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Cuma 
Abone t•rfları : 

Dahilde yılhDı 5 11 ... 
Yebencı mamlakatlara 

8 lire 
lllnların har ,kelim•· 

alndan !S kuruf alınır. 
Ocret petindlr . 

BOnD gac;an aayıler 
10 kuruftur 

Smolensk qe- lran ve Eff!a- faponqa 
HUSYA1A Kı\.RŞl TA· 
AHllUZı\ HAZIR DEGIL 

Almanlebliğı 
Uerlin 31 A. ı\ . -

Hesmi lehlığ : 
AskCl'lerimiz l kranya

tla mağlup L>tlilcıı HuH or
dularını takip (~terek de -
ri.'.ı bir suhJ.d.ı tlii~maııııı 
rucat hatlarııım i~~risiııe 

gırmişlerdir. Srnolenı:;kiıı 
Şurkıııd.ı dUşmaııı ihata el 
nıiş olan Alınan çemberi 
glltık~c duraJınaktadır. t~s 
lo~ıyatla harp leşek külleri
rnız. düşmanı şıın .tle dutr. 
ru püskiirtn.iişlerdir. e 

~ün gece hal'p İtl'-' ya-
relc ·. J rımız 1\luskovadakı aH· 
ken h l fi · .~ e crı ve dmııiryo-
lu .. nıuııakalfı.t mer keziııi 
rnul'sSir bir suretle lıom . 
bar<lıınan etmişlerdir. 
. ~niz:ıltı g rnilerirni:t. 
• ıllanlık deniziı!de 24 biıı 
to~ıl_uk lng:liz ticaret .gc • 
nnsıııi batrmışlardır. Dün 
gece lııgillerede tayyare 
ıneydaıılarına ve askeri 
hedefler ı . e 1ava taarruzları 
yapılınışlır. Bir limanımı -
za laaı·ı· · t k . • . u1. c nıc · ıstiyen 
lctkrıheıı 4J ( ·ı · . ııırı ız layya-
resın<len 23 .. b.. •• •• .• 
l.. . u duşurulmuş 
b;~· Ga~·bi Almanyadaki 
azı Şehırler üzerine düş

man h\Jv•ı • l • • f" A 'Jı• ıe crı ın ılak ve 
~1'aııgın bombaları atmış· 
ardır. 

Al Bertin 31 A. ı\. _ 

K 
marı tayyareleri diin 
ıbrıs .1, .ı . 

k . auasnıuakı Lama-
a hına t . b n esısulıııı lıoın· 
arduııaıı l. ey ı~·erek yan -
gınlar çıkarmıştır. 

,,i mi düştü? nistana 
Çok miktarda Almail sey

yahı akını başlamış 

Londra 31 A. A. -

Londra 31 ı\.A.- in· Vişi 31 ı\. ı\. - Bu· 
'ava <relen haberlere <röro J e e 

Smolensk şehri ~ol' şiddet 
li bir muharebeden .sonra 
bugün saut 3 tc Almanlar 
tarafından işgal edilmiştir. 
Huslar şehrin bir kısmını 
ve üinyester nehri üzerin
deki köpriileri ıahrip eyle 
mişlerdirdir. Rus askerle
ri son kurşunla' ına kadar 
şehri müdafaa etmiş, Al
m mlar tarafınd ım k<>prü
l 0r tamir edilerek kıtalar 
n~hrin öb:.ir tarafına gev 
mişlerdir. 

