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Bay [den Diyor ki: ispanyada Alnı a rı hedefi · Sovyet. Alman ffar~i 
Soyetlere yar- lngiltere ."e Sorıyet- kaf~asvamıdır Kanlı muharebeler 
dım edecegiz. ıe, aleyhıne nüma- ıRANDA devam ediyor. 

yııler yaptılar. 
Türkiye . . . . . w • Beş bin Alman sey-

Finlandiya 

Alman-Sovyet 
Harbi karşısında 
bitaraf kalıyor. 

Suriyede 
Müttelik hıtaları 

Beyruta doğru iler
liyorlar. 

Kahire, 25 (a.a.) -.. ıngılız elçılıgı- yahı varmış. 
IJoudra, 25 (a.a.) --

Hava hareka· 
tında Helsinki, 25 (a. a) -dost ve mutte nin caınlaı-~ 

fikimizdit·. kırı ıdı 

. Suriyode kıtalunnıız Şam 
Diin öğleıleoheri agır yük ıle Beyrut arMındaki yol Ü?:e 

.:M ÜMttLkil l!""'ramnz 8J
0

RlllH 381 A iman ve 375 s l ·ı· rı" nde ·1 1 Iü k.ımyonlar ovyot e çı ı- ı or emektedir. Hiir 
bildiriyor: :. 

1 Rus tavuare•İ ha· ninden hareket etmi~tir. M.a. l! ransı~ kuvvetleri Şamııı 86_ 
AHkori mahfillerin fikrine '-' .,. e 

Türkiye M d "d 25 (A A ) rap ol Ju. mafib, bu hal Fin-Sovyet kiz kilometre Mimalindekı' mev 8 rı ' · - göre Ahnaul"r Kafka8yayı a 'Y 

D .. "n.J d M d siyasi miinal!lebetlerinin ke- ziJerı' 1• 1 t . 1 un o,., o en Aonra 1 a - işgalo muvaffak olurlarsa ' şga e rnış er<lir. Mer-
Yeniden bize temi· rid yiiksek m~ktep talebo ve Hitlorirı hedefi lrar. ve Irnk BerJin, 25 (A.A.) - sildigi hııborini teyit etme oiaynoda yerıj muvaffakiyet-

nat vermiıtir. Falanj ınenımplnrı Sovyetler olncaktır. Fakt\t Almtt.oların n. N. B.-Basarabytt. cep mektedir. ler elde edilnıiıttir. l\lnhare-
aleybine nümayiş ve mHillg- KafkaB, İran ve Irak petrol- beRinde kanlı muharebelerden Fio lıarioiye nezareti söz beler inki~af etmektecUr. Sa-

Londra, 25 (a,a.) - ler yapmıolarclır. Niimayişçi- Jerini ele ge9irmesi möşkil S "k t" 1r cüı1ii demiştirki: hilde kıtalarırnız ehemmiyetli 
ı · · k · . . sonra ovyet mu aveme ı ı-

Avam Kamarasında Al- er partının mer ezme gıt- dır. Mamafih, Almanlar İra - . ,,.,inlandiya ancak hariçten bir ilerJeyi .. "'ftJ>nn~lor t,"P''-U · . . . 1 b d h . . . . . rılmıRtıı·. Bolşevıkler ağır .c ~ " ... n " ::; 

manların Sovyetler Birhğıne mış er ora a arıcıye nazırı na geldıklerı taktirde Blacis- . , . l d" gJlecek bir taarruzla bitaraf- larımız Eddamurda Viwi m 
1 - - S d b l kt 'd' t Af . t 1 . zayıat vermış er ır, .1 • . y ev 

karıı yaptı~ı isti ~ tecavuzu- onner e o onma a ı ı. an ve gams an yo n ıle . Iıgını terkeder Bize lıücnm z.a erıoı şiddetle dögınektedir. 
nün müzakMesi yapılmı~tır. Snnner tezahiiratçılara. hita- HindiHtan~ gi!~~k itıteyecegi Serim, 25 (A.A) - edilinceye kadar bitaraf kala Tayyarelerimiz Balebek ve 
Bu müıakere esnasında hilhas ben: tahmin edılebıhr. ·o. N. B.-Ahnan kıtaları n. 

O n h . oattız. Fjnlandiya gayıi ma- ayaı«lald hava me~danları-
sı Sovyet elçisiuin bulunması Arkadaşlar, çok söz söy- ,'0 o 0 casus ve ozguncn J>oıonya mıntakaım.da yaptı- " ... t kt b " 

l k .. ı · tabırını anımama a. D1 .ombalamı~ ve ınitı-aly(·)·,,,, 
nazarı dikkati celbetmiştir. Be- leınek zamanı değildir. l!'ıt- 0 ma uzere heş hin Alnum gı muharebelerde d~rinligine ıarıp "'( " 

h 1 1 B. b't fi k veyn mn atcşmtı ftutınuşlarihr. Yerde 
Yanatta bulunan Çörçil orta- lanjlar k~rarını vermektedir. s~yyR ının randa ol~at\ı . r.ı· ilerlemiı.ılerdir. Yalnı~ bir böl dır. ız ı .ara ı - k. 

