
Sovvct askt>Tlcri bir geçit ,.esminde ileTlerken 

Stalinin nutku 
_._ _ __,o---

Soveetıere oöre Alman 
kauipleri pek bagük 

--=<>~ - _, 

ecmu Alman 
.. ..,. ... :'ft,h 700 • 1 

ve yaralı 
Ruslar muharebe mey. 
donları Alman me. 
zarı oldu diyorlar 

Me,-hum general Kılzım Diriğin cenazesi mtıssalla ~crında -Foto Hamza Rüstem-

Alm n - ~ ~s ha rbı" ıq 
General Kazım Dirilr dün gömüldü 

neticesi ne olabilir? Cenaze merasİPIİ Gene-
Almanlar K af- ralin ufulUnden duyulan 
kasyaya ve da- elemin bir ifadesi oldu 
ha aşa{!ılara sar-
ka bilirler mi? 

~----------x*x~~~~~-

Cenazeye lzmırıııerın çoğu qtfraJr etti, vaıı mu• 
avını ve Belediye reisi IJlrer nuıaJı irat ettiler-

Suriv~de vaz.i yet 

Vişi ordusu iki
ye bölünmek 
tehlikesinde 

muavini B. Ekrem Yalçınkaya, Orgene
l'al Abdurrahman Nafiz, tümgeneral 
Hakkı Akoğuz, hava generalı Şefik 
Çalonak, belediye reisi doktor Behçet 
Uz, C.H .P . mUfettişi B. Galip Bahtiyar 
Gb'ker, parti ve halkevi başkanları, şcJı .. 
rimizde bulunan konsoloslar, enµıiyet 
müdürü, askeri ve mülki erkan ile mer
hum general Khım Diriğin bWUk o~
lu B. Orhan, kardeşi hava binbaşısı .B. 
Salih ve diğer akraba ve yakınlan bü
yük bir kedu içinde takin ediyorlardı. 

- SONU 2 mci SAYFADA -

S HD KIKA 
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Başvekilimizin 
bevanatı Ber

linde nasıl 
karşılandı 

---o----

Alman ordusu genel kurmay 1'eisi general Keytel ue maiyeti i§gal edilen §ehirlerden birinde Framız ınıılıauemetl lıı· 
rılı:yoP • ln~lllzler Bey· 

ruta ali• hflcuınJar 

Berlin 5· (A.A) - Türkiye başvekili 
doktor Refik Saydam tarafından dUn 
B.M. Meclisinde si. ylenen nutuk Alman 
siyast mahfillerinde müsait bir intiba 
uyandırmıştır. 

ııman ve Rumenler Prut 
ile Tunatı reçtUer 

Rus reımi tebliği 

Cok şiddetli 
harpler oluyor 

-- ... ·-- . -- -- - - -· -

0
• " ~ zveıt " ço' m"

him b:r hitabıde bulundP 

Amerika vıkıl
mak tehlikesi-
ne maruzdur 

Refik Saydamın beyanatı Ankara hil
kümetinin Türk menfaatlerinin mUda-

yaJ)fdar- faası husus-.ında takip ettiği realist siya• 
Kahire, 5 (A.A) _ Tüdmüriin zaptı sete t~v~uk ~tme'kte, f~at aynı zaman: 

Suriye barekitınm neticelenmesine da Türkiye;ıın be~e~m.ilel .. menfaatlerı 
dotrD müttefikler tarafından eblan mli- karşısındak!_ mesulıye~nı mudrik ?ulun-
h• b' d h. t' d dd d'l k makta oldugunu da gostermektedır. 
ı°! ır a ım ~a ıye ın e. 8 • .e. 1 me .: Türk - Alman dostluk paktı hakkm-

tedır. Artık Vı ı lru~etleT?1! ikiye ~ daki Türk başvekilinin sözleri Alman 
lettk olan Humomn ışgali u:m yol ll(l • devlet merkezinde pek tabii olarak bil-
mış bulunmaktadır. h • a ~ Çil 

Tüd .. rd .. uka t ed'l as.sa memnunıyet uyan ırmı. 1r. n-
mu e on_ ıun m .veme . ! : kil bu sözler Almanyanın TUrkiyeye 

miş olma~ına ragrnen .~un!ede~ Vuı! karşı takip ettiği hattı .harekete bir ha.
kuvvetlen tarafından gostenlen şıddeth kı d tet buk tm kt a· 

k . • 'k kınl kt ld m an a e e e ır mu avemetın ı,,ttı ce ma a o D· 

ğunu gösteren alimetler vardır. Kısmen """"'..c-..~ı::-..oc::--o 
general Katrunun Suriye ve Liibnana 

- ciU.l:'ll t ' · ı :::.. - • AuA -



- lfllN~I KISIM - l"tt7Att: Sahin Alılfamtıft 
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ŞElliR HA.DEIU.BRi 
Kundura aatıplarında mtlaim bir nokta 

Stalinin nutk 
Sooyeı ınödafaa azım 
IJellPlmeJıle IJePalıe 

teltlilıenin azametini 
gizlememe idedir-1 os·=···················· ............. ... 

--Ben Padişal ın nedimivim! 

Kazalara un te\'· 
ziine devam 
oluna~ak 

~ 

S W k d l Brı '"rah 1. cı S 1 led ogu amga vurmıyan- ~/~~::e::utlabtarihte 

Penlle pjp_lle_Je_nndştL ___ F:.z-,,-e-y-d-en,--(-Yani Gü· ---<o--- lar Ceza görecekler e::=~a;·::_ 
............ ,,,,... ........... .................. ftcaı'd .,.,,.,.,........ .... ... Wr ....... ... 

......................... .... , ............. J'L 'r = 
PIMllph bu .es.on. inama bile, lala madıtma kaliyeo kanaat getirdim. Bal- --::~ flUW fi._ • •ı• •kr. ~ ......, .. 
~ n bl7Uc010k yaptıluı Jçin a- buld padlph tecrilbelerde devam e~ Vili)'ebn bam bzalannda yeal mala- ,...... cilıll lıir laf* ılah ..... • 
na lale ecld,,,..ı lap eden muar bir meldWm için mütemadiyen ısrarda bu- Mil almmad.p içia buidaT. arpa Ye çu- .._. • ..wNe 
vtlctat naar1J1e bakacak n bfmu ko. lunuyor. Sultan Muradın fikrine göre dar ııihi lıubuhata ihtiyaç hi...dildiiini ihtikara ftı•dan vcrilmemok =-ın pılacabr. - ... Mal ..... ~'_ --· ......_ 
partmakta Mv tereddOt &6stenniyecek- bunu yapmak bbll... YUl1llfbk. Haber alcLimuza söre. tica- ......_ __ , -. -. • .._. ~-- -
tir... ..n-1 rd nıt veki.letinden Yiliyete selen blr ya- ltJ'Nt&iiplahft a111na .eiult entga i~ lemadama ppdaa .,.alrkepW: ela -- .......... ~ ..... 
... l'lnn: her çok dolnı ~ Son &"'™e ~ senin fala baktıtım ft uda, eskiden beri un verilmekte olan imal eden firmanın imsi ile fiatinin ya- ğUk damp Mikmlnia ~·- '- ..,_.. atıı - ........... 

'-' a.. • ...__ .. bir ..:- ı..a .. bir suıı1 altın dahi yapttğuıı duyan hUnkAr bütün it 1 • d z.ı.... 'rilA,et fi~ rnital:m ~ dahildir. - .. a • ..a... =:tt+•ı.. ~ , .. _. 
ua. aunmu -arat J"U" ~· ~ bu _,... bura -ı.._sa-ı '---- b·tdlrdL aza ara un tenıattna eYatn L.. •~ 1..... ~ ,.. h _., _.. -- ... __. ·--gan yabJ'Oldu,. 6 .. - ya 5oca~"™ U1UU1 ı edilmesi bilclirilmittir. nonca 'ltararıaşhn mış ve ou 1tltlal' ıe rl- Diler taraftan. ...... Çtkanlan ita.- bl'IQı--'llk at 9' llllllult1 I• W'I 
Be1Deıhk etmai 

98 
.ıhir, bny(l yaptı- l»adiJahın refakatinde ben de bulunııca- Bundan batka yeni ibtiyaçlann da mmleki bütün kundura mağazal.nntn ve duralara konulan etlbtlenle ~ flat- ..._ N\\ .. Wr tt tlı 

iına dair baDwı aAzmda kendisi aley- p... karplanmua için vlliyetçe iham gelen dMuklı:~bhftft ..... pleriae nl>liğ ~ti. ler de ,.nbelmek olup olmad.P halim- ._... y .... SCaHwm .w.t 
hinde bir ta1run dedlkoduJarm dolafma- Di1fUn bir kerre ... Eter padişaha sun1 tewebbüsler yapdmalrtadır. ÜraKa c bürosu nıemurlan tarafından da )'llptlan tetkllder mlbbet aedce yer- ....... -- lteUrtmılMe 
aı ~ bnmu Sultan Murada vO- altın yapamıyaeağuu söyllyece1ı: olur- --. ç.arşıda yapılan tetkik neticesinde bazı mittir. Mut.telli dükUnlarda rutseJe Wdll •sn elial • ........ 
cudumm. laJe.l Jkım gelen munr bir san, o seni derhal idam ettirecek .. Çlln- ICAR•fr. ..- _. ..- n ..- dültltln aahiplerinin bu karara uymadıit alınan kunduralar mürabbe büro.anda dlr. 
-L-"- -'.1--'- t ••~ ttlrm 1ı: a...ı- u kU Sultan Murat -n.- dair h be e "' .......,,.. Ye eskiden olduğu ıibi imzasız ayakkabı alakadarlardan müteı Hril bir _L1.1 __ SWia iMi MI ı•ı*'n 11-

, .... , ... u.&"aA euuuu e e ~ 9'a- .-.....:: • r v r- •• ,,, .. De n=Hr-... eıe ~-'-'-- .. rülm b b - .. .- - .. - .. - ~ fi bir 8lbep tefkll edt,ordu. !'.ler Pen- mek ve bllyil, sihir yapmak gibi vesile- • w DNRoW aat.~ go · 6t ve u gi iler teabit kuf önünde kontrol ecldmlt n edken. Sn,et...... 14 ..ıtma .. 
be padlpha albn imallne belir olmadı- lerle halkı dolandıran eşhasın imansız l<arşıyakada Bostanlıda halk arasın- edılmıştır. Haklarında nıilli korunma yazılı fiatlerin malın kaliteaiy)e tam bir eylemiş, hu oyalama harebtinen 
ğım .eyı.. Wle yine onun elinden ya- bir dUşmanulır. da son KUnlerde satma hastalığının art- kanunu hükümlerine söre muamele ya- uygunlukta okluğu teebit edilmlftir. yederin de ~ l(in çok 
kumı kuıtaramıyaca1ı:tı. Çlngme bn- Şu halde senin için albn yapanm diye ~üzerine Halkevi reisi ve Kwlay ~.r.---... -~..,..,~~ıer.:""-~cıcııı::ı12ı::ı=r cı::ııaaaaanaaaı .. eyJediiiai, itiyle Wr w=ıh•yi 

sının bir ... ~mıyamfma ve kendi- padiphı aldatmaktan bqb bir kurtu- disJ>amer ~?'cto~ ile beledi:ve müdürii General KaA zım Dı·rı·k ;.-..ııytemlştllaı_n.:.ıı..ı-akla:rL..~:~~t!corkin-~~ '97 ılne bir &,dua dolrunamıyaca~ b- tuş çaresi var mı! .. Ben sana acıdıiım Bostanlıda uç~· gece saat 22 ye kadar su...,....-. .. _ "' ~~ ...... kaı[9ılfll 
naat ıethea katı )'Greldl htınklrm onu icin buraya bunu h.ber venneğe gel-~ suretiyle hastalan muayene ve 
ceDadtn ettne teslim edeceRt muhakkak- dlm... •eda~ etmişl~r, sıtm~lt vatandaşlara Tabii hir aNımq •niıetl lraı!'m!lnıl 
tı. Penbe itiraz etti: parü ve belediyeden gönderilen kinin- du•• •• •• ı d •• ...._... bile bataJı ....ı 

