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1-liikiimetimiz; Alman • Sovyet harbi karşı'!' 
sında Türkiyenin bitaraflığını il An tti 

,,-RESMi JEBLİG--,( ______ şark Capbası_ıde l 
AnkarJ, 22 ( A. A. )- Resmi Tebliğ: Alman taarruzu 

Cumhuriyet hükumeti, ·Almanya-Sovyetler birliği lgÖrÜlmemic de-
harbi dolayısile hasıl olan vaziyet muvacehesinde Y 

T?irkiyenin bitaraflığını ilana karar. vermiştir. recede şiddetli 
Çirçlllı ıutkı oluyor 

· lngiltere, Sov
yetler birliğine 
yardıma karar 

v•di 
Çörçil, hitlerle harp ~ 
edenler dostumuz, be· 
raber yürüyenler düş-

manımızdır, dedi 

Alman gazetelerinin neş 
riyala devam ediyor 

Bu anlaşma, iki devlet 
arasındaki miinaseb9tı 

kat'i surette tayin 
etmiştir 

llerlin, 22 (A.A.) - Türk _ Almaıı 
r>aktınm imza: ının üçüncü ~ününde, 
Alman matbuat1 bu husustaki makal~
Jerini eıı göze ç:ırpacnk ~ erlerd~ n213rc 
de,•an1 etmektedirler. Berlindc ikamet 
etmeUl olan •rurkJ.er, yüzlerce tebrik 
nM!ktuhu almışlardır. Mekteplerde Uni
Hırsltelerde, ı:ıuallimler ve profe~ör
ler bu pakttan, Tlirk farihinden bnh
setm "1.te ve talebe hu muahed~in ve 
Tfirkiyeııin .nhemmiycti hn.kkındn kon
fernn Jnr Ycrmekt.ettirler. Hu konf e
r:mt-lar, talebe ara~ındn 'riirkiye lehi· 
ı e ~zahür:ıta vesile olm:ıkt:ıci ı r. 

Doy( -0 Alg,mayne Zayt uııg gazet.e
f1 i 11irı Ailkarn muhabiri, T ürk - Alman 
p.ıl\tı hakkmdn g::ıze~sinc ı;u nl<'ktubu 
J•lin~rmiştir : 

Tilrk • Alm:ın mlinnı:;cbetleri ihti
ra sız hir şekilde vıe k::ıt'i sureti(! fany
y[ln etmiştir. DUny:ınm en .ehcrnmiy<'L 
l° bir yerind, bulunan Türkiye ile, 
(1~nyanm en ihtilaflı devrinde böyw 
h:r sulh estri tahakkuk ~ttirHmesi, iki 
tnrafın anlayı, zihniyetini göskr mt>k· ı 

_pe., .... llclaci ,..ı.wr• -

Rumen kıtaları Bolg·rad 
·şehrini zaptetmişıer 

Habet vatanperverleri talim flrUrlerk•p 

Ruslar, Boğazlarda Üs· 
ler tesis etmek için mü· 

saade istemişler 

Napolyon gibi 
Dlı nm• lllllt ftı. Bitler de mağ· 
dıtlar1111111rek blrbı lôp edilecektir 

111111-ııar 

Ribentrop, Alman hüku 
etinin kararını Sovyet 

elçisine bildirdi 

Almanlar, Kaunas, Si
vastopol ve Kiefi bom
bardıman etmişlerdir 

lzmir birinci, Balıkesir ikinci, Aydın üçüncü 
oldu. Derece alan atletlere nladalyalar verildi 

Altı bölge atletleri arasında dUn di. 
.,., 

0
_ n _ • •• ~;apılan müsabakalar çok zevkli ve Bunu müteakip de müs-:ıbalrnlara 

1 sA'.;;. .... 1 l.R he~·ecrınlı geçti. İzmirliler, güzel bir başlnndı. Alınan teknik n<'tict">ler ~un 
ali.ifıifi&&iliii&~İİiiiıiiİiiii•iııı·ıl;;ı;ı •;;;•.-..--== spor günü yaşadılar. Vali Fu:ıd ıı'uk- lardır: 

fı~l da milsabakaları Uıkip eden se- 110 mania: 

Vapıır karneleri yircil"r ura~ında bulunuyordu. Birinci Su ha (İzn1ir) l 7,2ı 5 nnh e 
:l;lmf~. BtdıkesiT, Aydın, Dcni.'zli, iıkinci Yavuz (İzmir)j, üçüncti Ad-

Bir kariimiz ya:11yor: Burdur, I part:ı. bölge aUetlerin:n işti nan (DC'nizli). dördünc{i 1 mn·ı (A,•-
KU'fıyaka vapur iakeleleri tara • rakiylC' mii :ıbak::lnrn başlandı. Sn- dın). • 

fmdaa •tdaa karnelerimiz 30 ma• bnhley·n ilk kar~ıl:ı rn:ı ·~r :;apılmıc; Yüksek atlama: 
yıata elimbde1L alanda, mukaltB:nde \'C umumi tasnif 'cl'a edilmi~,;. Öğ- Birine· KC'm: 1 Önlii (Avd n) l '70 
bU- imza veya hir makbuz verilme- leden sonr!lki mii8:tlınka1nr finale ntlndı. İkinci Siireyya (lz~ir) iirİin
cli. Bir kaç ~ aonra paranası iade kalan :ıtletlcrin knr~ılıı!?ması idi cü llü,.e~in (İzmir). dördüncü Fnnrl 
e~~iiz, elediler. V.• yalnız ia:.le- Mii ub:ık-alnrdnn evvel, :ıskeri (B 'ık<> ir), be inci Şefik (B:tlıkC'sir). 
rım121 yazmakla iktifa ettiler. Gün- b:ındo ile b:.rrağımızı t.asıya 1 !tt1et- 100 metre sürat: 
ter, haftalar seçti. Kimimiz aaker o). lcr lıir gt"dt re. rni y!lptd:ır. Gcdt res H°rinci Ha an BiH'tl (lzm'r) ıı. 
du, ... "miıniz ~Heap lzmire ve minden onra bnrr:ılc mera· 'mi y:ı- 6 1 O ıo::: ni~ c, ikinci Kemal ( \ydın), 
hatta batka ıeharlere tatmdak. pıldı. 1stik1fil nuu·.cn a.r:ı kta dml~n- -D ... vamı ikinci sahifede -

Fakat hala bizim paralar vetilme· ----------------
eli. Müracaa$erimiz (cecfvel yapıl- M•ııA k•• ı d AJ maclı, tasdikten çakm•cla.) deniyor. 1 1 ume maç arın a tay ve 

Biz karneyi kiteden Petin para (Je 
aldık. Karnelerimizi aln-ken neden Altınordu yenildiler 
ayni tarikle paralarımız verUmedi. 
Ve keza nedea elimize l•r makbuz 1 t:mbul, 22 (Husu:-ıi) -1\lilli l\üm~ mnçl:ırına bugiin d wı.m edildi. Galn# 
olaun ve~? Yann bir ihtilü tnsarny Altınorduyu 6 - O gibi mühim hir fnrkl:ı • endi. 
~hurunda biainı haldcı11a1zı aramak Fener maçı sert oldu. Hakem Fenerli Aydını oyunrlan çılrnrdı .• Hlsabnkayı 
•filı aeJe wt~ad e4e11'a? ,, tt F~nerbııhçe 4 , 2 knznndı 
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=F _l-K~R~A_-_.j - • 
BUGONKO PROGRAM HANiFE Şark /ilozofa Hidaget 

Keşfi ile ikinci mülakat 

Kemalpaşaya şiddetli 
yağmur ve dolu düştü 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 

parçalar (pi.), 7.45 Ajans haberleri. 

YAZAN: Müfid Ramiz İrfan HAZAR • • - 8.00 Milzik: Hafif parçalar programı-

E k ı..: • k•• •• d•• d ) d nın devamı (pi.), 8.30/8.45 Evin saati. 
Ka ·abalının kızı H:ınifo, o sıralarda dahyor, bazen de kendi kendine şarkı- :-f~okt;n~ri sizi görem"yorum mea.SJZ OYUDe gcen 0 U an 12.30 Program, 12.33 Müzik: Şarkı ve 

cııı \•nşlarmda kadardı. Evlerinin kar- lar söylüyordu. Bu hal uzun müddet azız G0.~~. um.: '$" türküler. 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
1.-;ı~da oturan silriicü Yusufun Hani- devam edince babası onu köyde serb<>!-ıt .. 1- Eorudnmuykoikrum . 1hi~ ki~selere bag""' )ar zarar go••rdu•• bı•r kı• CJ• o••ıdu•• l\f~z~k: Karısık P.~·og~am (pl.), 1:~.15 

fe ile yaşıt Abdullah isminde bir oğlu bırakmakta mahzur görmedi. og ~m. ': .e tet a~ı 1 mıye 1 e m~ş- t y ~[üzık: Şarkı ve turkulcr programuı•n 
d Abd 11 h - örü B' .. Abd llah kö d d b' ıulum. Pırme fabl'\kaaının denıze Ik" .. K 1 k d l d.. - b l t n· cı....,·amı 1., <:ı.O 14 00 Mu··z'ık. Kan..1.k \'ar ı. u a yaşına ragmen g - ır gun u y ışın a ır k • • . . l!.vve ·ı gun ema p:.ışa azası mm- o u uşmege aş amış ır. ıraz ~on- ~-c • i),., • • • -:~ 

ııu~te kilçük bir çocuktan farksızdı. tarlanın hendeği üstilnde oturmuş şar- aA an zehırlı gazından bilmem kı ma- takasına vağmurla karışık dolu va:-,..,,,ış rn ag-nak halinde vağmıya başhyan programın clevamı (pl.), 18.00 pro-
.At.. lumattar mısınız'? ' · ~ e•.. • 18 03 l\ı·· 'k F 1 18 QO Yurümesini beş yaşında ve konuşma- kı söylüyordu. .. · b" 1 b' h' r ve lıağlardn tahribnt yapmıştır. Vukun yağmur W! dolu zararlar husule getir- gram, · . uzı : nsı sazı, ,.., 

i'itnı da .rcdt>inde öğrenebilmişti. örn- Yol boyunca, içi kadın dolu bir nra- - Hayır '!atadım, 0 ! .r. ır ze ır 1 gel~n zararlnrı te;:;hit için K~wmakam mi~tir. Konuşma: Memleket postası, 18.40 
rii. komşu bahçelerde, yabancı ağıllar- ba peyda oldu. Kadınlar Abdullahı gö- gazdan malumatta.r degı ım. . • ile jandarma kumandanı dolu düşen 'Bu sırada dücıen bir yıldırım Ek- Müzik: Hafif sololar (pl.). 19.00 Ko-
da. bilmediği evlerin ~amanlığında ya- rünce birbirlerine gösterdiler; gülü~- . - Yazık, bnd~n~e gaz?tec yım mahalle tedkiknta gitmişlerdir. meksiz köyünde~ Mehmed oğlu 13 ya- n.usma (Mehmedin snnti), 19:15 .l\fii-
ramazlıkJa geç.erdi.. Kah, folluklardan tüler; içlerinden biraz ıyaşhca~ı «Nasıl- dıy~ı~nuz da, mıllı servet. ~hvu Kemal paşanın Ekmeksiz köyline en- şında Fettah adında hir çocuğa isabet zık: Ze} bek oyunları, H>.30 AJans ha
yumurta çalar; kah, boş bulduğu ço- sın Abdu11ah> diye seslendi. h~rabı>:_e sevk eden bu musı~etten mart<>Ri giiııii iiğlcden soıını suat beş ederek yakmış ,.e çocuk hf'meıı iilmüs- bcrl~ri. 19.45)\lüzik: Radyo orkesfrrı-
ban kulübelerinde ~line geçen kepe~k, Araba durmuştu. Abdullah oturdu- el. a~ ~ahaber ~u~un.uyorsunuAz · A Ah, buçukla altı arnsıncla l\'ağmurla karışık tür. :ı (Ibrahim Özgür \'C Ateş böcekler: ı. 
çarık gibi şeyleri aşırırdı. Fakat bir ğu yerden kadınları süzüyordu. Yavaş_ haza dırayet, haza lıyakat, haza hu- · 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Miizik: Rri 
kaç giin sonra gidip kendi eliyle ve tu- ca yerinden kalktı. Ağzında bir tebes- luşlarında ve görüşlerinde vüzde Halk tiirk.üsü öğreniyoruz: 
hnf bir gülüşle bunları sahibine teslim süm ile arabaya yaklaştı. Ön tarafta doksan dokuz buçuk kiyaset göste- Atletı·zm müsabakaları 
ederdi. Köylüler ona kızmaz ve bilakis oturan çarşaflı bir kızı göstererek sor- ren sevgili talebem ba,muharrir Hü- Çiğdem der ki: Ben, lilftyrnı, 
uğurlu olduğuna inanırlardı. Sırtmaç du: seyin Cahid! Nerdeıin sen! Emin - Ba~ tarafı hin!nci sahifede diler. Yiğit başrna bcUiynn ,· 
Hnsanın çakısını çaldıktan bir hafta - Bu kimin kızı?. olunuz, o şimdi lzmirde olsaydı, çok- üçüncü Durmus (İzmir), dördün~ü Umumi puan tasnifi neticesinde llcp.'linden ben uUi11ım. 
sonra adamcağızın smıcnsı geçmişti.. Kız da dahil olmak üz~re hep:-.i gU- tan kalemini hu vadide seferber kı- Seyfi ( Balıkesiı·), beşinci Selçuk fa- bölge itibarİ\'lc İzmir 107 puanla bi- 1 Rrn<len fiM çiçt!k r<ır mı? 
Birisinin damından bir vular kaldır- Jü.•·orlarcJı. lar; siyaseti hariciyemizin nel'ine t ) rinci, Balıke~iı· 52 ırnanla ikinci, Ay-1 · Xaknrnt 

J _, ·fl · · b. Jl ar a · c 
mış, herifin ineği ertesi günü ikiz do- - Ne edicen Abdullah, hoı>unn mı müteairk girenbeha keıı erını ır Disk: dm 36 puanla üçilncli, Denizli 19 pu- Al bahm·lı mavi rl'lğla1·, 
ğurmuştu.. gitti .. Kasabalının kızı o ... Tanımadın nezbe terk ederek hazinei devletin Birinci Atıf dz.rnir) 3~1,17 metre, anla dürdiincü, Isparta 15 puanla l'<frinı gurbet t?<le <ı<ila 

