
Fransa vıkıldıktan sonra Rus ordııs1•1uın her ihtimale karşı hazır bulunmak için sık sık yapttfiı 
manevralardan biT intiba 
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Har hır 
Arzettiği 

Yeni ihtimaller 
ŞEVKET BİLGİN 

"Antal va,, limanımızda bir hadise 
----------~--------------------

5oovetl~r netıce ye 
itrmot ediyorlar 

Ruslara göre ıaziget 
---o----

iki noktada R s 
piyades· ve 

tankları taar
ruza ı[eçti 

Almanların Din yeper 
nehrini geçmek te
febbüsü tardedildi 

---.()--

Çolı şiddetli mıı1tal'elle· 
ıer oldu. Almanlar ağır 

zayiat uePdller .. 
Mosk.ova, 7 (A.A) - Sovyet sabah 

tebliği: 6 Temmuz günü motörlü cüzü 
tamlar arasında muhr.rebe O.trov, Le
pe} ve Novograd - Volinsk bölgelerin
de büyÜk bir ~iddetle devam etmiıtir. 
Ostrov bölgesinde clü3mana kaqı ya
pılan enerjik mukabil hücumlar düşma
na ağrr zayiat verdirmi4tir. Bütün gün 
Visna bölgesinde çok ıicldetli çarp!f
maJar cereyan etmiıtir. 

RtJ~ MUKABtL HOCUMLARI 
~leden sonra tank hUcumlarma ma

ruz k11lan diifman motörlü lcıtalan teda-
füi vaz!vete l'Pf'Tll~l!P mecbur bırakıl-

••••••••••• 

ı Rus harbınadair 
yeni Alman res

mi tebliii 

Alman paraşütçüleri bir inis 
PMIOM?l~'1 

i'manı~r mutemadiuen 
par ı ~tça lndirigorıar 
Rus ordt!sunun 
arkasında da 
kanlı bjr mü-
cade e var --

- ~ ._ ....... "-=! ----
ori .e e son hare~at 

In2ilizter "Ra
vak" a doiru -· 
ilerlemeie 
başladılbr 

Almanua -R aııı ftarb ı 
ütiin cepheler• 
de esa h hare· 
ket ve deiı
şiklik ok. 

Ruslara göre Alman• 
/arın yeni yarma te

. ıebbüaü alıim ltalclı 

BaJtılıta ,,,,. Alman tall• 
tellJaldıtl ve destıeoyerl 

talarlp edlldL 
Moskova, 7 (A.A) - Sovyet istihba

rat bürosunwı bugUnkU tebliği : Y edl 
temmuz gecesi Ostrov, Lepe}, Novogra<l
Volinsk istikametinde çarp~ de
vam etmiş, fakat cephelerde esasb 
hareket olmamıştır. Ostrov istikametin
de kıtalanmız, dilşmanm motörlll Jruv .. 

- SONU 2 el !:.l.Y:"ADA -

Amerika Genel Kurmay .S.,lamı 
General Ma"'°l 

A11arııa hazırıaııuır 

Zamanı eelince 
l,S milvonluk 
ordusu harbe 

girecek - -
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-- O kıvmetli tas • 
nerede?-

-1 
Fiat müraka
hesi iş erini 
takviy~ için 

C~nqene Memo. içinde b11 ' arı h1ifter!~n 
farlnnda değildi.. Fahat anfamal:ta geı:!Jınıedi.. Çal~ma tarzının değfş-

ı.ı.. kal b nı 'dd' tt··· ·L· h k' tirilmesi dıiisünülüyor Firuz b<'v Penbenin yanına ya._:,'8- ım u o arın ı ıa e ıgı gı,., " ı- ' 
rak dedi ki: kalen zümrüt mü? İstersen şimdi ridip F•al Mürakahe komi"YOnU bugün vali 

- Hiç korkma, ben çok zen<?inim .. bunu bir kuyumcuya l!Ö!•reyim.. Deli- muavini B. Ekrem Yalçınkayamn r>is
Padi.ah send•n ne kadar çok altın iste- kanlının iddia ettiği ,l!ibi acaba beş yüz liğinde toplanacaktır. Toplantıda komis
mi• olsa, b..n bunu "81la vPnne1!e mPk- bin allın değerinde mi bu yeşil taş par- yonun bundan sonraki çalışmalarından 
ted!rim. Ciinkü içi altın dolu ha1inele- çası? ... daha verimli ve ınüsbet n<>ticeler elde 
ri n var. Sunu al. <cnd" dursun. Bu su- M•monun odava girmesi Penbenin ak- edebilme!<: icin mesai tanına ba•ka bir 
r ... ~•ln ~öziinvo bPlki de- itimat ede~in.. hn1 ba«1na f{Pt.ddi. Ko<"asının par,.rf:.n 5ekil verilme~i p;örüsülecck ve keyfiyet 

B·1yle di,·rn Firuz bey kovnundan ol- ba•ka bir şeve eh=miyPt verm•cliil'ni' lıir rapor halinde vekfilcte arzedilecek
dukca bUyülr. müdevver ~·kilde iri ye- anlatan bu sfüleri sövlcm!"'i cin<'•ne ka- t;r 
şil lıir taş çıkardı. Bunu Pmbenin eli- munı derin bir su,...ıte öfl,•l•nnirnişti. 
nt:' tutusturarak: MerrıoTlnn üsfiin~ do'!nı yiirüyerre\c: 

- Sana verdiliiın bu parlak taş hali.• - Behev akılsız herif! diye hovı.•rdı. 
:r.Umr!iltiir. lnannıa>San mütehaııs .. kıı- hüyl• tr lik•li bir 7"m•n<ia ••n h~la oa
yumc."t:.l:ıra ~s-tPrf'hilirsin. DPğeri bec;:: rn dü~ünürsün? .. Hovatla mPmat h 0 v-
y:;7 hin di11':a alhnınMan fa·rl?rtrr. nin~P bir ~aat ya$3.maktsııvız '''7. !'imdi' .. 

~i,ııdi ctÖ7iin1ı:ıo inandın mı? S'"'nin hak.. f.Aad~m ki bana b11 zümrU<lün vpril-
k·n:i:t pn\: iyi diic:Hn ... Pl~'!l ol~u~una vr d~Oini cluyuo M'rendin, zivaret("il"rle 
san:ı ivil:ı.c 'C'tmf'k i~tcodiöime ka:nant ~r- ar.ım17da geçen konu mayı da i~itmiş 
tircl~n •1ü? nl, .. "Jktllın ..• 

- Fabt hiç tanımadıi"nız. ilk d•fo Herif! nadisah hu Mkam bur>va l'e-
pfırdii~ilnliz bir b::tkı(_'J \r~nına neden İyi- l,.,..ek •.. Vf& h!lna sun'? altın V.,!)maklı
)iJ· \'Jlon1 k i~tiyor;tınuz?.. rlım irin tPltlifte bulunaca'k: ..• Ben pa.cli

p r-\.ıe .. :n bu su~line kar~ı Firuz bev r..hın elinden yakamı nasıl kurtarabiH
ha'Z'in bir Slır~tte güllirrui}•erck s1.ı ceva- rim'! .. 
bı vrrdi: - Adam sende PP.nbe ... B•n hu i•t" 

- Or;ıst brni'"ll bilec ~im L-.. Bu no\c- 1-ı;?..im irin büvük bir tehlike cıilmti\~o
la"l h•nim sa1<lamak istedir.im hlr sır rum. Sen bunlan bPn yantım diye. hani 
te ~1-ki et te ö~'l'Pnf"T'l,.kten vrı'l l!ec. R .. l- 1';,.. zamanlar bir takım alhn ve Jrl.in,üs 
ki d • h:ı surPtle. altın \·~n ~ive oaclic;::.a- 1<ii1Pfl'1P-r eöstennio:tin. bıtnl::tn ven1ıt0n 
lnn rııiltı:ıomruiTv"'n beni ta.,.vtk etfl"lrı.ı,;.in- vtınm('1ctPn S"'ni kim mPn~P"r. İcti.f"...l:~;n 
d"''1 kf'ndimi kurt~1'"1nıs ohınım_ S"'n,. v~kıt h11nl~rd;:tn parliq:thtn talP-o etHni 
y;ıırdımfla hulo'tr•·,.~k1 1 rlım icin bu da bir ...,;~tarda tekrnr v~n:.H·~ın ı~ olnr bitPr. 
s•t..o., tr•ı.n etml'7. mi' "\•., bu ist• o kadar büyi.lk tehlike gör-

f.:l ~ pııl~~·n va?. H" '!lk~m SPni zl- m;vorum .. 
y;"'"'t t"flncPk ol.,n hlint..-~r da,. hPr no Pnnl,Pnin dud:tlc:1Ar1Dl jcrt-i'hfaf mana.zı-
t lrHf ede-r:n ttdrlntmPv;fl rnuV!'!falcnt rP- n1 tac;::•u~n hir tt-be~iirı ·k::tnl!lnuc;tı: 
v;ob1 vPrmPlic;::in. 'Rıt ~~nin ic.in hayatt bir - ZavATit arl~m. d 0 rli bcıonfm s:"lno:t o 
e1'.,..,..mlv'"''İ hai.,rlir. .,."'IT"~n oöc;terrli~t""" bu k-iilrr>1PMT\ rPn1<1e-

s~vpt Sultan Muradq bPn altm vana- ,.i ~ltın va j!Ümiİ'-İf :-ınıiıTıvorr1tt amm;\. 
m!lm Oiyp.ee-k nlnr~n- bin "'~.,,"' olQlll hi- "11nlRr ~·1,fp vr tpklltti. 'RuTll::tr1ı ~e-nin 
le par,i~1ıın pl;nr1Pn hic J,lrini t.n-rt:ınt- ..,.;hi an+~ll"rı k~n0ı,.,TH~1< fT'iim1rlinr1Hr .. 
fl\R7.ct'n. Bu s· 7.lcrime colc dikkat Pt ıi',.1.-"t hlT rınO•c-;.h alO~tıl~l-ıair J'ıi' ~"n 
M~r'1.::-tin nPvi ieıtn ettirir.:;P' nna ~X'l'f" c:un"t a1•1n ve yiimHc: vanma~;ı rr:ı"k o/!'t-r!:lcı
h-ııı ..... k'"tt .. h11111nmakta serbestsin ... Al- hm ... FAlrat nn+;,..,,rlP v:ınmai'iı muvnf
]al1ı ısmarladık. f~k oTamaılım. Y~ln17'. hakı'rn alhn rl"lndİ 

p.-.nbe tiıtnld11"11 havret VP bııı.,...11~1'ıl VD kurc:una dıı ftilmi_icdl nndı"'~n b;"' ?Ö

J.:ru.,1ıv~n dPT"İn ko""ln'ttnn truri.-1 altin~., t1intis VPMT'lr>Ö"p mtıvrıffak olrlıını. 'P.ı1n
Jrnl<111rak hir krlimP bil ... Mn1n~'TH'•;.~ T'l"Hlc- '!'l'l"H'\ 11f.,1r hir muavene n"" S:'\ht,...l;kleri 
t~;,.. o1-ımadıctı t':ı.,l mtc;af",.1n,.;nt nthrr- ~""'h"l hötli olur ... 
ls~""'\c j,.in ypJ4nrf Pn °k1mıl~.,...,""'""'k V" fı,;.t-ııı. ı!Örii~1nMun ya' •.. Ne k;:tM:lr bii
kü,..Uk l-tr h~l'°'~Pt Vrt"flm~k imlr~,.,,n1 ~ ... ";;~ bir tPh1;1'-P ir;nd~ 1'111 ... ,.,rlu~umuza 
h111ıtJ"-ı~ı SBn\i bir t~c: f'lll""'';\~\ i~fc; ~- -t--11 f'--~n "klı" na e-rdi mi~ .•. 
hi v~-Mnöe C":~n"1'Z VP ,,~~\.t-fc--;"'. kaJdı RHinrfit;( VPrhil"' e!C:gı::on C'nk kork;:ık 
Ml ...... rı-1.,.r 04-ırlpn rP"'llio yi+t;1Pr... "1""n Mı:a.,.,onun ıq\l1n1 "~'""~"'TI ~lTTI~;ı,~ 

Riti<ıilc nd~da h11l11n~n VP kan1 er11l1- 1.-arı~rnn bu 'F!Ö71°ri Y.Afi po1~f. C"'1'1""'°ne
,,..,'\ 'k-11lA~ını Cll\yıva'M"k PPrıl)e 11P m1- nin bıt>+\ hP"7.i pt~~k p .. nhf-vP dP..ti k;: 
ııafl>-1•'"1 nr•=tlıı cel't'vı>n p~•n knnn•- - S..,..,•rl• oldu~ı j!ihl •imni d• hizo 
n""VI dirılomiq nlan ~nmircl Memo kın·t- ~rol ıı<trti"~ii dp~rıP-!. •• Am~n k~T"1<"1~ 1m. 
.,nm vnn'"• m••rek h•yecanlı blr se..<l• vUkte hAfif. J'lahnda al'ır nevimi• var"2 
PCT1hı>vP d•rli ki: 'hemPn tonlpvm buı:Un~en teri yok, şim-

- Ah• P'nbe ..• Mi.<>fi'°1n ~•na ver- di yola çıkalım ... 
d1<T! o kıvmPtli ı.- n•rM•' Ve hem ha- - 'Fl t T M F n t -

o:::ıoo ... s>> :ı c~c ı::ıc JC'r-'J~~~.Q'.e~ -~~JY. 

