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Bı~rı• 5 .\.A.- Kanı· 
dağda ı;ıkurı mlihim bir 
isyan ltulyad.ı emliş.. do· 
ğurrııuştur. Mamafih ltal
ynn kuvvetlerinin bu isya 
111 bastıracağı tahmin edil-, 
rnek1edir. 

ıır. ~...::.......~, 

d ğiııe <rör,• ilçincii hiiyiik 
\~virm~ harekeli Kiyo{ 
yakınında cerdyan et[l)el\:
tedir. 

Çarşa_m_b_a __ 
:----A-b-on;- prtları : 

Dahilde yıllığı 5 lll"a 
~Yabancı memleketler• 

8 lf ra 
lllnların her Akellmı

alnden 5 kuru, ahnır. 
Ücret pefindlr . 

OOnD geçen ·sayalar 
10 kuruftur 

RUSLARA GÖRE 

Almaıı taz-
qiki devam 

ediyor 
Almanlctr l eningrad v~ 
Odssi'd.ı büyDk enerjı 

sarf~diyorl? r 
Londra 6 A. A .. 

Höytcr bildiriyor : . . . 
üilnkü Sovyel leJlığı 

Ü\. vcy.t dörl ruzik nokta 
da muharebenin devam 
ettiğini biluirmektedir. 
Bu noklular<lan biri de 
Sınolen:>klir. Alınan zırhlı 
kuvvetleri bu .cephede bir 
gedık a~~maya muvaffak ol 
muşlardır. ~ 

Buırün Londranın sala· . 
b 

hiyettar mahfillerinde l;e-

yaıı olunduğuna göre l~u~ 
hır ı\lnıun ileri hureketını 
önlemiş uu!unnıaktadırlar. 
Atnıaıılarııı wyıI bulaeak
lurı başka bir noktadım 
taarruz edip etmiyecek leri 
ni kestirmek i~in vakit da 
ha erkendır. !:iurası mu • 
hakkaktlır ki Hıtler ordu
lan Kiyef ve Leningrad 
etrafında piyade ve tankla 
rilc büyük enerji sarfetnıek 
t~dırler. 

Ccnuptaki ktska~~ hare 
kelı 1'.iyefi ve Odesayı 

teh<.lıt etmektedir. Uella\er 
kofta ı\lmunlur Üties:ıya 

ıriden L>ir demiryoluııu kes 
7ııişlen.lir. Fakat . uz.ak 
lan U<.lesaya giden bır de· 
nıiryolu daha vardır. 

S~ .• :JAKl~A 

lngilizler 
Yl ~E AL:\1 \\~ A 'd ŞlD 
UETLE BO'.\lB,\llUIMA 

NA HA;;LADILAH 

Bertin 6 ı\. A: -
J). N. B. Ajansı bildiı'iyor: 
ı ngiliz honıbardınıa_n tay-_ 
yareleri salı gecesı ~ar~ı 
ve ce.1Uhi Almanya uzerı· 
ne akın y.ıpnıışmışlaı·dır.Bu 
akın ııctieeSİlldC bir\Ok weV· 

k 1 ıl ·ı · ıra uırru-lcr yı ·ı mı~, • :s. r. 

ınış ve insanca z~yıat kay 
dcdilmi~tir. 

Bazı yJrlt~rd! lıiiyük, 
diğt.• i bazı yerlerde de 
1 .. .. ı· yaucrınlal' ~ıkmıştır \'.ll\U ~ o 

})afiler 16 dü.ıman tayy.ı 
resi düşürmüşlerdir. 

