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tAZANı JULES ROMAtNS 

l)abidi olduiwnuz ve prensip nolctai Bu diitünce ile buna tetel>büa etm diler. 
nazarından muanz bldııtmız bazı hu- 1934 aeneainde beni muhterem bir mi
smlyetlerine rağmen. anJamap çalıırtı- safir olarak kabul etmeleri bilakis kur
ğımız German milliyetçilik hareketi, nazca bir hareket idi. Bu lıareketle ~y
umarız ki Gennan vicdanının münfail le bir imada bulunmut oluyorlardı: 
bir hisle kendi içine çekilmesi suretiyle c- Görüyorsunuz ya, esk.i dostları
teceDi etmesin: ve yine umanm ki Ger- na olan ııedakati yüzünden bize bir neb
ınaıılsme, kendisiyle Fransanın başlıca ze yabancı kaldı, fakat hakiki Alman
mOmesslll olduğu Latin Alemi arasında yayı bizim temsil ettiğimizi nihayet i tc 
bir Ahenk tesis imklnmı bulabilsin Sek anl du 
ve f(lpheden Ari samimi bir lhenk, Ger- Bir muharriri bu kadar tantana ile lca
manisme'in en müfrit unsurlarmca da bul etmekle az bir masraf mukabilinde 
şavanı kabul olabilirdi. her kesin zannettiği gibi ilim dü,manı 

Bir Fransız darbı me&elinde d ndn o1madıklannı da dünya efk·rı umurni-
gıbi, ·n k sirke ile tutulmaz. e • ,.._ ı bat etmi oluyorlardı. 

Dinleyicilerim üzerinde iyi bir tes"r Fakat daha mücbir sebepleri de var-
yapmak emeliyle cl"kkatle idarei kl'l'm dı. Di:Tt'f bir makalede mevzuu bahset
etmi tim. Fakat hosa gitmek mc>k diy- uv·m Subat 1934 hadiseleri Fr ns da 
le adi mildah~elerde dn bulunmadım. oynam k istemedıvim bir rolü bir müd-

Konfcranstan sonr Fon S hireich ile det deruhde etmeme ·mil olmustu. 
görii ürken dinl virilerin çok zaman ev- Mart ayı iptidalarında •Franeanın istik
vel büvük ihtimamla seçilm"!; oldu~ınu hali. mevzulu mühim bir konferans 
öğrendim. Hemen hemen bütün Alman- vermi tim. Bu konferan•Jımda Fran ız
yayı ihtiva eden altmış kadar rn.ıntakn- l nn a ılarında ho v u malarına st"bep 
nın gençlik t kilatı reisleri davet edil- olmadı -:.mı, dahili bir harbe sürüklene
misti; merkezlerine avdetlerinde te ki- cek ye d.. memleketin imarına ve saa
lAtlarını toplıyacak ve konferansımın 
esaslannı tekrar edeceklerdi. Attığım t::b:r çd~~:ıc:~si ı~:~~:~~danbu~~;~: 
tohumun her halde bo!ıa gilmiyeceğini 
tahmin edlvoırdum. aynlmamanuza, bililci3 bu esaslara taze 

PERDE ARKASINDA bir kuvvet ve hayatiyet verilmesini te-

Gençlik teşkilltı reisleri arasından se- bariiz ettirmiıtim. 
çilmiş gilzide bir zilmre ile 0 akşamı bir- ifrat derecede suiistimale uğramış bu
liktıe geclrmelc üteyip btemı?diğiml llOr- lunan parlemantarizm ile hükümet işle
aular. Memnuniyetle muvafakat ettim. rine Airz olan atalet ve lurtasiyecilik 
B'7.e Herman da qttrak etti. Beraberim- gibi amiller ::rüzünden demokrasi alemi-
41e yeni d~ oldu;tu halde Ç1kacak- nin uçuruma. felüete yuvarlanmakta ol
tik. Bay cA..• ya ftda etmek istedim. duğunu daha o zamanlar bissetmiftim. 
Bu tetebbllsflmtl birlikte buırladıpımız Diğer taraftan be totaliter idareler, ya
bu nazik 'ft hot zat kulağıma ~ilerek: rattiJdan tevk ve heyecan havuı içinde 

c- Kemnun muStmuz? İyi oldu de- muhayyel olarak gençliği ve istikbali 
lil mi? Bili~ musunuz, timdive kadar tem8il ettiklerini idclin etmekte idiler. 
biç bir hususi şahıs Berlinde böyle bir Hürriyetin e9Ulannı muhafaza için fa
kabule rna-dıar olmadD dedi. ,izim ile menfi bir mücadelenin faide-

c- Nazilerin size b3yle bir kı.bul -res- aizliiine kanidim. Artık demokra.t dai
mi hazırlama1anıwı sebebi nedir' Ma- ma taze ve heyecanlı bir gaye olmalıy
IGm mazinlze ve yazılannıza ra~men dL f atikbalde hararet yaratarak demok-
1934 aenesi ikinci Teşrin ayında Alman- rasinin olmalı idi. 
pda ~!z ne idi!> - B l T M E D l -

Birinci sual çok şayanı dikkattir. 

RiyaseticUmhur Filarmonik orkestra
sının İamire ~ r__. ~rinde 
Kült rperkta bir Jı::aç konser \er ceği 
mcınnun!y ile haber nlınımsbr. 

Bundan a ~ k tuvan 
talebcsrnden mürekkep bir heyet 1e fu
ar zamanı İzınire ~ 1 rek ~ık hm a 
tiyatro bir k ç temsil vermc>ği ka
bul etmiştir. 

-----
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EYDAHDA iSi.ARAT 
B l d l'e. Fevzipa a bulvarmın b !':

lan 'ıCJ olan iiıru ük önünd ki me\.·danı 
ı lalı clmekt <lir. Burada y nid n kal
dınınlar yapılmakta ve çiçek tarhlaı ı 
vücuda tirilınel tedir. -YAMANLAR 

ICAMPI ACiLDi 

___ _,_,, 

Gelenle., Gidenle. 
Mardin mebusu B. AU Riza Levent 

An.karaya gitmiş, Eziıne kaymakamı B. 
Ali Cemal şehrimize gelmiştir. 

ZABIT ADA 

ÇGn1rlt buna verilecek cevabın deUleti Rasi " Ba .. , __ .. _ 
ile mahdut bde olsa karakterlstlk bir şe- ar rı ıma 11?1 u ' - yra:~ 1 vap...-......... 
ld!de nazl muammasına dokunmuş olu- ldP yapalcana.. 
rm:. Bakl1raten, daha o Eaman1ar bile raırttt!D ı·ndlrı·anrıa• Bayraklı vapurunda bir yaralama hl-
aadlerln mGtefekldrler .,P bilbMsa mu- yMI Y l disesi olmuştur. 
harrirler hakkında bOyilk bir teveecllh Polis raporlarına göre B. Sabri adın-
~emedftc1ert maldm bir k!'Yflytt idi; [ Ba~mft ı. ci Sıı1tifed~ l da bir şahıs ailesiyle birlikte İnciraltın-
Mlhaaa 901a metemayil blT Pransn ol- Süki\n ve nizamı bozmağa matuf bü- da banyo yaparken Mehmet oğlu Dur-
mam, ha1ı:lmnda iyi bir Te~nms teşkil tnn teşebbl1sler hemen mahallinde in- sun Ali sarkıntılıkta bulunmuştur. 

Yapdan 

etıı111Jordu. safsız bir surette tenkil edilecektir. Ni- Bayraklı vapuruyle İzrnire gel.irler-
Nazi hareketi eeuen maabktan mal.- zam ve emniyeti ihW eden unsurları ken ~ralannda bu yüzden kavga çıkmış Ma1ıiscı 14mpiyon.u Yıldınm takımı oyunculan bir arada 

ium olmakla beraber, teferruab itibari- zamanında bildirmiyenler bütün ailele- ve Ali bıçakla Sabriyi belinden yarala- ~n,·sa, (Yenı" Asır) _ G-n hafta 
le bö le deiildir En el.ıemmlyeblz 1.a Yaralı hastan kal"'"-'-·- Ali ~---- --v- miş, yaptığı futbol maçında üstün bir 

Y • - ri e&adlyle birlikte kurşuna dizilecek- mışbr. eye ...u&U~, İzm.irin kıymetli takımlarından birini oyun tesis ederek ma'"ı 2 - 4 k,..,,...,, .... ,._ 
!'ekederlnde hOe 1>ir eel>ep mevcuttur. tir tutulmuştur. " -"'""' 
8... -'-- kahulün .bebi olab · j j -"• · Manisaya davet ederek yaptığı maçta tır. 

,...,._.. ne i- it Aa 1 O - 3 galip gelen Manisa şampiyonu Yıl- Sahada Manisanın büyükleri başta ol-
lir~irinci .ebep Atman efkan umumi- Amerika bahriye na.. KAZAEN YARAl.ANDI dırım takımı bu hafta da kuvvetli Akhi- maıt G:.ere iki bini mGtıeıı.,. Wr 8e7ir-

. ö _ _._ı_, Lı1- "d' ı · do Öd~'- kazasının Beydagv --'-•.--... sar futbol takımını Manisay8 davet et- el hazlt' huhınmuştur. 
)"MI n~ mevs; ..ı 1 ı: ıımıra st bı"r mahal••(' ..,..,....., llBIU.Y'""""""" ,. 
olaıak ..W.,Ordu. Alem. AJmanLm hlll zırrnın "5i ballı Mutaflar köyünde dikkats!dik yil- ·=-~.r.~17- , ___ .,,.-....... ~~"·"'!!'B--ıea••····-······~~~· 
telin ederken. ben hallerini anlamıı 7.ilnden iki kişi yaralanmıştır. KARŞIY A.KANIH Fiat MüPafıafle 
Ye elemleriyle de mlteeDba olmut- r Bnstnrnh 1. t'i Scıhifı>ne l Ali oğlu Mehmet Gül. köyün i1st ta- Franeola Ddlyaa Jıornlsyona toplandı 
t.m. 92~ eenmlnde Bertin belediye •- AMERKADA UMUMi HEYECAN rafında bulunan çavdar tarlasında do- İhtiyaç sahiplerine bir kolaylık ol- Vilayet fiat mürakabe komiayonu öl-
rayı ..tonunda muazzam bir kalabalık V......,n l (A.A) • Bahriye nazın m~ beklemekte iken elindeki çifte tU- mak üzere bugilnden itibaren Karşıya- leden soma sa ... t 15 ıe vilayette vali 
l.&nde .-..- k...ı.nm. llw. halde Knobun Luk mecmuasındaki mak~1esl felil her~ Aİıteş ~ çıkan kur- kaya klfi mikdarda francola gönderile- muavini B. Ekrem Yalçınkayanın ret. 
hlB unutmanu,lard·. Bu nutkumu IÖY- umumi ...... 11,1-aDdww,,,...tlk intiba şun ~ eşı G~ Un saft. aYaltına, cek ve bunlar doktordan re(ete almış liğinde toplanmış, bazı tuhafiye ve ma-
le bitinn'-tim. L-L..:- llUD'llllft •--,ıt-e .. l>iaat Ali oglu 15 yaşında Ali YUbelin de sağ 1 1 .1 k . .., · ~·!• aug• -·-ı .__L-,ı. _...__L ~•---al o an ara verı ece tir. nif t ta · ı _._,_ kA · beti · h k c- Anlamda tekrar Wr uwp cephe- kendisine pn1aa .a..- için Amerika- omuzuna _..,.. ~....,., y..--u arma a ura cır enlllll ~r l1LI en a -
ei teeeaüs etmlyeceilne a1'dediyoruz.> lllll hube ıirmr 1n; ... üıtedip.Hr, sebep olmuştur. kında sormuş oldukları suaDer Uzerin-

Bir aene 9Cmra Berltn fikir ve siyaset Ba B. Knolanm ~ye bdar mledili Yaralılar Ödem1' memleket hastane- YENİDEN de müzakerelerde bulunmuş ve bunlar 
AJ-nWn - slldde limalannua toplan- w4+4ı' • taWI Wr Mtlceli ırllhlll edfl.. sine bldırılnuşlardı. Mebm~t GGl P- hakkında icap eden kararlan venniş-
dlfl etki &,..n mecltsl salonunda hlr nu- '"'1eı:llır. B•i,. ..... .-ı w-• 1ta1,:n~dl~ey~llm edilmiştir. Belaıar yapdacalı.. tir. 
tak daha TINrulflim, MtD.nun mevzuu la brp ailihlmmrn l.a ,....dma itinde wrurSIZ 11110- Belediye reisliii halkın kesafetini na-
Franaız. Alman dostluiu idi. O ııün lm1•ane Fili ..., eboelttedlr. Knob lıamyon lıazası.. zan dikkate nlarak kır gazinosuyle KUl-
nutkuman 80Dunda Eimtein ,.anuna it SF ftwıl A.. iba ..... ımaBeıhJn Karabunmdan İzmlre gelmekte olan tUıı>arktald bım yerlere yeniden asri 
le1mft Te e1ledme aanlmlfb. tlanıt ........_ refllbt elweıhıl .._ ve içiode altı yolcu bulmum ~ Htl- heWar yaptınlmasuu kararlaftınnqtır. 