Nus tebliği 
Moskova 31 K.ı\.-Hus 

resmi teHiği: 
Dün Smoleıısk ve Z.i· 

tomir mıntakasında kıta· 
larınıız muannidaııe bir su 
rette dü~ınanla <lüğiişmc 

ğc devanı etmişlerdir. 
Hava kuıı vctlel'imi:t. 

dü~man ınotörlü kuvve le 
rine ağır zarbeler indir· 
miştir. Honıanyaduki 
petrol mıntakası olan P~o
estiyi lıumhardıman et 
ıniş ve büyük ydngııılar 

ı.-.ıkarınışlaniır. '~ Alınan 
tayyaresl dü,üriilmüş, heş 
tuyyarenıiz kayoo:rııuşlur. 
Alman kuvvetlı~ri ı:cphcdc 
\Ok hiiyük zayıat vcnnek 
tcdir. ··Hüyük Almanya,, 
adını taşıyan bir mutörhl 
alay tamamen ezilmiş, di 
ğer bir Alman alayı 2 Jl.fü 

den fazla er ve Suha le 
lef at vermiştir. \ . ü:t.lcn·e 
esir mitralyö1. ve 13 top 
elimize gc~miştir. 

Dün akşam ı.-ok mik 
tanla .Alman tayyaresi 
Moskm·aya lıir hikuııı ln 
şdıhii.siindc lıulunınuş fa . 
kut hunların hi<:lıirisi şc
hh· üzcrlııe v.ıramaımştır. 

Bir .Alman tayyaresi drşu 
l'ülmüştür. 

30 temnıuz<la diişmaıı 
hava kuvvetleri 1 eningrad 
Ü1.erine ii<."· lu va akını le· 
şdıhusüııde bulunmuş fa
kat tardedilnı işle . di 

JAPONYA llEH l lITI 
l\lı\LE Kı\H~l 11 \ZIH 
Tokyo 31 A.t\. -

D. N. B. ı\j,ınsı lıiltliI"i· 

yor: 
Başvekil Prens Kono· 

ye Seferberlik komite.si iç 
tiınamda beyanatta buluna 
nık demiştir ki: 

Japonya hiitün ihtiınnl 
leri nazarı ilibare alarak 

Buraya gelen haberlere 
göre, lrana olduğuğu gibi 
son giinlerde Efganistana 
da çok bUyük miktarda 
Alman seyyah akını başla 
nuştır. lngilterenin 1'.fıbil 
deki sefiri bu hususta Ef 
ganistan hiikıimetiniıı ll'l· 

1.arnliakatini ·(·clbcderek 
iı.uhal istemiştir. 

ln~iıfe""e İranı d ı ikaz etti 
Londra 31 ı\. ı\. -

Salahiyetli bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre, 1 ngiliz 
hükumeti Iranda ~·ok faz 
la Alman ikamPt etmesi -
ne müs:ıadeye devam edil 
diği takdirde böyle bir ha 
rekelin lran menfaatleri 
hakımındaıı arzedeccği 
tchlilw hmm:mnda İl"an 
hükumetinin ciddi 
surette nazarı dikkatini 
ccllıclrnişiir. 

tVlısır kabine· 
si i~tif a etli 

Kahire lA. A. - Sır· 
rı paşa kahine~i dün sabah 
istifa elnıi~tir. \ Pai kuru
lacak kabineye Liber.ıller· 
d.uı beş, Sıit partisinden 
b~ş ve V dt p,ırlisinden 

beş ki~i alınacak ve lıüy
lcce bir milli kahine lm-
rulacaktır. 

Sılrİge 
FlLIS'I'l~lE lLli \1'. El>l

Ll~CLJ\.Ml~ 

Berliıı 31 L\. ı\: -
Bugün Suı·iycdt- kaydcdi· 
len cfkarıuınuıniyc kann
mıatine ı.{Öl"C, Suriye Filis
tin ve: ~arkilUrdiine ilhak 
edilecektir. Zaten İngiliz. -
lcr son günlerde vadel
m:~ oldukları istiklalden 
hi<; bahsetmez olmuşlar

dır. 

Suriyadeki toplar 
kahire 1 ı\. ı\. - ln

~ili:ı umumi kararganı·, 

tebliği : 

giliz askeri mehafiline gö
re, Uzjkşurkta Japonya 
Sovyet Husyuya karşı ta· 
arruza hazırlanmış değildir 
Japonların kuvvetli bir mo 
terize ordu teşkil etmek 
için sarfettikleri gayrete 
rağmen bu hususta henü1. 
Huslara ulaşamamışlardır 
Hmılar Siberyada \"Ok Us· 
tün kuvvetlere maliktir. 

