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İlin m!lnderecahndan mesuliv..t kahul edilmez. Cıimh uriyetin ve Ci!mhuriyet ea<!1'1erlnin bek(-isl sabahlan çıkar siyari gazetedi1' YENİ ASm Matbaa•ında ba.,lmı$fıı 

Uzak Şarkta büyük 
f rrtına ya doğru .•• 

Menemen ha valisini ihya edecek 
~--~~~~~~~~~~--~~~ ........ -~~~~~~~~ 

E!!Si 

olan eser Tasarruf bonoları coş
kunlukla alınmaktadır Amerikasiyase.- Menemen ovası sulama te-

Türk milleti 
t>bedi 

kendi nefsine, kendi 
inanmaktadır varlığına 

Bu sütunlarda intişar eden bir yazı- ------------

tini de~iştiri. 

yor "e hare- l sisab merasimle açıldı 
mızda, dünya ahvalinin feci inkişafına 
temas ederek sulh içir.de oluşumuzun 
biıi gaflete sevketmediğini . etrahmızda
ki fırtınaların şiddetiyle mütenasip bir 
şekilde, milletçe ve ferdçe hazırlı.kları
mızı en yüksek hadde çıkarmanın ha
yati bir zaruret oldui(unu yazuuştık. 

ete ~e_ct· Mac~r ve Finlere Pöre Şimdilik 1 O bin 
yor - Toprak 

hektar araziye su verili. 
kıymetleri hemen arttr JAPO AlACAKlARI BLO- • - • 

KE EDiLGi, V PU .L ~I Ruslar Kıyef cı-Bütün milletlerin. hiir yasamak da
vasında, en büyük imtihaıılannı vemıc
ğe ra~ırıldıkran bir devirde. harp için
de bu1ıuıuyomıuş ır,ibi, dislcrjmize ka· 
dar miiscllah bir bitaraflı~ın icap ettir
diği mu•zzam masruflan ;e fodakarlık
lan hilmiyen yoktur. İkinci dünya harbi. 
lrudumıu çasına lclikct sacmakta de
vam ettikre, birim daima kuvvetli ve çn 
kötü ihtimalleri karsılamağa hazır bu
lunmaktan baska bir endiscmiz olamaz. 
llfukaddes yurdumuzun emniyetini kem 
gözlerden mahfuz bulundurmayı istih· 
dııf eden bu hazırlıklar, milletin en yiik
sek miizaherctine dayanmaktadır. 

lMERI' ADI HALDI varında m 
sarad ve c;e 

-a-

SOtJyet mitralyö·ciileri vazife 
başında 

Sovget ıesmi tebli""i 
Şuna kaniiz ki, istiklal ve hürriyet 

mücadelesinde insanlığa ı:iiz kamastıncı 
nıubtC'Sem ömekl~r veren Türk ordusu
nu, her zaman hürmet gören. takdir edi
len yenilmez bir kuvvet halinde tuta-

bilmek icin. milletten istenecek fedakar- Muhareb.ı:..!er -'e. 
lığm hududu yoktur. Sev,ı:ilerinılıin ve '!il;;; ll 
ınüsterck imanımızın mabedi nlan Ordu· 
Ya hayabnı seve seve veren Türk. mad
di hanı; fednk3rlıktan çekinebilir? vam ediyor, cep

llelerde büyük 
de~işiklik _,·ok 

Almanlar boğucu gaz 
mı kullanıyorlar? 
~ 

Köstence ve Sal•na ;ye
niden IJombarodıman 

edildi .. 

Merhum Zi:va Gökalpm •Ferd yok, 
millet var• sözü, hiç bir zaman buı;in
lıü kadar canlı bir hakikat ifade ctme
tnistir. Dünyanın büyük lasmı merha
nıctsiz bir cidal içinde kıvranırken. ken
'di ferdi varlıklarına, şa}:si snadttltrinc 
halel ı:elmesiJ, diye sefilane bir inkiyat 
ıı&teren milletler her se:vi birdPn kay
betmMerdir. Böyleee bir kene daha is
pat edilmistir ki vatan emnivette olma· 
dık<ıa, mı1letin hilr ve müstakil varlığı 
ayakta dunnadıkea ferdin 7.en<>'inlii!i. re· 
fah "e saadt>ti çarcabuk orlron<- !iı<lri
katle kanılaşan bir mft981dan bMka hir 
ıscy değildir. Yer yüz!lnde bunu en iyi 
anlıyım millet, Türk milletidir. Onun 
bn<ka milletleri yere •erecek mahiyette 
felilketler karsısında bile asmmaz ve yı- Moskova, 26 (A.A) - Sovy~t istih· 
kılmnz bir kale ııı'lıi yarma tam bir em- barat bürosu tarafından neşredilen res
niyetle bakmaqrun sırrı hikmeti budur. m1 tebliğ : 25 temmuzda kıtaatıınız Po".-

Her şey vatan i(iıı dövizimiz, her şey lovsk, Pskof, Nede!, Smolensk, Zıtomır 
vatanın müsehha~ timsali olan ordu için • SONU 2 İNCİ SAH IF EDE -
döviziyle beraberdir. 

Sn halde vatanı tauarcasına seven, 
Türkiye climhuıiyetinin ebedi hayatına 
inanan bir Türk vatanda"' tasavvur edi
lemez ki en büyük kredisini. en knv
'Vetll itimadını milllıte, milletin hazinesl-

Almar:larıı [US arla 
harptan maksadı ne?. 

---<>-·· 

Ameaei ft gazeteleaei da• 
1ıa hat'i harefıet f,oıtf oP, 
Kana~a dn tedbiP· 

lef' aldı.. 
Vaşington, 26 (A.A) - Reisicümhur 

B. Ruzve!t beyanatta bulunarak, Jauon· 
yanın Hindiçinide bazı üsler işııal etme
sine mukabeleibilm'.sil olmak üzere hu
susi bir hattı hareket ittihaz edec~ini 
bildirm~ir. 

V8$ington, 26 (A.A) - Reisiciimhur 
Ruzvclt Amcrikadaki Jaoon alacaklarını 
bloke etmişt!r. Reisiciimhunın bu emri 
buııün meriyete l(irecektir. 

JAPON VAPURLARl AMERİKA. 
DAN AYRlLMIYACAK 
Nevyork, 26 (A.A) - Amerikadaki 

Japon alacaklarının bloke edilmesi ne
ticesinde Amerikan limanlarında bulu
nan Jaoon vapurlarının da hareket ede
miyeceği anlaşılmaktadır. 

• SONU 2 tNct SAHİFEDE • 

Japon kıta!an bir ilerlcviş e.muındıı 

neH':'ı~t~.:fı::" müdafaa ihtiyaçlanna .laoonlar mev• 
kar;ılık tutulmak tlıere tedavüle çıka- Bolşe" ikli"'i or-
nlan taımrruf bonolan bu bakımdan mil- JOi. d k lar 
taıaa edilirse hndtıl'mZ bir ra~bet ve tadan kaldır- an o uyor 
alaka ıı:örere~ muhakkaktır. Bahusus 
ki doğrudan doğ-ruya büyük milletimi- • 

t: ı.::oı:: ~~~::~:~am:aı;ı:.~:!.i~: mak, rüesasını ''Amerikan tehditleri"-
'erat?at ve fcdak&rlık duyırularını şahsi tf k "" 
ınenraatı•ri:vıe çok ırii~eı bir sckiıde te- kovmak! ~1 e~ orkmıgaC"D. iZ YB 
lif etmis bulunmaktadır. 

-
b~r d~ralıy r 

Finler dt! bir Rus ala
yını imha etmişler 

--<>--· 

MuPmansfı dem!royolu 
Ue StaHn Jıanaıının 
JıontPOIÜ FinlePe 

geçmiş .. 
Budapeşte, 26 (A.A) - Macar ajansı 

bildiriyor : Kıtalarnnız Alman kıtalariy- Menemen ovasınd4 aon kanal!ann açılm<ıııııMn bi1' intiba 
le beraber harekıl.ta devam ederek son 1 70,000 dekar araziyi oulamaia baş- - Menemen ovaoı aulama teoisatı-
muvaffakıyetlerini tevsi etmişlerdir. İyi lıyan Menemen ovası ıulama tehekesi uın açılma merasiminde bulunmakla se
baber alan mahfillerde şimdilik daha dün merasimle acılmıştır. Meraaimde vinç içindeyiz. Bize ııüzel, yeni, feyiz· 
mufassal malOmattan ict!naı> edilmekte- lrmir valisi Fuad Tuksal. mebuslarımız H ve hayırlı bir eser kazandıran cÜm• 
dir. Yalnız düşman kıtalarmın Kiyef cl- mü~tAhkem mevki komutanı tÜmStent"- huri.yet idaresinin yeni bir muvRfFakıve
vıırında muhasara altına alındığı ve rnl Hakkı Akoğuz. Hava tüğgenerali tine .,.Mı olmuş bulunuyoruz. Bu •ehe· 
çenberden kurtulmak için sarfettikleri 'lefik Çakmak, Nafia vekilei ıu !oleri kenin ac;ılmaırı şerefinin bana tevcih et-
muannidane gayretlere rejlmen cenberin rei•i B. Salaheddin Büke, lzmlrden hu- mesinden dolayı .. vinç içindeyim. 
,nttikce daraldığı tebarüz ettirilmekte- ,.,.; otorayla ve Manisadan otobü•ler- Cümhurivet idare•ine t•k~ddum· 
~. Müttefik kuvvetler düşman düm- le giden davetliler Menemen kayma- ~den devrelerde memleketin tabii me-

l 
darlannın mukavemetini birbiri ardın- kamı ve pek galabalık bir halle kütlesi nabü olan oular köylülerimizi, vu!<Ua 
dan kırmaktadır. hazır bulunmu•tur 1 ı· l d 1 · ] · i 'k 

Esirlerin üadelerine göre son hezimet. M . M . b' il . . ~· en ıey ap ar 0 ayısıy e, zıra ve 1 • 

1 . d" . tı .. . d ki t eraoım, enemenın ıraz erısın- • SONU 2 İNCİ SAHWEDE • 
erın uşman manevıva uzenn e e- d k · • b d ıl 

_,_ ka'-- b!l·-'•k' ı si ki dil ~ ta sım navuzu aşın a yap mıştır. .,,,J o ~ y~ o mu. ur oman fLK NU'IUKLAR 
kıtnların1n ricali ban yerlerde darma 
daPın bJr firar Jıal:nl almıştır. Sular idaresi üc:üncü şube müdürüniln 
FİN RESMi TEBLİlH teıisatın lı:urulmasındakl gayeyi Had• 
Helsinki, 26 (A.A) _ Fin teblii!i : ~den nutkundan •onra Menemenliler 
Ladoga gölünün şimali şarkislnde "dına hitabede bulunan Bedrl Onat. 

basladığımız taarruz bilyilk muvaf!akı- ":'enemen~. haya~ ve~ecek ~lan bu es&

yetler temln etmiştir. Eski Finlandiya ., kuran cumhuny•t ıdar .. ıne ve bo !'"' 
hududuna geniş b'r saha dahilinde va- ı.. can•parane çalı'8n Türk mühendio 

• SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE • ve işçi•ine minnet ve teşekkürlerini ifa

