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Alman ihata çemberi. 
ni kırmak teşebbüs
leri semere vermedi 

Alman a!fkcrl"ri Şark C'ep• • ıd h ·· . . -<>---
°'O""~~..r..r....'!r..ı:rJ.Y~.r..rJ~:Q;l~= ~~~ Diğer ölgelerde ha. 

ir ul US p ~, rekat ıa.. mucibince 
&\.. - o on~ devanı ediyor 

Pro~ra mı, 
Yoksa propaf!anda
]al'a cevap ını? 

ı • l .Jıerlin 30 (A.A) - Alman baş ku-V a an aşt.rA.q _. n·.~~tıJığının tcbJiği: 
j · ~ ta c~;;işrı ... ~molensk'.!n şarkında iha-

ST 1 1 

açi ... kurtarmı:ık"9~ duşınan kuvvetle-:o YEJlE LEHi tcşcbbüsı~sile yaptıglrnl!Il çenbel'ini 
.. cumlar esnasında lr,almışlır. \ı ._ J:ıücum 

~~-BİLGİN ESKi SE il E iSTi .LA-1 u~~~~:hesin~ . diğ~ n~~g::_ıu ... \ 
ll., 1 TA l"ILAR I hteadirr;k.fıt plfın mucıbınce devam etme'It-Dünyanın en ınuht~em servetlerine 

"c en mebzul kaynaklnnmı malik olan J Milfıno 30 (.) - Ukranyada Balta 
Anıerika, şimdi denizde. karada \'e ha- ---o-- şehri Almanlar tarafından işgal edihniş-
\'ada en kuV\ etli ,.e en biiyiik askeri Finlandiya serbest tir Bu şehir Dinyestcr nehrinin 40 kilo-
dcvlet olmayı kafasına koymuştur. Bu metre şarlonda ve Dinyester-Bug nehir-
nıaksatıa yapılan hazırlıklar, hakikaten lrlandada bir sefaret leri arasında bulunmaktadır .. 
devft.-;n bir mahiyet tnşımaktndır. Biitün ihdas ediyor.- Helsinki 30 (A.A) - Ofi ajansı bil
Jrıcnabiini, tek hedef hnlinde milli mü- Londra, 3o (A.A) _ Leh • Sovyet diriyor: Ladogn gölünün şimalindeki 
dnfaa ına tnh is eden bu meınlekclin, paktı bugün saat ıs e Londrada imza Finlandiya taan-uzu bilhas.<ıa cephenin 
lcendisinc tC\ cc·ciih eden hakiki meı.u- 939 · ""rkında yapılmıstir. edilmiıtir. Bu pakta göre 1 senesın- .,... ~ 
liyetleri artık tamamen miidrik hulun- d S R .1 Al ·-· da Müstahkem Sovyet hatlarını yardık-
.3 " .. ı d'I e ovyet usya ı e manya ... .,..m uuı_'lmdan up ıe c ı emcz. • d'I 1 ___ 1 ti · d Po- tan sonra Fin kuvvetleri Sovyetlerin 

Amerika, demoknısilerin 2aafını teş- ımza e ı eı_ı .an .., ..... ar ne c~ın ~. • yangın çıkardıkları Knreli onnnnları 
kil eden sebepJcrdcn sı~Tılmakla kalma- 1?nY8. ~uısın~e !8!'ılan arım dcgııık- içinden 150 kilometre ilerlemek mec-
111ış, hür yaşnmnmn mutlak bir 7~rurct.i lıklen ıptal edılmııtır. buriyetinde kalınışlnrdır. 
olarak, çıplak kuvvetin zaferini ilfm FiNLANDIY A DUBUNE Sıcaklar tahammül edilmez derecede 
e.lenlere ayni silahlarla nıiicelıhcz olma- SEFiR CöNDERtYOR idi Ve milyonlarca sivrisinek askerle-
p karar verdiğini göstermiştir. re nefns aldırmıyordu. Bu ntlm müs-

Bu militnrist bir knlkınma mıdır? Helsinki, 30 (A.A) - ltimade de- ki.Uata '"tlğınen Finler en r.iya<le tercilı 
Ame:rikn hesabına, böyl bi.· şc~i dü- ğer bir rnenbadan öğrenildiğine göre ettikleri tabyclerlni, yani devriye mu-

rsünmek bile gülil~ olur. lngiltere ile Finlandiyl\ arasında diplo- hnrebcleri usulünU tatbik ederek cesa-
Ynlnız şunu söylemek kabildir ki ha- matik münasebetlerin kesilmesi üzerine ıetlc ilerlemek, geri knlan düşman )tuv

Cliselerln merhametsiz sCT(liği, hayatın Dublinde bir elçifik ihdas etmek tasev- velterini ormanların içindeki devriyc
!levkini çıknl'nrnk yaşamağn alışmış olan vurunda olan Finhmdiya hükümeti ~on- Jerlc iz'aç etmek, müdafaaya çalışan 
Aınerikrilılann vicdnnınn bir iirperme dradaki elçisi Cripenbergin bu vazıfcye dümdar mUfrezelcrini imha etmek su
~iri yapmıştır. Amerikalı, her şeyin, tayini için İrlanda hükümeindcn istim- retilc kuvayi külliyenin durmasına za-
en çok itibarda olnn kıymetlerin manası 7.nçta bulunmuştur. man bırakmamıslardır. . 
.le!iştiğini görmüştür. Ve o zaman ~~~~cıcıccıcıc~..-'Y. .acıcı~cıcıccı~acıı::ıı::uu::ıı::ıı::ıı:ıı::ıacacc 

~temiyc istemiye tatlı rüyasından Ce" up cenhası·n e 5 haf Avrupa "arbı, Uzak 'ark bynnmış, 23 sene evvel Amerika!' ordu- 1' ' U • I' Y 

:::ei~.~~~~~:.1~~~~a::~~~~ talık harbın neticesi vazi11eti ve Amerika 
lftaz bir hale geldiğini müşahede etmış- ! 
tir. llele esaret altına düşen bazı millet
le~e soysuzlaşma alametlerin~ ~lir
~ olmnsı, bu gidişle insanlığm.~~ti.kba
linden endişe etmek lazım geldıgım an
ktnııştır. 

Aınerika ilk defo olarak, mukaddes 
hodganıhğı~ felaket sınırlanm ~eni~let

ekten b kn bir eye ynramıyaca~nt, 
Okyanoslann Amerikayı emniyet albn
d~ bulundnramıyacar.'lm ciddiyetle dü
unınü tür. 

--<>-'----

Besarabya alın
dı, Odesava 50 
kilometre 
yaklaşıldı 

Ruzvelt Hindi-
çini iş~aline 
dair bir şey 
söylemiyor 

Jt4J 
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_ IZMIR 
Enternasyonal Fuarı 

Almanlar mevzilerin
den atıldı oe ağır za

yiata uğratıldı 
--<>--

Bir günde Almanlar 
74, Ruslar sı tayyare 
kaybettiler ... 
Moskova 30 (A.A) _ Sovyet istih

barat bürosunun tl'bliği: 
29 Temmuz günü kıtalarımız Nn"-;-

zehev, Nevel, Smolc.utli uıınuştur. v ~ 
tiknmiJl"b\;birini · takip edc-n mukabil 

hd~ ıanmıtla mevzilerinden çıkanl
ucum Düşman ağır zayiata uğr~ 

mıştır. ,_al d k--:t faalıyct-"" . ., mCT"keZ tJr Diğer rnınta~ ar n qu 
yap--. Bilyiik Ef' • . ko ·ıc Stalin hattmı l ·. mevzii muharebeler olmuştur. 

ICICICICICICICICICICc=ccıcı=aacıcıccoooo-.-... Mare§al Tımoçen '. Chukou cr~.~~KOV .A 'OZERiNDE k 

1 R"~crol Grcqoıf'e cıcı=~=cı"°' ın t1 imİ7., işbirliği yaparn 
Alman arın be yana- UBIUP"~ı:ıı:ı~rr-c _} \ Hava. ku~~ı~a dfü.man birlikleri-

• 1 .... 1.aaar IE~~el!f .no ·- .:ıı ..... ;~\ir· =l.7 ve 28 TeXJ.l.· 
tından cı'/ıan mana dayanacak Ofılı ıa muz glinleri havtı kuvvetleı:m1z 74 Al~ 
~-- mnn tayyaresi düşürmüşlerdir. Bi.7.iın 

J zayiatımız 51 tnyynredir. 

Rusya içine de- B. Vilkiye ı{Öre \ ~t~:!!°~ecesi Moskova üzcrlnQ 

~"'TH ~ ÜNCÜ SAJliFEOE -rinliiine dal- Almanya sür-
mak fikrinden atle hezimete 
vaz2e~tiler ğnyacak 
~ 

ŞiMDi TABiYE MUVAFF - ITlANTI HARBiNi TE-
;:ıYETLERI 14ZANMAGA sıo J APACAI BiR A -

ÇALIŞIYORLAR LAŞMA AKTOLUIDU 
Bir İsviçre gazetesine 
göre bu hal evvelki 
Almn hesap ve timi· 
dine uymıyor-
Be.m 30 (A.A) - İsviçrede çıkan 

Nasyonal Zaytung gazetesi diyor ki: 
Son Alman beyanatı gösteriyor ki 

Moskovaya doğru yürümek ve Rusya 
içine derinliğine dalmak fikrinden Al

- SONU 3 tlNCO SARIFEDE • 
.aao=cıoacıcıcıcıocıaacıı::ıcıccıı:ıcıcıcıı::ıı::ıcıı:ıcıoc 

Japonyanın hayat 
sahaları neresi? 

Kanada bu yıl bitme· 
den so harp gemisini 
kullanacak 25 bin kişi 
yetiştirecek... 
Şikago 30 (A.A) - Vnnder Vilki 

iradettiği bir nutuktıı demiştir ki: 
- Sovyctler eylüle kadar dayanır

larsa Hitlcrizmc nihayet verilmiş ola
caktır. 

• SONU 3 t)Nct) SAHb'EDE • 
Almanlaf'a karşı Mf'P eden Rus 

Kumandan'lanndan General Paulof 
IOOCIDQOCICICICICICICIC1ı::ıı:ıaaı:ıc=ı:ıı:ıı:ıoaaı::ıı::ıı::ıc 

lfgal sırası Siyama 
getdi galiba!. Giirülüyor ki Amcrikada yapıhnakta 

olan hazı;lıklnnn ilk hedefi, harbm ne
ticesini taYin cde<:ek fiili ve kat'i bir 
ınüdahalcdir. Birl~ik Cumhuriyetler Alman • Rumen cenup 
dü!\lnnnlnnnı kendi knpılnnndn beklemi- cenahı geniş bir cephe 
)ttek onlnrn nihai darbeyi indirmek için u··zerinde Karadenize 

Amerikanın yakında e· ·ı 
barba glreceıı hak· ırmanya 1 .e Iranda çok fazla 

••••••••••• 

Siyamda 2ô~1a 
var olan ln~iliz

ler hududa 
ilerliyormuş 

~ mlinnsip oran yere gitmeğe hazırla-
ıuyorlar. Groenl:ı~d ve islnndamn işga- yakl3$1YOrnlU$-- . 
linden sonra bu hakikatın gizli kapaklı Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. eıan
tarafı kalmanuştır. Amerikan askerleri- ın dünkü Alman resmi tebliği hakkında 
nin garp yan kürresinin dı~ma günd~- nskeri mahfillerden ıu malumatı almış
rilmcsini temin için parlaınc;ntoy~ ve~- hr: Şark cephesinin cenup mıntaknaın
Jen kanun layıh~ da. h?w ~~l~~ hır m~- ela Altkcrmanın i~gııli üzerine Rumen 
dahalenin derpış edıldıgım gostermege kıtaları Besnrabyanın kurtarılmasını ta-
Ufidir. . mamlamışlardır. 

