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Baltık ve Karadenizde 
hadiseler başladı 

ııııııır, har' hırıki
tıııı ıu1111ıkıuıtindın 

•-1111111rıır 
Bazı lngiüz gemileri 

batırılmış 

ISPANY A. HITLERI AVRU· 
PllllN HlllSI OLARAK 

GOROYOR 

Moıkovadan bir görünü~ 

Rusyada vaziyet 

Sovyetler 
Kat'i bir müdafaa 

istemektedirler 

Muhtemel taarruza 
karşı önceden hazır

lıklar yapılmıştır -
ıouok nı11aUielır 

ııııktıdtr 

Sovyel tayyarelerinin 
Finlandiyaya akınları 

Ruslar, tıarrızu dur. 
durduklırııı bil

dlrlıırıır 

65 ALMAN TAYYARESi 
DOŞOROLDO 

Japonlara göre Ruslar 
müdaf aagı içeride 

verecekler 
Berlin, 28 (A.A.) - D .• •. R. A- Tokyo, 23 (A.~.) - japon mah-

jansından: fillerinin miltaleasına göre Rus - Al-
• Pazar günü şafakla beraber hava man cephesinde iki taraf şimdi 100 
kuvvetlerimiz Kızılorduya taarruzla fırka kıxlar askerle çarpışmaktadır. 
ağır darbeler indirAlişlerdir. C'e-n - l\Iüteha-.;.ı;ıslar, Sovy.etlerin hududa 
retli olan bu ta-srruzlardn ~a\·aş, tah ynkın yerlerde harbi kabul etmiyerek 
rip ve. pike tayyar.elerimiz düşmanın ' a~ıı müdafaayı dahilde verecekleri 
pek ~ok tayyare mcyd:ın \ C' istıı ·yon mütalcasındadırlar ve Alman tabiye_ 
Janna tahrip etmişlerdir. Ilir çok han ~inin gnycsi, Ru y:mm -endüstri ve Yi-
gar, baraka, .çadır ve,;aire t: 1ıı·ibe yecı:k yerlerini etine geçirmektir. 

___________________________________________ .._ ______________________________________ _,: 

--------· ·---
AS Kf R I VAZIYET 

Rus - Alman harbi 

iki tarafın kuv
vet miktarı 

Almanga, daha başka 
kuvvetler de getirtebilir 

Çanakkaleden bir görünüf 

llrad811.Zd8 ııuıı tah Alnının !l - So\'\'~t- R u s y A lıildiı miştİI'. Biblın-. • ler harbi ·paınr ~nlın- ı·{' Polonya harbind" 
hı bmdnmıstır. Hit- burn ı tak ·im dil-

llklllrl bll ıiıtırıcıl ~~~·~ft~ğimn~:~ı:~;~ •• ~~~~:;~t :nu;~1~·a:~: 
Radyo gazcfe.'liAdmı: lmede nylnrca süren Bogw azlara goz mesguliyetind"ll i;ıti-
A~keri hnrıekat hakkında, nncak sükUttnn sonra niha- fnde ile entrikler <'."-

SE!bliğlere ve hu usi bazı haberlere gö- yet milleti ile açıkC"n d•k • b 
1 

\'irmeğe, küçük di'\'-

1'(>, simali Uomnnyada l\loldavyadan k~nt!sacnğını bildir- J mJC U U • etlere taarruza bm;;. 
Basnrnbvadn Cenernl Antonesko mıştır. 'J' lamıştır. (Hitler be-
kumandasındaki Rumen - Alman kuv-1 Bu beyannnmede d rannnmed" ;;ıra il" 

- O.vamı dördGncU aahilede - 1iki mühim cih •t var- DUyOr U evJetleri ve Bnsa-
dır. ı·abyn meselelerini 

Amerikada mühim 
bir mülakat 

Vatinıton, ~3 (A.A.) - lncil
tere büyük elçiai Lord HaHaka, 
hariei}le mfültepn Bay Velale 
dUn i"' saat konuımuttur. Pazar 
cllnü için mutad olmıyan bu uzun 
ziy.a-ete ehemmiyet verilmekte
c&ir. 

' Bu da ln .. lterede: 
Londm, 23 (A.A.) - Ameıi

kanın Londra büyük ~!çisi hugiln 
Sovyet Ru~yanın Londra biivilk 
elçis' Ma1Rkiyf z(yaret etmi~tir. 
Hariciyı:! NazJrı Eden de öğleden 
.sonra Mllfskiyi ziyar.et edecek
tir. 

Japonya 

l ı - 1939 Paktı- aymıştır.) 
nın imzasından son- f-i•tl 1 •• ı ·· Gel'W! be~·anname-
ra iki devlet mu"'na.S"- J er, De er SOY uyor . .,... j·e göı-e, g~"'n son-
bntının iç yüzü. aharda Molotof, B0 r 

2 - Harbin se- Al !ini zi)·aretle Hitler-
bebleri.. manganın son ha- le konustuğu sırada. 

Hitler beyanname- kJe. k. h J .ı• ı - Romanyaya 
sinde ideoloji ayrılık_ re utta l eae, l hücum takdirinde, 
!arma rağmen, bu Almanyanm Roman. 
anlaşma mesuliyetini - -- vayn verdiği garan-
üzerine aldığını söy- - Radyo gazetesinden - tinin tatbik ediJ;p 
liyor .. Bu anlaşın~ ile, Rasnrabya, rıdilmediğini, 
Finlandiya ve Baltık üzerinde bir a- 2 - Finhındiva Rus\•anın emnive
laknsı bulunmadığı ve Polom·a ile tini tehdid ıottiğlnden Rus ordusunun 
çıkacak bit ihtilafa karışmıyat'a~ını -Devamı ikinci &&hilede -

1 Suriye cephesinde f 
İngilizler 

llerlegişe devamda 

Çlrçlllı •ııtı 

lngiltere 

u..._mıştır.~ bllna dtlsman .--~~~4tt · · 
tahaşşütlerine, motörlü ku\'\"('tlcrine ~lçisi son Alman taarruzu nıttn~a:ıe~~-~tf!Hllftnllrfl!lf'trj~lflll11111'"T~ 
cenphanelik, demiryot'J, kısla, top tiyle yaptığı bcynnstta dcmioi!tir ki: GERi ILMIŞLAR 

Müttefik" ve dostlarını 

~Ru.,a,. ~·• •••-
davet edecek mevzii ve istihknmlanna her cnpLa - Sovyetlerin büyilk bir ordusu 

bombalnrJn hlicum t'dilmis ve miihim mrdır. nu harbin nctiC'csi şimdiden 
zanrlar verd"rilmiştir. 'kestirilemez. Düşmanlarımız Lcnin-

~ladrid, 23 (A.A.) - Alma11l~ı·ın lgrnd, 1\losko\'a Ye Ukrnnyayı ele ge-
Rnsnıv:ı tanrrıızu, ispan~·adn hoı~e- <'ircclcr bile yine h~rlıin neticesi b-
vizm ~leyhine mc\ cuı kini taz~l 1'Il! 1!l-I ~·in edilcmiyPcektiı-. . 
tir. Bir gazete. i~pnnpnın ınuiı\'C> Helsinki, 2:ı (A.A.) - Aksarıl sn-
kadar takip ettiği ihtiyntk:'tr : .. :ase- nt yirmiye doğru So\".} <'t <>lçisi lıari-
ti bırakma;;ını t:n·sire derıık, M os- ciy<' nnzın Vittins tarMından kahtü 
kova t:arufrnrl!ın lr;"l.lıhliıll{'l'İn r:mi- cıdilmlştir. ~ınlakaı n<'tice-~i lıakkm-
~·:ıne b'r ımrcltı:ı ihlaliııin i-ıp:rnyadn da lı<'nilz lıic bil" lı1llıl"r ı\cışr"<lilrne -
kütu bir sUrpriz ııeklinrle knr,.ılanılı- B. Stalin · t' 

1 l ·1· Londra, 20 (A .• A ) - ~ıo"ko"a mılşlu1-.. ıc· C)•ı ( \ A ) p· ı~ d'. aını .vnzmıs. Ye m!'lk:ıJec;i:ııi c;öy C' ll ıı- 0 ~. '' .:ı • ili al l' n .. rad\'O u m 1 k t' h . e sın ı, ...... ' . . - . ı "" 
miRtir: h• : 

1 
em l' e 111 c~ tarafında resmi tebliği: 

- Adolf Jlill<'rin şnlı ındn bur,iin C) ecan 1 sahneler oldugunu ve va- ' ~ovyct tnj·vnrcleri bu sabah s:-ı:ıt 
- Devamı dördüncü sahifede - - D,.vanu dördüncU aahifeed - - Devam; dördüncü aahiled.- -

1 Ş
anghayda 1 Dominyonlar ve son Al- 1 · 1 

_________ _.,_ man taarruzu Amerika 
Beyaz Ruslar da Sov· 
yellere müzaherette IVUStrBIU8 balllklll, Rusyaya da yardım 

Şanghay, 23 (A.A.) - Rusynya v:ı- HltlBrı· lthll adi edecek mi~ 
ki t.ecm·üz burada ('ok hey<'Can uvmı- Ulr \'rıc;ington, 23 (A.A.) - Alman te-
dırmı~tır. Rilhas~a Kızıl \'e Bey:ız Rus- C'tı\iil7.LI buradaki yegane konuşma me\'-
l:ır muhitinde :ılika büyüktiir. zuuclur. Şnyerl Uitler Rusyaya .karşı 

Hı.mu-etli bir k:ılnbalık bugiin iiğle- • Sovgetler döfüşmeğe b:ızı t.:ıleıılcr s"'rdetmi ·se, bunlar oka-

ne düpnüyor? 

Tokyoda faaliyet arttı 
bir beyanname neşri 

beklenmektedir 

Alman milletine çok 
Ku.düs, 23 (A.A.) - Askeri sözcü 

Merce Ayun etrafında muhtelif nokta
ların Vişi ku\•vetleri tarafından şiddet-
le müdafaa edildiğini bildirmiştir. Şeb- acılar tattırılacak. 
rin şarkında, tr)üdnfiler dikenli tel ör- l . .. . . . 
gilleri te is etmişterdir. Burada Fran- ııgıltere Başvekılı Bay . Çörçıhn 
31zıarla Avu tı·alyalılar arasında mu- nutkunu~ a.nahatla!:nı dUnkU sayımız_ 
harebeler ~vam "trnektedir J)il(er ta.. ~a .ve~ıştık. Bngun nutk~, ehemm!
raftnn Kune~·tre kolu şimale doğru ) etme bınBen, daha geniş olç!lde verı-
memn n niyet '\l'rici şekilde ilerlemek- ~o1ruzd: 92 (R d ) 1 . B 
tedir • • .on ra, .. a yo - ngıltere aş_ 

Şa~ın şimalinde \"e Mezzc etrafında yeki~~ Mi~!~tı Çörçil bu. akşııı~ radyo 
da bazı muharebeler vuku bulmaktadır. ıle soyledıgı nutukta 1ngılterenm Ru.~
Sahilde hiç bir muharebe kavdedilme- Y!!Ya ~er ):ardı!'1ı ~·apa~ağın~. v~ bu
mJRtir. · tun muttefıklermden aynı ~yı ıstıyece_ 

Londra, 23 (A.A.) _ Müttefikler ~ini anlatmıs ve dıwanın bUtün hiir 
Şam ve Mez?.e t:\yyare meydanını ve ı~ anlar d:wMı olduğunu izah ftmiş-
~lerce Ayım kıstnında Kıyam istihka- tır. . • . . . . . . . .. 
mını zapt<?tmrşlerdir. Mıısteı .Co:s.ıı., ş~~ıkı harbın dort 

Vişi kıtalnrı, hiir Fransız1ar Şanın safha geçı;<lıgını so.\'lı)erek bu safha
girmeden önccı şehri terlcettiklerinıten !arı şu şekılde anlatpıı tır: 

ı - Fransaııın sukutu 
- Devamı dördUncU aahifed,. - -DeTamı ikinci •hilede 

Dünkü Zelzele 
den sonra Rusların çoğunun me.<ıkun .kb. dnr ezici olmustur ki, kahul edilmiş ol-

1 
bulunduğu Fransız imtiyaz rnıntakn- hazırsa, nı ın olmak salardı, ~talin arhk mevkiinde knla- '1 D v. d d h 
sına gitmiştir. ErkC'k ve kadın Ru!-ı • • b fer V d mazdı. . egırmen ere e asarat oldu 
grupları, Rus ~zct~~i tar:ıfmd~n .her IÇl~ se ep. ar ır, . Bu.racin sö .. l?n~liği~~ göre, .. l~il!e~ ·Japonya Hariciye Nazırı Mat~oka .. .. _ .. 

1 
saat başı husu ı mı.hafarda -.;erılt'U dıyo.. bıdasetre Rus~a~a hucum kcsfısctırıı 1 T kyo 23 (AA) Japon ·a Baş Dun ogle uzeri aat ıı raddelerinde ıo .111•• •• h · · d . k" t kted"~ , edlt"t' Th. d'ld··· o, .. - ,. - . • •J\e:.;urensenmız<> 
~on haberlerı in ·ıp eme· ırcr:. , • r ce mış u'. . a. mm e ı ıgıne naza- \'ekili prens Konoye bugün im'parntor şıddetli bir ~·er sarsıntısı kaydedilmiştir. · ~ 

Bir Bernz Rus m<.'nbnından Royler Otiav:ı, 2!1 (A.A.) - ı.urada resmı r,an, Rusyadakı yıyeeek \'e ham madde- t f d k b 1 d'I · ... , . ,~ z ı ı • c... h . hf'll d t ü 1 d 'f .J ı·ı i'·. t 1 .J" d 1 · ara ın an n u e ı mı ... ~e ımparnı..u- e ze e ayni zamanda vila.\•e1imiz .kazalaı·ın...ın do hı·.~""dı·ı.m·ı.-.·t'ıı·. ajansına bildirildiğine göre, ...,..ng ay- ve gayri re mı ma ı (>T f son t>cav z er en istı a.ıe e< ı c ıgı a \uır e ngı- • . . t h kk ..J • a"h t · t' -· ~..... .. ~''" ·· 
ı - ta . 1 h. d' . Al t nt.. d'. r l 1 k k d k b" ra rnzı)e a ınua ız a vermış ır. Sar ıntı bilhassa Değirmendere nahiye inde ~.iddetli ol mu~. bazı ha-

daki Beyaz Rus arın ~ogu kr;!~'!'r e . ~.1
1.:'*\1 • man~·:~nı!~ t n. u~ ~?.~·ayı 1

12 ~? ~ ·k~ın~ ~~\! n:1~)· n~I 0 ·~~a ıt Yarın kabinenin \'apacağı içtimadan. ı 
Rusyaya müzaheret etme dır er. ~sv ı ~ e mek 1azmınkı g'!.skerır. 1 

u 
1 

uclm ~~gı ~k ·m da :1 ı . ırt. ır < ı:ı ı e nı nye sonra' japonyanın ·Avrupa harbi kar- sar ar ''ukun gelmMir. N-:ıhiyenin mektep bina ı ile kö\' od a~ı oturıı-
BunlaT hilkumetle millet arasın a sı- . nı zamane a co · mu ·emm~ o an n- LH'tıma ı na e ı mı~ ır. şıs d k' d . ah d bi be- lamıyaeak biı hale gelmiştir. Diğer bhınlarda da çatlaklıklar , ardır. 
kı bir işbirliği te.c;ls edildiği takdirde giltcre mliclafıuısının ·n~ Alınanynnm So\·yetl<>re vnki tnnrruı iizerine hli- ya~~ a 

1 ~!01:1~~ıl:ar e~iT~d· Zelzele Dikilide 5, Ba) ın<'hrdn :~. Tir<>dc 2, Cumao\'a ında 4 1\lene-
Almanların durdurulabileceği mütalea- muhtaç oldukları ka)·n:ıkların kifayet- rük Bril.1ny:ının jst ilfü:;ı fikrinin a1·tık B ame. nt"':'r ı hilkAmet dır. 

