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Tür ki ve 
D ostluklarıııa 
Sadıktır 

Rus hava hücumları 
• .... t ,, " os ence lye-

niden bombar
dıman edildi 

AtM ·J - RUS HA Hl A 
CllR YE~I HABERLE 

"Mos ova" ya 
dovruAlman 
ilerleyi ·mi? •• 

--o---

Kiyef ve Minsk mey

dan muharebelerinin 
nf!ficeıi yaklafıyor 

---o-----

jlEIEBAL VAVfl lllQll
TAll TAYll EDiLDi 

.. 

ret uyandırdı 
Daha az me•,aliyetli 
ve hafif bir iı iate
mif olacak diyorlar 

Rus ordusu Alınanlal'm <::::ıo<::::~~~~~~~.c::::><::~~~><:::><~~-<::><:~~ o.ta fCIPll ............ Nf 

"=~~:~": :::,..:::' sıı!etıeriA dO maııarı refah ıapurııızı ıı. ==~ ~i 
St~:~;:· ~u~~bt; b-Ud~i~~!:Telgrafın arttı-ça artııır tıraı denızaltı timin? liii~ndra, 2 

(A.A) - BaşvekAletin teb-
Dun Lenıngrnddan timal hududuna Kral, General Sir A:rpbald Veveli 

Rusların kara ordusu ve tayyare kuvvet- Hindistan kuvvetleri Başlruınandanhl1-
lerinden takviye gönderilmiştir. Fransızlarda Almam ve Ital- na ve umu.mı valilik konseyi adlıtın• 

Ruslar, Mornıansk ve Kareliye kartı tayin etmiştir. Bu tayini, askeri vaziye-
Almnnların hücumunu beklemektedir- tin ileride g&tereceii inkişaf dolayısly· 
Jer. Sovyetler, Leningradın garbi ve ce- harbetmek he- yanlar "RefaL "ı le yapılmıştır. 
nubi garbisindeki müstahkem hat üze- i l.. LONDRA GAZETELER1 
rine büyük kuvvetler tahşit etmi~lerdir. • d k )J HA YRETl'E 
Cı.ığrnfi vaziyet nazara alınırsa, Mo~ V eSJ ft am 8 J J biz babrmadık Londra, 2 (A.A) - Guetıe1er- Vevelin 
mansk müdafaası az ehemmiyetlidir. Orta prk kuvvetleri bqlwmandanbtm-
Cünkü göller ve ormanlar, burada mü- uyandı! dı•yorlar dan almınJ§ olnuıı ... nı hayretle kuşı]amlf dafaayı giiçleştirmektedir. larsa da umu;i~bariyle bu ~ 

KIYEF VE MtNSK MEYDAN lill geçen eene ~an eden ımıharebe-
MUHAREBELERt - SONU 2 ı ,AYFAJJA -

Dört güne kadar, Kiyef ve Minsk Jfadrltte talellenfn YÜZ• lngUlzlerln lllze seınpa• 
~7J~~:k:~harebelerinin neticderi bel- de 70 fi Rusyaya lıarp fl telgraf Pli IJIP ulcclan 

r Sonu 2. ;TIC'İ Sahifede 1 
~ 

gönüllü yazılrnq azabı sayıyo•lar 
Vişi, 2 {A.A) - Ba§vkalet ap.ğı- Berlin 2 (A.A) _ D.N.B. 

daki tebliği neşretmiştir: Türk Refah vapurunun şarkı Akde-
1fgal alımdaki mmtaklarda olsun, nizde battığı bildlrilmiştir. Bu haber

aerbıt mıntakadıı ohun Franam ıönül- den biraz sonra İngilizer, bu hldise ile 
lülerl komünistliğe kartı Awupa müca- İngiliz deniz kuvvetlerinin alrotadar 
delesine i tiriık arzusunu gösteriyorlar. bulunmadığını tebarüz eylediler. Al
Hiç bir enternasyonal kaide buna mani mon 3Skerl makamatı deniz cilzütamla
değildiı:. Bu gibi teıebbüsler Fran11Z nnın tanzimini bilen her kes için, bir 
birli ini de ihlal etmed•v• den hükfüne- } tıd' e hakkında bu derece kısa zaman-

a b; 1i itirazı ynkttn-. O t almak iulk"nsızlı'" nın hi-
19PANY A HEYECAN iÇiNDE llnece~ kanaatindedir. Bu hldise fn-
Madrit. Z (A.A) - KomlaistlfP gillzlerin vicdan rabatmzhjmı Upat et.

............ ........,. b6dn hıMmJoa mektedir. 
~ ltlndedlr. MMlritte tal~n Alman w İtalyan kumandanhldan, 
y&.dtt yet:ntü a&alllfl lra,,dolnan,...._. Alman ve ftalyan den.la eUzütamlann-

BIR HEYECAN NOMUNF.SI DAHA dan hiç birinin bu hAdisede alAkası bu
Madrit, 2 (A.A) - Bir lepanyol k1- hmmasının tınkAnmz. olduiunu beyan 

- SONTl 2 <'İ S.&, ITAOA - eyler. 

Sıtri yede rr.uharebe 

In2ilizler iki 
mevki ve birçok 

küçük kara
kol aldılar 

Türkiye ve Almanya 

Türkiyeyi ha
kiki çehresile 
tanımaia baş-

lıyorlar ••• 

••••••••••• 

Rus cephesinde 
bazı 2avri tabii

likler var 
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-- Bunda korkulacak ne var? 

a ta 
~kvaryum 

tesis edilecek 
---<>---Padişahın geleceğini qitince Penben·n beti ilen· 

zi birden bire sofııvermştL Elıuaryam tesisini ve 
Fıruz bey çingene karısının aczini bu I - P dişahımıza benim >•ıllardanberi İzmir baJıJıçıJığını tet• 

kadar kııt'f bir lisanla itiraf etmesine uğraşıp ta yapm ğa bir türlü muktedir lıilı etmelı üzere lJ·r mii• 
ral;nen isranm ~ç gev etmedi, şu su- ~la~dığnn b~ işi siz.iı becermek ~ahi- tehas IS geldi 
retle mukabele etı: liyetindc oldugunuzu haber vcnnışler. Bel d" · liğ"i T"" 1ı:· d ilk ı 

ı SuI M • · ·· k al e ıye rcııı , ur ıye e o n-
e -y uz. tan urat ta ıızı gorme ve tın k K""l ·· k ·· d iril" h 

!nsanlımn fevkinde bir nüfuzu nazara, yapmaktılki iktidannmn derecesini an- ra ubtuhrpa~ .ta v:;cdu""c_ gctlAken ay-
bUyük bir kuvvet ve kudrete malik ol- lamak için bu gece hurnya gelecek. :-~dirla.t a çesıniınibacor ulgu kaba" ayıkv ve 
·.ı - ~· n._ 

80
··y- Ama bb 1 p b · b u· b WA nazarı ü ra nanı ır n ar-u c::ı:uo.ac ny ra ı ... en enın e en- d · · · ka ,_ 

l d l b • k" ld - l d k"L d b. d b" 1 ç· yuıq ıı tcsısuu rnruııtumıştır. eme en evve enım ım o ugumu :ı o a 111.a a ır en ıre ao muştu. ın- B · l l · d b lık ılık • 1 · · _, __ .. ff-L LJ___ k b"" .. k b. k ,_ ul u 1§ ve zmır e n ç ış erını 
rll.Hillll muvn ruı;; Ol.lllmUZ:.. gene atı!ının U)'ll ır orıı;uya tut - t ·•-ile tmck .. M" k 1• k .. I t" 

C ~· L!" d .. • . k .. . d eu. c uz:erc una a at ve a e ı 
liıi tutulan oütün Cll't'arı büyük bir Hugunu dvıı:zıy~1~1 akp açfı ~1~5~';_nyor u. balıkçılık mütnhııssıst Doktor B. Kemal 

maharetle derh 1 sezdiğiniz halde, tabi- eyecan an SIK sı ne es u.umıx:: B k şehri l 
at albn yapmak sırrını sizden a:ıklıımağa - Bunda benim için korkulacak ne iJ'~ ~· .mizde kge mBiştihr. U d k 
.... •ıl mtı~ffak olııbı·Jı"r"' " O d" d" h d · di · ·· e e ıyc reisi 0 tor e çet z 0 

-• ...., , .. r var r e ı. pa ışa a a şım sız.c soy• I." 1 B k ·ı k"l .. rk · 
lcd.... "b" b .. k d" l lor n.ema aynı çı ı c u turpa ·a gı-

lsrarnı:ı. beyhude.... Ne söyleseniz ıgun gı ı unu yapmaga mu te ır o - derek kv t . dil ek --L-

d - la k dimi' hlik n aryum esıs e cc 5Cilli1Yı 
f ma ıgım an tmm ve en te e- b·ı l''-t ·· d · · 1 b nanamam... d k r ur;; e goz en geçırmış er ve u mev· 

Hem size bir iylıkte bulunmak :istedi- efw İ~~k lrud tli b. d" ru hakkında müdavelci efkarda bulun-
ğim için §Unu da peşin olarak haber ve- .Y e uyu .. ve . r~ ır pa 1 

- mu lardır. 
]d ha hıç yalan soylenır mı) B K ı B _ ·ı_ 1 · b 1 k reyim eğer onun kıırşmndn da §İmdi- A 1 1 _ l d·-· k' . ki k . ema ayra.ıı;çı zmırdc ıı ı çı· 

iti gibi a1tm yapmağa kadir olmadığınızı d. .61 yha nknkskoyhei ıgıhml.kvn ıttır e
1
n· lık mcvzuunu da yakından tetkik ede

ı8ylemck usareüni gö tereeek olursa- ımı mu 8 11 r te 1 ·e ·c atmış 0 u cek ve bu husustn icabeden raporlan 

:ız ;;hlnW pek büyük bir tehlikeye il- nu;.i~·uz beyin dudaklarında acı bir tc- haz.ırlıyacnktır. 
a eniniz..... bcssüm belirdi. Ve alaylı bir ifade ile -

L_laF alcı Pcnbc bGyük bir merak içinde Penbeye dedi ki: F ra n co 1 a al :ah ilmek 
:ıuı rak Firuz beyden sordu: - Altın yapmadığını, söylemekle bu 

- Kimin k.arıısındıı bulunacağım.) kadar celalli, bir hiç için yüzlerce ada-
0 aemelcle hangi adamı ltasdediyorau- mı birden idam ettiren böyle müthiş 
nul bir pııditahın elinden kendini nasıl kur

Finız bey çingene lcaıwnıu gözlerinin tanı bilirsin) 
içine keskJn bakı§larını teabit ederek: - B t T M E D t _ 
IJDOOCCaacccccccc~ •• c:;ı:x>oocoococxıcc~cccooc:ıco::ıcccccccccccccc~ 

Borsada bayırlı çalışmalar 
~-------------------

yardım sevenler cemi-
yeti kuvvetleniyor 
EDI IJayan dalla ce mfyete Utlhalı etti 

ı. ~ Z (Husus!) - Valimizin refi- Yardım sevenlere mensup bayanlar 
blannın başkanlıftı altında bulunan ev ev dolaşarak asker ailelerinden 
ıardmı severller cemiyeti şubesi öğret- muhtaç olanlara lllzurnlu y--l·-da bu-
lllen bayanların. memur ailelerinin ve u.nuın 
Bursalı bayanlarm ~yle güzel~- lunmaktadırlar. Diğer taraftan bhra
lqmalarda bulwunaktadır. Cemiyete mnn Mehmetçiklerimiz fçin de kışlık iç 
reniden elli bayan yazılmıştır. çamaşırları hazırlmıılmaktadır. 
11ıııımmım111111111111ııı111111111mmu 111111111111 ı 111111ııı11111111ııımıı1111111111111111ıı11ıı1111111111111111 

Hem harbedi- Japon hükümeti niha

yorlar, hem se
firleri duruyor 

yet kararını verebildi 

[ BQttaTafı 1. ci Scıh.if ede J 
laşılıyor ki Japonya knrar vermeden 
evvel vnziyetin inkişafını bekliyecek
tir. 

için y~ni şart __ ___,,_ __ _ 
Dünden itibaren francoln tevziatı be

lediye tarafından Slkı bir kontrölc tabi 
tutulmnktadır. Hakikt ihtiyaç sahipleri
nin francoladan mahrum kalmamnlan
nı temin için frnncoln almak isteyenle.. 
rln hilkUmet tabibliğinden verilmiş ra
por ibraz etmeleri. mecburi tutulmakta
dır. Bundan evvel mUhtelif doktorlar
dan alınan reçete ve raporlarla kimseye 
francala verilmeyecektir. 

