
Etrafımızda muazzam 
yangınlar tutuşurken .•• 

SOVYETLERE GÖRE 
Alın nlann b·r 
motörlü alay 
imha olundu 

ALMA LA A GÖ,,E 
• 
ıy 

• 

Sulh icinde olu§umuz bizi aldatmıyor. 
Yarının muhtemel zorluklarını 

rek hazırlanmakta devam 

b 

Dünyanın tn bahtiyar momleketi sa
:v.ıJıyoruz. 

Bu ne bo · b!r ôvünn1edir ne de indi 
bir görfuı.~ 

Karan1ıkların en koyusuna, iztirapJa
J'ln en müthışine .J:UVarlanmış bir 31em 
lçlnd~ istikbale bızim kad:ır güvenle ve 
inançla bakan. bizim kadar normalden 
~k az uzakla'iffiış bir hayat süren kaç 
millet vardır? 

Beyn<.>lmilel mevkümizin kalplerimize 
ferahlık veren ı.ırnheti, etrafımızda ce
hennemler kaynaşırken bozulmıvacağını 
kuvvetle ümit ettiğimiz bir sulhun ni
metlerinden istifade edişimiz tesadüfün 
eseri değildir. 

Harp ka..c;ırgasının Avrupa ufuklarını 
sardığı gilnden beri kaç d<.>fa kendimizi 
harp ateşinin eşiğinde gördük. Kac defa. 
en meşum ihtimalleri önlemek için sar
fettiğimiz insani gayretlerp rai;nen, ba
rut kokulannı burnumuzda duyar ıtibi 
olduk. Nesilleree harbı tanımadı karından 
mıllıa tapan bazı milletlerin. bir iinı gay
ri m\inkasimde, kendilerini harp ilahı
nın merhametsiz kolları arasında gör
dükleri bir zamanda, kuvvetli olmak ve 
~uru hAkim kılmak şartile sulhu kur
tannanın kabil oldul\unu vekayi bize 
lsbat etmistir. 

Hiç sUphe edilmez ki. bu kadar mu
azzam fırtınalar ortasında bile, ı:ıolitika
mızın vaziyete h6kim oluıunıı her '"V
l!en E!'VVel iç birliğimize ve kuvveti ki
yasetle birle.tiren İnön\i gibi ku<lrelli 
bir Şefin celik iradesine bordu hulun
maktııyız_ Bizim hic bir milklle halledil
m<'mlş davamız yoktur. 

düşüne
ediyoruz. ..• 

reti ve fedakllrlığı çok göremeyiz. 
Sulh içinde oluşumuz bizi aldatmıyor. 

Yarının muhtemel zorluklarını dü.~iine
rek hazırlanmakta devam ediyoruz ve 
devam edeceğiz .. 

ŞEVKEr BİLGİN 

Suriyede harp bitti 

(' eııera 1 Vilson 
,le Dentz müta-

rekenameyi 
imzaladılar 

Yalnız bir günlük 
harpte 102 Alman 

tay yaersi tahrip edildi 
--0--

Dinyeıterin fimali 
farkiıinde kaçan Ru&
lar takip ediliyormuf 

Ruslar cephede mühim Almanlara bakılırsa 
de~isiklik olmadığını Ras ordusunda bozgun 

---<>--

bildiriyorlar alametleri var_ 
Moskova, 13 (A.A) - Pazar sabahı Berlln 13 (A.A) - Alman bruıku-

n~rolunan Sovyet tebliği: Cumartesi Rıu tayyar1?lerinin ye11idrn hüetım ettikleri Rumen petrol mandanlığının tebliği: 
gece.si esaslı hiç bir askeri faaliyet olma- sahasından bir görünüş Daha evvel ne§l'edilen fevkalllde teb-
mıştır. 12 emmuzcla c~phenin cenubu llğde bildirildiği veçhile Şark cephesin-
{'llrbi kısınında düşmanın bir motörlü Tür ki ve ue iltica eden Sov uef. Ru. ya, lngil- de Stalln hattı, bütün ehemmiyetli nok-alayı tnmamiylc imha edilmiştir. Gece- T T talarında, yapılan c\iretkArane taarruz-
Yeyirı tayyarelerimiz düşmanın motörlil "v;~;,, f iloıu tere ve Amerika Tar neticesinde yarılmıı; bulunmaktadır. 
kuvvetlerine hücum etmişlerdir. Düş- Y Moldavyadan hareket eden Alman ve 
manın tayyare meydanarına, askeri nak- Rumen orduları geniş bir cephe Uzc-
liyatına taarruz edilmiştir 11 •ı • d ( •ı R rinde diişmanı Dinyester nehrine ve 

CF.PHEDE MÜHiM ~emı erın en n~ tere• usya ötesine tardetmişlerdir. 
DF.C1ŞIK.LtK YOK Galicyadan hareket eden Alman, Slo-

Moskova, 13 (A.A) - Diin gt'Ce ne_ş- yalnı•ı beşı• mı• bı•r ı•tı•ıa"'f ak• vak ve Macar kıtalan Dinyester nebri-
redilen Sovyet tebli/'(i: ..,, nin ~ali :ıarkisinde fuar halinde bu-

----<o---- 12Temmuz giin\i Piskof Vitebsk ve No lunan düsmanı takibe devam etmekte-
Vi.şi hüfıümeti İngiltere- vograd - Volinsk istikametlerinde kıta- zırhlı ? dettı·ıer dirler. 

i -ı 1ı b I l !arımız düsman kıtalarına ka~şı muruı- Alman kıtaları K.iyefin ~ok yakınla-n n .Şara arını a U ~ nidane muharebeler vernıiştir. Bu mu- rında bulunmaktadır. 
Beyrut,_13 (~.A)-:-- General Dentz ıle harebeler cephede mühim değişiklikleri ı;oran•a hü Lüm•tı'm'ı•., Pripet batakhklarının şimalinde Din-

ııeneral Vilson ılk mülllkatlarını yapmış- mucip olmamıştır. r; lf. ,.. ,.. /ki taraf münferiden yester nehri boyunca mevcut kuvvetli 
!ardır. Bu mül&kat Akkada cereyan et- TAYYARE FAAL1YET1 d bb müstahkem mevkiler mıntakası işgal 
miştir. Hava. kuvvetlerimiz düşmanın rnotör- nez inde teşe ÜS• mütareke Ve ya sulh edilmiştir. Taarruz cephemizin merkezi 

MüTAREKENAME lü cUzütamlarına karşı hareketlerde bu- / d b / Minskin şark istikametinde bu ~ehir-
lMZ~ANDI . . !unmuş, tayyare meydanlarında diişma- er e U unu yor yap mı }'Ocaklar den 200 kilometre mesafeye varmıştır. 
Kabıre 13 (A.A) - Orta şark tn~ılız na darbeler indirmiş. kıtalarımırın ha- -o--- --<>-- Ricat halinde olan düşman teşekkülleri 
~ - soNU 

2 İNct SAHİFEDE - - sow 2 İNct SAHiF_•.nE • Memlefıetimfzde enter- Sovyet haridye Jıomise- ili.":'ıv1~eb1:'k'~rı"1~1~~e~::et!ri 
ne edilen Fransız as- rı Amel'ilıa sefiri ile sılı elimizdedir. Peypiis gölünün şarkında 

fıerleJOi ne fıadtır1 5•L fıonn~U"Or zırhlı teşekkülJerimiz Leningrad üzeri-
UC - ., ne ilerl<'mektedir. ?>n~ ~3 (A.A). - Royter ajansı Londra 13 (A.A) - İngiliz hariciye Hava kuvvetlerimiz düşmanın ıle-

Vısıden L'ıtih?m' ediyor:. .. nezaretinin tebliği: mir yolu ııebeke ini tahrip ettikten son-
Fransı:z. istihbarat ofisine gore Fran: .Almanyaya ~ vap&lim harpte bu. n t.-..ıı!a mlkyaııt.i bPr luınJ!I bir ruu1.s-

samn Anka~ ~""1.llhatRUzan B. Obri yüJı: Britanya Ue Sovyetlcr birliği ara- bıl hareketi imkAnsız kılmJStır. 
fskendenına iltir~ eden. ı.ı ~ f!e- sındıı miişterck hareket edilmesi hak- Zırhlı kıtalanmwn harekAta devamı 
mlsl hakkında Türk hükümeti nezdin- kında bir itilAf 12 temmuz ak<•-· Mos- · · ri ı ·· ı · · d" -'-' Stal' de t bbüı l rd b 1 ~ v~ ~·- ıçın Z8l'U aşe us er: şım ı esı<I ın eııe soi:ıu e 2 İNctsAHlFEDE en kovada İngiltere namına tam salAhlyet- hattınR ı;ok vakın noktalara götiirülmilş 

• • le hareket eden Moskova büyük elçisi bulunmaktadır. 
- Sir Straford Kripps ile Sovyetler bir- Şarki Baltık denizinde bir hücurnbo-y • k llği namın~ tam salarul'.ctl~ hareket tumuz 3500 tonilatoluk bir Sovyet ti· 

Hedefimiz, !Stil<laJ ve hüiıi.yctine a'lk 
olan büyiik milletimiziıı Jıayat lı m-
4.'an bir .um-sini feda etmeden yeryO
ıdlnde hakkımtz olan kuvvetli ve şerefli 
mevkii muhafıızadan ibarettir_ Yabancı 
topraklarda görilmllz. olmadığına !!Öre, 
hiç bir m!llet ııiyruıetimizln samirniliğin
(len, mertllğindeır şilnhe edemez. Ayni 
"8manda siyasi tecrtibelerimizle şuna 
iman etmiş bulunuyoruz ki baskalarının 
}(ltfil merhnmetine sığınarak hür yasa
mak kabil de~ldlr. İstiltlAHni seven mil-

let, fedakArlıklarının en biiy\iğilnü ka- lngiliz tayyarelerinin yeııi tıe ~iddetli bir hücumuna hedef teşkil eden 
bule ve mücadeleye dalına hazır bulun- Trablus gaTptaıı bir rnanzara 

enı şe er eden har!cıye halk komısen Molotof caret gemiırini torpillcmistir. Bu vapu-
arasında imza edilmiştir. run batmıs olması muht<'meldir. 

Bu anlaşma mucibince evvel8. iki hü- D.N.B. NİN VERDfôt HABER • ı A t :kümet Almanyaya karşı yapılan bu Berlin 13 (A.A) - D.N.B. Ajansı, 1 m a a 1 harp esnasında yekdiğerine her tilrlü başkumandanlığın husust tebliği ile de mağa mecburdur. Sulhun, emniyetin, re- l<::,..o:;:,..o:;:...._,>-<:>.<:>.<:>~~<::>-<::>-<:>-<:>-"""~ 
fahm, saadetin biricik garantisi kuvvet
li olmaktan, ölümü istihkar etmekten 
ibarettir. Yılclruı ve kaybolan milletler 
arasında Türkiye dimdik ayakta duru
yorsa ve il ele bet ayakta duracaksa bu
na damarlanmızda kayruyan a<il kanın 
sönmez Alevinden ve kendi kuvveti
ınhden başka bir •<'bep aramal!a hiç lii
rum yoktur. 

Bundan dolayıdır ki dış politikamızın 
ana vam rulhu yaşatmak için her daki
ka harbe hazır olmaktan ibarettir. Kin
<len, yersiz düşmanlıklardan vah~i ihti
raslardan iizade olan en temiz insanlık 
idealini biz ya0atmaktayız. Tarih bu ha
kikati bütün parlaklığile meydana koya
caktır. 

Dünyanın büyük kısmını ka"1p kavu
ran bu korkunç harbin daha ne kadar 
2'.aman süreceğini kim.~ bilenıez. Felillçe
tin hudutlarJ nlııtemadiyen genişlemek
tedi~. 

Bu şartlar içind~ haznhklarımızın, 
gevşetilmek şöyle dursun mütemadiyen 
kuvvetlenmesine kim.•e hayret edemez. 

Türkiye, hayatı menfaatlerinin müda
faasında realist olan memlekettir, Biz 
bugünkü durumu kendi irademiı.le ya
ratmış bulunuyoruz. Bundan daha isa
betli, daha doi(ru bir siyaset düsünüle
mez. Yalnız Türkün yenilmezliiiine gü
veniyor, yanlız Tiirkün ebediliğine ina
ınyoruz. 

Yarın sayı~ız ihtimttller ta~ımakt~ı
dır. 

kF..n hiivük sürprizleri yine 0 doğura-ca ... 