1.:1 ti ·· · d. S t gıltere ve Sov"etlerı diiııiın- " h 'bJ'1t' bı'liy·oruz !:\~ ız Vi11i tRyyare~i talıribe-
şark hakkında izahat vermek .;Jovye ')r rnucrım ır. ovye - d"· kt d" 

1 
·' d b "k gede mii<lafaa eden yiizılen arı ıeı · dilmiştir, 

ten l·mıı·na etmı'ş ve sık sık barb ler hi?.im dahili lıarbimizdec urmo e ır. rarı a u a- ·ı 
d g .. 1 .. b l k b' lı k fazln Uııı; tankı tahribedı - ~ d 0. k' lil\n 

d . ·ı mesuldür. Sizi çağıracak za- ar o ... a 1 ır Hevya " rav a ıyor ı · gar \'6 binalar yakıl 
vaziyetinin göz en geçırı me- f l . . b 1 • t "Jt miştir. • mı~tır. İki Viııi tayyares'ı du·· . 

l 
. h 1 d mn.na hazırlanınız. Avrnıla- ı eınnın u anması ngı ere " v 

sinin ciddi tehlike erı u un U t .
1

. 
8 1 

ve Riiıtya ara~ırıda diploma- Moskova, 25 (A.A.) -
1
• • şürmiiştür. 1ngiliz tayyare-

" ö l · b' "mpara oın arı ıı ovyet orin imlıa- Al d ı ·· Dü ga ıp ge -
r;UDU s y emış ve ır ı - tik muhareberelere sehep ol- ınan1ar cepheler e .ıu- 1man.a. . . leri Siiveydı' y n. lı'm .. nını boın-

1 k k f t l aca sıoı emrediyor. Demiştir. 1 k J u Q 

loru on eran~ının op an mııştur. cnm arına devam etme te- lecefimızı bı f)'oru.z balamışlardır. 
amı bildirmiıtir. ~ümayişçiler billlhare ln- Sovyetler 1922 Sovy.,t-1- Jirler. Kızıl ordu şiddetle mü ----

B d 8 nra alkışlar ara giliz @efaretbanesine giderek ron ) 6 ~· 1 un an o n ınüaheı!esine İRtinaJeo kavemet etmektedir. Şc..lay Moskova, 25 (a.a. - ar 1 A 
smda hay EJen kürsüye gele- ve bağırarak hoşnodsnzlokla- Tahran makamları nezdinde lı~valisinde düşman sgır za. Pravda gazetesi bir yazı- manya 
rek aunları söylemiştir. rrnı göstermişler, Almanya, taleplerde bulunabilir. Miia k 

v l .,. yiatı: uğramıştır. Bu isti a- 14ında şiiyle oem«'ktedir: 
Almanyanın Rusyayı isti- talya elçilikleri <inünde leh- terek lngiliz-Sovyet hattı 1t 1 J> t·· 1 .. 

.. . _ t .. . 1 ' · · me e yapı an "us mo or u BiTe taarruz eden diişma-
llya başlaması uzerıne huktl- e numayış er yapmışlar ve hareketi J .. am Alman seyyRh t b" AJ t nk te k ti' ld 1 T 1 T · · 1 . · aarrıızu ır man a · - 10 ne kRılar nvve ı o u -
methı kararı emsalsiz bir tarz ngı ız e çı ıgının cam arını !arından temizlemektir. Diger şekkülürıii tahri betmiştir. Bir n . . .. mana ko 
da Çörçil tarafından dünyaya kırmı~lardır. PoliR niimayi~- mülıim hir Rebep daha vardır. .. .. .. . guou bıJıyoroz. Dnş -
.1,. d'ld' 8 . · -zıerimiz 9ileri dagıtmıştır ı l .1. S d 1 duşman ınotorJıı alayı ımlıa Iayca muzaffer olacağımızı 
ı e1n e ı ı. ızım go . . . . · . ngı ız ve ~ uvyet or uıarımn d .1 . . t' H . dd ti Vil . . 
bir hedeftedir. Bu hedef Al- İogılız alçısı barıciye ne- muvasala yolu buradan geç- e ı mış ır arp 'ı .. e e beklemıyornz. Bır çok feda-
manyadır. Hitierinde gözleri zaretine giderek hadiseyi pro wektodir. na, Kavsne havaJısınde ve' karlık yapıltlcağırıı biliy.>ruz 