Abdullah yedi maha11e ile barışıktı. mı? Anneni görücü yollayıversenc... z~rarlarını ref.'e çalıf!rdı. Canım Ca- ikinci Alficddin (İzmfr), iiçiincü Ha- beşinci. }~urdur 1 puanla nltıncı ol- Lcilc der ki: Hey Tam'l! • 
İlla, kız olsun, erkek olsun çocuklardan O akşam Abdullah c\·e döner dön- hıd ~y, şekerım ~alud l>f:Y· t.a~ebem lük (.\ydm), diirdiinrü N"nfiz (tspar- el ular. l1P11im ho1m11nı 11rdl'11 rfirf? 
hiç hoşlanmazdı.. Nerede bir çocuk mez annesini yakaladı. Cahıd bey nenlesı!' aen şundı: la), beşinci Selman (Balıke:;ir). Mü:::abakalardnn sonra Vali Fuat Yurdc-n ayn diiştiim ga11ri. 
kafilesi görse, gözü pek olduğu ve dö- - Ben artık evJenicem .. Bana Ka- - Muhterem fılozofum, haze d~ 800 metre yarı sürat: Tuk-a1, derece alan atletlere ma - Rrnclr>11 aUi çirrk Wtr mı? 
viilmekten çekinmediği için, aralanna sa balının kızını alın dedi. n?kta: nazarlarınızı açar~a~ız belJQ. Biriuci .Ali (İzmir) 2.0i dakika, clalyahmnı tevzi ve gen~leri tebrik N:ıkara1 
:;okulur; oyunlarını bozar, baş yarar O gilnden itibaren Hanifeyi dilin- bız d,. kaı:_ınca ka~arınca hır şeyler Hn:nn (H:'ılık~sir). ikinci Ali (Ay- etti. Ayrıca takım halinde b!rinci. Al lwlım·l1 mavi d.ajjlar, 
ve bir temiz de dayak yerdi. Fakat o, den düşürmedi. cBugün, !farın~ diye yapmıva say eylerız. . .. ılın). liçüııcii Hah.'1kı (hmh·). dür- ikinci, üçüncü gelen bölgelere birer l'<i1-ı·m g1ırbrt ilclr arilcır. 
büt~~ çocuklard~n esir .. gediği ~uh~b: atla~mıya çalışUlar. Ol~~~ı.. cSöz -.- Ümit ~tm~"!; Be~çet ~ahh gıbı diıncü, Kemal (Aydın) beşinci. kupa Hrildi. Balk~n bayrak yarışı- \Te1·1uz dr:ı· ki: Ben 110zlvrım. 
l>etını yalnız hır çocuga vermış gıbı kestık. Harman sonu dugun ynpaca- aklıevvel hır reıaı kadım bıle ol me- G iilledc: nı kazanan İzmir takımına ela Balkan Sar]J kcıyula1·da gf:li11im, 
idi .. Hanifeyi bir yerde gördümil, du- ğız> diye aldatmak istediler, para et- seleyi nu:ikeyi kavrıyamadı. Nerde Atıf (lzmir} biriflcr 11,7:1 metw., bayrağı verildi. Jfori dı nl1ı giJit gözlii71iim. 
r~1r; sırıta sırıta onu seyreder .. Ve Ha- medi. ~ihayet annesi: . kaldı ki... .. . . . Selman (Balıke.ı:ıir ikinci. AJaecJdin --------------- Rcn.drn alO ciçck t'czı· mı? 
nıfe ona bakıve~ ~.ıp~ırmız.ı ol~~; ~ya' - Ka'abalı sana kızını vermıyor.. -A .O~tadım. soyleyınız hır defa (İzmir) üçüncli. lsıam (Bnlıker:ir) G/. Veyvelin notası Nakarat 
kaçar yahud ela yuzunu ellerıyle orter- Demekten başka çare bulamadı. zatıalınız! diirdüncil. ~enad (Avdın) beq_inci. • . . . rmm (men oldu dağlar 

) "fi? im gıl?'brt fü1r arJlm. eli. İlk günlerde muhabbeti ile beraber' Artık Abdullah Hanifelerin evleri- - Söyliyeyim: Halkapına'rdaki Tek adım: · . - Baı tarafı bınncı aahıfede -
doğau bu ürkeklik zamanla kayboldu. nin etrafından ayrılmaz oldu. Fnknt pirine fabrikası sahile uzattığı boru- Hiiseyin (İzmir) birine· :; !)? met- ~ındnn gönderilen Alman kıta1~.rı 
Artık Hanife bakkaldan bir şey alsa, iı;:i :-.arkıntılığa Yurmadığı ve evdekile- larla de~'zi mütemadiyen .ı:ehirle- re Emin (Palıkesir) 'ki~c{ J{emal halfı Sollum mıntakasında tahşıd 
bir yere bir şey götiiTse Abdullah yo- 'ri rahat~ız etmediği için kim:::<ı bir şey 

1 
mektedir. Denizde malumu aliniz (A.} dın) iiçilncü JT a{fık ·( \ nlın) edflmj:ş bulunmakta.dır. Bunların 

!una çıkar. ·ı'söylemiyordu. Hatta arasıra aralanan balıklar vardır. Balıklar suyun içinde dördilncii Fethi· (Paiıke ·ir) lıı~sinci Tobruğa dönmek enımar-eleri de gö-
- Ne olur be, Hanife abl:ı; onları perde arkalarından Hanife gözüküyor, yüzerler. Yani başlarını sudan dııa- 1500 ~etr . >· :- • · · rülmemektedir. Bu taarruz, Tobruk 

ben götüreyim. Diye adeta yalvarırclı.,biraz glilümsediktcn .onr:ı gene kıP- rıya çıkarmazlar. Yani karaya çıkıp Al' (İzmir)· b"r"nc' 4 38 9 rı daki- muhasara kuvvetlerini aza1'tmış Ye 
Hanife Azmak başındaki tatlı ku~yu. kırmızı olu.roı"<lu. bizim rribi vürümezler. Binaenaleyh ka kem.al (İsp~ ~a; 'k"n;. 

1 ~al'm muhtemel bir hücumu önlemi~tir. 
dmı .. u :ılmağa gitti mi dönilş~ ?ol~ı JJir glin gene, ~ani~e, ·perdeyi ara- merkum balıklar, pı'ri~4: fabrikasının (Avdııı) iiciincii.

1 ..\Iıır~J ~·n ... ~izli) 1ngiliz -::e Hind kıtal~rı 210 Alman 
t<'iltıyı muhakkak Abdullah getırırdı. hımış \"C penccrenın hır kanadını nç- o met'um gazını denızın derununda d": r· cii Ml ff . (İ· . ) be~·, olmak uzere 540 esır almışlardır. 

Hanife de Abdullahla oynamaktan mış, Abdu11aha gülüyordu. Evlerinde yutmakta, v~ zavallıların karmları, 1 .01 <un ' ız-a cıı zmır -:ıı - İngilizler derin sondajlardan sonra 
h~la~ı~?ı.: Orakçıların .Yemeğini bera- kimse ~ o~t.u. O giln so)c~k ta ~eııha id.i., bu aebepten dolayı müthiş. surette (

1
•400 metre sürat: Ü~ ar .. evvel. işgal .ett~kler.i mev.zilere 

bcr goturur:ler; on dakıknlık yolu, ya- I>m•ar dıbınden kcndı11ıne .rıyccekmış ağrımaktadır. Balıklardakı barsak AJ' Ürm rn· Ik . ·) J •• • • -g 1 5 donmu~lerdır. Harekat, şıddeth kum 
rım saatte zor alırlardı. Dönüşte, he- gibi bakan Abdullahı çağırdı: hastalığı bizimkilere benzemez. Biz,· .' '" Ae 1. "c1A1 .e1sıı) ~ık~.ınc.ı 0

11•.. fıl'tınası yiiziinden hir te\•akkuf clev-
1 1 b' Ik d ~ be· rn· 't' Abd 11 h l b. k T 1 ··h 11 d sanı~"· ı ~cın' 1 ıncı, u~e- · · · 'b'd· men

1 
rdeve ge .m~z er,

1 
ır kj'.? .. ke~arıb~ :ı D -d . ...,~n nı ı r ıyon u a ... n~ deGo

1
aa, 

1 
ır1 . açbı 1akç1~_ı§~ a e

1 
e- yin (İzmir) üçiincü. HulUi'i (Deniz- J'Cs1~}~h·e_ç.ırır?g2ı (ıAırA. ) 

ıaş a an e'\i ~apar ar, UÇU ::;U ırı- e ı. r;z. e ge e ıım a 1 _.a, on ar, I') a·· · ı·· .. 1r h "'d ('D 1 ) b \.el ııe, - . . - Rcc;mi teb-
,_ . t'l · i k ·k ·· d'" ·· 1 k ü .. 1 .. 1.. . 1 , ç·· k" f ı oıcunru,. em nurcıır e- 1 .• nın ı erm< e a~ ı yuz urur er, oşma_ . . . . ı ruy e o u verıyor ar. un u e en- . . ıg: 

ca oynarlardı. - Beni gidip bab!ımdan iste ene. dim, fabrikanın gazından tevellüt şmÖ. d . TJilıynda: Ccphelerclf' dl'j{işikli·k 
Hacı Ahmedlerin arpalığı yanıncln Hen keııdi başıma cHe .. .> diyemem ki. eden hastalıklar, balıklar için tabii E ç .a 1c'f" . ) b" .· . l 'J r:n t y-oktur. 

kocaman bir dud ağacı ,·ardı. Hanife Abdullah ertesi sabah annesinden nevilerden deiildir. Eier balıklar, ti "7ın F t~1!1'r B 1 '~rn~ı ':j? ı:wı:-·-~· Ha besi tanda: Britany:ı zabitleri 
hir :>·olunu buJupta evden kaçınca solu- yeni gömlek istedi. Pnbuçlarını kuyu- kendilerine mahaua bir haatalıia dü-ı n. ac(İ' .c) 1 

•• ( •• a ~. e~1 1 ın(ti .' · kumandasındaki Habes vntanperver 
gu orada alır; ve Abdullahla saatlerce ela yıkadı. Aynalı berberde tras oldu.! çar olaalar, -kedinin muhtelif otlar 1 r1?)1 d .. zm1 .~r .. uçEunc:u. CB n1 akıı . ) ebnız- l<'r ordusu AclisA babanın 250 kilomet 

1 d \. ··-ı d ğ k t'f" b h ı onuncu, ~mın a ı esır e - b' b'. 1 k" c· oynar ar ı. e og e:re o ru, oopern ı ın n c:e- ~k ..Weaini tedavi etmeei piti- . . re cenu ı gm ı ın< e ı ımmnn znp 
Orada, evden getirdikleri çapalarJn ~inde, incirin gölgesinde oturmuş, ezn- bunlar da başlarının çarelerine l>a- . '"2~0 t .. tetmişlerdir. 

toprakları kazmışlar, söğüdlerle, taş- nı bekli.ren Knsa'balının yanına gitti. karlar... j Al~ '7~· re iura.t.\ b" . . ,,
11 

_ ftalyan kumandanı şehri te.:'llim et 
l:trla kendilerine bir «Saray:. yapmış- Abdullahın kızına ufakumberi tutkun Hiç unutmam, devri meşrutiyette II aec dn ~ ~m.ı~~ . ı~c~. -·Ô.., <1°• mek teklifinrlt> bulunmuşgn ela bu 
!ardı. Onlara hakiki bir hayatın zev- olduğunu hel'kes gibi Kasabalı da bi- merhum Enver, İsmail Hakkı Pata-' k a~nn .. _zm~~· ~/~ıc~ . Y i> .'~.ı- teklif, isgalin kl\'meti olmadığıncJ-nn 
kini veren bu hayali malikaneleri Ab- liyordu. Onun böyle üstü başını düzel- tarla Talat bey lznıı"re selmi§ler ve l t ~sıp us:uı~~u, f " ( ~md az) ~ :mı~ ı) rcddeclilmi:;ti. Sirncli mühim mevzileı 
<iullahın zaman zaman ilave ettiği mal- tip birdenbire yanına gelme:;inin pek beni Mqatlıktaki evde ansızın bas. c o~c u~cu.. .;u 1 Y ın eşıncı. ele geı>iriln1is hulunduğunclau sP.hir 
t.l'ınelerle büsbütün güzelleşirdi. de boş olmadığını anladı .. İskemlenin tırmıılardı •.• Tam sekiz hafta orada Sır~ a(ftı ~) . . . diin öğleden sonrn isgal cıdil~icıtir. 

Oyundan yoruldukları zaman d~ıt yanındaki hasıra ~turan Ab~lull~ha: kaldık, Amma ne kalış! Bir gün En- N .~ı (al .z.mı.r_. b.ırı!ıcı 2•80 metre, niğer hölg{!Jerde il<'ri hare kum clp -
agacına rıkıp a'-·aklarını sarkıtarak ıs- - :\!erbaba oglum dedı.. Na. ıl:mı p ba .ı. uıı zmıı) ıkıncı, l\lahmu<l (B-:ılı- . ı·ı krt .1· 

"' J ver aıa na, kesir) ü "neli ..,; am ec ı mc c:uır. 
ti rahat ederler. Ve dallar arasında bakalım... - Filozof, dedi; balık avına çıka-' 5000 ç'i " k TPnn göHiniin 60 kilometre sima 

21 .00 Ziı aat tak,ajmi. 21.10 Miizik: 
Solo şaı kılar, 21.2;:),.{oııusma (Hoşi.)(111) 
..!1.ıtG l\liizik: Radyo şenfoni ork<-ı:;h·n
sı, 22.30 Ajan:{ haberleri, 22.45 :\lıi
;dk: C'nzband (pl.), 2!}.25 23.30 Y·ı
rınki pıo~rnm ve knpam •. 

. 
Bir yaralama vak'ası 
Ev\'elki gün lkiçeşmelikte bir rnr~ı

hıuw \ nk':ısı olmuslur. 
Şamilin aile evinde otıırnn tıitiiı• 

nmele1'in~n Mehmed oğlu HilReyin il<' 
l>en•is kızı Baym1 Hayriye Gtil:::.erin 
araı:;ındn s~bebi henüz mılaşılnmıy. ıı 
bir miiııaz:ıa sonunda JHiscıyin ynmn
ıla tasıdığı bıcakln Bayan Hayrfrer.; 
tizerine hücum ntmiş ve b1çağmı Ft'I 
böğrlin° saphı.mnk suretiyle tchlikı>)İ 
hir şekilclcı yar:ılamıstıı·. 