IPniltere Ja~o· ga Ug 
ticaretini kesi!'Dr 

Milli Çin ordu· 
ları E indiçini
ye do2ru iler-

liyorlar 

de etmİ!lltİr. 
VALIMIZtN NUTKU 
Bundan ıonra lzmir valiol B. Fuad 

T ukaal, bir nutuk irad "tınlı ve ezcüm· 
le demiştir ki: 

Rn.slar Almanlarm Tiirkiycyi iı;tila 
etmei!i dii~tinmiis olduklannı göste
ren bir ~ok vesikalar elde ettiklerini 
i<ldia ediyorlar .. 
Bu husustaki tafsilnt (4 üncü) sa

hifemizdedir .. 
o ---,--------.-> 

Memleket müdafaasının istilzam etti- -o-- harnkete geçttcefiı'z 
li bir rok tedbirleri vaktinde almolc işi- U ~ il 11 
nin büvük ve devamlı masrannr ihtiva- Bosna ffepsefıli Müslü· _..,...._ Çin Amerilıa ve İngilte· 
nnı kan cttirdi:'.;ni biliyoruz. Yine l>ili- manıa .. da RuslaPla Amepı"lıa Ja .. on"a"'a ilt· roeden de esaslı tedlJjp. 
yonız ki fevkalade ahvalin nihayet bu- 1ı 1o id" f "' ·'il' .1 Jı j 
laca~. yani dünvamn yeniden sulh ı:ii- aPue g l)IOf' af'.. Pacatta bulunmıvac:afı le,. be 1 Jı10f' .. 
ne•ine kavu•acarı J(iine kadar bu mas- Bertin, 26 (A.A) - Yarı resmi bir ile Si-apUPdan 'ııaıııan . Londra, ~6. <:"·~~ - ~Ahiye.tli m~-
raflan karsılamnk meselesi do~ndan kaynaktan bil~iliyor : Alman hariciye •• ,. fıllerden bildirildıgıne gore !ngilterenın 
dnğ-ruva bir milli müdafaa meselesi ha- nezareti mümessilleri Almanyanın ıs- 11apurlaro silafılanaı:afı... Tokyo büyük elçisi BUyük Britanyanm 
!ini almıstır. Millet vatanın emniyetini tihdaf ettiği maksadın Bolşevikliğin or-- Tokyo, 26 (A.A) _ cKukonin Şim· japonya ile aralannda mevcut ticaret 
kendi menabümizle hazırlamak mecbu- tadan kaldırılması ve Bolşevik rüesası- boru> şunlan yazıyor: Amerikanın Bir- muabedelerini fesh etmek niyetinde ol-
riyetindedir. mn kovulması oldu~a bir defa daha lesik bükiimetleri, japonyanın Vaşin~n dulhınu laoon hükUmetine bildirmiştir. 

Ta<arnı! bonolan bu vadide alınan ha- ısaret etmiş ve harbin sonunda Sovyet- lıükümeti tarafından ileriye sürül~ CtN ORDULARI lLERLtYOR 
yulı tedbirlerden biridir. !er birliği diye bir mefhum kalınıyaca· •ehditlerden endişeye düşeceği zannedı- !okyo, 26 (A!'-) - D. N. B. Do~~! 

Sükranla karsılanmab sayan bir mil· ğı illlve edilmistir. Berlin siva<! mahfil- liyorsa çok aldanıyor. japonya müdafaa Aıansının Nankine gelen haberlere ısti-
şalıede. milletin <n<kım bir t•halükle bu • SONU 3 'ÜNCÜ SARİF EDE • hakkına istinaden tereddütsüz harekete • SONU 2 lNc1 SAHİFEDE • 
booınl~n kam•makta olmaSldır. • SONU 3 'ÜNCÜ sAHfFEDE -

Millet kend; ""'•ine, kendi ebedi var- i-•-----------... ----.;.;....;...;...;._.;., _____ ~-----.. -f!ll•----.. bi>nn inanmaktadır. 
htil..!lıl'l ic.in blL.,LI.n fl<ıt'"'"' l··,··vctli ve 

d?"'"1 HYT'\;t veriri teminat olamaz 
••~ikbal i~in hun~on ı:lalıa ku~etli ve 

daJ..,n iimit v~riı-i teminat olamaz. 
SrrveH,. .. i~iz f P'li varlıklar•l"t'\ı'Za :va· 

ptqnL~ <1 ~i:ildir. F.hedi olan THrk v;f~. 
n1(1•r. Onun emniYc.'tini kuvvetlendir
mek irin \'CrdiL-lt-rimizdt'n bir n<"-mc 
kaybolmaz. . 

~EVK.E'I' BiLGİN 

: 11111•·;;; :: ::: : 1: ·ıuı• ı• ıu ı ı • 1111111ını1111111111 1 111 = 
§ E•ze ;lticrı PrlPn § 
~ Fransız f tlosıı Yu. ~ 
~ml1r!o~rğn !lıovkeclildi§ 
§ . İ~kender?n, 26 ( A.A) - BııraJa E 
:; ıltıca elnıı< olan 11 parçadan mü-:! 
E rtkl-:ep Frnnsl'z filosunun siliıhlann--; e d.an tec~idi. ~eticelenmi5 ve filo hah- ~ 1 

~ rı)'clılerıınııın ır.·uharazası altında l 
• V11nınrtalık l'i k · · · -' ı c.ı11uu . manına sev cdilmı,tır.:;: 

lüi&l"'1ııt 11 il "'1 11111111111111111111111111 111 ı-
Japonyanın hattı hareketi üzerine ehemmiyeti bir kat daha artan Uzak 14rktn Cebeli!ttarild 

Singapordan bir manzara 

Menemen ovası $Ulama te.ttoahnın vücuda getirilmesinde çclıştınlan 
tıcıaıtalardan biri 

SONDA İKA 
••w••- •••• 

Japonlı»r obir 
~ün Hindif;ini

ye f;ıkma~a 
başlıyorlar 

--o----

Japonya da İngiliz ala· 
ı:afılaPrnı blolıe ediyoP ... 

Singapur, 26 (A.A) - Japon kıtalan 
29 temmuzda Hindiçiniye ihraç edilecek
lerdir. 

Tokyo, 26 (A.A) - Öğrenildiğ'ne gö
re, Japon hükümeti Japonyadaki İngiliz 
alacaklarını bloke etmeğe karar vermiş
tir .. 

lngiliz hücumları 

Şimali Al1La11-
ya ile Berlin 
bombalandı 

Almanlar hasar ve 
telefat var diyorlar --Beş İnqlliz tavl'aroesi 

dÜŞÜf'Üldü •• 
Berlin, 26 (A.A) - Dün gece ngilliı 

tayyareleri Şimali Almanya üzerinde 
uçmuslar ve bir k1"mı &rlinc kadar iler
lemişlerdir. Müteaddit yerkre infilak 
bombalan atılmıştır. Evler yıkılmış ve
ya hasara uğramıştır. Askeri veya iktı
sadi ehemmiyeti haiz hedeflere hiç bir 
zarar olmamıştır. Halk arasında J,ir 1.:aç 
ölü vardır. Gece avcı tayyarelerimiz ve 

, ~~~ .c: • diUi bataryalarımız beş düşman tayyare-
~:,...;:,,..-""" sini dil.sürmüşlerdir. 



SAHlS'.E 2 
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• CE LAT 
ARA Alt 

........................ 
7ı17z11n ':! ~nhfn A &_,,•''""" .......................................... •• J'KINl'!t R'.lf:IM -

Tek bir 
117 

limit kalmıştı ... 

-------~ ... · - .,. - • .,..... _ _ _ _...,..--__,. _ _ __ ---nma •- ·~• 

Bir Kaç Giinliik llikiiye J ~ J 
·-··· , ,_,._ - _,--- ·-11:-~.· 

Çai?lar _,_ 
tBiRJ.Ncl ıBl\P : :AEİMET 

Vakit gece idi. Btivük Klu~ensteyn 
beylik şntosunaa aerin 'b!r sükCtnet hii
kürn sUrüyordu c !222 mıneSi lbltmek 
üzere idi. 

Ti\ yilksc'klerde, yüksc'k ble1crin en 
wükscj!indc hdfif nir ışik vaı:dı. 'Burada 
~iili bir meclis kurulmnştu. Azamet1ı 
'Ve ihtiynr Lord 'IGukenstevn dalmıs 
'01Bu'j?u derin sük\inetten 'b:rdenbire sıy
'nldı re çok serkntli bir sesle : 

- 'Kızım! dedi .• 
Tepesinden tırnni?ına 'knanr :zırhlar 

ıgevinmi • kibar 'tavırlı bir gen~. Clcli
lkruılı kıvnf ctindc hir gene : 

- 'Si7.i dinliyot'um. ~a!.. Diye ce
vap verdi .. 

- Kwm. blilün hayatıUJZda s!zi ez-

omam 

y ni spor lesi .. 
ah vücuda 

2etirllecek 
---o----

Kahve tevziatının sekli 
~ 

GlizelMrtemSIL 
'Turgutlu (Busu.st) - .1'ıılma 

gecesi T\µ'gı.(llu 'HalkeVi ..salonmala 
'kevinin gö~teri 1kolu tara1ına.. 
canlanBıran 'bir tems11 vcr.ilmı.. 
de muv.n'ffalt o1an ı:ten.ç1er §16tll 
rette nlkı.4lanmıŞ]ar&r. 



lG4t rnı ASIR 
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sJBBA.r ıroşssı 
Japonya mühin. Amerika Liber- ..•.• • • · • · • · · · Eski Irak haıvekili \ 

lstaobulda I 
kararlar are- yayı işval et- Mercimek de 

k Ankara, 26 (A.A) - Tahrandan gel-
fesı•nde wı - iyece kı•barıa~tJ mekte olan. sabık !ran Bqvekill Raşit 

AL- 'I' ••• Ali Geyllni ve refakatindeki zevat saat 
14 te trenle buradan geçerek lstaabula 

JAPON MECLiS HASSI YA· OAKIRI iŞGAL EDECEK Şimdiye kadar Mercimeğin St'Si çık- gitmiflerdlr. 

RIN TOPLAllYOR OLU DEVLEl 111? ~~:~~ı?ca~ --k:~~efa:!ta~~:: _t_Z_M1_R_2 _N_C_t_l_CRA __ MEMURL ___ :u_ 
---o--- -o--- rarak aktüaliteye girdi. Aktüaliteye <'.':UNDAN: • . 