----
KADiFEKALE 
Güzelleştiriliyor 
Kadifckalede geniş bir sahanın te.şcir 

edilmesi halkın oraya racbetinl arttır
mıştır. Bu vaziyeti nazarı itibara nlan 
belediye reisliği Kaclifekalcsini bir plun 
dahilinde İzmirin en güzel mesirelerin
den biri haline gctirmeği kararlaştırmış
tır. Beton yol insaatı faaliyeti tnmam
lanmak üzeredir. Kalede bulunan burç
ların ve mnhzcnforin tamiri mUnnkasa
va cıkanlmıştır. Tamirat hitam bulunca 
Kadifekale!l çok gUzel bir manz ra ar
zedecektir. 

Bira . ehr.mizde 
evlenenler 
Şehrimizde geçen Hnuran ayı zar

fındn 14 U Karşıyakadn olmak üzere 
136 çiftin evlenme muameleleri yapıl
mıştır. 

tisi 

--0---

JAPONYAYA BİR RÜŞVET 
Almnnva ve İtalyadan sonra mihve

re tAbi diğer devletler de Çinde Jnpon
lnrın kukln hükUmeU olnn Nankin hU
küm.eüni tanımışlardır. Fakat bu rüş- Önümüzdeki Cumartesi günU Kar!:ı
vete Japonların pek rnğbet gösterme- yaka gençlik kUlübU tarafından Bostan-
dikleri anlasılıyor. lıda bir gardenparti verilecektir. 

Londrn. 2 (A.A) - Fin ordusunun 
Alman ordusu yanında harbe iştirak ey
lediğini gösteren deiller mevcut olması-

MİLLi CİN VE MİHVER Karşıyakalı gençler gardenpartin!n 
Diğer taraftan Çin milU hUkUmetinin nC§eli geçmesi için hazırlıklara hararet

reisi olan Mareşal Çankayşek bütün le devam etmektedirler. 
na rağmen Fin - İngiliz münasebatmda 
bir tebeddUl olmamıştır. Rus ve Fin dip
lomatları, Helsinki ve Moskovada gine 
vnzlyeUerinl muhafaza etmektedirler. 
Moskovn, Finlandiya ile münasebatını 
kesmeğe lilzilm görmedikçe, Londrnnın 
hayle bir tedbire tevessUI etmesine hiç 
bir sebep yoktur. 

Mr· m harbına dair 
resmi tebliğler 

Kahire 2 (A.A) - Orta şark İngiliz 
kuvvetleri karargahı tebliği: 

Libyada hiç bir dc~iklik yoktur. 
Habcşistanda harek.at memnuniyet 

verici tnrzdadır. 

ALMAN ~Mİ TEBLfCrt 

Berlin 2 (A.A) - Bugünkil Almnn 
resmi tc bliği: 

Şimali Afrikadn Alman ve İtalyan 
layYarclcri iki düşman ticaret gernis!ni 
b tırmıcılar ve bir hafif kruvazörll ha
s.ıra uğratmışlardır. Dün Tobruk lima
nı da bombardıman edilmiştir. 30 Ha
ziranda İskendt>ri:ve deniz üssü bomba
lnnmış "e yangın çıknnlmıştır. 

mihver devletleriyle siyas1 mUnnsebet-
lerini kesmiş, Berlin ve Roma mümes
sillerine geri dönmek emrini vermiştir. 

---------
Sovyetlerin düşman· 
/arı arttıkça artıyor 

[ Baştamfı 1. ci Sahifede ] 
-<>--

z.ıl b ç livası gark cephesinde cereyan 
eden muhnrebelere gönüllü olarak it
tirfilt etmek için f spanyol makamlıınnn 
müracnııt etmiştir. 

SOVYET ELÇiSi 
FRANSADAN AYRILDI 
Londra, 2 (A.A) - fsviçre radyo

sunun verdiği hııbere göre, F mnsadaki 
Sovyet clçis: ve elçilik memurlan ispan
yaya h rcket etmişlerdir. Moskovadaki 
Fransız elçisi ve elçilik memurları Ru~ 
yayı terkedinceye kadıır bunlar ispan
yada kalacaklardır. 

İkmale a an alebe 
·çin kurslar 
İkmale kalan lise ve orta okul talebe

si için maarif vekflletinin knrariyle hazır 
lanmış olan ikmal kursları 16 Temmuz
da açılacaktır. 

Bu T 
Hafta a • d Ti. 

yare~ ınemasın a 3646 
3 OYUK FİLM Bi DEH 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
l - GÜLNAZ SULTAN 

!VAN MOJOKİN 
ALMANCA SÖZLÜ 
2-KJnIK ZAMBAK 

L1Lf AN HA RVEY - WİLLt RİRGEL 

UCUZ MATİNE 
S A A T 2,30 a Kadar 

Hususi 30, balkon. salon 20 talebeye 
HUS\IB! 20, 1 inci balkon 15, salon, 
2 inci balkon 10 kuruştur. 

F R A N S r Z C A SÖZLÜ Saat 2.30 dan itibaren TAM TARİ-
3 - A $ K M A H K "Cr M U FE tatbik edileceğinden 2,30 dan 

F E R N A N D E L evvel bilet almağı unutmamalı. 

MATİ ELER: l inci film 2,30, 6,40 2 inci F1LM 3,50, 8,00, üçüncil film 
5 1-0, 9 30 Cumnrtes' Pazar gilnleri l de Aşk MahkOmu ile beraber. 

ZABITADA 
e ·z e çıkarılan 

ceset 
Aisancaktn Şehitlerde Miyan kökü 

fabrikası karşısındaki deniz kenannda 
bir ceset bulunduğunu yazmıştık. Cese
din Pazaryerinde Birinci Dede sokağın
da 13 numarada 71 yaşında Ziynettin 
oğlu Halime ait bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Otlar tu tu 
İzmir - Seferihisar younun 17 - 18 ci 

ki1ometrel ri aracnndn Ulamış köyü cl
varmda- seksen dönüm hali arazi dahi
lindeki otlar tutuşmuşsa da jandarma 
kuvvetleri 1arnfından halkın da yardı
miyle söndlirülmüş ve hiç bir zarar hu
sule gelmesine meydan verilmemiştir. 

Bu yolda tamiratta bulunan bir mü
teahhidin ynnında nmele]ik yapan Cakır 
oğlu Bekir yangınn s bebiyet verdiği 
iddi:ısiyle ynknlanmıştır. 

aca r u 
lkiçeşnelikte Namaz.gtıhtn Ahmet o~

lu lbrahim bir münazaa nPticesinde lb
rnhim oğlu Hilseyini bıçakla bacağından 
yaralamış ve tutulmustur. 

ıcımtııe 

Ç!l'lfta 
tkiçesmelik caddesinde Mehmet oğ

lu Ali Benıerin Mehmet kızı 15 yaşındn 
Haticeyi kaçırdığı zabıtaya şikt\yet edil
mi<rtir. Ali Benzer yakalanmıştır. 

· ar zası 
Çornkkapuda Gaziler caddesinde 

Mustafa e>r,lu All idaresinde bulunan 
arabayı Hüseyin oğlu Mustafaya çarp
tırmış, mumaileyhin belinden yaralan
masma sebebiyet vermiştir. Arabacı tu
iulmuştur. 

meraklı ı 
a a! ... 

tkiçeşmelikte Arap fınnı caddesinde 
11 1: hmC't or.Ju Hayrettinin üzerinde bir 
hıçık bulunmu!;, zabıtaca müsadC'I'f' 
olunmuştur. 

.. 
E 

hti yaç mad~e eri f ·aıleri artı yor 

ürakabe komisyonu 
çare aramakla meşgul 

B r rapor hazırlanıp veııaıete gönderUecelı , 
ver·ıeceh d·relıtife göre harefıet olanacalı • 

Ayaldıabı Jıtir nisbet leri tezyit edildi 
Viliyet fiat mürakabe komisyonu son 1 Ticaret odasından rapor ve mutaıaa 

zamanlarda her türfü zaruri ihtiyaç gelir gelmez vaziyet vekalete bildirile
maddclcri fiatlcrinin gayri. tabii ve se- j cektir. MUrakabe komisyonu vekaletin 
bepsiz sckilôe artması üzNine bu hu- l vereceği direktife göre fiatlerin yUkscl
sustn esaslı tetkikat yapılmasını ve ne- mcsini önlemek için esaslı tedbirler ka
ticenin vek.Ulet'c bildiıilmesizıi muvafık rarlaştırncaktır. 
görmüştür. 

Komisyon son toplantısında fiat mü- AYAKKABI KAR NtSBETLERt 
rakabe btirosu emrinde çalışan memur
lar tarafından çal"§ı içinde yapılan tetki
kat hakkında veıilen raporları görüş
müştür. Bu raporlarda yiyecek madde
Jcrin nrtış nisbetleri etraflı bir şekilde 
kaydedilmiştir. Komisyon yiyecek mad
deleri fiatlerinin daha fazla artmasına 
meydan bırakmamak için bu kabil mad
delerin normal zamanlardaki toptan ve 
oerakende fiatleriylc kur nisbctleri hak
kında tetkikat icrasiyle bir defa da ti
caret odası tarafından bir rapor veril
mesini knrarlllŞ'tırm1$hr. Bu rapora oda
nın müt.alaf\Sı da ilave edilmiş buluna
caktır. 

e e iye ·r a lık 
başlıca faaliyeti , 
Geçen bir ay zarfında belediye tara

fından şehir içinden 376 araba moloz 
knldll'llmış, 63 kilo kaçak et tutulmuş, 
noksan çıkanları 86 kilo ekmek de mü
sadere olunmuştur. 
Aynı müddet içinde belediye nlzam

lanna aykırı hareket eden 758 vesaiti
nakliye sahibiyle muhtelif kimsele.rden 
para cezalan alınmıştır. 

---------
alamut ilıracı isleri 

Bazı kunduracılar vilayet fiat müra
kabe komisyonuna mliracaat ederek 
ikinci sınıf ayakkabılar için evvelce 
tesbit edilmiş olan yilzde on kAr nisbe
tinin az olduğunu bildirmisler ve bu 
haddin attırılma ını istemişlerdir. 

Komisyon bu işle alil.kadar meslek sa
hiplerinin mütalalUnrını aldıktan sonra 
kunduracılar lehinde karar vennlşHr. 
Bndemn hazır nyakknbılnrda kar nisbe
ti birinci sınıflar için yUzde otuz, ikinci 
sınıflar için yUzde yirmi, ısmarlama 
olarak ynpılnnlar için de yüzde kırk 
olarak tc.sbit edilmiştir. 

Terb·ye ensti ·· e 
giriş imtihanları 
Temmuz ayının ortalarında Gnzi ter

biye cn.stitUsünUn muhtelif şubelerine 
girmek için mUracaat eden talebenin 
ınUsabnka imtihanlnrı bu nyın ortaların
da yapılacaktır. 

-------
eni el ~rye inşaatı 
·n ihaleler 

Dün öğleden sonra belediye daimt 
encümeni Dr. Behçet Uzun Teislii'..tinde 
toplanmış. yeniden yaptırılması knrar
laştınlan kaldırım ve kanalizasyon in
şaatı hakkında ihaleler yapmıştır. 

Palamutcular birliği idare heyeti, ih
racat ve ithalıilçılar birliğinde yaptığı 
bir toplantıda palamut ihracatı hakkın
da görüşmelerde bulunmuştur. 

---- - - - a Ut 11"..l'"'-'!~-::::.:'f!Hnin 
wı-.c~.:;;.ııuıler, ff enler ı te ·batı 
C. H. P. Genel Sekreterliği muavini Dün gece KUltUrparkta paraşüt kule-

B. Sabri Oran Ankarayn ~itmiş. maliye sinin ışık tecrübnleri yapılmış ve zivn 
vekaleti müfettişlerind n B. Sait tstan- tertibatının dnha esaslı olarak ıslah 
buldan şehıimize gelmişir. edilmesi kararbştınlmıştır. 
~~-- ~-~~~c:ı:ı:ıc-.o:ıaccc 

General Vaoel Hin- Alman .. Rus harbına 
distana ta vin edildı 

1 Brı'lfrırnfı 1 r; <:qhif <>d<' l 
ler esnasında sarfettim bUyük gayretler
den sonra Vevelin ml'Suliyeti ve yorucu
luğu daha az bir va1ife istemiş olmasına 
hnmlediyorlar. Deyi Telgraf da Orta 
ark başkumandanlığında yapılan deği

şikliğin hayret uyandırdığına işaret 
ederek diyor ki: 

Vevel misli göriilmemiş bir mesainin 
tazyikine tahammül etmiştir. Vevel ka
zandığı muvaffı;ılcıyetlerin parlak oldu
ğu teslim edildikten sonra bu mmtakayı 
terk etmektedir. 

