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edl~rllll' .. TA 1~ r. uz EDEI KUVVET 11erdırdııer_ Arıglosakso lar Japor. Japonııa da mukabil ted-
~::a harbımn yeni oir safhası başla- ~0:e~~~;· ~~~1Z~sk v!

8 i~=~z ~: ua ua k af il da mottehit birler ittihaz Bdluor cı:c::~~:.ı~~~ M~~~-=-ı:t 
.Almanların yıldırım süratile ilerleye- M UVAf f AllYETSIZLIG[ kametlerinde düşman taarruzu kıtalan- çisi Stamenof 15 temmuzda hariciye ko-

'.r'ek yüzbinlercc esir aldıkları günlerde mızın azmi ve mukavemeti karşısında miseri muavini Viçinskiyi ziyaret ede-
bu harbin Fransa harbine benzeyece- MAH" u .. MDU" kırılmıştır. Bazı mıntakalarda kıtalan- Japon f"I'. emileri Hona - Kona'un rek 14 temmuzda Uç SOvyet ~ 
lini, son darbenin cabuk indirileceğini ft ı··. ı ı ı mız mukabil taarruzlara ~eçmiş ve düş- .Jliiı ._ sünUn Dobriç nehri civannda Bulgu 
düşünmek' kabildi. Bahusus ki Alman -----<>-- mana ağır zaviat verdirmişlerdir. • L,.... )J d topraklarına indiğini hUkUmeti ıunmi>a 
levkal~de tebliğleri R_us ordusunun kat'i Bir Jngllfz gazetesi, orta HAVAI..ARDA Amerika lıman- ve CJ..0 an anın iddia etmiştir. l3ulgar hariciye wnumt 
inhilfılındcn bahsedıyordu. Kızılların kAtibi Şişmanof ta Sovyet)erin orta eJ.. 
şimalde, merkezde ve cenupta üç ayrı fGl'Jıtafd yeni uazlyet Hava kuvvetlerimiz dUşmanın büylik 1 v alacaklan blo• çisine mümasil beyanatta bulunm~ur. 
baskumandanlık ihdas etmeleri kumanda rürfıf'-'e"e "ardına tccemmülerine ve hava meydanlanna 8rlD8 U"'"rl• Viçinski 27 temmuzda Stamenofa Sov-
vahdetinden eser kalmadığı şeklinde ·"ızt"' ._ "'ı I karşı harekatta bulunmuştur. Tetkikat yet hükümeti namına beyan etmiştir ki: 
tefsir ediliyor. Sovyet kıtalannda pa- etmem HO ay aı· neticesinde 26 temmuzda 109 Alman abı·ıecek ke edı·ldı· Sovyet paraşiltçülerinin Bulgaristana 
nik başgösterdiği hakkındaki Alman tırmıştır diyor- tayyaresinin diişilrüldüğü anlaşılnuşb.r. Y indiği hakkındaki iddia yapılan C1erin 
:ld~iaları da zihinleri ehemmiyetle işgal Londra. 29 (R. G.) _ Sunday Taymis Biz.im kayıbımız 36 tayyaredir. -----o-- ---o---- tahkikat neticesinde teeyyüt etmemlş-
ed:yordu. Rusya harbinin muk?d.deratı- ~zetesi Türkiye hakkında bir makale DENiZDE A __. ~apon"a lıendl fla". cd tir .. Ve bu iddianın hakikate kat'iyen 
111 a:vdınlntmasl bakımından bu ıkı nokta ncsretmiştir. Gazete bu makalesinde eli- ılapon 11apllf'ları fncr•• " . .,, uygun olmadığı anlaşılmıştır. aov.et 
hakiki bir teşhis koymağa müsait ala- yor ki : Londrada Türkiyeyi iyi tanı- Hnva kuvvetlerimiz düşmanın bir Jıada esfıfden tc1bl Saltasl flJıf'lıd fıaJJaJ hükUmetinin şimdi mal!k olduğu malll-
nıetleri ihtiva ediyord. u.. .. • yanlar bu memlekete L--· taarruz te- torpido muhribi ve iki devriye. gemisını.· • I I nln eden -• fı_.I 1 mat kat'iyen ispat ediyor ki Dubri~ & 

B rbm 'L--ır.-Lll ki f _.,... batı şl dır D b to d ofdaJı arı maaıne e fftcnne ..-a ep e v"-da yere inen ..,.,,. ... clıt,.u··ıenn· So ... 
- 8 -5MDAU lD Ş8 ID8 ~Ore JSe sehbfisünde buJuna~ak her hanjtİ bir ~.ar • ~n~mamız lr rpl 0 cuon ,,........._.-... '" 

mu~mta ~ . . kuvvetin muvaffakiyetsizliie mahk\ım muhrıbı kaybetmiştir. aynfnf görecefıfer tic:aPefinl °""1l'Clcafı yet vatandaşlariyle hiç bir :1Hikası yok .. 
Sovyet)erde kumanda vahdetının olduiona kanidirler * V!i$ington, 29 (A.A) _ D. N. B. ajan- Tokyo, 29 (.A) - Japon hükümeti tur ve b1!_nlar Romanya~!ö Al~ ku-

llleYcut olmadıi!a iddiası doğru del'Ç1dir. B d ı.:~. k'l' Tü" ki . 81 bı'ldin'yor .• Sumner Vels Ja1V\n ala- Hollandanın Japonyadaki alaca'ldannı mandanlıgı tarafJndan gonde.r:_ ilıP!. •-R!u itiı.. __ 18 ki 2800 kilometre~"ık deve.- .. ım. a. n sonra.. .,... .. c. ı ın _ r erm .-M. oskova, 29 (A. A) - Sovyet teb- ,... B _ _:, h C!.. t ı:..ı~;..-1-ı-. 
~ Oür ~.ı ö!>CI ıJ t ta ld - - caklarının bloke cdilmeJiylc alman ted- bloke etmiştir. inaeuaıey ,;)Uvye paraşu ~~ 
bir cephe ~ ~ bü ük rd 1 so crmı u cnınnn cının o u.ırunu pnr- bgı: 28 • 29 geccsı Sovyet kıtalan Ne- 1lıirlerin B~ Amerika liman1umda '.fokyo, 29 (A.A) _Japon hükumeti B~a indikleri noktai n-.a 
«unıbuna kumanda eden :V m~ IA=-h faH •W11ine _.... b~dT vel Smolemk ve Zitumlr htikametle- bulunan Japon ,..ulerlni al•lradar et- a!aeakJan bloke edilen memle1r.etJel" Ji9.. kat'iyen esa•r.d•r ve tahriJıc idıı ı.ım--
E. Stalin'tn bOvilk k'!"'gAhına merbut- :;-;..: :.::.::::.....: ~nde ~ö~ei~ :evam e~ltlerdir. medflln1 ~ bu limanJara ulramak isti- tesine Hor -e-Koqu da ithal etmi$tir. lar tarafından ortaya çıkanlmıp. 
turlar. Tıpla :FOhrer in başkumandan- . • . daha .. it bir d ko dar ~ephenın dıger ıati amet ve bolgelerin- yen Japon bandıralı gemller için eskiden Domei ajansının bildircliiine göre Hol- BOMBAIA& DA ATILMIS 
ilk kararglhı gibi.. Kumanda vahdeti- ~ ıçm .:.-:ısa ununa Y de mühim bir deiitiltlilı: olmamıştır. tatbik edilen muamelenin meriyette bl- landa Hindiatanı bakluDda da taWclat • temmmda BWgar hariciye ...... 
ahı burada KmDara hAs bir şek!lde.ken- gunu yazma ır:,__ Hava kuvvetlerimiz dilımanın mühim dıAıru Vaşingtondald Japon büyük e~ • SONU 2 fNd !llAJtlFF.Of! - - SONtJ 7 fNM •UAh•llii'8 • 
tftnı gtisterrn1' olması ve bir İngiliz as- •--ıı reci 1nız ti 1~mmUlerlne ~e ~er~e du~ tayyare- si amiral Namuraya bi1dirmiştir. ıaaaannnaanuı:ıaua ı 11111 ııuuıuaaunnnn q HIH ••Hı 
keti l'ıeyetlnhı de ayni karargaha merbut uı,.,.-te e va Ç lerıne darbeler ındırmıılerdır. iNGtJ_,TERE VE AMERİKA 
bulunması bir uaf ve hatta Jnhilil ala- yere bombalar atıldı.. MOSKOVAY A JfÜCUM TE$EBB0S0 MÖT1'EHtT 
metl telAkki ediJen şeyin hakikatte Londra, 29 (A.A) - Hava ve dahili Vaşington, 29 (A.A) - Bugün mat-
ınevcut olmadığını anlatmaktadır. Ha- emniyet nezaretlerinin tebliği : Bu ge- Moskova, 29 (A.A) - Sovyet tebliği: buat konferansında Amerika hariciye 
:reltAtın halen arzettiği manzara panik ce bir kaç düşman tavvarcsi Britanya 28 - 29 temmuz ı:ı:ccesi takriben 150 Al- _ SONU z tNct SAHiFEDE -
iddialarının da gayri varit savılmasını sahffni aşmış ve şarki İngilterede üç man tayyaresi Moskovaya yeniden bU· ı-------------
zarurl kılacak mahiyettedir. Filhakika yere bombalar atmıştır. Hasar ve yara- :vUk mikya..cıta hücum etmek teşebbüsün: ~""'~N~:....C~~~~ııe"iiiıı::5ôle!PI~ 
Sovyetler kelimenin hakiki manasile lılann mikdan azdır. de bulunmuştur. Düşman tayyarelerı 
bir bozırun vererek''P8niğe düşmüs olsa- Berlin, 29 (A.A) - .Alman tebliği: Sovyet hnva dafi topları ve avcılarının 
)ardı Alman tebli~lerinin her gün yüz fngiltcreye karşı yanılan mUcadelede atesi ile karşılasmıslar ve bozguna u~-
binlercc esir alındıjbndan bahsetmesi. Alman kuvvetleri $etland adalarının ratılmışlardır. Ancak dört veya beş Al
'.Alman ileri hareketinin ilk günlerdeki batı şimalinde bin tonluk bir dUşman man tayyaresi geçmeğe muvaffak ol· 
sUratini daha başdöndilrilcil bir şekilde ticaret gemisini batırmışlardır. İngilte- muştur ve dokuz Alman bombardıman 
devam ettirmesi tabii olurdu. Harek~t renin do~ cenup sah:li ncıklarında bü- tayyaresi dUsürülmtistür. Çıkan yangın· 
Jıala .Almanlar lehinde olmakla beraber yük bir düşman ticaret g~misinc bir tam lnr sUratle söndürülmüştür. 
'.J?izlcnmesi kabil olmıvan sey Alman isabet olmuştur. ___ - SONU 2 tNCf ~.\-R ..... fF...,'Eon.r>E • 
ileri hareketinin ynvaslndığıdır. Esirlere ~///°"'"'~r-:-,..~~~..,-;r.; 
gelince yUzbinler yerine yilı.ler ve bin- aır-7a~=~~~~~~,.,9"'"Plllftı-m ... --.,~--.-..--, 
]er kaim olmustur. Bu görüşün ifade 
ettii'µ hakikat şu olabilir: 

Sovyetlcr sderberl!klerini ikmal edin
ceye kadar Almanları memleketlerinin 
~ok içerisine çekmekten başka bir mü
dafaa caresi görememişlerdir. Ricat ha
reketi esnasında ehemmivetli kuvvetler 
feda edilmlstir. Fakat Rus ordusunun 
eml bUvtik kısmı Alman ihata manev
ralarından kend!ni koruvabilmiştir. 

Rumenler, kendi cephelerinde haro 
eden kızılların ricnti ~'Dasında, yerli 
Rus halkın bir dümdar kuvveti halimle 
ordunun ricaüni himaye i~n mücadele 
ettiğinden bahsetmişlerdir. Bu iddia, 
eğer doğru ise. Fransa harbinden bam
başka bir haleti ruhive kamsında oldu
ğumuzu isnat etmektedir. Fransada or
dular ricat ederken havatlarını kurtar
maktan başka bir sey düsünmiyen mil
yonlarca mUlteci ric'at yolJannı tıkaya
rak mukavemetin zor.luklannı en yüksek 
hadde cıkarıyor1ardı. $arkta ise S:vil 
halk kendini feda ederek orduyu kur
tarmağa calışmakU,dır. Bunu ister va
tanperverlik. ister ideolojik J{ayret ruhu 
ile yapsıp, h~disenin mahiyeti ve ehem
hıiveti de(tişmez1 Sonra yine Alman kay
rı8klarından gelen haberlerden de anla
~lıyor ki Sovyct ordularının terkett:k
leri arazide teşekkül eden çeteler Alınan 
Ueri hareketine müşkülat ihdası idn 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bütün 
bunlar Rusya harbinin t?özden kacamı
:Yan husu!ivetleridir ki Almanların kat'i 
dal'beyl indirinccve kadar her tahmini 
asan muazzam fcdakfırlıklara katlan
Jnaları icap edece~ini göstermektedir. 

Renüz mevsukiyetini temine imkan 
ı,:1.Y~. ~ir habere göre. Ruslar, sefer
ı/"lıffuıı ıkmal etmiş olan ordularının 

uyUk kısmını Moskovanın şarkında 
tahşit etmektedirler. Makc:atları Almnn 
ord':11annı yıprata l'tPrata Rusyanın cok 
lttristne cckmektir. Nanolvonu mağ)Op 
eden tabyanın bugUn de Rus Erkanı 
'.harbiyesinin kafasında deii~ez bir 
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Stalin müdafaa hattını, Almanlann bu hattı geçtikleri yeri ve şiddetli 
meydan muharebelermm dnam etmekte o1duiju anlafılan 

Snıoleuk ile ciocıntıa f6dnit" Aoriıa 

SONDAKJKA 
... . . . . . . . . . . 
Alman harp teblifi 

Muazzam imha 
harbı devam edi
yor, Besarabya 
tamamen ahndı 
Alınan esirler W rnalze• Portekiz Reiaicümhurn Ge1tenıl Kann<>M, B1JŞ1>e1ca t>e Bafkumandatlla 
ftle yalımda JJUdlPIJftefı I beraber orduyu tefti§ edttJen 

Berlin, 29 (A.A) _ Alman tebliği: JDaaaananaaaaııaaaııanaıı~annı 
Rumen kıtalan Dinyester nehrinin man- Sol yada Muıevıla 
sap mmtakasına varmışlardır. Bu su.- h 1.. L .J L / 
retle Besarabya düşmandan tamamiyle 0RRlnaa 11arar ar 
kurtarılmış bulunmaktadır. Ukranyada 
harekAt durmadan devam etmektedir .. 
Stalin hattının Smolensk istikametinde 
Yanlması esnasında tecrit edilmiş olan 
düşma.n gruptan ~di umumiyet itiba
riyle imha edilmle bulunmaktadır. Smo
lenskin :şarkında ihata altında bulunan 
düsman kuvvetlerinin geri kalanı ya
kında imha edilecektir. Bu muazzam 
imha muharebesi esnamnda alınan harp 
esirleri ile iğtinam edilen harp malze
mesinin mikdan bir kaç gün sonra bil
dirilecektir. 

