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lstenbul, 27 (Telefonla) - lıfemlelretimiı i~ ls
kenderiyeye mühim ttJiktards manifatura e r:ı ı 
gelmiştir. ldhalitçılara da Mısır ve Hindistan -
dan mal getirtmek için akredif açıl~r 

llllllllllllllWlllHllllllllllllllllll llllll il l. llHll 
Bafvekilimiz 

Fransız Devlet Nazınnı 
• kabul e tti 

Ankara, 27 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam bugün Frnnsa dev
let nazırı Benoit Mechain'i BaŞ\'f.'ka
l~tt.(' kabul buyurmuşlardır. Müli\ -
katt.n Ankara mııslah'3tgüznı·ı Ra) 
Outrev df.' hazır bulunmuştur. 
llUIUIİllUlllHlllllllllllHllllllllllllllllllllHllH 

. 
usya Boğazlar 
akkındaki id
iayı yalanlıyor 

Ve bunu menfur göre
rek, iftiradır, diyor 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajan-
ından : 

So'') etler birliğinin guya Karade
ıiz vtı ÇanakkaJ~ boğazları üzerinde 
'dcliaları olduğu ve gQya Bulgarista-

ı i!~gal niyetinde bulunduğu hakkın
HitJ.er tarafından sırf kendi hare

etinin doğruluğunu isbat etmek 
aksadiyle ve hadiseden sonra yan

ış ve tahrif edici bir şekilde ileri 
ürülen isnadları Hariciye Halle ko
lseri Molotof 22 haziranda irad et-

lğl nutulda tekzip ettiti halde bazı 
ürk gazeteleri Hi1;1erin Sovyetler 
irliği a.Jeyhindeki bu i!tira~ını iktı
as ederek neşreylemektedirler. Sa-
iihiyetli S<>vyet mahfillerinin Sov
etler birlijinin gerek Türkiye ile 
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Buallnkü h arp aahaauu slaterir harita 

Sovyetlere göre: Almanlara göre: 

n::. .,U9manın 

Taarruzlan 
Püskürtüldü 

Sovyet iaıe yol
lan bkıuunqtır 

Türkiye yolundan su~h 
teşebbüsü yoktur 

Amerika ve lngiltereg 
içhir teklif yapılmadı 

11111tırı, 1111- ııprı 
llMlllllıdıı tı1111r. 

ıırııı bll-lr-ı 
Londra, 27 (A.A.) - lngilterenin 

nkara büyük elçisi Hariciye neza
tinden aldığı talimat üzerine Türk 

&ef ah vapurunun mihver t:ırafından 
aysiyetsizce torpilleamesindeki kıy

tli can kayıplarından dolayı Tür
\dyeye lngiltercnin büyük teessürle
rini ve derin sempatisini bildirecek-

.ir. 
Berlin, 27 (A.A.) - Yarı -resmi 

'lir kaynaktan bildiriliyor: 
Alm!\nyanın Ankara büyük elçisi 

Fon Papenin İngiliz büyük elçisine 
~zde bir sulh teklifi yapmış olduğu
na dair yayılan haberlerin hakikate 
~mamiyfo muhnlif bulunduğu bugün 
Hariciye ~11etinde yabancı mat.. 
uat erklnına bildirilmiştir. 
Londra, 27 (A.A.) - Röyter bil

iriyor: 
Ankarafüın .bildiriJdiğine göre, 
rkb·e Harici~·e Vekili Bay Şükrü 

aracoğlu Alman büyük elçisi Bay 
Fon Pa.pen tarafından yapılan ve İn
iltere ile Amerika. birleşik devletle
ini alikadar eden bazı teklifleri fn
ilterenin Ankara büyük elçisine bil
inniştir. Saracoğlu bu ~klifleri Hitğazlara, gerekse Bulgaristana kar

ı takip ettiği hattı hareket hakkında 
vyetler aleyhine müteveccih bulu-

an menfur iddiayı ~iadctıe reddet. Rumen esirleri rıeler 
Helerini bevana Tas ajansı mezunrlur. 
Rad~~1: anlabyorlar? 

Ruslar merkezi Avrupaya 
saldıracaklıı.rmış 

erin Sovyetler birliğine hücumunu 
kip eden pazartesi günQ İngiliz bü
k elçisini kabul ettiği zaman «en-

isine vermiştir. G&11pıenin yalnız 
r•.deldlc• ....... ·'mr·~ 
retle teNddltde mahal bıraJmnya Bazı radyolar,botazJar meselesin- A6Jauıler8181ım •• •"4 

e guya İngiltere ile Rusya arasında Alman partı1litflleri fa/ugetlertlen 6ah· ~ 
azı müzakereler geçtiği '7e lngilte- . 

· mahiyettıe olduğunu g&J~rmek 

enin, balı Rus taleplerinin tervici- de ga/caianıJıiar Sedigorlar, Ir;adolu Ajansının notu - Bu tel-
e muvafakat ttiği hakkında bazı :\l~ko,•a, 27 (A.A.) - Kızılordu Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. ajan· rnfın ve avni manad:ı isae olunan 

radyoların verdikleri haberler, lngil- tebliği: sından: berlerin hnkikstn istin:ıd etmediği 
re tarafından tekzip olunmuştur. . ~ıtala~ımız bugün Mins~ bölgesin?e Alm:ın h::w:ı kuvvetleri ile işb!rliği ·~ uvdurma olduğu resmi mahfiller-

"'ft · t bil · bilyılk düşman tank cUziltamları ıle yapmakta olan Rumen tayyarelerı Ka- · • . . . . 
Biz buna eu~mmıye e vermemış- kanlı muharebelere girişmiıderdir. Mu- radenizin şimalinde en mühim Sovyet n Anadolu AJansına bıldırmı'!!.!!:;_ 
tik Maamafih bu haberlerin Rüytcr harebele~ ~evam ~tmektedir. narp limanlarını bombardıman etmiş- A k il 1 • 
j~n!U Uırafmdan t~kzip edildiğini . J~u~k ıstıkametınde tanklarla b~tu!1 erdir. Alman tayyare filo~n ~rJara, • er. a e enne 
örmekle memnunuz.. gun ) apılan kanlı. çarpışm&!a~ l~hımı- yol ntisa15 noktalarına, mühım ıaşe yol. • • • ... 

c.;;;.;•-..----F:=ııı---_..lzf' cereyan etmiştır. Ç-ernotı lstıkame- •arına ve yllrllyüş kollanna hücum ·Yardım ıçın bır layıha 
Almanya~ın raaıscaya tinde kıt.alarımız Prut nehrini geçmek )'apm1şlardır. Bu bücumlıı.r o kadar l d 

• t kl"fl • istiyf'n düşmanın ~iddetli hücumlannı müessir olmuştur ki, az bir zaman için- hazır 8D ı 
yenı e l erı mu\·affakısetle .tardetmişlerc:lir. de So\'yet ordusunun bütün iaşe yol- Ankara 27 (Telefonla) - Dahi-

B:ıs:mıbya bölgeainde kıtalarımıı hırı tıkanmıs ve kullanılamaz bir hale Jiye Vekaİeti asker aileJ.erine esaslı 
hudud boypndaki mevziler~ni sıkı bir gelmi .. tir. bir şekilde y~rdım edilmesi hakkın -
sur<'tte muhafnza etm€'k~ırler. !Jur~- Rerlin, 27 (A.A.) - Alınan ordusu daki liyiha.•nnı hazırl-amışt1r. Llyiha ıi Mrlll tarattırıarı 

ııır • ar 1ıdt11r 
Amiral Darlanın da 

vaziyeti zorlaştı 

d& Alma~lar~a Rum~nlerın yaptıgı ~U- bsışkumandnnhğının tebliği: yakında meelise verilecel-.r. 
c?n~lar. ptlskürtülmüştür. Sıkulelnıde Şark cephesinde: Harelcitın ilk bet 

000 bır ılerı h~rekete teşeb~~s eden düşm.a!l g(mU, Kızılordunun merkezi Avrupa- B ._, •d "I.• 
kuv\'etforı,. P.rut nebrının garp sahıl!- va karşı hücuma geçmek için hazırlan- • nalı ~ıga 
n~ far~dılmışlerdir. Hava kuvvetlerı- tıklarım meydana çıkarmıştır. Ankara, 27 (Telefonla) - İzmir 
mı~ Rük~e~le petr<!l mınta~asında. P lo- Lemberg ve diğer civar mıntakalar- mıaarif mOdOrU B. Halid Ziya, Maa
ettı S<'hrmı ~e Karadenı.z il.zerınde- la Sovyet arazisinin nihayet bulduğu rlf Vekileti talim terbiye encümeni 
ki. Kös~nce lı..rnanını bombardıman et- ı:.re sırf müdafaaya bile az elverişli bu- azalığına t•yin edilmiştir. 
mışlerdı~. . . 'unan mıntakalarda kuvvetli Sovyet 

Ploettı mıntakasındakı petrol taslı- ltıtalarına tesadüf edilmiştir Bu su-
l ehan "Jcri aleyler içindedir. Baltık de. • : 
nizind~ tııyyarel~rtmiz 2 düşman de- - Devamı d&-dlincü sahifede -
nfzaltıRını batırmışlar<lır. aaa 

Macaristan 

Amerikanın 
haurhklan 
755 gemi yapıldı 

Müddeti gelen e frad 
terhis edilmiyor 

Yııı -ır tı•tlı ııda 
511 taıııre ıılıracak 
Vaşington, 27 (A.A.) - Amerika 

bahriye nazınnın sene başından bfıri 
7t234,000,000 dolar k1ymetinde '
parhı etmis olduğu 755 geminin in -
şaatı bitmiştir. Runun 377 i harp 
gemi~idir ve 1,250,000,000 mil~ on 
dolarlıktır. 154 ü yardımcı gemi, l 05 
i mayin, 144 il devriye gemi~i, 35 i 
~ıir gemileı dend 'r. 