28 vqin&to-. 26 (A.A) - Amerika Ha- girmek fÖhret kazanmak demektir. EmlAk ve Eytam bankasına ıpot~kli 
Tokyo, 26 

(A.A) - Meclisi hasın ·clJ'• urilltepn Swnner Vels dlbı ga- Şöhret kazanan her şey kendisinden bulunan ~ .. tıımuına karar verileft 
Temmuzda f evlcalAcle ~ed~-~ ~tecl!ere beyanatta bulunarak deınlt- bahlettlrmek ister. İz.mirde Birinci KArataş Tesvikiye sokak 
him meselele~ mOzakere ~· .ıuw- • s numaralı ve 629 ada 103 pafta 536 
verilmektedir. tir ki: . . . . . Kuru fasulya tanındıktan sonra mer- d aııtndakl ta u ka dı ve vui et s·--..t mahfil de tabmia •il"tllne - Bır Parıs gazetesı Amerikanın Li- cimeğin fÖhreti sayılmaya unutulmu~ 081 P y y 

ı,,_ ı ~-• --... de Ame-- beryayı işgal etmek niyetinde olduğunu d d "ncekl tariht .. 1. ri raporunda yazılı (8000) llra kıymeti 
~re içti~~~~ ~-811d)6batı ve mukabil himaye tedbiri olmak Uzere a, don Han ı0 ka k ,_ beil ~?kemt1t yeta muhammenell 188 aehlm itibariyle 64 ae
rıka ft &.ngu.--- - Val' lr, e 8 ?8 apu YU IU ap ı hf eYfn millkiyetf 8 ıJr arttırma 11\J-
meselesf ve umum! leferberlik kanunu de bir Avrupa crevleünin de Dakan iş- Tevratta yeri olmasından dolayı merci- ~ 

1 
8« ıl :.a 'bi 

•AAhl'B ı 

Kendinizde veya çoçuklan
mzda ııördLfiinüz 

Halsizlik. Kansızlık. Hazımsızlık. K ann alnlan. ..._ "9meleri. Banm 
lnabd kutamaa. Obtitluk. ~ dinmesi. Salya ·~ Saı'aya benzer 
sinir ballerl. Gece korkulan. Gö~.. 191....._ ki••· liW ppi 

tabU balld; 
Bunlu veviD ldJen teylerin temü ve saf olmamasından dolayı barsak

larda vetişip llreven ve kanlanmın emen solumnlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve ic;lodekl tarife mucib& 
oe lrulJ•an• Dıılr-hai kurtulununUL 

Bllll ECZANKDE ıtUTOSU 20 KURU8TUIL 

8an·ıa 
•t. .e 

ismine 
Dikkat bakkm&ı n~ olan dört emJma- gal edeceğini yazmaktadır Amerikanın mek pek çok iftihar ederdl ~e Yd e ,." ı: 1 ~ ,;ı~cı ı:: 

me menua habis edileeektlr. Lib~ayı fnal ~eceli haberi luıttyen O kitabı hiç tanımamq olan tpokrat r~f ma:ı /g~8 ~l tarfiı ~~ma gilnU 
8 

saat 
11~•-••••••••••-•••••lıııııl•ılll _li_im•••"'' 

yalandır. hekim de mercimeği böörek, karaci~er 11 de icra dairemiz lçind~ yapılmak 
'aponların Amerika- R l l ve yilrek hastalıklanna iyi gelir. diye Uzere bir ay mUddetle aatılıfa konuldu 

e1~ Almanların UI ar a sena etmişti Ondan sonra gelen hekim- Bu arttınna netlcesfnde satı, bedeli her 

d '- . l lıl r ' )erin h~ biri merclm~e yeni }uı!!alar ne oluJ"'!tl olsun en ~k arttıranm Uftri-

Tarım Satış Kooperatiflerine 
fZMIR iNCiR VE OZOM TARIM SATI$ KOOPERAnFLEIU 

BRUC.INDEN : O R l O aca O 1 harpten makaadı ne. lllve etm~e çalıtmışlar, Calinos he- ne ihalesi yapılacaktır. 
-o tM t SARlf'EDB kim beyanlardan vakitsiz «elen dem SatıJ pesi!l para ile olup m~en 

.Japonlara pet
rol ve harp mal
zemesi de ve

rilmivecek 

- ~ASTARAft 1 C 1 k hutatıklanna ka111 mercimek yedir- valnı1! yllz~ fkl bu~k deTIA11ye n'IH· 
len Rasyamn ~JC8)1 ~meydana~ ece m~. bizim bUyUk TUrk hekimi tbnl Si- nfı alınır ipotek sahibi alacaklılarla 
~ ~i ne ol=~ ha~~~ na ~le çiçek hastah~nı iyi etmek tçin -1thr alacaklıların ve irtifak hakkı sa
ıl.e ~ bir .. leDemiyeee~ tik- mm=ımelf tavsiye etmişti. hiplmnin gayrl mmkul üzerindeki 

Birliiimizin 1940. 41 it yılı 1enelik heyeti UIN••I,-. IDtl ..... 
11 Aiuıtoa 1941 pazarteıi günü lmıirde ticaret Ye a&ftaft odaaı ... 
lonuncla ... t 14,3(, da yapılacaktır. Ortak kooperatitlerin, ana 
mlllra.elenamemlzin 1~ inci mad deM mucibince miitnıillerini 
toplaabda huU" bulundunnalanmettadur. ~m!:'ı. fl!Y 80Y Mercimejin terklblnde yüzde yirmi- "ıaklannı h~le faiz ve masrafa da-

rın • den fazla azot ve altm"r~ yakın şe\~ ·r iddialarını işbu ilin tarihinden ltfbe-
BOSNA HE&SEKlJLE& YOLDA Vt'recek maddeler bulund11~ndan dahr f'en 15 ~n içinde evtakı mUsbttelttiy-

yenf zamanlardaki hekimler de, insan• 'e birlikte memuriyetfmite bndinnele KUZNA&.E 
-.1 

.tmmlıadafd .Japon ala· 
catı JJJ rnflyon dolaf', 

.Japon IHQNll'll be pdalZ ,,...,, ... _ 

z.reı,. 26 (A.A) - D. N. B. : Şarkta bı.-slemek bak1m1nd3'.'.1 merclme-k cok ~ tcap eder. Aksi halde haklan tııou 
miltteflklerln mncadelesine btirak et~ ehemmiyet verirler, bilhassa ÇOcukl.ın> -lan hariç hlır)ar 10/8/941 tarlhindPft 
mek Qzere Hırvat!stanın her ~~r~?dan yeclirirlt'rdi. HattA bir lngila hekimi tfbaren şartnam~ herktte açıkttr. Tıı
•elerı ve ~ too1enan tıtönüllu te- mercimt'ği verem haatalığma devadır 1io olanların ylh:de yPdl buçuk temtnat 
~kkUlleri her gün Zagre~ten . h~reket diyt' ilin et~l "'kçası veya milli bir banka ftfbar ~ek
etmektedir. Bosna Herseklı Mtic;l~man- Vakıa, mercimeğin yüz gramı. hK- tubu ve 939/9154 dosya numata!nylt 
!ardan mUrekkeo iki to~ ft iki tank ya~ katdmadaa pioürilse de insana Zl7 t7.mir icra memurluJtınııı mUrıu·aatlan 
tesekktlll ile ıılvade bta1an cepheye kalori kuvvet wrdl6i için bir kilo mu- "lln olunur. !92'7 (1652) 

1 - idare meclisi Y• koatrol lan.lu ....,.,tan- t.Milri, 
2 - 1940 • 41 it 11h bilançoe;yte ldı .................... tucll-

lri ft flat farlnmn ~ii haldnnda karar ittihaza, 
3 - idare meelitleln ibana, 
4 - 1941 • 42 it ai1uuının t...a:nti. 
S - idare mecliaiucle mücldetlerinl •doıflllW.ı.1s1ıw: .... an,.. dd aa ,erine 

~ealleriaia intihabl '" ...._ haklannıa te.IJltl; idare mecli-
Nevyork, 26 (A.A) - japon alacak

lannm bloke edilmesi hakkında Beyaz 
Sarayın beyanah: Da tedYr japen 1119-

faatlerlnl allkadar eden bOtUn matt mu
amelelt>rln lthal&t ve lhncab hllktiımtia 
kontrölü 3ltına aldıktan bqka hUkümle
rln fhlftlfne brp cezai kayıtlan da i!ıti
va etmektedir. 

hareket eylemlşttr. dmek bir kilo b~ay ekmea.i ile bir 

* 
kilo etia ikbtne \>ll'dl!'ll muadil MVılır 
Fallat nwrchnelc ı.tır.ak latiyenlerln o 

Zagreo 26 (A.A) - Hırvat Dinaro JOI- lrad.r !Ok °"kllmlarına. insanlara nwr
.teti Belfıeviklere karşı ~önderil~n kadar tah\Jl~rine ve ince besaplttmP 
Hırvat ıönQllil kıtalannan bilhaıma ge- nl'men. ondan daha n kuvvet v@ren 
cen harote sabret kazanan Bo!nttlar- 1nml fa.ltlva merclıl"H'lrtPn Ustun ~k
an tesk8 edilcfıtnl ,,. bunlann Bolse- nmtı. Tablt, 1nnu fnulyanı" 1Mtcl-

ak 1 d-ı_,_ mektm dw lnut\i olmasın&ttt doJa-viklerle çamL<mı arzusuy e yan UUB- • '- ~ L• ,_~ -..J~ il 
--ı.. yı. ın_..,,.r ~- ze.ıı;m mrr 11..-yunı • 

nm yazıııaktauır. tün o1dutuaa Mı da Dir delildir. 
Amt>rika ticaret vekAleU iaponlann 

Amerikacfatd alacaklarım 131 nrifren 
C!olar olarak tahmin ~ektedir. ""8n-
namenfn ltarakterl blokaj muameJemm Japonlar meyJan Mel'clmek kuru fasulyadan daha ,,, 
Birlesik Amerika - japanya tfearetftttlı-- len.etli Olmakla b@raber. onun da bir 
ki ehemmiyetlt rolUnden haska petroY olu vor/ar co'lc faydalan oMu~nu unutmalt hak-
menbalan ve dl~ harp m~fndm •ıılık olur. Bir kPrre vlt11nıinlerl lmnı 
de faponlan mahrum ed~ hls.'l'inf - BA~ARAn 1 brd SAHh !'** - faıMJlyada1'inoPn fıııttı\dır R l vitl'lmlnl 
vennektedlr. Anla,ıldıtma nuaran emtr- gett~tir. Ame~b Hariciye M=~- kum fasulvad'l yil.,~e 1?0 01cU olrfol'in 
name her 1ıanıd bir japon ~I• " B. &mmn V 5 Japorryaıun l · - h~ldP rn...,.i~lctP 151\. ~ ?. vitamini lm
Amerikan sulanndan J)arekP"ne de ma- te Amerikava h!JI hasıl"n91\e niyet f't'in- ru fasulvada aırak J(lQ wnercimelctr 

'nld1r. Filen Bir~ Amerika lhmmlıt- dm •ta.wtmhtir. Babı ki faponvaya 170 nlcüdlir Bundan dolav1 mercitTM'f.
nnda dört fapon vapum ve 1'8rp nlıih Tt1l1'!A tayin edilen iN.ta liylllleti 0 etence sinirlerin lruvvc-tme ve yennen vemek
açı\larında da .ftt fapon vaptrl"ll vardır. ~dcfetlendh•ılşttr )d j~Döii+a artlk ha- lerin vilcuda J?err"lct"n "1da olmasmn 

Bu tf'dhlrler Bl~lk Amerikada b• rekete geçmek anıretınde kalm~. kuru fasulyadan zh .. •de yar.ar. 
lnaa1110-'7G Wn kadar iapoa p mltee. Aynı "8~. petrOl mec;d~ f:mon- . 
m edecek malıiyettedh-. VfJ tein hım> sebebi t~l Pdeeei't hak- IHdenl~. ktiktırt im~ f~~" 

Emirnamftlin nesrinden aı sonn. Bir- kındaki söı.leri sr\iHincs telakki etmekte yütd ~ mılı"!m· m•mmekt~ m 
le!elk Amıa'lla le r-:ıt. r..a.._ .._. w ple amektldlr: nlduıl -•• "*'" ılı: ~ -*' 
rika. bU..U1r ., ..... , 1tov

0

91 9a ..... - '9ltla ,.... flll'k1 Atı!lllntn mana.~nn ~,.. ellıllls a8uollllllwe ..,_ ~ 
s 1d m elim d ki fl tt ımYRvamH ve l>unu anfavamad•At tci•- ftdır. Klor ... " IMeJrt. hnr ~ • ...-. 