\ -ahudiler bü
tün işlerde ser

bestçe çalı

şamı yacak 

Almanların bildirdifi 
bir ziyaret 

Portekiz Cüm· 
Asor bur reisi 

adalarını ziya
ret. etti 
---o---

m:fu~ıfıt~:;::eıe:we!~ BalılıaJdan JleJılnle fıa• Adalal'fl yeni gtindepı-
siyle meşgu) olan teşekküllerimiz tara- dlll' ~aJqalJIJec:elı len Po,.,elılz lıda .... 
fından çenber içine alınmışlardır.. Bu Mase· .... -s- adedi llM_..lı JJll' n....M 
dü.şnym kuvvetleri yakında imha edile- ., .. er... ı- ~,..~ .. 
cekıerclir. tayin edfldL Pesml yapt1.. 

Dün ~~ büyük harp tayyare teşek- SGfya 29 (AA) _ Bulgaristanda ti- Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. aj&Dl9 
külleri Moskovadaki ist.ihklmlan, iaşe caretle Ist!gal eden veya serbest meslek Lizbondan istihbar ediYor : 
~brikalarını ve münakalAtı çok mil.essir ashabı olan yahudilerin mikdarı dUn, Rcisicilmhur Karmonanın AskJr adaJa,. 
hır surette bombardıman etml$lerdir. mllH mUdafaa kanunu mucibince, nazır- tını ziyareti münasebetiyle adamn me
AJıfıel'ftlClll ı .... aJ edlJdL lar meclisi tar~~ndan tahdit edilmiştir.. kezinde bUvUk tezahürler yapıbmş, ~ • 

999 Kararnameye gore, bundan sonra Bul- zar güni.i adalardaki ihraç kıt&Jan reiısi-
Berlin, 29 (A.A) - General Antones- garistanda yahudilerden ancak 21 he- ~ümhur şerefine btiyük b!r geçit resmi 

konun kuvvetleri 27 temmuzda. Kaı:a- kim, 187 bakkal, 7 diş tab:bi, 20 avukat, yapım!:lardır . .Ahali reisicümhunı •Por
d~niz sahilindeki Akkerman şehrine gır- 6 mühendis, 118 kırtasiyeci ve 67 teni tekiz ve Asor birbirinden ayrılmaz• a6z.. 
ınişlerdir sanat ve mesleklerine devam edebile- lerivlc alkış)amıslardır. 

'""""'A°'......,""'""''<'° ,..,.~-....c""'~,.c ceklerdir. Bunlann ekserisi Sofyada bu- Öğleden ıu>nra general Kannona S.. 
• SONU Z İNCİ SAıdl'BDa • 



1 

SARB'E 2 

JfüsallalJeler 
••••••••••• 

Radyoda TürkülerİniİZ 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

JO Temmuz carsanaba 

ŞEHİR DABERLERi 
Vaziyeti 
Aydınlatan 
Bazı rnüşa hede 

fil'JıiindestanJarl,lı...,......,...,, türfıüfePi ..,.. Kahveleri tev
dır Ana•aıanass .Pllfwnu anlC1111afı ic:in INın•· 

dan da parçalar söyıaıemez· mır -aii işi i: n de 
Türk a '&kurumu f;alışıyor - RASTAtlAfl 1 hfct SA 

hakilrnt seklinde yasadı{!ına şil 
tur. 

YAZAN : KAzIM NA~li DURU 
ao-rii~~1du·· Vedat Nedim Törün radyoda yap- yqımda iken oralıların ıdkatli il.ti- ,._ ~uı 

tıit ~ pdı: '""1nna giı!enle- mamlariyle büyümıye başladım. Aslce- _ 

lzmiriınizde paraşütçü 
bir gençlik doğacak 

Sovyet.lerin ricatlerinde her 
rip etmeleri, yollann, köprilleıİll 
l<ün oldu~ kadar istimale 
b:r hale konması. nakledil" enıJifd 
lann }'lllalması, orman1anı 
mesi.. Rus demir yollarmm 
sebile Alman ~ifrro 
bdlan.Jm d+; fmk• Jale 
onlusun11 ~ inklr 

r.i.dea lıiıi. dlir lııalk ıiidr.iiaiıi öpeti- .,.. gidtt bir ..aı... • 1 
• Yao ılı' n• 

- .etjmljr. ı-n. bu tiidı:iilere bir L. z'' • weddec. e. iif'le ı.-t bir .. • fta 1§' de lıeV lefa 
°hem alllcaleı:uyor, hem de onlardan de- t.ikiayedir ld "-l -- at .P.ıw "?"' ' -p M ' 1 1!1 
rln IS-': al.,.__ B hn nlit bulup allar, - içia ıüıliileriw 9l'iw ya a>-

Şehriın•z fabPUuılarının geaç ff~ileı Jne ~ 
far gösterllmeqe başlanıldı, JIM'~Jll1!1 Jle de 1111-

da ıwat.ai m, ....dyo ile bidikte he• h ;, azak ......... ya ;raLla ııdirkea ~ fa-"jrabı. ~eli.in 
"de ıöy)emi,-e <;&

1 t s« Sesim dir>- öimat d..Gl ' ' -. ~ •'. ),,,. ,-~ k ~ -ti B. Fl..ı Tulı a1m re
lenir bir şey değil: fakat ben ıöylüyo- bddi,.e Wli7" açlan aianm bd.ı-ıa nlij!jıwle 114' "' ild Q'hlı: ibıi,..; için 
....._ Radyoda ceı- =·hria -..W.a- i ' "-""· 1' lı.ep.i .-im- tewD ...m.,,.a.. n2 <:anl ~ ..&yet 
"tı içifttle bentn.1ri ~~r. dir. o.lan ıa..;. ,... .... , ıa- t.il- &ıııtinin n3ıılı1 .1ıle '"".,. ... ..,.. 

Bu lıallı: türlı:ülerind- bir ltaç fayda ......_ a.ziaı ~ t..-ıa... tiidtiil...ia Ulı$ fiaıdeıiy .. ....._, - .-•ewle Jlll

cl AiıJ:•••ı~ ff.ta gi~ iıDılıa "llllV•n- de ~ .., ı- oı-e..!iii ...rit- lubuda kir ~ tay · · mu-

1 : ·~ il! ap ,,,,.. ~·· ....... ... 

"2Jı:: zorluklar luu:ş:ısmcLa hını ... 
Bir de buna t.ü.tün *•kiyatı 
la yapmak mecburi,..,ti ilhe · 
O aman nziTCtin ahrfığı ... 

Bu günkü J-ıarpt~ oynadıio rol ile I.ü- iııçiye paır~ ı..tdcmda ~ Alman mayi mahrukat ~ 
riin dl:.ahM n..,.n dikkırt.ini celbe.Rn !ar Yerilıneııi. ~- a.r süratle er:~ anı.Jrr. 

dnıyor, aaFlet edindtriyor. hele bir ye- tir. nfdı: ıaiit -miiıı_ 
- Hafta ........ ısrar ............. olaıa 

paraşütcülüğe layı!c olduğu ehemmiyeti Enelki gün Yün ı• at fabrika- Hülisa vakit kn ııııalr · · 
veren Türk Hava Kurumu, ııenc;liği bu sıında SOO lcifilik bir ~ cnıl-.a -- tabyasiyle yıldırım darbesi 
•ı>lıad. lonzırla.ınak için >1imn ~ ted- ~üt lr.uleııi öğret ri tuafmd.a INr kon- ~ Alman tabyasa mllcııdeleıı!I 
hirleri almıf ve mektep talebeleriyle ler:aıu .mlnıelı: mn>tiyle ilk laat..e atıl= müskül •eı h•lular. 

ri, türlr.üaiyı.. Ntka bir yere tanıtıyor. RAdya. z • !ilik ,...ı..z ~ ve , __ ,_ 
Ctilde, __,., .. ~ bir"9ı: yuatıyor. hlı:ran ifade edat liiıkiler ~r. ...uauistw bin ' ia tenjiai bir .bıranı * Y alaıp K.d · • dnliii gibi, ezelden ~tarak ..., Slllq filıdorini. l2slıit eıle-

Hallı: ..ıel.i,ııetı. be.cıeı >iç çeşide ay- .m.dye olmı l.dciiıa deoııacl.an. bhra- cıoldir. . _ _ beraber fabrika ve ..... ü..-ta çalışan ıntfbr. muldelif yazı)anmızda İ9m"et 

tılır: { 1) ~ edebiyeti, 'Yunuo Emre- ıınımlıık ıwl? i nalsr. EJıi devrin ~~J- •ı d~ ~tı.. 
nin iliihileıi. bekta.,:\erln nefesleri gibi: ._ı- .. u. a- •. h-d- t.e,.le- ~ - de~ 

~enç işçiler ar~sından atlayıcı gruplar Şeluiıniz Ha.,.. lmuau idareeÜıerioıilı gı1ıi iStica1 etme1:e aıııecbmdurW-
ıe,kiline başlamıştır. nezareti .ıı-lc boı lr..............._ eıtw... l.a .rlarca -.adisi. bir kQ 

(2) MZ ea..ıx,.eti· bir vakitle.- b.lı .. eler ,;...._ gôııiilca ulebrda.. blmienkn ---- • --
ı!e. ~ buralarda halk tai .. eri- •u' =• ııiiıı' ? ' . • A· dolu- r:-f 0 rak 0f 1•s•Jnde 
lerin.ia tepi-. Yaı>bld- ~!er: - ........ ı =+ iıcill' ı d.. da 

,, • cdilerelı: •-1- ~ • ..-. -·~•~L ter iıd kabul ...--.: -'}<Dri..a.k ilk bamlode yiin menca- •c...,_,., -~~ ,,.......,...._.... ~7• 

cat, pamuk mensucat fabrikaların da ıa,,.are, ı.yyuecilik ...., b...ı\anl.aa lr.o- benin istiknrıııı mucil> olııJı&'"l;r. 
ı.ı...ilaı diıduörlerinia re Leden ııed:ıi- 1 unma !.aklr.e-da ..,.a;ı - tim. cd- beplcdir. ~ önüm!!zrleld ıııiin 

(3) kimin yarattığ: bilinmiyen folklor ,....,.ı- aör' mi) • k 
.. .w.,·,eti. vm. ""' 1

- t.idik "" "': ıcten el ıı-e -
Teleke eı!ebiyet1 • saz edebiyeti, he- -. tiıha- ClllİDe. t:iır _..,_ ...;ci- ~ ~ 

i -~' .. ai lftal:amat vmlecelı:tir. ya ltarbhnn en ymmm hnmlel 
veai öğretmenlerinin kıymetli yudım- ~ hl '--~-
hıriyle genç '""ilercler .. ~ kiı,ili!ı: Hava kunım.pııp ilk .... orta olcıdlada "t o-.Ç; .... Alnıanlıır kazandık 
<paraşütçü gruplar» teşkil ed.ilmiş ve ü.derde (T- llernd.ıeri, - feri~ ~lrmam~~ ~ · 

n>en hemen ede4>i,.t tarihini alakalan- ... - ....... Bin. E..,., ......... ~e t•rmeler 
k 1 aıbılı: Wır ...... önfi. y_.,n bır {Ger Ali) d"otuu vardır ki köylii-

altında teşkilatı mevcut bulunduğuodM.. vetlerını. butun enerıilennı 
bıınlara beden tıerk..jyeai öğreıme-kri- ı..dr.tc-ı=- =-U.Lt • .. _ı..,,._ !erdir. Zira harp şimdi tiyle bir 
n'ın ı:ı· ltı d '"t '-ule · ıl ,..... ....-- 88 •r>ımı ua --9ıuı,... l tı ki b··ı·· h b' uk neı:aTC a n d. paraşu ;g: sın e paramitçü arupları .1 . . . . d"d anmıs r u un ar m -m 

- ,._acM. olan folldoır edebiyatı- inin coğu onu bilir. 
<hr. Türk, Ger Ali l!ihi. Çakırcalı j?ibi, * aJ<i deniıa eobva decllii kJm.m-lan-

8-. m 1 
1 ........ pek .z sev& na her vak.it destanlar uydurmu~tur. Bu 

rlm: daha dob-u ha müziğin üatatca bılıımnu111lar, biiıiin çecalc ruldari,-le 
tertip olammıt beııtderlnden çoğu de- beraber. yaşad11c\a•• cemaate uymıyaa 
iil. .. ı..- zen ....V: çüakil çoi.nun tewmiı lııd.iimet • 1 lanm. -tiweleıi 
ı, ı ; aM 'w .a,bxl..~ Me.ııeJ1 ca.- r:""'• d : onlmd.• .lik:sinider. Nasıl
._ \ O 1m=if .a.. cMiyi jUIWeı, 'ıı biri onlardan birinin zulmüne uğradı.. 
~ ..de ..ıı:. -....... -- tıiil- me~ıa bir" tokat yed' mi silahını alır. 
... ~ .aıı..;. ma=ariw'ir: ı....a daiia ç.ıluu:. Acttk .. h.ülr.imtt iı;ıia ,.... 
bqı 1.-.i a:iıı: ıilli;e'Ji •k: il.m m- .-...~-~ io;ön hiT iletti.-., \m .,... 
...ı.. WG lılır wıiıdıet ;raCtw. F .... - <ıyadır: hallıu1r.i heli< onu b.iır kurtan<2 
..... o.le f t 1 Şe7io Galip- ... _... ltlZ de ..... ,.. gittiğim -kit 
iti fiği ..C--b dw' u .... p bana, MT yatır tü•'heıi ı<ihi. parmalclık-
1 • diifti: 0.sm - ~ ..... larına pmnuk iplikler! baiHan111111 olaıı 
wlıi S..C - ..... diİlliD -...,,; loeıii Calo..ı:almın nrranru siıteıdAerdi 
.._ hı- IF ' • .... de ~ap Destanlar, bir tek söyleyici tarafın-
-*r.. 1 dan sa:ıh siy' ee de •övlenıede hf!Ce-
uıı. ._. t&ıltillmi w,.te d.illdir: til<lilik. - ~ık hô......dır. Birlik

...,, ' • 
1 

.._.,, ifı • 1 ı i~ a,-lr l• söylenecek kalorıı.manlık türkülerini 
...._ e.. M 1w +4' • ki. Ba\.111a9"11l ol""" unntme·.k 
....... n e • 1 hac, =ıa•odariyle adc&- 8ütiitı eslı:i ~. T""u1': t. .. 'llcmıa 
............... itte lıılr ..Mü: cf'~ ktim.l wicil- .,.....,.,.. ~;n...t ... tik
... ylırita, ~ w'I""' t.Mıtı yiırim, ~ ,;,,,.., .ile ®Cur-& 1..., ci L rivet 
a.W.de .e.: bi ~, WMta kira batttt yi- rrilminin ha1kınıız1r ru'huna en uvmı• 
.-_,. r.;ioa wlo! i(aa ~;;- l>imı<i delil: 

Ba ttirlcilh.rin ~ ~tir: ya -..ıinni 71ld• 1 ri tM. tiilt ta.-uk ı-.zı,... 
...... ~!8 ıa\ipten tiki- ~ ............ - eııb.-a W-
J'dd. yaıltat .... &J•Allnıı lfaae ~- mıııtn:. 

Geçen elin öi!e radyosunda (L~m) * 
.. 1.ır tlhkll ~i \,;. lozcaiız. E...&-. Vedat Ned!rn T'orü, t.e,e bu lmlu-
kilerden ~ cl<fip 'hamama aa'k= ,....&n dohyı t.ıbrit etmek merlm. 
lııadun d. '• imi <löke <löb ~ıra- "ta"7-mı mı'lrii!erini t.ep \ıidilcte oöv-
nlt ~ ~ ;;.ııı.,.bm; \a1p\erimiz. bfuüa * ,"11cın bJbjyle, vd.eY bir çeyzek, h.ir-

Anedoloyu ben iyi bilirim. Daha llç 1:kte carpsın. 

