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YENİ ASm Matbaıısında basılmı,hr .. 

At A RESMi TEBLIGI 
Büyük, küçük 
Sovvet ~rupla
rının inalıası 
de\ am ediyor 

n,, 
18 Sene Evvel Bugün 

Türk istiklal ve tamamiyeti ''Lozan,, 
da devletlerce tasdik olunmuştu 

Tauııarelerin bir şehire gece 
-....;.-< 

hücumunu gösteTen temsili Tesim 
~ ~ 

Sulh Şimal cenhesiıı-

Şartları 
de '\'azivet 

Moskaoaya yeni bir 
hava akını yapıldı 

·--<>-· 
Ukranyada Alman, Ru· 
men, Macar ve Slovak· 
ıar Rusları takibe de· 

vam ediyorlar 
Berlin, 23 (A A) - Alman ordu

l:ın baş kumandanlığının resmi tebliği: 
l,;kranyada Alman, Rumer., Macar ve 
Slovak kıtalan dün de düşmanı takibe 
devam etmişlerdir Cephenin diğer kı
sımlarında büyijk küçük Sovyet gurup
i.ınnın ihata ve imhasına devam edil
Mektedir. Bu guruplann kurtulmak için 

Türk milleti bugün 
faza edi vor oe o 

tUS RES~.I TEBLIG1 

üyük muhare
beler oluyor, 

cephede mühim 
deiişiklik yok 

y~ptıkları bütün teşebbüsler akim kal- ----o---
mıstır. Moskova 23 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Sasırtına taarruzlarımız neticesinde 22 Temmuzda kıtalarımız Petro Zo-
düıı:ımı\n son derece zayiat venni,tir. vostsk, Porhof, Smolensk, Zitumir is-

FiN CEPHESiNDE tikametlerinde büyük muharebeler ver-

istiklal savaşı yıllarındaki 
zamandakinden pek çok 

birliğini muha
kuovetlidir ••• 
• 

A terikanın 

Düşündüvü 
Sulh esasları 

Alıranı~rın Leninqrada 
doöru ilerlemekte o•-

Fin cephesinde harekat plan muci- mişlerdir. Cephenin sair kısımlarında 
hince devam ediyor Yeni arazi kazan- mühiın değişiklikler olmamıştır. 
dık. 22 Temmuzda hava kuvvetlerimiz 

-----o--

suaıasızlanma ve 
llıtısadi adalet! 
Harbin en çok kızıştığı bir sırada yi-

111e sulhtan ve suDı şartlarından bahse
diliyor: Almanya Sovyet Rusyayı Nak
avut ettikten sonra - eğer edebilecek
se • tngiltereye İngiliz menafiini de ko· 
ruyocak bir sulh teklif edecekmiş. ngi
lizler B. Hitlerle hiç bir şekilde müzake
reye girişmeyeceklerini o kadar çok ve 
Jı:at'i olarak tekrar ettiler ki bu l(ibi sulh 
teklifini nasıl kabul edebilecekleri gö

~ 

doğu bildirnnuor 
Finler bir Rus alayını 

imha ve bir cok levazım 
iğtinam ettik diyorlar 

Helsinki, 23 (AA) - Sovyet - Fin 
cephesinin dün aktamki vaziyeti hak
kında aşağıdaki mnlG.mat verilmekte-

dir' 
Hankonun muhasara!lı devam edi-

yor. Vipuri önünde Ladoganın şimalin
de eski Fin hatlarında muharebeler ol· 
maktadır. Finlc..ndiyalar Vikarentan1n 
ve eski hududun bh hayli ilerisine var
mışlardır. Sark! KATeli ile elmRlinde iş-

• SONU 3 t}Nc t) SAHİFEDE -
:rtilmüyor. Fakat hiç bir şeye yemin et- =-=--..,..---.--------
mek doÇu dej.\ildir. Önce bakalım B. ~~~~,,.,:,,;'.,,.<::;><:::...,.-.;:ı.-.;:ı...;.=:-,:::;:~ 
l!itler ne t eklif edecek. Yapılacak sulh- " 
ta mavzuu bahis olan yalnız Almanya SON DAKİKA 
• e İngiltere değildir. Aşağı yukan bil· 

MOSKOV A YiNE BOMBALANDI 87 düşman tayyaresi düşürmüslerdir. 
Mühim Alman tayyare teşekkülleri 14 tayyaremiz kavbolmuştur. Mütem-