Amerika niçin lıarp ede~ektır? . Beş haftalık bir müddet içinde Al-
llürriyctini kaybe(fen bır Meme yenı- man ve Rumen kıtaları Romanya gene

den hürriyetini kazandırmak, Alman rali başvekil Antuneskonun 1tumandas1 
kuvvetinin öniine durulmaz, cihanşumul 1t da olarak Ruslardan bütün Beaa
ltir kudret iktisap etmesine nıani olmak a hın r"ı almı•lardır • • rl\ yayı gc .. · 
J(m... . .. .. .. . .. .. . Uk.ranyanın Karadenizde başlıca li-
Amerıka, buyuk ku(lik botun mıllet- I Odes~ ı"le Aklterman arasın-

1 __ • k ku d' · a ınanı o an .. 
~n or suzca ve en ışesıue yaşay • NU 3 'f}NCO SAHiFEDE -
bıleceklcri hür bir dünyanın kurulma- - SO ~ 
sıru istiyor. 

Ö ·le bir dünya ki orada enternasyo
nal kontrolün sıkı ve kat'i bir :'!ekilde 
tatbiki sayesinde bu glinkü facıalan ya
l'ntan silülılnrm t:ihdidi, cebriişiddet 
lihniyeti yerine ka~ıhklı haklara riayet 
~en hakiki bir sulh ,.e kardeşlik zihni
) etinin tesisi kabil olsun ... 

Realist bir de\•let adamı olarak tnnı
>ıan Amerika lıaririye müsteşarı Sum
!•er Wclles, Aıncrjkıının gerı,:ekleştirmek 
ıstcdiği bu yeni diinya nizamına tema~ 
cd.~n son nutkunda, ~cı,:cn hiiriik h~rbı 
ırıutt'akip Vilsonun kafasından dogan 
tnilletlcr cemiyetine Amerikanın iştirak 
etmemi olması, ve bazı devletlerin ken
di siya i \'C iktisadi ihtirnslannı tahak
k~k ettirmek i~in miJJetler cemiyetini 
~ır alet olarak kullnnmalan bugünkü 
elakctin ha "Üstem1csinde ne derece tn"" • ... 
tıessır olduğunu anlatmı tır. 

=::.a:.ı ":~;:'!: ok•· Malezya ve Fıl- Aln...an var 
Vaşington, 30 (A.A) - Reisicüın- • d d b h 

hur Ruzvelt gazeteciler konferansında- PID en e a S· 
ki beyanatında uzak gark siyasi mesele- 1 n iltere çıkabı·ıece" 
leri hakkındaki görüşlerini bildirmek- edi,ı-orlar il 
ten imtina etmiştir. Gazeteciler, Avru· ..J 
pa va:z.iyetinin mi. yoksa uzak prk va- --0--- teb11·kege ıranın nazarı 
ziyetinin mi mühim telakki edildiğini Cenup denizlerindeki ~ Japonların Siyamı 
sormuşlarsa da, reisicümhur bu ıualin m mi k o j dlkkatı·nı· •elbett•ı ıcaal ... in behane icat :nanaaız olduğunu ve iki vaziyet arasın- e e e er apon yo· u 'J'9 3' 

da mukayese yapılamıyacağını beyan landan yürümeli im.iş ettikleri anlaŞJlıyor 
t:tmiftir. Tokyo 30 (A.A) - Pasifık münase- aWı. ti' bir Singapor 30 (A.A) - Nasıl g~-

AMERIKA HARBE. betleri bakında tetkikat enstitüsü mil· Londra 30.JA.~) ,";':" S _ ıye l • • !erde Hindiçiniye karşı jnpon matbu· 
"

101YOR MU ? d'. U B J d · t · d kaynaktan ogrcnıldıgıne gore ingiliz. tı · tta b 1 mu.,.,.. şimdi' de uan ur . am a 3apon gaze esın e neş- hüküm' .. eti· İranda QOk fazla Alman ika- a neşrıya u un ...,,... 
Arneri.bnm harbe sirmek üzere ol- rettiği bir makalede Çin, Mançuko, . .. . Tokyo radyosu Siyam hakkında buna 

- SONU 3 tlNCO SAHiFEDE - - SONll 2 tNct ~AntFEOE : met etmt;sıne z:?usaa~eye deva~ edıl- benzer neşriyata başlamıştır .. So.n 24 
»cıcıccıcıı:ıı:ıı:ıaaaı:ıcıcıcıı::ıı:ıoaocıcıcıocıcı:ıı:ıaoocıaı::ıacıı::ıoı:ıcıcıooacıccıcıooox~ diği takdırde böyle bır hareketm İran saat içinde Tokyo radyosu şu ıddıalar-

menlaatleri bakımından arz.edeceği teh- d bulunmaktadır: 
like hususunda İran hükümetinin ciddi al _ İngiliz kıtalan Siyam hudutlnn-
surette nazarı dikkatini .ce1bet!1'iştir. ]la ilerlemektedir. . . . 
Hollanda Hıodısta- 2 - İngiliz harp gemilen Sıyam sa

hili açıklannda dolaşmaktadır. 

d Japonyaya 3 _ Siyamda bulunan düşman, Çin 
Dl n a unsurlcı'f'.ı vasıtasile ş!ddctli bir Anglo-

k t d b • J snkson tazyiki •apmnktadır. 
arşı e tr er 4 - Siynmdn oturan İngilizlerin Sin-

--o-.--- gaponı gönderilmesi başlamıştır. 
t!f 5 - Siyam he.r an Suriyenin !'ıkıbcti-

İcabında petrol tas. • ne uğrayı:ıbmr. 
yehaneleri tahrip Bütün bu iddialar "Slngaporda kati-

olunacak y~n. man~ız o1~rak tavsif edilmekte ve 
) H 11 dan Inr,ıltere ılc Sıyam arasında uzun za-

Vnşingto? 30. !A.A - 0 nn 1~ mandan beri mevcut olan dostluğa işn-
Londradnki clçısı ~ beyann~ta bulunara r t edilmektedir. ingili.7. hattı hareketi 
lüzum hfu;ıl olduı,ru takdırde Hollnnda .. 1 h"lr.- d 'l b'l' • 

d 1.-; trol ı:ısfi h l . şov c u u:)a ı e ı ır. 
H.indistanm aıu pc t ye a!'e ~- İngiltere başka devletlere vc~lmıı,:en 
nin ~o!ln~<inlıl~ .tarafından tahrıp cdı- hiç bir hak ve imtiyaz istemiyor. Fakat 
leceı,tım . soylemıştir. I İnglltcreye verilmiyen hak ".'e im.tiy~z.-

Wclles, Yannki dünynnm da yukarıda 
nıc, zulıalı edilen enternasyonal kontrol J 

SONU 2 İNCt SAHİFEDE -
Rus pivadesi Almanlara karıı 11aptığı mukabil taa~Zarıftdan birinde 

, ·--·-·· -·-·-·--·-·-' • ıların da ha ka devletlere venlmesım ::s-i - ~ . SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE • 
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Müsallabeler ~--------------------- -
•••••••••• 