Va .. ington, 27 (A.A.) - ~~erik-ı 
bahrive nezare,t: seyrisefain lrnmiı- -
:\'Onu rei i Kontr amiraı Minig, bah
ri\ e encümeninde, kongrenin miııt 
mlidafaa teh1ikcı:ıi ilanı 'takdirinde 
donanmadaki mürettebat ihtivntı kar 
şıhyabilmesi icin sim~i terh!si 1iizı~ 
gelen aslcerl~rin terhıs edılmernesı 
hucmsundaki Jayfünnın süt atı ta di
k ini istemis; 

- D-Onanmamızın g-enislcme3İ 
.karsısında denk erlerine ih'tivae 
toğalmıştır. 

Demiştir. Encümen aznı-;ındım biri
si; 

- Altı seneden fazla olan hizme
tin uz-atılma81, hük\\metle b · er
ler arasında akdedilmiş mukavele -

imparatorluk 
· konferansı 

Son baharda toplanacak 

Yugoslavya başvekili 
Çörçille konuştu 

ıııstraıua aıkırıırı Fl
Hıtlıdı ııtırahıttıdlr 

nin ahkAmına aykındır. B. Çörçil 
Cevabını verince kontr amiral ~öy- K nb 27 (A A ) _ ı · lr.-

1 d ·~· a cro, . . yı ma u 
e emı.., .. ır: t ı haf"ld b'Jd" 'Jd·x.· - D J ı· menfaatler· icab tt' m~ 8 .. an me 1• en ı ırı 115ıne 
. ev : :an • • 1 e .. göre, onümOzdekı son baharda, bü-

ı ırse, ı·esm.ı taahh~dl~n ıhlil edecek tün domin~ o~lar erkinının istiraki i-
kr.dar .vazıy~t nazıktır. . .. e bir imparatorluk konferansı topla-

Vaşıngto!1, 27 (A.~.> - Mıl~ m~- nac-aktır. Avustralya basvekili Men -
dnfa:ı komısyonu Mı~ganda. 4~. mil- siz de konfeıansa iştirak ed cek, di
yon dolarlık bOyQk bır fabrıka. ımıa- ğer başvekillerle birlikte J! CörçHle 
sını 1rnrarlaştınn~ştJr. Fabrıka~ı noktaj nazar teatisi yaPılacaktır. 
Ford kumpanyası 1darc -edeeektır. en.ırse iki nazırı.. Avnstralya ·-i 

ot ............. l> • .,.... r.• .Z.."" 1'111' 

mının mOblm b& kısmı burada ta - - 0....... ......... _...,._.. -
M.kkuk ettirilecektir. A~·dn 500 tny- r ' rre in;ıal olunacaktır. Bir Amerikan oapııra 

f İllll•IP ,.,, Hllldl Nevyorlr, ~ ~:.!~)r _ Rokos Ver. 

Budape~te, 2.3 (A.A.) - Finlandi ottin adındaki Amerikan Ticaret 
ya hllk\\meti de Rusyaya karşı ha vapuru şimali At.lantikte batmıştır. 
halinde buJundutunu resmen ilin et- Bu vapur f ngiltereye harp ;malzemesi 
mlştir. ötürü ordu. 
-- -.~-----------------ı• Hıiıııiııııiıiıiiiıııiiiııiıiıııiiiıiıiiııı ............... ~-~I 

Askeri Vaziyet -. .~ 

Ruslar asıl müdafaayı 
nerede verebilirler? 

Kumandada yanlıı bir hareket 
fena nt;ticeler verebilir 

- Devamı clörclUncU aahifeed - ispanya hükumetinin 
000 Sovyetlerle resmen harp Alman ve SovyeUerin Karadenize tahtelba-

verdiği karar Amerika hal~ne girdi birler indirmeleri mümkün müdür, değil midir? 
Budapeşte, 2'1 (A.A.) - 'Rffmt Dün ViJna ve Baronoviski bölgesin-IYük )Jir hamle ile Mınsk bölges nC' ka-

'-ııtıır •ıı•ıılll 11• t<"bUi: de- büvük Alman zırhlı kuvvetleri, bn-1 -Devamı ikinci aahiff'cle --Sovyetlerin talebini iyi '111 U 1 Pel'fenbe günü saat ıs de Kızılor- -...:·;__ ____________ --------

bir tekilde karıılıyacak lırı -ınıt 1iıdır11111- tı~. x;:~!~ 0:::r b~kı~::ı:u~:sıi~ ıırıı•ı -arilt: 
Vaşinaton, 27 (A.A.) _ Sovyet vil h-slk arasında 6 kiti ölmüştür. Bir•============= 

Rusya.nın Vaşington büyük elçisi çok yaralı vardır. Saat 17,SO da Sov- Şa kİ bo 
Umanski ı>erşenbe günü akşamı ha- SO'Ogetler aleyhine nü- )'t"t tayyareleri akın·lannı telcra~la - mı m m-
riciye nezareti müRteşan Sumncr • l J l'J mıslarsa da Macar tayyare defı ba-
Yel!~i zi)•nretle naziJerin Sovyct ara- mayış er ue o "" ta.ryalan tarafından tardedilmi~ler- bal d !) 
zi-sinc ani hilcilmJarından Amerika }ladrid, 27 (A.A.) - So\·yctlcre dir. 8 iT 
hUk~meti~iA resmen maliimattar et- kar~ı mücadele için Falanj partisi, . Budapeşte, 27 (A.A.) - D. N. R. 
miştır. Bılahare öirenildiğin-e göre, gönüllü kaydına baslamı~tır. aJansından: 
Vels, yardım falebinin Amerika tara- Madrid, 27 (A.A. ) - Dün de Perşenbe günü saıat 12 ye doğru Müttefiklerin şimdiki 

hedefi huınustur fmdan kabil olduğ~ kadar iyi bir şe- muhtelif şehir1€rde Sov)·etler aley - Sovyet tayyareleri yere sürünUreesi
kilde kabul edileeegini Sovyet elçi~- hinde nilnıayi.~!cr yapılmıstır. Niima- ne al~aktıın uçarak Raho civarında 
ne bildirmi.~tir. Umanski gazetecilere yi.~rlc>r -ellerinde (ynsnsın Franko, Kaerot - Nedov-Peste köprüsüne hli-
bc) :matında; ) liŞnsın Hitıer, '\'aşasın Mu-.ı:olini) \'(> cum etmişler ve tr.eni mitrnlyôz ate- GI. Dögolün zarar •Ö· 

« - Son hücum karşısında Ame- (kahrolsun komünizm!) i-lı"lr<'l('ri şin-0 tutmuşlardır. Bir ölü, 3 yaralı IJ 
Amiral Darlan ı·ikanın \'aziyeti ve müstakbel muk-s- yazılı bayr:ıklar olduğu hn ld<' . o kak- v:ırdır. ren/ere teberrifÜ 

I...ondra, 27 (A.A.) - Fran ız hu- bil siyasetimiz hakkında açık cevap hırda dolnşmışlnrd1r. Dudapeşte, 27 (A.A.) - Bu sabah Kud". 
27 

(H ") n·· 1: •• 
dudundan bildiriliyor: aldım. Velg Alman hücumun~n ne - Madrid, 27 ( A.A.) - 1spanr:ı, saat 10,20 de neşredilen resmi. bJr husus• u~uhabiri ~~fJ;riy:;;: .. 0~ E-ı ın 

Almanya tarafından işgal masraf- tic~i olarak hasıl olacak bütün me- rcs~ ga~ ri muhariplik ynziyctini tebliğde Sovyet hava kuvvetlerınm . 1 • 
lannın altın veya yabancı döviz ola- "c1elerin Amerika tarafından derhal tcrketmcksizin Ahnan ordusıı y•!1nm- beynelmilel hukuka t:ımamiyle mu - Dün Al~an tayyar~l~n Şamın k:ı-
rak tedive edilmesi talebi Vi~ide ve doshne bir surette mütalen edile- dn Rusy:ıya k:u"Rı }ı:ırbetm('k t\z~re hnlif tarzda Macaristana milkerrer labahk b!r m~baJlesını bombıır~ı ~ 
Fransız - Alm-an işbirliğine harn?'etle ce,gini ta rih etti. bir eferi kuvvet gönc1crmcğc karar hUcumları neticesinde ?dacarib"'tnnın man etmışJerdır. 30-40 kadar olü 
faraftar olanlar için müthiş bir dar- Denıiştiı. Amerikalı müsteşarı, İn- vermiştir. kendisini Sovyetlerle bilrp halinde vnrdır. Bir çok kişi de yaralımmı -
be te~l<il etmiştir. Bu talebine mu - gilteı;enin Vaşlng'tıon büyük elc:isi. Parti umumı katibi Ye devlet na- telakki ettiği bildirJimiştir. hr. Civarda ancak bir hast-nhanc- var 
kabil Almanlar tarafından yapılan Lord Halifaksla Polonya, Lnksem - zıı·ı Joze Luis Are.ıo tarafından Fa- Budapeşte, 21 (A.A.) - Ka,auya dır. Eğer hastahane askeri hedef sa
tnvizJer, Amiral Darlanın '\"Sziyetini burg, İsveç ve Finlandiya diploma - lanjın bütiin taşra teşkHltı şeflerine yapılan Sovyet taarruzunda 20 kişi yılabilirsd, diyecek yoktur, fakat 
güçleştlrecek kadar ehemmiyetsiz- tik mümessilleri de ziyaret etmişler- ~l5nderilen bir tamim, gec2 yarısın- ölmilş, 18 i ağır olmak üzere 41 'ki~i başka hiç askeri hedef yoktur. 
clir. Alman talebi. Alman banknot dir. Fakat hi~ birisi gazetecilere dan sonra bir bu~ukta neşredilmiır yaralanmıştır. Ablan 26 bombadan Seliheddin Eyyubinin tarihi me -

_.,.__ ..... IÜlfflie - ~·onatta bukıamamıtbr, tir. fevkallde vahim hasar olllluvtur. - ~ '91e41Dct Mlalle4e - -
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( R advo Gazete~ı J 
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8000 T. 
2000 'lııır 
8000 T: 
1100 T. 
1000 T. 
8000 T. 
8000 '!'. 
8000 T. 

