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Batı1cta muvaffakıyet.er kazandığı bildinlcn Rtıs d01uınmasına memup 
1ı.ücumbotar 
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Bir Alman fırkası ISovyet tebliğine göre 
nasıl imha edildi? 1 harp oazi yeti 

4 bin maktul, 3 Y alııız bir v:ün
bin yaralı ve de Almanların 
esir verdikten 1C4 tayyaresi 
sonra bozeun 

iki Rus alayı 
inlha, bir ihraç 
teşebbüsü de 
tardedilmiş 

l~ln gönüllü yazdmq-

tahrip edildi 

••••••••••• 

ALIAI RESMİ TEBLıGI 
"Smolenskde 
harp zaferle 
neticelenmek 

üzeredir'' 
Helsinki, 28 (A.A) - D. N. B. ajansı .-.o---

bildiriyor: Askeri harekAt hakkında Berlin 28 (A.A) - Alman başkuman-
aşağıdaki mal(hnat verilmiştir: Repola danlığmın tebliği: Smolensk mıntaltasm
istikametinde ihata edilen arazide bir da harp zaferle neticelenmek Uezeredir. 
piyade alayı imha edilmiştir. Burada bir Düşmanın çevrilmiş olan Sovyet teşek
sahra topçu alayı da bulunuyordu .. Bu küllerini imhadan kurtarmak maksadile 
alay da imha edilmiştir. sar!ettlği bUtUn gayretler akim kalmış-

Bilhassa 37 top, 13 sahra topu, 2 tank tır. Ukranyada müttefik kıtalar yol güı;
dan topu, 6 hava dafl topu, 13 traktör, lüklerine rağmen mütemadiyen düşmanı 
15 kamyon, 17 seyyar mutbak, 200 at ve takip etmektedirler. Finlandiyada clUş
bir çok ağır piyade silahlan iğtinam manın anudane mukavemetine rağmen 
edilmiştir. Alman ve Fin 'k1talan araz.i kazanmı,_ 

Merkez cephesinde düşman 26 tem- lardır. 

muz~ :Se~ere 120 asker ve muhafız Lenlngrad dU$ec:elı mi, 
gemılcn rnurettebatını çıkararak bura-

9 sını işgale teşebbüs etmiştir. İhraç te- lfooogf'ad lılmde. 
şebbUsü tardedilmiştir. Fin topçekerle- Londra 28 (A.A) - Taymis gazete-
n Rus muhafız gemilerinden birini ate- sinin Stokholm muhabiri bildiriyor: 
şe vermişlerdir. Almanlar Leningradın duşmesi ihti· 

600 FRANSTZ ZABIT:t RUSLARLA rnalinden bahsettiği halde itimada değer 
DÖVC'SECEK.. kaynaklardan öğrenildiğine göre Lenln
Paris 28 (A.A) - Ofi ajansı: Paris gradda vaziyet geçen hafta salAh bul-

~tel~rinin bildirdiğine J'Öre milli muştur. Bir Berlin telgrafında Novogra
Halk birliğine mensup 600 subay Bolşe- dın Almanların elinde bulundu;tu bildi
vikliğe karşı harp etmek ilzere gönüllü rilmekte ise de bu da doğru değildir. 
kaydedilmiştir. Bunlar Parisin ve civa-~ 
nnın her tarafından ve hattA vilAyetler- • • • • • • • • 
den gelmişlerdir. 
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ıadyosun<la söyl~iği bir nutukta li ve güler yüzlü ol! Kal velerin tev
zii kararı ve

riliyor 

Fuar hazırlıkları cümle demiştir ki: 
- Bu anda f ngiliz ve Amerikan 

cemiJerinin müv .. zl Atlas yolla 
yaptıklara devriyelerin biricik hedefi 
dur: Dünyanın hayat hattının rnu 

Dönya fler lrese yözünö oldağa gibi gösteren bir 
aynad•. ICaş,,.,..nızı çataralı balıarsanız o da 

yflzftnfl GSGf'. Qfjfep yüzle IJaJıarsanız O da 
tebessüm eder-

Bir çok milli nıüessese
iştirak ediyor • 

mız 

sı. 

Beni Atlas Okyanusu üzerindeP 
çiren bombardıman tayyaresine 
yirmi Amerikan tayyaresi refalcft 
yordu. Ve 90n zamanlarda bl 
.\merikan tayyaresi Atlas Olıcya 
dan uçmak veya nakledilmek su Me§hur operatör (Chavasse) diyor ki: 

cÇoculdanmızı daha pek kUçilk yaşta 
iken n~eli olmıya alıştırmalıyız. Vakit, 
nkft oolann kahkahalan evin içini çın
latmalı. GUlmek hem kanın cevellıima 
yardım eder, hem de ciğerleri besler. 
Çocukların tatlı gUlUşlerl yalnız onlann 
sıhatinl takviye etmekle kalmaz. etra
fında bulunanlann da yüzlerini g\UdO
rilr. GUlmek ağlamak gibi aaridir. LAtif 
bir kahkaha musildlerin en mt11cemme
lidlr.ı. 
Neşesiz çocuklar güzel de olsalar ca

zip olma:r:lar, gUler yUT.ltl çocuklar çir
kin de olsalar aevilirler, onlann gUler 
yllzli çirkinliklerini unutturur. 

* !!ski zamanlarda hükümdar sofrala-
nnda daima nedimler bulunurmuş. on
ların vazifesi neşe verici, gönfil eğlen
dirici fıkralar söyleyerek velinimetleri
ne ağız tadı ile yemek yedirmek imiş. 
Meşhurdur blldm (Lycurgue) Spar

~dy&tlann umumi ~ofralarında halkın 
lezzetle yemek yemesi için gülme ve şe
taret mabudunu hulundunırdu. Ekseri 
evlerde yemeklerin lezze1ini arttırmnk 
için içine salça ve baharat katarlar. hal
buki yem.eklerin lezzetini gülmek hdar 
biç bir şey temin edemez. Güle oynaya 
yenilen bir larp yemek, ~rek, kavga 
ederek yenilen en nefis yemeklerden da
ha faydalıdır. Aralarında sevgi bulunan 
lnsanlann beraber yedikleri en basit p
Cla çarçabuk hımnolunur. geçfm!dz kim
selerin )Jemeklerl ne bdar mftkemmel 
olursa ot.un onları huımsnlı~ u~ratır. 

* Tarihşinu (Hume) Kral :ikinci Ed-
vardın bayatını tPtkik ederken söyle bir 
el yazısına tesadüf et.mış: ckralı kim gül. 
<ıürfirse mutlaka bir Ihsan alır.:. 

(Laurence Sterne) jl\ilmenin hayatı 
uzattıi!ma kani lmlş. Meshur Taleyran 
tuhaflıklar gönOle fn..<rirah verir, eler 
herkes neşenin sıhati nasıl takviye etti
Aint, 5mril nasıl uzattığını bilse, lı:ahır 
yüzünden ıolan çehreler renklenir, has
talar taze hayat bulurdu, diyor, 

lChamfort) diyor 1d ıülmeden geçir
'ditiniz bir rUnU hayat defterinnden si
lin h, çftrikU yapnmamıs bir gUndUr. 

Nebatata gUne!J ne kadar lanmsa n~ 
Cie imanlara o kadar IAzımdır. DUnya 
berke'9e y(hOnU olduğu gibi g~ren bir 
aynadır, kaşlannızı ~tarak bakarsanız. 
o da suratım asar. gtllet' yUzle bakarsa! 
nız o da tebessUm eder. 

Sovyet tebli~ine gdre 
harp vaziyeti 

---0---
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risi tayyare mevdanlannda yakılmıştır .. 
Biz 12 tayyare kavbettik. 

Elde edilen malQmata 1töre cumartesi 
gecesi Moskova merinde, evvel bildiril
diği gibi 6 değil, 8 düşman tayyaresi 
d üsil rlllmüştiir. 

BAi.TIK DENİZİNDE 
Cumartesi gilnU hava kuvvetlerimiz 

Baltık denizinde harp gemilerimb:le bir
likte dilsmanın iki destroyer! ile bir 
aentzalbsını ve mahrukat taşımağa 
mahsus iki nakliye gemisini babrmış..
lardır. Sahil muhafazasına mahsus bir 
a0şman gemisi de kullanılamıyacak ha
le sokulmuştur. 

* Moekova, 28 (AA) - Sovyet a~ 
keri tebliği: 

27 - 26 Temmuz gecesi Sovyet lnta
lan Nevel, Smolcn~k ve Zitomir b81ge
lerinde anudane muharebelere devam 
etmişlerdir. Cephenin diğer k1S1mlann
Cla mühim bir dı-vişiklik olmamı~tır. 
Sovyet hava kuvvetleri topçulanmrzın 
<la lşlrııkiyle karL kuvvetlerine müzahe
rette bulunarak yerdt. duran düşman 
tı\yyare1erlne hücum etmiderdir. 

Köst.ence )imanında Alman nakUye 

Y AZAN: Selim Sun T ARCAN 
(Carlyle) diyor ki: cBir işi muvaffa

\ayetıe başarmak için onu keyfle yap
mak lazımdır. Bir iş işlerken söylemeyi 
itiyat edinenler hem iyi iş görilrler, hem 
de yorgunluklannı duymazlar.:. 

Biltnn çobanlar koyunlarını otlatır
lı:en ya kaval çalarlar veya türkil ça~ı
nrlar. lsviç.rede giizel sesli çoban1ara da
ha fazla aylık verirler milse'kkin bir me
lodi ile otlayan dişi koyunlann ve inek
lerin sütleri daha bol ve daha kuvvetli 
olurmuş. 

Kaval sesi ile otlayan koyurilar dl'.ha 
iştahlı yiyor ve daha çabuk semirivor
lar. Uzun yola giden kervaruardaki hny
vanlann boyunlnrındaki çanların hası] 
etti~ melodi onlara yorgunluklannı his
settirmemek içindir. 

Genç kızlnr dikiş dikerken, ortalık 
tcmizlerlten, yemek pi~irirken türkü 
sôylerlerse gördükleri iş hem daha mü
kemmel olur, hem de çabuk yorulmaz
lar. 

Terbiyeci (Beechcr) der ki: c.Bazı 
Cldnmların hayatı sokaklardan geçen ve 
etrafa neşe qaçan orkestraya benzeT'. ba
zılarınınki ise kalplerr hüzün dolduran 
bir ccna~ marşını nndırır.> 

Dnnya bin tnrlU neşe ve zevk menba
larını ihtiva eder, yalnız bunların hepsi 
de mesut olmak icin şart del?ildir .. 

Hayab id~ şartlar altında taha,.yül 
edenler değil, bulundukları vat.iyetten 
memnun olmasını bilenler mesut olabi
lirler. 

1şte bu mrra vakıf olanlar saadete~ 
vuşmak için ne işlerinin dilz.elmesini. 
ne de :r:engin olmayı beklemezler. Saadet 
insanın kendi varlii!ndadır. Onu bash 
yerde aramak beyhude -vakit ka}bet
mektir. 

* 'l'ilnc genci, giller yüzlü, neseli ol! 
Bedbin olanların yüıleri Cl!ülmez. Nikbin 
olmıya. her ~yi iyi ta.rafından Jtnrmiye, 
mihneti kendine zevlcetmiye bak! 

Bizim nesil ekseriyetle kaşlan cahk 
l{imselerdi. Bunda yaşanılan muhitin, 
alman terbivenin çok tı>siri olnu~u inkAr 
edilemezse de musfki ile edebiyabn da 
mühim roHl olmuştur. 

Biz camkin naimf'lerden, bihünle do
lu siiftd@n c;ak mittPle2'%iz olurduk. 

Senin zevk duvacam musikl bak ki 
ah ve vah musikisi olmasın. bePendiğin 
şiirler ümit ve nese terPnniim etsin. 

Daima güler yUzlU ol! Etrafına nf•se 
ıınç! Bil ki ı?Üler yüz tatlı dil yılanı de
liğinden çllanr. 

Almanların hedef; 
şehirler olmak defi/ 

----0---
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matbuattaki miltalAalardan 'bahsederek 
diyor ki : Alman ba kumandanlığının 
hedefi şehirlerin işı?ali gibi muvaffakı
yetler araştırmak değil. fakat Sovyet 
ordusunu imha etmektir. Bu ~yenin ta
hakkuku iyi tetkik edllmis Alman p}An
larının tathik!ne bağlıdır. $imdiye ka
dar AJman kıtaatı baslıca Sovyel kıta
lannm anudane mukavemeti, toprak 
Arızalan ve gayri müsait hava şartları 
gibi mOşknlata uğramıştır, Fakat toprak 
Anzalnrı ve gayri müsait hava şartları 
j:!ibi milşküJAt Alman ordusundan ziya
de ricat eden Rus ordusunu mütccsın' 
eder. 

MOSKOVAYA YİNE 
SOKUJ~AMAMISLAR 
Moslwva. 28 (A.A.) - Moskovanın 

çok müessir olan hava müdaftıasınm 
SUTını kesfetmck teşebbilsUnde bulunan 
iki Alman kesif tnyyaresi seh!rden tak
n"ben 50 kilometre mesafede düştırlil
milştUr. 

gemileri bombarf)ımau edilmi~tir. 
Bir Finlandiya kruvnı:örüne 600 ki

loluk bombala" atılmış ve tam isnbetler-
1r şiddetli infilakl•ı dqyulmuıtur. 

llaffı IJafıfıallardan, 
•aJwehafteJ.er IJbtlflıten 

alacalılar .. 
Vilayet Ciat mürakabe komisyonu bu 

sabah saat 9 da vali B. Fuad Tubalm 
rcisli~inde tonlanacak, 752 çuval kahve
nin tevzi şekliyle satış fiatleri, toptan ve 
perakende kar nisbetlerinin tayin ve 
tesbiti işi müzakere edilecektir. 
Görll~ede kuru ot ve mercimek fi

atlerinin tesbiU de mUzakere ed!.lecek
tir. 