Uzak ~arktaki Hus Kuv 
vetleriııin miktarı 4) tümen 
kadar tahmin edilmekte• 
dir. Ruslar bu kuv\•etler
den bir kaç Tiiınenini garp 
cephesi na n .ıkletın işlerdir. 
1), r ~·· t tr .ıf w.n J.ıp mları ı 

o 

36 J t.ıyyaresine mukabil 
!{uslar 21 JÜ tayyareye 
maliktirler. Jap ml.u· hul'a 
ya 6 l tümen tahşid e Je · 
cek vaziyette değildirler. 
St.ııin tiJpk'n >i kab JI elh 

Moskova 31 A.A.
Slalin Londradan buraya 
gelmiş olan Amerika Cürn 
hurreisi Huzveltin hususi 
mümessili l lopkinsi kabul 
clrn ş ve hu mülakat e::illll • 

Stllll l \. 11.!""llUlllll VlJ.sk )V .l 1 

El~isi ile Hus rluriciye 1'.o 
nıiseri Molotof ta fiazır bu 
lunnıuş, llopkins K u1.vel · 
tin bir me4-;ujı n St.dine 
v~rmiştir. 

SON O~ı<.1~• 

iKTİSAT 
VEKlLİHÜS 
NÜÇ.4KIR 
Sll U lİ SEBEPLEHDEN 
DOi A Yl lSTıFA ETTl 

Suriycde nwvcud hulu 
ııau sahrn ve sahil loplar la , 
mamcn müttdi klt~rc lt•slirıı 
edilmiştir. 

Anku 1 A.c\. - !"ıhhi 
durumunun müsa:ıcJesizliği 
y iiziindcn lktis:ıt Vekili 
lliisnu Çakır 31 temmuz 
d!l istifa etmiş ve istifas! 
1 ağusloı-;ta Heisiciin.hurun 
yüksek Lısdikine iktirı~n 
eylemiştir. lklisat _Yelo~ · 
liğiııo Sırrı Day tayın edıl 
miştir. 

İngilizlerle 
Finlandiya 

hazır bulunnıalu.lır. ı\ vru 
paJaki va1iyd yeııi bir 
safhaya girmişliı·. Bu ı 
harbin Japonya İ\"ill va · 
h · m netice~er tev ~ id elrne
ı;i ihtimali vardır 

Her Japon huna gi>ı'e 

hazır l nam rıh dır. 

.. \HASINDA MlJllı\SA· 
MAT BAŞLADl 

l lelsinki 1 1\ . A. -
Salfihiyettar Finlandiya 
kaynaklurındnn haber ve 
rildiğine güre 30 kadar 

( !::'ayfeyi çeviriniz } 



Sayfa 2 - fENlGtl~ 
swww = = .... 

Zeytincilere' öğüt/erimiz Çin de Polongtı ile 
SOVYETLER BlHLll~l 
YENl Bill A;,'\Lc\Ş~1A 

1 ~iZ \L \Dl LAH 

Yeni bir fit 
• 

Agustos ayında yapılacak işler 
1- Miimklin olan yerlçr· Danclcrin Haplarında ve 
de sulnnrn yapılır. yaprakların orta Hinirle-
2- ) ere diişmiiş zeytinler rinde yaptıkları lekeler ise 
tetkik olunur. llaslalık ve karaya ':Ular koyu kül 
huşaral tesirile döl~i~l~ıı rengindedir. 
dancler dairemize getırılır. ustalığın ışık ve 

BlH AMEHİKAN GE:\11· 
Sl U \~All \ UGHAOI 
Vaşington 31 A. A. -

Amerika Bahriye Nezareti 
Cunkingle demirlemiş olan .... . . . 
Tutila top çeker gemısınm 
Japon t:ıyyanıleri tarafın · 
dan alılan L>omhalarla ha 
sara uğradığını bildirnH-:k· 

ı 
J 

' Londra 31 A.A.- Lon ı 
drada Polonya ile Sovyel 
ler Birliği arasınd<l Lıir 
anlaşma imza edilmiştir. 

