
ıt'a. 
liarbi 

f ~in;~~ia~~;a.r~J 
Bir 
zırhlı treni 
imha edildi 
Fin kıt'aları iki 
şehir iş2al 
etmiştir 

Alman tayyareleri 
Sovyet topçu mevzi
J~rioi pike hücum· 

lari le is kat etti lucatılüc tarih""" en mUAZZ4m hof'bi 
oln Ruaya ~ itatiMlof' 

ıta17an1ara.-.e 

Bu harp on se-
ne sürecek 

F narın umumi provası 
çok mükemmel oldu 

. _ ... -.... . .. . I 
J Sovyetlere göre 
--- - - ··-·- -·--. 

Kalılımuha
rebeler de
vam.ediyor 

Oclesa Almanlar 
için daima bir 
diken olacak 

Ruslar Dinyeper 
JL üntehas•nda Al
manları durdur· 
mıya azmetti 

JUıtoyopad ıiiril• •· ............ ~ 
..... ec1ud• .. 

Mo.lto~ 16 (AA) - Bmacla be
yan eclildiiine göre Odaanm J..Jdk ... 
ten tecrid edildiğini aöylemek için he
nüz Yaldt erkendir. Böyle bir ihtimal 
tahakkuk ebe bile tehlrdeki So'Y)'et pl'
nizonunun deniz yoliyle takviyesi Ler 
uman mümkündür. 

- SONV Z tNct SABlnDB -_.,.._ - -- - - -

Kıbrıs ·adasında 
bazı depolar 
bombalandı 
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Sokaklarda sarho nareleri 
duyulmıvord hi~ 

Muradın yığı Ctiks 
tararta deri bir kor a 

FUAR Gaz· nosunda 
AZARİK o TRASI 

l le Avrupadan celbedile.n 
Artiatlerin iftirakiyLe 

BAR 
BUGÜNDEN İTJBAREN AÇJKTIR 

UNUS I.EIJllfDI ·······---··-----
2-

o 
fuz edebitettıı: 

bc'\'C arzuswıu kabul ettirebilecek 'Lck 

Ranse vman büroları 

F 
it 

az 
ar zairlerine 

i kola lık 
r, Österilecek 

ZAVAL!ıf G ı; 
en ita ncas 

fı zaen 6 1dü.. 
le 

Urla ıkaza n Helvacılar mevldindc 
ö1ümle netice1 feci ibir knza olmuş-
tur. Bağ kuleııinde üz.ümleri muhafaza 
için yatıp kalkmakta olan Rıfkı oğla 
19 yaşında Nihat Canhu1ak bağ içinde 
dolaşırken belindeki tabanca çalılara 
takılarak: düıımüş ve ateş almıştır. Mer
n.i. hain bir tesadüffe Nihade isabet et~ 
mit a surette yanı. an eny bir 
müddet sonra hayata gözlerini yum• 
nnqtur. 

Jı" ne ız lıaçırma.. 
ödemi!! .ka7..aaının E.selli köyünde 

Mehmet oğlu t 7 yafllla Halil tbrıl!ıi 
~in ayni l:öy<len ibnlhim ·m IS 
:ya da Fatmayı zorla kaçırdığı iddia 
cdilm~ olduğundan tutulmuştur. 

L 11 ACUSTOS PAZAR 194,!. 
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Sov yet tere göre 

or Be • ZID meselesi alledi · 
. . 

akil vasıtalarına ben-
karne ile verilecek • 

ZID 

-········-·--· 
oaııaııırıarı 111' 

ıt?tlımaratı 

amiyet uca ses 
Sah it park Gazino unda 
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17 AGUSTOS PAZAR ıuı 

Bir Zan anlar Bir ... ıımu""11 

.ıumı1•••1.w11111t Napolyon Vardı! 
, 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 
------------------=-----·<t> .. 

İttgilterenin Paris seliri, Napolyonun Mısır se· 
ferini daha tesebbös halinde iken akamete 

düşürmek istecli-

-7·-
Ne!wn yırbcı bir deni~ kanalı gibi de bir buçuk milyon frank gönderiLııc-

Tulon lim•nının öniinde avlanacak sini istemekte idi .. 
Fransız gemisi bekleyip durmakta idi. Direktuvar, Napolyonun bu tehlikeli 
Nap0lyon en basit bir harp kaidesi. ol- sefere gitmesini pek ziyade istedi~inden 
duğu için değil, İngilterenin daha fasla bu para teklifini de kabul etmiş bulunu
haurlıkla Mısır yolunu kesmesine mey- yordu. Naııolyon ta .. , bir faaliyet için
dan vermemek için Mısır seferi h~ır- de kuvvetli ve teşkilatı tam kıtaları se
lıkiarım gizli tutmağa çalışıyordu. çiyor, her çaptan top ve sec;ıne süvari 

İngilterenln Paris ,,.,firi. Mısır seferi- alaylan tophyt>rdu. 
ne karar verildiğini kendisine şüphe Tulonda Vis Amiral Brüys kumanda
edilıniyecek şekilde haber verildilti 7.11- sında kuvvetli bir filo hazır!anm~kta ve 
tnaıı, bir İngillı pratikli~ ile bu seferin Marsilya ile Korsikada 280 nakliye ge
daha teşebbUs halinde iken akamete uğ- misi toplanmakta idi. Napolyon bu de
ratılmasını düşilnmüş ve casusa : niz vasıtalan ile 38 bin muharip a'kcr. 

- Ne bahaya olursa olmn Napolyonu 13 bin bahriyeli ve topçu 3 bin sivil ı;e
bu Mısır ,.,ferinden menetmek Jhımdır! micl olarak 54 bin kişi Mısıra naklede-
denı!ştir.. cekti. 

Hw: casus gibi süfliyetten kendini Ayni wmanda Ta!cvranın ıMısır kı-
kurtaramamış olan bu casus, İngiliz tasını• bir Fransız evale~ .haline "'?~
diplomatının bu dUşllnceslnl kendi süf- ınak husıısunda ta''Si~sını nazarı ıti
li zihniyetine ıı:öre tefsir etmiş ve Nıı- bara alarak ve MıSln Fran.•a hesabına 
'i>olvonu öldürtmenin Mısır seferinin istismar !cin medenivctln bcşll\i olan hu 
terİcedilmesini mucip olacağım ve Na- kıtaya riyaziyat, hikmet v" kimyada, 
ııolyonu ortadan kaldırmanın da güc güzel sanatlarda, bp ve coğrafyada ma
olınıyacaıtını ileri sllraıüş ve hu süDi ruf bir cok mütehassısları da Mısır se
teklif. bir rivayete göre İngilis sefiri ta- fer hevell kadrosuna ilhal etmiş idi. 
rafından : Maruf kimyager Rcrtelo. riyaziyatet-

- İnRil.tere dUşmanlarını ezer. fakat !ardan Monı:ıo ve Fürye. operatör Lar
bir cani gibi katlettlrmeo: .. Şeklinde nef- rey, doktor Deganet. zooloji mütehassısı 
ret ve istikrah ile reddedilmiştir. Gofrüs, Hitler ve saire gibi hep genç ve 

lnglltere, kanlı hldlse ile general yeni yeni ke.$iflere dUskUn fen ve ilim 
~apolyonun vücudunun izaltısini muva- &damları Napolvonun davetini minnet 
fık bulmamakta. fakat Naoolyonun ar- ve sükran ile kabul etmiıı\erdl. 
1:ln. her hangi bir yerinde yeni bir harp Napolyon sefer heyetinin vak'alarını 
çıkarmasına da meydan vermek te iste- yazacak bir tarihçi, kahramanlıkların 
tneınekte idi. Bunun için Naııolvonun destanlannı tertip edecek bir kılç şô.iri 
>:evces; Jo:ı:efinin .WUulı: ve serbestli~in- d~ almaiı unutmamıştı. 
den istifade etınek lstlyen casuslar dahi Sark dillerine vakıf bir kimseyi de 
ınevdana çıkmı.ştır. Napolyon.a Barras tavsiye etmistir ki. 

Naoolyonun aşklanndan balıseden bu adam hem Barra.sın ve hem de İn
bezı lı:itaplarda Jozeflnin Sari ı.minde ıtilWerin casusu idi ve Mısırda Napol
genç bir zabite yazdığs bir mektubun yona bir suikast vaııılmamrıı - fitne ve 
ıneııum bir maksatla kullanıldığı ve hat- fe"8dı ile - kap ettlnniııtir. 
il Joıefinle Napolyonun uasmın bu h&- Bu suikast sivast ve askeri değil, ka-
diıeden ıonra açıldığı yazılıdır. dm bir Joskançhk yü~ünden ve casus 

* İnl!:ilterenin Paris sefiri bütUn faali-
~tlnı. l'.iısıra karşı bir sefer vaoılma.ı
t "1en'e hasretti. Ve Napo1,,.,nun bu 

b';·1~hbUstı de Londraya, Vilyam Pite 
1 dlrdl. 
Pıt. Napolyonun aklına koydul!u bir 

işi yapacaitını çok iyi bilirdi. Bazı İn"1-
~ ricali rilzl!:Ar ve yelkene, vani teAAdil
fe hail!lanRr&k Mısırı f-ethedecek kaıfar 
büyük bir ordunun Akdeniz! bir ba~
tan btr ba•a gemilerle gecirllmeslne im
kan vermek lstememislcrdlr. Bu kanaat 
o ~ınankl deniz ve seyrüsefer şartlan
na l!:Öre doWıı idi. Ayni zamanda Akde
nlzde Nel'Onun kumandasmda kuvvetli 
bir İngiliz d<1nanması !cin bUyUk bir 
ordu nakledecek olan Fran><ız gemileri 
kolay avlanır bir av olabilirdi. 