1 
De d" dU ü 1ı·f d D d" dUn 6 h'f d una ın mıren u ve or u mende 4, K-:ı.raburunda ~. l!rln<la 5, Foçada 6 ani,,·e lirmfü~tiir. DP-

sındadır ar. - vamı or ne aa 1 ee - - evamı or c aa 1 ee -lş-efleri arasında bir içtima olmuş, na- ğirmender~den başka diğer yerlerde ha ar olmamıştır. r ~ . zırlar, donanma, deniz ve hava kur- .. 
Garp cephesinde Şark cephesınde may başkanıarı bu içitiman iştirak e:r- • • 

Amerika 
Almanyayı takbih etti 

Rasganın hareketini 
i&e igi boldu 

Almanlar lngilizler 
Rus hava zagiat1.nın 

Bire karşı 27· Alman ağır olduğunu söy-

1 

tayyaresi düşürdüler lügorlar 
Lon<l.ra_, 23 <.~:A.) - İngiliz havn Bcrlin, 23 <~·~·~ -.D. N. B. 

nezaretının teblıgı: So\yet harbının ılk gfinilnde Sm·yct 
Vaşington, 23 (A.A.) - Bu- j Dün öğleden sonra, n\"c! t:ıyyarele- hava kunetlerinin zayiatı snatten snn

gün ne~rerlilen bir Jıe1:1mi dekli- rimiz biiyiik kuv\'etl~r hahnoo Manştc tc :ırtmıstır. Hnkiki rakamları şiınd"
raM)'On Almanyanın So\·yetler \' şimali Frans.'lda harekftttn bulun- d<.>n bilctfrmeğe imkan yoktur. 1''~1knt 
Dirliğine karşı yaptığı hainane muşlardır. Bunların yanındn giden Almnn topraklnl'llıa karşı Sov~ et ı:ıa
liiıcumu takbih etmekte ve Hit- bombardıman t~yyarel<>rimiz, Hnns- vaş t'4yynr~I r; tnrafından ~·apılan iki 

)emiştir. Zelzele; :i\fnnisn. Nazilli. Ku~adasında da hissedilnıisiir. Hic bir za-
-Devamı ikinci aahilecle - rar yoktur. 

burg esyn i~rosyonunu bombardıman taatTuzcla uğradıkları ez:ei mağlubi
lrr(' karşı yapılacak her kuvvet 1 etrniıılerdir. Bir cok Alman avcılariyle yet Alman haya kuv\'etlerinin SoYyet 
ittihakının Ameriko Birl<'~ik de\·- :yapılnn karşılaşmada rllişmann ağır Kızıl ktı\'\'etlerint! indirdiği darbelerin 
!etlerinin müdafaası w emniyeti zayint verdirilmiştir. 27 Alman tay~-a- ~iddetini gösterir. DUnkii pazar gUnU 
lchlnae olduğunu bildirmekte _ resi dllşürülmilştilr. Ayrıca diğer bir şafakla berab r Marten tipinde dokuz Dünkü nüahamızda lzmirde, muhtelif bölıelerin ittirakiyle ıenit mikyaata alaka uyandıran atleti Gaa 
d' lçok tayynı-e de hasara uğratılmıştır. bombardıman royyaresi şarki Prusya ulcaları yapaldıimı 1azmı4bk. Yukanda, aaidan itibaren Va•'nin mü.bakalarda kuananla zmWt ~ 

,_ .. a-_. ----------~· - Devamı d3rdUncU Hhifeed - - (levamı d8nltlnctl aahlfecle - lannı vermeai, HJrak mel'aMI Te irtifa atlaflflamıdan •il' intil>a tet~it ~dihn't ?i'1~kt:." . a 



(SAHiFE 2) 
(ANADOLU) 

Çörçilin be yanalı 
- Ba.ş taralı 1 inci sahifedf' -

Rusya boğ·azlara go~ 
dikmiş bulunuyordu 

J - lngiliz ha\'a kuv\'ctlcrinin gc- _ Baı tarafı ı inci aahifede -
l_F ı_K_R_A _I Fuar hazlrlıkları 

iki Not c ı :!yllılde Alınan taarruzuna knrşı Finlnndi~·aya taarruzu takdirinde Al
g ·l.~ne<;i, . _ . • . . manyanm bunu kabul edip etmi}:eceği, 

•• - Amerıkanı~ ıkraz \e ıare layı- 3 - Rusyamn Bulgaristana garan- İrfan HAZAR De_niz ve_demiry' ollarında da-
hr---ını kabul etmesı, .. ti vermek. kuvvetler göndermek ve Bir dostum, Hı:sar önünde beni ya: 

J .- Almnnyanın Rusynya :ruklen- Bulgar kralını tardetmek tnsavnıru- kalada; ve, ~ ha genı• ~ kolaylıklar 
in' ı: .. . . . . nu taşıdığım ve Almanym1ın huna rıza - Siz, del\"; bedii heyecanla insanın 'lC' var 

.. Mı_ .. ter Çorçıl h_arb.~n. b_u şekılde dör- füıterip gösterınedF',ini, kendi kendisinden geçmesini, yani 
1 fh d - J tt kt n ° 1941 lzmir enternasyonal fuarı münasebefyle devlet demir ve deniz 

r uncu sa nyıı gır ıgmı nıı a ı ·. a 4 _ Sovyetlerin Trakyay:ı geçmrk. kendi i~ine gömülerek şe'niyetten 
"Olll'n. Almanyanı~ ı:_u~yaya h?r.J? ~lan Karadenizle Çanakkale boğazlarında k1!rt!'l?'asını rakıyle mukayese et- yollarında yolcu ve eşya nakil ücretlerinde geçen seneler yapılan ten
<'tme~mden şu ~kıld ha.~ etmıştır. , bazı mühim Usler işgal etmek hususun. mışsınız! zilat bu sene de aynen cari olacak ve fazla olarak deniz yollarında, 

-. Bu .a?n? .lla.t ~d?rtte Almam~ daki fikirlerine Almanyanm muvaf:ı- - Ben değil, Yamanlar böyle bı7 fatanbul ' dahil, İzmire kadar olan mıntakada fuarın kapanacağı güne 
ordulaı 1 Rus~ V~ 1 ı>1;.ııa~ a babşltaldı. 1.. kat edip etmediğini sormuı,tur. mukayese yapmıştı. kadar lzmire gelecek postalar için tenzilatlı bilet satışına devam olu-
mtıınleke~ nr:u~dakı ı:nün~~ c erkrnl"nıı- Hitler diyor ki: • - Ne demişti? 
J,<-mmelilı. \·~ boyle bır hadıs; be .""' - _ Ben şu cevapları verdim: _ San'at san'at içindir taraftarları, nacak ve dönüş biletleri fuarın kapanmasından on gün sonraya katlar 
me~ekte ıdı. Der~en Alman~ a Beya~- A - Romanya, garantim ize bağlan- bizi eserleriyle şe'niyetten kurhı.r - muteber olacaktır. 
denızclen Karadenıze kndar uz!lnan hır mıştır Rus~·a herhald" ~imdiye ka- mak ve maddi olmayan ba.,ka bir Fuar münasebetiyle yeni katarlar ve İzmire civar mahaller için 

h ·· · d S • • t R va ıl<? harbe ·· " ' " · ' ... j 1 ~P. ~. uz;r!11 • e O\)e l1 • .. 
1 

. dar Romanyada Basarabyadan başk:ı aleme sokmak istiyorlar. B"z ise, on- munzam seferler ihdas olunacak, stanbu} - Bandırma sürat posta arı 
gmşh. \ e ıkı taraf ara. ında u tımat~m menfaatleri bulunduğunu bize bil- ların eserlerini okuyarak bir türlü da ikiden üçe çıkarılacaktır. Bu arada ara postalarına devam edilecek 
m~i.hadele ~dilmed<'n tayyar:l~r. şehır- dirmemiştir. Zaten Buko\'İnnnın işga- kendimizden geçip ol aleme giremi- ve Jayet bu seferler d" bir kifnyetsizrk görülürse ayrıca ilave seferler 
le~ ı ~bo~b~Hhm~na. ?~~ltdı ~ e ~~1 taraf Ji verdiğimiz teminata :11llhal~ftir. . yoruz ~ Bin.aenaleyh ~islerim"zle de- yapılacaktır. 
nıah:sın .. a a

0
rp '.nzı)ek ı 1:s1ı1 odu.'"' B - Almanyanın Fmlandıyada hıç ğil, mıdemız vasıtasıyle sarhoş ol- . 

?a a once nnımar a, ~o an a '_sn- bir siyasi emeli yoktur. Faknt Alman- mak, muvakkaten maddi dünyaya Vapurlara istiap haddinden fnzla yolcu bileti kesilmemesini temın 
ı~ dcvletlPre karş.ı c~a Almanya bu şe- ya, küçük Finlandiyaya karşı yeni bir veda etmek için ara sıra rakıya ba~ içı"n alakadarlara, §İmdiden emirler verilmiş ve vapurlara giriş ve çı-
kılde hareket etmı tı. R h k t· · t svı"p "ll"'r l"Z " B 1 Ik" • d · 1 M d · dih .. 1 k · · l"" 1 t db" ı · l · d"d k v.RUS MITJD!i:TINIX J\.EXDJN/ MÜ- ~s a~e. e ııı.ı ~- . ·-. ı "· -~e . '.n - v~~u~~~uz. ısı e aynı yo : a ~n1 kışta ız amı on eme açın uzumu e ır erm a ınması şım ı en a-
l>APAA EDECECL\"DBJ.: EMiNiM> tık _denızı ~ahillmmnı ~e lınrel,,Lt s.Lh- kı ıkısınde de s~rho, olmak, ve dun- rarlaşhrılmıştır. 

B 
kti I kt' d St r nesıne clahıl olmasını ı:ıtemez. yayı dumanlı gormek şarttır ..• 

24 Haz~ran Hl41 SAI..J 

HarJıe ait üç 
•• •• 
uşunce: 
IH- Harbi halletmek 

Bahri SAVCI 

Umumi ho.rbi takip eden devrede 
harbin önüne hakikaten geçilebilece
ği fikri sağlam bir iman kanaati ha
linde beşeri tefekkürü dört bir ta· 
raftan sarmıştı. Harpten sonra kuru
lan genç ve toy demokrasilerle eski 
ve pişkin demokraailer, mesud bir 
Avrupa kuracaklarını umdular; fa
kat olmadı. Har}ıı:n sarsıntıları ve 
peşinden sürükleyip getirdiği bin bir 
felaketli meselelerin halli zarureti 
demokrasilerin be\:ni büktü. Ve bu 
yalpalamalar arasında meydana çı
kan diktatörlükler nihayet harp fiti
lini ateşlemek şerefini kazandılar!.. 
Harbin tahlilin,: ve tenkidini bir ta
rafa bırakalım; ortada şu hakikat 
bir iskeletin soğuk tebessümü ile sı
rıtmaktadır ki: Harp, henüz bertaraf 
edilememiştir ve harp miithiş, müt· 
hiş ~· .... ha'kikat olarak ortadn mev
cuttur. 

. end va :h{ el "~ ~·~ · ın et a ı~e C - Bulgaristana hükiimranlık hak- - Yamanlardan bunu ümit et- - ı.t 
~:ıp .. e ~: .a~1f~· 3 . \un~.u~ um:.d e kına sahip, müstakil bir de\•lettir. nul- mezdik. O, inhisarlardan komisyon ŞEHiR iŞLERi Feci• O halde bu vaki veya muhteınel 

ugun u:s .1:1 1 • e ının e._n ını ~u .a- garh;tnnın Rusyadan t<'nıimıt istcclijti- nlıyor galiba! . . . r harp karşısındaki vaziyetler ne o1-
~nn m~burı_,etı.nc!e oldugun~. gor~).?- ne vakıf değiliz. Bu cih2t iki devlet Muhakkak! Çünkü Yamanlar .. nelcdı::e rcısı Doktor .Rehçet u~. BlR Al malıdır? Bunları birer birçr, teknik 
ı um. Rus mıllctınm bu tecnvuzc buhm n ...... sınd·ı ayrıca ~A.:ıkı'k edil"bilir .. d .. d t . 1 "- lb" .. d t dun bazı in~natı fodkik elmı~ ve Rahrı_ KAOIN YILOIRIMO ~ dd 1 h 1• d d"" •. 1 ~ d 
k \"\•et" ·le rntıkn\•emet edece<rı"nclen ... , • ~u " • gun e uç a e yaz IK e ıse, uç a e b 1 k 1 1 • . !Ah t . 1 ma e er a ın e uşunce p an1n an 

.~ı :; . , " 0 D - Almanya l\Ioııtro mukavele na- ioekJ: gömlek, üç adet beyaz aynk- ~ Jn ya~· ·_ım acı yem ısa a 1 ycrm< c ÖLDÜ iş planına çıkarmak iti idaı·e edio!-
suphj -t~ı~ orum. , · r / / mesinde Knradenizdeki sahilclar ·dev- kabı değiştiriyor. gorınuşhh · . Jerin ve mütehassısların vazifesidir. 
ıll TtER HARP MAKlı\ES N !etler lehine ta<liliH.:.1 taraftardır. Fa- * * . Bergama kazasının Kozak nahıye. Biz harbe ait olan bu düşünceleri 

. BOŞ .!JIRAKA.i.lf AZ_I?I» . kat boğazlarda ü~ :ıl\nmasınn muh:ı- Başka bir arkada§ kahvede yanı- Dün öğlcd~ıı -~~nra Reıs Doktor Del~- sinin Cuma köyünde Kadfr Manta • üç umumi kadro içinde ifadelendir-
Hıtle_r butun Avrllpayı çıgnemek ıs- liflir .. > Jd" 1 .. 1 d"· · ç6t t;z'uıı reıshgındc toplanan Beledı- mı kansı otıız vaşıncla Sıdıka tarla-

th"en bır can·ıvardır ve bu canavar or- ma ge ı, ve şun arı aoy e ı. <l • ~ ,.,.. e . K k . ı · . _ meğe uğraşarak şöyle diyoruz: Har-
. . :- ' . . · . . Bitlerin b yunnamesi bllndan . onra - (Şark filozofu Hidnyet keşfi ile Yl' aıım <'n .. um nı. a~·şıya ~ ve ~ l - da orak biçmekte ık en yagmura tu- bi bütün ölçüleri ile görmek: bütün 

du unu at!) bı~a~amnzclı.B.u oı,d~Jll, b~ı daha bazı noktaları t<?m·ir etmektedir. ikino" mülakat) başlıklı yazınızı dik- karı mah~llelerde ~·enıden ııışa~ı_na tulınuştur. Y-Uğmurdan korunmak şartları, zaruretleri ve muhtevası ile 
h~~p ."'!akı~esı~ı, bo~ bır.ak.~fü{ . 1:rem;~ .Fakat görülüyor ki, geçen sonbaharda katle okuyordum. Ortalara doğru, karar \·e~ıl7n k~n:ılızn>1yon ve yol ın- makshdiyle ch·arda bul~ırnn bir pala yaşamak... Ondan sonra dn netice 
dıgı _ıçın şı~~ı~e _kn~a~ ) uzl~~cc n:ıı . Iolotofun Berlini zh·arcti tebarüz et- k ı· 1 . b ki b 1 d k ~:ıatıncla ıh,deleı ~apmıştır. mut ağacının altına sıgmnuştır. Bu wrn ınsanı çıgnedı hala ela Ç"l!nemı\"C . . . .. e ıme erın ıça a aş arın an c- 000 ~ .. • S itibariyle, muayyen istek ve irade-

' •1 • t k ··t· ' . . mışlır. Beyann:ımeye gorc, Ru;;ya, da- aildig~ini bazı cümlelerin okunamaz sıracln :ıgaca duşen bır yılelırım • ı- ıe .. ·n ı" .. tikametinde olarak harbı" hal-
< e\ nm e me 1::; ıvoı l 1 hA ı· . ' 1 - " 1 1 k k k t" 1 ··ı ı·· .. t·· . •. .. 

B ı l. . k b ı· ıa ·onraları Yngos avva ac ıselenntle bir hale geldig .. ini hayretle "ördüm ' V LAYET ENCUMEN NDE < ı ·nvı \ a nrn. sure ıy e o< urmuş uı. )etmek 
u orc uvu ya nız ·an. /l .ı) emez.. h "kA h 1 <ll 1· t h "d "' · . . . 