HAV SllAHI 

Tavvarelerin 
i~hirliii olma-
dan zafer müm· 

kün de~ildir 
----<o----

YAZAN: Sadri ERTEM 

nln Amerikadan ı?elen yollan emnivet 
P.ltında bulundumak mecburivl!tİ V:'\Tdır. 
F.mnİvf"t altmda bulundurmRk irin de 
hu yolll'lTa ~~kim olan ü~l""ri tı1tmftk hir 
zarur,.ttir. GroPnland. A~or ad lııın bu 
vol Ü7el'inde eh~mmivPtli mevkilf':rdir. 
Hele Afl'il--anın parb1nda bir rıkınh te$
kil edf"n Dakar. lnıriltf're icln cok "'""'m
miyet11d!r. ln<>iltereden c•nubi Afrilca
va Piden. Uzak sarka piden gemil ... r bu
Tadan preemei(e mecburdur. ("',,.nubi 
_ı\ır...,.rikndan p,rlen gf"mİlı-T yinı- nl'lkl\r
la eıkı bir surette alakalıdır. Dahr li-
1Tl&n1 bugüne kadar ehet"r"miveti.,,i birin
ri plana c11cAramam1~t1. Fak~t hava ı:i
•~hının f.ikivetl bu limaM bir ba•ka 
J.iiviv.-t hahş.-tti. Bu~iin Afrik~Tlın Sü
Vf"VŞ kadar. b~lki df" ondRn d'\lıS\ mü-
1,i.,., olan noktalarından biri halini al-

-------
Sah;psi z, serseri -,, ~. 
d~!er ımha f'dilecek 
Belediye, son zamanlarda fozlal:ı5an 

sahipsiz kedilerle şiddeUi mücadele;;e 
r,irişmic:tir. 1zı·nirde mC'\·cut olduğu t.:ıh
n1in edilen 3500 .serseri ve s~hipsiı k("
dinin kısa bir zamanrla imhıısı için la
z.ım gelen tec.lbirler vlınını~lır 

V l!.ı~ t:; LWOf!,. 
Vilayete ait i~e.r hakkında v"killet

lerle temaslarda bıılunmak üı.ere bir 
müddet evvel Ankarnya giden ve or"
dan rır-r:nnen İst::ınbuJa r.eç~n valimiz B. 
Fuad Tok•alın Caı·~amb• giinü şehrimi
ze gdme<i lıekl~nmektcdir 

-·~ 
GeJı<>rater. tlfderdw 

Aydın Mebusu B." Sakir Sener Sôke
den, mülldve müf·t~lerinden B Mu•
tafa Rursadan, nnfia müfetli<i B. S..ref 
Solu Denizli~en S<"hrimize gel..,;•lerdir. 
Ezine kaymakamı B. Ali Cemal F.zineye, 
İzmir ziraat banka<ı müdiirü B. Tarık 
!stanhula gitmişlerdir. 

- ••#iri- - • 

• 
Göz Doktoru B. Milhat Oral yaz tati

lini ~ccirmrk iizere on beş gün şehrimiz
den avnlmıştır. 

Avaetinde yine hast~larnu mu.ıyant
hanesinde kabul edecektir. 

-------
ZABITADJ\ 

ırnıal!~n~tUt '\1a;<alndıla" 
KeçecH•me Yeni ;..,kekta Emin o'~u 

Hakkı ve Mehm<>t o" u Fi rl bir el'l•ıı
ti sırP•mda kadın ytizllnden Mustafa 
o»lu Ha•anı bıcakla kulal!ından yHnla
dıklart ir1r!l°""ıı:ıivle tntt1lmuc:lpf'd1r 

,r~MQt 1'"""N,,,İNF. 
;u ,J,\,R'JPAK! 
Karantinada 96 ncı sokRkta Milat b

rısı 33 vo<ında Selahaıtin Nuri karm 38 
ya~ınd~ Nerim;ının evine srirrrelc varic;i 
bu111nduğu bu Pvi i~tt.~l ettii!inl id~ia ve 
kPndi ken~ino ih\ı:ak1h81<: Pttifıi 7pl-,ıta~·l' 
<ildlvet ~ilmi.tir. M•1Ah•t hak.kında 
lran~..,; talcihııt icr.ı e<l•lmf'kteOir. 

r~,. ""'!:1'~ hctnu•~~ 
Kar<ıynkada Alavbevde Solih pa•a 

cadde•i~d" ket bir bol!ulma v~kası ol
m1,~tur. 

Deniz konarında o;'llamakl> otan z.,._ 
keriya o2'1u on yasında Kem~l müvaze
ne.inl kavbederck den!.e dU~mUş ve 
yllzm• hllmoo;;H,.,~en boğulmuştur. 

pr.t np. E 
Fö' ünde fJir '1ara~tı.ıma 
öd<"mis kazasının Birgi nahiye<ine 

Cirit muharebeleri hava silAhının, et
rafı denizlerle çevrilm!a ıı&halar ilzerin
de ne derece müessir olduğunu göıteren 
bir mi,a! oldu: 

bnl\lı Be•deme köviinde bir yaralama 
vakası olmu<hır Köy civannda kovun 
otlatmakta olan 12 ya<mda M•hrn•t Bol
lınm vanma a'"'' köyd•n Ali o1'!1u Os
man Er. koyunların oradan cıkanlmaıa-

mı~llr. nı istemis ve bıı vilzclen ara1anrı'1a kav-
Ru ııehepten «D•karo C•nn•l D .... J(a çılrrn,.tır. N•ticede Osman Er M•h

~nlle g~n .,.ne bir pl,ın yapmak l..tedi. met Ballıyı tab•nca ile sol kolundan Cirit muharebeleri Akdeniz sahille
rinde ol"un, Atlantik mıntakalannda ol
ıun ha.rbin yeni karakteri hakkında en 
vün•hlu fikri ilnde edecek bir kudret
tedir. 

Norveç harbi ile ba~layan, Atlantik 
muharrbelf'rinde kendini his~ettiren ha
va silahı, Ciri~ muharebeleri ile asker
lere y'"ni stratejik noktaların tutulma~ın1, 
yeni üıı:ıler f"ld edilmesini zarurileştir
m"ktedir. Bu vaziyet karşısında Ameri
kanın ve lneiltercnin gözleri Atlantik 
iiz~rindcki adalara ve ıahillere dikilmiş 
hulunmaıktadır. Adaların ve sahiJ1eTin 
hava silihı Ü!'l!Ü olmak bskımından haiz 
oldu~u ehemmiyet, geçilemez eanı1an 
manialann nihayet dakika ve aaat hesa
bivle İ!ti18v1t maruz kalmaMndan dola
v1~,,. 

~ 

la\<;., muvaffak olmadı. a~ır sureti .. yaralamıs ve kaçm\stır. 
Fakot bu .. ün Amr<ika için. lnıriltne Yarıılı memleket ha•t•h•nesinde te-

'dn. Almanva için cDakar• ü"'ü ve At- davi altına altnmıstır. Suçlunun yaka
lantik adalın ehemmiyetli bir mevzu l•nması iı;in takibata de,·am edilmekte-
halTni alm~br. dir. 

Croenland ad .. ı uzun umanlar bir p~ .. ~-~· ;.;-, ·nt efm~.!I: .. 
1:-nz d~ry~!t1 unılırdı. Fak11ıt buf'.!Ün Ame-
..;ka ile Almanya arasında bir rekabet tkice<mPlil<t~ A ll ol!lu amrlo Sahabıl" 

d A 'k h' .. avnı m•hall•ıl'" 18 va.,mh bir kızı vA,di 
rnev7uu ur. mcrı anın ır gun para- . . 1_ "M l tf ... "dd" 1 tu 
"'iltc;ü ve tftvvare akınına u;-rama!'lı mi.im- J'7dıV3C'nı 1 n e ı~ ı ıa o unmuş r. 
• ·· ·· "ld" ... · · A 'k · l<•rnol va1.:•1•nmı<tır. ırun gonı •1<1'\' ı~ın merı anın mA•nı'"lı-. 

v•tinl şlmdid•n ıarkt Atlanıik -.hille- r,;.,ıs.f'I ~!' Pt!~~hıP. f.!phq ... 
•inde tarsin etmek zaruri görülmekte- ... Torbalı kaza~=nnın Karakııvu köviln-
dir. de cirkin bir kıı. kncırma h~nL<esi ol-* mu•tnr. Rekir o~lu O•m•n. Mehm~t o<'<

lu Mu<tafa Can ve H"lil o~lı Mııslafo 
Su balsan adınila üc ki<! avnı knvd•n 
15 ya•m~~ bir km k~cım.ışlar ve iffeti
ne t•••llüt etmi~lerdir. 

Cirit muharebelerinden sonra Bf"ra
hatle e:öz:e çarpan bıı hava üstünlüğü in
,,a"1"Ta ,un~ hıpat etmi"tir1 

Suçluların hen•i yakalanmış ve adli
yeye verilmişlerdir, 

HABERLERİ 
An karada yapılan müsabakalar 

Türkiye bölgeler arası 
Atletizm şampiyonası 

20 teınmıızda yapdac:alı milsabalıalar progPamı 
Atletizm gurup birinciliğini kazan- Müsabaka ııeçıneleri 20 ı..mmw: g{l-

mıı olan Ankara, lçel, latanbul lzmir, nU sabalu yapılacaktır. 800, 500, 5000 
r rabzon bölgeleri atletizm takımları metre haricinde btitlln koşularda ancak 
arasıDda (Türkiye bölgeler arası atle- albşar kifl öğleden sonra yaphacak f!. 
lizm çampiyonası) 20 temmuz 1941 oallere bırakılacaktır. 
pazar günü Aokarada yapılacaktır. 

Müsabaka mahalline bölgeler 20 at
iet ve bi, idareci ile gideceklerdir. Böl-
11ede varsa. bu idareci eğitmen olacak
tır. Aksi hald~ tercihı.n atletimz ajanı 
veya aıl•tizm işlerinden anlayan bir zat 
~önderilecektir. 

Fazla. atlet ile iştirak arzusunda bu
hrnnn böl~elıer masraf farkını kendi 
bütcelerinin aUeüzm tahsisatından kar
t:ln.;,acaklardır. 

Bir atlet bayrak yıı,rı ı haıiç., Üçten 
lnla mÜs•bakay girmiyecekıir. Yalnız 
H•lkan bayrak varışınd bölgeler diledik
~t-ri kadar takım ithalinde aıerb-:atirler. 

~1ii'l.,bnkalarda en çok sayı alan ta
kım Türkiye bölgeler arası atletizm 
ı:..ampiyonu sayılacaktır. Sayılar şu şe
~ilde veTilec•kt'r: 

1 inci 5. 2inci 4, 3 üncii 3, 4 üncü2, 
1 j"ci 1, 6ıncı O 

Bayrak yarışlarında bu aayı]aT iki 
ı~ i •Ti olarak hesaolf\nacakhr. 

Gurup birinciliklerinde yapılacak 
-n'.i•,,.hak11lp,r şunlardır: 

100, 200. 400, 800, 1 SOO metre düz 
"ocıular, 11 O metre m<'\nialt R~lkfln bav
·ok yamı, (800 x 400 x 200 x 100), 
~iille, diok, ~kir,, cirit atm•hr, yüksek, 
"7t,n, Üç adnn, 111rıkla atlamalar. 

Seçme programı "' aureıle tatbik olu
nacaktır: 

Saat: 9.30 200 metre - ııülle - yük. 
sek, 1 1 O mania • disk - uzun atlama. 

Saat 1 O. 1 S 100 metre - cirit • üç 
odım. 

Saat 11,00 400 metre - çekiç • aınk
ı.. yük•ek. 

öğleden aonra yapılacak fl.naller pro
gramı şudur~ 

Saat: 15,30 l"eçit re•mi, saat 15,45 
110 mania - gülle - yiikııek. aaat 15.55 
100 metre - uzun atlama. saat 16, 1 S 
1100 metre - di•k. saat 16,40 200 met
re - üç adım. ıı&at 17, f O 1500 metre -
drit - sınkla yüksek, ••at 17,25 400 
metre, •••t 1 7. H 5 000 metre - çekiç 
eıtma. 

Bütün hu müsabakalar tamamlandık
tan sonra Balkan baynılır: yanşı finRli ya
pılaC"':Aktır. 

l"TANfflJLOı\ YAPILACAK 
Mll'IABAKALAR 
Türkiye bölgeler arası altletl:ı:m şam

oivon.,,smda ve daha evvel gurup birln
C"iJiklerinde iyl dereceler alan veya isti
dot ve kobilivetl~ri ile dikkat çeken at-
1 ... ler, 24 AP.ustosta İstanlmlcla yaı:ıılacak 
!Türkiye aletizm birinciliklerine) '8h
L:f"n dnvr.t edileceklerdir. 

•ı••••,.·•ı•·•••••••••"'""''''•ı•r•••"••u•••"'''''' ••· · · · -·••••11ıı1to••••" c••• •••••• ''''"''''"'""''f 
t;1>,.o.,,.y 1'."'"7!.,... ~irl"in 
tııflıP•~'!J'll'I f.P.~P~fı:Üll' P.tti.
MPrlıum <1enernl Kazım Dir1'4:in o~u1-

1:orı dl.in vü8~·e:t nıakan11nda vali muavi

~i B. Ekrem Yalçınkayayı dvaret ed,.. 
.. ~k 1 crnazP m~ra.~imindf' vH.lyf'tin crle-nk 

n1\nJerrnck s •reliyle ele ~..,,li B. Fuad 
Tuksalın ~(;,;tcrcli~ yolon al.1kndan do-
1.~yı tes~kkilrkrini bildimıi~lerdir. 

D''n gece i. anqın 

WP•~ ....... ••ıe Pıef P 
;"'*1_,.,4 ,,._ 

ede 

v115,,('t rlntmt rnetlmeni dü.n vali mu-
avini R. Ekrem Yalrınkavanın rı-l<llmn
de tonlanmt!', runıam"sinde bult1n::tn 
madde1eri P<'rü•~rek h11nhr hakkında 
İ(':O"l PMrn k rn1"1arı vennl~tir. 

"' Diin beledlve rla!ml encümeni Or. 
B~hrrot U7.nn rPislif-inclf! tonlAnm1~. ~t'h
riınizde y:lnılma-;ı kararla.<>ttrılqn bazı 
insaatı müteahhitlere !hole etmiştir. --

UrJ111d,..., "'"' ,..,.,. Om Dün ~kşam sant 21.0R d~ Karantina-
da İnönU cad inde 7. um ralı dört ffndıJ.. • 
katlı evin c"mn.,rhane•inde yanan H!rs"lıktan Uç aya mahkO.m bulunan 
odunlardan oıkan kı\'ılcımlar bacavı 1 Ramiz Ö1.demir Urla hllkümet bahcesin.. 
'"rınış ise d~ vetişcn itfaiye nleşl blt· de siper kazmakta iken firar etıni$oe de 
yütrneden derhal söndürmUstilr. •biraz sonra tutulmuştur. 

... ~ ,. .,. ....,.,.._..x· ... ,, ·-~~ ~~~..t.:"""..,.,..,...,.,ı::ı"'a"'oı:ov"'"'"" .... --~ 

~ ı h?r at Almgn •a - •'Sil qrbı 
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at at~e tutmuştur. 
Kahire. 7 (A.A) - Orta şark tebl'ği: 
Surivede füntli latalar Berkoccyin 

otuz kilometre .arkında bir mevkii zaı:ı
lelmlşlcrdir. Britanya kuvvetleri Hu
mus llzcrine ileri yürilyii.şlerine devam 
etmekted'rler. 

Merkez cenheslnde Cerlm'<'lin sima
l!ncle hazı mü,tahkem mevkileri aldık .. 

Sahilde İnıtiliz kuvvetlerinin vardımı
na mnzher olan Avusturalyalılar, Da
mur nehrini geçmi!i! ve baslıca Vişi kuv
vetleri ile tema"8 gelınişlerdir. 