Yarnlı Memleket hnstahan° indc> tC'· 
davi aHına alınmış. :;uçlu t1ıhılmu" 
\'e adlh·eye verilmiştir. 

---000---
Tiirk- Alman paktı 

- Baş tarafı birıinci sahifede -
tcdir. nu anlaşmada şart, Türkiycnin 
istiklaline hürmet V<! orta şarktaki ha
kimiyetinin tanınması idi. Tiirk si,·:ı

:;eti bir milli miidafna siyasetidir. 
.Anlaşma kolay olmamıştır. İlk oln· 

1'' ilkse- h · · k - d'. AbduJlah· 1 metre mu avemet: 1. 1 k' T . h · •· 
« .n Yed lgrde . angımız çı acagız> ıse - ~Ierha.ba Dı'\•" ""V"P ""'rd· \re maz mıyız? i\Iehmet (Isparta) birinci 18 7 4/5 11~< ~ ı arur sehrı mu a~arn cıcU1 -
~arış ere ı. 4 

• • •• • ç ~ u '" 1. - \.UUU'IZ i:.nverc11Jm, lakın bu , , ~ . . . . . ~ ' mıstfr. 
Hanife kız olmasına rağmen Abdul- ba.5ını ~ıp hasırın kenarlarını par- oarkz ~cnattLeua.r. 

1 

dakıka~ Hulusı .. ( ~en.'.zlı), ı~ancı, Ha- ___ 000 rak anlaı::maya şubat ayında imzalanan 
ınht:rn asnğı kalmaz; bir maymun gibi mak~~rı:yie.ko~rmağa başladı .• Nedi- _ nı an/ , san (l~paı:a> .. uçu~cu, _sa.hm (A.r • M l t ı/ a d. bır Türk - Bulgar deklarasyonu ile varıl-
dnldan dala atlardı. Bir gün Abdullah y~.egı~ı -~~lemıyo~·du .. ~~at .h~l!nden _ ~"~ı..:" koıtezdekı köpek balık· dın). ~~rduncu, Alı be~ıncı. O O O ra yo a mıştır. Bunu1 Bitlerin iki şahsi mesa· 
dudun altına geldiği zaman parmağın- ou şe.} .so.}leme.k ıstedıgı bellı ıdı. 1 Cırıd. nutuk. ıraa elli J'ı takip "tmistir. Alnrnnkırııı Tiirk mil. 
da kırmızı t.'lşh bir yüzük vardı. O giin - Bir şey mi istiyordun oğlum?. &arı, uauııa:aıroa .. aa .. yen~oacu~r. Suha (İzmiı) birinci 44,89. met- ·• 
oyun oynarlarken Haııifcnin gözii hep - Şey ... Hiç canım ... Kızını i tiye- r qa, s.uıau. d d" b' re; Kemal lDafıke..,ir) ikinci, Isken- - bat tarafı 1 inci sahifede - ietine karşı ·empati i, yeni Türkiye~ c 
b 1 ·fi u- tak 1 d cektim ele... - '""" zararı var canım, e ı, ı-. der (lzmir) Uçüncti, lslam (Bahke- n:ırıcıyc Komı:;erı .11oıotoı, ougun kar~ı hayranlığı ile bir kat daha kuv· 

l .} Z ge ı ıyor u. 1-.J 11 h 1 J' l . - zam ctsa.u.,u.ın :&Gen f&apne mı eaıyor-' .· ) ct·· d'" .. IIIOk (A d b 1 Abdullah bir aralık parma(.rını uzat.. A "'u a son w ı~e e~ı. agzındaıı . ~~r . or uncu, y ın) e - ::ıaaL ~-,ı<> ue ı-auyou.ı .ı.H:..>'HJJ~lun utı vct lıulmaktadır. Türk milleti de A -
ll çıkarır çıkarmuz gozlerını büsbUtiln sun / -· . l şıncı. rnnaraK, aunanıanu uu .,uuan :maı.. man milletine knrşı ayni sempatiyi 

· B ·· ··-·· . ., toprag·a dikti Ve hasır pa,...alarını da rtazı oldum. takat bır ıartla; ı Balkan Bayrak· uvrLLe "eueu::ıız \'e ııanı narp~ z oıa - u yuzugu sana verem mı: · ·'lı: • - • ~ d - duymaktadır. 
_ Ver.. ha ~uvvetle koparmağ:ı. başladı. . . vnuu, oenun ~aKen~ı ıuıyı~ımı Be~~~can ve alaka .il~ takip edilen ruK .::ıovytıtıer .ısırııgıııe taarı u:r. ettıK- Gazeteler, Ulus'tan "~ dilrer gaze-
- Amma dut att-acmııı ü:-\.ünde vn- KasaLlalın. ın h~r. şey a.klın_a gelırclı, uz.•kıan taıup edt:eekıer, ve aanuuen 1 uu mu:;;.ab •. akayı hmıı.·1~1 Alı, fs.kıen- 1~rııır0 uuuuoıaı·.ıı ~cı;t.ıJ<ıernıı, Jırva- h 

0 " b u k k d t d ~ leler makalelerinden fıkralar nakley-ı ışacağız. Eğer benden yiik;;eğa çıkar- u gelmezdı. Gerçı Hanıfe ıle Abctul- •ç mıyara en 1 Kayıtc: arınaa ba-
1 

eı·, Hılmı, Basan Bılaldeıı mürek- mır, .1\.ıeı, i\.aunas, .::ıt\'astopol gıoı lemektedirler. 
oan, \"eririm yiizüğü sana... J~hın küçüklük arJc.ıdaşı olduklarını \'e ua: tu1.acakıaraı. . k~ı~ 1\ takımı .3:53:5/ 1 O dakikada uır çoK şcnırıer€ ukınıar y-aptıKıarı- --~C>OC>----

Ellerindeki ldremidJeri bir tarafa b r akraba kadar yakın konuştukları- u s&an ••at am buçuktan ıkıye ka- bırıncı olarak bıtll"dı. nı tıııuıı·mcge .::>rnıın rnrnunoun me- 000 

l.ıırnktılar. Hanife takom•alarını ağa- ııı bilmiyor değildı. Fakat Abdullahın dar, A.arııyaka açıkıarınaan lam on İkinci Ualıkeı:ıiı', iiçüncii İzmir, rnuı euııuıgını, ıKı yuzuen ıazıa oıu ıua""lada zaızaıe davam 
cm dibine koydu .. Ve <laİlardan birini bu dimağ hastalığiyle neticelenen yü- ıuıo Ç&pru, aekız. 111:ıo ıuıer aıdım. cHil'dünci.1 Denizli, lıeşinci lzmir gel- ve yaran uuıuııaugurıu, tayyareıenıı U 
tutarak kendini J ukarı çekti.. Abdul- :tiik vak' asını, Hanif enin AbduJJahı .. aını~, avuette tuzaıar ÇIKll. ~ayıK- --- hUUH!n ve .ı.· lll topra.ıcıarınuan uçtuk- adı·uor 
ıah arkasından geliyordu. Biribirinc uzun zamandnnberi umutlandırdığını ıa raaaporta aosru manevra yap·ı TORBALIDAN BiR DiLEK rnımı \C .}Jne aylll yerlerden tovçu 
-.ırışmış dallar, hışmlnyan yaıpraklal'ıh~ç .~i!.miyordu. Gö_z be~kler.inin bü- :-ak mecburıyetınae kaıcaım. fam 0 areşı- :ıçıluıgını cıa soyJemıştr . 
• ırasından yavaş yavaş \'ÜkscJmeğe baş- yuyuşurıden bu :yersız teklıfe hıddetlen- anaaa aum.enuı yanınaa aıyaaa Dır il 'I'orbalı hiikı1mct avlusundaki Umu.. ıuoıornt .80zıerıııe Aoyıe dcv-:ım et- ı.\!uğJa, .~2 (A.A.) İki gündı:.ır 
ladıla.r Kah biri kah ~lig~ eri c.Ben da- diği besbelli idi. Delikanlının saf gön- aıamet beıırcaı! mi hnlfı bunda 1 0 .. , , 1. d 1 mı"ti.r: ' "" ~Iuglacla uç defa y<!r sarsıntısı ~lmuş: . ' ı-- - t . h' ı .. d k k . ' ' 1 il ::;ene ev'\ie 1 o muş !){ t L! or.: le ' kubulan 1.elzele şıddetlı h~ y~karıday.ım: B:ık!> diyordu .. Ha- un~ ve emız. ıs_erını e ırma 1~- " Aman. ou ne.... . . . .. b·; i:-ıt!mal edilmiyecek bir hale g~lmiş- - .Memleketimize karşı vaki teca- ur. ~· ?. < \U ' • 
nıfenın başı ilstüııdc çat.ıl yapmış ka- temıyordu. Lifı k3patmak ye Abdul-

1 
emaye kaımacaan, it~ bır ko- tır. Bır sene gibi uzun bir müddet geç- vilzun ıııeuenıyet tarıhınde eşıne te- geçmıştıı. Halk gene ç.ıyırlardadır. 

lınca bir <lal vardı. Oraya uzansa yarı- lahı baştan liavrnak bahanesıyle: 1 pek bausının bana eaidırmak uzere' tiği halele hala temizlenmemiştir ve sadur edılmemiş"tir. :Sovyetler .Bu·liği 000 

sı kazanacağından emindi. Bulunduğu - Oğlum hele bil' sapanı, çifti elin~ ouı&ana&aaunu muıataede ettım. t..y-tl lıaşkaca <la bir halanın mevcud olma- !C-encıısini Almaııyaya bağJıyan pak- Macaristanda ışıklar 
\ ~rde doğruldu.. ı:aııın~aki dala tu- al. ?~~an son~... .. .. .. va~ bu bır tac~ydıl ması yüzünden burada bulunan me- ta harfıyen riayet etmıştır. Bunun l 
ıundu. V~ tam te~smclekı <l~~~ uzanır. . Dı~eıek çubugunu soıı~u~du. Ve ye- .rhaı kurese yap11tım, para et-

1
murlarla işleri için etraftan gelenler rrıiafmda bir şey tesbıt edilmemiş - karartı acak 

J,en, arka.'iından bır çatırdt ışıtti.. Ve rınden kalkarak ezan sesının duyuldu- medı... . sıkmtı içinde kalmakta ve hükumet Lır . .Bu tecavüzün mesuliyeti faşist Budapeş"te, 22 (A.A.) _ Alman· 
uir şey ince dalları kmı kıra yere dllş- ğu tarafa doğru iJerledi, gitti. t ~AA~ bır odun vardı, o da para! karşısındaki ~ımlığa koşmakta ve bu- şeflere aittir. Ru ... muharebesine a:it haber, saat 
11;.. * e medıl 1 rada yer yer mevki almaktadırlar. Taarruzd11ıı sonra Almanyamn sekizde radyo ile halka bildirilmiş • 

Aşağıda tam . ara.} m kapı:iı önünde Ertesi hafta Abdullah gene köy dı- . Akl~. kayıim küçük çıpaıı sel·ı Buna nihşyet Yerilmesini rica ediyo- .Moskova sefıri Şolenburg bana bir no tir. Macar hükumeti ha1kın bu ha· 
.~bcJullah ağ~ı y_üzi~ . ~an i~inde yatı. şındaki tarlanın ~e~.deği 'iistüne ot~~r- dı. U~u b~~~n kuvvetımle yakalad~; foz. T~>rbalıd<ı ta veı di. Bunda Alman hududuna beri sü kfinetlc karşıladığını bildir -
:.. ?rdu. Jfan:_fön!n ıçını o ~rtlııe kadar mu.ş .hem şarkı soyluyor, hem de goz- ve wne but1.1n _kuvvetımıe ka~ıgm 1 :-ı. ileri Kızıl ordu kitalarının tahşidi üzeri- miştir. Milli müdafaa nazırı hal-
lııJ duymnclıg1 bır ~orku olclı. Her bas- ~e~mı yol boyunca yaklaşmakta olan ark~amda~ de~ıze fırlattım. ~opek I ne t\lmanyanın hu kararı aldığı bil- kı hava hücumlarına karşı tedbir 
t.gı! her dukundu~u. da~ kopacakmış ıçı ~adın dolu .arabadan ayırmıyordu. b~lısı, duınenm yanından ayn~d~ 1 Bazı Avrupa mecmuaları bu maka- diriliyordu. Cevabımda, son dakikıa.- almağa davet etmiş, ışıkların karar· 
'"bı sakınarak_aşagı ındı. .. Bır ~aç dakıka sonra araba Abdul- llır ucu elun~e b~lunan çıpa~·'"· ıpı: leyi aynen iktibaa etmiflerdi. Ma - ya kadar bu hususta hiç bir teşebbüs tılması emrolunmuştur. 