Fakat Pil böyle düsünmedi: Napolyo
nun tesebbüsUnü hemen başlamıs te
lakki ederek Amiral Nel'Ona, Fransız 
~emilednl •iddetle tartı!l"ut emrini ver-

Pit, bu defa Napolyonun •Ani hare
ket, fuıi darbe• sine meydan vermemek 
İstivordu. 

müsteşrikin tahriki ile ııenç bir zabit 
tarafından yapılmıstır. Fakat aldın kal
mı.W. 

Napolyonun Mısın işııal icin hazırla
dığı ordu lll'asına, bazı ihma\ ve tedbir
sizlikler ytizünden - belki de İnRiliz ca
sus tettkil tının ~ördüiü )Uzum •lzftrine
htr kaç ta kadın kan.<ın~tı .. F'u kadınla
rm bir t:ıne<i ııenç bir zabitin meşru 
zevcesi idi, di/.\erlerl Parisin zevk ll lem
lerinde tanınmıs ve devrin ııencrall~ri
le mijna,.,betleri bulunan kadınlardı. 

Bu kadınların hepsi de güzel ve suh, 
heJ)lli de Havvanın halis kızları idi. Her 
hansı:i bir erke~ cileden çıkarnlllk kabi-
liyetine tamamiyle malik idiler. • 

Bu •Havva kızları• nın sefer hE"vcti 
ara'<lna katılmış olduklarını Narn>lvon 
bilmiyordu; cünkü bunlaı· asker elbiııe!ıi 
gevmisler veya ııeydirilmislerdi. 

Napolyon bunlann mevcudiyetlerini 
haber aldığı zaman çok hiddetl~nmiş, 
ccza!andırmak istemisı de, ya bu ka
dın meselesiyle alükadar ııenerall•oriru 
gücendirmemek ve vahut, kadmlara kar
şı zaMı yfüündcn bu fikiı-d~n vaz !ll'Ç
mistir. 

- BiTMEOi -
Naııolyon ve FransahükUıneti, büyük 

dikkatlerle gizlenilen Mısır seferi haur- tZMtR BELEDlYESINDEN: 
lıklanna devam ederken, İnııllterenin - İzmir beledive muhas•besindo a•li-
bu hareketten haber almamış oldu~a si 20 ve tutarı 60 lira maaşlı münhal va
kanı idiler! zife için müsabaka yapılacaktır. tır.tiha-

Naı><>lvon Mısır seferine nihayet iki na girebilmek için en az orta okulu bitir
aya kadar başlamak mecburiyetinde idi. miş ve vıuvazwf askerliğini yapmış ol
llunun için - Amlvane tAblr ile - baııını mak şarttır. 
kaşıyacak vakti yoktu. Bundan 140-130 Taliplerin nüfus kAgıtlariyle ve asker
St!ne evvel büyük bir sefer ordusunu lik vesikalariyle 19/ Ağustos/941 s,1ı 
toplamak ta ror bir işti. Şimdiki şimen- günü saat 10 da belediye he
diferler, knmvonlar yoktu, hatıl araba- sap işle.ri müdUrlilj?ilne müracaatları 
ların geçmesine yanyacak yollar bile ilfuı olunur. {178.1) 
l>ek azdı. Bunun !cin Mısır seferi ordu- * 
sunu hazırlamak için ilci ay bir mUddet _ Kültürparktaki gölde iki adet san-
l>ek kısa bir zaman demektl 
Mımr sdPri icln en mühim bir nokta dalın gölde kullanılınşk üzere Fuar so

da •Para• idi. Napolyon •Harı> nedir?• nuna kadar kiraya verilmesi yazı işleri 
SUaline •EvvelJI para, 90nra, daima ııa- müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
ra!, cevabını veren bir kumandan of- arttınnaya konulmuştur. tki aandalın 
dul!undan hu sefer için de para m""ele- muhammen bedeli 30 zar liradan 60 li
. ra muvakkat teminatı 4 lira 50 kuruştur. 
hn~ rn•l• ehemmiyet vermekte idi. Hal- Toliplerin teminatı öğleden evvel iJ ban
i Uki direktuverdan mühim mikdar ııö:v- kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
be dursun, az bir para bile almak ırüc rihl olan 1/9/941 Pazartesi günü saat 

ir i•ü. CünkU •Dlrektuvarın mall va~ la 
~iveti düzelmez bir berbatlık• iç!rıde 16 da encümene müracaat rı. 
~rli: kredisi kalmamıştı; dahili lstıl.r"z 17, 20, 251 29 {1781) 

kı~kaııı voktu: hariçten de istik~ mürn- * 
un deiiildi. !nönU caddesi tayyare poligonu önün-
Naoolvon, kraliyet taraftan ve asilza- den turistik yola kadar olan kt>mın sol 

de sınıfına men.'llp olduk!an için bicr~1 tarafına 250 metre boyda yeniden kor-
t1"1is Frnn<ızlarla, hudut haricine ~ık'- don çekilmesi, fen işleri miidıirlüğünde

<ı mış İn~ili7Jerin emvali rnetrOkeleri ki keşif ve şartnamesi veçhile &çık ek
~atış bedellerine baş vurdu! Fakat Lu siltmeye konulmuştur, Ke,if bedeli 705 
Paraların tutarı, seferin muhtaç oldı;(>ıı lira 60 kuruş muvakkat teminatı 52 lira 
t8''anın vanında bir hiç kalmakta idi.. 95 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 

aoolyon. direktuvardan genenıl Bril- evvel iş baokasma yatırarak makbuzla
tıün İSvicreden ıretirdlli! 8 milvondan Uc dyle ihale tarihi olan 1/9/941 Pw.arte
tniflvon franı:ımın defaten verilmesini ve si günU saat 16 da encllmene ı:nüracaııt-
se er başladıktan sonra da her 15 giln- lan. 17, ıl, 25, 29 (1782) 

Faar zamanma ma .. sus Banliyö trenleri 
P D. Dernlrvolları 8 el İşletme Müdürlüğünden: 

ı.,. kr ve pazareteai günleri Bumahan..den 00,01 de ve Çiğliden 00,55 te 
Dl~ddet etmekte olan 25/26 No.lıı Bonl_iyö trenkr! yalnız fuann açık bulunduğu 
va..,. kçe her gün Baamahaneden 00, ~O da hareket ederek l, 15 te Çiiliye 
...ı,J: ve Çiğliden 1,24 te hareketle ' 08 d~ Basmahaneye mun ... lat ede-

Sayın halka il& unur. 3273 1780) 

YBHIASIR 

SIHHA.r KOŞESİ 
•••••••••••••• 

insan ihtiyar 
ladıkça ••• 

---o-

KISACA 
•••••••• 

KINA VE KINALI 
Y AZ.4N : Eczacı Kem.al K. Aktaş 

Kına çok eski tarihten gelen hattü ma
hiyetine biraz da dint ve ruhanl kılık ve
rilen eski bir tırnak ve saç boyasıdır .. 
Kına il1> kınakma bir kelime farkı ile 
birbirlerine pek · yakın göründükleri 
halde kınakına bugüok.ü kinin, sulfata
nın özünü taşıması itibariyle ilaç ııınıfı
na ayrılmış, kınayı kına olarak yalnız 
bırakmıştır. 

SAHJFEJ 

tzmır Kaz ve Erkek Liseleri Müdill'lütünden : 
1 - Yeni talebe kaydına 25 •iusto• puartesi günü ba~lanacak 23 eyliile 

kadar devam edecektir. 
2 - Yine talebe her gün saat 9 dan 12 ye kadar kaydedilecek, 14 den 11 

ye kadar da eolı:i talebenin lı:ayıılan yenileaektir. • 
3 - Y-eni lı:ayt edilecek talebelerin heraherl~rinde velileri olduğu halde 

getirecekleri vesikalar tunlardır: 
A : Okul diplonıaaı 
B : Hüviyet cüzdanı 
C : Hükümet hekiminden alınmış ""ğlık raporu ve aşı kağıdı. 
O : 4X6 büyülı:lllğllne 8 fotoiraf. 
4 - Yatılı ücreti 241 liradır. Geçen yıl yatılı olanlar bu yıl da yatılı kal

mak istiyorlarsa ilk taksitleri en ı:eç 20 eylüle kadar yatırmalan lazımdır. Alı:
si taktirde yerlerine başkaları alınacaktır. 

5 - Bu 7ıl 90n sınıfa seçen talebelerimiz 20 eylüle k dar Fen veya edo
biyat kollarından hangisine devam edeceklerini oltul idaresine bildirecekler-
dir. 17 20 3293 ( 1777) 

Cildi bu.,...., yanaldan oarkar, saç
ları dökülür: tiroit guddeainin işi yavat
Jadığı için viic11dun lçindelı:i auyun azal
masından. Bunlardan başka vücudun 
içerisindeki uzuvlann hepsinde türlü 
türlü değitmeler olur. lhtiyarlıyan vücu
dun içimle haııl olan değişmeleri birer bi 
rer saymalı: hayat ilini bakımından pek 
rr:eralı:lı bir şeydir. Fakat hunlan merak
lanmadan öğ?enmek için kuvvetli bir yü
ıek ister. Öyle yürek te ihtiyarlarda bu
lunmaz. Onları öğrenmeğe tahammül 
•decek kadar kuvvetli yürek sahibi genç
~~rd• ihtiyarlık bahsini dinlemek iste
nıe7ler .. 