Önü'._11füdc, im ıonlığın fclfıkctini arttı-
ran Yı!!!n yıj\uı Jui,Jisclcr k·· d'·-·-

1 I d or uguın o -
m?s ar ır.F Bkun~_r nasıl cözülecek, bn
mıyoruz_ :ı nt narp C'bedi olarna:z. El
bette dünyanın sulha kwuşacağı günler 
gelt'Ccktit. Elbette bu ha,,,ten '"""" 
yeoveni biı• iilenı kurulacaktır 

Biz bu günkü parlak yıldızımızın yar
clımile harbe hiç süriiklenme.•ek dahi, 
dünyanın Y•'nibaştan kurulacağı günler
de sesimizi kuvvet!L• duyuracak halde 
ol· bilıııck icin her ıamankinden daha 
kJ'""elli, daha uyanık ve daha hazırlıklı 
1° ["•kh nwchııriyclind<'yiz. Fcrt~e mil-
e ce azıH:ıjtlı... ' 
Tanrıya şükredcI · k' b b'· ük. h -k"k ti b"'r· ım ı u uy a 

ı a . ub~'.' derinlifti ve gcnisliğilc iha-
ta etmış uyük bir Sel ]"kiz 

Bundan ~onra mill...ıt~nm:J.:ıı;· büyük 
gayretler, ve fedakG.rlıkJ ist -· d 
ınuhakkakt ş· . ar enecegı c 
_,, __ , . ır. . ımdiye kadar alınan 
•'-" neticelerı, dü-.,__-rek L• b" .,....., mc ır gay-

Alman hücumları 

Yalnız bir tay
yare ln~iltere

ye getti 
--<>----

DÖRT BiN TONLUK BiR INGI· 
LIZ VAPURU BATIRILDI 
Londra, ! 3 (A.A) - Hava ve em

niyet nezaretlerinin tebliği: Dün öğle
den sonra bir kaç düşman tayyare3i İn-
1tiliz sahilleri yakınlarında uçmuşlardır. 
Bunlardan biri sahili aşmış ve İngiltere
nin şarkında bh yere bombalar atmış
br. Pek az kimse yaralanmış ve bazı ha
sarlar olmuştur. 

ALMAN RF.SMI TEBUet 
Berlin, 13 (A.A) - Alman baş ku

mandanlığının tebli~i: Hava kuvvetle
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

lngıliz akınları 

K apolide ika 
edilen hasarat 

pek büyük 
---0--

TRABLUS VE BINGAZI DE 
ŞiDDETLE BOMBALANDI 

---<>---
Kahire, ! 3 (A.A) - Orta şark lngi

lız hava kuvvetlerinin tebliği: ltalyada 
bombardıman tayyarelerimiz 1 O - 11 
temmuz gecesi Napolideki askeri hedef
lrr üzerinde şiddetli bir akın yapmış
lardır. Garlara, antrepolara, petrol ha
rinlcrinc ve acyrü aefainc karşı muvaf
fakıyetli taarruzlarda bulunu1muştur. 
Bir tayyare fabrikasında hüyük bir infi
lak olmuotur. 

- SONU 2 İNCİ SAHIF'F.DE -
~ 

Alman tayyarelerinin lngiltereye attıklan ve patlamıı114ıı bir 
~le tonlıık bir bomba kUdk ediUp 

müzaheret ve muavenette bulumnağı bildirildiği veçhile Alman ordusunun 
teabhiit ederler. Saniyen her ilci hiikü- Stalin hattını yardıj\ıru kaydettikten 
met barbm devamı müddetince, arala- sonra, Rus cenhesinde bir hafuıdn beri Alpallıı f abrifısı ayın rında anlaşma hali müstesna hi~ bir esrarenl(İZ g;b; görünen vaziyetin bu 

yfrml$inde faaliyete mütareke ve sulh muahedesi imza et- tebliğ ile aydınlandığını kaydeylemek-
•-.. lınıor memeği teahhüt ederler. tedir. 
~ •.1 Her iki tarf bu muahedenin derhal Ayni ajans, Stalin hattının Alınan kı-

Edime. 12 (Yeni Asır) - Alp~u şe- tatbik mevkiine konacağını ve tasdike taları tarafından yarılmaslle kazanlıan 
~er fabrikasının 20 temmuz tarihinden tabi olmadığı hususunda mutabıktır- muvaffakıyetin Atide göstereceği tesir-
ıtibaren yeni yıl kampanyasına başla- Jar. !ere dair uzun boylu ma!Gmat vermek-
ması kararlaştırılınııı gibidiı-. Fabrika - SONU ! İNCİ SABİF'EDE • tedir. . 
Yeni yıl faaliyetine geçmek üzere ha
zırlıklarını ilanal etmiştir. 
Ayın 15 ine doğru müstahsil pan

carlarını sökmiye ve fabrikaya sevke 
baslıyacaktır. 

Havaların mevsiminde gayet müsait 
gitmiş olması bu yıl pancar malısulü
n\in iyi yetişmesine ve bereketli olma
sına yardım etmiştir. Müstahsil vaziye
tinden çok memnundur. 

SON DAKİKA . . . . . . .. . . . . 
Rus tayyareleri 
Fin şehir ~e ka
sabalarına hü

cum etti 
--<>--'----

Finler yalnız bir .şehir· 
de vufıu bulan tah!'fba· 

tın büyüfı olduğunu • 
bUdiriyoieıar 

Helsinki 13 (A.A) - Finlandiya res
mt tebliği: 12 Temmuz cumartesi g\inil 
düşman tayyareler> evvelce bildirilen 
kasabalardan maada Porvoo şehrini de 
bombardıman etmişlerdir. Bir çok ev
ler yıkılın.ııı veya hasara uğramıştır. 
Dilşman tayarelcri bundan sonra Lo

visa, Simpele, Komuosuo, Kemiyaervi, 
Kauka, Kihtcil - Jitvaara, Tupovaara 
kasabalrını da bombardıman etınlşler
dlr. Buralarda hasar olm~. Tay· 
yare dafi batarylarımız beş dll.şınn tay
yareııl dilşllrmilelerdir. 

ffA(t/f .• 

"'' 
A /(. A 

Al1114n: Rus harbinm cereııan ettigi sahaları gösterir harita 
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ŞEHİR HABERLERİ 
.Soo y~tl~r~ göre -BAŞTARAFI 1 i.sci SAIIİFED 

reketlerin.- müzaheret etmiş ve Rom 
yada Köstenc~ lin1anı te.sİ.<i!'atını, Suli 
yı ve Plocsli pet•ol kuyulannı bom 
lan11şlard1r 

- lıtlNCI l<ISIM - Y«Zan: Sahin Ahduman 
·························••t••••••········ •••••••••••••••••••••••• 

109 -

-- Bak şu kirstahlı~a! 

Penllenin eu ıı fHS1 açıl mqordıı. Dördüncij lıfa• 
rat IHI fena hal de ldddetıenmi$d 

Hadi var .. Çal ,u kapıyı .• &kahoı ko- rakmı.ş de~ ınlyd.i?. 
!aylıkla kapıyı açbrabilecek miyiz? Bu kadar ısrarla kapının çalınmasına 

Firuz bey Padişahın verdiği bu emir ~ evden biç aıvnp verilmemesi 
üzerine ürladı.. Kapının yanma vararak Padiş:ıhı öCkelendirmehle ber.ıber ayni 
iri tokmağı yakaladı ve birbiri arka.•ına ıamanda sti:Pbeye de di!ştlrm~til.. 
bir kaç defa vurdu : Sultan urat hldd tU ıı:ıuı:ı:ınlannda 

Çal. Çat .. Çat.. yap!$ gibi kor~. gUr b:t e hay-
Gecenin sessizliği arasında derin inil- branık : 

tiler tevlit ederek Q<>k uzaklara kadar - Bak şu e•-de oturanlann küstahlı
abedeo bu kalın tokmak ..ıerine evin ğına!. Bu ne maskarıılıktır?- Kapıyı bir 
iQiııden hiç bir cevap verilmemişti. Fi· türlü açmak • er_ 
ruı: bey ~lmaba devam •tti : Bu kadar giirüllU ilzttlne ins:w ö\11 

Çat .. Çat .. Çat_ Çat .. Çat_ olsa bil tok diriliıdi. 
Bunların da lıeBiniz bldıbnı gören Yoksa Flruz. sakın aldıınmış olmıya-

F"ıruz: bey arbk tokmağı hiç bırakmadan sın?- Bu e•-de ldmm oturnuyor gibi 
-.1:. L---• ... d•..1' birbiri arkasına, mi,;'tasıl kapıya vur· .. ~~ ,_... .....,. 

mala lıDyu]m~ - Kat'iyen emin olun ~·· Hiç 
Dmin bir aabiyete kenchsini kaptıran bir ha da, yanlışlıkta bulurumış deRi

F"ıruz bey kapıyı o kadar kuvvetle ve o lim.. Bakıcı kadının evi burasıdır. 
derece çabuklukla dövme~ başladı ki Dördilncü Murat fırladı : 
bu mUlhlş g(hilltti yalruıdald koınşulan - Şimdi ben onlara ııösteririm .. Diye 
ayağa kalcl.ırmıştı . haykırdı .. Bize kapıyı açmamak suret!-

Civardaki e•lercle bir QOlt kafeslerin le yaptıkları l'depsizliı'!j.n neye mııl ola
ııOrllldilğilnll n pençeıelerin açtldı~ı ca!:ını çok ııeçmedcn görüp anlarlar. 
bu lll1lda -peyda olan sesler anlatıyordu. Büyle dcmes.ini müteakip kolunu ~r
Pecçerelerin önlerinde bir ta!ı:mı adam- di.. Sonra ktıpının üzerine müthiş bir 
lann Ironuştultlarmı. bildiren but fısıltı- yumruk darbesi yerlcşliroi.. 
lar da duyul.d\L Dördüncü Muradın bu bir tek ywn-

Fabt alı:slllğe bakın ki bir ölüyll can- ruk darbesi kapıyı yerinden oynatarak 
landınp ıneıEArmdan çıkaracak derecede dc,irmeğe kAfi gelmişti. 
bUyük bir gürültO. husule gelmesine ve Önde ııadişah.. ark.asında Firuıı: beyle 
bunun tı.sıriyle mahallede her kesin Düı;e Mehmet ağa kapıdan geçerek evin 
ayağa blkmamna n.~n Penbeni.n e'fi içine dahil oldular. 
eski iıli~nl ~ har<!lrets1"iğtni mu- Tam bu sırada kıııımın önilndeld taş-
hafııza etmekte devam ediYDrdU. lığın solunda uzıyan ahşap merdivenin 

Firuz beyin aklına bir takım şüpheler üzerinde, basamaklara basılmasından 
ııelm~ başlaın$. Sakın Penbe JIUn- mütevellit bir takım ~ltüler ve gıcır
düz kendisiyle görllşrnesl.nl müteakip doma sesleri duyuldu. Ve birden bire 
korkudan lroaısmı alıp bir tarafa sanış- kuv;oetli bir ıı;ık belirl'rek ayni zamanda 
mus olmasın diye düş\lndü. ~ örtlllil bir kadın da merdivenin yu-

Fakat bu nasıl kabil olabillidl! Firtı% kariki basamaklarında görünmüştü .. 
bey Penbe ile R6rll$tükten sonra B<l.tn 
Yaruk ile Dal! Devireni orada ;ôzcil ~:~~--cı~oaa!o:Toıa:~aoE_D_t,.:ııco~:ıKıo:ı=o:x 
/ıtanbalda ilk balon ne zaman görüldü? 

Polonyalı asılzade ba
lonla nasıl kaçmış ı. 
AfriJıa salarmda bir rntisademe • Polonyalı 
a.sılzade esir oıa:11or, Kasımpcqa llkri)ıe tez· 
gtihlariltda gizlice ı.aı )lapıyor 11e göpe 

gün IJllna -,, lıçıyor-

, '(Joref Mon~lfıye) ve (Etlyen Mon
po!fiye) iomlnde Utl Fran ır biraderin 
kat ettikleri ilk {balon) un 1763 eene.ı 
1-.aziranınm üçlincü günü havalanarak 
bir müddet semada dola~hktan 90nr&. 
a:J.imen yere indiğini, henüz Türkler bil
miyorlardı. Fakat bu hadise, Avnıpanın 
her memleketinde az çok aklııleT yap
mış, lehinde ve ale:rhinde dedikodular 
\IyandırmllJb. 

Bu h&diseden tam yedi sene sonra 
rl'ürlı:ler ille defa olaralc uıanbul sema
larında balon giin:laler. Hayretler içinde 
kaldılar. Ne J'llP*"'ldannı -n:ldar. 
Meçhul bir -"" d~ aüzii.lüı> giden 
\.alonun arkumdan. balca kaldılar. 

Halbuki bu ı...Ion, blr ilim. bir keşif 
ve bir fen haftketi deiiildi. 

v AZAN : ZİYA ŞAKİR 

!>er tarafta ahnan inzibat tedbirleri o 
derece oıkı idi ki dü.Uncelerlni bltbike 
bit türlü muırftflalı: olamıyord . 

Böyle olm&klA ben1her. bir bç kere 
fa ar ""1ebbüslerine girişti. F aht her 
defasında ayn ayn manialara te3'1düf 
etti. 

Bu muaffakıyetsizliklerln hiç biri, 
<'nu fikrinden vaz geçi· emedi. 

Hapn asilzade, yine bir gün bir firar 
tMesi o...,..Unrken, birclenbino aklına, 
CMonııolfiye biradcrler)in balonu gel
di. Eğer böyle bir balon ele geçirebilir
..,, bu esaret aahasınm manialarla dolu 
elan hudutlanndan bir lı:~ gibi uçup gi
de<-~İne hilkmetti. 