Halk Terbiyesi 
~~~~~~--~--,,,,.,,.,,.. 

Ge Ali gibi Cakırcalı gibi eski devirde e~ld· 
yaf ık eden İn5anıar1 Mi ili Kahram!'n vazıye· 

tinde göstermekten sakınmak lazımdır 
y AZAN: Agah Sım LEVEND 

Aydın Mebusu 

\ ~--------~------~ ...... --~~~~~~~~~-
1-

-A.-
BütUn tarih ~yanlar çok iyi bilir

ler ki Millttan 80 sene evvel Elenlerle 
İraniler~ vukua gelen bUyük 
acniz har de, Salaminde Artemisin 
gösterdi · dirayet ve kahramanlık bü
yüktür. akat Hali.kamasın (Bodrum) 
hLlkUmdan olan bu kadının dehrin en 
maruf bir amazonu olduğunu bilen az
dır. 

Bu kadın, küçük bir ülkenin hüküm
aan olmak, bir çok devletler arasında 
kalmak ve pek çok bUyük adamlarm ye
tişti~ bir devirde yaşamak bedbahtlı
lına u!ramamış olsaydı, mesela bir 1s-

kender kadar şöhret kazanabilirdi. Za
manında, tarihin en büyük hadiseleri
nin geçmiş olması yüzünden tarih bu 
dirayetli kadından fazla bahsedeme
miştir. 

Artcmisin beba.!1, Halikarnasın yerli
lerinden Ligdam olduğu halde annesi 
Giritli idi. Ve Halikamas hükürndan 
olduğu zaman Artemis çok genç idi. 
Dikkate ve hayrete layık bir cihet şu. 
dur: Bu devrin tarihini yazmış olanla
nn hiç birisi, Artemisin kocasının is
minden bahsetmemişlerdir. Evet. Arte
mis evli idi, fakat kocasuun ismi de ta
mamlle m~hul idi. Zamanının m\lver
rihlerinin bu isim üzerinde sük6.tu, ve-

ŞERİR HABERLERi 
Mahsullerimize cok talip var 

• 

Japonyanrn fıayaf 
saha.farı. neresi? 

---0---

• BASTARAFI l İNCi SAHtno'_. 
lfındiçini, Taylan (Siyam), Filip~in 
lan, Malezya ve B!rrnanyayı 

Alman tayyarelerinin eden doğu Asya müşterek menfaat 

A li!rlkadald h~andarı 1hasının mahiyetini izah ederek 
.: ~ e diyor ki: 

Bcrlin. 30 (A.A) - Alman baş ku- Japonya ile Mançuko arasındaki 
mnndanlığının tebliği: bıtalar takviye edilmelidir. CenUl' 

ı1111111111ııı111111m111111nu111111111mımnn1111111111 Afrikanın şimal sahili açıklannda nnlerindeki memleketlerin de japoııır__.E 
: Basın Birllği lzmir mıntakası : Alman ve halyan pike bombardıman nın mefkUresini tahakkuk ettifl'il 
~ Riyuetinden: ~ t•yy••ele<i Tobrukun ,;malinde büyük maksad'1e çizdiği yolda yllrUm~ 
~- Azlva verilecek muvakkat kart- ~ bir petrol gernlainl bahrmlf ve bir iaşe zımdır. Asya mllletlerinin ser 

l r gemisini de ciddi hasara uğratmışlardır. temin etmeliyiz. Asya milletleri 
E arda esas tutulrilak üzere birliği- E Alman harp tayyareleri Morsa Mat- ve iktısadi bakımdan müstakil o l 
: mize mukayyet arkadaşların mUm- : uh civanndald asker! barakalara tam dırlar. Asya ile allkadar olmıyall ;ı 
~ klin olduğu kadar sUratle aile ve ~ r uvaffakıyele neticelenen bir taarruz hancı milletler bu memlekette ~ 
§ soy adlarını, hakiki işlerini mınta- § ':pmlflardır. lan boyunduhi~ muhafam etmek il, 
: kamıza bildirmeleri ve üçer tane de: Y lt d 28 29 yorlar. Japonya ı·..... bunu kırmak Süveyı kana n a - tenunuz """ ~ vesika fotografı göndermeleri ehem- § ecesi düşman askeri tesisatı bombardı- mindcdir. Bunun tahakkuk etti 
· miyetle rica olunur. : g gü,.tilr. Çünkü d!ğer devletlerin ~ ... 

UllllllllllUIHlllllllllllllllHUllllUllllHllHlllllllllll man edilmiıtlr. " ~ 
_ w =nnn:ae:;,•: • •••&!!lt!'.'l'Vfr1'11!1?:""!""C!Sl!·!M~ı+••••••" menfaatlerine karşı koymak l ı~ if. 
~ ~~ Bu zorlukları yenmek jaf)C)nyaya • -

vazifedir. 

Şehir Gazinosunda -----
MASAL • MiSAL 
••••••••••••• 



JI T•ınaz Perseınlle 

Alman • Rua harbı 

Yeni harpte de 
tayyarelerin 
rolü büyük 

ıuı l'SNI ASIR 

Clnu9 119lllaiRdı 5 '''· ıırı'ı ~ar~ı Uzat 1&rt 
tılıl -altın lltlml ıazıııtı ıe ımerikı 

--<>----
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Kimyonlu 

köfte ••• da kut UÇUfU ancak 50 kilometre mesa- dut.- dair lnıilia bape1ô1i B. Çörçil 
fe vardır. Binaenaleyh Odesa artık harp tarafmdan ~palan beyanat hakkında O--

sahasından uzak değildir. Esasen daha fikri aorulan B. Runelt, bu beyanatı Kimyon bu yaz mevsiminde hatıra ge-
20 temmuzda r•mt teblii Alman - okumadlğn töylemlttir. tirilecek blr şeydir. 
Humen lutalanrun Beaarabyadan kalka- tHRACA TT AKI KONTROL Eski zamanlarda insanların çok yeml-
rak dil.,uan ~ukavwem~~ kar~.aktan B. Ruzvelt uzak şarka yapılan ihra- ye kudretleri varken bir çoğu ijtahası-

Abnan baV&Clllia ile eonra Dinyestenn aaıı sahilinde dutma- catın kontrol neticeleri hakkında evvel- nın azlılından §iklyet eder, ldınyon if
Sovyet llaYllCll• ... 8 N taklhe bqladlklannı bildiriyordu. den bir şey aöylemiyeceğini ve bu kon- tabayı arttırdıfı için çok yemek seven.-

._._ Cenubt Ukranyada Alman. Rumen, trolün Japonya aleyhine o1masınan mn- lerin nazarında makbul tutulurdu. Kim-

....- nazar- ~r Slovak kıtalara çekilmekte olan zuu bahb olmadıitnı bildirmittir. yonun bir az da, midedeki gazlan çek-
YAZAN : M'CMTAZ FAiK l'ENİK dütmanı timdi öyle bir tarzda takip edi- AMERtKAN MUHRlBINtN HUCU- mek hassuı olduğundan, çok yedirdik-

Almanya ile Sovyet Rusya arasında yorlar ki cenup cenahı genif bir cephe- MU TEYYOT ETTi ten başka çok yemeden gelecek gu sı-
harp Haziranın 22 sinden beri bilfül baş- de Karadenize yaklqmaktadır. Vaşington, 30 (A.A) _ Ofi aja118'1 kıntısının da .önüne ~r, derlerdi. On.-
lamış bulunuyor. Bu suretle 21 Ağustos -• - ut.ihbar ediyor: Amerikan ajan.lanna dan dolayı kimyonlu kofte, baş yemek 
1939 da iki devlet arasında aktedilmiş lfgal •ıraaı S 1 yama vöre ayan mecU.i bahriye komisyonun- o~raık, fimdlld çerezler gibi ho1a gider-
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uratlı iatuyonuaa 4,S kilometre mesafede S.rt köydeki idareye aıt,..~ 
J~~~n. çıkanlıp M°!'atlı iat~onuna kadar nakli ile diğer biluumum i~ler her 
türl11 riiaum ~e vergı tamamıyle müteahhide ait olmak üzere ve muhammen be
deli 24200 lira olan 11000 M 3. inpatta§I sağlam cins icaplı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

Ekailtme 13/ Ağutosl94 I çarpmba g(lnü eaat 11 de Sirkecide 9 ifletme bi
n~nda A E. komlayonunca yapılacaktır. isteklilerin 161 S lira muvakkat te
mınat ile kanuni vesikalan ihtiva edecek kapalı zaıflanru ayni ııün Mat 10 
na kadar komiqoea vermeleri lazamdar. Şartnameler paraıaz ola.rak komisyon-
dan Yerilmektedir. 29, 31, 2, 4, 2919 ( 1656) 

Ttbldye Demir Ye ÇeUk lall ........ ın8essese
sl aaMcl ......... aa: 

Bir lngilizce bii f ranam:a ve bir Almanca claktilo alınacakbr. 
Cö.uır~leri .~bliyete göre 170 liraya kadar ücretle istihdam edilmek f1ze.. 

re bir lngilizce bır Franeazca ve bir Almanca bayan daktilo alınacakhr 
ARANILAN ŞARTLAR : . 

olan ademi tecavüz ve dostluk paktı iki b I da bu~n rapor veren bahriye nazın al- di. .. 
seneden 61 gün ebik yaşadıktan ve da- sıeldi 11a/İ Q.. bay Knokııun beyanatında bir Ameri- Çok yemek, çoktan beri, israf sayıldı- 1 - Daktilodan mada tercüme yap•bllecek bbWJ>ette olmak. 
ha dotrusu hayatta bocaladıktan sonra • BA-ARAn 

1 
tNct ~ARIW.IJE • kıı.n muhribinin kendisine hücum edile- ltından keseleri dolgun, iltahalan yolun- 2 - 3S yqau tecariz etmernlt bulanmak earttar. 

Hlm"• ve toprağa karışmış demektir. çoa ceiini zannederek Croenland kla da olan mide sevenler bile bir et, bir tlteldileria. • • Ankanda Sümer bank umumi müdürli;~;nde.. .. .. __ L __ ,da C!.u 
~ h tem!yor. Siyamın di- devlette akdet- ac;ı nn- L-8 bi rde tatlı ile ı"ktlfa edi ı b--L ı -- - wuıuua .;;JV9 Şimdi 2.400 kilo metrelik bir cep e Uze- ~~ d1ı üç denizalb bomhaaı attıw nı .a le- seur. ' yor ar. ıner 1U1& atanbul tubeeinden ve Karabükte mtıe.e.e m0dfh-)8l&n.-den tedarllt 

...:_...:ı_ ..... ıı., yuL-rı her b:...ı .. ı üçer -'' tiği. ademi tecavUz muahedesine benzer -'....ır. gı Y Onun için, zaten kapalı olmıy. an ;_.Aha- edebll---L• ri ı. t 1 1 . ıı..d 1ı •'"" 
a-l&UQI _,... ..,. -- ınu- ed d İ 1 ·ı k&-...:ı·1 ı. -.... u ~- --.ıe ., a epname enne tlfll5• a yaza Yelalki eldiverek en ı- 20/ 
yonluk iki muazzam ordu çarpışmakta- bir muah e e n~ tereahı ededa ıeı.tı ~ FtAn.ERtN MORAKAB~t vı açmak için kimyonlu köfte pek de 8/941 tarihine kadar KarabUkte mlleaı.eae mUdtirlUiUne mUracaa"''-- .-Y 
dır. Bu, bugüne bdar tarihin görmedlli ve bu cihet mezkclr mu e e tas Va.ıngton 30 (AA) - B gU B hatıra gelmiyor. Kış ve yaz, iştahalan Qa&'1 

en muazzam bir harptır. Harbin talll, edilmlştir. Binaenaleyh bu esassız şayi- Ruzveltin ~Hrü"6*6. kongre u llde~ yolunda bulunanlar için kimvonlu köf- 2990 (1668)' 
f(lpheıdz, havacılılı ve stratejisi en kuv- ~i:ın~1.!:Ybıdı:~ °:~ lerinin bildirdiklerine g&re reisicumhur te pek de hatıra t'elmtyor. Kı.ş. ve yaz 
vetll olan tarafa giilecektir. yol mu anyor? • •·ann ftatlerin mUrakabeai kanununun lştihalan yolunda bulunanla~ ıçın ki~ T. iş Bankası 

Biz, bu yazımızda iki tanfın şimdiye ongre tarafından ltabulllnü istiyecek- Yt onun unutulmuş olmasına bır ıey dem-
kadar takip ettlli siyuet ilzerinde dur- / dr eme%. 
mayacak, harbin inkişaf aeyri üzerinde F U8 ara göre . Fakat yaz mevsimi bir çoklarının işta-
iki taraf hancılıtuım ifa edebl1eceği rol- - BASTARAn 1 tNct ~AAIFEDE - ~asına ualtır, midelerini gevsetir, ha- """"' ... ........, ............ IHI lllPmldye ....... 
den babsedecellz. mç ,U~e yok ki Al- yapbklan hava alomnda Almanlar ev- Almanların be va11a- "lmlannı azlgecikUrir. Hazım gecikince de ~ELER: c Subat. z MAYll.1 .--._ a ildnef•--1- ~-ILl--1-~- -

manya - Sovyetler Birliline bqı. hare- velce bildirildi~ ilzere 9 değil 10 tay- "TlidedP g ar coılalır, insanı rahatsız ~-._. ~ ........._ ı-
kete geçerken evvelemirde. kendı stra- kaybet :ş1erdir tından çıltan mana ı>der. Ondan dolayı sıcak mevsimde öt- IHI IKUJllYELBaf 
tejisine oldutu kadar Alınan havacılı- yare m. .,; - • • le yemeJinden sonra uywnayı sevenler 1 adet ZOM Unhk - ille Un 
iının kuvvetine dayanmıştır. Çünkü Al- Mo.kova, 30 (A.A) _ Reamt teb- - BASTARAFI ı tNr.t SAHIFEDB _ coiıtlır. Yemekten sonra uyumak haz- 3 adet t• llrahk - W Un 
:ınan hava kuvvetleri, pmdiye kadar ya- lii: 29 _ 3o temmuz gecesi Nevel, Smo- manlaı- vaz ~erdir. Bunlar şimdi -nı kolay!a-;tırll'S8 da iş sahiplerinin öl- 1 adet TR llnlık - 1511 Lira 
pılan bUttın harplerde en müessir un- lenk ve Zitwnir mmtakalannda maha- umumt karışklak arasında taby le vemeP.mden sonra uyumaya vakitleri C lldet • llnhk - !MI Ura 
sur olmUf ve hemen hemen bUtUn nail- rebeler biltün tiddetile devam etmı..tir. vaffakıyetleri elde etm• ça1.Ş. e b::: ,,tr,;az. O halde kimvonu hatırlavıver- 1 Mef ZH Unıbk - HM Lira 
celer bunun vuıtuiyle alınmıştır. Fran: Hava kuvvetlerimiz dütmamn zırhlı cü- Hudut rruntakalarının bidayette Y~ ~ 'llelidir. Kimyonu yalnız cızbız köftesly- U lldet 100 Unhk - 35oe Un 
aa ~rlU ~mtlerida ~ tayyad relen zütamlanna Ye topçalanna aiar darbe- ten kolay olan 1-a)inden sonra u:.n le yemek mutlaka şart deJildir. Köfte-, 88 atlet 5t 1lnblr - ..... Llnı 
moı.u ~uvve mwuuaza e en ve 1 . d" ._1_ dir ümitlere bu beyanat tevafuk etmem k- vumusak bir yemek olmakla beraber, T ,_ IS 3N Net Zt llnhlr - llOI Ura 
kartı cepheye panik~ bir unsur ol- er ın ırmı...,.r • tedir. Alman muvasale hatlan yUzl~ midede ~eç hazmedildi&den ve etin ür~ive BANKASl'u...,. ntumakla nbm _.. ........ n f* 
muştur. Afrika barekltmcla, Alman --- - - kilometre uzunluAunda olup Rus te- +ı>rklbindeki aminli asitler ya~la birlik- ' U... ...... Qld ._ .... taUlald de ...... olaıaa.. 
~~~~~~~ ~d~·A~M~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~m~~~~,•-----------~----~-------~' giliz kuvvetlerini tekrar eski Mısır hu- BIAIM han eıtlrl•.tfti Ve bir cok noktalarda~ eeteler ta- nyacaiı oek şUphelidir. Fakat kimyon ç......,. Tala JladftP ......... etl: 
duduna çekilmeğe mecbur etmiştir. Yu- m~llad.ele ecHvorlar ra.fından kesilmekte ve eok bUvilk fa- et pmeklerin1!1 hepsine yak:qır: s.-: Tuzlam.ız ihtiyacı için mubayaa olunacak 6 adet bayvaıım. lhale g0n(l o1a 
goslavyanın çok kısa bir zaman zarfında 'ili ,7 alıvet teösteren düsmaıı kuvvetleri ta- vemelderfne kimyon katmıya hır manı 14/7/Nt Puarte.i talip çıkmadılından bir ay mftddetle yeniden puarlıla k. 
dağılmasında ve orduların biribiri ara- Stokholm 30 (A.A) - Almanva Ue rafından bombardıman edilmelctedır · voktur. PPVDir ytımeyi en iyi bilen tntd- nulmuştur. fsteıldilerln 14//8/941 Perşembe Rilnil saat 14 de kadar her lln 
sında irtibatı b,betmesinde ve sonra İngiltere arasında maldl ha11> esirleri- Almanlar lcin en mUhim mesele il~ri 1ider ve FlemenK1ller neynirlerine bile mUdllrlUl\lmOze milracaatlan. '20, 3t rr• (1IOI) 
Yunanlstana karşı yapılan harekltta, nın tayyare ile mübadelesine alt moje postalarla kendi Usleri arasında muva- kimyon kanştınrlar. Cava adalannda 
~ tayyareleri daima en büyük işi allkadar taraflann al'ZU9U mucibince sale temin etmektir. \imyonun pastalara da kan~nldıit ri-
gönnUşlerdlr. Ve nihayet Girit harekl- tahakkuk etmek üzeredir. vavet edilir. Alm11nlann istaha acmak 
h, tayyareler vasıtasiyle bir buyuk ada. "' . Raılnr E virt.le kadar ; .. jn icmeyl sevdikleri ırumon .. 1 liköriin-
ıun lşpl edlleblleeellnl bile ~t etmiş- lt'f J k L 1 k de de klmvon huJundufunu duymUf ol-
tlr. AJm•nlaruı bu adayı paraşütçüler ve ~P C1J ~a 1DID davanacalt olarsa ma.c:ıın17. hile likörün adından da anlı-
na1c11,.e tQyanlerlsrle elde etmeleri ve vııl.ilirsiniz. 
Jıiha,yet burada 18 binden fazla esir al- Öftendl blı' fikAyetl ------ Kimvonun adını pirimiz tookrat he-
malan. havacılıiın buailııkii harpte if- Selçuktan ıo imza ile aldıiımız bir - R~~TARAn 1 tNct ~AlltFF.uE • kim knvmus odueundRn hekimlikte dal
ga] eltili mevkii gayet açık suretteı gös- mektupta deniliyor ki: Vltkiye RÖre Sovyet Rusya kuvve~ ma itihar "örmU!;tUr. Kimvon büvtik üs-
wrlr kanaatindeyiz. cDört bin nüfustan fazla olan köyll- 1eri Alman iJerley!sini durdurabilir. ~ •ttdın pmımından daha önce, eski Mwr-* mUzün ehemmiyetini ve mühim bir manya bir eoklannın tahmin ettikleri .tan jfetirilirse de eski adı kaybolmuş ve 