~d a~ ~ 1 nl,r:n.: .;;.re _,n tUr ki ceıwbl Pa.,lflk meselt"SI mUsllhıınf' ftfRfft lkt ""911""""' fmla ~ trfTo 
_:_~eu ~~--.. v et ı:..............ı "-~-!!L_~ ~ l-ıaDe~ilemes. B Ru7.Velt 11lacakl"n blo\e "lf!iltfııµ\: deM 1'°"9 ... ~. S-. 
- 'Ulr -ı•e --..-a& ~""• 1 _,_..._ .... 1 ._. cf1tn .a..L.- '"'"' fw4 m lr8"11dr 
D:.a.-- L•- emlm11me 10":"-i _.:ı_1 __ _,_ ır;_ etmPli ve netrom dilsttnır,, ... çe o~'V e Dlr uvwwywL - '*' ...._ bt 

.,..... .... .. .. ., n. aaa - .... ~ - J d 1 ~ ktur -. ?&~!'[ """""' ,.et t ın..a. n'OIC' • 
ve faponva ile ticaret mihııadesinf ver- amrcfrn aoi!mll.!ına 1l m yo • nlttt ~ln Pml t'tt. C@lllır mtt:t,~· 
mlstlr. Fakat Mı mfuıaııdedt"!l matbuat kuru fııı!IUlvııtdıtTrindm bir n fnla ol 
Woka edilen ditı>r memleketlae ,ardınT TOJCYO ~SASINDA m11kh be-nıber yan1 tı:'\<ıında rn,.n.,..n, .. • 
.... yle istifade ediemes. KAJllŞlKLII '-nlnnmııılımchn fpyd~ •Unhetl bl1r 

Tokyo, 26 (A.A) - Sinrı·::ıourılan ha- Omm IMn me-rclmek VP'"•~ne. l'ftM"'?· 

Macar ve F •nlere vöre reket edC'cek vaTWrlann si1ahlı-nr1ırılma- nm bolca bir~ m~f'la htr wz: br.ıf'i
- idn:D& _ sı il;in emfr ftrildi~ ~e Amrrib-'ım i~- {!Pr ltatmalt ividir Zıtten mPrcimı>k pU-

8ASTAUn 1 bici SA DOn'V&ya ytnnlıt'"ıtlt Jt,racatl'll ~k Pclıl- re'lint ~ff'r onu en cok mtm0 Mlf"Z YP-

nlmıs ve hattA bazı milhim noktalarda mesi ve Am.,rikııdaki j11non ala,. ... klnn- ren l5rCt!'.'1t ltmırtmtt"'nm ~a y..,..._ 
kıtalanmız bu ~ tıuctut;;; ~ ~omet- nın bloke ('~ilme!ıi meselesinin Vasine- ~ yi terMll: ederl"'°. ördek lx.ılunftmır.l~ 
ıe-d ~ine lraıiM-b ilftl- _i~.~ tnnda 11,ı:r{kftftJ~ ™'he-1"'" 97!-rine hu. 7.amanda da m"ı·dııtf'h, mftft"9M7. mA-

e .!'l;lta anmı~ lr d~ ~ - t9ftn To'"""" ttorsamtda ~efter t1üs- denini tamamlnmalt ~. lruru ~elyf' 
Ye traha ebruslerdir. ıaastUr.M.J.111•tr11111,.te olan ~""V gu~- tan,.leri ltan•tınlabmr. 

MflltMA'llf!q( MMlll'YoLU.. vo noiltı.-revf. Amerf\-PVt ve s.,vvPtl•r rE' 
STAUN KANALI BiTlJli\Di *-ty-a •leyWnde ~JPt al- Erkekletl! çıoetık b.hul eh-lak bd 
Stnkhol.n. 26 CA.A) - Fln1andiyalı- MBlrla itti"- e..-lct"' ~e eenvan 'halin- tini verecek C'inko mMml 1"f'rdnte~tr 

lar On~a ve l.adot?a J?l>Tieri arasında de AM8"i1'a tanfmdaa japcmvııva tam be7an lmna hı-utndttkmift iki m.isl•nr 
mühim j1,,.rlemeler kavdetm=sler ve bu bir ikıtsadt anl,..lrq tazyikine delalet ede- ftbn bir 1ntktara kftdar oktılh-nclar 
8\Jretle Mtırm.Mlr ~em~ Stalin ceğinl ytmNktacltr_ !Mmılelcette nüftıoı:• arlt•rwt'IK bctb'"'""" 
kanalının kontrolilnU ellerine J?ecirmis- .:fan ırlvllde hilmıet PhMoK 1&7.ımdtr Fo~ 
~. F'fft ""-"etleri f'E'tm JMthn'ebe- fMla lrirPC memmt>kf~ Jrunı f~n1,,,.dııı-
~ 9Mlt'lt ~ dMDlln strne1 ttı>- kfnden ~'ha n mdnkhıft beo:\a ik\5ini" 
he.,intip MM1'f c "''""• -..1 ............ 11#1111,. JMnr..r~ ....... M'Bc;ındaltt nlıshet ~ tam birden pel 

tlrt ""-" TAllllD..llAJdld ~,lflPlfl .. ~tnf fıfl9Jt"lf as"'31 Olduhndan eslö helrim1..,.;1t en-
llA'M1t1'Llll Benia. 36 (A.A) - Alman nami MJ\'hn. nfl'den mt!'l'dmf'k y.tf;ni\lrı-r;nr 
.._.l 2& (A.A) - Ilı ~ de- reb'ftif: •imdikf ""kimler taaf'Mtu ~n-ttr. Faka' 

ni7.albc;ının tahribi luıkkında su malQ- lnıtillz .. hflleri .plclan.da 4 hi.ı to•- fvot mAdf.nl 1M1"clmt'kt"' kuru &9ulY> 
JNlt "riJne.lırtNir : Bir 1ııae a8lı .vve1 .... ı.- tkM'C!!I tııe111hl heeın"'-ır. Oi2er daklnht ~te nen ltadar o1d1'~ıl"" 
bir P'\n dtv 1 

"'" ~f!d Ptn'1mdt.a kısrte- lı11rı> tayyarelerimi7 Cresoyanın lime- r~~lann 11nmolmne ml"~n ~ 
zl~ bir~~~ dte~~~aı:tu~ ınndakf iaşe tesis:.llnd" yangmlar çıkar- "aın kuru fasulyanmlrinden p8 de a7 

eunı:t " Vf"llırl'•mYa am 11" ısa v 1 ta dauJanna b b d~ldir 
olmu!rtur. Bu IAAhet neticesinde denizaltı dış ve t ~ d~ om ar- M~~ t,u tnnh~,,...... )ru. 

gemisinde 5'ddetli bir infilak olmustur. '""A"'lın:n mı:!zer a. deri ı k dr. 1 nı fastt'lva iledir. 'Kunı fasnlvanm tlM'fı 
Diler bir dı!ıni"Je Al!ftlhni:r.de beSa bir P tavvar s en r ve- ..fnq olursa ommla .,,.,""'"'•k detd. hk 

C!en'7.altıva taanuz etmistir. Bunu mil- de aalıert. te~•'8 .her Ç9pta 1'ombalu bir \uru St"~e omm 8pl~ 
trAklp PIPnh ... IM.kalanmn deniz yU- ısab·~ ettttıniıtıkrdb·. • • MPrcimPlKn tıif" ~tr !t"n.,ıad.- ~u"1nm .... 
rUne cıkh~ kfMl:if tavyarelerimlz tara- ~~1~· '"1rib ta,..,..eleri ."ı~~~ van bir do k&bfthatl v,.mtr. ~u dıt vli-
fuıif:-,n pörfilmflc;t{\r, Pıtr 1 ma'"1t111Ntl -~ "'"' .. ~n ~e ~n 1 ". ruda ek<ıı:ilik wnn~I Onun fMft YRk+iV--

A MAN RESMi TEBUCt bombalan atra .. ııınm • .nKa.: mü.fen- l k • k d' •1 k fn,..P.t~ 
Brrlin, 26 ( A) - Alman ~Jiii: cM,a uçan tayyel'l!ler A..lwnanııımn nter- d~ ?<>l ~~~tımnr y~ '"

1
°
1 
""--·kl8" çok ,._ d ~ L ___ L!L-• 1 __ _ı._ • '-......:.~ ırı me .. ı.s erı "'Tl nıva t .., ..... 

vuanva a ouınm.n dmıdar).,..,..,,, rmt- co;Wne ~umıı. ":"nllll. v •ugua tana- t 1' k k · k · lmk 1 rdı 
"""' l: tf L __ lm L ..ı ~'-=-ü er •vel'f' P "I P şı ar ıt • 1: mn nt"me lltln 11trr. Müttefiııt t«• u~· r Vilcuda blSy]e e~lik \-en11f'lr ha~ 
'"';;')"" mp:ıJer dü$manı takıne de'nlm ~ınılan dolavı ,'.neN'hnek yPTnl"ftni !IE'-i:'Ji t'"tfh· F 8 "1

.,.
11hvanm Rnmett tf"Şf'lc- veMıeniz onu ~l"'e~1,. yem"lttt>n cıttlnn-

11 ~rti '·c"' ":.d""' trmlz~nnıesl nfluıVt"tl"" M A L r A TA mak iyi olur. Fıtmeltle l't'f'rcilTIPk bi• 
ermıtı r. "f'neye •eTıl tre1en bGyük So li n.. f .._ • .s... ~; 
Yet lcuvvctlrri t "11 d 1 L v- .. .._._ f-•91delloıJ... aravıt J?P Dce, ııı;isin n oırm:n fı 
.,.8 rh'ı .ı ve c~ •br. n bal~ d"'7 e.m•n•n ,... .... ~ ,.. ..kşili~i karsı la mal: için kuru erilt h~A 
.. nmı nu ı srar "'" e 7801Jan ,,. -.;wı..-. ~ · ek lAz el' G. . 
lıücıımlın tart ednmı~tir. Oilşman •iw za- Malta, 26 (A.A) _ Ml'lltitda Va~n ıçm ım g ır .. 
yiat11 n~ramı~hr. Alman savaş tayyarel•ri flmanına torı>itobctlı.• tarafından ya-
12'1inrfii7 yaptıkhın taarruzlaı esnasın.la ..-.., tdıeum alkmaııa aiu' nyiata mal 
MoskovadAki d!'mirvolu tesisatına ı .. oll'Ml!lltul' Bu hUcum ena~n~ ~d-
h.-ler lcay~edilmi11tır. dit d6'man toTpitobotu bahnlımştrr. 