Bütün bu ihtimalleri aklına getiren ler meccanen dağıtıl.auştır. n gornu u adamlan bbuJ etmeder. Buarlik 
Pcnbe o bdar zeki ve Cin fikirli olma- - tyl amma ben padifaha senin de- Karşıyaka Halkevi Sosyal yardım ko- tmı laıamna1ı: W.11191 W.. wnıld 
8U18 ra~en }'ine ne yaoacağını tayine diğin gibi yalan söyliyecek olursam ken- mitesl kesiyle lazılay dispanser dokto- _,_,_ ....., ....... 
blr tilrlU muvaffak olamadı. dimi kurtarabilir miyim! Hünkar bana ru bugün Hacı Hüsey;nler köyüne gide- Eler SftJ'edllr UU Ü a11111ır-111 

lt d. t kl'fte bul k b 1 ~,,..,,. .. ,.,, ' ,.. c::,.ı.,fn,r,. 1 Fakat billıassa lzmirlmizde sevilm<>D:_ .... •j·-· f-h•----- 0L....'.l........L 1\llınaııll 
Aynı aımanda Firuz beyin evine ıel- a ın yap ıye e ı unaca ve en rek oradaki sıtmalı hastalan muayene ._. _-.um u·-~ , .. Ulnll ..-. 

m.ml " altın yapanm diye pa.l•··ha bunu imale mulctedir olamı1acatım. tş.. ve. tedavi. edecek. hasta. tara bedava ki- ~cirlek~~izden B. $eril Remzi Slenera- ni icap ettirecek sebepler daha goktur. ya ild tttthetle ÇMJ4p 4' tıehHb8ini 
..__

1 
yalan s8ylem~e kendisini ~vik te ud o zaman, keondbfnl aldattı)ttm oın tevzı edeceklerdir. isli aı ve harp liyakat madalyaları- Yerinde, tzmirin bu astı toprağmda hu- • ala'ı.._ •• :rllmt ta ..... 

_., '"15 -... ı · k L-L' 1. k d'şah · b · ıu tasıvordu. BUtUn teşekkUtlerin ve mr içinde yatsın. Bütün İzmirlilerin his- _clW ..ı.:..-..-a--a.a.....a: 
etmesini biraz tuhaf buJduYH· için bakı- cın pe na&.1I o.-ra P8 1 yıne em k L t 1 &•-L ·ıı. ....__ ~~----~u ·d et .......... ·-'- ..ıı-x.ı1 _:., T>e ÇOııı; mtir inin işurax ettiltt cenaıe siyatına tercüman olarak onlana en idi M .., el L- La... .. o- ~la 
"'~ mmn•n zihninde bir talam 

1 
am ~ ucgu uu... 1111 n IS •ar••nın alayı. bmet tnönU caıldesinl ta1dp ede- sevgileriyle burada kederli alleslne a;.,.ı ~ .;s;:..=.. ··=•·7"'..r=: 

'°""eler u,.mnqtı. Flnm beyin dudaklannda ince, zarif • ;ı 0 8 J re1ı: Elhamrantn önUnden j!eÇmlJ ve hll- taziyet ederim. ~· .. ·--
Bu adam kimdi! Kendisinden ne isti- bir tebessUm belirdi: knmet BnUnden, Anafartalar cadd~ln- V ALl llUA V1N1NtN NUTKU rek ...._. Wr ıhat ~ 

yor? Neden kendisini yalan !MSyleme!e - Yok, korkma canım, dedi, o ıaman nıtıcııı il ılıblllrT den Kemeralh camline gelmiştir. Alavın Bundan sonra vali muavini B. Ekrem te.Wt eyli~t'. 
bu kadar lll'Ula teşvik ediyordu? O da- ben bunun çareslnl bulurum. Padişaha ~ectltl bntOn ~ıerglh kesif bir hnlk Yalçmbya da vdlyet namına IChnn T • .t. 
1dttada bOvOk bir endişe ve korku duy- lstedllt kadar attın bulup verirsin.. 1ş f Baştaraf~ I. ci SIAAifede 1 kütlesi taraftndan cevrllmlş, ~87.a ve Dirilin meun bqmcla bıa bir blta• 
masına rdmen Penbenin faal bfuı bu olur biter. le şunlan s3y!emlştlr : dUkkln1ar birer hUrmet nişanesi olarak de bulunmUf ve demiştir 1ı:1: 
muacletelert hafletmek ~in bütUn faali- Penbe ia•nmadıjını pterir bir .su- - Orta şark kıtaat kumandanları ba- kepenklerini yanya kadaT indlnnisler- - Memleketin mUmessllt olan doktor 
yettnt 11rfetme1rten geri dumuyordu. rette şüpheli bir hareket yaptıktan son- na QOk yardım etmblerdir. Ha~ dl. Cenaze namazı Kemeraltı eamHnde Behçet Uz, kıymetli 61erly1e h9'>hnl- Hemler nelırl üzerindeki 
l'lrus 1'e9I f(h>hf!D naarlarfvle unn ra: muharebesi f:len bitmiş demektir .. Bu, kılındıktan sonra alay aynı şekilde Ana- ?.in nıhuna ve 1ı:a1blne tercllman olm~ ala ~On yllptab 
azuıı tetın ettiKten IODl'a dedi ki: _ Bu nasal olur? dedi. padiah ben- ceneral KaminJtam ve Plat için bUyiik fartalar caddesini takip ederek k,şt;ı tur. General Klzam Dlrik bUtUn haya- yan kısunlaruun :miri . hMara m 

- Siz kimsiniz? Neden beni padişaha den ıenin bana verecelfn miktardan bir muvaffakıyettlr. Bu mıntabda hal'- 6n11ne ~f>l~ ve burada otomobile ko- bnca evvell memleket mUdafaası nokta- ahhlde ihale eclillnq(i. ~-ıelt" 
karsı ,.a1an s3ylemeğe t.eşvlk edlyonu- fazla bir miktarda altın '8)ep edebilir .. bın ~an,pcmda takriben 200 bin kiti- nu1an tabut.u kazalardan l!t-1en otomobJl sandan kahraman bir asker, bdlhara sinde baza • !ilklerle ~ 
naz!... Sen bunu bana vermeie muktedir ola- Uk bır İtalyan kuvveti bulunuyordu. ve kamvonlarla şehrimizde-o pek cok bUyUk ve kabiliyetli bir idareci olarak ~pek ~çmob yüzünden 

Jhus bey .tatla Te aJdn bir ifade ile: mazsın. •. o zaman ben ne yapanm?.. Suriye işi biraz .nrilncemeded!.r. Bu- otomohit vı.- otobils A1tını1ai mezarlığı- memlekete karşı vazifesini ifa etmiş 'ft ta lmltAn ~ Bu vat 
- Ben pldlplıın uedimlerincleniın ... Hem iatenUea parayı vermeA-e muktedir rada yavao ilerliyoruz. Fakat çok geç- na kadar takip etmiştir. muvaffak olmuştur. b...-ııda ldl,ırilaGn tamİriaıleta na 

Mun Flruzdur .. Sultan Muradın sun"I olsan bile. ben aenin 18ztlne auıl itfmat meden Vişi kıtalanrun muka\reınetinl C~a,;ıııye sayın başvekilimiz doktor Bıralctılt eserler gUde ~lSrOlebUecek çllmq ve yeni 'bir mahalde daha bU. 
aJtm imali için beni zorladığını demin edebUirhn? •. Seni bugün ilk defa olarak bracaiunw Umit ediyoruz. &ki mlltte- Refik Savdqm, C.H.P. ııenı.-1 sekreterli- şeylerdir. Aynı zamanda \•efahndan son- ve muntazam, ayni UIDllDda mıOblabll 
llylemlftlm. YıDardan beri bu işle met- görilyonım... fiklerimizle harp etmek hoş bir şey de- ti ve dahiliye vekili Fı:ıik öztrak tara- ra da bir hizmet yapmış oluyor ki o da ıa daha elverisll bir ~ U.- m 
IUI olmak ne&.lnde bunun bbtt ol- - B t T M ı: D t _ lil-. V1'l kuvvetleri eayanı dikkat bir fmdıoın pf\nderilen cPlenkler JtÖ7.e carpı- kendisinden sonra kalan idarecilere hU. vaflk ......_8'1tlr 
lllJHHlll HIHIHHHHllHIHI nı:ıaaeıcıısaooooaı::ıaaaı:ıaaaacıcıııııııııı:ıc metanetle dBvO.sQyorlar. TUdmUr .,._ y01'du. Di~er celen'kler arasında Edime nn mlSal olmuıtbr. 1nln1Aıt ntlnd "' l!DlpdnUn 7'lll ·......,. ..Myıw 

Sa • J • f R bl. • tıembe akşamı teslim olınUŞtur. Burada vilAveti, İstanbul vilayet ve komutanlı- mefkuresini kavnyaralc idarede halkı olAnı hazırlandıktan.~ ~ 
rı )'eue OGSf )'e UI reımf fe . rft blr kaç yQ.z esir aldık. Diiimr zaptedi1- tı. Balı\esir ve M nic;;t ·i1avetleriv1e tz- kucaklamak derecesinde bir şefkatla lanacaktır. Bu hususta icap eden 
( Baştanıfı 1. cı Sahifede ] l Bafforaft 1. ci Sııhifrde 1 miş, bir mikdar top, tayyare ve sair maL mir vilAyetinin, C.H P. tzınlr merkez gi,isterdllH iyJ muamell!'lerin in'lklsına bUle aeç~. 

..... ........ ltrık'kw tıkl Mrl rll. tarb ~ bir eo1ı: kilometre geri c:e- zeme i~am edilmiştir. \-a7.ac;ının, bütün tesckküllerin ve hasın bugUn tzmirde şahit oluyoruz. Xendls'J ---------
ı-- .. .._ t.nıftutaıı •• ~ ldJm• mecbur 1 U9lf:rdlr Garp çlSIOnde vaziyet memııuniyet bf1'11ti İzmir mıntakannm çelenkleri ebediyete inUkal ettilfnden yattıb mOcl- y A B A 1ıf f ,..V8$ Fransamn ......, meafutlerine Tarnoı>ot c1VU:,d',. d~n ook bU- verici eekildedir. Son muharebelerden flmı. detçe mefkôreslnl tefk11 eden cllmhurl-
b"1 hare~ halanıulan '"'- hril yUk t<S ıu cUztıtaml bu .-rld beri dUşmanın yeniden ilerlemek lltedl- RELIIDIYE RF.IStNtN NUTKU yet Tejimine hizmet eden ve onu eUe- Zeytinle!' CIŞdaftlVOP 
olmustur d~ r ~ 

1 
u:ı~nu Kunet- ~nl gösterir hlc bir emmare mevcut de- Kabristanda tabut husust medfenme rinde tutan bUyUklerimizln sıhhat ve Vı.L\yetimiz dahilinde Dellce ze 

fndllz .ve Avustunlya hava kuvvet- ie~ az1:u;.\ir :ubbel~&t:ererek ~ildir. Dilsman burada oldukea zede- yerle,tirl1dlkten ve dini merasimden afiyetle payidar olmalannı ve gilz~ itti aşılama faali:veli bu sene geçen 
lerinin atltanadl hombardunana TOd- fatk Alman kuvvetlerinin hucumunu lenmiştir. Bu husu.~ şUphe yoktur. Ri- sonra doktor Behçet Uz şu nutku s<Jylc- memleketim.izin saadet ve bekuına dl- lardakinden üstUn olmuş ve -pek 
nıllrftn tesllm ohnumda ltilyilk Wr rol tard tmi lerdi cate mecbur oldu~muz uman bir m'k- miftlr: terim. Bu bUyUk HlllnOn tazizt nıhu icln ~ mahsul verecek vaziyete ge 
oynnmtshr. e ~ r. dar kıymetli tank zayi etmiş olmamıza - Aziz hemsehrilerim, bir dakika teva'kkuf edllmesinl ve iyi- mistir. Budama ustalan tarafından U 

vtstNtN RE.~MI TEBl.Jöt HAVALARDA . ralmen düşmana da avnl derecede za- fzmfr çok aevdf~ aziz Klzım Diriiin liklerlnln dU11llnUlmellfnl lira ederim • lada bu sene attı bin ağaca aşı yapdru 
V~ 5 (A Al DUn n~Uen Hava kuvvetlerimiz dUsman tayyare yiat verdirdi~mlze eminim. ntdU~UnU haber aldıtı zamım bUtOn şe- SON RAS~ tHT.IRAM br. 