Al?<f~ıll~h :ıglamıyordu. Goz kapak- lahı_n )anında durmu~tu... .. ne yıl~ınm aiiratı~le k~t_u. lalı m1
1
Ium ya Decarteı'in, kendisini aoy - to bulunulmadığını bildirdim. Al -

l:ırı ınıktı. Başımn altı~ıda toprak ka- Kadınlar ~l>?u.lla~ı . gor~mce .. tıpkı der•-nız, ~bet .~• _derauuz, ne der- mak iatiyen haydudlarla mücadelesi manya, .kar~~ındakin~ muslihane biz biliyoruz. Bu harbi bize yükliy<!ll 
n:ı bulanmıştı. Açık agzı.!ı~an hırıltı- g~c;en ~~~~k!. gıbı. bır~ırlcrrn~ gostcr-ı".9'az deyımz, l'Ual'ar olanca kuvv•- 1çok mühimdir. (Fikir) de cesaret, hareketine rağmen bize taarruz et- Almanların faşist şefleridir. Bu şef
lnr çıkıyordu. Bu .kan goltine batmış dıler, guluştuler; ıçlerınden b!raz ya~- ti)"le ~ayıjı Karı~yakaya iterken, ben 1 fiille yürümedikçe pek oyuncak, miştir. ler ki, Norveç, Danimarka, Hollaıı
p~r~~~~larrnıı.ı ~·ermde kırmızı taşlı :~':Jt cNasılsın Abdullah:o dıye ses- ~e !1ıme ve betime doiadljım çıpa ipek maymun bir ,ey oluyor. Bu muslihape hal karşısınd-a. ya - da, Fransa, Belçika, Yugoslavya ve 
:.. uzugu. parh)ordu. · y ıpmı, babiın kudurmutcaama dalıp - Oıtadım pirine fabrikası me- pılan taarruz faşist Almanyanın Yuıtanist11nı haksız tecavüzleriyle 

Hanıfe takunyala~ını giymeden, ar- Abdull~h oturd~gu yen~~n ~avaşca çakmaların~ rajmen, bır türlü elim-· ıeleai... ' mesuliyetini ~ahimleştirmiştir. Hü - parçalamışlar ve zulümleri altında 
l\:ı ına bakmadan koye kaçtı. kalktı._ A:gzında bır tebessum ıle ara- den .~-:._ belımden bırakmıyordum. ı - Ha, gel selelim mevzua 1 Yal- kOmet Sovye"tler Birliğinin tecavüz inletmektedirler. * ba)ıt ~aklaştı. Ön tarafta oturan ~ar- Hülaaa: b l-LJ d 1.1 "d 1 bile b t d•v• . .1A • t• B .1A S 1 B' 1.• h kA t h Arad - d .. t . t' k' Ab 11aflı kıza dönerek. J b 11 :..1· 1 . 1 b" •. nız a ıa ar e ı, mı- ye er u e me ıgının ı anını ıs ıyor. unu ı an ovyet er ır ıgi ü ume i, ava 

~n. uç or .sene.geçmış ı 1 - .. Be . tt · H . 1 atan u " mı ır erım e utun sazdan haatalanmakta ve anaızm ediyorum. Çünkü Rumenler Rumen ve deniz kuvvetlerimizin de yardırniy 
~ıul\~\~?;1 olct .. ~ıye ~!r ~a~ 1;.şlangı- - nı unu un anıfe ... Ka~~yaka .balıkçılan, ~ ııün aaat üç 

1 
ölüvermektedirler. Acaba fabrika, hava meydanlarına akınlarımızı bil- le Kızılordunun ~ini yapacağından 

11< rar oJe ge ırmış er 1• - • • • • te toYle bır manzara ıle karıılaıtı- o methur gazını baıka canibe akıta- dirmiştir. Bu yalandır. Hitlerin me- ve dlişmanı hezimete uğratacağından 
Yalnız ona bakan doktorlar, baba- - Sana ne ettim ele bana seH ver. lar: 1 ? y k d Ank .eli . d k' 'dd" 1 d .. led· emı'ndı'r. Bı"z, m"'g·rur fatı'hlerı· maü--l · d'kk t t 1 B h t 1 k belk. · , ? _ • • • maz mı a m a araya gı p, &aJın a ı ı ıa ar a oy ır. .. e 

ına, « yı 1 a e · u as a 1 1 mı~ on··· Kayıcm çıpaaını, balık ıinesi ııbı 1 · A ·· ·k )Akad b'. Uk Ş d "K 1 d · lilp etmicı bir mı'lletiz. Napol.,,·on na-
<'OCuğa fena seyler yaptırabilin de- yutan köpek balıaı•, ve kop" ek balı- meaek eylı arızulamtmı ka ~tiy. ar uMy ·ı ~ ts!r~ a ızı or uya şu emır ve- !){ J 

· d' H R · 0· ti d 1 " • ma am ara ana a ı• orum a rı mış ır sı} magylfip oldu ise, 1Iitler de magy -
mış~r ı. em de dedikleri gibi çık- - enı ne ı~·e umu an ırc ııı f. imı beline aardıiı iple sahile kadar fih k ı· d. 1•• • : Dü - Yltı. t k · ·· 
mıştı. Abdullah gene hasta idi. 1'.,akat . Hanife hiç cevap vermedi. Sadece dipdiri çekip ıetiren filo:aof, yini ama ıym4:t ı e ıp, sa~ va tm!Zı .. şmanı ma~ up e me , gerı Pt!s- lfıp olacaktır. Ordu v-e milleti, şeref-
hıı sefer eskisi gibi kafasının dışında bıraz kızardı. Tıpkı Abdullaha ilk ön- beni de yakınd~ zıyar~t edeceiım, ve ba- kuı:tmek .Ye So,.yet toprakl~rının ış- le ve mu:otafferane netieelendireceği 

0· k d ki d , rd'·· ·· 1. · · .. . . . • . lıklarla miclyelerm batsak haatahk- galıne musaade etmemek lazımdır. bir mücadeleye girecektir. 
ne ır an sızısı ne e parm:ı arın a oe -.,;e ıgı gon ü gıbı ba13ını da oteye HUaeyın Cahıd beym (bır fılozo- 1 t" ....... J'. 1 . d ·ııA Alma m'll t' ··t . l l b a Ililku·met. herkesı·n vazı'fesı·nı· mu"d bir kan lekesi vardı o sadece kafası- . . . b k.. d y ,_ h ...:.1-...ı~d . b 1 ki arı ne ıceıı anı o um erın en mı ı n ı e ı, mu ecavız er e er 

. . · . çevırıp ve ara a oye ogru toz bulut- • ...,. . a~- e ceaaretı) Af ı .1 aenetı:n n~ büyUk zararlara düçar her değildir. Alman işçileri, münev- rik bulunduğundan ıemindir. Hepi -
ıı~.11 ıçınden hastalanmıştı. Bazen hır (Tanm) de çakan methur makale11t olduiunu ona da ıöyliyeceiim... verleri beraber değildir. Bunlann miz disiplinli olmalı ve fedakarlık 
koşeye cekfHp kara kara dUtOncelere (DeY ... ~ alrifede) o ıtlnün ltama11n1 Y•tatmaktadar.1 irfan HAZAR hanwi davalar!• meşgul olduklarını zihniyeti taıımalıyız.> 

J\ 

7. 
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23 HAZiRAN 1941 Pa2a. tes• 

Alman taarruzu Tokyo- lzmir belediyesinden: 
da hayret uyandırdı l Mozbnha idare ine "nelik 

I 22 AA R 
1200 t n ke dokme benzin cıatın a-

ondra, ( . . oyter: 1 . 1 . ..d .. lttv- d k' 
Almanların Sovyetlere karşı taar- ıııması, y~zı ış .en mu ur l gun e ı 

ruzu Tokyoda hayret uyandırmıştır. şartnamesı veçhıle kapalı zarflı ek
Resmen bir şey söylenmemekte ise siltmeye konulmuştur. Muhammen 
de, üçlü paktı'n mihver azalarına bedeli 5220 lira muvakkat temin-atı 
Avrupada ve Asyada şef olmak hak- 391 lira 50 kuruştur. İhaJegi 30-G-
kını ,~~rcliği Ye bu devletlerin bu mak- }.,41 t · ·· ·· t ı G 30 <l d 

tl h. 1 ""''kl . 1 t 1 tıl nkt .... dı1· tı paz:ır esı gunu ·.:ıaa ,, n ır. sa :ı ır e:'.'ıı erı rn ır a m. .. . , . . . 
Ancak Sovyet- japon pakbnın necleıı 2490 SU) ı ı kan tın un tarıiatı dahılın-
akteclildiği ~orulmaktadır ele hazırlanmış teklif ınektupl:ırı i -

___ 000 hale gilnii az-ami sa~t 15,30 a kadar 
encümen riyasetine verilir. 

Şark ceP,,hesinde 15 19 23 29 219..ı 

{ANA DO kU) 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

l - Tahmin edilen bedeli 44850 lira 100 ton sabunun 8 temmuz 
941 salı günii snat 14,30 da k-apalı zarfla eksiltmesi yapıla-
caktır. • 

2 - llk teminatı 3363 lira 75 kuruş olup .şartname: i her gün ko
misyondan alınabilir. 

3 --= İ ·teklilerin 21!)0 1'ayıh kanu'hun taı-ifa'lı dahilinde tanzim e
cl('ceklm·j teklif mektuplarını lıari k-apah znrflarmı belli gün 
ve Rnattnn bir saat evv('line kndnr lstanbulda bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri . 

23 28 2 7 . 2303 

- Baıtarafı 1 inci &ahifede - Doktor y··k k .. h d. kt b. zir:ın g~ce yarısı Romanya kua ve U se mu en 15 me e 1 sa-
ha' a oı Cluları ve donanması umumi B h f u 
cferberliği ilan edilmiştir. ism"n çağ e çe z tın alma komisyonundan: 

rılnnlnr \":lzifeleri bn.şıırn gelecekler 
dir. Çocuk Hastalıkları Mektebimize kapalı zaııf u1'ulü ile .. 30 bin kilo et '3lınacaktır. Beher 

Roma, 22 (A.A.) - Rükreşten l)ğ Mütehassısı kilo unun muhammen bedeli 60 kuıruş ilk teminat 1350 liraeln·. Ek-
renildiğine göre, Romanya kıtaları siltme 11-7 .. 941 saat 11,30 da mektepte yapılacaktır. 
generaı A11toneskonun bas kuman - Hasta.lannı 11,SO dan bire kadar • • • • 
danlığında Sovyet hududunu geç- Beyler sokağında Ahenk matbauı Dıkılı· beledıye rı·yasetınden: 
miştir . .Rumenler, hududdaki Bolg- vanındtı kAhuJ etler 
rad şehrini isga1 etmişlerdir. • • \ lliki1i belediyesi elektirik santrnlınm bir senelik mahı·ukat ihtiyacı 

Derlin, 22 (A.A.) - Alm?rn orclmnı . • olnn ı ı.- k'l ti 1500 k'J k' ~ t 1 · 
arkta yaptıgı bugünkü ebliğdc. ba- J<ınl) C\'J \'C bakteriyoloji rn- on Jeş um ı .o mazo a ·ı o ma ıneyagı şar name e:rı mu-

his mevzuu edilen ileı i hnr<'k<.'li hakkın porlarını haiz ) lizlerce 1'etıeden- cibincC' 7-6-941 tarihinden itiburen 20 giin müddetle açık eksiitmeye 
d:ı D. N. B. Aj. nsı mmğıdaki maklmn- beı i sıhhate faydaları miicf'rrcp çıkarılmıştır. ihale 28-6-!Jıll tarihine ı·astlıyan pazaı t-csi günli . ant 
tı nlmı iır: olup İzmir_ Cesme şo<::e. i tizeritı- -On dörtte Dikili belediye;;incle yapılacağı, şartnnmeleri görmek vema-

Bm~ Bitlerin emrinden • onra SoY - .. • h IGmat almak isti) en1erin İzmir, Bergama. Ayvalık ve Dikili belediye-
tl · n· ı·~· · · · t ı· .. .. k de guzel manzarasıyle mes ur 

H' er ır ıgmın J\"ı a ım gormuş ll\' • lerine müracaatları ilan olunur. 
\etlerin karı:n açılan muazzam cid::ıl- Urla Mals;!aca iç meleri ----- ---- ----------- ------
dC', Almanynnın ı:ıimdiye kadar görül- 'Tu•• rk•ıve cumhurı·yet zı·raat 
mcmis muazzam kuvvetlerle hiicuml:ıı AÇILDI ·ı 
\ apacnğı tnhmin -edilmeUcdir. b k d 

Hma, kara ordulnn tümenlerinden an asın an: 
ba ka snbnhın ilk sa~Uerinden itiba - l>r. Müderris merhum 13ay Ra-
ı·en. muhnrjp cfoniz kuvvetleri de fna- şid Tnhsinin c:Urla ::\laJgaca içme 
liyete geçmisler<liı·. · suyu hakkında Knrlisp:ıtın Şm·p 

Ifor biiylik harckfıt esnnsın<la :;·apıl
mntfa olan hnva km vc-tlerh lC' kütlt: rudel Zals suyuna ez her rihı·t 
hn?ind l.i hiiC'l.lmlnrına, blitiiıı 1'm·:- riiçhantlır buyurdukları !,~ı su; 
C{'phesi boyunca b:ıslrnmrntır. mlizmin mide ve bcvap teşennüç-

AJman hma kuvvetleri hirbi'ri ar · Jeıi, karaciğer, el-afak hnstalıkla-
dından gelen dals.,~lnr hnlind"' ta~ yn- rmda, müzmin safra kese i ve 
re meydrnlarına, kıtant tahşidatım . 
i tihkamlarn '\e s°', t k tnlnrına mah safra ~ olları iltihaplarında, gnf-
u · barak:ılara hücum etmislt>r<li'r. rn. kum ve taşlarında, müzmin 
Yupılan t· hribnta ve ecre~ an erleı. iııkıbazda, .şişmanlık, ırnkrıs ve 

ha\ a muharebelerinde du Urülen ilü ._ ~ek('r lın tahklarmda, bağir ak, 
man tayyarelerinin :ıdcclinc nazaran b 
hücumlnr mm·aff. kn<.>ll ncticel"n ~ Şİl'it,. ulucun, mesane yolları ilfih. 
nı:stir. gibi biin.} evi hnstnlıklardn seri 

Fal:rt bu efer Alman kuwet!Pr: ve şifohlıa~ olduğu tecriibe ile sa-
sarkta ·' nlnız değildir. Şimalde Fin - bil'tir. 
landiya lcıtnları. Alm· ıı kıtrrlarmrn I 
'anılınşımla harp ediyorlar. 

Rumen - Sovyet hududunda İ<:c, gC>
CC'n sene Almrın ordusu tarafından t:l
lim dtiril 11 Rum<>n 1.ıt, l"rı bulıınw.:ık 
tndır. . 

Biitün bu cephenin i:tinnd nokta -
1111, muharebelerde i!"ğ ı"n' gö..;term ·..: 1 

ol n Almnn ordı t ki tml" rt ıiit' 

Hikaye 
- Baş tarafı 2 nci sahifede -

la rı arasında ~il inip gitti. 

* Üç g(in sonra idi Kö~ e. Kasabalının 

Urla Malg aca 
İÇMELERİNDE 

Mükemmel odaları havi hava· 
daı Uzel bir otel vardır. İçmele
re gelenlerin yi~ ecek ihti~·nrl::m 
ga t eln n ol1trak temin edilmİŞ
tir. 

İçmelere uğramak uzere 'Ba~ 
mahane ch·nrındn Beledi) e Sant-
ral garajından her gaat lıaşmda 
hat·.eket ed n otomobil ,.e ot<ıblis 

nankamızcn satışı nçık artırmaya çıkarılan Samsunun Çarşamba 
lrnz:ısınrn Porsuk köyii ci\·arın<laki Porsuk ormanlan namiyle maruf or
manımız hakkındaki ilfuu ta,·zihan aşağıdaki husuS'ntı belirtiyoruz. 