Fakat bu balon nasıl ele grçirilebile
""ktl! _ Bunu, Avnıpadan gı!tirtmek 
mllmlı:Un değildi. Şu halde, yapılacak 
hir şey varsa bunu, bizzat imal etmekti. 

iptidai maddeler ve 
işletnıe malzemesi 
getirtmek hakkı ---Hangi ahıuılde birlilıJe

re daltll olmalı zaruri 
detll? 

Cü.mrük ıre lnhi.arlar ırekileti alilta
clar makamlara ıı:önderdiii bir tamimde 
mihıhaaıran kendi istihsaLlb için muk
Mi iptidai madde ve işletme malzemesi 
ithal eden anai mü-eıerin birliklere 
da.hll olınasana lüzum hlsal. olmadığı 
hakkındaki lı:oon:l.inuyon heyet[ lı:ara
nnı bildirerek bu tdı.ilde hareket olun
masını emretmiştir. 

D iinkü zelzele 
--o--

Diln saat 6,.0 ta ı,ıehri.mizde epeyce 
devamlı Vt' - iddetli bir zebcle olmuş
tur. 
Kapalı yeri rde ve eğlence mahalle

r.nde bulunanlardn çoğu tdişa kapı
larak sokJ!a fırlaınışlardır. 

Hamdofaun .arar yoktur. 
--~-

Belediye reisi ri nasıl 
mezuniyet aıac:afı? 

Belediye rei!lerine ne aureıle ve han
gi makam tarahndan izin verileceğini 
bazı vili\yetler dahiliye vek1ıletinden 
sormuılardır. Vekillet, belediye reisle
rinin mezunivet talepl~rini meclisin tas
d'luna arıı:edllmeoini ve bunlann mezu
tıiyetlerlnl mohallin en büyilk idare 
~mirlerinin muvafakat; ile istimal eyle
meleri munfık ohcai(ım bildirml,ılr. -------

ZAR iTADA 

300 liralık tütün yandı 
Tire kv.asının Boyunyolu köyünün 

Molla\"<'şıne ı~vkiinde Tireli Mııllk ve 
Seri.le ait olan bir tütün çardai:,'lDda 
yan~ çıkmış. 300 Urahk tütün yan· 
dıktan sonra söndürülmüştür. 
Y~ın o civarda ateşle oynamak

ta olan cocukların dikkatsizliği y(iriin
d~n çıkH•ı tesbit erlilmişltr. 

-a ş 
Çorakkapıda S'nckli caddc<ind" 

Mehmet ~lu Halil İbrahim Osman oğ
lu Abdülhalitne bıcak te~hir ettii\i za
bıtaya şikfiyet edildii\inden hakkında 
ınt1amale ya.pthnaktadar. 

Bir dövm' 
Bayraklıda sah'! !'Okağında Mustafıı 

Sahabın <es!\T. olarak Behut oğlu n 
vıışmda F.r<lol!anı döğdüi!ll -r. bıtaya İ· 
l'~''<'t edilmistir. 

ı~a tasıyormu~ 
Keçecilerrle Mczarhk~cla Süley

mım ~lu Rlunın üzerinde bir bıçak 
bulunml.1$, ubıtaca müsadere olun
muştur 

Kaz!I • 
ne old ? 

a ı 

Ankara ( HUSUSİ ) - Kwlay ku
rumu hcs:ıplar:-ıdan 455 7' lira 66 ku
ruş ıhtil • a bulıınm•klo. maznun ve 
mevkuf Kızılay veznedan Cealal Sanlı 
vezne U.tiplerinden Sami Tipaa ve mu
hasebe mcmudarmdan Şemsettin Kara
ınıziak şehrimiz ai<u ce~ muhakemesin
de muhakeme edilmeğe b"4lanılmlfltr, 

ilk c:ehe tam ı.., .... at 9ÜmtÜıı, mu:
nunlar ihtilil•I al"kalan olmadıihnı 
oövl.,mişl.,rdir. Hepolnln de meaoliyeti 
d!lfer!.,rine aıbs'lı görülmüştür. 

Kı.,, fa,.Jalarh devam edilecelı: olan 
1ı:ıuhakeme sürat]'° bitiTile<"el:tir. ----

kar d çekilmiş 
kahve rıatı Gayet buit. bir firac ~- idL A..l 

hayret. bunu anladıktan 90nra. YU!rua 
addL Zambelı:ari, her §eyden enel gizli va- Ankara, (Huousi) - Burada çekil-

Simdi. ru·ayı ... ı.tahm: 
Polonya uihadeleliııden (Kont 

Zambebri) bmlndc bir zatın gayet ha
.. n, ele a"11Ca sıRmu bir oğlu ırardL 
Baban. buuun tahsil ve terbiyeolne son 
Clereee itina ıı:österl,-or, onu. ailesinin 
~t?file mütenasio bir ınevlı:i aabibi yap
mak istiyordu. Fakat bir türlü kabına 
aıitamlJ'ft n ıı:enç Zambekari. babastnın 
arzusu hilafına olanık daima abulı: oa
buk fıl~le meşgul oluyor. Daima mace
ra pC1fnde koşmalı:tın zeri: ah:ron:lu. 

Ru delikanlı. günün birinde babuo
nm nezdinden fiT11r etti. Rahat ve huzu-
111nu feda ederde fapanyaya gitti. Ora
Cla\.i korsan gemilerlndcn birine. gönül• 
lü ola:ralc kaydedildi. 

* O arabk, tsı:anya lı.oraanlan ..kit ,,..ı.;ı 
l\frikadald Türk sahiline akmlar yapı
yorlar; bazen bTa a k~rleriyle TC baun 
ila Türk harp 1ıCmileriyl.e çarpqıyorlar
İlı. 

Bir ı:ün vine böyle bir müaademe ce
reyan etıL Cenç ve ateşli Zarnbelc.arlııin 
bulundui<u gemi lçindekilorle beraber 
esir edildi. lıtanbula Ketirildi. Bu esir· 
!er llraamda macera pe~at 7Amheltari 
da bulunmakta idi. 

Polonya asilzadesi. diğer esirler ııibi 
evvela terane 21ndan1na ahldL Bir 
ır.üddd orada lcaldıktan aonra çıkanla
tttk. bahriye tezglihlannda angariye İf
lorinde calıshnlmai\a baş1'dL 

Cenç Polonyalı, bir taraftan bu Weri 
ı1örürk~n. di~er taraftan da firar çar~le
rini arıyordu. Fakat tersanenln etrafını 
çevirf'n duvarlan o kadar yüksek ve 

sıt&larla babasına haberler göndererek """' aralı: ...ııaı.... .ı..ıı. bltveııin hi.r ki
para getirtti ve bu para sayesinde ev- losuna !1)9 kums ·nark konulmuştnr. 
~ ıtlndanm ganli,.anlanndan birini 
ikna etti. Onun nsıtasiyle tedarik ede
ceği malzeme ile kendi kendine bir ba
lon yapmcya karar verdi. • 

Bu ıeş.,bbilsünde muvaffak olmek 
lçiıı hiç acele etm«li. V .. ltlt vakit ve 
parça parça kumaşlar g.tirttl. liiç kim
seyi ş!iphelendirmed~n bunları birlbirl
ne ekledi, dikti. Bir hayli emek sarfet
llkren sonra nihayet balonun esamnı 
vUcuda Jretirdi. 
Zamhekaıi, h.,.. halde boş kaflı bir de

likıınlı olımyacak lı:i balonun bütün 
yilksclme vasıtalarını da birer birer ge
\irttl Demek ki balonculuk hak1cında 
ar: co1c bir fikir ve ma!Wruıta malikti. 

Nlhayet her "şey bitti. Balon ikmal 
edildi Ve günUn birinde, maceraperest 
&Sllzade balonun sepetin" atlayıp mu
vııffakıyetle laıçabUdl. 

* 
Bugüne kadar meçhul kalan cihet 

<'arsa oda, balon urlınm ne gibi bir 
madde ile şlşirilıniş olıluğu. Ve havala
nıı.n balonun ne suretle """k ve idare 
edilerek, Polonya asıhııdesinl esaret 
ba.vatmdan lruıtardığtdır. 

Rivayetlere nazaran bu valu. gllpe 
ı;indüz cereyan etmiştir. Tersane mu
bafızlan evve!A bü,yü]r:: bir cisıniıı hava
laıııiıltnı görüne.. şıışımuşlar ve bu va
sıta ile bir esirin firar ed•hileccğtni akıl-
1.nndan bit., ~nred:: bunu t;octık
ların uçurtmalanna benzer bir .~ey san
mışlar ve meçhul bir sı.mte doğru süzü
lüp gitmesine taaccUple baka kalmış-

lar, nedeıt sonra Polonva asılzad.esinin 
bu vasıta ile firar eUiğini anlamı•lar-
dır. " 

{Türk tarih encümeni mecmuası) nın 
18 numaralı nilshasının 385 incl salıife
•inde, (Necip Asım) bey me-rhum tara
fından bu hustısta verilen nuıh'.\mata na
"ran, firari Zambekari, lstanbuldan 
böylece kaçıp kurtulduktan sonra bu i< 
ho.una gitmiş, artık balonculu!hı ken
rlisine iş ııUc edinmis, 1804 senesinde 
!Papalık hüldlmeti) nin yardımı ile bir 
halon yapmıştır. Fakat bu balon havada 
ikcn tutm;:ınık her bı.t1>fmT alevler sar
mış v~ Zambekari soğuk kanlı! ih saye
sinde hayatını kur'Jınn"! lse de yüzü ve 
tileri fena halde yanmış. 
• Zindan kaclmıı a<ıltade uslanmış ını? 
Hayır .. Bu defa da Prusya kralına mü
racaat etmiş. Ondan aldıi!ı paralarla ye
ni bir balon vUcud~ gefüınlş. HattA ba
lonu. istediM noktaya sevk edeblleceği
ni iddia etmiş. 

Balon 1812 senesinde, parlak alluslar 
arasında havalnnmtş Fakat bir az yük
selir yükselmez içindeki ispirto l~mhası 
narlamı~. Balon tutuşarak ağaç dalları
na takılmış. 7..ıımbe1cari yere yuvarlan
mış. Bel kemii!i kırılmış. T...davi altına 
alınmış de vefat e!mif. !e, bir mace
radan doğan bir baloncu. 

Anla.,1.vor ki a:öziinü budalı:tan aalcm
mayan bu adam sal( kalmış olsaydı, hiç 
,üph°'iz ki balonculukla '?IIÜhim bir 
adım atacalctı. Belki de, bir akım yeni 
icatlara muvo.ffa!. olacakb. 

Yardım sevenlerin çalışmaları 

Elli bir şubede büyük 
bir f aa)iyet görülüyor 

Yalnız lliiylUı fehlrlerlndzde değU, lıtualarda 
da güzel ue müsmir faallyetler oar 

1 3 aenelik bir maziye malik ve •eh- maşın yoksullara dıktirilmiştir. l l parça
rimizde de şubesi bulunan yardım ae- dan müteşekkil bulunan kundak takım
" enler cemiyeti ordu hizmetine katıl.. ltlrı muhtaç annelert. verilmiftlr. 
mak isteyen feragatli ve hamiyetli Türk Ma!atyada da Türk kadını ve genç kı
kadınlannın birle~n ııayretleriyle haki- zını müstakbel evlerine faydalı bilgilerle 
ki bir vetim devresine girmi~tir. }'eti. tirmek. için yardımsevenlerce halle .. 

Vaktiyle yalnız Anlı:o.raya inhlsar evi ile m\İ4terelı:en, okuma, yazma, metot 
eden bu cemiyetin ,imdiden 5 1 •ehir biçki, dikiş, nakış, yemek gibi kursları 
ve ltuabamızda 4ubeleri açılmı,hr. açılmış ve tedriaata b84lanmı,tır. 

2 9 Martta yaptığı kongreden sonra Gene halk evi ile mü,tereken yardtm-
cemiyetir. faaliyeti bütün şubelerinde sevenler lı:öy ltöy dolaşıp a•ker annelerl-
2ün geçtikçe artmakta ve yayılmakta- nin mektuplarını yazrnllJlardır. 
dır. Caziantepte hem muhtaç kadınlan hi-

Sehriıniz eümhurlyet halk partisince maye etmek, h•m de Antep işini ihya et
tcmin edilen 30 balya bezden, lzm.ir yar- mek maksadiyle Antep !~!eri işlenmekte
dımscvenler cemiyeti 2400 parça çocuk dir. 
~amaşm dikerek yoksul çocuklara dağıt- Antakyada 264 hkirc, ş•k.,r, bulgur, 
mıttır. 11295 harp paketi de huırlan- zeytİny&Rı. eabun tevzi edilnıittir. 
mışbr. Diğer şehirlerimizde de yardımseven-

Ciresunda 250 yoksul kadın ve ço- ler cemiyetinin bir yeni kalkınmasına, 
cuğa giyecek ve yiyecek yardımı yapıl- bir yeni verimine, milli müdafaa ve sos
mı•br. yal yardım işlerine yeni gayretlerine ea-

Canak.kalede ordunun 7000 parça di- bit olunmalctadır. 
kiti 70 yoksul aileye diktirilmektedir. 94 Bu verim ıre ııeynot yalnız büyiilı: tehlr
falcir aeker çoeuklarmo. gİyec•k dağ-ıtıl- !erde değil. Mihalıç<;'lk, Ereğli, Adapaza
maktadır. rı. Bila., Simav, Tirebolu, Kahta gibi 

Erzurumda ordunun 5 000 parça ça- bir çok lı:azalan:lo. da görülmelctedlr. 
~-cr....co"".oocc=cccc: ·~~-===:cc~:ccccocccc=cc=--J""...ce~ 

.Şehrimizin pek mühim bir kazancı 

Dikkat ediyor n11usunuz? 
Güzel lzmirimizin ha

vası değişmiştir .•. 
Bunun sebelıl, izmlrde ı 20 en fazta ağaç ye· 

tıştiriJmJş olmasıdır-

Anz h:ınirliler, tchrimizin avasmda 
bllyÜk bir deiHsiklik olduğuna dikkat 
ediyor musunu•! 