lmz:ı merasiminde lngiliz 
Haşvekili ile llarici.;e ~a-
7Jrı da ha11r bulunmuştur 
Merasim pek sade olmuş 
ve imzadaıı sonra iki mem 
lekel adamları birbirinin 
cllerıni samimiyetle sık
mışlardır. 

birıiğt 
Ankara : ( H3Mo 

zdesindden ) Ha''tl
5 
.. re 

sının bildirdiğine g~V 
gilizler Suriye ~c ~~e 
vı Ürdünden nıuı'tl . J 
J roı' 
Emir ı\bdullaluıı ·~ 11 
de bir \rap :·JeŞ) 
meli kuracaktır. 3 - Y. uzlık a ralama yapılır. havaııııı .tz girdiği, sık ve 

tedir. 
Japon tayyareleri gemi 

4 Zeytin sıneğilc nıüca.• ba msız ağaçlarda, toprağı 
dcle~ıe devanı edilir. 1 ag-ır v ~ ıw nli 1.cytınliklcr-
5- ) abani otlar vurulur. de zararı çok önemlidir. 
6- Zeytinlı k sürülür. Çaresi: 

Iları t 
• [11 

Antakya lcrtı 

7 - ) uz aşısı yapılır. n) Zeytini rinizde böyle 
8 (Leke lıasl.ılığına lcaı hastalık görüldüğünde 

niıı bitaraf mı ıtakuda bu· 
lunmasına rağmen mütead 
dit bombalar atmışlar ve 
geminin kıt; giivcrtesiı)i ha 
sara uğratmışlardır. 

luğumbn 11rııF R 
Haciz altııı:ı. tı 1ş- t: 

~ı) Bordo lıulamacı atılır. dairemize haber vermek 
Zeyliıı ıeı~o haslalığı a<lc ve niinı unclerindcıı gctir- Hu hareketin biı· yan· 

hşhk t:Heri olduğu zanne 
dilmcklt: beralıer Amerika 
hükumeti .laponyaya şid· 
detli uir protesto notası 

tevdi ülnıiştir. 

· Londrd 31 ı\.A.-IWy 
t~rin siyasi nıuharrirı ya 
zıyor: 

·ı -·ltılll 
arttırma ı e b• uııı1· 
kurar verilen ve J{l ıı:ı 
na 534 Türk uvr:

1
\. cJ la immnların ı,:iı,:ck hasta· mele 

11ı~nı amhrır. L)u hastalığa h) Ağacı sağlam ve giir 
l ~ t u ı an ıı c bat 1 arm hiiz olarnk biiyi.ltmek. Bu· 
bntiin yapl'akJarı döh:üliir. mm i\;İll yıllık bakını ~ş 
) ulım. <;OR lmvvclli, dik lerino önem vermek. Bil· 
v~ı7jyctle büyiiyen ağacın hassa ağuçlurı olalıildiği 
w; tar.ıfındaki hazı • yap- kadar sık budayarak 
r::ıldar kalır. Hastalık {dal ışık ve hava vermelidir. 
sürgün, yaprak, ~i~~k ~c c) 1 lastalığu dayamklı 
meyvelere ) 84ıldmr. _l:.n ı;eşitlcr seçmelidir. 
biiyük 1.mrn·ı yaprak.tarda Leke lı .ıstalığı teshil etli 
dır. Yapraklar val\.lınden len yerlPrde ilaçlama da 
eok evci yere dökülür. iremiz mermırlarının ncza 
;\ğa~ miskıııle.~ır ve gı~a· reli altında yapılacaktır. 
sıııı alaınarııağu başlar, \ı\ek 9- ~eni aşılar sık sık ti-
lenııw Hcklttyc uğrar, iyi mar edilir: 
meyve hağlayanıa:t.. \ e - a) Varsa zeytin güvesi 
hemde hasılatın fovkalüde kurtları toplanarak öldürü 
uwldığı göı'iıli.ir. liir. 

