmektedir. Bu~n tehlikeler o 
kadar çoktur ki bir sene.evvelkine na
zaran vazivetin vehameti avni veva da
ha hofif olduihınu sanmıvorum. B'lilkis 
son derecede daha büvük ve fevkalade 
ahval karsısında bulundui!umuzu biltün 
kuvvetimle sanıvor ,~e hilivorum .. 

B. Lozovslı:i çete muharebelerinden Z'lRLA 7'ECA VVZ 
şu suretle bah•etmi.ştir : 

- Cephedeki diisman hatlarının geri- VE KACIRMA 

l\fERUSAN \TR AYANDA 
TARAFTART.IK 
Va<in<?ton. 22 (A.A) Mebusan 

Meclisi haı-bive komisvonu reisi B. Mey 
mccli<e vcrdiiti bir takrirle silMı altında 
bulunduruluo seçme sınıflara avnlnn 
askerlerle millt muhafı71ann ask:erl'k 
hi•met m\iddetinin tahdidi hakkının re
birümhura saltıhivet verilmesini lıte
mis. fnknt fevkalade ahval vaziyetinin 
U5nı hususuna tcm~s etmem'ştir. -

A,·an mecli<inıle de harbive enciime
ni reic:i Senatör Tomas bir kanun proje
si \'ert'rck fevkn filde millt ahval vaziye
tinin nanını teklif etmis. fakat bu kanun 
mtı«ihince re'sicümhura verilecek sa!A
hiyrı !erin •eçme kıtalarla milli muha
ı ,,iar:n silah altında nlıkonm:ı...,no inhl-

..o.l .. tınrc:ini tek lif f"tmistir 
'l.l'ô,;Kı\Sl\LAR 
'v 11 H<tn C~onson reiı:;irümhur ı ltl' hcın 

. ı tı>ıı •öylem'ş ve ayandan 

sinde isııal edilemem!ş vüzlerce köy ve Ödemiş ~ Libbeç köyünden 
şelıir vardır. Ceteler mühimmat, benzin Mehmet oğlu 31 vasmda Mustafa Öze
ve nakliye kollanın te.ıkil eden Nazi lin ayni köyden İbrahim kızı 11 yaşında 
mtifrezelerine durmadan hticum ettikle- Mesudeve zorla tecavilz ettiili iddia 
ri cihetle Almanlar bu köy ve şehirleri• olunmustur. Mustafa yakalanmış ve ad
zaptedememislerdir. İste bu suretle ceı:r liyeve verilmiştir. 
h.e ııerisindeki şehirlerde ve ormanlarda * Dikili kazasmın Candarlı nabiye
faaliyet ııösteren ceteler ivi teslih ve sinde Ahmet oğlu Mehmedin avni yer
techiz edilmiş binlerce Rus askerinden den $aban kızı 14 va!;IJ1da Mükerremi 
milrekkeptir. Bunlar düsmanın nakliye zorla kacırdıi!ı şik!lyet edilmiştir. Meh· 
ve iase kollannın harekAbna mfuıl olu- medin yakalanması. için takibine başlan-
yorlar. mı.stır. 

r.:n KtaA ME EJ.E~t 
Bir Souvet denfzaltısı 
llatll'llrnış .. 
Berlin, 22 (A.A) - Baltık denizin

de bir Alman denizalb., bir Sovyet de
r.izaltıııını babrmqtır. Sovyet denizaltıııı 
lahlannı kullaru.mareışbr, 

Smit Amerikanın bultmduiu tehlike 
hakkında izahat istemistir. Demokrat li
deri 'flartley B. Ruzveltin dünvanın ve 
AmPrikanın vaziyetine tamnmivle vakıf 
olarak mesajını verdiğini söyleın.iııtir. 

Kemerde Sevim sokağında Hasan oğ
lu Mehmet ve karısı 30 yaşında Fatma. 
kira meselesinden İbrahim oğlu Musta
fayı taş ve kova ile yaraladıklan iddia
sivle tutulmu11;lard1r. 

P~r,C!:UDER 
i~ERİYE GİRMİŞ 
İkiceşmelik caddesinde Mustafa oğlu 

Hayı-inin Ha.<an kw 22 vaşında Fatma
nın evine 'tanrruT. ederek pencereden 
icerive girdi)(i şikftyet edilmiş, Hayri 
yakalanm.ı.ştır. 

Fuar hazırlıkları 
• 

J iman hükümeti fuara 
resrrlen iştirak ediyor 

Berlinden gelen heyet, telırar şefatlndze avdet 
etrnelı üzere Alma nyaya luırelıet etti 

Alnı.an hükümeti tzınir Fuarına res- marunda şehrim.izde Beşiktaşın Galata
men iştirak edeceğini bildirmiştir. Bu sarayla yapacağı müsııbakayı im.kAnsız 
maksatla şehrimize Berllnd"1l husus! bir hale getirmiştir. Haber aldığımıza göre 
heyet gelmiştir. Sebriıniz Alman konso- Beşiktaş ku!Ub!i yerine İzmirln çok sev
losu dlin beraberinde hevet azil.sı oldu- diği Fenerbahçe takımı Galatasarayla 
l\u halde belediye reisi Dr. Behçet Uzu şehrimizde bir milsabaka yapacaktır. 
ziyaret ederek iştirak şekli üzerinde gö- * 
rü<melerde bulanınuşlardır. GARDENPARTt HAZIRLIKLARI 

Berlinden gelm heyet Fuarda kendi- Fuarın açılmasından evvel verilecek 
\erine tahsis edilen sergi sarayının mil<- 018.n gardeııparti hazırlıklarını tanzill" 
takil bir salonu olan c oavyonunun kroki etmek ilzere teşkil edilen komite dün 
!erini aldıktan sonra Berıine hareket et- Vali B. Fuad Tuksal.ın reisliğinde bele-
mi•tir. 'Üyede topl~tır. 

Haber aldığımıza göre heyet yeni ta- Toplantıda tall komiteler tarafından 
Umat aldıktan sonra Berlinden tekrar hazırlanan müsamere ve eğlence prog
<ehrimize gelecek ve pavyonu hazırla- ramları müzakere edilmiş ve bu husus
maj;'ll başlayacaktır. Pavyonda Alman ta bazı kararlar verilmiştir. 
c.;'lnayiinin hemen hemen bütün mamt.' ----- ---
ıatı teşhir olunacaktır. İafe müdür 11elıfllfği •• * İzmir iaşe mildllrlüiill vazifesinin Tica-
BEStKTAŞ YER!NE ret odası umumi katibi B. Turgut Türk 
FENERBAHÇE GELECEK oğlu tarafından vekaleten ifa edilmes' 
Ankarada Ttirkiye birincilikleri mü- hakkındaki emir dUn viHlvete tebli~ 

sabakalarında çıkan hadise ilzerine Be- edilmiş ve mumaileyh dünden itibaren 
şiktaş kulübüne verilen ceza Fuar za. yeni vazifesine başlamıştır. 
» : : ~,lıC'~~J.:t=::c:c~== :::=::ı:"'".r_,..~"X..~~~~-;1.;.1:.~:ı:ı: c c:r-~ 

Barda işlenilen cinayet 

Reşat isinıli genç neden 
ve nasıl öldürüldü? 

Ma.Jıtıııün apfıada$ı, Jıen ·disinden e1111eı dinlenen 
şaftfflerin doğıtu söylemed2fılerinf beyan etti. .. 

Bir müddet evvel kordonda ıı:arden
barda bar artislerinden Müşerref adında 
hir kadınla dans etme.le mesele9İnden 
·'-"ehmet Karabina adındaki şahsın Re
"'at isminde bir genci tabanca lcorşuniyle 
lcanntndan vurarak öldürdüğü hahrlar
da ola gerektir. 

Bu cinayetin muhalı:emeoine •ehrl
miz ağlr ceza mahkeme~inde başlanmış
hr. 

MAZNUN NE SöYLOYORl 
Katil maznunu ifadeoinde; hô.dlaenin 

vuku bulduğu ı:ün arkadaslariyle bir
t;kte evde bir müddet i~tikten sonra 
0 ezmek icin eokai?a çıktıklarını, ('arsıda 
da bir müddet içtikten sonra evvela Sen 
bara gittiklerini, burada bir az otur
duklarını ve diğer barda eğlenmek la
ı~diklerinden hep beraber gardenbara 
':iderek oturduklarını, yanlarında bir 
ınaaada oturan m .. kul Retadın arkada
•ının takdim ettiifı kadınla dans ettik
ten aonra eebePSiz olarak kendisine kü
für etti~ini ve bunu mütealtip elini beli
ne atbib,nı gÖTÜnce kendisini müdafaa 
malı:aadivle tabancasını çclı:rn;.. bir vazi
vette belı:lerken elinden almalı: istedik
leri tabancasının patladığını. sonra ken
ılisinin Re$8dın arlı:adaşlanndan Turan 
'hdalınç tarafından hıçalı:la vurulduğu
t'.u Te hundan sonrasını bilmediğini ıöy
lemietir, 

DAVACININ TALEBi 

ı:ıöyle demittir: 
- Bunlann vaziyetini kritik ediyor

dum. Mehmet elini arkasına götürdüğü 
7ama.n heman yerimden fırladım ve ta
b~ncayı aldım. Fakat tabanca daha ev
vel ateş edilmi!f ve bir buçuk iki metre 
me .. fede bulunan R~t kanundan vu

rulmu•tu. O aıradd yanımda kasap sarı 
Mustafa da bulunuyordu. Tabancayı 
Mehmedin elinden herab.,,. aldık. 

$ahit olarak dinlenen iki ıivil me
mur da ifadelerinde eöyle demişlerdir: 

- Biz locada oturuyorduk. Asalhda 
katille maktul birhlrlerlyle münakaşa 
~diyorlardı. Bir aralık hunlar yumak 
haline geldiler. Re'31, Mehmede tokat 
atmıştı. Bu 11rada biz de kalkıık, aşaii"a 
iniyorduk. Merdivenlerin baeına ıı:eldi
[;miz zaman silah sesi duyduk. Hadise 
mahalline geldiliimizde Reşat yerde yab
vordu. Biz de ıı:ittık. Mehmede polis ol
clu~umuzu söyliyerek tabancayı elinden 
.Jdık. Reoadı otomobile bindirerek has
taneye sevk.ettik. 