Rnların Balgari•ta- ı Japan vatla nnıkabil 
aa lecaofızii yalan fedbirier ittihaz edivo r 

• SASrAllAft t tlld MBlnDlı: - = BASTA•~n 1 tNd SAffitUll'.: -
lıllilıi Ş ' Soot 1 ia !W,a elci- • ııııhmatu:ı-·Bıo 1 'ı yan resmi 
mi Lchioefl bW eıleni: ~tana- b1ıoııU.rda ""7aa ~ nmran 
... cd 1 B J 21 ...ı •-•• lnıeiltcıre ft Amcrib. i1c olan 
B.45 tıe ile ' 1 M .,.,..,. mıF- timrct M' lıedaiui tao&,ıe edecek 
.. ..._ ,, 'Mı ı t ' • Acımse ~Yen lıılukw tWai! elm ~ Uzak 
•' ' , Lcccee 1ıir lıamlıw ..., 1- s..lt ildlmt hnat ..._ fikrini bbul 
J 1 • k .._.. 4 1+kw iddia ey- edm ' 'etlerle timft!t -.1 '>et
._.. w m dli ı M • a ..,.._ .- hini kuvvet' J" eazldiı. 

, I , !hl. 1ıir ......_ ._.. f!7= JAl'Oll llAUTE 1'AZIRININ 1$ARI 
'rııdıımi .._., S s r . .... 7-' T...._, 29 (AA) - J- maliye 
~-. 'lı f "' ~ '- ...... _... J r ..... 

1 1 

1 a1-::aklan 
..,_ 1 • .. .... MLM"" hlake ede. _.,,..._ tican 
ww._ :a~.m_ ıe.._ ~ ~ ~~ -'elerl lı:!Mlbol ..1a....e1c ..ı- 41 

111
_1' ... _,_ ...........,.., Rrianıra ıicaı d • i= ioimleriııl bil-

111zl.-limıc ...._ Sen; n- aJc;hine mü- diıaıiııdro 
lcı • tlhrik 'üvetiırded"~ ve her . . 
lloılıle Soo; il W.liiinc d& oWı HoUuıdalı - HolLuıda Hindimnl>-
F..nt A-.. L; •, , cıbnl- hıa J~ .ı.;:-ı.1arm bloke 

' - ' - Vidmld BııılDr !r1r ,. in ~ ~ t. • www 1 • 
a d 81 hıolwi4crc _.t.,......, s....,.,t_ HOU..Alllll>A HINl>tST.ı\llllNIN 
ler .ıe.biae ift'ravı tazammun eder ıu. RARI 
mahivetlerine rağmen .ehemmi:ııet ver- Tokyo. ~ (A.A) - Domei aiar>-
miş olmasından dolayı izharı hayret ey- .,nın bftdirdiğine eö.- Hollanda Hir>
leaıistir- di.taru 1ıü1cümeri Japonya ne olan pel= 

rol ..ı.., •••m fa.ı.iıoe kuar ......ruır 

1 .. · "' o ı vesı ıçın şım ı en b d ta .. edebili 
----<>=-·- ,,. a,..., ÖğTrlmeni tarafından program t•dbirler alın~•!• başl~m'.' v~ der.ne_k ura a a~EunVKErr. BİL 

r.nr.ı.a..:a.- Se.I•" ' ..__ dııl.iliade atlayı,l•r yaptınlJRAia ..., l•lıma-melrnauı tadili cıltdiee gıdil- "f' 
KUAa WlllKE « KM• pnrac:ı.ütciilük. hak.1-- -- ..ı_ L!~_!:L konle-

ıuuaa ~ nıiştir. 

dl!'r 1f! 'idrl~r ueHflijWi B. ronslar halinde J-rsler verümğee baş- Çok y>lr.ın bir 71\manda lzmirimizde 
Cenlaf Onar yapac:cdı" lanmıştır. paraşit~ bir gerw;lik doiaeağını belde-

Bundaa ...,,ıa yine lıııu.ırıa..- pro- !l"lek "' ı.. .. a bınıııs1111u cöoıterdiii oe-
Taıtrııılc mahsulleri oEsi İzmir ııulıe- nanı mtlcibW:e b.Ni.laılarcie.. işçjeıiet merdi gayretinden dolayı tabrik et-

den ııöndttiien ttwüfcttr.,i..., tarafındaıa e-·~~· ,. _.., 

:~~il - J '~UN 
TD\OLU DÜR llZAL ,;indeki son ihtil~slar üzerine rn<!rm- toplu bulu.oduğuı ;m~":"":-:=w;::de:..c~·:=:·:•:.:1ı:~:.~1izı:· :•:ıl:ıı:~. --------ICll 

!ahkikat icra edilmektedir. Bu tahkikat l'Hflt. pll?~FT uz t=!/lR~u _ _._İ AIA b• 
llE'lieesirıe bdıır otıs t..ur ŞllDem mü- t . .. ,,...,.,.... . . .u m laPon 
dürü ce,·at Demrene ile muhasebeci ·'11'AltBOL .A.. HAaRLIKLAIU.. • 
Fehmi Erime. muh~ Celal Eleye ve Beledive reisimiz doktor Behcet Uz 16 ağustosta Kültllrparkta verilecek ken· Rı·nd:çı· 
_..... ... Mil Asire "~ ~ el Ankaradan Istanbula _,.,...,.. mmt sa- ııı-leıa pıu1i • eip; daa w !! it a 

k 1 
.: 

çe tiri mi<tir. Umum muhasebe müdür ııayi müe8'e•eleri ve muhtelif firrıtala- topJanınqtJC. l.'Ml 1.-ir " ' al ' 
muavi.n.i B. Cemal Ünal, Tcıaralı: rnah- "" müınessilleröyle fuarımıza i$tirakleri fwm hazırlıklarmm ~~ ye .-wktı 
sulleıi ofisi hrnir subesi müdür vekil- lıaldmıda görüsecelctir. illin etmek üzıore wr:.,,,.,. dan ba ~ar- '"k'• 
lifıi vazif.esirıi ifaya basbmıştır. -• - - den -ıtiıııiııı lewb'!We -.ıı '91!Cmesi Vişi, 29 (A.A) _ Bu aahah 
Tahıabt ıwt.i ·•de iıl!!n d cekt'ril- "f!.f'!f'. Rfr: DRAA"' için icııo eden tedbirler alın•cı>Jrfır. FrBHIZ - Japoıı sınıtolmlu. imza 

mis olanlardan baz•larının tekrar vazife- Gard!!n -tinin """1l'liiti gee,, biitün lir. P.rotolrohm birinri madılesln9 
lerine iade edilooeJrleri tahmin edilmek- K~ ...., zi:l!!DCe ~ m;ıhmak, ilrl hiikümet Franoa lfüıdiçln: • 
&edir. t.iitıla fuar sııılı~ ~kulesi bat- dafaasnwla askeri salıwdıt iş • · 

-------- tan ı.. .. ll!lddMıılmhlcabrr. maiiı taahh!lt evlemeJrtedirler. 
l:. ski ma"suf fasal ve- Gara...ı ıııı:ıt'mn .. ~Fuar ııım- JAPON ASKEKint ıIDjJ>ljCI! 

_ _ . ""sunda -mnıııılar .ımma"'1ımdmtrn~... Jlwy, .29 lAA• - lliadieUıl 

ler ıhraç edi •cek "3nrı'!ar ıttı1ıın: 1'tmı$fu'. Bn h.,,.., ~ DavetMe.- masalanm öı\recl"" anpje meti Jaııonyanın cıemap • 
nr:ıizdeki ?!akada~ ~ b~innm.şti!". edecekterdir. e lıtrk irin ... ~ çabrmtuu ...... 

=--<>==- Yı~ksek ~ıraat enstıtusu fakültelerınde Orkestrayı havan "- Pııdi fte ı1iııwe1ıiedk. 
~ """"Jeti tanfuı<l..., ~il!!lı .asil ve ~ olar.ak eahsaca~~ dok- Mı-rik idare edeecklcrdir. Sanghay, 29 (A.A) - Resmi bir 

1ı1r oıir4dM.,..,.,, elti tnotı-ı! ı...J...Jm m ..... -.ııe.:ı .. .bu -~'11.anlarıa_ 01rım:" - Camn '''" &ao. "bir eo1ı: nıfts&A1 ' bM1oıa llJıı 8 'iline !!&. Japon 
ihrııcma müsaade edı1ecef(i bildirilm;ş.. fa ferfilcrini ınut<-akt.P verilec~. '"' varvete mımanilan yapılacaktır. rınm Fransız Hiııdicini•ine ihnııl 
tir. . Dulr.tora .".~ ,ıualwıd::vle ~~ Bun'lanıı ıırıısında "Mtı!ô •e arkad.,._ sahalı Kamnn koyunun · · 

Ellı-riftıt.. - ....,""'re ;ttt fıosulva zmwıt ec•tı!tülı's'.':n~-nıu!'.'caat edecc
1
k Ulll- n taı afm<Lon .,.,nnet ~. ~ w lamı,ıv. '""'"'•&& tam-l!!r s ~ tarilüne b- vcrsıte ve ". """'" ~e-~~"P ~ezun amun -Kom.sin ..., bıı_,,,... Lilmn.ın .,...,.,tık 

dar .....,._at """"* öhrac mü~ ~o:.a .~zı. vcnnnl esı ı~Jbı~ yukse~ ZJraal danslan. havan MavdllbTll modern d..... 
ıı~lar . ..,.,_,,t ....n..m,,. mi~- cnstıt~u asısta an .. ııı ı mewmyet ta- llll'ı, Herbert ve Afslversin büyük be
rını teıbit "'e 1Mmhmn <!"4<:i s.........., ait n1ılerınden en uz dur\ '"'eb1c biT =- veran tıeıici akromt:k 11U1Danı'8rı ve 
olduğurru t!!ll'9ilc edecekı....k. rnan gecm:§_ olma1!J~ etmektedir. daha lıir mlı: süt•'dzr aaı-ı·eh .... 

---- - f'!~.ııııır;uı: Güzel dans etme. balonla dans etme ve 
'P'.,w4J9'ıı,.ıc-~'ıı l"Hr.MeJe A .tt ,. . orkestravı idare etme müsaba1calan J(i-

!ı •ndıı.. vtD(iJ:P, VFR'l!t.JT'Oft bi davetliler arasmda nese varabcı mü-
~IVM Müst.ahoil .ııöcrnenleze teV?:i edilmek sabakalarda vıınılacak ve bunları kaza-
Diln Sıhhat müdür1tı:;ıinde Dr. Cev- üzere vilayet ;skiin müdürlüğü 121 ~ nanlara zarif hcdiveler verilecektir. 

«\<'\ ~"'""' -'"'ilüıde ,...,_... ı,:ilt öküzü satın almıştır. Komite toplantılarına devrun ederek 
vilA'l't!t ulru!<le '1niimıcie!ıe ~\L Bl.llllann göçmenlere tevziine ~lan- gardea parti icin daha b:r çok siirpriz-
tiivbckar olmo~•a karar \-errn bir lcısını mısbr. !er hazırlamakla meSl(Ul olacaktır. 
kadınların roifrlree'Btitr. ıtt-tkik ~rek ocır.:r. :~: : : c tcıwsoo:wcwoz.::ı:: o: ::oocı 
bunlara ait vc!'ikft kayrtlannm m"fimne
sini kararla$hnruştır . 

ZABITADA 

Kececilerde Bit pa12Tında bir arastr
ma ema.,,,ıla Derviıı o~u M. Ali, Os
man oi!Ju Niyazi ve ı.ııustı:ıfa oğ1u Tcv· 
fik admdaki sahıslann Mehmet o{!lu 
Hol<lonın 1<,.hvehane,;ndc kumar oyna
dıkları giirülrnfü ve hemi vakalanarak 
b,.l·I,,~• tnhlöln>h t-1....,.,tftır_ 

F~""~ J:r,An•.~Qf 
F.Vl"MJ!! Gh'MİS-

Prra211ayda 
hOZ!:UDCU)t.. ia 
karşı şiddetli 

tedbirler 
-----<>--

REJl!ll DEViRMEK iSTİ· 
YENLER 25 SENEYE 
llHIOI EDILECEI 

lngilizler Fran
saıdo her ve
'rinde otura
mıyacaklar.-

lllGILIZLER HUDUDA CiVAR 
YERLERDE OTURTUL· 

llYORLIR 

---o---
•~ tt111lnnlmr J~ 
'!I ı ';r,ı da ıl 
- BAST&RAFI l INd ""'-'turı

müst.esan Sumn ... Vels .Aml!rik 
Britaııyarun Uz.ek $arkta müv.azl 
t.llkiıı ett'klerinl ve bedelleri 
birlıirlerivle istişare ederekleriol 
etmistir. v..ts-11 da il.ive e . 

- Amerika ..., Britıınva Uzak 
müUelilderi oı.. dij!ıer devlet ve 
lede sık sık ıı:örilşlerini teati ed 
dir. 

UZAK SA&KTA YENi All-
KUMANDANI . 
V11$in«ton. 29 (A.A) - e;_..J 

Artunm uak ~ Amerika Gl'CI '"" 
mM1clanlıiına tavinini .ilyaıı mecı-
fakı.. ta!IVip ..tmdtir. • um~;:tl JAPON GEMtl ER. ıv 

San F<aııoaıko, 29 (AA) -
itan Alıillerinde bd<l!yen Japoo 
.itti birlqik Aınenluo. limıuılanae 
mekte mütereddiu;rle•. Bu ge · 
bazılanna ve burada T atiimarll 
etlantiiine bamuleterirıia b~ 
rih bükümet.i t.arafmdaa ınüudd" 
miyeaiine dair temiaet ...,ri'l lmlt,. 