Londra, 7 (A.A) - Royterin Suriye
de sahil mıntaka•ında Damur cephesin
deki muhabirinden : 

Gece yarısından biraz sonra A vustu
ralya 11iyadesi Damur nehrine dojtru 
vürllmll•. nehri iki noktadan geçmeğe 
muvaffak olmu•tur. Köı:ırüler. Vişi kuv
vetleri tarafından ablmış olduğundan. 
efrat. havan topları ile mitralyözlerin 
atesi altında nehri geçmek mecburiye
tinde kalını.tır. Bu harekita İngiliz top
çusunun şiddetli atesi ile bru;lanmıstır .. 

Ben, gece vakti harek5t başlarken 
olajda idim. Evveli toocularımız. sonra 
harp gemilerimiz sahildeki Vişi hatları
nı ve müstahkem mevkii atcs albna al
dılar. Bu esnada avcılarımız uçuyorlıu
dı. 

• BASTARAFI 1 lNCt SAHiFEDE -
vetler'nin cephemiz! yarmak husu.'!llll
daki bir çok tc.sebbUslerinl geri pils
kürtmü"1Ur. Gece carpı.,'ITTlalannda dUş
mana bllyUk kayıı:ılnr vcnlirilmi"1ir. 

Tonosk istikametinde gıırb! Dvinfa 
nehrini g~ek istiyenler, blittın J(e<:e 
taarruz etm'.şlerdir. Dü""1an bUvük ka
vıplnr vermistir. Harp devam etmekte
dir. Lene! istikametinde kuvvetleriml
•in mukabil taat'r1l21l ve çarpışmalar 
devam etmektedir. 

Novograd - Vollnsk istikametinde 
dUsman motörlü cüzütamlannın şarka 
do.~ru yaptıklan bir yarma teşebbü.•ü 
ak'm kalmı!;lır. 

Be<arabya ccı:ıhe<inde dllşman ağır 
zayiatla geri piiskürtlllınü<lür. 

Dil!er istikamet ve bölııelen:le gece 
hummali çarpı<malar olmuştur. 

Bir Sovyet deniz filotilla<ı Riga kör
fezine girmek istiyen bir düşman dest
royer'.ni batırmış, Flnlandiva körfezin
de de bir diisman denizaltısı mayn tar
lalarıı:ruza düşerek mahvolmuştur. 

-------
tusı~ra rrör~ vııziu~t 

- BASTARAFI 1 tNct SABİtWE • 
RUSLAR HER ŞEYİ 
tMHA EDiYORLAR 

Harbın 

Arzetti~i 
Yeni ihtimaller 

____,,_ __ 
ŞEVKET BİLGlN 

1 Ba•tarajı 1. "' Sahit~de J 
Hritanya lelıinde ınülılın değMldilder 
anelmemesi inıkansn olacaktır.· 

JaJ>Oll)ar böyle bir ihümalln mevcut 
oldal:unu dü$ilnettk hcnllı kmuldaına· 
mışlardır. 

Amerika bu ihtimali mümkün kılmak 
icin barba faM şekilde müdahııle-' dil· 
şümnelrtedir. '' 
Şarkta mukavemetin ıaamw yıpratı• 

cı bir mııh.iyet anedebilir. 
İnı:iltere, Alman tazyikiyle başba<ıa 

kalmaktan kurtuluJ'!la adalarında At· 
lantilr.te ve Akdeniıde vuiyellnl ' ağır. 
la..<ıtıran tazyikin lıatinemeslnden istila· 
de ederek d~nnına ~k atır darbeler 
indirebilir. 
Smıu da itırar elnıek Liznndır ld Sov· 

yet Rwıyanm harp mahreldne rirmi.ş 
bulunması Almanya lehinde muuzam 
avantajlıu lemin eden hambaşltıı bir va
siyet yaratmıştır. Şimdi A vrupaya bak
tığımız ır:aman. kttaıla y~ milletle
rin hi. iyalında ve dü.ıtnrelerlnde bazı 
değj~lklikler hu"11le ,.,Jdiilul görmekte
yl7" na tahavvül biilıassa komllnizm 
diisınanlıiındıın ileri geliyor. Hümyet 
ve istik15Ucrine yoniden kavtqnıak 1'ruı
reti lcinde Y•"'Yan mlllctlcrin kendile
rinl czen tahakküme son derece derin 
bir nefret ve infial be.Jedilderi muhak
kak clrnakla beraber So"l;ellerin gale· 
hesi halinde komünizmin lstilnsuıa u~
ramak ihtimalinden daha az bir endişe 
dııymHdıkları muhakkaktır. Almanya 
Sovyctlere taarruz etmekle kurbanlan• 
nı en mülezat hblere ve dll<üocelere 
scvketmistir. Bugünkü 8artlar kinde bir 
anln•ma sııllıuna varmak belki en lahit 
yoldur. Fakat bu kadar khıler ve acılar
la dolu bir ôlemde buna lmkin •·ar mı• 
dır? Bu imkanın h&li ı:örülmemiş ol· 
ına• felô.krtlerin en biiyiiğüdiir.. Zira 
harp şimdi hakiki ınannsiyle ~ılanazda
dır. 

ŞEVKET BİLGİN 

ıwarı r üt madiı en 
p~r şütçO indiri:orıar 

--<>--

- BA~ARAFI t tNct SAHIFK'DE -
rerek bunlan hedeOerine vllrdıracak 
ol•n Alman panı.Ut~iileri e"'-eriya kil· 
(ük ~ıplar halinde inmektediT. 

Bu ımra•llt..Uforin hanlan kadın el
bbe<I, b:nılan Km u w.mııa. 

lan geymckte ve hemen hepsi R~• 
konrrnnnktadır. 

PJ)\ 'ÖRT.ElU.R DF. ASKER 
İNDİRECEKLER Mİ? 
l\f.,.ı.m11. 7 (A.A) - Albııv Strin. İz

v.,.tln ııawf!"'illdc nrşttffiği bir ma
kak-de diyor ki : 

Dfrınıan para•iitclllrrine knr'1 lmOa
nılan ruıul, NBT.ilerin Jlollandıı, Bt-lrika. 
ve snir yt"Tlenfoki <limrizlcrinl tekrtt 
etmelerine m3ni olm~tor. 

Almıın p.ını.tilçüleri harek8tm ba!lla
dığı ilk ,iinlerde hemen re11henin ar
ka"1rla hıiyorlanlı. Simdi İB<' yfüleree 
kilometr" arkaya lnmckt~dirler. Bunlar 
ııık sık Kmlhac: lstıt't'tini la'!lYan nakli· 
ye la:!')"lll't'leri tarafından :orer~ ahlmalı:
ta ve ekserisi hiç biT iş göremeden İm· 
ha edilmektedir. 

Alb'l:f makale!rinin sonımda, bmuı 
rahnen Almanların 11lanörl•rle kitle 
halinde a•l<cr indirmeğe te"'bbll! etme
lerini l><'klem~k tazım ı:eldiğinl yazmış
tır. ----
OlıarlGPın dllelılel'I 
••••••••••••••••• 
ldareı ""sastve pla!fl
na dair lJir temennL 
Aldığımız bir kac mektuba göre. İnci· 

raltında ldarei hususiye;;e ait plllia duş 
için su getirilememiş olması. bundan 
baska banvo dairelorinde mayo ve hav
lu gibi sevler bulunamaması şik&yetl 
mucip olmaktadır. Bu hususta villlvet 
makamının nazarı dikkatini celbederi%. 

····-
İzrnJrln hauası.. 

----0-

Ya,nn: EC7.ACT KP.MM· K.AKTA.S 

Amerika için Atlantik muharebesi 
yalnız lngiltereye ~apılacak yardımın 
değil, aynı zamanda Amerikanın masu
niyetini temin için de ehemmiyetli bir 
unsurdur. Bu sebepten dolayı Amerika-

Elinizde istt-r kara ıilBhı. hter motör
lü kıta. i•ter denizin oeyyar kolelerl ol
~un, bunlar tayyare ile lşbirli~i yapma· 
dıkra muvaffakıyf"t elde edem""zler, 

Bunun için milli müdafaa davamızda 
hava silahının manasını bir kene daha 
hatırlatmak lateriz. 

ve plajları 
RASJM PALAS OTELJ 

Ceşme kap ıca 

'28 Haziran· 

: 11111111111111 il il 1111111111111111111111m11111111111 111 = = • § 
§ IVZazarık § - -
~ Orkestrası ~ - -- -§ lnciraltı Plaj § - -- -
§ Gazinosunda § - -§ 13 Temmuz Pazar gllnü !nciraltı § 
; plaj GAZiNOSUNDA çalacaktır. :; 
§ Mükemmel bir orkestra dinlemek § 
§ ve hem d• deniz ve havadanh lstifadea 

Telgrafımı cekliğim şu Anda. harp de
vem etmektedir ve mermllerimiz, ı:ıor
takal a~aclnn nra•mda L•lık calmakta
dır. Düsman biivük bir mukavemet gös
termektedir. Fakat şimdiden El'kika 
nlınmımr. Damurun d~i!er noktasında 
da yollar acılmaktadır. Hariken tayya
relerinin motörlel"'i. ba$ımız1n üzerinde 
duyulmaktadır. Visi tavyareleri ı:ıek az 
ııözükmektedir. Bir tanesi dllsürülmüş
tür. Bu arada diğer Avusturalya !ata
ları, Vi<i karakollarının linline gelmis
lerdir. Bu karakollıır, nehrin sal! tara
fında mukavemet etmekt~d'rler. Vaı.i
vet henUz milı:ıhemdir. Fakat nehir ııe
cildiği icln "imdi Dumur kalesine mu
vaffakıyetli hücumlar yapmak imkAn 
dahilindedir. 

Kudü•. 7 {AA) - SalAhiyeıtar as
keri mahfiller Damur nehrinin impara
toluk kuvvetleri tarafıbdan ~eçilmesini 
Beyrut için yapılan muharebenin mü
him bir safhası telakki em•ktedir. Nehir 
"'Cri"inde dcrinli~ine haz1rlanm1ı,, olan 
müdafaa tertibatının geçl•ine mAni ola
-nadıM kavded\livor. Nehir üzerindeki 
b!r köprü ile başlıca yolun ilk çarpışına
\i-'1rda berhava olma!m& rağmen mütte
tik müfrezrle:rin nehri ge(meie muvaf
vaf olU$U Vişi kıtalannın müdafaa ıis-

Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebliıtl
nin mabadı: M...mıl Sovyet mıntaka1a
rında Alman kıtaları köylülerden hasat 
mahsüller!nl, bilttin bu~day, patates ve 
ct ihtiyaclanm c '"'akladır meseul mın
takalar köylüleri dü•manın kendi mah
süllerinden en küçllk bir kısmını hile 
alma<ına mani olmak için bütiln tedbir
leri ittihaz etmektedir. KnyUler <amnn 
yıgınlarını yakmakta, buj!day, sebz•leri 
yemi~leri tahrip Phıekte ve şehirlere 
ateş vermektedir. Kızıl ordu ile ııerl çe
kilmeğe muvaffak olamıvım kövliiler Çf'

telere iltihak etmekt•dirler. BiitUn bun
lar iaşe l!<leriyle irtibatı kes!lmi~ olan 
Alman kıtalannı en bUyUk güçlüklere 
uj!ratmaktadır. 

Rumen milleti Sovyetlere karşı harp 
yapmak i<teniyor. Rumenlerin Faşist 
zimamdarlarının bir bevannamesine na-
1.aran memlekette kitle halinde a<kerden 
kacma hareketi görlllmektedir. Bir çok 
bölgelerde binlerce kişi seferberlik em
rinden kacmı<tır. l 5 temmuzd>n evvel 
orduya iltihak edecek firariler icin 
umumt af çıkarılmıştır. Fakat bu tedbir 
de neticesiz kalmıştır. Firariler orman
larda ııizlcnmekte ve Rumen - Alman 
!atalarına mukavemet etmektedir. 

Hanııi memleketten bahscdilirı;e, ilk 
rafta havası ile suyu söylenir. f?.mir icin 
öteden heri •Hava!!l fena d•<tildir. fakat 
suvu' • dcnird; .. Hakikaten İzmlrde ev
velce ivi su bulmak pek kolav <evlerden 
değildi Bugün nıemleketlmizde her za
man her yerc1e iyi su temini ııek basit 
<eylerden olmustur. Havasına !!elince 
İzmir. cleniz kenan olmR'1 itibar'vle el· 
bette havası iv! bir memlokettir. Dikkat 
edili""' şehrimi•de hllvlik bir ha,.,. de
ği$iklii\;ni kahulde tereddüt etmemek 
eercktir. Memlekctiml1.in incirlerini ı:ıi· 
sirecek, üzümlerini olrunhı~tıraralc. ku· 
rutacak sıcaklar ikllm'mizin icaı:ılann• 
dandır. Sıcak baska. muka"i hava bas· 
kadır. Dikkat edcrscni?. kabul edecek<i· 
niz ki İzmirdc sıcak oldu~u halde ka.,,..,t 
verici bunaltıcı, nef P~ almai!ı zorlasbrı .. 
cı ha~alar olmıvor. Bm mll!ehııssı< bir 
in•an sıfalivle del'il. söylece dtlsünen bir 
vatanda• l(ÖzU ile bunu ı;chr1mi1ln a~<:
landırılma•ıııda buluyorum ve bence !' 
yine Dr. Beh~et Uza dayanıyor. varol· 
sun .. 

Cumartes1 gi.ın11 c.\t!dı ... En mükemmel istirahat yeri ve sıhhi banyolar 
R AS l M PALAS OTELiDiR. § için fırsatı kaçırmayınız. § - -:i 111111111111111111111111111111111IUll111IUIU111iti1111;:: 

trminin zan edildiği kadar kuvvf"tli ol
madığını, yahut topçularımızla sahilden 

1.arp gemilerinin açtıi(ı top ateşi altında 
rrıühim hasara uğradığını göstermekte
dir. 
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Memur alınacaktır 
IADNltftıittttMMA31 

'' Nazi Muamması ! 
Dul kadınlar 
neden daha 

çoktur? 

~ alafranga keman ~ 
~ dersleri verili yor ~ lzmir incir ve üzüm tarım sa-
~ :1c1U:::bu h:u: t=0~eie:~ tış kooperatifleri birlii-inden: ,, 

----~~~~.~---------..,.,.,., . 
Gtto Abetz•öslerble ,,.,,..,,,.n Nadk'!rl f~~le 

§ :~m musikimize de bUyük :§ t Malhabttakl koopeı;atiflerimimde çal.ııtırılmak bete orta. li.e •e ticaret mek.. 
~ Her g~ saat 18 • 20 Cumartesi ~ ebl ~MUnlanndan imtihanla 'lmltıase~ aitajyer alınacaktır. 