Bunu laf masında fUrada burada tek
rarlıyanlanmız p•k çoktur. Evet, lzmir
de nelı: çok kl•i ha.anın d~i.stiilinl fark. 
etmiş, bunu iklim&- bir tcbeddüle atfe
derek geÇ.,tinnlttlı 
İımir mutedil bir memlekettir. öteden
beri sıcai{ı <re huuuun yazın pek b<>
i:ucu oluşu ile maruf idi Halbuki bir 
kaç senedir lzmirlilerle. lzmire her acne 
fuar müna~ebetiyle muntazaman gelen
lerin ~hıimiı:in hava.. b.afinediğinde, 
mevsiminde üzüm ve incirlerimizi oldu
tan ııtcaiına ra~men tzm\r havasında bo
~ueulıık lı:almadı~ında, liitif ve hafif bir 
havanın İzmiri isti!A ettiğini de ittifak 
('ttikletini görüyorum. 

Evet, Jzmin:le inklr kabul etmiyecek 
derecede bir hava d~şiklii(i, bir hava 
letafeti van:lır. ' Bu hal şayet iklim üze
rinde bir değişiklik diye akla sığmıya
cak bir ~eye ietinat ettirilmekte ısrar 
rdilse idi. Manisanın da havası ayni 
~eğişikliğe uğmmak ıre bütiin mülha
katta ayni teairi bulmalı: irnki.nlarını da 
Lirlikte l'Örmek ... e his etmek ıı:erekti. 

Evet, lzmirde bir hava değişikliği, 
bir hava letafeti muhakkaktır. Fakat 
bunu şehrimizi aiaçlan.dırmıı olma~a 
medvınıuz. Buııün kültürpab 50,000 
ağaç vardır der.em hayret ederseniz 

Yuanı Ec:uca Kemal K. Aldat 

katan bu yangın aahuuun molozlu ha
vua kırk b.,. milyon metre lı:are olan 
lzmir şehrinin nealml havasında elbet 
rolü büyiik hir meTCudiyet idL Ayni 
ııılıa yarunamlf eski l.ıınirin freuk mo.hal 
lesi denilen ıulc. dar .oltaltlariyle mulı:u
ıı.i ve cehennemi bir yeri id. Buııün bu 
sahadan anettiğim 50.000 ağaç fışkır
mıştır ve her biri akşam ve sabah 
mdtemlcriyle meml .kete temiz hava 
Ye sıhhat aclAmlan vermektedir. 

Bahribaba parkında da sık ve kesif 
bir ormancık var. Eeki lzmirde burası 
bükük boyunlu mezar taşlariyle bir taş 
ormanı idi. Cümhuriyet korulu~u. Ka
dife kale koruluğu lzmir s;rtlanndan te
miz haY11 yelpaıelri sallarken. KareaYa
kanın güzel tepelerinde serpilen koru 
Lu sıhhat rüzgarlarına a1inalık eden dal
lRrmı dalgalandırma!.tadır. Bunlardan 
başka bulvarların kenarlarını •Üs!iyen 
oğaçlarla hasuııi evlerin itina gören bah
celeri lzmin:le vasatt heoap\a 120,000 
den fazla a~açın meTeUdiytine işaret et· 
mektedir. 

Yukanda arzettiğlm ıreçhile 45 mil
yon melnt murabbaı bir oahada 1 ZO bin 
den fazla ağaç elbette o muhitin hava
sında bir değişiklik ve letafet yapacak
ttt. 

Çabşan belediye ei•lmiıi hürmetle 
oelılmlar, mu....ıfaktyetler dilerim. 

>an ederim. On ııene en-el tozu dumana Eczacı K-1 Küail Aldat 
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DüŞüRULEN' TAYYARELER 

tlk haberlere ııöre dün 10? Alman 
yare.5i tahrip edilmiştir. 

RUSLAR HASTAHANE 
GEMiSiNi BO~IBALAMIŞLAR 

Bükreş. 13 (A.A) - Resmi haberi 
göre dört Sovy~t bombardıman tayya 
si Köstence limanında Prens Mird 
hastahane vapurunu, kızıl haç lşare 
rini ta§una.sına ra;,lmen, bombardım 
etmişlerdir. Bu sırada güneş denizi 
dınlatıyordu. Düşman tayyar .. Ierl 
bomba abmşlardu. Bir müddet sonra 
tayyarelerden ikisi tekrar dönerek e 
metre alçaktan vapuru mitralyö7. ~\• 
ne tutmuşlardır. 

lngiliz akınları 
----<>---

- BASTARAF1 1 İNCİ SAHİFEDE 

TRABLUSTA 
T rablusta 9 tem mu" akşamı !im 

iizerine muvalfalı:ıyeıli bir alcın yap 
mış ve vapurlard..- ağır ha•rlar olm 
tur. On bin tonluk iki vapura isabeti 
milşah•de edilmit ve 1 2000 tonluk b 
eemi de ateşe vezilmi.ştlr. Yedi bin to 
luk bir gemiye bombuLı.• iaabet cimi 
tir. Bir antrepo da hasara uirahlmt•h 
Dü"man avc.ıları tayyarelerimize hüC':u 
etmiştir. Tayyarelerimizden biri dü 
miit ,.e diier ikisi denUe mecburi jn• 
yapmı,ıır. iki düşman tayyıtresl T rnblu 
açıklannda tahrip e~ilmiştir. 

BINGAZiDE 

Ağır bombardıman tayyarele ' 
telı:rar Bingaziye akın yapm1'lan:lır. 
lilü:Lar olmu, ıre yanııınlar ..,kani 
t.ır. 

SURiYE PETROL BORULARIN
DA YANGIN 

Suriyede bomba ve aY tayyarel~rim · 
askeri hareki.ta müzaherete d~vam ey 
!emişlerdir. Baalbekte petrol depo•ttn 
da iki büyÜlı: 'yanınn çıkmqtır. Halep! 
Lir .,şya trenine hücum edilmiştir. Su 
veydada kal~ye tam isabetler kayde 
veyda da kal~ye tur lıabetler l.:ayd 
dilmiştir. 

Sahilde Trablus Sam clvannda bl 
nakliye koluna ve T ellr.alahun cenubu 
ınrbi•inde de top mevzilerine başka 
•lunlar yapılnu§tır 

Suriyede harn b;tti 

- BASTARAFI 1 iNct ABlFlms. 

on:luları umumi kararyAh•nın ıebliğl: 
SuriyMe, Vip milmeSSllleri muhage.. 

matın tatilini istihdaf ed bir mütareke 
aktl için müttefiklerin ileriye sUrdUkfori 
şartları kabul etmişl•rdir. 

Vişl 13 (A.A) -Franm: harbiye ne%8· 
tttinin neşret i bir tcbliJte gllre Sın!· 
yede Fransız fcvlı:atade komiseri general 
Deniz ve lngiliz başkumandanı general 
Vilson mUtareke şartlan hakkında bir 
anl~aya varmı !ar ve dün ak<mm ınU
tarekenıııneyi i=a etmMerdir. Bu BU• 

retle Suriyedelı:i ihti!Af 3-1 !lncU günde 
bitmiştir. 

General Dentz ve Vilson arasında im
za edilen mütareke mukaftlesin.ln m~ 
henüz Vişide ınıılClm olmadı!; için !IBIA
hlyetli mahfillerde bu hıısu ta henll:t hiç 
bir milta!Aa y(lrütillmem~ktedir. 

GENERAL KATRUY A B* 
KA B!R VAZiFE VERlLDt 

Kahire 13 (A.A) - Genemi Dogol Or
ta şarktaki hür Fransız kuvvetlerinin 
umumt delegesi Katruyu başka bir vazi
feye ça!jırmış ve Kahircye delege olarak 
baron Debenuvayı tayin etm~tlr. 

-------
Masal • misal 

KAVUŞTUM 

Türkiveye iltica eden Souyet Rusya, /ngil- n1~~ç;:..,7ı:::eı,.:;:,sbe~ 
U t T • f 'I L ğınndan dolayı QOk meııudurn. Bıraktı· v ışı,, l osu tere ve A meriRtr ğımdan daha mamur, yine şen ve tatı.r 

BASTARAFI 1 İNCİ SAHtHınR • • BASTARAFI ı tNct SAHİFEDE olan İzmir! daha ca&ip buldum. 
beyan edildiftine göre İslrenderuna llti- RUSYA _ AMERiKA Bu sefer geliş:rnde illı: ger.d.iğim ırer-
ca eden gemilerden yalnız Elan kara- MÜZAKERELERİ ler A1sancak ve fuar mıntakalan oldu. 
kol gemisi ile Adur yudımcı. petrol ge- llosfrnva 13 (A.A) _ Sovyet bari- Doğrusu ya, çolı: zarif ve 15tif dekoriy-
mlsi.""' diğer ilr; lrilç;Jk mayn tarayıcı el.ye komiseri Amerika bfiyilk elçisiyle le bu Sl!lt'ltler ruhlara i irah. kalplere 
gemı ~ ~ vasfını haizdir. Di- sık ı;ık gllrllıpnektedir. Fakat bu K&;ış.. ferah ver:~·or. Ankaraya nisbcUe fada 
ğerlen nakliye vapurlarıdır. Enteme meler baldrnıda ş!mdiye kadar hiç bir olarak denizi de ol:uı bu lüks ınıntııka-
~~.Fransız miiıettelıatı 200 kişi ka- ~ bildirilrnenıi-tir. da ikamete ademi mazharlyetiıu ş{io~ 
tJUUU" ..... , ... .siıı: iti benim için dağıdcnındur. Öyle 

Ayni ajansa ıı&-e askeri nakliye ~ §Jll nn 11 ııınnı-===-=- ya: idrakatına ulaşamamak bedbahUı-
misi olup Antalya önünde İngiliz tay- ;:ına duçar olmuş bazı münevver :zü-
yareleri tarafından batırılan Sen Did- E==- Askerlik işleri ~ürtler meyanında ben de böyle şaşalı· 
ye vapurundan lı:urtanltıı enb!me edi- bir muhitin saldnlerindcn bulımamııdı· 
tenler baklanc!a da TUrk hük\lmeüle =_: ,,.6 • ,,.,.ır. ahara= ğım.clbetle iç c;ekip ah eylemek en tıaş-
milzalrere ceı-eyan etınektedir. _ ;;ı1& ~ : ka teselli noktası bulrınrıynnım, Fııkııt 

Alman hücumları 
E izMtR YABANCI ASKERLiK § Allaha şükür olsun ki fena bir yerde 
:; ŞUBESİ BAŞKANLlt'iINDAN : E de otunruyorum. MeselA t:ıbil ve kıs· 
§ 85 - 86 uıcı maddelere tabi bakaya g men de maddi gUzclliklerivle meşhur 

- BASTARAn 1 iNCİ SMIİFEDE - §ve ynlı:laına ~ olarak şubemizde § Ka~ynkanın eski ismiyle Sayeste, 
rimiz lnsillz ticaret ırapurlanna h?'fl ;: muamele ııönnilş ve henüz 81!vked.il-;:: Amerikanvari yeni ad.'ylc de 1713 nu· 
imha barekltma deıram etmektedir Dün § ı:ııemiş 316 - 336 dahil doğumlu era- § mııralı sokal!mda bir lşiyanedk bul
rece lnıı:ilterenin cenubu tttlı:t oahili ya- :; tın 17 leınm.uz 9U tarilılne kadar şu- § dum. Allaha -krederek oturuyonunl 
brılaruıda 4 bin tonluk bir dÜJm&n tllebi §beye müracaaUeri menfaatleri icabı- § Ancak çok bozulmuş ve Amavut kal- • 
babn\nıqtır. E dır- İlln olunur. :; dınmlı olıın bu sokak csk:I i=ine na· 
lnıı:UlıoJelıin ceaaı.... tarldalnde Teyıno § HESAP VE MUl\MEIE MEl\IU- § zaran Şayestci tamir i!IC de daha ı:lya

nehri -bmdald liman tesiah bom- :; BU OLMAK: ts'rtYENLERE ı E de yeni lsın'vle ht>m enlı: olması bil• 
~ edHm!Jflr, Ma.,. oabillerl ür.. § fzMİR YERLİ ASKERLİK ŞUBE- § hassa zaruridir. 
tinde cereyan a!ee ...__ muharehele- ESİNDEN : 1 tc;rin 941 de beştıyacak : Kanüm ld TClrlci}-.ıde nam nlmı$ be" 
rinde d" üç 6 ,,... tayyaresi tahrip E olaa hesap ""' muamele okuluna J!!r- § lediye reislerinden biri olan ir.mirin 
•tmiştir. Tayyare daFi bataryalanmızın § mel!e talip olan yedek subayların§ gayyur ve ııev\mll belediye ...,ısı mırıall 
ve donanma topçusunun faaliyet! netice- E şutıe,.ı m!lracaaUeri ilAn olunur. ;ı: 'l!'r&it ve imk6n.lan dahilinde bunu da 
,; olarak ta düşmar-ın ' muharebe ta,.. E:,ıııınınıııııumıım .mııımııııııııııııııııııııı: lıemin ~eoektir. 
Y.areai düıürülmüıtür. H. OK 
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1wz:mı 2 1 
TELEFON ABONELERiNE: 

llfisal ae eler : ANKARA RA.DYO.SV : 
~ B GONK.ti PROGKAtf i S..ym abonelerimizden, tab etti.rile

c.ek tdefon teı.herine. İsi[I). ün.vaa. fi.,. 
""' Te m~liyetlerinin arzu ettiileri 
~<"kilde dercini temin malt:sadiyle hazı:f\o 
lanıp posta ile adıeslerinc gönderilen 
r .. mii!leri doldurarak blı an eYnl tele
fon müdürlüğüne iade etmeleri ehem.. 