DlôER SAHiDE GELiNCE .. 
Bu ilı:.i şahitten sonra dinlenen mak

tul Reeadın arkadaşı Turan özdalıııç; 
l•adi.oenin böyle olmadığını, şahitlerin 
maznun Mehrnedin arkaduı C!_lduklan
nı, batta Mehmedin Reş..dı vurduktan 
~onra tabancayı elinden almak istiyen
l~re eben tahanc~yı ancak Mahmuda 
veririm, baıdc.a. ~mseye tanbaca ver
mem> dedi~ine h,akılına maznun Meh

Dnacı mevlı:iinde oturan maktul Re- metle eimdi ifadffi alınan ve lelerinden 
•adın babası B. T ..Iô.t maznun aleyhinde hirinln iıımi Mahmut olan phitlerin öte
davacı olduğunu ve manevi tazminat denberi maznunla çok samimi arkada" 
olarak on bee bin lira iııtediğini beyan olduii;u anlaeıld~nı aöylem;..tir. 
~ıg~tir. Bundan sonra, adresleri belli olmı-

J:llTI.ER NE DEDiLER l van bazı eahitlerin celbi için muhakeme 
_ Sabit olarak dinlenen har sahibi Rıza baska bir ııüne bmtkılmuıhr 
..ıco::=ı ~::::: ::::c::a . ..,:ı:a:~.-::ıGOı: :c ·= ::: c:: ====== · oc:x 

Amerıkanın aldıgı meı. Alman . o•!rıt h~r. 
sut maıonıata göre bında 11ziuet -- BAŞTARAFI ı l'Nct sAHIFEoE -

dığma dair Amerikan hilkümetlnin iti· 
nıada şayan malumatı olduğurİo bt'i
yetlc beYan ederim •• 

Vels bıı memleketlerin isimlerini söy
lcmeği reddetıniştir. 

BOLİVYADAKİ VAZİYET 
Bundan sonra Rolivyadaki vaziyetten 

bahseden Vels demiştir ki : 
- Beynelmilel anlaşmalara nazaran 

Almanyanın Bolivya elçisi Amerika bir
leşik devletleri için de mevcudiyeti ter
viç edilmiyen adam Personna Non Gra
t:a olacaktır. 

Vels bundan sonra ııeneral Franko
nun demokrasiler:n İspanyavı itaata ic
bar etmek icin yiyecek maddeleri vere
ceklerine dair olan lıevanatının tamami
le yanlış olduğunu bildirmiş, .İspanya
nın hükilmet şekline kat'iyen karışma· 
yız, ondan yalnız sulhu idame etmesini 
istemekteyiz• deın!ştir. 

Almanva, JJ,,lill)'ayı 
protesto ettL 
Berlin, 22 {A.A) - Almanyanın 

ı:\olivvadalc:i elçisine yapılan muamcle
~en dolayı Almanya Bolivya hükümeti
ni ı-roteato etmiştlr. 

-• BA$TAllAF1 ı l'Ncl sABiFEDE • 
mı.stardır. Moskovanın cenup k:ısıınla
nnda bilhassa tahripki.r yangınlar çık· 
mıstır. Bu yıınl(ln!ann ısıklan milteakip 
dalgalara yol göstermişlerdir. Kremlin 
mahallesine on iki ağır tam isabet ya
pılmı.ştır. 

D. N. B. ajansına göTe, Alman hava 
kuvvetlerinin muazzam harekflbna n'!t
betle Sovyet müdafaası, hava dafl ba
tarvalarının ve projektörlerin şiddetli 
faaliyetine rağmen hemen hemen tesir
siz kalmı.ştır. 

Ha11a hticamlarına dair 
Alman resmi telJliğl 

Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliği: 
lnııillz aabilleri~d~ iki hüyijk nakliye 
"•miııl tahrip edilmietir. 

Süveyş lcanalı b\yyarelerimiz tarafın
c!an bombardıman edilmistir. 

Cündüzün düşmanın Mant Üzerindf' 
vapbğı hava taarruzu neticesinde 6 tay
~·aresi dü.e:ürülınü1'tür . 

İnJ:?iliz harp tavyareleri batı cenuo 
,.'\lmanyasında bazı mıntakalara infil'\lc 
ve yangın bombalan atm1"1ardır. Bir 
dü~an tayyaresi dUıürülmüvtür. 

Japonlara ltarıı m 
Jtft ,,,,. cephe mi ııu,... 

mıq bulunuyor! 
Tokyo, 22 (A.A) - Biltün sabah 

zeteleri Sııııghay, Honııkong, Saygoo 
Hankeodan alınan ve İngiltere ile 
rikanın cenuptald İngiliz ve Aro. 
üslerine dayanarak uzak ııarlı:ta 
va ve Çunk:ııgin de iştirakiyle Ja 
ya karşı bir cephe tesis ettiklerine 
endişe verici haberler neşretın.i.şl 
Rindiçininin işgali baklanda c 
'le İngiltere arasında bir askeri 
madan bahsediliyor. Şimalde Şanıısl 
ilerliyecek olan Cunkinııli latalarla 
nupta.n ııel"""k olan İngiliz kıtalan 
tereken Rindiçiniyi işgal edecekl 
Rind:çini umumi valisi Saygondan 
noya dönmüş ve Jaııon kuman 
bir göril.şme yapmı.ştır. , 

Cunkinıı:. 22 (A.A) - Merkez 
hükiimeti kuvvetleriyle komilnist 
lan arasında muhasamaya nihayet 
rilmesi Cunkinııte dilek.at uyandınnalt~ 
dır. Gazeteler milli birlik ve askeri 
!ıipl:ııin muhafazası lüzumuna isaret 
vorlar. Tavontao ııazetesi komünist 
dulan grubuna hitaben diyor ki : 
~e kadar koıntinist partisinin beyne! 
le! bir mazisi varsa da son beynelın 
Mdiselıır karş1Bında milll ve beynelrn' 
menfaatler birleşm;ştir. İster Sovye 
hirli/iiı'ıe vardun için, ister ana va 
'l\Üdafaası icin komünistlerin merk 
"in hükümeli ile is birli~i yap 
lazımdır. 

'Ö'CLÜ PAKTA SADAKAT 
Tokyo, 22 (A.A) - İstihbarat n 

retinin sözcilsilne göre hariciye 
Amiral Toyoda cumartesi günü ~ 
ve İtalvan büvlik elçilerini kabul el' 
rek Japon h.aricl sivaset;nin Uçlil :;;.ı 
hedef ve zihneyitini taldp edec<!IP' 
söylemistir. Haricive nazın henilz 5"' 
vet büvfık elcL•ini kabul ebneın.ı.,,tir. 

$anl(}ıa, 22 ( A.A) - San<thav .lall"' 
kumandanı oradaki Jaoon ihtiyatı~ 
•il1lha cağırıldıl!ını b:ldinni..tir. Bu «"' 
bir ihtiyatların talimi için alınmıştır. 

---~---

FraLıkfurt -ve 
Manhavmşiddet 
le bombalandı 

---<>---

ŞePIJur , Ostand ile sf
mali J!ıtansa 11e Danf
marftaVI!! llfl ftücmn 

edf!dL 
Loudra, 22 (A.A) - Hava nezareÔ' 

nin öğleden sonraki tebliği '. İngiliz lı" 
va kuvvetleri salı ııecesi şimal! _gar~t ,1 
manvaya taarruz etmişlerdir. l"ranJ<JU'. 
ve Manhavm şehirleri en şiddetli t'!'r 
ruzun hedefini teskil etmistir. Daha ı<~ 
çük teşekküller ııcce $erburg ve ar 
tand havuzlarına hUcum etmislerdir· 

Gece bazı devrive faaliveti o!ınıdı 
t:ayYarelerimiz simall Fransadaki ıuıj 
mevdanlanna hücum etmislerdir. S•,J 
mtidafaa teskilabna mensup tayyare,.. 
Alınan askeri kamplarını. Danimarka_. 
bilinde diğer bazı mevkileri bom~ 
man etmislerdir. Bu harekata istlf'll" 
edenlerden yalnız bir bombardı,,,.ıı 
tavvaresi kevbolmU$tur. 

Londra, 22 (A.A) - İnıı!üz hkva "' 
zaretinin tebliili : İngiliz avcı tayyarc":j 
ri tarafından 1.f.ans denizi ve şlr";j 
Fran."8 üzerinde dün ııcce yapılan S":i 
harekAt esna."1nd" b'r düsman tayyal""" 
düstirülmüstilr. Üc İngiliz tayyaresi lif' 
!erine dönmemislerdir. 

ALMANI.ARA GÖRE 
Berlin. 22 (A.A) - İngiliz tayyarell' 

ri 21 temmuz aksamı Manş sahilleri Q1" 
rinde ucmaibt teşebbüs etmislerdir- 9' 
tayvareler Alman ta.\'Yareleri tarafın.ı.
tardedilmiş ve düıımıına ağır zay;at .,f!f' 
dlrilmistir. İlk raoorlara göre ~ 
dafl batarvaları beş Spitfaver tayYaJ-

dy;',ri"1~'!'vvet atafendlt 
teri of. ada.. 
Sofya, 22 (A.A) - Sovyetler bİ~ 

Pinin veni Sofva ataşemilt~ri gent: o' 
llı:o~ikof AlcksanJ.r?_vlç .. Rulı?aristıl,. 
~t-lmıAtir. Sovvrt h·ıl-umetı ılk defa~ 
rak l?('ner•l rUtbesinde bir subayı a \f 
mililer olarak b!r ecnebi memleke 
ı:öndermekt<dlf 

_..,., -
(:ESMEDE .RELEniYS 
İtEİ t !!ÇİLECEK 
Müddeti nihnvP! bulduğundan cer_ 

mede yeni bcleclive reis! inlihabı i~ 
vilfivetce Cesme B•lediye meclisi ~ 
k.nlade irtiınaa davet edilmis, ~~--~şl 
kayınakamlıihna da bu yolda t•"'1 

yapılmıstır 
----

TF~F.KÖYDf: 
MV AM ELER ıcır 
20 temmuz günü Tenekövlü ,ıeoç f!lil' 

!ar bir mü,amere vermişlerdir. Btı "'"' 
samerenin ha"'15tı TUrk Hava kurt! 
na tcbcrri.ı edilmiş1ir. . ~ 

Tepeköy gencleri. Hava 1<uruınt1 ~ 
faat'ne olınak iizere bUvnk blr ınn 
re <lıUıa h:ızırlamaktadırlar. 
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Alman rumt teblifine 
g6re Raa miidafaaaı 

ınhildle ufrodı 
• BA$TARAFI 1 iNcl SAHİFEDE -

kuvvetlerinin merkezi kumandanlığın
dan eser kalrnam1' gibidir. Bütün .-rk 
cephesi boyunca muhtelif dlbman gruı>
lannı imha etmek ııayesini takip eden 
harekat durmadan devam etmektedir. 

BAYIKDIR N()l"US Jılll(URLU· 
CUNDAN: LOL-n-.0- Bacı 
Kınamızın Burp& WU7-- k -

Yusuf oğlt1 MesWı brm A~ o-
ad Mustafa iken Meste o1a ..... tas

~ ...filruği Bayındır Ma. Alı. 18/4/941 
tarih ve 151 - 101 sayılı i!lıniyle anlaştl
mt1 olduğu iJAn olunur. 2847 (1630) 

Z AY t 

'r-ıl eclilmlt alan (B. Politl Llmlte4 Şlrbtt) - mul<Helenamealnln ilçlla
cü ma.ddeslnl değiştiren ll,.;ha Ticaret kanunu bilkllmlerine göre alcllln. SOM 
numaıuına kaJtt ..., tescil edild~I iUn olunur. 

tzmir sicili ticaret memurluğu resml mllhilr ve F. Tenlk imzası 
1-LAYtHA: 

Karar No: U. 
Hazır olanlar: 

Rabeno Politl 
Aron Polltl 

Tarihi 4,IHazlran/1941 

,...,. DefterdaPI.,.,......: 
t• 1ln 1ıed.el1 muhammenli İzmir k5rfezlnde kt!n w tıaı:ineJe alt Kırdenl& 

Voli mahaUinin 1/3/941 tarihinden itibaren 28/2/944 tarihine kadar ile wıe m 
Uddetle balık avlama hakkının taliplerine ihalesl için ikinci defa J'lllll]an mtıza.. 
vede ve ~ mUddetlerl tıırfında talip zuhur ebnediğl nazan dikkate alına
rak mezkfu Voll mahallinin 600 lira bedel mukabilinde yeniden 19/7 /IMl tan. 
hinden itibaren ve 15 gün müddetle müza,.edeye çıkarılması kombyonu maJı. 
SUMUlca kararlaştmlınıı olduğundan ağustosun dördline mllsadif paıarleoıl gU. 
nll saat 14 te ihalool icra edilmek üzere müzayedeye vazedilmiştir. 