AINI«,.,,._._ hfl'pte 
ue111fen za:vfcd 

Londr-R 26 (A.A) - Bahriye NNUe--
MtiteaHlft terlemelere llUll- 'inin tehlili: 

A kdf'nizde ff'I ey an Pden 90ft haT't"lcAt T E R P U D R A S 1 '"!lml"mda •VVPlce hatınldılt MMın1m 
t""'Pfto mttllribtndf'tt be!kR bir tornUo

yt!cudun terlemele mütemayil aksamma sürülilr. Müz'k lrokularaı w t. .,,ıız daha ~n uıtnm~d'. A"'ı h!!Te-
nn elbiseleriniz. Uze.rinde yaptı~ tahribata KAT'İYEN mtıni oh.il'- 'At fM!nS9ı?tda U dflcman ta~ diJ-
j ~lmUtıtUr Dört c10~n tayya,...cd d.-

-.... 'llması 1'ftuhtenıe1dtr Bir dU~ dmız-

&ZNtR BELEDtYEStNDEN: ıine iki "4ielr au lntihaht, 
Propaganda ı,lclrndo lrn11snıLna1c 8 - IControl lrmuluna iki aza illtihelM Ye leftotl.iaia tesbitl, 

·;2ere. uaiıda izalt edilen tekilde yeni• 7 -Birtdc incir, Gziim Ye pwn ek ....... L• iMMe .... ft tlcıo 
-!ea ~ld~ foeoıraflar ldn bir ınüaa- ndertıaln tayini, 

'ui~a _açıl=bakaya: 12 fotol(fana 1 - Meauuwl• bdrelarnnft Ye muraf hiltceabaın letLl"9 
·~ıirlık edil~tlr. Bu fotoııraf&arc:lan 9 - ll'w-lıln:.e taaıtsız m'll •ha aha.-.a. 7-.ıt•rılı • WJ& ... 
""' twel t 94 l lzmlr entemaqona1 hl1"Mı h"lrlanda ylnetim lnnaluna ae1lhiwfl!t 'Yfl'rilm nL 
~ .. lıBlaürpaık l.areltetlerine. d&rt 10 - Ana •alrawlmsm .. Yt\1'wt,.,111n llbamfa ..... ,. .. tadltl· 
..dedi bmtr ~hriM •• lldci ele lzmir ta alt d•Wrler. 26 27 (1Mt) 

~ içi.deki arkeolojik ,,. tariltl -- ~------------.. ·-------------.. 'ere- ait manz.,.1-n 1fÖU'erecektir. . 
2 - F otO«TB flar upri 6X9 lulı 

fthn herine ~kllmt. olacak ,,. ilç lııop
w l!e l>irlikte flim •qa camlar belecl!
"°" teellm edileeekth. 

3 - Mütabalcaya htfrik edenl«
..f en aeprt 10 fotograf. 'bqenthnl• olan 
'-irine!. (8) fot~~ t>eyenılen ftdnc:iti
-r. 6 fotografı bevenilmiıf olan ~
*6 lcaZ!lnacakhT. 

.f - Be,-enften fotograffar mukabi
rfode birinciye 200 Jira, ;\inciye 125 
"i.ra. üçüncüye 7'J F..ra mükafat ven1e
'lt'ktir. Müsabaka}'l kazanamayanlann 
.,,..ferldea ........ (v~f .. U
·~IHI trçn lha:Fa ..tm atm.aılctır. 

5 - MD..balr.a f ~nl eYYeJ 1941 
.. :ı.n nlJ,11vetlenecelt ,,. aaedcal 1 S tet
-ini evvelde llln edOeceltfr. 

6 - Fazla ttP.hat almak için rlyue
c slfal.e. veya tahriren müracaat edi
• bilir. 
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T. C. Ziraat Bankası 
Karal11$ ıCll'ffll: 1118 

&eraıa7esl : ıoo.oeo~ TtlJalt llr8SL. 
,,,_ Ye atan adedi~ 2'-ı 

Zistıi " tieut her •vl Banka muameleleri 

PARA BbtPcTlRENLERE 28.Ree URA 
tKRAMttE YERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı " lhbel'SIZ tuarnıf besat>lannda • • (50) 
.._, ,, ......... & ................... 1 .............. ~ 
__.,.. ........ Jtl•: 

t Adet L• Llrabk 4.• Un 
• o - • l.000 • 
t a 151 • LOOG a 

40 • lOI • 4.118 a 
100 • IO • 1.• • 
120 o '° • ...... • 
IRO o ZO • l.2GU a 

UIKKAT: BeuplanndaJd paralar bir sene içinde SO llnııl8D aNı dllfml-
1~ ikramiye ~ktııb takdirde yib.de 20 fnzlasiyle verilıleektm. 

«Kın-'alar seaede 4 def .. 11 Haziran t 1 EJ.lil. 11 Biri•ikiRUA 1 l Mart 
mih-....W ~tir.) 

l - P'eoni P8'9 bulnn dzerdhmda 
141 adanın 14 pa~nde 6 sayıh diıa
\lnın yıktınlm11S1 alana ait olmalc Hu
re ~h~ının satı~. yan işleri mUdUrTO
~ckkr kemi ve ~rtnamesi ~hile acık 
~rttıl"11'Htya lonulmmtur. JC~f bedeli 3 

lira 80 hı'"'" muvakltat tentinatı 30 ku- ......... ----·-···---.. -·-..... •·---·--•-•&• ·-ıı • • 

:';~\!~!1:.:nya'~:~~'.!t=ar~= i Devlet Demir Y ollarınclon İ 
le ihale tanni olan 6181141 Çarşamba :. .............. - .... - .......... _ .. _ .................... _ .. __ ... ..__: 
-.Uno saat 18 da encllmene mUnıcaat- 15 .f.A.._.QS 'fi tCll'llllllden lllllaPe&-
lan. ~-· 

2 _ Garai santralda 4 sayılı deponun 1 - Banliyö volct• tarifeleri ile zahıhe ta.Ue.l ~ olmak here. demir 
"ıir sene mUddetle kira va Yttt1mesl işi yollan esas tnrif elerinin 6 olan emsali nakil üc:rellewine mWıhaar olmak ve tarl
"a7.J işleri mUdUrlO~n~ki prtnamesi f,. ...hitleri ile h...ı aad..da• çak.ac.uk. .. um ~eri sutime ihiai edilmek 
vec:hile bir av mUddetle J>Rzıtrlıaıt bıra- '8rtlyle 6, 3 e çılcan1acalctır. 
'<ılmı~hr. MuhammPn bf'~li 70 lira mu- 2 - Aae ... t tarifelerinden: O. D. 9. 10. 11. 14. 1~. ı6. 17, 18. 19. tO 
vakkat teminatı 5 ftra '75 kunıstur. Ta- 102, 109, ff 2. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211. 212, 213, 215. 217, 
lipleTin teminatı ~Pden ""~' '"hen- 220. 222. 223, 224. 225. 226. 227, 228 229. 230. 231. 212. 231, 214, Maktu 
'<asına yatırarak mekbtnlarfyle fV8/94l iicretlere alt Uf cü kısmı : 236. 237,238. 239. 240, 241. 242. 243. 244. 
rlen 18/B/941 (dahın tarihine bdar haf- 245. 246, 247, 21\0, 25 l. 252. 254, 2SS. 2S6. 2S7, 258. 259 
tanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuman MYc:lanya. Burca tarifelerinden: M. B. 1. 3. 4. S • 
"ilnlerl ~aat 16 da encllme-ne müracaat- S.iftlAlft Ca..-nba tarifelerinden: S. 5 1. 2. 4. S. 6. 7, 8. 9. _ 
ları. 23, 27, 31, 4 2849 (1627) Erzurum hudut tari~elerindea: 19. 2n. 21 

ZAYi 
Piravı.te mühadillerinı!en Mcbmd 

<m Olviye ve riifelı:a11na ait beheri 59 
an 7S ee.r kuruşluk bir ila üçüncü tertip 
b..:.no •e taa"1.ye veaikaslyle yine Pira-
1'lateli Hanife. ve rüf..ltuınm bir ili üc;ün
Mi tertip 42 eer liraLk hone ve te.viye 
~ka• keza Piravif&eli Ali Felunl oi
lu Ahmet ı,.,.e .lt yanlız G~cii tertip 
l2 lmololc bo.-o He aa.ı.ive vf"likumı 
l 6/ 7 /94 l aarihillde zarf ic;eıisinde gaip 
,..tim. Bono 'YI! vesilııa~nn yenisi çıka-
ıluaiından karnmen kıymet ifad. et
~dirini bevaa ederim. 

bmiT Cüzelvab Ricamde eokalr. 
1 S nyıh eTd«- Mustafa Alam. 

NunNaralı h.....a •e teuilli tarifelne pire her -ı. - taıMldtuk edecek 
Mitil üaetlerin % 5 Dll'I yaptı.cakm. 

Fazla tafuüit ~-in i.tu.roelara milraeeat edll..ell. 16 21 27 26C)I ( 1S72) 

lzrnll' Defterr,,,..1'4mdan : 
tMO ltnı bedeli muhammenlt lzmtr körfezinde kA1n ve haz.in~ alt Kırdent& 

Volt ....,_lllnbt 1/3/MJ tariMnM kıbaren 2fV21944 tarihine kadar Uc .ene m 
Cddecte hıhk avlama hlıkbuıt taHDtenne ihalesi i~ t'kincl defa :YalXhm mtlz.a
yede ve naz.arlık müddetleri umnda ta Ho zuhur etıınetfW nnan dikkate alt,.. 
rak Meek<b- Voh Mahallinin 600 Hra bede) mukabilinde yenideft 19n/941 tari
hinden itihererı " 15 ~ müddetle m Uzavedeve eTkanlması komisvonu meft. 
susunaı brarlastınlm1$ oldu~ndan a~ustO!Un dönfOne m0!18dif pazartesi ~ 
nU saat 14 te ihalesi kr-a edilmek Uzere mOza~e vaa!dlhn~. 

Taliplerin ~! meık<lrda vmde 7.5 deJ>Mito alr~rinl hAmilm defterdar
hkta müt~kkil komisvona müracaatleri ve daha fada malOmat istivenlffin 
mClzıt....-de ~ilnün~ eYYl'l Defterdmolık varicbtt mOtfflrtofOne mn,.,.caatle AArt-
nameleri almalan ilAn nlunur. 19 - 23 - 1!1 - 31 2768 0595) 

iz mirin Altın Kolonyası 

Alını Ruya 
ZEVK, SMIAT, BEDAYİ 

Hilal Eczanesi ZNbmB Y Al.NIZ Ş ı· F A E!!"-anesı· , ~ ...... .ıratt1 ..... ""' ım.ı.r.. dii'"'.n' 
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SiY ASI VAZİYET Hl '&iÇi !I iŞ 

ln~iltere. ~a~on Japonya ve VişF 
hareketını şıd- esaslarda an-
detli bir tehdit )aştılar 

sayıyor 
---o---

--<>----

Hala müstemlekeler .. 

f"E!IVI A.-.ı'IR 

Almanların Türkiye
yi istila niyetleri? 

AS:lERI VAZIYET 

A man orduları 
bir kriz 2'eçi

riyor ~ibi 

2'7 TEMMUZ.PAZAR 

s ::Ö N . tt• A ··a E ~ 
- .. 