-------

Y.A. 
-----~ 

ccE11 lıonsePNcDlji 
fıUl'SllH açdryGP .. 
Ziraat mektebinin her sene açmakla 

olduıu ev koMervecililf kursu 10 tem
muz perşembe gilnil saat 14.30 da Gazi 
Bulvarındaki Akşam Kız sanat okulun
da başlıyacaktır. Meyve ve semeler> 
mizden her suretle ve biltUn bir sene 
istifade etmek yollan öğretilecek olan 
kurs bir hafta devam edecektir. Kursa 
her isüyen girebilecektir. 

Alman • Souyet harbı 

[ Bn ,,..,.ah f. et !'nlı "fedı l 
Moakova, 1 (A.A) - öile üzeri 

nesredilcn Sovyet tebliği: 
Dün gece muharebe Mwun.arsk-Diviıısk 
ve Luk istikametinde devam etmiftir. 
Cephenin diğer yerlerinde topçu ve ge
ce keşifleri devam etmlttir. Munmanlt 
istikametinde düşman cüzüt.amlanmm 
geri pü.kürtmeğe muvaffak olmupur. 
Tayyarelerimiz bunlara şiddetli darbe
ler indirmlftir. 

Divinsk ~~=nde dahi dütman 
yeni seyyar lcı ileriye sünntipür. 
Tayyarelerimiz bunlara da tiddetli dar
beler indirmiştir. Minsk ve Buleruak S. 
tikametinde gedik açmaia çahtan düt
mana mukavemet edilmiftir. 

Luk istikametinde Ruvno nuntak..,,.. 
dan şarkn hareket eden dütman tank.Ja.. 
nrun ileri hareketi clardurulnauttur. 
Tanklanrmz bir mukabil htıcumla düt
mana çok ağır zayiat verdirmitlerdir. 
Cephenin diier bölgeleri.nele ord.Jan
nuz dütmanm bir pir Wicumlanm geri 
püskürterek devlet hududunu t\ıtmd.. 
tadırlar. 

Tayyarelerimiz gittikçe daha isabetli 
ateş etmekte Ye bh günde bir fllotilla 
2 7 diifman tayyare.si d\itiinniit bul~ 
maktadır. 

ALMAN F.SUU.ERININ 
SöYLEDIKLEIU 
Bir çok Alman emleri ve firarileri 

Nazdertn iktidar mevldlne geçtlkled ........... B. Raaoelt deHIJrler wallrr 9e)'in Özbyanm idareslndekl Urla be- - -
zaman henGz kendllerlne itimat hlaleri de -- elti. ..... B. Kaalrs dOM ı• led1yesine kayıtlı 55 p.umarah kamyon B E ı, E D f y E 
bealernlyen eAAn umurnlyeyf benim nm luırbe iftlrik • ' • ~. KaydarpJDar iskele.ı civarında devrll-
Alıınaa dltmam olduiama ikna etme- B. RGZYeltin mtlstakbel brarlannı miş ise de ne yolculara ve ne de kam- Relalnfn feffffJePL 
led rnltldl1 oldaia gibi lambnln anılma- ba ,-azrmn amumf efUrdaki akisleri yona hiç bir zarar olmamıştır. Belediye reisi Dr. Behçet Uz, diln 
..., ldtaplanmm okunmumr men"e te- kaydedlldi\ten 90nra tesbft etmeel muh- Biraz sonra yolculann gayretile kal- KUltUrparkta yapılmakta olan yeni teai-
teWsleri de iyi 1>ir tem bmJcmazdL temeldir. dmJan kamyon yoluna devam etm.~ .. sat ve tamiratı tefti.t etmiştir. 

çok Yo~ ft bezPı bir halde kuqu.-
Bayraklı - Menemen caddesinden geç- na dizlın..k tehdidinin kendO.W c;..

mektc olan İbrahim kansı 44 yqmda ~ mecbur ettiğini. Alman mllJe. 
bayan Naciye o civarda patlatılan tat tinin harpten. açbktan Te ~ 
ocaklarından fırhyan ta4 parçaları kolu- bitkin olduiunu Te SoyYetlere kup 
na ve başına isabet ettiği için yaralan· harp etmek latemeclilderini ~lernitler-
nuttır. dir. 

Bu .ııkatua •bebini araştıranlar 8'l- rar aalona aTdete mecbur kaldılar. Bu • - - - • - • - - • - - - • • - - duumı çalmaia bqlanuftı. Gfivertede 
ftrinia ..ı... sirdiiial siirilnc:e heci- anda seminin d1Pr aaloa ve kamarala- J>enlzlerde bin bir facia Yaka balark• kalan yolculann feryatlan ..tonda va-
baht kaptua bir allat laf.- boida- nnda, zabitan, J'OJcalua aJ'lll tekJlde lcurane (;}lime intizar edenlerle garip 

lu. Fakat ıriiTmiabı ciddt çelueainia bir tebligat yapmakla menald&. Titanik b ? I bir tezat tetkll etm;kte idi. :. = 0!':. tt = .!-.!~ Bir az 90ftra .e!w. içinde yo~ Kasıl atmıştı Sandallarla kurtulanlardan biri flcia-
ıc...e.. Smillıı: eüverteye dlvet eden allnn ~gıraklan nın mabadini ,öyle anlatmaktadır: 
c - Muhterem misafirlerimiz, üze ~almaia bqladL Şimdi yolcular munta- cTamam üc; saat gemide kalanların 

dar bağırarak civarımızda mevcudiye
tini tahayyül ettiiJmfz yarduncılan im
dada çağumakta idik. Bu hal dört ..at 
aürdü. Sabaha karp Caıpatiya selerek 8 
likalarda ekserisi kadın ve ~ 
ibaret olan 702 ld,iyi kartanla-

* bir az hotanuza gftmiyecelc bir haber zam bir -.tte. anki tabar olmut mek- heyecan ve •tırap avazelerini itittik 
ft'feceibn. Henüz bir telılike mevcut tep çocalrlan sibi ~ çda,.orlar- - 3 - durduk. Sanki yüzlerce gırtlak parçala- Süvari E. G. Saıitb ve tclaiz memuru 
olmamalcla beraber bir denizcilik lhtl- eh. Baza1annın ka,.bettlil çocalana. n&- Yazan: HİKMET iLGAZ nırcasına korkunç bir ölüm meniyesi Filip sonuna kadar vazifeleri b.tmda 
)'ah olmalc Uzer pmimizdeki yolcula- pnlwm, kanmu bulmak lc;la çık.anbk- Amerika miralayı Coa Aatonm zev- rl gibi ölüme mabkUnı gemicileri de terennüm ediyordu. Araaıra sesler kesi- kaldılar. Süvari, gemi sular albnda kay-
nn biT luanınm flliblarla tahliyesini lan nnmldaae feryatlar aalonclan ak.- cednden qnJmur da pek hazin oldu. zorla salona götürdüler. Orkestra dün- liyor ve biz artık herteyin bittlifne bük- bolmadan evvel intihar etti. 
icap ettiren bir vlka kal'flstndayız. Fi- den ork..trmun ..Jerlne kanpyorda. 8a fedaklr iman ,-atlı gCSzlerle lcananı yanın en büyük senfonisini yaratan, de- mediyorduk. Halbuki bir az .onra o ha- Boğulan 1632 kiti ..... nda çok töb
llkalar gemicllerimlz tarafından emni- "Chertıecle y6rek1eri parçalayan ...._ um azan lmcalcladdttan 80nra çocukla- hl ve içten gelen ümitsiz bir heyecan ile zin ölüm feryatlan evvelldnden daha retli kim8eler Yanb. Meşhur Amerika 
pte almnuşm Evvela kadmlaT Ye ço- neler cereyaa etmekte ldL nnm tah.l1l .... hayatlannın tanzlm1 için Sonbahar Rüyuına devam etmeğe baş- büyük bir tiddet ve tarraka ne kulakla- gazetecilerinden w. T. Steat, Miralay 
.cuklar. eonra itıtlyarla: Ye bUihare de Dllha Ok pcalnl ,....,.... Wr kan ko- tamyelerde bulunda. lada. Şimcli ..tonda içiciler içiliyor. nu- rımızı uğuldatmaia 1>afbyordu. Hepimiz Con A-t«. Miralay Bosbling, fabrika
tfilerleri filikalara ııireceklerdlr. Yol- cadan icadın aynluak flltbya konulmak Bir kaç lnalliz, g&.,ertede toplanan tuklar söyleniyor, danalar ediliyordu. kulaklarımm bkamıt. var kuvvetimizle tir eun.heim. banker Straı.ue ve Cla
cuJann yanlanna bagaj almua memnu- isteniyordu. Bu genç bdm pmlcl1erln Jld bin yolca,...,. 1>fr de deniz Gzerin- Tessür ve heyecandan bayılanlar dlflln kürek çekerek bu fect mahalden uzak- ...- Joua f&cia kurbanlan liatesinin 
Cim. OrM.t:ra. m&rettebat ve garsonlar b6tGn rııaGdahateslne raimee lr.ocumm deki fl1iblara l>aktıktan eoma ımanab çıkanlmakta idL Her aaniye ölüme bir laımaia c;alıfıyorduk. Bic;are felAketze- ~da geliyordu, 
gemide kaJ'ICelrt.TCLr. Müzik nzif•tne eteklerine wdrmt. ~ yerle1e manab gil}Gterek Btrlç partderlne de- az daha yaldatu bu kalabalık arumda delerin feryatlanna denizin gUrG1tU.0 Bu faciadan sonra Sonbahar Rüyan-
denm edecek bUfeler açalacaktır. Muh- 11ılh&oenık,.. beMl!lfrn da ancLda ahn- ....,. lc;ln tekrar •lona ndet ettiler. yine bir çok gene; kadmlar, ihtiyarlar de inzimam ediyordu. Bu çaL:lırbCI U- nın ismi Vals Titanik olmak üzere de-
tesem 7olealanmızm ıemicJlere verilen muam. ..,.hat da beraber 51mefe mi- * göze çarpıyordu. Bunlann bazılan q- bU. yuq ::vavat dindL Zlra euler bi- ~ştirildi. Simdi hiç btr nota risalesinde 
bil Ye ....O. emlrleria haricine çdmu- ~de etmelerlal ,..J.arank rica~ Yanm .. t zarfında fillkaJann hepsi lerinden aynlmamak için undaI. bin- rer birer a3nüyordu. Tuhaf feY, koca hu valsin a,k ve çiçekten halıııed,.n v.üf-
pealrt.rma Umlt .ı.t.m dedi. da. 8-ndaldan La flcla7I ..,-reci• Wr dolarak gemiden~ ve .daha pml- meyi ftddetrnit ye bazısı da yer bulama- Titanik ldeta hiç .UrGltil etmeden deni- teslne tesadüf olunmaz. Vals dudaldaT 

Silo d• J,a -' ...... nveJ.l bh j..__, _,., · dL de binden futa ı-.. kalllUfb, Cfher- d,ğı için bizzanrr kalmıfb. z.e daldı. Vapur kaybolmadan evvel ~C: lcapalı ve lçerden gelen bir uda ile m1-
..... M. eoıara bir ...._ bmsw c _ Onhde _,_ Wr bt _.. e.dekl ..,pk ta talıammUl ecldmlyeeek Titanlk glttlkçe bata &zerine aikill- tarafı J.a..,,a dlkildl Sonra birden bıre nltı halinde terennüm olunarak 1600 
....... ac....ı... hlcaiD .._ yolcalar a..I WW-. .... ••• ılla • tlllnd• bdar laz1a leli. Yo1culann arurnda zu- yordu. Salonda dana etmeie artık im· wlann alhndıı kayboldu. kurban1n deniz altında akseden ad .. 
~ ...il......_. .rt telanıll olma .. clfd 9 lı ... hA• ...... Wr mllna«ft t.ep.lnl ..ı- ei- Un kalma••tr. MUzik Sonbahar RGya- Biz filika ve sandaDarimmn lc:lnde temsil olunm. 