b . h d ftedir Bu da İngiltere testo etmiştir Grodno araıtın<la devam et- F k t diiı.ıwana galip ge1ece-
ır e e . Al ada kt d. s·· .. k t , t k a a '( 

dir. Sovet Rusyanın ~iman.ya ill 8 Il Y ~~ e. ır . uyu amc. tşe - gimizi de biliyoruz. Kızıl or 
tarafından istilA~ı hır netıce Kazak ı ar kulJerı arHındR harp şıddetle kuvveti e11kiki ile kı-. ı ·ı · · ·ı,. · · b' Kı·ı,·sele d S vyet devam etmektedir. donun . de~ıl ogı tereyı ıstı cı ıçın ır r e o . . yas kabul etmıyecek derecede 
vasıtadır. . Gönüllü yazılı- ler aleyhine dua Almanlar agır zayıata ug- artmıştır. 

. ~lmanya Rus as~erı k~~- yarlar. edilecek. ;at~ı:akt~dır.k~os ta.yy~re. Sovyet RuRyn kuvvetli si-
retını kırmak ve ~ar ta te d~- tı1rı ara ıarbe ~-"" yara~~ Jablarla techiz edilmiş bir 
keden kurtulmak istemekte ır Moskova, 25 {A.A.) _ Barlin, 25 (a.a.) - etmekle bera er dnşmırna ezıcı k zıl donan . b d kuııl orduya ve ı, -
Bitler Mayın kapm kıta ın_ a Tas -Don ve Koban ka- n. N. B. - Alman pis- darbeler indirmektedir. Diin ıı· hnltrnmakta<lır 
izsh etti~i siyasete dönmüştur. zakları memleketi müstevli- kaposu 24 haziranda biitün :~4 Alman tayyare8i döşiirül maya 88 ıp · 
Hitler esasen bu siyasetten ay den korumak i 9io harekete Alman topraklarına bir mesaj müştiir. 
rılmamı~tır. Bitlerin diınya geçmişlerdir. göndererek Sovyetler Birliğine 22-23 24 haıiranda hava 
hakimiyetini almak istedi~i Kazaklar askerlik yapma karşı açılan mücadeledeuin hü kuvvetlerimiz ekseriMi yerde k 
unutulmamalıdır. ğa mecbur değillersede g<> tün dünya hırıstıyanlığı namına olmak fi zere 375 tay va re zayi 1 Sovyet/ere müm Ün 

Onun imzalad~ğı her. ~akt nüllü yazılmak hakkına ma yapıldı~mı __ bildi.rmiş ve paplS etmişlerdir Avni m;iddet zar 1 J mı yapacaktır. 
Yeni bir perdedır. lngıhz - ı·k · 1 K k . ları önumuzdekı p:ızar gönü · 1 yar ı 

ı tır er. aza lar Rılahlana- · l · . k h t fında 220 Alman tayyaresi 
Sovyel politikasının geçirdiği rak diişnıana kar~ı memle- lvaız eSrmı yaparh~nı·-· ırdıs ıyak~ . ·ı . . H .. dd t Vaııington, 25 (a.s.J -
temavvücleri tahlil etmek fay· k ı· .. d t v • ığın ovyetler ır ıgın e ta ı tahrıbedı m1şt.ır . o mu e v 

6 1 mıı 8 aaya azmettıklerini bata maruz kaldığım halka ha zarfında hava muharebelerin- Bay Unzve)t beyanatta 
dasızdır. İngiltere ve Sovyet bildirmişlerdir. tırlatmağa davet etmiştir. de 161 Alman tayyaresi dü- bnlnnarak Sovyetlero Ameri-
siyaset ve ya,ayışı birbirine . . kanın imkAn dalıilinde yar. 

Amerika 

Yine şiddetle lngi
liz tayyarel2ri tara-
fından bombalandı. 

----
Londra, 25 (A.A.) -

Kuvvetli avcı tayyarele
rinin refakatinde He1enhayim 

bombardıman tayyarelerimiz 
dün akşam şimali Franeada 
bazı hedeflere taarruz utmi,. 
lerdir. IJil 'ehri yakıuında 
Komin elektrik fabtikasına hü 
cum edilmiştir. Diğer Fran
.,;ı~ ağır sanayi merkezlerinde 
hücnm edilmi~tı"r y l v • apı an 
bava mnlıar~helerindo 9 Al-

man tayyare8i diiı;ıiirülmü t·· t . ş ur. 
· kı tan aremiz <lfüımemi,tir. 
Diin gece a~ır bombardıman 
tayyarolerimiı garbi Aiman 
yaya tekrar hiioum etmişler

dir . Taı:.ı ru,; edilen hedefler 
ara~ında l{iyfıl, Düe;eldoıf gibi 
miihim nıerkezler vardır. 