ORTA ŞARKTA YENt MOMF.SStL 
Londra, 2 (A.A) - Başvekalet tebli

f.<i: 
Krnl, Olivere LiteHonu devlet nazırlı

~ınn tnyin etmiştir. Oliver Litelton, harp 
knblnesini Orta şarkta temsil edecektir. 
Mumaileyh burada 1Uzumlu göreceği 
biltUn tedbirleri ittihnzda harp kabinesi 
nnmına harekette serbesttir. 

* YENt KUMANDAN VE 
MOMESSfLtN VAZtFELERt 
Radyo gnıetesne göre, Orta sark or

duları baskumandnnlığınn Hindistan 
kumandanı Sir O İnlek toyin edilmiştir. 
Şimdiye kadnr General Vevelin Orta 

sarkta gördüğü siyasi vazifeler Londra 
knbinesin!n yeni nzllsmdan Mister Litel
tona verilmistir. 

Yeni Orta şark ordulan ba~kuman
dnnı yalnız askeri salahiyetleri haiz oln
caktır. ____ , ___ _ 

Surivede muharebe 
r Brut<1Ttrfı 1 ,., <:ah.:fode ] 

tNG1LtZ RESM' TEBLtet 
Kahire, 2 (A.A) - Orta şark fngi

lız kararcahının tebliği: 
Suriyede Vi~ kuvvetlerinin bir mu

kabil t arruzda ele geçirmiş oldukları 
TUdmüre hakim tepeler kıtalarunız tnrn 
fından tekrar zııpt edilmiııtir. 
Şam mıntnknsında kıtalnnmız Nebu

ke kn?§ı yapılnn bir mukabil taarruzu 
tardetmiştir. Müteaddit düşman tanla 
alınmışhr. 

Sahilde ilerlemeler olmuştur. 

IGark Cable - Maryon Davisin 
yarattıkları şaheser büyük revU 
filmi 

2. 31 kısım tekmili 
b. den 
MASKELİ BEŞLER 

TELEFON 

2753 

dair yeni haberler 
f Raştaroft 1. ci Srol if <>de l 

Ruslar, Almanların şimdiye kııdar 
ıvnpbklnn harpl n ve Fransa muharebe
ııinl iyice tetkik ettikten sonra yeni bir 
taktik kabul etmişlerdir. Rus kuman
danlığı, tnnklnn bir hatta tutmanın im
kansızlığını anlamış ve bunlann içerilere 
geçmelerini bırakmış ve müdnfa hat
tına alnstiki bir şekil vermiştir. 

ALMAN TANKLARI PiYADE
DEN AYRILIYOR 
Bu tok tık, düşman piyadesini tank

lardan ayırmaktadır. Bu usul Minskta 
tatbik olunmuştur. Alman tayyareleri
nin şiddetli pike hombardımanlıırına 
ıaihnen Rus piyadesi Alman piyadesi
nin tıınklan takibini önlemiştir. 

Şimdi beyaz Ru!yada 90 mil içcrle
re kadar sızmı!{ bulunan Alman motori
ze cüzü tamlannın nlncaklan neticeyi 
öğrenmeden. Rus kumandanlığının hu 
hususta malumat vermiyeceğianlaşıl
rnaktadrı. 

A1man1ann bildirdiğine göre, bu Al
man cüxü t mlnn, timdi Moskova üze
rine yürümektedir. 

Plut b taklıklıın ıimalindekl bare
kôhn neticesi de meçhuldur. Almanlar 
muhakkak olarak burada ağır ilerliyor
Iıır. Kızıl ordu Kiyef yolunun müdafaaya 
hazırdır. 

Bu müdafaayı bizzat Rw baş kuman
danı Timoçcnko hazırlnml§br. Fakat 
Lenİngrad düştüğü taktirde vaziyet bu· 
rada da nezaket kcsbcdecektir. 

RUS TA YY ARELERININ ROLO 
Berlin, Rus bombardıman tayyarele

rinin şiddetli hücumlarını söylememek
tedir. Rus tnyyareleri, Rus mukaveme
tine çok yıırdım etmektedir. 

Türkiye ve Almanya 
[ Ba~tarajı 1. ci Sahif ade ] 

nin bariz vnsıflımnı çizerek milletle 
parti arnsındaki münasebetleri tetkik 
eylemektedir. Makaleye şöyle devam 
edilmektedir: 

Yeni Türkiye devleti Türkiyeyi ikti
sadi bnkımdan feci bir vaziyete bulmuş
tur. cAltı ok> bugünkü Türk refahının 
esaı temeli olmuştur. 

Klnrk Gable - Maryon D:ıvisin 
yarattıkfon şaheser 

2 • Türkçe sözlü 
AVCI BÖLü(;tl 

3 ·Renkli Kom· M. • 
TELEFON 
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Türkiye 
ostl kları a 

Sadı 

A31nı şelıllde 
muhaıa larıPıdan da 
vefa ve sadalıat belıler 

[ Rrr .. tnraf· l. n .~ahffeclP. 1 
Y Yn karşı harp efmt'Illek kaycUyle 
müttefiklerimizle nlaşmn imznlamış
tık. 

Görülüyor ki tnrnfınuzdan iki mem
leket menfnntlerini telif ve koruma yo
lunda hudutsuz bir gayret sarf edilmiş
tir. 

Bu İli niyet \'C goyretlcrin knrşıbğt 
So\'YCtl rin boğazlarda üs tnlcp eyle
mesi eklimle tecelli ederse Türk umu
mi eAtilnnda hnsıl olıın infiali 1a b k
sız bulmnnıak icnp eder. 

Keyfiyet \'c hakiknt ba iken, Tos 
ajansı Almnn miiddeiyatını tekzip eyle
diği sırada, milli milcndcle zamanında 
Türkiycniıı ilk mun\•cnct talep ettiği 
nıenılekctin Sovyet Rusya olduğunu 
\'C ilk dosttut'U Türkiyenin Sovyet 
Cusynd bulduğunu knydctmcği ihmal 
eylememi tir. Bu vaziyeti münkir de
;!ili1. Sovyet Rusyayı daima knra giin 
dostu olarak nnmnktnn en bilyiik zevki 
duyııyoruz. 

Lllkin bu hadise Sovyctlcre toprnk-
1 nmıza göz koymak hakkını asla hah

emcz. Tiirkiye tamamiyetinl ve i -
tikllllini haleldar cdeeek ber hangi bir 
hareket mu\'ncche inde. hiç bir şey dil· 
iinemez. 
Dostluğwı icnbı topraklara göz koy

mnk değil , o toprakların bUtlinJU~nU 
muhnfnzaya yardım \'e müzaheret ey
lemektir. 

Nctekiın Sovyctler bu,;in hemen 
bütün Avrupanuı muhasrunası ile kar-
ı karşıyadırlar. Almanlar ve onlann 

mlittefilderi ite harp eden Sovyetle.re 
hitnrnflıi:mıızı ilan suretiyle cenup hu
dutlnrmdn teınin eylediğimi% emniyet 
ihmal cdilmiyecek bir dostluk hareke
tidir. 

Nihayet bizim de So\') etlerden şim· 
diye kadar istedif.-imiz bunan {azln..çı 
değildi. Türki~·e her hangi bir tccnvüze 
uğradı*' takdirde SO\'Yetlerin bitnraf
ııırı. şark hudutlnnmmn emniyet için
de kalması bize yetiyordu. Hülıisa 
Tiirkiye itimadı selbedici, tt'ahhütlerinc 
ııylon en kiidik bir harekette bulun· 
mamı tır. 

Almnnlnr ortayn Sovyctlcrin bize 
karŞ"t dostluğunu şüpheye düsUren bir 
iddin ntm lnrdır. Moskova da b nu 
c;iddcilc tekzip eylemiştir. Biz imdilik 
hfıdi enin iç yüzünün knti ·etle belir
mesine intimrcn her iki hadiseyi kayd

ı melde iktif e lem~ ve mevcut te
nhhUtl rimize daladi '\" zife bi u
Junuyonız. istikbalde hndiselerin inkl· 

fı \'e iyasi vesilm1nnn nesri 'hılki· 
knt i orlnya koymakta ı:cç kalmıyacak
tır. 

Türkiyeye karşı nankörlük ctmiyen
lcr onr1nn nnnkörUik bekliyemiyecek
leri gibi Tiirkiyenin dostluğuna ve!n 
ve sndnkntindcn de nsln şüpheye düş
memelidirler. 

• A. -·-·-·- ·-·-·· 
o a 
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ıo Talat Taner 
No. 7 

8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 

27 27 
19 
23 
29 
34 

yok 

88 Çu. Tarım 4 25 4 25 
ZAHİRE 

90 ton Arpa 7 25 7 625 
45 ton Bakin 9 9 25 ..... _,..,,..l!l ~'- .... ~,......~_,..e~.r.~ :-.c ., ....................................... . 

• • • • • • . - . 
: nnr.0NK1 PROGR , : .......... -------- ........ . 

7.30 Program ve memlc-ket saat aya
n 7.33 müzik (Pl.) 7.45 ajans haberleri 
8.00 müzik (Pi.) 8.30/8.45 evin saati 
l2 30 proJ!l"am ve memleket saat nyan 
12 33 mUzik saz eserleri 12.45 njan-; ha
berleri 13.00 müzik hafif türktiler 
13.15/14.00 müzik (Pi.) 18.00 program 
ve memleket sant ayarı 18.03 müzik 
radyo caz orkestrası 18.30 konusma 
memleket postası 18.40 müzik piyasa 
"arkıhın lD 00 konuc~ma (dertle mt' ııınn
ti) 19.15 müzik radyo caz orkestrası 
19.30 meml!'ket saat ayarı ve njnns ha
berleri 19.45 müzik vurltan eserler 
20 15 rndyo gaz t.c..'li 20.45 müzik fa.c;ıl 
h"'veti 21.00 7.iraat takvimi VC' toprak 
m h<rull ri borsası 21.10 müzik fasıl 
h,.ycti 21.25 konuşma (sanntk"rlnrımız 
konuşuyor) 21 40 müzik radvo senfoni 
orkestrası 22.30 memleket saat nvnn 
njans haberleri borsalar fiatleri 22.45 
müzik (Pl.) 22 55/23.00 yannki prog
ram ''e knpnnı:t. 

3/7 /941 Pe~embe GONO 

ı+ı+ı-ı 

20 - 10 1 

30 - 20 = 1 

TAYYARE Sineman 

ILAf 'JNI BEKLEYiNiZ 
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Bem l'aratfıi Fransanın lideri oımaa blle ıef
lerelnden biri sanıyoıııardı. Hazııerın_.IJana '!ar· 

11 g . nePdHtlerl llltlraın bundan mutevellıtti 
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YA ZAN: JULES RCMAtNS 