-.--.. Wr ble sM ldn 'bncll ,..W ~ et'4a ............ 1112 la ...,. elti. 8a dhetıe Claıt,. anı bırakın,.. lncllden cADal.n it.er da- imltta ,..., yeian hüde dilNnk Tann hepllinln ~nı0a~et91D. 
--~•--••-dllac• ..._ de.,,, :• 1 u *1•.. 1# ..... ilıdltk ..a. :Yelaular keadlJ9i. kik& - Wr •.... ~ow ........... Aıwa. .....,. ..... .... - -



ızxm sıcıı.t TlCABft 111'.MUR- SZMtR ASLtY.a tKıRCt Ht1K.Ult lfl!Jlllll~--------QIUJIDAN: RAXIMJ.IC:iiil&N: .... ~ ......... llilıllMıı .. ~lııL 
L1i-_. edbdf ohm Bahri Kendirci ve Haz.inei maliye tarafmdaa diva u- T ı B k 
ortaklan şiır11eti w ımrkavelenamesi- zuhalinde hmbfD ~ Iüçilk ca- ş an ası 
niD ı..zı maddelerini değiştiren beyan- ntli namı diğeri ~ oğlu sokağında • 

l'cdellellill ue --~••al& - ~.,,..,,.,. 
yanlann .,~ ....... 

.-ne tr:aret m.mı hiikümleriıae gö- kain 26 eski ve 13 numara tajlı evde 
re sicilin 3050 numarasına kayıt ve tes- oblna p~ Timitri,yüz :tnimatinln lblt8fı rasar•uf Jaesaplara JNJ fa....lıNt ...... 
~ edildijt :ilan olunm-. peok çok zaman evvel tegayyüp etmij ve K i!Şlngı.g : C edat. 1 ~ l 8iustos, 3 ikinclteşria tariblerlDdıl n1•• 
İzmir sicii tiaıret memuluğu resmi keadisi.nden hiç bir haber ve •altlmat J,41 ııatAMiTln S!a& 
mühürü ve üzerinde F. Tenik imzası ahnmamış ve ı..- ~üz tatima- ~ 

t.. 1 adet ZOOG liralık - zoet Lira 
tinin uu gaybubetinden bahsile hazinei 3. ..., im liıalık _ 3000 Lin 
maliye tarafından gaiplik kararı itası z adet 750 liralık _ 1500 u.. 

İzmir mrinci :aoterliğinden tasdikli istenilmit olmasma binaen medeni ka- t llıılıll M liralık _ 2000 Lira 
J»IJR Y.S• llCI A•l'WUK ...... •Af· l - BEY ANNAMK: 

12/EvJM/928 tarifl ve 19113 numaralı nunun 32 ci maddesi mucibince adı ge- a .... •liralık _ 2800 Lin 
ve (Ömer zade Mustafa ve mahdumla- çen papas ~ lstimati hakkında 3S atlet 100 liralık _ 350t l.Jra 

KAJfl.JOflfDAJr: 
ı _ 

1337 
dGğum1&L :ıalaaDo es;at.a yen ,,,.. yallaıl .-hacir veya mülteci 

ildnd :ıın&ı...ıan. 2S 1 us 911.. olar9k .U. it ıeJcllderi sene Jaıtlan 
g(lnlinden itı"baren aşaiıdald JJste mu- 22 den küçilk olanlardan bugilne ka
ciWnce başlıyacak 13 at-tos 941 gU.- dar her ne sebebe mebni olursa olsun 

1*- 'bdar ..- aaealleıd + ~ ilk 't'e son yoldamalanm yaptırmayıp 

rı) ünvaniyle t~eli::i:il eden kollektif malQ.matı olanlwm işbu ilin tarihinden • adet 58 1irahk _.._Lira .mwtt mtılı:anrsi Sffiktıerinden ömer itibaren bir sene. içiDde İzmir asliye 300 .W • ...... _ 600I Lira 
zad"' Mt'!'ltafa l 11.)93.4 tarihinden itıôa- ikiDCi hukuk dairesine mü.racaatla ma- 'l'llrliye ts BANKASI' ~ ya1ms- hillldlır • ... 
ren biniza ııirkettm ~ekilerek ~M~etle- ıtnnatlatını bilctirmeleri için davet ma- -'- ...._, Qlll _ ... -:'uı.ı.a~ de denemiş 01:9an.L 

4 
w 

ecleeek*. ı.t.rrclek' _. ....-.Ja- ~ma kaçağı kalanlar 7/8,1941 
n şubemizde ilk yoklama olarak era- pcr.,.c;embc günü müracaat edecckle:r
tm dlzdanlarma .-IJemizce yazılan dır. 

ki hukuk ve matlübatmı şürekadan kanıma bim olmalc ibere pzete ile-'~--........... - ............... - ........ ~' 
Ömer zade Bahri.ve t rk eylcdi{!ine dair ilanen tehJiii mahbsne karan iktiza- Böbreklenht idrar torbasına kadar yolludald. bastalaklarm ~ 111-

numaraJardr· 6 - Şubede izdiham olmaması için 
tnnzim edilen sirkül"rde bmir ücünc\i sından olmakla tebliği ilan olunur. Mladılıa t ı • , " .... llln BELMOBLÖ kullen•nm 
not<>rWinden 24 ISubat 934 tarih ve 2484 (1481) 

2 - S.-. ~ardan talebeli- ynbancı er.atlan '41 yoklamalarını 
_. dlılaıy:aiyle 940 senesine kadar teci- yaptırmamış olanlann braı: ahnak 
!ini yaptımnş olanlardan halen taıe.. için 23' temmuz 941 tan1ıinden itiba
beliğe müdavim olacaklarla mekteü ren cumarteci ve pazar ~nleri har«( 
terkedenler (talebeler mektep ~~a- ohnalt frzere her gün ö<Yleden sonra 
liyle) 4/8/941 pazartesi günü mü.ra- müracaatlt'ri k bu? edilecektir. 
caat edeceklerdir. 7 - Tecil, terhrs, aile, nafaka işleri 

3 - Başka doğumlulardan olup ta ile beral:ıeT sair işlem m·teanik mü
sıhhi durumu dolayısiy1e son yokla- raeaatler keza cumartesi ve pazar 
malan tehir edilmiş olanlar 5 ağustos ~leri Jrari~ olmak üzere her gün 
9ıl1 sah ~ müncaet edeceklenm-. ağ~ sonTa ltabul cdi.lccekt:iı. 

4 - Birinci yoldamafanm yaptır- 8 - İlfın h fullt tıat"eket edenler 

~ır:5 2851l numaralar ile f.asdik f'dilerek 
;rk tin ünv nı (Ömer zade Bahri ve 
··r ı ~ı) ldini iktisnn C'tmiş ve alıi

ren soy adı lrnnıınu al'-kamına tevflk:ın 
bmir ikinci noterliffinilen tasd.ı"" li 
18/ A?hı!'ıfoo;/936 t.ırih ve 8862 numaralı 
m+.:ülM"le {B..ılıri Kendirci ve orla'kları) 
='klmde d IH~rilmi!'ı olnı"sı. ve mezkur 
;rketin m" drleti de 12/Eylôl/ 941 ta

"Ininde n·hnvc>t bulaC' ~ı cihetle es~-; 
l"'t'•\:rıvt'l!'tl'n bazı maddelerinin asa~hdn 
mmlı o1duvu frrM"e dnw• tirihn·c; ol u
imntr hnn ve ikrar ederiz. 

1 F~ mukıwrlC'nUı yrdinci mad-

:wntnınnııımn1111nnmnn1mnum11uu1m11: 

!"Dnktilo aranıyor,,! 
E lyi Tiiıkç.e n ln&ilizre bilea tam E 
: tecrübeli bir Türk bayaa daktiloı,,a i 
ailaıai,rac ,,ardır. F ..... ıııca da bileıa 5 
: tetdh eOilecektir. Boa~le : 
~ Turand. T_,,ağ fabrilu• miidüri-§ 
~yetine miiracaatlan ( 1402) l-6 ~ . -
mRınnmmmınmnnınunımımmmnmnı-= 

BORNOVA BFLF.Dt'YES!NDEN: 

M'1nkterhl (ehşmalt •adretini arttmr .. KMm, alı.ek imar ..........._ .... 
w yeni ~IUfmta, mesane Htt"ltah-. W ..,_.._ d • .._ ..._. w 
hart:en yanmak PtaRerini cidl"rir. Bol iMu temiıa em. 

lclranta hmlarm. mesaneie faıt1ttrm ~ dal .._._ 
.,. hh DbtKAT : llELMOBLÖ hini m te.riirli:Y .... matl!Udm. 
"'' at Vekifeffnin ruhsatmr tıAmffr- HER KCZANKDR BlJLIJIRJll 

aıaa:a ıınc ::ruı:ıcı::ıı::ı: acu::aca::ıcc:ı~ı::ı • ı::ıı::ıı::ııcızm 

lfllJ'8D 33"1 doğumla erat 6/1 9U ~ mı ...-ılı baanun m ıaddel ınadde
şamba günft mftıacaat edıeeeldentir. Jer mueibirk'e cttalanacaklan ilan 

5 - Memleket ieinde ~ ~ olunur. 

33'1 DOOUMLU ERATIN fKtNd YOKLAMALAP.1 fC&A SIKA NO.SI 

9Tl • ~ıiı1 ifilınistir: 

fflirlt~ mevzuu: Urmuı. sicim. cu
J Vl' hrıavicC" ve b 'Tin mfun~o;il emti

:mm tcmtan ve pM"n'krnifp nlım Vt' s -

1 - Bor.nova bele0iyesine- ait aralık 
cokağında lfr sayılı san ral bina ınm en
kazı mahallinde s:ıhlacaktır. Tekaiit ve Yetim maaşı alanlarla 

Sıra No. Tarihler Günler 
ı - ıeo 23 Temmvz.: 941 Çarşamha 
lM - 290 24 Temmm: 941 Peışeuf1,e 
201 - 300 25 Temmuz 941 Cınna 
301 - 4tO 21 Temmuz 941 Cumartesi 
401- 5IO 21 Temmuz Ml Pw-tal 
501 - 600 29 Temmuz 941 Sah 
111 - 100 30 T--m. Ml Ca- i 1-
'JQl - IOO ıt 'I MI P.;ee..
m, _ 91a 1Alt ...... SM1c.-a 
901 -SanlMI 2 ~ 941 c:mnutesl 

* 

Saat Saat 
&31 dan 12 ye kadar 
8 31 dan 12 ye kadar 
8.30 dan 12 ye kadar 
8.30 dan l2 ye kadar 
8 31 dan l2 ye l.W 
8.30 dan 12 ye kadar 
&30 mm 12 3"e kadar 
B.30 daD 12 ~ k-1ar 
8.30 dan 12 ye kadar 
B.30 dan 12 ye kadar 

331 dofrımlalar yoklamaya çatınlryar 
taaulr Aıflerllll ı•l'nl Baıla..,lf•dM : 

337 tfolumlulann ikinci ,,oUama- vetfye çıbnlmıyan 331 doğumiula
laıma 1 temmuz 941 den fUbaren rm dafıi şubeye mUracaat!eri mec
.......... Jctu. MD1ce11efJere alt da- bordur. Abi takdirde ~elmiyenle-
ve8s •• ıeılaı•u••· Her mi9ıellel ri• nıı As. Kaaunmmn muaddel 
kendine affsterilen tarihte şubeye maddeleri mucibince şiddetle teczi

,..,.. il . •1...-.ılc1ir.) 