zıddır. Fakat ortada bir realite man P~~desmın kalkması için . ğümüz bir şeydir. şiiriilmüştür. Halkevi 
vardır ve Almanya Sovyetlere haşvekılın müsaadesi ile Sov- İngiltere aglebi ihtimal en Sivaııtopol Roına?ıyadao dım yapac.ağını. sö.yle.~iştir · Ô 
tecavüzde bulunmuştur. Al- yellere ven~im. Fakat huna az komonisti olan bir memle- kalkan Alman tayyareleri ta Ruı-yanın ıstedıklerı bılınme nümüzdeki cum . 
manya Rusyaya kaf§ı birden rağmen Sov~etler taahhütlerini kettir, Biz bu akideyi her za- rafından bomb1&laıımı~tır. Bo digi için y~r~~ımın . nasıl. Y~ - tesi Ü Ü K ar 
bire bir darbe indirmiştir ve yapmış ve bır beyanatta bu- man takbih ettik Fakat bıı, na nıiikatil d.e Rns tayyare· pılacagı lıemız bellı t.1Ağıldır. g n aracail
hiç bir protestoda 'Jile bulun- lnnmakt~n. çekinmiştir. Mos- şimdi düşünülecek değildir. leri Kfüıtenceyi tiç defa bom - Birleşik Amerikadak; Rus yasa bir gezinti 
mamıotır. ko~a. ~lçdım1bz çokd m~şkül ş~- Ruslar kendi emniyetleri. jçin halıyarak yerle yeksan et- emval ve parası iizerine ko· tertibetti. 

Alman hariciye nazırmın rstıt ıçm e a~ar ığı ışlere te- harbediyorlBr. Bizde aynı a- . ı· onlan takyidat kaldırılmıştır. 
· b · S Qekkür- b l F k s .ı· B b m.ış tr · son sahte ~yanalı yanı ov- v o orç uyuz. a at ov damla h!lrbeuıyoruz. era er ır· f M' Hk Libav ve Ru~ların ha para ile her ttir-

yetlerle lngilterenin birleşme vetler~e kelebeklerin ömrü ka- dünyaya hakim olmak istiyen R. ı.velı~ 
1 

~
0

A{mırnlar tam lü harp oıals:emeHi satın al-
i . Al da b l . d . ıga şe ır erı . 

teşebbüs erı vke .. mh any1 ayı ar- 8 _r.-~r I ~n .a~Mma kyapamadd_ı. adamla döğü~tiyonıı. emi~tır. fından bombalanmış ve buna ması imkan dahihne girmi'-
kadao vurma ıttı am arı ya- U) u r. çımız oA ovaya o- Bay Eden bılahare Tıirk1ye- . . tir 

. landır. Sovyetler şimdiye ka- nerek Sovyetlere yardım tek- den bahsederek şunları söyle- karşı da Dırnzıg, Lublıu ve _. ___ , ______ _ 

dar tekliflerimizi Almanya ile lif etti. Son giinlerdeki müza- miştir: Varşova iiç defn tarafımı~dan tür Romanya ve Alman or
iyi geçinmek için reddedilmiş· kerelerin neticelerini söyliyece~ Türkiye Alı~an - Rus harbi bombalanmıştır. Varşova yan dnl~rı Bokovinanın merkezi 
tir. Ayni zamanda aralarında vaziyette değilim. Müşterek karşısında bitaraflığını il~n et maktadır. .. . çernotiyi Almak istemişler
mevcul pakta nazaran hiç b~r düş?1an! e~l!1ek için So"Vyetler miştir. 1939 da Türkiye il.e . Almanı~: ~as_ u~ı;:t~~= sede muvaffak olamamışlar-
esas bulunamazdı. Meselemıı teklıflerımızı kabul etmişlerdir karşıhkh yardım rouahedes1- eıyle Par~ş~tçu ın.d . ~ dır. Perutun ~arkında dtiş-
dah&sı da vardır. Alman teh- Bitler verdiği söze ih~neti nin imzalandığınJanheri Tür• Mede hepııı ımh-ı edılmışhr. b' k A top ak ld 
· · · k ld b' k d h · b · · k' 'l ].,. 1 d · l kalkım Al- man ır arı'( r e 6 
hkesmın muhakka o ugu B. ır erre a a ıs at etmıştır. ıye ı e münaseb.ıtımız çok ın an ıya( an . r 
Çörçil tarafından Sovyet devlet O kışın tatlı sözler sarfettigini esaslı esaslara dayanmaktadır. man 1ayyareleri Kronştadı edom~mı~. ır. . . .. 
reisine haber yerilmiştir. Eli- V6 ilk baharda bombalarla ko Türkiye bizim dostumuz ve bombalamak iı1temişlersede Fın korfezınde hır duşman 
mizd~ki Yt!sikaları mevcut du- nuıtuAuııu her zaman gördü- - Sonu ikincide- bunlardan birisi dii~ürü1möş· deniz altısı batırılmı1tır. 