Patates 
~an 
İl'Üı\ye 
Bamya 
Y.U biber 
Kabak --.... Domates 

t8 1 8 2 

(ANADOLU) 

............... liii -1-.. alma -...,:::r::ı. 
1 - Manfs& ukert hastahanesinin bir aeneUk ihtiyacı i~fn 20 000 k·-

lo aut aÇJ,k .lbiltm-e De almecaktır. , ., 
2 - lltııuhaDUllft bedeli 1800 lira olup muvakkat telilfnatı 185 liradır 
8 ~ . alıelf 14-7-941 pazartesi dnU sut 11 de yapılacajıiıdan istek: 

:ıc:~~i ~ek için her dn ve ebiltmeye ltt'fi'ak et.. 

. ~~Ulildat=-==:~~~a:-=~~e: 
~ 188811 

64.000 
148.000 
111.000 •.ooo 

6DC)O 
8000 
8000 
8000 
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lzmir asliye ikinci hukuk hakim: 
liğinden: lzmir Defterdarlleından: 

Verginin Kazanc · Buhran 
Ti('Hr<'I a<lre.-i Matrahı Vergisi Vergisi Misli zam • YekWı Verginin 

Sene.~i 
Verginin 

Nev'i 
Tarh .No. 

İhb:ırnnme 
No. 

2 nci ihbar Münire Ayturay tarafından kocn· 
sı Eşref paşa Hatay cndde inde To
kaydın solcak 8 nu. da mukim Şerif 
namı diğeri Boşnak Şevket v.e gene 
ikinci karataş Tokaydın M. 364 so
k-ak 8 No .. lu her iki ev.e çıkarılan 

daveti'Yenin ikametgfıhımn meçhuli
yetine mebni bila tebliğ iade edilmiı:; 
\'C zabıtaca yaptırılan tahkikatta da 
ikametgahının bulunamadığından i
liinen tebliğat ifasına ve muhakeme
nin de 3-7-941 perşembe günü saat 
l O a talikine karar verilerek arzuhnl 
. ur.etiyle davetiye mazbatası mahke. 
me divanhanesine talik edilmiş ol -
duğundan müddeialeyhin tayin olu
nan gün ve saatt-a mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil gönderme
si aksi takdirde hakkında munmele
y! gıyabiye icra kılınacağı tebliğ ma 
knmına lrnim olmak üzere ilfın olu
nur. 

Şube ı Adı \"<: soyadı San'atı l~ira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Vra Kr. Lira Kr. Cilt Yarak 

--- -- -- --- -- -- -- - --------- -----
Bn mane }i}min oğ. Mehmed Berber Tilkilik C. 10 19 60 00 10 41 2 08 1 87 14 36 938 Kazanç 

c Abdullah oğ. Hnlil 'J'enekec! Türk P. 26 72 00 9 02 1 80 J 62 12 44 9~17 

• 
Hikm~t Açkurt Fırıncı Knra knpu 4!) 105 21 21 126 00 939 

9 

227 5 
3 

37 

17 
ıs 

İtiraz Ko. 2033 
lkinci ihbarname 

c « İtiraz 
Ko. 116 No. karar 
« ltirnz Ko. 

940 6/ ll/941 

2087 
T. karnr 

Yuka;ıda ısım v~ unvanları ile licnr<!tgah ndrcıdcri yazılı mükellefler namına muht~lif yıllar için tarh olunan vergiler i:;imleri hizasında gösterilmiş. ".~.bu rn~~ellefle!i1:1 yaki 
itirazlan üzerine tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz edilen knrnrlarl:ı ihb:ırn:ımeJerinin tebliği için her ne kadar aranılmış ise de bulunamadıkları foı:;bit edıldıg.mden. ~lan 1tarıhın2ı 4~akio eden gündc>n itibaren On be::: gün kinde itiraz h:ıkbrı ol<luğu 3692 sayılı kanunun 5 \"C 10 ncu maddeleri hüktimlerine tevfikan teblig mnkamına kaim olmak üzere ıhm 0 umır. -4 

lzmir Defterdarh2-ından: 
Şuhe i Adı \'(I oy:Hh ~ırn'ntı Ticaret adı-eı:ıi Verginin 

mntralıı 
Kazanç 
vergisi 

Buhran 
vergiqi 

. I. :\T. Misli 
zam 

Y.ekun 
• V-erginin Verginin Turh ihbarname Üçüncü ihbar-

:::ene:::i nevi ~o. No. name 

Bnımıahanr 

'Basmnhnne 
Bmımahane 
R:u;mnhnııc• 

Orhan A rglider 

Yusuf Kncaoğlu 

Hakkı Kar·Jdamaı· 
Hakkı Karndnmar 
H~kkı Knrad:ımar 

toptan 
:ebZl' 
otelei 

kahveci 
lrnll\•eci 
k :1 h \"(''(' i 

Azizleı· 1 

Krm<'r C. ;; 

Fevzi P. B. l Otl 
Fevzi P. B. 10/1 
Fevzi P. B. 10 ı 

Li. K. 

200 

ııoo 

128 115 
12~ l f) 
1 ~8 15 

Lira K. 

80 00 

!lO !)fj 

4 05 
·J4 8fi 
44 S5 

Lira. K. 

1G 00 

18 1fl 

81 
s 97 
s 97 

Lira. K. L. K. ı~. K. 
----

!'16 00 

lô :l7 121'> r>2 

4 86 
!'i~ 85 
5:l gr, 

!'138 

936) 
9~7) 
9!-l8) 

kazanç 

kazanç 

'kazanç 
kazanç 
kazanç 

94 

131 

Da,:;mahnne lcl:il talk tası 1 met P. Bal. 2G5 12 5!-l 04 !-l18 16 934 kazanç 1793 

imali 14 '00 

Ba~mnhnn<' Hamit Öz 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin Nlilrn b{'dcıli 44850 lir~ı 100 ton ~abunun 8 temmuz 
1141 snlı giinii ,.;ant 14.30 da k-npalı zaıfln eksiltme~i yapıln

caktır. 

2 - 1lk teminatı :=1363 lira 7;) kuru~ olup ~artname i her gün ko
miı:ıyondan nlınnbilir. 

:-: - 1stcklilcırin 24DO sa~ ılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim e
decekleri teklif mek1.uplarnu havi Jropalı zarfl:mnı belli giin 
'c santtnn bir saat evv~line kndnr lstnnbııldn bulunnn komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

23 28 2 7 2:rn:J 

Vilayet daimi encümeninden: 
Ödemiş _ Adagidc yolunun 6-t 670 inci kilometresindeki bir ayağı yı

kılmış olan betonarme tahliyeli köprüde nyak inşası, tabliyenin yerine 
konması ve 2X5.00 metrelik ah~ap göz \'C bir kargir ayak iJaye,:;:i 7097 li

m 75 kuruş keşif bedeliyle 28 6; 941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
hÇtk eksiltme.ve konuldugunclan i:::teklilerin 24HO sn:rıh yn~a hükümlerine 
gore hazırlıynookları teminatlariyle birlikte 14 Temmuz 1941 Pazarte.::ıi 
~nal 11 de Vihıyet Daimi Encümenine baş vurmalan. 28 5 (2421) 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 

ameliyat Temmuz 1941 ayı zarfında şebekede ynpılmn ı icabcden 
dolayısiyle: 

ı. - 13 ve 27 Temmuz 1911 paz~u· 
l D:ırnğnç 

1 ı Teperik 

Ill Alsnncak 

IV Rasmahaııe 
TX Eşrefpnşa 
:XV Kiiltlirpark 
2. - 6 ve 20 Temmuz 1941 pnznr 

V Çar~ı 
\'[ Bııhribabn 

VII K:ır:mtinn 
nır C:üzel~:nlı 

X Konnk 
Sektörlerincle rereyaııın ke-.ilereği 

ilfın olunur. • 

günleri saat 7 den 17 ye karlar: 
C. Bayraklı 
n. Turan 

E) Karşıy'3ka 
];') Karşıyaka 

Borno\•a 
Buca 

ı 

Kızılçullu . 
giinleri saat 7 den 17 r~ karlnı·: 

XI Gazi buJyarı 
XII Mezarlık bası 

XIII A :ım;ör 
XIV Gazi bulrnrı 
X\'l G limrük 
sayın halkımızca bilinmek iizere 

inhisarlar Umum 
den: 

müdürlüiün-

1 ... • c ••dd • n• " • d l - Ç:unaltı Yn\"Şan ve K:ılrlırım tuzlalarındn 100 kiloyu geçen satış
zmır • mu eıumum li[ID en arua tuzun mu ·t<·ri ,·a~ıt~ııarrnın nmn~rıhiıeceği rer ka<laı· ihtiyar olunan 

Ayda 20 lira iicretli IüışarlaH Eı·kek ce7~ı e\ i Cardiyanlığı açılını~tır. nrnsrnfa mıılrnbil !W7Ş numara 1ı tuz k-:ı.nunumın 4 cü maddesi mucibince 
Hapishnneleı· nizamırnmesinc tevfikan 2=> y~ışıııdaıı aşağı ve 40 yaşını Oıl 1 mali yılı zarfında Çnmaltı t uzla~ıncla beher kiloda 15 Ye Yavşan kııl-
tecaviiz etmemek iizere tıılirı olanlann hemen Adlbe l•:ııcUmenhw müra- lınm luzlnlarıııcla 12 :--nntim mahr<>ç mn;;;rafı alınacaği ilan olunur. 
caathm iliin olunur. (2·J26) • 24 2S 2 r, (2302) 

AK~EKİ TiCARET Bankasının 31-3- 1941 senesi mali vaziye-ti_n_i 
ı . · gösterir BİLANÇODUR · 

AK T~IF P ASiF 
ÖDENMEl\IİŞ SEHl\IA n~: 
KASA: 

13aııknnot 

Giimüş 
UfakJıl,. 