SIHA SlYA\lA GELDİ 

Tokyo· 6 A. A. - Bü
tün Japon gazc':leleri ::::iiya 
mm Hindiçiniyi örnek ala 
rak Japonyanın himayesi
ni istemesi lüzumunu nıüt 

tefikan ileri sürmektedirler 



Betedıyede 
1\1Jı~ZAll TAŞLAHl~l 

~AŞIRANLAR 
lskeuclerun şosası üze

rındeki Menderes mezarlık 
t.ışlarının civar mahalleler 
deki bazı kimseler tarafın 
dan aşu ıldığı belediyeye 
ihbar edilmış ve yapılan 
araştır mal.ır neticesinde 
takrıben 30JQ kadar taş 
meydana çıkarılmıştır. 
Uunlaı· toplattırılarak Be
lediyeııiıı yaptır ııt kta ol -
duğu bina ve kaldırmı in· 
şaatında kullanılacaktır. 

UAZl ~OK.AKLAR SU· 
LANMADAN SÜPRÜLÜ 

YOR 
Bazı okuycular iç ma 

hullelerdeki sokakların su 
lunınadan süprüldüğiınü 
ve toz bulutlarının ortalı
ğı istila etliğini l>ildirerek 
Belediyenin dikkat nazar mı 
~ckmeınizi istemektedir· 
ler. 

Unıun.i sıhhat bakımın 
dan - billıas::;a bu yaz mev 
siminde- sokaklarm sulun 
ın adan siiprülnıesi haki· 
kulcıı,.tehli kelidir. Be
lediyenin dikkat nazarını 

~.clrnriz. 
TEHFI 

V ılfiyet tahrirat biirosu 
şefi Zihni Evcinin mua~ı 
25 liradan 30 liraya 'ı(ıku 
nl nıak suretile terfi ettiril 

mişlir. l'ebrik ederiz 

::>ICAK DALGASI 

Üç gündeııberi başlıyan 
bıcuk dalgası dün ve ev
velki gün uwm'.i lıaddiııe 
c;ıkımş ve hararet gölgede 
32 dereceyi bulmuşlur 
lluvu bugün ~eriıılemiş ve 
lıutı rüzgarı esnıeğe başla 

rnıştır. 

Sıcak dolayısile iki gün 
den beri civar mesire yer· 
lel'llıde oldukça kulabahk 
göze ~arpmaktu idi. 

) U~ SUL VE Kİ.ı\iSt:SlZLE
HE YAllUl;\l 

fENIG~~ 

Maarif me- ALMANLARA aöRE • 

l h k 
Rus kuvetlerı 

mur arı a - • h d .1• 
k d 

. ım a e ı ıqor 

ln fi ı SOVEY~ KANALI llU\1-
MAAHlF VEK \LETlNlN llAHDl.Mı\l'l EUİLYOH 

BlH TAV.lllll Berliıı: 5 A. A - Ukran· 
Ankara .5 A .• \. - yada kıtaatunız düşman 

2 Ağustos tarihli Cümhu- kuvetleriniıı muhasarayı 
riyet gazetesinde Maarif yarmak i~in yaptıkları te-
menıurlarile öğrctmeule şebbüslerc nıaıı.i olmuş-
ıin Ifalkevimle vazife ala lar ve muhasarayı dğaıt· 
mıyacaklarına dair V ~ka mışlurdır. Düşman teşek· 
letçe lıir karar alındığı külleri kısmen imha edil· 
hakkındaki haberlerin asıl miştir. Harekat sahasıuı 

Smolenskin 100 kilomet· 
sız olduğu ve Maarif Veka 
lelince böyle bir karar alın 
ınamış olduğu bildirilmiş 
lir. 

i1ALYA 
1ZMİR FUAlU~lA lSTl ·' 

llAK EDECEK 
. lzmir 6 A. A. - İtal

ya hükumeti 1941 İzmir 
Enternasyonal Fuarına işti· 
rfik edeceğini ' resmen bil
dirmiştir. lngiltcre, Alman 
ya, Homanya, lran ve ltal 
yanın da iştirakile beş ya 
hancı hiikumet olmakta-
dır. 

Bu yıl lzmir fuarının 
her senekilere üstun ola 
bilmesi ic.;in icap ede.1 bn 
tün tedbirler alınmıştır. 
llusus'.i ve resmi paviyon 
lurı ha1.ırlarnak için binler 
cc amele ~.alışınaktadıl'. 