~ - E -.: m hrvelmin seki-zmci mad
dco;inin Ü dil 'lE'kli: 

2 - Muhammen bedel 800 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 69 liradır. 
4 - İhalesi 10-7-941 Perşembe günii 

saat 16 da Bornova belediyesinde. :ıçık 
arttırma ile yapılacaktır. 

5 - Şeraiti anlamak istiycnlcrin Bor
nova beledivesine müraıeaatJan. 

28-38--2-t 141'1 (1449) 

(Sirlt~in !lıM"mn\~~ Son vamlan hi
lllncoya nazanm. ~G9') yirmi hes 
'-·n ~ 'rii7. Y"'fmi!I altı 'fmt dol.san 
•fo'4::tl'7. lmnıştan ~ olnp btmun on 
:ıltı bin cWrt yilz cloku'ı lira Jrnk konı-
o;u Bı:ıhri Kendirci" il<i bin üç yüz alt- :111111111111111111111mwım1111umuuuım11111115 
mıs altı lira seben dokuz bmısu J.Ait- E •a•la.._ eUa •-.- E 
f'ye Kendirci ve iit- l:ıin bes vm elli li- = &L ..... ..... ~ • E 
ra otuz. bescr ku~ vedi hin vüz i aaklaft. Selerlblsaftn i 
~ ~:~ lı:urn~u da Vi+fiye '!tendir- ; Karakoç ıbcaları ~ 
emm ~Jl'fi alımda bulunan çocukla- = K nz.· remaüzraa bil-= 
". Smm Kf'.'ndim w- Ceiin Kmifirclye ~hassa mu.~ ınlıastalılıdarmave ---~ 
aittir.) = İzmir havalisl balkmca = 

3 - &as mukavelenin dohızuncu i ~be ile --~- iE 
rn-.fl.t-:-fn ~!! ~ "-1· - -.u.1.uır-. -

~.om ı.cımı Şt!K 1• = 20 HAZfRAN 1941 dm iti'buelL5 
(R'l\r Vt"V8 zar.ırm taltsimf yüzde alt- : hıuşbr Teşrif eiecekler ~ 5 

1 
m" tic;i.i Bahri Kenc1frci. yüzc!E." on iki i ~ ~ede beJedj.ye pra-S 
T ... ütfivc Kmcm-cl ~yüzde on Ud bu~- 5 ~ da Seferihisar ok>büs1erine mn-5 
mr S~im KenITTrcl Vt- yüzde on iki bu- 5 JlD caat l me1eri ~ 5 ... ---------------------------> ':"'t'İ'tı rMin Kendirdve aittir) ! rad J enilfy e ~•--7-~-- LL.._ E 

il il l =ı ?Pis •11•1••aaa" ınıııcııı::r ~~-........ ne~~~ A E k 1 . d e oe us ~l:llUiilDm 1m1e--
ss• .... ,.. .. -·• _.,,._,........... " --···-----.... ·-·-· ·t - sa.c; mu ve cn'n onuncu ma - :hal ti leri riCa ol = 

gclmele mecburdur. Kendilerine da- ye edneceği mın olunur. 

1 61l'W91• ta • ANKARA RADYOSU • de i su sul'etle t!\dil ediTmistir. : ge rme uıam. i 
Dı;ulZ yyare- i i (Şirketin müddeti l~~}Ql/9.fl ta- =.u••AA ... ll ••• HA!IUMIMlllllMI-••: 

. :. ROG0 KÖ PROGRAM: 'hi-.._..., t .__, __ ,.__....__ 

1 
• Al ... _. ---- ssssssns rı __. nmaye UUMR:llL'UIUiW 'bu cihet izMlB. BMl.l'.DtYESiNDEN • 

eri manyaya -oa:ıan dikkate alırunıyarak bu beyan- ttf 1 Ustahd. 1 ·ı L'-•· • • 7.30 Program ve memleket saat ayarı Damıe'l. • tarilünd ib1ı a ye m ım en e sııuııy~ ve ış 
e h•• 

1 
7.3:J Mtlzik J)l. 7.4Ş Ajam haberleri 8.00 se"".. ~ıdd~ &va wtir antl Oll nakil vasıtaJan şoförlerine 58 cift fotin 

Yenı cum ar Mihik pl. 8.30 - 3 45 Evin saati 12.3tl Esas mukavel~~e vaztlı di-Pl' y~ptınlması ~ i~leri müdürlü~nde
Pl•w 1'W ~ ..t ay.rı 12.33 hütfüt m vat V" snai•fn sirketm müd- kı sartrtamesı vc>ehile açık eksiltmeye 

pblar -..: K--* .-1DW D.fS AJ- tıı. detinla DilmyetilM! 1ııMmo bımmMla Me-~. JluhalnmeJt 'bedtli - li-
ya =--= = :_.Kazıa-: :WWw .. ri w. mu~ n~ a tlW b1-1 ve tM«lik i:t.-:=. = !!..ı ~· ~ 

- - ~ .. IW @dPl'fz.. 30 IM1 ....., ... • 
.e memleı.t -' #ISft •• ... pi. $erl1cleNeıı Balwi 1teJadlrd. Şerlkleı-- - ~ -* '!rtlıt . ...._ t.r9d 

-.... ..... doldaPI 11.lS Xewıp•: ~ ,..,~ J&i5 den LUtfiye K ndircl ke.11 •m- Ml- elan l~'l-1Ml. Pawtm &llnii mt 11 .ı. 
'lt&HÇ& (Diş mlffi'ka Mdlselen) 18.45 Psale ve velhefl .._. b.ıa-t Selm enelhnene mül'a,....,_n D•••• ... ue Düa•ldOl'f Cooık saati 19.30 MPmleht saat 8Fl"· K('nrlırci VP ç tfn K ndircl n"m111nna 28. a ~12 . Cl.4t6) 

lloJnlNllarJdı.. 9e A$ml9 haa.Bi 19.45 .Milzilr : ~.ru:ıl hilvela~•e - ttfa!e otomob~ .melik lll8 
Londra. ı (A.A) _ Dün s&ndüz sazı 20.15 Radyo ~azetesı 20.45 Muz:k <;.cnel sn"1 69ff1 ~@neke ~~ ~lA atm alımnMt 

Almanya üaıiM 781111an a.. alr-d- Bir halk ltllllbı6 ~li.fOIUL. Ha~nın tııb11 :'O 6/Ml tan'ltli beor.tnmtmP al- işi ~azı işleri müdurlUğllndeki şartna. 
lngiliz bombardıman tayyareleri Kiel tllrk~sil .. zmer tfirldlsil .. ~.OO Zıraat tındaki imzaların zat ve hüvifı>tleri men ~1e '1/7 !!M1 Pazartesi g6aU 
a kla lıücum etmltl dir Bir ı, bllnuıd ~ tuy:mtk rnah<ıttlteri borsası .. daireee manıC t ·roe Pqtft.'tal~l nl:ı sut 18 ya uzahımı,tır. Muhammen be-
ı:r...:: ta aremfz ~ ·döıune:::; 21.l& Milzik : S..- şarkılar 21.25 Jıliizik Yand vi h n nd 3 4 numarada mukim ~ 4915 Bra mtJvak~t ~eıımiMb 313 
*· " ~ -~ 22.10 Müzilc füccnroım BMri K~ v. L"tCiye ~ 15 kunı,.~. Taliplema teminatı 

ı--ıu- el • d •• L Karışık şarlDlılr w türknler 22.3t Met. l{rıırlircl k~di namına l>it'~le ve birer öf.lec1en ~ ~ 'MnbsıM yabnnk °"""' avca tayyar enn en mure.ı;- ~-' .,._. W.S-1........:. ı.ın. ma'lcbuzlariyle tayl edilen ..:.ı- ft a. i 8'f hfr fut h!jellll!B den ak _. ,.yan.-..- .__... <ıı.tr ti m('ıhut hih-iYet cüzdanları mu- n ~ 
ep :...n F ft ı.-.. eıdee ı..m: 1ar. fiMlıtri .. 22.45 Mi'z:k pl. 22.55 - 2100 dbinC'P v~veti altmc:la bula:nan k'iC'tik atte etıdim ne m\lneaatlan. 
~ı.__ • ~..._ -L_L_ -ı~ Y~ lJNWam - ....... rn--ukları Se.im Kendirci ve Çetin K.cn- 2501 (1483) 
DIUVllllaD umj)&,..ııe~ ~ ~ 
tir. Henflz bu hareklta dair blitün tafai.. a.-••-"CI -•an te•elfllü.sü cfirrl namlanna b'Tv J~ ,.az•ctmf!i ol-
!lt bilil ıa lllde ._...._ lııa .._ esna- ... ...._, U.H • cfukhrmın ve kendilerinin kanuni e!ı-
eında üç düflllAn avcı tayyaresinin dü- dlnt aafdı.. livrtlC'rl ludz h 1hmdwTdarmt ve noter 
türüldilti öğrenilmittir. Kahin, ı (A.A - .Maltadan öğrenil- 'R""ıt' lteymendı-n ald ~ memnfyete 

u.cı..,. 1 (A.A) - ...... na tay- uiğine 91re 1m ..a.ı. dtişm!• t.;nal'c- !>fna~ ve mum:ıilev?tc niva~eten h
yarelerinln dün akpm fimalt Fnmaaya teri ada Uzerine bir akın yapmak iste- mirdt' ~Mnalruarda Yı>odM'I hanm
ka111 yaptıktan f>fr fıllcum esnasında 6 m!şlerdir. İngiliz avcılan bunları kar- d.nk~ ticarclh~nclcrine . ~ir :kelhne ~
iıl&pua bVJaial .titihüWıılı ...... ,n-., iki dOşınaa tayyaresi dUsftrill. zıldı) ben daıre bnııkUtıbı Ahmet R fık 
lfz tanarelerhıden l>fri a..&ne dönme- mtb ve biri hasara uğratılmıştır. İngiliz r;~ gtdert'k humrtttıı:da lmzaladık
mlfdr. ta:n.-elerimia hepil salınen tıslerine larım tasdik ederim. Bin dokuz yUk 

DUIS8U&G VE DOSSELDORFA 
YAPILAJll llOCUltLAll 

dönmilştilr kırk bir .enesi (c:fzı1cli\ Tf"t'llml1% ıymın 
• birinci Salı srllnU 1/11941. 

Ahmet Refi\ Geçtan imza91, tunir bi
rinci noteri ttsmt milbrll ve imusı. 