Haber aldı~ımıza göre kahveler semt 
h:ıkkallanna ve kah~citer birlif;ne ve
rilecf'ktir. Halk kahveyi bakkallardan 
alacak. birlik te mahalle ve çarşılarda 
hulunn kahvehanelere imkln nisbetin
cie tevzialta bulunacakbr. ---·---

Fnar,la yapılacak 
futbol maçları 

-----<"-·--
Futbol federasyonu şehrimiz futbol 

ajanlığına gönderdiği bir mektupta tz
mirde fuar zamanında yapılmak iizere 
Ankara, İstanbul ve İzmir muhtelitleri 
ile Mersin, Adana ve Kavseri şehir 
muhteıitlerinden teskü edilecek bir 
muhtelitJe dört muhtelit takim araSln
da telı: devreli lik usulile muhtelitler 
hl""""~cıı fertin Pdittfi~ini bildirmist=r. 

JıliliıababJar 30 - 31 A~a 1 Ey
lölde Alsancak sladvomunda yamlacak 
ve her muhtelit birbirile birer defa kar
şılıısaeak tır. 

Evve.lce miUl kiime birincisi ile ikin
clsinin hmirde bir maç Wtnml'lları ka
.rarhımrdmı!ıh. Anlrnra hAdisesi dotnvı
!i:ile Besı1da!! takımına verilen müsabaka 
boy'kotiı üzerinı.- bu mH.sabakanın icra
sından VM geç.ı1m~tir. 

------
~ımon VP. itnlvan 
lıonsoıo~ıtıı.-ının 
zJW1PetlePi.. 
$ehrimiz İtnJvan \"C Yunan başkcnso

loslan dün birbirini m.ilteekiı> vali bay 
Fuad Tuksalı makamında maret ede
rek b:r müddet RÖJ'{ismüslerdir. ----. --
Ben%fn tPVziatmda 
;veni ıısal-
İzmirde tek bay! usulUvle tatbik edi

len benzin tevziatı işi bazı gUclUklere 
sebebivet verdifünden badema tevzlatın 
taksi ve kamyonların çokluk olarak bu
lundukları mıntakalara göre yapılma~ 
kararlaştırılmıştır. · 

-------

Bu sene faarea hasud 1.ı1Palılep fazla • jzm1p ue 
'""" ffltJJepfaf ile• ye•e d,.,.,,,IYOf' .. 

Fuara bu sene bilhassa millt mU~ nacağma muhakkak nazarile bakılmak
selerimizden çoğJJnun iştirak edeceği tadır. 
anlaşılmaktadır. Millt mUesseselerin son Fuarda eğlence yerleri işletmek isti
günlerde fuara iştirak müracaatlan faz- yenlerin de müracaatleri tevali etmekte
lalnşmıştır. dir. Bu meyanda memleket içinden ve 

İngiltere ve Almanya hükümetleri ser. dışından operet ve revil guruptan beJe
gi sarayındaki iki bUyilk ve müstakil diye reisliifne müracaat ederek fuar za
sa lonu tamamen kiralamı~lardır. Her iki manmda temsiller vermek istediklerini 
devlet te fuara geniı mikyasta i,.~irak bildirmişlerdir. 
etmek için şimdiden hazırlıklara ~la- * 
mışlardır. Pavyonlarda çeşitli ve zengin Fuar ziyaretçilerine bir kolaylık ol-
mrıınulAt teşhir edecekleri anlaşıl- ması için tabettirilen İzmir ve Fuar~ 
mnktadır. berleri memleketimizin bütUn şe.hirleri-
Komşu ve dost İran hükümeti de bü- ne tevzi ettirilmektedir. 

ytik antrenin üzerinde gayet ı;;izel ve * 
zcırif bir bina inşa etünnektedir. Belediye bu sene fuar zamanında İz.-

Fuara bu sene de istirak eden devlet mire geçen senelerdekinden fazla ziya
mü~eri. vilayetler, ticaret odalan retçi geleceğini göz önünde tutarak ev
ve diğer husust müessese ve ~ekküller lerine pansiyoner kabul edecek ailelerle 
bina ve istandlanm cok itinalı bir şekil- evlerini bu maksatla zjyaretçilere terle 
de h::ızırlam:ık1adır1ar. Husus! iştirakle- etmek istiycnlerin adres ve isimlerini 
rin faualığı göze çarpmaktadır. Sergi tesbite başlamıştır. Bu şekilde mi.lafir 
sarayında hususi işlere tahsis edilen sa- kabul edecek olanlar belediye riyasetine 
lonlarda pek az ~ istand kalmı!rtır. Ru veya belediye rnıntakalarına müracaat 
yerlerin de bir iki gün 7.arfmda kirala- ederek isim.İerini kaydettir~eklerdir 
~----~~~--------~.rJ:~-~-·-,--.-~~---~QCC~Q~.ecCCÔCı 

rrnr.,A MAl!l~l BtJY'OK İKİ 
KAZANAN !'AKIM ORMAN YAHGIHI 
Urlada yapalan maca ~•fıra karıı iki 

sayı ile kazanan İzmirli kulübOn adı sa
dece •Yıldızı dei{il. •Altın Yıldız• o1du
l1u ve C. H. Partisi Esrefuaşa nahiyesi 
Sclimjye ocajtına merbut buJundu~u bil
dirilmektedir. - __ .....,....... __ 
.~u ı.,ıerı d,.f•l!si •elsi 
Bursaya glttL 
Menemen ovası sulama sebclcesi tesi

sabnm acılma merasiminde bulunduk
tan sonra İzmir sulama ve neh:r mecra-
1armm ıslahı islerini tetkik eden Nafın 
vekaleti su isleri dairesi reisi B. Sala
hcttin Büke. bazı tetkikatta bulunmak 
üzere Borsaya gitmiştir. 

---~ - --
Daiilü Eftdint.enlerde 

~ ~ının Otçular köyü ile 
Asal; Timan ve Ayvalık kazasına bağb 
Bağı?izi arasında hudut noktasının hi.r
le$tijij Deren ged,iii mevkiinde cıkan bir 
orman yanımı neticesinde mtlhlm ha
sarlar husule j:!elmişfa. 

Genis bir sahayı rüı:.dnn tesirile bir
den bire kaQlıyan YaDlitlll derhal basb
nlamamıs. alb ba~. dokuz sebze bahce
si ile 2500 ~ fıstı~ ağacı tamamen 
yanmıştır. 

Yan~ına sebebiyet verenler hakkında 
takibat :vamlmaktadır. 

*Seferihisar kar.asının sima1inde Ya
rantepe mevkiinde cıkan bir yan~ 45 
hektar dah=linde bulunan kuru otlar ve 
dikenler yandıktan sonra köyJ{inOn ve 
jandarmanın gayretiyle söndnrlllmUş
tilr. 

Belediye Daimi Enc.Umeni dUn toplan~ B. Y AJl.Y A IC.f!.Rflf 
mış, bazı inşaatı müteahhide ihale et- TIRYOHf aEl.Df 
m;s1ir. Pamuk istihsal maliyetinin tesbiti * Vali B. Fuad Tuksalın reislWnde ic:n gecenlerde Ankara~;a gitmiş olan 
tonlunan viTavet daimi encümeni muh- Bayındır fabrikatörlerinden Yahva Ke
telif isleri müzakere ed~rek bunlar hak-