- SONU 2 iNCf SAHfFEDE • - SONU 3 'ÜNCÖ SAeiFEDE -
~~~ ... ,,,,.,_~ """',-.,..c:.~,... ...... ~ 

t Un Avnıpa memleketleri v e doğrudan • •• ._ • • • • • • • 
doğruya, bütün dünya memleketleri de Alman tayya1'e Jıilcumlanna uğramağa b<l§layan Moıkoııada" bir görilnii.f 

~:·~i~ı.::~a~J:t.·~~~t:ııien:c;i~ .1 a P on Yan 1 n Uoskova bombar"ımanıı 
l erin ileriye slireceitt şartlann yalnız ln- d il Tarihi bir ku.-tuıuş 

Garp Ceplıesi,.in Muzaffer Kalınımanı 1le Lozan sulhunu" en büyük 
Amili Milli Şefimiz İnönü çal1Şt1"larhn 

Bugün Lozruı muahedenames!nin im- istik!M ve tamamiyetini filen olduğu gl
zası yıldönllnUne m!i&aıllf bulunuyor. bi hulrukan da ihraz eylemistlr. 
Çok kara giinleri ve ıshmplı sen.,leri ta- Ne mutlu bize ki Türk Milleti zafer 
klp eden kahramanca bir savlettm son- yıllarındaki birliğini ve dinçliğini mu
ra tarihin ender kaydetti!!i parlak ve hafaza ediyor ve ne mutlu bize ki geçen 
mucizevi bir »a!er kazanan Türk milleti, seneler zarfında bu birlik. aynı zamanda 
18 sene evvel bugün, Jo:endisine dü<man cennet vatanımızın müdafaruıı unsuru 
olan hemen hemen bütün bir dünyaya vasıtaları hiç olmazsa beş • alh misli 
hür, Mkim, müstakil ve şerefli ya,amak artın.ıştır. 
hakkını tasdik ettirmiş, kayıtsız şartsız • SONU 2 İNCİ SAR iF EDE • 

Belediye Reisi Ankaraya gidiyor 

ReisicümhuruJlluzdan 
lzmiri şereflendirme

leri rica olunacak 
giltereyi değil. İngiltere ile birlikte bü- Rusyaya sal ır-
tün Avrupa milletlerini ve belki bütün R H 
dünya memleketlerini tatmin etmesi mu} temel OVter muha· atayın ana va- Bacvekllimizden de Fuarın açılıs merasimine 
leao eder. ması '!f 

Mevzuu bahis olan sırf bir kuvvet . b. • .. d··kı t .... k k riyaset etmeleri rica edilecek • Doktor Behçet 
sulhu ise, bu sulh. MiS kuvveti ellerin- ırı nor u e- ana .. e rar a- Uz pazar akşamı Fuar ve tzmir hakkında rad· 
de tutan • muhasım taraflar arasında s etler Ja .. onlarm ıı;o, k I! ovy ,,. - •• yoda on.er ans ve.,;yor ııörfüülebilir. Fakat esaslı ve devamlı elik • • } t t - a·a 
bir şey olmaz. Çünkü lnııiltere ve Al- HindiÇiniye göz • rJDJ aJ1 a Jyor VUŞ U!ı?U ~UD Haber aldığımıza göre, belediye re- Doktor Behçet Uz, Vekil ve mebU!l-
manva arasında bir pazarlık sulhüne, mesini bir oyun isi doktor Behçet Uz Cumartesi gUnU !anınızı da İzmir Fuanna davet edecek, 
her iki tarafı da harpten memnun olarak ddecli lar --<>--- şehrimizden Ankaraya hareket edecek, Fuann bazı eksiklilkerinin tamam.lan-
çıkaracnk bir pavlasma sulhüne imkAo a yor - H ,_ücam tahripkir de• HatayWar dün karta• sevgili Milli Şefimiz ve Reisicilınhuru- ması için alllkadar vekSletler nezdln-
tasavvur ediıse bile, bunun dünyada ha- $angbay, 23 CA.A) - iyi hab er ğlldL Londrada orta taşlarının yddönüınünü muz ismet lnönüne İzmirln derin tA- de temaslarda bulunacaktır. 
kiki bir müsalemet devri açmıyacaih slan Sovyet mahfilleri yakında Japon- .,; ~ ve sevgile~ sunarak g!lzel. İzmi· Belediye reisimiz bu seyahatten bU-
§tinhesizdir. Bunun iCin öyle tahmin yanın Sibiryaya karşı hir teŞ<Ohbüste .pddette dediği.mlZ büyük tezahüratla rimlzi şereflendirmelerini k endilerin- istifade pazar günü akşam saat 19,n 
e~il~ilir ki. uzak ııörüslül;iiiiiı;; ;~3a- bulunacaiiını zan etmektedir. Bu kmab- nevidendi.- » kadaddar d~:.:ıca z:::::-\ıaşvekiliınl.z doktor te Ankara radyosunda İzmir entemas-
•ıo •atlarla ııö<termiş o an ı er fillerde Hindiçinide bir hadise çı ana Moskova 23 (A.A) - Royter ajan· Antakya, 23 (A.A) _ Hatsyın kortu- Refik Saydamdan 

20 
Ağustosta ~t yonal fuarı hakkında bir k onferans ve-

aulh zamanı ı:ıeldimne h!ikmedivorsa. bunun Mançuri hud udundaki faaliyeti sının hususi muhabiri Mister JJek· hış bayramı bugün bUtiln H.atayda en edilecek olan Fuann ac:ılma merasi· recek, bu arada İzmirln imar faaliyethıi 
sulhu miim'Hin kılacak ,~ni şartlarla ·ızlemeğe yarayac~k bir d üsman p roje- sandr Vork bildiriyor: Moskova ttzeri: çoşkun tezahüratla kutlanmaktadır. Bu mine riyaset etmelerini rica eyllyecek- ve bu yoldaki başarılan da izah ede-
;yalnız lnııi!teTeyi değil, di2er bü•ün n. 1 "ı kanaati i:thar edilmektedir. ne ilk alon bizde bazı farklarla sanki münaseb etle Antakya şehri baştan başa 
arnhılorfarı totmin ve ikna etmek i<te- aı 0 

acag yeniden Londrada imişiz hisslni uyan~- _ SONU z İNCİ SAHİFEDE • tir. ~;·"""""""""<::.-<::.-<=>'<=>'~~"""'""" 
yec•ktir. Zavıf olan muvaff•kıvet ihti- rıyor. Almanların gürültülü ve tahriP-
ıııalleri ancak o zaman hir derece kuv- Qd h d kAr diye tavsif ettikleri hücuın Lon-
votlenm;• olur Yok.•a. sulh Derisi kanat- esa ava an drada orta şiddette dediğimiz hücum· 
la;>nı t:lcrar diinvanın Ü>•rine JıeTJnek d ]ardan biridir. Akın Moskova müdafa· 
!çın, f•hlcPtin ve harabiv•thı 1"1'1 olma- bombalan 1 aruıa Almanların layık olan kıymeti 
sını hnl.-lnmof'p merbur' kalacaktır vermed'ğini gösterir. Şimdiki kısa. ge-

B. Hi•l•r sulha hazırlanırlcPTt, henn• ı· u· 1 göre Al celer icin Moskovaya en yakın üsler 
harhe l!İ""nmi• olan Amrriko ~n sulh ng i Z ere • yine bir hayli mesafededir. Ve Alman-
esaslarını düsiinlivor. Amerik• n.,iciye manyaftlft bazı yerle• lann hazırlamağa çalıshklan yeni u_ç';'~ 
MH•t•saruıa ııöre bu osashr ild<!ir: rı"nde matem var h d · "] "d kınlar ıçın 

snsı,.,,ıonma ve iktisadi adalet. t:.n·&~v: ~:~~~ ~u:~d: bulunm~ 
Sil~hsıılonma bah•i. doha ıtecen harp. l Berlin, 23 (A.A) - Harp t.ayyl adr.e- üzere ellerinde bulunan imk§nlara nıs-

t b 1 O k , b' ı,. k eri Odesa limanına hücum etmtı:J er ır. I lmak on eri açı mı•hr vn ıt ır rn ~n- O" "k L' betle çok mahdut olduğu an aŞl • 
fPTan."lAra, mnka~e-lr}Pre VP. MillrtlPr uybu yaı:ıgınlar ... '(;ke.nlm1ştır •. ı~antn tadır. 
Cem;v•tine ra/;men muvaffak oloınamo- ~alr ındakıpaskerı heddlerde ınfılaklar LONDRA HÜCUMLARİLE 
dı er k" rt d . . t ldu ı:;; c muştur. etrol ve liman depolarına 
l~h.17;~ u oh."1" sFlamıml ıv•lc ,".." : . . :1~ . .- da isabetler olmuş ve arkasında büyük MUKAYESE dr 

~nm'"' rr ?l':l 1 o ~Ta n11cı1pııı pıt l k . f· ,,. Dig"' er bakımlardan bu taaruz Lon a-
lnıaııv V , ·ı·ı, 1 _, \·angın ar c;ı artan ın ılaklar duyulmuş- dd tt hücum 
lrl a en:avn~n cnnra cı .. c:::11 rınrı•- va karsı yapılan orta si e e .. "b~ 

rı 1
• Fo1<at miitfefil<l•r sil"•hbrını bı- turALMANYADA MATEM lara çok benziyor. Mutad oldutnı .gı 

r>lcmadolo, r.üniin birinı1P .A lırı>nva da Londra, 23 (A.A) _ iyi malumat Almanlar ilk önce tenvir fişenkled ~t-
tokrar 'ilAhlanmal;a ho•lodı. B. Ritl•riT' mıslar ve dafi bataryalann ateşi e u 

,,]an bitaraf mahfillerde öğrenildiiline S t dafı 0 .... 7.arnan Yanhfiı karc:nl1lrl1 ve mii~a~ ~i- h ~ehrD.yine yardım etmiştir. ovye 
lah<17hnma l•1<lifini mli1tnfi1'1orin - -da- göre Baden kolordusunun cep edeki bataryalan korkunç tarakalarla fasıla
ha dn"rn•ıı Frons.nın • }•hul elmPdi~; zayiatı dolayısiyle Kor.tans ve Badenin sız uğuldıyordu. Halk, evlerinde veya 
hatırlardadır Neticede, ,;JMı•ız Alman- cli~e< şhirlerinde Alman bayrağı yarıya sığınaklarda idi . Yalnız çatılarda yan· 
''a hiitün diinvavı ~ac:::ırt~r~k hir sürat],., :ndirilmistir ~ ~ gın gözcüleri ve tenha sokaklarda as-

o ~~~~~~~~~~ ~~~~~~:~;~;~~~~~~~;:~klelrl~lrl~~;~~~~~u~yl~lrl~l·IClfi•Sl~ •• W.IEl · •••••••••• ~ •• -•• n.~-u1m_~ • •• ~."-~.M_U_~_."_.~•e•d•~--~-w_~.n-H•a•ta•u•a•p•'•er-Jc_~ __________ _ 
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114 -

Pembe ansızın bayılmıştı 

Dördüncü Murat yakında Barsaya gidecekti, 
büyUk bazarhldara ba~lanılmqtı ••. 

Çingene karuı Flnn: beyden imdat 
Umuyormuş gibi melôl melUI onun yü ... 
:riine bakmaktan başka hiç bir hareket 
yapamamJştı ... 

Artık konuşulacak bir şey kalmadı
ii'ına ve meııelenin tamamiyle lıal edil
diğine kanaat getiren dördüncü Mur11t 
büyük bir memnuniyet içinde oradan 
ayrılmağa hazırlandı: 

- Haydi bakahm, Firuz •.. Vakit ol
(lulı:c;a ilerledi. Hazır buraya kadar gel
mişken civardaki bazı evleri de yoklı
yalım... Bakalım. Samatyada oturan
lar arasında veTdiğimiz emire aykırı 
olarak gece ,.ık ,,.akanlara veya gizli 
olarak tütün içenlere rut gelecek mi
yiz).... Böylelerine rastladığımtzda ce
!zalarını vermekte hiç tereddüt ~öster
ınlyeceğimiz tabiidir. (Ouı;e Mehmet 
ağaya bakarak) nastl Duçe? .. 

Bu gece bir kaç ouçlu yakalarsak orı
ları hemen haklamağa muktedir olabi
l~cekmisin 1.~ 

iplerin, kemendln; kıakaçlarla han
çer n bıçafm yanında hazır mı? Ade
timi bilinln ya>.. Ben suçlulara aman 
ve zaman Yermek.ten hiç hotlanmam .. 

BöyL,lerinln Mmen yakalandıktan 
enatte tepelenmelerinl laterirn.. Ozerirı
delci aletleri bir yokla baka}'lm .• Hep
al yanında lıazır Ye tamam mı1 ... 

Duc;e Mehmet ,.Prun uzun kıllarla 
örtillll kalın dudaklannda kendiaine 
güvendliinf göıteren korkunç bir te
benüm belirdi ve elini aililı.lığına ata
rak adam öldürrneğe yarayan bütün 
Aletlerinin buradıı ...Iı:lı ve hepsinin ta
mam olduğunu pa~ anlatb. 

Penbe mlafirlerini ookak kapısının 
önüne kadar t04}'i etti. 

Dördüncü Murat önde, Firuz beyle 
Duçe onun ı>etinde birer birer ve sıra 
Ve kapıdan çıkıtlar. Bir mllddet, padi
cııhla maiyetindekilerin or11dan uzak
l•etıklannı gösteren ayak sesleri duyul
du Sonra bu ayak se•leri ıdt gide ha
fif!iyerek nihayet artık işitilmez oldu. 
Muhit biraz önceki derin sessizliğine 
kRvuttu... Duyduğu ezici korkulara ve 
~edrdiğl üzüntülere ve heyecanlara 
rağmen o dakikaya kadar kendiaini 
tutmağa muvaffak olan falca çingene 

' kansı arbk tahammul edemedi aanki 
birdenbire beyninde bir damar kopmuş 
ve ani bir nezfe uğramıt gibi an9tz1n 
yere düttü, bayıldı, kaldı .•• 

O vakite kadar ortada hiç göriinmi
y~n demirci Memo bu anda birdenbire 
meydana çılı:rvermişti... Yere düşen ka
nsının üzerine doiru atıldı: 

- Aman Penbe.. Ne var, ne oldu 
arana) ••.•• 

Ve duyduğu tel&.• ve ızhrabın büyük 
liiliünde keneli kendi•ini yumrulclıyarak 
Clöğünmeğe, ağlar gibi ince seslerle 
haykırıp inlemeğe koyuldu .... 

-S
T AM VAKTINDE YETiŞEN 
BiR iMDAT 

T opkapı saraymda bilyük bir hazır-
lık başlam1'b. Dördüncü Murat yakın
da Bursaya kadar uzayacak ufak bir 
gezinti yapmah karar verdiğini illn 
ettiğinden saray adamlan padişaha lü
zumu olan seyahat eşyaınnı ihzar için 
geceyi gündüze katarak çalıfmağa ko
yuldular. .• 

rııodaa yüzkrce at arae&ndan en iyileri 
seçildi.. 

Baştan başa sırmalar ve mücevher
!erle süslü müteaddit kotum ve eğer 
t:tltıınlan haznlandı .. 

Menzil yerlerinde du"" sırasında 
pcdişa.hm ve maiyetinin ba.rınmaıuna 
mahsus yeniden bir çok çadırlar itmal 
~ildiili gibi eski çadırlardan baz1ları 
da saklı bulundukları yerlerden, an
barlardan çılcarıldı. Celp edilen çadır
cı esnaf~ çelikten mamul bir makine 
İntizamiyle bunlarıc sökük yerlerini 
dikmeie. bozuk yerleüni tamir etmeğe 
h~•ladılar. 

Padişahın oevahat eonasında başına 
•aracaiit tülbentler, sarıklar. kullanaca
l~ bütün eşya, Ü§tÜne giyeceği elbise, 
~aftan ve ııalvarl r sırmalt bohçalara 
verle~tirildi. Bu suretle o kadar çok, o 
l adar muhtelif irili ufaklı "1Y• yıgın ve
-lmkleri vücude geldi ki bunların nakli 
idn yüzlerce dev.,,den müteşekkil bir 
oaklive kolu !etkiline ihtiyaç hasıl ol
tlu. Yüzlerce deve satın aldılar. Bütün 
t!'lt11nbul yerinden oynadı ... 

iğneden lpliite Yanncaya kadar bü
tün volculuk levazımt hep haznlandı. 

Pa.dioahın yola çıkacağı gün bile ilin 
edildi 

-BtTMEDt-

Panama ve Japonlar 

aponlar A me
rikayı itham 

ediyorl?r 
Tokyo, 23 ( A.A ) - Domei ajan

"na ııöre iyi haber aLı.n fapon mahfil