I> t 1 ı:- · O • · II'tl R• ta rı at. uc l1 arım a a şı at ynp- Acaba bu nevı: yazı şimdi moda mı- . . ~ 
<! ro azım. nun ıçın ı er. .ı~ mıshr , . V·ıli muavmı Il. Ekrem 1 alçmkaya- . 

kfü·lüsünü çiğnh·or > " . dır? < • ·~· d d'" t 1 v·1A t Kuyuya du""şen çocuk Harp bır kumar ve (n~ olursn ol-·ç·· .1 R 
5 

k:. ):. ·· ·· tn . ., le e' Halbuki diğer taraftan Rusya hn-ı - Evet ne zaman ki muharrir nın r"ıshgın e un op anan ı a.re •un) O"'Unu deg~"ıldı"r• hattaA !flaAs etm"ıe. 
orçı u ov u:::unu , v:;ıı ec r K • • k . . I 1 f 1. . ' • d · A ·· · b . · ı · k sn1us • - " J • "" 

onun nasıl çalıst;ğmı onun nice mnh- rıcıye ·omı~?rı. l\ o oto · mesu ıyetı Al- ıöyliyecek bir ~ey bulamadığını, ve .. ~ımı cncumcı~ı a:-ı. ış :rı onu,. ··• Seydiköy nahiyesinı.le V<'li oglu bütün çarelerin ruh bıkkınlığı ile 
rumiretlere mu'kave~et ettiö-in; sö,·li- mmıyaya ~·uklı~·erek Rusran~n uı:~n kariden çekinmiye ba§ladığını maka-ıJre -. Çat~! ~~.1.U ~~t~~a~~n~la .lnılu~an 6 yaşında Omer ayni köydeıı :\lehmet "çine girilen en son yol da değildir. 
yerek geçen hüyUk harbe> ai:ı· h~t;r;la- m_uka.Yeleı~all?esı_ne saclı~ }?klıgm.! bıl- le&İnde anlatır; (§ifahi konuş .. alar-

1 
uke.r~n. afa . o~rwı~ ı H\{! ım5aıı 1111 1 H-nsanın kuyusuna .clüşmü~se ~le Hart>, rasyonel taazziye dayanan in-

rıın anlattıktan sonra sözl"l'İll•' ~u ~- dır~ış! Nazı zımamdm ı.,ı ınn hucum da yutkunan ve sesini kıııarak keli- < a m nı a tına a mış ır. bunu gören bakkal Sal ıh çocugu_n ım ııce bir aksiyon sanatıdır. Bu 1taazz5yi 
kilde cle\•am Ptti: etrn~ştıı:- . meleri yarım yarım telaffuz eden dadına koşarak kurtarmıştır. Ömc.r hakikaten vaki ve sağlam tasavvurlar 

11.l!ITU::T?IX T/EDBFI . Ş~mdı bu harp ~arşısı~cln İngıJt<'re adamlar gibi) yazıda da satırların ZABJTADA 1 İzmir memlek-et hastahane$İnde tc- planı halinde kurar ve tahakkuk etti-
/ı\'G/ f,T /·,'J:T~])j Uı> ~e Ja~ony<!nın va~l)'letlerı mer.nka de- üatleri eararengiz bir surette uçmıya, ns•z·-•m•z·~:·-·1 1 davi a ltınn nlınmıştır. rirsek harbi halledebiliriz. Bunun dı-

«- Hitleı•in mnk ·aclı Ihı wcluları- ~eri· ~ ::.e;ıcdepbe.rı Almnııya ıle har~ ve manalar yavaş yavaı silinip süp- Silah taşiyanlar: 1 ooo şında, bir macera harbi, bir tehev-
111 yenerek \C Ru~yaııın muk:ıdderntı- ·t~·t'f: 0

1an kngıl~e~~· Çn:~b.~ _Ru:~n~ı rülmiye ba§lar... Çurakknpı Sinekli caddesinde Ah 1 iNCiR Al TINDA REZALET vür boğuşması, 1-"r ıürkütme müca-
111 ele alarak kendi onlu unıı kuvvet- ~ 1 ~ a a acak mı 11 • 0~~1 

' •. ntu u~ı- - Doğruau bu esrarcngı:z ilmi bil- met oğru Kıemal ve Mehmet oğlu Ah- 1 delcsi halinde yapılan savaş ancak 
lt'ndirmek, . onrn lngilterenin üzerin~ }• .

1 
u~yta)k'a.b'hartşı ~mRpa ı gos erml ış, miyordum! medin üzerlerinde bircL· bicnk, Alsan 1 İnciraltı plajında İzmirli Hakkı Ka- kaybedilmeğe mahkumdur. Misal mi 

kle kt" 0 . . -:ı·tı 1 •• ,azı <?rı a ı e mış usy:ıya y:ırc ım D h 1- h • · k ~ · r, d b"b · · ı · t"kl · akı · · ? J Al B Hı 1 • n:n~ · 1 ıı\ ı~u.ıı1 ı_ç:n ı ~ c\r ıu .~az edileceğini sövlıemiş,' fakat ittıfaktaıı 
1
• - . ha aaı var, (meee ak) akvar1 ~ e: c~kta Kadri oglu l\lehmet .ora a ra ı ter~ıı. g1 azıfnos1unc a hıç ı e1r1ı rk .. lar-ı ı1stkıyors~nuz_. dş!e kmdanyha .. b~ mbem 

nv arı ıçınc e ııu ışı vıtırct'!'ı~ ı merıl'\a- L h~ t . r· ımeıu ayvana, yana ·e ımesı hır tabanca bulunmuştur. 

1 
nm e<;ırıy c az u ı:mr oş o c u ' e et eger şım ıye a ar o.r m azı 

ıım bize v~ıpacağı \'tırdını tckenımiil n Hse mctmkısRır. t k 
1 

L"" (yatağa), (hazara ta) kelimesi (ha-ı Hırsızlık: halele adabı umumiyey.e aykırı ve safhalarında başarı göl!lerdi ise, bu; 
l • . • • il i f k • U nu U • US~ll e !"Hl" :ınmı,; \'e U t' ) ( 1 ) k )" . ( } ) . b .. . t. . 1 r fi } 1 L" k 1 ctm~c 0 n uzerımıze . çu a:1mı~" ı rın- tun Ru. i tn yonları tarafından ne~:ı şara a • ~ur . e ımesı o m!'~a , Çoı'tıkkapı Gaziler cadd<:,sındc ~ A nızamı ıç ımaıyeyc uy~un ~ mı~vaıı o ~a rn arın raııy~ne ~ ~ .. avrayı~ a 

ı1 dır. Bu suretlP Hıtler "''mdı~\! k:.ıdar rı . ti A 
1 1 

. k" b t k (enfes) kclıınesı (canfese), (salım) 

1
dullah oğlu Haydnı, Ali oglu Huse- hnrektte bulunan .,oför Tahır oglu planlaştırılışı ve ıcra edılışı sebebıy

~ aptığı gibi dU~maıılarını h~kı•r ıo;?k"r ~( 1 ~~" r. k n.aşı 1
[.0: k ~·, l~ ~lll ~ .' kelı"mcai (zalime), (Descartes) ke- yinin dükkanından on lira çalmı-s ve l\Iehmcd Lütfi Olgun ile İlyn · oğlu 

1 
ıedir: fakat gene bu memlelcet Bü-

\t>re :;ermiş olacak, oı1<lan Lonrn Am"-
1 

usJ51 ~ mt~ f'eın\ıl n ~~·ııç\n s .~- limeai (Decartes'a) intikal edc1·. Bun tutulmu_ııtur. Enver mcşhu<l suçlar kanunnna gö- yük lngilterenin küçük adaları kar41 
~·iknya dönmek için imkfın h ılacaktır. en~ıştb:İAh c; cr/}n. ınl j ...o nn .ı~- larm müsebbibi katiyen bay nıürel-' Hapishaneye esrar sokacaktı: re nclliye~·e verilmişlerdir. . · . · sında muvaffak olamadı ise ve bir 

Rl'SYA}"A BLIMIZDE.~X GELFJ:\' ~.oı:;~ 1 
.. 
8 

.. :ı~~ \lı.:ya 1 e ~ a~nı~1.: lip değil, bence garip ve müthiş bir lznıir cezaevind.e bir hadise' ol _i • ooo senedir bu noktada yerı"nde saymak-
FJER l"ARDIMI J'APACAGIZ» 1 ~~ ~l ~orun~~· ~0~· IS<?n e~ en .'.

1 
tesadüf, gayri 4uuri ~·r oluş; peri muştur. Yakup oğlu Ahmet cezae-

1 YARIMŞAR KiLOLUK EKMEK ta ise, bu da, harbin esası olan bu 
Bu bakımdnn Rus milletinin kllrşı- hvınbeı e . arp 

1 
a n~ t~f t]ı untnnek.Japonl,;t·~· ma:allarında olduğu gibi, harflerin vinde bulunan arkad~~ı lzz;ti ziya- 1 cepheyi kavrayışta Almanyanın ya-

l - t hl"k b' . t hl"k . a· ar gırmec en ıs ı n< e em po ı ı- k ,. k d"l . h k d k 1 • ~ştıgı'k .e ı c\ ızı~ f ~ ı ·e~~r~··dY? kasında devam edecek ve Rusyn :;eri ~n~ı 
1 

.en. ı e:ı~cd ~re ;~ b c.
1 
ere , ret maksadb~e görmeğe gi~miş ve Viliiyct Fi:ıl '..\Hiraknbe komisyonu nılmaaı ve bınaena.ley~ cepheyi ras-

]·~!lle.rı ~Hm.ıtnl . nrş1ı .. aş ıgı t e 
1 

ı~ ehıı · bir mağlfıbiyete doğru giderse l.ıu fır- ckumd~ erın 1ıçe~ı~ın 1c ~e1 n ı kaş .~rın:" üzeri arandıgı zaın~rn lıir rnıktar es- bugün \'ililyctte Vali rnua\'iııi B. Ek- yonel ~~aa':"~r -:-:e ımkanl~rJa h:\llet
,ı.z ıs; ı e~rn t u~man. anıc ıgı e.r ·atı kaçırmıyacaktlr. .Harbin hakiki ~n ı yer erı nı a rna arı eytıyetJ- rnr l..ıulunınu;$ oldugundnn tutulmuş- rem Y-alçınknyanın reisliğinde top- mek hı!nerı~ı gosterememış olması 
mılletı dost \e onunla beıul>er olanlaıı beb" 1 1 Al • 1 h" dır. tur. ı la acak nğlebi ihtim·ıl ekmeğin ya- dolayısıyledır. 
clü mnn tanı:roruz :si\·asctimiz budur e 1 ııe 0 ursa 0 sun, man)a e ı- ı b. k · n ' ~ f k 

~ . · - ~ . •.. "• . . ne vaki olacak inki~afın bu devlete ik- --------- - Ha a1i111a ıçak çe mi.§: rım~ar kiloluk çıknrıhna:-ının mu va ı · 
ve öy~ı~·ecegımız :soz .bu.ndan ıbarettir. tı adi bnzı menfaatler 'temini rnuhtc- ÇiVi IHTIYACl ıkiçcşmclikte G;;:4 üncü sokakta oluı~ o1mıyacağıııı tcdkik edecektir. Harbe ait olarak f.leri sürdüffümüz 
Onun ıçın Ru yaya elım11,den gelen her 1 r ' ı. '11 Al h b" ,. Kazım ogıu 'azımrn bır c.Ş\ "\ mese- ' 000 bu üç düşünce biribirine bağlıdır ve 
\-nrtlımı v· ımakla t 'i!dd "id et ni~·ece nıe < ır ve uu sure e, manya, ar 1 1 "' ·' • 1 • • 

':·,-. L1 . 1 -·1ı8 .. tJ : 1 
.. L 

1 
· ki- uzatmak imkanlarını ele geçirebilir .. ! .\'luhLcnıcl hava taarnızlnrından ko" 1 ıesınucıı naıası Alete lııçak rnşhır Cl- • "ALI GIJT' şu §~~ılde bır formül ile düsturlaşlı· 

.,ız . .ı ıt er O\jC eıe hucum etme e 1·t,,k" b··t" ·· h Al runm·ık ir·in kazılan siıH:rlerin t'iznı• tı•rı >'tkayet euıımıştır ı V rılabılır· · · ,· .· · t•h ı· f el" . F· k· t ~ "' ım u un mutc n. ·ıs.ıar, man ' ır ,.,,. - o ,. • • 
tıızı çe\ ı_rm.e.} ı. _ıs 1

• < '1. re ıs or .. " ·~ ·~ tahşidatının ba~ladığı günündenberi, leri.niı~ örtu.~~esind~ _kuı_lanılmak. ~ize- 1 Araba kazası: . . _ Valimiz B. Fuad Tuksnl, dün ~a- . .. .. A • 

.) ,u~uı~ ~ı. ~unku bız gund 11 guı.c ku\i _ IAJmanyanın Ukranyaya ihtiyacı oldu-' re ıhtıyaç. gorülen ç.ıvı mıktarı, V ılayet l .Al -ancakta şehıtlercle Ala oglu bahk'i Afyon treni le A nkaraya gitmış- Harbı but un maddı ve manevı 
'c\:.nıJ oru~:> . - hrunu söylemişlerdir. u ırranya lG . os- emrınclekı ç.i\'ılerı.ıen her mıııtalrnda- lsınet 'e A ıı oğlll arabacı Numan tir. ~artJarile ve bünyesindeki bütün me-

• ıs.tcrd_ço~ıldıJafha be15o~!a Almany~"lyrılist cumhuriyetinden en kalabnlıg· ı-' ki 'rfıli komi:') onunun emrine tahsis l ıcım1"ıer~ııcıc1<ı. ııraııayı ııasnn ogıu 1 Hir kaç gün A nknr:ırla kalacak olan selelerle görmek; bu meııelele1i
0

n ve 
nın şım ıye ka a se uı.;ct vermıs . .. ' ı ı t . ı . ·· • · · A · ı · d"w ti · u· d• w · d ld . .. 

1 
~ " dır. 16 mı iyon nufusludur. Bunun yuz- o unmuş uı. Deş yaşuıua l\..eırnııa çarptıraraK ~ ,ı- B. Fuad Tuıx. al bazı Vıla)·et, ış crı ıger ~ar arı:ı ıcap e ır ıgı tar2 a 

0 ugu cbına.?şubmu .1 tırapları anlAnt-
1 

de su ııı Ukranyah yiızde !J u Hustur 1 Heı kombyon mutemcd tayin ccl~rck raıanrııa:mıa seoe.oıyet vcı uıKıeı ıııuen hakkmd·l \"cl<iLl~tl<'rle temaslarda bu- lıarbi yaşamak ve bu görüş ile bu ya-
mış \'e ugun ın mılyon ınsanın - ' · l · ı k h · h" ı · • ' t • k" fi l ki • ü .. d ~ ·-. . H~ dünyanrn meşhur, mLinbit kara top- çıvı erı unca ve ı tıynç. sa ıp erme ııer ııcı.,ı ae tutuımuştur. lunacaktır. şayı~ arzının m ışa arını usta ı a 
~ıa~l a ~i z;.~~n ı:stırapd çe~tıgın~ te- raklarmdan biı"ıdir. }Hlha sa buğda\' :dağıtacaktır. 1 ıçki paraaından kavga: '"\ temın ederek harbi halletmek. .. 
«~ll;Le;.;JfcJu!J/03J{~'AYJ1A~ır K~L- şeker ve yağlı tohum istihsal eder. F;~I .Bu çivilerin yal_ıı~z siperl~rde kul- :::ıanıı pı rK gazmosuıı~n gaı·son ( 

DIRU .. ~CAl'A KADAR lfAl'P Kat burası, yalnız zirai değil, iktısadi ,l:ınıl.ma illi temın ıçtn sıkı bır kontrol Ahmeı.. oglu Şevketle HUd<'YIIl ogıu Yedek subaylar 
1 

EDEC.h."'GlZ> " eh:ınmiye~i de haizdir . .Muazzam kö- tatbık olunacaktır. , • şotot· ~ilıııct ve ıııı~.ııum ogıu .. ~.rıı Japonya 
S- {' .. b··tu . to 

1 
mur, demır menbalıırı vardır. Rus-1 ooo rlıkmct arasında ıçkı parası yuzun- yoklaması 

c - oz ımun u n ımpara r u- . .. ·· ·· l · · · · · 1 
gun iradesine tcrcümnıı olduğuna ina- ya.nı~ .ruz~c 54. komu~·· yuz~e 60 de-ı Z~YJIN iYi OLACAK den k~v~.a çıkmış ve bırbırlermı dov- Sin harici öiınayıp ~u~mizde ka-
n-tr·ık ilan ediyorum ki bizim si ·aseti mır ıstıhsalı buı adan .} apılıı · ınuşleı dıı. c; l l ki asım yap-