S k 
___ ,_ S gUnlcri: 17 - 20 Pazar~eri: 9 .12:: k L':ı.tihan. !21_1(941 cu~arteai sa~t I~ te yapılacakbr. hteldilerin imtihana 

tasvJr edlyol'da : Köl' idi' rıuuuet, ne "':dar süre· 
ceği llellf'dz lllr ne11ı 1ıara fJalat ••• 

~n o uyucu.Mlnmızdan B. Seyfi 5 ye bdar Gntelyü tn&ıü cacldesi e a teraıtini ögrenmdc uzore birliiiı1tıze miracaatla?a. S 7 ~ 46 (1 S09) 
~ktug. dul lca1mıı bdıniann sayLllnı n~ ;: 41 inci sokak 18 numaralı evde ka- 5 
des&. d~ lcalmq erke'ltlerden daha ; bul dllr. 1 - 3 (1500) s • .. ~ melldlyetll GaPp l.trtyltlel'I l"etftle• 
çok olducwna merak etmif. Baaun ~ = = S-..cD: 
bebini gazetenin sibat sütunundan aonı• -1111111nt1tttlHlnllllfllllltnmlHtHtnt11111111111ı= ıu,, 
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ler!ne karşı yakmbk duyau1c1armı söy- mUhtelif memleketlet"inde sulh uğrunda gi bir sebepten uykuıu kaçanlara. taıw- ta kanalizasyon yaptınlması, fen işleri M ıldup .-..1 
ledt- ~alışmağt: Ou ,.olda ~di teşkilat yap- aiğı yahut itittiği dul bayanları aaymayı müdilt"liitttndeıtt keşif Ye pr'bwnesi 

Belçikalıları şimal .FnnsızJan İsveQ- maiı ıta'han:il ettirmiştim. t,te buna tel- tavsiye ederler. Dtil erkeklere niabetle veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
ıoelllerl kardeş tanıyordu. 'Buna mu'ka- 'h _ı d" k.. dul hayanlarx- sayası pelt .-ole olduıc..·n- Keşif bedeli 571 lira 15 ku..,,., muvak-
L!ı Prus alıl 1__ • • mı en r,. ı ı. ,_ " •u -..., 
_. Y ara ııı:atp ıtımabwık ıve c- Bu :ad?:mlama.n ibil'ini 1>enim ~ dan, uy~usuı: 'kalan 1ciınae dul bayanla- kat teminatı 24 lira .SS Jmr:ustut". Talfp-
nefret hissi taşıyor; Almanyaıu• ıuğra- rime tcoyarsanıı:. vaz:iyet1mi çok iyi an- nn hepsini .sayıncaya kadar uyku• .ge- !erin teminatı ~la3en evvel I~ banka~
dığı lelaketten n oıı 19Pkizind asırdan iuyııbilinıiniE.., lir. Halbuk" tlul kalm11 er~ltleri aayıaak na yatırarak makbu7.1arile ihale tarihi 
beri tutulan sai.1ıa yoldan OBlan mesul Hakücatıen 0 emada anJadığmn zaa istese. bunlar o kadar azdır ki inanwı olan 18-7-941 Cuma ~il saat 16 da erı
~u. Kanaatince, Ff'ansa ile Al- dmiştim. Miı"balağa eımedea. Alman- hatırına gelmez. daha ~yado ainiılenlr climn.e milracaatlarl. 
manya ansandald 'kia ~ Pnı.cı- l":l!d.a dahilder çalışmak hU9USUnda ka- ve uy.lru.u :büsbütün kaçar. 2 - Kadifekale burçlannın bir kı~ 
yalılar yaratmqta; JP.rp dÜt1789Ulta en ıurlattırdığı programdaa birinden bah- Bunun .eebebi. bir kerre. .erkekleria, "1lmm daha tamiri. fen tcılPrl mUdtlrlU. 
gfhide unsuıian Wr hiç uılnmda mah- setti Evvd&. AlmH • Fransız ıcençleri ıdal hldlktıua soıır• da. yalnız yapm11111- ~deki ı;artnamesi ve kesfi mudhint'e 
welmut. Anupana lllenldi bir f'b1ae arastn<la bir mübadele sistemi ihdasına nı becerememeleridir • .Şu e.ld hiJta.-..n <ıcık e~iltmeye konulmustur. Kesif be-
t.nn . ı.- '-- 'l..1- 1...t..• • ~--- h l k y ı-ı· 3 n "'°"~ n 12 1aı ,_,_ • .,._llDll:l_ .. meıane uq1 ou 'llli.Ul llUSl!ll 11ftat _.. .. wi'"" c;.alt!ınu!ltı, Bundan iki hyda umuyor- abr asanız gere tir: aflıca bir adamm '"lf' '"""' ra ?'US mUVDKJQlt ~mı-
k du? m'übadeb müsmir bir iı olduğu gı- eşi -aidere ömür - göçer. gider. Ko- nah 2111 Hra 10 ~. Thlioleıin tt"-

ııa SANCAK ALTUO>A bi. kendi !n\lıst yübelm~ne de yaTdım ~· nalunetliyi - tabii cemaatle_ .eon "lin::ıtı ö?ll"den evvel Is bankasına yatı. 
Otto Abetz hayatta resam almalc ~ t-decchi. 1Di.ğC1' tanhan. Nail rejimlnin yenae O.ra1cbktllll .onra. hemen imam- 10ıoTAK makbuzlarlvle ihale tarihi olan 

temtş. 'Baaen eya1ettnae gtl7.~ sanathır nüfuzlu şahsiyelerindeı birinin itimadı- da. :r~ ce~tten, dağılmamal:ın• ve 1~-7-941 Cuma ırlinU saat 16 aa ~CÜ· 
mektebinde oku~ Ve mÜf.eva'l:İ bir 'tU kazanmak IRJ!'CtİJle medteit bir va- «endwyJe oiTlikt-e ~Ye <löncreJc yeni ala- -ııPnC milrncaatlan. 
atelye acmıcı. Fakat ..::nün mese~ele .. ·ı o- ·· ı · cagıv e"in ·k·h k 1 · _.:ı 3 - KUltnr mabaTiesi l!l81 linci so--ı ~u • 7İyet tesiaine ç.Rlısmı~b. usunce erıme .. e nı a ıyma arını nca cuer. 
aklını ovnataca'k: !kadar 1>1earey'i tniip µek uygun bulduğum bu tarzı hareke- - Ayıp~ yaba. dedtt. üarladen \akta kııınııll7asvon vantınlmnsı. E!!'n icı-
etmiş. Nihavet ~elli ve necatı bu ~ lrlç olmu bir lca ·· · ., 1 .. ri mii~ürlü~iin~P'lr; kec:if ve mırtneme-

.11...1....... h ti taktir ve tasvio etim. ltiD",.,:ıttU kıı- z na ç gun ~eçaıııı. hil '- '- t k 
Sacre:re, ya ut kanaatince en milbr~ ?anmana~ :zat Vorı Ril>bmtrop ~vallı adam <CCYap verir~ .. ı Vf"<' f' IH'lr> ~~ci tmPve onulmu..cıhır. 
ve feeii olan g8!1> ruemi ile urla~~-. iidi. - Ayq> olduiunu Den de biliyorum T{'esif hP~r>li 1Rı4\ lira ~~ KUt'll!I mUVP'lr-
yani Alman - Fransı7. milnasehetlerine Ribbentropun hakikatte henüz Tesmi tımma ıne kedaT IŞİtman olduğurmıı görü-

1
rat. tPmimıtı J20 lil';l 85 ~urııc:ftır. TP

ft~ nefs eylemekte bulmuş. 1ıe evve- bir ıra7Jyetl yolı:te.. Harici aiyaeette teıt- yorsunUL !Hiç bk qtmi <kendim göre- 1tn1erin teminah Ö~ı>rl0n PVVPl is '.hPn
ll Ji'ra11SaV1 bidett ~e blnı~a ~'~ ikTk ve tecriib-, 1&bontu.anna benzete- mem, onun için mabrem bir eşlıı olına- ~aorma vahrl''rn~ mıı\-bu7.lariv1,. ihalP 
ma1t'fa 'başlamı!'ı. Dabıı.sı var? T,,il '!lehri tıill"ceğimi:r. Rihbentroyı bürosunun şefi mal!!JILll bir ~iln bile tahammül edemem. ~ıınnl olan lR-7-941 Cmrıı~ gilnU saat 
clvanndan bir Fransız kı7.ı ile cvlenmicı h 1 _ _ı F k l.ı_k -L_ Her erkek ..ı-an olm-- e1a L _ _ _..

1 
16 da encilrnene mtlraı-fuıtlan. 

nı __ ....__"L .......,,ı..ı __ ol-··~ . .Bu ft ....... k u unuy...c:::ı•. 11 a• o um Cft nuruz sa- , __ __... ...-... ~ -.- 0 w.eno 0 1 "" 9 &He ~ıı:A '"'<-~ ,..... ......,..... >L• ICI v •t_11 • d • ~cnu b'I 4-o•ı?.-16 '2:i~01 (14 2) 
Ottct Abetnn teh~ eltiM wı-hi1a iki :mı oaa'llga E!Dı, gayest e. semimı ıne y&ınya uen erk.ek gayet nadir 
milletin bir S!iin vaki olacak ittihsdının docıtlnnna ııevııa·ği veçMlf"., AlmPın ha- bulunur. Ondan dolayı. dut erkekler 

Ums li 
·a· Otto AL ..... L..-.., L- 1ic~ sivasetinin başına ~eçmek idi. -pe1c ez ~rülür. Zaten koca1anna .ger-

a 1 ı; m:ır.. n"7 """"' uunu Abet7. ,.özlerim· şövle devam ettiler: -çekt-en ~ven bdwnlar, ltoealanndan 
gaı n edinmişti. •. 

Büh1n bunlnn gayet saf.vane blT 'f'da «- Ribbe.ıtrop heMz ~ manıf once ~öcmeğe 'l'llyet ettikleri Takit. e-
lle anlattı. Mütehassis dc!tml. Yalan ~il. TC<ımi bir vRziveti de vok. Fnkat vallı adam yalnız kaldığı vakit kötü 
sövledi/Tinden sUphe etmek icin in.c:::ın vül·<ıelecek. röreceksiniz. Nazilt>r ara- \.ıuylu t,;, bmmn dine düşmesin diye 
~k katı yiireldi o01ma1ı !id"ı. Sörll'rini •ındft ıen zeldleıinden birlcHr. Hattl ka- \nı.t .. flerin; kendileri tayin ederler. 
<ı!;n1erkm kendi -es'k'i hmVldanmın kar- ıııı11atinoe e:n z,.\-5 .. it!i- GilJü ... u•tl\n. !"a- Du• erkeklerin :sayısı ez olmasma bir 
tımc!a bir A1man ş~de can1andı"m1 "t:Zdan mHn~htir. B .. n zıe bdar Na- t;e\>ep de erkeklik hayatının kııdmlık 
zn~n~!~'Orilum. ,; i~ i da öyledir. Fransad"l vnşam1"I hayatından dah11 ın:un sürmeııidri. Ka-

Ren nelninfo 'Sa~ 1cıytlarma11 dot!'mm: ... ld,.::.., icin n-ml .. 1c,.,;..~Yi r.o'k hi tn- dınlık hayatı sonbahar mevsimine vann
o1sa idim hen de b1ıc:ıta m ... m -diltffinmP7- nır. Fran"llVa kıırsı esıuılı bir hı1':umeti ca o ya t::. dul kalmış bir kadını ııı.labile
<lim. Naziler mevkii ikti~~ g~nrtı-n 'Olctur~ b"rkis Fnınsayı tn'Ver. V.elhasıl l"e'k erkf"k ancak kendi kendine bfl'Cere
sonra bu şelı:flde -dü.şt!nl"'Tl bir e~arnm • lihimi onda ~ru"be eder-Tim. K~n- miyt>ce ;i -pek 'hususi islerin} l;Ördiinnek 
gl7:1i his ve dü 0inr-el~r'n; ~;,.,.e-nml'k mf'· -l"..jne an.ı 'hi~et ~tttm. Knbul t>tti. ic;in alır. Er'ke'k1ik hayatının da sonbahar 
rakına düc;tüm. Otto Abet7'in o m!'P1"r- Tedricen ~ndimi i\17.Umlu bir adam ha- mevsimi vnrsa da. erkekliğin o mevııi
<1a Narilere 'karsı ~ı;,,;n n• 01..lıı- Hne !lco ... -aQi!ım~ öy1e ki h 0 7metimden, mini geçirmiş. kı, me~imine hile girmis 
~unu. tPhavy'Ul ett;3i 4'!'V1ern""' "~""-'"- "'2hsımdan v~ blmnmlar.> olanlar arasında yeniden çocuk habuı 
rinl munnftta ~ebi1~·~°il\t \. n. .. cc:a r;o;.. - B 1 T M E D t _ olnnfar havlice bulunur. Onun için dul 
renme'k istivordum. Naz.il'"T l idar rn~- 'kalmı erkeklere genç 1cndınlar - ıııra-
kiinde bulunurken 1'nun ür.eMne ,.,nıih Amerı· '-ada ~ / '>ınn göre ~t>nç kızlar da - rağbet gös-
vazllenin mAnr>Qı artık lrııılmıor ,.,,,ye),'!. R L. ov vet e- terirlM. Bundl\ tekaüt ayliklannın t~ "ri 

SVAS'!'TKA ~.U1'.1t olduğu •Üphe!'izclir. Tekaüt aylığı alan 
SuaTierime kacamaldt ..,. mtiJ"l~"rn- Te gÜV'!n artı yor valıut almıva hakkı olan blr erkeği ... 

ne cevaplar verdi, fa1rııt f'Wrin1 v{17ı~- \-,.ndind~n sonra lcalat"ak bakkımJan hl.-

SlF,li'fi"fff'Rtc::ıırn ASLlYE HUKUK 
..,.l~~n;trmmm: 

<:f"ferllıi'!!ar., Ca""ihbir ma1t111lesinden 
~ıt';lCAVUŞ nmP,. Yılılu vnnıntla mulrlm 
'1"rırcıb11runlu Mıı~nfa k-ı~1 7.evneo F.r
~rıı'!;ın 1<-ncnc:t Konvanın 'J{n--1~r knz;ıcı
.,,n C<>kinr.ll 1rövttnden :M°0 hml!t o{ilıı 
nturmlım11n ETC1o~an 111ı-vhlne arbiiı 

'-n .. 11nma <lıwasının Sef0rlh;~<ıT ns1ive
"'n1rıık m:ıbkP!T'n~nde yanılan rfıınıı:ı
Tl\P~ıı. Yeri belli olmaymıc:ınn hinııC'n 
mi\.:lıfoiell"V'Mn mınıını\ ill'inen dav<>tive 
~ .. b1i~ etlHd;~ nıılMe duru~tıvn {f<>1mc. 
.,,;ş ve yine Yen; Asır l"Rzetesiv1'" iH\nen 
""ıvım kanın tel-ı;:ınno 1Mo'l"Pr verilr,,;c: ve 
-1nrncımnsının 8f9~41 Salı ~aat 10 na 
•"11ik kılınmıs oldu~ndnn t-ınn tebli!'Hn
~ n itibaren hı-s J!\ln zarlında itiraz E."t
Tl\ediği ve manknmeve biunt ızelmed·~ 
ve kendi~ini bilvekiile temsil ettirmedi
-;i takdirde l!JYahmda duruşma icra olu
naeaft teb!ôl? Te i18ro a1unaT. 
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fKtNCt MINTA'KA TAPU StCtL 
'!TTT-f A 'FTZJ_,T"TNDAN: 

Mahdnt ..-llyedi Gup Un,ttleıi jıletmesi 
Ta ..... 