ini Japon vapurlınnın Panama ltana
l•ndan geçemes.ine müsaade etmemek 
~ıretivle farklı muamele yant15'1nd"" 
dolayı birleşik Amerikayı ilham edi
yorlar. Domei ajansı tarafından il.Bve 
rrlildi~ine ııöre birleşik Amerikanın tat 
bik ettiği tedbirlerin hakiki sebebi ka
naldaki tamiratın malı.iyetini japanlarla 
vöstermemektir. B Sümner Vela bu 
mesele halı:kında m;;him bir hattı hare
ket ittihaz etmiştir.Zira japanyanın kati 
protestosuna mani olmak niyetinde ol
duğu söylenmektedir. 

-------
Tü kivede müba ele 
edilecek :veni 
c!i. !omatlar 
Stokholm 23 (A.A) - Moskovadaki 

Finlandiya sefaret memurini henüz 
Tlirk:iyeye vasıl olmamıslardır. Halen 
Tlirk - Sovyet hududunda bulunmakta
dırlar. Finlandiyadak:i Rus sefaretine 
ve konsoloshanelerine mensup olan 
182 kişi henliz Helsinkide bulunmakta 
olup persembe günü oradan hareket 
edeceklerdir. 

Moskovadıık! Danimarka sefiri ve 
sefaret erkAm Tlirkiveye vastl olm~ 
!ardır. Orada keza Tlirkiveye gelmiş 
olan Kopenhagdaki Rus sefaret memur
larile mübadele edilecektil'. Has ahırda mevcut temiz arap ka .. 
-------->--------~ 

Bugün LALEde 
1 - 25 Kısım Tekmili Birden 

Bugün TAN da 
1 - Bette Davis Lola Lane'nin 

Ovnadtldarı heyecan kaynağı 

Damgalı KaclJnlar 
2 - TÜRKÇE SÖZLÜ 
BERİ ÇAVUŞ 

1 

ş 

iaşe teşkilatı, 
kaf ve ve çivi 

tevz·atı 
---<>---

İaşe heyeti bugün Uk 
lçtlmaını aktedlyor 

Sehrimiz iaşe müdürlüiü teşkilatı 
kddrosunun tam'.'lmlanmasına intizaren 
ihzarı faaliyet b1:1şlamıştır. Ayni za
manda ia.e heyeti de çalışmalarına baş
lamı~br. Valinin ri)•aaeti altında olan 
hevf't mıntaka ticaret ve toprak ofisi 
nıüdürleriyle ticaret odası umumi k8.
tıbinden ve fiat mürak-.bc bürosu şefin
den terekküp etmektedir. 

la,e hevetl buı?Ür. öğleden evvel va
li B. Fuad Tubalm ui•liiHnde ilk içtl
nııunı akdrdE"cektit. Bu toolantıda eeh
timize petirilmis ·:>lan kahvelerle mev
cut f'ivilerin ihtivrr. ..,,..inlerine tevzii 
~kTi müz,.kere edıl~cf"ktir. 

TOHUMUJI( IHT\Y ACI 
Haber aldı~ımıza szöre bugünkü top

Jnnttda lzmir mıntc.Jca.,.ının tohumluk 
meselesi de ırörü~iilecektir. -J1 J ~v· .. ..ııe be akşmn 
~el'J; acılıvor-. 
Halkevi müze ve tarih komit.,,.inin 

Halkevi salonlarında haztrladıih Türk 
sanahnın yeni ve Pski nakı~. te~hip, c=~ 

ni, billtir ve emsali elemekleri ile milll 
kıvafetler scrrisi hu akşam saat 19 da 
açtlacaktır. 

-------
ZARITADI\ 

B;."-""'•nın evini 
;"1'A!f:mt$ ... 
MenemPnin EmirAlem nahiyesinde 

Ali oğlu Thrahim Gülerin babasına ait 
olan ve Yavla civarında bulunan bir 
gözden ibaret evi ka..ten valctığı s'ki\
yet edilmiştir. İbrahim Giller tutul
m11oıatur. 

~ec'izcfte ~ u!du 
Menemenin Malteoe kövünde bir bo

ğulma vaka.ıı;ı olınushrr. Foçanın Ba~
aTali\l. köviin<l~n İc:mail oğlu on y;,~ında 
Veli, Malteoe köyün,Je dayısı Hasım 
Bekarda misafir bu]u.,du~u sırada ha.v
vanları ~ulamAk irin beraberce Kumte
pe mevki'nrleki Gc·rli~ nehrine gitmis
lerdir. Velinin bindi"!i hev~lr suyun 
dC'rin verine g!.tmis ve birdenbire suya 
!'fonlilmüstiir. l\!uvazene<ini kaybeden 
VPli suva dü•mii• ve ho<hılmuştur. 
ı · ·•eti !r kızı 
kattdı.1l'ftl1S... 
Burnda Mecid'ye caddesinde Evvün 

oi!lu İbrahimin 9 ya<ında bir kızı iğfal 
<'derele evine l'Ötürdül!il ve ırzın~ ta"81-
10t ettii!i sikllyet edilmiştir. İbrahim 
yr1 -"'Tnnmııı:tır. 

ur.· zl' av~a 
Ba•mane<I,. Bekir kızı 23 yasınd• 

Zı-hra ile Mehmet oi;lu Ömer ve ·Ha
san kızı 23 YIL'<ında Nedimenin bir ev 
me..,Jes'nden birb;•lerini döğdükleri 
zahıtava haber verilmistir. 

~ ı; li.ra «'-8llft"'1$ 
Narlıdere köyünün ÜckuvulP~ mev

kiinde Cemal ol!lu Mustafa Özcam; 
evinde yatmakta iken ba<nruna koy· 
duğu pantolonun cehinden 215 lira pa
rasının calın<iı~nı şikayet etmiş ve tah
kikata ba•lanmı_ortır. 

nc::r' 1 1•öviin e 
bi.r Ruz kacırma 
Ödemi•in Oc..,ldı kövünde bir kız ka

ı;trrna Mdisesi olmusutr. 
Beıdeırlime köyünden Kadri oğlu 15 

yasında Ha l'I Gewr ve ~·ktıdas~arı Ah
met oğlu 16 va•ında İbrahim Tevcil. 
Hü,,.,vin o~lu 20 yasında Abdurrahman 
Aydın ve MtL..tafa oğlu 17 yasında Os
man Atcalr~raman. zab1ta raooruna gö
re hep birlikte Ocaklı köyünden 19 ya
sında Haticeyi cebren kaçırmıslarsa da 
kızcai(ız bir fırsatım bularak bunların 
elinden kurtulmus ve karagola koşarak 
şikAvette bulunmıı<tıır. 

ZORO KAMÇILI 
ADAM 

2·Türkçe MALEK 
ZORAKİ HAYDUT 

KAHKAHA NESE ZEVK 
FİLM t 

Büyük Polisier Filınt 

J· Renkli komik MiKt Halil Gezer ile İbrahim Tevcil yaka
larunıstır. Diğerlerinin de tutulması 

'••••••••••••••• ••••••••••••••••"' ic'n takiolerine cıkılmıstır. 

1
------------------------~---ı hallne geldi .. Eğer kudurmuş bir köpek 

3Ç 1 a ye • Fakat pis. murdar bir sinek .. 
1 B 1• r K G u·· 01 u·· k H. k ... 1 1 onu ye..,vdl. gam yemezdjm, doğrusu! .. 

Doktor hastanın yanına girdij!i vakit : 
ı0o------------·-------------------- -Ne var amca? .. Diye sordu. Duydu-

YEŞiL SiNEK 
- Macar hikayesi - -1-

Köyün en zengin adamı olan ihtiyar 
Y aruıi Gkal hasta idi. Elini yeşil bir si
nek ısırmış ve bu el birden bire şişmiş, 
kıp kırmızı olmus. daha sonra da karar
mıştı. Sisklnlik te vakit geçtikçe dağılı
yor. büyijyordu .• 

Köyün papazı ve kibar kadını hasta
nın ziyaretine ııeldiler ve ona hemen bir 
doktor getirtmesini tavsiye ettiler. 

İbtlvar Yanni Gkal : 
- Olur, dedi.. Ve bemen arabanın ko

şulma•ını emretmek istedi.. Fakat kö
yün kibar kadını, meşhur doktora. Birli
ye tel.,..U c;ekllmesini istedi.. Üç ytiz 
flori alır ve Is bilir bir adaındt bu adam. 

Hasta kövlil : 
- Ne berbat şey bu.. Bir pis sinek 

bana bir kalemde üç yüz floriYe mi mal 

olacak? Diye söylendi .• 
Fakat bir kadın sözlinU her vakit ge

çirir; bunun için hasta ve ihtiyar Y anni 
Gkal, nihayet bir telgraf çekti ve ak
('3m treni ile de profesör Birli Peşteden 
köye geldi. 

Profesör genç. narin, orta boylu ve 
gözlüklü bir adamdt. Doğrusu, ilk gö
rüşte göz doyunruyor ve bunun bir vi
zitesi içiıl üç yüz flori sarfedilınesi ga
rip geliyordtL 

İhtiyar Yan'n Gkalm arabası. doktoru 
istasyonda bekliyordu. Ve bayan Ckal 
da kendisini evin alt kapısından karşıla
dı; ve: 

- A .. Dedi.. Doktor siz misiniz? Hoş 
ııeldiniz. o halde!.. İçeriye buyurunuz; 
başımıza gelenleri bilseniz. kocam ölünı 

ğuma ~öre bir sinek ısırmış.. Değil mi? 
- Evet.. Bir sinek, murdar bir sinek.. 
- N 'ISll s'.nekti bu?.. Tarif edemez ... 

mısın ... 
- Şeytan alasıcanın rengi yeşildi.. 
Bayan Gkal da söze karıştı : 
- Doktor.. Siı kocama bakınız.. Siz 

burada bulunurken ben de avlıya lne
~m .. Fırında dokuz ekmek var_ 

Doktor: 
- Müsterih ol.. Hastayı iyice muaye

ne edeceğim.. dedi .• 
Çorbacının kansı bu aralık, yüzUnde

ki peçeyi çabuk bir el hareketi ile kal
dırdı .. 

Doktor kadına baktıi!ı vakit derin bir 
hayret icinde kaldı; çorbacmın saçları 
ağa~a başladığı halde, karısı ııenç. 
çok ~enç ve hem de pek çok güzeldi .. 

Doktor, genç kadına bir söz ble söyle
meğe vakit bulamadt .. Kadın kapıyı şid
detle kapattı ve : 

- Bu doktorlar da ne tuhaf insanlar
dır! Diverek asağıva indi. 

Doktor bu defa hastaya döndil ; 

~WAi)ıo't'~~· ........ r • • 

Yeni mahsullerimiz ne kadar? 

Bu vıl 
• 

• • 
rımız 

üzüm ve incirle
pek nefis olacak 

ttzüm rekoltesi 45 .. 50, incir 40, zeytin yap 35, 
tütün rekoltesi de 22 bin ton tahmin ediliyor 

Sulh 
·şartları 

An_erikanın 

Düşündü~ü 
Sulh esasları -SUıtluızlanma ue 
İlıtısadi adalet! 

• BAŞTARAFI 1 İNCi SAH1F EDE -
Al&kada.rlann verdikleri malW..ata sene 27 bin ton olan imim bu eAe 

o.öre, 1941 mahsul rekoltesi memn~i- 45 - 50 bin tonu buhcaktır. incir lcırk vet müvazenesini tamamiyle kendi ley• 
yeti mucip bir haldedir. Normal sene- hin, zeytinyağı 35 bin Ye tiltün de 22 hlne çevirdi. 
lerdekine nisbete'l üzüm rekoltesi biraz bin ton raddelerinde talı.min olunmak- Sillhsızlanınanın bugünkü Almaıı 

tadır. ıulh IAsavvurlanna ne dereceye kadar 
rıoksansa da hem geçen yılkinden faz- ld t 10. d_,.,1dlr B lr 
hdır. hem de kalite itibariyle çok yük- Bu tahminlere göre zeytinyağı geçen uygun o u u ma m ""' • "~U b 

sene rekolıe.ine nazaran on bin tonluk hayal tellkkl edertler çoktur. Yüı.ı..-k. 
sek taneleri iri ol.lui<undan pek nefis bir fazlalık lrae etmekle beraber tütün ~ bir ~aval, fakat hayal, dimlerine 
rn•hsul elde edilecektir. mahsulü 14 bin ton noksandır. ~ö':" de sil~ız!anmarun havai olmuı 

incir mahaulü de nefaset itibariyle Havalar ıimdiki gibi müoai.t gidene ihtiruuı baki kalmasınılandır. B:ılı:M 
rnükemrneldfr. mahsulün nefuetini muhafaza edeceği sulh, ~dalete dayanan ve herhse imk.ln 

Yapılan ilk tahminlere göre: ge;en temin edilmektedir nl•betinde hakkım veren sulh lrunılsa, 
,=-ı:.-......,..8· -=s""""""~"'·'P°-~ıcr..--~--~ ; =:::: c : • • : :u::ı silllh kuvvetine ibtiyac kalmaz. o uman 

1 b .. silah, ancak b"71lelmilel bir zabıta m-ene evve ugun :=ee~.a~r.beynelmilel kanunun 

-------·----,.....,.. __________ _ 
BAŞTARAFI 1 fNCi SAHİFEOE • ruhlarım tebcil ve takdia ederiz. 

* bertik etmiş olanlar bugün de başında HALKEVLERlNDEKt MERAStM 
bulunuyor. Buı:ün ..,.t 18 de İzmir Halkm bah-

Bu mesut ytldönümli münasebetiyle çesinde, Lozan ııünü münasebetiyle bir 
Ebedi S 0 f Atatürkün adını hürmetle tören yapılacaktır. 
anar, Milll Sef tnföıline tebriklerimizi Karşıyaka Hall<evinde de bugüniln 
ve sonsuz bağlılıklarınuzı bildirir, kah- manasını tebaruz ettirecek bir program 
raman Ordumuza minnet ve itimadımı- taıh;k edilecekti!-. 
zı_ tekrar eder, canlarını mübarek vatan Yine ne mutlu Türk Milletine ki em
ugrunda feda eden aziz şehitleri:nizin salsiz zaferini lravınırkeıı. kendisine relı-

Tarihi bir kurtuluc 4lman reami teb1ii?1 
-. RASTARı\FI 1 tNct Sı\ITTFEOF. • 1- BAŞTARAFI 1 tNct SAHIPt:uf!. 

m~H! ı:enk!erle ~<lenmiş Ebedi ve Mili! dün ııece yeniden Moskovadalti uk .. rl 
''Lflerın bilstlenne yllzlerce çelenk kon- tesisatı bombardıman etmi•lerdir En 
muş ve ~zel bir geçid r~s~i Y~?ılmış- •İiır çapta bombalar hedeflere isabet 
lır. Merasımde b"'ta Valimız Sokmen- 1 · k b'' ''k tah 'b ilin 
•Uer olmak üzere Tuğboy Silkrli K onat- e mı,, ç.o uyu u at yap ış ve 
ı, H •- M b 1 Ad M f.zla mıktarda yangın çıkarı]m,.tır. Bu 
~ a .... y o us arı, ana ve ara• '- d b' 

ı, ti · 1 b' 1 h Ik h b · ııı;:ın eııınasın a, ır J?ece evvel çıkarılan 
•yo erıy e on ın erce a azır u- la 1 .. nd .. ··ı · ld 

1unmuı::tur. Törene istiklal marşiyle vr ~an~~ ··ırı~. ~ .. an w uru memış o u-
<; 1 B " S f d' •. k 1 ru goru mu•tur. an 1 ayra1!1mız1n nre ıregınP ce i -
.,,,,_.;y]c . bJ<lanmış ve bunu valimizin RlJ'I ıc A OJNLARI DA 
ı.,u~linli ca,,lındır•n cok h"'Yeranlı bir CA~Pl. IYORl.AR 
nutku ile Hatay M•busu Ccvdetin bir Berlhı, 23 (A.A) - D. N. B. ajan-
Mtabesi takip eylemiştir. Kahraman .,,,,., ö~,,di1'ine ı'Ôl'e S1'toleıukin ıi
Ordıımuzla m•ktepliler, !'enç teşkilat ..,.ı; ""'kisinde ih•te edilen ve müte
ve esnaf birliklerinin geçisleri, bu me- '<!dit huruc teşel-hüsl•rinden ıonra ta
rasimde hazır bulunan on binlerce Ha- "n&mivle iJJ"lha edilen bir Sovyet ala.yı
h•vlının l!'n içten sevgi tezahüriyle kar- rnn ye1"tz ürt:~ ikishıin ktzıl a• ıerler
'1hnmı$hr. -len. müteMki.lnin de asker Gn;formaaı 

Bundan sonra Valimiz Halayın Meç- ..;~diriJm;• k•d.,,Jardan müt...,ı.kil ol
hul S 0 hitler abidesinin açtl•ş törenini -lu1hı ,,,:;,;;tmfutür. 
mpmıştır. .M.Mı!.111'...M:UN HAVA 

* Atakya, 23 (Yeni Asır) - Hatayın 
"'na vatana iltihakırJJ. yıldönümü bu
-ün (dün) vilAvetimizde ve koml!u vi
·~vetl~rde büyük meraaimle tea"it edil
··n.iıııtir. 