Muharip devletler tebaasının geçişi 

7 a ymise göre Isoan
ya da lngiliz düşmanı 

de bütünlükten de 
bahsediyorlar! 

uslar bir ta
kım vesikalar 
bulduklarını 
söylivorlar 

isgal hatalarının istan
bulun rnulıtel!f nolıta!a· 
rtna nasıl 'Jle!'leştirnBece
ği bile di?ş!inôbCmMşmüşu 

Rusların asker getir
mesine mani olmağa 

çalışıyorlar 

151 kişilik bir kafile Et 
zurumdan hareket etti 
1!ransanın Moslıova sefiri Karstan, İtalya 

Hoslıova sefiri de Edirneden geçtiler Gaz harbı ltilıırdıları 
şayanı diJıl:at bir 

şelıU aldı! •• --0--

--<>---
Gece taarruzlarında 
Moslı •f Erzurum, 26 (A.A) - Almanyn, 
- 0!%1tıya D r şey ltalya Ve Danimarlı:adan dönmekte olım 

Uzak şarkta, Japonya ve Fransa ara
sında Hindiçini hakkında yapılan anlaş
mn rndyo gazetesine göre en miihim si
yasi hadise olmakta berdevamdır.. Ja
pon istihbarat bOrosunun sözcüsü, gaze
tecilerin suallerine cevap olarak Japon
yanın Slynm ve Hindiçini ile müna,se
betlerinio memnuniyet verici olduğunu 
söylemiş, fakat bu memleketlerde bazı 
m\17.ır unsurlnnn da mevcudiyetine mü
saade cdildi~ini bildirerek bunların 
kuvvetlenmesine ihtimal vcrilmed:ğini 
ilave etmiştir. 

H)ıdiçnni haldınn:ta 
yalıuz telınilı mese

lelerin ha li işle
ri lıa!mas.-

vişi, 26 (A.A) - D. N. B. : Resmen 
teyit olunduğuna göre Fransız - Japon 
müzakereleri esaslı bir anlaşmava mün
cer olmuştur. Fakat daha halledilecek 
muhtelif teknik meseleler vardır. Hindi
çini Fransız makamatının da hallede· 
cekleri bir takım meseleler bulunm:ıkta
dır. Bu baptaki müzakerelere Hanoyda 
devam cd=lme$i muhtemeldir. Dün ak
şam Vişide haber almdıjbna ~öre Taoon 
ve Fransız hükümetleri bugün Tok·yo
dn ve Vjside mUşterck bir cleklarasyob. 
nesredeceklerdir. 

Moskova 26 (A.A) - Tas ajansı bildiri
~or: 52 inci Alman kimya alaYJnın Sov
yet kıta1arı tarafından imhası sırasında 
cle geçirilen dosyalar arasında bilhassa 
bir dancsi dikkate şayan vesikaları ih
t iv:ı etmektedir. Alman esirlerinin ifa
desile sabit oldui:,ru ve~hile bu alay Al
man Sovyct hnrb:nin başlamasından ev
vel Balkanlardan alınarak şarki Prus
lo aya getirilmiştir. Mezkur alaya ait 
mevzuu bahis dosyada ezcümle şu ve
sikalar bulunmuştur: 

1 - Türk tayyare meydanlarına ait 
krokiler ve planlarla arazinin vaziyetini 
\ 'e münakale yollarını gösteren planlar. 

yapılamadı ~ 1 kadın ve erke~ 15 l kişilik Sovyet teba-
GftfasıJıyor. asından müteşekkil bir kafile dün aa-

$ark cephesindeki durumu rad;<o ga- b~~ki tr~nl.e şehrimize gelmiş ve bir 
zetesi şöyle hülasa ediyor : Onega ve mud~et ıstırahattan sonra ihzar edilen 
Ladoga gölleri nrasında muharebe eden. otobuslerle Sarılcamı~a hareket etmi.şler
Ffo ve Alman kuvvetlerinin tazyiki sonıdır. Kafile Sarıkamıştan itfüaren yoluna 
bir iki gün zarfında yeniden artnuştır .. trenle devam edecektir. 
Bu şiddetli tazyik neticesinde Sovyet kı- FRANSIZ SEFtRt KARSTA 
faları iki g()J arasından cenuba çekilme- Kars •.. 2.~ (AA2, - fransanın Mo~-

ler saat 23 te trenle Karsa ge}mişld 
istasyonda vali ve mevki kınn 
tarafından merasimle kareılamnışla 
Vali büyük elçiye hüküm~t adtna 
p,eldiniz demiştir. Bir müddet istir 
ton sonra elçilik memurları istasyon 
f f'ainde izaz edilmişler ve gec.eyi b 
da geçirdikten sonra saat 14 te tr 
Sankamışa hareket etmişlerdir . B.~ 
elçi Karatan ayrılırken gösterilen iyı 
ameleden ve kolaylıklardıın dolayı 
hassa te ekkür etmiştir. ğe başlaınışlardır. Müttefikler meşhur 1 kova buyuk elçılıgı erkanından 4 7 ki-

Stalin kanalını kontroDeri altına alınış- (!ilik bir kafile bnşlannda büyük elçi 
lardır. Simdiye kadar bu kuvvetler son Berjeri olduğu halde perşembe gÜnÜ 1TAL YAN SEARı EDJRNEDE fi 
Fin - Sovyet hududundan 160 kilometre saat 17,15 te trenle hududumuza gir- Edime, 26 (AA) - Me!llleke ' 
kadar Sovyet arazis:ne nüfuz etmiş bu- 1 miş ve ~ududda haric!ye memurların- dönmekte olan halyanın Moskova ~ 
lunuyorlar. Ve bu suretle Finler g~en 1 d~~ CelaUa Kars emniyet müdürü Ziya ri Rosso Avcustu 22 kişilik ınaiye,nr 
sene terketmis oldukları toprakları ta- Guer tarafından karııılanmıştır. Misafir- dün şehrimizden geçmişti:ı;. 

R. Q>ENiN BEYANATI 
İngilterenin vaziveti ise dün Avam 

kanıarasında B. Eden tarafından tasrih 
edilmiştir. 

TANI YAZDIKLARI 
Vişi, 26 ( A.A) - •Tam gazetesi baş

makale<:inde. Hindicini htıkkındaki Ja
pon - Fransız müzakerelerinden bahse
derek d!vor ki : Japonyava Asyada fev
kalade haklar tanıyan 1940 a~ustos an
lasrnnsından ve IIindicini ile Sivam ara
sındaki ihtilafın halli hususundaki Ja
pon tavns.c:utunclan sonra hususi bir va
ziyet hasıl o1mustur. Japonya Fransaya 
bazı talenler derme,,•an etmiştir. Fransız 
hükümeti vaziyet! en realist bir zihni
yetle tetkik etmektedir. Bu hal Fransız 
müstemlekelerinin toorak biitünlüğü ve 
mfü~takbcl< emniyeti ile kabili telif ola
bilir. Fransanın Hindi<'in::vi müdafaa 
icin, Jao•nyava bazı is birliı!i koJııvlık
lnrı vermesi J?;avri v:ırit değildir. Fran
sız bütünlüi!ünün korunması, Peten hü
kümetinin bcvne]milel ve milli bakım
dan bac;Jıca <'n<lic:Pc;irlir. 

2 - Türkiyenin A\Tupadaki araziS:
ne ait 1/500000 mikyasında bir harita, 
bu haritada başlıca yollar .gösterilmış 
bulunmaktadır. 
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~~ı~iii!~~ıınist!\TJlEKt An karada bir I iat kontrol kursu bitti İngiliz nazın Japonfonn H!ndiçinide 

\isler elde etmesi Fransızların muvafa
katiyle de olsa bu muvafakatin teca
vüz tehditleriyle elde edilw.ı'Une kani 
bulunduğunu söylemiş ve Japon dilekle
rine boyun eğen Vişlnin ha?.:n vaziye
tinden bahsederek demiştir ki : 

- İngiltere bu inkişaf1 uzak Sark 
topraklnrma ve menfaatlerine karşı sid
tletli bir tehdit telakki etmektedir. İn
g:Itere Birleşik Amerika hilkümetlerile 
olduğu gibi dominyonlar ve Hollanda 
hiikümetiyle de bu hususta sıkı öir te
mas tesis etmistir. 

B. Eden Malezyada esaı:lı müdafaa 
tedbirleri alındığını söyledikten sonra 
demiştir ki : 

- Japon hareketinin o mmtakadaki 
topraklnnmız icin acık bir tehdit teşkil 
etfinine şüphe yoktur. 

Hariciye nazırı, bir mebusa cevaben, 
İngilterenin Çin hükümetivle daim! dip
lomatik münasebetlerde bulunduiiunu, 
şimdi ifşa etmek istemediği müdafaa 
tedbirlerinden başka Cine karsı her za
manki h:ıttı hareketini muhafaza ettiği
ni söylemiştir. 

AJ\lEJ?iKAN GAZETELERİNİN 
NESRİYATI 
Amerika ~azeteleri Japonvaya kar.şı 

kat'i b!r hareket istivorlar. Bu J?a.,etele· 
rin fikrince Japonyada Hitler J?JÔi ye
rinde duramaz tccavtlzden tecavi.iı:c, 
saldırean1ıktan saldı?"Ranlığa ~ecer .. 
'.Amerika icin itidal zamanı geçmiştir .. 
Şimdiden lftzım gelen tedbirleri almak 
gerektir. 

Nevyork Tayrnis ~azetesi diyor ki : 
Janonva pek ileri ~tmis ve bizim 

menfaatlerimizi tehlikeve kovmuştur .. 
Kendisine tesirli bir ceza tatbik etmeli
yiz. Durup beklemek zamanı ge~. 

JAPON 1.)Mtrf.Fltf VE 
MUKABELELERİ 
Japon J?;azetelerinin bir çoğu Ameri

kanın Pasifikte harekete gccmekten 
ri"·ade iktısadi tedbirler al:ıcdınıf. tah
min edivorlar. Fakat bütün bu tcdb'..r
lerin laoon hükümetini korkutamıyaca
J?ını ileriye stirllyorlar. Bazı gazeteler 
,:ıerek japonvanın. ~erek Amerikanın 
Pasifikte büvi.ik mikyasta bir harbe ta
raftar olmadıklarını sövliyerek müzake
•e yolunun kapanmadığını Umit ediyor
l:ır. Bir kısım J?;azetelerc göre. Ameri
kan umum! efkftn harbe taraftar değil
d:r. Japonyayı iktısadi tedbirlerle yo
lundan vaz geçirmek zamanı ise geç
rnistir. 
BERLİNE GELİNCE .... 
Berlinde Jaoonvanm Hindiçinide bir 

İnciliz teschbilslinc karsı l~kavt kafamı
yaca!h kat'iyetle söylenmektedir. Daha 
simdiden Fransa ve Japonva arasında 
bir anfosmava varılmıstır. Berlinde bu 
yeni vaziyete İn$ltcrenin sebeb~yet v.~r
diiU sövlenmekiedir. Yine Bcr]ıne ~ore 
:Amerika harbı tercih etmektedir. F~kat 
Japonya Amerikan matbuatına ve sıva
setine karsı icap eden cevabı vermekte 
gedkmivecektir. 
CİNİN LEHİNDEKi BI~OKE 
Amerikanın Jaoon alacakları J(ibi Cin 

alacaklarını da bloke ettiği bi1dirilivor: 
Bu Can Kav Sek hükümetinin talebı 
üzerine vanılmısbr ve Cine yardım 
m~ksadivledir. CiinkU Taoonva Çini iş
~al ettikce. isttal cttil?i ver1erde bulu
nanlann Amerikadnki alacaklarını elde 
ctmis ve hu dolnr alacaklarivle şimali 
ve cenubi Amerikadan muhtelif harp 
mal?.emco:i tedariki kin fırsat bulmuş
tur. Bu s bcole Cinin im!al altında bulu
nan kıSlmlnnna ait alacaklar da Ame
rikada bloke cdilmistir. Bloke edilen 
Jaoon alaraklnrı 131 milyon dolar tah
min ediliv<>r. 