5 """"''"""'"Mfff"'"'"""""'"'"""'"Hl'I i lfemap 8PCllllJJOI' 
: Muhabetoe ve 1111+mebe ~i 
i vüufl" f"fll'ttee ~ lıilen 1* .,..._ E 
~ .._ lhti~ vardır. :fıoaMIUll bi1en1er i 
§tercih edilb'. Ymı ile posta kutum! = 242 ye mlhaa&tlnl.. = = ı - 5 (1444) ~ 
ıınııımmıııı1111111r11111111nn11uımnmttwttn= 

ğ{inecte kayıtlıd~. Bu <&dan bmir n .. 
rus lc1arelln&lea verllmlştir. 21/5Jl35 

lzmif' nüfu• üfattsf ttmıl mühi1rll 

,,. --~ 1 (A.A) - Hna arnnd
Dla td»Uii: Da.. ............. kmr- orsa r~mı1 .,,r. 1962 T. C. 'Nftfns Jıii,,fyet eUzdanı 

t• ~YMlltaJIM suretmiB ~ No. 268415 n&lerine mıtDIUP tayyareler R..r,,. Bea- lNdB 
Cle Ahnaa asaqi -ntablanna bücwa G ~ Tmml 
~. 01Iİlıl>uq ve Dü..e1dori b. H5&C1 Ummnl ,ekfm 
llııiicu..... ..- lıedefleriai aıqk.il etmit- Z,AIÔR.K, 

dı. Bma .... ~ büyük 711AtPD- 15 .. Balda 

4 31 1 
ıwtkh 11'1/!Mt tartı.~ (69$1) ~-. AU. inri ,,m .. ı.ı,,,. ~ Keta
m ~ """"olduftu taıdk tnlmdı. d'rci. Atlı: CPff1' Ultfi Babama"' adı: 
Uin dokuz vib: knir bir ~ (ill'I b- L{!rlfı. A.aat1U& ede Liltfiye. DO!}ttm 

9 
25 

,.-n,. çiıı:ildil TPmmuz . avının bt~nci yeri- h:tab'. Doğum ta.riM: 1/419!8 di-
Sah .gftnG 1/1/Ml tti: '~· N<fifu HM~ yazıh ofdu-

... ~tu. 
Ba Mrelr•ttan dört tanaremiz üuii

be dön.0 mitdr. 

Biri 30 ve biri 15 k &L.1. d ptı mı "erl, ~ f zwdr. .Ma1'elfe t1e'J/tl 

ol~ ıcRA llEMURLUCUN- lu ilHrinie hmirslclliunı~';t :urıU: kövü: Fnik ,.,a. HnM No. 87. Cilt No. 

Bir
• '--..M ..... ..J-1-··t tahtı hacze altnıTıı lu resmi nıübürü ve iizerincle ima 40. Salı 'fe No. I!. 'Ne BU1'etle verildiği: 

UU·1'-- --..v r Tehdilen 
ALMAN RF.SMI TEBLIQl usulen J>U8'3'&bal ~~tin.sın;. ~r_ar •er~ T. C. Nilfus hUviyet cüzdanı Bu ".;:fn rnzdamnda adı ~ 1'41vlyeti 
Berlin. 1 (A.A) -Alman~- len 1659 ya t ı UD • ınncı ~ No.274R74 'lfl%t" "'°" cm. Uttf« Türkiye c;ı,... 

itenhiu»n teblili : Xarpatlarla Tripek ması 15/1/941 5:d1 g\in.U saat 14 de Aile ismi, yani IAkab ve s5hreti: h11ritıfti ~ oı.n.Je rifu Jcüta
bataklıklan a~asında Alman orduları ~. C~~~.et ~danmdaki in Kcnd'rri ad : Mustafa Saim. b::-basmın f1ilttd,. Jcrmttlıdw. Bta ci.ıdtm t!"IRW tli
~talariyle beraber mağlup düş- hıcıarlal' ıdaresf onunde ıcra kılınacak.- adı: L\ltfü. Anasının adı. Lütfive do- fa cfairnitıdft oerilwdftit'. 29/ 5/9SS 
be ip edenık ~ı~ 't"e Lem- br. ~um yeri: İzmir. D$ım tarihi : l.ıınw mifu id.ID'ai t'UMI mAaril 

r~n. iki ta~ ilerlemebedir. 1 ci arttırmada mal. y~z~e 75 ni bul- 25 I 3 / 1341. Dini: fslAm ntifus ,,. iMZa 
Bıa~ıst?k ile M!nü: arasında muhasa- madı~ı takdirde ıkincı arttırma~ı ·ütüğUne vıwlı oldı.ıi;ı veri' Vll~yetl: G~ ...-,: 
~ edıl.mış bulunan Sa.yet orduları bn- 16/71941." Çarsıımba günU aynı saat ve tzmir mahıtlle veya köyU. Fatk paşa ha- lfbta lit1ri!lft effııdaN nntiwle Noter 
tün gün muh~rayı Yarmak itin bey- mahalde icra le lınacağından talip olan- n r0 87 ne suretle verildiği: Te'bdllen. mu•u,.. JcarJc biritlci mtıdd~ri eU:4-
hude ve ne';nıdane teşebbüsler ~ lann ytlzde iki buçuk dcTWiye ri!'ıumu Bu nüfus cüzdanında adı ve hnviyetl mına tevfikan çıJcanltMttw. 30/6/941 
!ardır. En agır tankla~ da yardıma ile m~<ıterlye ait olmak Ozere m dosya yaz•lı olan Must..ı.fa Saim Türkiye Cüm- lzmw dciU 'birinci ftOteri ftaml mfl.. 
8 Ui 12 dal~a geni~iğınde o~ d8t- numaruiyle mahallinde memurine huriyeti vatandası olarak ntıfus knttı- 1ı.üm ,,. flzemuk imm. 
manm müteaddit defa yaptıgı huruç mtlracaatJan ilAn olunur. 
teşebbüsleri fevkalade kanlı kayıplarla - M.ud.u fffMa.-1 kırılmıştır. Dunaburg ile Vilna arasında tZMtR Stcn.t 'MCARET MEMUR- ZIPaat Mefdelll H ... M!" .... uıen: 
geniş bir cephede Duna nehrine varıl- LUôUNDAN: Mektebimizin 60 lira ücretli katip ve daktiloluiu münhald1T. U.., mezunla-
rnq ve bu nehir müteaddit noktalardan (Bahri 'K"1cftrcl) tfeam Unvan.lyle n tercU. olunu. Taliplerin eY?akı mUıhiteleriyle 9/7/941 tariMne kadar mek-
~lştir. Burada da düşmanın şiddet-

1 
tnnird" Peştl"Tnnlcılaı- ba<ıında Yandevl tep mi1dür1Dğüne milracaat!an 2467 ( 1476)' 

li hllcuınları akamete uAramıştır. Al- hanında 8 numanth ma~da c;uval 
man tanareıerı bütün cephelerde dücı- kanavfc•>, skim, urgan ve buna b@lln'r YDdyet Dallnl BnelMenllldall : 
Jll8'!1 takip ederek hırpalamaktadır .. So mtla U1.enne komtc;voneuluk ne ~- Odftnit - Adaglde :J"Olanua 6s670 !ncl kllomem.lndeld 1>1r aJ'8li )'lla1mit 
~~ dÜŞınan 280 tayyare kaybet- t''.ll eden Bahri X:endirclnin lsbu ttcaret olan Mton.rme ta1>11,e11 kSp!Gde ~k fntui. 'ta1>11Jıenln yerine •omnui ft 

ıni$tir. BunJann 216 
81 

hava muharebe- ünvanı ticattl kanunu hnkt!m1mne 2z5." Utf!h'ellk ah..., _.Ye 1>1r lirslr ayak dlftlll 7097 lira 7S biat Wf 
dnde dü.-.UrülmnıtUr. r.ilre sicllin !O!i1 numarasına kayıt w hedeltte 28/6/941 tadhlnden ltlhaNa 15 8'hl mGddetle aQk ....,._.,. h: 

Balıkc:ılar Yanmadaa cenubunda bir lt"c:cil edildi~ nAn olunur. nuldalunchm t.teU1ertn 2490 ..,.. ~ .....___ llN ~ 
Sovyet muhribi batırıbaq. c1llerl de SlclD ti~ memnrYu~ remi! mtl- tftlllnadaıV1e Mdlbıi 14 T-- 19ll I pmıtelıl .. ı 1 1 de ~ 4laW 
ilr ......._ ulrahJ--... r. Tmlk tmmı cmt1awı hw ... .....- J 1 1421 ( 1477) 

Vatani hizmet mukabili maaı 
alanların nazan dikkatlerine 

lzmir n~ı terclarlıfrntlan: 
1 -Telmiit ve Yetim maaşa aıanı-la VataDI 1U:rmet m•ılrMili ı-. .ı..,ı..._ 

şimdi.Ye kadar aenede iki Oefa tibi tutuldukları yoJdeme u•meleti 3/1/941 ta
rih ?a 415& No. kwmwı birinci ıwlııle~le kısmen bldınbmı olduiıwıdm 
buadaa soma zM nss?m Y"*lemelan. ve bununla allkah işler hakkında ,.. 
pılwak a'Wmele aıvtda g&ıwflm.-.: 

A :. Yüklek tahsile dwam eden erkek çocuklar: Maaşlarını l>izzat JsaJar dahi. 
B : M at'.....- W:ızat almıyaa '1eWbllum m6tebft ..,. ~-
C :. ._ ~ )'mi. 18 yaşmı ikmal etne:ıniş olan im '" erkek ~·-.. 
Eckidee ~ glbi yoklama wWMleslne diridirler. Blmlaım d'pnıla .... 

maaşlarmı bizzat alanların bu '4i3fetmi de.mn ettill maiJetoe isi 1 .a. IDlllll 
W "rhsspbe llliWiırliiiaün t.,.ıedl !aMf b)'!tlanm Mvi ..,.. .. ..,.., eGıısa 
•lenw imM eyWikleri takdirde yoklama llrnUhHeri .__.. 77 1'• 
ve.rilecekm-

1 - Aaaık bneam'llll y9klamasa _.Je'19 alt W !Mlideli hC ı• bMt
Dllll ~ ttç ay soma nı.~ &l~ l'e hnuntllı 119/Ml ....._ 
~ bulunduP cihetle ~1 tarihinde neşre .............. ~ 
Je 6/91Ml tuiWne bdar yapılwek tetB,ıata yine eekild lllJi a ele ifa .-. 
nwaldır. 

3 - Tekaüt ve yetim IMBfil aı...ıuıa wıtaat Mzmet JnUbtıili 1llMt .ı-ı.- ı 
~ gerek. hm.at veya bil.YU&te ehnm, gerek yoım... wwnel ... 
tlhl o1e•Nv veya olmBSM>ler At-'- l Ml 90ftUINI kadar fet.ein6 ..._ hllW-
yet cUzdan1anna maaş kayıtlanam bir .billAnnaın deJCi ~ ... .... 

.......... .,... """ ltaftada lld -- ...... eclll• lllllftP. Kayıt muamelltma 1 ~\il lMl tariW.n1- ilimea bık .,... 
l:tındmı ... + !Nn•i«.den :maae alan l:ıiltmum miitebidhı w yetknlaıtn bu ta
dhtm 'ttr - ..ı.,,. ....-h sfWerl elteıindekl ,.,..,.. BllftJ9 hlul) .. 
e4I f 'an ..... en ! .ıen w r-' nnetleıl)t. Mtlllte •• u• ........ ... ... _... aı.- a •h' ıW J'apbrmalan » • o .... A1uııı1M M1 ..,._ ._..._bu lmS'd m r1 'sıiml ~ m t'M" ...,_ ....._,.. 
cüm. Lctflset illa --- • - • - 1 .. (lal) , ........ ~·-den 
~ IMlch.d. ... ..-Ierln katran bittim nıaMetlyle bp-

lanmua iti kapah zarf __. Be ebll11ne7e konulmuttur. Ketlf bede1l 24,6!! 
lira 40 Jmn.ı 'ftl Bit teminatı 1846 lra 68 l:qrupr. Mubftle eblltu. ~ 
chrhk ltled genel ı.--ı. ve fen.t tartnllll}ıelerl proje btlf ~ban 
mtttefenl dlfeT e.nl: 12 J hnıı mub•Wnde fen it]ed mlldadtllfloden ...
leeeldr. 