Telınf adreli: 

(1498) 

........................... : ........................................................ ... 

! Devlet Demir Y ollarmrlon 1 ---.. ···--··- .:· M h ·~··••n•••••••••• • ... , .... ••••••••••••••·-... - .... •••• 
•. u ammen bedeli 22900 lira olan ,e i.,temenin Nr eenelik Aatl,racma te-

kabül ıedea t 20 ton 111iktannda dölcüm ip kapalı zarf ıu.aH ile -eblltme,. 
çıkuılmııhr. 

Miinab.a ! "l /7 /941 pe~ günl -.t 1 t de Sldcecide 9 ifletm• Mn~ 
ımıda AE kmısyonu tarafından )'8pılaca1tm. 

fsteidilerin ayni gün Ve eaat rn • bda1' bnllftt Yeeetlc Ve Uf'.J ~lir.~ 
natı ihtiva edecek olan 1capalt urflanna koadıyOftn 'ft:l"lfteleri ~ 

Ş.rtnameJer :parasız olarak \:orn~nd• verilmektedir. • 
2 4 6 a l4S8 cı•7S) 

Vilayet Daüni Encamenfnden • 
ödemiı - Adagide yolunun 6~70 ınci kilometrelİTıcİdd bk ayalı yılı: hn 

olaA betonarm_e tahliyeli köprüde ayak inta•. tab~tn yeritıııe brıma• 
1 

:: 

2x5.0~ metrelik &hpp göz '.Ve bir ltarıir ayak iliftBi 7097 lira JS Scuruş keşif 
bcdelıle 28/6/94t tarihinden itil>area IS 1"Ün middetle aÇlk ~ tc 
nulduğandan isteklilerin 2490 aayıb ra• hükiimlerine g&e S.aada \,o
~~na~le bir~ 1'4 Temmuz 1'941 puartıelil ıaaat il de 'rili,!:'dal:; 
encumenuıe baı TUrm&.lan 2 a 242• (U17) 

sızt ı rı PTAN 
K Ul'tGl'll' 

ROMA TIZMA. BAŞ, D:CS, SIN1R, 
ağnlan ve GRiP, NEZt.E. SOCUK· 

ALGINUKLARI, DERMAN '°'6-
lerile derba1 aeçer. İrı\blnda günde 

1-3 ~qe ahrnr. Her eaanede bula-

b o\ruJ"lbitıvordum. Si'ı7.1e..önCIP!l .-nlı. E 1 bir Juıclımn istifade etmemesi. o erkefi 
yorflum ki KPndi~i snhsPn NH7i no~il~;. sas 1 us kuv- l·alc:ınc:lan ve uzaktan tanıvan lcadınlam 
tı• tl t L....ai - do~ru~u - ağır tzt-lir. Bundan dola-

at . ınen t&l:~ M tammrıivle bat\-!'.! hi'!" 
ı:;ivoc:t vPrhe verllm"sinf' bilP ttırnffıırdı t • L ... vı dul lcaJm11 yaşlı bir erlceğe varmak 

Bornova Kilelik eaml mahRileıı:fnde 
<>c;ki Gut yeni bahceli sokaP.ında 1 ve _.._.. __ BELSAMIT~L ' 

FA'kat htilva pec:indP 1\rnc::>"R'lı:: vPrdn le: ,,e erı neıı.uz ft>d kirlığınn razı olacak kadın, çok d~-
gôr,m 1t i~iym mt" a~'IT\ '1,~;c:..11t. oldu- vil e de, kolay bulunur. Netckim. han 
fu 1!İb1 hbult- meeburthıT. '11w"1 w ~ h b • d• veyn npartmnn snhibi YA lı havanlar da 
rait insanın anusuna uvtr\ln o1urc:a ne ar e eırme l kendHerinc r:enç l:ocn bulabilirler .. 
kıvmeti vardır? Otto Ab .... tz :;:ur. ı ~mele Fnknt. sayın o'kuyucumuzun dikkat 
istivonlu: di vorlar C'ttiği hadiıtenin en büyük sebebi kadın-

Nnziler bir çok ::ıdan•h ... n i Jadik1p,.; lann ömrünün - tabii. umumiyetle -

ı il knpu sayılı bııhceli bir ev ve yine 
Topçu kuyu soknğında altı kapı sayılı 

methal ı::onili dii~l'r bir ev fnl'iliz teban
~naan Edvara lmJ HC'len klzlık soyadı 
OOev ve Davtd ile evlenmesinden ~oy 
nd1 Gout plnn mumnlleyhin abaencet bi
l~ senet ve bi1a ni7ağ t::ısan-ufunda ikl'n 

İdrar yotlan l1tihabı, yeni ve eski BEl.SOÖUKLUCU "d , "-• 
ne ve t t ·ıı•L-b · · • 1 rar zornı,. ... , mesa pros a ı ~. ı, sıstıt ve koli sfstitlere, bCıörek rrihalc;ız1ıkJanna kar 
en milkemmel bır il5ç BEl.SAMİTOL'dur. BELSAMİTOI .. kullananlar ~ 
kanda sayılı hastalıklardan cabuk kurtulurlar. Biltün ec:zaneledc bulunur. 

Satış deposu : Sami Aksu. Bah<"Ckapı tıs Bankası arkamula 
Rahvaacalar sokak No S aaliiliililii.ii.1rliial:;aiiilliiilll __ , 

h!"talarm mahsuJildür. ('\f\hır.t ka~t tv>l{ ---o-- erkeklerin ömründen dnha uzun olma-
q18 Yllında vefatiyle oğlu Pivcr Gout ve 

zalim dnvrıınrnıwınız'? N~d!'n pol.:l;'lç_ NeyYOrlc, 7 (A.A• - Sovyetlerin ımU- s:ıdır. Kadın1ann erkekl,.rden daha c:;o1c 
leTh'i billn{>f!ildPrl 1!ihl. nerevo ~tffl(I .... dafaası karşısında .ı&.hnan1ann c:ok bü- vasadıklanna dalma dikkat edilmiııtir. 
n1Ml"1l <le babttdar o~"l!!""r: fi~1 .. r1nln yük gUclüklerle karşılaşacağı ümidi ga- Vaktiylı; bunu, erkeklerin ic;timai ha
e'hemmtv,-u vole, cünkn ev<>.,,.n nir bir zetelerde ~ttikce fazlalaşmaktadır. vatta CIRha col: zahmet çektiklerine at
fikre maHk bulıtnmtvnrlın- Kör hir kuv- Nevyork Herald Tribun gazetesi, Al- federlerdi. Halbuki içtimai hayatta 1-ıfc; 
9et.. ne lmdar ~ b?lir~F. bir n•w: manlanıı halen Sovyetler karşısındaki zahmet çekmeyen erkeklerin de Ömrü 

Muazzam knra bulııt: bu kuvvet Al- vaziyeti t1e J?!lT'D ceriherindeki vaziyeti kadınların ömründen daha ima olur. 
mıııııva ve Avnma {IY .. rind""' ~cerk""" mukayese etmektedir. Sovyet mukab:ı Henüz içtimai hayata girmiş sayılmıvan 
l!:tik;ımetini tavm ed"l-l1cınvdik ne tv; taarruzu. Amerika ~eteleri ile radyo- çocuklar arasında bile ~rkek çocuklar kız 
o1u~n! Bn ~vt>de, ~"rM "vri kP"i1 lannda neşriyata vesile a<;mıstır. Ger~i rocuklardan daha çok telef olurlar. Do-. 
b;t' ft.11'\ett"' ö,,~ne ~'~'°ın P'•OI "h"" radvolann sivas1 muharrirleri Sovyet ~arken luz ve erkek çoculclaruı 111\VtSı 
bir Umit t1>1~1r\1 "tmevhm. hD11d ~e "" mUdafaası hakkında ihtivatklr bit' li- - qıığı yulcarı - müsavidir. Fabı 
savedP P.am ilmvarl n1!1T"k fmıo11 hfr ~ kullanmakta ~ler de, henüz '68Slı sonradan, hemen her yerde. erkeklerin 
~ hile yaratıl"'~ nlm-du: m•m1P~<>t Sov.vet kuvvetlerinin harba g:nnediğini sa)'1<ıı vittikçe azalır. 
d,.'-Uhuie ~P ha~.,de h~ SPV, du-rrlı.. de Ulve etmektedirler. Cünlci.i icadır YÜcudu. erkek vücudurıa 
in<':>n1°1"ın bu mu7.lim ~ 1'e h~~r ---o nisbet1e. daha ıı.r. aarfecierek yıtşar. Bu 
ma1ru1A.J,"' -n: Ye id,.r!!' .-1'•'hi1!"t!t-~·ne İnqlltereve Jıcır.ıı yeni '!Öz nazari bir fikir değil. herkesin havat 
b~~l, hulun,-. •• ~ h - ..__,,_ "1 1 ......... Alman frJC'llllllGPI -rnya m ~österen metaDQURUa ıo et e-

Tı:ı"1i1 t;lk~ir eder~iniz ki Otto Al-1-o .. riYle ölçülerek sabit olmuştUT. Kadın 
bMlnrı herı;l'l'l t~nn etU~ t11Pkn~l" Berlin, 7 (A.A) - Alman haşkuman- Yiicudu yediği v.ıdalardan daha çok art-
sövlemedi. J<'ıcıa, mizaM hir if:ıf'ı> Ur danl~nın tebli~ : Büyük Britanyaya ttraralc )'af&r. Kadın vücudunun erkek 
Jrunıav. te1mihlerll", ypl,,~c:ıl "'ahirane kat'ŞI yapılan muharebede Sen Cot"C; ka- vücuduna nisbetle daha tombul olması 
bir u•mlle birer hirer omva attı. n.alınOa ceman 25 bin tonilatoluk düş- bundandır. Vücudunda ihtiyat gıdalan 
tvhatı anıı_ıııni4'l AAVU!°dtı~, bhkAhn- man vapuru batınlmıstır. Merkezl ln· - ihtiyat kuvvetleri demek - fazla 

Jar. hıı7J:ln J.1i'tfnrıtii7i f°C>VPnırı1,.r savoııi". gi]tcrenin tayyare meydanlannR cenup bulunan kadın erkekten daha uzun 
de "''"10 ,.8 Jr:ıhnle d1>oer h;r """hhrP4 ve cenubu şarki sahi11erindek1 1!man te- ömnrlü olur. 
vmi. Ren de- ~İt' senP tC'vvPl p.1...," .. '"' sisabna bombalar atılmıst.ır. İngiliz li- Bu tabiat kaidesini yalnız bayanlar 
h:ılrlnnrla va.,rlılfım ve DP-nnclıe Ol" Tmı- manlarına mayn dökillmesi devam edi- bilmezler, yahut tanımak istemzeler ele 
lotıc:e g~zpf-inde cılcmts obn l"iitnı>ıllı!i+ yor. tombul olmayı iııtemezler ve pek çoğu 
mnblnlprdo hPm"n h"m!'ıı html:>~ bPT'- zavıflamak sevdasına dü•er. Bir taraftan 

• ........................................ y 

~r ,..,;i•nla~lar ilan .,;t...,,üştUm. M!."S!'lft· : v /f. D .4. "'-" nv.n~u : f'rkek işlerine kantnrak, ic;timaİ havattft 
~ 1\ lmanya ne istiyor?> • : daha 'Ziyadı. :ıahmet çekmeğe heves 
Sll"ılinr <'!'""n vt>rme.Pe çalıcıırken : R ı r: Ü K '' P R O G R ~ M e;dt>rler. Onun için bayanların zayıfla-
1 

•• •• • • ••• • • • •• • • • • k 1- kl b b k h l şöv .. ya7mıctım: ma ve erKf' er gi i ça otma eves e-. 
ır'l\T,. jet r1i<'.i ~oi\-il nı> jc;tivel'PPi ıııtl- 7.30 p~m ve mcmlleket saat avan Ti devam ettikçe, dul kadınların say1•1 

hi.,.,nir. fc;th·ecrl'l'i ve ictemivec~ -.PVl<>,.; 7 ~3 mü7.ik (Pl ) 7 45 a;ans habe-rler! dul erkeklerin savıcımdan ileride de çok 
tııvin ve A1manvavı buM t""vik ,.tmeK 8 00 müzik (Pl.) 8 30/8 45 evin saati olacağa temin edilemez. G. A. 
hiı- p,. da bizlı:-rt> teve"ciib eden bir va- ı2 30 proITT'llm ve meml ket saat avarı - _ -
~frniu 12 33 miltlk tnrkçe plfıkhır 12.45, sıfanıı 5A•l~:J.t JIDl RUM 

Abeb'in sözlerinde yalnı'Z ka~ma\1· haberleri 13.tlO müzik tiirkçe plnklrır 
yofa sıınmııktan ziyade ha~ka şeyler dl' 13.15114.00 mil'Zik(Pl.~ 18 00 'Prot!ram V" BOGULDU •• 
se7hrordum. memlekı-t saat avı-n 18 03 milzik radvc Çesıne kazasının Cıdık kövilnUn Ka

ra Abdullah bumunda sahilde bir ceset 
hulunmustur. İki. iki bucuk ay evvel 
denizde boj;.ılmuş oldu~u tahmin edilen 
ve etleri cilrüverek dökülen cesedin el· 
b1sesi üzerinde bulunan ht\vivet cüzda
nından, Sakızdan Petro oğlu Haralisi ol
duğu anl~ıştır. 