llahf'r aldıgımıza güre 
Halke-çimizin küycülük ko 
mHeRi öniimiizdeki cumartesi 

günü Karacail~·as lı.ciyüne bir 
gezi tertibetmiştir. Bu geziye 
halkavi temsil kolada iştirak 
ede~ek ve köyde İstiklal pi
yesı temsil edilecektir. Hal
kavi azalarından doktur Zi· 

r~atçi ve Veterinerlerin de 
~!tirak rdecekleri bu gezin 
tıde hastalar mnayene edile
rek ve köyliileriınize ögütler 
verilecektir . 
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26 llAZIRAN - 1941 Perşembe 

Hava Tehlikesi Ve 
Korunma Çareleri 

Emin Epengin 

- Dünden artım -

C) Hmıuıi u omomi bütün Bıoalar ioiııde her bengi bir 
ıeık bılzme8inin dıearıra geçmesini tamamen mani tedbirler alın 
mıe olmadıkoa her ne eekilde olursa olsun ıeık ferecek her 
tQrlü ueıtalıuın rakılmae1 fa kullanılma ı raırnkltr, Zaruri hal 
lerde binaların kapı ta p~ncereleri temamirle kapatılmıe soka~a 
bahçe,.e, ulura huıh dıearıra ıeık fermirecek eurelle maske 
lenmie olmak ear\ile elektrik cep feneri HJ'B mumla ura mavi 
ııık rerini haiz diQer vasıtalarla oturulan fera oalıııılan kısım· 
lar ancak ten9ir edih;bilebilir. 

D) Motörlu 9H molöreftı bütün nakil ueıtatarı ıeıklırını 
söndürmelidir. 

E) Ook girilıp Qıkilen 9e faaliretıer i geç taklo kadar duam 
eden umumt bioalRr, bastaoeler, lokauhlor, eioemaler ve bun 
lara beozer ı'li~er rerlerin iQini pencere vo menfezler temamiyle 
maakeleamie 9e kapuılmıe medhallerdf'n d193r1ra ıeık aıımıız 
eekilde bülmeler ~ıicuda getirilroie olmak eerıile mni ıeık 9er-r 
tarıdo maakeleomie \'eeaitle teo•ir edilebilir, 

Işıkları karartmak için ne yapılmalıdır~ 
1 - Itıklara karartmak ioiıı maekf' perdeleri (peçe) ler mu 

hakkak eivah 9eya koru lı1ci .. •t lerıkte ve 1'Arı kalınlıkta olma 
lıdır. Kırmııı vera aQık rP ı eki perdelerle maekelemek caiz 
deQildir. BattaniyP, hah, .·cade ve emeali kalın Or~ülerde kulla 
nılabilir, 

2 - Perde kenarlarından ıeık eızmamak i-.ıin maske perde 
lerlui pencereden biraz genie ıuınıalı u ken&rlerını irice çer 
oevere otortmalıdır. Sıor. perde te kaoek g bi örtülerin arasın 
dan ura ince perdelerden ıeık sızmamak için en iri oare Qer 
QİUJ'İ slrah kAQıdla kapamıtklır. fımit fııbriluıeır::da ıspıluı ei· 
rah Rulo ka41dlar maksada urguudur u ucuzdur. 

Bu kAtıtlar üst tarafından oerQi9ere teebit edildikten eoııra 
icabında kapanmak üzere rokarıya doQru kıtrılmıe oı,,rak sa 
bit taıirette daimi eekilde kalabilir, 

3 - Perdelerden harice ı.eık akeetmemek fcin diQer bir 
aeolde !Ambarı mRskelemeklir: LAmbanın kendisi vara abajorun 
6aU1 aisah vera koru IAciurl kı\ğıt ura arni renkte kaltn ku· 
maeıa o aoreUe örıftlaıelidirki pencerelere, tuuıa te dltarlara 
ıeık ataetmesin te raloız zgmio 9e oalıeılan rer tenvir edilein 
Abajörlerin &J'ni maksatla kora IAciterl bora ile boranmaeida 
olabilir. Bu takdirde dahi lüzumundan fazla kuvH\li ampol kol 
lanmamalıdır. 