K1'1TS1Y31cıı Alırvhcvinde Hfumü oi'u -<>-=== 
Scvkrtin. 1 "'• alcluiıı bns Bedie- Ri,udejımeiro, 29 (A.A) - Paıa- Viti, V) (A.Al - F- doılıiliye Ki.SACA 
nın evine taarruz ettii!i zabıtaya s'kllyet l!'IYllT Rioi cümlıU111 ~ emaiyeti -.reli ip albnda bıılwııu)'- Fnn= 
f"'diımi~tir. Sevket hakkında tahkikata İçİD hh- emimamt- nıep-etnlİ.ftil. Bu ..da lagi).izleri.a lmdut .... ta.kalanada • • • • • • .. • 
ba·''>tlı,mıstır. < 1 eye gör.., -lıekeıi ..-bi lwl 1 •- ywk et 'ı•i . Niolte bu-

Almanların bildirdiği 1
_"·-------

bir ziyaret 
Ö dflf'BrJrna seni dern!ş dewlıot loildmiyeti .Jtw.. koymak "" mi\- ı-.. in~ ..w ııed< içia ı..,. sün= 

tiir. Rei'<İdlmhur ~ ırlinü mtıh- Kemerde <"ıeEiler caddPsinde Sükril li tupnıkJ,.n pan;a) .. ma\ lııdyen1er ölöm 1iik mulılet ..-erilmi.ıdL 
t,.Jff '1nıf mlim~'°'ll.>ıini ve Asor adala· ~la Alımrdift ..,..tı<>Slulı: ..ailı:.e~ FJa- ~rr. Siyut ..., Hudut ımntablanndma qnlacak 

• BA$T.ARAFI 1 tNci SAHİFEDt: = nndil<e Portclrttlilttden bir hevcti k•- !IMl ojlu Aı:iıi ölilmle t..ı.dit etti~ zabı- ~~:::'! refüni .,.t.anca devlet ft)'e te- ~..:;.-~~L ~de ~ wa-
Mi~el ada'<lnın 'kilelik ııehir ve 1ca,.,ba- bul ctmi•tir. Bunlar ana vatana sada- iava ,.;lı:het ed'Jrniş Ahmet tu~ ~w- Le.ah.na d...irmeve ça1"anlar yet ezinue olık.....,;,e noeı = tıı= Biıbe """1edir fuarımızda A 
ların• >irn,...ı rtmi• •e ak"'1m dönmüs- bflrrini hitohelerle t"'7it .. tmi<l.,mir. tur. . ZS ııene hapioe mahlı:~ edjJ.,.,eltlerdir. hdmalttadır. Bu karar ZSOO fincilizi yımı\acal!ı hakkında bir hav\i lif 

"""'""""""'"""'"""..,."""'...,"'"'""""""""""'"',... .... ....,....,.,.....,.,.....,..,. .... ,...,.., ..... .,.. .......... .,.. ...... ...,....,.,.......,. ........... .,...,......,..,.,....,,,,..., .... ,...,,,,, .... ...,..,.. ........ ,,_.,.,.....,.l'Jikad•reımelr.tedir. CörüvorumkiDr.Uzbu~!fi -----·-,---= ---=-_--: ___ , _____ ., do~ıı icin tah~--o~ak mümkün m'iy- asağıya ölüm tmeri dölcmeğP ba.<1adı /1..1 d ıra;:ı::;Yaryum heceleri,,., manıdl 

B t 1. 

ili? l'lobası amıneyl daha ''"," MkaTl<•n Bu L"1!8d'11 :ıralan oldııllunu vaha isbat narp oazi yetine air riyle di1imize yeni :veni alı~ 
İr Kaç Giin liik Rikiiyf" kPndi•inP slivlPmemi• mivdi" "Fnkot tah- etmelı: bılavdı: kıE olilı•3ıınu s5vl..mek rnedi:r. Alı:uvaryuma dikkat 

ta nhırmalcbn m•'ka bir 
0

car1" il• yo'ktu. ... bunu 1-"bat ..tım-k UfiTdi: blı:at lıi'ı!r- .son Fas teblifleri !arız ki l~tina:-dir. Akuva su 111 

Bütün gö,1•r kenıli<ıne 'h"kıyora,,!. ı., bir 'hıı'ki'kati rneydona .,..,,.,.,_, "'yme _ BA$TA&An 1 INct SAldlmlJ:. •Um• Ut;nre bir edattır .. 

Bir Orta Çailar Romanı 
bir an ter<'ddUde im ı,~n yolctu, .artı'k! ceawt. ;a.m, muciıı oı,.,·ııılrtı! Rümn bo Fuanmrzdaki akuvaryumtın 
tahtın H•erine "Çı koralc: ınü~lcli1lb t>ımrlıyan ı,,.m..ı idi v• K-- l'tNl.a SOVYE'l'LDI \eri hazırlanıvormus. bıı şimdililc 

- Mıımıın; bükümdanrnız Olberıı nd lıwm düşiiııerek dıqtll. bayılı!ı. ılU.AltOYILUllSIA& lr.örfezincle yaşıyan su ma 
':ı.anetlerinin nomına si?.i 1"ııha\emeyp ........... ., ___ .... ., .......... .,........ H 1 1 ıki. 29 (A.A) - ~im- mUııhasır o)uyormus. ffic sllı>be 

-4- .,.,P.,,11nım, Del%Inez kanUl'larımrz mU= r:id,,e ı eti loarııdald Sol>y.'lt ~ ki A1cııvıırvum ~isledı"bıe ıcıııe 
..;tiinc• öl~"' ce%8Sm&ın lrurtıı1-m•Ya- HATEME 11 :.ı.n ile 5-l'Cl milheııd' ' iıti.a clt!Dizivlc A'lı:deniz!n bl1tün ha 

Mahkeme müba!<iri misafirleri yPTleı
tir~ik!Pft ıımmı, adliye nnm, ciddi bir 
~: l'ttııSMe: 

- Ayai!a bftı: tııamaıt! dedi. 
Bedbaht pıcn""* ayala blkb; malt

hn@ Tehi: 
- Do!wı itibar;!., <Ok 'klhM bıdın' 

dt-di. SiE. inl!ŞrU ni1<1\h harlcind@ hir .,.,_ 
en'k dftnyaya ~ttmı•l<le mımmn_•ınn~ 
~mcı: n çok "!ki hnu.-lonmızo• 
1ıu ""ı:thl cemsı lllilmdn~. s;T.1 llftt"R\ 
DUk hazretleri ıı~ebilk Dikkat Pili._ 

~ıı; __ _..,, en ı.u,-ük bir elem ve lztt· 

rapla koltultt.. ,.yah kalktı; gözleri .,1,.mız. Fakat suc or!Hİ!"m"ı ela bl.,.. Bu çok h~lı •• f!!d IDll""'31'1!1 ~ ~ doıir tm>la...:.ıs olacaktır, • 
va~la doldu. ffnlrnıünn ftT!Tlek icin ai!- ı,;ı~imıel'e mPcbtır.uııuE. Bu wr•tlc lmnm smmmıı lıulmıık m6mldhl ala- Sawyet ıaıltw ~ ııe;ı " D Deniz bizler icin her halde 
"'" açarken adliye nazın !.emen R2riye 111ihndoa kartıılrnmnz miinokündilr. c...,_ ....,..tdır. ı.lııcri telı:ziıt etmi'!fir. Bütün elc:ilik daha az mailim 'biT ilemdlr· ~ 
atıldı: •imeı:ru ~zwı bahası ldmdk! Halcı'lrat ~ 1d b1ınmummn Jckl- " ııplsı wlw 135 a.a;k m ltc7et Zf üzerinden Ameribn k.ııdat' ~ • 

- Affmm riea !!derim. F'abıt Dük ~;- snrd41. dm eılı:ılmııa .,;.., hir wa:d7ete dilollmrii!< gde n.Jmdywlıa 8ft ' •· rlz. acaba o en~n di1ol .,.e 
lıanedımm~an bir mamun hakkında bu- M•"keme s•lonun~a bir •n idn d•rin 1'1ı1unUYlmlln. K~'hramMınm ba c•"-= dedir! Pek bi\meviz.. DUn~ 
radMı hükOm wn1.,,,,n. Tııloıt merin!! l>ir ölüm ll11cfttu blı1dlm Slhı!iı. lıöfün c1m kıırl.ıraca!c hlr Ynrta - imkh da JIAf.ll[ OY ~A ilcibıli tan>lıyan bıı ;ıerm sa1ı 
n~~k ve """ak <mıdan hülrum .......,_ kalpler "'-ecal'lla c.,....,."" ve Pft!ll•eo-~Ve~ ele ..nPrimi ,.b- OBllM TAlfiJW smı ime akutaııum ııCIYft!' ~ 
00J<.;m"' ... Kııttttn i~ı böyl~dtr. ~iTı v~ .,..,am ı...ldivnrdu. ,.,.,....1t isin ldııden ~'kı-wa, ll;j • OeniTe {!zerinden bal<:ııı ~ 

Dodl. Pı eıı~.... ,...,.. ...,... x.,.,,.,.ı1.a dlin- Ba waılıt'""'"'* lı:mtubmk - bllw1e- Urla Bıı1ok - Ms O '• bidir aıy., mısrabır acaba 
Bu oözler, l!tdl\d Konradıtt hThlıli dü, <oh•~et oarma~ını u1atanılt: r• ltalmak kahnım•nıma alt bir Mir __ Kaplan mevlı:ünde bir ormaa :ran~m1 nııınmı mı ~enm!s. .,oıoa 

t"rittt~ ı;mr ti~e ~adt. Ctl""'1 • ...:.. Çocuğun babası sizsinizl .. • Vakla bu mll<klm! ka1ı!1..-mığı "11.~n- çıktını, 1lç dekar kaa.r fum!alık yan- mıınnsım mı knsdetmlştirT 
K<n!Tlld 'ht'1illz tesm!!ıı Dil\ ~1d1. 1- Deı1t medim dei!ft, fıı'k:ıt ne11>'1Azmı irıyerelt dıktım ....,... kil)'Jllnlln ..., jandıırmanıa Akuwww 9 um blııe ~ da 
nüz taç giymemişti! o lıalae, 1ılr m • • 1Chao ......... : ..._ .. ~ aoııraclan vez geçtim.,. wretiYle ısllııdlirWmUftür. tir ımıııateılm.. 



ıo Temmuz Carsalnba 1o.ı1 
rENI ASIR 

lLavacılık ve Türkler 

ilk havalanan Türk kim 
ve nerede uçmuştur? 

GA YRt MENKUL AÇIK 
MA !LANI 

ARTl'IR- adet parça halinde çıkınk, ve bir kasa 

TURGUTLU tCRA MEMURLU-
blr asma vant.iliWr, bir adet davar sa~ 
tini havi 1040 metre murabbaı sahah 
oamuk fabrikamıdalti fabrikanm borçlu ôUNDAN: 

. Ragıba ait üç hissede bir hissesi pamuk 
1 - Eşhası mUhtelif7ye borçlu Kırk- fabrikasının heyeti umumiyesinin mu-

a~açl~ Hoca zade İs~ H~ Koyu- hammen kıymeti 57217 lira 38 kuruş 
turkün 10/12/ 934 tarih ve 65 cılt ve 33 olup borclu h~inin muhammen kıy
ls sayısında 

0 
kayıtlı Turan mahallesinde mt'ti 19072 lira 46 kurustur. 

163 adada l e parsel No. lu sağı 3 No. lu 5 _ y· borçlu Ragıbın tapunun 
Süleyman 1:ilmi Tugrul ve solu 1 ~o. lu Kanunue~~l/928/tarih ve 149 is numa
Yak~. B;ncıy? arsası nrknsı 118 No. lu rasında kayıtlı Camikcbir mahallesi Su-

------------ arsa onU y.oı ıle mahd~t tapu~ 113 m11~- haşı mev1tiinde sağı Hacı Ömt.-r zevcesi 
1891 senesinde Alnaany ada flaval~nan subay re 66 snntim olup hanta~a gore muadil Fatma, solu Hasan halen Sükrü, nrkası 

.. -•met D.U.•fit efendi , ~ illt 'J'urlıtör.. ~~v:~~~~ a! santim 884 lira muhammen Arif Rlfa bahçesi, ccnhesi yol ile1~ahdut awacn ~ · · ve 160 metre murabbaı ve 640 ıra mu-
YAZAN: ZİYA ŞAKİR 2 - Yine borçlu ~il Hakkının ln- hammcn kıymetli arsa. 

tecriib mL otuz metre yükselir yükselmez tek- ounun EyJCtl 931 tarih ve 3 numaras.ındl 6 - Yine borçlu Ragıbın tapunun Su-
Baloncululc ve tayyarecilik .• at nenin aallanması arttL içimde adeta kayıtlı Camicedir maha11esi Atatllrk bat/927/tann ve 111 sıra numarasında 

;:leneeinden çıkıp ta mü.bet oeticel - deh11et hisleri uyandı. Fakat biraz. daha Bulvarı üzerinde kAin Yemeni İsmail \ravıtlı Alacalı mevkiinde tapuca 6 dö
dıktan sonra. ilk defa olarak hava a~an y h Hakkı ve Ra'tıp ve Yeke Benciye fahri- nUm kavıtlı 5520 metre murabbaı sn?'-

lcf • erak ettim yükttldikten ıron!1l hem balon ve enı k y rl U 1?1 
•clürk>ün kim o ugunu L~-'-. . h · de tekne tabii halini aldı. ası • esa rPancı og u Süleyman ve- kan tarik, garhen Cevahir oP.Ju Abdul-
Ve nihayet - havaal.lt tariniınU. ıçın er V k resesı arkası Tan"lt ve çınar o~lu Ali ı .... h, simnlen Kara Ha.san, cenuben Arap 
laalde kıymettar olmua lAZllD gden - Tdcnede. •!Uta duruyorum. e e- bey cenhesi yol ile çevrili 726 metre Yusuf oMu Mustafa ile mahdut 400 lira 
fll ma)Gmah elde ettim. nardaki ipleri mn sıb tutarak aşağıya murabbaı 50 santimetre murabbaı birin· nwhamm!'n kıymetli tarla. 

ilk defa olarak cbalon> ile havala- bakıyorum. Cördilğüm manzaranın le- "i ve üciincU katı lrnınlRSyon ikinci kat 7 - fc:bu eııvri menkullin arlhrma 
nan Türk, yüz ha,: cMehmet Rü~tü tl\fet ve azametine hayretle kalıyorum. vals dördüncü kntı bun'day kunıtmııvı:: ~rtnamesi 28/Tı>mmm:/1941 tarihinden 
efendi. isminde biı zabiulr. Bu zat, Yanunda: biri beyaz. di<?eri kırmızı nıahsus tl'rmos daireleri ve iki buğdnv :ubaren 1940/5 No. ile Tal1!Utlu icra dai-
2891 senesinde, askerlik malômabnın ıenkte iki hayra' var. inmek istersem. .:teposu Des parmak ~ mahzeni ve hiT "esinin muayyen numarasm~a berkesin 
ikmali için Almıınyaya gönderilmi~. heyaz bayrağı. çıkmak ister,.,.m kırmızı torna dairesini havi Tltano markalı Ma~ ..,;;ttbilmesi ir.in acıkhr. lli.nda yazılı 
Salbk denizi aahilinde bir tehirde cFon bayrağı göstereceğirrı... Fakat ben. zotla müteharrik motörlU 4 katlı ve ha- o1l1nlardım fazla mallımnt 11lmRk tste
Hindenin> alayına yerleşmiştir. mensup olduğun milletin şerefini son len 7 adet detnc;ör. bir ndet un p~~al at'· venler. tsbu prtname ve 1940/5 dosya 

Rüttü efendi. üç sene alayda ataj 1uıdde kadıır yükseltmek istiyorum. Ve ııan clcvaförlrriyle beraber 13 adet rıum:>rl\c:iyle mcmuriyetimize müracaat 
gördükten sonra. Berline üç saat mcsa- mütemadiyen kırmızı bayrağı gösteri- -.hıklnrivle blrlik1e kompi1e e1evatör, l etnıelidir. 
fedc bulunan cPoterburg> köyündeki yorum. -ıd"t rüztrllrlık vidası 2 adet pasknl 3 8 - Arttırmaya istimk icin yu'kanda 
cFudaht mekt,.bi>ne .evlcedilmifrir. Teknede: barometre, termometre. ad0 t kırma va15 makinesi 3 adet dfü ,,azılı kıvmetin yüzdC' 7.5 nisbetinde ney 