DOKUL rE.l\1MUZ PLANI mahzur görmüyorlardı. Nan Almanya
Fmnsamn istikbali kon~ramnda ye- sım ziyaret ettiğim zaml!.D konferamı ver 

ni bir devrin planı çizilmi~ti. Konfem~- diğim kürsiye yığdıkları çiçek yığınları 
sın !!Onunda ııiya!l'i hnyatta meYcut bu- ve çaldık1an Vagner marşları, bir mu
tün unsurlıır, hııttô. birbirine tama en narrir olan şahsim için değil. ileride ola
ınwaru: olanlar bile. rıczdime ıgelerek c.ağım mUhtemel şahsiyet için yapJlmı~ 
F.ransada umumi bir isl&hat programı ve çahnmıflL Halbuki ben. böyle bir 
ihzan için yardımımı rica ettiler: Bütün eaye pC§inde değildim. 
ai~·nsi teşekküller bu programa müza- Vnkı daveti kabul etmeden evvel 
herct edecek, '\'C program icabında par- içimde kökletmi.ş bir nefret hDsini yen
!amentoya cebren kabul ettirilecelcti. mcğe mecbur kalmıJUm. Yaratbklan 
Programı!l gayeleri gayet vazih oldui:'U Almanyaya hitap etmek istemiyordum. 
gibi iş başına davet emrl de sarih idi. F abt, harbe aleyh dar i>lmağa yemin et
Ok vazife f'ransı71an keneli aralarında tiğim zaman tuna emindim ki Anupa
Clöğü~ckten men etmekti. Bu ıatbede· da belirecek bir harp tehlikesini mun
lerin 6 Şubat gecesinden dalla kanh :ne- ha.sıran biT Almnn - Fnumz harp tehli
üceler vereceğinden koT"blu,.oT"du. Şim- k~ ~kil ediyoT"da) Ve bu tehlikeyi 
tii be bu eibedeleri hazırbyaealc:, eevk ıbcr taraf etmek için son gayreti yapa
~ idare edecek Flhalar benim riyue- cağmuz gün dost bir Almanya ile yahut 
timde müteaddit içtimalar yapacak, hu- insani ve filicenahanc hislede mütdut.
UT' n .tilcUn içinde çalrpcakta. Ba su- bir Alman büküm.eti ile brşdaşmt
ft:tle Crobc de F eu t~kilitı fedaileri ile yacağımızdnn de emin bulunmuyordum. 
geDÇ vatanperverler grubu mensuplan Kısmen kendi hata1anmız yüzünden. 
ba ~ dahil oldalar. kısmen Almanlann lıatalan l>Cbiyle, 

içtimalarda bunların karplannda kısmen hn§kalarının batalan dolaYlsiyle 
ıt'red Unionlarm. soııyalistlerin, radikal- cümhuriyet Almanyası ile samimi bir 
ferin genç şefleri oturacakh. Bu adam- dostlu'k tesis edememiştik. 
lar masa başında içtima halinde iken Almanlan kendi dahili dü§manlart
aralannda münazaa çab.rmadılda.n tak- wn entrik.alanndan da kurtaramamıt
~rdo umamt lıamr ve eülcunıın boza!- tık. az.izınin Almanyayı yanı 1'1lft.f 
nnyacağma lcani idim. Çünkü .,kaklar- kemirmesine imltb. venniJtik. Nazizm 
Cla çarpıpc&k olanlar Lu te,ddtüllcrin afetini :ancak bir müdahale lıaıbı ber ta
Jaıfı azalan değildi. Amk bir kaç ay- f edebilirdi. Bmılan yapamacLimnz
lık bir müddet için dahilt harp tclWke- dan. artık 1934 scnennde Nazi Alman
tdnira &nüne ~ Ba Cla u mu- vaıını Lir emri vo.kı olarak hhul etme
nffakıyet değildi. ğe mecbur bulunuyorduk. On bir sene-

raıeı:enın ue son yolılarnalarını yapfıPmı· 
yanlaPın oazJyetlef'i .. 

İZMİR Y ABAHCI A.SKERl.İK ŞUBESİ BAŞ· 
ILUILICIHDAN: 

1 - 1337 doğumlu yabancı eratın yen ve yahut muhnclr veya mülteci 
ikinci yo lamnlan 23 temmuz 941 olarak gelip te geldikleri sene yaşlan 

gününden itı'baren aşağıdaki liste mu- 22 den küçük olanlardan bugüne ka· 
cıô!nce başlıyacak 13 ağusios 941 gU· dar her ne sebebe mebni olursa olsun 

nüne kadar şube merkezinde devam ilk ve son yoklamalarını yaptmnayıp 
edecektir. Listedeki sıra numarala- yoklamıı kaçağı kalanlar 7/8/941 

n şubemizde ilk yoklama olarak era- perşembe gUnU milracaat cdecekler
tm cüulanlannn şubemizce yazılan dir. 
numaralardır. 6 - Şubede izdiham olmaması için 

2 - ~a doğumlulardan tnlebcli- yabancı erattan 941 yoklamalannı 
w dolayısiyle 940 senesine kadar tecı- yaptınnamış olnnlann karar almak 
iini yaptınnış olanlardan halen tale- için 23 temmuz 941 tarihinden itiba· 
beliğe müdavim olacaklarla mektebi ren cum.nrtesi ve pazar günleri hnriç 
terkedenler (talebeler mektep ves!ka- olmnk ür.cre her gün öğleden onra 
siyle) 41,8/941 l>llZBriesi günü müra- müracaatleri kabul edilecektir. 
caat edeceklerdir. 7 - Tecil, terhis, aile, nafBka işleri 

3 - Başka doğumlulardan olup tn lle beraber sair işlere mUteallik mtl
sıhht eforumu dolayısiyle son yokla- raeaatler keza cuınartesl ve pazar 
malan tehir edilmiş olanlar 5 0ğustos günleri hariç olmak üzere her gUn 
941 snlı ~ü müracaat edeceklerdir. öğleden sonra 'kabul edilecektir. 

4 - Birinci yoklamalarını yaptır· 8 - tıan hilafına hareket edenler 
mıyan 331 doğumlu erat 6/8/941 ~ 1111 sayılı kanunun muaddel maddc
ş:unba Jtiinil müracaat edeceklerdir. ler mucibince cezalmıacak1nn illn 

5 - Memleket içinde doğup bilyil- olunur. 

337 DOCiUl'tILU ERATIN hdNct YOKLAMALARI iCRA smA N0.81 

Sıra No. Tarihler GUnler 
1 - 100 23 T~uz 941 Carşamba 
101 - 200 24 Temmuz 941 Perşembe 
201 - 300 ~ Temmuz 941 Cuma 
301 - 400 26 Temmm 941 Cumartesi 
401 - 500 28 Tem.mm. 941 Pamrtest 
501 - 600 29 Temmuz 941 Sah 
601 - 700 30 Temmuı: 941 Çarşamba 
'lftl - 800 31 Temmuz 941 Peışembe 
801 - 900 1 Ağustos 941 Cuma 
901 - Sonrası 2 ağustos 941 cumartesl 

* 

Sant Saat 
8.30 dan 12 ye bdar 
8.30 dan 12 ye bc1m: 
8.30 dan 12 ye bdar 
8.30 dan 12 ye kadar 
8.30 dan 12 ye kadar 
8.30 dan 12 ye kadar 
8.30 dan 12 ye kadar 
8.30 dan 12 ~ kadar 
8.30 dan ız Ylt bdar 
8.30 dan 1% ye bdar 

fzrn!p 4sJıepJIJı pılJesl Başlıanlr{lındaa : Gayemiz mullu ve büyük idi Fran- dir lruvvcte. şiddete müracnbn fayda-
1ayıı yeni hır lcarumu esaaı vel'COCktik; mzlığtna olan kanaatimizi ilan etmiştik. 
eskisinden mülhem, cümhuriyetperver Bu olmasa bile harp hem masraflı, hem 337 do~ulann ildnd. yoklama- vetiye çıkanlmıyan 337 do~· 
ruhta, ayni vatandaş hukukul'la ayni de- de tehlikeli idi. lanna l temmuz 941 den itibaren nn dahi şubeye mllracaatierl meo-
ıec~do hürmctklr. fakat mahzurlardan Dahill feci lbir nifak hayatı geçiren başlanacaktır. Mükelleflere ait da- burdur. Aksi takdirde gelmlyen]e-
~~lim ve asri ihtiyaçlara uygun, kısaea Fransa, harp edecek vaziyette değldi. vetiyeler çıkanlmıştır. Her mükellef rln 1111 'A.:3. Kanununun muaddel 
Öınamik, kendi cacrl olduğu için genç- Harp kar wnd dahili bir inhidam teh-1 kendine gösterilen tarihte şubeye maddeleri mucibince şiddetle teczi. 
liğin seveceği ve icabında h.araretle ınü- ökesi mevcuttu. Harp umumi bir iğti- gelmebıe mecburdur. Kendilerine da- ye edileceği ilan olunm-. 

~a~~~~~~bn~a~p~~~pu~~b~~day~&~~ ----------------------------~ <le ıdik. ler iatifade edecekti~ Yani. milletler 
itte cdokuz temmuz hareketi• namı arasındaki harp dahili harplar& intikal 

Yerilen teşcbbüa bu idi: F ransada yapı- edecek ve neti~de garp medeniyeti 
lacak isl&hat için hazırladığımız bu pro- mahvolacakb. 
~ 1934 ~esinde "«dokuz temmuz NAZI CENÇUCJ 
programı• namıyle neşrolundu. V · t• d '- b •- kild d 'f d _ _ . ~ azıye ı ana aşııı;a şe ı e e ı a e 

Ben ,ahsen daha buyuk sıyaaı mcs- edebiliriz. 1934 senesinde şayanı mem-
uliyetler altına gimıek iatemiymdum. nuniyet Mr hath hare'ket tayinine imkan 
lıer'bcat bir muha~ o!arak kalmak yoktu: bu h~r halde .bizim için imkAn 
bence murcccch idı. l<at 1 ~l!' ~zaruret dııhilinde ~eğildL Köşe kapmaca oynar 
olduğu ~üddetce. yanl da.bil! btt harp cibl. h&dlııabn ce.ryanına tabi blT siyaset 
yııhut faşıst. yahut mim nettceler TeT'- toldblne ve intizara mecbtrrdok. Mcmle
mesi muhtemel komünist ve faşist müf- ketin işlerinde deruhde ettiğim. yahut 
rltlcrln ynpacı.\klan mü§terek bir c!ar· deruhte etmek mecburlyetlnde hlaca
~el hükümet tehlikesi haki olduğu müd-

1 mm mesuliyetleri çoğaldıkça, n.ziyeti 
Öetce ba h. rekctin başında bulunmak ındi btr şekilde mütalea edemezdim. 
niyetinde ldun. T chllkenin zail olduğu- Almanyaya hareket ederken töYle dü
nu h~sseder etmez kendi işime çekilmek şünm~tüm: 
ve vilcuda getirdiğimiz teş1cita.tm kendi <- Nazı1eri ve şeflerlni yakından tet 
kendine işlediğini görmek iatiyoT"dum. kik ederek haklannda kanaat edinme
Fakat efkin umumiye beni şahsi men- \iyim. lsl&hı uerunda. bu kadar büyük 
faatlerden ba kad r beri olacağıma ka- fedakarlıklarda bulunduğumuz hataln
tı! olamam tı.Şaynnı miiTab.aze bir taT'a- nn ve vaziyetlerin tekrar tahaddüs et
fım olmamakla beraber büyük bir lıırsla mesine elimden geldiği kadar manl ol
lttiham edildim. Diktatörlük kadar, dik- malıyım.~ 
ta.tör idaTeler altında yqamağa da mu- - B İ T M E D 1 _ 
llnz olduğuma kimseyi ikna edemedim. 
Serbest bir muharrir olarak bnyük bir : 1111111ıımmımıııııııı111l'lllllllllilıt11JJ1• ııııı = 
zevkle eçirdiğlm hür ve .erbeat hayab, : E 
·qef, tiden lerln geçirdiği feci bayata § Tabi tın • ıa kay • E 
tercih ettiğimi anlatamadan. Bana inan- § nakları sere .:arın § 
mıyorlardı. !: K rak ıhcal -

Zaruret icnbı bir kahvehanede ve = a o arı -
ynhut bir bat' salonunda yaptığımız iç- E Kum. mUnnin romatlmla ~ bil-§ 
Hmalara girdiğim zrıman Vollan ismin- E hassa siyatik hnstalıklanna ~fası: 
tie snsynlist bir mühendis latife maba- ~ sayın İzmir ve havalisi halkınca E 
~: =~~~~~ § 

<- Baylar, Führer geliyon teklinde ~ 20 HAZİRAN 1941 den itibaren§ 
bağırmağı Met edinmi~ti. Bu aslında :E açılmıştır. T~rif edecekler öğleden§ 
basit bir cinns olmasmn rağmen aaf in- § evvel Basmahanede belediye gara-: 
ıanlann dn kulağına gidebilirdt : jında Seferihisar otobU.slerine mil- E 

Nazı1er ajanlan ve mümessillerl de- g raeaat eylemeleri ~ beraberlerin.'§ 
]aletiyle bunlan takip cdiyorlardL Ken- § de de nUfus cüulanlarmı beheme- § 
di nazariylerince bu kadar ham olma- ~ hal getirmeleri :rica olunur. § 
mnk kahil değildi') Yine kendi tecrü- = oıımı ınnııımııııım ııı•tııııım•nmmmnı: 
helerince kanşık zamanlnrda bir ada
mın. yahut bir teşebbüsün nerede c!ure.
bfleccğini evvelden tayin etmek ihtiyat
kirane olamazdı; bu sebeplerle beni 
yarınki Frnnsanır. lideri olmasa bile, şef
lt"rinden biri addetmekte büyük bir 

tZMtR BEI~ED!YEStNDEN: 
1 - Atatürk milzesi binasmtn ınva. 

badana ve yağlı boyası ile taş temiz1en
ml!.!i gibi bazı tamiratının yapılması . 
fen işleri müdülüğündeld keşif ve şart
namesi vechile acık ('k5iltmev~ konul

~ ııı•ııııı•mııııı!ıııtmınmıııı•ıı•ırmııımıııı' !: muştur. Ke if bedeli ı 621 lira· 44 1mnış 
5 Dl TA · İ § muvakkat teminatı 121 lira ~1 kunı~ur. 
§ FERİ CE A VCER § Taliplerin teminah öğlPden evvel iş 
E M ~ E bankasın yatırarak makbuzlarlle ihnll' 
5 knku~cnş~anesini İkin;i _Beyler so- § tarihi olan 14.7.941 Pazartec:i gtinil saat 
:;: 

0
• T ~ve ,nnkletm·stır. E 16 dn encümE'nP mUracaatlan. 