NilrhinHk hissl veren te~ac:c:limU ile 'ltl1on orkestraoo:t .18.3(\ konusma memle-
hül{'t .. ı,C\l"flno ıru slS7lerl sövledi: !cet postası 1~ 40 müzik radvo salon or-

Bıça ktaşıyornnış.. 

kızlan Heleın Velllyan Wilkene kaldı-
~ndan bnhis ile Bomov11 beledivesin-
den getirilen 2716/941 tarihli flmilhaber 
i.lıerlnc sicillerimiz frıerlnde yapılan 
araşttrmnda kaydı bulunmadı~ndan se
nl'tsiz tasarnıfat abkAmına tevfikan ma
hallinde seH\hiyetli memurumuz tarafın
dan ilruı tarihinden itibaren 10 cu günU 
tahkikat vapılacaktır. Bu J?ayrl menku-
1Un mnlkiyetinde sınırında veya her 
hangi bir aynı hakkında alaka iddia ede-n 
var ise ve~ikalariyle birlikte meıknr 
günde mahallinde tahldk memuruna ve-
ya o güne kadar muhafrzlığımıza mOra-
caaUarı lü711mu ilAn olunur. 

2579 (1526) 

!ZMlR. -BtR1NCt-SULH lroKUK 
HA KtMLtClNDEN: 

Hal.ine tarafından tkiçeşmelikte Has
la sokağında 7S sayılı evde Peynirci ls
mail aleyhine 941 /390 numaralı dosya 
ile açılan alacak davasında: 

MumRileyhe gönderilen davetiyenin 
ikametJ?ihının meçhuliyetine bina~n bi
IA tebli~ iadesl üzerine zabıblca tahki
kat Y1'1Ptmlmıs ve yine adresi bulunma
dı~ından mahkemece gazete ile illnen 
tebli'tata karar verilmiı:ıtir. MumailPvhin 
mnhltemenin m u a l l a k bulundu~ 
16/1/941 Çarşamba günü saat onda bi~
'lat gelmesi veya tarafından bir vekil 
gönderilmt>SI aksi takdirde hakkında gı
vap karan verileceği lüzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak ve bir nüshası di
vanhaneye talik kılınmak !':'l•retiyle ilan 
olunur. 2590 (1527) 

T. iş Bankası 
Küçfilı l'asGPPUf hesaplan 1941 llıPGmlye pldm 
~iDELER : 4 Şubat. ! Mayıs, 1 Ai!mtos. 3 ikfneitesrin tarihlerinde ye.pıbr 

1941 IKRAMİYBLERJ 
1 aclet !IOI lirabk - !000 Ura 
J adet 1000 linı1* - 30IO Un 
Z •elet 758 liralık - 1508 Lira 
4 IKleC 516 lirabk - 2ftOI Lira 
8 Mlet 258 linlık - Zttoo Lira 

35 11det 100 liraltk - 35ftO Lira 
80 adet 50 tirahk - 4000 Lira 

300 &det ZO lirahk - &eOQ Lira 
Tilrki,•t- ts BANKASl'na para vatumakta yalmz para biriktinDis ve faia 
almıs otRın. ayni zamanda talii1ttrı de cleınemİ$ olanann.. 

I'. M.c. t'alelJe Ylll'tlaft M~nden: 
1 - ikmal kunılanna denm edecek talebeler için TQrda ta1obe kaydına 

başlanmwştır. 
2 - Kayıt mU1lmelesl iç\n Alnncü Yapar Ulteles\ yamnd• J20 ..-.uab 

binPıda talebe yurtlan nriidürlfığüne mliracaat edilmelidir. 
Telefon : 2920 8 9 '° 11 !2 13 l4 ıs 2580 <•S28) 

ı:111nmııııu11m•ı1111111t11m""'"'""'"""'"''= 

ı Satf ık am1:on lj 
~ Gayet az kullanılmış bir cok yedek ~ . • • . . 
: parcnları mevcut mazotla çalı$1r: Dışlennızı muhafaza elm k astersenlz, 
§ BENZ • MERCEDES _ marka beş E sabah ve gece yatarken RtDA Dişsuyu 
f tonluk yük kamyonu satılıktır. Mat-E mahlülii ile- di lerlnizi fırçalayıntt, aka. 
-: baanuza milracaat.. : \binde gargaraaau yapınız. 
§ 1 - 5 (1518) ~ - . ,,,.,,... ..,... . ................. : 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BfOGENİNE: en birinci U., kunet, qt;ha ,_,.tan ve tesiriai derhal rösteret1 bohınmu bir devadtt-
Grip, nezle. enfloeoza, sıtma gibi 1uısta1ık1anı tuı11nemü i(ill sailaiuuD BIOGENlNE kan ve dermıua haplariyle 

signrbılavınız.. 
RtOGENtNK; daima itam tazıele"' ••TTeftendiril'. tıal-.-ttllff tklerfr. laari(tea «elttek ber tiirlil mikroı»lan llclB· 

rlJr. Tath bir istiha temin eder. Siair ve acWeleri al~' aekiıı ,utuıeltir- Bel cevşekliti ve ademi ilrtida
nn en birtnri cle~ıdır-
BIOGENtNE~ lrulJananlar ka1'1,,en ~n. bştan, 90!u)rtan ve hanlann c1el'i$mesindea m0ttt9!rir Olmnlar. 

«- HP-ıo iKimiz aVt'I• ~v~vP vı\1tfı nn~ lrf'Sfnlsı 19.00 kontmna (vuva AA!\tn 

etrnic: bulunııvn'1tZ. M<ıks"ılımız. s111ı..11n 1915 müzik nıdyo salon orkestrası 1!'130 
muhııf"7Ası, hillınccıa en zi~n .. tehti""'- memlekPt saat avan VP a;ans haberleri 
ve manı7. 1'11lunduihı no\-tadıı. v~nı 19.45 mtl"tik fac:tl ~~' 2n 15 radvo J?Bze
Frı-nıc:'!. ile Alnı,,,ıva arnsıncl'!.. sıılh•ıT' +esi 20.45 mlitlk (P1 \ 21 00 ziraat tnk
muh~fıı'nlııtdır. t\,,Omnze 8vn1 ltai.1, ~- vimi ve tomak mnhc;ii1)eri hn~sı 21.10 
Jmt mnam"'" ~,kıvor: VPın1 N:ııit ucttl,... .,,u-zik hAfif fa~l ~rkılan 21.;:tO 1ronu~ma 
:ı;t ne 1'ıor '1tirnl7. <1a kal'!ltll'l"11VTl'M'l7~ s·- ?l 45 mtizik kla!:ik pro{fr'llm 22 ~n meme 
hı ıı"u.benln d~ında~mtr. hal'bu'ki. brn lpket saat "'"'" atans h"berlerl "ot"'l:ılaT 

•• ..., .. dalma temacı h:ıTinde buluna- rjatleri 22 45 mmi~ (Pl) 22.55/23 00 
________ k_ı_m_e.saı etmeliyiz.• annki program ve kapuı11. 

Bayraklı lstasvonunaa AbduTiah oğ1u 
Hasanın ü:>.erinde bir bıçak bulunmuş, 
zabıtam m!isadere ohmma•fiur. 

(iinkU rin.du her zaman """~ ve din~ bulundurur ft bv sayede müthiş ikibetlerle netittleoen GRİP. nede. efto. 
enn, sıtma "bl ha,1ahklardan knrur 811 hastahkm-d1tt'1 kcınınmak ici1t hüYiilder sahah. öile. ak!'am birer. wkh 
J9$mdan O!ltftn ~oklar nlnea sahah. akşam Mrer BtOGt:NlNE •imalıdır. Balta olaDJann lau1almua ~ ft ba bh 
mikdar arttınımalıdır. HER KCZANl!:DE BULUNUL 
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SAJllF'-e 1 YENi ASIR 
8 TEMMUZ SALJ 

ASKERi VAZIYEr lngil;z hücumları 

A imanlar Stalin Dört· A iman ka
TOrkiuenin d:rüst siga. 

seti ve Fransızlar 
h atlarına 1?ir-

diler mi? 
-<>--

Ruslar "Çernoviç,, 
sehrıni yakarak Al-, 

mantara bıraktılar 

rakol '-!'emisi 
tahrip edildi 

Şimali Fransa ile garbi 
Almanvadaki hedefler 

de bombalandı-
Londra, 7 ( A.A) - İngiliz nezarcti

nfn tebliğ; : Tayyarelerimiz sima] deni
zinde bir mikdar düsman karakol gemi
s.ine muvaflakwetle hücumlar yapmış
lardır. Bu gemilerden dört !nnp•i tah
rip edilmiş, diğer iki vapur ciddi hasara 

---~o----

Fransız nazırı 
Ankarada çok 
mthim bir va-

zif c ıcördü 

Lö 'i'an r"rki;pe hnicuma 
ut;ramadılıça harbın dr· 
şında lıalactılıtır diyor 

uğratılmıstır. Daha sonra düşman kara- ---

Son ıi yaıi vaziyet 

BerJin yeni bir 
sulh taarruzu 
mu yapacak? 

Edenin nııtkıına ehem
miyet veriliyor • Garip 
şeyler olacakmq •• 

Hafta sonunda üzerinde ehemmiyetle 
durulmağa değer siyasi meselelerden bi
rİ de, radyo gazetesine göre B. Edenin 
son söylediği nutuktur. 

19.tt 

B aşvekilimizin nutku ve ecnebiler 

Nutuk Dünyanın her ye
rinde çok müsait bir 
şekilde karşılandı 
-~~~~---...... ·--~-~---

En m ·· im ve şiddetli 
m··narebeler Leningrad 

istihametinde cere
yan ediyor-

Ru. - man cephelerinde iki tarafın 
kol gemileri bombardıman edilmiş ve Llyon, 7 ~AA) - Lötan gazetesi 
bir tan(uine isabet vaki olmuştur. baş makalesinde diyor kİ: Doktor Refik 

Rudoll Hcssin İngiltcreye uçması, 
bunun arkasından Amerika hüyiik elçi
sinin birden bire Amerikaya gidip gel
mesi ve hele Alman - Rus muharebesi
nin patlak v~rmcsi üzerine bir tabın 
sulh te.sebbüslerinin yapıldı?,ından şura
da burada bahsedilmistir. Ruslara karşı 
Alman askeri harekatı inkisaf ederken 
Edenin söylediği bu nutkun bu mesele
yi tenvir etmiş olacai!ı süphesizdir.. 8. 
Eden demi~tir ki : •Bitlerle her hangi 
l!ir mesele üzerinde ve ne şartlar dahi
linde olursa olsun kat'iyen müzakere 
etmiye'!cğiz .. n 

Slyas etimizin dürüst liiğü takdir 11e mem
nuniyet uyandırıyor •• 

tf"bliğ]crine nazaran askeri durum rad
yo ı;azotesince ıöylo hülasa ediliyor: 

FRANSADA Saydamın Büyük Millo• MecU.i huzu- _Aı_';kara'. 7 (R. G.)_ - B~şv~kilimizin) Gazeteler nutka geniş makaleler tahsiJı 
Buyük Millet Meclisınde Tiirkıyenin si- ediyorlar. 

rınl diya cepheıindeki harekat 
ha•Janda pel: az malômat ırelmiftir. 
Bir habere göre Kareli berzabmm doğu 
ı bil kumındt. ilerlemekte olan Alman 

yade ve zırhlı t.,..kküller. Rus müda
faa hattır.ın doğu kuımıru yarmağa mu
'Hffak olarak bir miktar daha Lenin
srad tdırine vaklaımıf]ar ve asıl hare
kat mmtakasma ırelince muhtelif isti
kametlerde ilerliyen zırhlı ve motörlü 
birlikler Stalin hatbnın bulunduğu Din
yeper nehrini bazı noktalarda doğuya 
doğru geçmeğe muvaffak o?mtulardır. 
Hattiı henüz ba,ka menbalardan teyit 
edilmiyen bfr l:abere göre de Stalin 
hattının yüzden fazla istinat noktası Al
manlann elinr ıreçmİJtİr. 

Bombardıman tayyarelerimiz tarafın· rundaki beyanatı Türkiyenin vaziyetini 
dan Eiimall Fransa Ü1'erine de hücumlar tam surette Rydınlatmaktadır. 
yamlmıstır. Ville Metealürji fabrikasına Bönova Meşenin Ankarada Fransız 
şiddetli infilak kudretinde b!r seri bom- menfaatleri icin büyük ehemmiyette bir 
ha isabet etmi<::tir. Civardaki dcmiryolu r Vi'zife ifa etmiş olduğu ~u dakikada 
istasyonlarına ~fa .. bombalar atı!mıstır .. Türkiyenin h•ttı hareketindo ve bilhas
Hedeflerden buyuk dwnan sutunlan sa Bönova Meşenin vaıdfesi dolayısiyle 
yükselmiştir. ~fürkiyenin Fransaya göst~rdi~i dostluk 

Avcılarımız 11 düşman tayyaresi dil· tezahürlerine ve Fransız. ... Türk muahe· 

yasetini izah eden nutukJarı bütün ec- Bulgar radyosu D. N. B. tarafmdan 
nebi memleketlerde çok müsait bir şe- verilen nutkun hillAsasını neşrettlkteıa 
kilde karşılanmakta ve bilhassa Türki- sonra bunda Türk - Alman dcısthığun
yenin imzaladığı muhtelli muahedeler dan uzun uzadıya bahsedilen lı:ısı:ııı bil-

d hi b. t t .. w·· hassa tebarilz ettirmekted:r. arasın " ç :r eza gorme gı manam S '---· kil" · tlrund · 
Çıkarılm ktadır M d d t ayın ""'>•e uruz nu a ııiyase1:1 • 

.. a · 8 '."'1° ra yosu a nu - mizin dürUstlilğünll takdir husnsuncfa 
kun hul~ı verdikten sonra şunları birbiriyle mücadelede olan meınlekeUe-' 
kaydetmiştir : Doktor Refik Saydamın rin birleştiğini söylem!ştir. Bu nntka aH 
nutku bütün Macar milleti tarafından neşriyatta da ayni birliğin teeeru ettı
bilyllk bir memnuniyetle karşlıanmıştır. ği göriilmektedir. 