Fransız,tebll~·: So;;-24 saat icinde umu- ~eydd;l:;n11 '!edI'ot6~U·ı~ı!:m~~.n~ ORTA SARK KUVVETLi bir baştan bata bu mUf"Ulf h~"fııe kar- Bir dakikalık ihtiram sUkötundan Urla kazasının ınuhteHf klSylerind 
mı vazi,ette hiç bir d~ilik olmamış- ~ rve d~re ~ 1 i t ":ero~ BUtUn lrumandanlanmız kıtalarmın 11ıs1nda teemUrler içinde kalmtf. göz sonra askert kıta tara~ndan havava ile acılan zeyüncilik kurslarında da 85 ~ 
tır Diln ~ Cezire mıntakasında . uş 8 r zay ~ kuvvei maneviyelerlnln son derece yük- yac:ılıın akıtmıştır. el ateş edi1me'k auretiyle son ihtiram tinci ustası yetistirlhnlstir. Zeytin ma 
:A~sturalya kıtalan bir hUcum teşeb- mışlcrdlr. En son haberlen: RÖre ~- sek oldu~u blld?nnektedirler. Taar- K'7.ım Dlrik bUyUk TUrk ihtf1Alfnde resmi de ifa edilmlftlr. sulü bu sene bilhassa Urlada bereketli 
hüsünde bulunmuslardır. Muharebe de- şembe ıün~~~=;:d:iz 62 dilş- ruzlara maruz bulunmakla beraber, or- Rskert sahada bir çok hizmetler g6m0\- Kabristandan aynbrken, muvaffak ol- dir. 
vam etmektedir. Dirizur garnizonuna man ~7 · ta şark mUdafaa slstemlınlzJ.n klfi de- tPn sonna İzmir vallll~ne tAvfn edl1dl. muş ve halkın sevgisini bzanmtt bU- ---------------ı 
karsı ileri hareketi yapan kuvvetli bir verme ır. recede tarsln ediJm1' oldulunu saruyo- Kuvvetli bir enerflle iş pönnek leln r;ır- yük bir idareciyi ve kuvvetli bir enefl- Q 61 l elf cı" 1111 ~ltz motörlO ~kkU1U mUdaf!lerln FtN ORDUSU NEREDE! rum. nınan bu sevimli eenerall tanımmın tz- jl kaynağını topraia terketmenin acısı 1 ı U 1 1 I 1 l! 
mukavemettne raltmen adet~ UstUnlORU Berlin 5 (A.A) _ Alınan haberlere Alman - Rul harbmm orta earkta ne mirin hlc bir f"rdi ve hic bir k8v1Usn ile kalpler "'7.lamakta ldl 
•yesinde bu .eehri ihata etm~ muvaf- ~öre Finlandiya ordusu arazinin milc;'kü- gibi tesirleri olabilece~ hakkında bir yoktur o. kHvlUye gidf'~k yolu kolay- TE~EKKOR bil bir hita-ada bulınd 
fak olmusa ben7.emektedir. 1Atına ra~en buz deıntzt boyunca Mur- suale cevaben gen~~l s~yle. demistir : ca buhır, kövlU!'Un ~ ~ir inkılllo un- tc: * 

iNGh tz HAVA H'OCUMLARI mansk sahillerini takiben ilerlemekte- - Bu harp hiç şuohesız bıze nefes al- ııur:u olarak vetfamesı ıcın her f0il:ılı:ıir- S T b b 1 KA Di .iti 
Diln "~ İnıdllz hav,_ kuvvetleri Bey- dir Bunlar Sovyet kıtalarının muannl- dınnaktadır. Eğer Almanlar orta şarka lığı vaoar. ı-ok çalısma.qını scvPrdi Onu. kevgıaı·:r.:.a amız gedan~~ adzım .rıet 

· · 1 1 ,_, __ .3. :ı.;Lnı A 1ar . h ha d hl tt h h ....ı bi t k' ço sev he• ve son rı;ııı;a!nn a vasıy 
nıt 07.erlne hilvUk eaı>ta infil~k bomba- dane mu'kavemetfnl kırdıktan llOD!'8 Ko- ge ~ S OUllUIUUJ m~'" e&n geçıre- ı-r n r S~R e. er ~n··ı r eş ı- ı.-tti~ ,U?.cl İzmirln samimi a~şuna t~v-
lan atarak şehrin muhtelif mAhallele- la mıntakasına varmqlanbr. cektık. tatın basında dırekhf vcnrknn, hes on d' d k · hl h lk 
rindeld umumt blna1arm ve evlerin sis- General s&lerlne ~yle devam etmiş- SMt sonra da bir köyde k<lvlülı>r)e hnc;. ~. ~ c~i~n ~bok velAku e1; n :e ın 
tematlk bir tAl'?.da tahribine devam et- sinde Cezire istikametinde bUyUk bir tir : Mlıal Y8 "'11rken ~8rmek <'0 k d<'fa va1ddi. sz.~5 ~~ 11\tl e ; k 

8
11\de m~teh es: 

mlslerdir Maddt hasar çok büyüktür taPrruza J.'ecmişlerdlr. - Eğer Alınanlar Suriyeye ve Iraka l<67.ım Dlrik Medif!i inlnli\o hamleleri- s~r 1.,!~ e~ annı ev .tt • i ~ k a~c;ı<
fnsanea ~lefat ta var ·· BUtUn TUrk - Suriye hududunu ta'kh> gec:miş olsaydılar ve hava kuvvetlerini ni h"" sevt-rPk ve sPvdirerek yanmıs. e ın 1.ır. ~nını:e ~~~~.mmeb.;~ra t ~ı-

Cebell DUnızun m;~kezl otan Suvey- ederC'k ilerllven tngillz lcuvvı.-tlerinJn buralara gönderseydiler cok büyük zor. böylelikle vfllvetfmizd0 bir çok l~l~Tin hvulrkan zev~ a etve ı 1!kranlı:; ısna u n zm " 
1 kla ı k 1 ktık DU G. "d' el 1 · 'k 1 t n a ma mınn ve s ı anmızı sayg• 

davn da her ~n tavvareler vasttastyle şimdiden Kaleyi geçtikleri bUdlrllmek- u r a arşı aşaca · şman ın : mey Ana f!e ıne"ıne saı o muc; ur. nu il d • 
bomba hUeumu VAmlrnnktadır. tedir. kısa bir zamanda ve zahmetsiz olarak iyi ndanı. memlelrPtini hüviik bir ac;lrla e arz~~lıu. . TURAN 

tNGtLtZLER BUYttK Dirizor iki İngiliz tUmeni tarafından atabU~ Umlt etmlstl. Bundan ısilı>- !'!evdi. Halkın dPTdivlc çok vııkmdan 1

0· ~h .. 
TAARRUZA GECTILER sarılmı!hr fmriliz kuvvetlerinin Cezire he edilemez.. Bu suretle hava yoluyle nlft1calandı. "nun, tzmire hıtcın~ hfr mu- RHAN Duun. 
Vişt 5 (A.A) - Iraktan ilerliven tn- civannda ',ıddetli hUcumu pUskUrttil- n~ledilen kıtalanru Giritten Suriyeye habbet ve alftkAsı vardı Fbed1 i.c:ıttrahat- M-nf- .,,,,-:S....-. 

giliz kuvvetleri Suriyenln ılmali şarki- milştür. geçirerek Irak hareketine müzaheret "nhını f 7 mlr olarak sel'"'l\C'sf de bu sev- "" .-.- D ... .,.... 
edecekti, fakat bunu yapabilmesi için ~Sİnİn bir nİ$QtıP'!İdİr, 0. bnhtiyar ranf- ınU.dttrlJ seıa.-ım•zde 

Ceşme kaptıca ve plajları 
RASJM PALAS OTELJ 

28 Haziran 
Cumartea gunii açıldı... En mükemmel istirahat ,si " ...W .....,. 

RASiM PALAS OTELiDiR. 

Salih Palas 
Gazinosunda 

Stüdyo 
Yenilik 

önümüzdeki Paur gilnlinden itibaren ( MAZARtK ) orkeetna her slln
kü çalttma .. tinden daha eYYel bqlıyac:aJc ve uyın mOtterl).rimldn umumi 
anulanna uygun olmak Uzere eenialerlmlze yalnız PAZAR sUn1erlne maheus 
olmak 6zere UOJZ tarifeli her neYI metnıbat neR. mezeler Rab n Bira lJa. 
ve edilmek euTetlyle bütlln lzınlr hallamn bu ,&bek orkeatndaa ladfade ... 
meleri düfilnUlm6't\ir. 

T emmnun yakıcı slnetlnden hunalan ..,.. lanlr kibar l1emlnln pdno
muzun denlu.: aazu temiz Ye .erin havala balaçe.iaden t.t1fade ederek bol t.ol 
dam edip eilenmeleri muhakkak bir ihtipçtar. 

Giritte o kadar bilyUk darbeler yeme- lerden blrwHr. Vatana çok kıvmf'tll ev- Manisa emniyet müdürü B. Cavit, bir 
mis olm8St IAzımdı. lat vetistlrdir-i ~ibi bu vilayetin de l'o- kac g(ln kalmak Uzere şehrlmlze Rel~ 

Rus .-Alman harbının bir neticesi bu- "uklnnnı vPtMfrmPk icfn aynı kıymeti mistir. 
rada bize rahat nefes 8lmağa vakit ka- ve.-mf11 aııfl hlr adamdır. JJI IJ AK 
"Zandırmıs olmasıdır. Bu, lotalanmızm Bu s.ıördU!ffimUz hHvUk tezahür.ılın B IC 
Lstirahat ve talim g8rmelerine imkan ""hcbini onun dPrin bir ac;lda mPmlc>ket MBRAKLISI DAHA 
verdi~ Rihl bize Suriyeyi almak fırsa- ;c;forlne kı>nciicıini vernıf~ olrnnc:ı1nda ara- Corakkapıda Fevzioaşa bulvannda 
bru da vermiştir. Böylece Suriye ve 'llnlıdır. Onun için, KAzım Dirik mPm- Muharrem oğlu Eyibin üzerinde bir bı
[rak müdafaası. Almanlann avdetinden lekctimi7ln hizmet etti~! hPr yerde dal- cak bulunmuş ve zabıtaca müsadere 
evvel takviye edilmiş olaeakbr. ma iyi bir namla anılacaktır olunmuştur. 
YENİ HARBiN NETiCELERİ -~~~-~~--·-~~·~~~~~~-~~~~~-
Alman - Rus harbınm kat'I neticeleri 

hakkında şimdiden bir şey söylemek 
zordur. Almanlann Kafkasyaya ıeeme
ie niyetleri olup olmadıfuu ve oradan 
bu istikamette yürilmeie diret edip et
miyeeeklerinl tahmin etmek müşküldür. 
Münakale sorluklan ve diier zorluklar 
bu harekete belki de imkan bıralmuym
caktır. Almanlann tekrar burayı ıeliı 
relmiyeceklerini veya Kafkasyayı lstili 
etmekle iktifa edip etmlyeceklerini ııöy
lemek rüçtür. Esuen bütün bu harpta 
Almanlann hareketini tahmin etmek 
(ile olmustur. Diier taraftan Ruslann 
cösterecelderl mukavemet kuvvetini de 
heuplaınak zordar. Ruayamn ltilyük 
ıvauta)I (ok ihtiyat kuvvetlerine n ıe
nl$ araziye malik ol•Mm. Bu pnq 
amWe· ....._ n.t •Hn1ım balabi
Uder. 