Gecel~vin de büvük fener alavlan 
•,.rtio edilerf'k bu mes"ut yıldönümii 
~,..1:1,1 .. .;.,e ,.lnv11m edilrııi~tir. 

Antakya. 23 (A.A) Hatayın kurtulu
•u müna•ebetiyle 6 böl~nin lstirakivle 
~en;z yanşlan yam]m,.!ır. Akşam Vali 
tarafından yedi yüz ki<ilik bir garden
.,arti verilmiştir. Gardenpartiye milli 
ı..ıy•fetleriyle köylüler de iştirak etmiş
lerdir. 

Almanlarm cenubi 
Amer!kaya ntt~uzla· 
rına kar$ı tedbirler 
abnacak ... 
Vaşington 23 (A.A) - Relslcilmlı.ur 

Ruzvelt Almanların cenubi Amerikaya 
nüfuzlanna karst yeni tedbirler alın
ması ihtimalini beyan etm:ştir. 

o: 11111111111111111111' :ı:-:: ::ı: """'llUIUlllllllll 1111: 

§ MevlOt § 
§ İzmir zeytin yağ tliccarlarından § 
~ merhum Giritli İbnılı!m Parug ru- § 
; huna Cuma günü öğle namazını : 

~müteakıp Kemeraltı camiinde oku- § 
;: nacak mev)Qde tanıyan ve istekli- : 
§!erin bulunmalaruu dileriz. § 
§ Oğlu: Ali Panıg § 
;: E-<i: Melelr Parug ;: 
--: lllllllllHlllUllUCJt.a...ı:..;.lUJtlU:'UÜb!Uhlltll'I!": 

- Hele şu elini bana göster, bakalım 
dedL. , 

Gkal, elini doktora gösterdi. 
- Çok ağrıyor mu? 
- Şöyle. böyle! .. 
İhtiyar köylü bunu söyledikten sonra. 

ı>iposunu cekti ve dumanlannı doktora 
dnl!ru püskürttü! 

Doktor bu siş eli muayene edince, 
endişe ve korku ile : 

- Ooo .. Dedi.. Bu çok mlihimdir, 
çok! .. Elini ısıran sinek, az evvel bir leş 
1Sırmısbr!.. 

- Vay melun sinek vay! .• 
- Bereket versin ki vakit geçmiş de-

földir .. Bugün yapacak tedavi var .. Fa
kat yarına kalmıs olsavdı. vakit coktan 
<ıecmis olurdu. Hattı\ ölüm bile ihtimal 
içindedir. 

İhtivar, rubul':unun külUnU silkerek : 
- Ya ... Öyle mi? .. DedL 
- Kanın zelı.irlenmesi çok çabuk olur. 

Bunun için hemen ise baslamak lazım
dır .. Hele sen metin ol; elini keseceğiz .. 

İhtiyar, biraz saşırmış. fakat dudakla
rında azametli bir tebessüm olduğu hal
de: 

- Benim elimi mi keseceksin? .. Diye 
sordtL. 

- Tabil. Senin elini!., 

HOCUMLA.Rl 
Borlin, 23 (AA) - Alman hava 

~uvvetl .. i 2 1 - 2 2 temmuz "ecesi Moo
t:ovadaki asker! hedeflerden baska 
"'-<'rk cephesinde ricat etmekte olan 
'=ovvet kuvvetlerine, demiryo11anna. 
,..,.ııırlara ve t;ıınk toplantılanna hücum 
•tmL•lerdi!. Bir çolc tank ve lı.er türlü 
fJnl·il vasıtalotn tahrio edil'Til"lıtir. 

M CAR ILl'RI H<\REKETI 
Budap .. te, 23 (A.A) - Macar 

<\janenı'n bildirdiiine 1töre cephede bu .. 
lunan Macar kıtaları ileri hareketlerine 
-Aevamla di.ismanı pU5kilrtmüşler ve yc
"li ,. ...... 1 .. r je"'A.1 c-tnıi•lrrdir 

RUSLARA GöRı<: tK!NCl 
BOMBARDIMAN 
Moskova. 23 (A.A) - Bu sabah neş

redilen resmi tebliğe göre 22/23/ Tem
muz gecesi Alın.an hava kuvvetleri ve
nlden Mo•ko.,ava bilyllk mikyasta htl
cum tesebbüsUnde bulunmustur. 150 
tavvarenln Mira k ettllil bu teşeı,ı.ils te 
1>irincist !(ibi a1dm kalm1"tır, Sovyet 
tayvareleri ve dMI hatarvalan dU.man 
l:ıombardımnn tayyarelerinin Sovvet hü
lclimrt merkezine kadar j!'irmelPrine ma
ni olduğun~an yalnız milnf•rit bir kaç 
tayyare şehre kadar gelebilmislerdlr. 
Bazt evler d~ yanııtmlar çıkmııı ve s\ir
~tle söndürülmüştür Bilhas"" iki hasta
haneye zarar yapılmıotır, Bir cok ölü 
ve yaralı vardır. Hic bir askeri hedefe 
isahet vaki olmamıştır. 
Avcı tayyarelerimiz ve dMi batarya

larımız 15 düşman tayyaresi düşlirmüş
lerdir. 

Gkal, cevııp vermedi; başmt manalı 
manalı salladı; ve gülümsiyerek doktora 
baktı .. 

Doktor: 
- Emin ol, elin kesilirken hic bir ağ

rı ve acı duymıyacaksın.. DedL Seni 
bayıltacağtm, elini kcst'kten sonra. 
uyandığın vakit her sey bitmis ve sen 
de rahatını bulmus olacaksın. Sen duva
ra doğru dön ve gözlerini kapat, hele .. 
Hasta: 

- Haydi canım.. Benden pallO! Dedi 
ve ııözlerini kapattı .. 

Doktor bu V87.iyet karşısında sıkıldt 
ve asağıya avlıya inerek mutbağa geçti .. 

Bayan Gkal, fınn önünde bit a•aih 
bir yukarı dolaşıyor, ekmekleri raflara 
yerlestirıyordu. 

Doktor hu vaziyet karşısında çekildi 
evvel 1~aJdırmış oldıt(:ıt 0-ı. fU.~lerini in
direli. \':yle ya . (l bPyaz Vl' t 1ol'"un bd · 
caklar bövle her rast gelene gösteril
mezdi ve doktora : 

- Ne haber? .. İhtiyar ne halde? .. Di
ye sordu ... 

- Çok fena .. Bunun için .ana, yardı
mını temin etmek üzere geldim .• 

- Ne dedin? .• 

-B1TMED1-

Bu fikirl~r bize rahmetli Milletler Ce
miyeti te!Akkilerine geri gö!Urilyor. 
Vilııonun muvaffak olamad•ih eseri. da· 
ha muvaffakıvetli olarak. Ruzvelt yt'ol· 
!emek fikrinde midir? BP!ld. fakat eski 
hayallerd•n herkesin o kadar canı yıın· 
mı tır ki kat'! ve parlak teminatı ,rörme· 
d~n bu işe :vanaşmal!a temavill ol~cak· 
!ar azılır. Adalete müstenit bir sulh lcu
rulacdı, herkesin kuvveti nlsbt-tinde 
değil, hakkı nisbetinde söz sahibi olaca· 
lh. milletler arınırula bnakldlm }'t'rine 
i•birliiH zihniyetinin h&klm olacallt Is
bat edilmeden •llAhsızlıınmaılan b hoıet
mek abestir. Kuvvet her •eye hAlcim 
kaldıkça - ki maaleoef şimdiki vaziyet 
budur. Ve Ver<ınvdnn sonraki vnlyet de 
""' bu idi - elinıleki silahı blrakmarnak 
aklı yerin<l~ milletler için en bııı<it bir 
ihtiyat tedbiridir. 

Y.A. 
-------

Ye~ voller ve 
ııı-~ırı- !~z~svon 
Belrdive daimi encUmE'ni dün Doktor 

lkhcct Uz'un reisli~inde tonlanmış. şe
hirde yen'dcn yapılacak V<'l ve kanal!• 
zasyon inşaatını mliteahhide ihale et• 
miştir. 

-------
Garde: ~ar..1 
!taz•rbklall'I 
Vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde 

beledivede toplanAn 16 A!!u.tos "8rden· 
parti komitesi, tllll komiteler tarafın

dan hanrlanan esaslar fü:erlnde mU· 
zakerede bulunmu.ttır. TAii komitele
rin ımrdenparti gliniine kadar hazır
lıklarla ve davet edilecek m'safirlertn 
istirahatlerini temin ile meşgul olma· 
lan kararh•tmlmıstır. 

Ana o refikimiz 
31 ;v3$111da 
ıAnadolu • refildmiz dün 31 yaşına 

girmi'ltir. Tebrik eder. Muvafiakıyett
ler d'leriz. 

Ofıarlal'lll dUefılai 
••••••••••••••••• 

Kömür pek ha
h alı, kışın ne 

olacak? 
Bir kariimiz şikAyet 

ve endiselerinl 
bildiriyor -Bir karimiz gönderdil!i mektupta, bir 

çok tarudıklannm kendisi gibi k!imür 
derdinden şikAyetçl olduklarını, yazın 
bu sıcak ~nlerinde 7, hattA8 kuru!!& 
kömllr sattldığım söyledikten sonra dl• 
yor ki: 

cSimdi böyle olursa kışın ne yapacıı• 
ğız? Persemb•nin <ıelişi Çarşambadan 
bellidir dedikleri !(ibi, ••yet vaktinde 
esaslı tedbirler ittihaz edilmezse. ya~ bi• 
tince bu fiatlerin daha pek çok artrna
sw>lon korkulur. 

Mülhakat!• mebzul mikdarda kömUt 
bulunduğu, kilo fiatiııin 3 kuru5 oldıı· 
ğu ve bunların sevke amado olduğu h"l
de şehrimize ııetlrilmediği rivavet edili• 
vor. Gazet•lerde vilAvet ve hel•diveııin 
kömür maliyet fiati~in tetkik E'tmekt• 
olduğunu yazıvorlar. Bu nesrivat ve 0 

rivavetler iyi. tvi olrn1van ~ey lc-nmurnıı 
bahalı bulunmaSl. Vill'ıvet ve h•1P<liv<! 
simdiclPn kı!I: ihtivacını düc;;iinerek f7111i
~ külliyetli' mikılarda kö'ltür ııe>tirtl"•ll 
ve bunun ihtikara mevdan v•mıed•11 

•atılmasını temin etmelidirler. ZatPn ..,ıt 
liivet ve beledivenin mrsele ile me•"'' 
oldulnı hakkında g3zeteler tarafınıl011 
yazılon haberlerdir ki irimize ru ,.mi· 
yor. Yoha hem şimdi kö:niir fht1er'" 8 

tehammül etmek !'ile. h!":n de kı.ı dil• 
şün"lek in.•anı r;flden korl<ııtuyor > 

1 Karimiıin dedii(i e;hi vil~v•t v": h• f. 
diye kömür i•ini tetkik etm•kt•ılır a 
n~enaleyh ihtik8r varsa ortadan kol~•::; 
lacaE:ını ve k1" ihtiyacının da sim<lıd Ji 
ten.in edileceğini emniyetle bokleın• 
lazımdır 
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Şerefli bir yıldönümii 
------------------x•a:----------------

Ruı resmi tebliği ........................................... 
S ANKARA RAD~O.SU ! . -- : 
: R il G 0 N K 0 P R O G R A 1\1 : .......... . ........ . -<>---

- BASTARAFI ı tNct SAHİFEDE • K. A. L. Mersinli Pirina Sabunu 

L ozan sulhu nasıl imza- Beyaz sabun yerine tettihan 

Çapa markala Mersinli P"ırina sabua 

lanmıştı, bu muahede
namenin esasları nedir? 

mim malumata göre 21 - 22 temmuz 7.30 Program ve memleket saat ayan. 
gecesi Alman tayyarelerinin kiltle ha- 7.33 müzik (Pl.) 7.45 ajans haberleri 
!inde nkın teşebbUsleri esnasında 22 8.00 milzik (Pi.) 8.30/8.45 evin saati 
düşman tay\•aresi dilşürUlmilştür. Ce- 12.30 'J>rogram ve memleket saat ayarı 
ce avcı tnyyarelerimizin maruz bulun- 12.33 mUzik fasıl heyeti 12.45 Ajans ha
dukları şartlar nazan itibara alınarak berlcri 13.00 müzik fasıl heyeti 13.15114. 
düşman uıyiatırun çok ytiksek olduğu- ' 00 milzik (Pl.) 18.00 program ve memle
nu kabul etmek yerinde olur. ı ket saat ayarı. 18.03 milzik radyo caz ve 
Düşman bombalarının çoğunu Mos- tango orkestrası 18.30 konuşma memle

kova civarındaki ormanlara ve tarla- ket postası 18.40 müzik ince saz heyeti 
larn atmıştır. 19.00 konuşma (dertleşme) saati) 19.15 

K. A. L. nu kuJlanırsaım : 

~.i(.t.. 
1 - Fazla tasarruf elde eder, 
! - Ç~ır ve banyonuzda daha iyi netice elde eıtmeldlell 
3 - Çok kıymetti bir ıtda olan Zeytinya!J yerine daha 
az kıymet taşıyan Pirina yatuun sarfedi1ıneliyle .....ı. 
ketimbin ekonomisine ciddi bir tanda hizmet etmiş olur
sunuz.. 

Türkiyenin karpsında kaç devl~t vardı? Tür· 
kiye • Yunanistan, Tiir kiye • ltilal devletleri 
arasındaki meseleler nasıl hal edilmişti? .. 

YAZAN: lamail lUIAN 

Hiç b:r askeri ve endüstri hedefi ha- milz.ik radyo caz ve tango orkestrası 
sara uğramamıştır. Yangın bombaları- 19.30 memleket saat ayarı ve ajans ha
nın ~ıkardığı yangınların süratle sön- 1 bcrlerl 19.45 milzik dilnya sarloları 
dUrillmesi için yangın itfaiye, milis teş- 20.15 radyo gazetesi 20.45 mllzik solo 
kilfıtı ve Moskova halkı tarafından ya- şarkılar 2LOO ziraat takvimi ve toprak 
pılan feragatli hareketi zikretmek !l- mahsüllerl borsası 21.10 müzik solo 

6881 numaralı miiACCel Çapa markanma çok dikbıl 
ediniz.. 
Siparişleriniz için 3014 \'e !078 numaralara telef.,._ 
YIDJZ.. 

K. A. L. 
TELGRAF: LiPoVATZ fzm.ir .. 

1stik1Al savaşı sona erip te itilM dev- 2 - Trakya hududunun Meriç ırma-
letleri şaşkın bir vaziyette Mudanya ğının sol sahili olarak kabul edilmesi. 
mütarekesini imzaladıktan sonra Lozan- Bozcaada ve İmrozun Tilrkiyeye verile-
ruı sulh müzakeresine girişildi ve orada rek Yunanlılar elinde knlan Midilli, Si
ilk iş olarak Sevr muahedesinin yırtılıp sam, Mikarya V<? Sakız adalarının gayri 
atıldığı kabul olundu ve yeni Türkiye askeri hale konulması. 

umdır. j şarkılar 21.25 konuşma (sanatk~lanmız 
Moskova 23 (~.A) - Sovyct tebli- konu$Uyor) 21.40 mUzlk (Pi.) 22.SO 

ğine göre 15 temmuzda Pskof, Babat- f memleket saat ayarı ajans haberleri 
nlya Tımka civarındaki muharebelerde bol'3alar flatlt'ri 22.45 milzik (Pl.) 
Almanların geniş mikynsta gaz kullanıl- 22 55/23.00 yarınki program ve kapam~. 

Mersinli Pirina yaft ve sabun fabriba 
1-.. (1580) 

mnsı için talimatı ihtiva eden vesika-! · _ 
lan ele gecirilmiştir. Tebliğde Sovyet z A y t 

lzmır Defterdarlığından : · 

ile yeni şnrtlar konuşuldu. Lozanda yal- 3 - İstanbul Rumlan ve Garbt Trak
nız Sevr değil, Osmanlı İmparatorluğu ya Türkleri miistesna olmak üzere Tür
ve Osmanlı padişahı da yoktu. Türk va- kiy<?deki Rumlarla Yunanistandaki 
tanı ve TUrk devleti namına Ankara Türklerin milbadelesL 
aüyilk Millet Meclisinden gönderilen Bu şartlar Sevrin tstanbul kapılarına 

kıtalarının kimya harbine dair Almanı 324 doğumlu Mustafa ömerakl oğlu 
~limahnı ele Rec~r~iği b~ldirilme~te- örUk adına 30/10/9:l3 tarihinde Turgut. 
dır. Yıldırım harb~nın .. alci~ .kaldı~ı lu askerllk şubesinden almış oldııj':um 