Işıkları söndürme ve karartmada en 
zararlı hareketler 

t - B\na\arda ba.un pencereli oda 9e aralıklarda keekin 
ıeıkların raoar eônert bu hareket ıa,rare hücumlarında lir 
eehria H kuabanın bolon du4u fOfİ derhal merdane çıkarır. 
O reria mah9ine ve harabishe, bir ~ok 9alandveların ölümüne 
sebep o!ur, bu bir cinavettir, C uehıktor. Ve bunu rspanlar 
kanunun en aRır ceıalarivlA rezalendırıhr, 

2 - Hareket halindeki otoların projekiörlerini ara sıra ra 
tarak eôndOrmek fe sokaklardo aiden eahıalerın peçelenmemie 
elektrik cep fenerlerini rakıp söndürmeei en fena bir hareket 
tarzıdır. Bılerek bilmirerek börle bir ise taaaddiden!b6t6n rort 
daeların teukki ehı:esi earani tatsiredir. 

- D89acll edecek -

Bir ltalyan vapuru batırıl~ı. J imrah'da 
hayat Londra, 25 (a.a.) -

Amiralhk (lairesinin bil-

dirdi~ine göre 20 bin tonluk {Cıplaklar). (Açlık), (Körfin 

bir ltalyan gemhıi torpillen· Yol ) (C A A ) (P d i . . u • er n tı te er en n 
mıştır. Ayrıca bir düşman Arkası) leimli roman 9e hikAre 
levazım gemiside !>atırılmış- . . . . 

t B h f 
.. d .. v· . lerın muharrırı Refık Ahmet Se· 

ır. n a ta ıçın e n9 ışı . 
ungıl, oku1ucuları derin bir 

destroyeri b&tırı lmıştır. 

Bay EJ en Oiyor~i 
Bil'inciden artan -

merak, he,.ecan te esrar ile sa· 
rıb eürüklirecek reni bir eser 

•ücude getirmietir. Neerirat ha· 
falının môhim bir .llAdiseeini 

teekil ede.cek olaıı bu romanın 
müttefikimizdir. 'fürkiye Al- adı •tmralı,. dır. Barrıt 9e mu· 

manya ile y-ıptığı dostluk mna kadderahn kendilerine hazırla· 
had~ inin seyrinden bizi tema dıılı trajed ·yi cesaretle ornarıp 
miyle haberdar etmiştir. Ve bu bi füm ie 9 u , . · b t 

ı. b. . . ı.. e e ıceyı ea ır 9e a-
paıd ızım ıçın uır sürpriz hamml\tle omuzlarında taeımak 
olmamıştır. Türkiye Büyük el- ta olan inaanlar na .. ıl yaaı or 

. b h . ... r 
çimıze u nsusta temınat ver ıar'? Mahktimlar bo nclicere na· 

mekle beraun son 24 saat için aıl, niQio, ne roldan geldiler? Ka 
de Tfırk - l ngiliz ittifakının ranhk bir ruh geoeeinin uabı 
baki olduğunu bir kerre daha ioinde kınanıp bocalaran 1ıeno 
lemin etmiştir. Finlandiya el· bekim mahktlmlar adasından 
çüıi de bana hülu1metinin bir naaıl arrıldı? Tılrlü ıergüzeet 

me.~ajını vo:-di. Finlıtndiya bu arkasmda dolıean gafil •e muz 
h'.\rb karşısuı1a tedafüi bir tarip ruh. · lmralı muolıeıtinin 
hattı hareket takibedeceğini bil ıeıAirle ardınlanmamıe olıardı 

dirdi. Elçinin verdigi teminatı naınl bir Akibe\le k.areılaııcaktı? 

sen~l ittihaz el tiğimi bildirdim. Refık Ahmed Setengil'in 

demiş ve herlefimiz Hiılerin reni Romanını ı Temmuz salı 
imhasıdır Rn neticeye varın- günündeıı itibaren VAKiT gaze 
cay~ kadar asla sendelemiye- teeioin tefrika eiHunlarında bu· 

ceğiz. laoak8ınıı. 

y ----~---, \erfllerloden dolırı tetirııı ec:ıe ı.' 
amili o\muıttır. 

Du .. N'T AD,\. NELER. OLDU 
l ~ 1

°'1.• NELER. O L U Y OR 
Gaip Çocuk 

Sal,(a 2 

~Jersiniıı hHhce mahallesinde oturan Bihisnil i 
Buhar makinesi yupan domuz çobanı Sait Vakkasın ~ekiz yaşlarında ~lahmut adın-
Aımanrada ilk defa buhar ın ,.oıa katdı4ının farkına tar daki çocuğu üç gündenberi kaypolmuştur. Çocu-

makineei yapan adam Franz Di mazmıe '"' 
nuendohl'dur. Almanra eaneıı· N . gun sağ g()zÜ çukurunda yara Şeklinde bir kırnıı 

ibaret bir gün efendisi bu 
in temelini koran bir adamın dal1rın adama rol termietir. Fıı ·ıılık vardır. Bu çocuğu gören ve bileııleriıı insani . 
ilk haraıı ııimdi mah1m olmue· k t b k' d kt k fi t "' d k' d I·\ 1 · tur. Makine mühendielırini ba,. . a ÇO PO ma 108 e ee ratını !Ye namına aşagı a 1 a rese ma unıtıt vernıe crı 