Bu köyde, .J1Ckiz. oı kilometre geniş- -:lürbin, klı~•t. kalem ve saire ribi şev- ·;als fT'ııkinesi 15 adet vals silindiri blr .. eya mil11 Mr bıınkanm tııminat melrlu
l\ğinde ve yirmi kilometre uzunluğunda f,.r de vnr. Bir tarı.han, aşa;i1d,.ki ha'l'İ· adet Titan M rka zımpara maklnt>Si 1 • .. 1 tevdi <'dilccektir. (124) 
bir tatbik.at .aba• vaz. Topçu zabitleri l..-ulade manzarayı temasa ~derk .. n. di- ndet kepek fırca makinesi. 1 adpt hul'· 9 - fnotek sahini ıılııcn'klılara diğer 
burada nöbet ile uabit balonu bini- ver taraftan da B11c: ııık al,.tJere bakryo- ~av fırca makinesi 2 adet otnmııtik bui! .. takndarlnnn v~ irtifak ha\kı sahiolerl
yorlar; azami irtifa olan .600 metreye rJm ... Nihav,.,t t,.•motTe 12 dr-~evi ve .:tay k"nfan, fabri'lrnrbki bilömum hP "'in j.'avri menkul fü.erlndı>'ki ha\larını 
lı:adar çıkıyorlar. Askerlik noktasından ııarometre de 600 metreyi gö•t~r. 1" 7 on vinrılnn ve olulçlan. 2 ad!>t esm;- ı,,1~c:ivle faiz vP masrnfa nair olan fd
müphedelerinl lcııydediyorJar. Sonra. 80 irtifa. sabit b:slon)arın &Oft yiibeJnı,. eJek makinesi. 1 M:Dik sac:c:r\rfi 1 hi\v{it· -'ia]annt jc:hu iH\n tanninnMı itibaren 
bir rapor veriyorlar. mesafesidir. S<ıbit balonlann - kat'i bir vnntilütör, l kfil:'ük vantilMör. 1 kımah 1 '\ ~n ic1nde Pvrak1 miic:i1·ıit.Pler;vle bir--

Sıra Rüttü efendiye geliyor. Genç za- •lıtiynç olmadıkcı - bu j,..tHsulan 7:ivad,. filitre, 1 açık filitre, 1 snntr!üz clPk, 1 '•lcte rrınmmivetimi:ım bildirmeleri foan 
bit, esasen bu 9mt"1 heyecanla bekliyor. •1ükselme!Iİ, usulden deaildir. Cünkii ı..u~dav frin zımn~ra makinesi, bir bur!· -rlPr. A ksl lınlde halkan fauu sici11 ile 
Çünkü Camill~ Flammarionun. Jules bu mensfeyi tecavi.iz ed"n b!!.lo.,,lnnn 'lnv ımbarı. 1 bu~dav kontrol knll,unı •mbit olmadıkca Sl\hc; bedelinin pay~ 
Vernenin earlerini okuyarak. bunlar- .. ,..ğı alınması, mi.:..kül bir istir. Bun" ~ ın1dcn l vıkama makin<'si komT>ilt> bir -""''llrlaıı hnrlc kalırlar. 
<lan haıı] ettiği fntjba ile havalanmağa l.inaen: gönliirniin rızası hi]Hf, ... a olarak torna idrııtör kazanı 2 tiirbinatör ·bııi!· 10 - Gösterilen gOnrle arttırmaya 19-
pek heves etmit ve hatta <balonla se- l--l':z b.vr~J pMt ... rivorum. R ... lon ti'- rfav ir;n, 7 lm~dnv ('lv mm. 1 ı::tt tulu'll· •irak edf'nler artttnTH\ ~artnıımesini oku
yahat> imnindekl romanı da tercüme vakkuf edivor. v~ bana. avakl nmm bası. 1 ti.>Tmo idrnförti 1 su dUrbini 1 ..,,uş ve lüzumlu mıılumat alm1ş VI? hun
q!emiftir. q}hna ~ilmiş olar hankı•l; de panonı- :wrncı he ezon 1 bu~day nnhan 1 f 0 rh- '"" fJ'nıamen bbul etmiş ada ve ltı'bar 

Rüştü efendi, Tiirkler arasında ilk nıııvı doya doya seyretmek fırsatını ve- ~omnill'. l bu;.;d:ıy otomatik tav]~ma fil"'- "lt"'ur\ar. 
öefa olarak kerıdlsint: na.ip olan bu ıiyor. tı, 1 btı~day t rtar. 1 vantil!.\tiir komnilr 11 _ Tayin edilen zamanda gayrl 
uçuşun hııtırnlıumı tesbit etmiştir. Eli- Yer yüzü. tııbintın en tatlı ve hakilc:? t takriben iki tonluk su rl"""Oqı sac. 1 mrnkul De d,.(a bamTdıktım snnra en 
mizde bulunan bu hatıralara nazaran ~nkleriyle h~vanmış ohm bir haritan ...jitübet ölc;.ü l\leti bir 100/11!) b~r ~lt Rrttmma ihnle edilir. Ancak arltır-
1894 aenesi. fUbatının üçüncü günü, bir ~mor. Fftbt dM"elcrhı •e t~l ... dn l3imıene marka tesiırativlf' hlTli~ nı,. .. 1 ma bed~lt muhammen kıvmeti ytlztle 
kaç Türk. zabiti arkdaşa Oe uçuıı J'erine nlcrıU. •e vüksf'.Ji,.feri. viir. fark ,.dH-bi- ""oınrü, 1 vnlı; tnm:ıc;1 l Mare11i mark? 75 sfni bulmaz veya Mtı~ ~ev~m 11la
aitmipir. liYOr. Vaziff'm icabı olıonık, eVT.-la _ 18 kilomatlık 23 V. dinamo tl'V71 tablo~· °"'~a riirhnnl olan di~r alacalrlılu h\ı-

0 tarihte. balon bile henuz tekamül tııfbiJcat sahıı.sındnD _ asken meni\eri iln bPraber 1 7.1mparn fooıı 1 bfley tR"1 '1mtmbı befl,.} bunların O J?aVri menlrul 
~tn.i• bir tayeran vıwtasl olmad.b. jrin 'abrika un kısmı elf"ktrik tesis~b un fle temJn f'dilmis A]acaldılannm mecmu--..... .... ..... "nvonım. Ve. tabiahn arızalıın anısına k '--il 
arkada.:'-n endi- ve t.:ll!. irinde. Fa- ·ısmı teıunı trnsmfsvon tesic;atı kavıs- "nd1'n fn,.l"va cı\:;ma~~ en colc art.tıra-

...,. -- CıAt ,, ~"" "llan bir ctahvavı P"Öriivonım. 1 · l b kat RÜfl{i efendi. büyük bir bavesini arıy e erabPr un kt!'imt vanmn icin sıı nın teahhüdil baki luılrrmk Uzere arthr-
tatmin edec:eiinden memnun gorunu- lııti'hkllma yerle j,.;l"'i!f 01"" tonll!lr, f-oı:ic::ıh 1 brtnn su d e p o !'f tı ma on ı:ıiln daha temdit ve onuncu ırll· 
yor, Ve büyük bir nqe ile balonun 1e- r,ocukloğ"mdı1 ovıuıdımm kıırsm,dan (~; 1n x 2: :>r; x 7 M) 1 beton su deooc:ıı nif avnı saatre ya01]acak artbrmad11. be
petlne giriyor. vapılmıs Jcür\ıcük ovuncak ropl,,ra ben- <3: 20 x 1: rıı x 1: 5) ehathı borularlvlP .:ıPli s~tış isteyPnin alaca~na rlichani 

Cazle dolu olan sarı renkli balon. "ivor. ,A,..kerler, hıır.lann arıısındıı karın- 1 kırık vals makinesi 1 f?.mir b:ınkoc;ıı rılan dihr ıılql'.aklılnrm o l?ayri menkul 
ha.,.anın botluğunda bafif hafif iki tara- .. 81"' ,nbi gniniyor. 1 mPncrnne, 1 ?tma~ra fac;ı 1 f>) 1ulı1mı..,,. ~ıe temin cdilmi~ alacaklnn mecmuun
fa •allanıyor; aakerlerin yavaş yavaş Uzaktan B"rlir trenini goruvorum. en, 1 dnlap, 1 fontd~n mıı..,,ul 1: 10 M. :ııın fa7lıwa cıkmak cınrfiyle. en co'ıt ıırt
koywerdilderi iplerle. evTelıl ild metre Trok.ı hüvücP-k bir tırtıl vibi dalgah"'a lnttrunda ka~ıık l lm;;day rütubetı •ırıma ihale C'dilir. Böyle bir bedel eldr 
kadar yerden yükselerek emir bekliyor. d~l 8 "" koşup git1ıvor. v~ bana, Ca- ölcm" ciha7 nı havi ve 7211 metre munıl>- ·.:filme1.se ihale yapılamaz ve satış tale

Arkadaşlan aŞt\ğıdan sesleniyorlar: mıllc Flammru-iondan tercüme ettif!im baı !;O saııtirnt'tre mur.ıbbaı sqlı~lt tlT' '-ti CIUşer. 
- Yahu!. .. H v an cağım. e fBalonla Seyahat) tomanım habrlatı- fnbr· asınd"llci horelu fc:mai1 F:ıkktnn- 12 _ Gayri menkul kendiı:ine iha1P 

ı.t..bala ,,....,..__ Ne olar,, - M.- yor. n~ hissede bir his.cıesl un fah?"i1r ... ~ru,. -.lunan lrimR" dM"hal Yeo)'a yf!ril Pn mOh
maz) BDaa -.. UÇU!t yerindeki eahra top ,_.,vetl umnmlye~nhı hvmPti !t?o;'M) l h·r 'ot frlnde namvı vermPZSe ihı>le kanır• 

- Rüftiil ••• Vuiyetnameni yudm lan at~ başladL lop sesleTinl mü.lc,.m- l\2 kurus ol1ın bo1"C'lu tcrmail Hııl<-lo hl... •0 .. hohonıorak kMldlsfn"~ ~l en yOk-
mı) melen bitiyorum. Ve namlulard"n fnla- sesinin isabet eden iil'fe bfr hfssenJI" -k tekliftıo bulunanı ltfmse arzetmı, ol-

- Kımım, Rüştfil ... Kitaplannr ba- "'lP 9Önen mr"1t aleYlerini ,mriiyorum.. ,..,,.Jıammen kıymeti 30833 lira 44 kunıs· -1111Yu bPdelle "l""ı-~a rHJ olursa ona. ra-
ha terket. Arkadatlar da ~it olsanlar. Büyük bir dikkatl~ şarapnelleri taras- tur. ~, olma7. vrvn bulunma1.sa hemen on be!' 

Rüştü efendi, 0 kadar heyecan içinde sut ediyorum. 3 - Yine borclu tsmail Pı>lckının ÜI· .. iln müddetle artbrmnya cılaınlıp en 
lcı. bunların hiç biri kulağına girmiyor, S 11 . k d "k k nunun Hıı1iran /!l2f;ltarih ve 72 mımaM1- ""lt Prttnıma ihale edilir. fki ihale ara-
Başının üzerinde sabırsızlıkla d-1-ala- c-ala~~ık~aerı ef~~kn:dirm~;:;~ sB:l~ı:Jt:: •nnda kavıtlı dCflkmfllcerıi;_ mafıhııllr_;Jnd" "tndnld fark ve j!eeen Jrl,lnlc>r icin vliz-

~ Rı•lvar iizerin e in sııcr tarı> l{ :ım Vf'- 1,. 5 ten hesan ohınaıtak faiz ve di~er 
nan o muazzam ipin küre.i gibi o da i>um ye:r yüksek olduğ't' idn pan.-alnnan 1 f lı'b' 
ııon emri bekliyor. Ve o Birada: ' mermiler, derhal ycTe düşüyor gibi '"',Ü- ki1i Oc;nınn veresesi. ~o tara ~ S." , ı Sf'- "ararlar ayncıı hükme hacet lrnlmak<;ı-

- Tekneyi bırak.. tiinüyor. ., n!'t nr~ı-lıın. nrkncıı 12 ınettelık r~1~n~. .,n memnriv"•;..,,;zcc alıcıdan tahsll olu-
- Tek.evi bır~'-. ('.' _ _. verill.or. nırı carMl"Si Cl'Ph<'!'lt 20 metre i u · .,"" madrle (133) 

,,. ~L c.nuı. .,, MUhtelif mevki!erdı. müdafaa ve ta- var rndno~ ile r!'vrili toc:<.'ilin~ .. f11vk:-r" l3 _ Borçl..ı 2280 numaralı kanunun 

* 8TT\J% manevrdt'ri v•pılıvor. Cördüı;.;·ım 4 •· t..t f 5 w t ht · " f• .. k .... ; 1 1d ır.. • ..ı b k ~·· .... 1.1 an mıı"nza ve :ı anı ·"' '" ~" ıner'ivetinden evve o uı::un{lan n a-
Şimdi söz.Ü, biz.zat Rüştü efendiye t.tıbyadan da muknbi: ateş tarn'!Sut "di- 3 odalı hir hanhııne bir bnn mak~ne dııi. "\tın d~iresinl' ikin"i nrlbrmada mubam

bırakıyorurn. Ve onun, tam 47 sene ev- vcnrm. Ve icabedtn notlnn tutuyorum. rPsi VP 15 adet bllan namuk ve b;r adet '1'\l'n kıymMinfn viizde 75 şini bulması 
•eliti muğlak ve uznr cümleli ifadesini Ve nihayet a~yıı inmr-k saati gelince, Arnl'riknn pamuk çıkırıih hir ndet pa- ll?.ımdır Aksi halde b!'cı sene taksitlen-
ihtiaar ederek bu uçul} hakkındaki his- beyaz bayrnkla io111e• veriyornm. muk oiresesi ve bir adPt alektnk tesi .. :ı- -lirllecek ve ihale yapılmıyacaktır. 
lerini nynen naklediyonmt: Balon yava~ )'llYaş nşıığıya ınıvor. hnı havi l"'EIO miic:temilat 1'.-ımuk ve da- 14 - Milzayedeve iştirak edecek alA-

cBalon. töhre· eemaııına yu'"kııelmcRe Yultanda ik,.n havai mf'Val $"Örd;i~üm kik ve dektrik fnbrikası dive ya7.ılı V" '·adnrların ve hCTkesin bUA istisna yllz
hcveskir olan hafif mizaçlı piıler $dbi ~vln. tr:dricewı büvümeğe başlıyor ••..•• tqkdiri kıvmet rııoonına r.öre bir adP' .:ıe yedi buçuk pey akçası peşinen vere
aabıraızlıkla dalgaleımkeıı. birdenbire 'ihayet tekne. toprağn tP.mas ediyor T?.nkis mnrkl\ fl5 baycir S'll'ak kam vıı- "•\rlerdir 
lıavanlanmağa b ... ş:adı. Arkadaşlar d- Fakat bu hava ııeyahatı bı>nde. un~tui. tık tek silindirli varım Di7.e1 motÖT'i~ Yuknrt.da gösterilen tarihte. 
!erini ve mendillerini sallıyorlardı. Yir- maz bir ,..vk h11tı• .,. h•rı>kıvor.> (arm•lı) bir a~et F.sen mar\:a 22 ?:.A Am- İcra memurlu'h! odasında iş bu ilan 
~PY~>O':Y_,,,...J"'_,..---.. _.,.-----~~- --~,.,.. ner 110 volt dinnmo hir ndet tn~k tu- ve gösterilen artt•rma sartnamesi daire-"oma gada fev•aıa" "e Cay salataSl. - lumbııSl ve pamuk hıılvfl oires!'c:i 1" adııt "Tin'te sat1larni!ı illin olunur. 
I• 1 ' Bizim· il'tiiHrniz cayın sAliıta •olnrak ta pamuk cıkıni!ı namuk kısmmfüıld trac;.. 15 - Birinci arttırma. pünU 9 Eylôl 

l•craat "ev.~ m edı·t·or veni1diı7ini duvdunnz mu? C:arbi Hind;s- mLc:vnn tesisatı knvıc::larivle bı>rabcr bir 1941 tarih Sah piinU saat 14 de Turğut-
U ~ ~ tanın bazı yerlPrinde cavl'hn. ~rın"n iL'\- nn<;k\il bir adet mPntec;e tin vinç vım<rırı 1u irra dAiresinde. 