M nemen askerlik şubesinden aldı-
e askerlik terhis teoıkereınl zayi et

~= Yenisini alacağımdan eskisinin hUk
m il yoktllr. 

Şirketin mevzuu işgaline mütedair esas mukavelenamesinin 3 Uncil madde
sinin eşağtda yanlı olduğu şekilde !Adiline ittifakla karar Yerildi. 

Taliplerin yevmi mezldlrda yüzde 7 ,5 depozito akc;elerlnl Mm ilen defter~ 
lıkta müteşekkil komlsyooa mllracaatleri ve daha fazla maHlmat lstiyenlerin 
müzayede günilnden evvel Defterdarlık varidat mUdUrliliWne mllracaatle 88ri-

Helsinki ve Bükreş ııehlrlerlne yapı
lan Sovyet bava taarruzlarına mukabe
le olmak üzere Alman baft kuvvetleri 
dün ilk defa olarak Moskovmya btıeum 
etmislerdir. Birbirini takip eden dalga
lar halinde bava kuvvetlerimiz Mı;>sklo-At 
"8da.lcl askert bedeflM'lll ft mUn• .. L . 

lzmir 4/Haziran/1941 
tM Z A 

nameleri •!malan ilin olunur. 19 - 23 - 27 - 31 2768 (1595) 

tMZA rapa ve Kadastro umum MildürltiğUnden : • Menemen Ahıhıdır mahallesinden 
Muharrem oğlu 1316 dn"'umlu 

Hllse:;in (16..?9) 
3 üucil maddenin şimdiki şekli 

Şirketin maksadı biHlmum iplik ve 
her nevi kumaş alım ve satım ve tica
r eti Ue mesl(Ul o1makhr. Sirket vukan
da yazılı mak•atla dol!rudan dovruva 
milna.ebeti olan bilOmum mali. tiraTI. 
sınai mu•melİ'h icra ve bu muamelat ile 
ı.tlaal ed.,, d;l'Ter şirketle•;n hi"5e se
netl•rini ve tahvill•r;nı mUbayaa ve bu 
"1rketforl t .. i!ı edPb;\;r s;rkPt mabadı
nın ve esAS muamelPl~,.1ntn idaresi irin 
kanunu mah~u~unl\ tP\ffitc~n gayıi men~ 
kul mallar t3'arruf edebilir. 

3 llnctl maddenin muaddel f"kll 

Şirketin maksadı pa:nuk ve yün ipti~ 
ve Jerli dokuma ve heor nevi kumaş ve 
boya mevaddı klmyeYive, baharat, ipek 
oamuk, makine, tezdh aksamlan ve 
kundura malzemo.t elım ve s•tımı ve ti
caretiyle lştiı?al etm~. Sirket yuka
rıda yazılı "'Tlaksatla münaııebetl ol•n hl
!Omum mali. tio•rl • .ınat muamelfttı ic
ra ve bu muamelat ile i~tl"!ll eden dl&Pr 
•lrketlerin hi"5e s•n.tlmnl ve tabvil
l•rinl mübayaa ve hu nP'Vi <İrl<•tlPr te
•i• veya bu mahııtla 21!\kadar dl~ tP
•ebbU.,,h tieariv•ve, !"Mİyeye ve mall
veve l•tirak edpnUir Sirl<-t mak<;adının 
ve e.,,,. muamel•ler\nln idare.\ lctn ka
nunu mahsu5asına t•vfihn gayrl men
lrııl malhr tasarruf edebilir. 

Manyu merkez bzaaiyle bu kazaya bağlı köy ve arazilerin kadastrosu 
yapılacaktır. 2613 sayılı kadastro kanununun 8 ci ma.dde.ı. mucibince keyfiret 
ıı:ayrl menkul aa!Uplerlnce de malum olmak üzeTe i!An olunt1r. 2801 ( 1631) 

merkezlerine bombat.r •~· 
Kremlin mahallesine bir ı;ok isabet 

vaki olmuttur. Bir ()Ok askeri binalar ve 
fabrikalar tahrip edilmiştir. 

Borsa 
ZAHİRE 

125 ton Bakla 9 50 9 75 

................... ~ .................. . 
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• 7.30 Proııram ve memleket saat ayarı 
7.33 Mlizilı: pi. 7.45 AJans luıberleri 8.00 

A i e> ·A:· .. ..... 
e>ış s~~L-1 

Ağız ve bo~az iltibapları Rida di• su
yu mahlilllinlln ıtargaraı!l ile şifa buluT. 
Salgın ha.•talıklarda gargara. yapılması 
tavsiye olunur. 

~== :.ıı 111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 il = 
Kiralık detJo 

Alsancak Mesudiye eaddesi 1471 § 
~;nci so1<alc 7 numaralı ban dahilinde :§ 
':1 ve 2 numaralı iki d""° kira1>ktır. § 
:Arzu edenlerin Kemef"ltında H•cı;: 
@l'a'Uln Krı .. than<><;nde Daniş Abidin § 
;obluna m\lracaatları = 
-1ıınıııııııınıııııııııııııııııınıııın11nnıııııım: -

Amn Pnliti 
tM7.A~t 

Umumt No: 73'.U 

Rab•nn Politi 
IMZASl 

Hus1L•t No: 2/124 

Müzik pi, S.30 - 8.4S Evin saatL 12.10 tc BASTAUKLAftl Mflı'ERl\SSl"lf hbu karar surPtinin hmir ikinci noterliı;;nre tasdik edilPn karar defterinin 
Proııram ve memleket saat ayan 12.33 R it V aJ dördünril "3hife•in"•ki karar •uretinin :?nriilen aslına 00.vamm!a alakonu-
Mlizilı: : Peşrev ve saz semaileri 12.45 Dr. Tevfilı ~ ]IS ~~ ve .,.,;;bri•i tarafın~•n ;.,..,,1 ı bulı•nrn nü.•h.a•ına uyııun oldu{:1ınu tasdik 
Ajans haberleri 13.00 Müzik : Solo şar- k" · • Ç•~•mba 

Her gun.. Hasta kabul eder. e~rim. J\'" ~ "'"ız yiiL kırk bir senesi Haziran ayının on se ızıncı -.,..-· 
kılar 13.15 - 14.00 Müzik pl 18.00 Proıı-
ram"" memleket saat avan. 18.03 Mil- Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 glinil 

18161941 

zlk pi. 18.15 Konuşma : Memleket pos- PaslaC> fırını von.,,tl• M. G . tl'c ~~•!on h~ kuru•luk ıhmfa pulll l\7.erinde 18/ /Hazinm/941 tarih 
tası 18.25 Konuşma (Ths politika hMi- ve İzmir ölrilnrll noteri'~ "'"'"' müh!irU ile Silreyya Olcay im1.ası 
seleri) 18.45 Çocuk aaati 19.30 Memle- TF.l.F.FON: 

4360 c R. Pollti Limited ~irk •tl esog mllkav•1...,8 mes;nin Ucllncll maddesini d•l!lt-
ket saat •Yan ""ajans haberleri 19.4S t•'- bu l~viha m"va'-1.: p:\rülm"· o'makla Ticaret kanununun 514 Uncü madde· Müzik: Kadınlar faslı 20.15 Radvo ııaze- tzMIR BELED~SINDFN: •~u , . ~ ·• 
tesi 20.45 Müzik : Bir halk türkllsü öıl- 1 - Fevzi paşa bulvarı ı!lizervah•n~a sine f~vf ikan tasdii,: kılındı . · 

Tlf'ARFT VY.Ktt.t N. 
İmza okunamam1cd1r. 

P'ri 20 ve di~eri 4. kuru.•luk damga pt1lt1 llzerind• 15rfemmnı/941 
Mühür ve imza okunamam~r. 2848 (16!3) 

reniyona: .. 21.00 Ziraat takvimi ve tıoı>- '141 adanın 14 pat'9"1lnde 6 sayılı dllk
J:ak mahsulleri borsa!ll 21.10 Müzik: Saz kAnın Jıktırılması alana ait olm• k ii•e
eserleri 21.25 MUz'k : Rivasetlcümhur re enkazının satışı. yazı i!ıl eri mi;dürlii
Bandosu 22.10 Müzik : Solo sarkılar... 1'\lndeki k_.if ve sartnam••i v•rh il• arık 
22 30 Memleket saat avan. ajans ha- •rltırmaya konulm11•tur. Kf"'if h~·1i 3 
herler!. borsalar, fiatleri 22.45 Müzik : lira 80 t..ın,. muvakkat t•m;n.tı 30 ktı-
PI_ 22.55 - 23.00 Yarınki program ve ka- rustur. Taliplerin t•minotı ö"lod..., ev- 17 M*R. ~tCIU TIC~RFT Ml'l\'!1T1U.•lt:UNT>AN ' 

• (>ani$.. vel i• banka•ma vatırornlc mal<ı..tı71•riv- Teocil ~ilmi• .>lan (A. U.lont .,., M·l-dumlan Limited •ITketl' enı muka

Yeni Neşrfyfll 
le ihale tarihi olan {;/ll.'941 c~,...amba vrl-.,"m..-inin dört ve vi:·,,.; ı,ı.;nci rna<l.ı.leri"i <lel'i•tiren lava,a tlcıı'"t kanunu 
d\inU saat 16 da encllmene mürneaat- lıük"'""1~n,. ,.ör"" "icilin 306i numaTA.<Jtna kavt •~ te•cil edi1Ai~i illn olunur. 
lan. lzmi• c;,;1; Ticattt memuru reom\ ıtıühürli ve F. Tenik imzası 

• • • • • • • • • • • 2 - Gara1 ~antralda 4 sayılı deıooT'1'1n 1 - LA YtHA 
HAVACILIK VE SPOR - Bu fayda- bir sene müd~•tle kirovı> veril..,, ... ; i'<i A. J ,afn.,t ve m•t-..ıumlan Lıd . oirlı:•ti ~in eMI mukıw•knom .. •İnİn mukadde-

lı ve RÜZel mecmuanın 290 ınct sayısı van İ'f1eri mi..idüT'lli~hıdrlri ~~rlrırım~i ,.~ -i 11 ... 4 n~~n ve 21 ine\ "'"~~ .. 1 ... n 8~ai-rl, rn•t,.Tild•~i M\:i değiştirilmiştir: 
cıkmıştır. Vt"Chile bir a v mlid~•tte ,,., .. ,,,,., bıra- ı:. ... mu.hveJ...ıamen.in mukaddemesi; Muaddel nıuka<ldemo : 