Kına Hint, Amerilı:a ve Afrikadan 
meydan bularak dllnyanm her tarafına 
dağılmıştır. Bir batın evvellı:i nlneJeri.. 
ınlz tırnalı:larıru, saçlarını kına ile ro. İZJltR .,. AKIFLAR llVDVaı.VOVHDEH : 
yarken sUslerup şıldaştıklarını. lı:asdet.- Bağhaııanlı metcidi vak.fından mezarlık bapndııki ana senelik klra11 180 U. 
mez, bir sevap işlemiş olmak gayesini ra üzerinden bir 1ene müddetle müzayedeye çıkanldığı hakkındo.lı:i ilanlardaa 
gllderlerdi. DUn bizim müu müdilrU S..- lhalıı giinil eebven 17 /8/.941 cumarteai günün olarak göaterilmiştir. Mezkh 
t!hettin Kftntar, sıcaktan caketi omuza. •- ih.teei. 18/8/941 pazarteoi .. at 1 O dadır. Keyfiyet tavman ilan ol.-
e•lı:i hovarda tipini ihya eder gibi ba- nuT. 15 1 7 3269 ( 1161) 

Bu gün -ihiyar. demiyeceğm-- elli 
voşını geçmiş oldukları için ihtiyarlığı bi
raz ohun h.attrlarma getirmeleri tabii 
-yahut zaruri-olan ve uzun ömür ıür
mc,.ini istiyen okuvuculanma hizmet et
mek Üzt""rl"' ihtivarlıktıı. kanın ve YÜeut 
{rc.-iıııindeki sulu maddelerden hepsinin 
·~riı;ı.: ,.. alkalenik muanzenesini söyli
·rrct-ğin1. 

O muv~zeneden burada çok hahs('tti
,"'~im irin ha.şif" .. ağtrmı~ olsa dıı hatn)at
.. -1n17 ki bu zamanda hayat kirnvaşının 
"" ÖnC'T"ll i~lerinden biri budur. Bu mu
vazyne lpokrat ü-.tadıml7dan beri hekim
't'"rcdt"n pl"'k çoğunun :ı.ihlnl""rini meşgul 
('tıri<ttl Onların ti.birince ahlat'ın burul! 
h·rur.u lması hu muvP2~nenh1 bozt•lma

na uğradı. Bağn yanıkmış gibi gö~ü
nü açtı : cTerden islik oldum .. Bu kadar 
i!Jlç para etmedi - Kına sürdüm diyecek 
yerde - kına yaktım> dedi. 

Yakmak, parlamak, alev ve kızıllık 
vermek manasına kınanın rengini işaret 
ediyordu. tsliğe birebir Kemalciğim al 
sana kıııalı bir ilaç dedi. Sal8hettin Kan.
tara bakılım kına bir cDeovai kiib. İca
bında hemen yakmak gerelmı.iş. olatan 
5eylerdendir .. 

Sa mablUklaruun 
ba$1fta gelenler! .. 

mR•ından ba•ka bir şey dei\ildL F.kat Elektrik her yerde kendini gösterme
.... L:i ht-kimler bu muvaYenesizlFHn seb~ ğe ve insanlara hizmetini gittikçe arttır
hlni anlayamadıkJ,rından sonradan fi- ma~ devam etı:nekledir. Şimdi buı :yer
ı,;.ı.rine ~ülmti•lerdi.. lenı.. balıkçılann da yarduoeıa almuş. 

Simdi . yeni hayat kimyası bize ö~re- tur. Şöylece elektrik ce.reyaıu, balıkla
•ivor kl kand• ve viicudun sulu ıuaclde- rın mebzulen bulunduğu derinliğe veri· 
l·•in.l"ki ma • denlerln vüc11dum11;r;da cı- llyonnuş. ZaY81.lı balıklar elektrik cere
lcnrdıl:l.,,rı ivoııların ""tice~idir. Bu m"~- yaniyle sersem.leşi.yor, uyuşuyor ve ba
d.nl•rd•n hnıları ehi. haz.ıları il~ elka- reketslz halde de~in yfu;llne çıkıyor
l•n d•nil•n ivorlar Clkanrlu. Bunların l:ımış.. Bundan sonra onlan toplamak iş
"f'tic.-o.i ol111r;ıık viicudumuzrl•ki rnuvazf'- ten d"ğU .. 
ne dnimc hafif derecede alkalen olmalc Ancak. böyle olıoası için bir şart IA-
1'\zımdır . zunm.ış.. Elektrik cereyanının l>alıklaruı 

in.an ihtivarl dık.;. bu muvazene ya- başından kuyruğuna doğru geçmesi 
va< vav .. ek•ilik tarafına doğru katar. icap ediyormuş.. Eenliklerlne doğru ge
C:•b•hi de vüc11dun i<lnde muvazenevi cerse, balıklar hiç mUteesslr olmıyorlar
"llı:al'"ftlik ta.,afına p:ötüren kirecin •zal- ı;nış.. 
"'""· Havat kimvaot bakımından in ... nır Dahası var : Elektrik usulüyle bahk
iJ.tivarb.,..aııı vücudunun ekııim...ı d- tan gayri deniz ve nehir ınablılkatmın 
;r.~ktir. Burdan do!avı, ı<ençlerin ihtl- tutulmasına da çalışılmış., LAkin tecril.
v•rlar için <tur vibi olm114> dem•lni beler netice vermemiş., Çünkü buıılar, 
-hürmet ifade eımeue de-- pek de balıklar gibi elektrik cereyanından rnü
va"l'" pvılamaz... teessİl' ohnıyorlarm.tŞ .. Elektrik ccreya-

C.ndikıe d• o muvazene. yemeklerde nı bunlara yalnıa acı, ağrı veriyornıuş.. 
muvazeneye dikkat•i71;k n•ticesi olarak Bize kalır3a merak edilecek bir nokta 
,.:a...q;k tar111'1fta k'lvab11h·. Fakat o zaman. 
l..•lha••a, höh•~kl•r d-.lı~l ioe kan .. nok da, balıktan başka deniz mah!Ukatına 
muv•7•neyi dii~ltir. Holhııki insan. lhti- elektrilı: cereyanının acı - ağrı verdilli 
..,.rl•d•ha böhtt1'1erin k,.ndl muvaztne- nasıl aolaşıldı~ıılır .. Acaba tecrübeyi ya

Yillıselı Z!raat Enstitüsü Veteriner Falrilffesf 
Aslıerl lıuınmın lıayıt ve lıabııl şal'tlllrı.. 

1 - Ankan yiik<.ek Ztc:ıııt en.<ütüsii veteriner fakilltesi askerl lı:ısmına bu 
yıl sivil tanı devreli liselerden !yi ve l"!k iyi derecede mewn olan ve olgun
luk imtihanlarını \ermiş olmak şartiylc talebe kabul edilecektir .. İsteklil&
rin aşııi(ırlaki ııartları h&:z olır>ası lazımdır : 

A) Ttlrkiye cümburiyeU tebaasından bulunmak. 
B) Yaşı 18 - 42 olmr.k {'?2 dnhildir .. ) 
C) Beden teşelı.küll<ri ve sıh.'ıatı orduda ve her iklimde fal! hizmete mn

sait olmak (Dil rellieü r,lpnJar aluımıız .. ) 
D) Tavır ve hım•keti uhllkt kusursuz ve ı;eclyesi sağlam olmalı: .• 
E) Ailesinin hl~ tıir fona hal ve şöhreti olmamak (Bunun için d.e zabıta ~ 

sik.ası ibra:.: etmek. ) 
2 - İste!cblcr"1 mürac'8al istidalarıııa şu vesikalan bağlamaları lazımdır r 
A) Nülu" cüTı1aıu \"Cya miisaddak sureti .. 
B) Sıhhab ~.alrk.mda lam tc~kküllU askert hastane raporu ve aşı klğıdı.. 
C) Lise rıe~iyf't VE> olg~nluk sahadetnameııi veya tasdUdl sureti .. 
D) Okula alındıl\ı takıfüd~ a>keri kanununun, nizam ve talimatları kabul 

ettiği hakla.-ı.ta vehiııUı ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt ııenedl ta
lebe okuld'Ul ıstifıı etmek i'li.erse okulca tahakkuk ettirilecek muraflan bir
den verir ve b:ı eh taahhüt 5elledine kaydedlllr .. 

E) Sar'alı, u.y•ırkcn !:'!~en. sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olınadt
ğı lıaklandıı velilcr'nin noterlikten ta-dikli taahhütnanı.81 (Bu gibi bastaJık.. 
lardan biri ile okula l[irme1.den evvel malıll oldulı:lan 90nradan •pJ,,.l:ııuar 
okuldan çı.karılu- ve okul murııfllll'ı velilerine ödetilir .. } 

3) İsteld11cr bıılur t'ukları mahallerd ki askerlik fUbeleri{)e lsijdıl U. mU
racaat edecelı:ler ve şubeler!n - 2 inci maddede - bildirilen evnılı:ı !lı:mal *' 
tikten soı:ıra Jlnkıtrada yüksek ziraat enstittlsü ~rlner fUU1• Aııkert 
talebe l\nıirlif,<i11e göudefi!E'<'Cktir. Müracaat müddeti eylülün 25 şine kadar 
dır .• Bu tarihten ııonra müracaat kabul edihnez.. 