ı - Ormanm tapu kayıtlarına nazaran mcsahası· iiç yUz on yedi 

h"kUırchr. 
2 - Oı ınanın yiik ek oı'nrnn miihendi. leri tarafından yapılan i~let

me plirnına nazaran mesaha. ı Dokuz • tiz yetmiş iki hektardır. 
~ - Satılacak Orman sahasmclan başka Porsuk çiftliğinin mütem

mimatından olan ça) ıı· ve tnrlalarda ormanla birlikte ı;ıatılacaktır. 
4 - Ormanın işletme planı il~ makt.:1 haritaları Ankara, İstanbul 

ve İzmir §ubelerimizde de görülebilir. 
fi - !"140 senesinin A \'C B. :ıillaktamdan kesilmiş olan tahminen 4500 

miktarıııdnki odun Bankamızca satıldıl;rından işbu satışla alakadar de
ğilclir. 

6 Oı maııın çn) ır \'C fal'lalarln birlikte hl'y"eti tımumiye~inin 
mııhammen kıymeti alln11~ bin liradıı·. 21 2~ (2274) 

lzmir silah fabrikası müdürlü-
2ünden: 

l - !l41 942 yılında yetiştirilmek iizerc 18-6-941 gününden iti
baren 31-6-941 guniine kadar çırak ka)ıt muamelesi yapılaeaktır. 

2 Jlk okul mezunu olmak ve ~ajl on sekizi geçmemİi -0lmaaı. 
tam sıhhntlı ve ıyi ahlak ahibi olması şarttır. 

3 - Talipler ihtiy-açttan fazla olduğu takdirde 7-7-941 güniınde 
) ıqnlacak yazılı imtihanda ehliyet gö:sterenler tercih edilecektir. 

Bu hu. usta fazla mnlfımat almak istiyenlerin fabrikaya müraca-at 
etmeleri. 17 20 23 2221 

kızı Hanif(' He Sarı Alının yanıklan
dıklnı ı haberi yayıldığı f.;.ll':lda, kö~ 
bckr.ilr.ı i . .Ab<lullnhı dul ağfü'ınm di
binde bağrından vıırulmu~ olarak al 
kanlar içinclr. ölti bul<iulnr . 

ASKERİ LiSELER MÜFETT,ŞL,GINDEN: • 
• .\sktıri il-,eJere kayclii kabul iı;in li. eleı· müfeltişliğine bir Çok müra-

---------·--- caatlnr vaki olmakt:ıc,ıı-. A,.;kerl !is !erin knyılü kabul işlerine 1 -~şrin-

vıırclır. 

Muhasip aranıyor ı ~ııı dr bnşlannc-aktır. 1 

1Jsul defterine aşiırn bir rııuh!l'libc Ka~ diikahııl §artları .zamanında gazetelerle a~·rıca ilan edilecektir. 
Bu kan gölüne bntmı paı makla1·ı

nın bıı el kırmızı ta ı j t zugii P ı
:1\'ol'du ... 

ıhtiy:ıç vnrrlır. An:ulolu matbaa!'lııın Bu husu ta şimdiden miirncaat1a bulunulmaması ilan olunur. 
rnflrRrut - 15 19 2a 

---Kiralık Ev---
Güzelyah Nuri bey sokağı (54 üncü 

sokak) G numarada konforlu ve. gii-

( 

Diş tabibi Muz affer 
Hüsnü Levent 

Hastalarını M üstak il olar-.ık 
Birinci Beyler sok.ak (10) numara-

- ---- -
lzmir Emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliılinden: 

el manzaralı ev kiralıktır. Her gün 
"'ğlcden evvel ayni eve müracaat. -

Jla"t: ncmizııı 941 mali yılı ~ evmi ihth acından aşağıda yazılı erzak 
\'e,..aire:.i açık ek iltmeye konulmuştu. artnameleri hastane Başhekim. 

da her gün 'kabul eder. Jiğindcn her gün görtilebiTir. Eksiltme ıu Temmuz 941 perşembe günü 

• Satılık e v ' ~aat Onda T~pecikte ı.;mrazı Sarhe hustanesinde toplanan Komisron hu-
. . ıuı unda ~ apılacaktı r. 

llt~lil Rıfat paşa cacldesınde Adalet 
1 

;\funıkkııt teminat olaı-ak para \eya para mahiyetinde ew~ık Komis-

Kulak, burun ve boğaz 

hastalıkları mütehassısı 
DOKTOR OPERATÖR :sokagındn 1 nunıarnlı ev satılıktır .. , oncn :ılınamınıoağınılnn i~teklilerin ihnlc giiııiınrlen e' ,·el teminallarım 

E ,. ı"ki katlıdır Üst k-tlta " oda lıı'ı· ·1 · · 
Dahi Öke 

• . · • '-' • .. , zmır .M.tlsaııd1g111a yatırmaları. 
ımıtbah, bır aralık; alt katta da Jkı Muvakkat 

eminat 
Kuruş lkiaci Be7ler .okaiı No. (80 ) 

Hutalarını her s iia öfledc.a aoarr 
bı..J •• ted..-t e41&r. 

ocln, bir arnlık ve bir mutbahı vardır. 
Her iki katta ayrı ayrı su tesisatı 
mevcuttur. 'föliı> olanlar Eşrefpaşada 
G48 sokak 17 numaralı haneye müra-
caatleri. D :3 

Basmahane karşA sı Ali Ulvi Özünlü 

Yazhk Aile Bahçesinde 
l\lüşterileriııden gördtiğü rağbet \'e teveccühe binaen on gündenberi iş

leyen varyoete grubuna ilfl\·eten İstanbulun mümtaz sanalkfırlarının iştira
kiyi<! son derece zengin progr~ımlarına 14/6/941 cumartesi günUnden Hi

. baren her gece fevknHide cğlenoelerc sayın müşt<rilcrimizi davet ederiz, 

1 Varyete ve temsil grubu 30 kişiden mürekkeptir. 

M. M. Vekaletinden: 
l - Kırıkkale San'at Gedikli, Ankara Mus'ki Gedikli Merzifon 

Gedikli Qrta okullarının yalnız birinci sınıflarıııa ve Kayseri Gedikli orta 
okulunun her üç sınıfına 941 Ey!Cıltintle b:lşlı5 acak 941 - 942 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 'l'tirk ıl'kmclun olması, kendisinin ve ail~sinin kö
tü hal ve şöhret snhibi olmaması, sıhhi muayenede sağlımı çıkması ve 
rapıl:ıcak seçme sınavm<la muvaffak olması şarttır. 

3 - Tahsilleriııi iki seneden fazla ~rk etmiş olıınlar, yaşını bü
yultmu:j veya küçültrnür. 1 ıılar, yaşlaı ı, boyları ve ağırlıkları Asker i 
Lise \'e Orhı okullar tal.ı. atındaki hadlere uygun ulmıyanlar kabul 

olunamaz. 
4 _ İsteklilerin 10 Haziran 941 den itibaren bulundukları yer-

lerde Askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol
iarını 6grenm !erini \'e buna göre de kaydükabul kağıdlarmı en geç 10/ 
Agustos 941 tarihine kadar Askerlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 

okulların mUdürlilklerine göndermeleri Han olunur. 
8 11 14 17 20 28 26 29 2 5 .. 

Cinı;i 

Ekm k 
Koyun eti 
To. ya pirinl'i 
Sade ~·ağı 
Süt 
Yoğurt 
Kok 

• 
Ton 

.. liktarı 
Kilo 

15000 
9000 
3000 
1000 
8000 
4000 

110 

Tutarı 
Kuruş 

180000 
'141000 
126000 
145000 
132000 

80000 
286000 

2a 2s s a 

13500 
33075 

9450 
10875 
9900 
6000 

21450 
(2290) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eaı bölgesinin ın muhtıııı blrllllk ıoısııuldlr 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

• 

(5Aii1Fi, ) ' 

f i~;;;;;··ı;;~~·;;· .. A;;,i;iiii"'iid;i;;;! 
- -............................................................................................................... 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyommdatı: 
1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton Slğır eti pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen hedeli 41000 lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3- Şal"tll'amesi komisyondan verilmektedir. 
4 - İhalesi 7-7-941 paznrtesi günü saat 15 de Geliboluda e~ki şulıe 

binasında komi~yonumuznn bulunduğu mahalde yapılacakiır. 
fi - lsteklileıin mezkur gün ve saat 16 de komisyonumuza mtirrı -

caatları. 19 23 27 1 

tzmir Le•azım Amirliii s=tm Alma Komiayonundan: 
Cinsi Miktan f uhammen bedel muvakkat teminat 

Kilo Li. Krş. Li. K..l"Ş. 

Sığır eti 220,000 88000 00 5650 00 
1 - Yukarıda mktnn ile muhammen bedel muvakkat teminat ak -

çası yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyJe 28-Haziran-941 cu -
martesi günü saat onda ihalesi yapılacaktır. 

2 - İstekli bulunanların mezkOr günde ve ihaleden bir saat evvel 
vesaik ile ve temina't mektuplarını komisyonda ·bulundurma -
lan. • 

:~ - Şeraiti -0vsa:fı göreceklerin her gün komisyond-a gör ülebilir. 
4 - isteklilerin Rayramiç a~keri satm alma komisyonuna müı-a -

caatları. 14 l 7 21 2ll 
U.IURBEY ASKERl SATIN Alı~1A KO;\ıJSYONUNDAN: 

Umum İlk • 
Cini Miktarı Tutarı Teminatı Münakac:anm İhalenin tarih günli 
---- --- şekli ve snatı 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
--- - - -------

Kuru ot. 480.000 312 00 2340 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

--
Kuru ot. 466.000 296 40 2223 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 

günü saat 14 de. --
Kuru ot. 550.000 357 50 2681 00 Kapalı zarf: 30/6/ 941 P azartesi 

günü saat 14 de. 

K ııru ol. 1080.000 702 00 5265 00 Kapalı zarf: 30/6/ 941 P azartesi 
günü saat 14 de. ----

Kuru ot. 200.000 130 00 975 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

Kuru ot. 336.000 218 40 1638 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

-----
Kuru ot. 866.000 562 90 4221 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 

günü saat 14 de. 
---
Kuru ot. 400.000 260 00 1950 00 Kapalı zarf: 30 6/941 Pazartesi 

günü saat 14 de. 
---

1 - Ayrı, ayrı şartna~eleı1e yukarıda cins ve miktarı yazılı (8) ka
lem kuru otun hJzalarında gösterildiği giin ve saatlerde kapalı 
z~rfla münakasaları yapılacaktır. 

'' - Bunlara ait şartnameler her gün komisyonda görülilr. 
~. - Kapalı zarfla münakasasınn iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 neli maddelerinde yazılı vesika ile yine bu kanunun 
t.aı'ifatı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saat
lerden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Asker i posta 
1837 Satın alma Ko. nuna vı>rmeleri. 17 19 21 23 (2177) 

lstanbul vakıflar müdürlüğün
den: 

Tutarı İlk teminat 

B
CinRi k Miktarı Lr. Kr. :\Iuhnmmen bedeli Lr. Krş. 
eyaz nrııman 36000 kilo 21600 00 60 kuruş 1620 00 
~i . . . Kapalı zarf 
<. . uı e.lıa h::ıstahanesme 941 malı senesi içfü lüzumu olan :rnkarıda cinsi 

\'C mil.tarı ynzılı be) az Karaman eti eksiltmeye lrnnulmuşt~r. İhalesi 30 
6 941 pazartesi giinii saat 14 <le 1 tan bul 'nkıflar mlidiirlüğii binasında 
toplnnnn komi :ronda ~ apılacaktır. Sartnameler her gün Jevazım kalemin
de göriilebilir. 

~apa!ı zafla ~ apıl:ıcağı için 2490 ayılı kanunun tarifi veçhile taliplerin 
talıpl~rın hnzırlı) ncakları teklif znrflariyle teminat akçe. i makbuzlarını 
ihale giım.i ant on ikiye kadar komi yon riynsetine ~vdi edilmiş olmaları 
şarttır. Po:>tnda olacak gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 

18 23 2173 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

• - -.ı.:.. a ~ı I' Tahmin bedeli _ .... Lira Kr. 
• .& --

İlk teminatı 
Lira Kr. 

15000 Kilo Kösele 60792 4289 60 
7000 Kilo Vakete 30681 2300 08 

40000 Desi111etre murabbaı Ame- 5256 394 20 
riknn Vida1ası --- -
• 6983 88 

1 - 1 ukarıda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve ilk teminat-
hırı yazılı kb. ele, va kete ve amerikan vidalnsının 26 Haziran 941 Perşem
be gtlnO smıt 14,30 da pazarlıkla eksiltmesi ~·apılacaktır. 

2 - lstekliler işbu üç kalem eşyaya birden teklifte bulunabilecek
ler~ gibi her iiçüne ayrı ayrı teklifte de bulunabilirler. 

ü - Bu i~ ait şartname 484 kuruş bedel mukabilinde her giiıı an
t i, mvs:ı i dahilinde komisyondan alınabilir. 

4 - J teklilt>rin belli gün ve saatte kanunun istediği vesaik ve vu
k:uıda yazılı teminat mektup veya makbuzu ile l>"rlikte 1stnnbuldaki ko-
misyonda hazır hulunmal:ırı. 21 23 (2262) 

Devlet Demir yollarından: 
J)e,·let l>emirrolları Birinci İşletm ihtiyacı için cin , miktar, mu

hammen 1> •del \e ihzar nıahalleı·inin kilometı· ... J ri a.,ağıda yazılı bnla t 

kaıJnlı zarf u uli.de a~·rı ayrı ekslltm ye çıkarılmıstır. Ek iltme Jla) dar
paşa gar bina;:ı duhilincfa Birinci i letmC> kon1i.) onunda 10 7 941 tari
hine tesacHif ed~n Perşembe günii saat l l elen itıbaren ırn ile yapılacak
tır. Eksiltmeye gir~cekler 2490 num~ıralı kanunun aradığı ev.afı haiz 
olacak ve teminatlarıııı da ihth·a eden teklif zarflarını nihayet saat ona 
lm<l.ır Komisyona ,·ermiş bulunacaklit•clır. I·~ksiltme şartnamesiyle mu
lrnvelc projeler~ Jsletm 0 knleminden paı n ız olarak alınabilir. 

Ocak KLm. M3. M3. Tutarı Muvakkat teminatı 

54.000 
148.000 
266.000 
•85.000 

6000 
6000 
8000 
8000 

Muhammen b del Lira 
K. 