1<-ılmısfır. Mnh::ın'.-n"'" \.. .. ~ 011 70 lira mı.-
KOŞU meraJı!ı~cırnllJ vnkkat t•minah 5 füa 75 kıın><tnr Ta-

2 1'.,,•_,n t•mı·nalt 0-;.ı • 'on evv•I ;" h~ n- 7i.rd"" Vl'l7İii1°irtlz" lriTkf'!t "''T,.J,: ~~1r.a,,, .. - 2.5 va.«ında Alcapra...t sekili alnı kor ok', c " 

f •-••n• v•, tı--'- -·'-Lıı•l·n·vl• fl "'1911 ATthur ! .a foni ve Othmar LPfont il• 

7itde Vft~iül'imz" ,.i.t\et Pii.tPU...nda .. 
'\rthur Lafont ,..., Othm~r Lafont nam· 
·•11na 1'111;n "' .. 1~hiyet vekil s1fftti.vl .. hl\
•ket e.ıen 17,..,İT o'VUkfttl•nndan B.1'•· 
- ..ı.ı;., N~·uh Yütilk bil" vrk~l. •e lzmiT· 
~e MnotafR hev c•.ldeoind<' 12 No.lu •V
'~ otuTAn K,.mPııl HeT'fl~ . fnn\rde Gör
•ı-pe fnnnU cadd'""''"de 801 No 1u evd,. 
..,tm'an LPOn Amado, fzmh·df" K ft'f81Va

l,•d• Fahreddin .,._ e•.ld.-.1 '12 Nn 
ı,, evde otııf'ftn N ... 1~ flandria, lnnir
·fe Karc•v•kAd• Fnhreddin pa$& c•dd .... 
· 'nde 332 Nolu evd~ ohmln Remn 
f'\andria da kend\ namlRnna bit" c"aı ... 
''i evat ve CJCraiti 1ttive dairesinde akdi 
·"'·lcav ... l• '"vl•mi~lcTdir. 

topu ziraat vekA!eti pedaı?i•inl hftiz sa .., • '""'" .. .. ,"' 1 
. •o 

kan bir Arap tayı ehven fiafle satılıktır. d•n 181~/911 (dah;l\ torihino ka~or h"f- ohittn V<'fut edeT> , ,;,.Hd•n A•thnT°ıor 
İkinci Beyler sokağında 52 numaraya tanın Pazartı><:i , Ga .. ~mha ve Cıımo.t mim•-.1•n vfoe /\ <thuT U.font V<' Oıh-
ınUracaat etmeleri. <7\inleri ·~a+ rn da enr;;men• ,,.,;;racaal- tf\ftT L· font ve Mori U.font n•onlanr• 

ı - a (1632) !arı. 23, 27, 31. 4 284 (1627) bu l"\uhv~ı-am•nin vole " kı ı~d· 
---------------- -.pın1• .... ~;.tlf"tnJ11:.,.... .. 1..-re f'\Ü.tf"nfd.,." 'h11;

Bornova Zif'aat .M!eJıtebf MüdUrl'~!i&rfnıril,.n : 
Kilo n 

Kuruş Cinsi 
YU>de 7,5 ilk fPMİMtı 

Lira Kuruş 

Adet: 
290~ - 31n«IO 1! Birinci nevi .,kmek 2711 ı.ıı 
2000 - 2500 46 TO!<Va nirind lifi 25 
2000. 2511() 1841 Sadevağ Urfa 300 M 

500 - 800 62 7,..v1ınvai'ıı 2.5 asit :l7 2fl 
2000 • 21iM 6,50 Patates 12 19 
1000 - 1200 47 Toz ııekor 42 ~O 
1000 • 1200 H Kuru fasıılva : Horoz 21 nO 
ııoo - 1000 38 Makama El<!.tra 28 50 

25000 - 1.50 Sobalık m"5e odunu 28 12 
Ton 20 1475 Maden kömiirii Zonııuldak 22 12 
Ton 10 .sa Kok kömtiril • 19 87 
Bomova Ziraat mektebi 941 v>lı ihtivacı icin 1817 /941 cuma ııünil snnt 15~0 

da ihalesi yaptlmak üzere ilin edilen yukanda cins ve mikdarfan yazılı Pnak 
.. e mahrukata mezkOr ııünde talip cıkmadıiından 24~0 numar~lı kanunun 43 iin
cU maddesi mucibince 10 gün temdit edilerek ek.<ilbne 2917/941 ,.,1ı ııünü saat 
15.30 da mektepte satın alma komisyon unda yapılacai!ından taliplerin t<•minııt
lal11ll İzmir mektepler muhasebecil:ğiııe yahrarak makbuzunu komiwona J?e
linneleri, bu ise ait şartnameyi görmek istiyenler her gün mektep müdürlüğü-
ne mllnıeaatleri. 2808 (1625) 

122 Sel• ralitt Kredi Koo'tll!ratifinden : 
Kazası Mevkii Cinsi M. RathivesiMikdan Hududu 

ltuşadım Kadıble Tarla 12 he\:. 000 Do~u: İsl~m Çanlı yolu poy-

Kuşadası Nacaklı Tarla 

8660 M2. razı Arap hacı Ali tarJaq Ra
tm: Lebbi derva ve rum <"anlı 
yolu kıblesi: Arap hacı /\'' ve 
hacı tbrahim ai!a wresesi tar-

3 hek. 
'1220 M2. 

so 
lalan .. 
Doi.'usu : Hasan ve kutucu o~ 
lu Hllsnil tarlaları. l)Oyrazı: ve 
batıSl: Hacı boğos \t\rlalart 
kıhlesi: Kulwnbi hacı Ali tal'
lalan .. 
DoiıJsu: Bacaksız Hamza Ali 
oğlu Mustafa Povrazı: Kulum
bi Hacı Ali Batısı : Hazinedar 
vereseleri kıblesö : Ekmekçi 
Kom tarla<ı.. 

Tarla 3 hek. Doi!usu : Hacı İbrahim a'!a ve
resesi tarlaq Povrazı: Hazine
dar zade İsmail vere,....; tarla-

6760 M2. 

sı. Batısı : Rum çanlı volu, 
kıblesi : Hazinedar zade İsma- . 
il veresesi tarlası .. 

Yukarıda vasıflan yazılı dört parça gayri menkul 122 numaralı Selruk Tanm 
kredi kooperatifinin senetli mülkü iken bu kerre peşin para ile 23171941 tari
hinde Kusadası T. C. Ziraat Bankası ajansında acık arttırma suretiyle satısı i<> 
ra edilecektir. Talip olanlann sat"' ııünil olan çarsamba günü T. C. Ziraat Ban
kasının Kusada.<ı ajansında hazır bulunmalan ililn olunllr .. 

İzmir Vilciyetf Daimi Endimen!nclen : 
Turistik yollar mmtaka müdiirl\lğü memurlarını iş başına ıtölürmek ve gefu-. 

rnek üz~re avlıkla hiı takctinin kiralanma9ı 15 gün müddetle pazarla~a konul
IT'u•tur. lsı.k1il.ri11 7 / 8/'l4 I peroembe RÜnÜ saat 11 <le vilavet daimi encüme
nine ve şartnameyi görmek ist:yenlerin turi~tik yo11ar mıntAka müdürlü9iine 
müracaat evlemelerl Teminat• muvalclcte 60 liTadır. 23 26 2845 ( 1628) 

TVRJ<'iY.F.: KÖMVR SATIŞ VE TEVZi MVESSE
SESİNDEN: 

S~hrimi 7e gelecek olan 5000 - 6000 ton kokun Al.ancalı:ta D. D. Yollan 
~·h~ıv~f" ·~hasır.dan b•l•dive hava ıı:•zı fıtbrika,ına kadaı naklived. tahlivesl 
le 

1k11 1 •pa), zayf tı'Ulü ile 26/7/941 P.iinü saat 10 da münakasava konu
aca lır. t h•leye l~tir•k "dec•klerin 2 517 /941 günü •a•t 12 ye ka<lar sart• 
tuım"Y! almak !hen: tu1>embıe mllnıeaatlıon 22, ZJ, 24 282S ( 1618) 

?i """';t.ıv .. t veı.;nJ,..ri tnfativ1• ha,....\-... t 
M~ 17,...,11' ftV"•lcıııııtf.,,.n"da~ Rrh.-f"d,.t; .. 
"-la""'" vn~--~ f,UV\'"k~lP. Tıt' f-zmirA• Al
M'Tlt:ft\:ta (,7 No .lu t"vde otut"'ln K~·l 
t-f!\l'•rr1 ;ı ... f..,.""';"tir C,t;.,.t~ fnönü C-"rf
~f"''tİnrl,. Af) 1 Nn 1u evde oturan l . "on 
f\m1'1t!O da k'°1"~i nam1ırınna h;f f"ct'l\1,.. 
rrtvat ve !'fl"l"3.iti ttt1we da~re'1nde akdi 
~u1--ıtv,.1- p,.1 .. nı1•1•r~ir 
F ... , !W"•k•vf"1on•J'l"l~İn 4 iinrii m"'ddıaıi · 

Sirk.etin JllPTmave"i· 75.000.- Vf"t

mis h,.~ bin T'ürk lirasından ibaret olurı 
burrt11n: 

29 250 - vhmi ılokcz bin iki yüz elli 
liraoı ATthur Lafont. 

44. 750. - Kırk -!ör: bin v..di vüz elli 
lir•sı OıhmaT L•lont. 

500. - R..., yüz lirası Kemal Ha
ncc;ı. 

500. - B... yiiz lira..ı Leon Amado 
t ~ref1i\rından ahz Vt> teahhi.;t f"dilmi~ir 
~;,.,.ka vr-niden vaz'ine teRhhiit ettik1P"
,ı hi..elerinin t<'m•mmı berve<;hi 1)e$in 
..diye eylemişlerdir. 

$iTl<rtin safi tem•ıtÜÜ vu!.ubular 
~f'r nevi mawraflann tenziHndt"n aonn 
le &lan mi\tardftn ibe.f'f'ir. Bundan ht>r 
"'~ne e...-.ell ,..üzde on ihtin.t 11kc.etri av
nl~1lctan 100nra kalan m~b8H<..ın 1I4 / 
'140 tarih;,,,ı.,, t,.,taym 31/3/'141 torl
f.ıinrle nihavf!t bul-,n tırirk .. rin ticaret yılı 
lpti~~Slndan bl\•lamak üzer: 

Yüzde onu ArtlıuT Lolnnt. 
Yii7de otuzu Ot:hmar Lafont, 
Yiizde otuzu Kerr a1 Haraççı, 
Yüzde otuzu L~on Amado. 