Y. Ziraat 
enstitüsü 

TAL~UELEIU lZ~URDE 
Tl!:TKIKAT YAPACAKLAR 

re cenubu şarkisine kadar 
g~ııişletirkeıı ileri hareke
tiıııiı karşısında bru;k.ına 
ugrayun H.us teşekkülleri 
de lmmıeıı ihata edilmiştir. 
I.<;~toııyada Taps şehri 

zaptt--'dilmiştir. 
~avıış tay 1 arelerin1iz dal 

galar halinde .Moskova 
uı.erinde uçarak müessir 
bir surette tombalamışlar 

dir. Uu kuvvetlerimiz tarafın· 
dan lngiliı iaşe gemilerine 
karşı yapıl an_. hücumlar 
esnasında ccman lül>in 3 JU 
tonilatolul{ 2 tic.ıret vapu 
ı·u b..ı.tır!lınışlır. Tayyare· 
lerimıı ::iLiVt!YŞ kanalında 
lngiliz üslerine hücum et 
ıııişlerdir. Uüıı gt->ce Süveyş 
kanalında cem·uıı 18 bin 
tunlul\. ıl\.ı lııgıLıı gemısi 
l>.ıtırılını~ v~ yo lCıl ta~ı 

makt t olau uir vapur 
da has:ır .ı uğnıtllını-ıtır. 

Düşman dün Alman top 
raklan üzt!rine akm y .ıp 
nıanıı~tır .. 

Hopkinsin \Kolonl}al 
Jl!ıoskova se- ko satıJP 
Y

a /ı rtf i h 1) k- Hatay IJcfteı'(!;l'I 
Cinsi KolonS

111 

kında şapka 
Adet 95~ l~ 13EHLl:\I•: GlZLl .\lALÜ

MAT GEL\llŞ 
Berlin 5 ı\. ı\ . - Ya-

rı resmi bir aynaktan öğ
renild~ğine göre Huzveltin 
şahsi miirnessili llopkin · 
sin .\l~skovayı ziyaretinde 
ki gizli sebepler hukkında 
Berlıne malftmat gelmi~tir. 
.\iamafi Almanya şimdilik 
bu husustu tasrihatta bulu 
nacak mevkide değildir. 
1K1 HUS ALAYI lMllA 

EDIWI 
Hel'liu· 5 ı\. A. - Biı· 
t-~ekkülüınüz Pribüs gö
lünün şimali garhisin<leki 
ormanlarda yııp'ı6rı cürelli 
bir hareket esnasmda iki 
Sovyet Alayını ihata ve 
inha etmiştir. 
BEllLI~ MEHAFILl A 
MEHlKA lLE ALAY E 

UlYOll 
Birliıı 5 A.A.- Yarı 

resmi hir kaynaktan bil· 
diriliyor: 

Berl·n siyasi mahfil· 
leri Amerika Hariciye 
.Nazır muavini V elsin l lin
oiçini hakkında Fransız Ja 
poıı anlaşması karşısında 
aldığı va~iyeli Amedka 
Politikacılarının mut ıd 
jestlerinden saymaktadıı·· 

lar. Uu beyanat Avrupa 
vaziyeti hakkımla parlak 
bir cehalet nUrnuı\CSidir. 