--------
130 
165 
180 
175 

7800 
9900 

14400 
14000 

28 28 2 

585 
7.43 

1080 
1060 

'ı (2301) 



(SAHiFE 4) .(ANA D OLU) 23 HAZİP,AN 194i Pazartesi 

Harp Ekonomisi Atlantik muharebesi 
devam ediuor 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Uzakşark- Singapur 
-- A lmanlar ağır lıa arlara Hava harpleri 

Sadreddin Enver 1naruz kalıyorlar Manş muharebesinde 28 
Avrupa hnrbinin cm çok malzemeye :;ahibi lııgili.c.reııin uzak şar.k hakimi ~-orı~lrn_.. ~:!. (A.A.) - .\nıirull~ Alman tayyaresi 

muhtaç olduğu bir znmanda lngiltere ~·etini beraberc..c. muhafaza. etmek dfür<'~ı. bırın?ı lordu J~.Ieks:ı~dr diın du·· şu"" ru·· ımu""ş 
Pznk şnrkn donanma ııyırmış. n~ker, mecburiy'1tinc1E'rlır. Öyle de yapmak- M.ansfırct.c bı~ nu~uk oylcmıc: n• €Z-

tayyure ,.e lıat'P levazımı se,•kdmi~ti. tndır. chmle dcm~tır kı: . . . 
Hirlesik Amerikanın bitaraflığı en fate bnkır ve peh'ole karşı konan - Atlnntık muhnrebe~ı şııldctlı ve /ngi/tere üzerine şid-

sakin harp alevht!lrhğı en had devr ambargolnr jnpon barp sanayiinin ve ı~anl bir t.arzrla devam ediyor. Fakat h d 

Feci Bir Kaza 
Audın valislnın otomobili Menderese uuvarıandı, 
Nafia müdürü va mücadele doktoru boğuldular 

iken Uznkşarktnki nc:ıkerı iislerini fak gayesinden ileri gelmektedir. DilnkU har giln \•.e her gece deniz Ustu gemi- defli Ücumlar yapıl ı .Aydıu, 22 (Husll';i) - A•ydm kaıa drnese yuvarlanmıştır. 
vi~·c etmişti. knbiliyetiniıı kuclrc~ini küçültmek leıi v~. tny~·nr.clcrle yapılan ingiliz I.ondro, 22 (A.A,) _İngiliz ~om- v.: nrı~ıiy.el~rinde . tcft~for ~:~p:nnk~a • ra:f'in mUdUrU \e Sıtma milcadele 

Son glhıl rtlc de j:wonyrı - üç sene- 11,inns telp,rnflarına ıtorc Amerika muknbıl hbcumları fazlala;imakla ve bardıman tayyareleri Kolonya ve ohm. \alımız .Sabrı C!tıı~ lnıyilk. bır doktor[ı lıoğulınuşbrdır. Yali ve şofö-
dir Çin harbincfo ıığ::Hhğı bliyU~ müı:1- dn~ıili~;e nazırı !ckcs jnpony-a~·a s~vk Almanlar n;ıı~. kkak ımrett~· bilSU'k Duseldorfa hücum etmişlerdir. Di - t~hlı.ke ::ı!lr~~~ıştır. \alı, .~rabcrın~e ril. bir muciw kabilinden .kurtulrnu~-
kilat:ı rağmen _ denız kuvvetlerın~ ce- edtlm~kt~ olan ve t.akr:ıbcn bır mı! - ha~arlnr:ı. ugr .. makt:ıdır. Bısmarkın .,.,,r kflçUk t""ekküller nıe.:.guı Fran- Nnfıa mUdurli n~ Sıtma mucndele dok- 1 D z· 1 .. . --.J· b 1 . . .. "k 1 . . . d d 1 b . ·ı . . t h .b. ,.,... ...... il t ld v h-'d S"kenin Akkövil i\ lar< ır ı· ,ıva oorı nın <.'(l~ıı u un-nubi Çin ctcnızındc lıuyu • mnnevrn ar yon Jıtre 1J<mzının ur uru masını ve unun ınş.? gcmı erının a rı ı, sız arazisindeki limanlardan Boloyn o:~ 0 ug.u ~. ~ . . 0 

•• • !1 • • • • 

yaptırdığını njnns ~aberlerinden öğ- e:mı etmiştir. . . . P:restc Şnrnhorst ve . Gnayzn-av ve ve Dün kerki hombalamışlardır. te1 tış ctmı~. dohuşte otomobılı Men- muştur. 
rendik. Bu hareket bır hnrp başlangı- Demek oluyor lo, Bırlcşık Ame - ~or\·e~ :ıçwdnrında btr Alm!ln cep Bir tavyarcmz kayıptır. 
cı \'e~:a hnzırhğı eleği] i ·c bile en hafif- k.ı uzak şnrkta daha cezri t<'dbirlc~ zırhlısına ':erilen h:ı.~arlar •. Ai.la~ti~ Londra. 22 (A.A.) ~ Hav~ ve Antoneskonun Surı·ye barbı· 
ten ı.ir meydan okumnchr. :ılmnk yolundnclır. Bnska da çaresı mııhnrcbcsıııdc lngıltercnm nıhnı dahili emniyet nezaretlerinin iebli-

Runıın sebebi hasittiı-. japony:1 sa- ~ oknn·. A kı1i halde buglin dünya \i- zaferine ynrrlım edecek bi\yitk unsur ği: i ş bÜ · f 1 
narii - hilhassa birinci umumi hurp- ('!ıı•ct \'C sannyiirıin <Sn ~!'lfında mev- lar tc>şkil <'trni'ktcdir. Gece diişman lngilt<'rC üzı-rinde bauannames amı r ransız ar 
t<>n .-;oııra - sonsuz hir gayret ,.e h(':;np- kii çok korkunç biı· fLkıbl't{' sliriiklcn- -. evvelki gecelere nazaran dah:ı faal 
in in~iş~f .etmiştir. Ken<li~ine Jilzım r.ı'ş olur. . . di)·~n lngiltert~ ili" SovyıeUcr Birliğini olmu~tU;T. Cenuutıa brr ~ehre ka'I'Şl "Mukaddes Rumen top- ·ı·ıaaı ıttı·ıar 
olan ıptıc!nı ma~de nnb:ır!nn v~ sa~ış . lştwe Avı up:ı hnrbınm. ı>.ek. muht.nç aynı mnksnt ug~ımda çn!1şmnk h:ı.kı- şiddetli bir fanrruz yapılmı§hr. l\Iarl- ' 
pazarlnrı Amerıkn \"(! fngılterenm cim- oıdugu hnrp mnlzem<'Sı ıhhyncı ıh- mmdnn bfrl~ştı;rmektıecl;.-. eli hasnr ve İllSilnca z:ıvint vardır. raklarını kurtarma za- G' D . .h • 
dedir. Çi~ı .hnrb_i lııgili~ v~ Amcrik.n mnl ~dilerek uznk şarka yapıl.an fı~il ~li~lcr, Yug-osln~·y~w.d~rbei hlikO- Diğer yerlerde \'C c<'nııp: ccnııbi şar- l · · • entz bütün 1 tiyat 
scı:nay<!Sll\l gcıı ~ckmege ıcb.n ~tme~- ~ \:kıy~tın !11nnn ı budur. Hat.rn Utr: mctını S~vyetl~r hırlıgının hazı~l~ : kcdc. iskoçy:ula bazı ydrlcl"C bom- manı ge mıştır" kuvvetlerini harbe 
tedır. Bu~dn da .kı~men ~urn.fınk l.ıır ı •tıık Am('rıknyı Avrupa h:ırbın(' ala mHı oldugunu. \: c ?~~P. scf~~berlıKını bnl:ıl' atılmıştır. Bnzı hn~arlnr ve az Hiik1'. .. Ş, ~2 (A.A.) _ Romanyn Baş.. 
Cl!phc tcsıs etmıstıl'. Nctıceyı toptan '~·~rndırnn, yardıma slirlikliycn 8C- Moskornnııı ıstcdı~ını söyluyor. mikt:nrcln zavint vardır \·ekili general Antone::.ko orduya hita- sokmuş • 
i..:tihsal etmek şimdi de cepheyi llollnn- ~ıl plerdcn ·biri, belki de başlıcr.sı u- Berli11, 22 (A.A.) - Bitler Alman Gece iki ·bombardın;-an ta\'\'aTesi ben bir bev:mname ~eq~tmiştir An- • . A 

l H. d' •nn dn , .... Ilı'ııd'ı"ı'ı11'dc kur- . . k kt k' · ·ı· \ 'k ırı'llet" ı 'tnbc tt·~· b 
1 

• • • ' • • • • ~ • '. • • • Kahıre 22 (A.A.) - Re.c;mı t<'b-c n !11. ıs ... , ın. · . ~ . . .,. . , . ..ı ~n~ . a ı ıngı ız ve ~ mor!. a men 1 • me ıı · n neşre ıgı. ey:ı.n.na- tahrip erlılmıştır. • toneı;;ko .bu bcynnnanıe.sınde dıyor kı: ·~. ' 
mnk ıstıyor. Hındıçını ıle Tu}l,m __ ,1rn- t allerının pek çapraşık şekılde bir- mc.~ınde •. Aln~anyanın, hadısatır. ıca- Londrn, 22 (A.A.) - 21 hnziran- «Erler, millctiıı tarihini kirleten le· lıY. · . . . . . . 
ınd~. oynndı~ı . mutııvnssıthk. ro~u bu 1 ı:ıiyl~ birleşmesindedir. P,u yüzden bnlıylc ıstcmı~crck Sovyetlere t~\:i- da nihayete eren hafta içinde ingilte keyi silmeği .. ·e nhnlnrınızdnki zillet . llm~lı, Bı ıt~n~ alı '.e }~~r ~~an~ız 

hcdcıııı yolu ıdı. Hollnıula Hınct~ı;;tnm \mcrıka için Si11&":lpurun t:ıhkim \·e :rntt:ı bulunduguım, bunun sebebının rf! lizerincle ve rh·arındn 17 Alman damg:ıı:ıını söki\p:ıtmnğı size vadetmiş- kıtnlaıının de\a~lı taz}ıkı newıcesın
ile •yııpılan ve aldın .knlnı.ı ik~ısndı m~t- ııüdafna ı Filipin ndnl:ırı kndar e- Alman milletini koıumak olduğunu, tavv~rcsi tahrip edtlıniştir. Arni müd tim. l~n mu\rndde;:ı mücadele saati c·c- de. dO_rı _Şnm \:fşı kı~alarınc:ı t:ıhify~ 
ı~k~~lt>~· gen{' :ar.ı.ıı v~zıyetın te.z.nhU- l mnıiy-etlidir. Sovyetı;rin A.lmnnyanın Avrupadaki <let zarfında bu mıntakada. hic bir dadımızın miı'as bıraktığı haklar için, e.dıln:ıştır. Surıy.e hükOffi:et rı;ıerkezı 
riı ııh . .l· · P?•.ır:ı ' ııı Jım.nnlarını !~~nl '-l• l • "/ • mc>şgulıyctlcrırıi ganim~t bil('rek bir BJ'ittmyn tnsynrc.si k.a~·bedilmistir. kiJigcnin hukuku için, ocaklarınız ve şımdı II ür Fransızların ışgnlı altın· 
ederck. lııgıl~.z '~ Amerılrn ~~-e~tıJıııe r. rf erın mı /etıne Ve or· ç~k faviznt dnhn ctcle etmcğe c;-alış- 1.ondrn, 22 (A.A.) _ lngili7. bom- Romanynnırı ebedi mihrapları i~in gel- dad~~· 
dnrhe ındirclıkten sonra en buyuk gn- d b l . tıg-ını, şantaj yaptıgını, Almanyayı bnrdımnn ta\·•vnreler· dlin gecı:ı O'fir- miştir. Dıger ceplıe~crde muht>.rQbeler de 
ye~i Singnpur. Jimnııını elde etmek oln- US Una eg~nna"!-e erz z.~~ıfl:ı~~~H~ i~in_ in~iltere ile el bir- bi Almanya)::\ bnrr~ızda bulun~nş- Erler; size Prut'u geçmeği dlişmaıu ~·am ~tt;1e~ted;r .. Her. nokfa<ln kuv-
cagı. şilphc edı~em~z. . . . . - Baı tarafı 1 ınci sahifede - lıgı c'ttıgmı bıldırmıştr. l:.ırdır. gerek şarkta, g.erek şim..1lde ezmeği wtlerımız ilerLmışlerdır. • 
. Şıııgapur Hmdıstnn tıcnreb?111 • Fı- l<'tinc hitaben neşrettiği beyanname Beyanname hülfısaten şöyle de .1 Londra, 22 (A.A.) _ Re~mcn bil- emrediyorum. Bolşevizmin kızıl bo- . J..ondrn, ,22 (A.A.). - .'Y :ıpılan ke-

Jıp.ın a?nhırının yoludur, sn,·e~? ~mıa- de, Almanya kendi emniyeti i~in Fin vam -etm('ktedir: diı·ll<liğine göre dünkü 'cumartesi .runduruğu altından esir kardeşlerini- ş~flerden 'e hnrp csırl~~Jnm iindcle
lı ıle bır _r::ı~ıt.n 11okta~ıdır. y:rnı t:zak- lündiyn ve Romnnya orduları ile Al- cBu vaziyeti görUşmek üzere Rus- giinkii ingiliz hava ku\·vetleri 28 Al- zi kurtarınız. Eski Ba~arabyayı ve Bu- rıngen a~l~şıldıgın:ı go~e.. ffencr:ıl 
şn~2~m kılidıdır. . . . ~· . ".\ man ordularının bu sabah Sovyetler Y.aya müracaat etiim. l\Iolotofu Ber- man tnyynresi düşürmüşlerdir. kovina ormanlarını, tarlalarınızı ve Dc?t;-· ~ı\tün kuvv(ltlerını muh.~~c-