11.ale f 417 /941 pazamm gilnii saat 15 te alml enclbnene yapılacaktir. Ta
liplerin ilk teminat makbuz 't'eya mektuplan ihale taıihlnden 8 aGn e<nel he
ledb'e fen ltled mG.c:lilrlUIGne mUracaatla alılcaklan feaat el.Dyet ft 941 ,... 
lma alt dcaret odw n.lb!an hnzah .. rtname ve lrawmen lhna Jlznqelen dlı
ier Tetalk ile 2490 numanlı hnanun tıı.dfab. 91ft'•erılıııııııle ~n teli• 
ilk _._...,. ihale glal •at 14 de kadar dalma ncil!M" 'INll1Mlad Jlıam.. 
clar. 18 1 7 il 1375 (t 44Z) 

........,. .................. •111••··: 
~ 7.S ili 

Twat ... 
La ICw. 

Fl 
Kr. ------ --'AedM) 29000-"000 12 Biıdnal .... --- 279 Ol 

SOOO- 6000 S 1 K.,... eti 229 SO 
1000- tSOO 41 o- en 46 iZ 
2000- 2500 46 Ta.ya ,.._ 86 JS 
2000- zsoo 160 ~ (Uda) JOO 00 
500- 800 62 ZeytiwN (J.S Mit) ı7 20 

2000- ısoo 6-50 1>.ea• 12 " 
1000- 1ZOO 47 T • ..._ 42 JO 
1000- 1200 24 Kma ._..{Hen.) 21 60 
800- 1000 Ja Makama (ekatra) 21 St 

25000 1,50 Sobalık .... ..._. 21 lZ 
(Toa) 20 147S Maden kömüıG (Zo-culdak) 22 12 
(Ton) 10 2650 Kok k.8111\lıl f9 87 

Mekteblm.bıin 94 l ..U yılı U.dyK& için yulcanda clna w mlktadan yBZlli 
erzak ve uuWubt 2/7 /94 t taıu.laclen itibueo 1 S c6a mGddetle atak ebllto 
....,. baa1mtrt olup 1817/94'1 cama. aünü aat 15.30 da mektepte aıOt..-ID
kil ubn alma komi~oeuı.-la eblltmelfti .,a~ tallpledn mezktlr ~ 
ve aaatte eired temlnatlanm lzmir mektepler mu'*••hecltlil Tez:nealne Jabraı
rak makbuzunun komisyona 1'emle1erl. Bu ite ait şutMmf'W tı1-* ....._ 
Jenler l.er sin mektep müdirlüiüne nriineutlan Ub oltuaV. 

2 7 12 16 247, (1480) 



.,. •.. 
Amerika bir tleo gibi 

Sovyet-Alman 
harbı asıl bun-

SiYASİ ·VAZIYET 
hazırlanıyor 

VtŞI - SOIJ(J4i1 
Sovyet ordula- 0 d • • t • Ruslara ıröre Vi
rının iyi muka- r.

1 
u ıçı; ~e ~~ş şi hükümeti Al-

SON HABER 

Münalralat Velıilinin beyanatı 

dan sonra şid· 
·detlenecek 

,· emet ettij(i mtı yha~ ot ar 1 manlann biz- A •k •• - a sısa ve- merı aya vapur gon-
anlaşılıyor riliyor metçisidir derilmesi henüz kat'i 

Alman orduları Ru• 
müdafaa hattına he-

nüz varmadılar 

AMERIKANIN SILAHLARINI ~- BÜTÜN FRANSADAKI SOVYET k 
KULUNMASI ZAMANI ,,:ı::-..::~ıaı.:: KONSOLOSLUKLARI . şe ilde kararlaşmadı 

GELDi MI? sat göriilıneınlftir! KAPATILDI ıstanbu1, ı .~Teıef.?nıa> .-. Şehrimiz- - Bir veya iki vapurun Amerikaya 
. Radyo gazetesine göre, şark cephe- Radyo gazetesine göre: Almanlar ----<>-- • -~· -<>·· • de bulunan Munakalat vekilı B. İnceda- gönderihnesi dü§Ünülmiiatü. Fakat bu 

smde muharebe durumu şudur : 9 anla · 1 b ak ·ı b ..., ş· ald 'übare b"tün Fınlandi 1 39 Ağustos şınasıy e Rusyaya Vaşington, 1 (A.A) - Dün B. Ruz- Vişi, 1 (A.A} - lşgal altında bulu- yı u pm gazetecı ere eyanatında buauata henüz luit'i bir karar vermif de-
cep~~sin::n ıharek:te ~eçmiş olan ft terk etmiş oldukları Polonyanın şark velt Amerikan ordusu için 70 milyar nan veya bulunmayan Fraıısadald bil- ls:~tıula geblmeden !vvel ı~end~runda iiliz. Bu seferler yapaldaiı talı.tirde mun
man _ Fin kıta1arı bir wk noktala~ ~mı ~gall~:!ı al~ına ~;flardır. ~at- dolarlık tahsisat derpiş eden bir kanun tiin Sovyet konsoloslukları kapatılmış t~ 

1 
drde. . ulundugunu soylemıı ve ha.ıran bir veya ikiye mahsus olacak-

Rus müstahkem hatlarına taarruza baş- ı~ ço .. no . ar. a ~~ us ~nır ~ı- projesi imza etmiştir. Bu muazzam tah- veya kapatılmak üzeredir. Sovyet kon- fOY e emııtır: ... .. hr. 

lanuşlardır. Halen en kuvvetli muhare- Alnın al ıç?1~ gırmıh ş . tunli bu-ro:__a:. lu sisat Birleşik Amerika tarihinde şimdi-, soloslannın ekserisi dün akşam V.işiyi - M-!Gm. oldulfll uzere İskenderun Vekil bundan sonra Almanyadald 
bele imalde h d ttan .. _..__,be 90 kil man ar ıçın e emmıye ır uut>r o - ye kadar görühnemicı bir meblP teşkil terk etmişlerdır' memleketimizin İstanbul. İzmir, Mersin la h kL d 1 1 r ş u u umrı n o- kJ hald R ul " " · 1_ d ··ru b" li d r vapur nmız a aın a tun arı söy emit-
metre mesafede bulunan ve cenuptan ma a bkeraber her •v• e 1~~ılıs ord aGn- eder. B. Ruzvelt doları düşürmek sal!- Vişi, ı (A.A) -·Fransız maliye nazın ııı;~ ar mu m ır man ır • .-altat ana tir: 

1 d . 1 sahild ki ·· t nın mu avemet ettigı an~ yor. e- hiyetini iki sene müddetle uzatan diğer Fransadaki Sovyet aJacaklanm bir emir- vda~ yeni ghdiğı.' iç. in liman tesisatı 
ge en emıryo unun e mun e- Frans d 1 .. te d'ği b + le tın t ihtty L.._ __ ..ı - Almanyayn evvelce aipari• edilip 
hasını teşkil eden .. •urmansk önlerinde çen sene ız or u armm. gos r ı ir projeyi de imZa etmiştir. ı.~ name ile bloke etmicıtir. ev. umum. _ acı noa-.-uan ..,. 

.ı.w.ı. uk tl k dil k 1 dıX..-- k il d -..- a-L....:__ dilın 1"---dır B ı--t-- paralan verilen ve memleketimize .,_ cereyan etmektedir. Sovyet tebliğine gö- m Raveme ke r~ ~yes~ı: ece ı~ ur- san KUıa i im' yar olar verilmiştir.. Moskovıa., 1 (A.A) - Hariciye komi- ..... y,.,.e ~ . ~ MIUD1 • u ~b .. --
re bu muharebeler neticesinde Alman ksa us d as ekr ennd ıhn b.. an ksa ırı1şı Bu salahiyetin temdidi imza edilmiş ol- ser muavini Lozovski Vışi hülr:Umeti ta- ~d vesa.ı~e ih .. tiy~ tıekabul edecek va- tlrilemiyen vapurlar işi tamamen balle
motörlil birlikleri wk ağır zayiatla geri arkaşısın a ço •v• aanla u

1
yUk 

1
uvve

1
t e masaydı, salAhiyet pazartesi gece yan- rafından Sovyetler Bil'liği ile münase- zıyete getinnege ça}ıfıyoruz. dilmittir. Vapurlar için verilen paralar 

püskürtübntiştiir. Murmanskla Ladoga mu vem~~ etiıgı. aşı ıyor. Aman ar sı nihayet bulacaktı.. betlerin kesilmesi hakkında verilen ka- Vekil Amerikada birikmiş olan mal- ve faizleri tamamen tasfiye edilmiştir .. 
.. 1.. daki h kısmında hare- da bunu itiraf ediyorlar. --·- rardan bwederek demi~ .. ki: luunızm .buraya naklini. ve buradaki Binaenal.eyh Alman_ yadaki vapurlanıi 

go u arasın cep e R-·-1-- b. 1a h b' d d 'i"" Da ih _ _!i ___ L d 
kat daha ziyade hudut kıtalan arasuıda- u.mıcın ır arruz ar ın e o er~ S • _J k • h _ Vişi. Berlinin sadece hizmetçisi- ma nn raemı temın ınacce.: veuit eniz ticaret filomuza ilavesi mevzuli 

ki h bel inhisar. tm 1~-.3!- Al- ce ,muvaffak olmıyacaklan, fakat mu- urı }'eue l arp dir. Visi -bu harekete sebep olarak Sov- hakkındaki suale cevaben demlftir ki: balıia değildir. 
mu are ere e e .... ı.ewır. d f h b' · ff 1 - ti ba lllllfll i 

F . rd lan Kare]· be--L--d a aa ar mı muva a.Kıye e şara- yet di~Iomattk h....,etl..1-~ kon.so- ım111mmn111111111111111111m11111n ıu11ın111·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
~a~ve tın ~k ha~ k d: caklan çok söylenmişti. Bunun doğru losluklan azft v~ ~em"u";law;;~~c-devletin D eg k · ı t b Jd 
ciddi \~~a ~dir .. arşıRus ~duğu aniaşıl.~;\~~dır. :ratdAlman Beyrıatta Fran" nizam ve asayişini ihlal ede:r mahiyette ıın a şam s an u a 
tebliğine göre müstahkem hatların bazı b'lamıkzlun~h Ş1 .. e el"ne da vailrd' ayana-. faaliyette bulunduklarını ileriye sf.ir-
kısıml . . l d uk bil ta ı ece erı enuz ma um eg ır. ) k mfürtilr · 

arruzı:;~=~~ :~ın:ülmu; ALMANYANIN GAYRETLERİ sız ara arşı :8.öyJ~ bir karann Fransız milletinin b •• •• k be ld 
lerdir Hankü Sovyet garnizonuna karşı Siyasi cephede Almanyanın bütün aley~ne netice vereceğini ~yleye~ Lo- uyu ır yangın o U 
Fin k.uvvetleri taarruza başlamışlardır .. hedefi Avrupa devletlerinin Rus komü- naleyan a. zovskı kahraman Fransız milletinm bu 
Hi~ bir tarafla irtibatı kalmıyan bu gar- nizrni ve dolayısiyle onun iş ortağı tn- Jiı. V r tedbirl~ hlç bir alAkası olmadığını ili\- İstanbul 1 (Telefonla) - Bu akşam (DUn şin itfasına çalışmışlardır. Yangm esna· 
nizonun kıs bir müddet zarfında teslim giltereye karşı birleşmeleri noktasında ----<>---- ve etmıştir. akşam) Kazlıçeşmede büyük bir deri smda bina dahilinde kalan lld amele 
olmağa mecbur kalması ihtimal dahilın- toplanmıştır. Almanya buna büyük bir j -----""""~" --- · fabrikasında çıkan yangın genişlemiş ve zabıta memurlan tarafından mlişldilAt-
dedir ehemmiyet atfetmektedir. EEıasen milli nglllzleP Hamas ile Polo~ıa Jıa!!lfte~I ue fabrika tamamen yanmıştır. Ateş saat la kurtarılmışlardır. Marko ve Hüseyin 

BÖYöK HAREKAT SAHASINDA so~yalizm . Al~_anyada ~omünizm ile 'J'üdrnilribl lıaradan Padeıe~s~lnl"" ölörnfi 18;30 da fabrikanın a1t kısmındaki boya adındaki bu işçiler vilcutlarmın muhte-
....... ,..1 hareka mucadelenın ıçınden dogmuş ve sene- a-.a•-'ın s. _.., ~il . • kaynatma d.airesindeki kazanlardan bi- lif yerlerinden yaralandıklarından Un. 