- l.U FON • 4349 -= ı•ı ıı ııııı •ıııırnlı 11111 ,1; 1, 1 11 ımımıııııııı§ 2 - Namı~ Kemal mahR1lnc;i 413 sayı-
lı soknlct:m ıHbaTen 425, 428 sayılı so

D. Raşit V))saJ knk1arla Koca.tepe mnhallesi 559 sa~"lı 

Her gün Hasta kabul eder. 

lzmir mahasebel hususiye m düriyetinden: 
Melımetçe'nin müterakim bina vergi.al borcundan dolayı haciz edihnit 

olan ve tapu kaydına nazaran Umurbq mahallesinin 1439 ada 24 parselini 
teşk11 eden piyade sokağında 21 /23 numarada ve barine! maliyeye satış be· 
delinden 3 7441 lira 18 kuruş ve 'belediyeye tanzifat ve tenvirat rusumundan 
1J 63 lira 41 k~ mukabil mahcuz bulunan ve 1500 lira iradı gayri aafill 
ve 12000 lira kıymetindeki eski buz fabrikası ve milştemilatındıın bahçe ile 
c:!enmunda mevcut &lab sabite ve maldnalan mülldyetinin aabp için villyet 
:idare heyeti kerariyle 2 f gün müddetle müzayedeye çıhrılmıştrr. Talplerin 
teminat alcçeleriyle birlikte 2317 /941 tarihinde eaat 16 da idare heyetine 
müracaatlaniliııolunur. 3 1 2503 (1467) 

İzmir vatunar müdürlü'""-den: Senelilc 15ıllMll 

Kirası 
LK Cinsi No. MeTkii Vakfı 

48 50 Dükkan 333/t 37 Kestelli C. Kestelli 
Yukanda mahalle sokak ve nev'i ya:zılı gayri menkulün hizasında yazıli 

eeneUk muhammen kin kıymeti üzerinden ve ihale tarihinden itibaren 3' / 
S/942 gÜnÜne kedar 11dTillarunak üzere on gün müddetle müzayedeye çıka
nlm1şhT'. ihalesi 7 /7 /941 pazartesi günü saat 1 O d dır. Taliplerin mezk<tr 
cün ve saatte pey akçeleriyle beraber Ve fazla tafsilat almak istiyenlerln do 
1-!cr gün mesai 9aatlannda vakıflar dairesinde varidat memurluiuııa müraca-
ntlan ilan olunu!'. 2450 ( 1466) 

V-dAyet daimi encümeninden: 
Vilayet damızlık arorlannın yıllık iaşesini temin içJn ihtiyncı olan 445 75 

kilo yulaf 3/7 /941 tarihinden itibaren 17 /7 /941 tarihine kadar on bCJ ı\in 
'rrl:iddetle açılc ebiltme suretiyle satın alınacaktır. 

isteklilerin daiznt encümenin toplandığı her pazartcSl ve perşembe gün· 
leri saat 9 dan 12 ye kadar vilayet daimi encümenine müracaat etmeled 
ilan olunur. 3 5 1 O 25 06 ( 1489) 

VilAyet dal i e cömeninden: 
Ttıristik yollar mıntilka müdürlüğüne alınacak iki kamyonun 3 Temmuz 

tarihine kadar cncümenimize tevdl edilmesi ili\n edilen teltlif mektuplan 
ilan müddetinin on ~ güne iblağt için 14 temmuz 941 pazartesi gÜnüne 
kadaT' vilayet daimi encümenine verilmesl 2449 ( 1485) 

c;amaıtı tuzlası m · dür ·· ğünden 
Tuzlamızca mübayaa olunacak 6 adet hayvanın pazarlık günü o1an 30/6/ 

941 ac talip zuhur etmediğinden pazarlık on be~ gün temdit edilmşitir. ıa: 
teklilcrin f 4/7 /941 saat 14 te hayvanları ile birlikte müdürlüğümüzde mU-
tcıekkil komisyona müracaatlan. 3 7 10 2505 '(1468)' 

lZMtR CEZA VE TEVKtF EV! 
MODORLUCONON EKMEK tLANT 

1 - İzmir ceza ve tevki! evinin 
ı 16/941 gününden Mayıs/942 sonuna 
kadar bir senelik ekmek ihtiyacı olan 
beheri 960 gram itibariyle şartnamede 
yazılı şartlar dahilinde ı:ehirde çıkan tek 
tip ekmeğin 20 gün müddetle ve kapalı 
7.arf usulil ile münakasaya çıkarılmış
tır. 

2 - İhale 10tı'emmuzl941 ~ününe 
rastlayan Perşembe günü saat 15 te lz
mir ceza ve tevkif evi müdürlüğü daire
sinde toplanan komisyonda yapılacak
tır. 

TORK BASIN BtRLtôt MERKEZ 
1DARE HEYETiNDEN: 

Türk Basın birliği umumi kon~si 18 
Temmuz 1941 günü Ankaradn birlik 
merkezinde toplanacağından sayın nzli
nın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

1 - Riyaset divanı seçimi. 
2 - Merkez heyeti raporu. 
3 - Encümenler seçimi. 
4 - Raporun müzakeresi. 
5 - Seçim'er. 

SARIPE .i 

Kendinizde veya ço uklan-
mzda ~örd · ~ünüz 

Halsizlik, Ka HazımsWık, Konn nğ-ralnn, Kann şişmClcri, Burun 
molaıd kaşınması, Oborfuk, Dn dönmesi, Salya oJmıası, S~aya benzer 
sinir laallcd. Gece korkulan, Görmede, t~ltmede bc:mkl ~"bi gayri 

tabU hııller; 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak

larda yet,qip üreyen ve kanlanmızı emen solucaruann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız .. Ve içindeki tarüe mucibin
ce kullan.uuz.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURU$TUR .. 

~an.ta, ismine 
Dikkat 

A dm vilAyeti Malıa M dürt ün en : 
Kapalı zari a yle eksiltme ilim.. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Nazilli -Bozdoğan yolunun ıs+000..19+080 ki-
lometreleri arasında 18595 lira 34 kuruş keşif bcdelll e esastı tamlratı ile 
17 +245 te 1.00 ilk bir menfez i~c;aatı. 

! - Bu işe nlt şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projcs! 
C - Bayındırlık iŞterl genel şartnamesi 
D - Tesviye\ ttlrabiyl!' şose ve kbgir inşaatına t feıml §al'tılame 
E - Keşif hnlba cetveli ve Silsilel fiyat 
isteyenlerin hu oartname ve evrakı nafıa mUdilrlU~ görebllld8r. 

3 - EkSı1tme 24-7-941 tarihlnde Per§Cnlbc günü aıat 16 da vilqet daimi ea
cümenlnde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - EkSillmeye girebilmek için isteklilerin 1394..65 lirallk muvakkat teminat 

v~nnesl ve Aydın viınyetinden ihaleden 8 gün evvel bu I~ a1mmış müteali
hitlik vesikası ve ticaret odası vesiknsı bulunması l.Amndır. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncn maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
vi1 Yet dalnıt encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mukabilin
de .mlecektfr. Posta ile g6nderilecek mektupların nihayet UçUncU maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mUhUr mumu ile iyice kapatal
m11 olması lhımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilme&. 

29-3-7-ıı 2m (1457) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kal'lıJ11.1 tmffli : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.o Türk llraSL. 
Şube ve aJan adedi~ 2'2 

Zinl n tieart her nevi Beka maameleJeri 

PARA Bİll.İKTİR NLE E 2 • 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı '" ihbarsız tasarnıf hesaplarma. en az (50) 
Ursa bulunanlara senede ' defa çek:Uecek kur'a ile aşağtclald plAııa göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

t Adet LOOO Urahk 4.000 Un 
l • 500 • 1.000 • 
t • 250 • LOOO • '° • 100 • C.000 • 

100 • 50 • &.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • !O • 9.200 • 
DiKKAT: Hesaplanndakl pa.r81ar titr sene içinde 50 Undan aşağı dDımJ
~lere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 2(1 faz.lıısiyle verilecektir. 

(Kur'alar 8Cncde 4 defa, f 1 Haziran 11 EylQI. 11 Birinclk.i.oun 11 Mart 
tarihlerinde çeldlecdctir.) 

BoJ'llova Belediyesinden: 
1 - Su teslsab için aşağıdaki malzeme sahn alınacaktır. 
2 - Muhammen bedli 899 liradır. 
3 - Açık eksiltme 9 /7 /94 l çarıambu günü saat 16 da Bornova belediye. 

sinde yapılaeaktır. 
4 - Muvakkat teminat 68 liradır. 

Mahem~riin cm.: 

K11.tvaniili Sök.eç 100 
Kalvaniill Maşan 200 
Nipll "l'e c:luhl nipli f 00 

Fi 
beheri 

18 
Muhtelif 

Valfli ve kö leli ptrlnç ~e 100 ~ 
Kurşun boru beher metreal 2.50 kUo500kilo 60 
Regar hehcrl 5.5 kilolutC 50 adet 90 
Beton künk 12.5 snntlmlik50 S. l>oylOO 25 
Kolye bllczilc muhtelif 30 250 
Kurşun 300 kilo 40 
Çimento 50 torba t 40 
Minyo l;oya 1 O kilo 120 

M. Kıymeti 
Lira kuruı 

~8 00 
28 00 
C6 00 

J90 00 
300 00 
~5 00 
25 00 
75 00 

120 00 
70 00 
12 00 

899 00 
5 - Şeraiti anlamak istiyenlerin belediye riyasetine müraeaatlari • 

24 27 30 s 2313 (1406f 

İstanlıal ledi ·n e : 
Temizlık işleri, mezarlıklar ve bahçeler müdiirlüklerine ait hayvanların 

yıllık ihtiyacı içın satın alınacak 520140 kilo arpa kanalı 7.arf usulü ile eksilt
meye konulmu~r. Mecmuunun tahmin bedeli 49413 lira 30 kuruş ve ilk te
minatı 3706 lirnd:r. Umumi ve hususi şartname ve buna mUteferri di~er ev· 
rak 124 kuruş mukabilinde levazım mildürlü~Unden verilecelctir. !hale '1-7-
941 Pazartesi günU saat 15 te daimt enci.lmende yapılacaktır. Taliplerin illt 
teminat makbuz veya mektupları 941 yılına ait ticaret odası vesiknb.riyle 
lmz.ılı şartname ve kanunen ibraz.ı 1!1zım gelen diğer vesaik ile 2490 numara
lı konunun tarifotı cerçevcsinde hnzırlıyacaklnn teklif mektuplan ihale gU
nU saat 15 c kadar daimi encümene vermeleri ltızımdır. 

21-25-30-ı 2263 (1388) 

ız ·a A : 

Enver TekRndm Milli Emlfık satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen 
Alsaneak Atatürk caddesinde kain 364 sayılı ve 17500 lira kıymetindeki otel 
binası 21 gün müddetle müzavcdeyc çıkanlmıııbr. Taliplerin , 5 Temmuz 941 
salı günü tıaat 1 S te vilayet id re beyetine müracaatları. 

20 27) 10 2170 (1374) ~knkta kannlizasvon yantınlması. fen 
islc-ri müdürlüfüindPki kesif ve c:artna
TtlC'si veçhile açık (>kr;iltmevp konulmmı
tur. Keşif b deli 972 lira 95 kuruc:tur. 

PastaCJ brını yanında 1\l!u:"'n1d<:nt teminah 72 Hra 97 kuruc;tur. 

4360 
'I'alıplerin teminatı öi!le0Pn f.'vvel ic: han-

Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 

TELEFON: k.ahc;ına1 yatırnnık maklm7lnrivle i.hale ta-
:;;;;;;;;;;;~;;-:_~~~~-3-:-a-~---i:-lZ-~- rı l o an ~4-7-941 Pa7.nrtecrl günü saat 
~ ııı: ;.. 16 da P.nrumene müT'aca~thın 

Mıra ene Jıli 3 - S7x41 eb'adında 220 aaet matbu 
defter ~atın alınması, yazı ic:lpri mUdür-

Oı)era tÖ r l~l!ündeki ~arlnamesi ~chile ncık ek
•:"ltmPye konulmustur. MuhammPn be-

3 - İstekliler 13000 lira muhammen 
bedelin yÜ7de yedi buçuk hesabiyle 975 
lira muvakkaten teminat verecektir. 
Tahmin edilen senelik ekmek mikdan 
108333 kilodur. 