:sıngnpur l\fnlııl,n~un ıs~eıe~ıdır. · .. ra- Birliğine knr~ı harekete gcçmi~ ol - lıne da\:~t eyledim. Bu gö.rilşmemiz- Londra, 22 (A . .A.) _ Re8 men bil- ç:ıyırl:ırınııı nnavatana ilhak ediniz. be~~ sok.muş bulunmaktadır. But.ün 
lnkan~n 19~3 ~erıcsınde 1.t~nUH~ Turk duklnrını bildiriyor ve diyor ki: de su dort su-nl soruldu: dirildiğine göre, dün İngiltere üze- Erler, dilny:ınm en kuvvetli ve şan- t~~klnr .ku.llnnılmaktadır. Cephe g{!-
:pnrasıyle tn~~ınen. 391 mıl} on, ıhracn. -Şu anda di\nyanın en büyük ileri 1 -. Almanya Romanynya verdiği rin.Jle dört düşman tn\'vnre~i tahrip lı orduslyle yanynna ve kalb kdbe çar- rı:sınd? ıhb)"{Lt tank knlmamıstır. 
tı .da 415 mıh on. ~ıra tut~ah-tndı~ .. E~ hnrcketi ynpılmaktadır. Alman kıta- garantıri Rusynya da teşmil ediyor edTimiştir. · · pışacalrnınız. Bu ordu, :\loldavya top- Re; ;..tt, 22 (A.A.) .- .Gene-ral. 
n~ıkta~ın (!hcmmı) eti h.akkındn bıı ~ı- lnrı, J<'inlnndiya fırkaları ve Xorveç mu? ooo . rağındn hududlarımıı için ve dlinya D<'nt~ın kıtala!1 Şnm ş;mnlmde yem 
kı~ e?ınmek .ll7.e~ aynı ı:ı?nede zen~ın fatihleri Norveçtcki kumandanın cm- Hitler, bu garantinin kati ve umu- • • ndaelti jçin çarpışıyor. Büyük Rayiş me:zıl~.re ~ekılmışlerdır. . 
Hındıstnnm ıdh:ılutı tnkrıbcn 680 •. ıh- : i altında miiştereken şarki Prusya- mi olduğup.u bildirmiş ve Ruı-;ynnın Amerı"ada bauecan ordusu tarafından, onun emsalsiz FUh- • K~t.dus .. 22 (~·~·~ - ~füstakı! 
rac:ıtı da 90,0 ~ılyon tuttuğunu.~~) de- dan Kafkn. Jnra kadar ilerliyorlar. Romnnyada menfantleri olabileceği- 1 reri Adolf Hitler tarafından tarih adı- J· ra~.sız AJansı bıldırıyor: 
delım. B?l~ı Sın;ltapurun. ~U~rnk. :n: Alman \'C Rumen kuvvetleri de Kar- ııi zannetmcrliğini söylemiatir. A •k 1 l b k d na yapılan şcrefo lnyık olduğunuzu Hur yransız kıtal~n ~o:nutanı gc-
kamları ıçınde c~ıger İngılıı kolonı~rn· pntlnrdart cenubn kadnr yürümekte- 2 - Finlı1ndiyn tnrafındnn tchdid merı a 1 ar, U a ar gösteriniz. Zilletinizin intikamını al- ncr_!ll ~ntru Şnmn gırmıştır. . 
den gelen transıt ı~ıalların kıymetı d.e dir. Bu cephe, yalnız bu memleket- ~dildiğini his.~edeıı Rusya, bir harbe abuk harekete geçile- ınak ve size yapılan haksızlığı tamir Kudus, 22 (A.A.) - General Dö
var.dı;. J::a~at bu St~fin?urun ehe~mı- !erin ferdi himayesi değil, ayni zn- girerse Almanya Finlandiyaya ynr·j Ç .., . .. • etmek için ~arpışınız. Bunu sizlerden g?l. Orta .~ark ~Ur Frnn~ız kuvve.tle· 
yetını ku~~ltrncz, bıln~ıs d~ha zı~ade mnndn bütün Avrupnnın him~we~ini dım edecek midir? Molotof, Finliin- cegınt zannetmıyorlarmış milletinizin kral ve generali istiyor. rını tebrik ıetmış, gen~rnl U>jantıon, 
arttırır. !:>ıngnpurun ıdh:ıla~~ emtıaı;ı- t.eşkil eylemektedir. • • cliyadaki Alman kıtalarmın da çekil- Vaı::ington, 22 (A.A.) - .\lman- H lif k f tt ~uba!. ~·c ~kerlere d;rı.n ı:ıc~nuniyet 
nı!ı başlı~~l_:ırı ~~la mndclcl~ı 1' pa_mu~. Hitler beynnnnmesinde Almanln'rın mesini istemiştir. ,.anın' SovyetlP.r Birliğine ilanı hnrp l 1 S ın IU u \C buy~k Jt~madını bıldırmışhr. ~ . 
komilr, tutun, ıhrn~ mallan da kain~. Ru ynyn knr ı 2400 kilometrelik bir Illtlcr. Finlfmdiya ile Alman ·n '.\· eUif{i h-abcrl, :Vaşington diplomatik - • • . ~rlın, 2-- .<~··~) - Yarı resmı bır 
kauçu~ ~opı:·:ı ~~ttırk.. .. 1 k 1 cepne üzerinde şimalde Finlandiya- rnsmda hiç Oir siyasi anlaşma mcv- mahfillerinde büvük bir heyecan n-· EncJustrı ve denız kuv- k3~~aktmı D~~!l~ıh~·or . 

. ~8l • ~ _ır . ı çı oyuS? ara n- dan, cenupta Knr:ı.denize kadar uza- cut olmadığını, fakat Almanyamn vandırmıştır. • tl • h b" k k . mnn m~ ı. c:ı~ . urıye hakkmd~-
gı~ız hakımıyetınc g c~~. _ı~ıgapu.run nan bir cephede yOrüdüklcrini bildir bu kliçUk de\'lete karı;:ı yeni bir harp • Yü'ksek hilkGmet memurları bu Ve eri ar 1 azanaca kı Alnım~ nıkbı!llı~ını.n ya~Iış çık~:· 
;::~~~f ~:ı~~~ !1~~?n°s~ak~~~;~~f5~~;::~~~ mek-tedir. H.it.lcr, Rusynya kar~ı .~l- h~re~etini 'tnsvip edemiyeceğini bil- k:ıdn;. şUm~JJü. bir hadiseni~ böyle . Vaşingt~ın, 2~ (A.A.). -. lngilten:- g~;~i~l~~~~:~~~ıl~j~J:c~dı~nrzn ~: 
. ) . kau uk • deri fabrikaları ile manyanın nı<:ın harekete geçmcge dırınıştr. bır suratle ınlcış:ıfını bckl('mıyorlnr- nın Amerıka btiyUk elçısı Lord Halı- len Fran~ız muka,: '. .rg • e . 
~oy~~e, . c~sı;ıdn dünwmu; ~11 bli- mecbur olduğunu u1 .. un uzadıya izah ::l - :\folotof, Ru~yanın Bulg:ırist-a dı. tık olarak ortaya çıkan me- faks, Bo.qton t>ndüstri zimamdarlarına ve ener'iı:;ine 0; a~e~ı~ ku~ret~~c 
v~ko kar:)? 1i~:ıbehnııesi vardır. Ticaret ettikten sonra: ~öyle diyor: na g~rnnti v~ı~e.sin~. Bıı~garis~.ana sele-, Birlcş!k Amerikanın Rusyayn hitnbe~ !rad. eylediği nutukta €-Zcilm- mu\·nffjk~rnt.cıizli[JerT~u: .~r~ h~g_ı~~ 
· .• t ilz"re Çinlilerin clinılC'dir - Blnaenn;Jeyh Almnnynnm ve Rus kıtnalınfl gonderılmesıne musaa :;ardımı meselesi olmuştur. le clemıştır kı: te rlü ;ire~ktir v~ bu ) l .1( u:h~fı1ı~c~Jtub~ nl'bi~indeki li1ı1nn t<ısi~ mil!e~imizin mukndder~t~nı ve M_ik- de ol~~masını iııtemi~ ve B.ulgnri.st~n Ayand-.ın Jorj de.miş~r ki: . - .s.iz.ler \"e _bizl~r, biı·l~kw Nazi!ifcl ~.ski !;utt~fikin~lcn mt:k~~-~ n~ ei~~: 
Ş t f •k 

1
• 

1 
~Ukcııımel nhıp çok İYİ balını Almnn nskerlerının ~llerıne cl:ın . kı alın kovulacngını ·<\ö).rlcmıştıı•. - Bu hfı.dfsc, Bırleşık Amcrıka - yıknbılırız. :\falı ve ıktısadı saha.da yan m"kt<> Ur m g 

~a~. C\ ~·~t ~ b"r mevkidir • tl'vdi et.meğe bugiln ~'<miden karar Hıtler cevabınd~. Bulgari3tan Al- nın siyasetinde hiç bir değişiklik yap y:.ına yilrilmeHyiz. Böyle hareket ed('r- · < • 
n Si~~ a e<uı/':JWny~ knlny \'e knt~çuk ti- \'erdim. Bu muharebede Allah yar - m~n~·ada~ böy!e bi.r ga~anti isteme- mnz. Alman. meydan okumasını\ kar- ~k in~anlığa daha. b.üy~ik saadet ve ro. ooo 
cnreti~i~ \?e monopoliiniln merkezi nd- dımcımız ~ls~~n. Bolşe~fkl~k:. ~a!lyo- ~ıstır. ~Iilstakıl ~u!g~rıstan.ıı~. Rus- ~ı "koymak i~in tamamiyle .hazırlan- fnh ka~!lar;nı aça~ıli~ız. Uzu~ dn ol· ıvustraııa batıa"llinln 
1 1 

bT nnl sosynlıstlıge karşı oldurucu bir ~adan da garantı ı~tı)~ıeceğını zan- mak znmanını Büyük Brıtnnyn ve sn, emluııtrı ve ·denız kuvvetlerınin !ş- 9 1 
c 0 ;

9
nn ı ır. s. 

0 
l n rnda dünvn knl• v dii~manclır. Bolşevik :\loskova, nas- netm.iyorum. Kralın kovulması mc- Birleşik Amerikaya verecektir. Yine birliği neticed~ kat'i surette mu.uıffer tk 

istihs:ı~~t.ı3g01:ond;n ibnr~tti:Ru ınik. ;oı~:ı! ~ ynlist ~lmanynyı mevcudi- elesıne gelince i!nly3 ile istişnre- h~ı demektiı: ~i, Hit~er}. önUl?lüzdeki ol~aktır. · nu 1 
ta 

111 6 000 kımımı Malakn \'e Britnn- /etı ıçın snvnşırken nrkndan vur- l('r<Je bul:unmak lazımdır. Lır kaç :ıy ıçınd-e büyuk Brıtanyayı J l hl"..,. 
vnr nrlaİnrJ v.e- mCltcbnki~iı;i ele Çin \'C nınk istiyoı:. Alma~ya, şnr~ ·hu- . 4 .- l\~olotof, boğazlard.a kati ge- istila etmek ümidinden vnz g.eçmiş- ta yan te ıgı ---
İloll:ındn Hindist.aııı temin ederdi. dudlarındakı bu vahıı_n t~hdıcl k_:ı.r- ~·ıt ıstemış \'e q.:ınak~ale ıle boğaz- tir. Homa, 22 (A.A.) - İtalyan ~bliğl: Almanyanın hedefi Uk-

P.uglin lmlnr m0<lcrn snnn~·iin if- sı~ınd~ atıl du.rmnk nıye~ın~.e dejfıl- lıır~n Ru~ıa:ın ~s!cr ışgal etmek ar. . Hava filolarımız l\Ialtada bir ~pha_ "' • • 
tirak kabul ~tmez bir cüzlidür. )Io- dır. llııı.aenale)_~ ,;\lmnn 1\U\~.etlerıne zu~u.nu .bıldırmı~1ır. ~ . . ~er ta:.afından ~uıkusdl.nr h~zı~landı- ne deposunu bombalnmışlnrdır. ranya ve Baku ımış 
törleşm<'nin esasıdır Soğutma cihnz- bu tehlıkeye bu tun vnrlıklarıylc kar- Hıtleı, .Ruııyanııı Karadenızde'kı gını soylomektc \'(1 bu ışe bır nıhayet , Şimali Afrilrnda Mihver tnyyarele- l.ondra 2?. (R d. ) A. t 1 . 
l:ırındn. bcnz.in. dcp.olarmda, kon:cr şı koyınnlnrını .emr.et:tim. B~ı. müc~.de tne~fantleri .. lehine l\I?ntrö .mukave- ve1mck için hareJrnt~ ,geçildiği ilave r! T~obrukt:ı depoları, bat~ryaları •.. is- Başvekili 'Me;zis,\~~nbir s~~~c~\~:. 
\'C fabriknlnrında çok lüzumlu bir l~d<: Al.man mıllctı tamamı~ le mu<l- l~~ın~lt' So\) eller lehıne bır tebed- olunm~ld:adır. tıhkamlnrı, Boğbuğdn lngıliz• rnotorJü rerek d<>miştir ki: 
macldedir. llir fikir edinmek için il:'l- rıktır w~ı .rnln~z ana vafan toprak.ları ~~ ~~pılmasına ,~Jmnn~·anın her za- ~rhn, 22 (A.~.) - D. N. R. ıarabalarını, ask~r tccemmülerini bom- --. Bitlerin hedefi B:ıkilnu~ petrol-
''(' edelim. bir otomobilin imnlin<lc 1~1 ıl~g!I, nrnı .za~~nd.~L .. ~?~~n!yct .. " amade old~~unu, ancak sa~ip- . Fuhr~r, 22 ~azırnncl~ şark cephe- halnmı~lardır. . • lt>ri, Ukranynnın zahireleridir. Bu hii-
2.25_2,76 kilogı nm kalnr sarrcdil • ı~l<ı,m~m holşevıklıJ~ın oldurucu veh~ lt:r~ :a:afıııclnn ıyı m~ıha!aza c~ılen ı-ı crlerı~r.. lııtnben ~ır beynnnamf! Şarkı Afrik.'ldn Galln Zıdamo ~ın- <lise İngiliz ab1nk:ısının, bUtiln iddia
mektedir. Ru kıymetli \'" n-ndir mnd- lıkc~ı~d~h .kl~ı t:ı~ucnk v~ A \;upatin lı~g-nzl:ı.r~la Sov.vetle.rın usle; ış_,~a! neşretmıştır. Halka ~ıtabcn ncşro - t~k:ı.sındn sivil halkın kurba1_1 verıl!11e- lnr:ı rağmen. Almanya ilz.;rindeki mO· 
denin i..:ıtihlfıki dr so'n zamanlilroa lıakıkı lıır ıç-tımn 1 lcrnkkıyc } ol arn- v.~ tcş~ılı.ne mtıhaletet edılrce)(ını Junan beynıınamcdekı es-asları nıuh- sıne mani ohmmnk maksadıyle Cıma ~~siri~·ctiııi göstermektedir Almanya 
geni~ mikynstn artmıştır. lstihsn1 cakhr. .. r.;oylemış~ıı-. '~ t-e\'İ bt~lunan bu ~yanname şu <m - t~hliye edilmiştir. KUçilk gar!1izon, si: u~ kadar fazJa cephede har~ ederse, 0 
mm sene. inde 136 bin ton ikeu 9:ı7 .. Lo~.drn. 22 (A.J\:) - Jlıtlr:>r, bu.. ~Ift)('rı~ b~·aıın~n~·esmde,. So".y:t retle nıhnyet bulm~ktadır: h~hlan Usti}nd.e ~almak ~uretıyle şchrı lrnılnr yi'rdcn faarruza uğnyacaktır. 
ele 208 bin tona çıkmıs bu tnrihten qıınku beyannnmesınde, Baltık de\·- icran Sırbıstan-a Selanık yolu 1le sılah - Alman erlerı, bu ~ebepl<'rden teslim ctmışlerdır. 000 
sonra dünva sanayiini~ geçfrdiği letlerinin Sovyetler tnrafından i~ - cephane ve yardım göndereceği hak clolnyı me~uliy.etleri ağır, çetin bir Bir tahtelbahir filomuz Atlantikte K d •d d . 
hafif bir buhran sebebiyle 1933 de galini tnkbih etmek ':e bunu~ munh~- kın·d·n vc~iknlnr mevcut olduğunu, e~rpışmaya .giri.yo~sunuz. ~l~ll<'ti~i- ccman 98500 !on hac~inde l? v:ıp~r ana a a ~stroyer ID• 

