
Tııürki gegt! 
verileıı 

1NG1LIZ - RUS NOTA
SI HAKKINDA' BERI.IN 

NE DİYOR ? 

Berlin 15 A. A. -
Yarı resmi bir kaynaktan 
bildirilmiştir : 

lngiltere ve Rusya ta
rafından Tiirk :toprağında 
hiçbir emelleri olmadığınu 
dair -verilen nota lrnkkın
da Alman rııehafiiinde 

şu cihet tebarüz ettirilmek· 
tedir ki : Molotof un son 
Berlin seyahatinde sal:ihi
Y.etli ağzile . Türkiye içhı 
söylediği sözlerin delilleri 
mcvcudtur. Bu deliller 
Rusyanın Türk toprağm -
daki emellerini göstermek 
tedir. Sovyetler Türk top
r<.1ğınm IJazı nıın ta kalamı 
daki emellerini Çarlık za 
manmda oldugu gibi bugün 
'de değişmez l>iı· siyaset 
olarak takip etmektedirler. 

AMEHıKADAKl UAZlllLIK 
ALMANYAYI ALAKA 

D AH .EıTı\111 O ll 

Berlin 15}\..A.- Yarı 
reınni bin kaynaktan bil 
Ji1ilmiştlr: 

Amerikadaki askerlik 
müddetinini 8 uy urt~ml

ması lıakkmdaki kanun bir 
tek rey ek:seriyetHe kabul 
edilmiştir. Hu hal Amerika 
da dahilt· vaziyetin neka
dar müşevveş olduğuuu 

' gösterir. A:merHtan efl.ru· 
rıumumiyeşi Hnzveltin_lJü-

tün propagandaf>,na rağmen 
lfarbin aleyhinôedir. Fakat 
Am.,rik'anın l..ıu harbb ha
ztrlunmasunAlmanyu t:ıUii 
görmektedir. Yine bu ka 
zırllğm Ahnanya aleyhine 
olduğttnu yalnız Aineriklli 
ıe IngiUere s ·· y l~rnek te· 

dir Almanya l..ıu Jı;n·ekct 

le kt>ndini ulab~dar gör 
memektedir. 

• cm 

Guıaıa gide 
cekeşqalar 
BU<;ON YOLA. Hll\:AHl 

LIY,UH 

llcynelmil~l lzmit· fu ·ırm· 
dı: teşhir edilmek ilzere 
sanatkarlarımız tarafından 

hazırlanan eşyalar bugün 
yola çıkarıluc ıtır. 

Gö ;1derileıı bu yerli 
mamO.Hlt arasında bilhassa 
mob1lyecilerirni:t, tanıfın· 

' dan yapılan şok zarif V'~ 

tık möbleler vardır. 
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~örçil--Ruz 
velt· müla 
katında 

Çok mühim mese!eler gö
rOşDldO 

Vaşington 15 A.A . -
lluzvelt - Çfir\:il nü lakı ı 
tı hakkında resmi makam 
lar şu haberlel'i vermişler· 
dir: 

Çörçil!e Ruzvdt lngil 
terenin 35 bin tonluk Prin
CJton Vells ı.ırlılısıada gö 
rüş:nü~l~rdir. Görüşme üç 
gün sürm~tür. l3eyazı:;a 

raydan bu ..görüşmeye ait 
gazetelere l..ıir fotoğraf vo 
rilmiştir. Fotoğrafta iki 
devlet adamı yan yana 
görülmekte ve reöınin al· 
tında şu ibare bulunmakta 
tln'. « 15 ağustos 1941 ru 
hani il:;indan sonra~> 

\:örçil-Ruzvea müla· 
katında .şu ~.evat hazır bu
lunmuştur. İngiliz donan· 
ma~ı Başkumandanı, lngi 
liz Genel Kurm ıyı lleisi 
Amerikı G.!1101 Kurnuyı 
H.eiBi Amerika deniz hare 
l~al'- şubesi reisi ,Misler 
Hopkins ve Ameı·ikaııın 
Atlaı_ıtik Başkumandam 

Mi:Sler Ko deıl Hal bu mü 
ıakat hakkında şunları sö f 
lenıi~tir : Bu görüşme ne 
tic.:siude kabu edilen prcıı 
sipler eskidenb~ri lfütün 
milletler t ır ..ıfınd m kabul 
eti.ilmiş V.!- tatbikine ç.ılı:jlıl 
roış 0 1an meselc'.erdir. 