anlıyan ~l~an fnsızmının gıilıden gız- terhis teskerem! 7 ayt ettim. Yenisini çı-
llve yenı bır hareket hazır1adı~ını bu karacn~ımdan eskisinin hUkmU olmndı
vesikalar tam bir sarahatle göstermek- ğ fil ilt\n ederim. 

1 - Matlye meaJek mektebi için hariçten 1Jae ve orta mektep mezua. 
olanlardan müsabaka ile talebe ahnctcaktır. 

2 - Lise ve orta mektep mezunlan tahriri ve tlfabl olmak üzere a.)'Iİ 
ayrı imtihana tabi tutulacaktır. 

3 - Tahriri imtihan 28/Temmuz/941 pazartesi gtlnU. tifaM lmtfhaa 
30/temmuz/941 çarşıımbıt günü saat 14 de icra edilecektir. Şifahi lmtlhaa 
bir ııilnde ikmal edilmezse imtihana mütealdp günlerde fasılasız olark d .. 
vam olunacaktır. d elegeler söz söylilyorJardı. kadar geUrildlği ve Anadoluya yerles-

Bu delegelerin başında garp cephesi- tirdiği Yunanistanı 'büyük savaştan ön
nin muzaffer kumnndanı ve Mudanya ceki hududa atıyordu ve Tilrkiyeyi için
konleran!flntn şanlı kahramanı General den de kuvvetlendiriyordu. 
İsmet fnlSnU bulunuyordu. Diğer taraftan itilaf d evletleriyle de 

Konferans 21/Teşrinisani/1922 den şu şartla uyuşulmuştu: 
24/Temmuz/1923 tarihine kadar cıilrdU. ı _ Fransızlarla Türkiye arasındaki 
'6irada 4 Şubat 1923 ten başlıvan iki bu- hudut, Ankarada yapılan itilafa göre sa
çuk aylık bir fasıla vardır. Konf Prnnsbı bit kalıyordu. 
Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan, 2 _ Oniki ada lizerinde İtalyanın hli-
Romnnya, Yugoslavya, Japonya devlet- kiıniyeti kabul ediliyordu. 
lerl bir tarafta, Tilrklye lSbllr tarafta 
yer almış bulunuyorlardı. Bo1'azlara tn- 3 - KapltUlfuıyonlar tamamiyle kal
alluk eden işlerin mUzalrnresine K'ııra- kıyordu. Bunun lcin bazı mUddet1er VE' 

d 1 1 mesela kabotaj işinde mllhlctler vardı 
enlzde allkalan o mak dolayısly e Rus- Lakin hakikatte kapiijllfuı.~·onlar kökUn

ya ve Bulgaristan da istlrak etmlslerdl 
Şimali Amerika Birleşik devletleri na- den kaldırılmıştı. 
mına bir mUşnhit te bulunuyordu. 4 - lrnk hududunun son şekli sonrn-

Loznn konfPraruıının mevzuu yalnız ya bırakılıyordu. 
yeni Türkiye devleti ile Yunanistan ara- Lozan muahedesi, Boğnzlar meselesi
Bmdnki meseleler deöildi. Orada ne de o gün için en uygun şekli vermi" 
1914 - 1918 bUyUk harbinin Türkiyeye ve Sevrin bu mesl'1eye taalluk eden 
laııTiuk eden bOtUn hesaplan da görille- maddesini dahi baştan başa hlikilm.c::U7 
'Cektl bırakmıstı. TUrk orrlusunun silahsız bı-
Avnıpa devletleri Mustafa Kemal rakılması söyle dursun Versay muahe

TOrklvesinln kavıtsız ve sartsız surettE> desinin Almanya;'ll tahmil etti(!i {!ibi 
müstakil yasam~k azminde ve kuvve- •nahdut bir çer~eve altına a1ın'llast bi· 
tinde oldu~nu nnlıvorlardı. LAkin bıı le T ürk heyrti tnrafından mtinakac;a et-
• hakikati kolayca kab-ul etmek niyetindı> • i riJrnenıic:ti TiirkiyP tazminat tıı vernıi· 
Cieğitlerdl. Bu sebeplerle mü7.akPre u7.ım vordu. HüH\sa muahede, yE>n\ Tiirkivr 
sürdti. MUnakasalar çok C'Ptin olrlu Fa- icin yrni blr zafer nnıtı tec:kil ecHvorchı 
kat General ısmetin ~elik irndPc:i vP · Ebedi Şef Atatilrk Tiirk mill rt ini r 
keskin zekftsı önünde Avnıoanın dinlo- hamaset ve kudrC>tine istinad eder el· 
rnatlan acze dilo:;tU ve netfoı>dı> ortıwa kendisinin ve tnönünlin rseri olan bı : 
bir proje kondu. Bu proje bUtUn Jsleri "'arlak neticeyi şu veciz<? ile tarif etmiş
yeni Türkfvenin dllePine göre h alleden Ur: 
esm;lan t e kil eylivordu. c - Türk milleti a1E>vhine asırlara~,., 

tik cetrefi1 iş Türkiyı? ile Yunani"!tıın beri hazırlanmış ve Snvr mu ahedPc:;ivl· 
arasındaki dava olup fU surette hallo- ikmal edildi~i zannPdilml'I olan hüviil 
lunuyordu: bir sulkastin vıkıldıihnı jfade eden· b;r 

1 - Sivil mnhpuSlann ve askt'ıi esir- vesikadır ve Osmanlı tarihinde esi gö-
lerin mübadelesi. rülmeven bir sivasi 7.afer esM"idir.> 
tcr~r~-.._,,...,~-,_,~_,..~,~~~~~-C'-:cr.~----•rr----------~--

~:::~1~=:,ı:O~~ı:: rloskoıa bomb r ıma ı 
tara bildirildi... 
Londra, 23 ( A A) - Londrn beledlve 

meclis reisi Moskova bc1eclive reis!ne 
as;>~ıdnki telgrnft ~öndcrmic:tir: 
Moskovanın maruz knldı«ı znrnrdan 

aolavı Londra halkının s~mp:ıtilerini 
Moskova halkına bildirmenizi rica e~P
rlm, hu tıavrl insant hüeumlonn tPsadilf 
\'e tehlikelerine avnı ESf'l"Rnda biz dl' 
maruz bulunmaktayız. Mukavemetin 
verdiği iftihar dııygulariv]e sizi selam
larız. Sonuna kıı~ar birlikte dayanaca
ğı? zafer birlmdlr. 

ttalvada bir 
tren kazası 
Roma, 23 ( A.A) - !ki tren Drıif's 

lstnsvonunda müsademr.: etml"tlr. Enkaz 
ııltından 12 yaralı cıkflnlmıstır. 

TESF.KKOR 
Estmlz. kardesimiz ve babamız FmPk

tı lstihkftm blnbac:ılanndnn mil<:tn'h'kem 
mevki inşaat komisyonu "Titmen K'f\·nm 
Yav~erin aramızden ehl'dJ aynlısında hi 
r:i taziyet lülfiinde bulun9n ve 'merhu
mun cena7.esine ic:tirak edı>n başta sa
yın Tümeeneral Hakkı Ako~u7.a ve hU
tün milstahkem mevki mensubinine ve 
mPrhumun tanıdıkh:ırınn ayn ayrı tec:ek
kUr etmeğe teessürümilz mani olnııl?un
aan bu vnzif enin ifasına gazetenizin ta
\'as.nıt huvunnasını sonsuz saygılarımız
la arzederiz.. 

Merhumun eşi, birnderi ve kerimeleri. 

------------------------~~---

---- RA$TARJ\FI 1 tNCf SAHfFEDE -
İLK SESi.ER 
Tehlike isaretl vcrildii!i 7.aman bir 

cok sesler duvuldu. Fnknt bu seslerin 
heosi unanevivntınızı hozmavın! heve
<>anelanm:ıvın! soğukknnhhi!ınızı mu 
hnfaza e<lin!ı diven Sİ\'Ü mUdafaa te~ 
kilfltına mensuo kanın seslPri idi. Bi
raz sonra baska sesler J?eldi. Evvela 
bombaroıman tavvnrelerinln J!Ürültüle
rl ve h:lhassa sabah tınat iki ile üc ara· 
smda yangın bombnlarının natlama
sından hmnıle J?clen daha siddetJi ses
ler ... İnfilak bombalan daha seyrelı' 
patlıyordu. 

Ynnı?ınlnnn söndtirUlmec:l tertibatı 
nm mükemm<>l 0M11l,ı nnlasılmıştır. 
Bir kaç vanı?ının Alevleri semayı ha
fif avdınlnttvornu. 

ALMAN İTİMADI 
Hticuma tesehbücı eden 200 Alman 

tnvvaresinden büvük kısmının Mosko
vava gelmeden J?eri dönme~e mecbur 
edilmesi kendilerine 1Uzumundan fa·dı> 
itimat göstcrdikler1nln bir isaretidir. 
Alman tavvnrelerinden bazıları safak 
tan sonra fnalivPtine devam etmislerdir 
Baraj ateşinin hic arkncıı ke~ilmedfön · 
den gece avcılarının Moskovada dils 
man ta}ryarclcrile karsılastıklan zan 
edilmemC'kte ise de gündUz. ve gece av
cıların diisman akınlannın z.nrnrlarını 
miihim n!sbette Uıhdide muvaffak ol
duklnn muhakkaktır. 

Devlet Deniz Yolları İzmir s besinden: 
0 ·~~~r l körfezi dahili"de çalı~tırılmııkta olan Bavraklı. S:ır. Efe~ vapurlamı
t a "h•u de er 31 Mavuı 942 tarihine kada.r icare verilmek iizrn 23 tt-mmuz 94 t 
~rı ın en itibaren a L k ··' 1 · h bi · · L fcan .. 1• c:ııt arttırmı:ıva orıulmustur. Bu•,. enn <'r rının avlıK 
tPrihi~~er .!rad?:a!'flk tahmin edilmiııtir. Arttırma ve ihalesi 1 O Ağustos <)41 
binasındam~:a ~ r>kzıırtt-ı1f R\i"ü saat 1 S te devlet deniz vollnrı lzmir ışube .. i 
kı•ru stur Sn;~ aca ~r. Muvakkat teminatı beher vapur hiifesi icin 2 lira 20 

• amcsı Paraa12 olar k k•• f } n·v· r1 l '- '\' 
T ı . 1 · k • · . • 01 t'Z vapur an M- ıgın ,.rı e ın,.nı ır. 

o ıp crın nnunı vesıknlıırıyle müracaaılan. 24 1 2850 ( 1638) 

.. vııayet Daimi Encürnentntfen : 
Vılnyc:t damızlık a\ r,ırlannın vıllık ihtivnclan ı 4 45 75 k"I 1 f t l' 71 h d ·V• d .d k .1 o an ı o yu a a ,,., 1 
ur etme 1 1ı:ın er yf'nı en e Qı tme mliddeti 2017 /941 t ·ı_ · d 3017 / 

041 t ' h" k _:ı •• "dd 1 d arının en • arı ıne anar on srun mu et e teın it edilmj,ıtfr TAl' 1 1 'h 1 
PÜ •• 1 31 , .. .. · u ıp o an ann ı a r n.~1 o an /7 / '141 perş,.mbe gunu snat 9 dan 12 ye kRd~ ·ı• t d · • 
~llC:\ırn • .. , • ur VI l'lve atmı 

.._ enıne mmacaatları ılan olunur. 20 24 28 279:• ( 1604) 

~znıı,. Vilayeti MııhaselJei Hususiye Müdürlü· 
~ünden: 

Kndastr.l k d 
bulunnn Aı.y ına nnzaran Gavriye-} oğlu Aleksandır namına mı•lcayyet 
nın 8 pa ver ~ancak mııh<ıllesinin 1443. 1446 soknklnrında ve '228 ada
lira kıymr~: 1~ k mukavvf't bıılunan ve 4 30 lira varidatlı gavriıııafili 3440 
terakim v: ın. b i 72 16 ve 146 taj numııralı kar<>'İr dt'ponun mülkiveti mü-
21 SlÜn mü1d~ lorcu~dan dolayı haciz edilerek vilayet ıdcre hPvt-ti kararivle 
teminat ak ] et. c l mıı~a~ .. rf,.ye vaz t-dilmistir. Tal ip veya bir ili'!ii?İ olanların 
llıilracll ça arıy e bı.Jılctt- 11 /8/941 tarihinde saat 16 da idare he-vetine 

2 2803 1617 

ted!r. Bu veni hareket geniş mikyasta 
1 
Turgutlu Yenice mahaTiesi hane No. 

gaz istimalidir. 680 kayıtlı olup fzmirde Mutaflar 4 - İmtihan. hesap, tarih, coğrafya ve medent billıilerden yapılacak
br. MOSKOVANTN BOMBARDIMA- çarc:ısında HasıTf't 1\l[ustafa o~lu Hasan 

NI VE B. ST ALİN örUk 2863 (1636) S - Müsabakada lcazananlardan evvelA ortadan yüksek tahsili olanla~ 
tercih olunacaktır. Bunların adedi altmışa baliğ olmadıjtı taktirde orta tahsf1I 
olanlardan vekA.letçe teabit edilecek dereceyi alm11 olanlar mektebe b11t 
olunacaklardır. 

Moskova 23 (A.A) - Stalin diln mU- ---·-----------
dı:ıfaa komiseri sıfotllc Moskovada gün-

Koıu mel'alı!ıfa,.ına lük bir emir neşretmiş ve son gece zar
fmda avcı tayynrelerlle dafi batarya 
topçularının ve projektör servislerinin 
teyakkuzu snvesinde Moskovaya akın
dn bulunan Alman tayyarelerinin dağı

2 - 2.5 vasında A 1caprast sekili alnı kar 
topu ziraat vekAlett oodaııisini hAiz saf 
kan bir Arap tavı ehven fiatle satılıktır. 
fl<inci Bevler sokağında 52 numaraya 

6 - lmtahana gireceklerin: 
a) 16 yaşından ldlçük Ye 2S yaşınd11n btıyük olmamalan prtbr. 
b) Askerlik çafında olanlann askerliğini yapmıı veya askerlikle al&bı

)an bulunmamıt olmak l&ZJmdır. (Müeccel olanlar kabul edilemq. 
ler). tı ld•ibnı sövlemi.ştir. milracaat etmeleri .• 

1-3 Stnlin itfaiye teskiH\tına da ayrıca 
tesekkUr ctmistlr. İttiha7. edilen miles- ------·--------
c;!r tedbirler savesinde düşman tayyare! t7MtR CEZA VF. TEVKtF EVi 

(1632) 

+eşekkülleri pilskUrtUlmUs, yalnız miln- MODORLO~ONDEN ı 
ferit tavvareler Moskova mıntakasına lzmlr ceza ve tevkit evinin 941 mali 
l{adar nüfuz e<leh'lml!!lerdir. vılı thtivacınd11n ve tutan 1 3000 liradan 
TAYYAR~ HÜCUMLARI ibaret olan 10833~ kilo ekmek kapalı 
fLERLEOlKLERİNİN DELİLİ! zarf usullvle 10171941 tarihinde müna-
Berlin 23 (A.A) - Almanvanın mUl- 1'aıaya cılcarıldıVı halde talip zuhur et-

tefiklerinin hUkümet merkezlerine knr- memiıt olduğundan mezkfü ekmek ih
~ı Sovvet tayvaı:clerl tarafından ?'apı- tiyacı 11 Temmuz 94 ~ tarihinden ftih11-
lan akınlarn mislıle mukabele etmiş ol- ren bir ny müddetle pazarlıkla eksilt
mak için Alrruın .. ha':a kuvvetlcı;i tar~- meye konulm~ oldui'hından taliplt-rln 
f•ndan Moskova uzerıne yapılan ılk bu- <: za evinde mütes~kkil komİ!ıvona 975 
vük hava hUcumu Be.rlin ~~ete1erince Ji:.,.lık muvnkkat teminat makbuzlariyle 
Alman kıtalannın mUtcmadıven şarka b' Tikte mesai ımatleri dahilinde her gün 
n.oa ru i}p:Jcd

1
klcrinin bir delili adde- l~~racaatlnrı iH\n olunur. 

ı'\ılmektedır. 14 24 2655 
Berliner Börsen Zaytung diyor ki: ' (1564) 

vaoılan ve safakn kndnr nevnm eden hu tzMf~ RF.LF:OfVF.Ci1'TOEN : 
'1~rbiri nrdı1.'dan gelen da1ı!.alar halin~~e 1 _ ttfaiye müstahdMn1eriyle sihhfye 
hUcum Stalın tarafından bızzat sebebı- ve is nakil vasıtaları soförlerine 58 noet 
~et verilen. ~u harhın ne dem.:k old.u- sapkn yaptırılmı:ısı yazı isleri müdilrlii
~unu kendısınc sarahallc gostermış- ğündeki sartnnmcsi v echile açık eksilt-

tirYrnt SOVYET meye konmustur. Muhammen bedeli 
FFSM? TERLtCt 201 lirn muvakkat tt>minııtı 16 liradır. 
M k 2:-l (AA) _ B bahkl as- Tnlipll'rln trminntı ö.l'lerfen evvel iş ban-