Bu karar Aml!rilrodan Jaoonvava ~Ta
pılacak ithalat ve ihr::ıcatı Amerikan hü
kümetinin kontroli.i altına knvmaktndır. 

Bu miihim mali ve iktıc:adi tPclbirle
re kar ı laoonvnnın mukabil tedbirleri
nin ne ol:ı<'afö hnkkında henliz malumat 
J::<'1nıernic:•ir 

İJl\f!İLTEFE VE İSPANYA 
Tavmic: "'7etec:i. ı?encrnl Fr:ınkonun 

nttflmna diin Avam kamarnc:ında hay 
Erf,.nin ''crdfüi ('C\'ahı f11C\"Zt1Uhrıhis Pde
rek harich·c nazırının İc:unnvava liiru
mundan fnzla nazik davrıındığına işa
ret etmi tir. Tavmis diyor ki : 

Tıpkı Jaoonlar vbi !!'Cncral Franko da 
eldivenlerini fırlatarak bize meydan 

JAPON SÖZCÜSÜ NE DEMİS? 
Tokvo, 26 ( A.A) - D. N. B. : Kenc1i

sine Sivam ve Fransız Hind:cinisindeki 
vaziyet hakkında sual sorulnn Japon is
tihbarat dairesi sözciisü Jat)()nya i1e 
mezkQr iki memleket arasındaki müna
sebetlerin menınunivct verici mahiyet
te oldu<ru CE-vııbını verm:mir. 

JAP01'l jı\JPJUlı\TORUNUN 
l\JÜl.AK A.TLA RI 
Ber1in, 26 <A.A) - D. N. B. ajansı 

Tokvodan istihbar edivor : İmparator 
bu~n haricivc nazırı amiral Koyodayı 
kabul etmio;tir. Nazır hükümdara vazi
vet hakkında izahat vermistir. İnıuara
tor bundan evvel malive nazın Obu.,.a 
ile ı:?Örti<::miic;tiir. Tokvo ı::ivas1 mahfille
ri bu müHikatl:ın Amerikadaki ,TanoP 
alacaklarının bloke edilmecti meselesiy· 
le miirıAc:p~ft:ır n;; ...... cktedirler. 

JAPON SEFtRfNtN 
R APORTT TOKYODA 
Tokyo. 26 (A.A) - japcınya büyük 

Plcisi Amiral Nomuronun B. SumneT 
Vels ile Carsamha viinii vanf1'11 konus
manın ranonı J.!Plrıic:tir. Ve kabinı> tara
fından hUvük <1;1ckatle tetkik edilrrı .. k
tedir. Ranor Tokvoya hu!!Un ö~lE'dPrı 
sonra varmıc:tır. Simitilik bu husuc:tcı 
resm~ mütalaa yüriitiilmemekte, '1az~e
ler sadece raporun hülfısasından bahset
mektedirler. Nişi Ni iye ırl)re raporda 
japon - Amerikan münasebetlerinin va
ziyetin inkic:afınn bağlı olduğunu teba
rüz ettirmektedir. ___ ,,_,_ __ _ 
Erd iinlil~r biz Suri
yenio bir parçası

yı z diyorlar 
---o----

Kahire, 26 (A.A) Erdüünn merkezi 
Ammandaki arap rüesası ve meclis azası 
Mısır ve Suriycdcki İngiliz ve Hür Fran
tııZ makamlarına telgraf çekerek Erdü
ııün Suriye topraklarının bir parçası 
bulunduğunu ve milli gayelerinin arap 
ittihadını temin etmek olduğunu bildir
mişlerdir. 

okumuştur. Fakat biz e1divenlerimizi 
yani soğukkanWığımızı elin muhafaza 
ediyoruz. 

GAZ HARBi VE ALMANLAR 
Berlin radyosu esir edilen Alman as

kerleri üzerinde zehirli gaz harbine dair 
talimat bulunduğunu bildiren Moskova 
tebliJÇne şu suretJe cevap veriyor : 

Bu, boş ve manasız sözlerden ibaret
tir. Çünkü Cenevre her ne kadar ze
hirli gaz harbını menetmişse de hazır
lıklar elbette memnu değildir. Ve düş
manın ayni silahla ani bir taarruzu kar
şısında şaşll".ıp kalmamak için her ordu 
J?nz harbine hazır bulunmağa mecbur
dur. Eğer Ruslar bunu bahane ederek 
bize karşı gaz kullanmak voluna g'der
lersc büvük bir hata islemiş olurlar ... 
Çünkü o zaman Alman mukabelesi ha
tır ve havallcrine gelcmivecek derecede 
limansız ve kc;rkunc olacaktır. 

SOVYETJ.ER VE JAPOI'\"'YA 
Jaoonya ve Sovyet Rusva mUnascbn

tı hakkında raoon hariciye nezaretinin 
sözcüsü. So,·yet - Jnoon şaldınnazlık 
naktmın Japonynvı Rusv:ıva müttefik 
vaziyetine gctirmic; olmadı,ğını. Japonya
nın Alınanva ve İtnlv::ı ile itt:fakına ta
maıniyle sadık kalaca~ını ve Sovyetlcr
le JaPQnva arasındaki münasebelterin 
Sovyetlerin hareket hattına göre inki· 
saf edecejiini söylemiştir. 

3 - İstanbulun 1/15000 mikyasında 
coğrafi ve askeri bir pHinı. 

4 - Türkiyedeki askeri hedefleri 
gösteren 1/100000 mikyasında b!r ha
rita. 

5 - İzmit körfezinin yine 1/100000 
mikyaSlnda bir haritası. 

Bu vesikaların üzerinde yalnız ser
vis ihtiyaçları i·cin kullanılacaktır ibare-
5' yazılmış bulunmaktadır. Bundan baş
ka mezklır haritalar ve planlar tizcrin
de Türkiyedeki askeri hedefler bir ta
kım hususi jşaretlerle j?Österilmi,<dir. 
Bu hedefler tayyare meydanlan. bahri 
insaat tez11ahları. harµ malzemesi imal 
eden fabrikalar, liman ve tesic:atı, demir 
fabrikaları, şimendi.ifer depolan, ter
saneler, askert telsiz istasyonları, kim
yevi maddeler imal eden fabrikalarla 
mühimmat fabrikalarından ve diğer ba
zı tesisattan ibarettir. Bundan macıd:ı 
mezkur vesikalar Uzerinde köprüler 
isaret edilmis olduğu lt!bi bunların in
şasında kullnnılmıs olan malzeme de 
vanlarına kaydedilmiş bulunmaktadır. 
Köprlller inşa farzlarına göre mesela 
beton. demir, ahsnp veyahut beton ar
me köprü diye tasrih edilmiştir. Diğer 
taraftan hu vesikalardan araziye ait 
c:arih mnlOmat bulundu~ g:bi TUrk 
kıtantınm nerelerde bulunduklarına ait 
ve miktarlarına ait malOmat ta vardır. 
Kezalik mUteharrlk malzemeye ve en 
elveris1i tarassut noktalarının intihabı
na isgal kıt.alarmın nerelere ne miktar 
tev7:i edilmesi lfmm gelece(!ine ve de
nizden ?hrac imkanlarına dair de bir cok 
mal(ımat bulunmaktadır. Bütün bun
lardan baska rıhtımların ve deoolarm 
derecei ehcmmivctlerine limanfardaki 
vinclerin kuvvetine sahil mıntakalann
da ihrac hRreketine en müsait nokta
lımn derinliklerine dair b:r cok tafsi
Hlt vardır. Bundtın maada motör1ü bir-
1ik1erin en ziyade ve kolavca müessir 
ol::ıbi1ecek1eri verler de planda iş:ıret 
edilmistir. Mezkur vesikalara merbut 
talimatta ezcümle söyle den:Imektedir: 

Almanlar dünkü tebliğlerinde Smo-
Jcnsk ile l\ılosko\•a arasmda ve takribm 
hu yolun ortasında, ynni Smolenskin 150 
kilometre dot'USunda Vi"yazma bölg-csin
de Sovyetlerle çok çetin muharebeye 
giri miş bulunduklarını ve Sovyet kı-
talannın yaptıklan mukabil taarruzfar 
neticesinde a~rır za)·iata uğratıldıklannı 
hildirivorlar. Bu taıırruzlann heosinin 
de tardcdildiğini i1ave ediyorlar. Tebliğ
den edindi~iıniz. kanaat f!lldur : Smo
lcnskin doğusunda kat'i neticeli muha
rebeler vermekte ol:ın Alman ordnlan 
!'iddetli Sovyct mukavemetiyle karşı
laşmakfodır. Ayni zamanda mukabil 
taarruzlara maruz olduklnrı icin büyük 
JıamlcJerini icra edemcmcl«edirler. 
AL1"A.~ 01tDUSU KRİZ 
GECfRiYOR 
Hali hazırda Alman ordularmın bir 

kriz f"edrmekte olduğuna hiiknıeıUlebi
Jfr. Fakat büyük hamte de em~a}i vaki 
rlan bu ~ihi krider tabii ~örülmelidir .. 
Her halde Alman baskumandanlı~ bu 
krizi bertaraf edecek yeni fareler ara
makta ve ordularına yeniden tedbirler 
aldırmaktadır. 

ihtikarın ezilmesinde 
halkın rolü büyük 

'J'fcaret velılli fılD's mezunlarına hitao ederıı" 
lıallıın vazifelerinden de balıseni ... 

}erin telkin vazifesine işaretle h~ 
müıahereüni kazanmanın ehemmiye 
göstermiş ve bayanatını şu eöml'e ile 
tirmi§tir: 

4okara, 26 (A.A) - lstanbuldan son
ra Ankarada d:ı ikinci !iat kQntrol kursu 
bugiln .sona ermiş ve son dersi Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen vermiştir. Vekil 
"bu derste kontrol nrut12etlerine ihtikarın 
ne derece şiddetle karşılanması lmm - Kontrol vazifenizin en önemli ısı' 
olan bir fill olduğunu ve bununla mü- !ı bu halk tarafı olacaktır. Milletim~ 
cadele için alınması gereken tedbirleri akliselimine hitab ettikçe görecek~ 
tebarüz ettirerek kontrolörlere vazife- ki ihtikar milcadelesinde bütün 111!'"' 
lerini izah ettikten sonra halka tereddüp sizin müttefikiniz o'tacaktır. Ve h~ 
eden vazifclcr üzerinde ehemmiyetle müzaheretini temine muvaffak ol\)11" 
durmuştur. Bu münasebetle kontrolör- geri kalanı gayet kolay olacaktır. ...ı 
111' 1111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111t1111' 1111111111111111l1111111il1111fi11111111111111111111111' 