RA. 'l'Nl KARŞfLIKLAH 
İleride nıkuu muhl<'nıel zımırlnr kar. 
şılığı mukabili tahvilat 
İhtiyat akçesi mukabili tahvilat 

ESHA~1 \'E 'fAH VlI..A'l' C'ÜZl>ANI 
SENEDAT CÜZDANI 
llORÇI ... U CARİ HESAPLAH 
fü\lTİA 1~LER1NDI<~N 1'1ÜTE\ l•~LlıİT 
ALACAKLARIMIZ 

Ecnebi milşterilere satılan mal beck
lindeıı alacaklarımız 

Emtia hesaplanmııın zimmı>t lıaki,vesi 

ve mevcud emtia • 
SAİR MUHTI<JiıİF BORÇLULAR 
SAR1T KIYME'I'LER. DE'l\IİRBA~ E~Y.,.\ 

. Büro mal-inaları 
Kasalar 
Mefnışat 

Snir menkullel" 
GAYRİ MENKULLE,R 

Bankanın kendi islerirıe tahsis 
~dilmiş binalar 

Bankalar kanunu mucibince el<l n 
çılmrılacak gayri m<'nkııller 

BlNALAR 

30150.00 
2.JJ) 

16,07 

4160,00 

13540,00 

:> 18ll6,63 

J löl>O 1,67 

1234,50 
3203,67 
2300 
6454, 11) 

62720,00 
ö041l,07 

' 
17700 

13860 
129911,58 

15387,46 
167398,30 

' 
84725,6S 
l!H92,2i 

48044,80 

SERMAYE 
1HT1YAT AK<_;E~I 

ll<' ı·ide nıktrn muht uwl zar:ırl;ır 
karsılığı 

ı ıı:m den e\'\'elki ~ne! ı· iı;iıı 

ayrılmış olanlar 
Hla5 \"e müteakip 8efü']N· için 
n~Tılmı~ olanlar 

.MUHABIRLEH 
8Alıt ,;\IUH'l'El;İF ALACAKLILAH 
J!140 :'l·:NE. 1 I\ART 

4141 

28822.00 

• 8472,00 
37294 

• 

ERAZI VE EŞC'AR 

!109,56 

15686,1'>5 . " . ..... 

NAZlı:f HESAPLAfl 

• TEMİNAT MEKTUPLARI 
TAHSİLE l\fE\ .. DU SENEDAT 
CÜZDANI 

Mürakip 
H. Ali 

· 21577B,71 
:~sa,ı;o 

Mü rakip 
Taşrada olduğu 

583351, 16 

216167,21 

799508,37 

NAZ.1:\1 HESAPLAR 
T~MJNAT MEKTUPLARI 21f)773,71 
TnhsilC' m('\"dtı ·ene<lat 38:1,50 

f ~ 

AKSEKi TjCARET BANKASI 
1Zl\IİR )IERK1'JZl 

r. 

S. Gündoğdu A. Otay 

500000 
41435 

98,05 
11177,89 
30640,22 

583351,16 

216157,21 

799508,37 

, .. 
" 

lı. '--

cilt va. 

6 Üçiincü 7220 No. 
karar 

2 

2 2 Üçüncü 103 tem -
yiz :kararı ~--~-------------

2 4~ 3 ncii 15/5/940 
tarih 1485 No. 

ZAYi 

lzmfr levazım mnirliıii satın alma komisyonundan: 
l - Tahminen beher kilo u 7 kuruştan 400 ton kuru 

usuliyle alınacaktlr. 
ot kapalı zarf 

2 - :Muhammen bedeli -28000- Jirn olup muvakkat 
liradır. 

~minatı 2100 

3 - Şartnamesi komis) oırnmuzdan verilmektedir. 
4 - İhalesi 2/7 1941 Çr.rşarnba günii snat 16 da Geliboluda Eski şu

be ~inasında komisyoııumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin mezkur gün saat 15 e kadm· teklif mektuplarını ko-

rnisyon\)muza vermeleri. 16 20 24 28 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ezinedeki birliklerin senelik ihtiyacı olan 380 ton ~ığıı eti k:ı -

pah zarf usuliyle atın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihale. i l 0-7-941 perı::enbe günü saat ı ı de Ezine. 

deki askeri satm alma komisyonunda ihalesi yapdac-akhr. 
3 - Muhammen bedeli 220400 lira olup muvakkat teminatı 12270 

liradır. 
·1 - İsteklilerin ih-ale giinti ihaleden bir aat t>vvel teminat ve 2490 

"nrılı kanunda ~·azılı vesaikle birlikte Ezhıe satın alma ko -
misyonuna miirncantları. 25 28 2 6 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Hayr:ımiç birliklerinin cnelik ihtiyacı olan 220 ton sığır eti ka-

palı z11rf u uıiyle satın ahııacnktll'. • 
lhal~ i J O temmuz 941 perşenbe günii aat l 7 de ezinedeki 
atın alma komi~yonurıdn kapalı znrf u><uliyle ihalesi yapıla -

caktır. 
3 - l\I uhammen bedeli 8"000 lira 'e mu\·akkat teminatı 5600 lira

dır. 
4 - İsteklilerin ihale gününe aatindcn bir ~aai evvel müracaat ve 

2490 ~ayılı kanunda yazılı ve. aikle birlikte ezine satın alma ko-
misyonuna müracaatları. 25 28 2 6 

Unwrbeu askeri 8!ıtın aıma. komiB7/onıuula.n: 
Cm um İlk 

Cinsi :Miktarı Tutarı l'eminntı Milnakn anın İhalenin tarih 
gün ve saati 

Sığır eti 

Sığır eti 

Sığır eti 

Kilo I~r. Kr. Lr. Kr. şekli 

66.000 23760 1782 00 

218.000 78480 5886 00 

218.000 78480 5886 00 

Kapalı 

zarf 

Kapalı 
zarf 

Kapalı 
znrf 

7 /7 /941 pazarte8i gUnil 
saat 11 de . 

7 /7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

'1 7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

--------------------------------
Sıgır eti 218.000 78480 5886 00 

Sığır di 88.000 81680 2376 00 

Sığır eti 54.000 19440 1458 00 

Sığır eti 42.000 15120 1134 00 

Sığır eti 20.000 7200 540 00 

Koyun • ütli 14.000 6580 493 50 

Koyun 3.000 405 30 0-0 
yoğurdu 

Koyun eti 3.000 525 39 00 

Kapalı 
zarf 

Kapnh 
zarf 

Kapalı 
zarf 

Knpnlı 
zarf 

Knpnlı 
:mrf 

Kupalı 
zarf 

Açık 
Eksiltme 

Açık 
Eksiltme 

7 7 /941 pazartesi glinü 
saat 11 de 

7 7 /941 pazartesi "günü 
saat 11 de 

7 7 1941 pazartesi gürrU 
ımat 11 de 

7 7 /941 pazartesi gUnü 
saat 11 de 

7 7 941 pazartesi giinii 
nat 11 de 

7 7 941 pazartesi giinii 
saat 11 de 

7 7 941 pazartesi günü 
ant 11 de 

7 7 941 ;pazartesi günii 
saat 11 de 

1 - Ayn ayrı şartnamelerlo yukarıda dıı ve mikhırı yazılı 11 ka
lem et, yoğurt ve siitün hizalarında gösterildiği giin ve ımatl~r
clc knpnlı vıe açık miinalrn nlar yapılacaktır. 

2 - Runlnra ait şartnameler her gün komisyonda görülür. 
3 - Kapalı zarfla rnünakasnsına i~tirak edeceklerin 2490 sayılı ka

nunun 2 Ye 3 üncü maddelerinde yazılı vesika ile ~·ine bu knmı
mın tarifatı dair<!sinde teklif ve teminat mektuplarım bildiri
len sa~tlardan bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Ça
nakkale askeri satın alma komisyonunda bulundurmaları. 

25-27-29-1 2208 

' 



SAHiFE 4 (ANA.DOLU)' 23 HA21RAN 941 Cuma.rleai 

lıustraııada hava mu. KOMONiSTL~~i'~:~ŞI TED· ! INGILT~~~r~El::MINAT o 
dal aası tedbiri eri BiRLER ARTTIRILDI 1 Londrn, 27 (A.A.) - Rbyter mu- .... 