4) Okula kıoyıt ve kabul ~ahadetname dereceleri.ne ve müra...aat sırası.o& 
göred!r. İstekli a.Jtdi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edUenlere 
müra\lll&t ettikleri ilSkerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 

l-14 3237 (1751) 

DEVl.F.r DEHİ%YOLLARIHDAN: 

,, 

Fuar müna..,betiyle 12 ağustostan e.,lUI nihayetine kadar mutat htanı.vı. 
lzmir !)Oltalarına lotenhuldan aalı ve lzmirden cuma günll hareket etmek 6-
re bir posta ilin ııdilmittir. latanhuld an lzmire gelen ve lzmirden latanhoda 
kalkan vapurlanmızın günü ve aaat]erl a!}ağıda yazılıdır. 

DiKKAT: YolnıI Fuann açılma töreninde hazır bulunmak iatiyenlerl ..tıi 
akşamı lzmirde bulundurmak ve bir sefere mahsua olınak ÜHre latanbuldan 
19 ağustoa talı gilnü kalkacak ilave postası 18 ağustos pazarteal gÜnÜ lı:al
kacalı: ve lzmirden lstanhula bareketi program dahilinde ola~aktw. "i bnzulur, onlardan dH~n evine gide

l'l"'k baR bttt;.Jamalan bt-kleneme:ı ... 
Onun kin inoan ihiyarhıd•kca, vlieu

!"funa t-kııııHik Vt-rt"CÜ yemelc.lerdt-n müm
ltün oldu*1.ı k,.,dar C'f"klnerek a1ka1•1'ilr 
~t'"tireef"k yemeklere d"lha ziyade ra;;.htt 
'"Österml"'cai iyi olur. Yedi2Jmiz yf"m.-kle
tin verdikleri ekflltlik ve alkal~nik drre
L,.,lerini birer hir~r tekrar etmek ptk faz
in uzun olacağından, toptan olarak ha
,,,.1~t~caiım: 

panlar b~t deniz mahl(llı:u oldular da 
bunu nefialertnde mJ anleda]•"? 

dSTANBULA GiDEN VAPURLAR.o 
ıJ;.:;:;;:;:;;;;:;;:;;:;;:;:;;;;:;;;;:;;;;~;;,;;;;;;::;<:;,.j Çarpmha saat 8 de cÇaııakk.teye, Celiboluya uğraman 

Havvanlarclan ~ltn vivecelılerin - •Üt
t•n ha~k- - hepsi eksilik verirln Tere
vn~ı. peynirler ve vumurta - bilhassa yu
n"!ı•rtanın sarıs: dahi.. 

N•hattan ~·lecek yiyeceklorden h•'!
ta oirinç ve ekmek olmak üzere hu
hubatın da hepsi ek.ilik verirler. Kuru 
••hzelordtn yalnı~ m.rdmek ek,ilik ııe
lirir. hatlı.alan allı:alenlik. 

Yaş aebzrlorin hepai alkalenlik verir
!rr, valnı~ Brükoel lahnası dedikleri kü
cücük lahna mü~tesna, o da zaten bizde 
pek az ye~ilir. Alkalenlik bakımından da 
en b~ta hpanak gelir. Y ~il ıtvtin IPh-
4 f"den "': .. 1lırııa o iıpanaktan daha ÜAtün
dür. 

Yemi~lerin alkalenlik ıetirdiklerin
den elbete tiiph' etmezsiniz. Yalnız ce
vizin ek,ilik verdiğini de belki hatırlar
ıunt7., 