EN MOHll'v' MUHAREBE 
Son bir lcaç gün urfında bilhassa 

aşağıda kaydedilen istikametlerde taar
ruzlar <iddetli olmakta ve her iki tara
fından büyük kuvvetleri bu bölııelerde 
tek.<if edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan 
birinci.•i Leninıırad istikametidir ki sim
di bütün cephelerdele muharebelerin 
en ehemmiyetlisi bu istikamet üzerinde 

O.trov bölgesinde vukua ırelmektedir. 
Stalin müdafaa hattına dahil olan bu 
şehir iki gün evvel Almanların eline geç
mesine rağmc·ı Sovyct kuvvetlerinin 
yaptıklan büyük ö]çüd< bir mukabil ta
arru7 neticesinde şimdi tekrar Sovyetle
rin eline \•$'1'1İf ve Alman kıta ları şeh
ıin batısına atılmı,tır. Fakat Almanlar 
bir an evvel bu cephe kısmını yararak 
Leningrad bölgesindeki Sovyet ordula
nnın gerilerin~ düşmek için geceli ı;rün
düzlü taarruzlarda bulunmAktadırlar. 
Her iki taraf için de çok büyük ehem
miyeti hili olan bu bölged~ pek ,iddet
li muharebeler verilme•i muhtemeldir. 
Sovyet kuvvetleri bu cephe kı~mından 
atıldıkları tak>irde denilebilir ki Stalin 
hattının de büyük bir kıvmt-ti kRlmıva
caktır. Zira bu Ostrov böl!(esinden Sov
)'etlerin uzaklaştırılması demek. Lenin
Rrad bö!geaindeki Sovyet ordı1lar1nın 
halihazır mevzilerini terkederek Mosko
va iatikametinde ct"kilmeğe mecbur edil
meleri demektir. Bu talctirdo i•e Finlan
diyadaki Almrn Fiı kııalan dR süratle 
llerl ahlmalc lmkSnlarını bul~c•T.l•n için 
kuvvetli bir aiklet "'erkezi ile Mo•kova 
istikametinde iler]emeleri Almanlar için 
miimkün olacaktır. 

Gerçe böyle bir vaziyet karşısmila 
Rmlar Holoviskten itiboren Luvov neh
rini takiben Ome"a gölHne do"nı yeni 
bir cephe kura bilirlers• Sta lôn hattı ka
dar kuvvetli olmayan bu mUcl•'•• hat
tına istinat etmel~ri ve bu müdafaanın 
uzun müddet Alman ta~rrru.,.l~r1na mu
kavemet etmesi şüphelidir. Bu s•beple 
olacak ki her iki tarafın en hilvillc kuv
vetlerini bu bölgede tonlamakta. taarruz 
ve mukabil taarruzlarda bulunmakta
dırlar. 

İkinci istikamet Min.<k:in doğu böl~e
sidir. Bu bölgede harekAt yanan A iman 
kuvvetlerinin de Min•kin sima! doi(u
sunda ve aynı zamanda cenuo do~11sun
da Diniveper nehrini a';lıkları hildirili
yor. Fakat Ruslar Dinyeı:ıerln her nok
tasını müdafao etin•kte oldukları husu
suoıla israr ediyorlar. 

ttcüncü taarruz istikametine prlince: 
Bu taarruz Kiyefi istihcl•f eniyor Fakat 
henüz Alman krtaları Kivefe 200 kilo
metre mesafede bulunm•ktadırlar. Ki
yef yolunda bulunan Novoıırad - Vo
l'nsk böll!esinde çok siddetli muharebe
ler vuku bulduğu hahPr veriliyor. 
CERNOVİC YANIYOR 
$imll Moldavyadan hareket eden Ma

reşal Lintz kuvvetleri Bukovinanın 
merkezi ol:ın Cernovit sehrlni i~tıal et
mislerdir. Rusların şehri terk enerken 
burasını &,trse vermi" olıiukJarın1 Stefani 
Aiansı bildi;..,,ekt"'1ir. S•hr;., MlA yan
makh oldul1u bHdirilivor. Besarabyada 
harekat vanan Alman - Rus orclnlarının 
ba>1 noktalarda Dinvester nehrine var
dıkları bir noktada bu n•hri a,•rnı~ ol
dukları hahPr v"'rilmektedir. 

RUSLARIN TAYYARE VAZili'E'rl 
Alman iddiasına göre Rıı<lar terket

tikleri bm<!ede sekiz yüzden farla tay
yare m!'ydanı hazırlamıslardı. Bu mey
danlardan hiç olmazsa dörtte birinin 
Rus tayyarelerinin i..«!ali altmdo bulun
duğunu kabul etmek IAzımdır. 200 ka
dar tavvare mevdanının 15 J?iinlülc kısa 
bir mü~ldet zarfında tamamen tahliyesi 
pek kolav bir iş dei?ildir. Fe~l tayyare
lerin tahl'yesi pek basittir. Fakat gayri 
faa:J. ufak tefek tamire muhtac ta:vva
relerin ve tav:vare mevdanlarında birik
tirilmis olan bomba. benzin ve sair mal
zemenin öne-eden hazır1anmıs bir p]~n 
mevcut değilse tahliyesi pek zordur. Bu 
meydanlan terkederek d•ha ııerideld 
mevdanları işgal ederken Rıı<lann mü
him tayyare zaviatı vermis olmaları pek 
muhtemeldir. Rusların bul'iine kadar 
maruz kaldıldan mrluklar bunJardır. 

şürmü~1erdir. desinin meriyette bulunduğunun teyidi· 
Londra. 7 (A.A) - Londrada ölh-e- ne karşı dikkatli bulunmaklığımız pek 

nild'irffie göre İnıriliz hava kuvvetleri h biidir. 
pazarı pazartesi\•e bağlıyan gece B~est 
havuzlanna ve Rurda. garbi Alman\•ada 
muhtelif hedeflere hücum etmişlerdir. 

INGILIZ RFSMI TEBL!Ci 
Londr•. 7 (AA) - Hava nozareti

nin ör;-1<-den sorraki tebliği • Miihim mik· 
tnrda bombardımar tayyarelerimiz dün 
gece A1manyanın simali ~arbioıi üzerine 
!'ek çk bomb, a!mı~lardır. Almanvada 
Yum•tcrd•ki hedeflere Y•niden şiddot-
14!' hücum edilmiş ve çok büyük yangın
ler görülmüstür. Pek çok yangın ve in
fiJAk bombaları da Rurun sanavi mın
tıkalarına ve Ren havzasına ve bilha<.<a 
Dortmunda atılmıştır.Düsscldorf, Kolon
ya, Emden limanı ve Roterdam havuz
lnnna da d•h- hAfif hücumlarda bulu
nulmu•tur. Brest deniz Ü<ıısii de hed,...ner 
earıınnda idi. Almf'n zr•·l-·lıl:-ırının bulun
c!ukları hkvuzlar büyük bir ,iddetle 
bombalanmış ve deniz üs~ünde ve ]i-
111anda f!f'ni"' hata""lA.r yanllml!'~hr. 

6 tavvaremiz dönmemistir. 

ALMAN RE."MI TEBLICI 
Berlin, 7 (AA) - Alman baş ku

IT'.,,"danhğının t~bliı{i: 

Dü~marun Manş sahil!erine taarruz 
te•ebbü,]orindc hava dafi batarya]an
mız 19 dü"'man tayyaresi dü,ünnüı:ıler
dir. Diiier bes tavvaro do bahriye top
c:usu tarafından dü""ürülmüı:ıtür. 

lf'viliz aavo.<11 tavvar,..leri bazı v~"lere 
infilfilı: ve vanı;:ın bombası atmak sure
tivle sivil ha]l R"a~ında bir miktar ölü 
ve yaralıya sebep olmu$lardır . Dort
mundda iskl\n rrahell~lerinde ~ıkan yan
gınlar süratle söndürülmilstür. 

Fransız sahillerine yece yapılan taar
ruz münasebttjyJc gece avcılarımız ve 
hava topcumu= 8 İngiliz savaş tayyare
sini t"'hrip etmjştir. 

3 Temmuzdar: 9 temmuza kadar ge
~en miiddet zarfında R3 düsmAn tavva
resi tahrip edilmi<ııir. Bunların 58 zi ha· 
va muharebelerinde gece avcı tayynre
leri tarafından ve biri dafi bataryaları
nın ate~inin Vt dördü de bahriye topçu
su tarafından di.işürülfT'lüştür. Ayni dev
rede lnPilteredeki muha~ebelorde 9 Al-
man tayyareı:ıi kavbolmuştur. 

TORKtYENIN SiY ASETi 

Türk başvekilinin sözlerinden Anka· 
ra hükümetinin imzP.ladığı muhtelif mu
Phedt"ler arasında hiç bir tezat buJun
ı~adığı manası çıkmaktadır. Muayyen 
t;craitte Tiirkivenin harbe müdahalesi· 
ni dü~ilnenler Türk zimamdar1arının ha· 
kiki niyetlerini iyi bllmemiş ve bu suret· 
jt!' bunların siyaı! hesapları yanlış çık· 
muıhr. Çür kü Türkiye, milli arazisi doğ
rudan doVruya hücuma uğramadığı tak· 
tirde 1!1il8.ha sanlmamağa kat'i surette 
azmt'tmiş bulunuyordu. Türk - 1 n~iJiz 
muahedesi, Türk - Rus dostluk ve bita· 
ıhnık muahedo•i. Türk - Alman dost
luk muohedo•i, bütün bu diplomatik vo
"ikaltır Türk ~mniyetinir te~kil ettıgı 
e11as prenllip bnkımınrlan na:r.f'rı dikkate 
ıılınma1ıdır. Her ha1dc şu cih~t mani
dardır k: başvekil Almanya i],. olan 
paktın bunda-ı böylr Ankara hükümoti
nin daimi ıııiya~etinin esa,11 bir unsurunu 
t~!ıkil ettijiini tebarüz ettirmht ve Al
man ... Sovye .. anl't.•maz1ıqt karşısında 
Türk.ive, derhal BerJir. ve Mo!kovaya 
hitarE>'I1~1n1 hildinniştir. Bu !luretle har
lıın bütün hudutlan civarında hüküm 
cürdü~ü bir zamanda dahi Türkive ciim~ 
huriy~inin harp dı,ındn knlmak azmi 
yük-ek bir tarzda teyit edilmiş bulun
maktadır. 

-------
ME .ft ,, LER 
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~(t.<n"IH':ı<; r._'Janıığından 
rnr•crtı {le!-
Almanvada ilk defa buhar makines.i 

yanmıs olan Franz Diıımen Dohlun ha· 
vatı hakkında ne<;Tedilen yeni bir eser
clen anJ;ıq]dıl!ına rıöre mumailevh aslın
da bir domuz çol,anı imi•. Domuzlarını 
otlatb'h 7..aman daima makine ve hen· 
dese diivalarivle mcsırul olurmus .. Zih· 
nen bu dılvalarla o kadar u;r.-a.,rmış k; 
ekseriva ancak aITTlR dönnükten sorıra 
dommlann yan"1!1ın yolda kaldığını 
fa,.k~rl"r ve onTArı aramaı?'~ cıkarmış .. 

Tabii bu aradR domuzların eksildiğı 
de olurmus .. 

Bundan sonra maruz kalmaları muh- Nihavet buna davanamıvan domuzla. 
temel zorlukların ba<ında şimdive ka- rın sahibi, coban Franz Diumen Dohla 
dar kaybettikleri tayyareler ve tayya- 1 · 

yo ve=-· 
recilerin verini doldurmak l!elir. Tayya- Bundan sonradır ki' Franz D'umen 
relerin :verini doldurmak Rus encliistri- Dohl makine kesfiyatını ilerletmiş. Es
s!nin günlük istihsaline bağlıdır .. Bu da sende me<hur Diumen Dohl makine fab
haftada 120 tayvare olarak tahmin edi- . rikasını kurmustur. 
liy~r- Tayyarec~le~in ikmal meselesine J Na""lvon Bonapart bu fabrikay;ı biz
gelınce kanaatımızce Rusyada fazla zat bir çok buhar makinesi siparış et
mikdarda yetismiş tavyareci unsurları 1 mistir. 
mevcuttur. Bu sebeple simdilik perso- * 
nel bakımından pek ••kıntı cekm:yecek- • • •• 
!erdir. Dii!er bir zorluk ta tayyare mey- Şayanı takdır bır lıopeh 
danı meselesidir. E~cr Ru•lar ilerilerde- j B" 1 'k A "ka p ta ve Tel-af 
k" d nJ d ld • "b" d . l'lcl ır es. merı os e• 

dı mdeyk:r. adr a 0 d uııu l(Jd 1 ~rın ~ er- , umumi miiclürlül(ü. Zio adlı disi bir 
e e ı :.rece e mev an azır amıs köoof;-e scref ve hav~iveti ile mütenasip 

ve buralara ]uzumu kadar malzeme yı- l"ld b k 1 - - fevkalade tahsisat 
~ bil · ı b"" ""k b" h •e ,, e a ı ması ıçın ,ı:;a mıs erse o zaman uvu ır are· 
ket serbestis!ne malik olurlar .. Fakat ay~';;'~~mn seref ve havsiyeti iktisan 
böyle değil•e o 1aman bütün bu fayda- edio bununla müteno•i., olıırak milkA-
ların heosi kalkar. fatl~ndınlmasının •ebebi şudur : 

llAL '1'TK DENİZfNDE Zin bir oolis köpei';,fü ve kendi<ine 
Deniz harekatına ıı~lince : Sovyet rod- verilmi• olan vazife Mi<iaanda Posta 

yosu gecen cumartesi ırünil bir Sovyet cuva l ve paketlerinin muhala1ası olmu•
destrover filotilla<ının Riııa körfezine tur. Posta memuru mrkhın ve paketle
l(irmek isti.ven A lnıan deniz kuvvetleri- ri evlere dolhtırken. Zi.,, bunlnrın hu
ne rastlıvaralt ik' de•trover batırmış ol- hındıı"u arahavı muhafa7a e!1"'1ekte hü
du~u ve bir Alman deniwltısınm da yük bir livakat ııöstermi<>ir. Hatta bir 
Finlandiva körfezi a.Tı,.larında m~yne defa. Memur bir r •e C?irr1i;:Ji ec::nada . hır· 
camarak bathğını bildirmi~tir.. Alman sız}aT"c1 ... ,, hiri arabadan kıvmeti mukad· 
radvosu ise iki Alman mavn tarayıcı dcreH mektuoları a~rm!'llc istemis. fa1 .. a' 
aemisinin Ri~a körfpz~nin merlha1inde daha al'Cl~:ı.va ivi<:>e vakl;'.).~ı:lmndan z1n 

Sovvet destroverlerine tesadür ederek i.İ?erine ah1mıs ve h1rsız1 Rltın::1 alarak 
bun1ardın birisini bat,rd1ğ1n1 habf.r ver· , . ...-Ucurlunun nınlı+,..lif verlerinrlt"n · ıs1nı.ı 
mistir. Bu mavn tarayıC"ılar 2 tane 10 varal::\nı~~r. Poli<::lPr ve halk vef~ir 
santimctre1ilc fop tl\c::ıvnn getr'ilerdir. h 1~71 bin miictkü1:it1, könei!in f'lind~n 
Sovvet mnhriplerin:n ise en a7. dört ta· kurtarn11c=lar ve trn·T· (f etmislcrdir. 
ne 10 santimetrelik tn'1u vardır Fo ot * 
A1man dc>-ni:r. tnn<"ului!unun ~ism~rk 
h§di<esinde İn"ili?lere kar<ı bile teho
rüz enen tefevvuku nazan dikakte alı
n1rsa iki ufak mavn t:ıravıc1 geminin bir 
Sovvet f'em:~ini bahnnıs olması imk~nı 
kab~I edilebilir. A Tmanlnrın bu hare
kllttan mak<:ıtlı Finlandiva ve R;<!a 
körff>'"'.lerini Ru~lar mavnlC'mis olduğl1 
i<"in RiJt-:. körfezinin t"POUT> medhnJ;ni 
mavnlerden temizl'verek bir losım hü
oumbotlarını burava "ecirmek ve R;<'a
da Uslenılimıok. bundon sonra Baltık de
nizinin simal kı<mınıla hareklltta bulu
narak Sovvet deniz kuvvetlerin;n hare
kAtını gllçleştirme)c olsa ııerektlr. 