Amerika lstihbıırat Bü 
rosunun verdiği haberlere gö 
~ re iki devlet adamı arasında 
vuku bulan bu pç günlük 
gör.üşme esnasında yalnız 
harp sonu ve ltalyanın du 
rum değil ayni zamaı.da 
O:tkıara, uzak~ark v~ Sov· 
yet.....,..Alman harbide mev 
zuu babi8 olmuştur. 

MÜLAKAT AL \l ,\ )' A 
DA ASAUlYEl'LI~ KAH 

ŞILANDI 

Uerliu a.a.·Yaı·ı resmi bir 
kaynaklan hikliriliyor: 

llazvellle Gör~il ara· 
s~ndaki mitHlkat. ve neşre 
dilen delderasyon hakkın 
da Alman rnehafili şu mü 
taleayı yilrütmekledir: 

Cumartesi 
.--.--b-on-a ~ta.ı.: 

Dahilde ylllıöı 5 lira 
Y•blıacı memleketlere 

8 llrau 
llliilar.t" 

1

h~ kellme
alftden ı(; karMf:;alınır. 

Ocr.at P•ti11dlr • 
OOnil ga9an sayllar · 

10 kur.uştu.. ,.. 

20 bin Rus askeri ddha 
eair edildi 

I3erlin lSA.A. - Al-
man tebliği: 

Alman kıtaları cenup 
mıntakasındaki ileri hare· 
kellerine devdm etnli~ler· 
dir. Bu ilerleyiş esna~ında 
oldukça şiddetli muharh 
beden sonra müh1m Jlus 
kuvvetlerini imha eylemiş 
v~ yenido:ı 2) bin e':iir ile 
mühim miktarda harp mal 
~~mesi iğtinam etmiştir. 
T.ıkip hilr~katı dııt·ın.ıd rn 
d~vam etmçktedir. 

HUS URUU,L\IU ÇE\1-ı 
BEH. lÇl~lUE 

Bern 16 A. A. - La 
Su isse gazetesinin Bedin 
muhabiri bildiriyor : 1 

Cenupta harekat. oka -
dar sürntle inkişaf etmek· 
tedir ki Budiyenni ordu
lara ç~kilrnPk imkaııını hu 
laııııyorlur. Alman kıtaları.; 
vazifelerini mükemmelen 
ifa etmektedirler. Yapılan 
ikinci hilcuml:ı 13ug cenu 
bundan OJcga ve N ikola· 
yef rnahsut· l>ır.ılulmıştır. ' 
~luharebeler muazzam ha-
rekilt esaslarına göre de • 
vam elmekteCiir. 

lıingilizlere göre
1 

300 T~yy;.re Ai.naın f&hir
ler.i"i bo..Walad& 

Lonılra 15 A. A.-Hes 
mi bir tebliğe göre, ti.ün 
ukıpnı 30:> ln~iliz tayye • 
resinden miirnkkeR , fılolal' 
Alman ~hirlerini şiddetli 
bir surette konıl> ırJııııan 

etmişlerdir. Bu şehirler 
al'asında llanover ,lleremen 
ve Hoterdam vardır. 

:>ON UAtU;{A 

Finler 
ü~l SEHIR ZAPTETTlLEI( 

~ 

Ilebinki 16 A. A. -
D. ı . B. Ajan8ı bildiriyor: 

F'ın kıtaları dün Biru 
ve Eliıanbara ş ~hirlerini 
düşman kuvvetlerini yara 
rak işgalıetmiştirı Elizanı· 
bara mühim bir demiryol 
Ja.rı ilt~sl.k noktasıdu-. Kıta 

l JarJıarekata muvaff?kiyel· 
le devam ctnıekledır. 

Ode&C\ bir dil\M o!,rak 
kalacak 

M.Jsl'-">va s llahiyol Lıır Uu b:yannamcnin muh
teviyatı e::;ki ve boş elim 
lelerin tarnuınile tckcrrii 
rlinden ib.lreılir. I 

Yeni Avrupa Nizamı ( 

makamların kanaatine gö · 
re O.:lesanın hakikaten tecri 
Ji hülıcri için vakithenüz er 
kentltrl\1amufih lıumerkC'i..lle 
ki garnizon her zaman tukvi 
ye edil bilir. < >desa A 1-
manlnr için bir diken ola 
rak kalacaktır. 

ne lngilterenin ve ne de 1 

Amerikanın istediği şekil 1 
de değil, Alman zaf\!rleri- t 
nin yarattığı \Takalarla I 
tayin edecektir. 