- lJevrcsinı jkınal edipte dö- b) Aşı siirgünlcrindeki 
ldilcn yaşlı yapraldurla obur filizler keskin bir 
ıeı~c 1mst .. Iığıııdaıı nıiile· bıçakla .kesilir. (ileride ve-

• vcHit dökülen yapraklan riler.ck şekle göre) 
birbınııe k:ıı ıştırmamalıdır. <·)Bilhassa mıntakanın 
Mamalı ııe şel\ih.iu , llükii garp riizgfırı nazarı itihare 
,urse d<>l~ülsıııı böyle yap· alınarak; taze siirğünlerin 
ruidan loph.ıyıp yaımı:ılıdır . kopmumaı:>ı şeklin bozul-
Luııclcıde, ııast.ılık zey maması u;ın kamı~ ve 

tin dancll.!ri iizerindc, wy- benzeri kazıklara aşıların 

tın )'CŞil iken, kili rengı- bağlanması. 
) eşil, morarilığı Vdkil Ziraat ı\lü<lürl üğü 
m;ık yeşil lckclcı· yapar 

~--~~~__:_~~~~~~--~~ 

Altı~ı esasız . 

.,Alacaklar 
Nasıl tahsil eoilecek 

Aıılrnra:fcmyiz muhkeme· 
si nıc\'ZUU allın olan a· . , 
lacaklar hakkmdu yeni 
bir tevhidi u;lilıat kararı 
vermiştir. Bu karara göre 
alaCllğl attın olan alacaıdı· 

· !arla bor~lular urusmda 
talıaddiis eden ııi:t.a ve ih
lilaflfırın halli_ınahlwmele 
re vcrilmcl~lcdi r. Bu ala· 
caklar ilamsız ~takip yolu • 
ile icra dau elcrince tahsil 

euılc.mıeyeccl 'erdir. 

Muğlada zel
zele ve sıcak 
Muğla: 31 ı\. A.- ü<; gün 
deıılıcri burada ~iddctli sı· 
caldar hükfım sürmektedir. 
llarercl gn!gedc 34 tür. 

UUn buruda üç yer sar· 
sıntısı olmuştur. Bunlardan 
8 i 58 dakika gP\e duyu
lan sursınlı çok şiddetli 
idi . 1 liı: biı· zarar yoklur. 

Yok6ul ve l{imaeaiıler~ 
teberru 

Romanya Kf'alı hosldne· 
leri ziyaret etti 

Bükrcş 31 .A. ı\. -
l{omanya kralile ana Kra 
li<;e ş .u·k cephesinde yara 
lamuı askerlerin bulunduk 
lan hastaneyi ziyaret etmiş 
tir. Krdl ve ana Kraliçe 6 
llomen ve bir Alman has 
tanesini gezmiştir. 

1 lalen Hornanyada 300 
deıı fıızla hastane mevcml 
tur. 

Romaoyada feyazenlar 
Bükre.cı 31 A. ı\: -

Honıanyaııın gurbinde Ie
yczunlar endişe verecek 
mahiyet alınaldaclır. Hek 
tarlurc.ı ara:t.i sular altın· 
da kalmıştır. Muhsulün 
büyük bir kısmı telef ol -
muş ve birçok kimseler 
melccsiz Jmlmıştır. :c\nto· 
r:.esku fcyeı.an ycriue gide 
rek vaziyeti tetkık etmiş 
ve melccsiz. kalanlara ilk 
yardınım yapıımasıua ne 
1.aret etmiştir. 

Japon tebliği 
Tokyo 31 A A. -

lın pamlorluk 
bildiriyor : 

karar<rahı 
t:> 

Fransı:t. l lindiçinisiniıı 
müşterek ıı üdafausı hak· 
kında ki ittifak ııı ucibiııcc 
29 lcnımuzd.ın itıbarcn 
Say~oııa askeı· sevkine bu~ 
lanmıştır. 