4 - Teklif mektuplan 10/Temnmz941 
Persembe günü saat 14 de kadar sıra 
No. lu makbuz mukabilinde 2 ci mad
dede ynulı yerde toplanan komisyon 
reisine vereceklerdir. 

emaı K. Aktaı 
Hilal Eczanesi 

Fenni Gözlülıçülülı Şubesi.. 

A ri f y 1 rcu dE>li ıioo lira muvakkat teminatı s2 lira 
Asl-e i 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öıYled<>n 

l\tunven~ı:n H~st~h! ~pcratörü evvel iş bankasma yatırarak m2klıuz1a-
nııın~rnwı ~ek;n:rn. • cı Beyler 84 ~ rlvle ihale tarihi olan 14-6-9U Pazarte
TL. Muaye:ıC"haneış~~52 E . 

40
,
2 

·. c:i. ıtünü ı:..,st 16 da encÜIDP"'e ,.,.,·;racaat-
. vı .. , lan. 28-3-7-12 (1445) 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla iza
hat almak isteyenler mesai saatlerde 
Banribaba civarındaki ceza ve tevkif 
evi müdürliiiiiine milr"ft"'atlan ilfuı olu-
nur, 25, 29, 3, 7 2337 (1413) 

Gt!neş 02 Spot' gözlüfdeıtfnln en son model 
ve e'2merı-



SARIF'E 4 YENi il IR :l ~MMUZ Persembe 

SiY ASI VAZIYET 

C ··nün meselesi: 
General Va\.'el 

niçin değiş-
t . ·ıd·? ırı ı. 

aı:uı 

SOVYET TEBLIGI 

Bir (Ok ·st·ka
metlerde par
lak müdafaa 
2österiliyor 

Son lngiliz ve Alman 
hava hücumları 

restte üç Al
ma zırhlısına 

ye iden bom
balar atıldı lsoeç yavaş yavaş mih-

d ·d· Her karış toprak mii· --<>--vere OğTU gt l yor Londra, 2 (A.A) - İngiliz hava ne-
-o- dafaa ediliyor 1.aretinin öğle üzeri neşrettiği tebliğ: 

İngiliz tayyareleri tarafından Brest 
Radyo gazetesine göre, günün en çok ---o--- üzerine yapılan taarruzda havuzda bu-

nl:'ıkn uyandıran haberi lngiterenin şark M komutanlıTıındnki değic:ikliktir. lngiliz oskovn 2 (A.A) - Dunkü Sovyet luruın Uç Alman zırhlısının ım:ı .. <;ınn 
s ~- tebliği: Kuvvetlerimiz Koksholm - Mur- bombalar diiştüğü görülm:•..+ür. 

şark ordul~rı başkumnndnnı General ~· Vevcl Hindistruı kumandanlığına nakle- mansk, Dvinsk, Minsk ve Luk istika- $erbnıg havuzlan da bombardıman 
dilmiş, Hindistnn komutnnı Sir Oçin metlerinde rnuannidane muharebelere edilmiştir. 1ki tayyaremiz dönmemiştir. 
Lck de orta şark İngiliz kuvvetleri baş- devam etmi ]erdir. Diğer istikrunet ve Frnnsız topraklarındaki Alman tnwa
kumnndnniıı~a getirilmiştir. General cephelerde kıtalarırnız. devlet hudutla- re meydan1an dn bombalanmıştır. ·Fris 
Vevelin başkumnndnn sıfatiyle iki vazi- nnı muhafaza ederek içeriye girmeğe adası civarındaki muharebelerde de üç 
fesi vardı. Birincisi askeri bir vazife, ya- çalışan düşmana karşı mukavemetleri- düşman tayyaresi dUı;iiriilmüştiir. 
ni bütün şarktaki İngiliz kuvvetleri bas- ni devam ettirmişlerdir. ALMAN TA YY ARESt 
Jru.mandnnlığı idi. İkincisi siyasi bir vi- Mw-mansk istikametinde adetçe faik GöROLMF.Dt wc olup lngilterenm Habeş ve Hür düşman kuvvetlerine karşı lotalanmız Londra, 2 (A.A) - Hava nezaretinin 
Fransız t~kilAtiyle temaslannı idame c:etin surette mücaaclelerine dcvnm et- tebliğine göre, dün ln1tiliz tayyarcleri
ettirmek ve diğer siyasi işlerle de meş- mi.şlerdir.Koksholm istikametinde düş- nin yaptığı harekatta, düşman tayyarc
gul olmnktı. Londrndan gelen habere man bir çok noktalarda taarruza kal- )erine az tesadüf edilmiştir. tki taraftan
gore bu vazifeler şimdi ayrılmıştır Hin karak nratlmiz dahiline girmeğe tcşcb- da zavint yoktur. 
distandnn gelen General yalnız ~kerl bUs. etmiştir: Tarafımızdan yapıJan .şid- ALMAN RF..SM1 TEBLlCt 
işlere bakacak ve siy~ işleri de Lonclra deilı mukabıl tanrruzlnrla düşman bü- Berlin, 2 (A.A) - Bugünkü Alman 

ASKERİ VAZIYET 

Bazı noktalar
da Sovyet or
dularıııın vazi
yeti müşkül 

Alnıanlar 100 bin 
esir mi aldılar? 

--0--

_z 

SON ·~ .. ~ l-i ABER. 
. . '• 

Büyük Millet Meclisinde 

Çiftçi malının korunrna
sı kanunu kabul edildi 

---------------~---------------
Dahili ye Vekili a& .~er ailelerine yardım 

hakkındaki &ual takririne cevap verdi Rus - Alıntın cephesindeki durum, 
radyo gazetesine göre şöyle hülasa edi-
1ebUir: ------

Ankara 2 (A.A) - Büyük' Millet · dd Flıılandiynnın §imnl kısmında Mur- M 1 mü elinin temdidi ve belediyelerle 
mnnsk bö1gc.~nde Alınan _ Fin kıtalan- ccisinin bugünkU toplantısında asker bunlara bağlı mUcssescler ve belediye-

nilelerine yardım hakkındaki M · ı b nk 1--nın şiddetli takipleri neticesinde Sovyet mebusu Refik İncenin su . ~ er n nsı memurwr.t için tekaUt san-
kuyvetıeri hududundan 90 kilometre Dahiliye vekili tnrnfınclan al takirirıne dığı teşkiline ait kanun ]ayilullan müs
mesafede bulunan Murmanskm h~men rilm' cevaplar ve- taccliyet knrariyle mUzakere ve kabul 
önünde Beyaz denize dökülen Tuluma ış fıve Budapcşte. panayırınn iştirak edilmiştir. 
nehrinin doğu kıyılarına çekilmişlerdir Mmasra k01°:1'8~ 15 hm -~ın Türk • Meclis yine bu<ttm Maliye ••ekilin' m· 

Bu nehir ge .. ;.,11ği d ı · 1 .,..,1_ • nc:ır lerıngınden tesvıyesı hakkında- b~· ~ ~ o ayısıy e GjoU< .. ası ki J!!.yihanın ikincı' :ı-~k . 1 talebi üzerine UzwıköprU - Sivilingrnt 
•· b' ni ld " d u IDULü eresı yapı -guç ır ~n a o • ugun an Alman kıta- mış ve layiha kabUI edilmi.,.c;tir arasında Türk toprağı haricindeki de-

lan henuz nehrin doğusuna geçerek Hali ı · ı işl fuhl.sn miryolu kısunlarııun işletilmesi hak-
Murmanskı işgal edemcm~lerdir. Al- · knnç vaplur .any e !tme . nna kındaki kanun }4yihasının muhte,'t b'
man1 · di M ansk hri .. . aıt wı Ayıhası, hariçten sntın alı- ca ~ıı u; 

ann şım urm şe ~niln- nan buhralı ve motörlü gemilerle mem- cncUmendc tetkikini tasvip eylemiş ve 
de bir kısım kuv~eti terk e~erek şımnl- Jekette ynpılnn mümnsillerl için getiri- çiftçi mnllnnnın korunması hnkkında
~n cenuba tevcih etmelen muhtemel- lecek eşyanın gümrUk resminden mu- ki kanunu kabul etmiştir. 

kabinesi azfisından Mister Litclton gö- yük zayiata uğratılarnk tnrdedilmişt.ir. tebli~i: 
recektir. Bu zat İngiltere kabinesi na- ._Dvinsk . istik?metinde kuvvetlerimiz OUn di,işman Hnmbu?l?a kadar uznnan 
mına hareket edecektir. Şimdiye kadar du~nn pıyadesıne ve tanklannn knrşı hav~ taa.rn:zlarında bulunmuş ve aqır 
Vevelin şahsında toplanmış olan askeıi çetin muharebeler. vererek Alman kı- zaymta ugratılarnk pUskürtülmUstiir. 
ve siyasi vazifeler ayrılarak birisi bir as- taa~m S:?rbi Dvına mınta_kasına gir- 7 düşmnn tayyaresi düşüriilmüstür. Ge
kerc diğeri bir politika adamına veril- mesınc mumanaat etmektedirler. ce de drtfi hataryalarımız Mans sahilin
mektcdir Minsk istiknmçtinde düşmanın mUte- de iki diişman tayyaresini düc;UrmUsler-

:Karc1i bcr.znhmdaki Sov et müstah afiyeti hakkındaki hükilmlerin meriyet Meclis Cuma gUnU toplanacaktır. 
kc.ın hattına karşı Alman ~'YFin kıtal~ ıımımıııııııımıııııııırıııı!tll!llll!flltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıtllmmıııımııı 

tekrar şiddetli Uıarruzlarda bulunmuş- Ka ·ta; bayram bu··tu··n sahı·ı 

Londr~ın bu hadise hakkındaki iuı- hnrrik kollnnna knrşı savaş devam et- dir. Amanya lizerindc İngiliz faaliyeti 
batı dağınık bir sahada gerek nskeri mektcdir. KuwetlerimSz geniş bir mile- olmamı tır. 
gerclt siyasi vnzifolerl gören Generai ya~ baraj ateşine istinat ederek mu- AT..MAN HOCUMLARI 
Vevclin yorulmuş oldu~u ve istirahate knbıl taa:ruzlar }:apmakta ve .d~an~ ~ndrn, 2 (A.A~ :-- Hava ve dahili 
ihtiyacı olduğudur. İngilizler bu vesile nzirrı zayıat verdirmek suretiyle ilcrı emnıyet nezarctlennın tebliği: 
ile Generalin imparatorluğa büyük hiz- harekfüını. d~rdu~aktadırlar. • . D_Uşman~n sahillerimize 'karşı hava 
metlerde bulunduğundan bahsetmekte Luk. ı~ıkametinde .~u~et1erımız faalıyeti dUn r!C~e çok ~rıfif olmustur. 
\'C bu değişmenin ehliyetsizlik ve bcce- kuvvetli düşman tcşekkullerınlıı taar- cenubu şarki lngılterede ıki vere bomba 
riksizliğe delfilet etmediğini tebarüz ettir ı:ızunu d~rdurmuşlardır. Bu cephede o.tılmıstır. tnsanca zayiat yoktur. lJnsar 
mktedir. General Vevcl yakın sark fo- bır kaç gu_n deva~ eden muharebe es- azdır. 
giliz kuvvetlerine kumnndn ettiğinden n:ıs:ndn düşman ın::ru.1ca ve ~arp leva- B~r~n, 2 (A.A) - Bugünkü Alman 
beri lngitere imparatorluğu için büylik zımı hususunda mühıın zayıata uğra- teblığı: 
ve şerefli r..aferlcr kv.anmıştı.r Geçen mıştır. lncn1te.reye kar$ı yap11an muharebede 
ronbahara kadar hizmeti Mısın. İtalyan . Pllln dairesinde ve nldıklan emre it- 53700 tonluk 10 1karct vapuru batml
taarnızuna karşı mUdaf~a etmekti. Ge- tıba _ederek çckil~n ku~etlcrimiz Lem- m15 ve bUyük bir şilep hasara uğrabl-
neral bu vnzifeyi muvaffakıyetle başar- bergı tahliye etmışlerdır. mıstır. 
m1ş hatta geçen Sonbaharda büyük bir TAYYARE ZAYİATI VE TANK DUn gece avcılanmız tncilterenin hl'r 
taa.:ı.uzla İtalyan kuvvetlerini Bingazi- MUHAREBF.J..ERİ taraf ın::ı hücum yaparnk bombalar at-
'den atm•stı. Diğer tarnfttın ..n,.ld Afrika mışlardır. -. ~· Havnlarda hnrckôt hnkkındn alman ---------------
fta]yan imparatorluğuna knrsı taarruza snrih mallımata göre 30 Haziranda el-
geçmis ve İtalyanın bu sahadaki alaka- lisi hava muharebelerinde olmak üze
sını fasfiye etmi tr. Bunlar şüphesiz bü- re 56 Alman tayyaresi dü.sürfilmücrtür. 
yük hizmetlerdir. Bizim zavintımız 17 tayynrcdir. Kahra-