Bir Alman ticaret heye' 
ti Istanbula geldi 

Üslerinden 700 - 750 kilometre uzak
Jasmıs olan A1man ordulannın hali ha
zırda bilhassa ~eri ikmal isleri bakımın
dan mühim gUclükler1e karsılaştıj; in
k5r edilemez. Sovyet kuvvetleri demir
yolu. şose. köprU, su tesisatı Jtib! her 
ne varsa Almanların ileri hareketini 
mlisküllestirmek için tahrip etmisler ve 
öyle cekilmMeJ"dir. Cok muhtemeldir ki İstanbul, 26 (Yeni Asu) -Berlinden bir Alman ticaret heyeti gdmit ~ 
bundan dolavı Alman ordul:ın vol1arın ~brimizde ticari temaslara başlamıştu.Heyet yann (bugün) Ankaraya gidJ. 
üzerinde deıf.l, vo11ann haricinde hare- 1 ktir. 
ket etmek mccburivetinde bulunmakta- p f • 
dır .. Bu ı:~rt1nr dahilinde ikmal isleri lA- otas ıatı 
yıkı vechıle vaoılama,._ Bu sebcule ge-
riden iler1iyen ihtiyatlann şiddetli mu-ı 
harebeler!n vuku bulduğu böl~elere 1 k 
derhal sevkedilmesi ve muharebelere ruş o ara 
istirak ettirilmesi Jtiiclesmektedir. Di-
ğer taraftan evvelce iler1emis olan te- • 

23 lira 7 5 ku' 
tespit edildi 

sekküller dahi arkadan takvive kuvvet- --------- ---..---------- - - _j 
leri alamadıklarından zaif düştilkleri el- Ankara, 26 (Yeni Asır) - Ozümler'n kurutulmasında kullanılan potu ~ 
hetle ilk enerjileriyle muharebeyi de- bu yıl için 23 lira 75 luıruş olarak tesbit edilmi§tir. 

b~hın~~;~::ecck bir vaziyete girmiş Bir tahsildar 550 lira ile kayboldu 
MO~KOV4VA Gt)NDt)Z 1-o'. 
TAARRUZU . Jatanbul, 26 (Yeııi.Aaır) - Galata belediye şubesi tahtildarlanndan _ .. -..J 
Alman başkumandanlığmın tebliğine hım, asker ailelerine yardım için mükelleflerden topland.ğı 550 lirayı zjoıP"', 

l!Öre, Alman tayyarelerinin ,nindüz t.me geçirerek ortadan k.aybolmt11tur. 

Moc:kova demlrvolu tesL5atına taarruz Gazetelerin sahi fe leri azaldı· 
ettikleri anlasılıyor. Bundan istihraç ~ 
edilecek vegl\ne net!ce ~ece taarruzla- lstanbul, 26 (Yeni Asır) - Koordiı.asyon heyetinin yeni karan macfb-...,. 
rından Almanların istenilen neticeyi el- şt-hrimiz gazeteleri bugün (dün) den i~1baren büyük hacimdekileri d&ı'} 
de edemmiş olmalarıdır. Zira ilk taar- küçüle hachndekiler altışar sahife olarak intişara başlamışlardır. ~ 
ruzda Almanların 20 v ikinci geee 15 ~~~~..r..O""~ıao::ıocc:ıc:ıaaacn:ıaaac:ı c:ıı:ıac:ı cu::ıı:ı ı:ı acosı 
tayyaresi düsüruldiiğüne S?Öre. Mosko
vanın hava müdafaası cok kuvvetli de
mcldir. B<ivle müdafaası kuvvetli bir 
vere Jrl,indüz tnarruzlan ancak mühim 
teS:r yapmak kin fazla zaviatı S?ÖZe al
dırmak suretivlc yapılabilir. Sovyet 
tebliğinde de 25 temmuz J?Unü Moskova 
civarına ızelen altı Alman tavvaresin
den besinin dil~rüldiieti bildirilmic:tir .. 

RUS SEVKİYATI VE ALMANLAR 
Almanlarca bilhassa demiryollarının 

hedef ittlhaz edilmesi dikkate :;:ayandır. 
Bununla Almanların cepheye Rus kuv-

Cenubi Ameri
kada harp bi

tecek mi? 
EKVATOR MOTAREKE VE 

SULH AKTINE RAZI 
vetlerinin sevkini durdurmak istedikle- -<>---
ri :ınlasılıvor. Moskovada 9 - 10 demir- Buenos Aires, 26 (AA) - Hariciye 

Macaristanda 
yahudilere da

ir kararlar 
~ 

MACARLAR YAHUDiLERLE 
EVL ENEM 1 Y EC EK 

Türkiyeyi isqal edecek veyahut TUr
kiyeden cebren gececek her ordu için 
en müskül mesele boğazlardan geçmek 
me elesiclir. Bu hususta nasıl hareket 
edileceği ve nıevcutimkanlar Karade
niz boğazı ile İ.c;tanbula, Marmara de
ni.,ine ve Cannl<kaleve dair izahat ve
rilirken gösteriJecektir. 25 numaralı sa
hifede isnal kıtalarmın İstanbulun muh
telif noktalanna nasıl tevzi edileceği 
hakkında talimat verilmektedir. Bu sa
hifede Avrupalı kıtaatla h:ıhassa ku
manda ve kurmay heyetlerinin ancak 
Bevoğlu mıntaknsında müsait bir şe
kilde yerlestirilebileceEn 2.ikredilmckte
ciir. Bevoj!lundn vedi büvi.ik o1cl bulun
dui!u bunların en ivilerin:n Pnranalas 
,.e Tokatlivan otelleri olduğu ve daha 
bir cok küçük otel buluncluiiu da kay
dedilmiştir. Bundan başka Fransız. ve 
Alman mektepleri gibi sa~lam ve bü
vük binaların da Beyoğlunda kain bu
lundu~u ve buralara askeri idare ser
vislerini yerlestirilebilecei:H tebarüz et
tirilmektedir. Taksim meydanı civann
da nakil vasıtalarının yerlestirilmesine 
müsait büvük kıslalar bultınduğu da 
ayrı<'a kavdcclilmektf'dir. Fasist müs
tev lileri Türk!veye denizden bir ihrac 
hareketini de demiş ctmL<::Jerdir. Kara
oenizin simal sahillerine ihraç yanmak 
.. on derece ııüç bir harekettir. Bunun 
sebebi me:zk\lr mıntnkanın nrtınalı ol
ması ve c:tllıiller:n yarlar şeklinde te
sekkül e.tmis bulunmasıdır. Buralara 
ancak küçük halık~ı kayıklarla ihrac 
vanılabilir. Daha tı?.akta cenuo sahili 
hrıfifce mevilli olduğu icin burada kı
talann iharcı ve vavılması mümkün<.c 
de bu kıtalar Catalca müstahkem hattı
r.ın ateşi altında kalırlar. Bütün bu ve
sikalar HitlN· hiikümetin=n niyetleri 
hakkında hic bir tereddüde mahal hı~ 
rakmaınaktndır. Alınan has kumandan· 
lıjh bu vesikaları muhtelif alayla,.a va
ni nıezklır plfınlan tatbik edecek olan 
kıtalara tevzi ctmistir. Sovyetler birli-
0'inin Türkivcvc karS"t bazı tecavüzkar 
plı'ln ları bulundunu iftirasını cirkin bir 
c;ekiU!e yan::ın AJman faşistleri bu su
retle kendi vüzlerindeki maskevi biz
zat atınış hulunuvorlar. Almanlar bir 
taraftan sulhoerverane niyetleri hakkın
-:la Tiirk hükümetine ~hte teminat ve. 
rir ve bir dosluk muahedesi imza ede-

yolu birleşir ve bunlann asgari üçü Nezaretinin bir tebliğine göre, Ekvatör 
garn ve cenubu J.?arbiye gider. ı Peru ile ihtiltülarının bir an evvel miis-

Binaenalcvh sarktan Moskova yoluy- lihanc olarak halli ve muhasamatın der
le cepheye gönderilen kuvvetler bur~- 1 hal durdurulma5ı hakkında Arjantin ta
dan gecmeğe mecburdur. İstasvon tesı- ra.f.ndan vuku bulan yeni müracaata 
c;."'llını tahrip etmek suret!vle Almanlar müsbet cevap vermiştir. Bu cevapta mU
Moskova i1e ('Cphe arasındaki tren mü- tareke akti için Brezilya, Arjantin ve 
naknlatını kesmiş olabilirler. Bundan Birleşik Amerika tarafından ileriye sü
da ınaksat1an cepheye kuvvet ve malze- rülen teklifleri Ekvatörün kabule hazır 

Buda~e,~ Dtin ~ 
meclisi ve heyeü umumiye en~ 
tarafındaen bazı tMilatiyle kabul ~ 
ve yahudi olmayanların yahudi }ladıJ' 1 
kızlariyle evlenmelerini men edeıı ,,l 
himaye kanunu projesi bu sabah ';J/J 
usan meclisi tarafından kabul edil~ 
Ve derhal meriyet mevkiine ~~ 
Bu kanun yahudiler aleyhindeki ~ I 
me kanununun hilkümlerini te~dıt 41. 
mektedir. Yahudi olmayan şereflı 1j'~ 
larla gayri meşru miinasebette btJ ;J' 
yahudiler beş sene hapis cezasına 
kCım edilecektir. 

mc ,ı;?i)nderilmesine mani olmaktır ki oldui;'U ·bildirilmektedir. . 
bundan Sovyetlerin mühim mikdarda * 
insan ve malzemevi ceoheve vığdıkları 
neticesini çıkarmak mümkündür. Buenos Aires, 26 (A.A) - F..kvatörün 
_ muhasamatın tatili kabul edildiğine dair ------.. . . . . .' .. .. haberi diln gece Buenos Airese gelmiş-
rek T~l'k m·lletının t?~ayyuzunu u~~~ş- tir. Arjantin reisicüınhuru Ekvatör reisi . 2'obrulıta harp 
h.~nnnga çalış!.rke.n. dıg:r .taraftan ur- f cümhuruna bir telgrn! çekerek Amerika fG zs t• b d VO,,..,..JI 
kıyeyc tccavuz ıcın r,ızlıce haz.ırlan- Ik d Ih h f .. ' k ' G •Ve 1 er e 0 ,.,-

k d 1 T .. ki · k d . ıt.asın n su un mu a ası muşterc ar- Kahire 26 (AA) Orta sark 
ma ta ı rar. ur yeye arşı nıma h l 'f 1 k 1 t ' · - ~ ~ 
d 1 k h. 1 . b 1. S t h"k" ı zusuna mu a ı o ara uz aş ınna gay- ]arı tcblig·i· . ost u ı s er! es ıyen ovye u u- tl · . .. b ı· h · . Je ,1 
meti Kızıl Ordu kıtnları tarafından ele r.e erının m~s et n: ıceye varmaması a 24/25 Temmuz gecesi devFıye ıı,1""' 
~eçirilmic; olan bu J(iz]i veS:kaları Tür- lınde Amerikan vıcdanı!1m bu um~~! Tobrukta yeniden faaliyette b1~ltJ lt';I. 
ı . . M k b" "k 1 . . •~ .1 muvaffakıyet karşısında ısyan edecegını tur Havan toplarının sert atecıı aJt':J 
uvenın os ova uyu e çısı vaSl .... sı e b'Jd".,....;..+· · ~diİ~ 
Türkiye hüküm etinin itlfıkına arzetme- ı 1

• .. us.ır. hareket eden devriyelerimiz ·c:l 
ği ve Türkiyeye karşı bir tecavüz ha- PERU ABLOKA YA BASLADI insanca biiyük zayiat verdirn'11 

z.ırlıyan Hitlerle Von Papcnin hakild Lima, 26 (A.A) - Goyokin körfez.inin Düşman havan toplan ve ıni~ 
mütecaviz çehrelerini meydana vurınağı Pru harp gemileri tarafından ab1oka edil iki defa iki saa~ sürer. ağu bır 
bir vazife addetmiştir. dJii haberi resmen tebliğ edilmektedir. -~i aÇ11ll§tır. 