J ı\PO..'\LAH .ı\SKEll ~EV 
1'..l 'ı' ı\TI Y ı\l'l 'ı: UR 
::'anghay 31 ı\.A.-Çi 

nin şimalinc doğru Japon 
larııı buyük a:sker sevld· 
ydlınu tekrar başladıkları 

Uu anlaşma karşılıklı 
bir uzlaşma sıyasetiııin le 
zahürüdür. Bu anlaşma

ya göre halen 'ovyetler Bir 
liğinde bulunan Polonyalı 
lar affedilmiş ve bu afleıı 
50 J bin sivillclOO bin as 
ker istifade ederek ser~>esl 
bırakılmıştır . Bunların 

Sovyt}l kuvvctlerilc birlik 
te Alı nanyaya karşı har 
bedeceklcri zannedilmek 
ted.ir. 

Bm lSTlFA 
Londra 31 ı\.ı\.-

.. Dcylimcyl,, gazetcsininiıı 

diplomatik muhabiri yazı 
yor: 

Husya ile Polonya ara 
sındaki ittifak muahedesi 
nin imzasından sonra l'o· 
lonya Hariciye Nazırı Za 
leski iHlifa eylemiştir Hu 
istifaya sebep Başvekil ile 
llaricıye Nuzh'l a•mmıda 
bir fikil' ihtilafı ~·ıkmış ol
masıdır. 

lngiliz taq· 
qar Jlllri 

AL\lANYAYı\ Şl 1\llJI 
DE ET VE ELBI ' E..ı 
VE~l1'. ı\Sl ATl\'Ol{L.\H 

Zürih 21 A.A.- Bir· 
gazetenin Berlin muhabiri 
nin bildil'diğiııe ~üre lngi· 
liz tayyart>leri Almanya ii 

zerine şımdi de et vcs:ka 
sı atmaya b.lşlamışlarJır. 

Bundan evvel atıldn ben· 
ziıı vesilmlarıııduıı elde e· 
denler bunlarla benzin le 
nıiıı edebiJmişlerdır. Fakat 

.,.bilahare anlaşılan bu hHe 
üzerine Almanya bu gibi 
sahta vesika kullanaıılun 
ağır cez.dara <; ırp.ıcağıııı 

ve halta ida .u cd cecğiııi 
bild!rınişti . 

. k t t·ıl~( 1 '-'CSl ·ıyrne • iO 
J ·ı· ·f'lıll ı\ntakyaııın tıı .'il ~ 
yünde 84 nu ınıır ~ 

1 
jtıl il 

menkullin 3 ~cı11;_.....s/ b.r 
le iki sdımiııın2 l ıf: 
cumartesi giinU s.'ltı ııı llı 

· "'ıe 1 le kadar daıru• dilClı 
arttırması icra e 111 

0tııı 
Arttırma ııı ·cll11' 

kıy:nctin yiiıde ) tlı;, 
~ ~ure 

şiııi bulmudıgı :; 111i ~ 
941 salı giiniİ a) .1pı1· 
ikinci urttırrnıısı ~· lt.ıg 

·ı tır. r:ı ı ıı 
. l':ı ı Salış peŞ•Il ,cı 

Dellfdiyl! rüsuıııll.ttit· ~ 
masrafı atıcıya il1ııt ıt1 l 
ha ziyade nınllı'11 9çı~ b 
istiycn1er dairedetı11'ıı> ~k 

ı Şar ıı 
lundurulacu ~ 

6 
s:ı'' 

zc ve 94 t -83 1 ; 
1 

.. 11caııt ol 
vamıza muı ,~ 
" 111111" 
den malünuıtı .. 
ları ilfu1 oluııtır· 'U·''\ 

ELB1::)EL1K . ~~ 
ALlNAG' eıı ~ 

Soğuksu Eğit~~ ·vıt11Jll1 , , 
ı . ruı:ı) l 

satııı alma .. o ere 
• 1 ,tJe· 1L 

Kurstukı t J "' ·LC t'' 
· .-oıı~ ıJI 

metre gn l 1;tJr· 
1 kumaş a'ıuacıı S ) ' 

men l>ede.i l60\1ııt l~ 
~luvakkat teıııı )\1'
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