1 
riın Viryoni dün İzmir vapuru ile şclı-

londa kararlar vermistir. rimize avdet etmistlr 
~~~-=" ~~ ..... J"~Cl=llQCICICIQOOGOQOCX 

Bir A iman fırkası Torbalıda yapılan 
nasıl imha edildi? macrn netices; •. 

ZABlTADA - BASTARAFI 1 İNCİ SARiFIDE -
1 

Torbalı (Husust) - Pazar günü Tor
balı geneleri ile Di Amerikan tUtUn 
kumpanyası takımı arasında yapılan 
müsabakada Torbalılı gençler q - 2 ga
lip ~elmislerdir. 

Kom~us nan lıarısını oiyadelerimiz taranndan ihata!l1na bq. 
lanmı..<rtll'. Sabah erkenden bombard.ıya,.,,,,"""'.. man filolarımız Alman fırkasının üzeri

Kemalpaşa kazasının Parsa köyünde ne yüzlerce bomba at.mı lardır. Diic;man 
b:r varalama vak'ası olmuştur. topçusunu ve tank dafi toplarfle di~r 

İddiavn göre, Ali Altnvm evde bulun- tonlannı kullanarak çenberl yarmak 
madıjh bir Sll'8da ayni köyden Hasan için boşuna teşebbüslerde bulunmuş ve 
oğlu İbrahim Güle ~riye sürerek Ali- her taraftan top ve mitralyöz atcş1eri
nio ailesi 40 yaşında bayan Fatma.va mizle brşılanmıshr. Almanlar bu fır
sarkıntılıJ...'ia bulunmuş, kadının feryadı lcayı kurtarmak için CC'Oheilen tanrnız.
üı:erine onu lncakla ynrnlamıs ve kom- lar yanmışJarsa da bü .. n hu taarruzlar 
şular tarnfındruı tutulnrak iandarmaya tardedilmistir. Cevrilen fırkanın mUda
teslim edilmiştir. İbrahim adEyeye ve- bası ve at~i saatten saate &?.alıyordu. 
ıilmMir. !kinci günü~ sonunda kıtnl:ırımız taar-

J!aJdne=ndan IJJll'dU.. ruza geçtiler. Tank birlik1rrimiz düş-
Bulgun:a kövünden $aban oğlu ıu.. .,.._.ru batarya ,:e IT'Jtralyözlerinin at~i 

ınRZ.an ayni köyden Demir o~lu H~ altına ald~l ·· .anklarımız ve cesur pı
vin ~yayı, bıcakla sal bacağının bal- vac.klerimk diisman fırkası.nın Ü7;Prin.e 
dırından v11r~lamıs ve tuti:ılmuştur her tara~nn atilmıc:lar "e c:ıtrntle ılerlı-

AI!! lira.,._,_•• · yen tanklarımız Alman tah~ütlerini 
•.:. ,..._. • .....,.. C'Zmişler veya mitralvöır a~si altına al-

İkiçeşmelikte İbrahim oıitlu Dursun mıslardır. Bu muharPbe nrticesindP diis
·~i~n calısmakta old~;.u Arif ~ğlu S~b- manın 4000 !itıhay ve- 11skeri ölmüştür. 
:r:n:ı fm~nd.an. 45 ~ ~aldıgı polıse 'Hasta bakıcılar da 3 bind0 n fazla yaralı 
sıkas-ct edilmist.ir. Tahkikat yapllmakta- tonlamıslardır. Ayrıca pek ço'k esir al-
dır. dık. Müteaddit tank. bmvnn, motmn"k-

Esf'GPll IJif' adam.. lC'tlerle 20 tank dafi toou: 20 torgil ~ 
&ınovada Mustafa o~lu HUseyin Öz ou kıtaatımızm eline diişmüstilr. Geri 

ıteon:::m ilzerinde 8.30 santil!r8tn esrar bu- kalan Alman kuvvetleri bozgun halinde 
Junmus, müsadere edilmiştir. kaçmışlardtr. 

- Ah ... Beni reddetti, benden nefret BEStNCt BAP 

Takımlar şövle ~kkUl etmiştir : 
Torbalı genelik : Nuri - Lütfü - Yah

ya - Faile - Necmi • Siileyman - Meh
met - İsmail - Sabri - Zeki - Kubilay •. 

Di Amerikan : Necati - Hakkı - Salih, 
'Necati - Namık - Selçuk - Feyyaz - AIA
ettin - Ekrem - Şerif - Hasan .. 

Birinci c1evre oldukça zevkli ~ecmiş, 
knrşılılth akınlar la her iki taraf ta vakit 
vakit tehl!keli olmuslardır. Bu tempo 
içinde devre 2 - 2 beraberlikle netice
lenmiştir. 

İkinci devrede misafirlerin gayretli 
oynamasına rağmen Torbalılı ~eler 5 
gol daha atarak maçı 7 - 2 gibi büyük 
l:>ir farkla kaz.anmışlardır. 

Sunu da ilAve edeyim ki Torbalıda 
spor, baskan B. Fethinin gayreti ile in
kisaf etmektedir. 

Bundan az evvel Torbalılar Ödemiş 
futbol takunmı da 5 - 3 yemnişlerdi. 

Ha&eflsfanda Oll ...,. 
ltalyan fıaldı .. 
Londra. 28 (A.A) - Halen İtalyanla-

nn Habe$istanda İtalyan müstemleke 
kuvvetlerinden mürekkep ancak on bin 

lngUtereye gelmiflerdir. 

ALMANYA KARSl~INDA 
CöRCIL VE RUZVEL T 
B. Hopkins beyanatına tôylece 

vam etmiştir: 
Buraya reisicümhurdan inpat 

dhlannda bir çivi çahn veya ta 
r"brikalannda torna çeviren i.efye 
dar her Amerikalır.m iti olan bir 11 
sreldim. Ve hu it te hareket .-beıı111111• 
7.İ11 ve hüuiyet miralllllnm m°"• 
na taalluk eden ittir. Halen Hitler 
mirası çok tehdit etmelctedlr. Arnen-• 
milleti namma söz söyleven reisic
H uzvelt lngilteteye çok sözden 
Lir teY yapmıştır, Su anda torpito 
rlplerimiz şimali Atlantilc sulannda 
lapaktadır. Evvelce Atlas 
bizi biribirimizden ayınyoTdu. Simdi 
biribirimize yulaşıırınaktadır. 
J>Sİ}topatmın (ruh hutaanm) mr.'l"hl....-ı• 
eiz kudretini lırmaJı: azminde R 
Cörçille aynı mütalradadır. 

tNCtUZ - AMF.RIKAN BfRLtd 
Hopltirıs Ruzveltten aldığı talima 

liizum gördüğü malUınatı edinmek 
Amerikadan 'kal1c:an hamulelerin t 
lereye emniyet içinde vanp varmad 
nı tel.kik eylemek üacre ~elcliiini söJ 
dikten sonra demistir ki: 

- Atlas denizi bi:- kanaldır. O. 
nalın üzerinde iM_· doetı9k kötK\i.1 
biribirimize kavu,turmaktadır. Bu 
riilmez sempati ve hayranlık 'köp • 
Vas~ton ve Londra arasında uzam 
tadır. Ve o derece kuvvetlidir ki zu 
kuvvetlerinin hiç bir gayreti bunu m 
vedemez. Bu lc:öprii için kilometre 
Blçült"tin bir kıymeti kalmamıştır. 
tim. Duvrdcn ancak 30 lcilometn:d 
Orlcandalci yaşav:ş tarzı Duv 
iki bin mil uzak.tadu. Amerika 
aicümhuru gibi hen de hiasediyorunı 
bu yaşama tarzıml7 meınlelretimill' ı-. 
Hitler tarafından tdHlit edilme.kt 
Ve bu tehdide lca..,. koyan sizin hü 
mü~delenizdir. Bu ınücaddenin --..• 
hürriyetimizi ve varhiımm kuta 
hr. 

SöZDEN SONRA FlU YARDDıl 
t• nma-.-a B. A•o Wn ~ 

yet mesajlarını dinlediniz. fakat 
dimhurumaz l:nmur.. klfi olmadıimı 
da. SemDftti imant 'bi- duypdar. F 
ıtça11 kalelerle daha 90k l:tomha a 
Vız. icar ve iare kanunu bu yaırdl..,a 
mm elle tutulur fekle lı:oydu. 9'e za · 
hrş1 size ıi1Mılar nrdi. ŞimdiTI! 
Rüyök Britanya Amerikan yardım 
tnmamen hal-erdar edilmif d1f'!1 .. i!'tlll~ 

Tam ralcamlann neşri döımana l-no~._ 
li olabilecek malumat veTebmrdi. Yı 
Atla~ hl\vat hattını tehlikeye koyabil 
di. Simdi bu h!lyat hattı daha kuvv 
dir. Ve her gÜn fngı1tereyc varan 
l.ısız ~emi dalnlım bunun delOidir. 
dalgAlan hiç bir kuvvet durduram 
Amerikanın geniş deniz inııaat pro 
c;ok inici af etmiştir. Ve Hitler fahri 
larını bunların tahdbinden masun o 
cnk kadar uzaklam nakledemez. 

Amerika şimdiden Brltanya im 
lorluğunun her tarafına yüzlen:e hiie 
t!tnkı göndermiştir. ve bunlar çöTie 
üzerinde mesafe}•: katediyorlar. 
ıika bundan ba~a bir çok vapurla 
ve aamıc; gemilerini Büyük Britanvıı 
devretmİ!ıtir. Hiç hir zaman misli gö 
memiş df"rccede büvük bir bahri p 
ıam tatbik etmektedir. Amerikan 
yareleri simdiden Alman mukavern 
nin göriildüğü her tarnfta muharebe 
mektedirler. Britanya fabrikalan A 
rikadan gelen makine ve aleti lrull• 
)"Orlar. Simdiye kadar yaph~ımız ya 
mın sizin biiyük harp gayretini7.in a 
mütevAz.İ bir kıoımını teNı:U ett\e;tnf 
ve tecillm e.derek. harbin Detroyt 
zoa Anje1es fabr!kalannda hallolun 
~ arbk anlaşslmıştu. Amerikan san 
müşterek zafer ich he• şeyi Feda e 
\(e hazırdır Reisiciimhur Ruzvelt 
zumlu olan bütün tedbirleri almıştır· l 1 l ediyor. Ben de ondnn nefret ediyorum. Müthiş Felaket! 

• Beni bir köpek gibi reddeUi! Böyle bir rezalete. dukalıkta tclıam-
Diyerek. oradan uuıkla~tı. mUl mümkiln d~di. Bunun icin pren-l Günlük Bir Kaç Hikaye • kişil;k bi.r kuvvetleri lllevcuttur. BtNT~FRCE VAPUR YOLDA 

Her türlü iase im.kAnlarndan mahrum Yivecek meselesini de ihmıı1 etı'l1 
O- _,_e_a_.,_...._.._•-n-•-•-·-·-~·- -~• •-•-•-•-•-•-•• 1 • • .. DöRDONCO BAP: ses Konstannin, dünyava getirdi~ piçin 

Ç ~ J R Korkunr.;. Rivayet! hesabını &Ji mahkemede vermeğe mec-8 2' ar Omam Aradan bir mihldet daha geçti; Dü- bur edildi. 
kün kızının ycsi ve elemi de zaman geç- Bu mahkemede, dukahi!ln bütUn Sin

Bir Orta 
olan bu lruVvt:1ler mücadeleye hAlS de- rek. hiç bir zaman Büvük Rritanya 
vam etmektedir. Son İtalvan kuvvetleri letini aç bırakmıyaeağı:z:. Pek çok 
Condar mıntakasında bulunuyor. darda pevnir, ytımurta. domuz. k ~ 

Zannedildiiine göre İn~liz kuman· ve, ton bnlığı lnciltereye geleeı-~ 
darllığı bunlara dojtrudan doğruya hü- Tayyareler, makineler, kimyevi rnrı;;Jıl. 
cum etmektense iaşe ve benzin noksan- ler. madenlerle dolu binlerce vaP 
lığiyle bunlan teslim olmalta mecbur yol<ladır. ,.fi' 
etmek gayesini takip ediyor. Çinin kahramanca müdafaasına ~ 

tikçe ziyadeleşti. Bundan sona da onu yar ve Baronlan yer aldılar; seyirciler 
Koııraclın vanında hiç görmediler. yerinde i~e atacak yer kalmadı. 

Konrad da çoR: müt~s1r olmuştu. Fs- Konrad, resmt elbisesini giymiş oldu-
_.:._ 3 -

Genç kız yolunu kesti ve: 
- Ne için benden kaçıyorsunuz? Size 

ne yaptım ben? Hakkımdaki hOsnU na
zannt:r:l ne için kaybetmiş bulunuyo
rum '?Ben sizin en samim1 dostunuzum? 
Bnnden böyle nefret etm,.yiıılz, Allah 
a"kınal Konrad, bana merhamet ediniz. 
Artık bundan faila tehammUl ed~miye
ce~m. ÇUnkU aizi seviyorum. çıldıra!l
ya sizi seviyorum İsterseniz beni tahkir 
ediniz. beni reddediniz. 
DunıyOTSunuz... $u haJde... beni se

vebileceksiniz... Beni bir gUn ~lecek 
sevecek misiniz? Beni Umttlt"ndirecek 
bir s8zilnUzil bekliyorum, dedi. 

Konrad derin bir iç çekti· yOzUnO k~ 
kunc bir ~arılık sardı. Kurumuş bir yap-

rar ıfl>l titremeıe ~ladı biru ~nra, kırt arad11n :r.aman gN"tikqe teessilrtıne ğu halde başvekillik koltuğunda yf!.r al
derin bir llmitslzlik içinde: r.ılebe caldı ve yine eskisi J?ibi dPVlct ve mış ve memleketin en yOksek hlkimleri 

- Benden ne btedi~nizl bilmiyorsu- ballt ic:Jf>rile mes~l olmııPa basladL de iki tarafında oturmustu. 
nuzl İsteditlniz ise, imkAnsızdır! dedi. Bir gün bir rivavet cıktı; Bu riwyet Thtiyar Duk, kwnm davasında zerre 
Ve genç klZJD elinden kuTtularak. ko- kulaktan kula(f.ı Dukalığın her tarafına kadar hatır ve gönüle bakılmamasmı 
şar gibi, kaçtı. Zavallı prenses oldui!u vavılch. Her fırsat bulan, diğer birinin emretmiş ve çok miltt"essir bir halde 
yerde, ne yapacağını pştrmış olduğu kulağına: valnız kalmıştı: ve, ihtiyar Dukun gü.n-
balde kaldı. c- Prenses Konstans E>rkek bir piç leri arlık sayılı idi. 

Birn sonra, seçını ~nı yolarak a~- doihırdu!.- haberi veriyordu. Konrac1, amcazadesinin davasına hiç 
lamda baitırml'lğa başladr diler taraf- Bu rivavct ta Klu~ensteynin kulağına ic;tirak: etmemek ic:temisti; IAkin buna 