Muhtekir kim 
Muhtekiri tanımak ıa

zınıdır. Bu cibilliyetsiz 
mahllık fevkalade hal ve 
zamanlardan istifadeye çalı 
şır. Vatandaşların zururi 
ihliya<;lardaki sıkıntlh za· 
manun kollar .. Milli iktisadı· 
ağa~ kurdu gibi i<_:inddn ke 
mirfr, valandaşııı cebine 
girer, emer tıpkı sülük gi 
bi kan emerek midesini 
şişirir. 

•\_Muhtekir ,, milli gü 
cü kııar, milli tesanüdü 
yıkar, milli iktisadı bozar, 
nihayet milli serveti tahrip 
eden bir lıiyanet timsali-
dir. 

Her vatandaş; bunu 
~ördiiğü ve sezdiği yerde 
boğmak mecburiyetindedir. 

• • • 
·' .Muhtekir ,, ; şahsi 

menfaatlerini milli menfa 
atlerin üstünde tutan, kör 
ihtirasın boğucu menfaat 
endişeleri altında gözü ka 
rarım asaletsiz, şahsiyetsiz 
iusaniyetsi:c medeniyet ca· 
mıasındaıı uzak, yalnız 
midesini düşünen fazilet 
.siz IJir mahluk ur. 

" Junjuk llussonun de ; 
, <liği gibi; yalnız mide ve 
mcııfuali bakımmdau işle
ı·i muhakeme eden bir in
sanın asil olmasına imkan 
yoktur. 

• • • Milii tesanüdün, ~ 
ri l..ıuğhlığın icaLı;şahsi en 
<lişclenn ü~ltiııe yüksel · 
meldir. Herkes ayıı bir ta 
rara ~ekerse lezadlar hll
sule gelir·, bu ... da; ıstırap 
lar doğurur. V c neticede 
mılli lu;aııiid zarar görür. 

Uundan dolayı her va· 
lamlaş •' muhtekir ,, i ta
kip etmek. Unu nerede 
bulur ve görünse adaletin 
(lemır pençesine te:;lim ey 

' lenı ek mecburiyetindedir. 
Vatandaş ! " rnühtekir,, 

i öğremlik, oııuı.üa savaş!.. 
~ükrü OGUZ 

l'ı\HTl t;E~EL SEKllE
'l'lı.ltLh;Ii\E YAPILAN 

~l( llACAATLAI{ 
Ankara 15 A.A. - Cüm 

huı·iyet Aalk l'ar.isı Cenel 
Sekrelerliğiııd.::n tebliğ edil 
ınişlir: 

Ünü nı üzdeki ders yılı 
ic.;in Liımhuriyet Halk Par 
lisinden yurdun istemek 
üzere nıiırncaat etmiş olan 

~ ta!eLeleriu bu işleıi tedkik 
cditnıeJ\le u!<.luğundan bu 1 

daıı souraki ıııiir<ıcaatıar 
mıi'arıuıld,:.ıtl :.ılınııııyucak 
lır. 

'"UU<...GN,, AHKAlJJ\Şl· 
MIZ l Kl ) A~ll\DA 

- A<lamıda intişar etmek 
le olan '' Bl.JGÜN,,arkadaşı 

ınız diin ikinci yaşına bas 
mışlır. Ar kudıışunızı tcb· 

rik eyler ve ~urda fayda-

.lı olmasını diler.iz. 

Bölge atış müsabakaları 
2]-24 A~ustos ta fua r müsabakaları 
30-31 Ağustosta da atış bayramı 

yapılacak 
Atıcılık Federasyonu 1941 yılı faaliyet programı 

na uygun olarak bölgemizde iki büyük atış müsaba 
kas! terlib ~dilmiştir. 

1- Birinci müsabakada (50) metre mesafede ecne 
bi harp tüfeği ile vapılacaktır. Nişan vaziyeti yutarak 

de.,leklidir. 
A- Müsabakaya herkes girebilir. 
B- Milsabakaya girmek için 50 kuruş duhuliye 

vermek lilzımdır. ' 
C- Müsabıklar üç müsabaka atışından başka 

ayrıca (3)kuruş fişek bedelini vererek bir tecrübe atı 
şı da yapabilirler. 