Ancak, insan ihtiyarladıkça yalnız ta
ıtt ae-bze ve yemit yemeıi Jlzım gelmez. 
'' alnız onlardan yeyince bu •efer muva
zone aksi tarafa doğru bozulur. Bu dün
vnda batımıza gelen fel8.lcetlcrin hepai 
muva7.eneoidiktendlr, En büyük ve en 
•"'Üç hüner tam muvazeneyi temin etmek
tir. ln•anın fani olması do, ıı:aliba, bun
dandır. 
- ~~~~~~~~~~ 

TURGı:rrLU BELFntYF.stNnEN: 
Belediyemize alt 278 lira 75 kurus 

kıvmeti muhammineli evrakı m•thua 
münakasaya konulmuştur. ihale 2 7 /8/ 
'l.f 1 tarihinde aut 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçe
•fyle müracıııatlan 

'7 20 23 3307 (17711) 

tZMIR SiCiL TICARET MEMUR
LUcUNDAN: 
Vasfi Semerci oilu ticaret unvanile 

l7mirde 85 3 ncii ookalı:ıa oagır sokam 
21 numarada erzak, yem, teçhizat mü
toahhitliği ve hll'umum alım, aabm da
hili ticaret ile ittiıal eden Vasfi Semer-

Coda Evi 
J. MAZARAKİS 
KİTAPHANESt .. 
Cendell han altında 

Viyana ve Parisin en son senelik 
altı ayhk vcı aylık moda model mı:c
mualan en ehven ruıtıcrle mağaza
mızda satılmaktadır. 
Son relen 1942 modellerini görme

den siparişlerinizi vermeyiniz.. 

== 111111IHfl11 lllllUUllUli ~ .111ın11111111un1111u111 = 
~ Memur aranıyor ~ 
:: Askerlilde aWaısı elmıyan iyi dıok- E 
§ tilo kullaııaı>, ilıracat ve büro işle- § 
;: rini biı.t rnemı>r i teıılliyor. l"ran· :: 
~sızca, Almanca ve İııgi!izce lisanlar- ~ 
: elan birisini veya ikisini bilen tercih § 
§edilecektiı'. Bayan dal olabilir. Ref&- S 
E raııslarla bMikte Posta kııhmı 315 e E 
§ yazı ile mürMaat edilnıesl. S 
§ ı - 3 111•1> s 
: 11111111111111111111111111111 11 l it 1111111111111il11111111 = 

KiRALIK 
Güzelyalı Nuri bey 10kağı (54 lincii 

sokak) 5 sayılı 5 odalı ev kiralıktır. 
Her gilo öi'ledcn evvel ayni eve mü-

racaat.. 1 - 3 (17'8) 

- ı ıt,lllttlUlllllllllll\lllll ti llllllUllllllllllllll'''' 

Doktor ceıaı Yarkın ! 
İZMİR MEMLEKET HASTANF.Si ~ 

§_ DAHİLİYE ~SSISI ~ 
_ MUAYENEHANE : uilucl Beyler;: 
- kak -;:so No.10.. ;: 
;: TELEFON 3956.. S 
"'" 11111111111111111111111111 1111 ı 111111111111111111111111111 

Birinci sınıf mllteha""~ Doktor 
Demir Ali Kaınçıofla 

Cilt ve Tenasül hastııhk!an ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. İzmir 
Elhamra Sineması arbısnda sabah
tan akşama lladar bastalıınnı kabul 
eder •• 

ci oi'lunun iohu ticare'" unvanı tiearet -
konunu hükümlerine göre sicilin 3085 
numaruına kayt ve tescil edildilil ilan 
olunur. 331 O ( 1779) 

TELEFON : 1479 

KULAK, BURUN ve BOÖAZ 
HASTALIKLAR! MÜTEHASSISI 

DOKTOR OPERTÖR :ırıııs·:;;·ı;kııııkt~:;~t~Jllll ~ 
§ 038 nıodell $evrole marka lastikle- § 
Eri mUceddet 3 tonluk bir kamyon şa. § = tılılıfno .. Taliplerin Birinci kordonda :: 

(208) Numara da Azın! Çevuş o~lu- § 
: na aıllracaatlerl.. § 
= 1 - z '1765) = 

ıu•uıuuu11ı~;;.;.fu1111 = 

Da i Oke 
İkinci Beyler Sokağı No. (80) 
Hastalarını her gün öj!ledeı> sonra 

kabul ve tedavi eder .. 
{1880) 

Cuma saat 8 de Yalnız Çanakkaleye uğrar. 
Pazar saat 8 ele cÇanaklı:aleye, Cellholuyı u rar. 

dSTANBULDAN GELEN VAPURLARtt 
Pazorteai saat 17 de doğru cÇanakkoleye, Cellholuya uğramadan gelir 
Çarşamba saat 17 de Yalnı% «;anakkaleye uğrayara~ ıı:elir. 
Cuma saat l 7 de (Çanakkale ve Celi boluya uğrayarak (felir. 

16 17 3275 {1775) 

ORDU HASrA BAKiCi HEMltRELER OKULU• 
NA Alr BAZI İZAHAT 

Ve olıula fıayıt ve fıallul şartlGPs 
1 - Ordumuza hasta balcıcı ve hemlire yotlttirmelt lirero Ankarada M.. 

M. V. tarafından 19 39 ıeneslnde açılm" olan haota bak1C1 ve hf'Q\f\relar ok,._ 
!una bu ıene de 50 talebe alın .. cııktır. Okula girmek arzu edenkr. hulundulı:. 
lan mahallin valili~ino, kaymakamlığına veya ukertik "1belerino dilekçe U. 
müracaat edecelclerdir. 

2 - 34 H oayılı lı:anun mudbinee hu okuldan merun olacıılclar. memu. 
olup tekaüdiye olacaklardtt. 

3 - Mezun olanlar olb aenelilc m~huri hizmetlerini ordu hutahanelerio
de yapacaklar, ondan oonra arzu ed~rleroe memlelı:etıelt> bütün •ıhht ıe,ekkül
ler kendllerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 aene olup, bu müddet içinde <>kurlara o.yda be, lira 
harçlık verileeek. late ve ilbulan lamamen okula alt olacaktı?. 

S - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa gör .. ~O lir11 a li maattaa 
hatlamak üze~ maq alaeaklar ve bu miktar ıı:ittlk~e çoğalacaktır; bu zamaa 
dahi İ•te. siydirme Ye bannma orduya ait olae•kbr. 

6 - Okul 1 S Eylül 1941 de tedri•Rla haşlıyacalctır. 
7 - Okula lı:ayıt ve kabul aartlan şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyell tebaaoından olmak Te Türk ırlı:ınd'"' bulunmak. 
h - Sıhhatı yerinde olmalı: v~ durumu her iklimde vuifo görmeye mGsalt 

bulunmak {bunu har hanı! bir hastahane 11hhl heyeti raporu ile tesbit etti ... 
• mek ve evraka haelamalı: lazımdır). 

c - Okurun ya11 on altıdan aoaiı ve yirmi ikiden yukan olmıyacakttr. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet dılinden olmak (bu va:ıdyot poU.ce to.,.. 

ıik eltirilerek evraka bağlanac•ktır.) 
e - En az orta okul !Mh•ilioi bit;•ml.t olmalı: (elerııo lmtihonlarında mı.t

vaffak olmak f8rttır) veya bu d.recedo tahıi! gördiiğü iahat etmek {tasdik· 
name veva bunun toııdılrli bir oureti muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya nltsnlı bulunmam•k (evvelce evl•nlp boşananlarla koca• 
ölmüf olan kabul edilir) buna ~it medeni hali bildirir müshit evrak keza ek· 
lenecektir. 

g - Okur 11hhi oebepler dı,tnda ı>lı:ulu kendiliğinden terk ettiği, evlenme 
sureti ile veya diğer inzibati aebeplerl• okuldan çıkanlJığı, altı ıenelik meo
burt hizmetini yapmadığı veya tam~mlamadıiı, ve yahuı oıhh~ ıeb~pler dt
'ıncla okudan çıkarıldığı takdirci• tahakkuk etılrilerek m•ktep masrafl~nnt 
tamamen ödeyeceğine ve gö~tt"r&iii vesikaların tamamen doğru olduğuna 
dair noterlikten tudikli ve kefilli bir taahhütname vorecektir. 

8 - Y ulcanclakı' teraltl haiz olan okur, okula imtihanım: olaralı: kabul edl
lec•ktlr, 

9 - Yukandalct maddeler mucibince evrakının muameleıini bitirenler
den, vilAyet, veya kaza, merk..zlerlnde oturanlar hu makamlar voya aalı:er
llk ,ubeleri Yuıtası ile evraklarını ıf,,frudan d"ğruya Ankara merkez haata· 
hanHI hu tabibi ve okul müdürlüi!f(lr,, ııönderl!eceklerdir. 

1 O - Müracaatların Ağustos 194 1 nihayetine kadar ıona erdirllmeıi ll
~mdır. 

11 - Okurlann kabul edildikleri "e mektebe haerket etme tarihleri aynİ 
makamlar tarllfınclan k•ndilerlne bi1-Jirl!ecektlr. 

1 2 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu AnlraMya kadu gelmelc ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muavcne neticesi haatalıklan tebeyyün eden
lerin memlekeılerlne gitmek için masraf edecekleri yol paralar. kendilerine 
alt olcaktır. 

Ankara Merkez Hutahane.l Bas Tabibi ve okul müdürü olhay 
Dr. Şahan Barutçu 
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SARtFE4 Y&Ni.UJR 

sııaıi ıazıaıt lntriltere darma-
Stalin Moskova elan hazulamyor 

......................................................................... , ......... , 
~ • i ASKERİ VAZİYET ! • 1 • • • • • • • • • : ......•.. ~ .....................................•..........•........................ 

SON HABER 

Amerikada inşa edi- Ticaret \~ekili Bandırmada Almanların tehlikeli 
olan bu ileri atılışları 

durdurulamaz mı? 

Liilikatı tekli
fini kabul etti len 60 vapur de- V k•J• h 