tan da Konrad. ayni şekilde fakat kendi gittib'İ vakit, sevinçle: imknn yoktu. Bu davayı görmek ve bu 
odasında baflnvor ve saçını. baımı yo- -Aferin Decin'e! vazifesini son dere- dava için >ıUküm vermek Konrad için 
luyordu! Her ikisi de derin bir yeJs ve ce mUkemmel yaptı, sr-rserlye biivUk öliim domeldi. Fakat ne çare? 
Um'tsMik lclnde idi! bir mUk5.fat vereceğim. Konnıdın duka- Bu davavı seyre gelenler içinde en 

Herikbl de, başka besb cepheden lığı artık tam:ımlle tahakkuk etti! dedi. se'rinçlisi Konradm babası idl Kmnm 
kendlıllnl ~uş ~yordu! Ve bUtün Klugensteyn halkını sevin- hiç haberi olmadan memleketin kibarla-

Bir müddet sonra, KODStans: dird.i; günlerce şenlik yaptılar. n arasında yer almıştı. 
-BlTMEDt-

RU.IYA 
riln.ANDİY AYI 
PROrESro ETTi .. 

nt- olan şarka da bakmaiô unutmuY0~ 
Vatan miidRfaasında fevkalide rn (}' 
dele eden Rusları da unutmuyo~ ~tt> 
ne ve Rusyava her yardımı hemen r
mak kararımızdır. 

tNGtLTERE YALNTZ DEetL ı.iJ11 
Londra 28 (A A) _ Ta·-:a ~zetesi Cörçil bizden aletler i~ I' 

' · yu"" B la h 1 · · H-1 olo-o Moskovadan istihbar ediyor : Hariciye un r emen ~e mıştır. a en Y ~ 
komiseri Finlandiyadaki Sovyet diplo- lıı~ çok büvük mikdarda harp rnal t~ 
matlannın usulsüz olarak tutulması do- ~ vardır Ru:r:velt bu malzemenin .)il 
layısiyle İsv~ hükümet!nden Helsinki- tt'rvcye s~limen varması için tedbir 
de protestoda bulunmasını talep etmiş- cPv•nı söz vermiştir. - A 

B H k. - .. tle nlJl•r . 
ür. Bu diplomatlar arasında konsolos- · op ıns aozune ıu sure 
luk memurları ve harpten evvel Finlan- vermistlr: 
diyada bulwıan Sovyet mühendisleri de - Britanya mı1leti, Brl~nra es 
vardır. milletleri harpte yalnız dejilsinil-



sAııırs ı 29 TEMMUZ S AL 1 t04t YENi ASIR 
cız s o~Est l IZMlR BELEDlYESINDEN: Gltdn Ansflılopedlsl SIHHA 'J' K ., : .................. - .................. : 1 - Aceze ve mut.tavlan .-erUnı• 

• • • • • • • • • • • • • • : ANKARA RADYOSU : üzere 25000 kilo odun kömürd htJft ····•············· . . -- . 
k d M Y d.k e yedı E B n r. t) N K o p R o G R A M : ı-lınmf!sı 6/ 8/ 941 Çarşamba güni •at 

Fı•n baş uman anıd are?• Sneyın lokuyeucurlanmızdan B. H•. •F•. .......... 1 k ......... ~~Q~ali;:a~~~~·at~~~=e~ l~e~;;: 
Tarihin mechul kal-

' 
mış aahileleri 

Istanbulda bir 
Leh diplomat-

7.30 Program ve meme et saat ayarı, SO ,_ t T ı· ı · t ı h =ı 
"'"uruı ur. a ıp enn cm na. ug e-

l M h k• • k k d k b ' . it llisi b 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 den evvel i ba.n'knStna. yatırarak mak-

ş a anne r ay m 1 rrı l r • ı~:~. c:z:e;:~~ınd~~dm~ 
0

m:kt~;~~. ;; MUtlk pl. 8.30 - 8.45 Evin saati... 12.30 bu:r.lnriyle tayin t-dilen gün ve saatte 
nu haber vererek. kendısi gibı boyle, Program ve memleket saat ayan 12.33 encOmene müracaat lan. 

--------- elli yqına gelmlt olanlann sıhatlerini Müzik : TUrkc;e plaklar 12.45 Ajans ha- 2 - E.vlenme dairesi bahçesine bir 

lık mektebi M-e•al 7J "8w1ndad1f', hel' sabah soğuJı Sil 1J n• korumak için nasıl yaşamalan lazımge- herler! 13.00 MU%ik : Türkce plaklar ... bekçi kulübesi ve bir giriş kal?,ısı yap-
... - 'I' o7-T leceğini •oruyor. ihtiyatı ıcven zat, vak- • ıınlmaaı 6/81941 Ça11amba ~nil taat 

yosa yapar Pe yaln iZ UfıllJ'a etle salata tinde tedbir almalt istiyor.. lS.lS - ı4.oo MUzik pl. lB.OO Proıtram ve 16 ya uz.atılmıştır. Keşif bedeli 116f 
1766 dan Lehıstanm 11e meyve YeP- Vakıa, elli Y•t insanın ömür yolculu- memleket saat ayan 18.03 M\liik: Rad- lira 77 kuruş mUVlıkkat teminatı 87 ıı.. 

lfıincl talıslndne lıadar - funda mUhirn bir merhaledir. Her inaa- yo salon orbst!'uı 18.SO Serbest 10 da- ra 35 kun.ı~tur. Tallplerin tem\nah öi-
-e._.e.,..n •e........,IM Bu harbın en ihtiyar başkumandanı, yısındaki büyük bir evde yerleşmiş bul- nın yaıamıya haklcı olım yüz )'Jllik ha- kika ... 18.40 MUDk : Radvo salon ~r- \eden evvel it bankaıına yatıraralt malt-
... H• .,. ' !r ___ _,. Finlerin meşhur Mareşalı Mannerhaym- du. yatın yarı11. Etki ıraman a.d,m1lan elli kestrası 19.00 Konuşma (Yuva saati...l buzlariyle tayin edilen ırlin ve saatte 

safhaJar- dır. Tam 73 yat;ındadır. Fakat bir deli- * y~ıına kadar aadec.e yapmayı dü- 19.15 Müzik : Radyo salon orkestrası .... t-ncümene müracaatları. 2946 ( IM9) 
Lehistan ile Türkler arasında eskiden kanlı gibi zind~, cevvalclir. . Bir ~ece baba~, ~bette il_<i a.rkada- fiınerek Yatamalı. elli ya.ıından sonra . Behçet Uz Çocuk he.atahaneai dahl-

beri sıkı münuebeUer vardır; Osmanlı Mareşalın kızı Sophie Mannerhaym, şıyle bırllkte bUttın gün mllthiş bır ku':" da aksini düıünerek ihtiyatlı bulunmalı, 19.30 Memleket saat ayan ve aJal18 ha- linde bölme. tavan aıvalariyle bir depo 
devrine ait Türk tarihinde TUrk - Leh babasının hnyatını söyle anlatıyor fırtınasına maruz kaldıktan sonra. hır derlermlf. Onun için aayın okuyucumu- berlerl 19.45 MUrik : Solo ısarlttlar 20.15 odası yaptırılması fen işleri müdürlU-
müna.scbetleri bariz şekilde ve çok ola- Babam Gustnve Mannerhaym, Vilna- manastırın kapısını vuruyor ve misafir zun, hayatın iklncl yanaındaki hakkım Radyo Rftt:etesi 20.45 Mlltlk pl. 21.00 iiündeki :ıce,if ve tattnamesi vec;hile ka-
rak gBrUlilr. mn en h~şarı çocu~u idi. Oç yaşına ka- edilmeler.in.t istiyor. Karanlıkta bir ses vaktinden önce kaybetmemek için ne Ziraat t8kviml ve toprak mahsulteri bor- pRlı zarflı e.hlltmeve konulmuıtur. Kt-

Blzans devrinde İstanbul, garba nis- dar her halde her gUn kendisinden rica cBuraya gırllmeu cevabını veriyor ve yapacağını ıormakta da. hakkı var. sası 21 lO Milzik . Muhtelif saz eserleri. ıif bed .. 11 13074 lira rnuvaldtat temi-
betle çok terakki ve tekimUl etmiş bir edildiği icin, yilrilmekten katiyetle im- kaoı kapanıyor. . Ancak onun sorduğu tedbirlerin hep-

2
l.30 K ;

145 
MUzik . BU •Uk nah 980 lira 45 kbnıı,tur. lha1etıl 

muhit idi; bu sebeple garptan :btanbula tina etli. Fakat, bir kere yUrümiye ka- Ne yapmalı? o rUzgA.rda çadır kurmı- si böyle bir iki değil, bir kaç yazıya bi- onusma · · ) 13/6/941 Çar ... rnba ttünU ıaat 16. 30 
gelen. 1stanbulda inklşaf eden Avrupalı rar verince onu kimse durduramadı. ya imkAn yok. Aralarında görüşUyor. le sığmaz. O tedbirlerin hepsini yazını- fasıl 22.30 Memleket saat ayan, Aiam dadır. 2490 sayılı kanunun tarlfah da-
çoktu. Kırlarda çıll{ınca ko'.?malar, mUcadc- UsUerinde köstek, saat. ipekli ne varsa va ba,1arıaam, bitirinceye kadar benim haberleri, borsalar fiatleri 22.45 M~lk hllinde huırlanm" teklif melı:tuplan 

Bu bal, ekser Bizans mUnavverlerinin leler civar mahalle çocnklnrile saf ni7.a- hepsini topliyor ve tekrar kapıvı çala- ömrümün yetişeceğini bilemem .. Bu- pi. 22.55 - 23.00 YannJd pro~am ve ihflle günü ulmt eaat IS,30 aı kadar 
'Avrupanın muhtelif memleketlerine da- mında muharebeler (Bu muharebeler- rak bıınlan hediye olarak baş reh\be tes- nunla beraber sayın okuyucumuzun ili'- kap&nı1.. encUmen ti·ueetlne TerlHr 
ğilmış olmasına rağmen Osmanlı devrin- den Ustü başı parca parça- o1arak oöner- lim etmelerini rica ediyorlar. Bu se.fl'r ıusunu mümkün olduğu kadar yerine 29, 4, 8, t 2 290 ( 1658) 
de de devam etmiştir. Bu mlistesna va- di.) her nevi muziolikler. tehlikeli kava- k 0 ndilerini dar bir methale alıyor ve ~öz l?'etirmek, elli yaıını pek çoktan beri ge-
ziyet 1Uphe yoktur ki Osmanlı saltana- lıklnnlan kuş yuvalarını bozmalar; bnba altında tutuyorlar. Birden ayni adam cirmi~ olduğum için. benim de hoşuma ! .................................................................................... 1 
tının şevket devrinin tabii bir eseri idi. evi her aksam !'on çılgınlıklarının hiktı- elinde bakır paralarla dolu bir torba ile ğıdecektir. • O / D y // d 
Yakın şarkın bu hususiyeti, Avrupada yeleriylc çınlardı. çıkageliyor. Bugünlük, elli yaşının insanın ömrün- i eV et emir 0 Qrlt1 On t 

cŞark dilleri> ile ünsiyet mecburiyetini Terbiye metodu ayrı olan büyük ba- Baham imha çalışıyor: deki önemli yerini anlatmak istiyorum. : .................................................................................... 1 
her vakit hissettirmiş ve bu mecburiyet bam: - Ben tüccar değilim, para istemiyo- Simdiki modern, dilimizde elli ya~ına Muratla istasyonuna 4.5 kilometre mesafede Sırt klSydekl idareye alt ocak• 
ile cŞark dUlerl enstitUlerb meydana _ Gençleri hoş gBrmelidir, derdi. rum!. tabii hayatın yamıı deriz. Hayabn yanaı lıırdan çılca.nlıp Muratlı istasyonuna kadar nakil ile dlir-r btl(hnum lfler het 
gelmiştir. 1875 de karıı;ının 8lilmUnü müteakip HabE!'J'ci tekrar gidiyor ve biraz sonra demek de chemmiyell bir şeydir. fakat. türlll rGaum ve verıtl tamamivle mUteahhlde alt olmak 0%ere ve mu"hammen.,.. 

Bu hususta en ileri giden Lehistan ol- bUvUk babam kendine hns terbive mc- kocaman et nnrcn.ları taşıyan adamlarla elli yaşına giren insan. kırk dokuz yaf1" de-li 24200 lira olan 11000 M 3. inpat taıı sallam c.ln:s kapalı ıatf utullrte 
muştur. Daha 17 inci asırda Lehistanda todlarını tatbik mevkiine kovmakta gc- birlikte dönüyor. nı geçirmiş olduğu için eski hekimler satın alınacakhr. 
Türkiye hakkındaki malOmat yUksek clkmedi. Mannerhavm coı-bı•1dan tspar- Bu sefer babam kwyor Müzakereler ellinci yaşa daha büyük ehemmiyet v&- Ekslltme 13/ AP.uatos/941 Çarıamba günU saat .11 de Sirkecide 9 '-letme 
bir derecede ve Türkçeye vilkuf veya ta 11sulU terbiye göreceklerdi. bir tUrli.i bitmek bilmivor ve hf'Mi. uv- . 1 r ve elli yaşına girmis olanları ha- binasında A. E. Komisyonunca yapılacaktır. lat~klılerln 181' Ura mu.altkat 
merak her memleketten fa

7
.la idi. 

18 
inci Her sabah erkenden knlknrak ate~siz k11c11~Juktan avakta duracak halde de- rırte yeni bir iklimine gi;diği için teb- teminat ile kanuni Yesikalan ihtiva eder.ele kapalı nrflarını aynı tfin taat 10 na 

asırda ise Polonya hUldlmeti İstanbulda. bir odada cillısmavn bat:lı-rdı, kunrlu- bildirler. Kt'ndisini anlamadı klan icln . ~ik 1:derlermlt. kadar komlBvona vermeleri lazımdır. 'artnamPler param ola"'lt lromf9YOft-
Kırım diyarında, hudutlarda bulundur- ra1armı kendileTi bovar. rlbiselerini fır- h"hnm ynsRi°!R riavPt etmiyor ve vanın- fiııagur filozoftan beri tek sayıların dan verilmektedir. 29, 31, -2. 4 29 t 9 ( t 656) 