Telgraf Telefon ve Ajans Haberleri o 
Ielburn, 27 (A.A.) - Avustral- Sofya, 27 (A.A.) Zlhinlerii knrış- ~:ırbfnin bir telgrafında. zannedil~ 

~ n hava nazırı, du\:man tarrareıeri- tırmaı. içın komunistıer ınrafından gın~ gör?· geçen ~ıı gu!1~ •. ~~adrıd- Atina sefı·n·mı·z ve maı·yetı• er-
nin muhtemel hUcuml:lnns kar;;ı arfedilen gayretler li:nrşısında hil • dekı Jngıltere bUyuk elçılıgının taş.. 
tnyyarelc>ı·in ::. <>rini tc! bit edl"cek knmet bnzı tedbirler nlmıstır. lnn~asr~n m~tevellid ha !lr la- A • 

olau bli~ Ok }il' ı-adyo i tnsyonunun Ne re~lilen bh'.beyanna~e. ile halk ~l~;i;\n1~~:~~1il!~~k~ıj~dnn tnmn - kanı Istanbula geldıler 
kurul3cnğını bildirmiştir. Efradı. gc- nldıg1 bır haberı başka bırme n11k- · . . . ~ . . . 
rn' ve t . 1 kt r k lctmeclen evv~ı mevsuk olup olmndı- A 000 lstanbul, 27 (Telefonla) - Atına,bck ve ıkı katıp Bulgarısfan yolıylc 

1b. dn)yarc ~r uza nn ge ır en ğmı tahkik ctm<>ğe ve resmen teyid imanlara göre elçimiz Enis Akayken, rnlistcşar SU· Edirncye \'e orndnn dn bugün şehri-
tes ıt e en yenı alete nhştırmnk edilmi\•en hnberleri nwanlan polise D-- • • levm:m Kıran, ntnşemiliter Sevfi Kurt. mizc gelmişlerdir. 
· · d h ı b · 1... ı k • • · - ...-. tarafı bınnci aah.ifede · • ıçm er n ır meAL.ep nçı aca tır. ihbnr etmcğe davet olunmaktadır. r ·tle- k d 'J · •1 "Ik - ------------• 

ıımanuada ıoı ıaç. 
tl.kQB llddat kabıdiUO 

Boylece deniz vıe hnva ku,·vetlel'.inin YnhudiJere aid radyo, telefon alet~- kun g' el~~ştıı.eı·rı,3,;bıOt"çnrpışhnıl:ılndr vu- 8. Amen•ka J d 
k ı . . ,• ,~ d dil l•t' . '-' un cep e er e or_ aponya a ço uzun o an Avustrnlyn sahıllerı ı ı musa e:e e ece• ır. dulnrırnız mahim muvaffakıy('11er e.1- 6 .. d 79 t 

boyunca de\Tlye gezmelerine hncet 000 <le etmişlerdir. Bu muvaffükn·ctl r va. gun e agyareye 
knlmı.racaktır. Sovyetlere göre kındn bildirilecektir. · • L,.t. A "k .1 K b. d d .., · •kt"k mukabil 108 tayyare 

B ( b" • • aahif d l..ondrn, 27 (A.A.) - r fosko\•n rnd- a 10 mert a l e a IOe e egJŞl l 

Ask A V • t Esir:~il~~~mcı:'~erfori eAİm-;. ro1 su bu ~b~h Finlaıfdiyay~ ıİm~re anlaşıyor haberleri asılsızmış düşürüldü erJ 8Zlye . ' fi t>t olmakla ıthnm ede~ Fınk~I"(' şıd- .. .. tarın bu harbe Rum nlerı zorla se\·ket- detle hücum etrn· t' V . t 27 (AA ) 1 .· ın Tokyo 27 (AA.) _ Domei njan- Lon<lrn, 2ı (A.A.) - Dun gece sn-
- Baı tarafı ı inci aahifedeıı tiklerini, Rumenlere itimad etmedikle- Sovvet F'nJ ışdı_r. h d d d t aş1{1g on, h f'ld · · b'Jd' ~fd1!:.~ l • smd'.ln. ' · hillerimizi çok nz miktarda düşman 

dar ilerfomi ler, bu suretle Almnnlnr rinden her alaya 40 Alman askeri koy_ ııi bir. hadise ı \~~u ıh~l l u. u hu~. An ye- ~.a ~ anc~~ ~lı k e!lk ı ırı d ıgı~?r ja~o~ hükumeti namın=ı söz söy- tnyynresi nşmış, şarkta bir yerle cc
m:ıl Ru toprnklnrınn girmiş ve.rn gir- chıklnrını, Alman topçusunun Rumen rilmedil'ri njbj Hnltık c ugulek atJIJ\:~: ve- ~kotre, dAmm~nh'"'d e sıkda dn~las~nşt· n B'u lem eğe selfihivetdnr bir • şahs,iyeUn mıbı şnrkid-e bir noktaya bir knç 

k 'tz b 1 ı d k11\'vetlerinin ·1rlcasındn ver aldı· 0 
,., ' mern e erı vo- 1 ısn ı " e a e 1 mı ır. · · bomba atılmıştır Ha a · t me ı ere u unmu nr ır. Fakat asıl . •. . • . gını, Jiyle Lcııiııgrad nzerine bir Atman ile- muahedeye göre, Meksika hnrp bn- ifadesine göre, japonyn kabinesin- • ,· · 8 ~ "~ zayıa 

Ru hnttı müdaföasına henüz ynklaşı- Rumenlerın hnı ~d~lej htm bulun~u~- ri hn~keti n.'tlpıldığına dair de hi~ bir kımından esaslı ehemmivet · haiz o- de değişiklik olncnğı hariciye nazı- m~dır. zn.., uıt h.ak~ında şımdıye kndnr 
Jıp vnklaşılmachğı eöylen<'mez ÇUnkiı lnrmı söylemişler ır. Tayyare1erıtnJz . · h be • 1 1 . • 1 

• • • ' ' haber gelmemıştıl'. 
Ru . ordularının as 1 h b' . :. n tnnrruzlarında Romnm·a YaR şeh- ~ enı ~ r n ınmamışhr. J:m mndde crı, garp ynnm küresınin rı I\I atsuokanm istifa edeceği veya Be.rlin 27 (A A ) D .,. n n 
recekler' ve Almn ıl ar bı neredhe lve-1 rind nske;i hedefi re lıiic;ım ile bll- ~:rkJın, 27 (A.A.) -· Alman ordula- şimalincleki memleketlerle Amerikn- ctıniş olduğu halde ).losko,·adn çı- jnnsmda'n. . . - . • . • -

ı n nrııı u cep e er rı ua ·um:mdnnlığının tebliği· dnn baskn yere ilıraç ~dilemiyeeek ı ı ı b ı · · 
nçıp nçanm ac.nklnrı meçhuldür Eğer ,\ lik tııhribat ~ apmı.,lnrdır. ı)onnııma ... ~ham kuvvetl : . 1 r B " • k b'İ A .k ~ı k 'k - •nrı an ıa er er (mnnnsız ~ayınlar) Dün g('cc lngiliz hav'!l ku\?Vetleri 
....,ovyetler, iı ıl harbi daha geride ver- Cenup bö!K~ inde bir müfrezemiz, gilter'<!.ticarct clonnnmasına ~~ız. ~- hrı·kfı un~.:u ~il~" u:ıdıf a, e ·~ı :a şeklinde tavsif edilmiştir. Flct~:ig-Holttin ve Yetsnlyn _ Rhin 
~eği kar:ırlmıhrmış bulunuyorsn, bu- Purut nehrı.nı geçere~ cllişm~na ~ir cadelesin<' muvaffakıvetıe dC\~~:n me~ muh~~e ~l3uğu ~irmk a n-ası .1 ·a~~~ ooo sıınayi bölgesi mmtn~ası üzerine bir 
güne kadar olan muharebelerin ehem- b. kın \Cl'mı . 100 esır, 1 mıtralyoz, mistir l'ir d . ıt" . ç . aç . mı y lah·ırı haıa tabllaYı• nkın \·flpmışlnrdır. Bır çok vcrlcıe 
miy.eti bU) ük a) ılmnmak Jiizımdır. J tilf<'k -~!~ıştır: !\Hi~rcz:. ef~adı tama- gn;bm.da !:ı ,GO~n~~~l~kı~, dil~~r:ı~a~~ h~~nfa~lz~~1;s~n veb~~cktır. tim geli i · güz~l bombalar nhlmışfır. İn -
nk ıne olarak biiyük a kcr yığınakları ne~ . ng ~e nlım dönmuştür. misi, uwyarelerimi?. lngiltc~nin şark ve cı\•a gibi mad.:mıcrd:• Ban :mtaıı .;nncn zayınt :ızdır. Askeri olmıynn 
eğ. r imdiki harp nhn ında yapıl mı _ e) nz u yanın bazı Y"rlerine Kı- :ıhili nÇıklrırınd ıs b" to ·ı·toı 1 S v 1 'k A • ır. A ~ aş - I blnnltırdn bazı ha~:ırlnr olmuştur. 
n, şimdiye .kndnr oJcın hnrekiit, hn)•p lll üııifornıasiylc . üı~i~ile~ fanl hiı· ~ilep hntu·mıslaı~ır ın nı u u. . "!: r"'r ~ ~;rbi~crita !}e Latın .etme- BATIRILAN GEM LER VE TAH . ;mdiyc kndar öğrenildiğlnc> gör~ 
bakımınd:m Almanya lehin<? bir man- j~ ~ı:rn mUfı: ;.esı gorUlmilş ve tam Cenubi Jngiltered~ bir tayyare mey- d•. ~~l~şmaları~n~n fı: ıy~cakdd ~~f- RI p EDiLEN TAYYARELER g ce avcılarımız bi1' clüşm:rn tnyyn-
znrn gö·tcrcl>ilir. )!r. e~akkuz ıçındc bulunan kuvvetle- dnnınn hücumlnr , 1 t ·' l 'lt 1 