Rusgaga 

Bcherin·n fuı 11 ~ 
~luhanınıen ııed • 

. ,·ııt1" 
lzahal: ı\z gı) 1.ııS-

Yukarıdu Ci ~1 
ve muhamrnet1 ~ 
zıh 956 ndet s/ 
(Mantar) şapl•!l eıı 
tarihinden Hih11r 

mii<ldctlc ''~ l'l 

lı · ı 1111' 11 .. -rma ı esn ·n 

tır. 3,.J 
ı\rttırnıu ı .. s.1· 

.. "il 
çarşamba gu" 
yaptlacaldır· r r 

Satış betle 1 1, 
taliı>lcrin yn1fi

0 ~ 
. l'l•te 

akc;.asile tur 1 

1ıır· lan İH\11 olUl pıe 

Gaqrı 'l 
kul safi'' 

tcrtl 
Antul'iil 

luğundaıı ıt ~ 
Haciz ultııı s:ıııı 

·ıe arttınııa 1 ıt l 
·ı ll \ J 

karar ve:·• c ~ı)·ıllv-
na 300 lıı'ıl , ·ı:ı ıı~ 
e<lılen Aııttı~:)de 

•· riJll 
harnup :kO) ,11J ~ 
8 parsel 9 sıı) 
kul b:r 1'ıt~r~' 
27-8 .;41 ç ; ~ 
saat 9<lall 11. \~i 1: rıı• 
i remizde ı..ı 1 c11~ 

T pılfl 
lırnıası ) 8 

. >"' .• ıeuıı 
der in:, n rtı 

Jlb 
be~ i Lnılnın ... . Jıılllı 1 

lzmir 5 A. A. - Yük 
sek Ziraat Enstitüsü talebe 
lcrindcn mürekkep 52 ki
şil.k bir kafile Do<;entJeri 
le birlikle buraya gelmiş 
lcrdir. Uu talebe kafilesi 
lzmir ve ~lanisa bölge.sin
de lıağcıhk, zeytincilik ve 
mücadele istasyonlarında 
telkikatta bulunacaktır. 

An erikarıı.ı yeı dımı 

Vaşington: 5 A. A. - Hus 
Kahire: 6 A. A. - Da· elc.;isi iıc Amerikan Hariciye 

hiliye ezaretimlen t~blig' ruzırı 1 · ı il ıl l:\'.i lö n ıs 

SOVE'fŞ BU.MBAHUL\lı\ 
~l'ılJ\ ~O ULÜ 

on gün ' ·tırıı 
6-9-941 ti 1' !ı' 
ayni nıahil1 'rıı ,.:ı 

ttı( 
cı aı.:ık ar ı.l ~ 
dilecek "~ ~ıe:ı 1 

) 

na kari ıh· 

HAK..ll\l VE MÜDDElUMU· 
MlLEH. ARASl~DA 

edilmiştir. Düşman hava.. lar devam etmektedir. 
kuvctıeri Süveyş kanalı Elçi gazetecilere lJcyanat-
nuntıkasına lıücuffi eder~k l ta mlunarak, Husya ile 
bir mikdar yüksek infilak Amerika arasındaki anlaş 
ve yaııgın bombası atmış lardır 9J kişi ölmüş ve manın biiuye::ıini iwh et 
106 kişi yaralanmıştır. mi~ ve Husyayu denizden 

tır. ı.ıs• ) 
D~po nl\Ç ıt1 

D
. lıa r~ılıl "(I ı 
a ıe'ı 

mak i::;te)' 11 il l 

Şehrimiz Yoksul ve Kim 
sesizl~rn Yardım Cemiyc· 
tine Halepli Bay l{i:t..a Hu-

ı\nkura, - Adliye veka
leti hakim ve Müddeiunıu· 
n.iler uraı.:;inda geniş mik
~·asla bir nakil kararname
si hazırlamaktadır. Karar
name bugünlerde yük~mk 
tasdika iktiran etrnek 
üzere Başvekalete vcrile-

Delta mmtakasında hic.; bir .\merikan yardımı yapıl· 
hasar olmamıştır. ması i~in hazu·:ıklaru baş. 

!NGlLlZ FlLOSU Sl YAM laııdığıııı söylemiştir. 

DA lı\11;; 

güuUndell 
1 

el'~ ; 
bulundur~~ / 
Ye v~ 19 ıJI 

~ıı 
dosyaıııı ı 

ıLl'' o ilan otu• ) 
O· !'iL 

fui lOJ lira teberrü et. 
mişlir. Cemiyet keııd:siııe 

tcşckkiir etmektedir. 