nize indirildi · e l ID yarın gece şe .. 
Radyo gu.teainden : Hafta sonunda 1 

dilnyanüı arzettlği siyasi manzara fU" • • 1 • ht 
d~ AJman - Sovyet harbinin inkişafı te~~~~ :(~~;V!D~ ~ rımızc ge mesı mu eme 

- hakkında bugün yeni bir haber gelme- lan ve denız ücaretinde çabşmıyan 1907 _ 

Almanlar elye'ftft teşebbösö Te se•k• idare ~tir. Fakat cenup cephesiDd~ki vw- ~u bü:n ~~eld~ :ııı bi=t latanbul. 16 (Huauat) -Ticaret ve- Jzmir fuanna açmak üzere iznaire barr 
iistünlüitbtö eU•lade il al...Sard ........ IÖN yetin t.ehlikeli 0~ia. başladığına Sov- m~=a Y mege vet - kili Bay Mümtaz ~e~. b~.n g~~di, ~e~ edecektir. ~caret Vekili~ ai]ebi 

bana llltbn al yerlbniyor.. yetler ~t.e!~e~~ır. AlmanJar Ode- Londra 16 (AA) _ Tiearet nezare- yarın yeni inta edilen koprünun kutat ıhtimal pazarteaı aqamı lzmircle bulo-
sanııı tecrıdını bildiruıce Sovyetler bu . . '. . edel'ek ezaretin re.mini yapmak üzere Bandırmaya si- nacaiı zan ediliyor. Fuaım a .. ta. 

Rad~ o gazetesinden: Bugünkü Alınan Bu bölgede üç ?emiryolu haftı bir~eş- ha~ yalanlamakta gecikmemi§ler_dir. ~.~=ıb.:rı:imenıaaa:eİ5 - tartldn- decektir. r.ninde bulunmak iimeN bb çok ıınelMat-
t(''bliği bütün Şark cephesillde hatekita mektedir. Bu demıryollannın yardımıyle B.ugwı Sovy~~ ~yna~ ~~en den itibaren Ja n adalan ile Kore Vekil lditat ıeuninclen eoara 11 inci Jar da lzmire hareket etlDd &.ereduJd. 
~ıstetnatilc bir §ekilde devam oltırtd\Jğu- Ruslar böyle bir taarruz grubu 1oplaya- ~r ?a~ere Jlore ıse R~ ~di böyle Mançuri ve ~ . . ilitacatı yasak tlHHlllllllllHIHllllllllHl•tıHJllHllHIHllllll IHlll-
nu bildiri or So et tebliği l&e Sovyet bilirler. bır ihtimalden bahse~rdir. Sovyet- , • . . çın.ıye 1 t b Jd •htik A 1 •• d 1 
kıtalarmı: cÇııe ~yunca muhattbelere Biz böyle bir taarruzu §U bakımlar- ler ~Faka~ Odesa ~rid edilse .bile ora- :ı~=·v~b!~ == ~ 8 8ft 0 8 J ar 8 muca e e 
devam ettiğini, Cenup c~de dah_a dan muhtemel göm>;e~ekteyiz: dalti garn.ııQnl_ar.ınuzla bqka bır yoldan tiyeler de q,tal ~. • • aff k ol v hafi eh 
ıedit muharebeler oldugunu kaydedi- 1 - ~bu ihtimali daha. evv~ muvasalA te~n. edb~:~~.0~,~u, Nevyork, 16 (A.A) - Mister Foli, J•J muv 8 mana 8 
yor. den nazarı ıtibara alaralı: tedbırlennı <?<Je5'Jlın tecridinin ır io.uo,u ....,-...... bl- Petrol vaziyeti etrafında müzak~lerde Y .. 

Dün Fin kıtalan bir Sovyet hudut tamamlamışlardır. br. L..-'-----'- "-- • ...:.ı..._ .._ __ '-
tehrini zaptetmiflerdir. Bu ıehir Lado- 2 - İlmen gölünün iki tarafındaki Artık J:?iror~p~r .neJıı:i kenarm~ ;:~ ;:15D"" ...... ve .-uaaova- Jataabul, 16 '(Hu.U.S) - Şehrimiz• .lunarak ),.&Onmmn DıtlklrJa ıaiiıcad.J. 
ga gölilnUn batwnda, dört demiryolu- cephe Jusmiyle Smolenske tevc!h edilen Sovyet §ehırlennın ışgali bir emri vaki Kendisi R elt ~e Hopkinsi temsil de ihtiklrla mücadeleye ve ihtikara ciir- itinde dillat etmeli icap eden noltr 
nun kavuştuğu bir noktadadır. Fin or- Alman taarruz.lan Sovyetlerm bu en olarak ka!'§ılanıyor. Almanlar Ukrayna- tm ktedir ~ benzin, ı lhti et edenlerin takibine tiddetle de•aın lan lpret ebnlt ve ezcümle: 
dulannın ve Alman kuvvetlerinin biri- huaaa bölgelerine tevcih ecübnitti. B11 ~ işgaliyle Sovyetler Bir~ e~ b~- !ın e ~ e dü.sün~ca = olunmaktada. Halbnmn l>u b.....ta - O.tiklrla mUc:aclele Mıkın puı111 
birlerini ikmali şimdi daha mUsait bir itibarla Sovyetler en mühim kuvvetl~ yuk hububat ambarını ellenne geçlnlll§ IAn1 h h caktır p Köaten:Uii ı.a....tyet memnuniyetle kar- m~le umumi bir bal alınca te-
hal almış oluyor. rini bwaya ayırm11lardar. Kiyef mınta- olacaklardır. . . · P V ~ azır lr(A A). _ İııgiltere he- tilanmalr.tadır. 

Cenup cephesindeki muharebeler §id- kasında Sovyetlerin büyük ihtiyat .kuv- ~u amba~lar~~' tanüa~~n bo§ o~ -~~bnelte olan 60 vapurdan T..a,it edilen flattan )'übek flatla et ahi keMin ve ut•s olur. Demiflir. 
detle devam ediyor. Moskovaya göre, vetler bblundurmadıltlanna tahmin edi- ~~ tah~ ~~~~eti llki buiifu Ka1iforniyada meralhn1e de- utan iki milbtelür celep muhakeme b- Yüz kuruttan yubn a1Jt ffritlerd• 
Mare .. ı Budienny ordulan kendisine en yonız. So nne B' 1:;w ~ • daha ra Dize mdirUmiştir Merasime mebuslin rariyle tevkif edilmlttir. fatura istemesi lüzunMana ehemmiyetle 
müsait yolu açarak çekilmeie muvaffak Bilhassa müeulr bir durumda olaca- vyet ır_... eabıin emin yer- bahri cilmerd . . . zevcesi riya- Vali Bay LiitlU Kndar heyanatta hu- Jpret etmlfdr. 
olınU§tur. Bu ordu kUlliyetli zırhlı bir- ğını tahmin ettiğimiz Alman hava kuv- ı: ~~.;ıe =d~~ set~ reısının IHlllHlllHlllllHlllllHIH a IGHllllHHIHllllllllllHHlll' 
fjldere maliktir. Bu birlikler Ayesinde vetlerinin teairleirni de göz önünde tut- Y ış · ~ "I e T __ .ı....... i6 (A.A) G bt Kanada- J J A b ) • • • d-

mak ~dır. mOsadere edilıui§ veya edilmemiş bul- .l.IUDUnlı - ar s a ev en nızamnamesı un-
kuşatma hareketlerinin yerine göre ya- 3 n:....1 b' ffa- daylar orada kalan ballt yakmaktadır. dan avdet eden Kent DUkU bir matbut 
va§Llblması, tevkifi ve zaman kazanıl- - uv, e 11 taanuzun muva Almanlar kömürl • ell konferansında şunları dyleım.tir : d • •ba • • d• ması miimkllndilr. faluyeti, !-•nuz gu~bunun hazırlanma- eçJrmi§ll!:vy-:.giliile e~ Lııuıerenm tayyare ve tanareei en ıti ren menyete 21r 1 

Bu birliklerden buılarmı böyle bü- sı n neticeye iaal ıçin geçec~lt zaman ~ğı k" .. . 1ma r l lcfuiun programı bUnu tahakkuk mevktinde 
"""" bı'r gaye W- b ..... - ~eda etmek 1A- zarfında Budyeni ordusu Alman ordu- .. 1" lom~i'--yıpR~~-~ '-ömU~ olanlarin bUt6n•tahmlnlerinln çok fev-
1 UA .,,..... _..... 

1
' u Dinyeperin ıimaline geçirmemesi soy uyor ar. -tte u:.ıacau a .ur-

zımdır. E.Pr. bir mlluler zayiat ba- au~di . d .. L .. d" den mahrum kalmaları kendileri için kinde neticeler verinletir. 
.--ı..-. '--~ lm ta& rın e mum .. un ur. v • • 

hasına dahi Budiemıy una- &unu uş A - Sovyet eevkuidarealnin bü- agır hır ~· . . 
.ise bu keyfiyet '°k ehemmlyetlidir. tün muharebelerde paaif kalıtıdır. Harp ileri~~. her iki tarafta da 

Alman ordularmın Kiyeftıı 250 kilo- iflhakika Ruslar fimcliye kadar mü- to~~ goze d~rpıilıiü ~ 
~1ı:~Sovy~ ~1:!iulduı! d~Faada kalnutlar. bazı mahdut muka- e=tedir. Fa:~\u ~e yorlun-
liye Mmekle bunu itiraf etmiş bulunu- bil tadarrduzlar '!aparlak ~~an bt~mızlati - luk eseri daha barizdir. Askeri mUtehas--

nnı ur urmaga ça ıım.,....r, ınne ce sı.slar So k 'daresinde k 
yorlar. Alman aevk ve idaresine tabi kalmıtlar- sanlı'kl ~::ı .se~ v~ .. ~.. ..,.,;.lık S: = 

Makineve 
\ 1 erilirken 

Ankara, 16 (Telefonla) - Ceza ve tev-,lerinde ceza müddetlerini dolduracaklar, 
kif evleri nisamnamm meriyete girmiş- 18 yqma gelince umumt hapishanelere 
tir. Bu nizamname esaalanna ıöre on be§ nakledileceklerdir. 
Y&fDlda olup mabkGm olanlar lalllı nev 

11111 a aaııaıı ııııııııınbar:ı ııııııJıı 11111111111111111111« 
Bir Alman İafe gemi. Rasoelt Staline Moı· 
•İ miJ•aJere edildi lrooatla bir konfe-

Şimdi habra gelen sual: A1manların dır. Sovyetler henüz Alman ordulannı ar~ yor · u un -.r.... v T•• k• b• •ncı• 
bu kadar il-'- ..CclecM kadar bariz bir d rd L tt b" "k bl taar- yet neferının omuzlarına bırakılıyor. ur ıye ın Londra. 16 (A.A) - Amiralhim teb-.... :,... .. u uraca& ceaa.me e uyu r -t-...:.•te A -!L- R ıla JjJW Gemilerimiz ...__L_.:ıı_ .n..ı ..111~ 