Baku netrol hnwn'1nm yeni bir z<>n
ıtinli'!e ka.vustnr~u bi1rliri1l'Y1elı:tedir. Ba• 
Hmıın 8uılahnn tnrvflarmila öt<>d 0 n be
ri t~lıii olR,.ak çıkarı]M!1l,.ta olan bev~'7 
neftin coi'nlhlması dütj;nülrrıilş, 50~ 

mP!re derinlikte yeniden bir beyaz neft 
tahal'asına ra<tl•nılmı<tır. Bu madde 
son derecede krvmettar olduğu icin 7,.
ten pek zengin ve mühim olan Bald! 
netrol havzasının ehemmiyet! yeniden 
bir kat daha ~· 

İn~liz nazın Almanlar arasında bir 
takım siyasi ihtil~narın mevcut bulun
dui{ıınu, Hessin İn~ltereye kııcmasmın 
huna bir misal olduğunu söylemiş ve 
•Daha l!'arip seyler de hllsıl olacaktır .• • 
demiı;;tir. 

Eden şimdiye kadar kızıl tehlikeyi ih
mal eden Hitlerin şimdi hıristiyanlığın 
hamisi l(ibi _göründül!ünü ve bunun ha
kikat olmadığını söylemiş ve sözü Rus 
harbına getirerek gelecek aylarda har
bın pek ziyade şiddetleneceğini kaydet
tikten sonra demiştir ki : 

- Ruslar kahramanca harp etmekte
dirler. Fakat bu harbın neticesi ne olur
sa olsun İnıı:ilterenin haro gayretleri 
lizerinde müessir olmıvacaktır. 

Eden, Hitlerle mücadele edenlere kim 
olursa olsun İnl(ilterenin yardımda bu
lunacai:(ını söylemls ve sunları illlve et
miştir: 
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Refah vapuru şehitlerim;z • • 
ıcın 

• ihtilal 
~~~~~~~~-~~, ....... ·~~~~~-~-~~~ 

Kahpece işlenen bu ci
nayetten Mert Türk mil
leti asla yılmıyacaktır 

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

Dün istanbalda, Refah 11ap,,,.,, sehltlerlmlz ffin 
Ud ihtlf al yapddı.. - Hedefimiz barba basladığımız An

dan itibaren bir tektir : Yani Almanya-
nın maifü'.lbiyetini intaç etmektir. İstanbul, 7 (Yeni Asır) - Refah va- - Bugün 18 milyon Türkün kııllıinde 

Bu sözden anlasılan sudur : İngiltere puru faciasında şehit düşen güzide de- açılan tedavisi imkAnsu büyük yaranın 
Rus harekatının inkisafmdan sonra Hit- nizcilerimizin hatıralarını anmak üzere tam on dördüncil günüdür. Refah wıpu
lerin veni bir sulh teklifi vapmasıru ih- bu.~ sehrimizde biri Kasım pasada ve rundaki denizci, havacı kardeşlerhnizden 
timal dahilinde görmektedir. Fakat son diğeri Sarıyerde olmak üzere iki hazin ekserisinin hayata ebediyen J!'Öz]erllli 
seneler hiidi•atı anlatmıstır ki Naziler- ihtifal yapılm1ştır. kanadıklarını gözyaşlariyle liğttnmiş 
<len gelecek teklif ve vaitlere inanmak thtifallerde Kahraman şehitlerimizin bulunuyoruz. 
İngiltere ic:n caiz değildir. Bunun için hat<raları hlirmetle tebcil edilmiştir. Kahpece, bayaöıre işlenen bu citıayet
İngiltere hava faaliyetini kuracak, bil- Kasım paşada vapılan merasimde İs- ten civan, mert Türk milleti ıu18 yılmıı
tün foalivetlerinden Birlt>sik Amerikayı tanbul Kara ve Deniz Komutanlariyle yacaktır. 
ve müttefiklerini haberdar edecek ve Amiral HüsnU Gök deniz, bir cok deniz- Şiddetli alkışlar ve gözyaşlariyle Jcu.. 
hic bir sulh teklif'ni kabul etrniyerek ciler. Emniyet müdürü, şehitlerin aile- sılanan bu nutuktan sonra daniz Us~ 
harbı da sulhu da kendi kazanacaktır.. leri ve asker! kıtaat bulunmuştur. Te~eni Sernıet Kiper de bir hitabede 
Bu nutuk ortada dola<an savia ve ibti- Merasime istiklal marsiyle ba<lanıl- bulunmuştur. Müteakiben denize bir çe
mallere cevap veTTT'lc-k, vaJun istikbal- mıs, bundan sonra denizaltı Gedikli Er- lenk atılnu§, havaya üç el at~ e<ftlmi~ 
lerde yan• lma<ı muhtemel bazı teseb= l:iaşlanndan Fazıl Ateş , bir nutuk irad tir. 
büsleri önl<>mek !cin söylenmişe benze- etm!ştir. Genç denizcimiz ezcilmle şöy- Sarıyerde yapılan ihtilal de buna mtı-
mekttlir. İnııiliz haric've nazırı Hitlerin le demiştir: sahih olmuştur, 
veni bir ni1.amı olmad•itını söylemiş ve mm 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 ı mm1111111111111111111111ıııı1111111111ıııın 

t'.1-ıili~lerin bu harpta ne ııaye takip et- iron hududuna demir volu in•aıı 4 5 mil-
tiklennden de uzun uzadıya bahsetmiş- Y J 

tir.. ~.......... 1 yon liradan dün ihale ye cıkarıldı 
YlTh!AN HtlKuıuJ>n CENUB • 
AFRİKADA -
Diln gelen telgraf haberlerinde Yu

nan kral'vle v<>liahdrnın ve Yunan na
zırl•rının cenubi Af.ika basvekili ge
neral Smuts t.orahndan cenubi Afrika
va davet e<lildiiHnl ve veliahdla zevcesi 
prcnsetjn ve nazırlardan bir kısmının 
orada kalacağını. kralın tekrar Londra
va ıtidere/lini bildirm'stir. Kral. veliaht 
ve na21rlardan mürekkep maivetler 
oenub! Afrikanın merkez! olan Yuha
nesburg şehrine varmışlardır. 

DEMOKRASi CEPHESiNE 
YARDIMLAR 
He.her verildi~ne göre Amerikadan 

K ı7ıldf'nize rr..ühimmat. tayyare ve her 
nevi •ili\h malzeme•i vüklii 20 - 25 va
pur hare-ke~ etmiştir Bun)ann orta prk 
fngiliz kuvvetlerinin levazım ihtiyacını 
k;ıır•1lamakta olduğu söy]eniyor. 

Ru•yaya yardımın ne mahivet alacağı
nı t;ıhmin etmek kolav değildir. Yalnız 
•urMı muhakkaktır ki Sovyetler birliğile 
İn!!iltcre arasındaki muva•ala yeri ı>ek 
uzun o1mak üzere ancak iki yola mün
l,aaır kalmıştır. Bunlardan birinci.si ıi
mal buz deniz; yolu ise de hem tohlikeli 
hem de uzundur. Bundan ba."'ka bu ti· 
mal volunun sncalt yazın losa bir müd
.-Iet kullanılablece~i ve bundan ıonra 
huıla ka.,olı olduvu melumdur. ln.;lto
-e ve bilha .. a birlosik Amerikanın 
.,,a],.ııome yardımı RusvovA. ancak fark· 
tp,,n Sihirya yolu ile gel~hilir. 

lnPiliz dom!nyonhr da bıı yoldan 
'ardı,.., oılobilirler. Fakat Sihirva yolu 

ilıa f't-lııocı-k melzemenirı f'~rp hud'utlann· 
,;:ı'ki harlJc. m\ipc;qir ol~'hilmPqi ~ncalc bu 
1 arb1n uzun siirmf"'tıivle mümkiin olur. 
Ya,..rltm h~nüz filrl" b::,cıl ... mı!I! deVildir. 
~;ırk hududun""' lci ha:-ek&t ise ıüratle 
:1·.~i~af etmektedir. 

- - .. ......,.. ---
!" ~'""""' • " .............. 'h.,.~ 
r·• o:r .. "~-~..,. ...... ~ ... t2na 

~-e ..... ~~=c:_ ,, 
Snlva. 7 (A.A) - Alman ve Rumen 

'harp P'emi1erinin 'J('"'-·u-1 .... ,,i.,f'lPlri B1'1"ar 
1imanl~n:ına p.irmj~ nltlnl"larına dair Sov. 
vet r~dvolnrı 1arafınrl;ı'l verilen haber· 
ler rf"'c:mi ::Rultt:ıl" m:'lhfill,.. .. in<le kat'iyet· 
le te1'7;n ohırımak•a.Jır. Bu haber1cr ta
mam'vle uydurmadır. 

71''"-'&$-f'.''l'JJI n,. """ A 
pr·.~:ırAAY , ... A ,,...,,. .A ~I 
Zon!(Uldak. 7 (A.A) - Kmla:v hafta-

sı münasebetiyle verilen bir balodruı 
•onra faa livet<: ıte<'ilmis ve veniden Kı
zı laya 5llO Azıı kaydolwırnuştur. 

Ankara, 7 (Yeni Asır) - Elllzığ • Van - İran hududu şimendüler hatbııın 
dördüncü kısmının inşaatı 4,5 milyon lira ilzer!nden bugiln ihaleye ~. 
~~==c:.:::::ıı::ı~: ... ~~ıcır.,......~~JOO""'_....~.,,.,:ı :::c=a=: = :cc 

AlMA~ • r.us HARBi 

Almanlar Stalin 
hattını var
dıklarını söy· 

li:vorlar 
Souyet hiikümet merke
zinin Mosko11adan baf• 

ita yere tıqmacağı 
bildiriliyor .. 

_,_. 
Berl'n, 7 (A.A) - Volhinyodan çeki

len Bolşevikler yeni müdafaa hattı olan 
Stalin hattının modern istihkfunlanna 
varmağa çalışıyorlar D. N. B. Ajansına 
göre Alman kuvvetleri düşmanın dilm
dar hatlarını yardıktan sonra bu istih
kfun sistemine karşı mttcadeleye başla
mışlardır. Çok kuvvetli bir kaç taarru
zu müteakip bu hat müteaddit nokta
larda varılmış ve ileri hareketi devam 
etmiştir. 

D. N. B. Ajansına göre Alman zırhlı 
kuvvetleri mai'lUn Bolşevik bakayasının 
tuttulhı müd•faa hattına girmej\-e devam 
etmişlerdir. Çok çetin muharebelerden 
sonra en son sistem 20 beton sığınak ~
)!al edilmiştir. 150 Savaş ve keşif tankiy
le ai!ır ve orta çapta 100 top iğtinam 
edilmistir. 

ALMANLARA C:"'tıE RUSLARIN 
VF'llTt JC>\ YTPLARI 
Berlin. 7 (A.A) - D N. B. Ajansnıın 

<'itrend;.Tiııo ff(ire 2 i1P 4 Temmuz arasın
da Recı?n 72 !:ıt~t 7arf1nda ~~rrk cephe
sind• veniden 345 R"s tankı. 291 top, bir 
cok zı~hlı tren. •ayıhmıvacak kadar role 
terhiz•t ve silfilı alınmış veya tahrip 
Pclilmic:tir. 

MaiHiln Bolseviklcr Stalin mü•tahkPm 
lıqttına ce};Tme~e r•lı.mal<tadır. D. N.B 
>\iansına göre b11 dii.man kıtalan hava 

CenLbi Ameri
kada da bir 
harp başladı! 

Peru ile Efıvatöf' mııha· 
rebeye tıdııftulal' .. 

- --o--

Londra, 7 (Radyo S. 2Ll0) - Peru 
hilkiimeti resmi tebliğinde Ekvatllr ile 
Peru arasında muhasarnata sebep olan 
hudut hadiselerinden Ekvatlir hüküme
tini mesul tutmaktadır. Peru tılYYarele
rl Ekvatöriln Uç şehrini bombardıman 
etm~erdir. 

Ekvatör ba~ekili Peru kuvvetlnôıin 
taarruz ettiklerini söylemiştir. 

PERU ~MI TEBı.tl;i: 

Londra, 7 (A.A) - Peru hük1imetl
nin tebliği : Peru ve Ekvatör kuvvetle
ri arasında Taromila mıntakasında ~ 
pışmalar başlamıştır. Delore eyaletinde 
Ekvatör kıtalan hudut karakollarına 
hücum etmişlerdir. Peru kıtaatı bllcumu 
püskürbnü.şlerdir. 

Pazar günü bunlar hücumu tekraı 
ederek Peruya ginneğe tesebbils etmış. 
!erse de pilskiirtillmüşlerdir. Bir Peru
lu ölmüş, 3 kişi yaralarunıştır. 16 Elıva
törlil öldürülmüştür. 

Asker! mak.ımlar müdafaa todbirled 
almışlardır. 

sına V aşiırtondan bildirildiğine göre 
Amerika hükiimeti Amerikanın Mosko
va büyük elçiliğinin icabmd& tahliyesi. 
esaslannı hazırlamıştır. Şu cihet kayde
diliyor ki bu tedbir Sovyetler Birlil.fu>.. 
de cereyan etmekte olan askeri harekat· 
la alakadar olmak üzere alman bir ihtı
yat tedbirinden ibarettir. 

MÜSTAKBEL SOVYET 
HüKüMET MERKEZİ ? 

1<uvvetlerinin pddetli ate•i altında tutul- Radvo gazetes;ne göre Macar Jadyosn 
.ıu~ınd•n pek azı müstahkem hatta va- Sovvetlerin hükümet merkt>7lerlnl 
rabilerektlr. ya Oralda s,,,..,,vskaya yahut Mosko-

AJITT'l?fK A SJi'.FA'11':'l'İ vadan daha 400 kilometre dışarı ou 
ı-r 4'.RF.J{ETE HAZm Varid şehrine nakJedeceklerlnl bOdh-
Nevyl)rlr. 7 (AA) - D. N. B. Ajan- m!ştir. 