~I ordulann çarp~~:ır1 ~~ }erce komüni7.m aleyhdarlığifo beslen- .... ..,.,.. I "e~H eP.. Londra. 1 (A.A) - Polonya kabmesı rinin patlamasivle çıkın.ıs diğer kiınye- dat otomobilleriyle haat.ahaneye kaldı. 
gelince şarki PrUsyadan ıtibaren sahılı miştir. Nazi partisinin mevcudiyetinin ---o-- - fev~alade bir i~a ya~ .!:~dere~ vı maddelerin de iştialiyİe bir anda Uç rılmışardır. Hilseyinin yarası ağırdır •• 
takip ederek şimale doğru ilerlemiş olan hlkmeü komünizm aleyhdarlığına da- Londra, 1 (A.A) - Royterin Beyrut kinın hayatım tebcıl etmış ve olumUnün kattan ibaret bulunan fabrikayı sarmış- Ve hayatı tehlikededir Yangının tevlit 
bir Alm8? ~olu Baltık _:ıahilinde Libavı yanmıştı. yolundaki muhabiri bildiriyor : PoJony~ dAv~'? !çin ~}A.fi etmez bir zi- tır. Yangın mahalline Fatih ve Bakırköy ettiği zarar yüz bin Ura kadar tahmin 
~~ e~. Keza Litvan~ada $olen Şimdi Rusyaya harp ilan etmekle Al- Vişi hatlanndan alınan haberlere gö- ya teşkil e!lıgmı teyıt ederek hayatının itfaiye gruptan gitmişler ve silratle ate- edilmektedir. ı 
istikametinde harekete "eçmış olan baş- manya 1939 p11ktının imzasından evvel- re, Beyrut halkı Vişi kıtalannın muka- =~~~nlyatti~d~--~ttır~~lıklar Hll!llllllllllt~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııınmm1111111u1111111111mı11111111111111111n 
ka bir kol da $oleni aldıktan soııra Lit- ki vaziyete dörunü§tür. Aynı zamanda 't'emete devam etmemelerini ve daha ~ e ,.... ..... tel.JilrtU e '-'1Aten sonra Z /d ı. / • Ü b ı. / 
vany~!'ın şim.al hudud~a ~~ıştır .. Bitler cKavgalarım> kitabındaki prog- fazla beklemeden limanın teslimini Bey. ahval müs;aade edince ce~~inin İn~t; Ongu aRfa af efı~m m •a a1ta arı 
Bu bölgede bır Sovyet tümenının ~1- rammın tahakkuku cihetine geçmiş bu- rut makamlanndan istemiştir General reye getirilmesine ve yenı :mşa ettirıl-
man kıtalan tarafından muhasara e_d~- lunuyor. Rus harbi Almanyada sempa- Dentz hu talebi kabul etmeybıee halk mekte olan Polonya gemi&ne İnyas Pa-
diği ve esir olmak ilzere olduğu bildiril- ti uyandırdı~ı gibi Avrupa milletlerinin raleyan etmiştir. Galeyan o kadar hii- d~re!ski adının verilmesine karar ver- Trabzon bı·rı·ncı~, Zongul
mektedir. Vılnanın hemen şar~d~ ha- sağ cenah zümrelerinde de memnuniyet- ytlmüştür ki polis halka ateş açınak mıştır. 
rekete geçen Alman kuvvetlen şunali le karşılanmıştır. Şimdi Almanya ko- mecburiyetinde kalmıştır. ..,,._ __ _ 

'81'ki ~k~etine tev~c~h ed~rek münist aleyhdan hislerden istifade ede- General Dentz Şamda da lüzumsuz Anaerll!ada yalıalanan d k k ı d J 
:Minsk şımalinde Polovsk ıstikametınde rek bir Avrupa birliği kurmağa çalış- bir mukavemet göstenneğe teşebbüs et- eaRafGI' rnafllıentede.. a ı• ı•ncı• ge ı• er 
taarruzlarmı inkişaf ettirmektediı:.. Bu maktadır. tiği zaman Şam halkı böyle bir galeyan 
kuvvetlerin Li~an~adan hareket: eden Dii!er taraf tan Rusya da sol cenah fi- Nevyork. 1 (AA) - c,su.stuk suçu 
hı-netlerle iş birlijti yal)Uak Leningrad kirleri taşıyan zümrelerden istiEadeye göstermişti. ile dün tevkif edilenlerden yedisi Brok- Zonguldak, 1 (A.A) - Atletizm fede- bilfilıare stada gelimniştir. Milsabaka-
bölgesindeki Sovyet ordulannm gem. çalışıyor. KomUnistler 1939 Ağustos HUMUS· TÜDMÜR ARASINDA lin mahkemesinde suclannı itiraf etmiş- ruyoma tarafmııılan tıntip edllm lllUP 1-da ~ w.-. nılsl ve kalabalık 
rine doiru .. lm harekette bul~ paktından evvel Demokratlar1a birle~e- tın1BAT KESİLDİ lerdir. 18 zl camsluklarmı hıklr etmiş- atletizm mtısabakalan burada yapılmış- lm halk kltlesl hamr bulunn-.tun Re-
muhtemel görillmektedlr. Ahnan teblı- rek bir halk cephesi kurmuşlardı. 1939 Kahire, ı (A.A) - SalAhiyetli askeri lerdir. tır. Müsabakalara Trabzon, Zonguldak, ticede Trabı.on ekibi 92 puvanla birin· 
iine göre Bialistokla Minsk arasında A~osunda Alman - Sovyet paktı im- nıahfıllere göre her ne kadar İngiliz Suçlular hakkında karar 15 temmuz. Samsurı, Giresun, Ordu ve Tokat atle~ el. Zonguldak '16 puvarıla ikinci, Samsun 
muhasara edilm1' olan Sovyet ord~ zalanır imzalanmaz ceohe d~$misti. kuvvetleri Suriyenin şimalinde Ttidmii- da verllece'kt!r. Mev~uflar idn yatın1an lerl iştirak eylemişttr. MUsabakalardaıı 39 puvanla Uçtbıdl. Giresun 20 puvanla 
muhasara ~berini yarmak için müte- İngiliz komUnistleri iki seneden beri rü sarmışlar ve burasiyle Hmnus ara- kefalet akçesi 425 milyon dolardır. , evvel COmhurlyet Abidesinde ve Uzun dördllnell, Ordu 14- pımmJa beşine ve 
addit defalar teşebbüslerde bıılunmwr harp aleyhtarı idiler. Simdi tekrar cenhe smdaki kara irtibatım kesmişlerse de Mehmet anıtında merasinı yapılmış '" Tokat ta 11 puvanla altıncı olm\lllUI'. 
- da muvaffak o]amamışbr. Yine bu rfeğiŞtirerek harp taraf dan ohnuşlardır. şehir tam bir muhasara altında deAi)dir. Makı· ne·'e uıııııı111mu11111111111111111111111111nı1111111111111m llllllllHUlllllllllllHllllllHlllllllllllHllllllllllllllllU 
tebliğe göre Sovyetler bu ~beri kır- Binaenaleyh tngiltere, Amen'Jca gibi Tildınürü ihata eden kuvvetler İİıgiliz .7 D • b •• b tj) 
mak için en •in' tanklarmı kullamnış- memleketlerde tekrar eski harp cephe- motörlü kıtalarıdır. Şimdi bu kıtalar ''en·ıı·rken enız ayramı munase e e 
Jardır. si kurulmuştur. şehre hAkim olan sevkülceyş noktaları-

Berlinden blWirildiiine ıire llRlhMa- tNGtLtZ - ALMAN TEMASLARI m işgal etmiş bulunmaktadırlar. Küçük Istan bul da yapılan •enlik 
n edilen 8ovyet onlalanm ıeıfde hın- tn~tere tarafından Moskovaya gön- bazı Vişi kıtalannın karanlıktan istifa- Alman ordulan ... 
bnk Mlnsk lstibmetlnde furnlllan- derilen iktisadi ve askeri heyet Sovyet de ederek bu noktalar arasından ~ 
na devam etmiş olan Alman motirl8 hUkUmetiyle sıkı temaslarda bulunmak- lan miimldln lse de TUdmUrdekl Vlşl ı.tanbul, l (Yeni Amr) - Deniz bayramı fehrlmbde hararetle kutlamnıfbr. 
bnet1eri MimJd lıMal ~. tadır. öğrenildiJine ~öre İngiliz bUylik garnlzontmun kımıı küllisi ehndi İngi- a• • al 
JDmlı: ..ı Snyet topnklan dahilinde- elçisi B. Krips B. Molotofla eörüştilk- lizJerin iyi bir muhafaza çenberl altın- lt(&yı iŞ~ 
.&r n difd lltlbmettm ıelen tlemiryoJ.. ten sonra Büyük Britanyanın Rusya ile da bulwunaktadır. 
1armm .. .._... Wr aoktadar. Moman yan yana harp edecE>~ni bildirmiştir. LtmNANDA FRANSIZ MUKA VE- e t t i 1 e r 
lstlbmetinde yapalaeak mil~ vtSt VE SOVYETLER METl şiı>DETLİ . . 
Ut 'ha'lmnmdan h wvkllu A~lar Vişinin Sovyetlerle siyast münasebet- Lcmdra. ı (A.A) _ Royterin Suriye- Berlin, 1 (A.A) - :Alman arduJan 
leia eok Ml,ek elH 11••dyetl Mis Rhm- lerinl kesmesi, Almanya tarafından teş- deki hususl •muhablri bildiriyor: LUb-~Amm teblill: Bulln -
Gla muhakbhr. Fabt 1nanmla M- kil edilen Avrupa blokuna iştiraki de- nanda bütnn g0n Cedre ile Haapaya bah Alman btaJarı Rlpyı aJmıelanhr .• 
ra'her Alman ortlalan -1 8m mldafaa meldir. -Sovvet matbuatı atasesi • Vişi arasında top 118Sleri işftihnlştlr. HOcum JataJan 11118U1'1an mutaudan ae-
.. ttan.. llmls ~ Hlmanıllda· hükiimeti Almanyanın hizmetine gir- Muannidane davOşen Viş1 Jrunetleri çenk aUratli bir ilerl haıeketi ile tehrbı 
atar. A..ı 'bly8k llueUtm Mim~ mistir.> diverek bunu izah etmiştir. yeni takviye kıtaatı abmsa benzt,orlar. eemıbu garbi Joymm e11811eD daha 29 ha-
.....ıa. aluıdlı 'Yllku nlnuısa t.lnnm JAPONYA NE YAPACAK ? Müdafaaya wk mftsait olan eartlar mili- zlranda ltga1 etmillerdl. 
e.lilelliJir. Japonya henüz vaziyetini tayin etme- tefik kuvvetlerin ileri bareketlnl yavaş- -~-

Daha cenuptan Lutsk bölgıesinde mu- miştir. Almanyanın japonyavı Rusyava Iatnuetır. .SlolHlll Renni l'ellllll 
harebeler yine AJmanlaT 1ehinc1e tnld- karşı tahn'Jc ettiiti ümit edilebilir. Ja- Pns'-- 1 (A.A) _Slovak ordusu-
şaf g&tererek Rovno b8lgesine kadar panlarm Çinde Çan - Kay - Sek hUkU- 'IAU15t 

Muhtelif deniz y&n§ları yaptlmıf, geee leyin tertip edilen fener alayı bllba
heyecanh ve güzel olmllflur, 
ıııııııııııııııaııaııaıaııaaaaaeııııııııııııııııııııııııııııııı 