• ş angıcı n ec ı - 1 ·si düı:ılirmüşlerdir. • 
• ovyet tebliğine göre, ~ liıı k i ·tik~ ınıız t:u :ıfmd:m ta~ zarntınınd:ı ke~if re s.~hillel'ine • m~\~~~c~ı~ı~toı~~~i~ mektedır. .Knhire, 27 (A.A.) - Hnvn teb- Londra, 27 (A .•. ) - İngiliz bom-

m tindeki tnnrruzlar tnrdcdilmi , Bu- :". b~nlar tamamen ımhn ve esır edıl- devam edil mi tir. Üonanmavn mensu,p 000 }iği: barc1ıman tayyareleri dün gece AJ -
kovimı ılg~ inden Purut nehrinden nı~tır. . . uzun menzilli top oataryalarimız l\fanş- M Mec)ı•sı•nde Suri\'ede Rnyak Dirizor ve Hu- manyanın şimnli gnrbisindeki hedef. 
sin~ali geçmek i tiycıı düsman kuv.vct- k_.ene _Be) .n~ nu yn ?.1·~~ı~ırıdc c~sus- trı dlisman k:ıfilel~·ine ateş acmışl:ır- • nıus hnrn ilsleri bomba]anmış, Yerde lf're hücum etmişlerdir. 
lerı atılmı tır. Romnnvn cephe ınde •u mak adı)le 4 - 6 kı ılık para1utçü- dır •">6 hn2irnııda Sid' B 'd d" 0·· .. k 1 t . . l . • Londra, 27 (A.A.) - İngiliz ha-
t:ımamiyl" Huslıır hfiki~ıdir. Alman r grubu iııdirilmis. fakat ~unlar da ma~ı ~rıhnş. lic.llerine v~ T~~~~ı~ ~m~~: UD geçen muza ere er 1. 1 -a1yare tahwrıı>t ~dıl~ ş, bır çok tay- va nez~reti istihbarat bürosunun bil-
tebliğ'ine göre ise cenubi Galiçyfülmı mnmeı_ı .vıık~l:ı~~ış, a kcrı makan~- J,cıSJndn düşm:ın h:wa batarr.-ıların'a An'kara, 27 (Telefonla) - Büyük ~ are asara ugrn 1 mış ır. dirdiğinc göre, pazarte:;i gi\nil şimali 
ilerliyeıı Alman ktt\\'<'tleri L-emi; rgi ._ra w~lı~1 .edılmıstır. Bunl!trın her bı- hUcum edilmiştir. Dün de Ma~~t.~ dü~ .Millet )'{celisi bugün Şemseddin Gü- . !Iu!11~:;tn petrol depo1arı berhava Fransn üzerinde diişürülcn 9 Alman 
isga~ etmişlerdir. ıncl~ \erı:ı rtıd~o buh~nmuş~ur. P:ır:ı- mnn knra ve deniz ta~-yn~rine za .j_ !'n~tayın riy~sctinde toplanmış ve edıl~ıstır. . . . nvc~ ~ayynr.e i ile son altı gün içinde 

Bınnenal(Yj h bu cephedeki Alman -~ıtçul re .ktırşı dnhn Rıddeth tedbırler : t \'erdirilmiştir. 3 ıstıklal hnı bı maJOlleriııe Yerilec{!k w Lıbyada, Gnzuılada mış Yerlerıne lngılrz hava kuvvetleri tnrafından 
yarma hare-keti gUndJ'.>n gliııe inkişrıf .ı m~uıtır. .. . . 1 000 para mükafatı ile Budapeşte sergisi- ngır t:ıarruzlar yapılmış, yerdeki ttıy- düşüriilcn düşman tnyyarcteri mik-
ediyor ~emek.tir. Ve • ı~cnrlarrn drı Ukra!lra.dn i:luş!11a11 ~ava. yo~yle hır 1 ~ • J h k ... ne iştirak mas;nrı olmak üzer3 gön- Ynt'elere mühim znrnr \'erilmiş, 6 sı tn- tnrı 108 i bulmuf;tur. Ayni müddet 
harbe gır:me: ı) 1 burndakı Rus ordu- .<J~; et. ındırm.ek ı~temış, hır Kızıl s~- 4'Urıgeue are at derlecek 15 bın Jiranın 1\facnri tan mmnen tnhrip edilmiştir. Bu harekat- 'l!lrfında düşmanın şiddetH ntesinc 
unun vaziyeti, bii::.bCiUln fena olmağa \ ~ı.ı ~ilf;z~. ı .~etı erek hem"n hepsı- - Baı tarafı bu.inci aahifecle _ ldiriııg hesnbındnn tcsviyeqi hakkın- ta 4 Almnn n\'eısı ile bir bombardıman rağmen lngilizJer 19 avcı tnyyn'f.<'. i 

n.nın~t>d göriinmektedir. Ve bunun ne- 1 ~~. a ~~ t~r. b t:kl . znrının bulunduğu Emevi~·e camii de da bu dcv1etlc yapılacak anlaşmanın tayyaresi ve 11 lt:ı.h"nn avcısı dilşürtıl- ve ~;alnız 16 pilot kaybetrnlqlf'rdir. 
tı~ı .o!nı:ak Polonya hududundn Per- ~cın~~ ;;;.1~~n~m~zı~: ı~ta muhasn~a hn~rn uğramı,.tır. Suriye bnş,·ekili birinci müznkerc.cıi bitirilmiştir. mü , <liğcr bir çok mihver tayyaresi Londrn, 27 (A.A.) - İngiliz hava 
Z?~ıc;ı ı tı~c~ada. k:ılkan Rus kuV\'eU~- ~ ... k t. h · ti ::cm~n.danı da hu- llnlıd hey, bu Alman taarr.uzunun ooo hnsarn uğrat:ılmıştır. Donanma ve bom- l:ttv\·etıeri Almnnynda 16 geceden 
rııı;n .kenc~~ıkleıia~d n burasını terket- ~·~~ı ~~Y~~ı~r~lner~~nku~~:~~~ aln. ,·.ıhşiy:me olduğunu söyl.cmiştir-.. ITAL YADA BiR YASAK bnrdıman tnyynrelerimiz Italyanın şi- beri mühim hede.fJeri bombardımnn 
me erı :mu eme ır. z 1 h 1 ır. Alman orduları Emevıye camıınin 1 h'll · d h' 1 d k' b' ermckted1rler Bılhnssa Kolom~n 

Maamnfih, Ru~ ordularını, Alınan- . .or n . :1r~ sokulan ~e cephemize 1ngiliz ordu u topçuJan tarafından Bcrlin, 27 (A.A.) - Nöye Zührcr ~n. ~ 1 erm 5l . 1:11?Ye atın a ·ı ır Dusoldorf dn° dahil olmtık füer~ 
larm um<luklnı·ı gibi Ru toprakların- ~a~.aııAIJ .. ı ko\ nnmında h.ır Almnn. ne- bombnrdıman edildiği hakkındn bir Çaytung gnze~sinin Roma muhabi- l~ıı~ıdle:ıte ~nl :ışnDg~_ıkı b\~pura tnrnd isa~et Rhur endüstri mınfoka Kici ·ve 
da kısa bir znnınndn harp harici \'ap- eı 1' mnn ordu unn hıt:ıpla; Hıtlc- , .. ılnn h-nber verm·Rlerdi n· ri bildiriror · ~n) ~ mış er. ıger ır vapur fi ngır \'"lhelmRhaf"' d · ü l '. Al 

k 'ht' 1 1 h'I' 'd · rin harekiHına on ,·ermel.e · · · t · ' ' 1
" • mnen - İt 1 • • surette has.'lra uğrnmıstır 1 ~ "'n enız s erıne ve -

~::1 , ı . ın~a c n ı. ın c değ.ildir. Çün- mi ti. ' rını ı~ e- aleyh bu fonrruz, Araplar nrasında a )~ada ~·abnncı ı;ıd.rol:ırı dinli - · . .. '.,., "'. · . .. mnn işgalindeki üslere taarruzlar ,.3 _ 
ku buglin i) - 6 mılyondan 1baret ol:ın ~ ~t kt 

2 
Al • . asabiyeti mucip olmuştur. Hakikat Y.enlerın ceznlan 3 mısli şiddetlendi_ .~u~iln en :ışagı ~ ... hın tonluk 3 b~- t>ılmıştır. Ayrıca Fr:msada bombnr-

bu ordunun. kı. a znmnnda tnlim \'eter_ n ı. ~ nınn ttıhtelbahırı tny- şudur ki Ş:ımhlar müttefiklerin eh rılmiştir. ~iık "t:tpur batırılmıştır. Bu harekat dıma11 ve avcı ta,. l . 
bire görecek 2 - 3 milyonluk bir l,uv- Hl~el rımız tar:ıfmdnn batırılmışhr. rin hnrn'p olmam~sı hıtkkındak' \r - ' ooo csnnsınd11ki tayyare 'kayıbımız beş tn- bir şekilde t.anrru~z~ n~e ~!Jı ce~urane 
vetle tak\iy i mumkiinclilr. Böyl1.• bir ..ondrn, 27 ~~.A.) - ,fo kovndnki nn 1nı memnuni:ı;ctle 'karşılnmı~l~r - HlllDISJ•llQA ZELZELELER nedir. ı~rdır • 

1 eşı er )npmı!;-
mu\•affakı~ et, unC<'lk umumi harp cl..i R ~:t r rnuhabırmdcn.: dır. Mat eflkJcrfn :fınrekiihnd " h' - n "" 11 Kahire, 27 (A.A.) - R smi hava · • • • 
bir kaç Tnnenherg meydan muharebe- .\!~ ko\•nd:ı g oo ynrı md11n saat de aııcak iki kişi ö1:nüş \'e 7 tşie J'~: De~hi, 2 7 (A.A. - Kalkflt:ı \'C di- tebliği: Vışt kıtaları 
. i vcrmekl~ kn~!ld!r. Yani bir ı:nn~·dan if e_,k~~nr. ~k4aktf kg zmek yasaktır. rnlanmışt1r. Ve bunların hiç biri cami ğer hır Hind şehrinde saat 17,30 ve Tayyarelerimiz Rayııkta 4 ViQi tay- Benaz bayraklar' g l 
muharebe ı degıldır. Daha genı ölçU- ;ıgnzu_t'ı . İ ı; c c 