, • I · · .. . }• - Boya. vekiınvasaııayıı ınki~afeLnıiş Ege bolgeı:ıi.ıin 1941 Jılı zeytin mah- l\.ız kirletme: l yıth bulunan ve·' yo am · 
nıız t ıt1ercılıgı ımha etnıektıı·. Onun . 0 • . · - 1. k . 1. 1 k · 1 1 ı.· k S ı· k . lı t ·v d ı· sub·n•larm 30 6 <MJ çın nazizm · 

0 
·tad k ld k tır. ünyanın ıen büyük ıcn·oıe snııtı·a- su u ço verım ı o aen tıı". !\hı bU uıs- .. n.arşıya ada c ıın so ·agıııda A ırmamış ı ~ e" ~ •• · ·· 

~ar ha~·p ed~cekız. ~~nd~n ~~~c:ı~~e/: h Dinyeper nehri ü~rmdedir. 1 ı.":ıııırnızchr. du~·ranım oğlu 17 yaşında ~~hid~ıı güniinc kadar yokl~malarını yapln·-
cek hıç bir kun"\:t yoktur ve insanlı- lngılter~. \'7 A~:rıkmıın Almanyaya 

1 
ooo. ~ıı kızı on beş yuşıncıa h.a~trıyen!n , nıaclıklurı t..akdirde 107G ::ıayıl_ı knn•ı-

gın kurtuluşu buna bağlıdır. Onun için k~rşı en buyük sılahı abluka olc~u.ğ~ı~a 
1 

~ Gelenler - Gı~enler . k~zlıgını kırJettıg1 şıkayet cdılmış C-a , nun 10 uncu maddesi muGihınce ce-
i<nrada havada. ve denizde dövii ce- gore, .Almanyanın bumda kendısı ıçm Konya mebusu H. I· uad Gokuudak hıt tutulmuştur. 1 . . r 1 ur 
gız ve ~nuna kadar bı; maksad ~çin temin edeceği yetıerlik, t€Clkike layık- lstanbu~a, Aydın mebu ·ı ~ n: N~zmi Metre~'.ni yar,alamtı: _ . zulan.ıc,ıkları 1 

an ° uıı · 
nnrp edeceğiz.» tır. 11'.o.Pç,uoglu. Aydına, ış tla~res.ı muf et- KeçecıJerde Şe\·ket oglu ~erv~ * 

Mister <.;örçil daha -onra nazizmle tı~ı H. R<!fık Ankarnya gıt~.ışl.~r~. la- Ar-ı:anok, on dort senedenberı met~ ı · ı 
komünizm arasında bir mukayese. yap- l ın.~ .nıuhafa~a mmta~a muduı ~ B. resı. olan 1\ııe~~ct kı. zı kırk yaı;ınd_a Orta ehliyetname ı er 
mı)< ve ikisi arasında pek de mühim 1 B o lrS a ~utfı S..'.myücel şehrımJze gclmış - Ha ıbe Lekesızı aratarıntla çıkan bır 1 • • T 1, ·l"k 1 . 
ı k buJ d 

-
1 

k ·· .. tıı·. münak·ı"a sonunda tlesti ile başına lzmıı· J ahaııcı .As,.r1 ~ 61! >esııı .. 
ar· unma ıgını an atara omru- '11 • 

otin yirmi beş yılını bunlarla mücade- -- - vurmak suretiyle y-:.ırnlamı:_s ve tutul-' dem: 

l>litün facıalnriyJc unuttuğunu, yalnız K. S. K. S. • A • • Bır Kavıa: ,.... _ t . ı Labi mükelleflerin Yedek subay ha-
ıc ederek geçirdiğini söylemiş, maziyi INCl.Rı ID- D!I- muş;.ur. , Orta ehliyetnameli kısa hi2metc 

Alman harp makine inin buO'ün Rus- 333 Çu. S. Süleyma. 8 8 • Çorakkapıda Kulturparkta ~maıl 1 k k t' ·k ı·ı k .. ·- · • "' -ı O ·h· E • 11 h -1 'l' f"k zır ı ı ıısına se\ ec ı nıe uzere yayı çıgnemektc oldugunu hatırladığı- ;,21 Çu. Tarım ! 39 7 50 og u ı an, mıu a og u ev ı . . . 
m izah etmiş, ve Ingiliz siyasetinin 1 BUCONKO PROGRAM Düzçime!1, Hasan oğlu Halil Uçar, 26 .. li/~ı:t t l•m.h~ne kadar şubemıze 
.liıtreriz.me karşı harbi tcşclid etmekten! G54 Yekun 7.30 Program, 7.83 Müzik: Hafif c.emal oglu )[uharı'Cm akasyul'lll' ga- mül'acantları ılan olunur. 
ıoaret olduğunu anlatarak sözlerini 142619 Eski l·ekun ptogram (pi.), 7.45 Ajans haberleri, zıııosunda otururlarken aralarında * 
soyJe bitirmiştir; 8.00 l\liizik: Senfonik parçalar (pl.), çıkan bir kavga sonunda birbirlerini 

«AIJMANl' An GECE GiJNDÜZ 1432W U. yekun 8.30, 8.45 Evin saati. 12.30 Program, dövınüşlerdir. Yabancılar sevkıyatı 
BOMB.r1Ul'ACAG1Z> J~.3:~ .\Iilzik: 'Tiiı·k~e plaklar, 12.45 Bir küçük kaza: 

c. - Rusyamn, askeri ve iktısadi ba_ Milaata bir kaza: 1\"fiıııs haberleri. 13.00 :\lüzik: Karı- Eşref paşadan Kon1lğa gielmekte ve yoklama işleri 
kımdan işine yarıyacak her yardım1 Milii , (Hususi) - Dün Muğla - şık program (pi.), 13.15 Mlizik: Tiirk- olan 484 sayılı belediye otolıüsii Me-
J apacağız. Gece gündüz Almanya~·1 dan gelen posta kamyonu l\Iilasa bir ç.c plfıkl,ır programının devamı, 13.30ı zarlık başından geçerken ön tekerlek 

Şııbesı 

bombardıman ederek Alman milletine buçuk kilometre mesafede ariza yn- 14.00 l\lüzik: Karışık programm deva- !erinin üstünde bulunan cant fırla - Bıışkanlıijı1ıda11: 
beşeriyete tattırdığı her acıyı tattıra: parak yuvarlanmıştır. İçindeki miiş- mı (pi.), 18.00 Program, ıs:o3 :\Hizik: mış ve orada bulunan Niyazinin ha- ı - Y~ıbmıcı !1•1 ı ihtiyat yokla
cağız. terilerden yalnız biı· kadının kolu Fnsıl sazı, 18.:{o Konuşma: Memleket cağına çarparak hafif surettı:ı yara- m:ısını yapbmıyaıılarııı kaı~nı bağ-

Geçirdiğimiz tecrübelerden i tifade kopmuş, diğerlerine bir şey olma - postası, 18.40 Müzik: Caz parçaları lanmasına Bcbep olmuştur. 
ederek hayat ve kuclrctimize gilvenece- mıştır. Yaralı .kadın Muğla memle - (pi.), 19.00 Konuşma (Yuva saati}. İçki masasında bir hadise: !anmak suretiyle, Yabancı şubede 

- Bat tarafı bin!nci aahif ede -
lngilterenin japonya biiyük elçi i bu 

sauah hariciye 11azırı müsteşarı ile 40 
dakika üren bir konuşma ynpınıştır. 
:.\Hfüikatta Alman Rus harbine :ıit 
nıa!Gmnt teati edilnıiştir. 

Alman büyiik elçisi de dün v<ı bugün 
Hariciye nazırını ziyaretle konuşmuş
tur. 

Japonya 1-Iariciye Na
zırının faaliyeti 

Tokyo, 23 (A.A.) - Japonya hari
ciye nazın l\Iatsuoka, jnponyanın Ber
lin elçisinden Almanyanın Rusyayıı 
taarruzunu hıı.ber nlınca keyfiyeti der
hal imparatora bildirmek iizerc sara
ya gitmiştir. 

.N:ızır, son hücum ve beynelmilel me
seleler hakkında izahat verdikten son
ra müteakiben bütün hariciye nezare
ti erkanının yaptıkları bir içitmaa rı
yaset etmiştir. İçtima w:> dakika sür
mliştlir. 1\Tatsuoka bunu mUteakiben 
nezarete gelen Almnn büyük clçisiııı 
kabul ile 90 dakika konuşmuştur. 

IZMIR AFJK 1MI ŞAHS/l"E SULH 
TIUKl11{ ı11AliKEMESlNDEN: 

Sayı: 94 t / 4-'17 terek' 
/J.,JN ğiz \°\:hedefe doğru yürüy<?ceğiz.> ket hastahanesine nakledilmiştir. 19.15 Müzik: Radyo salon orkestrası Ödemiş kazasının Hademli köyün- }Oklamnlarma başlnndığın~an bu gi-

Çörçil nutkunda ayni zamanda ln- Kazanın sebebi araştırılmaktadır. (Violonist Necip Aşkın), l9.30 Ajans de bir yaralama vakası olmuştur. bi yabancı eratın şubeye müracaat- tzmirde Ke(,}Ccilcrde Auafartalar 
gilterenin dost ve müttefiklerini Rus- haberleri, 19.ı15 )~üzik: Radyo salon İbrahim oğlu Mehmet Gönen ile ay- Jarı, aksi takdirde takibata maruz caclclesinde 635 sayılı Aile evinde müs_ 
yaya yardım mevzuuna çağıracağını receği ümid olunmakUı.dır. orkC>strası programının devamı, 20.15 ni köyden )lustafa oğlu İsmail Keçe kalarak iş ve giiçlerindeıı mahrum teciren oturmakta iken ölen Eşrefin 
oylemiştir. Objektif bazı rnütalealııra göro, nu- Radyo ga1.et.c~i, 20.4ü Müzik: Radyo bir arada rakı içmekte iken kavgaya 1 . ' . . .... 

• •UTKUN AMERİKA DA AKiSLERİ tuk tam zamanında irad edilmiştir. Salon ork trası programının son kıs- tutuşmuşhlrdır. edıleceklerı bıldırılü · alacaklıları ve borçlularının ilandan 
Vaşington, 23 (A.A.) _ Çörçilin Çörçil, imparatorluğa mensup millet- mı, 21.00 Ziraat takvimi v.e Toprak Sebebi anlaşılnmı~·an bu kavga 2 ·- Şubese elbise gelmiştir. Evrn- itibar.en bir ay içinde mahkemeye mU-

.e\ \'elki gün irad ettiği nutuk, Amerika l~ri bu harpte gidecekleri yolu göste- mahsulleri borsası, 21.10 :Müzik : Caz- sonunda Mehmet Gönen bıçakla kı tekemmül etmiş v<ı sevke tabi cra- racaatla kayıt <?ttirmeleri ve üç ay 
efkarı umumi~·esinde derin bir tesir rırken b~nu, ayni ~aı:nnnda Amerika- h~ınd (ı~q, 21.~W Konuşma. 21A5 Mü- lsmail Keçenin boyı:ı~ıı.~ın- sol tara- tııı acele şubeye gelmeleri, aksi tak- içinde mirasçı1arıııııı da müracaatlan 
uynndırmıştır Nutkun nıızilere karşı lılara da ışaret etmıştır. zık: Kla ık program: Şef: Mesud Ce- fına vurmuş ve kendısını agır surette a· 1 h kl a0 1 k • muamele ve bu müddet gc"likten sonra metrü-

.. ' . . • . • İngilizlerin harp muvacehesindeki mil, 22.80 Ajans haberlm·i, 22.46 Mü- yaralamıştır. Yaralı, Ödemiş mem- m e 2~ ~:ın ·~ anunı " 
nn~cadeJede ıs:aı gös~e~~n Amerıkal~- şiddetli azimleri, Amerikada alkışlan- zik: Dans mliziği (pl.), 23.25/23.30 Ieket hastıahanesindc tedavi altına ·apılacagı ılan olunur. katının haziney<ı devir edileceği ilan 
lnr nrasındakı te~nüdu kuvvetlendı- maktQdır. Yartnki program ve kapanış. ahnmıo, suçlu yakalanmıştır. --------------.. •'olunur. 

J 

, 
t 



JZMIR ASLiYE JiaNcl Tli7KUJı 1 
li{K/~1LIG1NDE'/\: 

lzmir belediyesinden: 
R:n untina 1 1-dt ~ oı-u u 9 T o. da l - Esrt!fpasa cndd€si iizC'rind 
z f kı ı I'v. \ nl r rufından aıu- 1 lD nda 21, 29 par:;l'l 21 O, 212 sn -
ol~ 40 1 "'o. dn mukim Yohan oğlu yılı iki dükkanın yıktırılması alana 

Vnler aleyhine açılan nez'j velflyet nid olmak üzere <ınkazının satışı 
\>asının icra kılınan muhakemesi so- azı · 1 • ·· d ·· r· ~ .. d k · k ·r ' 

uncta : Küçük Vandanın velayetinin Y ış erı_ mu u.r ugun e 1 ·eşı ve 
bnsı Ot-O Valerden ~f'ile anası Eva şartnamesı veçhile açık aı~tırmaya 

alara rovdiine ve müddeialeyh Oto konulmuştur. Keşif bedeli 16 lira, 
~alarm çocuğu her hafta cumartesi muvakkat teminatı 1 lira 20 kuruş
unü görer<:>k şahsi miinase~et te~is.~n- lur. Taliplerin teminatı öğleden ev

nıııhtnr olmasına ve bakıy<? lıuku.11'! vel iş bankasına yatırarak makbuz-
:ıı tcı .olan (300) kuruşla. masarıf~ lariyle jbale tarihi olan 7-7-1941 pa
~ha~me olan (l 3~9) kuı uşun ?~hı zart:esi günU saat 16 da encümene 

'ıud~e!nleyl~ . Ot-O .' alara .!ahmıJı~; müracaatları. 
; ınrızı k:ıbı~ı .tem\'lZ ~lmak uze.re 2 . .., 2 _ Behçet Uz çocuk hastahane-

1941 .~arı~ınd{' _da\ acımn vıcahın- sine kaliruf.er, sıcak ve soğuk su, 
!/e. ~udcleınl~yhın gı~·abrnda kaı:ar isterfüizasyon için buhar tegisatı 
ıldığı '\~\! us~len .tnnzı~ k.ıhnan ı~- proje ve şartname ve pHinları, yazı 

~~namenı~ mud~eınlıeyhı_n. ıka.met~u- işleri miidürlüğündoeki şartnamesi 
lia ~ıebnı vnrnhke.l!le dnanh,mesı.ne \'f'Çhile açık eksiltme suretiyle yap
ın k _1,~_lındıg.ı Ateblıg makammn kaım tırılacaktır. Muhammen Lıedeli 350 

al, uzere ılan olunur. lira, muvakkat teminatı 26 lira 25 

DJ·ş T abibı· kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden r--- evvel iş bankasına yatırarak mak -
•• buzlariyle ihale tarihi olan 7-7-1941 

Ferid Cemal Uçer p~~nrte i günü s:ı~t 16 da enciimene 

M h • • lk" . B 1 muracaatlnrı. 22 26 30 5 
ua'.!ene nnesını • ancı ey er 1 İzmir belediye muhasebesind~ 

''!k~gı numa:ııa 72 ye naHet - asJL i 20 ve tutarı 60 lira maaşlı ve 
nuıtır. münhal bulunan masraf masa şefi 

...,TELEFON:,4,!49 , , , muavinliği için müsabaka imtihanı 

1 
IZ.li/R AJJJ( iMI ~AHSIYI:: SULH Y~ll ılacaktır. İmtihana girebilmek 

/Ul\Ul\ I!AJ(/MJJCI BASKJT!f>- için en az or'ln okulu bitirmiş ve 
,/GfNDEN: muvazzaf askerliğini yapmış olmak 

Mahcur Şamh Al1meclin gayri men- ~aı ttır. Taliplerin nüfus kfığıdları ve 
. ı l <:>mvali arasında bulunan Hacı Be- tahsil ve askerlik \"C:::ikalariylc 25-
ır Yakfından icnreli 1zm:rde Hasan T-faziran-!l41 çarşanba günü saat 10 

lioca mahallesinde Bakır bedestenin· da belediye hesap işleri müdiirliiğü
l Ada 337. parsel 45, Sahife 81, Cilt rıe müracmı.tlnr1 ilfm olunur. 22 24 
· No. lu ve 21 metrt• murabbnında V{l -------·-------

Qo lira muhammen kıymetindeki ma- SAOllL/ iCRA l'IElıJl 'TnUCUN-
ııza ile ayni bede:> tende ada 337. mı- DAN: 9 1 l - 601 
~ara 53.' pa~se1 1 ~ l, s~hif~ 147. cilt l, Salihl~nin Gski _cami m~ıhalle~inden 

.metı.e 7o desımetıe murabbaındn Albaıı oglu HüS<!.rın Yıldız tarafına 
tıOO !ıra muhammen kı\·metli mağa- . 