.!!'-•-· lllltıl•lllllWllllH1 llHltlUllfllllll 

-·· --·· ·· -· 
ası yiızmeı·, y··zerken 

nelere dikkat etmeli? 

•••••••••• --- ••••••••• 1 

1.311 Protnım...., me<alebt saat ayarı 
7.33 miiz.ilt (Pi.) 7.45 ajans haberleri 
8.00 m~ı.ik (Pi.) 8.30/8.45 evin saati 
12.30 program ve memleket saat ayarı 
ız..,~ müzik sa... eserleri 12.45 ajans h
bederi 13.0ll :müzik şarlı:ı ...., türküler 
13.15/14.00 müzik (Pi.) 18.00 prograın 

1 T. M. c. Talebe yurtları •• mu-
dürlüiünden: ~ 

miyetle rica olunur. 2658 ( 1565) yurtlarına talebe le.aydına baolanmıştır. 
ikmal kunlarıaa de-. edecek talebe!.,. İçia kız ve erkek tal -_5-: 

1 

==--_ 2 Yurtlarda talebe, yalnız :ra"'cak ve ~rna11rlan munazan.an yıka- :;== 

lZMtR BELEDlYESlNDEN: nacaktır. 

1 - Kültür ~de 1379 uncu :; 3 - 16/7 J94 I tarihindea 23/6/941 ıarihine kadar olan bir kure dev- =========~=~ 
•. v.- n:ınllelı:et ~t ayan 18.03 müzik 

Deni~ aehre girınelı ıaümfıii• oırnııızsa her g~n 1 C?t.J ıs:31t konuşma memleket postası 
... _ .. _ ... ___ su n geçirmeyı 118.40 muıık keraan soloları 1!1.00 ko-
.....,. -,apmays, vur--- . ~ (M~in saati) 19.15 müzik 

iliyat haline gedrmel~yiz- 1 köy türkült>ri ve oyunları 19.30 men>-
sokakta Vasıf Çınar ile Tevfik Rüştü § reoi içia yanhz :yatcn.ıt ve çam yılı:.......ıc için talebeden pqİ.n 
Aras caddeleri arasmda 12811 -tre ter- ;: olarak ON lira ücret alınır. 

IAZAN: Sclil9 Sırn TERCAN j lck,et saat ayarı ve aian.s baberlt>ri 19.~ bünde olan kt5mının yenid<>n beton ola- § 4 - Yurtlara ıı.elecek talebe berabninde 2 v~kalık fotoğraf, yorgan 
rak yaptırılması. {en işleri müdürlüğün- § ve yastık kılıflan ile yatak -ı... g..ti>_,.., medıurdv. Kar:rol 

-· . .. -t ·k hem yet çabuk yorulmaya ve kesilmeye se- muzık f~ ~ı 20.1:> .radyo gazetesı 
Y~e hem fayda!~. bır l1~ 1 ıdınde bep olur. -~ serbest olua'lı: kollann ' 20.45 muzık hır halk türküsü öğrcniyo

ıııhht ~ spardur. ,_.tik ~ değil iıbengiJ},, vu;.,t istikameünde bı. ~a. ruz : h.aHanın yeni türküsü 21.00 ziraat 
olan. Y~ lli'~1ı:~un su- bir sola ~· Yüz daiına wya ~vııru _v': ıoıırak mahsülleri borsası 
lendi kendini f:; b,~n edilen isti- te- etıMli ve~ sa a S<>la döndürür- 21.11> muzık l<> ş;>rltılar 21.25 konu?
da bu şekilde • Be ... ,._ ada'-'·~ m'"~ ı.- -·-•-aman n_,_:, __ ahxıalısını7.. ma (ho'} beş) 21.45 mlizik radyo senfoni 

d~ki keşif ve şartnamefil veçbile. açık ek- ;: yatak, yastık, yorgan yurttaa verilecektir. 
mllmeye konulm~ur. Keşif bedeli 4829 § S - Kayıt için Alsancak vapur iakeleoi yanında 320 nunmarah binada 
lira 1() kur~ muvakkat tt>mlnatı 366 li- : talebe yurtlan müdür!" " mürauat edilh. Telefon 2920 _ 
ra 1& kurustm. Tallp}erU\ teminatı öiı~ § 9 10 it 12 13 14 15 25 O <1529) § 

fadeler JUDlardar. U•- =~ '"~ ·~ -- a=er 1 k t 2? 30 1 k t 
nazıran ·işfor, si.al rievl artar kaa faali- Acemi yilı:üc:\il""e la\'SiyeJ.,riın ~udnr. 0

'.' •s ""1ıa"'-- 1•· . bme'..'.\'.' e 
20

53

45
•t ".~"."k 

den ewe 1 İs Ban ka<ı na yatırarak mak- ' lll llllllUllUllUI m lllıt 111 ın ııııınıuıımıu llWHlll 111111111lıt1111111111111111 ıı 1111111O1111111111111ı111il11111 
lıuzlariyle ihale tarihi · olan 21/71941 

~tini çoğaltır, vücut ahenk ve zarafet P!ajlanla y;;macağun diye güneşin al- aıans ""r •rı or,.....r. •• nıull 
r da ed U · -" · · .. ·· lil tında ölii ·ı.. ı.ııakta.n salnnıruz' S..-1 (Pi.) 22.55,{23.00 yarınkı program Vl' pey Pr. mumıy .... e ıyı yı.ııuc e- gı ya · · k ıış 

rin vücuılan güzel ve işl ktir. yunduktan sonra suya girmeden evvı>l apar · * açıl: havada vücudunuzu ~üzelee o-.u-1 -. · ı nıız, soara l:ollannw. bacakl rmm. !!15..,_ ME RLI ŞEYLER 
Yiiıme yarq Ye müsabaka .şekline- gı- denirl bir az işletiniz! Kumlar üzerinde • • • • • • • • • • • • • • 

rince spor olur. Bunun da tıpkı koşular- 1 arka üstli uzanıp bacaklarınızı hareket A __,, ad a.• 
da olduğu gibi sürat ve mukavemet şe- . . .. 1 i nRlcr~ o uır sahte 
killeri ..... rdır. Yalmz .~~de yanşmak et~~~~ bele kadar bir derinliğe gidir.iı Peygamber Parınq •• 
karada yarışmaktan gu~ur. Suda •oluk d h'J d • .. .. ı·· .. reeve [ 
dah buk k

--'"- O . . ~ ,_ . ve ora an so ı e ogru yuzu_ ~ yuz -. Ameıikada lllonois eıralt:ti dmlin-
a ca .,,.....-. mm l('Ul ~r..,rm _,._ ' ~n . . . yun dibı.M temas- el k' 1 k" .. el '- c1· . b •- {f" kab'li eti k uk el o.Jma-- UJ..il aŞtn1'7! • .r.. erıntzl SU . : e l an oyun e •eft Llıll\O pc:ygaPn tT 

...,ne us ı Y c;o m emm ~· . bacııld !aza-n>n ,.ıet..' .. .. • 1 b d 
hdır. Oyle ohnaısa insan yafnt7. soluk- ınp annızı muo , . . .. ~ usu vermeı.:e ca ı.tan ir a arn1n va~adı-
suz kalmaz ci~leri veya kalbi sakat-(meyı; ahşmız! bacakl:ıruı harek.~t~nı ~g:- j;> hahes nrilmektedir. 1 i Ba1iva~ 
lana bilir. Binaenaleyh yüzerken irısan ren dikten sonra kolfonn barekchnı ta hın J ..ıan bu ,.damın verdi• i babeıler h04" 

• • •• --I~· ı S da · · ya vüeudnnu- ·c1 k _L· .,;. . • • ne kadar cehıt .sarf ede<:efinı, kuvvetını =ınlZ! o ıyıce u_zanmr • b'lh ıı:ı ece m ..... 1yette deı,:ıldır, iddia etıı-
ne yolda idare edcce~ini adalelt>rini ne ıu su sathına muvaıı tutmava ve 1 assa' iina r.öre dünya l 94 3 aen inde mahv 
vakit tekallils ettireceğinİ bilmeli ve te- b>nrlintti -.kmnr.ııya a!ı<ınız. . . . alacak. ırani iki .. ne ııonra kıy met ko-

ıı•u•:artes; ıııü ii "'1<1t 16. da encüL"'ene ml\
racaatleri .. 

:ı - K~yaka Fahttttinpeşa cadde,. 
mn<k Dilsiz mektebi önünde 1715 sayıb 
sokak abına kadar olan !omun yol mu
hafa?.a duvannın tamiri. fetı işleri mü
dürl~ndeki kesif ,.., sa~ ve.;hl
le aeık ek.wtroeye konulm~. Ke if 
bedeli 3411 lira mu ·aldı:at tern'natı 255 
lira 38 kurustur. Taliplerin temin tı öii
leden evvel İ Bank"""'"' yatı,,.,._k mak
buzlariyle ihııle tarihi ol 21/T /941 
p.n:ırtesi ııünü saat 16 da enri\mene 
lriiracantlerl. 

T. iş Bankası 
K~lı Tasarruf hesapları J94J ıııramiye plam 

KESIDELEa : 4 Subal, 2 J'15. 1 A!ustos, 3 ıtnııclte~rln tarlbJ rhıde yaptlır 

J,41 IKRAlftYELERI 
1 adet 2000 liralık - *4) Lift 
3 adet 1000 lirahlı: - 3 Llnt 
! adet 7511 Hralık - liillt · 
4 ad t 500 liralık - 2006 Un 
8 adet 2511 llralık - ZOOO Lira 

35 adet 111& liralık - 35QQ Uta 
119 adet 50 liralık - 4000 Lira 

300 adet 20 lirahlı: - 6006 Lira 
Til.rlüye İ$ BANKASrna para ya~ yalwz para bir~ ve falı: 
llinwı olmaz, a:vnl samanda talllnlı.i cin deneıniı; olursunm.. v .. d ud kohyca ıh•rlıyebıl- _ ._ F neffücle adalt> mesaisi arasında no'1l ucu unuzun s a ' i'."'CW<IDılo akat bu mahvoluş ne l>•rp• 

ahenk tesis edeceğini iyice ö~enm~İi- mesi için bacaklarınızı faz1'.' =irmayı~"': ten. ne zelzcl•d n ve y~hut ~ de bir 
dir. Bu sebt>ple yüzUcil ıten~lere bazı ~mızı ~a. soh çevırı~ en a,,,n\esı k1111ruk\q y.ldı•la çuM' ktan ileri ıı:el-

3 - İı>ciraltı fidanlıl!ında bekçi kulü
boısl yapt•rılmaııı. fen işleri müdürlüğün
deki kesif ve şartnam • v~ile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Kesif bedeli 
1192. lira !}7 kuruı muvakkat teminatı 89 
lira 47 kunı.•lur. Taliplerin teminatı ~- ~--••••••••••••••••••••••••••••' 
leden ew 1 İs Bankasına yatırarak mak-

tavsiyelerde bulunmak i~erim. C:::C'kın.ız .. yüzt~n~~ SU:\'a telU~lS e r en m.ivoc.ek.m~. dünya arhk iliti}•a1lam~ 
1-Yüzme (style) inde dört e.s:ısa çok nefesı salıverınız. , 'b' ,,-,alwolma" d bir ihtiyarın ölürnü c'bi 

dikkat ediniz: Saç aaca, ha• bap ~v.ııa e"!'e.r gı ı eoho•km,.. 
T ff'üs ba k U · lh • 'tm \!Ya saldırm•vınız. teoınır vıhı auyu 1 13 A 'k 1 l •h· d"' 

d ]enlerle - re e. enBnü ti en~ - ;.ı--.!I .. ayaklarınızla dövme~iniz! EJinizlc su 1 k ud "'mi crı e. ı b~~ ın. unyanın yuvar .. 
a a e n ~ t n .oşu..ı.ar•.ıa ... ak1 rı egı , geni"f ır tep!lli biçiminde ol-
oldu"'• gıibl suda da yüzerl<~n teneffüs uthını adeı.a. ol.:!jayınız. ay annızı elu~""" d• id~ı" ovl-m kt · · 