os ova, · · u sa kasına ynhrarak makbuzlnrivle ihale 
'-C'rİ tebli/!: nıın gece So~et kttn.hrı tarihi ol:ın 818/941 Cuma Pilnil saat 16 
-.:ıetro1nnoc:k, Smolrnc;k ve Zıtomlr ı!rtl- da <mcüm,.,nimize mUracaatlan 
l(amM1crinde 1!1uan~ldane muh?reh.oll'- 1 2 - ltfaivP milstahdemleri~le sihhi-
-eo devam etmı<ı1Prdır. Cephenın dı~er · k'I l f•• J • 
ı ı d üh' lar olma ye ve ıs na ı vasıta arı şo or enne 58 
·ıc:ı;" a~~ a .~ dl\ım ç~1:cı;ı;;:va mııha: takırn l'İbise ynptırılması yazı isleri mü

m1bs 
1

1r . . dn ~~nd~:;nen tayyaresi di\<;ii- dlirliiP,lindeki şartnamesi veçhile açık 
re e erın e · · Pkı;'Jt k t M h e b ·1 .. t .. V d bazıları tahrip edil- ı meve onmuş ur. u amm n e-
rli ~uş u r .. e y er " esi ·ka ı tır. 1 deli 1218 lirn muvakkat teminatı 90 li-
miştır. Yedı Sovyet tayyar Y P ra 25 kunıştur. Taliplerin teminatı öğ-

----o---- • leden evvel iş bankasına yatırarak mak-sl•mr ı c~ hesin"e v'lzı11et buzla~~~e ihale tarihi ol~n 8 1~1?41 C~-
f D H l 1 U ] ! ma gunu saat 16 da encuınl"flımıze mü-

--<'- _ racnaUarı. 24, 28, 1, 6 (1640) 

• BASTARAFI 1 lNct SAHİFEDE -
re değer bir ~Y olmamıştır. Almanlar 
~emiryolunu keserek Lcninı?Tacla do~ru 
;lıarlemelctedirler. Leningraddaki Sov
vct kıtnlannm etrafı ile münakale yolla
"'\ ve Kronstad bat11ryalan bütün gece 
•d~ .. tl,. hnmb:-rdıman f'di1miııtir. 

FtNLFRtN MUV AFF AKIYETLERt 
Hel!linkide aeli\hiyetli kaynaklardan 

11Hdirildifüne göre son 24 aaat zarfında 
Finlandiva kıtalan bir c;ok c;etin 

' amlerden sonra hiiv\ik muvaffakıyet-
• .. , ka7.anmı~lardır. Bir hücum müfreze
.; Ladoga RÖHinün sarkıncla Sovvet 
•npraklannda adetçe üstün üç bin kiııi
•;k bir Sovyet alayım imha etmiştir. 
'Auhtelif cins harp malzemf'ııi i~tinam 
-dilmistir. Cephenin müteaddit kı~ım
·mnda miihim Sovyet teşekküllrri iha· 
tı. edilmf!ııtir. Sovvet Karclisinde ıev
' ülccyş f'hemmiyeti haiz bir çok yerler 
~C!' .. l edilmiştir. 

Dtiıımnnın bütün ceohc boyunca çe
·ilmek ve yeni menilere yerle•mek te
·~bbüsünde bulunduğu zan edilmekte
dir. 

Son 24 saat 7arfında havn muhare
ı.,f'lerinde ve dafi bataryalarımız tara
'ından 8 düşman tayyaresi düşürülmüş
tiir. 

DA VETtYE tLANIDIR 
1ZM1R 2 NCt SULH HUKUK MAH

KFl\..fEStNDEN: 
Torbalıda istasyon civarında mukim 

Cspartalı Ali Riza aleyhine tzmirde tüc
cardan Mahmut Hasan tarafından 478 
numara ile ikame olunan alacak dava
sında mtiddcaleyhe tebligat yapılmamış 
ve zabıtaca aranmış ise de ikametdhı 
bulunmailı(!ından H. U M. K. tevfikan 
ilAn,..n tcblignt ifasına mahkemece karar 
verilmiş ve duruşma 7/8/941 saat 10 na 
bırakılması tensip kılınmış olduğundan 
işbu davetiye Uzerinc mliddeaaleyh gel
mez ise gıyap kararı tebliğ edileceğine 
dair davetive ilanen t"hliğ olunur. 

2864 (1637) 

İZMffi 1 NC1 SULH HUKUK HA
KtML1ôfNDEN: 
Davacı Hazinei maliye tarafından tki

çesmelikte Hasta sokaj?ında 75 savılı ev
de Peynirci İsmail aleyhine 9411390 nu
maralı dosya ile açılan alacak davasın
dan dolayı mUddeialeyh namınn gönde
rilen davetiye varakasının bila tebliğ 
iadesi üzerine gazete ile ilanen vaki da
vet üzerlnde muayyen olan günde mah
kemeye gelmediğinden hakkında gıyao 
kararı verilmiş ve muhakeme de 
14/ 8/941 tarihine müsadif Persembe J?Ü
nU saat 10 na bırakılmış olduğundan 
milddealeyhin yevmi ve vakti mezkOr
da bi1.zat fsbatı vücut etmesi aksi tak
dird~ hakkında gıvnbi muhakeme. e de
vamla karar verileceği ]Uzumu tebliğ 
makamına kaim olmak ve bir nüshası 
divanhaneye talik kılınmak suretiyle 
ilan olunur. 2865 (1634) 

7 - Orta ta"ılli olanlardan melctehl muvaffaklyetle bitirenler ( 20) Jl., 
ra maaş veye ( 75) lira ücretle, Lise tahıill olanlardan mektebi bitirenler 
(25) lira maaı veya ( 85) lira Ucretle maliye memuru tayin edilecekledi.r 

8 - Mektebin tahsil müddeti lk.I yıldır. Talebelere. tedrisat ve shlf mnd
detlnce mektep yatakhane•inde veya Ankarada vellleri nezdinde ltatmalan
na g3re yevmiye mulcabilJ ayda 20 - 30 lira verilecektir. 

9 - MüMbalta lmtahımında munffak olup ta mektebe kabullerlM 
veUletçe karar verilenlerin rapor, taahhüt eenedi ve aaire gibi kendilerine 
bildirilecek evrakı başka~a defterdarlığa tevdi etmeleri lazımdır. 

10 - Talip olllnlann 4, 5 X 6 eb'adında iki fotoğraf, nüfaa lı&Yiyet 
cüzdanlan, askerlik çaV,ında olanlann askerlik durumunu aöıterlr Teeika. 
tahsil dereceılni 2österlr tasdikname veya tahadetnnmelerl ile birlikte niha
yet 25/temmuz/94 l cuma günü aaat 17 ye kadar iatida ile defterdarlığa 
müracaat etmeleri lazımdır. Vesikalan noksatı olanlar veya bu tarihten aon
ra müracaat edenlf'rin talepleri kabul edilmiyecektir. 

Keyfiyet ilan olunur . 
7 10 l5 21 22 23 24 25 Vll 2515 (1519) 

lzmltt v !ayeti Muhasebe! Hususiye MüdÜPla• 
~den: 

Tapu siciline göre 6 hisııede 8 hinesl Franıo ve kW Tereza ve 4 hluest. 
Yorgl kızı Veailikiye 1 hi!sesi Zak oğlu Fransova ve 3 hisııcsi Afifeve alt 
olan Mesudiye mahallesinin Hacıbekir sokağında 3200 lira kıymetli 4 7 nu
maralı hanenin mülkiveti bina ve buhTe.n vergilerinden d olaV1 haciz edilerek 
aatılığa çıkanlmı, ve vi]avf"t idare heyeti lcarariyle 2 1 v.ünlü müzayedel .
veliyesl fcv.ı kılınmıs {di. T ıtlip zuhur ehnemealne m~bnl müzavede müdded 
on ~ün daha temdit edilmiş olduihından talip ve bir il~i~i olanlana 
31 /7 /94 J li(Ü!lÜ flk$8mlnft ~Rdar idare'! hrvetİne znfiracaatlan ilin o}UDUa 

2~ 24 2806 (1620) 

------------------------------------1 zrn J r ZIPtıat Melıtelll 1'f!jdüPJIUiünden: 
Bu sene melıtelılm~e parasız ·ıeyıı 40 taJelJe 

alınacalıt• .. 
MEKTEBE CIRME:K IÇIN : 
a : - Orta mektep mezunu olmalı. 
b : - Yaşı on dokuzu ('eçmemiş bulunmalıdır. 

- Mektebe ginnek istiyenler -
Orta mektep diplomasın• veya testikli suretini ve bu diplomaya esas olaa 

ders notlannı, hüviyet cüzdanı veya taıtlkli öm~inl ziraat iılerine tahama 
müllü olduğuna dair sıhhat reporunu, aşı phadctnamcainL hüsnühal varakaıı. 
nı, araz.l sahibi olduldanna dair vesikalannı. altJ adet fotoğraflariyle birlikte 
bir istidaya ekliyerek müracaat lazımdır. 

İstenen bu veıikaları noksan gönderenler veya taıniAn yapılacağı 15 aP.., 
tosa kadar tamamlamayanfar kabul olunmayacaklardır. Kayt ve kabul muaıne
lcsine 1 temmuz 941 tarihinde başlanacak ve 1 S ağuıtoı 941 ak'8mı nihayet 
verilecektir. Tasnif n~ticesinde mektebe kabul edilecek talebelerin lıimlerl 
20 ağustos 941 de tzmir razeteleriyle ilan edilecektir. Mektebe kabul olunaa 
talebe. Ö7Ürsliz mektebi tr.rk eder ve mezun olunca hUltümetJn verdiği memll'o 
riyeti kabul etmezse hndislne yapılan maeraflan temin edeceğine dair noter
lilctt-n bir eenet vcrec•klerdir. 

Sağlık fişi örneklerini ve daha fazla izahat almak i.ııtiyenlerln vilayet ziraat 
müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 28 10 24 2225 (1436) 

TfJRıTffl~ Jı:ÖMVR SA'l'IŞ VE 2'EVZİ MUE•SE· 
SESiNDEN: 

$ehrimİ7e gelecek ol:ın 5000 - 6000 ton kokun Alsancakta D. D. YoTiari 
tahlive sahasından heledive hava s.?azı fııbrlkaınna k.-daı naklivesl, tahliveal 
ve istifi kopalı :rarf u~ulii ile 26/7 /941 C?iinü net 1 O da münakaııava konu, 
lacaktır. ihaleye iıttirflk ,.cfecelclerin 2517/941 ıriinU saat 12 ye kadar art-

!'I n<>tn Almı:ılc tl7f'1"( SUhf"mİ7.~ m\iracaatJııın 22, 23. 24 2825 ( 1618)' 

iKi AA~A1' Kl(\P O Y A..rlRILACAKTIR 
İzmir vlliyet daimi encümeninden: 
ödemiş - Ad'1gide yolunun 2X500 ve 6X500 üncü kilometrelerinde yapa 

tınlacak 25 ve 3S şer metrelik iki ahşı:ıp köprü lnl$ftah 25980 lira 56 kurut 
h~deli üzerinden 20/7/1941 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı ek• 
siltnıeyc konulmu~tur. 

Bu ise ah kf'şi: evrakı, şartname ve projeler İzmir, Ankara, I.tanbul Nafia 
müdürlüklerinde tet1dk olunabilir. 

isteklilerin 24<)0 sayılı yasa hükümlrrine göre hazırlıyacaklan 1949 lira
lık muvakkat teminat ile mümasil fşi yı.phk)ıınnı gösterir vesaik ve ticaret 
odası veı:ıikasın1 muhtevi teklif mektuplarını 1 1 Ai?uıtoı l 94 l paz.artesl Riin8 
ıııııat 11 de İzmir vilayet daimi encümerJne tevdi ile makbuz almalan lazırQ-
dır. . 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 24 1 2798 ( 1633)" 

Vi~i. 2 3 ( A.A) - Ofi Fransız ajnn
•· bildiriyor: Bol$('viklere kıırııı harbe 
"tirak eedcek olan Fransız rön;ilJü lej

•·onuna mensup btiviik ve küdik ciizü
•,,m lann kadrosunu FranPIZ 5(Öniil1ü su
l,avları teı•kil edecektir. Bu cÜ7Ütam1a
·ı Fransız kumandanlığı altmda bulu
.,acak ve Fransız kumandanlığının emir 
·- rine itaatle miikellef bulunacıık1Ardır. 
•\skeri cÜ7ütamlar halirıde teşkilatlan
~ırıll\cak olan FraMız gönüllü Lejvonu 
~ ~ohenin her hanS?İ bir noktasında Sov
·ı-t kuvvPt\erine karsı harp edecektir. Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

ı-:tf"r ıunıftan tPhPkkül edecek olan bü
' ük Fransız kıtaları Bolşevik Rusvaya 
karşı harp Pden müttefik kuvvetlerin 
haş kumandanlığı emrinde bulunacak-
tıı. 

Mare$al Petenin 
SevahatL.. 
V!şi 23 ( A.A) - Mareşal Peten diin 

rl'fakatinde harbiye nazın olduğu halde 
Eksan Porvansa gitmek Uzere Vişiden 

BtOG•;NtNE; en birinci kan. kuvvet, iştiha yaratan "e t~frini derhal g&ııteren huhınmaı hlr de,•adır_ 
Grip. neıle. enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sailığı.ruzı BIOGENİNE ~ ve dennım haplarlJle 

sigortnlnvmız.. 
Rf()(a;Nf NE: daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, hal~b.liii giderir, hari~en ı?elerek her tilrUl mikl'Onlan ffldB· 

riir. Tatlı bir istiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Bel gevşekliği ve ademi iktida
nn en birinci dev11sıdır .• 

HfOGENf NE. kullananlar kat'iyyen kardan. kıştan, sol'tık1an ve havalann de~işmesinden mnt~fr olmazlar • 
Çiinkii vücudu her zaman ııtenç ve dinç hulundunır ve bu sa .. ·ede müthis aki~tlcrle netkrlencn GRf P. ne7.le. efln
enza. sıtmn ~ibi hastalıklardan korur Bu hastalıklarden konınmak için büvükler sabah. ö21e. ak..,am. birer. wllrtt 
yasından ilstiin CO<"tıklar valnız sabah. akşam birer RIOGt:NiNE almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de ba bir 
mikdar arttırılmnlıdır. HER ECZANEDE 8ULUNUIL. 



SiYASi VAZIYET 

Almanlar ş;mdi .. 
deıı Rusya içir• 

bir vali ha
zırlamışlar 

hindiçini yüzünden 
Uzakşarltta yeni 

bır harp muhtP.mel .. 
--<>---

Amerika ve İngiltere 
Jap_onların Hindiçiniye 
girmesine seyirci kalaD 
m1ya~ak • Kiyef Alman· 
lara ge;mek üzere mi? 

Yeni sulh teklifleri 
Radyo gazetesine göre Japonyanın 

Uindiçini vaziyeti etrafında Vişi ile te. 
masa geçmiş bulunduğu gelen haberler
den anlaşılmaklndır. Japonlar Bindiçi
ninin Amerika ve nı:iltcrenin taarruzu
na hedef olacağını bildirnıisler ve bu 
Fransız müstcmlckcsinin müdafaası lü· 
zuınunda israr etmislerdir. Müzakerele
rin nasıl cereyan ettiği malfun olnıa
nrnkla beraber Londradaki kanaate gö· 
re Mar~J Peten Bindicinide japonlara 

ınoiltere ve Finler 
Londra diplo-

t .k .. ma ı . munase-
batını şimdilik 

kesmiyor 
----<>---

Londra, 23 (AA) - Lor.l Nell'in 
dün yaptığı beyanata göre lngiliz hü
kümeti uzun tahkikattan sonra Finlan
rliya ile diplomatik münasebetlerini 
ıdame etmğe karar vermiş, fakat 1tvni 
7;:tmanda bu kararın h3.diselerin gidişi
ne nazaran her an de~i~tirilebileceğini 
de Fin hükümetine bHdirmiştir. 

Di~er taraftan Finlandiyaya gidecek 
vi\purlara bundan böyle seyrü sefer 
ruhsatiyesi verilmiyecek ve kolaylık 
rı österi1miyecektir 

Amerika ve Alman ya 

merika en bü
yük tehlike 
karşısında 

bazı müsaadekiirlıkta btılunmağa razı VMin~ton, 23 (AA) _ B. Ruzvel