Rusyada milli Bir lnt(iliz - Is-
müdafaa kon- panyol çar-
seyi kW'uldu pııması mı? • 

INGILIZLER SOVYET GENEL iKi TARAF CEBElOTTIRIKTA 
IURMAYI iLE TEMASTA ATEŞ TEATi ETllŞLER 

yayılmış bulunmaktadır. Fakat Sovyet metine karşı 'kurdukları k'1kla Nankin Orta Şarkta in mm bugtln)dl tebllll : Slovak kıtaJan 
tıebliilerine göre Alman motörltl kuv- hOkilmetini şimdive kadar tanımamış • c16'man mubvemetbıi Jmmakta ve ri- Londra, 1 (A.A) - ldoekova rad- Berlin, 1 (A.A} - D. N. B. AJaıui 
vetlerinin ilerJeylşi Rovno blSIRe~ olan Almanya ve İtalya şimdi bu htıktl- • h k eat eden ditşmanı talclbe devam eyle- yoeu Stalinin ıeialiii altmcla bir milli Madrlcldea hlldirlyor: Bir mGddetten-
durdurulmuştur. Başka bir habere gö- meti meşru olaTak tanımışlardır .. Fakat 2ilız ava av- ~~ ~~ ~ !1:~ müdafaa konseyi tetkil edildiilndeo heıl lnSl]lz tayyarelerinin Cehellttanl· 
re de kendini ar~dan kuşatılmak tehli: <Qer taraftan fngili,z1er ve Amerikalılar ~Jar.J .Alman miıbeme .: esirlerin behaettik.ten sonra fevk.alide ahval do- tan plerek lsı>anYol topraklan 6-ftn. 
kesine maruz gl>ren Rus kuvvetlen da Jaı>0nyavı ~yadan aymna~ ea- tİ h yısa sUra& artmaktadır Slovak cOzU- layıaiyle ve Ser.yet vatanına halnc:e b&- de uçtukları ve kewlf hariik4idiıtl yaptJk. 
Lemberghı eenubu şar1dshıe doA'ru ~ Jışıvorlar. Tokvonun vazivetini tavlnde Ve Br yor :mıan dil$man em1 ketinde yilz kilo- cam eden dütmana brp ko)'ıiıak lç!a lan görillmüttür. Bu hareket lapama 
kilmblerdir. gecikmesi bundan ileri gelse gerektir. il ~ e Sovyet milletlerinin .&ratle Mferber latikWinin ihWi demektir. Yeni bir k .. 

RUSLAR ÇEKtLEcEK GiBi !şveçe gelince, Finlandiya cephesine mrire er ~ edllmainl temin makaadiyle So~r tlf eana .. nda lepa~ol dafi toplan hlr 
Prut cephesinde dOıı de millıhn hue- t~ çok gönüllü akını kal'Ş1Smda Antel'lfıddall yeniden ,, ....... Reani re ... JY 'blrllii yüluek tGraa riyuet divaniyle tayyareye atet açm11lardır. Bu tayyare-

Ut olmamıştır. BUtUn faaByet ~ İsvec hükümeti valnndıı izahatta bulu- ..... _.. flQ1Yfll'fl ı-• __,. halle komiaerler beyetlain apğıdald ka- nin buara uğradığı zan edilmektedir. 
uç kısmında temerkilz etmlştlr_ Diler nacakbr. Bu suretle İsveç ordusuna ~-- Roma. 1 (A.A) - İtalyan ordulan rarlan ittihaz ettiğlnl bildirmittir: Buna mukabil olarak Cebelüttanktald 
}mmJarda mUhim bir hareket görUlme- mensup olup Finlandiya ordusuna gö- dalla geldL wnum! karargAhınm 391 numaralı teb- 1 _ Bir milll müdafaa komeyi tq- lngiliz tpçulan da, tayyareye brp ...,. 
mlstir Fakat Rusların bötün cephe u.ze.. nü11ll girmek isteyenlerin vaziyeti tayin --o-- illi : Maltada cereyan eden hav,. muha- kil edilınittir Bu koneeyin reialiiine rekete geçen lspanyl topçulanna atef 
rinde ·j(en.İŞ mikyasta bir ~kilme hare- edilmiş olacaktır. Kahire, t (A.A) _ Orta prktaki rebe1~ri neticesinde . •:' teşekldi~ Stalin, reie ~ua'YirıJ.iiine Molotof, aza- aÇDlltlardır. . 
keti hazırlamakta buhmduldan tahmin .AMv.PWATJA VE JAPONYADA lngiliz lana kuvvetlerinin tedricen art- j~ d~ ~~ al~ler :açmde hklanna da müdafaa komiaerl Voroto- ı.panya hükümeti bunu Jnai)tere h6-
olunmaktadır. TE$1RLER bnlmuı iti. aon zamanlarda Amerika ::~~~ ~~ ~cı;aa1~0'; lof, riyaset divanı azasından Malenltof kümeti nezdinde flddetle prtesto etmit· 
RUSYADA BAVA MUHAREBELERi Berlln radyosunun bildirdiğine göre ve lngiltereden gelen tayyarelerle bü- 1m c"".,..e;n '1

1 
~ dZan ~Ye. ve dahiliye komiseri Beria eeçilmitler- tir. 

~k cephesinde hava harekAtı hak- Alman muvaffalnyetleri BiTlec;ik Ame- yük bi salah kesbetmittir. Amerik.adan ° ~~~yyare er ed k bi e~z dir. 
kında ..... kaz malömat j(elmişt.it. '.Dünkü rika ve japonyada dPrin akisler uyan- bir çok tayyareler gehnit ve hizmete t~bş~ btutı le taarruzd.ğ b.ere h ~b!°ude- ı _ Hükümetin bütün salahiyetleri lNGILTERE ISPANY'AYA 

- b d t N k T . .,. et · . . Çok . Am •L Tı ı a rmış ar. ı er ır mu rı ı . ZIN VERl-OR bava muharebelerine dair Abnaır aş- ırmı!; ır. « evyor Rvmıs> ,.a7. ı>11ı- de. gmniştır. serı en~an tayya- hasa v tmış1ard D' v İtal müdafaa konseyine devredilmtitir. BEN • . 
'--andanlı.x...-ın tebliM-1A Sovyetlerin nin cSayet Alman tebli~nde bildirilen releri olan Tonhavılar geçenlerde gel- ağır t ra ulerigr~ T brukır. ıüst~er hk - 3 _ Matbuatta ve milli müdafaa 
... .,.... ıır;m "'"':_r:: R ta · tı dohu · R yan ayyare 0 m a eın clra 1 (A A) 1 baV'.:ı liuVvetlenne 7eniaen müthiş dar- .~ yyar~ za~ıa ıse ~~ın mit ve iyi muvaffakıyetler kazanmıştır. kiinin u..,e tesisatını bombardıman iflerinde çalışan bütün vatandatlar mü• Lon • · - epanya m ... 
beler dfrlldiAf ve 216 Sl hava muhare- oıı~_rat1e maelübıyete dô~. gidece:ıne lngiliz pilotları b_u tayyareleri kullan- =işlerdir. Sark! Afrikada düşmanın dafaa koneeyi teıkilab tarafmd~n itti- kamlariyle İngiliz b&yiik elçisi araunda 
IN!ler?nde olmak üzere 280 Sovyet tay- h~'k~etınek ~azım geldiiinı> yazdı[i?lnı mağa abiınıflardır. Debra T.abor l(amizonumuza taarruz haz edilen kararları tatbikte mükellef· yapılan müzakenler neticesinde lapa~ 

e,ıı · dü.şUriildüftU veya tahrip ediJ,. bilclı?en Berlm radvosu, avnca bu teb- . · v saraha ak . 1 . 
~~ bÜJ1ifilmektedir. li.ilerin doiru oldu~u hakkında Ameri- • .,.,,,,., • için yapbgı teşebbüsler . ~n a- tir M~kova, 1 (A.A) - lngiliz askeri yada paar ~nelen ıtibaren benzine 

- ~bu kadar fazla tayyarenin kan .-.ete.ini ft"mm ctP etmetdedir. /ngrltere ve Afrıkada hl:~bir't:=i~~":1~!:1rp= heyeti dün sabah Sovyet genel kurma- konacak ~dıda~ hakkındalti karar t•t-
düsUrü.lmesi ~in büy{ik mikyasta hava .AMF.RtKANIN ROL'O k tir il teınas etmiftir. bik edilmıyecektır. 
~~~ce~M~~•~ ~~h~e~n~~~~ A~anhooaaını .. y~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
IAzımd r Bu da harbın ilk yedi günü vanatı çok dikkate deir.r, nazır Ameri- ---o---- mitralyöz ateşine tutulmuştur. Bu ha- hilcwnuna uğramışsa da geri topçusu 
zarfında düşUrüldü~ bildirilen 4700 kan mallarının İntrlltereye ~limi A İH~ILIZ RAV A reketten 00. tn-:ı:- bomL.---3-- tayya- yara1andıktan ve yerine diğer bir topçu 

A 'k d • · ı · Berlin, 1 (A. ) - Alman başlmman- ı;uµ. 1HUUW•-· 
tay'ya m Scnyet bava kuvvetlerinin men an onanmasının .emın e mesı da ltğmm tebliği: Nezaıeeflnln tebliği resi dö~iştir. Öjleden SOD1'8 Frise konu1duk1an sonra bu hUcumu 1ard~-
faa1i~ Uzerinde bily{lk bir rol oyna- lüzumundan bahsetmis vp Amerilr<ının . tngil Lo dr 1 {A.A) _ İngiliz hava ne- adaları açıklarmda barekAtta bulunan miştir. Bir düşman av tayy~ ~enıze 
~ J(ÖS(erir Bundan iki netice simdiye kadar yaptt~ı silahları kullan- Savaş tan"arelenmtz tere etra- n a, İn . . bardunan tayyareleri düşürülmUş ve diler müteaddıt düşman 
~ kabildı . Ya Sovyetlerin ha- ma!l1 zam~mmın geldnni- hlldinnMfr. fmda büyük bir ticaret ge~ va~ zaretin~ tebliji : Bu sabah Riln~ ağır giliz bom are üssüne hUcum et- av ta are1erinhı de hasara u~an 

yiata bu kadar fazla değ!ldir, ya- Nazır Birle!lik devletlerin sahilleri ~ uiı:8tınışlar ~e Kardif. ],imanı. ı1e Blenhaim bom~ ta~~~en ~k- ~rku ?eniz ta~ han lar ve di- ~ifştUr. İngiliz av tayyareleri ötle--
~ Sow~ hava kuvvetleri 4'100 - 5000 '\Cmlannda veniden doniz Uslen yapa- pdd ~gil~~de liman tesisatına bil- rar Almanyanın. şimali ~bısı üzerind~ mış1b:!i~~ da tladı':° öriUmüş- den biraz sonra .ımaıı Fransa U2e1'inde 
tiıiıare Jaaybetmekle ehemmiyetli dere- naJuiı 'da biltltrmiştir Bıt Uslenn bir ta- ~...etm.iflerdir. ~-ı_::cıe~ bom~ıaı:t· Ol f:; Av tayy-::renıJ: ~ddeıJ mukave- bAdisesiz devriye ueueJan y~· 
eede ~ bc1ar fula tayyare- 1'8ftaıı Am rikanm ~ di.Jer:ta- .sonu.. aCJl}danada .Abnan ştukoları enu~s- şe eenu un unan .. le ~ ~ ~ Bu .qam ~ ..... Wr.~r• 
,. ..atır 8 .-- .......,... 1'liftan tNdlfereye -.ı41erilen malzeme- bir lD8iliz toq:ai.to muhribinde :rangm eşya ~ da tauruz edilmiş ve bu- metiN ~ · ~ JJ11! ~-_Wıifdnillia .... 

~:-:·-"»; l~~ --~ ...... ~)!'•..,~~ Tobruk ~ VP. ~Uf..~~~~=;,= .... • 