) l·,1\1 lllH l'lP '1Ü'l0 

j ıılıisarlar idaresi diin 
ya piyasasında Virjiııa:.ı, Ja
pon ve Çin tütiinlcril~ re 
ı<abel edebilecek bir nevi 
lüliin cinsi bulmuştur. Bu 
tliltin Pazur kazasımla ye 
liştirilınektedir. Üç seııe · 
de11b1.. ri üzerinde tetkikat 

• yapılmakta olan bu tütiin
Jcriıı ckiı: suhusı 13J hek 
tam ınah::iul miktarı d.ı 
1 hl bin kiloya çıkarılmış 
tır. 

'l HABZUi\l.Jr iLK FIN-
DIK M \11 'ULÜ 

'frabzon 5 A. A. -· 
'J ı·abı.unuıı94 lyılı ilk fındık 
nınlısulU dün l.mrsuya ge I 

cel<tir. 
Kı\HSTA HAY)\.\ PA

l'lAYllU 

Kars 5 ı\, A. - Karı; 
lıölgc::iiııin hayvan ve hay 
van ınalı::iullcri · panaym 
dün memsimle a<ı;ılnııştıı·. 
Merasiırnle Vali, Komutan 
burada lmlunan mebuslar, 
Vilayet memurları ve kula 
balık hiı· halk kutlesi hazır 
uulunıııuştur. 

lirilmiştir. 165JO kilodan 
ibaret olcıı hu ilk parti he 
ıııen gelir gelmez satılmı~ 
lır. 

Tokyo SA.A.- Domei 
ajaıısınııı saygondan öğren 
eliğine göre ~iyam körfez 
lerinde bir _lngilız filosu 

görülmüştür. J.)u filoJa l 
meşhur Vorspayt 'l.ırhlısı da 
vardır. 

VEYGAND DAllLı\NIN 
EMIUNDE 

Vişi 5 A.A.- llcsnıi 
ga1,ete<ie çıkaıı l>iı· karar· 
name ile l•'ransanın şimal • 
müslenılekeri unıumi Vali 
si General Veygaııdı tluğ
rudnn doğruya Amiral Dar 
lanın ~mrıııt} vermektedir 
Aıııiral Darlan Veygamla 
ı·e~mn emir verecektir. 

o ow-m • 
Neşriyat i\lüdiirü 
Selim ÇELENK 

C.11.P. i\lutlıuası Antakya 

ilanen tebıığ 
Giyalı kararı : 
Antakyaııın lınran ma 

lıullesiııdeıı Abdullah u<rlu o 

Lfilfi taraf ıııdun öl U Al> • 
dullah vercselcri aleyhine 
Antakya sulh hukuk mah 
keınl.%ine a<ı;lığı iwlei ~ü -
yu davasıdır. 

i\lüd<lci alcyhlcr<len Alı" 
dullah klZl F.ıikaııı 'l ika • 
ınetgilhı meçhul olduğu 
aıılaşılııı.ısın L ın .:: bııi lıak
kıııda ıııaha lli gazete He 
ilanen tehlığ.ıt yapıldığı 
halde 24, 7 ,941 t,tri hl i eel
ı:;c<le hazır olmudığıml .ııı 
huklmıda gıyap k ,mırı <ı;ı· 

kanlnıusıııa ve lıu kararııı 

da )'İ ıı~ nı.llıa lli gazete ilu 
tebliğine kurur vtırilmi~ ol-

G J.,ı 
ı.ı.r 

l l·i f ılıil,. 1,r( 
i', \ ~ ( ~ ll ıl I~ 1 f 
sanları :3 ,(.,~ 

rtt\ ~t!L 
1 .nııl 1 Bu u ,~ .. Jtl 

'{ .ıl{I~ il~ 
ı·ıı~ 