D- lfa şartı : Hiçbir mermi ondan aşağl olmıya· 

caktır. 
E-Birinciye, ilcinci mevki, ikinciye üçüncii mevki 

gidip gelme bit· lzmir fuarı bileti veı~ilecektir. '(Üçiln
cü mevki bileti kazanan üstünü verdiği takdirde oile 
ti ikinci ile değiştirilir.) 

2-lkinci müsabaka zaferbayramına rastlıyan 3) 
31 ağusto::;ta yapılacaktır. Bu müsabakanın ünvam 
(altş bayramı)dır. 

A- Tüfek: ecnebi harp tüfeği-Mes:ıfe: 50 metre 
Hedef: U.ıire lıedefi-ı !şan vaziyeti: yatarak d"stckli 
lfa şartı: Üç nıetmi de isabet edecektir. 
il- Duhuliye 20 kuruş 
C- llirinciye bir hatıra mükafatı verilecektir. 
Not: Müsabakalara girmek istiyeıılerin atış günle 

rine kad.ır Bölgoye müracaat ederek adlarını yazdır 
maları ve duhuliyelerini vererek mukbuz alru'.lları la 
zımdır. Atışlar makbuz numarası mucibince yapıla· 

caktır. 

Fransızlar 
SUlUYE.DEKl llAlU' MAL 
ZEM.ESlNl SlVlLLEllE 

SATMI;>LAR 
Kahire 15 AA.- Suri 

yedcki Vişi adamları, Mu 
tareke şartlarına riayet f- t 
memekledirler. llu arada 
birçok harp malzemesinin 
gizlice · ,liivillere satıldığı 
öğren Hm iştir. 

lngil•Z başkumandanı 
bu hadised~n dolayı Fran 
sız makamlarını protesto 
eylemiştir. 
SUllıYEOEN FH.Aı. SA-

YA VO~E~ ASKElllliH. 
Vişi 15 A. A. -

U. N. il. Ajansı bildiriyor: 
Fransa ıle lngitlere a 

r.ısı.ıdd yapılan Suriye 
ruiılarekenamesi hükümle 
rıne tevfik ~.n Suriyeden 
ilk kaf ıle Fraıısaya ivasıl 
olmuştur. K.ıfile 4'.h.0.mu 
har~p olup 3 vapurla gel· 
miş ve .Marsılyaya çıkmış· 
tır. Muharipler hükil. • 
met menıurlarile kalaba -
lık bir halk kütl~~nin coş 

• kuıı sevinci arasında ka -
raya çıkuıı~lardır . 

lTı\.LYAYl 'l'EHDlT 
lleyrut 15_A. A. -

Uurada çıkan Savtulanrar 
gazetesinin yazdığına göre 
müttefikler, ~anı, Ueyrul 
ve Kahire bombalandığı 
takdirde llonııının da bom 
IJardınıan edileceğini ltal· 
ya hükfıınetınc resmen 
bildirmişlerJir. ... ~~~ 

~cşriyal i\lüdürü 
.;eııııı \:i!.Ll~~ ('\. 

C.tt.t>. M!lll>üa.! A_!lU..qa 

Jngiltere ile 
Amerika 

ASKLlU llll{ At LAŞMA 
YAPML)LAll- ANLA;i· 
MA MUUL\1 E::>A~LAH.1 
UiTl VA .EUlYORMU;i 
VaşinJton 16 A.ı\.

Burada hakim olan kana 
ata ~öre Çörçil- Ruzvelt 
müHlkall ı::;iyaset üzerinde 
müessir. olacak ve yakmda 
bir lngiliz Aniorikan te 
şebbili>ünün ilk lcı.ahürleri 

görülecektir. 
lley az Saray 13a~ı.ı S~k 

reteri gazetecilere kendile 
rine mühim bir tebliğ ve
rileceğini ~ildirmiş va J tuz 
veltin yarııı karaya çık:ı· 
rak durmadan hususi bir _ı 
trenle V uşingtonu gelece
ğlni söylemiştir. 