"tn111 a"ık arll-'-a" ı . k · . . . .1 . 7.ırant Bankasına borc1ınuz<lan do-. , " • .. ... " n.ı aı aı verı mış-
r. layı 12 !l3!) t:ırih ve 112 numaradn ka-
16 T mmuz 941 çHrsamb:ı günü sa ıtlı gayri me11kuleniziıı b<>her diinü-

l 15 de yapılacak bu nçık Hrhrmaya ~nün 30 lira kıymet takdir ettirilmiş
tirak edecek olanlnr y iizde y.edi lıu- ir. :1 giin zarfmda _itiraz dmeniz aksi 
Jk pey nkçesi vereceklerdir. Bu mü- akdirdl' bu muameleyi kı bul addet
Yededc yüzde yetmis be8i bulmadığı niş sayılnrağınız lüzumu ilfrnen teb
kclircle en çok aı·tıranın ümhhüclli l 'ğ olunur. 
~ki kalmak iizer-0 kat'i ihalesi on 1:,rün 
nra yani 28 Temmuz 941 pazarte i 

f'iinii saat on beş~ icrn olunacaktır. 
batc bedeli peşindir. Yüzde ild buçuJ, 
lediye resmi ile eYknfm ün-iz bedl'l" 
ıcıra nittir. 

~-~~~-~~-

1Zı'l!1 R Alll\A!ıfl ŞAH. ·tı·E Sl'll-1 
l/l'l\Fl\ .1/AHKEMES/,Vf)liJX: 

Sa11ı: n41 r2n 
/LA,\' 

Satışa çıl,arılan bu gayri menkul İznıirin Üçüncü Sultanıye ınnhallr-
~erinde bir hak iddimundn bulunan 
~n tarihinden itibaren on b s giiıı -;inin Saraç Eşref sokağında 45 Y ni 
<nde vesnikiyle birlikte miirnc:ıat e nunıar:ıh hnne sahibi ö1ii Zeynelıin 
('dikleri t."kdirde hakları l.1pu ::;ic"- alacaklılarının ve borçhılarımn ilandan 
I~ müsl'ccel olmadıkç~ paYlac:mndnn itilınr<'n bir ay ve mirasçılarının da üt; ' 
tıç kalacaklardır. · · 1 
Satıs hakkmdn dnhn fnzln mnliimn ar IÇlllde .Mahkeıney miiı-:ı~ıaUan \"c 
ltıak btiyenler her gün Mahkemcı bu müddet geçtikteJ1 onra mctrükiitı

~a katipl iğine müracaat etmeleri ilfın nın hazineye d<'vir olunnca{rı Hftu 
•il nur. olunur. 

Askeri fabrikalar umum müdür 
lüğünden: 
kırıkkalede yevmiye ile· iı;tihdarn edilmek ilz ıc l•'r.czeci Tornacı Pu-a • , ' 

nnıcı, TesYiycci, Kaznncı, Demircı, Boyacı, Saraç ve Sucu ustıısı alına-
~'l.ktır. 

Talip olanların iı>ti<la ile Kırıkkale Gurup Müdürlüğüne miiracaat-

~ı. • • - 1 -·-- '""* ... -=- 2_: . 22 - 24 .... (2264) 

Vilayet daimi encümeninden: 
k Öclemiş - Çatal yolunun 3 "t 600 uııci.ı kilometl'Csiııdeki .Rahmanlar 
o priisü tamiratı 2138 lira 46 kuruş bedel ile 18-6-941 taJ·ihınd.,.n iti

baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan i:.teklilerin 
~490 sayılı yasa hükümlerine &öre hazıl'lıyacaklaıa teminatları ıle bir
lı~ 3-Temmuz-941 perşenbe günü saat ı 1 de vilayet daimi encüme-
~e baş vurmaları. =--- l 8 24 2242 

Aydan vitayeiidiinifen·-c-ü_m_e--
ninden: 
Aydın vilayeti rnemlel,et hast-ahmıesinın 941 mali yılı ihtiyacı lıul~

llan 140 kalem ve 6000 lira muhamıı1en kıymetli eczaı tıl.ıbı.y~si :J-i-941 
tarihli pe.rşenbe günü saat 15 de ihale edilmek üze.re açık ek i tmeyc 
ltonulmuştur. Şeraiti ve lıl.ıbi ecza maddcled müfredatını 1'ôrmek kti
~·enlerin Aydında vHayet daımi encümen kalemıyle sıhhat ve içtimai 
tııuavenet müdürlüklerine müracaatları. Talip olanların da 3-7-941 
l>erşenbe günü saat 15 de yiızde 7,5 teminat mekLuplariyle vilayet dai
bıi encümen kalemine müracaatlurı ilan olunur. 18 21 24 27 22:17 

Sıhhi müesseseler a1ttırn1a ve eksiitıne 
komisyonu reisliğinden 

11 Bazirnn 941 tarihinde Son Telgraf \'e 11, 20 Haziran 941 ta
l'İhli Anadolu ve 11, 16, 20 Haziran ~ J1 t-aı-ihli Ulus ve 15 Haziı·nn 941 
tarihli Akşam ve 15 haziran tarihli Yeni Asır gazetelerinde nc;rolu _ 
tıan ha' ahane ve sıhhi mu esse eleriıı 1 fl41 mali senesi ihtiyaçlı;, 1 hak 
kındaki. ilanda Knroman etinin muhamm<m fiyatı 50 kuruş olacağı 
~·erde ehven 60 kuruş olarak neşredildiği görülmüştür. Keyfiyet tas-
hih olunur. 2312-4961 

İzmir gümrükleri baş müdür
lüğünden: 
Tesbit No. Cin · Kilo C. \ Kap Lfra Kuru~ 

4 
Kirli yapağı 
Çini tuğlu ı:1oba 
ves:ıire. 

578 000 
4394 000 

6 
53 

ll5 
500 

60 
00 

Yukarıda cins ve mikt:ırları yazılı eşya ile Jevnzım ve satı:; ~en•isi 
ilan tahtasında mufredatı gösterileıı eşy-nlar 7-7-941 ııaznrte i gün!i 
saat on beşte sat1lacağından talip olanların yiizde yedi buçuk pey cık
çelerini ayni gün saat on ikiye kadar baş müdüriyet veznesine yatır
ınaları, yatırmıyanların milznyedeye iştirak ettirilmiyeceği i!Un olunur. 

(ANADOl.U) 
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zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 40 kuruştan 100 ton makarna kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (40.000) lira muvakkat t€minatı 3000 Jira

du·. 
3 - Şnrtnnmesi komisyondan verilmektedir. 1halesi 7-7-941 pazar

tesi günii ant 17 de Gelibolud:ı eski şube binasında komisyonu 
muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İstekliler kanuni vesikal-nıı teminat ve teklif mektuplarını ihnle 
snatinden en az bir saat -evvel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. 19 24 29 3 

lzmfr lm:anm anıfrliiii satın alma konıisyonmıdan.: 
- Tahminen beher kilosu 7 kuruştan 400 ton kuru ot kapalı zarf 

usu1iyle alınacaktır. 
2 - .:\Iuhammen bedeli -28000- lira olup muvakkat teminatı 2100 

liradır. 
. 

3 - Şartnamesi komisyonumuzdan verilmektedir. 
4 - İhalesi 2/7 / !l41 Çarşamba günii saat 16 da Geliboludn gski şu

be binasında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 - isteklilerin mezkur gün snat 15 e kadar teklif mektuplarını ko-

misyonumuza vermeleri. 16 20 24 28 

Umıırbey cıskC1"i satın alnuı komisyonundan: 
Umum Kati 
Tuatarı Teminatı :\liinalmsanı n İhalenin tarih Cin ·i 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
1230.00 185.00 

Şekli giin ve saati 
Pazarlık 4 7 941 cuma giinfi Saman 

---~------~---~~---~~-Ş~a_rt~n_am-:--esi~~~s-·a_n_t~14 __ <l_e __ __ 
Pazarlık 4/ 7 /941 cuma günü 

Miktarı 
Kilo 

30.000 

S:ımnn 13.000 533.00 

Saman 75.000 3075.00 

Saman :34.000 l394.00 

S:unan 38.000 1.358.00 

S:ınmn 23.000 943.00 

Saman 50.000 20li0.00 

~ 

Saman 32.000 1312.00 

80.00 

·161.00 

209.00 

234.00 

141.00 

308.00 

197.00 

Şartnamesi saat 14 de 

Pazarlık 4/ 7 /!l41 cuma günü 
Şartnamesi sn.at 14 de 

Pazarlık 4/ 7/941 cuma günü 
Şartnamesi saat 14 de 

Pazarlık 
:Şartnamesi 

Pazarlık 
Şartnamesi 

Pazarhk 
Şarlnamesi 

4/ 7 / 941 cuma günü 
saat 14 de 

4/7 / 941 cuma günü 
saat 14 de 

4/7 /941 cuma günü 
saat 14 de 

Pazarlık 4/7 /941 cuma glinli 
Şartname.ııi sant 14 de 

H dımköy aalm im"' h:omiayonündan: 
1 - 750 ton kunı ot 7-7-941 günii saat on ~dtıda IX'\Znrlıkla satın 

alınacaktır. • 
2 - Evsaf ve şnrtnamesi her gün komisyonumuzda göriilebilir. 
3 - Takal'rlir eden fiyat iizerinden yüzde on be.ş teminat alına-

caktır. 24 1 

Hadımköy aatın alma komisyonundan: 
1 - 750 ton kuru ot 7-7-941 günU saat on beşte }XlzarlıkJa satın 

alınacaktır. 
2 - Evsaf ve şeraiti her gün komisyonumuzda görülebilir. 

3 - •rakarrür edecek fiyat üzerinden yüzde on beş teminat ah-
caktır. 24 1 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - Aşnğıdn cins v.e miktnrı yazılı üç ka1em erzak p-nznrl•k maı

lü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli hizalarında gösterilmiştir. 
3 - İhalesi 28 haziran 941 cumartesi günü hizalarında yazılı 

saatlerde Çanakkale 970 satın alma komisyonunda yapıla -
caktJr. 

4 - Ta1iplerin hizal-nrında yazılı giin ve saatlerde komisyonıı mü
racaatları . 

Şehriye 
Makarna 
Toz şeker 

Kilo 
17000 
27000 
20000 

. luh. bedel 
72!)0 00 
9990 00 

10000 00 

Kati Tem. 
1093 50 
1498 50 
1500 00 

Saat 
10 
10,30 
11 

(24-26) 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundana 
1 - Behıer kilosuna on yedi kuruş fiat tııhmin edilen - 36000 - kilo 

Süt ihli'yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 10/ Tem.1941 perşembe günü saat 16 K1şlada lımir le-

vazın1 amirliği sntın alm:ı Ko. da yapılacaktır . 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı - 6120 - liradır. 
4 - Teminatı muvakknta akçası _ 459 - liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak ~decekler kanuni vesikalariyle teminat ve 'tek

lif mektuplarını ihale saatından en nz bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 8 

Hadımköy satın alma komiayonundan: 
l -- 750 T-011 Kunı Ot 7 7 941 glinü sant 14 de pazarlıkla sntın nh

nacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnnmesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
3 _ Takanlir ede<'ek fiat üzerind<'n "a 15. teminat alınacaktır. 24 1 

lnhisartar Umum 
den: 

müdürlü2ün-

ı - Çamnltı Y~wşnn ve Kaldırım tuzlalarında 100 kiloyu geçen satış
larda tuzun müşteri va~ıtalarrnın yanaşabileceği yer kadar ihtiyar olunan 
ma ... rafa mukabil 3078 numaralı tuz k~nununun 4 cii madde i mucibince 
941 mali yılı zarfında Çanıaltı t.uzlasında beher kiloda 15 ve Yavşan kal-

l - Ayrı oyrı şartnnrnelcrle yukarıda cins ve miktıın yazılı sekiz 
knlem samanın şimdilik ilk ihtiyncı karşılamak üzere şarlnn
mecleki evsaf dahilinde \•e birliklerin ordugahlarına t~slim edil
mek şnrtiyle 46 mcı maddenin M. fıkrası mucibince pazarlıkla 
usulen miibayea eclilecıektir. 

• dırım tuzlalarıncla 12 santim mahreç masrafı alınacaği ilan olunur. 

1hale..:i 4/7 /941 cuma günü sant on dörtte yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte vesika veteminatıarı ile birlikte 

taliplerin Çanaklrnlc Satın alma komisyonuna müracaatları. 
4 ~· rtnameı:1i her giin komi yonda görülebilir. 

20 22 24 26 2178 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundanı 
1 - - Aşağıda cins ve miktarı yazılı altı kalem seb~e ihtiyaeı kapalı 

zarf u ulü ile. eksiltmeye konulmu§tur. 
2 -- gksiltme 30 lıazirnn 941 pu~artesi günfi s:ınt 16 dn izmircle 

k~ladn jzmir J~yazm1 amirliği satın nlmn konıi:ıyomında ~·n -
pıl-acakbr. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 24432 yirmi dört bin dört yliz 
otuz iki liradır. 

4- Teminat muvakkate akçası 1833 bin ·ekiz yiiz otuz üç liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda göriilıel>ilir. 
6 - 'Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni v~sikalan ve teminat tek

lif mektuplarını füale sa-atin den en az bir saat evvel kom is.} o-
ıın vermiş bulunacnklarclır. ) 

nch,er kilosunun tahmin fiati 

Kuruş S. 

[ı 

G 
1 

5 
6 
8 

00 
00 
50 
00 
00 
00 

Miktarı 

~~7600 
75200 

166400 
ı.14400 
.. 4600 
28200 

'l'azc ıknbak 
Taze fasulye 
Kırm1zı domat 
'.l'azc bliber 
Patlıcan 
Taze bamya 

12 17 22 28 (2147) 
.... Li KW* ... 

İzrnir Leva:ıım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Cinı:ıi 

• ~ohut 
Uulgur 
Pirinç 
Kuru fa~ul\•(! 
Smle)ağı · 
Sabun 
Toz şeker 
Patate~ • 
l\ıl akama 

Miktarı Beher Kilosunun Hepsinin tnhmin 
Kilo 'tahmin bed~li Tuarı 

Lr. Kr.ş. S. Lr. Krş. 
26000 lG 00 4160 00 
42000 2R 00 9660 00 
30000 41 00 12300 00 
36000 • 24 00 8640 00 
2.1000 45 00 34800 00 
20000 4R 00 8600 00 
24000 49 00 11760 00 

120000 8 00 9600 00 
24000 8n 7920 oo 

edilen 

Ek,,iltmeııin şekli teminatı muvak
kate akçesi 

1hale tarih gUn ve santi 

J...r. Kr. 
Açık eksiltme 
knpalı zarf 

312 00 11 Tem. 941 cuma giinii saat 10,30 
724 50 > Tıem. 94 ı cuma günii saat 11 
922 50 > Tem. 941 cuma günü saat l 1.30 J> 

> 
> 
> 
» 
> 
> 

> 
» 

l 

648 00 > Tem. !l.U cuma günü san t 15 
2610 00 > Tem. 941 cuma giinü saat 15,30 

646 00 > T.ern. 941 cuma giinü saat 16 
882 00 > Tcın. ~11 cuma giinii saat 16.:rn 
720 00 12 'l'm. 94 l cumaı1:C!:Iİ giinii saat l O 
594 00 > T~m. !'l4J cumartesi giinü sa-at 10,30 

Yukarıda cins ve miktarı ·vazıh dokuz kalem erzak n:vrı n'\'rı 
hizalarında yazılı tarih gÔıı \'C S!latlerde biıisi acık ckr.;iJtmc 
uretiyle diğer sekizi kapalı zarf u ulii ile atın alınacaktır. 

2 - Eksiltme lrnılacla izmir levnzım amirliği snbn alma ko'Jlisyo-
nunda Y'S.nılacaktır. 