Bu T s· d Ti. Halta avvare ınemasın a 3646 
3 B'UYOK 111.Jf BJRDEJf 

TÜRKCE SÖZL'U 
1 - GÜLNAZ SULTAN 

İVAN MOJOKİN 
ALMANCA SÖZLtt 
2-KIRIK ZAMBAK 

IJIJAN HARVEY - WİLIJ RfRGEL 

UCUZ MATİNE 
S A A T 2,30 a Kadar 

Hususi 30, balkon. salon 20 talebeye 
Hususi 20, 1 inci balkon 15, salon, 
2 inci balkon 10 kuruştur. 

F J. ANSIZ C A SÖZLU Saat 2.30 dan itibaren TAM TARf-
3 - :A S K M A H K 'Ô M U FE tatbik edilece~en 2.30 dao 

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

MA'l'tNELER: 1 inci fl1m 2.30. 8,40 2 inci FİLM 3.50. 8,00, iletlncG. film 
5,10, 9,30 Cumartesi Pazar gUnlerl ı de Atk Mahk6mu de beraber. 

r Brıııfnral• , ,.· ~"" 'f "" l 
Bırle ik Amerika. 1781 istikW harbt

na, hUkilmı.-tlerine halkın reyiyle hare
'cet prt>nsibinl kabul ettirmek i~in girft
-nistl. Bundan sonra geçen milddet zal'" 
fında hUrrivet davası bütün diinyaya 
vayıldı. Fakat 10n seneler "Zarfında yf!nl 
·~tibdat şeklTieri tilremiştir Bu seb.ple 
'ıUrrivr.t nrensiolPrlnin feyzini tatmq 
'1'1emleketler yıkıldığı gibi Amen"ka da 
v lnlmak tehlikesine maruzdur. 

ReisicUmhur Ameribrun tngi1tereye 
vardım azmini teyit etmiş, fakat tehli1ce
vi önl~mek için bu yardım kifayet etme
rliı;i takdirdP ne yanmA'k tasavvurunda 
'll~•ılhınu belli etmemlstir. 

Toronto 5 (AA) - Kanada mUdafaa 
nazın Amerikan Jı.-ivonu ve Kanada he
veti seferivesf birlidi tarafından mUste
reken verilen bir ~~le zivaf Ptlnde beva
natta bulunar k hal n 6 hlnd n fazla 
Amerikalının Kanada ordusunda hiz
mette bulunduğunu söylemiştir 

----
Sov vetl11re göre Al-
nı an ka vıpları pek 

büvük 
J Rn trı t r ; ~,,J.,;f,,rle l 

Alman ktt.Rları dün Pnıt nehrlnl 2~ 
mele muvakka olmus1ardır. Fakat bu 
"eni iJerl hal't'htl kıtalanmız taraftndan 
~u~"rulmuştur. 

4 Temmu7.da dU...ı:;manın 43 tavva~ 
ni tahrip ettik Rizim zayiatımız !'7 tay• 
vn.,.ı-den ibarettir. 

Murmansk ve Kart"li benahında, 
~orisof ve Bobrisk tstikamPtinde taar
ruz har ketinde bulunan dnc;man cOrll
•:ıml1>nvle mu1-ıarebe)Pr devıım t-tmekte
~lr. Dllşman Tamonolda u5"ıd1&-ı mu
""""1nveıtı:Mlk ttze'rlne hn~ml11Mnı 

Volln.sk - No~d mtikamettne ~"" 
-niştir. Fakat burad:ı da hiç bir muvaffa
kıyet elde edem 



'TEMMUZ PAZAR -1041 
YENi ASIR ..... ,. ı 7 9 = 

x:xe ... 22 L 

Sil iSİ YIZIYET 1111 lliCDILIR1 
••MHHHlhlWMl:OCOiRthWMRIAtnftn1nm11m~ 

İ Genç lteoeıl ile re ~ 
_ Lo İ alalranga keman ~ 

KaJM.)lyona kar· Brest ve ry~n ~ dersleri verili yor ~ 
Şl tatbik edilen üslerine çok şıd• ~ Muhterem anne ve ba~, ço- ~ 

.. '= cuklannı bu hlUUSta teşvik ebnele- E 

Usul tek ı detl·ı hucum- ; ~· mod~m musikimize de bUyük E rar a- :hızmettır. = 
bil• •? 1 &ptldı ; Her gün saat 18 - 20 Cumartesi: 08 lr mi &r Y ~günleri: 17 - !O Pazar günleri: 9 - 12 § 

E ye kadar GUzelyalı İnönü caddesi E 
§ 41 incl soku 18 numaralı evde ka- E 
§ bul edilir. 1 - a c1500> § Radyo gazc~ Moskova tel- Londra, s. (A.A) - İngiliz bava ncza

graflan Staltnın nutkunmı ~top- Tetlnin tebtilt : Bombardıman tayyare
raldannda heyecanlı toplantıJan .esile lerimiz diln gece Atlanttk sahilinde Lor
olduğunu bildirmektedir. yan ve Brest üslerine şiddetle hücumda 

Sovyetler her karq toprail ayn ayrı bulunmuşlardır. Brest havuzlarında 
rnOdafaa için bu toplantılarda and iç- Samhorst, Cnayzenav \•e Prens Öygeıı 
m1$1erdlr. oo.nıan lf1gall altında olan ve Alınan harp gemileri arasına vüksek in
olmıyan yerlerde mUcadeiı: !çln. çeteler filttk bombalan dilşınüştUr. Havuzlar ve 
tıefJldl ~· Staline g&ıderilen tel- binalar arasında yangın bombalan işti· 
jp'afludall birinde denlllyor ki : al etmiştir_ Loryanda rıhbMA baltlı düŞ-

Stalln yoldaş, vatan to-praldannı kanı- man dcn\7.albl:ırına bombalar isabet et
hıızın son damlasına kadar müdafaaya miştir. Havuzlar ve liman a~ır hasara 
yemin ediyoruz. Bu mUdafaayı, muha- uğramıstır. İki dUşman a\•cı tayyaresi 
rebe meydanlarında olduğu gibi, iş cep- düsUrUlmU$tUr. 
besinde de ba.şaraca~z. Ba~ka b!r kUçük hava tcsekkülümilz 

Amerikadan şimali Afrlkaya yeniden de $erburgdaki mevzilere ve Ren hav
ihracat yaptlmasına İngilizler iki .şartla 7.asındakl sınnt hedeflere hücum etmi$-
muvafabt etmişlerdir. Birlncisl bu ih- tlr. 
ncabn Fnmsaya ~ dolayısi-
le Almanlann işine yaramıyaca~ hak- FRANSA ÜZERİNDE 

Dün ~ ,simali Fransava taarruz 
eden hava tetıekknllerimiz Abevilde 
Marşandiz ~rını bombardıman etmi.$
lerdir. Dört bombardıman tayyareınlı 
ilslerine dönmcmistir. 

kmda Vlşi hUkUmelinin Amerikaya te
minat ~rmesı.. ikinclsl de şlmaD Afri
bya mal taşıyacak Fransız vapurları 
yerine ayni tonajda Fransız vapurunun 
~rika liman1anna Kirmest. bu şart. 
lardan blrinclsl Almanyaya karŞı ablo
kada gedik açıhnamasını, ikincisi de 
Visi emrindeki ticaret filosunun bu ih
racat vesilesiyle artarak Almanların 
hizmetine geçmemeslnl istihdaf etmek
tedir. 

2 temmuzda şimali Fransaya yanılan 
tnarruii akınlar esnasında üc Alman 
avcı tavyares!nin daha düsUrüldil~ü an
laşılınıstır. Böylece Z temmuz ~l im
ha edllen dUsman tayyarelerinin yek~
nu 21 i bulmuştur. 

$talinin Sovyet halkına hitabında. Al-
ınan ordulan önUn<le d(lşmana yarıya- N9RVEÇ TE BOMBALANDI 
eak her şeyin taınaınen tahribi . emri Londra 5 (A.A) - Hava nezaretinin 
vardı. Bu suretle Napolyona karşı tat- tebli~i: Dlln gece sahil muhafaza tay
bdc eclll• usul tekrar edilmek isteniyor. vareleri Norveç sahilinde Kristıvan1an
Fakat Napolyan umanmdan beri vazl- dı bombardıman etm!şlerdir.. Limana 
yet de~. Bir defa Rusvada nUfus bomba· salvolan isabet elmiş, llman va
blr kac m1sU artmıştır. Bu nUfusun ceı>- kınında yan~nlar çıkmıştır. Bomba1l\r 
he prl)edne nakllnde bUvO.k mUşkill.At nhtıma sıralanmas olan vaourlarm ara
vardır. Esasen bu gıöt nakliyatln asker! sına dilşmtlştllr. Büyük antreponun ça
barek.Atı ne m~l duruma soktuı!u Po- tl.!lı uçmu~ ve bina yanmıştır. 
lonya, Belçika, l"!'ansa ve Yunanistan Tayytlreleriml~den blrl üsstlne dön-
barekltmda Rtit0lmtl$t(lr. Yerfertnde meml§tlr. 
kalan RUI köylUJerlnln kendi muhtaç ----·---
olduklan gıda maddelerinl tahrip etme- Uza L ~ar L ta L,· harp 
lert m~ldtdtr. COnktt Almanlar bu tak- R Y' " R 

---e>---
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tZMJR SULH HUKUK MA.HKE
MESiNDEN: 

SATIŞ U.ANI 

Mustafa Ali Mennerci, Ayıe ve Hali
lin şayian mutasarruf olduldan lzmirde 
Memduhlye mahallesinde Ferhat ağa 
eokaianda U.in 13 numaralı ve mahke
mece verilen üaleyi şuyu karanna isti
naden 2 5 /7 /9b' Cuma günü saat 15 
te fzmir sulh hukuk mahkemesinde ııa
tm yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin 
olunan \,,.del 400 liranın yll'Zde vetmls 
beşi verildi~\ takdirde talibine ·ihaleııl 
vapı1acalc aksi takdirde satış 1 O e\in clı.
ı..a uzııhlarak ikinci arttırmaaı 518/941 
';alı PÜni.\ saat 1 ( \e yine dairem:zd,. 
vanllacaktır. Gayri menkul üzerinde 
J...nk talebinde bulunanlıır ve d11ha Fa:ıla 
mnlômRt almak isteyenler daircmbin 
04 1 /239 Süyılı dosyasına müracaatları 
lüzumu Han olunur. 25 5 3 ( 1) 16) 
----·--------- - -. 