Y'& hl~ei temf"ttÜ olarr.k verilir. Sn ka
<'&r lci ma81lrifi fevkali\de ve P•vri m•l
~uzeve k....,lılı: olacalc olan ihtiva! alr
r~inin miktan ıi..-ket eennaye:Ai~İn nı•
f1na mü~vi miktara hali~ oldulctar 
sonra ondAın llBrfivat :crasivle miktnTı 
ni"1>f"ri m,...,.]cı"it'f"dt"n ""~a1 dücer-e tf"lc
rar temettüattan tevkifat icrasına mil
baıtt"ret olunacaktır . 7arar ve 7İvan dahi 
clirekarun vazini teahhüt evledikleri f'f"r

mevevi tecavüz etmemek Hzere hf'r dört 
c.f"rik beyninde YaZ"inl teahhiit ettikleri 

aermaye nispetinde tabım edilir. 

M ... ,ı..ı.ı 4 imcü madde : 

Si.ketin , .. nnaye>i : 7S.OOO.- yet
~.;, beıı bin Türle !itasından ibOTet olur 
ı..urı~an: 

28. 750. - vinni aeki7 bi" ye<!i yliz el
li lira91 ATıhUT La!ont. 

. 44.250. - Kırlc .ıört bin iki yÜZ elli 
liraoı Othmar Lafont. 

5 00. - Beş yüz liraaı Kemal Ha
n(cı. 

500. -~ yüz liraaı Uon Amado 
500. - Bet yüz liruı Nelson Dan

dria 
5 00. - Beş vüz liraıı Remo Dan-

<lria. 
"'raAarmdan ah:. ve tealıhüt edilmlstir 
C:::iirtokv yeniden yaz'ina te1'hhüt ettilcle-rt 
'"·1"8elerinin temR.mini bervec.h.i peşla te-
1•ve .-vl~mi•lerdir. 
Muaddel 2 t inci .....ıcı. : . 

Si.lcein ... fi temrttiiü vukubulu heT 
•evi masrafların t...nzillnden eonTa lca· 
'an miktardan ibsırettir. Bundan her 
"t"ne eVYeli yÜzde on ihtiyat akçesi av-
·ldılctan eonra la.lan m..baliiin t/4/ 

141 tarihinde basl•J'tP 3113/942 tarl
~incfe nihovet bulan tirlcetin 1941 tl
osre vılı iptidasından baolamalc U:.ere: 

Yüzde beşi Artı.UT Lafont. 
Yüzde ylnni besi OthmoT Lafont. 
Yüzde otuzu Knnal Hanıççı. 
Yüzde otuzu uon Am•do, 
Yüzde beşi N..ıoon Oandria. 
Yüzde beti Remo Dandrla 

• a hissel temettü olarak veriliT. Su ka
tar ki masarifi fevkal8de ve melhuzeye 

1 "..brınlık olaca.le oLtn ihtiyat akçesinin 
Tlikarı sirket eermA.yeıııinin nısfına mü.
tıvi miktara balii olduktan aonra on

..Jan sarfiyat icrasivle miktarı ni!peti 
•ı-- e7kGreden aı:,a_Rı düserse tekrar temet
ı l'attan evkifat icrasına mübaşeret olu
-· ecakbr. Zarar ve z:yan dahi şÜrekB.nm 
~z"ini teahhüt ev1edikleri eermayevi 
' -cavüz etmemek Üzer~ heT altı ,erik 
~ ·eynlnde vez"ini teahhüt ettikleri eerma-
t e nispetinde takqim edilir. 

25 kuruşluk damga pulu Uzorinde 1 lrunışluk bıyyııre pulu üzerinde 3-8-941 
ı..rih A. Lafont ve mahdnmlan Limited ıirlcetl aeTmayeal T. L. 75.000 reoml 

mühürü ve imza c.kunamadı 

A. Lafont Ye mahdumlan Limited şirketi esas mulcavelenameslnin döTt ve 
,innl birinci maddelrrini deği.tiren bu IBviha muvaf>k ~örülmüt olmakla tl
cattt kanunanun S 14 Gncil maddesine tevfikaıı tasdik kılındı. 

TtcaTet velclli N. S. A.,.ol?lu 
25 lı:urutlulı: damp pulu 19 Temmuz 1941 tarih ve T. C. iç ticaret mUdliT• 

lilğü resmi mühilrü ve ı=ası okunamadı 
2846 ( 1624) 

lzınlr Defterdarlığından : 
1 - Mailye metlek melctebi içln hariçten liae •e orta mekuı> meı:utlu 

olanlardan aıiiN.bıoka ile talebe alın..,..,br. 
2 - U.. ve orta mektep mezwıbın tahriri n ııfhhi olmak üzere &Jft 

ayrı imtihana tlbl tutulaulcbr. 
:3 - T •hriri imtihan 28 /T emmuz/94 l panrtesi gllnU, tlfahl imtihan 

30/temmuz/941 çaqamba gilnil saat l 4 de lcna edilecektir. Şifahi lmtlhau 
bir günde ikmal. edilmezse lmtihau mUtealdp günlerde fuW.- oladt de
Yam olunaealtı.r. 

4 - lmtilum, ı...ap, tarih, coğnfya ve medent bilgilerden yapılacalc
hr. 

S - Miieeb•h<la kazananlardan evvell ortadan yilkse\c tahsili olanl&r 
tercih olunaeııktır. Bunların adedi altmışa baliğ olmarul!ı taktirde orta tahs!1l 
olanlardan .. eilletçe teııbit edilecek dereceyi alırut olanlar md::teb.. lcayot 
olunacaklardır. 

6 - lmtahana gireceklerin: 
•) 16 ,....ndan lı:ücük Ye 2S yo.,n.U.n büyük olmamalan fll?tttr· 
b) Askerlik çağmda olanlarm aalteTliğlnl ympmı' Yeym ukeTllkle allka

ları bulunllUlftUf olmak lhundır. (Müeccel olıtnlar it.hal edilemez
ler). 

7 - Orta bılWli olanlanlmn melttd>I muvaffalc.iyetle bitirenler (20) il· 
Ta maat vey• ( 7S) lir• ücretle. Uııe taıı.ill olanlardan mektebi bitirenler 
(25) llr• rt\8&f Yeya (8~) lfra ücretle maliye memuru ta,.U. edlJ..cekled.Lr 

8 - Mektebin tıduil müddeti iki yıldır. Talebeler .. tedrisat Ye -j müd· 
delince mektep ymtaldıaneoinde vey• Anku•da nlilerl nevlincle blmalan
na göre yevmiye mukabili ayda 20 - 30 lira verileeelctir. 

9 - Müsabıoka lmtahıtnında muvaffak olup ta mektebe kabullerine 
veklletçe karar Yerilenlerin rapor, taahhüt eenedi Ye oaire gibl kendil.eriae 
bildirilecek evrakı başkaca defterdarlığa tev<li etmeleri llmndır. 

1 O - Talip olanların 4, 5 X 6 eb" adında iki fowiraf, nüfuo hll..lyet 
cilzd•nlan. aıılı:erlıtc çaf'ında olanlaruı aıkerllk duTumunu gllolıerir yeo{lc.. 
tahsil derecesini !!Ö•terlr tasdikname _,.a ph.deınuoekri ile blrtılcte niba
yet 2S /temmaE/941 <11m1> a:ünü saat 17 re kadu istida U.. defterdulıia 
münocaat etmeleri lazımdır. Vesikalan nokan olanlar Y~ bu tarihten -
ra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyeeelctir. 

Keyftret ilin olımar • 
7 10 IS 21 22 23 24 ZS Vll 2'1S (1519) 

ORD'I RA..!f'W'A JIAlı!CfCI l'~M~t1'ır:'.LER OKULU• 
NA. A.IT BA.ZI IZA.RA.2' 

Ve olrula fıayıt H lıabal şmotları 
1 - Or<lumuza heıta bıtlcı<:ı ve hemıire yethtlrne1ı: üzeı e Anlcarada M. 

M. V. tarofından 19 39 senesinıfr açılmıs olan hasta bakıcı "" hrmolrehT olrn• 
luno bu i<'ne de 50 talebe alın•c..ktır. Okula girmelc BTZU edenin. bulunduk• 
lan mahallin nlili"ln.,, kaymalı:amlığma ver• askerlilc tubelerine dilekçe ile 
münıcaat ,.d...,.,(derdlT. 

2 - 3431 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun oı.caklar. memur 
olu1> ıek~;;diye alacakl•rılır 

3 - Mezun olanlar olh senelik mr'Cburi hizmetlerini oydu haııtohanelerln
de ra1>acaklar. ondan oon"' arzu ed...feroe memlekeaek• bütilıı ..ı.ht tetd<lcül
ler lcendft~rine acık o!acakhr .. 

4 - Tahsil müddeıi 3 "'ne olup. bu müddet içinde t>kurlara &Jda bet llm 
harclı1c '9'erUecek. lqe ve ilbaslan tamamen okula alt ol.eııkhl'. 

5 - Okul<lan m""un olanlar. b•ıem lcanununa ııöT• 20 lin ult -taa 
bıı•lamak nz~re ma .. al"calclar ... bu miktu ıritıilcee çı>ialacalr.tır: bu zaman 
dahi !ate. giydirme ve h•rınma o>T<lııva alt ol...,..kbr. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de te•:M•ftta başlıyacakbr. 
1 - Okula kayıt ve k•bul sartlan şunlardır: 
a - Tlirlciye cilmhuriveli tebauından olmalc ve Türk ırkmdar. bulunmak. 
b - Sthhah yerinde olmak vr <lunımu h"r iklimde VllZife """''"'"" mü .. ıt 

bulunmalc (bunu haT hangi bir ha.hlhane ınhbl heyeti ro.poru ile IA>lbit ettk
mek ve <'\'fak• baiilamak lazımdır). 

c - Okurun J1lfl orı alhdan •""Rı ve yinnl ikiden rıku• olmı,.acalı:tıT, 
d - Kendisl. ana \'e b>haa iftet rhllnden olmak (bu YllZiret polilCo ıe...

oik ettirileTek enak• hilanac..lttır ) 
e - En az orta okul t .. hailıni blthmt. olmak (eleme lmtih~nl•nnd• mu

nffak olmak ııartlır) nv• bu dr,.,.....ıe tah.ıt cördiiill iııbat eı-r-k h•sdilr.· 
name veva banun tasdılrli bir tureti muameleli evrakına .,lclenee..ktlr ) 

1 - Evli veJo nl•anlı bulunm•m•lc (e....,elce e.,f.,,,io bUOAnanlarla lcoe .. 
ölm;;. olan bbul edillT) buna olt meden.I boli bildirir mü.bit etıTak keza ek· 
lenecelı:tir. 

ıı - Olcw sohhi eebepı..r dı,:nd• "1culn kendillv;nd..., terle ettllil, e•lenme 
ouretl ile •eya diiet' ln7ibatt eei>rp!..,.ı .. okuldan etkeni-lığı, alh eenelilı: mec
buri hizmetini yapmod,q, .. ,,.,.. tam:ı..,lamadığı, ve yahut sıhhi aebepleT d .. 
1tncfa okudan çduınldığı takdirci• tahakkuk ettirilerek m.lı:tep muranannl 
tamamen ödeyecefine Ye gÖ<Jtl'"ro.IVl vesikalann tamamen doinı olduğuna 
da;r noterlikten tasdikli "e lcefilli bir laahhütname •necelctlr. 

8 - V ukarulakl şeraiti haiz olan olcuT. okula lmt1harmz oı.ralc bbul edi
lecektir. 