rımuk. t11?. biber ve ~evi;,1 v;ıı;.ı da ko- il'in su f Psic::ı>tı ve bu kısUT1da'ki plt>kh.;ı 16 - tkincl arttırma günü 19 F,vlöl 
varak salata vnn:ırll'lr Bu mü'knmmel tesL~tı 3 ad!'t mtlesses bir haldP 1.20 1941 tıırih Cnma rtinU saat 14 de Tur

Son 24 saat için
de 9 kişi kur-
şuna dizildi 

14 kifi de gıyaben 
idama mahkum edildi 

bir şey olur. Ve FTintliler tarafından Iez- metre kutrunda Avnına malı de~irmf'n ""Utlıı icnı dairesinde. 
"Plle çok yenilirrni,. tnsı ve tcferrüntı bir adet hurd:l dinnmr> 17 - Sfıhs 2280 sayılı kanuna tfıbi 

1 - Sokak tenviratı tesi~bmn bir se
nPHk ihtiyacı olan malzPm .. nin sahn 
.. lınm;\c;ı, makine ve f"lnkfn°lc mfıh,.nrlicı. 
ll>flnoek! fenni VP man !l~rtmımpc;i mu
,.ibince knnalı zarflı eksiltm<>ve konu1-
mıı!'bır. MuhammPn hnn"H 7An~ Hm mu-
0:ı1'kat t0mimıh 555 lira rıo k•ı"ustnr 
tı. .. t .. c;j 11. R. fitil pa7"1't"ı::i f'iİ"İi sııııf 
1fl :l!t dıırlrr. 24QO savılı kammnn tı>rl
fqtı dııJ.;l;n'1e h'l·nrlanmıo; tı>l::lH~ "'"k
ıul"lan ihnle t!ilnii nzanı? sa11t ı 5,30 a 
lrnrlar tVl<.'iİrnı>n rivnsctinn verilir. 

bir adet parça halinde cıkınk VC' bir l)lun yukarıdaki gnyrl menkulle kıymeti 
adet kacıa bir ac:ma vnntill\tör bir duwn· rnulmmmenesinin yiizde 75 sini (!ecerse 
saatini havi 1040 metre murnbb<'lı ~nhıtlı •kinci arttırmada ihale edilir. Ve bul
.,amuk fııhr\kacıındald bordu smnil mık- mazsa satls yapılmaz ve borç becı sene 
ltıya ait 3 hissede bir hic:sesi pamuk kı~- takside bağlanır. 2950 (1662) 
rnının heunti umurnivesinln muhnmmen 
kıymeti 57217 lira 38 kuruş olun borclu
va ait ücte bir his5"sinin muhammen 
ktvmcU ı 9072 lira 1<1rk altı kunıc:tıır. 

4 - Yine muhtelif c11hasa borclıı fab
rika hissednrlarındıın Kırk=>~A"lı Ilagın 
QarıSln tapunun Ha7iranl926/tarih Vl" 

71 numarasında kayıtlı Camicedit mrı 
"allesi Bıılvar üzerinde krun sı:>ik taraf• 
~ndı vl'kili Osman veres~i sol tarnfı Fn
hihi senet .ar<:ıılan arkası 12metrPHk T<o-
7apn7.arı l'addesi cenhPSi20mctrelik lml. 

Sun'i dış takımlıırı Rida diş suyu 
ınahlülünde bırakılmakla mikroplarını 
ö1dürür ve ~em de bunlara güzel bir 
koku verir. 

LL 

K. A. L· Mersinli Pirina Sabunu 
Beyaz sabo yerine tercihan 

~-. A L Çapa markala Mersinli Pirina sabunu-
• • itti lraUanırsaıuz : 

'K • .A.L •• 

:·+ı 
1 - Fnla tasarruf e14e eder, 

'~ 
2 - Çamaşır ve banyonuzda Clalıa iyi netke elde etmekle 
3 - Çok kıymetli bir gıda olan Zc>•tinyağı yerine daha 
nz kıymet taşıyan Pirina yağının sarf edilmesiyle memle
ketimizin ekonomi sine ciddi bir tanda hizmet ~ ohu-
5DDUL. 

w 
6881 numaralı misecccl Çapa markanııu çok dikkat 
ediniz .• 
SiparişJeriniz ~n 3014 ve Z078 numaralara telefonla-
yuuz .• 

K. A. L. 
TELGRAF : UPoVATZ t..ir .. Mersinli Pirina yafl •e sabun fabrikası 

1-10 (1580) 

Ziram llelıtelJI MüdfiPlltğtmden : 
20 DekaılJc bağdaki ht kara ve tokmak üzümleri mahallinde 31 /7 /941 

tarihinde :puarlıkla satılacağından alıcılann mektep müdürliıiüne müracaat-
lan. 16, 22, 26. 30 2692 (1576) 

BORNOVA ZEYTİNCİLİK isr ASYONU MCl
DVRLOCVNDElf: 

lata.yonumuz L:ln yeAi veya az 1cullarulm14 koeum takımı ile birlikte bir pay
ton alınacaktır. Meı::k6r arabanm tahmini fiyab 700 liradır. 

Taliplerin ,.üzd~ yedi buçuk teminat akçesi olttn 52.5 lirayı lzmir mal un
rfıiuıa yabrm .. icap eder. Arabanın evMfını öl?renmek istiyenlıer İatasyonu
muza müracaat etainler. lhalei katiyesl 11 /6/9• I paurtea günü saat 11 de 
7f'ytlncllik istasyonunda komisyonu mahsu• taıahndan icra edileceii ilin 
olunur. 26 30 4 9 2917 (1650) 

B8breklcrdt-n idrar torbasına bdar J'»Rardaki ha.tahklarm miboplanm ~ 
kftndea temi7Jemelı i(ia BEl~MOBLÖ 1m11w .. ,.. 

8Aft1deria ca.....,. kadfftW uttınr_ Kadın. erkek iılnr mrlaütnm, e*i 
ve yeni belııolaktat-w. -ne iltit.ltma. bel atrmm. n a hlnr ......... w 
~ V.....- WJeri• cWerir. Bol Nlrar ee.ı. eder. 

Wnnhı lnMa&.na. mes..Me taşlann fe$ekkil1Une ..W ohıır .. 
lMKKAT : HELMOBLÖ ldl'Wlma temhli~ nuıvtleştirtr. 

s.lıhaf Vekiletfnie ralmblu lıı&Wir- HER ECZ~ BULUNUR 

!'ORBALIDA ARAZİ SA2'1ŞI 
r. C. ZIPaat 8anfıasından : 

Süleyman oğlu Ahmet ve kızlan Zehta, Dudu ve Ane'J'e alt Ttırbalınm Ça
murluk mevkiindel.i 141 atik dönüm tarlanın müzayedesi Torhalı hZUI 
idare heyeti karariylc l O gün müddetle askıya alınarak 7 /8/94 f tarihine mü
ıadif perşembe gününe taUk olunmuştur. isteklilerin ayni tarihte saat 3 te 
Torbalı hükümet konağmda yapılacak müzayedeye i,tiraklan lüzumu ilan 
olunur. 296 7 ( f 666) 

_,. 

11 Numaralı Odemiş incir 
tarım satış kooperatif inden: 

Kooperatifimizin .enelik alelicle •ım11mj heyet toplanbaı 
16/8/ 41 ~umartesi günü saat 9.30 da kooperatif bina11ada yap1-
acaktır. Ortakların toplanbya aelmeleri ilan olunur. 

Ruzname: 
1 -idare mecliıi ve mürakip raporlannın dnmmaaa bilanço 

kar ve zarar beaabının tetkikiyle tasdiki ve idare medisinin ib
aıı. 

2 Tahakkuk eden fiat farkının IW'di tevzii hakkında ka-
rar ittihazı. 

3 - MüddetleT'İ b1ten iki idare meclisi ll2&11 yerine yeniden 
intihap icrası Ye iki yedek ü1e seçilmeai. 

4 - Kontrolör intihabı. 
5 - Hakem kuru1u .intihabı. 
6 - Bütçenin tetkikiyle tasvibi Ye idare meclisine aalihiyet 

itası. 
7 - Milli Aydın bankasına mUııw teslimatının % 2.50 ni .. 

-oetinde sermaye taahhüdü. 
8 - Ana mukave1enamemizde bazı tadilat yapılmasi için di-

lekçe hakkında müzakere ceryam. (968 (1664) 

tZMtR ASLtYE tKtNCI HUKUK 
HAKIMUClNDEN : 

lzmir Hurşudiye mahaTiesi 1308 in
ci sokak 32 No.lu evde oturan Saıbona 
Nahum tarafında·} mahkemeye veril!!n 
arzuhalde: 4/12/939 tarihinde vefat 
f'den F..ster Nahumun veraseti babası 
M09C Nahum ile anaa Sazbonaya mün
ha81r olup lzmirin ben: lırrail mahalle."i 
lu\ne 390 cilt 1 30 nhife 5 5 de kayıtlı 
Mosc Nahumun yinni eeneclen faıla bir 
müddetten beri ne doğrudan Cloğruya 
ve ne de bilvasıta hiç bir haberi alırı
madığından yukanda adı geçen 1300 
doğumlu lsak oğlu Moııe Nahum hak
kında malumab olanlann Mose Nahu
mun hayat ve mematı veya bulunduğu 

Z AY t 

24/7 /941 tarihinde eşyam De bir
likte nüfus cüzdan Ye Askerlik terhis 
tezkerem çalınmıştır. Yenisini çıkara• 
c.aiımdan bunlann hükümsüz olduğu
nu ııazctenizle danını rica ederim. 

De.,.let demir yollan Gaziemir it
tasyonunda Ispartalı Hasan oila 
1325 doğumlu Süleyman Hopan 

2948 (1665) 

)er hakkındaki mtılumatlarını tifahen 
veya tahriren mahkemeye bildirmeleri 
medeni kanunun 32 ci madd~si muci
bince karan mahkemt"ve istinaden ilan 
olunur. 29.f9 ( 1663) 

Bükrcş, 29 (A.A) - Divanı harple 
lcjiyon Azasından iki k~ idama mah
kum edilmiş ve hUküm derhal tatbık 
olunmuştur. İdamn mahkiım edilen le
föıoncrlcr gayri meşru olarak tabanca 
saklamış olmak ve memleketin menra
at1C'rine nvkın vazife kabul etmek suç
fanndan dolayı mahk\)m edilmislerdir •. 
Bu suretle son 24 saat zarfında Bükreş
te kursuna diz.ilenler:n mikdan dokuza 
çıkmıştır. Bundan başka Jejiyon şefle
rinden 14 kisi gıyaben idama mahk\ım 
edilmiştir. Bunlann arasında lejiyonun 
anbık şefi Horya Simanın başlıca mua
vini Dimitri Gordn da bulunmaktadır. 

2 - tsmeıtkanfPn mııh.,.11 .. si 1364 sa
vı1ı sokakta veni~Pn lrnrı.,.li7:ıc::vnn vıı~ 
•ırılması, fen işleri mUdürlü~ündn~i 

1rec:if ve sartn:ımesi vPf'ntlP a,..ık ('l·c:llt. 
onpvp konulmuc:tur. KPc:if hed<>li Jnt~ 
tı,.n 27 lmrı1s mııvakkat f('minntı 7'\ lir<> 
q5 knruc;hır Talit)lerin tt'minııtı f'l;led"n 
evvel fc; h'lnhc:ına y~tırımı\: m~kbuzla
,.,1e ihale tarihi olan 11 8. 941 p3zart<'s; 
<Yiinil saat 16 da encümene mUracaııt-

var caddPsi ile revrili tapu sicilind" fev
lrani 4. tahtani 5 mn~aza ve tahtani 3 VP 

~0vkanl üç ocblı bir han hane ve bir 
hım motör ve makine dı:>iresi ve 15 adet 
qilan namuk ve bir ndet AmPrikan pa
muk cıkırıjtı ve hlr ::ıdet pamuk oere~f'C!i 
ve 1 adet elektrik tesisatını havi ve da
\ik ve elektrik fabrikası ile vazılı ve tnk. 
rlfri kıymet :rımoruna g!Sre bir adet Tan
\-is rrıarka 6.5 beygir sırak k~fa yAtık 
+ek 11ilindirli yarım Di7.el rrıntörU (an
":tlı) bir adet Asea ml\rka 22/4 amner 
110 volt dinamo bir adet tazvik tulum
ı..ası ve pamuk balya niresest l'l adet 
--amuk çıkırıjb namuk kısmındaki trns-

Altın Rüya 

İnsan kalbini tarı. 
dlnliyen pliklar.. 3 - Otobil!! idaresine dört kalem bo-
Doktorların kulaklariyle kalbi dinler- va ve sair mııheme satın alınmam. ynı 

'TIL"Yon tesisah kRvıslativle brraber bir 
"8CJkiil bir adet Mrnte'!e tin vinc, v:-n~ın 
•cin su tf'Sisah n bu 'kısımdaki Plı-lrtTilc 
ıesisatı. 3 adet mtJe!l.<les hir halde 1.20 

12miri holonyaıile mefhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheseri 

Hila l Eczanesi 

ken kalbin vuruşunu iyice sayamıvarak Meri müdiirlii*inoekl şartnamesi ve<.'
ha~ava dllştükleri görülmemiş bir şey hile açık Pk!riltmeve lconulmmıtıır. Mn
cfoglldir. Bu da tedaviye tesir edebilecek hammen bnr1°li 1419 lira muv;.l::kııt te
hir hata t~kil edebnir. ~un için simdi minatı 106 lira 45 kuruştur. Talipforil'\ 
~azı yerlerde bu işi dokforlann hıl::ıitı teminatı öVlPden evvel !c; bankııcnna yııı. 
b~~ll. gramofon pl~ğı yaumaktadır. K111-ı tırara'k makbuz1a:ile ihale tarihi olan 
\~ur;:~ gramofon plajpna tesbit edil- 1L 8 941 T'a7.:trtf'ctl giinU saııt 16 da en

~eu e, <Sylece htt tilrlU hata ihtimalinin cUmrne miirar-aatlan. 
ne ~ecilmektedll". 25, 30, 5, 9 2891 (1645) 

lmtrunıla Avrupa malı dl!'ğirmen taşı ve 

teferruatı. bir adet hurda dinamo bir ~--•••••••••••••••••••-••••••••••••••••••--"' 



HJFEI TENi A.llR , 
ASKERi V AZfYEr 

Büvük Rus ku,-
vetleri Alman
larca imtı a edil
mek üzere IL.İ? 
F ınlerin Leningrada 

vak/astıkları da . 
sö vleni yor 

ÇÖRÇILI~ BEYANATI 
-------~~---

ln~ilterenin is
tilasıııa teşeb
büs edilece~i 
muhakkak 

"Royter,, in_ askeri 
muhabirine göre 

Almanlar Rus
yada a2-ır ve 
kanlı zayiat 
veriyorlar 

uJ el}lülde hazır bulun- --o---

malı~ız. Ne bedbin ola· Bü)'Ülı Rus lıuvve~ıer· 
lim, ne de nilıbin! •• » harp sahatıına )1en! 