17.MIR 1'tCARET MAHKF~tE~tN
DEN: 

İP.mirdr- Cab\lkava hanında komlsvon
"U Punt A hıv tıırafındıın veril"n istlıtA-
rla lfWl-941 l:ırilılnıie devlet deni~ vot-
1Arı id~reıııinln İ7.mlr \rıumnıntın ikin,.; 
oı•ferinde ~245 savılı konc:imPntosuvlı:> 
t,.mirdPn fstanbula ~ükledi~i ~I) cuvııl 
~<>ltik İ:nrıir vaı>\tnıvla sev'ke-dllmts tsr 

: bu mala ait kon'limPııtonun ~ıvaa 
11~mış oldıı&undan hrıhl!le lntııll fste
nilmi~ olmakla icra kılınan tet'kikrıtb 
'T'ıttknr 60 çuvııl celtl&,. nlt kon~imentrı 
'lUreti ihraz r~11mlı oldıı&undan t•cAr"t 
tcanununun 6~ ln~l madde..111 muclbfnct> 
~ıvna u&radıih iddia olunan konsimen
tonun 4!l ~Un ~nrfındR mahk,..meve tb
-.ız olunm11<11 ve lhreı ed11m"<1ifli takdir
~'" bu milddetln hitamırırla konclmento
.,un fptalina kııMır veJiloı-Ntf ilAıı nlo-
nur. 5-6-7 2532 (1503) tiirde kendilerine yiyecek vermfyece~

ni ilAn etmişlerdir. Hiç bir kimse de bi
le bUe aclıltı ~ aldı:ramaz. Devlete alt 
olan fabrika, maden, demlryôtu, bUy(lk 
~ftl!k Jdbl tesisatın tahribi hatıra gele;
billnle de bu da muazzam tesktlAta ~
bdır. Bu teslsatın hiç lru11arulamıyacak 
tekilde tahribi K(lç R&i\lmektedlr. 

6ayda 18binmu- -t7.Mtıt nın,mtn<:tNDEN = 
ttfalye mUstahclimlı>rlle eılıhive ve fs 

Sademe OımuR nakil vuıtaları şoförlerine 5R cift fotin 
y vaptınlması yaEt fcılerl mlldürlü&flnı1~

ltl sartname!ll vPl'hlle açık ekslltmeve 

Alman ve Rumenler 
Prat ile Tunayı 

~lnlllePln zaytatı Ja· 
ponlarınfılnden J7 defa 

fazla imi$ .. 

geçtiler Tokyo, 5 (A.A) - JaPon.. imparator-

[ B f S h f c1 1 lu~ umumi karardhtnm altı avlık ra-
asfnrn ı J . ci a i e e l d 1 ld "'" -.... J ,_ rod por ann en an aşı ı,..na ~~ apon K•· 

Borovsk - Novgo ve Tuna a~na ka- talan 1941 senesnln ilk alb av ielndc 
C!ar «enls bir yanm daire halinde tnki- Cunkinı.? orduJnnna bire karşı 37 nisbe-
Mf etmektedir. $imalden Almanların tlnd 1 t d' · 1 d' Bererlna nehrini Ki 8 b o zav a ver ınn:s er ır. 
&n da tehdit bn g=~sl ye ura· Bu milddet esnasında 12 bUvük muha-

Bal k e e r. rebc ve tahminen 18 bin kadar mUsa· 
' tı mıntakasında Estonyada mil· cieme olmuştur. japcnlar bu müddet 
tiafnnda bulunan Rus~ar yeni taamı~ znrfında 5119 ölU vermişlerdir. 
karşı koymak mecbunyetlndedlrler. Bı· 
risi şimale doğru çıkan ve Pskofa var- TiRE SULH HUKUK HA.KIMU-
dıi; söylenen taarruz, di~eri de Kareli- (;iNDEN: 
Ö~n h~kete Reçeıt taarrmdur. Finlnn· Tire 39 cu Alay heaap memuru Ali 
aıya böhtesinde Alman - Fin kıtalan "1 Baha Arda vekili Tire avukatlann
Kula istikametinde ilerlemektedir. Fa- d:nu Ahmet Cündoğdu tarafından htan
kat mUhim Sovyet sUvarl ?ı'kaları bul Kü ük A nsofya meydanı arka ııo-
Murmanskı muhafaza ebnektedır. .. ç Y ı d T k" d ~ 

St ı• · dU k hl b' kegında 1 numnra ı ev e e ır nıı-h ka-a mm şmana yarıyaca ç ır . . S t d ~ 
teY bırakmamak emri bir (ok noktalar- yıkçı HtııınU ana11 an ye yanın n -eha-
da tatbik mevkilne konulmuştur. Ma- dett~n aloy~!nc Tire su]h hukuk ma~:
car bava kuvvetleri tarafından yam'an meıııne muracıı.atla og~u Sehadcttının 
milsahedelere l?Öre Ruı. cephe ıerHerin- 22 yaeın.ı .ik.mal ve tahınlde ~c ol~adığı 
de yiyecek dolu arabalar. hayvanlar ve ve kendısını~ çalışma kudretıni hnız ol
levnzım ko11an kinden cıkılmaz bir ka- duğundan mülga Galata ecrlye mahke
nsıklık tcskil etmektedir. Halkının bir mes!nce 133.9 senesinde tnkt!~ olunan 
kısmı Rumen olan BesarRbya köylüleri yed! b~c;uk lir" nAafaknnın ka! ı hakk~n
Sovyct makamlnnnın tahliye emirlerine dakı davanın carı mahkemesınde mbd
muknvemet ı?Ö!!tenncktedlr. dei aleyhe gönderilen davetiye veraka-

Tnllln radyosu Ec;tonva halkına iaşe ın üzerine mumnileyhin gösterilen ad
maddelerivle makineleri ve dav~rlan reste olmadığı ve yeri bilinmediğinden 
merkez! Rusvava nakletmelerini tavsi- mahkemece ilanen tebligat icra!ına ka
ye ctmis ve bu hususta hilkUmetten yar- Tar verilecek davetiye varakammn mah
dım görecekler!ni bildirmistir. Alman- keme divanhanesine talik edilerek du
Iar. işgal altındaki Rusya arazisinde top- ruşma ı 6rremmuz/941 CaJ'famba g{i
yektln tahribat yapılmasını mUmkUn nü saat 1 O muallak olduğundan müd
görmiyorlar. Rus köyllislinUn bizzat deialeyhin yevmi mezkurda bizzat veya 
kendisine lUzumlu olan eeyleii mahal- tarafından muıaddak bir vekil gönder
linde imha ebnesl şUphell tellkki edil- meıl tebligat makamına kaim olmak 
rnektedir, üzere ilAn olunur. 2 5 51 ( 15 15) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

i Devlet Demir Y ollarındon s 
..................................................................................... : 
it M.uhammen bedeli 22900 lira olan ve ietemenln bir senelik ihtiyacına te

akbül eden 120 ton miktannda döküm iıi kapalı zarf uıuli ile eksiltmeye 
çı anlnııttır. 

~ü~~·k 1717 /941 perşembe günü saat 11 de Slrkecitle 9 lıletme blna
nnl at kl'l~ . mlayonu tarafından yapılacaktır. 

B e ı erın ayni aUn 1 O k d ik ( 71 7 5 U "h i d k 1 ~~ nat a a ar kanunt vesa ve • ra teml-
natŞı ı t va el ece 0 an -.1 apalı zarflarını komisyonn vermclen lazımdır. 

artname er parasız o arak komlıovond ·1 kt d' · 
2 4 6 

-ı an verı me e ır. 

8 2458 (1475) 

konulmucıtur. Muhammı>n bedeli 4~~ 11-
"a muvakkat tem!neb 37 Jfradır. ~aliı>
ı rln teminatı ö~lı>den evvel i~ bankMı
na yııtırnrak mekbuılarile ihale t<ırlhl 
olan 14-7-941 Pa7.art,.sl gUnU 8aat lR da 
encllmPne mllt'aeAıııtlan. 

28--2--8--12 (1446) 

1 - KUltUr mahallesin"'" 13'79 uncu 
"Wıkakbt VAı.ıf CınAr ile Tevfik Ril!rttl 
Araq caddeleri ınıunnda J2RO metn! ter
biinde olRn kıınnımn yeniden beton nla
rnk vantm1ması. fen isleri miidi.ir1fü!i.ln
drki keşif ve snrtnıı.mesi vechile al'ık ek
c;iJtmevc konulmushır. Kesif bedeli 4R29 
lira rn kuruş muvnkkat teminab 366 11-
rn 18 kuru~ur. Taliolerin teminatı öj!le
tlrn evvel İs~ankasına yatıranık mnk
buzlarivle ihnle tarihi olan 21/7/941 
nazartcs! gilnil saat 16 da encUmene mU
rnC'.aatlcrl .. 

2 - Karşıyaka Fnhrettlnpa.c;A clldde
sinde Dilsiz mektebi önünde 1775 sayılı 
sokak nl'.izma kndnr ol:m kısmın yol mu
hafon, duvarının tamiri, fen işleri mU
cHirllll!Unrlekt kesif ve sartnamcsi vl'chl
lc ncık eksiltmeye konulmustur. K<'c;if 
Weli 3411 lira muvakkat tem1natı 255 
llrn 38 kunı<:ıtur. Taliplerin teminatt ö/t
lcden evvel İs Bnnkasına yatırarak mnk
buzlariy1e ihale tarihi olan 21/7 /941 
p::ıznrtcsi J.?linü saat 16 da encüıncnc 
müraC'.antlcri. 1 

3 - İnciraltı fidanlıjhnda bckci kulil- 1 
besi ynotmlması. fen isleri müdUrlUğün
dcki kcrH vo $arlnamcsi vcchilc acık 
ckRiltmcyc konulmuştur. Keşif bedeli 
1192 lira 97 kunıs muvnkknt teminatı 89 
lirn 47 kunıstur. Taliplerin teminnlı öj?
ledcn evvel İs Bankasına yatırarak mnk
buzlariyle ihale tar!hl olan 21/7 /941 pa
zartesi gUnU snat 16 da Encümene mU
racaallcrl .. 

4 - Hatunlye mahallesi 946 ıncı so
kakta 50 metre boyda yeniden kanali
zagyon yapttnlması, fen işleri mUdUrlU
~Undeki keşif ve sartnamesi vechile acık 
ek~ihmeve konulmuştur. Keşif bedeli 
293 l!ra 16 kuruş muvakkat teminah 22 
liraclır. Taliolcrin teminatı öğleden ev
vel ls Bankac;ın~ yatırarak makbuzlnri
le ihale tarihi olan 21/7 /941 pazartesi 
sıilnU saat 16 da encUmene mUracaatle
ri .. 

Mahdut naesallyetll GGPp Llnyltlerl işletme· 
sinden: 

Müessesemiz idare merkezi 7 temmuz 9 41 paı:arte.t sıUnUnden itıbaren 
Tavşanlıya nakledilmiş oll!cağından bu tarihten itibaren müeaıeacmizle vaki 
olacak bil' umum muamellt ve muhaberııtın aıağıdakl yeni adrealmize tevcih 
olunma11 ilan olunur. 

5 - Temizlik işleri hayvanlarına se
nelik yfü: bin kilo saman satın alınma
sı, yazı işleri mUdUrlUğündeki şartna
mesi vechile açık eksiltmeve konulmuş
tur. Muhnmmen bedeli 3000 lira mu
vakkat teminatı 225 liradır. Taliolerin 
teminatı öğleden evvel İş Bankasına 
yntırarak makbuzlarlyle ihale tarihi 
olan 21/7 /941 pazartesi gilnU saat 16 da 
encUmene mUracaatlerl .. 