lılillal1erim.i daha fnlalaıtarmadan transit merkpzi oldu~u burada tekra- 7.arnandan evvel hezimete uğrıyacak- hokrllttan aonra her rlile kimyon az enle 
lebar, Sovyetler Btrliftne kanı girişi- ra ve aha lÜZ\ım yoktur. Buna rai?men br. lıtınR bı:>nriven bir kelime ile ifade edil-
len hareklta dönelim: Bu harekatta Al- yirmi günden beri fırınlar halkımızın KANADANTN YARDIMI -.,fstir. Yalnız. kimyonu col< ek.in vetis-
nıanlann en bliyUk gilvenleri her halde ihtiyacına kifayM: edecek kadar ekmeK Londra 30 (A.A) - SalMıiyetll bh' •ır~n Malta adahlar om1n adını değistl-
tayyareleridir. Cünkll. So~etler Birli- çıkarmıyorlar. Bu ..... çotuk QOCUk menbadan öğrenildi~e ~öre AtlantUc "'"""\ @et tane demlslerdir. 
il gibi adeta bir kıta te1Akkl edilen Ml- "bn ekmekleri b.,.._.ıc lc;ID fll'lnlar muharebemnln hlrook safhaları 08erba- ~ ....,.. lnl!tl'lll memJelretle
yUk bir illke dahtJinü ancak tanarelttr anttncle adeta .mOcadele edivorlar. K6- de mClesslr olacak mahiyette addedl1• .ta maheala o1dulundıtn onun tanatn
hareket imklıılannı kolaylaştıracaktır. ytimUz lstlhaa1 mmtablarmdan add~tl- ve İn"1Uz- Kanada bahriye nezaret1erl °'" havlfce vlt11.,,fn de bulnn1111 ftftktir. 
Bu harpte tayyareler, Napolyon harbin- dili icin bundan yirmi ilin eYnline Ira- anmnda eerevan eden müzakereler ao- 11'akAt onu vetf~1'Pn mem1~1retlPl'de ~ 
Cle süvarilerin gördUğll işi yapmaldadır- dar Selcuıa butday veriliyordu o da na M"mlstlr. Kanada sene 110nundaıı ev- •aminleri Xl .. melc: Adet olmftd1&tndan. ku
tlk hDcumu onlar yapmakta, Fransız k 'idi Halbuki köyümüz huhubat mın- vel 50 harp Remlıdn! lruJlanacak 25. b~ "Usunu trtklk eden meml-ltetlerde ktm
harbinde olduğu gibi, evvell karşı tara- ta~~sı 0sayı1amaz. zira mahsulatı Su~am, kb!U.k bir bahriye mevcudu temınlnı •ronun terkil.inde a~cak C vitamini bu
fm sillhlannı susturmakta ve bundan k ı cird" b ~d fJ fh demış etmektedir. Her noktada tam bir 11ınmm,bır Kimvon ınsana lııtaha ve ml-

P~~u dve dn k lırkarpalcab;'l~ du d"ay FR ıl- nnlaşmaya vanldı~ sanılmaktadır. ~nsine km:Vet v"erdikten sonra kemikle--
IOnra da tanklann setretti~ piyadeler saıatı eve e u a ı ın en ır. az A • • 

1 
. d f et 1 1 k 

~yet kolay UerliyebUmektedlrler. Al- olarak bu sene ekilen arpa ve bu~da:r • ................. -................. .. ~ne ve d1ı1 enne e av ". 1 ~ ması azı -
ınanlann Sovyet harbinde de böyle ha- mahsulO ya~ur ve su baskınlanndan : >1 PIR it "9 ~ JI A Jr)YftC'V 5 ·aml11cak bir hizmet deiildır. 
reket edeceklerine şUphe yoktur. Daha dörtte bire dUşmiiştUr. : - : _. Zat""' kim~nun faydaları bu kadarla 
harbin ilk haftamıda lnldsaf eden hare- Ke fiyet sallhivettar makamlara bil- : .. :!.'.~~ () N K f' !.!!_!! G !.~.~.. ,a katmaz. Kımvon eenç kızların o g{ln-
klt neticesinde Alman tayyarelerinin diriJıği halde hlll halkın mU•kUlltını 1

"rini dUzrltmelde de şöhret almıstır. 
gerek Oerleyt,leri ~lemekte, gerek tay- önleyecek bir tedbir alınmamıştır. 7.30 Program ve memleket saat ayan Vaktlv1e hektm1P1' sancı eekf!ft ırenç kız-
Jare meydanJannı bombalamakta bU- KöyUmUz yirmi "8nden beri ekmek 7 .. 1:l milzik (Pi.) 7.45 aians haberleri 1ıtra khnvonlu kHfte yedirirlerken, cız-
:VUk rol oynadıldannı g6rdftk. sıkıntısı çekmektedir. Bu çok mUhlm 8 00 müzik (Pi.) 8.30/8.45 evin saati ~1z k6ft"91 kan yaoar derlene de ktm-

Pakat Alman tayyareleri bu seferin meseltnin halli için muhtPrem gazete!li- 12 ~O pro"8Jll ve memleket saat ayan onun bu tUrJU hassasını da, sövleme-
fclanıestne kAfl «elecelı: midir? Alman- zin taVMS1JtunU rica ederiz.> 12 :-l~ milzik saz eserleri 12.45 ajans ha- -'-n. kendi kendilerine hatıra getirlrler-
Yanın Sovyetler Birliiti ile harbi gfSze al- İmzalar... hPrl,.ri 13.00 mUzik hafif türküler dl... 
Jnasına bakılırsa, bUtiln İngiliz bombar- 13.15/14.00 müzik (Pi.) 1R 00 pro1t'a"' Bazı memleketlerde Kecllerln silttı 
Cfnnanianna ratmen mühim mlkdarda klnunda oep-ettiiti malömata 1!(6re, Sov- ve memleket saat ayarı 18.03 mUzik 'ıe" hanı:rl bir sebepten dolavı ualdı•ı 
tayyare stokuna malik oldu;tu anlaşılır. yet Rusyada 0 zamanda yetmi~ nltt tane radvo caz vp taneo orkestrası 18.30 ser- •rakit onlara kimyon yedirildl&t lcfn. bir 
Baldld rakamlar maltlm delildir. Fakat tayyare, motör, ve tayyare yedek aba- hest 10 dakika 18.40'mü7.ik piyasa şarkı- 1~aç hekim, sUttl a7:alan emzikli kadın
ınuhtelif hesaplar, Alman tayyarelerinin mı fabrikası mevcuttu. Rus ml'Tl1'ııı1ıtnn- ları 19.00 konuııma (dertleşme saatn '::ıra da \1mvon yedirmlıtler ve sövledlk
mikdarmı 30 bin U'8Sında tahmin etme- dan verilen haberlere ~öre de 1~6 da 19.15 müzik radyo caz ve orkestnuıı 1erfne hakılırsa 

0

bu tecriibede aldanma
ie milsaitUr. Alman tayyare sanayii ise, 5000 olan istihsal, 1937 de 8 bine çıkm1$ 19.30 mPmlPket sut ayan ve aians ha- 'llıııll\rdır. 

........ ..,, .................. : 
1000 Ura bedeli muhammenli İzmir körfezinde klin ve hazineye ait Kırdelllıs 

Voli mahal1lnln 1/3/9'1 tarihinden itibaren 28/21944 tarihine bdar Uo senem 
Uddetle balık avlama hakkının talll)lerine ibalesl için ikinci defa yaıııaJan mu.
yede ve -pnarlılı: müddetleri zarfında ta tip zuhur etmedi~ nazan dikkate alma
r~ mezkQr Voli mahallfnhı 600 lira bedel mukabilinde yeniden 19/'1/Ml tarf,. 
hınden itibaren ve 15 dit müddetle müzayedeye çıkarılmuı komisyonu JDllh.. 
susunca kararla$tırılmış olduğundan alustosun dördüne mllsadif puartea l(l
nü ...ı 1~ te lbaJesl icra edilmek Uzere müzayedeye vazedilmiştir. 

TallpJeriıı }'89Dl! mezkt\rda yüzde '1,S depozito akcelerini bAmilen defterdmr
lıkta müteşekkil komisyona milracaatleri ve daha fazla malfunat btlyenlerin 
müzayede g{lnUnden evvel Defterdarlık varidat mildUrl~e milracatle -.. 
nameleri almaları itAn olunur. 19 - 23 - 27 - 31 2'188 (1111) 

J~~~'ı.!!.L~~~~!~!f~ ~ 
KlmO dolum m lçlr lüzuıou olan bbbt eca Ye aıhhl malzeme 2490 nmnanla 
lcaawau 46 ca maddeelnla L &kruına a8re parazhlda •bn ahnacalcbr. Meo
......_ eahmln hedefi 3778S lira 6 kul'Uf ve teminata S667 Ura 96 kurutlm. 
Şartname zabıt ve muamellt müdürlüiO kaleminde aörUlebWr, 

llıale .f/8/9.f I pazartesi cünü •aat 14 te daimt encUmencle yapılacakbr. 
r allplerin teminat makbuz •eya mektuplan ve 941 yılına alt ticaret odaa 
vealkalariyle ihale ldlnfi mua,.,.en aaatte daimi encümende bulunmalan. 