mak mecburlyetinde olduğu tercüman- calar. ve ihtiyar arııbacıvı yormnmıık daki adamlarla birlikte rastladığı ilk h si ehemmiyetli addolunurıa da, ho- 20/ Aiuatoe/941 tarihinde açılarak 20/EylQl/941 tatfhlne kadar tle\'am 
lan tedarlkde Adeta mllşkUIAta uğra- lcin. kı!I ortasında altı kllol"letre 6tede- ..,.:ı ... ~a verleşiyor. k~p lllcte yedi tek t1ayılann anıınnda en edecek olan 941 beynelmilel lsmir Fut1nna ve 9 ~yl\U 1c.umılu, barramma 
m'fu\htt acı tatmin edebilmek için kl kolleıe yaya giderlerdi. Ve he~ı ba- Bo7.ulmuş yalaklar, yorgnnlar ve uyu- b;'ytık ehem~ivetl haiz tutulmuıtur. Oç let\rak edecek yolcularla Fuarda te\1'\t veya kunanı1mak ti:ıere tım\re glnd.
Kral ildn~ Stanlslas (1732-1798) İstan- balanna atla yaphlı gezintilerde hoşla- yorlar. .. bet gün süren hutalıklar vanıa da ılleeelc muayyen rrılltdardaltl etva nakil ücretlerinde bu sene c:le mültim ten&. 
bulda btr et.eh şark dilleri mektebi> ya- nna gitsin veya ({itmesin , sıra ile re- Safakta bir çınarak sesi onlan uyan- gun~ aUren hastalıkla her yedi günde 1at yapılac:alıı:hr. Tenzilltın tatbik tarihleri ile mikdar ve tartla" 1-ıakkıadald 
ni müsteşrik mUessesesi kurma~ karar fakat etmek mecburiyetindeydiler. "ırıyor. Bunun sabah duasını haber ve- b~: devir geçirdiğinden yedi aayıaı ılın- tafıil&t ic;in ista.yonlara müracaat edilme.l. 2930 ( 1661) 
vermiştir. Bu müessese ilk düşüncelere * ren bir rahto olduğunu sanıyorlar. Bu diki hekimlikte de dalma göze ~rper. 
göre Kralın lstanbuldaki murahhası Babam on Uc yasına ftirdlM uman her yerde ken~islne refakat eden ~ıngı- Eski zaman he1dm1erl h'9anm ISmril-

, d B ~- f d kurulacak • b b l k 1 '- rslrl:ı cPrden dönen bir panastır. nü yedi- yıllık devirlere ayımlar ve Şarı e oscany wra ın an tatillerde, PPtsamoda lr a 1 cı ar r-.;e- Nerene uyumuşlardır? Gözlerini otus- ...-· 
idi. Halbuki ancak Lehistanın İstanbul fil .. c;iyle birlikte gitmek müsaa6esinl is- turuyorlar, jlÖzlerine inanmak istemi- her yedi yıllılc: b!r devre hayahn bir lk-
sefı ı Torna Aleksandrovlç tarafından te- t d' ı=-i derlerdl Birinci vedi vılm ııonunda ır e L vorlar! Bir cüzamlılar manastırında has- ..... " "· 
sis edilebilmiştir. Ve c Leh müst~rik Haftalarca mUddet. kaba sana elb;~e. taların yatak ve yorganlan içinde yat- çocuk dl,lerlnl d~tirlr. lktncl yedi,..... 
mektebi > Beyoğlunda 1776 scnesınde !erle, onlann mUcıkiil havatlRnnı, rr•~a- rnıolardır. . lın sonunda bülQğ,. erlıir. üçüncü yedi 
açılmıştır. larını ve r.alışmalarını pavlash B11mı Bah~m: yılın sonunda erkeğin eııkalı çıkmaya 

PPJl&"N •c-ttnttgj fZllfR 801.CESI Uf• 
KAHLIOINDAN : 

15 1 1 lira 70 lcunıt keşifli At.ancak etadyomunun ösıUndelcl yaya Yo1unua 
karo ptlkl"'la dö~ttlmesl \şl açık f'kııilt ll'Cye çıkarılm1şhr. Muvakkat temlnati 
113 lira 40 lcuru$tur. ihale 1 /8/941 Cuma günU saat 17,30 da Bahceliler t-a
nmda b&lge merkezinde yapılacakhr. Taliplerin teminatlan fle birlikte lbale 
eünG b<Slgede müteşekkil komisyona müraca.atlan. 294S ( t 660) 

MUessesenln ilk mUdürU Antuvan Lo- r~l!'Tlcn dnimn memnun dönerdi. n!lnı> - Yah! derdi. sirayet müddeti on bir başlar. (En eon hormon nazariyelerine 
ka dö Kriltta olmuştur. ~u zat do~uş tti- ~~nraları f'Ok !l"'V<ıhat Pdecnkti. A sv~rh seııedir, daha vaktim var .. l'Örc de kadınlığın hülGğ yıl~ ü~ncü ye- ,,., •• t ....... .& a.v .. - v l'!I ~r """TRİK r••·· 
barlle Amavu~ id~ ve hır zam~nla~ V~- Knolan. Tirol a~~larındn ayı avlıımıık cfi yılın sonunda biter.) Dördüncü yedi _,,.- ·~ A ıQ~ ""il ~ ... l""'i 4~& U..a 
nedik cUmhurıyeıtı namma mbtercımlık Tlbet cölilnU atln doh~mak istivom11 + yılın sonunda insanın inkişaf devrl ta- ANONfM SfRKETfNDEN: 

· etmiş, daha sonra Vnrşovada kralhk şan- Memleketinin cPfin adam1ıın arnsın~:> Gene anlatırdı: Bir başka sefer, dar mam olur. Beşinci yedi ytl sonunda er-- Ağustoe 1941 a)'l urfında tebeke<lt yapılınan itap eden ameliyat dolaJİ-
sölyeliğinde mütercim olmuş, nihayet dnvduiu zevki hic hir verd"' duvmamıc hlr gecltte baslanmız üstünde kurşun- keğin en kuvvetli zamanı ~lur. _(Gene eiyle: 
Lehtstan ~UkUmeti!'ln !~nbulda baş oldu~nu ban:t söulemişti. Onlarla tnm 1ar ıslık çalıyordu. Memleketin vahc:i en son hormon nazariyelenne gore el'- _ 10 ve 241 Ağustoı/l94I ınUterclmlilfne tayın edilmııtlr. b' 1 d 0 öcebeleri olan dUsmanlarımız arn7l Hi- keXfo tam erkek olduğu yaf otuz bet- J) 

Mektebin ilk talebesi d6rt kisi olarak ır S"ırette an aşır ı. '--n'l,. Ustr.n mevkı'dedir1er. Kayalıklar K d ı J arağaç 
1873 b b b d 'd' F un " \l 

1 tir.) Altıncı yedi yıl sonun a insanın 1.n- il Tepecik şunlardan mUrekkepti: Jan Nikoroviç. te .a am on. eş yasın a. ı ı .. rt>- ::ırdından bizP hUldm bir vaziyette bu- lıitat devri başlaT. Bunu söyleyen he-
Mişcl Dedelkalo Varsovada bir memu- derlkshamınin harbıve mektebıne ~rdl lunuyorlnr. MUdnfan icin yapılacak bU- kimlerin umamnd"' gözlük henüz çık- ll1 A\sanca.k 
nın <>Wu olan Marki Givlanl ve Kont Etrafındakiler \\zerinde temin el*1ni vük bir §ey 1oktur. Biliyor mu.run. ha- m•m..- da, bu pmanda olcumM iç.in iV Bamıahane 

Pazar g\lnlerl saat 7 den 17 ye 1tada.r: 
XV Kültürpark 

Ka""yah 
Bornova 
Buca 

Stııntslu dö Rlte~ hayret verici ha1tiıniyet orada keıdini vatım1z.ı neye borçluyu~ Sadece hay- ır8z1ük takmaya baf1ıyan1arıa en çoiu IX ~fp ... 
Talebe mektepte yatar kalkarlardı. ttf;~Prm!ve basladı. . rlutların clJf!rlnite modem tfifeklPr bu- kırk Y•tını bitirince, bilhaııea geceleri 2 - 3. 17 •e '1/Af-ioe/1941 

Bunlann işleri için de iki memur ve ha- OyunlRn idare ediyor, l!~intilerl oı-- lunmamasına. Mavzerlerin tepme kuv- f!öz1eri yakından göremez olur. YedJ V Ca,.a 

Kmlçullu 
Pazar silAleri saat 7 der 17 J'e kMlar: 

XJ Caıi balvan 
Xll Me:ııailık.bap 

XJll A.auö1' 
xıv Cu.i bulvan 

eleme tayln edilmiş idi. ganlze ediyor verilet-ek kara~tar için vetlnl bir ken-e ölçtükten 90nra, tnf Pk- kerrc yedinin ne kadar acıklı olduiunu, VJ Bahrlbel>a 
Mektebin dersleri TUrk,. .. , Valak ve onun re.yine mürac.

1
nat rditiyor~u. 1ert omuzlamak·tıın hoslanmadılar ve tü- h l la b Vll Karantina 

,.... H b kt b A k ri t:ıl i h"yatının •onba arına f'C mi' o n ııı- Vllf Gilulya.lı Franını:ca idi. Dilden ba~ka. '(lray ve ar ıve me c ı. s e ım namı- ftjtl kruıık1anna (layıvarak ateş etmey yanlar pek iyi bilirler. Yedi kcrre yedi 
babıAlide cari usuller de ö~tilirdt Fay- na, genl'l"r için mevzuu bahsolcın yegane tercik ettller. Elter eDerlnde eski çak .. yaştan aonra hdınların çocuk anneıi X Konak 
C!a. ve ehemıntyeti kabtli inkAr olmıvan ŞC'V soordur. maklı Çin tUfeklerl olsaydı o1müştllk.. olabilmeleri pek, pek nadirdir. E.rlcek- Sektörlerinde cet'~ keaileceil saym 
bu mUessescnin tahsisatını Leh hUkU- Hnftada Uç defa havuzda . o~uk su * ler o yaştan sonra c;ocuk babası olmakta olunur. 

XVI Gümrük. 
halkımızca hilinmelc üzere illa 

(1657) 
mı-tt Vl!'rmiştir. Mektebin masrafı senf>Oe banyosu yapmıva J!idiyorlar. Ve kutlııo Arkadaşlarım bana soruyorlar, nasıl devam ederlerse de, vUcutlannda lıayU- ----------------
24fl0 kuruş oldu~u kayıtlarda yazılır.O) vaoılıın bir sevalıntt"'n vt>at\ne sn!! knlıın oluyor da Mareşal boyuna seyahatleri c:e yo•·•mnlu1c alametleri hiueclerler. Ye- fS'TAl'fRIJf., P~LEPtY.~ İHJJ~Pf: 
Fnkat bu tahsisatın mıyri muntazam biri. bir ihtiyar Finlant1lvalı. tn"l'a kılı- vorulmndan bm:arıyor, nasıl oluyor da ·ro- Haaekl, Cemıh""'a. Beyoğlu ve Zlihrevl hastalıklar hastanelerlvle Ze,.nep 

.,,- 1 1 r 11 .• ··~ pf il bili cii kerre yediden aonra>.. gelme~e başladığından mektep dördiln- liiv e on ara Y ızmr usu erını 0 'r ıvor hu yaşta bu derece bir ömUr s re - Sekiz lcerre yedi yılın aonunda ihtl- Klrnil d~um evi içlr lüzumu olan hbbi ecza ve sıhhi malzeme 2490 numara.h 
en seneden sonra tamamile unutulmU1- Finlandiv~d~ somık su bnnvosu. ne fü- yor? D kanonun 46 cı maddesinin L fıknuıma gihe paraz.lıkla satın alınacakrn. Mec-
tur. retici ~ey! .. Bununla beraher brıbıtm. yrt- Öyle sanıyorum ki kendisi bunu 81~- varlık alnmetleıl pek çolc belirir. o- munun tahmin bedeli 37765 lira 6 kuruş ve temlnab 5667 lira 96 kunıttur. 

Bir mllddet sonra mektep, krallık ser mhı Uç yacıındll, her sah.~~ sor.tık su n,.. haUne ı:;österdi~ itinaya, bir gUn bıle kux kerre yediye v.elince.. Dokuz sayı- Şartname z11bıt Te muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
ktıtibl Jak Ogrodzld tarafından ihya yıknnır, bense bunu dnoıUndükçe yor- vnvaşlatmadığı spor talimlerine borçlu- sının ayrlCB ehemmiyetinden hiç kimse ihale 4/8/941 pazartesi günü ıaa.t 14 te datmt encümende yapılaıealı:tıT. 
edilmiştir Bu zat kralın talebi Uz:erine ganıma biraz daha sanlırım. dur. ıtüphe edemez. Çünki' bir inaalnkianhncsi- Talipl~rin teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılma alt ticaret od .. 
bir lAyıh~ kalem~ almış ve 1772 senesi Aynı zamanda kayak, vilriivUs yıını- Bir sabah yoktur ki uzun bir at gezin- nin kamında dokuza•• bekler. e em· vesilcıllari,.Ie ihılle günü muayyen saatte daimi encümende bulunmalan. 
17 teşrini evvelinde l&yıhayı krala ver- lıyor. fakat babRmm en sevdl1.i ı:ey ntlı tisi veya uzun bir yaya yürUyil~ yapm.ış miyctli sayının biriblrine darbedilme- 28 29 31 2 2894 

(
1655

)' 
miştir. Uyıhaya tevfikan mektepte soordur v.- kendisi Frederilcsham1n mn- olmasın. Buf!iln bile 73 yaşında gUndelık 11indeki ehemmiyet pek azim olur. Onun 
TUrkçeden başka Arapça ve Farsçava neilnin iftihar vesilelerinden biri olu- 15 kilomctrE'Sini kolayca yapar. . icin dokuz kerre yediden sonraki hayat 
da ehemmiyet verilmiş ve mektebe da- yordu. . . • Finlerin fıdelleri hilafına, kışın bıle ikliminin artık adı yoktu1'. Doku% kerre 
ha şumu11U bir vaziyet temin ('di1mlc;tir. Heyhat. dnıma harbıvc talebesı olara"k soğuk su banyolannı buhar banyosuna vedi yıl ya~yınca, hayatının öteki yan
Bu defa mektebin müdUrü Sic.?ismond kalmak mllmkUn deffildir! Babıı'11 :r.abit- tercih eder ve af:z.ına içki koymaz. 9tndakf hakkındaıı Yaz geçmiş olan mq-