6 - 10 - 14 - 19 2571 (1513) 

Mektup adresi: 

TMahdııt rnesullyetli Garp Linyltlerl itletmesi 
aVJanlı 

T elıraf adresi : 

linyit Tav,anlı. ~ 5 6 7 8 (1498) 

Garaj santral Tamir atelye~nin tev
sii lcln yapılacak inşaat, fen işleri mü
dllrlU~ndekl keşif ve şartnamesi vcc;
hlle venlden acık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 9719 lira 09 kunış mu
vakkat teminab 728 Jlra 95 kunıştur 
Tallnlerin teminab ~leden evvel fc:; 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 21/7 /941 -puartest ~nU 
saat 16 da encümene milnıC'aatleri. 

e - ıo - ı• - 19 as10 (liU) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arhrma ve Ek-
siltlt\e kon .. isyonundan: 
Cinsi 

Prasa 
Iıahana 

Tne balda 
lspaak 
Bar'bmt:f8 f'anlfa 
Ayşe Kadın Fuulya 
Çalı Fasulya 
Bamya 
Sırık domatesi 
}'er domatesi 
Sa!m: Kab&ıt 
Patlıcan 
Semiz ota 
0()lmahlt Biber 
Keftviz 
Havuç 
Pancar 
Enginar 
KR:'11abalaar 
Umon 

Tavuk 
Piliç 
Hlndi 

fyt Su (Damacana) 

Ebe GUmeci 
Tatb Kabak 
Asma Kabak 
Ranr Turpa 
Kınnm turp 
Mavdanm: 
Dere otu 
Asma Yaprak 
tnre Biber 
V esil Salata 
Hiyar 
Tn'le Solan 
Marul 

o. Otoya) 
Beyin 
Kan ellw 
t~kf!lnhe 
Plıt'a 

A.,_ 
Saman 
Kepek 

Yesll Erik 
Kavun 
Karom 
Portakal (84 Hllt) 
Pnrtnkal (80 ilk) 
M"ndellna 
mtnı < Amaana l 
Elma (Gftmftşhane) 
Ayva 
Annnt (~) 
~cftaH 
Tftıe Kayası 
Klru 
Ta'le Visne 
CUek (Yerli) 
f'dtnl (Y ........ , 
tlsttm ( Çaft19) 
fnclr 
Portakal (84 itik) 

Kırible kömtirU 

Bcn'lin 
Petrol 

Azı 

26500 
ltOiO 
~ 

27008 
580t 

37500 
%2300 
%75' 
2800 

19500 
18750 
81200 
10700 
1500 
3fMMt 
'1!00 
3!?50 
3500 
3000 

56009 

1000 
300 
so 

"15 
509 
100 
:mo 

3008 
5000 
1500 
3nt 
no 

snno 
5009 -ı• 

soe 
!009 
!onG 
7nM 
3MO 
1000 
1000 
ınne 
'108 
809 

1008 
100 
6M 
509 
SOi 

1151 
1251 .. 
!OOt 

1630 

19500 
4600 

Çofu 

39500 
30000 
11500 
39000 
12ot0 
495t0 
3ooto 
48M 
mo 

3!ot0 
!8590 
mM 
145" 
13* 

4150 
13%50 
4ot0 
68M 
55ot 

'l90t0 

30IO ,.o 
150 

35to 

150 
'1$8 
290 ... 

60l9 
190lt 
20et 
SH 
69' 

uoee 
8ote 
ıoee 
ısoe 

see 
sone 
!OIO 
flO .. 
ıooe ·-·-teMO 
5n90 
!51'8 
!tMtO 
!000 
t• 
1M 
!MI 
t!Ot 
1090 
ıeee 
iM 
zntl ... 
IOI 

Z50I 

zozs 
25000 

'1150 

Mu.Fi. 

1 ) 

• ) 1t ) 
ıe ) 
15 ) 
14 ) 
D ) .. ) • • 8 ) 
10 } 
11 
5 
ıs 
ıt 
1 
z • u 
s 

'11 
40 
51 

IS 

it 

• 8 
adet ! 

Demet! 
Demet 1 
Demet ı • ti -.u 
.wu 

Demet ı.ı 
-'et 1 

., .. 
u 
il • 1 

1 
1 . .. 

u 
11 
il 
1 
3 
u .. 

Z8 
11 
30 • !5 
ti 
!5 • u • u 
5 

) , , 
• • ) 
) 
) 
) 

17 50 

18.!8 
!S,ZS 

Muvakkat 
teminat 

3788 iZ 

111 il 

l'1 O'I 

... 
,.. 31 

lUI Ti 

215'1 80 

H5 '18 

Şartname Şekli 
Bedeli 

!53 Kapalı 

Eksiltme tuUıl 

11/T,TDll Cuma saat ıs e. 

11/7/lMl C...11.SO .. 

111'1 /lMl Cama 11 Q 

Ka1181ı IS/'f /Mt ~1- sut tS.31 

K..,.ı. IS/'1 /Ml Çaq.mha ...t 11 

Sıhht Mil~lerin 1941 mftli yılmm bir Jnsım lhttya~lan '9rinameleri nebile ebtltmne komlhndlftar. 
ı - Ek~iltnıt"ler Ça~loflunda Sıhhat ve fctimal Muavenet MüdUrlü!U biaasmda kum Kominonda JBPllHakhr 
! - Ebiltmelerin şekli, ı.;ın ve saatleri; Muhaınmen fiatleri, muvakkat teminat naikdarlan °brşılarmda ~rll

mistir. 
3 - Kanah arf1a yııımlacak ebiltmeler ldn ihale saatinden bh- Sllat evvel lstck1ilerin teklifi havi alu mtlhihfll mnf. 

lannı makbuz mukabilinde ~omisyona vermeleri llmndır. Mektuplarda teklif olanan fiatlerin hem ,_. hem 4e ra
kamla Vn?'ılmA~ bnani mecburiyettir. 

4 - t~tekliler 141 ynh ticaret odası veslkımv1e !4'9 ..,..ıı kanunda yım1ı vesikalar ve muvakkat rarantt nya Ranb 
mektuplannı kapah zarflımn l(lne koymalan lhnnd11'. 503% Z7 - 6 Z3T7 (14!5) 

ı.: ili 11111111ı111111' il 1111I1111111111ılıl•11111111111111111: 

i Satf ık am ·on 1 
§ Gnyet az kullanılmış bir cok yedek ~ 
§ parcnlan mevcut mazotla çalışır § 
: BENZ • MERCEDES - marka beş E 
E tonluk yUk kamyonu satılıktır. Mat- S 
:; baamıza müracaat.. : 
; 1 - s c151s> ~ 
: ı , ... ,.,,.,. ... ..,. ... , ... tuı•ı•nuııuı•-

:: ıı ıı 111 ı ıı ıı 1111 ııı ı ıı 1111111mı11111ııımnı1111111111 E - -
~ SATJl.JK ESY A. ~ 
E Japnnyadan getirilen en son moda~ 
E kadın sabahlıklan ve pijamalan er- E 
: kekler için rop dö şambrlar ve masa : 
~ örtUleri, Japnn ist kahve fincanları E 
: 5/7/941 den 10/71941 tarihine ka- E 
E dar ucuı: flatle aatıJıktır. S 
j ADRES : Bamnahane Gaziler ead- § 
: desi fsMAİL HAKKI URLU otelin- E 
E de '78 numara.. : 
= 1 - s (1512) = 
ii.ılıU11111111Waumau1111lllllUlllllUIHtUl1"lll'& 

(Albnrüya) kolonyasının bir 
damlasında Sarapn aşk perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat ve uvlı::l ueuşmaktachr. 

Hildl Eczaneıinin Ba eıterl. tanlre eembol obnat "Mttba 

TOrk17ealn uvkinl kokusundan toplamq bir su.at harlkuadır. 

Böbreklerdrn idrar torbasına kadar vollıudaki hasfalıklııınn mikroplanm k&
kUndcn temiilemek için HEIMOBLÖ kullanuus 

Böhreklfortn (alışnu•k kudretini arftlnr .• Kadın. erkek idrar sorlukbınftL eslı:t 
ve .-eni belAntuklutuna. mesane lltihahtnı, bel a~mı. ınk Sik idrar boma.. " 
bosarken nnmak hallerini ridPrlr. Kol idrar temin t'der_ 

İdntrdA kumlann. meMnt'de tas•onn teM-kkillUne mini olm .. 
DlKKAT : H•:l.MOHIJ\ idnmnm tf'mlzli,erek mavile!jffm. 

Sıhhet Veklletinln ruhSllhm blizdlr- Hlo:R ECZAN•;nE RUl.UNUR 

l'DRK ~.«ARf" CEMİYE!'t EGE LiSESi 110· 
DVRJ.VOVHDEH: 

ikmal kunlan f 6 Temmuzdu ltl\NlTen ll9Cmizde haflayacaktrr. 
ikmale kalan talebelerimiz bu kunlan deYam etmek üzere her sGn &iledea 

evvel lisemize müracaatlan leyli talebe mektepte kalabili.. 
6, 7. 2569 (ISl7). 



SAHiFE 4 

ASKERi V AZİYEI' 

A lmaıılar Stalin 
müdafaa hattı
na doiru iler

liyorlar 
~ 

f'"adyo gaze-tesine göre Şark cephe
ıı;ınde vaziyet cıöyıe hüliı.sa edilebilir: 
~·1orman~k ve Kareli cephelerinde c;id
cl t" tli muharel:."'!ler olmakta i~e de taar
ru- ede, Alrr.ar kı.:vvetlerinin hangi 
m,..vztde ilt-ril~diği hakkında bir kayıt 
mt"vcut d:e~ildi-. Letonyada, Divina 
nehrinin )imalde, üstün A1man taarruz
],.rı karşıo:ıında Sov:ret kıtalan Şimal ve 
Simali Şarkiye doğrı: çekilmektedir 
Bu kuvvetler karşısındc:. Sovyet kuvvet
lt'rinin Ll"tonya ve Estonyanın Sark hu
dutlarındaki Stalin hattına yerleşmek 
\izere Şarka doğru çekilmi' olmaları 
muhtemeldir. 

Minokin 125 metre Şimalinde Brezi
na nehrinin 30 kilometre doe-usunda Le
pel bölg~aindr çok üstün Alman zırhlı 
birliklerinin tayyare te~ekküllerinin mü
zaheretiyle yaptıkları taarruz kar!nsında 
hunlara nazaran daha zayıf olan Sovyet 
1otaları bir çok kilometre çekilmeğe 
mecbur olmuşlar ve Almanlar Stalin 
müdafaa hattınu. doğr_ ilelemeğe mu
vaffak olmu~lardır. Keyfivet Rus tebli
~in,~e d~ itiraf edilmektedir. 

Minsk ve Byalistok sehirleri arasındaki 
ıahada muhasara edildiği bildirilen Sov
yet ordularının duruml.;. hakkında gene 
earih mal\ima mevcut değildir .Ancak 
bu kuvvetlerin h&Ia mukavemet ettik1c
ri ve kendilerini çeviren Alman çembe
rini kırmak için gayret sarfetrnekte ol
duğu anlasılmaktadır. Bir Alman fevka
lade tebliğinde muhasara altındaki Sov
yet ordusunda 20 hin askerin siyasi ko
miıerlerini öldürerek kaçtıkları bildiril
mektedir. 

Bobrosk bölgesinde Breziya nehrini 
aşmış olan Alman kıtalarının nehirle 
Sark sahlinde köprü ba~ı tl'"!Iİ•İne imkin 
blmadan geri püskürtülc:liif:iü Sovyet 
tebliğinde hildirilmi':ltir. Buna nazaran 
Breziya nehrini Almanlar ancak Min~k 
Şimalde Lepel bölgesinde aşmağa mu
'7affak olmuşlardır. 

SOVYET ESAS MODAF AA 
HA ITI NEREDE ? 