1 
apnıuıcnlctır. Res. civarında lHmüş ve :varalanmış de 17,66 arasındn yer sarsıntıları olmuş yaresini mitralvözle tahrip etmişler 3 ıa e -

de bir k~ç me)dan muhnrebesi knza- mı t~tlZ\ ~ ı 0 m~)1'an nr herhnngi bir ğildir. Alman bombard;manımn fov: tur. <lir. Di~r b:ızİ tn.yyarcler hn~ra uğ: diler ateo açtılar 
nılmnsı hzımchr ... un e < 0 nşamnz ar. lid etti"· ı h kk d h 1 ooo 1 

"' 
Sovyetİe.ıin gcri<f<'ki miidcıfonlnrı, -~os~o\•a, _27 (~.A.) - .. Bugün taf.ilatg~·ozkYua: a~ü a ın. a .en{!z 1 t 1 k k f ratıl~ıştı~· J?irizordıı 3 Vişi tayya.resi ~u.d~s, 27. (A.A.) - Şimdi ifşa 

Diniyeper \e Diniester nehirlerinden ne ıedıJen ~ır kblığdç .denılıyor ki: çıkmışsa~ dn dcrhalyti.~ d~ır .. J )~~ıını mpara Or U OD er8DSI tahrıp edılmış, havn meydanının bma- cdılfüğmc göre Avustralyanın sabık 
geçmektedir. 3 _ 4 ene C\ \'el Sovyet- , · ani ay Dılo, Daranovıç mıntakn~ın- amın şimnlfnden u:~ı~ve ru ~ticrı~ - Baıtarafı t inci aahı!fede _ lnrı da ynkılmıştn·. genci kurmay başkanı genemi Vilso-
Jer burnda mıit<'hcıs ı \'<' nmt>lc olnrnk c. 1 ccrcy~n odcn muharebelerden kuvvetler şehrin 2,, ki;~: tm . partisinin bir mümessili refakat ede- Avustralya tayyareleri Humusta 4 nuıı emrinde Suriy.ede mtitte'fik kuv-
300 - 400 bin ki i çalı tırarnk trıhki- 1~01.ırn.,- kı .bu mı!h_!lr~helcrd~ Alman- !inde Şam. Humu; yolu e01;~~1~~:- C<'ktir. ' tayyare tahrip etmişlerdir. Diğer :}·er v Uere kumanda etmektedir. MUttt'-
mat yapmışlaı·dır. Yen. ı1 muharebeyi 1 aı tgır bır mnglubıyete ~ıgratılmış- Fadnanaya hUcum etmekted' 1 .. Londrn, 27 (A.A.) - ÇörçiJ, btı - deki tayyarelere <le zararlar verilmiş fik kuv\'etlerin amansız ileri hare ~ 
hurnlnrdll vermeleri miimktindür. Fn- ?,rt.ır. K.ıt~larımrn 26 hazıran gecesi Humus, scvkillceyş bakımından 1~ er. ı:.un Mısır yolu· ile L<>ndraya gelen tir. Petrol ve rnUhimmat depolarına ketler~ karşısında ~ezgin bir hale ge-
kat Almtınların da har<>kat planında .\{'ll! ıne\ z!lere geri alınmışlardır. Bu miyetli bir mcrkezd·r e em Yugoslavya başvekili general Simo - ·8 nbetl . len Vışi ku\'V.etlerı, Almnn sistemini 
bunları clü. (inerek bıarruw geçen or- Jcnı mevzılerde yeni bir haret~et için Milttcfiklerin ile;.· h k ti . . viçi kabul etmiştir. General ilk fır- ı · er olmuş, aynca hır tan•are tatbik ile petrol mınt.akasında bevnz 
dulanna ona göre vnzifc v"rmiR bulun- ccemmıi eylemişlerdir. burasını ·stihdaf tt':. ar1e el erkmn s:ıttan istifade ederek Çörçilİe konuş. meydanına da hilcumlar yapılmıştır. Lnyrak foşıyay zırhlı otomobillerle 
mnJnrı d~ muht<:m ldir. Bu harekfittn - r?~ova, 27 <;\.A.) - Bugün Sov- dır. Sahilde topçu ed~~Jı an a3ı ma ctt muştur. İki başv~k.il arasında bntnn Kahir~. 7 (A.A.) - Son Alınan tn q<'.Jmiş ve İngiliz kıtalannm hic bir 
R<>vk ve ıclnr<'nin t<' iri büyük olacak- Y1..·t ıstı~_bal'at burosu t:nrnfından res- mektcclir. Burada 'k' t osuf kevn!11tf entenınsyonnl vaziyeti miltnle:ı et- arnızunda Şnmd..'l 70 kişi ölmllş, 29 ki- hareket YflPmndıkları bir sırndn top-
tır. Ytııılı~ ~rlıangi bir knrarııı, bilii- mı teblıg;. . . ri -arasında değişiklik '.\~J:1tur U\"\ c e- mişlerdir. Simovic, kendi hllkOmeti- şi yaralanmıştır. 100 den f:ız1a ev hn lrırl:ı ateş etmişlerdir. Bir miktar zn-
lı;ıı·e ta hihı mtimkim. olamıyac.-ıktır. Ru kn ıstı~~amc.tındc ve. cephenin Merce Ayun mıntaknsınd~ Cüdc ,_ ni ve milletini temsil ettiğini bildir- sara uğramıştır. yint olmuştur. 
\ e bu yanlı.Jık harbın ~onunn kadar Bn ar:ıbra lıolge ınde Tuleıh mınta- denin 5 kilometre .şa k d A .~ miş ve Bay Edenin geçenlerde İngil- A,,keri sözcünün bildirdiğine göre 
denım ve bir orduyu mağlUp edebilir. ka_ ı~dn muharebe gece de devam et- giren müttefik kuvvet~€ ı~ ~ d' ysır.c terenin hür Yugo~lavyavı t.nnıdığı Al 1 J d TUdmilrdc perşcnijc akşnmı, başJı~ 