9 - Vulcandakl rr.addeleT mueib'nce evrakının muameleo!nl blıtrenle"" 
den, vilayet. veya kaza, merlı:-.7lerlnde oturanlo.r bu ... akamlar ,,..,.... aakel'
lik ..,heleri n.a1tut ile evraldannı rt•'i'mdan do~ 4nlcara ~ huta· 
haneoi bas tabibi ve okul müdürlüiiiroe l'ÖnderileceldeTdlr. 

1 O - Münıcaatlann Aiunoo 194 1 nlharetine kadu 00118 erdlrllmeal l&
zımdır. 

11 - Olcurlann lcabul edlldllcleri ve mektebe haerlcet etme tarilılerl ayııİ 
nuıkamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulaft bulundu~ Anlra,.,.ra ka<l.u gelmek Te 

okulda tekrar yapılam 11hhl mUH•ne neticesi ha•talıklan teb•yyün eden
leTiıı memleketlerine gitmek için ma0taf edecekleri rol panlar. lcendllerlne 
.ıt olcakbr. 

AnhTa Merkez Haatahaneti Bas Tabibi ve olrul müdüı-0 albay 
Dr Sahan Barut~ 

17 20 23 26 29/M,yu. 1 4 7 10 13 16 llJ 22 25 28/Haziran 
"" 1 4 7 10 1:3 16 J<ı 22 25 28/Temuz "e ı 4 7 10 H 16 19 

22 2S 28 30/Ağustos/1'141 180• 1111) 

Kendinizde 
nızda 

veya ç()(uklan
~ördi..iünüz 

Ral•i7.ff1ı:. Kenonlık. Raımnımhk. K•nıı dnlan. Karm ,ı-leri. 8nnm 
m•l<ad (nı,ınm .. t. Ohurluk. llao dönmesi. Salvo akn>e<ı. S•r'na ıı..n
sinir halleri. Cece korkulan. Cört11"de. iııi-.le bnukluk. cibl pyri 

tabii h•IWr: 
Bunlar vev!P !ellen sevlerin temiz ve nf olmamo!nndan dnl•V'l bıı"*k· 

farda vefisip Ureven ve kanlanmızı emen !IOlucanlann teolrldir Bunlardan 
kurtulmak !ela EC'Zaneden bir kufu Santa alınız... Ve içindeki tarife mucibin
ce kullaııınu... Dt!rhal kurtulursunuz.. 
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RUSL R STRATEJiK ·TAAR· 
RUZDA BULU . 11YA· 

CAKLAR ~I? 

As'lıe,. ei elerine ya d itan nııı çı ınc b 
el e ed§leceJı 11a i atla ödene~eiı-Sf PAR Ş ETTi 

Londra, 22 (A.A) - Bütün gazeteler 

--O---• 
--<>---

AEman!ar Ulıran~a~a 
buğday mafasu!ünü bi;· 
meğe başlamışlar-- me
rilıa ne yapacalı?- Bul· 

gar· an 11e ital~a •• 
Radyo gazetesine göre Ruslar. Smo

lenskin hfi1a kendi ellerinde o1duf,runu 
söylüyorlar. Fakat Almnnlnrın cenup 
cephesinde ilerlediklerini itiraf ediyor
lar. Gelen haberlere göre Almanhı.r şim
diden işgal ettikleri Ukranya kısmında 
buğday mahsulünü biçmcğe başlamış
lardır. Ukranyada mahsulün bu sene iyi 
ol~uğu ve Ruslar çekilirken yeşil oldu
ğundan tahrip edilt>mediği haber veril
mektedir. 

Vaşington, 22 (AA) - Harbiye 
nezareti dün iki bin hafif ve orta tanle 
siparişi- vermiştir. Bu sipariş Amerikan 
\.'c lngiliz ordularının tank bakımından 
t çhizi için hazırlanmıs olan programın 
bir kısmıdır. Bundnn başka son model 
900 bin demir miiHeı sipariş edilmiştir. 
~AMERiKA DERHAL 1 JARP 

Alman ileri hareketinin artık hız.ını ve 
şiddetini kaybetmiş olduğunu yazıyor
Jar. Dey]i Meyi gazetesinin nskeri mu
harriri şöyle demektedir : 

İkinci taarruzun başladığı günı:kn 
bugüne kadar on gün gccm!.ş bulunu
yor. Bu müddet zarfında Almanların ta· 
hakkuk ettirdiği şeylerin tahmin edileı:
lcrden cok az oldu~una hiç şüphe yok· 
tur. Vfıkm Alınanların bazı noktalama 
ehemmiyetli terakkHer elde ettiklerini 
görmemezliğe gelmek ihtiyatsız bir ha
reket olur. Bu ternkkilcr b!r kaç yerde 
tehlikeli bir mahiyet bile almıştır. Fakat 
cephenin diğer kısımlarında kaydedilen 
terakkilerin birinci taarruzda ~lde edı· 
len ilerlemelere nazaran daha a~ ol· 
dueu muhakkaktır. 

Tam bir ay olmu.ştnr. Rusyadn harp 
devam ediyor. Rndyo gazetesine göre 
bu müddet zarfında Almnnlnr Sovyet 
huduUan içine 603 kilometre derinliği
ne kndar girmiş bulunuyorlar. Şüphesiz 
bu lmdıır kısn bir uımnnd'a hu kadar de
rinliğe varmak biiyiik bir muvnlfakı ... 
yettir. Faknt son znmanlardn Alman ta
arruzunda bir ağırlıısmanın da göze 
çarptıj:;rı inkar edilemez. Stalin hattının 

lst~nbul, .2~ (Yen:. Am) - Belediye asker ailelerine temmuz ny]1kJıı 
~erebılmek ıçın beledıyeler Bankasından 160 bin liralık istikraz akde 
llr .. Bu para asker ailelerine yardım layihası kanuniyet keabettikten sonra tc 
cdılecek varidatla ödenecektir. 
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ta yel ve Danimark da 

Londra ve Moskova Almanların ileri 
hareketinin ya.·aşlat;fığını iddfa ederken 
Bertin ve Roma hnrekıitın bilakis in
kişaf mdan memnuniyet beyan ediyor ve 
Rus ordularının imhasını artık hir gün 
meselesi gibi gösteriyorlar. Bitarnf kay
naklnrdan gelen haberlerde Almanlnnn 
üçüncü bir hamle dnha yapmak üzere 
olduklarını bi1diriyor. Bunu tevsik ede
cek deliller de mevcuttur. Binaenaleyh 
önümüzdeki bir kaç gün içinde Alman 
Rus harbinde ehemmiyetli inkişaflar 
beklemek yerinde olacaktır. 

JAPONYA HAREKETE 
GEÇMEK -OZERE 
Japonyanm da harekete geçmek üzere 

olduğuna dair emareler çoğalmaktadır. 
Fakat günler geçtikçe hedefin Rusya de
ğil, Fransız Hindiçinisi olduğu beliri
yor. japonya üç istikamette harekete ge
çebilir. Evvela Rusyaya ka~ı, sonra 
Hollnnda Hindistanına korşı ve nihayet 
Fransız Hindiçinisine karşı. . 

Rusyaya karşı harekete geçmek bU
yük bir devlet ile harbi göze almaktır. 
Hollanda Hindistanına karşı harekete 
geçmek mutlak Amerikayı dn harekete 
getirecektir. Bunun için japonlar Hin
diçiniye göz koymuş olacaklardır. İkin
ci bir sebep de Hindiçiniyi ele geçirmek
le japonlar Uzak şarktaki askeri vazi
yetlerini takviye edecekleri gibi muhtaç 
oldukları bir çok iptidai maddeleri de 
bu memlekette bulabileceklerdir. japon
lann hareket etmek Uz.ere bulundukla
rına dair son 24 saatte elde edilen ema
reler şunlardır:~ 

Japonya umumi seferberliğe yakın bir 
vaziyete girmiştir. Ordu şeflerinin de 
iştirakiyle içtimalar akdedilmiştir. ja
pon matbuatı Hindiçiniye karşı şiddetli 
hücumlara geçmiştir. Hindiçini kendini 
müdafaa edebilecek vaziyette değildir. 

Fakat acaba Amerikanın vaziyeti ne 
olacaktır? Belki de bunu öğrenmek is
tediği içindir ki jaoonya birden hareke
te geçmemiştir. Filhakika Amerika da 
hazırlanmaktadır. Ruzveltin konın-eye 
son verdiği bir mesaj bunun delilidir. 

HlNDlÇ1N1Yt NtÇtN 
lSTIYORLAR ? 

iLAN ETMELiDiR> - . 
Ncvyork, 22 (AA) - cSamueI 

Grafton> Nevyork Post gazetesinde 
şiddei.li bir maka!~ yazarak Ameriknnın 
derhal Almanynya harp ilan etmesini 
istiyor ve ezcüml• diyor ki: lngi1tere 
zaman tayini hususunda serbettir. Hal
Luki Hitlcr yıldırım harbının eııiridir ve 
bir gün de belki kurbanı olacaktır. Hit
lerin acele etmesi ltızımdır. Bizim ise 
neticeyi beklemeğc vaktimiz vardır. 
Hitlcr bize kend:Sine itimat caiz olma
~ığım .ö~r,.tti. Bımun idndk ki yapl'ca
gı yenı sulh teklifi reddedilecektir. Şim 
di Amerika derhal haro ilan etmelidir. 

---~·---

japon""anın Rin
di.;in ·ve -::a-r

ruz etmesi 
he 1:leniyor 

.larJonlar lıendi!erince 
mühim bir deniz yolu 

lıesfetmisler-
Tokyo, 22 (A.A) - J~pon rnüna'lrnlüt 

Nezareti Korile ve Okayda adalan ara
sında yeni bir deniz yolu 'keşfedildiğini 
bildirmiştir. Beynelmilel gerginlik v~zi
yetinde japonyanın mUdafaasmda mü
him mevkii olan Korile, adalarının mü
dafaası için bu yolu~ keşfedilmis olma
sı manidardır Bundan sonnı Korile ada
sına işleyecek olan vapurların kecıfedi
lcn yeni yoldan geçecekleri za~edi1-
mektedir. 

HfNntCfN1YE TAARRUZ 
lHTlMALt 
Londra, 22 (A.A) - Rovter Ajansı

nın Uzak şarktaki başmuharriri yazı
yor: 
Japonyanın muhtemel biı hareketi 

hakkında hissedilen heyecan muvakka
ten ortadan knlkmışsa da tvi malumat 
alan Sinl!apurdaki mücıahitJ~r yakında 
Hindiçinide b:ızı hS'3icıeler olmasma in
ti?.ar etmektedir. lleri gelen mü~hit
lerden birisi bir janon bareketinin Hin
dicinide vuku bulması ihtimalinden 
bahserlerek demiştir ki: 

- Bir sır varsa yakında ortava çıka
caktır. Uzak sarktaki D emokrat cephe
si vazivcti y&kından siikunctle takip et
mektedir. 