Kendinizde 
nızda 

• 
28 29 31 2 2894 (16SS)' 

veya çoçuklan
~ördiiiünüz 

her ay Amerika ve İngiltereııln mi19te- ve 1940 da on iki blnl bulmu..ttır. 1941 berleri 19.45 mU,.ik yurttan sesler 20.15 Ra, aJnsına kam, tirndlld ıdbl, h:ınr 
rek iatihsaDerl temposundan bir az: dun senesi pllnlarını btbnivoruz. Fakat bu radvo gazetesi 20.45 mUzik fasıl heyeti nAclar bulunmadı~ı zamanlarda kim
olmakla beraber aene kUIJiyetli mikdar- hesapça da gene Sovyetlerin bu sene 45 21.00 ziraat takvimi ve toprak mahsul- \•ondan bir de kokulu yd çıbnrlar ve 

·ila &anan yapmaktadır. Buaun için de binden fazla tayyareleri olma~ı )A,.1m~ır. leri borsası 21.10 mUzi1t fasıl heyeti onunla hem bas 11frt11nı, hem de dis al-

ismine 
Dikkat 

hakdd nkbnı verl1memlftlr. l'abt bu bunların içinde ihtiyatlar da dahildir. 21.25 konusma (sanat1r8rlanmız konu- rılarını teskin ederlerdi.. G. A. • 

mi1tclarm ~ 20ll tanared• 90k ol- Pabt Alman menbalanna 1{8re Sovvet- suyor) 21.40 müzik (Pl.) 22.30 memle- ~------------• •-----------.,, auğunu söyllyenler vudlr Bu tanare- ter bunlardan ancak beş binin1 ucurabil- ket saat avan .)ana hllberleri borsalar IZMtR BELF.DtYEStNDEM ı P....., k&prl yaptmlmua, fen itleri mil- t'UfbU'. Taliplerin teminatı ötleden "'° 
ferin son sistem ve yeni icadlara g&>e ya- mektedirler, çilnkil mevcut pilotlar kAfl fiatlerl 22.45 mUzik (Pi.) 22.55/23,00 1 - Kültürpark dahilinde Fuara alt dürlili6ndeld ketlf •e prtnaımel v~- vel lf bankasına yatırarak ınakbuzlarly. 
pıldığını bir tarafa bırabak bile anl deiiJdir. ~lendiitine ,öre, mevcut Sov- yannki program ve kapanış. oa'VJ"onlardan ve Sümerbank pavyonu l:ile açık ekailtmeve konulmuttur. Ketlf le ihale tarihi olan 6/8/941 Çarşamba 
mUhim olan cihet, Alman tayyarecileri- yet pilotlannın yiizde 20 - 25 !}I her ha- 11rka11na 1-het eden kuımda 732 metre bedeli 820 lira 66 kurut, munkkat te- gilnil saat 18 da encU.mene mUracaat-
nin üstUnliliüdUr. Almanlar, senelerden vada uçabilen ve uzun mf'Safeler kate- tzMm StCtLt TtCAR!:l' MEMUR- murabbamdald harap ve tehlikeli pav- minab 61 lira SS kurueur. Taliplerin lan. 
~ri tayyareye ve motöre alıstınlmı.şlar- debilen pllotlardır. Fakat di!ter taraftan LlT(;UNDAN: vonun ytktınlmua alana alt olmak üze- lftninata öileden evnl ı. banka.eme ya- 2 - Garat santralda -4 sayıh deponun 
Clır. Havacılak kamplan yıllardan beri Sovyetlerde paraşiltçillUk ve ptlnörcU- Rlza Irmak ticaret iJnvantvle tanirde te enbanın binaen eatıta. fen işleri mU- &•rarak makbadariyle U.ale tarihi olan blr sene müddetle kiraya verilmesi 1fi 
mUtemadiyen havacı genç yetistirmekte- lUk çok ilerlemJştir. Uk para.oıUtrU kıta- Seketciler çarşısında 14 - 11 numaralı ~6rlUiündeki k9'i( ve .,artnameai veo- 1 /8/941 cuma pil ... t 16 da encü- yazı işleri mUdUrlU~ndeki prtnamell 
dir. HattA o derecede ki, ordunun bir lannın indirilmesi tecrUbelerinl Fin har. mahuda ft!ker, tek@rleme ve emııalf Mle a~lc arttırmava konulmuttur. Keşif mene müracaatlan. veçhile bir ay müddetle pazarlı~ bın-
kısmı adeti bütün ferlleriyle, malzeme- bi esnasında Sovyetler yapmıc:lardır. emtea ahm ve 11atımı ile lstlnl eden Rl- bedeli 3097 Ura 37 kl1f114. Muvakkat 18 .U 26 31 '( 1589) kılmıştır. Muhammen bedeli 70 lira mu-
siyle tebahhur ederek göklere çıkmıstır. Sovyetler k:Utle halinde paracıütcü indi- .,. lrmakın isbu ticaret Unvanı ticaret t~nılnab 232 lira .JC kunqtur. Taliplerin 1 - Fevzi pap bulvarı güzergahında vakkat teminatı 5 Ura 15 kuruftur. Ta-
Almanlar müstakbel harplerin havalar- rebOmektedirler. Bundan dolayıdır ki kanunu hUkUmlerlne R6re cfgOin :4f\7ıl h•minab aileden e.......I ı. bankauna ya- 341 adanın H panelinde 6 sayılı dük- tiplerin teminatı ağleden evvel iş ban
da olacağını ve hava hAkimiyeti dolavı- Almanlar bu tehllkeıyt gBzllnUne alarak numarasına kayıt ve tesMl PdOdiği •lin •ırarak mıtltbuzlariyle ihale tarihi olan kAnın yıktırılması alana ait olmak ilze- bsma yatırarak nıakbuzlariyle 6/81941 
siyle zafer kazanılacaitını çok evvelden ona g6re tedbirler ittihaz etmektedirler. olunur. 2988 (168'1) l /8/94 ı cama .UOü .. t 16 da encG- re enkazının satqı, yazı işleri müdutlil- den 18/8/941 (dahil) tarihine kadar haf-
Uıhmin etmişlerdir. Bunun için şimdi bir * mene mOnıcaatlan. ilindeki k-1f ve prtnamesi veçhlle aqı'k tanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuman 
çok cephelerdeki Alman tayyarelerinin Sözlerimizi hillha edelim: A~tR A~UYE H. MAHKE- 2 _ lnclralb flClanblmm bpusu arttırmaya konulmuştur. Keşif bedeli 3 ıdlnleri saat 16 da encUmene mUracaat-
dışında henUz bakir bir halde bulunan Alman - Sovyet harbinin neticesini hic Mf".SI SAYI 202 önündeki dereden seclt mnlnl ~in bir Ura 80 kurut muvakkat teminatı 30 ku- lan 23, 27, 31, 4 2849 (1621) 
Sovyet Rusya tayyarecfliline karşı hava ş{iohe yok ki hava hilrimiyetl tayin ede-- Alasehlrin hanl"r caddelllnde Nal-
kuvveti ayırabilecek bir dereceye ulat- cektir. ır.pr Sovyetler Alman hava kuv- 1'ant Ali Yorulmaz kalfa. l.....U Çiller 
mışlardır. vetlerlne mUhim darbeler vurabflecek tl\rafmdan ltanaı öclemftla eaınl cedit * olurlarsa, o zaman, kara ordulanna da- mahallesinde mukim ömer klll ft le-

Kızıl ordu tayyareCIJJlbıe ıeltnce, o ha iyi neticeler almak tmkAnlannı vere- 'ftail Çiller itana Fatma Çiller aleyhine 
da ihmal edilir bir kuvvet değildir. Bu ceklerdlr. Bunun içindir ki harbin ilk ._akuk mahkemesine açtıia 'bo4anma da
tayYarelerln mtkdan hakkında da henUz safhua flmddllr havalara inhisar etmiş •••Dlh yapılmakta olan muhakemelln
hiç bir resmt rakkam intişar etmemlstfr. bulunuyor. <;elik brtallann çamışm881 ele. 
Deutache Wehr mecmuasının 1938 tık- bUtUn şiddetiyle clenm etmektedir. M. aleyh Fatmanuı iltametslba meç-

hul bulunc:luiundan illnen yapılan teb
ltwat üzerine ge)medlil .mı bir .... ldu 
kanunide ıröndermediliad• hakkında 
.nyap karan ittihaz edilerek yrnnü mu
habme 1 S /9 /941 tarildne mu.elif pa 
urte1i cünü IMt 1 O talik edilm'4 oldu
~ it hu ..,..., bnm..n tarilll teb-
1iilad• itibaren ........... lliru 
~-- mah~e aelmedlil ..,. .. 
vekil tr&nclenwllll taWlnle ............ 

BUGUN LAl.B'DB 
1 - 'l'Urkee Sözlü Sarkılı 

ZE~NEBDI . 
Büyük Sark Filmi 

2- BEld~YVI 
T0mcCE SÖZL'O 

i - HAYDUT KADiR 
JQRJ OBRİEN 

BVG'OK TAll'DA 
ı - TUrkc:ıe Sözlü s.naıı 
EDİ ICANTORUN SAHESBRI 
AD Babanın Nlrw 
ı - GAll8'TERLBR 

CBJ.l.ADI 
3- Rl!NKLİKOlllK 

MİKİ meaha ...,. .... blddleoell 202 No ... 

iz mirin Alhn Kolony•r 

Altın Raya 

••Kt UllAT, an&n 

Eczanesi 

d.,,..O. .... .-... (1669) -.-----------------------------' 



SA'HJFE 4 

Sil' ASI V AZiYEr 

• z eltiıı 

ahsi mümes
sil. Londradan 

Mos ovaya ~itt• 
---0-

::. ur ı ye, Lübnan ve 
.Jl! CJVera yı Erdün mÜS· 

takıl bir devlet alu yor 

Alm---n işgali altında · 
ar·s aze eleıri 

ç"' in·n Ja on a a v • 
rilmesine çatıyo 

Amerikan Ajnnsları radyo gazetesine 
gört- Smolensk cephesinde muvaffokı
yctli mukabil Rus taarruz.larından bah
SC'diyorlar. Rusların <;;C'mber içindeki 
kuvvetlerini kurtarmak üzere bir takım 
mul abil taarruzlara giriştikll'rini Al
manlar da itirn{ ediyorlar. Fakat bun
ların muvaffakıyE>tsizliğe uğradı.._~ını ve 
tardedildiğini bildiriyorlar. İhtimal ki 
Amerikan Ajanslarının bildirdikleri bu
nun mübalilgalı bir şeklidir. Böyle mii
him bir hareketin c:imdive kadar tevid 
rdilmis olması lazım geldiğine ve halbu
ki tC'vid edilmediğine göre bunu bir sa
yia olarak tC'lfıkki etmek daha do~ru 
olur. Alman ileri hareketinin ağırlaşması 
bir b::ıkımdan Rus mukavemetinin uza
mnsı demektir. Bazı sivaset adanılan bu
na ehemmiyet veriyorlar. 

Am<'rika reisicümhur intihabatında 
Ruzvrltin rakibi olnn B. Vander ViJki 
diin bevanatta bulunarak Ruslar Evliile 
kndar dayandıı;ı takdirde Hitlerizmin 
nihavN bulaca~ını söylemiştir. B. ViJki
Y<' göre sayct Ruslar Alman ileTi hareke
tini durdurabilirlerse Almanya bir çok
lannın tahmin ettikl,,rinden dahn nvel 
hc:>imete uğrayacaktır. 