ılerletmieti. loed eUiAi buhar Ma reca O)UJIUI' 
rette bırakan bu cenal adam kineeiae kolar('a müeteri bol· .. 
uktivle t1omuz çobanı imie. Fa· mu, va Eeaen'de meehur Dinu· ~lersin Hurmalı handa sökükcü 
kat domozlarıoı ollBtırken ma· endohl makine imal~thaneeini Vakkas Taçyıldız 
ne H bendaae duaları ile mee kurmuetur. Napoleon Bonopart 
gol olurmue Ekeerira aQıla bizzat bu fabrlkna birook bu { 445) 1 ·3 
dOndüta samao ıeGrDsftnün J'&rı har makioeıti eipıtrle elmietir. 

Bakd petrol lıavzaaı Zayi Diploma 
Kefkaeranın baelıca petrol 

banası olao Baküoun Şudehan 
hrafıoda ötadenberi tabii olarak 
beraz neft oıkarmak&adır. Şim 

rak reniden beraz neft tabaka 

larl k f d ·ı . t' 8 d d • .\nam ur Bozyazı okulundan ı 3 4 J yıhnda me ee e ı mıe ır, oa erece e 
kıymettar olan bu maddenin ço zuu olup aldığım diplomayı zayi ettim. y tmisini 
~alması DakO petrol hauasının l .... d k. d. .. .. 

di 600 metre derinliAinde J'apı· 

lan burgu am!iliJatı neticesi ola 

ehemmiretini hir kııt daha arttı a acagım an es 1 ıplomanın hukmu yoktur. 
recaktır. 

Amerikada bir höpefe bütçeden 
tahaiaat ayrıldı. 

Birlf'9ik Amerikada posta tel bafaza etmietir. 
telgraf umuıo müdürliiAO, idare Posta memoı o, mektup te 
J'.6 raptıllı bürük hizmetlerden paketleri 9ermek ioio paketleri 
doları .Zip adındaki diei köpe~e •ermek ioin araba11ndan evlere 
eeref 9e haelreti ile mütenasip gittikQe, poeta arabaarnın öoüo 
bir suretle bakılmaeı ioin fetka de dururor te kimseye eokulma 
iade tahsisat errilmışlir. Zip po ema mfteade etmirordu. 
lis köpeklerinden biridir. Köpek, posta memuru mek· 
Bu köpek Grorgie &J'•IEtı dahi tup vermek için bir ete girmie 

tinde Miokon Xasaboeında posta iken kırmeti mokadderli mektup 
oatal H pake&:erini bırau:Jardaa lıırı aeırmak ioin arabara sokul 
himare 9e muhafaza ~tmektedir. mak ııtiren bir hıraıza aaldırmış 
Bu köpek, bundan birkao ar ev te yere ratırarak tftcodftoün 
tel efendieinin eti önQoden ge muhtelif ,.erıerindeo Hırmaaa 

oen bir posta memoruoo aumie baelamıetır. Halk ile Polieler ye 
te poıta !ll&muru bo Kaeabara tieip de hırsıu tetkif eımeeerdi 
uQrdıkoa, onu daima takip mu· ler. köpek onu paroahıacaktı. 

Sahte peygamber. 
Birleeik Amerikada lllnoiı oe zelıeleden ne de baeka bir 

eralti dahil inde Jın körftnde ' 
seyyaresıe Çarpmaktan dttRil, fa 

Boli~a namında kendleine Per 
kat ıhtırarlıktan tuku bulacak 

aamber efteü teren bir adam ra 
imie. 

eamaktadır. Bu eabte Pe,.gam· 
bEır, Arzın turarlak deQil. fakat Ge:ıe bu rtrminoi asır kabini 
genie te tepei biolminoe oldoQu ne göre Auda harat canlaodı~ı 
nu te 1943 eeneeiode mah9ola· zaman Arz ihtirarlamaQ'a baela· 

oalıaı iddia ediror. mıetı. Arıda ha,.atın baelaması 
Boliura aöre mahtolmaeı onu daha çabuk rıpratmıetır. 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü nefriyat programı 

PERŞE~BE 26 - 6 - 941 1 rı, ve ajans h~berleri. 
7.30 Program ve memleket 19.45 Müzik; Dünya şar-

saat ayarı kılar. 