Evl"rhard, müdilr muavini de Si~smond lik tahsilini iln..,al etmek üzere Rusyaya Hoşlandığı için, belki de gUrbUz1ilğU- hur adamlar saymakla bitmez. Zaten on 
Pohln Pana~ali olmuştur Müdilr mua- ha,.Pkct edecekti. nU ve endamını muhafaza endişesiyle, başl1 baıına bir sayı değildir. On, ra-
vini bilhassa talebenin ehl!\kını ve yaşa- Ve işte onun irindir ki 1903 sene<;in- yemeğinin değişmez surette ıskara etle ltamla yazıhrken bir ile BJfırdır. 
yı~ını tanzim ile meşguldil, de bizi hepimizi Petresburgta, Neva kı- salata ve meyvadan mürekkep olmasını Galiba, dokuz lcerre yedi yıl yap-

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M 1 R 

bank 
ŞUBESi 

Ml'ktebin ikinci tP.l'ssilsünde tal.-he ister. Onu rejiminden ayıracak yegane dıkan aonra hıtyata devam etmek, çc- Merkezi : Bt.;IUJN 
ıunlar idi: Kajos de Pişelstevn (2), Mi- muctur: şey olarak, ihtiyar aşçı kadıncağlzın Ren kilecek z.ahmete de değmez. A1Jnafty8da 17§ SUbesl lfteVCQttar. 
ıel Dl"del Kalo ve Piyer Guilanl. Mnrten Vllanovic:;ki, Fransalı Mr.rls. qcıyiği filetosundan başka bir şey tanı- G. A. 

Talebe senede husus! mBSTRflan fçtn ftRlvan Kok ve Errnenl mektehindf'n madım, bu, ve bir de ananevi çiğ balıjtın ~~ocıccı:;e·...,=-..-.~..,C:O'"'O!""'O!""'~""'ıw Sermaye ve ihtiyat ak('ell 
200 kuruş alırlardı. M .. kteo lc;in Lehis- T<irlrnr, bunlar içinde Vilannvlc::ki Hr Morina tiridi, ayı budu ve kocaman bay- Alntnnlar fsmcıHiyeyl 171.SOO.OOO R1n1hsmarfı 
tan hazinesi senede 30.000 Zolotl, nma- Kirkor trmavüz etmic::lerdir. Mı>'\ctebin ram çöreğinin ve renkli şekerden adam- IJomlJalam•~ltll'.. Tftrkfvede: şubeleri: ISTANRlll. ve 17.MIR 
nın narnsile 6,000 kunıs gönderirdi. miidUr1UvilnU sefir ile birlikte Lehistan- cıklann yer aldığı Noel yemeği. -:r . l Mt!!ıtdıı ımheleri : RAIUKE Vf<: ISKF.Nın:KIVE 

1782 de, Lehisfan sefarethanesi me- dan t!elmis ofon Abe .Tnnovski v"nmıshr Kendisinin iştiğini gördüğüm yegAne Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. aıansı : Her·türlö banka muamelatını ifa ve kabul eder. 
rn~~ndmfu~&~~kt~~~ ~Jm~~~~~~~~k~~~üi~~~~~w~~~~~mMta~~~~~:~te~m~~,--•••••••••••••••••••••••~--~ 
fesör tayin edilmiştir. Bu zat TUrk ve rasında ölümllnden sonra mhdurlu~e sc- rekkep bir kokteyldi ki davetlilerden sı Mısırda İsınaılıve üssüne hücum et- ------------------------------
Leh Metleri ve uStıllerl d"'rs vermistlr. farPthane mt"llsuplarından Şabert'i geç- hiç biri bu içkiden yakalarını kurtara- mişlerdir. TafsllAt henUz alınamamıştır. 

Bu tarihten ve bilhassa 1788 den sonra mistir. mazlardıl 
ml'ktebln faaliyet! yeniden azalmıstır.. 17!)1 senesi 30 Temmuzunda ynpı1an Ben burada bu acaip eksir hakkı!'da 
Lehistan hUkUmeti tnhsisab azaltmıc; ve imtihanlardan eok iyi netice alınmasınıı kanaatimi söylemiye cesaret edemıyo
talebe miktarı bire kadar d'işmUş, niha- raitmen Potoçki mektepten memnun rum, çünkü hiç bir r.aman ondan tnt
yet nırktcp yil\e kaoanmışhr. kalmamıc; ve mektebi Varcşovaya nekle- mama resmen mtisaade edilmedi. Fakat. 

Mektep fü;üncU defa olarak 1790 ta- dE.'Tek «Sövalvelik mektebi> ile birleştir- <;Öz aramızda, gayri resmi surette bunun 
ribinde Lehistanın tstanbuldaki sefiri mek istemiştir. ne olduğunu bir kerre anladıktan sonra 
Pivcr Stan\slas Potocki tarafından ih- Lehistan hariciye komisyonu da mek- bir daha ondan mahrumiyete esef etme
ya edilmistir. Bu sefirin Varsovaya J?Ön- tPbln tstanlmlda kalmacıında israr etmic:: -liğimi gizlemiyeceğim. 
derdi~! 15yıha, L<'histan hiikUmetinin ve bu hal 1794 senl'sinC' kadar, yani Kos-
1790 senesi 5 teşrn.i sanic:inde mPkteo cinsko isvımına ve Lehistan1n ikinci hk
icin \•eniden tstanhula J?Ö"tderdiği 30000 simine kadar devam etmiştir. 
Zolott ile kabul edilmistir Sefir m"'ktebi 
parnvı nlmndan evvel acmıştır. (3) 

Bu defa mektebin talebPsl şark kıya
fotini giymeğe mecbur edilm!c;ti. TalPbe 
yr avni zamanda ticaret dersleri de ve
rilmiştir. Potocki bu mektep icin htt!'-1.ı~i 
servetini ve padişahlımn sufirlere verdı
ği gizli tahsisatı kullanmıştır. 

Bu defa mektebin tale~si şunlar ol-

(1) Vohımina IJr.qum T.Vll Page: 215 
(2) 1931 de Atinada Lehistan B('firi 

bulunan Mösyö Pol dn Jilrceviçin anne
sinin hfütilk babası idi. 

(3) tstanbuldcı Be11o?fl,u rodde~11de. 
F,.a11sıı sefarPthanl!si bah<'esinhı knı"St
sına düRen ve c Leh sokağı :t denilen T & 
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S.4NIJ'E 4 

ASKERi VAZİYET 

Mevdan muha
rebe eri henüz 
bitmedi, netice 
müthiş olacak 
Sn1olenskin doğusunda ve Kiye( ÖR

lcrinde 12 - 13 giindür en miilrim mey
d;ın muharebelerinin cereyan etmelrte 
bulunma~ına rai!men, Radyo gazetesine 
ı:;firr heniiz her iki tara( için de harbın 

n<'ii<"l"~İ iiı<>rindc müessir olat'ak bir za
r~r elde etnı•~e muvarrak1yet hasıl o), 
dııj!u iddia olunamaz. Tarihin bugünkü 
'enini def:istirmekte muhakkak çok 
l>ü)·iik fıir rol oynıyacak olan bu mey. 
dan muharebelerinin kazanılması için 
iki tarafın da hiitiin kuvvet ve kudret
lerini sarfchncktc olduklarından siiphe 
etmemelidir, Her iki tarafın çok büyük 
kuvvetleri arasında baslanus olan bu 
meydan muharebelerinin bir müddet da
ha ayni hız ve siddetle devam edeceğini 
kabul etmek llizımdır. Bu meydan mu
harebelerini, bHha"a Smolensk hölge
sindeki meydan muharebesini kaybeden 
tarafın kendisine ~·eniden çeki diizcn 
v•rerek ikinci bir muharebeyi kabul et
mesi ve muvaffakıyet kn7.anması kii<"ük 
bir ihtimal haline e:elecektir. llle.•ela Al· 
manlar hu meydan muharebelerini ka
zananındıklan ve maİ(liip olduklan tnk· 
dirde cok hüyiik zayiata maruz kolmıs 
olacakları icin ikinci bir haınlcve hazır
Janmalan bir bM- buçnk ay l(ibi miihim 
bir zamana bağlı kalacak, bu müddet 
zarfında ise Rusyada yağmur mevsimi 
haşlı~·acajhndan harekat kendiliğinden 
durmus olacaktır. 

JAPO:; ILEftLEYIŞI 

E. indiçininin iş .. 
!!'ali tan am
laıımış bile! 

Şarlıtalıi diğer deulet· 
fer lıendilerini artılı 

emni;ye~te hfş;sedi~or
ıarmış! .. 

Tokyo, 2R (AA) - Japon Hariciye 
Nezareti ile yakından tema'lı olan bir 
jeıpon gazetesi şöyle yazmaktadır: 

Fran~a ile japonya arasında akdedi
len do~tane anlaşm.1'nın ahkiimı muci
bince F ranısız Hindiçinisinin toprakları 

ve kara Buları dah'!l içiJlde bulundu~u
muz bu hafta. baş1dmadan japon ordu
ldrı ve deniz kuvvetleri tarafından mü~ ... 
Hhane bir surette isQ'al edi1mhı.tir. Bu iş
ıral httreketi süratli ve hidisesiz bir 
tarzda HindiC":ini makamlarının tam iş 
birli~i ile vuku bu1muştur. japonyanın 
Uzak şarktaki en kuvvetli devlet sıfa
tiyle tehdide maruz topraklarının hiffia
yesini temin etti'1i bu anele di~er dev
lf"tler artık emnivette olduklarını yeni
den hissetmektedirler. 

----
A merrka Rusya. 
va baro ma ize-

• 
mesı \erecek 

YENi ASIR 

lngili:zlere göre SiYASi VAZIYET 
işgal altında ol- Uzak Şarkta ye-
mıyan Fransa ni bir h?rp 
V •• ,, d f 

" ışı en ne • muhtemel 
ret ediyor 

--<>--- .Japonlar Malezya ue 
Londra 28 (A.A) - Deyli Mey! ga- Birmanyaya hücum 

zetesinin Madrit muhabiri bildiriyor: etmek isterlerse 
İşgal altında bulunmıyan Fransada d a.ı ., 

halkın Vişi hükümetine karşı nefret ve ~re. en ge~ec:eH ~r. 
in{iali o derecededir ki Amiral Dar'"" Nışı Nışı gazelesının yazdıgına ve 
ve adamları mevkilerinden korkmağa radyo gazetesi t3.rafından nakledildiği
başlamışlardır. Cuma gecesi Visidc fev- 1 ne göre Hindiçini japonlar tarafından 
kalad,,. bir kabine toplantısı yaPılınıstır. se!lsiz, sadasız ve h5disesiz işgal olun
Muhafız kıta1ar arttırılm1stı. Amiral ' muştur. Dün Londra radyosu tarafın
Dar1an yeni dahiliye nazırile birlikte cfan bildirildiğine gör~ isf' bu işgal iki 
ictimaa bir saat evvel ıte1m:stir. Mütead-- Üç gün içinde tamamlanacaktır. işgal 
dit muhafız subayları çağırılarak bir çok japon - Hindiçini anlaşmasına göre ya
tev'kif müzckkrreleri verilmistir. ~ı!are-1 pılmıştır. Bu işte Hindiçini makamları
"31 Petenin salısı dostu olup L~valin rıın ahbapça yardım ettiği bildiriliyor. 
tcvkifindc- rol oynamış olan .~eneral Bri- Çünkü gazetenin deyişine bakılırsa ja
sar ve evvPlce Peten kabinesine dahil ponya Uzak şarkın en kuvvetli devleti
olan genPral Briyankurun evlerinde dir. Onun için H!ndiçininin maruz ol
ara.stırmalar yanılmıştır. Bi.itün tPvltif-ı duğu tehlikeyi görmüş ve gidip onu 
Ter h:r .saat icinde ic-ra erlilmic:;tir._ Mr><:- ~urtannıştır. Bu sahalarda .y~a~an d~
hur Ibarne"arav da polis farafından ger memleketler de kendılerını emnı
aranmıssa da evvelcrden dostlan vası- 1 yette hi!lsedeceklerdir r Çünkü her hangi 
tac;ile habercln:r edilfH~i için emniyetli bir tehdide maruz bulunurlarsa japonya 
bir yerde saklanmıştır. Hindiçini gibi onları da kurtaracaktır. 

----~- Bunu japon gazetesi söylüyor ve diyor 

1 • ı • Al ki: Esasen japonya tehditkar bir emel n21 iZ ve - beslememektedir. Hindiçiniyi ikinci bir 
Surive olmaktan kurtarmıştır. manlarJI! SOn Şimdi japonlar Hindiçinideki ka-
rli., deniz ve hava üs1erini işgal etmiş
lerdir. Buna karşı İngiltere ve Ameriha va akınları kanın durumu ne olacaktır? Çin mem
leketlerine göre japonya kuvvetli dev-

Su takdirde Almanlar içiu gelecek Hk 
baharı beklemek •anır! olacaktır. Hal· 
buki harbı hu kadar uzatmak onlann 
al•yhine netice verebilir. Bu itibarla 
Alman ordulan baslrumandanlıi(ı behe
mehal kısa bir zaman icinde büviik bir 
zaferle bu harbı bitirmek meeb11rive
tindedir. Bunun icin de bütün encriisj. 
ni sarfediyor. Fransadan. Norvecten, 
adalardan ve hotti bir habere ~öre Lib
yadan kuvvetlerini ııeri cekerek Rusya· 
ya karsı sarktaki harekat sahasına ge
tirmektedir. 

---o---- l"tlerle harbe virişmekten ise ricati ter-
Rıuı,ar ife A ""''" .f:!nh. u Londra n bor-balandı.. cih edecektir. Bunlar bir tarafta japon

Scıflrt.t,. ,, .. ,. ... ,"~"' J.c,,., .... ~ .. i ingi••z•Pr de o tand ue ya Ve diğer tarafta lnıziltere ve Ameri-
1 1 '1 •• fı ka olmak Ü7erc bir harbi muhtemel ~ör-mese e" p ,.. •• za ere , .... qfi Fran.caya müvorlar. Bununla beraber Pasifikte 
011.ınacalı.. hücum ettiler büvük japon harekat hazırlıklarına dair 

Londra 28 (A.A) - Devli Mey] gazete- Bertin 28 (A.A) _ Alman baş ku- haberler gelmektedir. Fakat japonyanın 