lltı muhnri!benin C\'k \'C. idaresini mı~tır. ~plıeııi~l ?iğer kısımlarında kiJ~rini fahkim ct~ekt~~-m ı~~~i hakkındaki notasına teş~kkür eyle. man art 8p0DJ3 a Vıtn muharebeler devam etmoktedir. 
~~~ıl~~t~~~la~şnl Kns~lın yaptığı rr ~18;7kın geç.mı .. tır. h :-.özca, milttefiklerin bu rnıntakada miştir. General, Yugoslav milletinin toplanmağ başladılar A N A D Q L U 
·' ır. -: gncel'>ı dUşmnn nvn kuvvet- esn h bir temizleme v:ıptıklannı bil mukavemetini de izah etmi"tir -

Rusyndn ise hcniiz dUnyada şöhreti lel'ı Boli of, Dobrlfviç ve l\Iogilel ne- dil'miştir • • - I~ondrn 27 (AA ) Av'Ust~ 1 Tokyo, 27 (A.A.) - japonyada 
o1mıyan, fil.kat Husynda sevilen\'(' bık lıirJeriııi bonıbnrdımnn ~tmiştir. 26 CUdc·yJcnin "O k'lom t . r başvekil.' ... G' .; v' aya lıtılunan bir çok Almanlar. harp do-
<lir edilen l\fnre al Timocenko ~·npmak: · h ~irsn buton gün hııva kun•etJerimiz <l~ Ccıi.nede viŞi ta~artac 1~e sıma ti'!- t c1 ;:;:1!~mı, •1•1ırı ,ve unanis- lnyısiylc Sirbiya yolunu kullanamıyn 
tadır. • • ı \'ilno, nrot ive Bnrnııovı-.çı; i tiknmet- tnanuzu J>ilskürt 'il •0 t! nnnı ır an an v .c e~ en Avustralyalı cnkla11ndan burada kalmışlardır. 

Bu zat 1895 <i Bn. nralı.radn Isın.dl lc•ıinde dilşmnn tnnk kollarına sayısız KudUs 27 (A tA) ş urİT" Fr fı8~et'~r1lcn bır kısmının ~imdi Filis- Bundan başka Amerikadaki· Almnn 
bölg inde. bir ka b. dıt doğmuş, 19Hi htlcumlar yııpmış, bunlar da düşmnnn ız -ajans;nclan. · · - ur ' an- 11 c u unduğunu söyJemıı;tir. Avus- konsolosluklarınd-nn 160 kişi, cenubi 
de Çar ordu unda m:ıkin 1i trifek üö- ııgıı· tmık zayiatı verdirilmiştir. 1Hir Fıtın.sız.l:ır şef' I D" ral)~~ ba1şkumandanından gönderi- Afrikadan 60, Hollanda Hindistnnın
tilğündc n kerlik ynpmı . 1917 ihtilfil Bükreşte n. keri hedeflerin bombnr- g-o] Samda Alma b 1 gcnera 0 

- en. ır te grafta, hu ku\'V'etlerin mn- dnn 40 kndın ve çocuk gelecektir 
harclcetl ·rind • er, Uvari, bolOk, rnUf. dımanı bUyük hasar vücuda getirmiş- dn~ ~nrnr' görenin omba~dımar1~ - • nevıyatının :l'Uksek olduğu, istirahat Şimdi japonyada mütoaddid Alman 
reze, tugay kumnndnnlıklnrına \'ilksel- tir. Köstence limanı da ciddi hasara cdllmel· üzer" S~~· arası~0: .. tn ~~ım csnnsın1: kıt;aJarın yeniden techiz resmi hey'etıcri de vardır. Bir çok 
mf Ur. 25 ya ındn iken sUvari fırka ıığrnmı tır. 1000 1n~iJiz u:ası t lkc a tm~mt.e ıne \d'~ tens . edıldikleti bildirilmekte - Alman ikhsadi }ıe;:'c~ de Tokyoya 
kumandam olmuştur. Takım :kuman e rr e ış ır. ır. gelmiştir. 
danhğı ile fıı·ka kumnnclanlığı arasııı- - E\·et bizim Allahımız bilyllktür. 

Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RO ŞTO ÖK T EM 
-::-

Umumi Neşriyat l\lüdilril 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR 

-::-

Abone • Yılllfı 1400 Kr. 
• 6 AFlıiı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira 
-::-da apcnk 4 • ene geçirmiştir. 922 se- \ e bizi muhııfaza etmekt€clir. Onun E • d 1 vereceğinizi de söylediler. 

n.., ind" huı·p nka&misini. 933 ene- innyetfyledir ki, şurada burada dağıl- srarengız enı•z t 1 -Telakki biraz mtibal.egalıdır. Bu-
sinde tekumul kursuııu, 934 de nskert mış o)nn lmzul:u·ı mandıraya getiri - a ı ar nunla berabel' istifadeden hali kalmıya.. ld4Fehane: ikinci Be1ler Sokak 
:politika akademi ini bitirmiş, geçen r~ruz. Siz nnn.cfon Alman ınız, öyle cağı mızı ümid ederim!. 
ene harbiye kom1 eri olmuştur. Şimdi mı?.. Aşk, harp, dehşet ve macera Prenses; mUhendisin miltcvaziane CONDELIK TAKViM 

46 ~'13şındndır. , - Evet prenses,~ asen bnbanun da cevnbını mil.stehzi bir liMnlrt karşı- 1360 Cemazı~nelahı·· 2 
KARADENiZ ı•r MUFl.4RIPLER: dmnarlnrında cev<:lgn Pden knn Alman • . , - 29 - lndı: ~ ' 
Bir Londra haberine göre, Alman- kanı Mi. . - hvelın !. Hugilnden itibaren Alm:m muhiti - Ben, 1'\m fıleminde mndmazel EVKAT 

lnr Karadeniz limanlnrına bir miktar -0Tıemiz k:ın, hiç bir znmnn kirlen- k - Et'1~ıet,1 Eveblihık!. Ri~·azi bilgi!-Ori cok içinde ıt.·aı:ııvacnksınız Öt•le bı'r muhı't hEvcli~~kııkdlar bbHgili değilJm. Hatta hu S. D. s. D. 
1 daha denizaltı gemi i indirmişlerdir. me,z. üııkO temiz ve a il bir rubu nar- U\'\'e ı o an r ız. değil mi? kf "· ~· '! • -: ususwı n ım ile yok 1. Bu sebeblc be 15, b h '-" 

D.i~r t.araftnn Ru lnrrn da Baltık de· m::kt:adır. Be.n çok seyahat yaptım. - İsabet buyurdunuz _pl'€nses!.. bU oun~n ıçınde yaşıyım ınsanların e~ ni b_u c~h.etteıı mazur görilnilz!. Maa: A.a a : 4,30 Akşam : 19,4! 
nızmden ayni gemllerdcn tndirecekle- Dünyayı gezdım. ].Juhtç]if adamlarla -. Ar~mzdn~i aşlnalıgı adım adım . [ı ğU~d~n .en k~ç{~~n,e karar. cemı mnfıh sızı ımJamnğa gnyret edec.cğim ! utle :12,17 Yahı : 21,4E 
ri hnber \erilmcktecllr. Bitaı·aflığımız knrşılastını .Na1..an dll.-katimi ancnk takıp cttım. Bırblrfnize kur yapıyor- be: re. 3 \e san e ıçm ça ışı~orlar. İhtıraınız niy~ istinad ediyor?. ikindi ;16,17 ims ak • 2 H 
do1ayısi)le boğazlardan Krmıdenize biri celp etti. Bu adamın <Jam;ı.rlarm- dunuz. Tatlı t~tlı görü meler ve.saire!. ~.i~etc ~e mcn~up olan halk bilt?n Ludvfg Hot biraz dUşündükten son- ... ___ ._ıiiııiııı--..iıiiiiiiiıiiiiııiiiiiiiii-.ıiıı· ..i;m'-.;;;ı 
haı·p g mi i geçircrniy c ğimizrlen di- da Alman k::ını mevcut olduğunu der- Bu rn~ya~dn hır defn olsun yüzüme bi- varlıgıyle buy~klenne me!:'tmttur. Rın. rn cevap Yerdi; 
ğer yollnrı tcdkik edelim; • hal hissettim. Sizi Orta sehrinde eseri 1e bnkma,.,rn tenezzuı buyurmadınız !. y;t. emirlere ıtnat, en buyUk şarttır. -1\f ühcndi lerlniz: snrfettikleri ça. 

Ru !arın bunu yapmn.1 Rusya için- t<>. ldüf olarak ilk defa gördüğüm zn- - Güneşin yüzün bııkmnğa kimse .. e kadar mll~evazi, ııe kadnr _iş.giizar, hşmn ve enerji ile dnha miltekiimil bir 
deki Dinieuer nehri iln B:ıltıktaıı Riga mnn, bir gUn geleef!k ve sizi bu salon- cesnret~ edemez. ÇUnkH gözlerinin kn- ne kadar. nazık ."? asalet sa~ıbı .olur- denizaltı gemi. i vilcuda gcliTdiler. Fn. 
körfezine clokülcn Don nehirlerinin<? _ da istikbal edeceğimi hatır "'<' hayali- ı·:ıracagmdnıı korkar. an k~ndı .ı~endın.ı Almnn mıll tın<> o kat bir hnrp esna ında aralarında mev_ 
ki Polonyadn bM tikleri Vitabek kn- nt" bil(.' gctitmemistim. Pr~nscs bu iltifatı: hnddinrfon fıızln kadar sevdıreceksın !.. cııd ormnsı icrıp ed('JI rabıt."\.}, dU ünme. 
nnlından istifadeleri ile mUmk(ındür. <rene mlihenılis, nazikfınc bir Usnnln lnıldu ve gencin, c.e:>urnnc Lir hnmlesi R11 muhitte iki nmir vnrdır. Runlnr. diler. 
Bu nchirleriıı bir kısmı, böyle gemile- \e giizel bir cumle ile teşekkiir etti ve olnrnk knr.şılııdı. Falmt kurnnz kadın, clnrı Haroıı Holç; mütevazi olduğu ka- .Dcnizııliı gemileriniz deniz sathmn 
rin geçişiJl.(.' mti niddir. F'akat bnzı p~ıı ~"in gö tcrdiği nlakııdan dolayı b~ı cesurane iltifat~ dikkat etmemiş gi_ dar sert hiı· adamdır. Knrnrlnrı nshı çıkmnd:m hirhiriy'le temas d<cbilirJ.er 
·y<-rle1·i buna imkAn verml'kledir. OlQrı ml'mııuniyctini nasıl ifnde edebileceği- bı mevzu cleğlştirrli; deği~mez. Çilnkii o kararı vermeden mi?. 
olsa 250 tonluk bir takım hotlar indi- ni bil ~digini t barüz ettirdi. - Buradaki ynş.'l~,ş ~rnitini i~1ce en«ıl, mese!-0yi inceden ince.r~ tedldk nu gemiler <lfümıan harekatı hakkın 
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rilebilir. Aimanynyn gelince, .)maide - Bana karsı gB terdiğiniz nsal~t ii;rendiniz mf?. eder ve tam kannat getirince har.ekctn 1dn Ye düşmann ihsas ettirmed<!n bir: Diş Tabibi . 
Tunn n€lıri ile Uen nehri arasında ve şcfknt. knlbimi derin bir memnu- - E\·et pren. " ! g~er ... oııra amiri mutlak olar:ık lxı'l h;rinc malOmat verebilirler mi? Ilu ~ .. ..--- ---"'\ 
Ru y:ııı ı olduğu gibi bir kanal ol~a~. ııiyete gıırk tmi~tir. Na:.ıl mukabele - .'u halde Fransad:ı \'C lnglltere- geliyorum!.. · itibarla en mühim nokta ihmal edili- i9\o 
dı, bell •. b:ızı hafif denizaltılnn indir- etmek lfızımgcldiğiııi kestiremb ecck ıle hükilm sür.en gülünç idealler<lcn - Rcndcniı büUiıı bunları biliyo- ~ or, -demektir. Bilmem: belki de bu- Ferid Cemal vçer 1 
mek mUnıldin olurdu. Binaenaleyh Al- ka<'lnr fıciz bir \'azi~·cltcyim. k;ndln!zi kurtnrmnğ'a gayret ediniz!. rum. Beni de 7.aten, zatıa1inize hizmet mm ilıerinde durmuşlar \'il yahud iş- Muayenebaneaini ikinci Be,ler 
manlnrm yapacakları y, Romanyaya ....... Evet, fakat Ortn ~eh rinde bu - Keza F rflnsızlnrın, lngll:zleı-In emper- etmek nrzu u burnl:ıra kadar sevket- lemckte&rlcr. F~a.t bir netice eloo aokaiı numara 72 ye naklet • 
1 niz \'~ lrnrndon denizaltılarını parça_ lunduğumuz znmnn bnnn dikkat etmi- ralizm ve tnlıakküm mefkürelerine el- miştir. edebildiler mi ve ynhud edeceklerine mittir 
t'llr halinde indirmek \'e bunları orada rordunuz bile .. Bir genç Frnn!!JZ kızı \'edn ediniz!. Onlar nerede ise tarihe - Çok mühim bir ihtira peşinde Omid var mı?. TELEroNı 4341 ı 
ın<mtc -etnıütir. \'ardı. 1 mi neyd• onun? kovu.acnktır. • olduŞunuzu söylediler .. Bu ihtiraı bize - SO'tt..U VAR - "" ~~· " .. - .. .. ... 
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