Japonya Hindiçiniyi niçin almak is
tiyor? Sebeplerden biri askeridir. Çün
kü Kamboçu ele geçirmekle japonJnr 
mühim hedefleri ola.'l Filipin ve Bomco 
adalarına yaklaşmış olacaklardır. Cenu
bi Asyanın işgaliyle de Singapura yak
laşacaklardır. Fakat japonyayı Hindiçini 
ve Siyama sevk eden asıl sebep iktisa
didir. 

Hindiçini ve Siyamın iktisadi vaziyet
lt>ri japonyaya nisbetle daha düzgündür. 
lktisadi kaynakları da daha boldur. 
Yalnız Fransız HindiçiniSi 1.400,000 ki
lometre murabbaı eenişli~nde büyiJk 

DAHA KARAR VERMBM1SLER 
Londra, 22 ( A.A) - Halen iapon ka

binesi teşekkül etmiş olmakla bera
ber henliz hiç bir yeni hattı harekPt it
tihaz etmiş değildir. lnaiJi:ller U?ak ve 
doğudaki vaziyeti büviik bir dikkat ve 
alaka ile takip ediyorlar. 

---- ---
ltalvan tebliği 

bir mem1ekcttir. Mütev~ffa Lord Nort- --<>--· 
klayf Hindiçini için dilnyanın en güzel Roma, 22 (A.A) - İtalyan orduları 
ve en kıymetli yerfarinden biridir, de- umumi karargahının 412 numaralı tcb
mişti. ~femleketin tabii kaynakları bu- liği: 
rasının kısa bir zamanda iktisaden iler- İtalyan tavyarcleri 22/I'emmuz treccsi 
lemesini mümkün kılmıştır. Ahalisi yeniden Maltarlaki üslni bombarclıman 
Hindistan ahalisi gibi milliyetperver ol- etmişlerdir. Şimali Afrikada Tobnık 
madığından ecnebi idaresini tabii telak- ceohesinde düşmanın yeni hücum teşeb
ki etmeğe alışmıştır. Bu alışıklık da ja- büsleri yeniden kırılmı~tır İtalyan Al
ponhın teşvik eden bir Amil olsa gerek- man tayyareleri müstahkem inevkiin 
tir. Kömür, kalay, cinko mnd(.'nlerivle miiilaföa tesisatını, batarynlannı ve mo
kauçuk ve pirinç mahsulü mcbwJdiir. törlü vasıtalarını bombardıP'lan etmiş
Siyamda da kaucuk, kalay No~ram kö- lerdir. Massa Lourhun simali l!arbic;in
nıür. bakır, manganez ve diP.er bozı kıv- de Alman tayyareleri bir n~iliı sarnıç 
metli cevherler istihsal edilir. Bu m·n- ~ernisine hücum ederek batırmıslardır. 
denlerin japonva kin ne kadar Jüzumlu 

1
Dilşman Bingm:i ve Derneve hücumlar 

ve. ehem!11iyetli olduğu kolayca tnkdir yapmışlardır. Sarkt Afrikn,da Uolnhefit 
olunur. Iste Hindicini seferine bunun vamizonunun ttalyanlRrdan ve müstcm-
için temayül ~österiyorlar leke efradından müre-kkeo müfrezeler-

BULGARlSTAN - 1TALYA den mütec:ekkil olan bi!" Alman kolu mu-
Bulı7~r. Başvekili B .. Filof şer~fi~e B. vnffakıyetli bir ke~iI hart" keti yanmış ve 

Mussohnı tarafından zıyafot verılmış ve diisnıanın müd~F:ı:ı tertibatı irine h:ıvli 
her ikisi d(.: nutuklar söylemiştir B. sokulmuştur. 20 l'J'nmmuz l?ecesi bir 
MussoHni Bulgar Ba~vrkHine hoc; gc>Jrli- dfümınn tavvaresi Caltanu•c:Pttn evaleH 
niz derliktrn sonra üclü pakta ilti- dahilinde Maz7~11ins sehrine bi; kac 
hakınd:ın dolavı Rulvaristanı tebrik et- bomba atmıŞtır. Sivil ahaliden on iki ki-
micı ve .dPmi~iir ki~ si ölmüş ve altı kic:i yaralanmıştır. 

Balk:ınlarda ccrevan eden son hlidi· · 
seler Rul<>aristanı Aı-mıvutln~un hudut 
komc:usu vaomıcıtır. ttalya Bulgaric:ton
la Arnavutluk aracımda dnstane müna
sebetlerin vp icıhirJi7ıinin dııha lruvvetl! 
oJrmıc:•nı c:icl~etlC' ar.,u etm,..k!C'clir 

B. Filo{ d:ı !'Pvnbında BuJc.,,.ic;tanın 
Mihvı>r n<>ulııtl ri caf ında vrr a lmacıın
dan do'""' ....,nmnunivetini. ifodC' etmic: 
ve dPnıi.,tir ki: 

Bnlr!aristnn b ır!iin Armıvu•)ıı~lp 
kon"' ..,ı.,,u..,tur . B•ıl"arlar f'c:asen Ar
navııth•"ı k:ırcıı her ıamar ôrıc:tanc> hic:
ler brslemislerdir Amavı11lukla kom"" 
o1ınnk .:ı""Y!Pk. ttalyn ile komşu olmak 

A. 
l:or ve,.iyor •• 
Londra. 22 r A. A) - Mnliye nazırı 

~ir Kinı;t4ley Vud PVE.m knmarasındn 
••ple.oilt Amerikımın büviik Rpitanvava 
415 mil\'on doll\ jkrrntta hulunaca~ı· 
.,, bildi,.mi!ltir. Bu ihaz icar ve iare ko
. unundnn Örıcı: va~ ·lan siparişlerin be-
1Alini ödemek icinclir 

~cme'ktir. Bu müstcrek hudut asırlarca 
~ulqar vp 1talyan milletlerini biribirine 
':>ağlayacaktır. 

us sefe heD'Hği 
henüz bfgıı .. 
Londra, 22 (A.A) - Sovyet muka

"~meti devam ebnektedir. övle ki Al
n:an tebliiinde bir kaç günd~nb'!ri imı.i 
necPn ,t-hirJer hemerı hemen ayni sehlr
lerdir. Hatta b:l7.ı defolur Almanlar bir 
iki gÜn evvel tekrm- ettikleri tehirler
den bahsediyorlar. 

Rusların şimdider. ihiyatlarını muha
rebeye sevketmcl. mecburiyetinde kal
dıkları iddialarına gelince Rusyada 
t ... m seferberlii?in P\"Velden derpiş edil
diği şekilde bir aya mütevakkıf olması 
l:.u iddiayı kendiliğbden tekzip ediyor. 
Alman taarruzund..:n bir ay geçmi~tir. 
Ancak şimdi Kızıl ordu tam seferber 
vaziyettedir. Stı..liıı başvekalete muadil 
olan mevküni muhafaza etmekle bera
ber miidafoa komiserliğini de deruhde 
etmİ"ltir. Bundan bövle Üç bö)ız,.de,.ya
ni şimalde Voroşilof. beyaz Rusyada 
Timoçcnkof ve cenup batısında Budyeni 
bölgelerini kontrol etmektedir. 

Stalin sa~ne arkasındn uzun yı11ar 
kflldıktan sonra enerjik bir şefe milletin 
Hizum hissettiği :ıahada milletin mukad
derahnın idaresini acıkça eline a1mış
tır. Bur.ün Stalin ordularının Hitlerc 
mukavemeti bu ~ef tarafından yılJar
d anberi milletin k ynakları tanzim edil
ınek ve sanavi istihsalatı müdafaa işle
rine tııh11ia edilmek suretiyle azamt de
receve cıkarılmıstır. 

UKRANYADAKIMAHSUL 
U!~ranyada mahsul biiyük bir gayret

le toplanmnktııdır. Toprak işçileri ay 
ı,ağında b ile ça]14maktadır. 

---- ---
Makineye 
, , erilirken 
us -- -Jng.iliz tayyare

ler~nin akınları 
--o--- . 

Londra, 22 (A.A) - lngiliz hava ne
zaretinin tebliği: 

Bugün öğleden bir az sonra · Blen
baym tipindeki lngiliz bombardıman 
tayyareleri avcıların refakatinde olarak 
Rouenin garbinde Seine üzerindeki Let
rait deniz inşaat tezgahlarına taarruz 
etmişlerdir. Hangarlann ve kzıaklann 
üzerinde infilfıkler olduğu görülmüştür. 
Hedef dumanla kapalı olarak bırakıl
mıştı.r. "vcıların:ız şimali Fransa üze
rinde de geniş keŞif uçuşlarında bulun
muşlardır. Bu hareketler esnasında 4 
dilşmıın avcısı ' taruip edilmiştir. üç avcı 
kaybettik. 

Kahire, 22 (A.A) - Orta şark İngi
liz hava kuvvetleri kumandan1ığmın 
tebliği: 
Ağır lngiliz bombardıman tayyareleri 

20/21 Temmuz gecesi Napoli limanı ile 
civarındaki garai yollarına taarruzda 
bulunmuşlardır. Daha ilk bombalar he
def üzerinde büyük yangınlar çıkarmış
tır. Müteakip tayyarelerin bombalan bu 
yangınları genişletmi.o;tir. Yangınlarla 
beraber infilakler de olmuştur. Aynı ge
ce ağır bomba tayyareleri Bin!{azidrki 
doklara da taarruz eylemi~lerdir. Rıh
tımlarda yane:ınlar ve infilakler vu'ku
bulmuştur. Bütün tayyarelerimiz sali
men dönmüştür. 

Almnn ta vyarel eri 
ric 'at eden Rus 
kı taların ı bombaladı 

-0---

Berlin, 22 (A.A) - 21/Temmuz. Al
man Savaş tayyareleri Smolenskin şar
kında ricat halinde bulunan Sovyet kı
talarını da mütemadi dalgalar halinde 
iddetle boınbalnmışlardır. Bolşevikler 
ağır ve kanlı zayiata uğratılinişlardır. 

Hava rruharebeleri 
Berlin, 22 (A.A) - D. N. B. nin öğ

rendiğine göre bu sab:ıh erkenden 
Manche üzerinde ngiliz tayyarelerlyle 
Alman avcıları arasında şiddetli muha
rebeler olmuştur. Şimdiye kadar alınan 
haberlere nnzaran Alııuın tayyareleri 
hiç bir kayba uğramamaksız.ın 6 tngiliı 
tan'tlresi dÜ§'Ürmüşlerdir. 

yarılmış olmasına rnğnıcn Alman taar-
ki Sovyet rr..emu 

ruzunda samldığı ve önceden tahmin ------.-------
cifildiği. ha~ıır seri bir ~nki~af gö~leme· Enurum, 22 <A:.A) - Sovyet Russ - len otobüslerle Sarıkamışn gitmek 
nıe .. ktedır. Smolcnsk duşc~ı n1!1 pın ol- nm İtalya ve J?ıı?JmnrkadaJ? .sefaret er- re hareket eylemişlerdir. MisafirlE!'.l" 
dugu halde nmharcbclerın hala Smo- kan ve memunnınden 142 kişilik bir kı- nkamıştan itibaren trenle yoU n 
lcnsk bölgesinde cereyan etti,i;rinden bnh- file dUn snbnh tren1e buraya gelmiş ve vam edeceklerdir 

11 
na 

sediliyor. Halbuki Moskova yolunda bu: bir müddet istirahatten sonra ihzar edi- · 
rası gayet mühim bir sevkü.l~cyş ~okta· •111111mı111ıırıımııım111ımmıııııı1111111111111111ını mııı111111111mır11111111111111111111ııuıııııııfllllll 
sıdır ve Stnlin hattının gerısındedır. B 

Buna rağmen Alman taarruzunun sü- J • ı ı l h 
ratl~ !nki~af e~~i S?vyet mukave- ey e mı e iZi aç o 
metinın şıddetım ~osterır v_, Sovyetle-
rin sndece Stalin hattına ı;ivenmeyip • • A k d 
derinliğine do~ d~ müdafaada bulun- mıtesı n ara a b. 
duklan kanaatını hasıl eder. . 