Londra, 29 (Radyo) - B. CörçiJ ge!i<AtOI' et:: .__ ır.. 
Avam kamarasında istihsal durumunu Jf • tililc:ı8Jer llııul'uına 
görüşmek üzere yapılan ikinci toplantı- doğrç miı? •• 

SOl SiYASİ VAZIYET 

ln~ilizlere ~öre 
Ruslar büyük 
bir taarruza 
2eçecekler 

Japon gazeteleri ingil· 
tere;ve ve biHıas$t.ı Ame· 

rilıava ~atı~orlar-

Dun akşamki Alınnn tebliği radyo ga
zetesine göre Ukranyadaki ileri hareke
tinin mütemad:yen devam ettiğini ve 
Smolensk istikametinde Stalin hattmın 
yanlması üzerjne münferit gruplar ha
linde cephe gerilerinde kalmış olan Sov
yet kıt.alarmdan büyük bir kısmının im
ha edilmiş olduğunu ve halen Smoleır.. "
civarında büyük bir çenber nJtma alın-· 
mış olan büyük Sovyet b!rliklerinin im
ha edilmek Uzere oldub'Unu bildirmekte 
ve bunun neticesi olarak Almanların 
eline düşen büyUk mikdarda esir ve 
harp Jnalzemesinin bir kaç güne kadar 
bildirileceğini söylemektedir. 

da bir nutuk söylemiş ve hülasa olarak Londra, 29 (A.,A) - Royterin askeri 
şunları beyan etmiştir : muhabiri yazı.yor : ;Beş gilnden beri Al-

- Ingiliı adalannııı istilası tcşcbbii- man - Sôvyct hud'udu boyundaki kıtala
siinc girişile<'eği muhakkaktır. istilfı tc- nıı vaziyeti hemen hemen ayniclfr. Hit
şehbiisü için mevsim gelmiştir. ler ve Nazileri ağır ve kanlı zayiata uğ-

Alman - Rus harekatının bir durakla
ma devri geçirdiği radyo gazetesine gö
re iki tarnfça da kabul edilmektedir. 
fümdiye kadnr Rusyanın seforberliili için 
beş haftaya ihtiyacı olduğu bildirilmis
ti. Alman - Rus harbinin beşinci hnfta~ı 
olduğuna göre Sovyet seferberliği ya 
bitmiş veya bitmek üzeredir. O halde 
yeni Rus kuvvetlerinin de kararJastırıl
mış olnn toplantı yerlerine varmış olma
ları muhtemeldir. 

Peypus gölünün batısında i"..stonya 
topraklarında çevri]miş olan Sovyet kı
talannın da imha edilmek illere olduğu 
tebliğde zikredilınektedir. Ayni tebliğde 
general Antonesko kumandasında bulu
nan Rumen ve Alman kıtaatının Din
yester nehrinin mansabında Akke.nnan 
şehrini zaptettikleri bildirilmektedir. 

SOVYETLERE GÖRE VAZİYET 
Sovyet tebliğine gelince : Smolensk ve 

Kiye{ batısında Zitomir bölgesinde Al
man taarnızJannın şiddetle devam etti
ğini, fakat Sovyet lmvvetler!nin göster
dikleri kuvvetli mukavemet sayesinde 
bu taarruzların muvnffakıyctsizJikle ne
ticelendiğini ve cephenin bazı noktala
rında da Sovyet kıtalannın mukabil ta
arruzda bulundu'ldannı bildirmektedir .. 
l~ENİNCRADA YAKLASTILAR MI? .. 

Tebl:ğler haricinde bazı radyo haber
lerinde Alman kıtalannın Sovyetlerin 
üstUn taarruzları neticesinde Smolensk 
bölgesinde siper kazmağa baş]adıklan 
ve tanrruzi vaziyetten tedafüi vaziyete 
geçtikleri iddia edilmiştir. Sovyet tcb
li~indcn de anlasılacağı üzere böyle b'r 
vaziyete dair teblielerde hiç bir işaret 
mevcut değildir.B!H\kis Alman taarruzla 
nnın ayni şiddetle devam etti~ ve bun
lara muvaEfakıvetle karş1 konulduğu 
mevzuubahis ed:lmektedir. Sou dakika
da gelen bir haberde Alınanlar Kareli 
berzahında Leningrad istikametinde 
ilerliyen F'ınlandiya kıtalannın Lenin
gradın ~roslarına kadar ilerlemeğe mu
vaffak olduklarını bildirmislerdir. Fa
kat d!jier kavnaklar hent\z bu haberi te
yit etmemektedirler. 

Göller mıntakasında yani Onega ve 
l...adoga göJleri arasında :muharebe eden 
Alman ve Fin Jatalanmn siddetli Sov
yet mukavemeti karşısında ileri hare
ketlerinde bir ağırlaşma husule geldiği 
haberlerden anlasılmaktadır. 

Bu yavaslamada arazinin de mühim 
b!r tesiri oldu~ tahmin erlilebilir. 
MOSKOVAVA HAVA IfÜCUMLARJ .. 

Hava harekAtına gelince : Sovvet teb
Jil(inin bildirdiitine göre evvelki gece 
140 - 150 Alman bombardunan tayyare
si Moskovaya taarruz tesebbüsünde bu
lunmuş ise de ancak 4 - 5 tayyare Mos
kovnnın müdafaasını ge(meğe muvaffak 
olmuştur. Sovyet gece av tayyareleri ve 
dafi toplan 9 Alman tayyaresi düşür
müşlerdir. Moskovanın müdafaasını 
geçmeğe muvaffak olan bombardıman 
tayyareleri müteaddit yangınlar çıkar
mışlar ve ahaliden bir kısmının ölümü
ne sebebiyet vermişlerdir. Gece hava 
müdafaasının henüz bir taarruzu dur
duracak derecede tekemmlil etmemiş ol
masına JtÖre bu taarruzlar neticesinde 
bir cok tahrihat yapılabileceğini kabul 
etmek Hizımdır. 

Rusyanın ve Amerikanın harbı bizim ramaktadırlnr. Şimdiden siperlerden 
için ka7.anncakl:ınru sımmı:valını. ı Ey- bahsediliyor. Bu, Alman staratejisinin 
lüldc hazır olmalıyız .. Amerikanın yar- müthiş bir şekilde korktuğu siper harbi
dımı nck müessir olmaktadır. Almanva- ne doğru ilk adımdır. Rus mukabil ta
nın hava iistünlüğiinii altcttik. Atlan"'tik arruzlarının ~ittikç .. şiddetlendiği anla
meydan muharebesi de Amerikanın mii- şılıyor. Çok büyük Rus kuvvetJerinin 
zahcretiyle lchimh:c dönmii,ştür. ancak şimdi temerküz noktalarına mu-

l\filli ''aıiyetimiz iie ay evvelkine nis- vnsalete baırlamış olınalan muhtemel
betlc daha emindir. Fnkat iyi nlametle- dir. 
re rağmen is bitinemiş1ir. T~hlike her- Rus ordusu ve Rus hava knvvetleri 
de\•antdır. Nikbin olmak icin bir takım de AlmanJardaki kadar iyi teçhiz edil
sebcplcr mc\"cut ise de biı ~e .bedbin ol- miş görülmektedir. Büyük mukabil t.a-
malıyız, .1e de nikbin.. uruz saati belki henüz gelmemiştir. 
Başvekil İn~ilterede yetiştirilen gıdn Rus genel kurmayının mukabil taar-

maddeleri hakkında menun:vetini bil- ıuzlarını yapması için bir ay. belki de da 
dirmiş ve bunların 1940 ta 1941 senesin- ha fazla zaman gececektir. Fakat bu ta-
dckine nisbet)e daha bol ve daha mu- · I l k ·~ 1 nrruz ar yapı ınca at ı netice er vere-
gaddi olacağını sövJeıniştir. Bundan son- cektir. 
ra B. Çörçil yeni tayyare modellerinden Alman stratejisinin halen Rusyada 
bahsetmiş ve bunların Alınan modelle- arzettiği manzara her halde parJak de
rine faik olduğunu sövlemiştir. Alınan- cildir. 
ya üzerine yağdırılan İng:liz bombaları-
nın geçen senekine nisbetle iki misli ol- 5 
du~unu, üc ay sonra bir ve altı ay sonra abık Pollan"~ 1'aıh'.'iye 
da iki misli daha artacağım söylemiştir. k•-'ıttandanı Finl~rin 

B. EDENİN NUTKU hiz 
Bugün B. Eden de bir nutuk söyle- . . metine J!~rdi~ . 

mistir. Bu nutkunda da evvelki nutuk- Helsınki, 29 (A.A) - Fın bahnye ne-
Jarında söylediği gibi lnı;tilizlerin harp za~eti ~eni bir daire ihdas etmiş ve bu 
azminden. Hitlerin yakında bir sulh te- daırenın ~asına Avru'?ada bulunan Hol
şcbbüsünde bulunacağından, fakat t~ landa ~enız _kuvvetJerı :ahı~ başkum:ın
gilterenin Hit1erle ve onun adamlariyle danı v~s amıral Kuk~erı ta:vın etmlştir. 
sulh yapmıyacar!ından bahsctm:ştir. Amerikadak1 Rl!s 1tıevefi 

Rusların Almanlara karşı kahramanca yeni zab~t•o•te takviye 
harp ettiklerini takdirle söyliyen nazır edild• 
Almanyanın Rusyadaki hesaplarının ı.. 
yanlış cıktıj!ını hevan etmiştir. Vasin~ton, 29 (A.A) - BirJesik Ame-

Londra, 29 (A.A) - Bu~ün Londra- rikadaki Rus heyetini takvive etmek 
da söylemiş olduğu bir nutukta harici- üzere müteaddit Sovyef subaylarının 
ye nazırı B. Eden et.cümle şöyle demiş- Vaşingtona muvasaletleri haber veri-
tir : liyor .. 

- Bitlerin Rusyayı ezmek idn tesbit 
ctti~i mü~dct pro,,-amı altii!rt edilmiştir. 
Yakında bir sulh faarrum karşısında 
bulunacaiız. Bize teklif olunacak uzlas
ma sulhu makul bir itidal ve riyakarlık 
abidesi olacaktır. Fakat Bitlerle yaTHla
cak her hanı; bir sulh ancak kendisinin 
miinasip ~örct'cj!i müddet icin muteber 
kalacakfır. Biz llitJerin rejimini tahrip 
etmek azmincleyiz .. Harpten sonra kaza
nacağımız sulhun muhafazası idn Bir
leşik Amerikanın bizimle iş birliği ya. 
pacağın1 ümit ederiz. --------·-
Şl''GHAYDA~ Y l,1 ltl~ 

iHRACAT VE J .PO~.LAR 
~--

.Japon matbua
tında endişe
ler mevct t 

_,____ 
Şanghay, 29 (A.A) - Japcn makam

ları Sanghaydan yapılan bülün ihracatı 
kontrole karar verdik]erini bildinnişler
dir. Bu tedbir iki seneden beri şimali 
Çine tatbik edilen ablokanın aynid!r. 

---=;........_-:,.._ _ __, 

Maki~e~re 

''erilirken 
lJ I 1 l L 1 I 1 l lll!!llllW'4D 

Sovyetler bütün cephe 
üzerinde mukabil hil· 
cumlara geçtiler mi? 
Nevyork, 29 (A.A) - Amerika ajans-

larının Moskovadan aldık]arı haberlere 
göre Sovyetler şimdi bütün cephe üze
rinde mukabil hücumlara geçm:Ş bulun
maktadır. 

----<>--

Viıi kabinesinde yeni 
deği$iklikler-
Paris, 29 (A.A) - Vişiden bi1dirildi

ğine göre iyi haber alan mahfiller ka
binede yeniden bazı dcğişik1ikler yapıl
masına intizar etmektedir. Bu değişik
liklerin önümüzdeki hafta içinde bahis 
mevzuu edilmesi muhtemeldir. 

- ----o--·--

Sovyet Rusya • Polonya 
anlaşması.. 

Londra, 29 (A.A) - Pres Assosye
nasyon ajansının zannettiğine göre Po
lonya ve Sovyet Rusya hükümetleri 
arasında bir nnlaŞnıa eSası elde edilmiş
miştir. 

--<>----
Finlandiya • İngiltere 
münasebatı kesilmek 

üzere-

Bir İngiliz askeri muhnrriri diyol\ ki : 
Sovyetlerin büyük mukabil taarruz 

saati belki' henüz gPlmemiştir. Simdiye 
kadar ynnılan Sovyet mukabil taarruz
la rı mevzii ve mahduttur. Büyük muka
bil taarruilar bir günde hazırlanamaz. 
Bunun için oldukca uzun hir zaman is
ter. Böyle bir muk~bil taarruz hazırla
mak için Sovyet Kumnndanlığının en az 
bir ay hazırlanması lazımdır. 

Vaziyetteki duraklamanın bir bakım
dan tahlili budur. Di~er bakımdan Ru
men radyosu divor ki: Alman Baslcu
mandanlığı tarafından askeri harekat 
hakkında kat'i bir c;üküt muhafaza edil
mekle beraber kat'i ve nihai zaferi bil
direcek haberlerin gecikmeyece~ini an
latmakta jrlidük çekmiyoruz. Rus ordu
lnn son günlertle pek yorgun bir halde
dir. Sovyet Kumandanlığı son ihtiyatla
rını dahi harbe sürmü~tür. Alman Baş
kumandanlıi!ının resmi tebliğler hakkın
da takip ettiği usül yakında mühim hS
diselerin vuku bulaca~ına bir isarettir. 
Askeri mütehassıslar kafi zaferin uzak 
olmadıl!ı mütalafısındadır. 

JAPON GA 7.ETELERtNiN 
HÜCUMLAR! 
Uzak sark münasebetiyle japon gaze

teleri İngiltere ve bilhassa Amerika 
aleyhinde şirldetli yazılar yazmaktadır
lar. Niyasi Cimbon gazetesi divor ki: 

Birleşik Amerika ile. bir anlasmanın 
mümkün olduffeu havalini beslemek teh
likelidir. Çin ihtilafının başından beri 
Birleşik Amerika japonyanın hamleleri
ne mani olmağa çalışmıstır. O 1.aman kn
lciki niyetlerini meydana vurmamıstı. 
Bus:rün ise anlamalıyız ki Amerikanın 
hedefi ~aponvaya karşı bir kin sivaseti 
0 ütmektir. Daima bir anlaşma imkanı
nın mevcut olduğunu zannettirerek 
maksadı son darbeyi indirmej!e hazır
lanmaktır. Eunu japonvada herkesin 
bilmesi lazımdır. Aksi takdirde tehlikeli 
bir duruma düşebiliriz. Bu riyakılr si
vaset mertçe bir harpten daha tehlike
idir. 

Bir başka jnpon mecmuası İnt?iltere ve 
Amerikanın hakiki niyetlr:ri hakkında 
havale kapılmamak ve her halde ~ele
cek ol~na hazırlanmak lazım oldul'lınu 
.,öylüyor. japonvada İngilizce müntec:ir 
bir gazete ise Fransız - Janon karsılıklı 
miidafaa paktına karsı İngiltere ve.Ame
rikanın tcdbirlerind~n bahsederek ja
oonların bundan telas etmemelerini tav
siye ediyor. Bu gaz~te jaoon milletine 
soğuk kanlılık tavsiyesinde bulunmak
tadır. Bu yaz.ılardan anladığımız sudur 
ki japonyadn Amerikanın vaziyeti en
dişe uvandırmaktadır. 

AMF.:R1KADAK1 TELAKK1 
B. Sumner VeJs beyanE\hnda tn~iltere 

ve Amerikanın Uzak şarkta biribirine 
muvazi bir siyaset takip ettiklerini ve 
va1Jyetin yeni inkisofları karşısında da 
!stişarede bulunacaklarını söylcmis ve 
demistir ki: • 

- İngiltere ve Amerika Uzak sarkta 
menfoaderi olan diğer serbest milletler
le de görüş teatisinde bulunacaklardır. 