~u 1 "f . l •. 1 .• c • e ım1 ... 
fiilinin milhim rolü vardır Vücudun so- .arı .. ış etisıiz. N" otinin bir f d 
ğulı: suya temasından, ayaklann yerden YU2erkt:a a..'Zlllw aım sıkı kapamayı- Tilt" d . G!' G.!''! 
lı:esilnıesfoden bir anda duyulan hpve- nız 1 bilakis açık tutroav• alışınız l d . un. " uısana znran d<>itunan mad-
can teneffüsün veznini ihlal l'der Milin- Suda saatlerce durmayınız! ıudan çık- r:~ N~~inti olbduğu hmallQdmd{ur. B~a 
'--'~ ld • k d lr d · h•kim ol- bktan ıorua havlu ile veya burnczla _,, ... en 1 0 n azı 8 va e aydalı ış-
Auu o Ul?\l a ar a. enıze a pere yaramaktadll Simdi n'kof · b' 
mıya, telAş etmemeye, sükı'.lni>t, itidali vücudunuzu kw.rtıncaya kada.s ovu-1 hn•tnlı~a deva olduğu da a~l~lın t ır 
muhafaza etmeye ve nefeslPTin hareketi- ııuz. ... . Son .enelerde Am;rika Ro mı ır. 
ni tanzim etmeye gayret ediniz. Suyun sathında du•mU1nı ogr•n.clı.k- ltalyanın baz 1 . d ' . ~','Y~ ve 

2. - Hareketlerin ahenııi - muılaka ten sonra c;abuk ilerleınek heveaı ıle 1 .... 
1 

.'. ~~r erın " garıp ır as-
suda yüzmed•n evvel karada önce uh· reele yüzme,.., k.allı.~ayınız. itidal ve 1 ~~ı~ij;l~ l~~tur, k~·TilTl>:ab at 't:lt" 
lill. sonra terkibi bir şekilde kol ve ha- sükunetinizi mubafuaya alı"nız. Acele ilt .. v ı ır şe ıkalan ku 

1 
as 1 ta 

kla tam • l .. 1 · d ··ı. .. ı ı c ı:uneşe maruz a ır a maz Yan-ca " ve muntazam ıs etmeye ve vuzen erın egı mul"taıam yuzen f'r n kla • . . d 1 · · 
t ft effu'' • fi')' . b b k t1 rl •'- ,_ '. .L ._ k - ı~ . bil' . ıua ' al(7ın ıçın e yara ar peyda ol. en o ı lDl U an> e p C ;wPTI~,.,.r =nıo CO un a <>ıw:uu ınn. makta d' tl · d kla uh 
bir şek! koymaya alı.şmııhsuuz' KlRsik Suda on, nihav•~ on b.,. .rl kida~~n telif 'ki~• rd rıh e yatlkl ~~-m . • 
yüzme doğrudan doj!ruya dmizde ö~r.-- fazla durmayınızJ Her halde tılreme. ur. 

1 
~ ~·t d.' e azıın."1 ı ar """ gös-

nilmPz. Ka!ada hazırlık talimleri yanıl- ı;erme başladıktan aonra deTiiıde kal- u':u~net ı;,~.k tt p 11 h 
d h k ti '- ti k . d ··1d· ,.. .. k" .. k 1 . ~ e,,,.ı a an ııanra o erga ••· 

mamı su a are e er n,. .... ıs '~" 1 ı- ma caız eJrı ır. 'un u vur'ut "'oTı tn1 1 ",ının ilacı N'kof ld .. 1 ıl 
ratsız olur. TahWI bir şekilde suda ta- zayiabnı tazmin edeme~. ba.,yo fayda 1 N_k' t' hı ,_ın 

1 
°
1 

"ugu dan da • 
1 . - 1 ) m ~ ır. ı o ın u nas a ı,,a sa P evn 
im yapmanın ımkanı yoktur. (Siye yerine zarar verir. 1 k kal kta d ' 

ISnceden karada yanılan suurlu t•limler 0 .ar~ .ma~~a • aynı ıam~n a v•-
sayesinde elde edilir, (S•vl~) !iniz ol- * ki bır tesır gos~ererok hasta~ıga tutul. 
m2Zsa lvi yüzücU olamazııınız! Yemekleri müteakıp suya girm~k ve mamaih da :emın etmektedıı:. Yalım 

3 _Ritm _ kol ve baC"~'klftrm tıpkı :va -.da ,.., anıd:"' bir 1ev ye-mrk cib b r_ 
1 

rtla: n1ıtUn veya :~1P~rabıçmhok; au
1 

• 
0~ C'alar ~bl cabuk veya ağır htr vezin deıiildir. Y~m~1'.1crden iir saat •flnTI'\ de- ~etiy e vil~uca gf~en n~otin u. 2~.a-~ .. 
<1.:ıhilinde beraberlikle veva mnn~t,.f>be ni~ Kinnek lazımdır. Buna çok dikkat ~a karsı ~nfa teekıl etmemekt~dır Tutu
ile tekrarlanması ritmi tc:~kil ed.Pr Yi.lz- edfnfzt r.ü "~17 ~"- ,.,~r .. "' .. lt 1'-Tnn ('1'•

1"'•l::tl'ldir. 
Terli ikt-n dı-nize sririlt-bilir. Fakat EN g••c::•kP KAFALI ml'de or~ yerine vUcut vndır. Onu yo- _, k d k ıu '-'T' 

luyle işletmesini bilmiyenler artist ola- soyunduktan sonra ,.,.. urrna vey~ İNSANLAR 
bir mü det suda kaldıktan sonra yaş 

mazlar. k Bazı insanların hası büyük, havla. 
.f - Adalelorin l(evsemem ·bu ds eok mayo ile rüzr.5.rd:ı dolo.tmak ço zarar· nnkl ise kücük olur. Fakat insanın ka-

ehenımiyctlidir. Umı.;,,ivetle ~uva bnt- 1 d••.dnu,.dkn k .. kmınızl d b 1 . . . {ası büyUk v yn küı;ük olmasiylc z kfi 
ınak korkusiyle kendilerini "'k"r ve lil· Su an çı tı tan sonra er 3 gıyınıp ve dirayet arasındn ııck o kadar mün•· 
zumsuz yere aclalrlerini te llrııı ettirir- bı>fif bir yürüyü• yaı:unızl sobct yoktur. Nil kim vaktivle İstan· 
lM'. tik bisiklete binenler, ilk kfüek re- Saatlerce suda kı.lanlıır veyı> ısl k bulda Pazarola H san bey diye nam 
kenlrr, lüzumsuz ct>ht sarf•ttikler;ndon mayosiyle vürud.,n1• .;ine te kmutup !r.azanan b!r yarı moczubun balı Ame· 
~abuk yorulurlar. YUm>. e de öyledir. tekrar suyn girenl"rin er grç bu l"tiyot- '--·'- kı·ı ed. 
' sızıkLırının ceza•ını çekeceklerini hatırı. ı·i.....,Jarca bir milvon dolar le ı •· 
LUzumsuz ceht insanı hem cabuk yorar, lecek kadar büyük olduğu halde zeki\ 
hem soluliu keser. Kollar ve bacal<lar n17dİ.n çıkartn1'dvıruzl 1 ı li'" d ve dirayeti ya.o;arkcn her kesin merha-

buzlariy le ihale tar'hi olan 21/7 /941 pa· 
zorte'i ııün\i t 16 da Enciin1 ne mü
rncantleri .. 

4 - Hatuniye mahallesi 946 ınc;ı so· 
kakla 50 metre boyda yeniden kanali
?a'YOn yaptırılması. fen işleri müdürlü· 
i!ündeki k$if ve şartnamesi veçhile ac;ık 
;k<iltmeve konulmuı;tur. Ke ·if bedeli 
293 Ura 16 kuruş muvakkat teminatı 22 
liradır. Taliplerin teminatı öğlod~n ev
vel İs Banka'Hn,. yatırarak mıılı:buzlari
le ihale tarihi olan 21/71941 paıarteşl 
!!ilnü san! 16 da encümene ınür11caatle
ri .. 

5 - Temidik işleri hayvanlarına se· 
nelik yÜ3 bin kilo saman satın alınma· 
"'· yazı isleri mürlilrliiiündckl şartna· 
mesi vechile acık eksiltmeve konulmuş
tur. Muhammen berlcli 3000 lira mu
vakkat teminatı 225 lirarlır. Tollplerın 
ıeminatı öğleden evvel İş Banka.ına 
vntırar<tk makbuzlarivle ihale tarihi 
olan 2.117 '941 ııazıırtesl l(linü saııt 16 da 
encümene mürncaatleri.. 

6 - 10 - 14 - 19 2571 (1513) 
Garaj santral Tamir atelyesônin tev-

sii icin yapılacak inşaat, fon işleri mü-
iirl" .. d ki k -if · ı;artn i vec· 

lıl1e vrniden açık t"kcıiltmevc konulmuf· 
tur. Ke- ·f ~eli 9719 lira on kurus mu .. 
vakkat tomlnatı 728 ha 95 kuru$tur .• 
Taliplürin teminatı ö~lcdPn evvel fş 
hnnkns1na VAhr~rıt:k mrı:kbu1'.lf'riyle iha. 
le tarihi olan 21/7 /941 pazartesi günü 

at 1fi ela ('nrÜmPne müracaatlt>rl-
6 - 10 - 14 - 19 2570 (1514) 
Mezbaha idarPsine ı nelik 120 !on mo-

törin salın ahnma.<ı işi bir ay müddrtfo 
nauırlı~a bırakılm1 tır. Muhammen be
deli 154&0 lira muvakl<at teminatı 1161 
liradır. Taliplerin temi1'atı ö~lerlen ı;v-
vel is b2nkn'1na yatırarak mnkbuzlarıy· 
le 18-7-941 den 30.7-941 (dahil) tarihi
ne kadar haftanın Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri saat 16 da encümene 

T. C. Ziraat Bankası 
K11PaJ1q tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo. Ta.k Orası.. 
Su e ve ajan adedi~ 262 

Zlnıf " ticari her ıaevl Banka muameleleri 

PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 ı.tRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat banbsıoda Iruınbanlı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 6 defa feldlecek ltıı.r'a ile aptıdaki plAna &öre Ilı;. 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Uralık '-000 Unı 
' • 500 • 2.000 • 
4 • 3ıl0 • LOOO • 

•n • ıoe • •.ooo • 
100 • 50 • fl.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • ll.200 • 
DIXKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı dllşınl· 

yenlere ikramiye c;ıktı~ takdirde yüzde 20 hız\a,si.vle verilecektir. 
Kur' eJ.r nede 4 d .,, l 1 Haziran 1 1 ~lul. 11 Birincik&nuo 1 l Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

an"7rr1nı:ı '.iJml'lllV'T.:l'.iJ a:~n ··npzı9q ... ,.<lj11~ oı'Qll"I ;ı JÇljlflS 
·.ıµıı~aııAum >ıaıa.(rızıwaı 1Z1Uı.11lJ1'! O'UIOllnm : TV}Otlfl 

".roıo ıuı;m 3uomııııabı uuuı Dl 1>p 'uınıwnıı •Pl'UJJJ 
"ıapa mmaı .nı.ıpı 1""1 ••ı•a~ ıuı.ı;>ııaq ll"Ul•m.( "'1'1f11nO'l 

~" ııumzoq .nı.ıpı ıııs ıı1s 'nrısı4e ıaq 'nnquqım m '",..."111'\I ı ııı:>l ~" 
ı:ıısa 'muerıınr•o3 .IWJP! :ııaıtJa •oıpe}( ".11.ftU.111 l'IP3ll' 111u ..,. l'I~ !!9 

suyu iterken bir kuvvt>t sarfına mecbur Suyun vUcu UillUZUn cm z .,ıne, c- nıct ve alakasını, öldükten sonra da 
oduklanndan adaleler tekal!Us eder. Fa- rimizdeki mesamabn va:tilelerini \ayıki- rahmet dua.mu cdbedecek tath bir 
kat iptidai vazivt>b? d8nerken cehle lll- le yapma.•ıııa ne büyük akbirdfaydaB1 °1• meczupluktan ileriye geçmemiştir. 
zum olmadığından adalt>lerl geV"etm•k duğunu ııöz önünde tal>r enize. neh- Bizim bildiğiın!z küçiik başların da 
iktiza eder. Adaleleri gevşetip tekallU• re. pi.!ne girm.,,1< mümkün olmazsa. her bir haddi vardır. Halbuki cenubi Ame• 
ettirmeyi bilmelisiniz! l?Ün duş y&pnayı, vücudunuzu ıudan rikada yaşıyan bir kabile efradından 

mü ti A 9-tA 18 2531 (1494) 
racaa arı ..- ..- _ :mmnın~ ()'lROwr.>lff 01~1 "°"' fl!'ll'» 03P"llll 
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ı Sa ti' ık am ·on ~ -· ısTANBUL aEıxoiYEsnmu: 
5 - YüzUstU yüzerken başı dik tut- ı;eçiTmeyi itiyat haliııe gelirinizi hepsinin baı;ları l>Ck küçilk oldul!tı gö-

maktan çt>klrunelisiniz! Başın dik dur- Vücudumuz zehi- i".'al eden _bir ma· rülmü.tUr. Vaktiyle cenubi Amerika
ması için boyun adalelerinin mil temadi- kinedir. onun panzehir· ıu oldugunu hl- da •Kilelik başlı insan• kabileleri çok· 
yen gergin kalması 1Ar.ımdır ki bu vazl- lini~_L._ _ _.......,,.,.~ muş .. Bunlar •amanla imha edilmiş ve-

a Cayet az kullanılmış bir eok yedek § 
:ı -: parca lan nıpvcut mazotla çalı>nr § 
~ tlENZ • MERCEDES _ marka beş ;: 

tıCX>:: o,::ıc>.>:!>"1~!1 :ıı:-.xı....-: ıacu:coc<r..,,,,...,,.-~.,_...,._.. • "' Ya inkıraz bulmuş, şimdi yalnız bir lca-
SIHHAT KOŞESI bile kalmıstır. 