olmuştur. Bindiçinide kara ve deniz tin askerlik müdd<tini:ı uzatılması hak
füleri elde etmek istiyecekleri tahmin 
ediliyor. 
İNGİLİZLER NE DİYORLAR? 
İnıtilizler diyorlar ki: Peten Fransız 

müstemleke imparatorlui!'unun müda
faasına söz verdiği halde bu sözün!i an
cak Suriyede tutmuştur. Japonya ve 
mih,•cr mevzuu bahis olunca Visi İm· 
paratorhığun müdafaasını dü. (inme
mektedir. 

B. Eden de Avam kamarasında be
yanatta bulunarak İngilterenin Hindi
çini ve Siyam üzerinde gözü olduitu id
diasınr tekzip etmiş, Hindiçinide Fran
sız bi\kim!yetine riayetkar olduğunu 
bu memlekette hiç bir üsse sahio ol· 
mak niyeti asili bulunmad.ıl(ım bildir
mis ve Siyam için de demistir ki: 

- Bu memleketle aramızda bir sal
'dırmazlık pakb vardır. !n~tere hükü
meti bu pakta riayet edeceğini tekrar 
teyit eder. 

1.-ınclı:ııki talebine müzaheret etnı .... Jc üze
re Senato askeri komisvonunda beya
natta bulunan general Palmer demiştir 
ki: 

- Fikrimce bizi tehdit eden tehlike 
t :ırihimizde mnruz olduğumuz tehlike
nin en büvüi"?üdür. Nazizmin en büyüle 
kuvvetleri bize ".'evrilmiştir. Hitlerin 
.. ıaksadın:ı varabilmesi için birleşik 
t\merikayı zapt veyi\ muhafaza etmesi 
'"ı 71mdır. 

ALMANLAR NELE& 
SöYLOYORLAR ? 
Berfin . 23 (AA) - D. N. R b;ı.ı;_ 

rivor'. Doyce Diplomalise Und Po
•ticı• Kfltesoondans gazetesi bir yazısın 

..ı, B. Ruzvelt tarafından bfrle•ik Ame
·ikanın tehlikede olduğu fik1ini yaoa
"'ak Ameribn umumi efk~r1 üzerinde 
· ·aoılan endi-ı:P verici tah..-ik8ttan b~'h-
•tm•kt~dir. G•>et~ B. Ruzveltin Al-

Bu beyanatla Vişinin jaoonvaya uzak "1anva ile k•ndi memleketi ve ]atin 
earktaki müstemlekesinde imtiyazlar "mnika hiikümetleri arasındaki mü
vermesinin öntinP j?eçilmek istenmiştir. rıAotebet]eri bozmak icin sarfedilen bli
Fakat beyanabn bu neticeyi vereceği ·iik gayr,.tlerin aq1l tu,.behini açık olarak 
şüohelidir. Çünkü Vişi hükümeti iaoon- -ö•t.rmektedir. B Ru:zv.ltin Alman
yava mukavemet için bUtün cephec::ini adan ,,.,.len ve qarp yar1 kürc~ini a~~e
de~iştirmek mecburi} etindedir. Vişi, · i harekat sahasına vakl•~tıracak tedbir 
mihver sivaseti taklo ettiğine ııöre ia- '·r alrn•ması icap ederdi. 
pon tazyild. karsısında boyun eğmekten B. Ruzvelt cenubi Amnika memlc-

TENi ASIR 

Japonya Hindiçinide 
kolaylık istiyor! 

('uya lnS?:iltere
nin Hindiçinide 
~özü, emelleri 

varmış 

Son askeri vaziuet 
-<>----

Almanların 2a
yesi Voro

şilof ordusunu 
imha etmek •• 

--o--
-<>--- Şark cephesinde vaziyette mühim in-

Hanog, 23 (A.A) - Resmen beyan kişaflar olduğu rudyo gazetesince ge
edildi~ine nazaran japonyanın Vişideki !on haberlerden iotitlal olunmaktadır: 
Büyük Elçisi Cenubi Hindiçinide baz> Finlandiya cephesinde Ladoga, Anega 
kolaylıklar talep etmiştir. Tafsilat mev- gölleri arasında Petrozyanosk şekri 
cut dei(ildir. bölwesinde büyük muharebeler vuku 

JAPONYA NELER öCRENMtŞ ? huldui:u bildiriliyor. Harekat şimdi 
Berlin, 23 (A.A) - Yarı resmi siyasi Onega gönlünün garp sahiline intikal 

mahfillerde bugün öi'(renildioine göre ettiğine göre Finlandiyanın şark hudut
jaoonya, !n1:1iltercnin Fransız 1-Iindiçini- )arında bulunan S:ıvye.: kıtalarının Mur
si üz;ri!1de _bazı niyetleri ol_duqun;ı öğ- mansk demiryolund&n istifade etmele
renmıstır. ıa'?.o~arın bu nıvetlen~ ta- ri imkansız bir hale gelmiş demektir. 
hakkukuna bulun vasıtalarla mam ol- Bu kıtaların bund•n sonra ikmal işleri 
ma~ azmin~e ?l~uklar:~a dair ~erlin si- ı1ncak Onega gölünün şimalindeki yol
vası mahfıl erının katı kanaatı vardır. suz razid ve Arkaniel körfezmden 
Bu münasebetle l-lindiçin.i arazisinin ta- la k enki b b .. "k ·· k"l-t · · · .. d f . . . b .. :yapı aca tır unun uyu muş u a 
ma.mıyehru mu a aa nıyetını :e aruz arzedeceği şüphesizdir. Tirozanosk böl
e~tırcn Fran~1? matbuatının neşnyatı da esindeki Alman tazyikinin hundan 
d•1<1<:ıte sovandır, ;ı; b Le · 

B ~nli'7\T tSTtNATLARI sonra şarktan gar. n uzan~n. ve _nın-
REDDETTt l!rada varan demıryolu ıstıkametınde 

Lo. ~ 23 (AA) A Ka olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 
n ra, . - vam mara- ,, .. k" L · dd ki s t d ] 

d n · · M B Ed d h! -..un u enıngra a ovye or u an-
<- ın ., .nArırıve .ı:uazırı en en cenu · ·· 1 · 'b 
p 'f'k h "-k d b . t · 1. B nın ana vatanla, yanı asıl usler e ırtı a-
Mı ı aK •n a evonat ıs enmış ır. . . eli 1 lk. d · li ı ı 

Eden c:u cevahı vermistir: tı. !1m ya nız 1 •• ~muyo Y e yapı a-
t ·ı· h.'k" 1. · b>lir. Bunlardan bırısı yukanda halıset-- nttı ız ıı ıımP ı Japonvanın CE'nu- , ... . L · 

b • .,.,.. d' . . , 'L d . b Ü ' . tııı:ımız şarktan garba uzanan ve enın-
l .rı- 1 n ı'!nı,1qc ı>azı enrz ve ::tva o::-•crı . .... . 

isto~'l'rin .;, ıbir isrorln dola<on haberlere rradd vardn ~edr y~lu~ur. D~eı; Mas 
vak·ftır R11nl::Jrın jaTuın matbuatı tarA- ova an ogru an ogruya f"nıngra-
f , TT· ,. • • ,,. I . d da uzanan demir voludur ki Almanların 
ın·ı~n ..-.ın·.ııc~ını ve .:"lVam mPse esın e . . .. .. . . d b""l 
Riht \.i~ Britanva al~vhinc vAnılıın ne~ri- ş~mdı _hutun gayretı Len.ın.gra. o ge
vat1a avnı 7arn~nr1'l tPsaflqf e-tmec::i bil- sındekı Sovyet l=ı.""VVetlen?ın ıkmal ve 
ht1c:,s 1 m<1nifl!lrrır Bu ve.c:;He ilf' nn-iltere- ııcat yolları olan bu demıryollannı ele 
nin nivf."tleri hakkında rı1<,,rılan beher- ı:ıeçirmek, Onega. gölünü~ ~e.'.'ubu .. ~e 
)erin. tamamen asıl<ll:ıo: olduii'unu bilrlir- Moskova ve Lenıngrad gıbı uç muhım 
mPkl~ ba"'1-tivarım. fflnrlicinl ile miina- mevki arasındaki Sovyet ordulannı, ya
sebetlorimiz · rok mahdut olu o Fran•a- ni mareşal Voroşilof kumandasındaki 
n1n ,.nlcme~indon beri rn~hdut tirı:ıri mü- ordulan Moakovaya, yani şarka çekil
bad,.lalor ynnılmıstır. Sivama PPlin~ hu melerine meydan vermeden hu Üç mev
memlo1<ete k•r<ı siva<elimi> bir adenıi k' arasındaki bölıı:ede imha etmektir. 
tecC'lvilz paktına davanm~lc-tad 1 r. Bu Hareki.tın bugünkJ inkişaf terzı da bu
muahedP. bir tar"'Oı avarıt"lilar irin ya- nun böyle olduğunu g(isterir. Gelen ha
nılonı< olmad•nı vibi bu mükemmel kom- berlerde Smolenskin şimal doğusunda 
sulnl< miinasehetlerino zarar verrn<>k te- ve bu şehirden 160 - 170 kilometre 
'e\.büsiinde bulunmari ,i ı takdirde ücün- mesafede buluna:\ Arlof bölgesine ka
cü 1'ir devlet aleyhine de müteveccih dar muhareblerin inkişaf ettiğini bildi
dcğildir. nliyor. Eğer bu haber doğru ise burada 

~ak~neye 
,, er11irke"'l 

iç" 1 h1
' o. 

meti"e Rltimatoın ver~i 

muharebe veren Alman kıatlannın he
defi ya doğrudan doğruya Moskova 
olacak, yahut Moskovn Leningrad de
miryo)unu kes:nek içir. Kalenin şehri 
ıstikametinde ilerlemek olacaktır. Fa
kat daha ziyade Moskova - Leningrad 
clemiryolu istikam~tinde ilerliyecekleri 
tahmin edilir. Moskovayı zapt etmek 
vazifesinin daha ziyade Smolensk -
Moskova şoaesinden hareket etmekte 
olan kuvvetlere yerilmiş olmaıı çok 
muhtemeldir. baska caresi yoktur. 1 1 k 

JAPON 
, .. ......,. ~~• 'et erine aroı sanki bir hakkı varmı. Vaşington 23 (A.A) _ Royterin öğ- ALMANLARA GöRE 
uıvıı-.ıLJ!d'U ve te!i!kilitı es=tsive kanunu icahınr!an d · bük" · Hindi 

Japonlar V1$1. . 1'le yapacaklan bir an- ren iğine göre ıaoon .. umeti - Dünkü Alman tebl:ğine ıtöre Smo-
0 "Tli!f oihi harı•ketlere tev,.ssul f"tmekte- · · · ·ı · t fınd 1·-anın Hindi"in.ide Y. erlesmelerini ko- cınının tamaı:rc e ıaoonya ara an as- lenskin doğu tarahnda artık Sovyetlerin 

"''"" ' ,ir. B. Ruzvelt cenul>: Amerik"Vl •i- k j · al it 1 tal d layl• ... ıraca"-m ve anlasmava. mü.<tenid ' er ısg a ına a ınmasını eo e en muntazam bir cephesi kalmamıştır. 
""'' ~· İn ""'lali Amerikanın bir uzvu tel~kki etti- 24 t "hl ti' b' ül' t' t dün' olan böyle bir hareket karsısında gil- saa mu e 1 ır ıma omu Umumi cephe bilha1Sa bu kmmda inhi-

' ini ve oonra halen Avruoa ile Ahih H' d' · · h"k" tin' _,...,_ tere ve Amerikanın harekete ı(eçeml- ın ıçını u ume e ve ... ..,~. lale uğramıştır. Kaçan Sovyd ordulan 
""raınnrf:"k.i VA7iveti Örnek ittihaz ederek H · 23 (AA) R yte bildiri. yeceğini tahmin ediyorlar. Bununla be- · anoı · - 0 r yor'. nrasında irtibat kalmamıştır. Harekatın 

raber japonyanın bövle bir manevra ile -•nubi Ame<ikAvı isti1mar niveti"..Je ol- Fransız Hindicinl umumi valisi amiral İ>irdenbire Or!of bölgesine intlkalı aşa
büvük tehlikeleri göze aldırnna şüohe .ıu:runu •imdilik ı<İzlemektodir. Rnrvelt Decoux ile Jaoon askeri heyeti reisi V,; yukarı bunu ifade etmekte ise de teb
yoktur. Çünkü jaoonların Hindiçinide ··alnız şahsi ihtira•l•rını dei?il, bilhas•e ııeneral Sumita hükümetlerinden yeni fiğde bildirildiği kadar cephede tam bir 
yerleşmesi İn<(ilterenin Singaoordalri '·edeflerine kolavlıkh varmak ıçın talimata intizaren Jaoon mutalebabnın JnhilaJ. vuku bulduğunu kabııl etmek 
vaziyetini zayıflatabilir. Esasen Rindiçi- "merikan milletini istismar eden kuv- tatbikabna alt hususab müzakere edi- ~imdilik ıı:üçtür. Çünkü 0 halde ••rbest 
niye japonlann avak basması Sinııaoo- "etlerin dünvaya haki.,., olmak arzul•n- yoLorlarn.dra 23 (A.A) - Sovyet büyük. kolmı, olan Alman lcıtalannın Mosko-

ı.-- ilk dım teşk"l ... , tatbik ettirmek icin kendi 0 ine verdHii •· · d b 
ra ~"' taarruzun a mı ı ~· k 'fl h kk el"''·.,; B. Maıs· ki Moskovadan bu"H" do-·· h~·a .o.nub·n e ulunm.aaı icap .. derdi ki 
d kt B be 1 İn •tiz Am · ıre h eri, ta a uk ettirm•k istiyor. ~·· h-· 

e ece ir. u se O e g: ve en- nen "eneral Galikof ı'le amı·ral Karlamof enuz una dair hır haber yoktur. Ma-
kawann bövle bir hareketi önlemeg· e Bu kuvvetler masonluk ve bevnelmilel h mafilı billı b h k d h 

h dil k k Oldugu- halde o··ı;ıeclen sonra han·ciye a assa u cep e ısmın a a-~alısmalan ihtimali kuvvetlidir. • a u 'i uvveıleridôr. Hillô, bir inti- ~ reka'tın Alın 1 1 u, d . k' f tm 1r 
~ ı h b h n•-.ırı B. Eden ile go"-''-u"ştur" . an ar enı..'l e ın ı"' e e ,.,.. 'TİMA :am ar ı:ıı ta akkuk ettirmek kin bol- ~· '"""' ld • 

UL TOM MU? ın· Piliz hava neza- te o ugu muhukaktl'. Dünkü Alman 
Amerikan kaynaklanndan verilen ve ••vikJ;ı>i harbe sokm•kla bunlar bt>la- r•smi tebliğinde Ukranyada ricat et-

henüz teevyüt etmiyen bir habere göre »ilec•kleTi son kuvvetleri de seferber r e tinin tebl;.ıı.leri mekte olan Ruslann Alman, Rumen, 
küm ., 24 t •hni•lerdir. "E' japonlar Hindicini hü " e •. ne saa Londra 23 (A.A) - Hava nezaretinin Macar ve Slovak kuvvetleri tarafından 

mühletli bir ültimatom vermişlerdir. ---- - -- teblii!i: İn<(iliz bombardıman tayyarele- mütemadiyen tak.ip edildiği bildirili· 
KİYEF TEHLİKEDE B. Raı;ıit A 1i mrrr le- ri şiddetli baraj ateşlerini gecerek dün yor. Diğer cephelerde mahsur küçük, 
Almanların Rusyada şimal ve bilhas- ııece Berlindeki düsman endüstrilerine büyük Sovyet kuvvetlerinin imhasına 

~a cenuota Kiyef ceohesinde ilerlemek- kPtİmİzf" ~eliyor karsı taaruzlarına devam etmislerdir. o•vam edildiği bildiriliyor ki bu da-
te olduklanru Moskova da kabul edi- Başlıca hedefler Frankfort ile Mainhe- ha ziyade cephenin orta kısımlarına ait 
yor. Almanların üç heclefleri olduitu Tahran, 23 r.A:A>=-sabık Irak Bas- im olmustur. Garbt Almanyarun diğer olsa gerektir, Zira burada seri }ınmle-
anlasılmaktadır. Leninwad, Moskova k 1 R müteaddit endüstri mmtakalarına da !erle Almanlar muhtelif Rus kuvvetle-

k akı d ue i i asit Ali bir müddet evvel r•fi- İn ve Kiyef... Bu şehirlerin pe V n a · taarruz eclilmiştir. Dig-er bir giliz rini geride bırakmı•lardır. Ve •ı'mdı' 
F k b 

1'"a~iyle cocuklarının aıimPt ettiP.i T:ir- y y 