sinin diplomatik muharriri basmakale- mrındanlığının teb]jği; hazırJ1ı.lan yalnız bun'l münhasır dt"'ğil
sinde ~encral Galinkofun Birleşik Ame- Dün gece Alman hava kuvvetleri Al- dir. Mancuri ve Koredeki iapon a•kerl 
rikad•ki vazifesinden bahsederek divor k tl · 1 7 ıu·· k 1 t B man şehirlerinde ikametPfilı mahalleleri uvve erı mene çı arı mış ır. un-
ki: Generalin Vac;:İn 17ton m;,rürmp}e;in- • b k S L d d b " k' ' ~-- ' üzerine arka arkaya yapılan tn~iliz bom- oan as a ovvet r.u u una eş yuz ı-
de ilk meksadını Rıı.=•va h•~ wolze- 1 tr f-' b ı h b" h · ., '"' bard•manlarının int'kamını almak i•in ome e mesa eue u unan ar ın se -
mesi verilmesi tpc:kil edecektı'r. Bunu ' rı' ı' k d b"" '"k ' k tl · 

Ruslara gelince : Yine onlar da bu 
mevdan muharebesini kavbettikleri tak
dirde Alman ordularına Moskova yolu
nu tamamen acık bırakmış olacaklardır .. 
O zaman bundan istifade edPCek olan 
Alman ordularının Moskovadan itiba
ren cenup ve simale doiiru büvük ku
"'tma hareketlerine girismek suretiyle 
Rus ordularını Stalin hatnndan cekilme
lerine meydan vermeden Moskova. One
ga ~ölü ve Leningrad arasındaki saha
da imha etmeleri büvük bir ihtimal ola
cakbr. Bu itibarla Sovvetler de buna 
mevclan vermemek ve büyük mevdan 
muharebelerini kazanmak icin büylik 
gayretler sarfetmekted'rler. Bu maksat
la bir cok noktalarda tasarruf ettikleri 
ve gerilerden veva baska cephelerden 
getirmei':e muvaffak oldukları büyük 
kuvvetleri Smolensk mevdan muhare
besine iştirak ettirmektedirler.. Fakat 
muharebenin neticesi harbe fazla kuv
vet sokan taraftan ziyade talim ve ter
biyece üstün ve sevk ve idare itibariyle 
mahir komutanlara sahip olan tarafa ait 
olacakbr. Bu do yakın bir atide belli 
olacaktır. 

Londraya hücum etmi•lerdir. Taymis n n şar ın a uyu - ıapon uvve erı 
mu"tea'-p Rusva ı'le An-lo•. •'--on mı'llet- to la ı · d K ~' "' ... K.>" nehrinin garbında büyük yan.E!ınlar çı- P nm1ş ır. Japon onanması ore ve 
leri arasınrl:- i~hi,.ti~ mesele.•ı'nı'n mu"za- · o d k" C · b • '"' ,. _.., karılmıştır. Farove adaları açıklarında 1ap nya arasın a ı uşıma ogazına 
k<'rpc;j muhtemeldir. d'"k " t" • k ] ' · oldukca büvük düşman vapuru batırıl- mayn o mu" U7 Japon uvvet erının 

Japon taarruz siya5"titıin veni inki- mış, şarki tskoçya açıklarında bir düş- Formos ve Haylan adalarında harek5ta 
şaflarına muk;ıbele için Pac:ilikte miic;:- man vapuru hasara uğratılmışhr. Bil- bı-7" oldukJ,,rı eCvleniyor 
terek bir sevkiilcevs siv•••Hnin kabulü yük hacımda bir vapura torpil isabet B·~d~n c•kanlacak netice su olabi-
mümkün telakki edilmektedir. etmiştir. lir: ~;n<liri.•i vaziveti dol~·nsiyle .iaoon-

1NGlLlZLERE GÖRE Y'8 ile tn .. iltere ve Amerika al'll!ıntl• 
Tür ki ve ve A iman va Londra 28 (A.A) - 27 - 28 temmuz. baro çılon~ması mümkün oldnıfu ıribi 

gecesi Alman hava akınları esnasında 1 mevsi.., ilerlern-d~ jaı>on14n11 Sovyet
ilc düşman tayyaresi düşürülmüstür tn- lere kar .. ,.. .. ı........,..ıa başlaması da 
s;.ltPreye yapı lan taarruz şiddetli olmu~- İl1"1"-nsız cf.-;;.;J~ir. 

ALlllANLARDA BENZİN KITLIÖI 
Moskova radyosu cumartesi ıWnü 104 

Alman tayyaresinin tahrip edildiğ'ini ve 
bunlardan çoğunun yerde benzinsizlik
ten atıl bir halde bekliyen tayyareler ol
olduğunu bildirmi.$tir. Hakikaten Al
manlar Rusya icinde 600 kilometre ka

• BASTARAFI l tNct sıuıtn;ııE -
şı taaryuz ni.yetini is:oot eden gizli vcc;i
kahr clüst'•ğiinii hldirm!ştir. 

Berlinin salahiyettar mahfillerinde bu 
haberin bastan asağı. uvdurma olduğu 
söylenmektedir. Cünkü bövlc · vesikalar 
mevcut değildir ve Sovvetlerin yaptık
ları iddialar tamamiyle hayal mahsulü
dür. 

--<>-

ALMANLAR 
inniliz tavvarecilerini 
aldatmalı istemifler-
Londra, 28 (A.A) - Hava nezareti 

istihbarat bürosunun bildirdiğine göre, 
Alman Sarnhorst harp gemisinin Brest
tcn hareket ettiğini gizlemek için mez
k<lr gemi yerine maskelenmiş bir sarnıc 
gemisiyle bir takım küçük gemileri yer
leştirmişler ve bu suretle İngiliz hava 
kuvvetlerini aldatmak istemişlerdir. 

dar ilerlemiş olup bu sahadaki vollar, ve Amerikan donanmaları müsaade et
demiryolları ve nakil vasıtaları Ruslar miyeceklerdir .Yani bu donanmalar Sin
tarafından tamamivle tahrip edilmiştir.. gapurdan atılmadıkca Japonya bu sa
Bu şartlar içinde büvük kuvvetlerin ik- halarda harekete geçemivecektir. Şu 
mali gayet gilctür. Bilhassa hava kuv- halde Japonyanın ikinci hedefi Singapur 
vetleri müstehlik sınıftan bir silfilıtır.. olmalıdır. Singapur Uzak Şarkta büvük 
Her bir motörü bin kUsur beygir kuv- Okyanusu Hint Okyanusuna bağlıyan 
vet'nde olan tayyareler müthis benzin 20 kilometre gen.işlij!inde ve 40 kilomet
sarfederler ve ayrıca tonlarla mermi ve re uzunluğunda b:r adadır. Malaka ya
bomba tasırlar. Yolsuzluktan çıkan run adasının münteha noktasından 800 
müskülat sade benzin. vağ ve bombalara metre genisliğinde bir kanalla ayrılır .. 
inhisar etmez. Muhtelif sebeplerle kırı- Singapur tersanesi de bu kanaldadır. 
lan ve kaybolan tayvarelerin yerlerini Burada Hood cesametinde bir muha
doldurmak ta icap eder. Bilhassa sark- rebe gemisi ile bir tayyare gemisini ha
taki gibi uzun ve siddetli muharebeler- vuzlıyacak sabit ve yüzen havuzlar var
de benzin ve bomba ikmali kadar tay- dır. Askeri ve sivil hava meydanları da 
yare personellerinin ikmali de ehemmi- mevcuttur. s:n~apurda üslendiği tahmin 
yet kesbetmistir. edilen deniz kuvvetlerini altı ay besli-

Bu sebeple Alman tayyarelerinin yecek yeraltı mazot ve su depoları mev
~imdi harekAt saba.<mdan oldukça uzak- cuttur. 
ta olan mevdanlardan ucrnakta oldukla- Denizlerden gelecek taarruzlara kar
rı muhtemeldir. Halbuki bir tayyare 

1 

şı en bilyük çapta 40.6 santimetrelik toıı
hedefine ne kadar uzak bir üsten hare- !arla tahkim edilmiştir. Dünyanın en 
ket eileT'e yapacai(ı bombardımanın te- müstahkem üslerinden biridir.. Fakat 
•iri de hic f\inhesiz o nisbette awlmış 1 bir zaff tarafı vardır. O da Malezya ının-
olur takasıdır. Bunu bilen İngilizler Siyam, 

Slll !\ FEJ .EMENK HİNDİSTA- Hindiçini hildiselerine Japonların mü-
NP."DA l\11?.. dahalcsinden beri Malezyava fazla mik-
Jaoonların Fransız Hindicinisinde darda asker göndermislerdir. Eğer Ja-

yerlestikten sonra ikinci hedeflerinin ponlar Hint den'zindeki hava üslerin
Felemcnk H'ndistanını ele ııecirmek ol- den Singapura karsı harekete geçerler
duğu dürunülcbilir. ÇünkU elter harp- se bu hareketin daha ziyade Malezyaya 
ten sonra dünvanın taksimi Almanya yapılacak bir ihraç hareketiyle başlama
tarafından vaoılacaksa dünvanın en zen- sı beklenebilir. Japonların en yakın üs
rin nunlakalanndan biri olan Felemenk !eri Singapura 210 mil mesafede oldu
Hindistanının kendisine venlmiveceğini ğundan ru takdirde her hanl(i bir ha
Jaoonva bilmektedir. Bu itibarla İnı:il- reketten evvel denizlerde bir karşılaş
tere ve Rusva Almanva ile mesııul iken ma melhuzdur. 
ve AmPrika henüz raaı bir va1ivet al- Böyle bir hareket halinde İngiltere ve 
mı;m,. iken vaziveti en müsait telakki Rusya kuvvctlerivle pek muhtemel ola-
etme.: muhtemeldir. rak Amerika deniz kuvvetlerinin iş bir-

OAJJI\ SO'llRA SİNGAPUR l\IU? lii{i sayesinde Sin~aoura karşı bir Ja-
Jawnların tıöz dikmis olacakları diğer pon hareketinin önlenmesine çalışıla

hir biilge <le en •mı:in kalav ve kauçuk caktır. Sovvetlerin uzak sarkta bulunan 
macle~lefr1i ihtiva eilen Malnka vanm ve mikdarı 120 olduğu sövlenen den'zal
nda<ıdır Buna hail olan ise İnl(ilizlerin tılan da Japon deniz naklivaıına taarruz 
Sineamır üssüdür. l\falaka vanm adası- etmek suretiyle İnııiliz - Amerikan de
nın cenun müntrhası olan Sir.gapur ba- niz kuvvetleriyle çarpışacak Japon de
ki kaldıkca büvük bir kısmının denizler- niz kuvvetlerinin bir kısmını ana vata
den vapılma., icap eden bu istil& hare- na bağlıyarak yardımda bulunacaklar
ketlerine Singapurda bulunan İngiliz dır. 

sa da tayyareler büyük miktarda değil- Cenubi Pasifik harekatı muhtelif mu
di. Bir çok bölgelerde bombalar evlerin kahil t,.:Jbirler •lınm•'!lna seb~., olmak
bulundui(u mahallere düşmüş. bir kaç tadır. Bu arada Holl•ndo Hindistanı 
k~i ölmüş ve yaralanmıştır. Gece avcı !1'tı.,.cli mahivette tedhirler a]m,.tır. 
tayyareleri büyük faaliyet göstermiş- Me~l"13. iaoonva n~ kambiyo mu~mele
lerdir. lt.-rini tah.4'it f'tm.iş ve jaoonva, Mançu-

Londra 28 (A.A) - Hava nezaretinin 1 ko ve Hindiciniyc yaoılacak ihracatı 
tebliği: Dün gece hava fena olduğundan hususi ruhsativ,..ve t8bi ]j,.ans usuliiot" tR
dolayı İnt'iliz bombardıman tavvareleri ! bi tıı~mncıtur. BunChı.n anlaıq11ıvor ki Hol
ancak mahdut mikyasta harekatta bu- lan'1• Hin<li,tanı clıı i~'IOnvavı iktısa<len 
lunmuşlardır. Bununla beraber bir !n- l.zyik hu•,.•unda lr.~ilıere ve Amerika 
giliz tayyare teşekkülü Ostand havuz- ile i•birliiii yaomaktadır. Filhakika 
!arına hücum etmiştir. Sahil müdafaa- k•mbiyo muamelelerinin t•htlidi •ure
servisine mensup bombardıman tayya- tiyle japonvantn bask""' yer]rrden hilva
releri di.işman sularına büyük sahada sıta mal tedarik etmesi önlenmekte ve 
m~vn dökmilc-;lerdir. ıhr,.catın lisansa t8bi tutt1lma•ivle iktı-

Harp tayy;,elerimiz dün gece şimali sadi ta>v;]( artmektad.,, Çünkü japon
Fransada tayyare meydanlarına hücum yanın Hollanda Hindistanından aldılfı 
etmişlerdir. Tayyarelerimizden birisi bım mühim macldel-r k.ndisi için hava-
dönmemi.ştir. lİ ehemmivettedir. Me!llt"la bu memlek,..t 

PADOKALE BOC'.:AZINDA japonva ile akdettiı;: bir mukavele il• 
Londra 28 (A.A) - Hava nezaretinin seıvde bir milvon 800 bin ton oetrol 

tebliği : Dün Pado'kale üzerine yaptık- l••lim edec•kti Simdi bu mukavele 
!arı bir taarruz keşfinde av tayyareleri- tet'hik edilemiv•cektir. 
miz düşmanın bir av teşekkülü ile mu- Uzak şarktaki vazivefin kararcıızlıöı 
harebeye tutuşmuşlardır. Bir düşman An>erikayı da bav tedbirler almali• 
tayyaresi ağır hasara UİÇ'atılmıştır. Av sevk et'lli!ltİr. Amerjkı. ile iaponya are
tayyarelerimizden biri kayıphr. Diğer sındA iktısArli müna9ebetler tamamt"n 
müteaddit dilşman tayyaresi de ağır ha- ke.•ildiği tokdirde Amerikan>n tedari-
sara uğratılmıştır. !<inde zorluk cekecelfi bir madde vardı' 