··-·-········· 
Yiiz benli bir erkek. 

Bu kabile insanlarının kafaları o ka
dar kücüktür ki yapılan tetkikat be
yinlerinin normal insan beyninden beş 
defa haf'ıf olduitıınu ııöstermlstir 

MOGADİCY BAKİ 
Meşhur cpüskümıe benli yarim> tür- ı cok olur. Benlerin en coğu küçücük ya· CAMÜŞERİF 

küsündeki perin lr.ac tane beni olduğu hut biraz büyiicek, yuvarlak. yahut he- İnıdizler tarafından işgal edilen Af· 
billnmezac de, cerl..ek bir okuyucunun yad. az çok siyah lekelerden ibaret rikada İtalyan somalisinln merkezi 
Cliye imza ede,eJı: gazeteye mektup gön· k.lırl Bazıları biraz kabarık olur. O va- olan Moııadicyo şehrinde en eski bina. 
dermiş olan zat cbundan üç dört sene kit et beni derler. Kimisinin üzerin· miHldt 1180 seneainde insa edi!nıiş o1/ 1 

önce vücudunda nihayet 10-12 ben var· de bulunurea türlüsü burun üzerinde hu- camidir. Bu camiin b'r hususiyeti var• 
1.:en, simdi benlerinin sayın :yüzü aştığı- luııursa ha:rlica çirkinlik verir. Bazm dır ki o da kule eeklinde in!!a t>dilmis 
nı, vazıyor. siğil ııibi kan olur, kimsi vücudun bir olmasıdır. Mogadicyo camii ~deta Ga· 

Bu aayııı okuyucumul.un vücudundaki rnrafında bilyUc~k bir et parçası gibi lata kulesinin kücUk çapta bir eşidir. 
benler yüzü astıktan sonra onları say- sarkar... Bu caml'n bütün yer yüıünıle kule 
mıya Ü•enmekte baklan olduğu şüphe- Vücudun bir tarafında. pembe yahut şeklinde inşa edilmis biricik İslam rııa
•izdir. Fakat, Üsemr.eyiu hepsini saymış kovu kırmm renkte lehl•r benlerden bedi olduğu söylenir. 
olaayd~ hem de kendisinin •imdi kaç hü~bütün ayrı şevlerdir. Bu lekeler için, 1---------------
Ya~ında olduRunu Vf'- benlerinin kaç ya· dünyanın her tarafında halk, çocuğun l:lcta. bilhassa ellerin üzerinde peyda 
em~a ~cydana c;.ıkıo kac ya ında iken annesi geb liğinde birş,,ye imrenmit de olu-r. 
coitald"'1m hi!diı•eydi, hekimlikçe en· <>ndan olmuş derlor. Halk sözünün pek En çok bulundukları ver vücudun bel· 
teresa~ olurdu. insan vücudunda çıkan de yabnna ahlacak bir ıev olme.dıµ.ı hen .. den yukRrı kısmıdır. Yüzde ve kollarda 
benlenn ıayısı ne hdar olabilecrs;ı her lerin irsi, halbuki o lekcleJİn çocuk an- fpkat belden aşajh kı,.mdo, bacaklardı> 
<çakit menak edilecek bir teydir. Benler nesinin kamında iken huJI olmalarJn .. da bWundukle..rı müstesna değildir .. 
n~ kadar çok ve ne kadar küçüle olma- dn.n anlaı,ılmı. tir. Benler, kad1n ve erkek ayırt etmez. 
aını. ıaklamış ve ince olrnadık!an kin, Benler irsi olduklarından ıoya da c;e- Kadında ol•un, erkekte olmn dünyanın 
~nleri saymak saç tellerini saymak ka- kerler. Bazı soylarda benlerin yeri bile her tarafında makbul aayılır. Koca koca 
dat ıukınhh olamaz. bir örnek olur. Onun, meeeli.. eizin alnı- et benleri bile cıiyah pırlantaya benzi-

Sayın okuyucumuzun c;ok dikkatli ol- "'"'!a bir bn bulunup da ba~ka birinin yon dive pelı: beitenenler vardı~ ~n.~ 
duV.U me!.tubunda sıraladığı suallerden eyn.ı yerde bir heni bulundui?unu görür- düstr! dilinde caiyah elmas taş le.omuru 
anla~ılıyor. Be suallerin onun ~ibi çok senız, atalarınızın ayni mt"mleketten ge- demek.ae de lsık.ların dilinde csiyah pır
h .. nJi ba•ka olruyuculanma da alaka ve- Hp gelmemiş olduklarım, ayni ıoydan lonta> ta•tan kRlplerl bile yumu!jatacak 
'tec:eiHni zannetttikimden cevaplarını da cl11ı> olmadı~nızı tahkik edebilirsiniz. bir fl'ilzellik eavılır. ' 
•ırV~·· ~•zocei<ım. Bir vücudda benl.,.in az ve yahut çok Onun için, benleri elektrikle yahut 
l ucu unun hl iP.rafında lılc; beni bu- dmaoının •ıhhatle ehemmlvetli bir ala- •melivatla kaybettirmek i•tiyeTiler "!k 
unmıv~n inoan - hiç olmazoa zenci ol- ka•ı yoktur. Et benlerinin bulundukları dil!nden hk anlamıvanlardır. En dog
b"ı1[an ın!an~~ arasında - hemen hiç yerele sonradan kan~cr çıkhV.,nt rivayet rusu benler ne tekilde olursa olsun on-
~ una mi az. en, cildin rengini veren ederler. Fakat bu da et benini yok et- lan kurcalamamaktır. Elektrikle yaktır

pıımıan arın bar. ı d fazl k 1 k il rt '- - 1 t1 k lı d k . ·• Yer er e toplanması mek ic:in a urca ama tan e geıse mtya, yabut ame iya a azıtm.;'a ea -("fu tır. ~erf"ktir. eınca sonradan altından çapanoglu, kan-
mer tenlilerde Pİı;man d h çok Benler çocuklukta çıkmıya başlat, aer çıkabilir .. 

c ldu~u lcin benler de c•merle:d: daha o:enı;likte çoğalır. Bazılarında da ihti:yar• G.A. 

E: tonluk yük kamyonu "8tılıktır. Mat-~ 
~ baamıza milracaat.. ;: 
= 1 - 5 (1518) = 
•111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 ır: -

t7MtR CEZA VV TEVKiF EVl 
MODORLOCONDEN : 
lzmir ceza ve tevkif evinin 941 mali 

•ılı ihtiyacından ve tutarı l 3000 liradan 
'baret olan 1 08 33 ?· kilo ekmek kapalı 
urf uıuliyl,. 10/7 /941 tarihinde müna
kasaya çıkanldıilı halde talip zuhur et· 
memi• olduğundan mezkur ekmek ih· 
tiyacı 11 Temmuz 941 tarihinden itiba
Ten bir ay müddetle pazarlıkla eksilt
meye konulmuş oldut"lınd•n taliplorin 
tera evinde rnüte.et"kktl komiavona 975 
liralık muvakkat teminat mn.kbuz.lnriyle 
birlikte m...,i saatleri dahilinde her gün 
tnüracaatları il!\n olunur. 

14, 24 2655 ( 15 64) 

Yalova Buna yolunun eoıe intaab kapalı ur! uauliylo ekıılltn1.,ye konul· 
muttur. Ketif bodeli 20532 Ura 6 kuruş ve ilk teminatı 15 39 lira 90 lruruşbJT, 
Mulcavele, ekoiltmc. Layırıdırlık i lerl ııenel lu .. ual ve fenni ""rtnameleri proje 
lıctif hülaaasivle buna mütefeni dii.r evrak l lira 2 kuruo mukabilinde vilbet 
nafia müdürlüğünden verilecektir. lhAle 29/1 /941 Salı Riinü aaat 15 te daiml 
en<Üm~nde y~pılacakllr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale 
torihinden 6 ııün evvel vilayet nalla müdilJlilğüne müracaatla alacakları fen
ni ehliyet ve 941 y1lına ait ticaret od"'ıtı vesikalan imı:al~ p.rtname ve kanunen 
ibrazı 18.zım gelen diier YeAaik ile 2490 numarala kanunun tarifah ~evreainde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale ııünü ıaat 1-4 de kadar daimi encümene 
vermeleri lbımdır. 1•. 16, 11, 25 1621 (1562) 

Pazarlıkla ihale llAnı 
TtRE BELEDiYE REISLtCINDEN: 
1 - B lediyemiı; ve müe~...,Jerinln 1H 1 '°"li yılı ihtiy ı:ından olan 9327 

lira muhemmen bedeUı 45 ton mazot l ton üç YO dört ıılır makine yağı, 2 ton 
benzin ile 100 kilo gazın 1 /7 /941 tl\rihinde va11ılan kapalı zarf eksiltmeaine 
hic; bir istekli çıkmadığından bu maq:emenin 2490 aayılı kanunun 40 cı mad
de•İne göre pazarlıkla lheleııine kafar veıilml tir. 

2 - isteklilerin 1 /8/94 r tarihine kadar yüzde 7,50 niıhetindeki muvakkat 
teminat akçası \e 941 yılı tiçaTtt odııaı kayıt ve tescil veaaikiyle birlikte bele
diye encümeninin her haftanın Salı ve Cuma günleri aaat 1 S de mutad olan 
İçtima günlerinde müracaatları lüzumu ilin olunur. 2552 (1513) 

kolonyasının bir (Altınrüya 
damlasında Sarışın aşk perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat ,. zııvkt u~uşmaktadır. 

Hilal Eczanesinin Bu eeeri, tmılre ııembol olmwı ve bUtllıJ 

Tildrlyenin zevkini kokusımdan toplaın.ış bir sanat harika..,dır. 
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KIBRISTA TEDBiRLER 

·Hava teb like
sinden korun
mak yolıınu 

2österen tebli~ 
- ----<>--

Soqulıhanlı olunuz, yol· 
la1'ı doldurmayınız, 
henıen sığınalılara 

gfriniz •• 
İı nıliiit.r Kıbrısın m.tidafaasına <:'·1-.. 

~lıcırunıyct veriyorlar. Müdafaa ı~ıcrinı 
k;;un bilmiyerck aksatmaması için dC' 
Jaz.ım gdcn tedbirler ittihaz edilmi tı.r 
Bu meyanda Kıbrıstaki büyilk Britanya 
· tihbarat dairesi de bir tebliğ rcşrct
mlstir. 

Bu tebliğ hava tehlikesinden ve para
şutı;ülerden korunulması için nder ya
pılmak lazım geldiğini göstermesi bakı
mından yalnız Kıbrıslıları değil. mulı
t mel tehlikelere karsı hazır bulurmak 
'e vatanıru nıüdafaa etmek isti yen her 
kesi alakadar edecek mahiyettedir. Bu 
•ebeı:le mezkur tebliği Kıbnsta çıkan 
Tiirkçe (SÖZ) gazetesinden nakfen aşa
gıya yazıyoruz' 

Bir hava hücumu esnasında ne yapa
cağını bilmiyen pek az insan bulunabi
lir. Eğer her kes verllen talimah hatır· 
!ar ,.e bunlara riayet ederse yalnız ken
disini muhafaza etmekle kalmıyacak, ay
ni zamanda düsmanı bize ağır zayiat 
verdirmek sevincinden mahrum bıraka
raktır. 