FRANSIZ MÜSTEMLEKE 
lMPARATORLUCU TEHLtKEDE 
.Jaoon - Fransız nnlasmasından sonra 

Pııris ~nzctclerinin ncŞriyntı manidar 
hir !'öı>lril nlmıs bulunuyor. Pı:ıristc çıkan 
Navo Tnn gazetesi yazdığı bir yazıda 
sunları söylemektedir: Fransız müstMn-
1eke İmpnratorluğu tehlikededir Vic:i 
kabinesinde derhal değisiklik yapılması 
bir zarurettir. Vişinin siyasi nnınsioleri 
bekl"mek, seyretmek ve tahrik Ptme
mektir. Fakat bu siyasete artık devam 
etmemelidir ve edileme-,.de. Zira bu si
yasete devamın sonu bütün müstemleke 
İmparatorluğunun elden çıkması ve mil
lii birlil!in zeval bulması demPlt olacaK
br. Milli birliği temsi ledPı-ek bir hü
kümet teskil edilmelidir. Fransanm iç 
ve dıs vatlveti o kadar vahimdir ki Ma
resalı'l vakit gecirmeden milli birlik 
bloksunu etrafında toplaması zaruret 
şeklini almıstır. 

M:ıl(ım olduğu üzere Paris manen ve 
maddeten Almnn nüfuzu nltmdııılır B. 
Lava) de Pariste oturmaktadır. Sn hal
de dem,..k oluyor ki ParistekilPr. Hindi
çini hakkında japonJarJa mııahe<le im
za ed<>n Vi!rid<>n memnun deiiil1erdir. Pa
tis f!azetesi Petene akıl öğretmekte ve 
Vic:inin sivasetine acıke.a catmaktadır. 
Şu halde Uzak şarkta bir Mihver dev
letiyle anlasma imza etmekle Vişi I..ava
Jin t<>msil ettilfi zürrırenin hosuna pitmc
yecek şekilde hareket etmistir. Acaba 
bu 7Ümreyi beklemeyi. seyretmevi, ve 
tahrik etmemeyi hos eörmemekle Fransa 
da bir hükiimet inkilôbının yapılmasını 
ve muayyen sahalarda harekete geçil
mesini mi istiyor? 

JAPONYA VE AMERİKA 
Birlesik Amerikanın japonvava karşı 

ne yapaca~ı sualine Nevyork Poc;t 1!aze
tesi «;11 cevabı verivor: Savet janonva 
kendi sebebivet verdilii meselelı>rin hal
li iç.in kuvvete baş vuracak olursa biz 
buna hazırız. ianonva ile harbe merbur 
krılı~ak bu mücadele her -:evin üstünde 
tutulmalı ve be!!:erivetin müstakbel em
niveti kin azami istifadeler vermelidir. 
Altı avdan beri dünyada DemokrasilPr 
c-Poh!'Si lehinde bariz bir inkic:af vardır. 
Ve veni diinvnnın bir kanadı 1neiltere 
vr bir kanadı da Cindir. lntriltere. Ame
rika ve Cinin kat'i surette anlaşmak su
retivle en acık taneli'! bu dünva cephe
sirıin mevcudivetini irnn etme1cri 7.amam 
J!elmemis midir? Hı:ıkikatte bu ittifak 
mevcııtlur ~ıı vı>ni diirıva t'Pnhe~inin 
ilônı ter"ddiifte bulıınanlııl'ın Demokra
silere krılılmııhrına vardım edebilir. 
F..sar"t :ıltın'1ı:ıki .,,~ml<>lc:etlere .veni 
ümitln ven·bilir. Ve fatih n:ırrı·"'•tleri
nin 7;hni!"0 c:iinhel"r getirebilir. Bu su
retJn hnr<>ket etmelrle cHinva mukadde
ratının tavlnini sulh konferansına bı
rakroakf<!.,c:a harnten sonrn yanılması 
lüzumlu olacak icraate simdiden baslan
m•c: C'l:ıbiJir. 

HlND1STAN VE JAPONYA 
Pin-iı tan hük~imeti de iapon alacak

larını blo\C' cfmic:tir ve dolavısiyle 
jano,.,uıı bu memlekr>ttP ticaret vanıımı
yacnlı-t.,. brıonlı~r da buna mulrı:ıhH ia
po"lV" ve Çindon vamlAn ihra~tı kont
rol altm[I al.,...ıc:lardır r'.inden ihrac ecli
IPn ma\ri.,e ;ıksamı lllAdenler. mda mad
dr10ri. huhub-ı•. nebati yai'•lar. namıık 
i..,liği, ham ipek ve kinwevi maddolnrdir. 
Muhak'.r \,.-t,r ki mu!rnbil japon tPdbir1c
ri japonva nleylıinde ~lınnn tedbirler ka
d,, .. mH ... <-sir olnmıy:ıca\tır. 

NF.VYORK TAYMt"lN 
BlR GöROŞO' 
Nevvork Tavmis gazetesi Amerika vf' 

lor.ı:iltcrenin Uzak şarkta miict!'Tek ikti
c::ıdi ve mali t<>dbirl0 r alını:ıhırı:nı Pıısi

fik mınt~';:rısında kara '"' dı>ni7 kuvvet
lerinin ic:birlii'iine ilk adını tı>lt.lrki <>di
yor ve !':öyle divor: Garp Demokrasileri 

'f'ENI ASIR 31 Temmuz Persemhe 
w::: 

Japon }'a ve Fransa D 
~ 1 Çörçili be a atı Son askeri vaziyet 

Japon ar .• d. 
~ın ı- Al- Le in~rad • ş~al ",,-aziyetin 

manva alevhi-
• • • 

çınıyı u1ak-
kater• mi i -
2a ettiler? 

Eğer a onlar dinler
lerse anlaşmanıın ar 
ma de~:.- böyle 
·yormuş •.• 

.. . 
ne döndüi-ü 
bir vakıadır'' 

--<>--
" 1' . l ay yare ıma atımı 2 

Alman yanınkıni geç 
mış bulunu vor,, Tokyo 30 (A.A) - Japon ic;tıhbarnt 

bürosu dün .ıksam geç vak!t Hindiçı
ninin müşterek müdafaası jçin 19 tem- (( 
muzda imza edilen protokolün metnini 
nc~rctıniştir. Pıotokolün mukaddimesi 
şu C'Üınlcyi ihtiva eetmektedir: •Fransız 
Hind:çinisinin emniyeti tehdit edildiği 
1nkdird<>n. 

Anlac:manın maddeleri şun1ardır: Londr~ 30 (A.A) _ Mister Çörçil 
1 - Fransa ve Japonya, Fransız Hin- avnın kamarasında istihsalat mevzuu 

diçinisinin müşterek müdafaası kin etrafındn beyanatta bulunmuş ve ez
nskeri işbirliği yapmayı karşılıklı ola- cüml" şiddetli bir lisanla şunlnrı söy-
rak teahhüt ederler. lcmi.ştir: 

2 - Bu i birl!ğini tatbik için l&zıın - Totaliter bir devlet değiliz.. Fakat 
gelen tedbirlerin alınması hususi an· topyekun bir harbın istilzam ettiği i.s
lasmalara mevzu teşkil edecektir. tihsal için hazırlanıyoruz. Bütün mli-

3 - Bu hükümler kabulünü icap et- cs.c:csclcr müsbet ve tasdikli programı
tıren vaziyetin mevcut olduğu müddet- mızın tahakkuku için hükümetin tam 
çe mutcbcrdirler. krıntrolü altında çalışıyorlar. Hiç şüp-

$ANGHA YDAN İHRACAT l•csiz ın:Jli hnyatımızın her cephesi bu 
YASAK kontrol çerçivesi içine alınmış değildir. 
$anghay 30 (A.A) - Gümrük idare- Fakat bunların da sırası gelecektir. 

si bugünden itibnren japanya, Mançuko Bir ithalfıt icra konseyi teşkilatımız 
ve japon isgali altında bulunan Ç!n vardır ki muntazaman çalışmaktadır. 
mıntakalarındnn gayri yerlere yapıla- Şimali Amerikaya sevkiyat konscy!nin 
cak mal s!!vkiyntı için ihracat ruhsati- hir mukabili de Birleşik Amerikada 
ycsi vermemektedir. Tedbir · bilhassa mevcuttur. Birleşik Amerikadııki mü
mnkinc, makine aksamı ile madenlere, hayaat komisyonumuzun faaliyeti ve 
gıda maddelerine, hububata. nebati tesir:ni arttırmağa <;;alışmaktayız. 
yağlara. pamuk ipı:ğine. pamuk mamu- Bir istilısal!'ıt nezareti teşkili lüzumu
latına. ham pamuk ve kimyevi madde- na knni dcği1im. Emrim altında süratle 
]ere samildir. f ı b 

JAPOI\'Y A AMERİKA YA ve muvn fakıyct c çalışan kudretli ir 
makani7.mn vardır. Hayatımızın mesu1 

İPEK VERMİYECEK . gayTctlcrini borçlu bulunduğumuz ami
T?ky~ 30 (A.A) - .Janon .ticaret ve rallık da!resinin fevkinde olan veyn 

endüstri nazırı An:ıcrık~da Japon ala- hava istihsnlat nazırı Lord BivcrburR 
cakla~nın bloke edılmesıne k_arşılı~ ?~: arz.usunu empcze edecek bu harikula-
1?ak. uzere 5 temmuzda ham ıpc~ ıplıgı de şahsiyeti nerede bulabiliriz? Bu ada-
uzerıne konulmuş olan kontrolun tes- b ld ~ b h be 
d . d'l ~· • b"Jd·~:.-.: T" t mı u ugunuz zaman ana a r ve-
ıt e ı eceı;!ını ı ı,, ... ~ .... r. ıc~e ~~- riniz. (Handeler) 

zırı bu r;ınd?eler1e Aı:ıerıkay~ ıpek ı - AMERİKAYA TAYYARE 
racının ıle_:ıdc ~menk~~m JaJ>?nyaya SİPARİSLERİ 
karşı alacagı tcdbırlere gore tanz.ım olu- M" t ç·· .1 b d A "k 
nacağını beyan etmiştir. ıskcr bor1çı un an s~nra. 

1 
m~r!. a-----o--- ya vu u u an tayyare sıparış erı uzc

"Z3fe~ r.usıarr~tlır" 

D. Staliıı sonu
ııa kadar m ·· -
cadele edecek 
Sovyetlerin Londra 
sefiri zafere 
imanını bildirdi 
Londra, 30 (A.A) - Sovyetler Birli

ğinin Londra Büyük Elçisi refikasiyle 
bernber Londra belediyesinin toplantı
sında hnzır bulunmuştur. Elçi söylediği 
kısa bir nutukta Rus - 1n~iliz dostluğuna 
ve iki milletin müşterek zafere olan 
inannıcn işaret ederek demiştir ki: 

- Rus miJletinin sarsılmaz bir şekilde 
Sovyet hükümetinin arkasında bulun
duğu ve Stalir.in sonuna kadar müca
deleye devam edeceği muhakkak zafer 
Ruslarındır. 

artık japon makinesinin istinad ettiği 
ticari. mali ve sınai sistemlere öldürücü 
darbeler indirmek için bütün iktisadi 
kuvvetlerini kullanmaktan başka bir yol 
ihtiyar edemezler. 

Bu mütala!l. Amerikada senelerden be
ri japonyaya karşı beslenen his.9n üade
sinden başka bir şey değildir. Japanya 
da mütekabilen Amerikaya ipek ihracı
nı kontrol altına almıshr. Fakat Ameri
kada miihim ipek stoklan vardır. Ve pa
raşütle-r de dahil olduğu halde bir çok 
şevler şimdi sun'i ipekle yapılabilmek
tedir. 