Haber verildiğine göre 
Çör~Ul~ lluzvc!t askeri 
bir ittifakın mukaddemesi 
ni yapmışlardır. Yakın-

da askeri bir itilaf yapıl· 
ması ihtimal dahilindedir. 

ı Tahmin edildiğine göre 
Çörçil :Slaline, Moskova 

d.:ı Amerikan, lngiliz ve 
Hus ricali arasında bir top 
Janb yapılmasını bildir· 
miş ve bunu lluzveltl.} söy 
!emiştir. 

KIBLUS_ BO~lUALAl\Dl 
Lcfkoşe 15 A.A.-Kıb 

rısın cenup sahiline yakın 
l..ıir şehir bu sabah iki de· 
fd bombardıman e<lilıuiş 

tir. llusar azdır Bir kttç 
ölü vardır . 

Bir Alman 
paraşütçüsü 
1NGİLTEllEUE KUHŞU· 

NA DlZlLDl 
Londra 15 A. A. -

Jozef Yakub adlı bir Al· 
man casusu bu ~bab Lon\ 
drada kurşwıa dizilmiştir. 
llu :adam geçenlerde bir 
Alman tayyaresi taruf ın
dau Londra civarındaki 
kuşluklardan birine indi
rilmişti .. Yanında, paraşütü 
nü gömmek içiıı bir kaz · 
ma ıle alıcı verici :;radyo 
aletleri, lngiliz .p:ırası ve 
yiyecek bulU.ımakta idi. · 
'i. ere indıklen 12 saat son 
ra yakalanmı~ ve askeri 
mahkeme tarafından ölü
me mahkum edılcrek hü
küm mfaz olunmuştur . 
AL.\lANLAHA ÇOK AGlll 

ZA YlAT VELWUULMl~ 
Londra 16 A. A. -

Sovyet is tihbaratuu·ı bil • 
dırdığine göre dtlşman 

hd lları gerıleriUtle harekat 
ta bulwıan Sovyel kıtaları 
22 tauk 14 zırhlı o· 
tomobil ve 16 iaşe vagonu· 
nu imha elnıış ve 4lLI düş 
ıııan imha etnııştu·. 

Almanlar bu kuvvetle
ri yoK edeoıımel{ u;uı 2 pi 
yad~ tüm ..!ui ıie 1 zırhlı pi 
yadl.! tı.im..!nı Sl}Vkdnıişler

dir. 
OUt:SA HALA DÜ:?

!\lli.\11~ 
Moskova ll A. A. -

OJes.uıın alı.ıdığına dair 
Atman kayoaklarınd:.tn çı 
kan lıaberıcr llus melıafı· 
!inde yalaıılanııı.ıktadır. 
Atm ... uıler datıu evvel Le -
uiugr ddı _bile a.ldıklannı 

iddıa dnıişlerdi. Almanlar 
okadar zayıat vermişlerdır 
kı işg,il ettıliıen toprt.ığın 

her metre murabbaı bir 
Alıfüuı askernıuı nayatıu ı 

malolnıu~tur. 

PAiH::> l'E KO.\lÜNlST 
lSYANl 

llern 15 A.A. - faveç 
gazetelcriııin yazdığına göre 
Pariste bir K.oıııt.iuisc is· 
yanı olınuş, Pohs · bunlu
nn üzerıne ate~ açmıştır. 

18 kişi le~ löf edilmiştir. 

l randa 
Yalanlanan bir haber 

Tahran 15 A. A. 
P aris ajansı uııd.iriyor : 
Himlıslaııdaki ÜJ1ııı r ad· 
yosu fr,uıc.ı ıu~rıy .. ilmda 
irana aıd l>ir takını asıl· 
sıı. habel'lcr .• vermektedir. 
Bu lıaberleı· u.rasıucJa güya 
)sl~ııbuldan Alman seyyah 
larJle d•>lu bir trenin lrana 
hm-eket ettiği ve hatta bun 
laruı şimdi .Er~uruma var 
nıış olduklarını ,.lıildir.uiş· 

lır. ilu haberler teınuıncıı 
yalan Vt! asılsızdır. 
llUS-Jı\Pu'l· MÜı ASE 

UAT1 SA.\llı\11 lMlŞ 
Tokyo 15 A.A- Japon 

sözcüsü Japonya ile Rusya 
aı·asındaki ıııünasabatm sa 
ıııiııı iolduğunu beyan et
nıi~tir. 