hal 1 bu ileri tıb.1 .. - .ı.-..:1 .. -•Jamaz la d ..,...... re ve me.cAAa usyaya yap - .. : ~ uu uwr 

rana topl•nma•ını 
teklif etti a an • 'J"G&• uuru..... ruz yapamamış r ır. . cak yardımı hızlandırmak için Moskova- derecede bı·r ı(B· manGemllerdenm.e gemislbiri ~~~tonerehacminc1e~Al-.. mı? Alman ordulan ıim~ g,rlden gelen da bir konferans to lantısını Staline tek- .xıuı • D&lllllAJIAFl l t:Nd SAB1FEDB. 

Her iki taraf ordularmm bugünkü ıaze kuvvetlerle taltvıye edilmltth. P ~·· 
cephe durumlan tetkik edilince, ilk Tetebbüsü ve eevkuidare üstünlüp llfMetmki§Jerdlr.d b h usta de . t •ı•k man ft diğeri de 4272 ton haeminde bir Sovyet ticaret anlapnası temdit ed~ 
balı: ... ta Alman •-.e14-ınm .ı. • ...:ıı..---'-'-' ... h .. Alma ı n~-d b ı d os ova ra yosu u us mış- ze eCI 1 mer- ftaıyan iaşe gemisidir. tir. 

-s ıaUJ.aa uuruun&J11w- nu enuz nar e enn e u un u- tir )il: l'C8hire, 16 (A.A) _ Re.men bildiri]. V8§ington, 16 (A.A) - Çörçil - Rus-
Jir mahiyette olduğu sanılır. Filha)nka ruyor. . bah y · b b-L• k • J .:ıı.. arel .:ıı..._ }t delPlA--. • ..... So tı · d ~ 
m--'--1.::il b:& ... u1. bir ta .. - •• yap·L-- Al- llL•_ ~•L- ı. . _l<JjL b" "k b. R -16 Ağustos sa ı, c anı usa iUU' ez o muıtur wjjne göre tAYf erimJz UUll gece Uç ve ----~on..... vye erm e ~ 

ua.u .. ~... ~·-- • aMlNI ou illlHlr . •1~~ "" u~. ır ua lıfoskovadakl tngiliz ve Amerikan sefiı'- 1 dUfman ticaret vapuru ile bir Wrr>ido tirak edip etmeyecekleri hakkında bit 
man ordusu mlihli'k bır netice ile kar- taarruzunu hız ıhtimal dahilinde bul- Jeri B. StaliıU ziyaret edetek kendisine muhribine torpil '5abet ettirmişlerdir. suale KOrdel Bul aşalıdaki cevabı ver· 
p1afa · mu)roruz. ~...au.. hUiUd bire Berlin, 16 (A:A) - HwNd muhalıi- .... ;,,.ı,,;, 
1111a'aaın1111111nnn11111111ı ıaaar:ınnnıaa111r:ıu1111n11nn B. B: Ruzvel.t1e ~eu.~ . r rimiz biJdir1YOr : AhUn gazıııtecilerin- I..oadra, 16 fA.A) -Hava nezareti is- w.oır .... : • • t 

S ti l • - ,,. -·-~-·- ••••• ··ı mesa.Jını tevdi etmiflerdir MeaaJda Bar- elen !>eter t'6rldyenln birinci daeeede tihbatat aervisl ReeeD gece 30Ö ı,ayy~ - Tahrip harekAtma açıkça iştil'8 O''Ve er 1 K.. "k H h 1 ri Hopkinshı Moskovadan avdetinden bİr ~mel-kezi olclutunu yaz- nbı iştira)dy~ Almanya ilzerine yapı- edenlerden başlra blit\iıı mille.tlerin bu 
- ıuau a er er eonra Hltlerizme kartı SovyetledD &&- --L..ı.......1.- W-~ __.._.._._ L.=?-......a... lan abu eiyle anla~ : ~· lfUrak edeeeklerbıi ilinit edi: ....... H--u==-k .. u;·;·n..·····etı• ·~ terdiği parlak mukavemetten bahsedJl- =-~~ hri"' L~ t;;;r.; En bOyilk t~l Hanovra hUcum yarum. Sovyetler Birliği hakkında yenı 

+••••-•••••• -·-·-• .. ••• _.. mekte ve Sovyetlere daha nasıl yardım ri'" n.ıuuu-. .ee ~ a etmiş, fakat di~r iki Alman vilAyet bir dek14rüyon yapılniuı mUhtemefdJr. 
l'RAllSADA. edilebilecetinin tayini için Mosl:ovad8 ::Uu:!i ~~ ~~ Dierkez1 olan Bnmzvik ve Magde'burg SovYetl~ 'bOJ'Uk mikdUda lıaip malie-

......... .................. Pa · 16 (AA) Pa • So' a t bir konferans toplantısı teklif edilmekte- tler aarfetmektedir Btıtthı cl8ııya ta $iddetıi htıcumlara maruz bJmı"1J', mesi yaidrim için hıılliz, Amerika vt! 
Jngı·ıtf!re ve Ameri- si,~ 1s.fo ta ~a:':ro~"il:ı:: dir. Mesajın bir yerinde Rımreh cBir :t:ıen siiratle ~ya varmakta- ~ IOJı tayy&renhı pilotu çok eiddetli Sovyetler arasında iiçlil bir konferanl 

di . azif 1 rini ara1ı1arı çok Amerikan vapurlan size harp mal- dır bir yangın mU.'JJeclnin garulmeğe bat- derplf ~-
k a D ID yardımına k!m ~ te ek. ve Y 'i zemesi göttitmek tızere Amerikm sula- · Jadı~ ~.Bu yenp1aıo harp Londıs, 18 (A.A) - SO'VYet AJmaa 

r ve ~ e ııe- nnı terk etmiflerdlr. Bazıları da hareket -.:us malzemesi istihsaliyle ulr&Şm bir eok hududuiıda mu.zum bir muhaiebe de-

k k " ed. ~'biyft "':~· ~berisi ~udi ~ etmek üzeredir> ilemektedir. Yunoslavyada fabrlkalarm bulunduğu Brunzvike bO- vam ederken fn&Wz - Amerikan dek· teşe Ur 1yor uere, mutea.ddit dolttorlar aleylune Mesaj şöyle devam ebnektedir: .Mos- ~ cum eden tayyareler tarafından bile JArasyonu Jfnlclbinoe Scnyetlere harp 
Tuluata tahkikata batlandığını haber k da ut.'-• ttar .. --ın • . • 

1 
• f ıt.....tt, bili' rdu. __ , _ ___. • ...ı.-1 ......... tesrii ..x .. n ... n).. 

kted' ova &aMUUye mumınaauenmızın t e D a guruıe yo ~ "1-~~ .ev•"'j'-
Loacha. 16 (A.A) _ So"WYetlerin verme __ _:. ____ .___ i§tirakiy)e umumi bir istimam toplan- çe e rJ • Magdeburg ile diğer bUytik bir l8Da- mu,ıtlr. Alınanların eenuptaki ileri b.-

Jngilterecleki h6ylk eJçW 8. Edenden • a:tft& & • Y aa&' ..._ masını teklif ediyoruz. Bu içtiina,m ak- • • yl merkezi htıcuma ııiraınqbr. Burmr reketleri askeri miiphltleri endişeye dii-
Ruznlt ile ~ mee.:came kup Bem, 16 fµl - Partsten bildirili- dine mu~afakat ed~ yardımımız alıvett v1kte iki Britanya grubu Jıavaiım ~- fUrmOftUr. 
h ed So ti ı:: illi d yor: Sen Lairde çıkan bir karaqalık daha Sarih olacaktır. Filhakika zafere Jutlu olmamna ralmen taarruzu muvaf- ------•---
=k ~re -::~:: .. ';I tedb~r~ nur:. dolayısiyle 16 ki'1 tevkif edilmi$tir. Pıı- kadar çok çetin gUnler geçireceğiz. Budapefte, 18 (A.A) - Macar gaze- fakıyetle neticelenclirm1'th'. Rasvelt \1 aıingtondd 
~ "db alındılı hallmdaki haberi lia Sen Lui kapısında halka ateş efDlek Yakında belki bqka cephe~e de telerl dün akpm Belgradda Alman 'bet- Berlin, 16 (A.A) - Alman teblill : 
~n •mc:rb iki d let kup hüküm mecburiyetinde kalmışbr. Mi\teaddit harp olacaktır. Sovyet hUkümeti Bitle- kumandanhiı tarafından verilen aplı- fnlOJiz aabillnde tayyarelerimiz '1500 • BASTARAFI t 1Nd SAidnDE ~. 
0

.j'ren • u .. " e . e- yaralılar vardır. Kargaşa]ıim komünist- rizmin hsimete uptılmuı için en bil- daJd resmi tebliii neşretmişlerdir : tonluk 1tlr vapuru batırm1', dllerinl ha- Melburn, 16 (A.A) - ltçi parti .. 
hrdn mınettarhinu bildinnlttir.. 1er tarafından çıkarıldığı söylenmekte- yük Amillerden biridir. Bu hezimet* Gomo bımindeld Sup tehrlnde Sırp sara ulratnuştır. Diler ild ticaret ge- lideri Kürtin beyanatta hulunarak de-

Moakova. 16 (A.A) - Stalin cuma dir. bam maddelerin tabimine dolru bir kom6nistlerinden mUrekkep bir ~ nılshıl de hasara ulratnuşbr. mittir ki: 
giinü Çörçll ve Ruzveltin mÜfterek me- BiR ZELULE p14n bazU'lamamız Jazımcbr.> bir Alman aakel"I kamyonuna hileum ŞimaB Afribcla tayyarelerimiz 'J'ob- cÇörçil ve Ruzveltin mütterek dek .. 
~jmı ken~ialne. •er~ lnsillz •e .Ame- Lizbon 16 {A.A) _ DUn saat 14 te Sovyet radyosu devam ederek B. Sıa- ederek kamyonda bulunanlardan bir ruk Hmanma ve hava daft top mevzile- llıuyo~11n hu apk hii11eu, ~ 
ribn büyük elçılerinı kabul ebnlf Ye Yeşil ~ adaJannda Jzele im linin İngiliz ve Amerikan elçilerine der- b(ını UldOnntişlerdir. rlne miihfmu•t depo1arma, motörlU va- dn vazife ve brarlanaa tamamen ..., ... 
5o"WYetlere yardun teklifinden ve Moa- t Taf 'lAt kt ze o ~ bal te§ekkürlerini bildlrdiiini ve lııla. TalıJdkat iıetieesi bsaba helkınm su- srtah.ra da bUeumlarda bulunmuşlardır. awıclur. Almanya ile Alman ifaaliade-
kovada müzakerelere batlamak Uzere ur. S:..1:W~..,.OD a kovada yapılacak mmakerelerde Ruaya ikastın hazırlanmakta olduğundan ma- ki bütün ifçi 1endiblannm bu tarihi 
derhal toplanınaaını t.tedikleri konfe- ... .an~ .. - .. adına B. Jıılolotofun bulunacağım q- Mmattar bulunduğunu ve köylünün di- Al I ı deklaruyonclan ilham aJ.caklannı zan 