§ ıııııımıı•ıı:ıımnı ıııınmııııııınıınıııııııım 1:: 

~Amerika 1 milyon do~ 
~ lor tazminat i ti yor § - -- -- -
~ Nevyork 2 ( A.A) - Amerı1aı E 
: bir Alman Denizaltısı tarnfındnn § 
:: bntınlan Hobin foor Amerika vn- :: 
§ puru kin bir milyon dolar tazminat § 
§ istemektedir. S - -:.ı 1111111111111111111111111111111ııııımnıııı11111111111:: 

Bununla beraber geçen kıştan beri ln- man tank şoförlerimiz, topçularımız ve 
gilizlerin bir tak1m muvaffakıyetsizlik- Sovyet piyndem vatanımız.ın alcak düş
lere uw•radığı dn tnkflr edilemez. McseJCi mana kar~ m'idafnası ieln •aptıklan 
Bingnziden ltalynnlan nttıktan sonra çnrpısmalnrda bütün cn~c11eri iktiham 
ansızın Almanlnr peyda olmuc; ve bir cder<'k her karış toprn!!ın müdafaasın
hamle ne İngiliz. kuvvetlerini Mısır St- da feragotle çarpısıyorlar. Düşman 
nırlannn kadar atmışlardır. General tnnk kuvvetlerine karşı hnrekette bu
V cvelin Yunanistana asker göndermek lunan bir cUzütamımız bu kuvvetleri 
suretiyle kuvvetlerini ikiye ayırması şi- tam bir gün tutmuştvr. Yapılan Uıar-
mali Afrikada lngiliz ordusunu zayıflat- ruzları her defasında i1k mevzilerimiz- A / bJ tığı halde Yunnnistnnı istiliidan kurta- den tnrdederek bir tek Jttin cUi Alman man resmi fe iği 
rnmadığı hatırlatımıştır. Girit muhare- tankını tahrip etmiştir. Sadece bir cU-
besi de bir tenkit mevzuu olmuştur. Ge- ziltam nskcrlerlmiz 6 düsmnn tankını 
neral Vevelin değistirilmesinin bir se- tnhrip etmişlerdir. Bir tank dafi batar- Bir Rus ordus -
bcbi de bu olsa gerektir. yrunız bir tek muharebede .sekiz dii.ş-

B. Çörçil Avam Kamarasında sorulan mnn tankını harp harici bırakmıştır. 
suvallerc cevap verirken bu dej?işikliğin 
sebebini bildirmiştir. Avusturalya baş- FiNLANDİY A HUDUDUNDA 

Kareli berzahında bir beyaz Fin ta
buru hududu geçmiş ve bir piyade ta
burumuz bununla muharebeye tutuşa
rak düşmanı geri dönmcjte mecbur et
miştir. Diisman 3 1ank knvbctmis ve 
100 kadar ölü ve yaralı vermistir. Snr
hoş vaziyette beş nskcr esir edilmiştir. 
Düşmana karşı muhnrebcde pilotları
mız milletimize has cesnret ve teşcbbUs 
kabiliyetlerini göstermişlerdir. 

\'ekili de aynı mevzu Uzerinde sözler 
ı;öylemiş ve bu sözler arasında General 
Veveli meUı etmiştir. Bu değişiklik ya
kın şarkta 1ngi1terenln daha genis faali
yete g çmek niyetine de delfılet eder. 

AMERlKANIN 
SOVYETI..ERE YARDIMI 
Amerikanın Sovyetlerc yardımı me

Eelesine gelince, Alman - Sovyet harbi 
başladığı znman Amen1ta hariciye mtis
teşarı Mister Vels, Rusya tarafından 
gelecek yardım talebinin en mU!mit şe
kilde karsılanncağını Sovyet bilyiik el
çlsinr, bildirmisti. Bugün gelen haberlc
:rc göre B. Molotof bundan dolayı Sov
yet hUkilmetinin teşekkilrlerini bildir
miştir Sovyetler Amerikaya bazı eşya 
sipariş etmislerdir. Bunlan pe~n para 
ne ödeyeceklerdir. Yalnız teslimi husu
mınd'.l t<>rcih edilmelerini istemektedir
ler. Bu malzeme Vladivostok volu lle 
ithal edilecektir. • 
VfŞt VE SOVYETLER 

ALMAN 1DDİALARIN1 TEKZİP 
Alman istihbarat bilrosu pilotlarımı

zın domdom kurşun kullandıkları hak
kında yalan haberler neşretmiştir. Her 
halde bu tahrikçi haberin hedefi bizzat 
kendi hUviyetlerini giz1emektir. Alman 
istihbarat bilrosu hava muharebelerin
de Sovyet bombardıman ta_yynrclerinin 
Alman isareti taşıdıkları hakkında bir 
hezeyan hnberi neşretmiştir. Bu da Al
man propngnndnsının bir yalanıdır. 

BE5ARABYADA 

un tamamen 
im a edildi~i 

bildiriliyor 
Berlin, 2 (AA) - Bugünkü Alman 

tebliği: Şarkta harekat Sovyet ordulan
na karşı aüratli inkişaflar göstermekte
dir. Kipct bataklıklarının cenubundaki 
muharebede yüz Sovyet tankı tahrip 
edilmi~tir. Rovno mıntakasında Sovyet 
zırhlı kuvvetlerihi takip eden ihtiyat 
kuvvetlerimiz dü§manı bir iki günlük 
bir muharebe neticsinde imha etmişler
dir. 120 tank elimize geçmiştir. Dünkü 
muharebelerde yüksek kuvvetlerle Bia
listokun şarkında ihata edilen dilşman 
kat-'i surette imhı edilmişir. Şimdiye ka
dar nlınan esir miktarı yüz bini geçmiş, 
dört yüz tank ve Üç yüz top iğtinam 
<:dilmi tir. Evveke bildirildiği veçhile 
Riga elimize geçmişitr. Lindav da işgal 
edilmiştir. 

Firuandiynda Fin müttefiklerimizle 
birlikte kıtolnnmız merkezi ve şimali 
fin ve Sovyet hudutlarını taarruz ede
rek geçmişlerdir. 

lnrdır. Ba:u haberlere göre müstahkem ,;,J , 
hattın baz.ı kısımları taarruz kuvvetlew L o ı a c.a 
rin ~line geçmiştir .Hangödeki Soveyet şeı:lr erımızde kutlandı 
garnızonuna karşı yapılan taarruzların 
neticesi hakkınd:ı henüz haber alınama
mıştır. 
Baltık devletJeri nrazisinde, Letonya

nın baş ş hri olan Riga Almnnlar 
tarafından işgal edilmiştir. Bu şehir Du
mo nehrinin Bnltık denizine döküldüğü 
yerdedir. Almnnlar Dunalburg ile Rign 
arnsında Duno nehrini muhtelif nokta
larda şimale doğru aşmış olduklarım 
bildiriyorlar Sovyetler ise bu hatta mU
dafaada bulunduklarını iddia ediyorlar. 
Sovyelterin, Dtmn nehrinin şark kısmın
daki tahkimat hattında müdafaadan sar
fınazar ettikleri veya buna mecbur edil
dikleri takdirde ikinci ve asıl mildafaa 
hattının şiınate doğnı ve uzanan kısmı
nı teşkil eden ve Lctonyanın doğusunda 
bulunan mUstahkem hatlarmn çekilerek 
müdafaa muharebelerini burada V<'r
meğe çalışacakları tahmin edilebilir. Bu
rada da tutunnmazlnrsa o zaman Le
ningradda bulunan Sovyet ordulannın 
vnziyeti son derece müskülleşecektir. 
Çilnkü bunlann gerileri Alman kıtaatı
nm tehdidi altımı girecektir. 

ALMAN TEBL1Q1NE GöRE 
Minsk muharebesine gelince, Alman 

tebliğine göre Alman motorize ve zılhlı 
kuvvetleri Minskin l 00 kilometre doğu
sunda şimalden cenuba doğru uzayan 
Brezina şehrine varmışlardır. Bu vozi
yette Minsk şehri geride bırakılmış olu
yor. Almnn radyoları Minskin alınmış 
olduğunu bildiriyorlarsa da henüz Al
man b~kumandanlığının resmt tebli
ğinde buna dair bir işaret mevcut bulu
namamıştır. Miiısk henüz Almanların 
eline geçmemiş (llabilir. Şu takdirde 
Sovyet kıtaları şimdi bumda mukave
met ediyorlar ve tahmin edildiğine göre 
Almanlar tarafından muhasara edildil{i 
bildirilen Rus ordulannın Mla Minsk 
üzerinden bir irtibat yolu mevcuttur. 
Bunların çekilmeleri için henilz bu yol
dan istüade etmeleri mUınkündUr. Bu 
dn Minski müdafaa eden kuvvetlerin 
mukavemet derecesine baj!lıdır. Onlar 
da şimalden cenuba inerek Brez.ina şeh
rlne varmış olan Alman kıtalannın ta
kibine mukavemet edemeyUp de çekil
me~e mecbur knlırlarsa muhasarada ka
lan Rus ordıılarma talilerine kUserek 
teslim olma'ktan başka çare kalmaz. 

En son Alman tebliğinde Bynlestokun 
noğu bölgesinde muhasara altında kal
dığı bildirilen $ovyet ordularından 100 
bin esir alınmL5, 500 tank ve 300 top i~
Unam edildiği bildirilmiştir . . Bu tebliğe 
gf)re, muhasara altındaki ordulardan bi
risi te.~1im olmuş demektir. Fakat iğti
nam edildiği bildirilen 300 top ancak Uç 
dört • tUmcnin topçµ kuvvetini teskil 
eder. Buna nauıran alındığı bildirilen 
esir mikdarmın bir az fazla olduğunu 
tahmin etmek te mümkilndür. Londra 
radyosu bu haberi Berlinden bildirmek
le bernber henUz diğer kaynaklardan te
yit edilmedi~foi kavdefmektedir. 

LUTSK BöLGESINDE 

Ankara 2 (Yeni Asır) - 1 Temmuz nulmuş, irııt olunan nutuklarda büyült
kapotaj bayramının 16 ıncı yıldönilmü lerimlzc candnn ba~ tekrar ve te
mUnasebetiylc bütün sahil şehirleri- yit edilmiş, ehit gemicilerimizin hatı
mizde bUyük tezahürat ve tes'idntta rnlnrı dn hUrmetle anılmıştır. Aynı :ıa
bulunulduğu bildirilmektedir. Bu me- manda bUyiiklerimizc sevgi ve tebrik 
ynnda Atatürk anıtlanna çelerikler ko- telgrafları QCkiJmi.şt.ir. 
<1ııınıııı11?11mıımııı:ıııııııu11nııııııııııı:1111111111111111111111111111111mıımıı111111111111mıııı11111111111uı 

Istanbulda bir kadın 
kocasını vurdu 

İstanbul, 2 (Yeni Asır) - Pangaltıda kanlı bir v!lka olmuş, Afet admdn bir 
kadın kocası Teliıtı tabanca kurşunu ile ağır surette ynrolamıştır. 

Bu fect hadisenin sebebi kıskançlıktır. Bayan Afet polis tarafından yakal;.n
m1ştır. 

1111111111mı111111111111111111111111111111 ııırı mı ı 1111111111111ıı1111111111111111rım11111111111111111111111111111111111 

e ha '"ata da ve ar ta 
• 

enı a~ıyor 

------------~--·1ııNW--~------------
Ankarn, 2 (Yeni Asır) - Sümer Bank Hataydn bir ~be açnınğa knrar ver

miştir. Hnzırlıklar kısa bir zrunandn ikmal olunacak, şube Antakyada açılacnk-
tır. 