7.33 Müzik; Hafif parçalar 1 20. 15 Radyo C>azetesl 

(PV
4 

20.45 Müzik; Sevilen plak-
. 5 Ajans haberleri lar. 

8.00 Müzik: Hafif parçalar 21 00 Ziraat takvimi ve 
programının devamı (Pi.) · 

8.30 Evin saatı Toprak mahsulleri borsası 
12.30 Program ve memle- 21.10 Müzik: Solo ~arkılar. 

ket saat Ay<trı 21.25 Konuışma (San'atkAr-

12.33 Müzjk: Şarkı ve tür- larımız konuşuyor) 
küler. 2 ı .40 Mül'lilt: Radyo senfoni 

12.45 AJANS haberleri orkestrası Şef: (Dr. E. Prae-
13.00 Müzik: Karişık prog- torius) 

Anamor Giirlevilc köyünden ınolla Mehmet 
oglu Ha~an Hayri Üzdeniz 

.,. .................................................. . 
1 ürkiye l'IJ.mhuriy.eti 

Ziraat bartkası 
Karalue tarihi: 1888 SermBı~s: : 100,000,000 Türk ti 

raeı. Ştıhe ve ajans adodı: 265 

Zir•f ve tlcarT h11r nevi banka muamalelerl. 

Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankaeındf. kumbaralı te ihbRrs•ı \r.earruf heenpla· 
rında en aı 50 ilra111 bulunanlara senede ' defa çekilPcelr 
kur'a ile 11eaaıdakl ptAoa göre ikramiye terecelrtir. 

4 ade\ 1,000 liralık 4.000 lira 100 adol 60 liralık 6.000 lira 
4 • 500 • 2, o oo , 1?0 • 40 • ' eoo • 
' • 260 • 1,000 • ı6o • 20 • s.2{.ı.l • 

•O • 100 • 4,000 • 

DİKKAT: Heeaplarrndaki paralar bir ıene toinde 50 lira 
dan lftaaı dfteruirenlere ikramire oıktııı takdirde"" 20 taiL 
aeile urileoektir. 

K urnlar st~nede 4 defa 1 eylül, 1 biriecik:\nun 
l ınart, ve l haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(2 

T.İş. Bankası 
AüçiJk tasarruf heaapları 

19 4 1 
ikramiye planı 

KESİ DELER 
4 Şubat, 2 llayıs, 1 Ağustos, ö ikincit~şrin 

TARiHLKRiND EY APILIR 

1941 ikramiyeleri 
l Adet ~ooo liralık 2000 lira " 
3 ,, l.ooo 

" - 3.000 
" 

2 
" 

750 ,, - ı.~oo ,, 
4 500 - 2.000 ,, ,, - ,, 
8 

" 
250 ,, 2.000 

" -35 . loo 3.500 " ,, - ,, 
80 

" 
5o ,, -- 4.000 ,, 

ı : 300 2o 
~ ,, - 6000 ,, - ·" 

ram (Pi.) . 22.30 Memleket saat ayarı 
13. 15 Müzik: Peşrev ve oyun Ajans haberleri, &ham - Tah-

havaları. vilA.t, Kambiyo - Nukut Bor· 

Türkire le Bankasına para ratırmakla ralou para Uırlkıir 
miı •e faiı almıe olmaz, arni zamanda talilnlıi de denemiı 

18.30 Müzik: Karışık prog· sası (Fiyat) 

ra7ın0 devamı (PJ.) 22.45 Müzik: Cazband (Pl.) 
8, O Program ve Me~leket 23.25 Yarmki Program ve 

saat ayarı ka~mş. 
18.03 Müzk: Fasıl sazı 4i 6 

18.15 Konqşma Memleket 1941 izmir Enter
postası 

18.40 Müzik: Radyo caz or- nasyonal Fuarina 
kestraeı (lbrahim Özgür ve ş; md iden hazu:lam n ız 
Ateş böcekleri) Bir milyon müşteri, lzmir

1 19.00 Konuşma: (Dertleeme Eııternasy(lnal F narın da 

saati) • mallarıoısı görecek ve sa-
19. l s:Müzik: Radyo caz or- tın aaloaktır. 

ketrası programının devamı 20 Alustoı - 20 Eridi t9•ı 
19.30 Memleket saat aya- ------·----(1~!6;.;.ı);._. 

olarıonuz. (1) 

Yeni Mersin -------
l NUSHASJ: 5 KUR. U.ŞTU.R. 

Abone 
Şeraiti~ 

Seli elik 
Alb aylık 
Oç· 
Bir " 

:fürkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kur.uş 

" 
,, 
ft 

Resmi ilAnabn satın 1 O kuruştur. 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 

" 
" 

Yeni Mersin :Matba&1ındaBaaılm1ftlr. 