Londra ve Berline havaya karşı çok 
iyi müdafoa edild!kleri halde her iki ta
raf ta bu şehirleri pek ala bombardıman 
etmektedirle.r. Yalnız bu gibi taarruzlar 
pek yüksekten yapıldığı cihetle fazla 
isabet beklenemez ve bunlar ekseriya 
gelisi güzel olur. Bununla beraber bu 
arada cesur ve azimkAr tayyareciler al
caklara kadar inerek mühim askeri he
defleri tahrip edebilirler. Fakat bunlar 
istisnai hallerdir. 

Lcndra Alınanların a~r taarru1.larına 
maruz kaldığı halde eltin normal yaşa

Japon matbuatı Birleşik Amerikada
ki JaPon alac.aklannın blokajı karşısın
da gittikçe artan bir endişe izhar etmek
tedir. Yan resmi Jawn ve ecnebi tacir
lerinin d:kkatli bir vaziyet aldıklarını 
ısrarla izah ettikten sonra şöyle demek
tedi,r : Japon ve Amerikan hükümt!tleri
nin ancak uzun boylu düşündükten son
ra hareket etmeleri lüzumu üzerinde ııe 
kadar ısrar edilse yeridir. 

Amerika Bahriye Nazırı Albay Ko
noks beyanatta bulunarak B. HiUerin 
şimdi Uzak ~arkta kendisine benzeyen 
bir memleket bulduğunu söylemiş ve 
bu memleketin japonya olduğunu biJ-

Helsinki, 29 (A.A) - Bu~ü;harici- dirmiştir. Albay Konoksa göre son inki
ye nezareti tarafından neşredilen bir şaflar Amerika için tehlikelidir. Fakat 
tebliğde bildirildiğine göre, vaziyette M- Amerika her türlü tehlike ve tecavüz
;~ 01 land_dcğ'işi~l~k. sebe?iyl~ Londradaki lerc koymak iein mukavemete kat'i oJa-
ın pn ıya elçıl~ğı ~aal:yetıne nihay~t rak azmetm~ bulunmaktadır. 

yışını ve sükllnetini muhafaza etmiştir.. yi.ik ve müh!m limanı, hem deniz ÜS6Ü
Alınanların Moskovava ~düz taa~ dür. Liman biri büvük. diğeri küçük ol
zunda bulunmağa teşebbüs etmedikleri- mak üzere iki tanedir Büyük liman beş 
ne bakılırsa Mnskova hava müdafaası- muharebe gemisini ve beş kruvazörü bir 
nın cok kuvvetli olduğu neticesine va- anda barındırabilecek büyüklüktedir .. 
rılabilir.. Bir muharebe gemisi ile bir tayyare ge-
1\fALTAYA HÜCUMDAN MAKSAT?. misini ve dört kruvazörU ayni zaman-

Maltada ValPttn limanına hücumbot- da havuilıyabilecP.k sabit havuzlan var
larile vapılan İtalyan taarruzunun Ak-

1 
dır. Ana vatan mUvasalesi deniz.den ya

denizden ~ecerken İtalvan hava kuv- pıldığı c!hetle burada üslenen filo için 
vetlerinin hücumuna uğrıyarak buraya evvelden ha.zırlanmış su, muot ve cep
iltica etmis olan bir gemi kafilesini is- hane depo ve stoklarının bulunması ga
tihdaf etmiş olınası mümkündür. Akde- yet tabüdir. 
nizin hemen hemen ortalarında olan ve Adanın şimRle bakan sahillerinde 
bütün mühim İngiliz üsleri ı?ibi mUhim Malta şövalyelerinden kalına kaleler 
bir gccidi (Sicilva ~eçidini) kontrol et- vardır. Bu meyanda limanın medhali 
mek vazivetinde bulunan Malta adası yanında Turgut reisin zaptı uğrunda şe
Sicilvn adasından 55 mil ve eenunta bu- hit düştüğü Senhelmo kalesi de vardır. 
lunan Pantelerva adacığındaki İtalyan En büyük limanın derinliği iki kilo
d~n;z üc:.,ünden de vUz otuz mil mesafe- metre ve genişliği 500 metre olduğun
dedir. Bu vakınlık Maltayı kara tahki- dan gemiler buraya teker teker alın
matı. hava kU\"\'etleri ve deniz müdafa- maktadır. İtalyan hava taarruzu esnasın
ası hakımındnn çok kuvvetli bulundur- da bir kafile buraya iltica etmiş ise bir 
ma[rı icaD ettirir. Adanın burune kadar kısım gemilerin muayyen blr müddet 
tngilizlerrle kalması hem Akdenizdeki icin liman dısında beklemiş olması icap 
lm?iliz hakimiyetin!. hem de bu adanın eder. ftalvanlnnn hücumbotları bunlara 
IT'il~afaac:ındnki kifaveti ispat etmekte- taarruz etmis olnbilirler. Bununla bera
dir. . . her snhildeki kudretli bataryaların ateşi 

Malta takrıben 15 kilometre uzunlu- karşısında hücumbotlarının pek o kadar 
~da ve 7 kilometre ~eni.şliğinde ufak ivi netice almış olmadıkları anlaşılmak
bır adadır. Valetta adanın hem en bü- tadır. 

vermek mecburıyetmde kalmıştır. Fın Bahriye Nazırının beyanatına göre 
hü~ümet~nin t~bliği .. ş':'. sur~tle bi~e~- faponyarun Vaşingtondaki büyUk elçi
tedır : Fınlandı~~ huku?:~~·. Hels:nki~ sine, japon gemilerinin salimen Pa.c;ifik 
de bulunan İngilız elçılıgının faaliyeti denizindeki limanlara girebilecekleri 
hakkında İngiliz hükümetinin de ayni biJdirilmiştir. 
noktai nazarda olup olmadığını öğren- StY AMA DA ÇATIYORLAR 
mek arzusundadır. Japon radyosu şimdi de Siyam aley-

- -~-- hinde neşriyatta bulunarak Siyam hu-
Atlantikte Alınanlar dutlarında İngiliz askerlerinin biriktiği-
19 vaour batırmışlar.. ni ve Siyam sularını İngiliz donanma51-
Berlin ,29 (A.A) _ Alman başku- pın k.on~rol ettiğini yazıyorlar. 

mandanhğının tebliği : Alman denizaltı- Hindiçinide bulunan japon kuvvetleri 
ları Atlantikte yeniden büvük bir mu- kırk bin tahmin edilmekterur. Mühim 
zafferivet kazanmışlardır. İngiliz torpi- deniz üssü olan Kamranı japonlar dün 
do muhriplerinin, korvetlerinin, deni?.al- işgal etmişlerdir. · 
tılarının ve kruvazörlcr:nin insafsızca JAPONYAYI 1K'l1SADEN 
takibine uğramıs bulunan Alman d'eni- T A Z Y 1 K 
zaltıları bir İngiliz vapur kafilesiyle ,ı.;in- Japonyanın Uzak şarktaki bu tehdit-
lerce mücadele ederek 116500 tonilAto- kar tavrı üzerine bir kaç $?iinden beri 
luk 19 vapur batırmışlardır. -Bunlardan bu memleket~ karşı alınan iktisadi ted
baska kafileye refakat eden bir torpido birleri şöylece hüU\sa edilebilir: Birle-
muhribi ile bir korvet batırılmıştır. şik Amerika, Büytik Britanya ve mpa-

- _ __,.._ ratorluk memleketleriyle, Hollanda Hin-

JAPON J«'.UVVETLERİ 
SAYGONDA-

Tokyo, 29 (A.A) - Cenubi Cinde 
bulunan Japcn f!losu kumandanlığı ta
rafından neşredilen bir tebliğe ~öre Ja
pon deniz ve kara kuvvetleri Hindiçini
de Saygona gelmişlerdir. 

distanı japonyanın alacaklannı bloke et
mişlerdir. f ngiliz sermayesinin kontrö1U 
altında bulunan Anglo · tranyan petrol 
c:irketi japonyaya petrol teslimi teahhU
dünii manevt mukav~eyi feshetmiştir. 
Ho11anda Hindistanı hükümeti de japon
ya i1e petrol anlaşmasını feshe karar 
vermiştir. İngiltere, japonya iJe ticaret 

= 30 Temmuz Carsamba 
·---~ 

SC>N .· HA-BE~ 

Ya/ovadan Ankaraya gitti 
~~----~-----,~--~--~--=-

Doktor Refik Saydam 
Istanbulda Milli Şef 
tarafından kabul edildi 

~~~~~~~~~,~--~-~-~ 

istanbul, 29 (A.A) - Yalovada istirahat etmekte olan başvekilimiz dô 
tor Refik_ S~y~am bu sabah Jstanbula gelıniş ve Reiaicümhurumuz tarafın 
kabul edılmı~tır. Başvekil öğleden sonra vilfıyet, örfi idare ve İstanbul kolll 
!nnbklannı zıyaret ederek saat 19 da ekspresle Ankaraya hareket etmi1tİ1· 
::C--~~~~~.cc:o'"~JOIXXO!X~~~~:;oc:o:::o::~:;ocıocıoı::ıccııccıııcx:ıı:;cıOf/l'I 

~ur iye ve Jrak yoiu acıldıktan sonra 
' 

Harice yapılan nıuhteli 
rıal siparişleri arttı 

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

İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Suriye ve BunJann losa bir zamanda :mcmlek 
Irak yoluyle ticari münasebetler cmni- üm" "thali imkfuıı ld edil ~· 
yet altına girdikten sonra harice sipa- ıze ı . e e ecegı 
Ffşlcr artmıştır. vetle tahmm olunmaktadır. 

Ismarlanan malİar arasında bilhassa Avrupa kıtasında da Sivilingrad 
manifatura, iplik ve sınai maddelerle rinden otobüsler ve kamyonlarla ti 
tene~e vardır. eşya nakline başlarulacaktır. 
r.r. ~..rJ~~~~_,._,..ocxr...ooc:ocoooı:;ı1-• 

F nara gelecek olanlara 
De,· Jet DemirvoÜarı yüzde ~ 7 v 

yüzde 75 tenzilat yapıyor 
Ankara, 29 (Telefonla) - İzmir En

ternasyonal fuarı için memleketin bcllı 
başlı istasyonJarından her gün muttari
deh başka bir tren tahrik edilecektir. 

Alaşehir, Menemen, Bandırma, Mani
sa, Konya, Eskişehlr istasyonlarından 
İ:t.mire gideceklere yüzde yinni yedi nis
betinde tenzilatlı gidiş ve dönüş biletle
ri verileeektir. Dört yaşına kadar ~uk
ıoooocoaoccc oaoaac cccaaoacccaaac 

lardan bilet alınmıyacaktır. Afyon, J( 
rakuyu, Denizli istasyonlarından kalk 
cak trenJere de yüzde yetmiş beş nis 
tinde tenzilat yapılacak ve beş y 
kadar çocuklardan bilet alınmıyaca 
Bundan başka on beş günlük halk ti 
ret biletlerinde de tenziHlt yapılaca 
Fuara gönderilecek eşyalar için y' 
vctmis bes tenzilat yapılacaktır. 

Yakında Tek·tip ekıt_ek halita 
hakkında yeni karar verileceltti 

Ankara, 29 (Telefonla) - Yurdun 
her tarafında yeni mahsulün idraki ta
mamlanmak Uzere bulunduğundan hü
kümetin öniimilzdeki günleri için tek tip 
ekmeğin halitası hakkında veni bir ka
IO'"~aaaaaacacaaaacc 

rara varacajtı ..ha\;eio verllmütecJir.. 
mek hamuruna ilave edilen arpa uıı 
nun tamamen kaldınhnası veya mik 
nnın asgariye indirilmesi 
histir .. 

Altın olarak verılmiı borçlar 
----~~~~~~~ 

Altın para dava ve ta-
lepleri hakkında mah
kemeler karar verecek 
Ankara, 29 (A.A) - Temyiz mahke

mesi, Altın para olarak borç vermiş ve 
alacağını altın olarak istiyen alacaklılar 
iJe borçlular arasındaki ihtilafların halli 

yoluyle icra daireleri vasıtaıariyle 
kabil alacakların tahsili cilıetine gj 
miyeceği hakkında bir tevhidi j1M1-• 
kararı vermiştir. 

mahkemeye ait olduğu, iJamsız takip 
!0:1"'~..o--.r.r_,._,...,,.._,~~~oı:ıoı:ıccıccıo:ieoooooooooaoaoaoaoaoao~aoı:11:11aorl":• 

146 Sovyet tebası dah 
Erzurumdan geçti 

--.-~-~~~~~~ 

Erzurum, 29 (A.A) - Atina, Roma sonra ihzar edilen otobüslerle San 
ve Vişideki Sovyet tebaasından 29 zu mışa müteveccihen hareket ·IRlnmı
dip1omatik memur olmak üzere 146 ki- dir. 
şilik bir kafile dün sabahki trenJe bura- Misafirler Sankamıştan itibaren y 
ya gelınis ve bir müddet i<;tirahatten nna trenle devam edeeeklerdiıo. 

Fıot mürakabe hur sunu bitirenler dün Ebed 
Şel ın hatırasını taziz ettiler 

Ankara, (A.A) - Fiat müraltabe kursunu bitiren kontrolörler bugün A.-' 
türkün muvakkat kabrini ziyare ederek çelenk ltoymaılar ve Ebedi Şefin " 
tıraaını taziz evlemi§lerdir. 

Yeni Ziraat Vekale•i müsteşatl 
· ~ara. 29 (Telefonla) - Ziraat ve klleti müsteşarlığına Ziraat umum , 
dürU Abidin Ege tayin edilmiştir. 

;~;ı;::ı;w-;;;~t;i~ti~ :Bu tedbw;f~j r;ic~~b~-;:&irı;rt; ·j-;;~iitti.:d~ 
neticesi olarak japonyanın bu memleket- yesini tedricen sarsmağa devam ed~ 
]erle ticareti in~itaa. ~ğrayacaktı~. Ve ~üphesiıdir. ' 
bunlardan tedank ettıği ~addelerı baş- B. Sumner Velo;in Meksika petrötlt 
ka yerden bulmastna da ımkfuı yoktur. hakkında sarih beyanatta bulunma~ 
Her ne kadar Amerika Hariciye müste- imtina etmesine ve Meksika petrOfll" 
şarı bu hususta beyanatta bulunmaktan rinin satın alınmasına dair bir anısşiıı" 
istinkaf etmişse de japonyanın Ameri- nın mevcudiyetini inUr etmesine rıt' 
kadan petrol ?e alamıyacağı ~nlaşılmak- men Amerika ile Meksika arasında ~ 
tadır. Bu vazıyet karşısında J~ponya ~e rol ve diğer meseleler hakkında nilt~~ 
yapacaktır? Acaba B. Ruzveltın tabının .. . sta P"" 
ettiği gibi Hollanda Hindistanına taar- bulunduğunu soylemesı bu husu elı" 
nız mu edecektir.? mli~~ı'ke~e ce1:Ya~ ettiği hissini vertı' ~ 

Bu suale henüz cevap vermek müm- tedır. Filhakika Japonyaya petrol~ 
kUn değildir. Pek tabiidir ki alınan ik- memeğe karar verilmişse hiç bir Y iel:._ 
tisadt tedbirlerin pek kısa bir zamanda bu maddeyi tedarik edememesi içlJJ '4~ 
tesirini göstermesi ve japonyayı iktisadi bir almak lhımdır. Ve belki 11rrıt 
au1h Mtemeie .sevk etmesi beklenemez. da şimdi bunu yapmaktadır. 