3 - Şal't.nameleri her gün komisyonda göriilebilir. 
4 Eksiltmeye iştirak eclecckler knnnni ve ikal:ırı ve tcminatiyle 

flÇtk eksillme i~in muayyen ~anttan ıevvel kapalı zarf içhı de 
teminat ve teklif mektuplarını ihale santmdan cıı az bir saat 
c•\'\'Cl komi,,yonn vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 

lzmir levazt11ı amirliği scı,tın alma 1.-omi.c;yonwulan: 
l - Heher kilosuna yirmi kuruş tahmin edilen 48 bin kilo yoğurt 

ihtiyacı karınlı zarf usulü ile eksiltmeye konmu.ştur. 
2 - Eksil"tme J o temmuz ~41 perşenbe günü snat on altıda kışla

da izmir Je,·azım -amirliği satın alma komi yonunpn ynpı -
lacaktır. 

3 - Hepsinin 'tahmin edilen tutarı 9600 liradır. 
4 - Teminatı muvukkate nkça~ı 684 liradır. 
5 - Şartname i komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat 

teklif mcktuplnrını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona v~rmiş bulunacnlclardır. 24 29 4 8 

24 28 2 6 (2302) 

·Fevkalade içtimaa davet 
1zmir lmnrat ve ln~aatı Umumi'.}'e Tiirk Anonim şirketi rnecli i ida

re. i Şirketin muameli'ıtmı tasfiyeye karar vermek üzere heyeti ıımumi
yeyi fevkalade içtimtıa davet ylemektedir. 

Binaenaleyh hey'et. uıııumiyenin 1941 senesi temmuzun 31 inci per
şembe g!lnii :aat 15 de irketin Kızılkaya hanında kain daireyi mahsusa
mda hissednrlnrın hnzır bulunması ve içtimadan 10 glin evvel hisse se

m. tlerini Ibrnz ""<' fo' rlf <>derl'l, rnuknbilind duhuliye varakafr:lı sılmnları 
lüzumu ih1n olunur. 

Ruzname 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarınm okunması ve şirketin ta.::

fiy\'aine karar itası, 
2 - Tasfiye memurlnnnın ,. ' mürnkibin intihabı ve tnhsisntlnrının 

tayini. 2li 15 

Kapalı zarfla eksilme ilanı 

Tire belediye reislie-inden: 
l - Belediyemiz mü -esesi elektirik . antra1ı ile mezbaha ve olü 

nakliye otomolfülerinin 941 mali yılına ait mevaddı müşteile ynğ ve stopi 
ihtİJ ııcatı 11 G 941 tarihinden 1 7 /~l41 tarihine kadar 21 gün rniiddetle 
\'e kapalı zarf u. ulü ile eksiltme.re konulmuştur. 

2 - l~ksillnwye konulan ihtiyaca tın: 
.1uhnmmen bedelleri Miktarları 

Lira Kuruş 
Cinsleri 

:ı.._ 

u 1 

--- ı:ı 

6525 00 45 ton Mazot 
2100 00 3 ton 3 ve 4 ıfır makine ~·ağı z 

22 00 JOO kilo Gaz 
GSO 00 2ton Benzin 

1 p ·~ 

9327 oo Yekun 
:~ - lhı..c'Si J 7 941 salı giinii saat on altıda ) apıln<'ak olan bu ek

siltmenin tmrnmi \'e fenni şartnameleri il muka\·elename projesini gör
mek v~ bedel. iz olar:.k almak istiyenlcrin eksiltme müddeti içinde her 
gün belediyemize müracaat etmeleri ve ksiltrnye gireceklerin de 2490 sa
yılı kamın ve artnam si tarifatına göre tanzim edecekleri teklifnnmeleri 
ni l/7/ !J41 salı günii aat on beşe kadar makbuz rnukabiiincle belediye-
mize tevdi t .\ lf>meleri lüzumu ilan olunur. 20 24 2226 

Vilayet daimi encümeninden: 
Menemen - Bergama J·oltmuıı 42 t-186 - 43 + 16G ıncı kilomet•"l ri 

arasında 980 metr~ tul yol banketi ve yol kısmmm muhnfaza ı için ) a
pılacal, muhafaza dıvariyle ~rka. ının imlfısı !l56ı1 lira 71 kuru~ kesif . ' 
bedeliyle lS-6-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme-
ye konulduğunclnn isteklilerin 24!"10 sayılı yasa hükümlerine göre ha -
zıı lıyacakları teminntlnriyle birlikte :3-Temmuz-9 l ı>crşenbe günü S-3-

at 11 de vHayei daimi encümenine bn vurmaları. ıs 24 2241 

Kırkaeaç belediyesinden: 
Kırkağaç bel diyesinin <?l.ektirik santralı için aşağıda yazılı mahrukat 

nçık eksiltme.re konulmu~tur. 1halesi 1.7.941 tarihine rasUıynn .sah günü 
sa:ıt on beşte Kırkağaç beledi~e ellcümeııi huzurunda yapılaroktır. 1s
t<'klilerin yiizde l'-Edi buçuk teminat a.kçalaı'ı ile tnyin edilen gün ve snatta 
müracaatla~·ı ve buna ait şartnnmelerin her gün ı>arasız belediyeden ve
rileeeği ilan olumu·. 

Cinci :Miktart 
'l'on 

320 

Evsafı 

Parça 

Muhammen bedeli 
Lira 
2240 Linyit maden 

kömürü 
Silindir yağı 
Malcine yağı 

1600 :kilo kuru buhar için 1220 
1040 

Tuz 

Yek ün 

-1600 > Lokomobil 
yağlama yağı 

8600 > lri 

15 18 21 24 (4691) 

216 

4716 

teminnt akçası 

%7,5 tan 

> 
> 

) 
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Telgraf,, Telefon . ·ve Aja.ns Haberleri ! ! 
Vaziyet Baltık ve K aradenizde 

hadiseler başladı 
- Bat tarafı' lfüı!n"ci aahifede -

vetleri Bolgard v~ ·Kişnoyu, Bukovina- - Ba, tarafı birinci sabifed~ - 8 000 ft l d h 
nın şimalinJ." Je Çereneskiyi işg!ll et- Avrupnnm hilmiqini görl\yoruz. t a yan a a 
mişl~rdir. ·-Berlin, 23 (A.A.) R~;m1 teb- esir düştü T.. k RAI 

Ruslar harptf.11 ünce fü:ısarabyayı lıg: Ur .~ man 
tahliye ettiklerinden bur::ıda harekatm Ş!lrkt::ı. knı~ Vt> havn orclulatnnn 

Askeri Habeşistan da 

" 

Millet Meclisinde 
fazla inkişafı beklenemez. E~ki Polon- Kııılo;·duya ~::ı..rşı verdiği n\u~::ı~·e~>P- Beyrutla Bir Fransız mu··nasebatı 
ya arazisinden lrnlknn .A lmmı orduları, ler lllan mucıbıncc ~·(l ~ıuv~t:ıkı~ et: 111 h .b. b 
hududdan 20 - 2;; kilometre iccri a kö· le ~c~·:rnı et.:nektedtr. ~arkı füı..ltık IY.lU 7 1 l aiırı/dt o•• b k 1 konuculdu 
yü almışlardır. dcıuzınde hucu~ botları~ız So\yet Kahire, 2:1 (A.A.) _ Habf>şistanda J •• • UD 8ZI 8000 ar ':.C' 

Ru;;; tebliğin: göre,_Almnnlar durdu_ kara !'1.ularına g~rerek ~a~ıl ~~~:ı[;- Cimmanın işgali üzerine bu mmtukad::ı. nonÜnÜn siyaseti Ankara, 23 (A.A.) -B. :M. Mecfüi !arla Erzincan sarsıntısından zaror gl 
rulmu>1tur. Fınlandıyadan başlıyan zasma memur ır gam 0 a n 8000 İta]ya.n esir edi1mistir Araların- .. .. 1 · d k'l~ rcnlere vapılacak vardım hakkmdıı· 
Fin - Alman ordusu h~Lrekatı hakkın- luk 4 düşman ticaret ''apurumı ba - da bir kolordu kumnnd;nı iı~ '> fırka D • Tı k .t. • bugunku top antısın a teş ı atı es~- k' k • • k· ı- ··h· d i· . 6 
da mallımat yoktur .ı\-lüttefikleı· 3 tırmışlardır. ve 8 liva kumandanı lmh.llm;akl<ıdır aıma ür men,aatı· siy.enin 57 inci maddesinin '{efsil'i hak- 1 k anu~~ c aJ l anınkabauıı el~f\:tcı· . . . . ı· ] . d l fif Almrın Rume - , ~ • , . . • ,.t. • k . b t l .. k . za ·eresmı yapmış \'C " e . 
grup halınciedırler. \..arıHıenız c. rn. . • - : . n Merkezı Ak<lcnizd.: ılestroy<'rlerin nın müda,aasını ıs- ·ındnkı maz '!:l a arı muza ere etrnış tir. 

1 - Cenuptan l\lacar, Rumen ve Al- dcnız km·vetlerı bır. ke~ıf haı eJ.efı e~ himaye.-;in<le giden l-Jir cHi.!;m:ın ticaret • • • bir çok hatipkri dinlemiş ve neticede Meclis hapishane ve tevkifhnnelr 
manlar .. Bunla~·ın 25 - 26 Rumen, 22 n~ı~ınrla So,·y?t ~ahıl. ba.:ar.r~!n:ı ta- gemiHinde yangınlar çıkarılmıştır. Cu- tıhda/ etmışlır tefsirine mahal olmadığı hakkındaki tin idar~:;ine ait kanunun bazı mad-
Alman olmak uzcı·c ,17 - 48 fırka ol- raıından mtı\ ııff::ıkı;ı; etsız bıı • urct- martesi günü rlon,a11ma hava filoları ı k ,· · k b ı ·ı ı...~t · .. .:ı ı · · .. t ı· · tl t d'l' kn· . h . rı kt 1.. t h" u~rnmı ·tır 1nrr'l'tcreye . .. ,a ıırı a u ı c mazır.:ı aJı encumene ue erınm mus ace ı)e e a ı ıne , 
dukları ta mm C( ı me el ıı. e ucu~:ı 

1 
\ ;;. 

1 
· J ı"'1ı Beyrutu bombardıman etmış, chın de Berlin 2'' (AA) Alman gazete- iade eYlemistir. Bundan sonrn devlet ral' vererek müwker<" ve knbul et· 

9 - Garbi Polonva ve sark! Rusva- krnı mucade C<•e c en zatı arımız Ram B yr t . ı .. .· d v· · k ' '' · · - • · · · . . " . k 
d "' 1 k t 1 ; b' ·"v . . . · :. : r A.tlantikte ve Afrikanın gar- "· '. • .. e. u ~ 0 ı~_uz2.11 ~. e ışı na. - Jeri hala aktüalitenin 1 inci p!Unıncla memurları aylıklarının tevhıt ve tea- mış n çııtçı mhllarrnm ·orunmac 
3~. ~~re e k'{'~e~ '.e dırı 1aı~o~~~ ~~: tını~. 

1 z6500 tonluk düsman vapuru lıH v . .ı;;~faları mal .. ınelt tufekle tahrıp kafan T ül'k _ AJm:ın paktı lehinde tef- diilünc ait kanunun :l üncü maddesi- h:ıkkındaki kanunun 16 ıncı madde.-
n;a 1 1 c şar 1 ı u ~~ a nn gc e?, ıgc.1• 1 Jl.nc :ı .' .,1 • 1 . 11 , : •. 1 • . .• ec 1 ~1~tır. • ı-ıirlerine devnm ıetmektedir. Volkiser ne bir fıkra iJfı.ve \'C devlet \'l' miilhak siııc k!ırl-:11• müzakeresi yapıl:ırnk tn~· 
\ ar~ova cıenuhun<la:ı Romnn;-.rı.nıı; :~ı- b,ıt~ı m.ı:ıl.,.H ırı:. :na kuv\ .et erımı.z ~)nn sabah bombardıman tayyarelerı- Brol.ıahter Y<'ni Ti.irki ·e ve endüstri- bntcr.li rlnireler~ ait mukata-a ve ic::ı.- vip olunmuştur. 
rı~alıne kadBaı' hl:ıı .. ek~h'ltrı. !)~Juııan .ıkl·ıono- ~'.)ıne~!~teL~etı~~~~~nr·d~. l~ ~ıı.nl~bt~nlbuı·~ 1!1ızt, Trahlhuıgnhrp sahil!-eri a.çıkl~rında ı:ıine ait bir ~ok fotoğr;fl::ı. dolu bir sa- r'~te~nli gayri menkullerin vakıfla ili- :'1-Ie<'li~. ('!\r:;anb:ı. ıı-ilnli toplanf!r!d:· 
cı grup... un rıı ııı ep!'rnın en az > ..,ı. uı ... "' •• • c "" •. - " cıe~ royer 01· ımaresındekı du.:ıman . t ·k k 1 · ı · ~ · · k ,, · ı -· h kk d k' F, ··h t 
tiimenfl<•ll fozb ol<lı.lğll tahmin "dil- ·:iık bombalar i;ı.::ıbct eitirmi:ılerdir. tienr<>t O'emilı'l'İTH' hlicıım etmişlerdir hdıfod nel~;le9tıl tenben:aTd:: kb~şm~ a ~sın: şıg-ının e .ı mt"-.ı. a ın :ı. ı .ıj ı :l· ır. 

kt l . '-'a\"'~ t"\'"ar"l"ı·ı·mı'z e\'\'"1kı' gece G b' ..... 1 k t. . · e e · · <:ın rı ur ıyenın sıyası ıne ec ır. () ... s ...... "~' • 'Ç rn ıcın ı.ı • ıır gt:mı ağır surette 'h" · 1. t kt .K r t T. • 
:ı - Alnıaıı . Fin gnıhn .. Talıminr. Tnymis rn:m~alıındaki liman teı:ıi~atı- y:-ırnl:ı.mnış, diğ'erfori de gene mulınk- ~=~ı ı.nı ~n .l.n;f ~ve ;r::ı .ı~ ti.ır: r ·Istanbulda kahve tev·ziatı 

g-iire 2 _ 3 Almmı \'e 1 Fiıı fırka~ın<lan nı. ioıkoçyada tayyare m<-ydn;tl:ırını k;ık .suretfo hasara uğratılmıştır. . ı~enı·~e ~vw. 1 \e şc~e 1 ı:ıısnse _mı ıı;. 
mlir.:kkep kuV\'\:t.. Fnknl ,Norveçten >e cenubunda !lskeri hcdeflerı bom- 1Jiin ~Hnltn adnsındn bir İfaly:nn tay_ ~:m~~- edhıle ez cümle demekte- i-.t:rnbu!, 2!3 (1'-0JpJonb) - 'J'icnret \.'ekfiletinin kah\'{• tevzi tali-
r~c buraya kuvvet celbi suretiyle l6 - 18 l>ah;!.11ı~~~rdn:: . . . . ya.resi bir avcı tayyaremiz tarafından ır_ı T" ·k ... . t • yrl" Al • matnnmesi bugün geldi. Toptancıya yüzde beş, perakendeciye de yüz-
iıı·kava çıkacak ordular.. C.unduz munf erıt ıngılız ~RVll$ tny- düşürülmüş ve bütün bu hnr~kattan sa . . uı ~ı:..nse_ 1 mag up . mı:m:ya . A • • • • .. -

şu. lıııle göre 2400 kilometrelik cep- ynreleri avcılarının himayesinde Al- dece bir tayyaremiz clönmemis, !akut ıçı~ parlak hır ımtısal niimunesı olmuş_ de sekız kar veı;lece.kt.ır. Kavrulmu~ knhYe ıı;m bu hadlere yuzde 2., 
hede uzanan müttefik ktı\'\'Ctl:el'i 160 - ı.ınny-a üzerine akınlar yapmrnlar mürettebatı kurtulmuştur. · tur... .· • .. daha eklenecektır. 
J70 f'ırl-nd:ın ibnrettiı-, d~mektir. Fa- rnku bulan ç:ırpışm:ı.larcl:ı. 14 ingiliz Londrıı., 23 (A.A.) _Dün öğleden 

1 
'.1-'t~f~;~e,ı~r~re~eden_~~m~\ ~~an- Halk, kahveyi tahmislerdPn -:\lacnk. fiyat y~rın vlluyetç\' te11bit 