B!r aydan beri devam eden bu harpte 

Sovyetler her.üz stratejik bir taarruz b •• t k e ı d • 
yapmaınıslardır. Daha ziyade tabye sa- uro eş ı e ıyo 

~':n~:riu~~re;:1~~~~:d=~=~la ça~= 
mı.şlardır. Sov:vet kumandanlı~nın faa- x*x---------
Jiyetinden ileride ne tarzda hareket ede- Ank~a, 2~ (A.A) - Doğu Avrupa Türk hükümeti beynehnBel komiteni 
ceğini kestirmek imkan haricinded!r. cephesı Uzerındc muhasamatın başladığı bu talebini mlisareatle kabul etmiş v 

Eğer kfıfi kuvvetleri varsa stratejilt ~nn 'lx:~elmilel kızılhaç komitesi mU- kızılaya da tam işbirliğini teklif eylem 
bir taarruza imkftn verilebilir.. DUnkü hanp bütün memleketlere müracaat tir. Beynelmilel Kızılhaç komitesi si 
tebliğlere göre vaziyet değişmemiştir.. e?erck esir ve enterncler hakkında ve- dilik büronun teşkili için Ankaraya bn 
Alman teblijti mahal zikretmeksizin Sov- n]ecek maH!matın teatisi için tarassut- delege olarak doktor Marselliyi gönd 
yet mukavemetinin sarsıldJğından bah- ~ b~~nk arzusunda olduğunu bil- miştir. Ankaroya muvasalat etmic; ola 
scdiyor. Sov:vet tebliği 21 temmuzda dirmıştir. Alakadar bütün hükümetJer doktor dün Hariciye vekaletine ilk zj 
Pskof, Polovsk, Smolensk, Nedel, No- bu milracaati müsait bir surette karşıla- yareti yapmış ve umumi katip Numa 
vograd Volinsü istikametlerinde nnuda- mışlardır. Beynelmilel Kızılhaç komite- Menemencioğlu tarafından kabul edil 
ne muharebeler devam ett!ğini bildir- si, komiteye mensup bir heyetin de Tür- mist:r. • 
miştir. Bundan da Almanların cephenin kiyede yerleşmesi için Türk hükümetine Heyetin teessüs ve m~i sartları ~ 
simal ve cenup kısımlarında büyük bir müracaat etmiş ve merkezi Ankarada rüşülmüs ve doktora bu mühim ins 
Sovyet mukave"metiyle karşılaştıklan b~unacak olan bu heyetin mevzuuba- vazifesinin ifası kin bütün kolaylıkla 
nnlasılıyor. hıs mnlfunatın toplanması ve teatisi için gösterilmiştir. Müteakiben doktor ;Kı 

ALIUAN HAVA HÜCUMLARI bir büro tesis etmesini teklif eylemiştir. zılay idaresi ile temasa girmlştir. 
Evvelki gece Moskova bombardıman •ı•••ıııııı111111 111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111:ı 

edilmiştir. Alınanlar hava taarruzlarını H • ı k • • 
dalıa ziyade cephe harekfttma ~d~ıru- ar ç e e e t l 
vorlar. Alman orduları şarka dognı ı1er-
1erken evvelA Minski ve harekflt daha 
ziyade sarka intiknl edince Smolenski k t • • ı • 
~:~:;:~arı!ıaş1:!1;· ~~~e:as; ze şe er ge _ ırı ıyor 
tevcih ettiklerini ~örüyoruz. 

RUS 1' .\ VACJLl(;J t tanbul 22 (Y · As ) M · • 
Deyli Ekspresin havacılık muhabiri ~ ' . . em ır - ersıne 1 Hariçten memleketimize yeniden mtl-

bir yazısında Rus havacıhğını .şimdiye ~arıçten ge~en toz v~ ~esm~. şek-:r- him §eker partileri getirtilmesi için 1~ 
kadar örten esrar nerdes:ni biraz kaldı- erd~n 5 bın tonu şelrr!mıze gonderil- şebb!Wer yapılmış bulunmaktadır, 

B d d · ki · Vaktiyle miştir. 
ryor. u Y~ 1 a . 1e~

1Y0} :R ta 111111ııumırıı11111111111111ım11111111111ııııımı ıım111 nm1111mmıırm1111111111111n 1111111 1 1111111111111 11ıı• 
1snanyava gonuen m~ o an us yya- v ı • ı k 

1 
d releri filhakika orada bir işe yarama- •• • • 

mış!ı·. Fakat bunun s~bc;bi StaJinin ora- a l er oy ere g l ıp 
ya ıvı Rus tayyarclermı yollamamış ol-
masıdır. Vaziyeti tahmin etmiş olan 1 • k 1 1 Stalin en iyi tayyarelerini başka :ıaman gece eyı a 
için saklam1stır. HattA Fin hnrbmda bi- n m a le e • 
le son model tayyareler kullanmamısbr. 
Rusların İngiliz Spitfayer tayyarelerine 
benziyen tayyare tipleri vardır ki İn~
liz tayyareleri derecesinde sürate malik 
oldukları gibi avni derecede mükemmel 
sil5h1arla mücehhezdirler. 

Ankara, 22 (Telefonla) - Dahiliye zamanın müsaadesine göre bir kaç köye 
vekfileti valilerin bulunduktan vildyet- uğramak ve köylülerle görüşüp dertleri
lerde devletin ve vekaletlerin mümessili, ni anlamak, hUküme&.in onlarla alUkası
idarl ve s!yasi icra vasıtaları olduklarım. nı filiyatla anlntmak ve hatta bazı köY" 
vilayetlerin umumi idaresinden mesul )erde gece kalmak, halkı tanımak, onlo
bulunduklannı bildirerek valilerin va- nn hizmetinde muvaffak olmak :içiıı 
zifeleriyle daha yakından alakadar .ol- lüzumludur.• 
malannı, teftiş ve mürnkabe işlerini da- Tamimin sonunda valilerin bundan 
ha sıkı bir surette takip edebilmelerini sonra vildyetleri dahilinde yapacnklnt' 
temin yolunda ynptıh bir tamimde ez- tetkik seyahatlerini bir raporln veldllcte 
cümle şöyle demektedir : •Her kazada bildirmeleri istenmektedir. 
ııııııııııııııı ı ıı ııııı ıııııııı ııııııııııııııııııı ıııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııı ııııııı ı ıııııı ı ı ııııııı ı ı ııııııııııııı 

Irak bizden bira istiyor 

Bilindiği gibi bu İn~iliz avcılan İngil
tere muharebe~ini ka?.anmış olan mu
harebe tavvareleridir. Bunun Ruslarda
ki benzeri İ. 18 tipidir. Bu tayyarelerin 
sürati 600 kilometredir. Motörleri 1100 
beygir k'.uvvetindcdir ve sekiz mitralyöz 
ile milcchhczdir1er. Bu tayyare planı 
Spitfayer ·109 İngiliz ta~are tipini esas
lı surette tetkik eden Rus mühendis! 
Polikakof tarafından yapılmıştır. Rusla
rın T. B. 6 is!mli veni bir bombardıman 
taYYareleri de vardır. Tek satıhlı ve dört 
motörlü olan bu makine1er beş bin bey- İstanbul, 22 (YENİ ASffi) - Şimdi tngiltereden Bira getirtememekte ola!S 
gir kuvvetinde olup 2000 hllo bombayı Irak, Türkiye İnhisarlar idaresine müracaat ederek Bira istemiştir. 1.ohlsnrlat 
1800 kilometre mesafeye kadar götürür idaresi bu tekliti tetkik etmektedir. 
ve san tte 400 kil o metre sürat 1 e bu yolu il 11111111111111111ı111ı111111ııı1111111111111111111111111111111ııım 11111111il111111111111111111111111111111111111111111111' 

k~~~~n aynca iyi wzıenmiş sayısız Muamele Vergisinden muafiyet ıartı 
tayyare meydanlan vardır. İleri hattaki - ----- ------
mevdnnlardan başka Moskovanm şar- Ankara, 22 (Telefonla) - Teşviki sa- lan karam bağlı listede yaclı eşyanıl> 
kı;da kuvvetli hava teşkilôtı mevcut- nayi kanunundan istifade eden müesse- muamele vergisi muafiyetinden istifade-' 
tur. Rus hava filolarını muntazamen selerin getirecekleri makine, Slat ve leri iktisat vekSletinln mUsaadcsine t1i" 
beslemek icin memleketin her tarafına bunların yedek ve tecdit parçalan ha'k- bi olduğu hakkındaki kararname veltil-' 
dağıtılmış bir çok tavvare fabrikasiyle kmdaki kararname ile mer'iyete konu- ler heyeti tarafından tasdik edilmiştir· 
muntazam calışan teşkilAt ta mevcuttur. = 11ıı11 ııırr•" ··•· ırn ·11111111111111ıuı 1111111ı•111:1 • •: 

~ ,,,. '' mücade- ~ 
i lesinde uv- = 

.,= ~vetli ola mı ~ 
- Londra, 22 (A.A)"- Almanlar V -
§harfini Alman zaferinin alameti te- § 
§ ıa.kki etmekle büyük bir zatıf itira- ; 
§ fında bulunuyorlar. Çünkü V mii- § 
§ cadclesi üç aydan beri b::ıc;fodığı § 
: halde ancak şimdi bundan bahset- ; 
; mek Almanların akıllarına l!elmiş- § 
§ tir. Zaten V İngilizce zafer Victory E 
: kelimesinin baş harfidir. Almanca E 
~ zafer ise Zieg kelimesidir. Bu suret- 5 
: le bütiln zu1üm 9örmüş memlc-ket- : 
~ terin tekrar istiktaıe kavuşmak nr- E 
; zularııia' mııni olam1yacaklann1 Al- ~ 
: ma'?llar itiraf etmiş bulunuyorlar. :; 
:ı ı ıum ı ı ı ımıı ı ınırıı 111111111111111111 ı ı ııııı ı ı ıuııı:o 

iz mir Al man konsolosluğundan: 

Alman radyosunun rürlıce haberler neıri'YO" 
tının 'J'ürfdye yaz saatiyle her gün 

49.92) Metre üzerinden saat 145 te .. 
125.4 ) 

1339 •• ) 

25.31) Metre üzeri1rden saat 2045 ıe .. 
1339 •• ) 

JJ.22 ) Metre üzerinden saat 22.·· de .. 
i339 •• ) 

. Yapıldığı Utin olunur .. 