----~ ki ipektir. lpeılin yerini tutA.n rnacldel,..T 

Japonyaya kar
şı In2iliz- Ame .. 
rikan müşte

r~k tedbirleri 

varsa da baz! i,leT icir.. hakilcl ipf'Öp ih
tiyaç vardır, Amer!kada milli müdafar 
sanayii dairesi nesrettiıli bir emh·namt' 
i1c memleketteki ham ipek stoklartl"I' 
Lloke etmiş ve int-k i~lenmesini tahdi• 
f"tmiştir. Bu euretlı, elde bul11nan ipeğj 
tktı•111tla kvllıınmaıP.· ca]ıq,.caktar 

TA YMISIN FtlCIRLERi 
Taymis llazetesinin baş makalesi dt> 

gösteriyor ki: japonyaya kar!tı harek,..t 
meselesinde lngiltere de daha zivade 

Vaşington, 28 (A.A) _ Lord Halifaks iktısatli tedbirl~r Plmağa mütemavildir. 
Japonyaya karııı alınacak iktısadi ted- AmcrikRn ve İnııiliz tazvik tı>-lbirleri 
birler hakkında görüşmek üzere harici- mii•tereken tatbik edilecektir. Bu ted
ye nazır vekili mister Sumner Velsi zi .. birler jaDonvanın cenup Amerikuında 
yaret etmiı. Lord Halifaks müteakiben da malledarik etmesini gürlestirecektir. 
gazetecilere beyaİıatta bulunarak bu 1 Cünkü japonyanın hı.. memleketlerle ik
müll:lkattan maksadın Japonyanın Hin- ı tısadl. münasPheti de dolar SterHn esası
diçiniye karşı yaptığı hareket müvace-1 na mıi<tel'it olu., Nevvo•k. Ran Fr~nsis
hesinde Uzak Şark vaziyetini ve Ame- ko ve Londra volile yaoılmaktadır.Japon 
rika ile İnf{iliz imparatorluğu tarafın- elacaklarının bloke edilm••i japonyanın 
dan alınacak mlsilleme tedbirlerini gö- ~Ünya tir.aretinin mühim lcısmın1 müte-
rü.mek olduğunu söylemiştir. ...sir edecektir. Emniyetle denilebilir ki 
YENİ BİR FRANSIZ _ JAPON japonya Amerika vo lngilizlnden ald•-
ANLAŞMASI :;., maddele•den mahrum kalıaydı Cin 
Londra, 28 (A.A) - Domei ajansının harbine Pİri•emezdi. Ameri!r, ile lna:il-

Saygondan aldıi(ı ve Tokyo radyoları tere simdiden japonyaya karoı tatbik 
tarafından nesred'len bir habere göre ed•hilec•kleri tazyikin hepsini bird~~ 
Hindiçininin müştereken müdafaası için l•tbik •tmem•kte ve bir kısmını eld• 
yapılan Fransız - Japon anlaşmasını te- t•hdit ol.rak jaconyn daha ileriye git
yit ve anlaşmanın nasıl icra edileceğini tiği takdird~ k11llanmak Üzere o zama
tayin eder mahiyette bir itilaf ta geçen na .. ki.maktadırlar. 
çarsamba günü akdedilnCstir. Bu habe- Ni•i Ni~i gazete•i H;ııclicini hareketi!P 
re göre müzakere carşamba sabahı baş- ianonvanın yeni bir Balk.n Mdise•ini 
lamıs ve ayni gün saat 20 de dostane şe- önlrdi<Hni va•araTc diyor ki: Dolonn ja
kilde bir anlasmaya varılmıstır. nonva ic:n kıvmeti ne i•e kauculhın <la 

İtilaf Japonva namına askeri heyetin Amerika irin kıvmeti odur. Japonya do
reisi general Homita Fransa namına da lar icin tPdbir almı<tır. lnıtilterenin ti
Hindiçini umum! valisi Vis amiral De- rarPt mı•lcavpla•ini fe•hP<leoeğini iaoon
ku tarafından imzalanmıştır. ya önceden talımin etmiştir. Japonya, 

29 TEMMUZ SALI 

Milli Şefimizle devlet reisleri arasında· 

Tebrik ve teşekkür te~ 
grafları teati edildi 

Ankara. 28 (AA) - Amerikanın Mare~al Peten arasında tebr>k v< ilJİ. 
4 Temmuz milli ba~amı münasebetivle kür telgrafları teati edilmiştir. 
le reisicümhurumuz ile Amerika Biile-

k d 1 Ankara, 28 (AA) - lspanY"'!" 
~i ev etleri reisi Ruzvelt arasında sa-
mjmi telgraflar teati olunmuştur. Temmuz milli bayramı münase 

Ankara. 28 (A.A) _ Fransanın 14 cümhurreisimizle ispanya devlet 
Temmuz milli bayramı do]ayısiyle' General Franko arasında tebrik ft 
cümhurreisimizle Fransa devlet reisi 

1 şekkWr telgrafları teati olunmaştu1:_;' 
~~J"'J'"'JO""..r.co:rJ..r...o:c>'""J.X~Cı~~..OOCl = C:;:: :: ~.OQQCC C Q;: = : C : lll'f 

F ransanın Moskova el 
çisi Ankaradan geçti 

Ankara, 28 (A.A) Fransanın 
Moskova Büyük Elçisi B. Berjeri ve re
fikası ve elçilik mensuplarından 4 7 ki
silik bir kafile buır\ir. şehrimizden geç
ıniştiı:. Misafirler Ankara garında Hari
ciye V ekiileti adına protokol ıefi ve şef 

F ransanın Ankara Büyük Elçisi il• 
çilik erkanı ve Fransız .kolonisi tarıl 
dan karşılanmış ve uğurlanm11lardıl-

Elçilik maslahötgüzan orta eW 
Bayo şehrimizde kalmıştır. Bir 'dlul 

muavinleri tarafından seliimlanmıo ve sonra Tahrana gidrcektir. 
~.oo-~~.r...c:::ı:a~..-=::c:acaaocccc::::;::ı:c::ıcccn:::: :::cc "' kalktı lstanbulda otomobil tahdidatı 

lstanbul. 28 (Y•ni Aıır) - Taksi- rı bugün vilayetimize tebliğ edibniİ 
!erin numaraları tek çift olduğuna gö- öğleden ıonra tahdidat kaldmlınll 
re nöbetleşe işlemeleri hakkındaki ka- bütün taksiler iJlemeğe baılamıştır· 
rarı kaldıran koordinuyon heyeti kara- 4 
ı~~=:::ı=cor:::ı:cc:ı:::ccc:cc=cıcccıc::ı:::ı::ıccc::c: :: : : : :::ccc:::ı:: -

Man;sada yeni adlive binası acıldı 
Manisa, 28 (AA) - Yeni yapılan j tipler yeni adliye binasını~ Cümburlt 

a?Hye bin~~ını~ ~çıl~~ tö~eni kalabalık ~~aresinin Ma.nisaya bahşettiği bit.-~ 
bır halk kutlesının ıştirakiyle yapılmış- umran eserlerine bir yenisinin iJI'". 
tır. Törene Müddeiumumi, baro reisi ve edildiğini ıöylemiş ve büyük]erlıı' 
valinin nutuk.l~riyle başlanmıştır. Ha- ' ıonsuz şükranlarını ifade etmişlerd,.'.:j 
'ccc:c:::::::::::ı::c:::::::::c::-:cc::cc:::c::cc::::::::ı::cccc-

Makİneye C ener al De2'0' 
'' eril.rken lün beyanatı 

Şark cephesin
de muharebe 

lübnana hükümrawlık -
istiklal verilecek 

mevzileşti mi? General ~nqH 
Souyetler Oral mınta• Pin SuPiyeye neden .,, 
lıasından yeni talıuiye dilılerini anlattı.. 
lııtaları getiriyorlarmış Londra, 28 CA.A) - Müstakil ~ 

Zurih, 28 (A.A) - Basler Nahrihten 1 sız at.ansınm Beynıttan al,dığı bir "' 
gazetesinin Bertin muhabiri gazetesine 1 ~ gor~ ~eneral ~ego] Liibn_anın V:-.J 
gönderdiği bir yazıda diyor ki : SJ;Y":'· _ ı~al ve iktısa'.11 mümess~ 

Sark cephesinin merkez kısmında nın ı.ştirakiyle yapılan ~ır .toplanbda 
· b" d uh be . çe- yanatta bulunarak deınistir ki : anA 

tın ır mey an m are sı cereyan et- y lnız L""b d ''" F 
ktdir B d uh be . . - a u nanın e,.,.., r ~ 

me e . ura a m are nın mevzı- ı•- t" · · d L"b hükilrnr' · 
1 ·•· uhakk k se ame ı ıçın e u nana -~ 
eştıgı m a tır. hakkı istik!' •• iline · d • il'. 

C hed 1 habe 1 d So 
ve aı ver sı ogru ve-~ 

ep en ııe en r er e vyet ı•- b' h k tti B da bul 9', 
ukabil h .. mların '--- dah k 1 w.ıe ır are e r. ura urun ~ 

m ucu a ~.. a o ay- hilrri' t' . . bd' ed 1 k ~ 
]ıkla "daf d bulu b"lm 1 ri i . ye ımızı te ıt en ere arşı 111' 
Alnı mu . ~a ? . . na~ k~. çın ralarını müdafaa için sizinle iş bil':J 

n1 
an ~ı~ad esSomın sıtpekr ti . gık ve yapacağımızın bir delilidir. Şayet tt"ı-

o arın ıçın e vye uvve erıne ar- ··ıı fkl · · İn iliz! ,_;,,, .,5 
şı koydukları zannedilmektedir. mbepu 1 e .ı yüz~nrmzü d b~ er sb~v."'m1'" ceb'." fil 

Alm d S . en n en uraya ız: e ·~ 
. . an propagan ası ovyetlenn son te gelmişlerse yüzlerce senelik vaS'J 
ıh ti va tlannı harp meydanına attıklan . . Ü h d b" dım · iJ1 " 
hakkındaki 7 temmuz tarihli Alman res- mızı a. ususun a ıze '!'ar . ı~ I 
mi tebliğinin hilafına olarak şimdi de h~keti yapnuslardır; Nıtekım bıZ _;/ 

lı Or ı takasınd · So İngıltereye yardım ediyoruz. Başka ';., 
cep eye a mm an yenı v- lerd d ard tm " d ed"" 
yet takviye kıtalarının geldiğ'ini iddia .. e e Y un e eıo;e evam 
etmektedir gız .. 

Doyçe Algemanya gazetesi Alman ta
arruzunun durmasını izah için diyor ki: 
Alman ordusunun bir hareket harbına 
devam etmesini temin maksadiyle şimdi 
muazzam Sovvet ordusuna karşı bü
yük bir meydan muharebesi verilmek
tedir. 

ERDÜM JC il PtııfESİ 
İSTİFA ETTİ.. 
Amman, 28 (A.A) - Re~en bildi

rild'.ğine göre Erdün başvekili Tevfik 
Ebülhüda istifa etmiştir. Emir Abdul
lah yen.i kabinenin teşkiline yine sabık 
başvekili memur etmiştir. Yeni kabine
nin bir kaç güne kadar teşkil edileceği 
zannedilmektedir. '-------Almanlar Qdesayı 
bombaladdar-
Berlin, 28 (A.A) - Dün gece savaş 

tayyarelerimiz Odesa limanını müker
reren bombalanuşlardır. Tahmil ve tah
liye tesi"3tına isabetler kaydedilmiş ve 
biri büvük olmak üzere muhtelif yan
gınlar çıkarılmıştır, 

Mançuko ve Nankinle birlikte uzak 
<:aTka nizam verecektir. 

Japon istihbarat sözcüsü radyodaki 
beyanatında şunları söylemi.5tir: 

- !neiltereye taarruz niyetinde deITT
liz. Hindiçinide aldıi!ımız vaziyet miida
raa tertibatından ba•ka bir şey de«ildir. 
Amerika bunu kendisine karşı tazyik 
•eklinıle anlıyarak olursa doifaoak neti
ce maHlmdur. Su takdirde sulhu boza
rak olan Amerika hükümetidir. 
Sivamın Singapur baş konsolosu de

miştir ki: 
- Japonlar Malezya ve Birmanyaya 

'ıilcuma karar verirse bunu Sivam yo
liy]e yapaınıyacaklardır. Cünkü bu yol 
'ıem uzun ve cetindir, hem de Sivamın 
'Tlemleketi müdafaaya azmetmiş 300 bin 
kişilik modern bir ordusu mevcuttur. 

____ ......, __ _ 
Şimal cetthesinde Rlll' 

lar imha edilmis.. 
Helsinki, 28 (A.A) - Resmi. bir ~ 

menbaından bildiriliyor : Cephenin ,;ı 
mal kısmında muhasara albna al·~ 
olan dü=an kuvvetleri imha edi~ 
Bu vesile ile ~ok mühim mikdarda ~ 
dafi topu ve diğer harp malzrme•i jıl 
nam edilmiştir. Diğer hareklit e'~ıl 
tesbit edilen plan mucibince müsaJI 
şekilde devam etmektedir. 

JnnUizler Binoazı~ ,; 
yP.niden IJomllaladıldl''-

Kahire 28 (A.A) - Orta sark to ~ 
hava kararıtfilıının tebliği: Dlin ?4 efil! 
açıklarında Savoya 79 tiPinden iki ~ 
man tayyaresi adaya 50 mil mesıı;;.
lngiliz tayyareleri tarafından önlefl 
alevler icinde düşürülm~- .,,.r 

26 - 27 temmuz gecesi İnıriliz boT" ( 
dıman tayyareleri ağır bombalarla~ 
niden Bingaziye hücum etmişler vdtt 
tımlara tam isabetler kaydetm~Jer ' 

-------- • Javnn harekeffpt't 
- RA<:Tı\RAFT 1 fNCI <:AJlfli'f:IJ~, 

lMP "R A TORLUK MECLtSt 
TOPLANDI ~~ 
Tokyo 28 (A.A) - Imparatorlul< ııtl' 

!isi bu sahah hi;klimetin bir cok azl '!'.( 
nın i•tirakile fevkaladP bir ictim• 1(1( 
rnı~tn·. Bu irtimada Hinrl~,.inhıtn ~ıt ' 
terek müilafaa•ına miitPa11ik F;a"' si'.' 
Janon paktı tetkik edilmistir. trtın1•. ııJf 
onda açılmı~tır. ö:"1leden sonl"a yel1

1 

içtima ı.yan1lArai!ı f;ıhmin eNiliyor. 
HfNDtrtNt ANT .ASMASI 
TASDtT< EDtLDt ~ 
Tokyo 28 (A.A) - İmparatorlu~ ıJI 

lisi imparatorun hazır bı•lııııd<ı fi'~ 
toplantıda japonva ile Hin-lirini 3 

8
';,'JA' 

da aktedilen müsterek mUdafaa 
masını tasdik etmı.tır. 