düsecekleri tahmin ediliyor. a at Ü- bombardıman teşekkülü Dünkerk dok- Rialistokun --rlunda oldugu· gibi bura-
b d 

1dvaya ııitm0k üzere dün Tahrandan ha- ~ 
tün mesele Rusların un an sonra larına taarruz eylemiş ve az!m hasarlar da da bu kuvvetleri geriden gelen kuv· 

b ph t · · re ket etmiştir. 
Moskova gerilerinde ir ce e esısıne yaomıştır. Ayni gece taarruza uğnvan vetleriyle imhaya çalışmaktadırlar. 
muvaffak olup olmıvacaklandır. Alman hedefler arasında Rotterdam ve Ols-
tehlii(i. Rus askelrerinin bozulduğunu Jfava fdiıl"ttı-..larına tend dokları da vardır. Avcı tesekküli ALMAN VE RUS TAYYARE 
muhtel:! birlikler arasında irtibat kal- dah' Alm~n !erimiz yaptıklan taarruz kesiflerinde IMAUTI 
madığını iddia etmektedir. Yine Al- A • • şimali Fransa üzerinde müteaddit düş- Bir Amerikan gazetesinin verdiği 
manlara göre Ruslar ihtiyat kuvvetle- l'e4'm~ tıP.fııhğı man hava meydanlanna tekrar taarruz- malGmata göre Almanvanın aylık tay-
rini de sarfetmislerdir. Binaenaleyh Berlin, 23 (A.A) - Alman orduları\ ]arda bulunmuşlardır. Bütün bu hare- vare imalatı yekunu 2500, Sovyetlerin 
Mosko,·anın ııerisinde bir ceohe kurma- 13,.l(umandanlıibnın resmi tebliği: ketlerde hiç bir tayyaremiz kaybolma- 2000 dir. Bu aon rakam hiç te küçüm
lım imkanı yoktur. Buna mukabil İn- Tavyarelerimiz İnailiz sııhilleri acık- mıstır. senecek bir rakam değildir. Daha şim
g'lizler, Sovvetlerin seferberliklerini lannda beş bin tonluk bir dü,man tica- Londra 23 (A.A) - Arnirallık daire- rliden ayda iki bin tayyare yapan Sov
ancak simdi ikmal ettiklerini ve Mos· •et vapurunu batırmı~lardır. Diin gece sinin tebliif.: Heinkel 111 tioinde oldu- yet tayYare aanayÜnir. bir müddet son
kovanın sarkında mukavemete devam "111mber liman tesisatına, tne:ilterenin ğu zannedilen bir Alman bombardıman rR ayda 2500 tayyare yapması, yani Al
edebileceklerini tahmin eclivorlar ~olfu cenubunda mı•htelif tayyare mey- tayyaresi buııün bir İngiliz ııemi kafile- manvaya yetişmesi ı:ıayri varit değildir. 

ALMANLAR VALİ TAYİN ETl\fl<; ~·nhrına taarruz edilmiştir. !'inin müsterek atesile düşürülmüştür. ln,..ilizler ayda 180(1, Amerikalılar da 
Almam·a. Rus hezimetini o kadar Avcı l•vvarel0 rimiz VP ~afi batarya- Bu Alman bombardıman tayyaresi ka- 1500 tayyare yapmaktadırlar. Bu vazi

kat'l telakki etmektedir ki bir habere '"'ımız M•nş •ahiHnde 11 İn"İliz tavya- fileve taarruz tc'ebbüsünde bulunmus ~·ete göre Amerika, lngilt~re ve Sovyet 
göre Almanların Führeri B. Hitler Rus- -"~;ni düsürmü<l 0 r";r Don>nmava men- fakat derhal siddetlc bir atese tutulmuş.. aylık tayyare imalatı 5 600 zü bulmakta
ya için vali bile tavin etmi~tir. Rusva· 0::

110 toprumuz da dört İn~liz tayyaresi tur. Biraz sonra da 'tc'lvvarenin deniz~ dır. Buna mukı..hil Almanlar ancak iki 
nın nihai hezimeti Almanlara l(Öre bir · .,,;;rmii<tür. düstü~ü ııörülmü<rtür. Kafiledeki gemı- bin beş yiiz tayyare yapabilmektedir. 
zaman me<elesid'r. O kadar ki Rusya- fNr.tr,tz HÜCUMLARI )er hic bir hasara u~a'."amıstır. Almanlar harbe ba,Jadıkları zaman ha-
nın hezimetinden sonra nasıl bir hare- tm;.liz Savaş tayyarelni dün ıtere Al- Londra 23 (A.A) - In'.'iliz hava ne- iz oldukları taYYJi•e sıfyı üstünlüöünden 
ket hattı takio edilerefü hakkında tah- ~·n"".'.''~ ba". c~nubu~c1~ .'."uhtelif yer- zaretinin tebli~: . Blenheım bomb?.;dı- bol faydalar temin etmişlerdi. "Fakat 
minler bile vüriitii1üvor. ı,..re kııruk mık~-cı."".-l'~ ın.fılalt ve yangın man tayyaT"elcrım1z bu ~abah ve ?ffle: Sovyetlerle harbın başlaması üzerine 
YENİ SULH TEKLİFİ? "ombaları atmıslardır. den sonra Fran<a ve Hollanda sahıllerı "az'ıyet az rok A'-· 1 h' d" 

211 Temmuz Perse~be ı 

Bir diplolliat kafilesi daha 

Erzurum - Sarı kamışta 
geçip Rusyaya gitti 

Erzurum, 23 (A.A) - Sovyeller Bir- istirahatten sonra kafileye, ihzar 
liğinin Romanya sefareti erkanından 160 otomobillerle Sarıkamışa geçmişti•. 
kişilik bir kafile bu sabahki trenle Er- safirler buradan trenle yollarına de 
zuruma gelmiştir. Burada bir müddet edeceklerdir. 
1 
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Hükümet köylüdenn1a 
sul a.lmağa devam ediyo 
Bu sene mahsul tarlada değil anbara getil'll 

ce mübayaa edilmekte 
Ankara 23 (Telefonla) - Ticaret ve- nacaktır. 

kaleti Çukurova, orta Anadolu ve MAKİNELERİN FAYDALARI 
Trakyada bu seneki mahsulün müba- Diğer taraftan Amerikadıin ce 
yaasına devam etmektedir. Bu suretle dilen ziraat makineleri bilhıısoa o 
müstahsil ile doğrudan doğruya temas anadoluda köylünün pek ziyade 
eclilmekte ve ortada mutavassıt rolünü yaramaktadır. Geçen senelerde llç a. 
oyruyan kimselerin müstahsilin sırtın- yapılan ve büyük masraf ve zahme 
dan geçinmesine mani olunmaktadır. mucip olan hasad bu defa makin 
Ticaret vekaleti bu seneki mahsulü tar- sayesinde bir kac gün içinde sona 
lada iken değil, harman yapılıp anbara mekteclir. Mak'.nelerin mev"1.ldiye 
getirildikten sonra mübayaa etmekte- nazan itibara alan müstahsil de ıı 
dir. senedekine nazaran daha çok ekmi.$ 

Bir çok yerlerde hasat zamanı henüz lunınaktadır. Bu bakımdan bilküme 
başlamış olduğundan gen!ş mikyasta bu sene istediği kadar mübavaatta 
mübayaata 15 - 20 gün sonra başla- lunacağı tahmin olunmaktadır. 
• ı ı 1111111111it111111111it1111ili111111111111111111111111ı111 11111111111111111111 1111 111 1 111 il it 11111111 111it111111111' " 

Adliye Vekili Ankaraya avdet etti 

Zabıt katiplerinin maaşı artıyor 
lstanbul. 23 (Telefonla) - Birkaçı !ere yeni adliye teşkilatı kanunun 

~ündenberi şehrimizde bulunan adliye ; Büvük Millet Mtt !isinde buJ.,nduifu 
vekili Hasan Menemencioğlu bu ak- 10 lira maaş almakta bulunan kliti 
şamki trenle Ankaraya hareket etmiş-! den ) 66 zabıt katibin.in maaşla1'1na 
tir. Vekil hareketinden evvel ıı:azeteci- ser lira zam edileceğini •övlemiıırlr. 
111111111111111 1111111111il111111 1111111 1111111 il 111111ilil111lltllilil111111 1111111111111 il il 11111111111111111111111111111 

"Lozan,, günü münasebetile /stanbul 
üniversitesinde merasım yapılacak 

İstanbul, 23 (Yeni Asır) - Lozan,kutlanacak, Rektör tarafından bum 
muahedenamesinin imzasının 18 inci bedenin manasını tebarüz ettiren 
yıldönümü yarın (bugün) üniversitede nutuk irad edilecektir. 
1111 il 1111 il il 111111111111111 !11111111111111ı111il111 1111111111 il 111111111l!I1111111111111111111111 il 111111111111111111111 

Da hiliye Vekili Bursada 
------~--,......,, ________ _ 

İstanbul, 23 (YENİ ASffi) - Dahili ye Vekili B. Faik öztrak 'll'alovacl 
Bursaya geçerek bir kaç gün orada tet kikatta bulunacaktır. 

inhisarlar Vekili Çoruha gidivor 
Kars, 23 (A.A) - Kömrük ve İnhisar !ar Vekili Raif Karadeniz bugün Ka 

tan hareket etmiştir. Vekil geceyi Ardı handa geçirecek ve yarın Çoruh ııilAyr 
tine gidecektir. 
·-~=== rcccccC'cc:ıcc:ırr ::cı::a:cc:ıc c:ı 

Bul2ar - ltalyanJ 
müzakereleri 

dün bitti 
Kont Ciano, Bulgar baş 
vekili ve hariciye nazırı 
şerefine ziyafet verdi 
Roma, 23 (A.A) - Müzakereler bu

gün bitmiş, Bulgar Başvekili Filof ile 
Bulgar Hariciye Nazın Popof saat 12,30 
da Bulgaristana dönmek üzere Nosti is
tasyonundan hareket etmi,lerdir. 

* Roma, 23 (A.A) - İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano Bulgar Başvekili 
Filof ile Bulgar Hariciye Nazırı Popof 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Zi
yafette Kont Ciyano ve maiyetinden 
mada Faşist partisi Genel sekreteri, mü
teaddit nazırlar ve ttalyan Genel Kur
may reisi, Bulgaristanm Roma ataşemi
literleri ve diğer bir çok zevat hazır bu
lunmuştur. 

Geceleyin vazife 
görecek liman me· 
mgrlarana ücret 
Ankara 23 (Telefonla) - Geceleyin 

vazife görecek liman memurlarına ve
rilecek ücret hakkındaki talimatname 
heyeti vekilece tasdik edilmiştir 
-~-~-~~~-------~ 

A fr i k a da 
son harp 
harekatı 

Almanlar Portsalcll 
ve Süveyş dvaruu 
bombaladdar-
Bcrlin, 23 (AA) - Alman .,..

tayyareleri evvelki gece Süveyf lı:ao,.) 
civannda Elkabia tayyare meydaıı,,,. 
bombalaır.ışlardrr. Kl§lalara Ye 'laY1a1' 
meydanı etrafındili çadırlara tam_~ 
h•tler vaki olm1111tur. Burada iki b~ 
yanıı:ın çıkanlmışbT. Ayncr Port - ;>r 

de de hücum edilnıl, ve büyük yantJi" 
lann çıktığı müşahede edilmiJtlr. 

* 
Roma. 23 (A.A) - ltalyan teb~ 
$imali Afrikada Tobrulı: ceplıeol1' 

topçu faaliyeti ıı:örülmii§tür. A!man ı.f 
yareleri müstahkem mevlı:idelı:i tayY~ 
dafi bataryalannm mevzilerine hüCl"' 
etmitlerdir. Soiluın cephesinde ta~ 
1eıimiz düşmanın motörlü vesltlne ~ 
harakalarına hücumlarda bulunmu~ 
ve buralara isabetli endahtlar yaptlP' 
]ardır. tıJ 

Jngiliz tayyareleri Bingazi f"h ftl' 
bombardıman etmiJlerdir. $ark! A Jııı' 
ka.da düşman tayyar~leri GondaJ"a • 
lar yapmışlardır. _/ 

lzmir Alman konsolos]uğundan: 

Alman radyosunun 'J'ürlıce llallerıer nefl'f1tY 
tmın Türlıiye yaz saat!'yle her gün 

·ı · · t ... ur.anya a ey ıne on-
En ku."'etlı' ihtimal tekrar İngiltere· acıklarında dü•man ııemı erını aras ır- _ "•tu"r Al 1 . . k " b" . .,u'7 · man ar ıçın şar ta veya garp 

Ye bir sulh teklifi yanılmasıdır İn"'l. '1eflerini i•ah etmis olma<ı cok dikkate mıslardır .Bu hareketler <"'na<ında :r 1 a a .. t" 1 ..... t . t k . 

49.92) Metre üzerinden saat 7.45 te •• 
325.4 ) 

1339 •• ) 
d

,. b" . P. s yıc u& un ugu emır. e me ım-
tPrenin bunu kabul etmivece~in.i Al- •ayıktır. B. Sumnervels demostir ki: sahil gemisi batırılmıs ı«er ır gemı k' ı b 1 S k h . d 

İ B k Bı h . an arı u unmuyor. ar cep esın e 
manlar da bilivorlar. Fakat ngiltere - Amerika hamten 'onra sill\hların hasara uğı·atılmı<tır. as a en eım ı. k' b .. .. 
Ve Am-r•karl.- ·m·vcut oldukl'rını t'h- ' k l h 1 k · " h' t 1 · · ""h' b' v tayvares'ı llre atın d!!J]anvıcında sayıca ustun-

,. , <' u u - ~ıra ı masına ve p' amvete gore ır avvarc erımız mu ım ır a . l"k <; l · !' d 'd' B lk' · d' 
min ettikleri sulh taraftarı kuvvetli •1<tısad sistemi kurulmasına ta•ar+ardır. te, ekkülü refekatinde olarak ö;;leye .u d- ~~~etkerın •

1 
ın • ı 'd· e ı .. 3ım ı 

zümrelerin Alınanlara göre İne:iliz men- Yalnız bu sEihada muvaffak olmak icin dojfru Snin Omer civarınrlıı hedefleri ~ra ıa 
1
1 ar az~ ~ış ~l 8 e~te ~usahvat 

faatll'rini de koruyacak olan 5;Ulh !'art- c::u iki es-ac::ı f"'rlz önUndc bulundurmalı- bombardıman ctmi~lerdir. fnailiz avcı- z.sı 0 mu~tur. ,, at man ar er a]
Jarını kabul ettirmek icin a15.kalı hükii- .-hr: 1 - Sil~hlan bır~kına. kuvvetli ve }arı bir miktaı düsman avcıla;ı ile kar- d~ adetçe üstünlülc temin edememişler~ 
metleri ta:ıo:vik etınelerini bekJ!vorlar. ..iaveti mecbu,.t usullerle temin olun· sılaşm1slardır ve bunlardan besini 1ah- dır. Garpta ise Almanlar tarkta me!Clstul 
AMERİKANIN SULH SARTLARI "Tialıdır. 2 - Bu sistem daimi b'r kon- rio evlemL•fordir. Bütiin bu hareketler- olduklarından adetçe üstünlük lngiliz
Bu vesile ile Amerika haricive müs· t•ola tabi olmalıdır. Kontrol mevcut de İnıriliz zaviatı 5 bomba ve 5 av tay- ı~rdedir. Belki şarld Akdenizde de ade

te-sarı B. Suınnervels Nevvorkta söyl<' "lmaz~a e~aslı bir netice almak milin- Yarsidir. Fakat nv tayyarelerinden biri- di müsavdt hasıl olmlıştur veya olmak 

diği bir nutukta Amerikan·ın··su·lh·h·e-··k·iı··n·d·e·ğ·il·di·'r·············~n·!~n.p~il~o·tu:;;_~kurt;ı:~u~l;m;uş:;t~u~rİo. _____ .;.;,;";:z;er;.:e;;d;:ir:,;·~-------------

25.31) Metre üzeri/iden saat 2045 te •• 
1339 •• ) 

lJ.22) Metre üzerinden saat 22.·· de .. 
1339 •• ) 

Yapıldığı ilan olunur •• 

--- --- - -