ranatan dolaYJ memnunlyedni bildir- Tokyo, 11 (A.A) - Japon askerJ söz.. lediiini haber vennl§tir. lediği takdirde jandarmaya haber vere- man ara gure ec1er1mo Bu dekllruyon ifçilerln harblft 
mit n t...,llürlerlnln hikümetlerine cUsü. ittihaz edilen askeri tedbirlerln AAJaşılan bu lııloskova içtimaına Ruz- ıek suikastui ictasuua inAni olabilecek- • BASTARAFI J INct SAHiFEDE • Ukh bir dava için ve tecavüze kart' 
iblağnn elçilerdj ~ Bu tr&iiP cesi olarak Maneukoda ~ va- velt _ Çörçil deniz mUllkatmda karar ken haydutlarin tarafım i1tnam etmeli Alman b&likleiiyle halebt eden lla- yapı)dWı bakbidalü fiipbelerini woa
ıue]erde Mdloto ta hazır bolunm~r. sıtalan tah~it ed.ildiğind~ yaban~f, verilmiftir. Ruayanın harp maızemea tercih ettiklerini göstermiştir. llukabe- car Jutaları düşmanla-tekrar sıla temasa men ortadan lr.aldwacaktu. 

Mo.kova, 16 (A.A) - Rellili teb- nahoş vazıyetlerle ~am8ları talep ettiği Hopkinsin vaki befanatın- Jel bİlmisiJ olarak kÖy baştan başa ya- gelmi'1ir. Düşman Ukraynamn cenubu Roma. 16 (A.A) - ltalyan pzete-
Jiğ : . için H ağusto~ so'!" kabi~ . seya- dan anlaşılmiltı. lubnıştır. "fangıjı esnasmda milhimxn8t garbJsinde artan tazyik ve b4sıl olan na- leri Çörçil - RUYelt dekllruyonuo• 

Dün gece Sovyet kıtaları bütin cep- hat etmemelennı tavmye eylemiştir. VaşinıtoJıdaki .müphitler, bu mesaj- idbar edilmiş, bazı evlerde ınfllAlrl•r vu- zik vulyet neUcesinde Umitslz bir mu- Vll.onunun 14 maddeainin bir tekrara 
hr hoYunca tiddetli muharebelere de- JIWs bZIJ'bk ların Nazilill yok ebnelt için ahnmq kubulm~. kavemet .u.teımektedir. DUşman kara eayıyOl'lar. Popolo Ditalya pz.çtesi cll-
wam etmişlerdir. Mulıarebeler bilhwa Vaşington. 16 (A.A) - Ayan vezne.. ilk miiabet tedbir olarak karWamıflar- Bu da ahalmm eşkiya ile g&ınl ar- kuvvetlerine müzaheret için mutadı ol- yor ki: Geçen cihan harhindenberi lo-
crnup bölgesinde olmuttur. Hava kuv- busan muhtelit encümenlnl tank ve sa- dır • .Moskovada nUfuz mmtakalarınm talı olduiunu g&tennektedir. CanDer mıyan ıiddette bava faaliyeti de gÖ8tft. sdizJ,er ve Ameilb1dar 1eni hiç bir tfl'I 
vetlerimiz diifm•nı hnpalamaia devam ir ha'1» malzemesi imali kin '150 milyon taksimi gibi alyui ftlerin de göril§Ul~ vak'a mahallinde kurşuna dlzfhnltler- miftlr, alrenmemltJerdir. Dekllruyon Almaıt-
Ptmişlerdir. dolarlık bir krediyi kabul etmiştir. ji aıılafıbyor. dlr. 50 KcımUnlst amhmfbr. Kaear barekAtı muntuemen dnam p, 1-la ve Japonpmn aillblanndaJ' 

Moakova, 16 (A.A) - Taa ajaneı Ruzvelt - Çörçl1 mUJAkatmm tok fU- -~- etmektedir .. il.acar hava kuvvetJerl da.- t9CddiDi. Fraaea 7erlne So.,.etlerin. lr 
hıldiri1or: il t 11111 muDU oJduP fimdi .,.ı.,ıııoPWır. Bu R t J • mamn rieat hattında ~ lı:~ thak ed-.tl blr milletlu meclia1 kut" 

Evvelki ırön Sovyet hfik&meti. Ame- 111 1 milWıatta AmeriP ile !qil&eıe arum- 1-8 &yyare eft• Jerlnl w mUhlm bir lltasyonu lyl ~ malı deıpla ediyor. Plotokrat demok• 
ı .iia haricive m&atepn Veı. ile Uman.- da bir ittifak aktediltiill de tqWz.,..._ • eelerJe bombala1D'-1ardır. nıailerin dinya mahreç)erlne hülm olı-
lıv arasında imza edilen Amerikan - 8o--et ta---·~ teleri tarafmdaiı ipe edilmiplr. Bu beJ- DID ak ınlan Beleinlı:I, ıe (A.A) - D. N. B. ajanaı malt .ureliyJe tkd.adl laarhı kmnıteak-
St'vyet ticaret anlapnumm temdit edil- .,.. ., ~ 3 .. -..av&-a ki ADIU)'onel yaratan bir gazete ha- bilclirlyor : Kauppalehpl psetesl dOn lan dlfiinceG pripdr, Badin 
,ı:<>-inı bildirmittir. telErar ~--- beridir. M.;.ko.a. 16 (A.A) - Mobon ölleden soma fevkalade bir ntlıııha -... v,tl>I lktieadl ha~ ailllala kuUlll., 

Vellinsrton, 16 (A.A) - Çörçil-Ruz- J- Vifi, Runelt .. Çörçil mülAka&uu du- radyaMman biWiiJ-e lire din pce reclerfık Vin ile EliMannuun Fin lata- -eak.br. Harpten d•laeak olu yeni A.-
v .. ]t mülikab neticeai Yeni Zelanda ........ etlll• yunca enclife ~. ltalyan mat- Sovyet hombard.maa tan-releri Be~ lan tarafından tualinl bi1clirmiştir. Fhı rupada 7enl bir Vel'My için yer olma1 
ba~~ltm Kreziain Londradan hareketi- Berlin, 16 (A.A) - Alman tebliii: buatmuı neşriyatından ise Romada bed- Jbi ve Stettin ib.erine alı:mJar yapmflar kıtaJan dtıeman mildafa hattım 181'8- cakbr. 
n: h!hir etmesi ve harp kabine9iain top- Bütün '8l'k cephesinde harekat Aıte- binlik havası esmtlı:te olduğu şedli)'OJ'. ve büyük miktarda Jiikaek blfillkh Ye rak ild mObhn safer kazannu'1ardır, 
Junhlarına iştiralc etmai muhtemelclir. matik bir eekilde ve munffabyetle de- 7U8Jll bomı.. atJDll)ardS. Her w te- ı:u.en Vaara mUbim lıir demiryolu il- Yenı· AA, ,· r alın~ mlf 

----- 9lllD etnieJdedir. E b.. "k b rb imde de..-.. hedeflere -.ı.et u:rde-- til8k ...... ~·a 
J ~ol von teblili ,..~:., ~~ ~ .!va ı:~> -!. !.. :r""~ı. :t:n C;: 1: Finle-r-in-ı--·ı...,.e"""rı-. -,.-a-relıeti Berlb:ı, ıı <A..Al - D. N. B . : 

--o- araıWne hOeunı **bbOSUncle bulun- ~ • • eden Sovyet t.yyareleriDin hepe! a.ı.&- • Ceriubl ~- llerliyen l'ILUI_. 1 

- BA~"TARAPI 1 tNd SAHDD&- m~ da hiç hlr muvaffakıyet elde ~8: lmJiii m6eMeJeye 80DUll8 ae döamiitliir. derJarn eJivor !'!!:'.-':~~ =:-aı.::ıve 
tavı botnhardıman ~. ~ ölU, edememişlerdir. kadar devam azmindedir Ruivelt ve r .. 

20 varah vardır Bertin, 16 (A.A) -Cenubi Ukrayna- • ek karar~ Almana a R Jt• b t He~.16. (A.A) - Finlandiy~ top lltinam ~ , 
Hava dafi bataryalarımız tarafından ~ il~liyen ~~ bir~eri Sovyetle- ~= b~u:;be indirmiştir. y "I uzve ın ryana 1 ~gölünün garp sahilleri tızerind~ Hollanda -'enizaltı· 

acılan ate uzerfoe düşman tayyareleri- nn diier bazı muhım cilzUtamlannı ~ Stalin k nelisin' b' . tir Roklan 16 (AA) B Ruzvelt _ 7 .._ bulunan Horti Valanın cenubu garbı " ' 
· · Jerd' So t · tı '--LL..-da • e e ırer mesaJ ge en ' · - · e- sinde Lostoveyi ve Darlapkiyi zaptet-nin ek<>erı i acık tan geriye dönmüştür. vırmış. ır. vye zayıa ·~ fnıPllz ve Ame:dkan biı,ük elçilerini ka- tecilere beyanatta buhmarak harp va- . . . • / / / .. f .. 

Bir ta\ rnre alevler içinde dtişüriil- katı bır malumat yoktur. 2000 esır alın- bul tmi.ştir '.M sk Uzak e1erin ziyetinin bütUn safhalan ilze.;nd,. bay mışlerdir. Fin 1?ta1an Ti~ mnagının OTlftlft 00 1 )'e t 
miıst ir mış ve büvük çapta eltı topla 14 tane e '---1_'_ __ :!. Gv~ er e r:: ilJ d tam b' __ 1:.ı.-: ld şarkını ve Vaynı Semolekı ile Arsovala Londra, 16 (A.A) _ Londr 

--- başka top iğtinam ~imiştir. deNrhaOlR~Ç•NIA • SOvUT ~~ ~y=~· ır ... ~ ... o u- aramndaki mıntakaya varmışlardır. bulunan Hollanda bahriye nezare. 
1 1 ö d d - .,, 8 -~- B S ~ · / hildirdiği~e göre bir Hallanda de · r -.o a a isparta dollaınacahlı llUNASEBATL l eı ooyet uenısa • ha• buaıiin Akdenizde s tonilatoluk 

Dublen 16 (A.A) D. N. B. Ajansı İsparta. 16 (A.A) - DokUDl8Cllıiı ta- Londra, 16 (A.A) - Royterin dipJo- Jngiliz teb İfİ f b f / dütman iate gemlai ile 1000 tonillt 
bıldiri,yor: mim ve tezgihlar tevzii maksadiyJe açıl· matik muhabiri bildiriyor : Norveç hü- Kahire, IS (A.A) - Orta şark İngi- ıaı O iTi mlf luJc bir dütman 7elkenliaini ba~ 

lrlanda başvekili De 'Valera ile Mr mış olan yeni kursa 218 kisi~ ve kümetiyle Sovyetler arasında akdedilen liz umumi karargAhmm tebliji : Vail- Bem. 16 (A.A) - Btikrqten bileli- Bü mretle Hollanda denizaltılan 
· t ~ilcfiiine s&re aalahbettar mahfiller Ka- Y• kadar Akdenlzde 26 bm toolllt 