148 bin tonn düşmli~ fakat 1939 d-a .mın Almanya nlcyhııı~ mutevcccıh So\) e'tlerm Alman hudurllnrına 160 zııı mevcudıyetı şımdi elınLZdedn·. hatıl'mıştır. Ilır ınuhrıp torpıllcnmış, şa ediliyor 
179 bin ton• olmuşt~~r. 1940 dn i~. olduğunu öyrcmc.ktcdir. fırka asker talışit ettiklerini, J.fosko- Allah hu mücadelede muininiz ol - denizaltı toplariylc iki motörHi b:r ln-
hnrp dolayı iyle artan istihlaki knr- Hitler, beynnnnnıcsinclr, mütenrn- vada yahudi ,~e komüni::ıt mütecaviz- sun. giliz Uıyynres! dUşUrülmüşttir. . Ott~v:ı, ::?2 (A.A.) - Kan:ı~:ı, tn-
şılamnk üzer-0 istihsal bir sene ev- . . . _ . rıhte ılk defa olarak .df?stroy~r ınş:ısı-
veJkine nnzarnn yUzde kırk iki nı'i:- T~lnell~rı~·le, ~lonlnrıylc-, daracıkl~F. • d • 

1 1 
1 nclamlnra da bol gıd:ı verıyor?u. Ve hu ~:ı. bnQl:u:ıı~ır .. ~nlıfnk~ Jımamn~:ı 

mı~ır. 1şte 1!>40 kalnv istihsal mın- tlBıı..:me~lı )Ol~fı!l)le, K~n~ınalrgle, ~ll srarengız enız t a suret.le .Alınan. h~ft:t_ll!k ~es~ı .olan ~o frıbaks t.ıpınd: ıkı d~troyer jn~ fldll-
takalarına nazaran adetleri: kuyulnrı.}~le, hti~usn her ıhtıyncı tat:z1ın; a 1 r sn:~tlık ış u~uldnü Lıla n:ıtlşkülut ~atbık mckte olduğu ıfşa edılmiştir. 
:\lıntakn Ton ed~cek tıır şekılde l?Ctoııcırmedc>n ınşa cdı.)"ordn. Bn~n nmeleyı, fazln hıle ~a- ooo 
--- -- cchımış .muazzam hır knrın~n ~·uvag!- .. Aşk harp dehşet ve macera ııştı.rıyordu. .. . . . Alman - Rumen Fin 

1 1 
k 

108 000 
ıın benzıyo1·du. ' ı . 'i~lnız pnznr gunlerı, herkes ıstıra-

İI~ll~n~a llindistanı 48'.ooo D~~iz~ltı gemileri için; .?iri şimalde _ 26 - h:ıt .ediyordu. Fak~t. h<!raber o gün da: kıta/arı 
Bolivyn 39.000 ve. <i.ıgcrı :-enuptn .oh~~ı~ m·;ere arrıcn y~ırdu. Knpı; .kapandıktan sonra şc- . Deniz snthından otuz melr.'.! kadar ~ı herkes mnh~0lıf s~or hareketlerı - Ba:\tarafı 1 inci Mhilede -
Nigerin 21.400 lkı !mı~~ ınşn. :tmışlcul~. Buıı~lan m.n- hır kapısı ıle lıman kapısı ar:ısına hfı- yfıkselcn rasadhnne hım küçük şehirln ~ ~pm~~klnıı g:rı knlmı) ordu. l\!aama- hah dip~lomatik he etler reislerini 
Sivnın (Ta ·lan) 16.000 da l>f!Şll!z.t~nılat? hacm.ınde hır dcnız- cum etmiş olan d<.'niı sulnrı; keza elek- ortasına ~liyordu \'e onun büyük vnn_ fıh. cglen~lN <le nok~an ohnı~ordu. • Y. 
&°!l 'k K ~ os 10 000 nltı gemı ını t~mır edebıle~c.k \'e y:~lı~.ıcl trikle ınCitcharrik rnuazz:ım tulumba- tilntörlerinden, sehir a\'r!cn i:;tifacle Almanlur.1!1ezkur kayalarda yaptık- f~bl~~l. e.dnr:k, Alman~.anın. Sovyetler 
l-1' ç~· ~ . ong u .; 

000 
bunun monla3ını ppabılecek khçuk lcı.r !>R\e.~inde bo nllılıvor ve limana ediyordu · • tarı bu t.eşkılatln, 1500 tonluk on adt>d lır ıgmın hilcum tehdı~~~rınc muk~ 

D!~c ıçını l k ti . .,9·
200 

bir fabrika \'C bir havuz dn inşa edil- gire~ denizaltı g~nıisi: ine~ hir hesap- Ru es;·areııgiz şehirde iklim daima cfoııizaltı gemisinin mllkemmel bir Us- b?le .etmek Uzere \'erdıgı karnrı bıl-
ıger mem e e eı - · mi.;ti. in inı::a cdilmi olnn i~kelenin üzerine \':tsattı daimi bir bahar havaı;;ı hükiim sUııii \'!icuda getirmişlerdi. dırmıştir: · 

y k,. ·>
73 600 

Denizaltı gemilerinin. deniz sathı- ~turt~·orclu :;~nrn S(!hir k:ıpısın~ açı- cıfirüyo~ch; · • ' · Bu denizaltı gemilerinin t.eld'lmillü- ~on R~bbc~trop sırasıyle şu devlet 
e )~~ıknrıdnki Ilı tenin tetkiklnden na çıkmncl.n~ mezkfır limnnl~ra girip \'ordu ve m'urclt{'bnt° lm şer.ait. d:ıhiİ!n- • En büyi.ik nmirden en küçiik amele- Ilı' ~imler :ımil ol~1~ışttı? • ··•·· . . leılm ~;fırlez;~i ~abu! e~·~en~iştir. 
1 1 

- r . lr . k 
1 

i.!tkmal:ırı ıçııı <le ayrıca • tertılınt alın- de kilçUk "Chre girivordu ,.c kail:ır herk~s için :ıyrı vatak odası hu korkunç sılahın tekaınuıu ıçın tnl~:ı .clç~sı Dıno Alft)ıerı •. japon-
fn ~ş!J~agır 1?-eı ~ .. ~ ~n) n

11
• ~ P:Y ~,~~- mı.Jı ve cleıı:hzaltı gemi! ~ri denizde Fnnli\·<!t zan~nnı ğelinc ·. ırcn" lim·rn \'~ konforlu bnny) te kil ati m~vcud~ht d.'.!nizaltı gcmil<'rinin tecrübe g<>rmüş y:ı elçısi Oşımn, 'l'üı·kiye elçısi Hüs-

11e~ı 1• 1~ ıs~ J~ın lt~z. ~ .c '"'a'.ııga·~z- ıo metre derinliğ'inde yiizer\'k bu li- knp;:;ı ~çıln:;mlu. Deniz (1~1;1• 1 bo"lu~:ı A\l'ıcn mırnm~ -:•:mil .. iki hiiyük b'll1Y~ clört miitch:ıssı?i hnhriye wbiti ile :ıltı rev Gerede •. lspnny~, Macaris~n. is-
erı~ r I~~ c ~\. ~ ;ıı . .'.laman-~ un- manlarn ilfa·:ı C'diyorl:ı.rdı. hUnım Nli)·ordu Hoslu·k· ~ı; ile d~lu~- jı{ı;;a cdilmi!~ti ı iİri~incl \ 1lık su rlike- mn1tinc nıillıcrıdi:>i \"C kimyager. ceman \'~Ç, euJgurıslan. Slov~kya, F'ınln~-

~ n n ~') 1 ~:ı a" .ınek .. eı 1ıııe ~ıc'ı 11 s1e~- Korkunç tleni7.in foiııt1e in!ia edilen ·n. denizaltı bittabi ;.lizii~~or ve deniz ri~dc de so~uk su 1 ·uhın~rnrtl;ı 'su iti un ldşiiik bir föıı hey'cti biitün me\'· rlıyn, Roman~·a, Hırvatısfan elçilerı. 
maycnın yuz c se ·ızc en ııız nsı >u- l . . h 'k l:d k~ 1 , ~ · · • · · · ·• · "' 1 

• • - • d' . •t ·, •] • ı · ı 1 Hül>re!'I '>9 ( A t\ ) - Roman•·a •"k B . • t b", .. t' d d'. nı mıı:ızznm c3eı nrı ıı .L e ze a .ırın •en· rıçılıvordıı. barl:ı herk~~ [lrzıısuna göm hu hnn1z- dt ı,\Cvl,\ e ç.t ı.~1) OHıU. • • - ·~· .... • ••• , • :'~. 
) u .. rıtaıı~ n n !•~; ı~ ~ .ıı. mnhsıılü iıli. . ·. . , laı·dn :\'fizilvor 1 Hey'eti t •şkıl eden bu ~:m·:n, !?tındı- hukfımeiı, RUkreştckı Sovyet elçılıgı 

Dunyn Knlny HıhJukmın lıemtn Kırk metre derinliğinde \'ÜZ('ı-.:ık li- Deııız ıı;ınde ve .~·\'raltm<la nrnayycn : .. · .. · · ~ 11
• • • \"•' kH<lnr denizaltı ymnil-eri için vnpı- emriııc mütenddld otomobil \'l' kam-

hemcn ynrısıııı Birleşik AmP.ı·ikn te- mana iltica c<len denizaltı gemisi - li- \'C k:mınlık bir muhit içinde inş:ı edil-
1 

-~ı~~ukl şehır11~1c hl ıç blır ~<'1 'S wık·mr. i.111 · lAitfiıı f"n plaııJ~rı toplamış ·ve o vonla.r \'ermiStir. Ilunlar sefareth:-ı -
n1·n etı11el·ı· cdı'r Amer·kanın Boı·,.,.a · ' · 1 ı k'· ··k · f h' · 'egı uı n!;a <'C ı en lUZ '< epo aı"ı sav'"'-' · · · ~ · · ı · ı · 1 • • 1 1 • ' mana yliz metre kadnr vanaştıkfan mış o an )ll ııçıı v.c mnıu şe ırııı ~· d b'T'" ~ , . . b: o'uıılıır ılzP-rmde herke~ :tyrı ayrı teıı- 11e memur Rl'ını \'e e~ya nıını ıstas -
~nJ~y macl.enler~ndeki ?.al.ı~mal~rı ve sonra gelifıini liman be1~çilcrine haber nıanz~rası; kimsenin hatı~ ''e hnya1ine lın \ı u. u~ :se~e ~a?-c f!1CJ \al:ll, 1 ı~ıı- ni nolrtni nazarını teharüz ettirerek yı)nlar:ı n:ıkletmi~lerdir. Sa-at on iki
ınkış~f. 1ttırmesı sana~ıını t.atmın e_!r \•-eriyordu. o znmnn, demir rnylnrı n7.e- g<·l~mı~ecek k:ııl:ıı· ~üzcldı. ar, e eı • şarap aı \esıııre me J7.tı 0 rı- bunl:m bir pUhıla hildirdi. Bu planlar, rlc husu i bir trenle elçilik rnemurln
m.e~u t.r. ]!)40 scııesıııde ynptıgı rinde hnı·ekete gelen elekh·ikle mfıte- J)(!nıZ snthındEın fıstiln olnn karala- rak ~ bulumı.C·ordu. ~ _ _ . nyni h<"y'et fa rn fındım birer birer tcd- rı hudud civaMndn hir yere hnr<ıket. 
\·:ı ı ölcil~eki kaln~. ~tol,u .ela Birle- hnrrik muazznnı bir demir kapı açılı- rın ara.sı?d:ı ve göriinmiyecek yerl~rd" Kont Hol~;. hogn~.ıfüı. duşkıın bır kik edildi. fikirler bir arada tophmdı: etmişlerdir . .Moskovadnki Rumen he 
~ık Amerıkn sıanrıyıını tehlıkeden .u- rordu. r~r1.e,..tırıle_n. ha,·a bonıl~rı saye~ınde adamdı. Rıı ıh barla lıızum edecek olan \.(\ fennin varlığıyle yücuda g~cn ma- yeti de buraya ge!ec.clc ve miiwka~ 
zaklastırtım~nıı tır. Bu şartlar dn - Kapı acıhn~. denizaltı gemi~i !ima. küçllk şehırın ha\'ası dnıma .seMn Ye her gıdnyı lıol olarak zamnmndn tedn- kine kmTeti, niha~·et tecelli etti. 1 biliyct cstıSma istinaden memurlar 
nilindc dl\nyn kalay monopolünUll nn giriyordu. Ve kapı derhal kapanı- temiz tutuluyordu. rik ediyordu. :\[niyetinde çalıştırdısı - Devam ed~cek - buraoa mOb-:ıdelf' eclilecE>ktir. 