Sovyetlerin Stalin hath denilen 
au müdafaa hatbnın Breziva nehrinin 
hemen doğusunda olsaydı 45 kilometre 
daha doğudan cenuba doğru uzanan Di. 
niyeper nehrinin gerisinde olduğu öğre
nilmektedir. Alman kıtaları henüz bu 
hatta çatmanuş olduklarına göre asıl 
lrat'i neticeli muharebelerin bundan 

sonra bu müdafaa hattı üzerinde veril
rneıine intizar edilrrelidir. 
Lcmberırln doğusunda ve doğu şimali
de eski Rus hududu üzerinde bulunan 
Rovno ve Tarnop0l bölgelerinde cok şid
'1ddetli muharebeler verilrn!s olmasına 
rağmen, Ruslara nazaran çok üstün 
olan Alman zırhlı vasıtalarının bu şehir
lerin doğusuna geçerek Sovyet arazisi
ne girdiklerine dair henüz hiç bir haber 
yoktur. Buna nazaran, Galicyadan çe
kilen kıtaların ricalini temin için, Rus 
kuvetleri her ne bahasına olursa olsun 
mevkilerini müdafaa azminde bulunu
yorlar. 

CENUP CEPHESiNDE 
Cephenin Romanya kısmındaki ha

reHtta Alman Rumen orduları dört 
koldan ilerlivorlar. İsınaile - Alba isti
kametinde (lsmaile bilindiği gibi Tuna
run Karadcnize döküldükü yer civann
dadır. 2 - Yaş - Kisnof istikametinde 
(Kişnof Basarabya denizidir) 3 - T8$ 
Balıı yolunda (Balh asıl Rusyada hüyük 
bir şehirdir), 4 - Moldavoyadan şimali 
Botovinada Y,moviç iatikametinde iler
lemişlerdir. Bundan başka Ballı iatika
metinde ilerleyen Alman oklunun Prut 
dan sonra Oiniycster nehrini de doğru
dan doğruya geçmeğe muvaffak olduğu 
bildirilmiş ise de henüz başka kaynak
lardan tee:vyüt etmemiştir. 

ALMAN iLERLEYiŞiNiN 
DERECESi 
14 günden beri devam eden muhare

beler neticesinde Alman ordulan bütün 

HABEŞISTAn HlrBı AR
TIK BiTMiŞ 61 ~111~ 

'----<o---

Son 2'Ünlerde 
)renideıı 15 bin 
ltalyan daha 

es·r alındı 
---0----

Habeşte ha!an itat;a ı
ıa:- açlı~<+ô!n ö1ıme.ıf~ uc

ya te~lim olna~a 
maldıumdur •• 

Lomlra, 5 ( A.A) - Orta sark İngiliz 
umumi karargahının tebliği : Libyada 
,·az:yette bir dej(isiklik yoktur. 

Habcşistanın Gala ve Seydamo nıınta
kasında general Grazanonun teslim ol
ması üzerine külliyetli harp malzemesi 
elhnizc gccmiştir. Cimına mıntakas~nda 
12 bini İtalyan olmak üzere 21 haziran
dan beri 15 bin esir alınmıştır. 

* Kahire, 5 (A.A) - Sarki İtalyan Af-
rikasındaki 200 bin kisilik İtalyan or
dusu altı ay süren şiddetli muharebe
lerden sonra hemen hemen tamamivle 
imha edilmiş bulunmaktadır. İn~iliz kı
talariyle cenubi Afrika ve Hind'stan 
kuvvetleri takriben 300 kilometreli bir 
cephede ayrı ayrı 12 taarruzdan sonra 
anudane mukavemet eden İtalyan lota
larını sıkıştırarak kısım lasım teslim ol
m:ığa mecbur etmislerdir. Bu hareketin 
böyle siiratle neticelenmesi bir bakım
dan dikkate dei(er bir hSd'sedir. Çünkü 
son 6 hafta zarfmda siddetli mevsim 
yağmurları dolavısiyle Habesistan su al
tındadır ve İtalyanlar bundan istifade 
ederek İngiliz ileri hareketini dört ay 
kadar dıırdurmağı ümit ediyorlardı. 

s:mdi İtalyanlar için ricat edecek bir 
tek yer kalmıstır. Bu da dağlık Gondar 
mıntaka.ıdır. Burası da simdiden sarıl
mış olduğımdan İtalyanlar için teslim 
olmak veva açlıktan ölmek şıklarından 
birini tercih etmek 15zım gelecektir. 
Asab civarındaki diğer kücük İtalvan 
grubunun da İn~iliz kuvvetleri ve Ha
beş cengaverlerine uzun zaman muka
vemeti imkfuısızdır. Bu zafer Vevel or
dularının giriştikleri muharebenin şan
lı bir faslını kapamaktadır. 

''''''ltıı•ıııııtıııııııııııııııııırıııııııunııı•ı!!ftllıı• 

~Başvf>kilimizin son~ 
~ nutku ve Italva· ~ 
~ daki telakkiler ~ 
~ = 
~ italya, rürlı harici si· ~ 
E ya.setinin aldıifıı veni ~ 
§ cerevandan memnP1· ~ 
~ niyet duv,.,afıtadır § 
E diyorlar- § 
§ Roma 5 (A.A) - İtalyan gazete- § 
§!eri Türkiye başvekili doktor Refik § 
§Saydamın nutkunun e-hemmiyetini ;: 
;: tebarüz ettirmektedirler. : 
§ Jurnale Ditalya J?azetesi bu beya- § 
§ natı Türkiye ile mihver devletleri ;: 
:; ve Roma ile Ankara arac;ındaki si- : 
§ yas! münasebetlerin tava7.zuhu icin ~ 
§ yapılmıs mühim bir teşebbüs telak- ;: 
;: ki etmektedir. ;: 
§ İtalya, Türk haricl siyasetinin al- § 
: dığı yeni cereyandan memnuniyt't E 
§duymaktadır. İtalya Türkiyenin mil- § 
: 1i inkisafını daima müsait bir nazar- : 
E la k..,.Şılamış ve bu husustaki Türk § 
§ menfaatlerini her zaman takdir et- § 
;nUştir. :; 
ttlllllllUllllllllfllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllll 

YENi ASIR 

Suriyede Vişi hükü
meti müşkülat içinde 

Be)1rut radvosu 
neden s• smuş 
bulunuyor? 

-<>---
Kahire 5 (A.A) - Royter ajansının 

Beyrut sahil yolundaki muhabiri bildi
riyor: ltirnada değer bir hab~re göre 

e·. EDEI YEll VE MÜHiM 
BEJAftATTA BULUNDU 

B. Hitler imha 
edilinceye ka
dar harp de

vam edecektir 
Vi~i kıtalarının gerisinde büyük mik- ------0----

r0ta sabotaj yapılmıştır. Beyrut - Ra- A • l i 
yak treni bir bombaya carpmış ve mü- (( sman arı geç nceye 
him:na\ yüklü iki vag~n berhava olmu~-. hatlar tayyare 1ıuv11et· 
tur. Sekiz glindenberi i ılemiyen Beyrııt- ferin•zi arttıracağız •• )) 
radyornnun da bozguncular tarafından 
tahrin edildi~i söyleniyor. Viıi makam- arttıracaqız •• n 
!arı tcblc•l•rini ne<retmek için seyyar Londra, 5 (A.A) - İngiltere hariciye 
verici illetler kullanmağa mecbur kal-ı nazırı B. Eden acık havada yapılan bir 
mı<lardır. umumi toplantıda nutuk söyliyerek de-
Şam 5 (A.A) - Somda tabii liayat miştir ki : 

veniden teessiis etmic;tir. Avu~urnlya. - Hiç bir zaman hiç bir mevzu üzc
buğdavının r•lmesi ia•e belnmından va- rinde veya her hanl{i bir sebeple bay 
:;:iyeti hayli düzeltmistir. Mlinokaliit ve Hitlerlc müzakereye amade değiliz_ B. 
tplefon muhaveratı t nkrar bac:lnmıshr. Bitler ve onun temsil ettiği her şey ta· 
Haricle telgraf muhaberatı temin edil- nıamiylc imha edilinceye kadar harba 
rnic;;tir. de1.oam edecek ve gavret1crimizi arttıra. 

General Vilson Samı <on ziyareti es- <ağız. Kürrei arzda Bitlerin hayat sart
l13"ında Suriyeye istiklf\1 verilece$ va- lariyle hi•imkilerin ayni zamanda bu
r!onı tekrarlamıs ve askeri harekat yapı- lunabileceği bir yer yoktur. Sovyetler 
lırken halkın durumundan memnun ol- birliğine ve Hitlerle müradelc eden her 
duğımu Suriye hükümetine bil<lirrnis- kese :vardım için elimizden gelen her şe
tir. Suriyede Franst?.larla tnuili7ler ara- yi vapacağız .. 
sında tam bir is hirlilii :vanılacoktır_ Her han<(i bir muharebe meydanında 

hava kuvvetlerimiz Alman hava kuvvet
lerini asıncaya kadar hava kuvvetleri
mizi arttırmağa devam edeceğiz. B'zim 
icin bir tek harı:ı gayesi vardır.. O da 
m:lletlerin hür olması, daha rahat, daha 
mesut ve sulh emniyeti icinde ya.şıyabi
lecekleri bir dünyanın kurulması ic:n 

ıı• akine ."e 

~?ıl 

~trk - !iman pa tfı er el birli/!iyle calışmak ve Hitler zalimi
• nin kudretini kırmaktır. 

linde te1ti e~il ti va te•ekküllerimiz Birmin~aymda si-
Berlin 5 (A.A) _ Bugün öğleyin lah fabrikalıırım. Plymouth harı:ı lima

Türk _ Alman dostluk paktının musad- nım ve İnı(ilterenin cenubu şarkı sahil
r!ak suretleri taat" edil · t" T ti" !erinden bazı limanları bombardıman 

ı mış ır. aa me- tm · 1 d" M" ahed dil b ·· ··k 
rasiminde Almanyayı hariciye nezareti e ı.o;; er ır.. . ,.u.c:; e e ~.n uvu 
müsteşarı B. Von VeZ<acker Türkiyeyi ~angın~~ ~~:I~~ sahala~ı ~ucÜmun nı" 
de Türkiye büyük elçisi B. Hüsrev Ge- de;ece .. utvu . tirı~ mAulva a ye e tyaoı -
rede ile bu maksatla Berline gelmiş ı"tn~ gos errnı.• . "2an savaş ~yva
olan Türkiye hariciye nezareti umunü r~lerı. hangarları ve sıgınakları mu~s
k•ti · · c A k 1 ·ı 1 sır bır surPtte bombalamıslardır. Brıs-

a p muavım ev at çı a ın tcmsı et- t ı k 1 d 5000 t ·ı • t luk b" "il roi<ilerdir o ana ın a onı a o ır ~ ep 

Berl·n · 5 (A A) T .. ki h · · batırılmt'tır. Uzun menzilli bahriye top-
1 • - ur ye arıcıyc 1 M b" k f"l . . bo vekaleti umumi k"'t' . . B arımız anc:;ta ır vaf?ur a 1 esını m-

A k 1 b bah a ıp 
1 
mbua~ıı··ı . ı bardıman etmistir. Ingiliz tayyareleri 

Çl A ın u sa umum arp o u erı t n.fı d d"" M ah"ll . .. . 
2bidesine bir çelenk koymuştur. B. 1 ar, n n~ un ans .. s .. ı .. erı uzerıne 
Aoıkal u t U t d L" d 'd k" yanılan bır akın tesebusu dusmanm he-