Sümer Bank. şark villlyetlerimizde de bir şube açmnk kararını vermiştir. 
~~~~~.r~~..r...cr..r.-cıo!~.r~~~ 

Çindekl Kukla bükü· MERAKLJ ŞEYLER 
metin Mihverce ta• 
nınınası ve Amerika 
Vaşington 2 ( A.A ) - Salı günkü 

matbuat konf ernnsında beyanatta bu
lunan hnriciyc mllsteşan Sumncr V e1s 
japonyanın blmoyesi albndaki Çin hU
kUmcünin Mihver devlttlcrince tanın
mış olmasının Amerika ile japonya ve 
Çin münasebetlerinde bir değişiklik 
ynpmıyacnğını söylemiştir. 

bir pltınının tatbiki için ciddi blr teşeb
büse girivmekten çekinmektedir. Yok
aa elli tümen miktarındaki kuvvetlerin 
nehri aearak Bnanrabyayı işgal etmeleri 
mümkün olurdu. Çünkü Rus ordusunun 
en maruz tarafı Prut cephesidir. 

ALMAN HAVA KWVETLERl
NIN VAZlFELE'.Rt 
iki taraf havn kvvetlerl de doğrudan 

doğruya kara ordularn11 yardımda kul
lanılmıştır. Almanlar şarkta büyük Sov
yet şehirlerini bombardıman etmemek
tedirler. Bunun iki sebebi olabilir. Biri
ai Sovyet toprnklnrınm çok geniş ve he
deflerin birbirinden çok uznk olmasıdır. 
Diğer sebep de Alman karn kuvvetleri
nin henüz hava kuvvetlerinin müzııhe
retinden müstıığm bir hale gelmemesi
dir. Bu sebeple bütün gayretler kara 
kuvvetlerine yardım noktasında teksif 
edilmi,1ti·. 

Alman havn kuvvetlerine düşen bir 

•••••••••••••• 
Kuşlarda sigara 
tlPyalılliğL 
Amerikanın Boston şehrinde açılan 

hayvanat sergisinde John Simith ismin
de biri tarafından teşhir edilen «sigara 
içen serçe kuşu> on binlerce halk tara
fından hııyret ve merakla seyredilmiştir. 

Bu serçe kuşu, signrayı gagası arası
na nlıp insanlar gibi tüttürliyor, içiyor
muş. lşin tuhafı, serçeyi sigara içmeğe 
alıştırmamışlar, o buna kendi kendine 
alışmış. Anlnşılan, btlyükler içiyor diye 
kUçUklerin de menedilmelerine .rağmen 
gizli gizli tUtlin içip alışmaları gibi ser
çe de sigaraya merak sarmış olacak. 

Filhakika bir gün John Simith yazı
hanesinde sigara içerken telefon çalmış, 
konuşmak için sigarnsım tablaya koy
muş, bu esnada pençereden giren bir 
serçe kuşu, sigarayı tnbladan gagası ara
sına alıp içmeğe başlamış. 

Sonra buraya dadanmış ve tablndn 
yanık sigara görltnce hep aynı marifeti 
yapmış. Nihayet, John Simith serçeyi 
yakalamış ve bir kafese koymuş. Simdi 
serçe, gUnde iki Bignra içmezse, kendisi
ni kafesin içinde oradan şuraya atar, 
çırpınır, dururmuş. lki sigara içti mi 
aklı ve keyfi yerine gelinn~. 

Belki de bu hikaye, çekirgelerin sign
r.ı içmesi gibidir. Bir çekirge tutnrsann 
ona sigara veriniz. Bakınız nasıl içiyor! 

* 

Vişi hükUmetinin Rusyavn karşı va
ziyeti gittikçe sertleşiyor. Siyast müna
ı;ebetlerin inkitaından sonnı Vişi Fran
sada bulunan Rus tebaalarını tevkif et
mt tir. Diin de Başvekalet umumt kfttip
]i1'i gerek isgal mıntnknsmda, gerek ser 
best mıntokadn bUtün Fransız tebaası
nın komünizme karsl Avrupa milcadele
sine i tirak edebi1ece?linl bildirmiştir. 
Bu t~ebbüsler yani, Fransız tebaasının 
komiini?.me karşı Avrupa mücadelesine 
iştiraki FrallSlz birliğini ihlal C'ttiğinclen 
hükümctin bıınn hie bir itirazı yoktur. 

Paris gnetclcri Rusyn aleyhinde şid
detli malmleler yazıyor1nr. Ruc;yanm 
münhl'1im olacağını ve hezimetin aynı 
znm::ındn 1ngiltC'renin de hc1Jmeti ola
cnqını. Amerikaya karşı bir ihtar teşkil 
edecewini vc imha olunan komünizm ye
rine A vrupnnın başınn Sosyalizmin ge
çecPli'n · 'azıyorlar. 

Rumen - Alman kıtalarının Besarab
yayn girmeğe mmraffak olmak için 
yapbkları teşebbüsler nskerlerimizin 
şecaat ve mukavemeti karşısında müte
madiyen kırılmaktadır. Faşistlerin taf
rafuruş vfütleriyJc sarhoş olan Rumen 
uşakları bir yıldırım süraüyJe Besnrab
ynyı Alman kıtalnrını takip ederek iş
gal edeceklerini ümit etmişlerdi. Ru
menler Hitlcr tarafından acı surette al
datılmışt1r. Almanlar Rumenleri ce
birle kendi cüzUtnmlnn önUnde mu
hakkak ölüme sürmektedir. Faşistler 
maneviyab kınlmış Rumen askerlerini 
nrkalnnna çevrilnıiş mitralyözlerle teh
dit ederek taarruza sevketmektedirler. 
Alman mitralyözleri Rumen askerleri
n 'n gerilerini tehdit etmektedir. 

RUSYADA MESAİ 
Kofü.os köylüleri tam bir feragatle 

çalışarak hnsadı mükemmelen ynpmak 
ve tmıhhüllerini znmanında ifa etmek
le faşist sürülerini ezmek icin kızılor
duya yardımda bulunuyorlar. Fabrika 
iscileri de nynı vaziyc:;ttNlirleffi -
işçileri <le nynı vaziyettedir. 

Alman hava kuvvetleri dünkü hare
kfıttn düşmanın zırhlı cüzü tamlıırını, 
topçu mevzilerini fasılasız hücumlarla 
bombahyarnk ordu harekabnı takviye 
etmişlerdir. Lembergın şarkında Lenisk 
mıntakasında düşman ric'at halindedir. 
Çekilen düşman kuvvetleri hava taarruz 
l:m neticesinde ağır zayiat vermiştir. 
Düşmanın münokaliıt yollan ve zırhlı 
kuvvetleri. tahrip ,.dilmiştir. Şimdiye 
kadar esn .. en zayıf düşmüş olan bo~e
vik hııvıı kuvvetlerine karşı yen1 mu
vaffakıyetler kazanılmıştır. Karpnt dağ
ları gecitlerinde ileri hareketine ıtcı:en 
Macnr kıtalan Almanlarla irtibat pey-

Lutsk bölgesindeki ikinci derece ha
ıeklitn gelince, Alman motörize kuvvet-
leri tazyiklerini çok ziyadeleştirerek 
Rovno bölgesine kadar ilerlemeğe mu
vaf fnk olmuşlıırdır. Bu harekatın Galiç
ya cephesindeki Rus ordulannın vazi
yetini müküllr..ştirdiği anlıı.şıhyor. Sov
yet teblii;:ri bunu kısmen itiraf etmekte
dir. Alınan haberler göre Sovyetle.r 
Gaüçya cephesindeki kuvvetleri earkn 
doğru çekmektedir. Buna naz.aran Po
lonya, Slovakya ve Romnnya hudutları
na doğru bir çıkıntı teşkil eden Galiçya 
bölgesinin hir kaç güne kndnr tamamen 
Almnnlnnn eline geçme!:i muhtemeldir. 
MnnmaHh Sovyetlcr bu kuvvetleri geri 
çekmekle kendi hesap]arınn çok doğru 
karar vermişlerdir Yn~nız bu kararın 
bir nz geç knlmış olduğu uı.nnındnyız. 
Biraz dahn ~vvcl verilmiı> olsaydı, daha 

çok vazifeler vardır" Bunlnnn en mühi
mi kara kuvvetleıinin her taraf edemi
yeceği dü~man mukavemetini kınnağa 
yardım etmektir. !kinci.si de Rualann 
cepheye takviye kuvvetleri getirmeleri
ne mani olmak, hiç olmR7.sa bunların 
kat"i neticeli muharebelere girişmeleri
ni geciktinne.ktedh. Bu maks tla cep
heye yakın demir yolu merkezleri bom
bardıman edilmektedir. Londrndıın ge
len bir h bere göre Minisk - Moskova 
yolu üzerinde mühim bir demir yolu 
KaVUJıığı' olan Sınolensk iddctle bom
bnrdımıın edilmiştir. 

Ayni koynaktnn bildirildiğine göre 
Rus tnyyareleri pike hücumlarla Almnn 
motörlü kollarına şiddetli tnnrruz.lardn 
bulunmu~lnrdır. Dün gelen bir hnbere 
göre Sovyct tayyareleri dün bir Al
man tankını tahrip etmi§ ve taarruzları
nı cephe üzerinde teksif etmişlerdir. 
Sovyct hava kuvvetlerinin en miihim 
vazife i müdafaada bulunan kuvvetle
re, hava kın"Vetlerine kar ı korumak ve 
ilerliyen Alman kuvvetlerini durdur
mak suretiyle lrnvvetlcrine yardım et-

Yaş, para ve Aşk-
Ecnebt bir mecmua insnnların paraya 

ve aşka karşı vaz.lyctlcrini yaşlnnna gö
re su şekild tesbit ediyor: 

l 8 yaşındakiler - Sevsem. 
30 ynşındnkiler - Sevsem ve sevil-

sem. 
45 yaşındakiler - Sevilscm 
65 yaşındakiler - Beni dC' sevseler. 
Erkeklerin muhtelif yaşlarda kadın-

lar hakkındaki hükümleri öyleymiş: 
18 yasındnkilcr - Kadınlar beni an

lamıyorlar. 
30 ynŞ'lndnkilcr - Kadınlan 0 nlayn-

mndım gitti! 

tSVEC MlHVERE KAYIYOR 
lsvrç bir Alman tümminin Norveç

ten tsvet" voliyle.' Finlnndiynya geçmesi
ne miisaadl' e•tikten sonra, Amerikan 
haberi rinn r,rr Alrrıanvanın yeni ta
leplerivl k rı; lnc;mı tır. Fakat mukave
mPt cttifli v lnııilter(' de bu husuc;ta te
minat v r.fi" i bildirilmckt('dir Maama
fih 1 •<>c' n yavac: ynv. c; Mihvcr(' lcaydı
~ı J!Örülüvor. 

POLONYALILARIN 
1 <;TEDtKI .. ERl 
r olonva Basvl'kili Polonya lıukumcti-

nin vaziyetini aydınlatan bC'yanaUa bu
lunmuctur. Bu beyal"atta Polonyanın 
milli cmrli ve gayeleri tl'bari.iz ettiril
mektedir' Polonya na7.::ırında Na?ilikle 
komUni tliğin hiç fnr1 ı voktur. Polon
yalılar hUrriyet ve istiklallerini ist!'mek
tedir]er. 

dn etmi lcrdir. 

~ il 1111111 il il 1111111111il!1 1111111111 111111111 111111 1111 § 
Rusla 7 A ... lman -

- taht _l_b_a_h !_rı_· b_a_tı rd ı ~ 
_ l.ondrn 2 ( A.A) l\foskovn E 
§ rndyosumm hildirdi'Hne göre, hnr- E 
: bin ilk lın!tasmdıı Baltık denizinde: 
§ ve Knrndenizdc )'edi Alman tnhtel- E 
§ bnhiri batınlmıstır. E 
=11111111nıı11111111111ııı11111111111111111111111111111111; 

f&ydnlı olurdu kannatindeyiz. 
ROMANYA CEPHESiNDE 
Roma:tya ce.pl1esindc Alman - Ru

men kıtaları Rus tebliğine göre Prut ne.h 
ıini şnrb doğru geçmek için büyük gay
retler sarf etmi~lerse de mukabil taıı.rn•7.
ll'ı:ı neticesinde geri püskfütülmüştiir. 
Fakat tahminimize göre bu cephe kıs
mında Alman kumnndnnlığı Tıer hangi 

mektir. Gelen haberler bütün tayyare
lerin bu gayeyi temin için kullanıldığını 
göstermektedir. 

45 yaşındakiler - Kadınları ne kadar 
iyi anlıyorum! , 

G5 yasındnkiler - Kadınlar beni ne 
kadar ivi anlıyorlar! 

Para bahsine gelinco: 
l 8 •asındnkiler - Çok para ko.znna-

cağım. 
30 ynsındakil r - Biraz daha fazla 

parnm olsa~ 
45 yaşındakyiler - Para insana ne 

kadar da lu7Jml 
65 yaşındakiler - Paraya ne ihtiya~ 

var? derlermiş ..•. 