Jrnt Almnnl:uııı, harbi. bıı km·\ etle :ı/y:ıresi düşiirülmü~tlir. ::onra şimali Fn.msaya .rapılan taarru~ :ııı 1 1 .~ {.~\ .et .e.rıne tel'l ım.ı a. ~su- edilecektir. 
itfa meye çnlıı:acakl:ırı 8üphclidir. ~'i.in- • \lınan - İtalyan fayyarelet·i eli.in zi harekat mnvnffakıyetle neticelen- ~t~.!~det1!1ıştıı . Jultt~n ~~1 ın h<;ı) as~ 
kü füıs kuvvetlcl'iııc göre, bu mıktar robnık cinmnd:ı di.i~mnn mevzileri- miş, ~imdiye Jrnd!ır 7 düşman tayrare- ı, ~: ı.y~nı~ ~e .aa er ın~. ıy~~e. • • 
zayıftır. Du itilı:ırl:.ı, Almaıwa.nın nı[it~ 11İ \'(' iaı:ıe depolarını bombnlamı~lar- ~i diişiiriildüğ(i tesbit odiJmiştir. ~f3kL l~l. K~tH'ei.lı K.cı;n:~st dcv . .ı~tı Celeplere yerınde teblıgat 
tPfikleri Mac:ıtlanlan \'C an~nk Lib- tiı.- . 1 f) - 17 haziranda cereyan eden Kahire, 23 (A.A.) _ Hava tebliği : ı ! . nr~ ~.ıne :ı ınca. v:ızıy~ :ımnmıy e .. 
ym1aki harp cırneUe ~lnn ltal~:nnın 'ollum müd:1foa muhal'elJe.-ıinde 237 İngiliz bombardıman tayyareleri, desg~.mı.s ırT .. k'·. h"kk da.k' . 1 ı~tanbul, 23 (Telefonln) - Fiyat müraka.be komisyonu bugl.in, ce-
100 'fıı. :.iık kuv,etlerıııdeıı istıfnde · ıgiliz tankı tahrip edilmiştr. Eunlar- di.in Beyrut limanındaki düşman gemi- d .. üu~~~· .. ulr _ı.'Jet . . ~ ~ ın bı .rnk~ 11ş Jeplerle koyun tüccarlarını viHiyette to11hyarak .kendilerine tebligatta 
d . >}· '" • " 2- .,O u 1t:ılı•an olm·ık 1 b k 12 t k 10 t '"'O k l . h'i t . t' B ' h 'be tış nuşumı cegıs umege m~ ur a -~ cm~ utııa~" ''. - ., · J< • ' • can a~ n an , op, ı ·am- erme tcum e mış ır. ır mu rı ve T"rk" h l• ' k"' k bT. ti · · buhmmuş'Lu:ı· Bu tebligata CYÖrc bir daha kovun.i~tih~:ılı mıntakaları-

tlzere 40 - 50 j ı rkn dnh:ı getırtm"~ı vrın ve bir cok e•dcha da iğtinnm edil- tam bir isabet kaydedilmiştfr mış u un a .ı 1 a ı_ 1~ e crım · .. .. . ' . ,.. . • 
muhtemeldir.. mi'5tiı·. 2 ::; ·hazir.:tnda Alman tayya- :Muhribin battığı znnnedilm~tedir. anlaJ?1ı~~ı~: . , . . na _telgraf cekip koyun gond:rı1mMl~C' ı:na~: ol~m~ırsa, bunların derhal 

RUS Kf.FVVETLF;Rf: ·eleri l:-.kenderiveye hücumda bulun Şimal mendereğinde bir silep ateı:ı al- ~nönu~.un s.ıyAasetı, Loza~~~mbe_:ı örfı idare mahkeme::ıine verılecekle.rı hıldırılmı~tır. 
Iltına mukabil, muhnı ~ııcy~ takaıl- ımıslar ve linıa;ıdu tnht·ihat yapmrn- nnştır. Geçen cumartesi günü do.nan- ~a.~ma Tu~\.~Jll~ ~f~~tlermın mu-

d~im ed''ll_za':?anc~a Ru:"lnrı!1 ı~~ - 200 l:Hdıı·:. . .. · ma hava filoları tarafından Beyruta a 1~~~~
1

8t,~a
1set~ b~-aıl 1~· kurtarmak Sutamptona 200 bin kilo Yakalanan Alman vapurtJ 

pıyarle, 4::> !mvarı fırkn:n ıle "' - 80 lngılız sava.~ ·tnyyarelcrı, dun gece yapılan taarruzlar rıhtımlara büyük . . . • ,.. • . ' g z a~ . . . . 
tan~ tu~a:yları :,ardı. nıı tugnyla'r~:ı ı'~rbi Alman.raya yangın \'e infilak i~abetler kaydedilmiştir. dçıD: ~Tl~l v~zıye~t~nb.fe~:d bır tarz- bomba ahldı . Londra, ~3. (A.A:L- lngılız balı 
65 ı hafıf (7 - la tonluk tanklı), nııı- homhabrı atmrnlardır. Bremen ve- G h . n. lf; • a e e mesını 1 mı., ır. . . :rıye nezaretının t.eblıgı: 
tebukL.ı.i (150 d€n fa7.ln tnnklı) ağır -;air mahallercıe"' evler hasara uğra _ arp Cep esznde • . Berlm, 23 ( A ,A.) - 21 - 22 hazı- Deniz devriye gemilerimiz Alroa~ 
tnnk km:vctlericlir. - .. .. . rnı.~tır. ~ İngiliz tayyar~::ıi düştidil - - Ba.ştarafı 1 inci sahifede - Surıye cephesınde ran gecesinde SutAmton liman tezgah !at• tarafından ia!=}.e~gemisi ola~k }c~l 

Her hır tugayda 60 - 6., motorlu bır- ınii~iiir. Kızıloı·chı hava kuv,·etleri Bu harekatta bir tek tayyare kan- 8 f b' • . ıahif d !arına, liman tesisatına ves-air hedef- !anılan 4422 tonılat.oluk B!trıtom 9 

lik d~. vnrdır. Fakat bu~lf~r, ~~ırh<: ~a- \tfak ta~·yare filoları ile ş.:ırki Pruı:;- bımız vardır. • - aı tara ı mıncı e e ~ lere yapılan Alman taarruzunda 200 ~-:"purunu yaka~amışlar~ır. Hnm1:1:1:n 
kaddum eden znmnna aıttıı·. Sınırlı ı:-\e r·tda bazı nrler üzerinn bomb·:ılar Londra 23 (A !\ ) Hava nazırı son muh:arebelerden Şamın zarar gor- b' · k ' l d f 1 . n-k ı;ı meyanında. bın ton dı2el moto 
Rıı~.ra umumi sefcl'bcrlik ilan '.etmi:ılir. atm;Rln~·;;;·a ·da zihe cleğ~r h~:ıaı.· · v~ı- Bav Sinhler' hnY~ .. ~a;;alına gönd.ar- mediği tahmin edilmektedir. Şehrin ır\ 1 0 an az a yangı~ ve ın 1 a yağı bul~unmuşttır. Y-akalandı~ın~.:ı 
Bir Ru~ lüJ?1~ni Alm:m ~limen teş~ilfi- ım btılmamısttr. rliki bir me;ajda, Fransanın şimalfn- 15 kilometre cenubunda ~a~ı küçük bombaları atılmıştır . . ~.~nn cenup ve k.~ndisine H?Jlan~a .ticaret gemicıi ~; 
tına musavıdır. Fakat .h.u ... ıarda tn;dn ---0 de lngiliz avcı tayyarelerinin kaydet- mu.h~reheler oll!lakt~dır. Vışı. kuvvet- şaık mıntakasında buyuk yangınlar su v~rme~ ıstemı~ır. Vapur. ~lnı. . 
olarak her fırkn<la bır tnnk i~lJ1.1.ru R dı • i Ckleri muvaffakıyeti tebr ik ederek, lcrı!1ı~-~amı~~ şım~lınde h.a;ıgı hatlara çıkmıştır. Yangınlar şimali Fransa i şgnlındckı Brer;t hmanmn Jrı(lıyor 
v~rdır. Bu fıl'lrnl:ırın mevcudu 1 ı. hı~~- usga a vazıge bu muv:ıffakıyetlerin yalnız İngiliz ç:kıldıgı katı ~ılde bıhnmemekte- sahillerinden bile görülmüştür. dtı. 
d.~r. Her tank ~ugayında 180, yanı hu- - Battarafı 1 inci sahifede - ha\•ncılığının üstünltiğiinü değil, nyni dı.r. . . 2 INGILIZ VAPURU BA f Tf 
tun Rı.ı~ ordu~unda 10000 elen fazla t • • .. •· 1 • ld ~ znmanda müstahkem mevkilere ve iis· Sahılde Sayda ile Damur arasında • .., • }.' 
tank vat·dır. l\fulıarebe s~\'k ve i<bre- balndv_enektıande' .numMa3~şker s-a~ı dıgmt !ere lıakimivet gibi taarruzlarına rag:r_ iJer liyen kolumuz, yarı yola varmış.. ltalyan teblıgı Berlin , 23 (A.A.) - D. N. B. 
1 .· b kil "k l ... 'kl'll"·l Al 1 ırme e II. os ova ıa yosu J t . ·. a . 
leıı ı~ıı. c~ı . l<. egı~ıH ı c d <' l m:nı.- neşriır:ıtmda demiRtir ki: men clüşmam mnğlfip edeceklerini gös_ lr~ T · . Roma, 23 (A.A.) - Stefani Ajan- pncınn artn. . . Al "~ 
.arınr.mm. a~dnıc,ı~k·· arlp n~akze1_ı:1e~'.· -· H avat, her tarafta tıvnitlir. Di.i- ter~liğini, avcıların mah a ret ve k udt·et... t bvlı_ı_ş!: 23 (A.A.) - ı<'ran;;lız r~smi sından. umta esı -1 P.a~ar ilgtece ~ m~~ 
ııısan me\cll u ı>.ı ımm.~ n.ı.ı ;\ e c ıgPı ı- .. S . : . 1 . "'· 1 •. Jerınden bunu beklemekte olduğııııu e gı. . .. .. . . . • . . saı:aş .ayyare en ıng erenın şrı • 
ne <;ok yrıkın olan bn bu~ uk kuvv-etle- tı~!1 •.. ?\).et .. mıllet ~rı m:m ek~t \C bildirmistir. Cnmartesı gunu Şam şehrı kuvvet- Bır ıtalyan denıZ tayyares1, merke- s.<thili yakınlarında ceman 7• bin toıı 
rin rarı:u~mnları her halde tarih i~irı- hm~ı~etı mı~dafaa :etmek ve ıcabı~- " !erimiz tarafından tahliye edilmiş ve ~ Akd · d b ' k "f d b' hık iki vapu batırm1qlardır.ı 

': · · · · cla o1mek nzım ve kararı vardır Mıl - ~ k h • J 1 ,.. • .. • • • • zı enız e ır eşı .esnasın n ır , .r .~ :~. .. ı 
ele. sı~.clı~·c k?<la:· ~msr.lı kaydedılrne- . l k' . h "lkO t t. f d var cep esınue lh~.re.~at Su~ıye ç~lün: sırayet etmıştır. düşman dcnizaJtı.~ını bomOO.lavıp ba D. N. B nın ögr.~nd1gıne gore, bofl 
mı:'l mu hım hır haclıS;::? olı\caktır. ~on al'ca ışı, } me e ı a ı? . n . • • Gunun barız vazıyetı budur. . • . balar 30 metre yuksekten atılrnı~ ,e 

DENIZI,ERDR: toplanmıştır. Duşman tayyarelerının .. .- Baştarafı 1 ıncı aalYfede - 1 Kisve ile Samda 13 gün devam ~den tı~mıştır . . K ara devrı~:e tayyare~erı· İngiliz vapurları tam isabetle hnr!IP 
Knrad<'nizde ve Ballıklnr<ln bazı d, .... ~lçıı.kçn bombal'dımn~ından nefret uzet"ınde. ~çınuştur. Bu dokuz tayyare- muharebede kuvvetlerimiz, a dedce ve mız de yıne .. n;ıerkezı Akd.enız.de olmtrntur. 

niz harekatı beklenebilir. l"ubt !!imdi- uuynn .K.iyef hn.~k~~ düşman~ muka- cı:-n. y~dıı;ı·ı· ~lm~m avcıları tarafındun !'lilahça üstün düşman kuvvetler iyle Ble~haym tıpı bır tayyare dü.')ürmü~ s· t t l . •rı 
lik bu husu!'ta hetıiiz hiç bir babPl' alı- v:met .ı<;·ın· en buyuk. g::ı.yretın sarfe- düşiirillmuştilr. ' .. karşılaşmıştır. lerdır. OVye ayyare erını 
rıamamıştır. Bir iki~i ınfü,teRna, Kara- dıl!:1e~ll11 ıstenıektedır. .. .. 35 Sovxet M_vaş t:ıyya.resınd~n mu- İngilizler Şamm t:ıyyare meydanına ._1:t_oma, 23 (A.A.) - ltaly:ın teb- Finlandigaga akınları 
denizde Ruı'lların ma\.·in dökec-ek tN- Sıbırya ve Kafkasya da da duşun- rekkep dıger bır grup h udud cıvarın- v~ cenup m ahallelerine girmişlerdir. lıgı. 

8 
• • bil d 

' ., " ' J b d H t ft K k l d P 1 A ı ·ı ·~ · d k ' k 21 22 h · · t 1 - a•tarafa 1 ıncı 118. e e -tibatı haiz, 1 muharebe gemisi, ı fay. cc n ur. ~r ~ı:a ü .. aza. arın !!' o onya umumı va ı ı~ı~ e ı as e- Harekatta, mukaddes bir şehir olan Şa- . - azıran gec.e<sl ayyare e- , ır • · 

yare gemisi, a biiyük, ~l kruvazör, 3 m.ıvaffakır~tıne ıtıY'ı:ıad. ~os.ter1lmek- rı hedeflere taa~r~~ et~ıştır. Bu 35 mm muhafazası imkanı görülemeyin- mız Maltada v~ıetta lım~nında ce~- G-7 ~rasında bı.r çok noktala!dtl~ 
torpido krurnzör, 6 muhrip( 30 dan te. bunun ıçrn tam bır dısıphn ve gay tayyareden de ıkısı mustesna olmak ce, kumandan, şehri fohliye zaruretini hane dep osunu, ayrıca şımali Afrı- Finlandiya topraklarım !ışm ı ş, ıım:ı~ 
fazla dcniz:ıltı ve hücum motürlC'ri ı·et il,,e ~arek~t edilmefli noktai n~za. ü~ere ger i kalanı ~lma~ a': ~yynrcle- görmüştür. kad~ Tobııuğu b~mbardıman etmiş- )ardaki vapurlar.ı. bombalnmışla1dır· 
vnrdır. rı bakım bulunmaktndır. Moskova, rı tarafından tnhrıp e<lılmıştır. Garbi Sur iyede mukavemet dıevam- lerdır. Şarki Afrıkada kıtalarımız Hn~ar yoktur. Dıger bazı tayyareJe! 