MOSTAKtL BiR ARAP 
DEVLETt KURULUYOR 
Havas Ajansının verdiği bir haberde 

İn,!!ilizlerin Süriye. Liibnan, Mavera:vı 
Erdünden müteşekkil ve Emir Abdul
Iahın rivasetinde müstakil bir Arap dev
leti te~isi tasavvurunda olduğu bildiril
mektedir. 

B. HOPKtNS MOSKOVADA 
Rovter Aiansı B. Ruzveltin İngiltere

de ~hsi mümessili olan B. Hopkinsin 
Moskovaya vardığını bildiriyor. Ameri
kanın 1nı:?iltereye yardımını temsil eden 
sahsiyetin Mosknvnya gitmesi Ameri
kan yardımının Rusyaya da esaslı şekil
de teşmil edilecek zannını uyandırmak
tadır. 

POLONYA ESlRLERtNDEN 
ORDU 
Sovyetlerle Polonya arasında imza 

edilen anlaşma Rusvadaki Polonva esir
lerinden bir orclu tec:lcilini mümkün kı
lacaktır. Bu esirler 250 bin kadar olup 
di~er mültecilerle birlikte bes yiiz bine> 
baliğ olmaktadır. Rusyndaki Polonyıı 
orduları kumandanlnn P.llonya hükii
meti taraf ındnn tnvin edilecektir . B. 
1".dC'n Londrnda höy1e bir apbsma.nm 
-.:ıkdini rec:nınn hilr1irmis ve n<>mic:tir ki: 

- Krallık hükiimeti 1939 Ağustocı 
tarihinden b 0 ri akdedihnis olan ve Le
lıistnn topraklarının taksimine muallak 
bulumm bütiin mukaveleleri hükümsüz 
addetmektedir. 

r:nde ehemmiyetle durmuş, Bilyük 
Britanyanın sipariş ettiği tayyarelerin 
yedek aksamınn lüzum olmadığı hak
kındaki iddiaların tamamen asılsız ol
duğu ve bu iddianın Fransa yıkılma
dan evvel Fransa hüki.imetince yapılan 
ve İnı;.ıilter"eye devredi1en bazı s1pariş
lerden mülhem bulundu~hınu. filhnkikıı 
Fransa hükümctince sipariş edilen bu 
tayyarelerin yedek motörleri mevcut 
olmadığını, fakat hu siparişlerin nok
sanları cabuk tadil edildiğini ve teslim 
edilen bu tayynreler:n muvaffakıyetle 
istimal edilmekte olduğunu söylemiş· 
tir. 
İNGİLİZ TAYYARE İMALATI 
ALMANLARINKİNDEN ÇOK 
Mister Çörçil ( B. Ruzveltin şahsi mii-

messili B. Hopkinsin faaJiyetinden bü
yük takdirle bahsetmistir: 

İngiliz ~veldli nutkuna şöyle de
vam etmiştir: 

- Meclise bu sene ilk baharda ve yaz 
mevsimindeki tayyare istihsalatımız.m 
Alman istihsal!nin fevkinde olduğunu 
bildirmekle bahtiyarım. Düşmanı tek
nik üsttinlüklerile temayüz eden avcı
larımız karşılamışlardır. Vaziyet gecen 
haftakinin ayni değildir. $imdi imalft
tımızın ihtiyat depolarını da vücuda ge
tirmekteyiz. 
AMERİKAN YARDIMI 
VE !NGİLİZ İSTİHSALATI 
Çörc;;il Amerikadan bahsederken de

miştir ki: 
- Amerikalıların daha ~ok vergi ver

meleri. daha az yemeleri, daha az tatil 
yapmaları, daha az eğlenmeleri isteni
yor. BiitUn bunlar İngillereye yardım 
:cindir, diyorlar. 

Madenlerde ve izabe fabrikalarında 
iscilerimiz. istihsal eneriilerini arttır
mak için daha çok et lazımdır. 

Biz istihsalntımızı Almanların muka
vemet kuvvetimizi azaltmak maksadile 
yaptıkları hava akınları altında arttı~
mış bulunuyoruz. Bütün zorluklara rag
men Dünkerk günlerine nisbetle istih
salatımız mühim mikyasta artmış bu
lunmaktadır. Tayvare imallitımız bir se
ne evvelkine nisbetle cok mahsus te
rakkiler kavdctmistir. Bu terakki mik
tnrını meclise b!ldirmekle bahtivar ola
caktım. Bunu ,vapamıyaca~m. zira düş
man vermesinde memnun olacağımız 
rakamları bize vermemiştir. Bütün bu 
inkişaflar diişrnan atesi altında yapıl
mıştır.Toprağımızı sürdük, AUahın inn
yeHlP en bUvük mahsulü aldık. 

Hadiselerde nikbin olmak temavülü 
mevcut olduğu fÜpbesizdir. Sovyet Rus
vanm Nazi ordu•una layık olduğu müt
his derbeleri indi?·diği Amerikanın ga
rnbane bir surette harbe yakl~b~ birer 
vok'adır. Alman bava kuvvetlerinin kı
nMı~ı bir vokadır. Atlantik meydan 
'1t!T'hı Amerikanın yardımlal"iy]e kaun
mal< üzere olduğumuz da bir vakPdır. 
Nil vadisinde vazivci:ı J,.)limize inkir.af 
nttiiS'i de bir vakadır. Üzerinde uzun 
•ıoylu durduğumuz bu vak.-Jarı bir nra
•ıa tonlndığımız zaman nikbin olm""" 
;C",.b ... ttiren sebepler ı?Önnekteyiz. Fa· 
'~nt AJmanyanın müthiı kuvveti müca· 
-le] .. mizde en ufak bir gev~eklik yap
nıamız manidir. Bütün kuvvPtlerimİzP 
bir ev1üle kadar her ihtimale La111 ha· 
""'" '-••hmmalar ihtar edilmiştir. 

Biz düşersek her ıey bizimle bera-

tehlikesi al-
tında !libi 

•• •• •• 
~orunuyor 

anla Sta · hat· 
tmın en cenubun a da 
y ni b. gedik 
.... ... !!' .... .nar m ? •• 
Sovyetler 8 - 10 gündenberi tebliğ

lerinde umumiyele şiddetli mclıarcbe
lerin Smolens],, Nevel ve Zitumir böl
gelerinde vulm bulduğunu ve diğer böl
~derde kaydc değer bir değişiklik ol
madığını beyan etmekte iseler de rad
yo gazetesine göte dünkü tebliğlerinde 
Noveraddan da bahse başlamışlardır. 
Nodograd evvelce ismi sık sık geçen 
Polovskin 150 kilometre şimali ıarki
finde ve İme] gölünür. hemen şimalinde 
bir şehirdir ki Leningrndn mesafesi tak
riben 160 kilom~uedir. Bundan evvel 
<'cphenin şimal kısmındaki muharebele
rin Polovsk bölgesinde vukuu bildirilir
ken birdenbire bu Nodograd bölgesin
den bnhsedilmii! olmas Almanlann bu
tadrı lnsa bir zamanda büyÜcek bir mu
vaffaloyet elde etmeğe muvaffak olduk
lannı göstermektedir. Halen Nodograd 
bölgesine ~elmi~ olar. Alman kıtalan 
50 - 60 kilometre daha şimali ?rkiye 
doğru bir ilerleme knydemeğe muvaf
fak oldu.klan taktirde Lenin~ad ve 
Moskovn arasındaki çift hatlı demr yo
lunu kesmiş olacaklardır. 

Halbuki bu demir yolu Leningrad 
bölgesindeki orduların biricik ikmal 
yolunu teşkil etmektedir. Bu yoldan 
mahrum olan büyük bir ordunun çok 
büytik zorluklara maruz kalması ihti
mal dahmndedir. Gerçe Sibiryaya doğ
ru uzayan demir yolundan istifade et
'llek mi.imkünse de şimdiye kadar asıl 
ikmal işi yukarıda bahsi geçen demir 
volivle yapılmakta olduğuna göre her 
halde Sibiryadan geler. demir yolunun 
buradaki orduların ihtiyacım tatmin 
~decek bir kabiliy«'t gö~terrnediği anla
cılmakadır. Maamafih birinci demir yo

Bayburtta Milli Şef •• 
~unu 

•• 
-------------------=---_,,.,.,,,,,, ____________________ ~ 

Bayburt, 30 (AA) - Milli Şef ismet lnönünün Bayburda geli§lerinin yıl• 
dönümü münasebetiyle Bayburdda halkevinde tören yapılmış ve şehir bnştıırı 
ba~a bayraklarla donalmıştır. 

Almanvanın Tahran ataşemilteri 
-----------------------~----------------------Erzurum, 30 (A.A) - Almanyanın Tahran ata§erni1teri ve iki baricif• 

sonra otomobi11e hareket el• memuru Erzuruma gelmişler ve kısa bir müddı:-t 
mişlerdir. 

Ankara • lstanbul hava seferleri _______________ ,.,.,.,.., _______________ _ 
Ankara. 30 (A.A) - Devlet hava yollarının yolcu tayyareleri pazard 1İ 

manda her gün mevcut seferlere ilaveten Ankara ve İstanbul arasında 4 AğUS"' 
tostnn itibaren muntazaman seferlerine baglıyacnktır. Hareket saatleri Ankıı• 
rodan istanbula 1 S,20 te, lsanbuldan Ankaraya 6,40 dadır. 

Samsunda kürek şampi vona ı yapılı yor 
-----------------~-----------------Samsun, 30 (A.A) -- 2 Ağustosta Samsunda yapılacak Karadeniz gürek 

şampiyonası iç.in Rize bölgesinden 4, 6 ve tek iki kikle 17 kişilik bir kafile 
Samsuna gelmiııtir. .. 

r u tefi istesi 
İstanbul, 30 (Hususi) -- Ordu terfi listesinin ihzarına baslanmıştır. Lislt 

her yıl olduğu gibi 30 Ağustos Zafer bayramı günü illin edilecektir. 

· lstanbulda gönüllü hava okuluna yazılan 
geneler 260 adedini bulmus'ur 

İstanbul, 30 (Hususi) ~ GönüJlü Ha va Okuluna kaydedilmek için şchrimiı• 
deki gençler büyük rağbet göstcrmelde dirlcr. Şimdiye kadar 230 genç mektebe 
gönderilmiştir. 30 kişilik Uçüncü bir kafile de bugün hareket etmektedir. 
~~..c'."'~~~~~J"~~~ 

Amerikadan lngiliz hava a ınl rı 

lngiltere ve bir çok 
yiyecek getirili vor •• 
~ 

Londra 30 (AA) - İngiliz iaşe na
zırı Lord Velton demiştir ki: 

- Birleşik Amerikadan İngiltercye 
gönderilecek gıda maddelerinin ekseri
yeti peynir, sütlü maddeler, slizülmilş 
domuz yağı, konserve et, ton balığı ve 
kuru meyVa teşkil edecektir. 