' ın ner neren men eı ·fi ti! · · C d •b·d ·· ·· d b"" ük Al uh zırne ı e ne enmıştır. ereyan e en 
a 1 e onun e uy. many<! m a- hava muharebes! esnasında dokuz düş-
fızlarına mensup hır taburun kumanda- ta · d .. ·· ··ı ·· t•· Dafi b 

il .. man yaTesı tı"llnı muş ur. a-
nı P Tuggeneral Froscher tarafından larvaları da 3 savas ve bir avcı tay:vare
karşılanm1ştır. Çelenk üzerinde. Cevat si düc:limıüslerdir. Brest .şehrine hÜcum 
A~ı:alınm yazılı kırmızı beyaz bır kor- eden !n<rtl!z tayyare1erl geçen umumi 
dela vardı. • • hamte Kanada askerlerinin batırasın• 

Alman tebbğı dikilen bir Abideyi yıkmıslardır. Askeri 
Bcrlin 5 (A.A) - Alınan baskuman- hic b'r zarar olmamısbr. Münferit ucus 

danlıi\ı.nın tebl'.ği: $arkta harekata olan halinde bulunan İngiliz savaş tayyarele
mucibince devam edilmektedir. Minsk ri dün gece garbi Almanya üzerine 
bataklıklarınm cenubunda kısmı külli- ehemmivetsiz infilak bombalan atmıs
lerinden tecrit edilen düsman kuvvetleri ]ardır. Vuku bulan hasar ehemmiyett
ihtiyatlarımız tarafından muharebeye sizdir. Avcı tayarelerimiz ve dafi batar
mecbur edilerek imha er!ilmislrdir. R'n- yalan 5 düşman tayaresi düşürmüşler
lerce esir alınmıştır. Müttefikimiz Ma- d'r. 
carlar dün Kolomea ve Stanislaoyu is- fi!t1rive e SOft vaziyet 
11al .etmi~l.er~i'.. Fevkali\de bir teJ;ıliğde Kur!üs 5 (A.A) _ Müttefikler Beru-
bıldır:ldıgı ınbı 4 Temmuzda 20 hm kı- t 15 k"I tr + d D 
"d ·· ki , · S t k . . un ı ome e cenuoun a amur 

~· en mure cep ır ovve uvvetı sı- am · ı d" Tildm"" d il 
ı k · ı .... 1, .. d'"kt ırm h.nı gecmıs er ır. ur en er-

vas omıser ermı o nur u en sonro 1 ··tt fik k 1 hi b. uka t 
teslim olmustur. Minc::kinin sark1nda ıyen mu e 0 u ç ır m veme .. 
D · ı d B lt k tak k karşılasmaksızın petrol nakleden bo-
ndıepere _vlarmd•:.ar ır. at 'k.b~ın da- ru yolunda 4 numaralı p0stayı işgal et-

sın a mag up usmanın a ı ıne e- ı~ d" M""tt f"k ku ti · Ce · e _,.! k ,, F" ı d. d h k t ms d ır. u e ı vve erı zzeın -vam em me teu:r. ın an ıva a are e · 10 kil tr k d "mali b. · 
d F . Alm kkül" 1 . . . nın ome e a ar şı gar ısın-

e en ın ve an teşe erı ~razının d ve ş m1 sah") d Riharm· de .. k··ı•tı b 1 d d"" e a a ı arasın a mus u a na ve azı yer er e uşman . 1 t · 1 dir 
tar f d .. .1 "d ışga e mıs er . 

a ın an ~osterı en muannı ane mu- 4 ' · • 

kavemete rağmen ileri hareketlerine ln~ılız hava akını 
devam ediyorlar. Muharebe tahrip ve J.ondra 5 (A.A) - Londradan öğr&-
avcı tayyarelerinden mürekkep tayyare nildiğ'ne göre İngiliz ağır bombardıman 
filoları Dvinanın yukarı kısmında ve tayyare filolan bugün öğleden sonra 

cephede bir kaç nokta müsteına, vasati garbi Ukranyadaki düsman tahsidatı- avcı tayyarelerin refakat:nde olarak Lil-
400 lc.ilometre mesafe katetmiş bulunu- m dal(ıtmıslar, b:r ı;ok tank ve kamyon lede mühim demir fabrikalarını bomba
yorlar. En ileri atılmış olan kıtalar ise tahrip etmisler ve düsmnn topçu mev- lamLslar ve tam isabetler kaydetınişler
hareket noktasından en fazla 520 kilo- zilerini müessir bir surette bombala- dir. Abbeville tevzi gan da bombardı
metre mesafededir. Buna nazaran Al- mışlar ve ı;ok gerilerde mühim demir man edilmiştir. Avcı tayy~lerinin hi
man kıtalan günde vasati olarak 35 - 40 yolu tesisatını tahrip etmislerdir. Cere- mayesi altında hareket eden bombardı
kilometre ilerleınislerdir. Fakat bunlar yan eden hava muharebeleri esnasında man tayyarelerimiz Belçika sahili acık
tabii motörlü birliklerdir. Piyade kuv- düşman hava kuvvetleri yine ağır za- larında 400 tonilatoluk bir gemiye hü
vetleri henüz bu ilerleyişin vasatında ol- ! viata uğramıştır. Dün J?ece İngiltereye cuın etmişler ve tam isabetler vaki ol-
sa gerektir. karşı yapılan mücadelede kuvvetli ha- duğunu görmüşlerdir. 

6 TEVMU2: PAZAR l9dl 
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Kesme şeker azlığı vaı: -
Toz şeker istenildiği ka
dar mebzulen mevcut 

~---------.....-~-----~-
lstanbul, 5 (Yeni Asır) Son günler- Bu sene yapılan yeni şekerler ay ni· 

de Kesme şekere fazla rağbet edildiği hayetine doğru piyasaya çıkanlmağa 
görülmüş ve bu yüzden bazı bakkallar- başlanılacaktır. Ayrıca ticaret ollııi do 
da kesme şeker bulmak mümkün olma- ıeker ithali.tına devam etmektediı. Ofi .. 
dığı anlaşılmıştır. Buna mukabil toz şe- se ait 500 ton şeker iskenderiyeye ge.a 
ker mebzuldur. Ve işlenildiği kadar bu- tirilmiştir. Diğer partiler yakında b\.nu 
lunmaktadır. takip edecektir. 
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Dürı lstanbıılda yapılan maclar , 

Fenerbahçe galip, Gala
tasaray berabere kaldı 

~--------....... ~---·-----
İstanbul, 5 (Hususi) - Milli küme İkinci maç Fenerbahçe ile Maslrespo:r 

maçlarına bugün Fenerbahçc stadyo- takımları arasında oynanınıştır. llk dev
munda devam edildi.. rede üstüste 3 gol atan Fenerbahçenler 

Birinci karşılaşma Galatasarayla An- de11reyi 3 - O lehlerine bitirmişlerdir, 
İkinci de11rede oyun çok sert bir cere· karanın Harbiye takımı arasında yapıl-

yan alınış ve hakem üç oyuncuyu saha
dı. Harbiyeliler büyük bir enerji sarfi- dan çıkarmışbr. Bu devrede ba.şlca sayı 
le oynadıklarından oyunun ilk sayısını olmadığından maç 3 _ O Fenerbah~enin 
kaydettiler. Harbiyelilerin bilim vazi- galibiyetiyle bitmiştir. 
yeti epey müddet devam etti. Ani bir Fenerbahçe ve Galatasaray puan pu
hücum yapan GalatasarayWar beraber- ana geldiklerinden yarınki (Bugllııkq) 
lik golünü çıkarmağa muvaffak oldular. maçların neticeleri büyük bir al!ıka i1e 
Ve maç 1 - 1 beraberlikle bitti. beklenmektedir. 
ti 11111 111ti111111111mti11111111111111 il '" 11111111111111it"1111111111111111111ltll11111111111111!11111111111111111111111111 

Münakalat Vekiliııin tetkikleri 
---------....... ·---------

İstanbul 5 (Telefonla) - Şehrimizde Vekil, öğleden evvel Denizyallan ida-
bulunan Münalcaliit vekili Cevdet Ke- resinde meşgul olm~, bazı işler üzerin
rim İncedayı bugün vekalet müessese- de alalcadarlardan izahat almıştır. 
lerindeki tetkiklerine devam ehniştir. 
1111111111111111111111ti111 il 11111111 il it" 111 111111111111111•111111111111111111111111111111lllil1111111111111111111111il111111 

!Vusik;ş;naslar 11eceleri terı;,, edilivor 
İstanbul 5 (Telefonla) - İstanbul be- ri tertibine karar vermiştir. IDc musikJ 

lediyesi musikimize büyük hizmetler gecesi alaturka musikiye beş yl1zll RlÜ• 
gösteren üstat sanatkarların hatıralarını tecaviz kıymetli eser veren Hamami za· 
ihya maksadiyle musikişinaslar gecele- de İsmail Dedeye tahsis edilmiştir. 
t:t::c:=ccr~...O""~:c-..::c:=~==~==ı::t!:cet"'"~..c:::=c=-.::c::::=========c= 

Maıış iizerinde Rı..syanın her 
bir hava mu- yerinde mitin2-
harebesi oldu lcr yapılıyor 

Londra 5 (A.A) - İngiliz hava ve da
hili emniyet nezaretinin bu sabahki teb
liği: İngiltere ilzerinde dün geceki düş
man hava faaliyeti bir gece evvelkine 
nazaran daha şiddetli olmuş, !ngiltere
nin merkezinde müteaddit yerlere bom
balar düşmüştür. Faaliyet merkezini bil
hassa cenubu garbi ve cenubu şarki böl
geleriyle cenubi Gal eyaleti teşkil et
miştir. 

Mühim hiç bir hasar olmam1ştır. Bir 
kaç ölü ve yaralı vardır. Dün gece üç 
düşman bombardıman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Moskova 5 (A.A) - Stalinin nutku 
yeniden vatanperverane tezahürata ve
sile olmuştur. Murınansktan Tifüse ve 
Tallinden Vladivostoka kadar her taraf
ta büyük mitingler aktedilmektedir_ 
Stalinln nutkundan ilham alan Sovyet 
vatanperverleri Sovyet topraklannnı 
son damlasına kadar dövüşmeğe karar 
vermişlerdir. ____ ,......, __ _ 
lngiliz kabinesinin mü

messili Kahirede 
MANŞ tl"ZERlNDEKt MUHAREBE Kahire 5 (A.A) - Son günlerde ln· 

giliz harp kabinesine tayin edilen bay 
Berlin 5 (A.A) - Dün öğleden son- Litelton Kahireye muvasalat etmiştir. 

ra 20 kadar savaş tayyaresinden mürek- Vazifesi, harp kabinesi namına. orta 
kep bir tngiliz hava filosu refakatinde şarkta askeri mahiyette olmıyan bütün 
bir çok avcı tayyareleri olduğu halde meseleleri hailetmektir. 
Fransız sahi1leri üzerinde uçmağa teşeb- ....... ---
büs etmişse de Manş sahillerine varma- Lord Ralifaks 
dan Alman avcı tayyareleri tarafından İn il 
muharebe vermeğe mecbur edilmiştir. giltereye ge yor 
Şiddetli ve uzun bir hava muharebesi Vaşington 5 (A.A) - İtimada şayan 
olmuştur. Netice hakkında henüz tam bir kaynaktan öğrenildiğine gl!re Lord 
malfunat alınamamışsa da se-klz Spitfa- Halifaks pek yakında muhtemel olaJoalı: 
yer teyyaresinin düşürlildilğü öğrenil- bava yoliyle hıgiltereye dönecek ve va
mlştir. tki Alman tayy~sl üssüne dön- zlyet hakkında hük:ümetlne malG.mat 
memiştir. verecektir. 

- Foto p;;.+Pm - - Foto Rüstem -

Yulıarufalıi resimler, General Kazan Dlrlğln d.,,. şehrbnlüe yapılan cencıze merasiminden ıııı lntlllaı tesllit etmelıtedir-