Rumenlerin i:;c 4 muhrip, 30 uf k ı!~in. v~ vazifcsin}n büyükhi~.li~i.i ~ dadır. Cimm~yı t.a h.Hye etmiş~erdir. Tn.h .- de sahil müdafaa tertibatını bomb!i~ 
torpidobot. 3 denizaltı gemileri bulıın- muc.lrıktır. Um unu yerlerde butun ye'c; Rusy-a, harbe sürüklenmemek için Iraktun gekn mühim düşman mo- telbahırlerımız Atlantıkte 17 hazı- dıma.n etmiş, yangınlar çıkarmışlaf 
maktaclıl·. Rinaenalevh arada bir rleniz gün hopal'lörlerle halka emirler ve- her ti.irlü vasıtaya müracaat etmiş ol törlü kuvvetleri Türneye doğru ilerle. randa bildirilen harekat esnasında dır. Mühim hasar olmamıştır. Sovrc! 
kaı·Rıla~nıası ni~bet( mıe,·zuu bahf>olu- ı·ilmekte, -nskert mar~lnr siiylenmek- makla beraber, Almanyanın tecavi.i· mişlel'se de derhal havacılarımız tara- 98500 tonluk 15 ticaret gemisi batır- t~~·.rrıreleri cenubi şarki üzerinde df 
mıız·. Rııs clonanma:nnm Rumen Rahil- tedir. zil ihtim alini hiç unutmamış, geçen fmdan taarruza uğramışlar ve ta.yya- mış ve bir düşman muhribini torpil- uemuş, fakat bombalırr atm:ımwlııf' 
!erini bomb~ı·dımanı i~in kafi rnikt:1r- Yerallı j;;;ta.yonlarının clı~ kapıla- ay zarfında pasif mUdafaa için askerirderimiz bu kuvvetlere bomba ve mit- lcmişlerdir. dır. 
<ln h:ıva Jrnn·et ine ihtivae \'a]'(lıl'. rında nöbetçiler fazlal:ıştırılmıştır. ve sivil yardımcı kuvvt>tler teşkil et- ı·alyözlerle knrbanl:ır Yerdirmişlerdir. x )fo3ko\':ı, 23 ( A.A.) - KızılordO 

Şimrli, ~ulal'llı tlerin.liği itilıariylc, Halk r::ıdro nc.51iyatm1 alaka ile d in- mi&lerdir. Ru harekıet.c, bu sabah da fasılasız ş~- INGILIZ HAVA FAALiYETi b3;~kumanda.nhğmın 22 haziran tıı' 
Rus gemilerinin Rusy:ı _ Roınan~"a arn- lf!tnektcdır. Almnny.:.ının Ru~yaya Bu hnzırlıklar modem bir harbe kilde devam edilmiştir. ı·itıli tebliği: · 
gındaki sahillerle Rnmeıı Rahillrıı·irıc hi.ieı.ımu her ne kacfor yab:mcılardan gi.ire yapılmıştır. Rusya, iki senelik Knvvetl'2r imiz Ebukemali istird:ıd Londra, 23 (A.A.) - İngiliz havn l !Hl haziranı .~af:ıkln berab!'r AJm!l~ 
rna;·in rliikmeı:;i ve abiulrn ı.esiı'li mı.ıh le- öğrenilmü~"e de biraz sonra l\Ioloto· harpte bitaraf bir müşahit ola.rnk kal ctmi~lerdir. \'e dahili f'mniyet nezaretinden= ıırclusunun muntazam kıtaları, BnJtı~ 
ı,1eldir. O tı:ı.kdiı·de, bu sahillerle Bnl- fı.ın beyanatı ile ililn ndilıpişti:r. Her mış, bir çok dersler n. lmışür. Geçen Lübnanda topçu kuvvcUcri :ırasında Gece, düşmanın BritanY'S adası ii- dmıizinden Karadcmize kadaı· uzan:ıf 
gar sahill~ri ve hattil Karadeniz boğa- l:ırafta sükunet vardır. fladyo va-;ı- Laharclan itibaren ordu baştan bnş::ı. karşılıklı mücndele devamda.dır. Şim- z·crindeki f aa liyeti çok az olmuştur. cnpheki bud u-O kıt:ı.larımıza ronrru 
2ı kısımlarınfüıki :-.eyri seferin cok sek- tasiyle tam karaı~tma ve diğer pasif yeni bir tensik görmüştür. General diye kadar olan harekatta cHişmandan Eberisi şark ve cenubi 11arkide ol- etmişler, faJCat güniin ilk y:ırı~ınd' 
teye uğrama:::ı Ye h:üta ke~ilmesi lıek- tedbirler için emir verilmiştir._ Nakli- Timaşenkonun bu husustaki düsturu 1500 esir alınmıştır. mak üzere bir kaç yere. bomba atıl- dımlurulmuşlardır. Günün ikinci ytl' 
lcınmektedir. Romırnwı ı:;::ıhillerinin re \'asıt-alnrı da bu esns:ı tabid!r. Yl.ik şudur; Yişi, 23 (A.A.) - D N. B. ajansın- mıştır. Hasar azdır. Ve ınsan zayiatı ı·ısmda Alman kıtnla.n Kızılorduntıf. 
bombardımaııı, kuvv~tli hava filola- sek mektep mezunu gençler harbiye «Talim, harp şartbrınn uymalıdır.» d:ı.n: · miktarı yüksek değildir. scıfort kıt.a.lurınn mahsus öncülerl1 

rına ihtiya~ ve hava tehlikesi bakımın_ komisrrliğine müracantl:ı orduya ka.. Yilz binlerce genç, paraşUtçi.ilUk Suri.redeki hnr~kat e.~nasınd.a S:ım, Londra, 23 (A.A.) - Dün gece temas etmişlerdir. $iddetli muha.r\ 
<fan mevzuubahs değildir. hııllerini istemişlerdir. \'C diğer pasif hizmetler ic;-in ilkba.- Fransızlar tarafından tahliye edildik- biiyük hava teşekkiilleı•imiz Bremen belerden sonra dü~mtm bliyük zayr ---000 :i.\Ioskova., 23 (A.A.) - Ri>rtcır harda yetiştirilmiştir. Yeni kanun- ten sonra, şehir Hindli, '.}'eni Zelanda- ve Vilbelmshafeni şiddetli bir şe- aiJa tardedilrniştir. Yalnız• Grodrı 

Dömingonlar ve son 
Alman taarruzu 

mubabiıi bildiriyor: larla Sovyet f abrik"'alarmda. meımi lı \'e Dögolcü kuvvetler tarafından i~ kilde bomba~ıman etmişlerdir. Ay- ve Kristinopol istikametlerinde dil~' 
Almanların yaptıkları tec:ıviiz, geni~letilmiş ve hnlen bu mN~ni da- gal edilmiştir. Civar tepeler ve Humus rıca, şimali garbi hedeflerine tek - mnn ehemmiyet~iz tabiye muvaffa ' 

Sovyetleri gafil avla.mamıştır. Sov - ha ziyade artırılmıştır. yolu Fransızların -elindedir . rı:ı.r taarruz edilmiştir. kıyetfori elde etmiş, ve Kalvnry:ı 
_ Stojanof ve Cahnovoi~ köyleri işgil 

- Baştara!ı 1 inci sahifed e - Almnn tezgahlarında inşa edilip, 1 E · ti dahn kuvvetli idi. edilmiştir. Bu köylerden ilk ikisi hıl 
~izJiğinin bir delilidir. ;\:;or a<lal;ırınm ittisalindeki kayaların • d • it ı İ~tc Almanlar; keşfettikleri bu de- dııddan on heş kilometredir . Düsm:ıf. 

),folb:~ın. 23. (A.A.) - Avu~tralya. e~ra~engiz_ bavuzlnrmda montajları ve srarengız enıza l ar nizaltı gc~ileriyJe deni~ ~a~imiyetini hava kuvvetleri i:ayyare meydanları 
Ru~\·ekılı l\Ienzıs beyanntta bulunarak tpcrubelerı muvdfakıyetle başarılan ve dolayısıyle kara hakımıyetini ele mızdan ve şehirlerden bir çokların~ 
demi~tir ki: . •Y. .. • !Ju deniz hayaletlerinin adedi ondu ve Ack 1t-harp dehşet ve macera ~eçireceklerini kaviyyen ümid ediyor- taarr uz etmiş , fakat her tarafta :ı\i' 

- Sovyelleı· bırlıg-ı mutecavızlerle 1 _ 10 ırnmaraınnı tasııyorlar<lı, "# t .. t "' llırdı . Cllarımızın ve havn müdaiaamız1tl 
dövüşmeğe hazır ise bundan nikbin ol- ·Deniz içinde yürüdükleri zaman ma. _ 27 _ Şimdi esas mevzuumuzu teşkil eden şidd,etH muk-a.belesine çnrpmıştıJ' 
mak için ... ~e?ebler \'ardır. ~lmanyn, !·ine giirültüsü; .suların ich;de boğulu- ~ahşıyot·du. bu gayeyi ancnk nıüvelli- d ikkatle tatbik ederseniz bu teh likeyi ve daha .rliin_? ~ada~ karanlı~ ~alan Diii3man:ı ağır zayiat verdirilmişti! 
bu teca~uzu ıle Ukranya ~ı:g?n~ları· yordu. Teknelerı, suda ız bırakmı- düJmadan daha hafif ve daha milşteal her zaman atlatmış olacaksınız!, e~rarengı; hadıselerın merkezını teş- 65 düşman tayyarl'.si dü~lirülmtiştilf 
~ı, B~ku. ve lı-:ın rıefrollerıııı H~tıhdaf rnrdu. . • . . ~ olmakla beraber çok tehlikelidir ve Evet bu gaz tehlikelidir . Fakat hiç ~ıl eden Kayalaraltı ı:ı<>hrlne avdet ede- Amatör ressam lal' 
etmekt~d~!'· . , , . Ilu gemılerın ın~a~.ınlla esas. olarak ufak bir hata; tamir edilmez korkunç olmazsa diğer gazlar gibi deniz sathın_ lım. w .. • • 

naş\ekıl-, bu ha~1)!ll .h.ıbi•r \Crılme- kmt.IJU~ \'C caı;ı~lim murekkep bır mawd- bir infilak rloğurabilir. Bu itibarın, bu da iz bırakmamaktadır. Bu itibarla * . . . ~laber :ıldıgımıza gore tzmır Hıal 
den •ı.:.ıı.masını.n Tiıtkrın _yo~suz h.ar{'· ?e ıstımal edılıj;.ordu. l\folürr: olc~ug~ tipteki deniıa.ltı gemileri en tehlikeli dlişman, sizi kolay kolay keşfedemez!.. - ~renses Antonyn sızı beklıyor !. evınde amatör re.ı;im yapanlar .ta~:ı: 
ket_lerının .. ~enı. ve. ta~ .b•r ıfade;;ıı ol- ı.ı~ere cam; bugun o k~daı~ mütekamıl Ye en korkunç barut deposuna benzi- İşte esrarengiz. denizaltı g.emil(}rinin Smıtb v-0yahud !-1~.t, .. derh al ayağa fından ~oplu bir .şekilde .. şehrımızif. 
dı~:.F~~~ .so~ lemış rn ŞOJ Ic ılevam et- bır ı:1adcle_ ol:nuş~ur kı ~a~la!Illık \~e yorlardı. mi'.'ziyeti bu idi. Ayni zamanda torpil- kal~tı ... G.~nç ve. goru~u~te ç?k k~v- muhtelif semt~erındeki gu~el m.anz9 
nıı:-.tıı · :::crtlık nokt.aı nnznrından <.elıkten hıç :Muhter i bir gün Ihhriye zabitleri- leri gene avni hava o-azının taıyikirle vetlı gorunen hızmetçıyı takıp cttı. ralarmı pcyza3 ola.rak tesbıt edılme • 

.. - .. Or-t:ıcta .. hnk~k~ :>eooh oı.n;adan ve farkı ~·oktı~r. En iti~arla Alma~1ıaı: in- ni~ tererlcllid ifade ed~n bir suallC'rine atılıyordu'· ' • 
0

' • • Hizmetçi, k ı~~ pan'talon ve açık için çah&malarn başlanmıştır. R esi 
ln~L~',n tu~~hucll<>~tı. ı;nıaı·;.1ıtıbare ~1- ~:ı ~~tıl~lcrh bt~ <l~nız~lt~~ gemt:~n;de şöyle CQvap vermişti= Üçüncü. ihtira; Periskopun l:lğvı bk~stane re~ı~inde, dUğmelerdi büyük yapmağa hevesli olanl:ır Halke\•indt 
m.ıc '.ın, ı er. ı.ı:-. opr:ı, arım cıg- m::ı ·ıne er a~ıç oma - uzeı·e çe ı ' ıa- - Ne istiyorsunuz! Harp . korkunç icli. Denizaltı gemh;inin kaptan köprü- ır caket gıyı.rordu. Kafaı:ıın aki ~ap top l anmaktadır. 
nemıye başlarnı:::hr. kır veya ~lerr_:ır kullanı;ını:n.~~larch., biı: tehlikedir. Tehlikeyi gözÖnüne al- süne konulan bu alet çok kuvvetli idi kn, bun~an iki, üç. a~ır.evvel Alman- i·pek-li-ço_r_a_p_la-1-·ı_n_ı_«_E_•,s_r_a_r-e1-ıg_i_z_şe-,h-r-i 1 

000
• r~3~11 .: ~ .kt:ı.~~uğu bırb~:.me kil:\- ~ıa~- mıj ırn milletler harp edemezler. Bir ve görünmiyen göz i:mıi verilmişti. !arın arı~tol<ra~ aılele.rın~e. çah~tır - adeti üzere:. a;\•:ığına g.eçirmiş, kı&ı 

Amerı'ka mı.ık ::ı~nctıJ 1;f! \ l1CU~~ getı.1 ılen ~~ ı:ıag~ in . .:;an nskere inlisap ettiği dakika.elan llı.ı nlet, on kilometre bir daire için- dı~lnrı hızm~teılere gıydırdıklerı şap pantnlonunu, frnkın ı giymiş, hizmet 

B f b
• • • h ' f d ~a~ m.ı.cldenın en kıy.mcllı mczı)ctl şu itibaren h:!hlikeli bir ise sevkedildiğini de deniz .sathında bulunan her cisıni k:ı-:ı~ beıızıyordu. Ayakkabılarının cinin peşine cliişmüstü. 

- as tara ı ın:ncı sa ı e e -- ıdı: -:.\Iıknatı~ mlle~sır olmıyordu ve b·ı l'd' . . k . 1 • ~ h . t hl' "k 1 .. ·t · . d B 'hl" . j lı°•' ·mi cok 3cayiptt. Hareldhındn, · U '. k ·a ;:~ . , 1 · !'on ·uz bir \'ad.eye bırakıldığını gfü;t<?r- b'tt• b' 1 kt ·ik k , , t' .1 alı"an ::ı.let ı me ı ıı ~e aışı aşacagı eı e ı- mu emme gos erıyor u. n ı ıı:ı - . . . 1 . h' t .1 . zun, orı ora udl*r bır j:O a gır 
• ~ ' • • • · 

1 a 1 ~ e 1 t~\ ~e. ı) e ~· ~'. • ·. kenin önün U nasıl alacağını bilhassa dn bütiin hey'ıetin h issesi vardı. gt·c;m ı05 sene ·erın ızme Çı erme ben- diler. Sonra iki merdiven <; ıktılar. KM 
mek!-e<\11 ·b h' 

1 
Am 'k rle d~nııallı. gemıs-rnın mcvcurtıyetlnı z0 kasivle ve CYöreceği falim terbiye ile Nilıa:ret · torpiller rle tekam(ile uğ- zel' bir tavır göze <;ıırpıyordu. Çeh- cıı1arrnda ki.içtik bir kuvtt ı:ıktı Ho<l 

t 
Şı~ıd at 1~. mlJ .zvzuu 0 adn, kı er~I a haber vermıyorrlu. k~şfet~ıelidir° Sonra harbm · muh V>lif ramıı:ıtı · T~rpiller · yeDreni bir infilak resi ·hapishaneden firar etmiş laalet- ~rarla ba~kn bir hizmetÇive teslim edil 

arl~~ınl anktngıllıere~e d\'C emSo. ·:~ı 1 e- Gemiyi hare'kcte getiren makineler tehlikeleri, v;;dır. Halbuki ' bu ga~la maddesiyle rloldu~uluyordu. Ve hu tayin bir katilin çehres.ine b~n7.iyor- di: Bir ld;renin icraat· .'.lmir ine ~Ti 
ı:e vapı ma a 0 an 'ar ımın ov) et c- f ·· L · St I · k f t J 1 b' hl'k ·ı k ıl dd L d t f b t · · · ta du · h' · · · d · re ~le teşmil edilip cdilmiyeceğidir. pr~ t>.:!or ur.ıg . ~r çın ~ıı em ş o - muayyen ır tc ı e ı e nrş aşıyorı"lıll· mı:ı e u en ro anı.u .ı~mını şı: · zıyen b~ı ı.zme~çı ıkı ~ana lt bır knP 

Realistlere göre Hitleri yıkmağa dugu ve Rns ısmını taşıyan ve hn.vanın nuz !. :,rorclu v~ ~n korkunç ınfılak muddesı Gece, saat ona. gelmi~ti. açh ve ı <'erıdekllere bagırdı ; 
yardım edecek her' vasıta iyidir. tazyikiyle vilcııda gelen hnvagaziyle Bu itibarla verilen diı·ektifi itina ile, olan mUvelJiicHilm:ı gazınd~n beş mis- Iıı.mg Hod ve ~nbık Smith; siyah - SONTJ VAR -

( 