İcilva a b·rc;ok 
ltalyan tavva

resi tahrip 
olundu 

lunu ele geçirecek olan Alman kıtaları- İran hükümeti 
nın yiiz kilometre şimalden geçen bu 

25 ITALYANIN OLDOGO VEYA 
YARALANDIGI DA GOROLDÜ 

~on ikmal yolunu da ellerine geçirmek Vişiye yeni sefir Kahire 30 (A.A) - Orta şark ingi"' 
;rin gavret sarfetmeleri muhtemeldir. ftÖnderdi... 1iz hava kuvvetleri umumi karargrıbt" 
Bunu da hsmeğe muvaffak olduklan Vişi, 30 (A.A) - 3 seneden beri İran nın tebliği: 
ll!ktird~ Leningrad bölgesindeki Sov- hükümetini Bükreste temsil etmekte İngiliz tayyareleri evvelki gün ftı.ı1"' 
vet orduları her taraftan çevrilmiş ve iken lranın Fransa Elçiliğine tayin edi- yadaki düşmnn . tayyare meyd~arııı' 
l>iiyük bir çenbe:: içine alınmış olacak-' ıcn Muhsin &if Vişiye gelmiştir; karşı mesut neticeler. ve~ hu~~:: 
!ardır. B<iy]e bir vaziyette Sovyet ordu- ~ -o - • 1 yapmışlar~ır: ~~teli!, ~pte ~üŞJT\ ·µ 
krının iki türlü hareket emeleri muhte- İlk Hırvat seliri tayyarelcrının dortte UÇU tahrip edi 
mr.ldir. mis. nyrıcn bir (Ok tayyare de hasıırar 

Birisi ordunun jmhasına meydan ver- Ol ada... uğratılmıştır. Harekat esnasında tayYn" 
ınemek için Leninaradı bırakarak cenu- Sofya, 30 (A.A) - D. N. B. Hırvatis- re meydanlarındaki müretteba~ zayiat 
. "' k V1 d' 'J . ti B" . . tı kttıt• '1i sarkiye doğru çekilmek ve ikinci bir tanın Sofyadaki ilk elçisi Do tor o- ver ırı mış r. ızım zavıa mız yo 

"'d f h d h b · k b 1 finni Şidoviç dün aksam Sofyaya gelm"ış, Kaf.aniada Makki modelinde 4, 79 nıO" mu 1\ aa attın a mu arr evı a u et- d ]" d 6 52 d r d b" 1m " 
nıektir. ikincisi de biiyük Alman kuv- ve garda Bulgar hükümeti mümessille- .. e ın e ve 

11 
d~o c ın e ır '? ·.-n~ 

ı · · k T d k k d"l riylc Bulgar - Hırvat cemiyeti az5s1 ta- uzerc ceman uşman tayyaresı wı• ~t:l erınıf ar~ı ~bnn ak tu.tlmd.~. hml\ld sa ı e f d k 1 t rip edilmi..+:-. Aync~ Makki tipindl 
ner tara tan ırtı atı r!!ı ıgı a e mu- ra ın an arşı anmış ır. ••t dd"t..,.._... t 

1 
·1 fki tıhlı 

k d · ··k · k d - - --o - ---- mu ea ı avcı ayyare crı e sa avemet erccesı tu enınceye a ar b" t 
1
• t · h w t lın" .. 

b d k · j · ecl bu"· mik bır· ır a ım ayyaresı asara ugra ı w 
mu hare eye evam etme tı~. SVICr e ;r - tır. Siraküzadn 511 modelinde 7 deni' 

Sovvet ha~ kumandanlı(Yının hangi tren .. kazası oldu t · •-'--· d'l · · del"' "h • d ~· · · d"d k · ayyaresı uuırıp e ı mı~ ve aynı mo 
tar~ ı .. tıy~r e ed:-~ıFı tm kı en t" e~tır- Bem 30 (A.A) - Sengotar Şümen- de müteaddit tayyarelerde hasara ut 
b-e· ~u~ ı~ şey ır. ~ bt 1 ana~ ı~ızce düfer hattının bir rampasında büyük ratılmıştır. Adanın garp ucunda bul~ 
l ırındcı. a:; ;t ta;zınıç~ ~-· ~.mı~.o ma- bir şümendüfer kauısı vuku bulmuş, nan Margalada 51 modelinde yedi to~~ 
dıırı .nkhn ] o~d~J o ~r. uknb~. -~çk bı~ yer- bir Marşnndiz treni tünel mcthalindc yare tahrip ed!lmiştir. Ayrıca mliteao-

en ı ma ~ ı emıyece uyu ır. or- k d dit tayyareler de hasara uğratılmıştır· 
du uzun muddet mukavemet cdı-mıye- yoldan çıkmıştır. Bir aç vagon ev- Tra"'""; c"ıvarında Boriso iniş saha.c;ıı:l .. 

~· d b dd k d rw· rilmiş ve 6 vagon vadlye yuvarlanmış- ~ ,_ cegın t'n ir mü et sonra en i ıgın- t.ır. Tünel methalindeki bekçi kulübesi da 79 modelinde 9 tayyare tnhrip «?Qiı-
den teslim olmağa mecbur kalması cok ve barakalar yanmıs. askeri bekçi ile miş ve kara mürettebatından 25 kişin1I 
muhtemeldir. Böyle bir vaziyete düş- tren şefi ölmüştür. Diğer taraftan ka- öldüğü veya yaralandığı müşahede edil' 
memek için Leningradı da terkederek tardan ayrılan lokomotif yoluna de- mistir. 
cenup ordulari)'lt: irtibatlarını muhafa-
ı-a etmeleri ve bunlara ayak uydurarak vam ederek diğer bir Marşandiz tre

nine çarpmış ve bunun da yoldan çık
muharebeye devam etmeleri daha doğ- masına sebep olmuştur. Makinist bir 
ru olur. 

mucize eseri olarak kurtulmuştur. 
Harekatın birdenbir..: Nodograd böl- 48 saatte açılacağı tahmin edili-

..,esine intikal etmi'I olması ve Leningra- Hattın 
dın yakın tehdid ~ltına girmesi yüzün- yor. 
den Leningrad bölgesindeki Sovyet or
dulnrmın mü kül bir duruma düşmüş ol
mıyacağı iddia olunabilir. Şu 'lartla ki 
j,uraya kadar ilerlemeğe muvaffak olan 
Alman kıtalannı veri atmek için Sov
,·et baş kumandanlığının elinde muka
hil taarruz için büyük kuvvetler bulun
muş olsun. Aksi halde bugünkü duru
mun arzettilii tehlike yarın için çok da
ha zjyade büyüyebilir. 

SMOLENSKEDEKL 
MUHAREBELER 
Smolensk bölgesindeki meydan mu

harebelerine gelince: Sovyetlere göre 
bu muharebeler çok şiddetli olmuştur. 
Sovyet kıta1arı müemadiyen mukabil 
taarruzlarda bulunmu~ ve Almanları 
mevzilerinden tarda muvaffak olmut
tur. Almanlar i!!e Smolensk doğusunda 
lhnta edilen Sovyet kuvvetlerini kurtar
!"'lak için ihata çenberini kırmak gaye
~ile yapılan hücum teşebbüslerinin akim 
kaldıihnı iddia etmektedirler. Maarna
fjh Almanların bu tebliği de Sovyetle
rin mukabil taarruzları hakkında iddi
vlarını hemen hemen itiraf emektedir. 

CENUP CEPHEStNDE 
Cenup cephesine gellnce: Alman tcb

ı;iji Romanyadan hareket eden kıtaların 
R.alta şehrini i gal f'ttiğini bildirmi tir. 
9alta, Dinyesterin doğusunda ve Ode
"anın 200 kilometre şimalindedir. Bu
,.,..sının işgal edilm.ş olması StaJin hattı~ 
"'ın bu kıormındn d:ı bir gedik açılmış ol
clui;!unu gösterir. 

her dü·eeddir. Bir seneden fazla bir za
onandır. İn58.niyet vazifesini muhafaza 
Ja yalnız kalm'§tık. O zamandanberi 
'\"aziyette hasıl olan deği11ik1iklere raa
.,,en nihai mesuliyetimiz azalmış de~il
-fir. Vazile1erimiz.i icabeder!e kanımı
nn son damlasını akıtarak ifa edeceğiz. 

Kanadada bir 
sabotaj hareketi 
Ottava, 30 (A.A) - Dün öğleden 

aonraki matbuat toplantısında Kanada 
mühimmat nazırı geçen perşembe günü 
?00 kişinin büyük bir fabrikayı işgal et
tıklcrini ve 3 günde ellerinde bulundur
Juktan sonra pazar günü öğleden sonra 
kendi rı~alariyle terkettiklerini bildir
miştir. Bunun bir düşman sabotaj hare
keti olduğu zannedildiğini beyan eden 
mühimmat nazın Hovve demiştir ki: 

Müstevliler tevkif edilmiştir. Veya 
edilecektir. Fabrika dün tekrar çalışma
ğa başlamıştır. 

Fransadan Rasvaya 
ı~oo eönüllü ~idiyor 
Vişi, 30 (A.A) - D. N. B. bugiin 

Marsilyada bir toplantı yapan gönüllü 
lt;jyonu merkez komiteıoinin idare mec
lisi tarafından bildirildiğine göre, ~~al 
altında buhinmıyan Fransada Bolşevik
lf're karşı harp emek üzere açılan P.Önü1-
lü liste!linde 15 00 isim mukayyit bulun
maktadır. 

Ce ..,,bi AmP•H~nlı 
d.6 ı·rma P";hverin 
h·zmetinde! 
Vaşington, 3C (A.A) - Hariciye 

müsteşarı B. Ve]s cenubi Amerika mem 
leketlcrine ait olup mihver devletlerine 
hamet eden 46 firma tesbit edildiğini 
ve ileride tahkikat neticesinde karo lis
tenin vapılmasının hedefi garp küı'esi
rıin su}h ve istiklalini baltalamak için 
fesatcı faaliyetlerinde büyük mikva'lta 
kaynaklar kullanan kimselerl imtivaz
larındnn mahrum etmek olbğu bildi
rilmektedir. 

--o----

R uzveltin aahsi mü-,. 

me&s;/i Moskovada 
Londra, 30 (A.A) - Royter Aiansınııl 

zannettii!ine ~öre Reisicümhur Ruzvcl
tin tngilteredeki hususi mUmessili lJ. 
Hopkins Moskovaya muvasalat ctmlr' 
tir. 

-o----
tngiltereye ve İnP-iliz 
gemilerine yapılan 
son hücumlar 
Bertin, 30 (A.A) - Alman boş kıl" 

mandanlığının tebliği: •ı,l 
Hususi bir tebliğle bildirildiği gJ 

denizaltlarımız kuvvetli himaye altın~• 
seyreden İngiliz ~emi kafilelerine h~ 
cum ederek muhrip ve korvet1crle h 
yardımcı kruvuür ve denizaltı tuzn]dıt" 
rı tarafından gösterilen mukavcn'le~ 
ıağmen. f 16.5 00 tonilatoluk 19 tlcarb' 
gemisi batırmışlardır. Bir toroito rrıu 
ribi ve bir korvet t~ tahrip edi1mi$tir· .. 

J,.koçyanın batı sahili açıklannd fı~ 
va ~uvvetlerimiz 6000 tonilatoluk b 

. . . . b 1 rcfıt• düşman tıcaret gemısını atımı ıı 

1 • . c 1' te" Savaş tayynre e ... nffi:IZ . retmor ~man ~ 
~isntını ve ıarkı lnviltcrede hır h0dl" 
meydanını muvaffakıyetle bombnt 
man etmişlerdir. ./ 

"':' ıımımıunmıu·.:ıwmwanıı• 11111ıım111ı•1'I 
: t~T~ • :YUNAN.. ... .a 

~ Ş5cfdet i zelzele 1 
: 1 U-• I 
E Londra. 30 ( A.A} - bütün \'~· ı 
§ nnnHenda şiddetli zelzeleJ"r 0 • 

E m•ı,tur. d ~ 
: Brlnnıd, 30 (A.A) - Bir B .. f~ 1 
§ o-a%f!te,.ini" Atinad .. n h,.'h ... r nld•it'I' 
: •• d"" t 10 .ı.11 ,_..;.,..1C _ .,I\ P'Orf" un saa rnnn" ~·' = .. .. . J_ • J(o· = hutım Yun .. nı~tanda '""'"'"':r.t 1 ~l"Pn•te o]m,.k ii?.ere ı<ödrı .. tli bir -r."; 
§ 'l'ele hi•,.,.-iifnıistir. Simdiye kl'ld~. 
g .ılmıın haberlere göre az hasar 0 
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