Maamafih, ba<ka hücum şekilleri de 
vardır ki bunlara karşı da hazırlanma
hyu. Bu gibi hücumların yakında bize 
karşı y:rpılacağını bilmiyoruz. Fakat 
bunların vukuu takdirinde her kes ne 
yapacağını bilmelidir. 

Deniz ve havadan düşman ihraç hare
ketine hava hücumu ile birlikte veya 
hava hücumu yapılmaksızın teı;ebbüs 
edilebilirse de esas kaide daima a;Ynidir. 
Sığınağa giriniz ve telılilce geçinceye 
veya size başka bir talimat verilinceye 
kadar olduğlınuz yerde kalınız. 

Bu t:ıvsiyenin yapılmasında iki mü
hin1 sebep vardır : Biı·incisi, ka<;mağa 
çalısırsanız öldürülmeniz ihtimali çok
tur: Düşman mültecileri hareket halin
de görürse paniği arttırmak için anlan 
mitralyöz ateşine tutacaktır. Bizim ken
di askerlerimiz de düsman tanınmamak 
için her kıyafete girdiği için, sizi düş
man zannederek üzerinize ateş açabilir. 
İkinri.'ii, askerlerimiz miistcvliyi karşı
lamak için acele koşacaklardır. Ejl<?r siz 
yolları doldurursanız onlara mani teşkil 
etmiş olursunuz. Askerlerimiz durup si
ze yardım edemiyecek ve siz de onların 
düşman üzerine yürüye:E'lı: müstevliyi 
denize dökmelerine môni olacaksınız. 

Bu gibi fevkalılde ııhval tahtında ge
rek şehir ve gerek kasabalardaki sivil 
seyrüseferin durdurulması askeri ba
kıından elzemdir. Tehlike fuunda bir 
otomobil veya yük oobnobili sürmekte 
iseniz derhal yoldan çekilmeli, otomo
bilinizi durdurmalı, içinden çıkmalı ve 
sığınağa girmelisiniz. 
Düşmanın ne yaptığına veya nerede 

olduğuna dair söylenenlere hiç ehemmi
yet vermeyiniz .Soğukkanlılığınızı mu
hafaza ediniz. Eğer yanınızdakiler ken
dilerini kaybederlerse siz de böyle ol
mamağa dikkat ediniz. Başkalarına iyi 
bir örnek teşkil ederek te faydalı olabi
lirsiniz. Her şeyden ziyade esas kaideyi 
hatırlayınız - Nerede iseniz orada kalı
nız - Yerinizden ancak emirlerine der
hal itaat ebneniz icap eden Askeri Po
lis, A. R. P. veya sivil makamlardan bi
ri tarafından verilen talimat üzerine çı
kınız .. 

Bu talimah her Kıbrıslı vatandaşın 
nazarı dikkatine arzetmek için, tehlike 
fınlarında oldukları yerde kalmalarını 
ihtar eden ilanlar yakında her kasaba 
ve köye asılacaktır. 

Bu ililrıların asılması ve .şimdiki tali
matın verilmesi tahliye işinin durdurul
ması lazım geldiği manasına alırumıma
lıdır Olduğunuz yerde. kalmanız için 
verilen talimat ancak havadan veya de
nizden nakledilen orduların bilfiil hü
cuma teşehbiis ettiği zamanlar içindir. 

Böyle bir teşebbüs yapıldığı takdirde 
onu akim bırakmak silAhlı kuvvetlerin 
vazifesi olacaktır. Sivil halk en iyi yar
dımı yol icinden çekilmek ve söyleneni 
ifa etmekle yapabilir. Eğer müstevliye 
kar ı dövüşmek ve vatanınızı müdafaa 
etl'T'ek isterseniz Kıbrıs alayına iltihak 
edinız, veya Kıbrıs gönüllü kuvvetine, 
yahut ta hava hücumuna karsı korun
ma tt··ı:ki1fıtına ~iriniz .. --------
40 • S~ Mihver tayyaresi 
Maltaya hücum etti, 7 si 

düşürüldü 

Kahıre, 13 (A Al - Orta şark ln
riliz hava. kuvvetleririn tebliği: 

M ltac!a 40 - 5 O koclar düşman tayya
resi Luk..ı tayvare meydanına a]caktan 
t?arruz' ırda bulunmu,lardır. Burada 
Yf'di dl: man t. yyares~ dü$:!.,.ülmüştlir. 

.M.lta. 13 (AA' - R~mi tebliğ: 
(" umartesi 2!'Ce ,;. Malt-;. Üzerine bomba
lar atıl.-. "ır fi fif ha~arlar olmustur. 
A•1crri r- esse.sıs.tta hasar yoktur. 

Rir du<Jman ta }·are teşekkiilii cumar
tf'aİ ·abahı adaya yakla.tıma~a te~ehhii!t 
~•miş i~ de ln~liz av tayyarelerinin 
1-Areket~ geçtiğini görünce geri dön .. 
müstür. 

~ENi ASIR 

tngiUz - Bus itilafı hak
kında reni t~f sil at 

itilafın imzası 

R. merasiminde 
Stalin de ha-
zır bıı.lundt-

lngiliz tayyareleri
nin yeni hücumları 

---<>----

Şimali Fransa 
ve Bremen de
niz tez~ahları 
bombalandı 

Stalin hattının g&rııma
sı~daki ehemmiget 

Almanlara ı(Öre 
harbın netice
si emniyet al
tına alındı 

Bremende lliiyülı yan· -~--
Karsııı:~ıı he~ türlü ~ar- rJın1ar. çılıarıldı. AEman· Almanlar Sovyet ordu-

dıım ve muzahretıı ıar- !', lnqiHzler 2 tayyo- sunun mukavemeti bun-
amir o "'n yeni it"•!iin!'!~ re Jıaybettiler dan sonrası ir.in tama-

nt'!;?mn me!ft" dün Lo?d~a. 13 .~A.A) ':"-: İngiliz bava ne- men kırıldı~lnl ümit 
ne rolund zaretının tebligı: !n~ılız bombardıman d" . 1 

u k . 
13 

AA . ve av tayyareleri bu~ün yeniden şimali C IYOI." ar 
"'""s ova, ( . ) - Tas Aıansı F .. · d f ı· t ·· · 1 B ı· 1 3 (AA) D N B · b'ld. . S .. nl • ransa uzerın e aa ıye gustermış er- er ın, . - . . . ajansı 

: ,'.rıyor: on gıı. erde blr tar~~n dir. Sabahleyin ağır bombardıman tay- Li!diriyor: Bu gece bas kumandanlıi(ın 
~ •:ı ve Mo~otof dığ~ taradftank. bfııyuk yareleri avcıların refakatinde- olarak de- hususi tebliği ile d• bildirildiği gibi 

l 'rıd yüanıhhn ovyetb .... •::yal .a.·ı . ""'ska- mir ve nehir yoları münakal5tına taar- Alman kıtaları meşhur Stalin hattını 
a ~ m ra ası ve uyu,.. e cısı Sır ta- t · ı d' ö•l d 1 ı d B k d ı • b C d K . .

1 
d~ . k ruz e n1ıs er ır. g C" en sonra avcı ar yarmış ar ır. a~ uman an ıgın u 

or ve . nps ıd e c;_~eyan e on müza. e- şimali Fransa üzerinde bir taarruz hare- tebliği ile bir haftadanberi şark cephe-
rc crknetıc1e-"'ın eh manyaya kar~~. ~:?- ke+ind:!'I bulunmuşlardır. s;ndeki muharebeleri saran esrar perde-
nıma ta o an arp esnasında buyuk 6 c1·· a d" .. ··ı .. k · d 1 D N B · B 'tan • , S ~ R .. k uşm n avcısı uşunı muş ve i i !'J e yırtı mıştır. . . . aıansı şu ma-

rı ~a \e ~et ~sy~nı~. ~u. tere. intziliz avcısı lv.ıvbolmustur. lUmatı ilave ediyoT: 
hareket etmelerme daır hır ıtılaf ve bır tST!HBARAT · i 'bb d.ld'"' ·· s 1' h 
munzam protok l . e0·1 . r stı ar e J ıgıne gort- ta ın attı 

! , . J Rımza ı mı~ ır. BÜROSUNUN HABER! Sovyet araz1sinin Avrupa aksamının mü-
1' ~z~ ':"er~sı~ı~ e . 'IS?·~ nomın~ ~- Londra. 13 (A.A) - İnrriliz istihbarat dafaasına hadim olmak üzere oulb za-
;1f 3 hrı~~ k a . omı~erı. ~ı~e.ıo . ~uf serv~i bildiriyor: İne-iliz bombardıman manında inşa edil1l"İ$ inkıtasız bir aa
h a ~~ ak ~nlıser mu?v.ınıV· ?e~? 0 t:ıvyarı?Jeri dUn şinıa1i Fransa üzerine keri müdafaa tertibab addedilebilir 
d:;:_ıcı~~ o~ıser n~~av;nı .

1 
ıçıns 1 ve iki taarruz yapmışlardır. tn~aat tezgah- Muharebeler esnasında görüldüğü gibi 

t ·aı· ır kço • zheva t~ nı;ı lt'.'.fl~knamk~na !arı ve emtia garları bombardıman edil- bu uzun hattın bazı noktalarında derin-
ngı ız as erı eye ı ve e" t er ""' · ı· 9 d" h · d'I · ... · h b 1 1 d B k 1 · mı< ır. uşınan avcısı ta rıp e ı mış ve h:ı 50 kilmetreye varmaktadır Tabii 
azır u unmuc; ar ır. u mu ave enın ditier bazıla d h v t ı t ' 

metni berveçi atidir: .". rı a asara ugra 1 m1ş ır. ve sun'i manialar, beton asri sığınaklar 
Bı7ırrı kavıbımız yo'ktur. ve alelacele vücude getirilmiş sahra müs-

MUKAVELEN!N METNİ ALMANY YA YAPILAN ı hk zil · ··d f · a em mev erı umum mu a aa terti-
Sovyet RtL<ya He hüvük Britanya bu H Ü C U M batının esasını teşki' etmektedir. 

itilafa müsteniden aşağıdaki beyanatta Londra, 13 (A.A) - İngiliz hava ne-
bıılunuyorlar: zaretinin tebliği: Bombardıman tavva-

1 - Her iki miUet Almanyaya karşı relerimiz Cumartesi gecesi siddetl; İ'ır
bugünkü harp devam ettikçe biribirine !maya rağmen BrC'men düşman deniz 
hcır türlü yardım ve mü?al'larf'tte bulun- ü~siind,..Jri hrdrfler1e A lrnanyanın f!İmali 
mavı ıniitekabilen deruhte ederler. ııarbisinde diğer hedeflere hücum et-

2 - Bundan mada harbin devamı nıislerdir. Bremen sanayi mıntakasında 
mUddetince mlitekabil bir itilaf olma- seri in~aat tez~iihlarına bir çok yüksek 
dan hic bir müzakerede bulunmamayı, inHliik ve yanl(ın bo'T!baları atılmıs ve 
mütareke ve suh muahedesi imza etme- biivük yangınlar cıkarıln1ıştır. .. 
mevi taahhüt ederle". lki tavvaremiz kayıotır. 

Bu muahede !n~iliz ve Rus füanla- ALMA.N RFSMt TFBL!Cl 
riy le iki nüsha olarak imza ve taati edil- Berlin, 13 ( A.A) -Alman başkuman-
miştir. Her iki nüsho da aynı kıymette- danlıi'ının tebli~i: 
dir İngiliz hava kuvvetlerine mensup ha-

HUSUST PROTOKOL ı;f te<ekHilln dün srec• simali .. arbi 
İki taraf 12 Temmuzda im1.a edilen Almanyada bazı mıntakalara bombalar 

bu anla<Maya bir nrotokol iltıve etmiş- atmışlardır. Hiç bir mühim hasar yok-
lerdir. Bu protokol mucibince Sovyet tur. . 
Rusya ve Britanya hüküınetleri Alman- LALINEANIN BOMBAROIMANI 
yaya karşı harp e<nasında her iki hü- Lalin•R. 13 (AA) - ln<dliz bomhar
kümetin müşterek hareket edeceklerine dıman tayyarelırri ta•afından yapılan bir 
dair baladaki anosmanın imzasını mü- bombardımanda bM kisi ölmüş ve üç ki
teakip derhal mC'r'ive~~ ııtirece"i ve hie i yaralanmt!';.tır. ölü1C'rin rt:>smi cenaze 
bir tıısrlika t!tbi olmadığı hususunda merasiminde vali ile bir çok halk azır 
mutabıktır. bulunmuştur. 
~-o--..r.~~...ocıı""..c~==::oo:cc:=c:c=ecc:=~·-~~~==~~J"'...l.:C""'J.:-~ 

A hşop tay yare imali fi hri il erli yor 

In~iltere, 
ahşap 

Almaı.ııva ve Amerika 
tayvare :vapıl-orlar 

· Ahşap tavva,.eıer hem ucuz, lıem çabalı yapılı• 
yor. E11safça da bir f enaıııı arzetmiyor 

YAZAN' Şakir Hazım ERGÖKMEN 
Bu harp başladığı sırada, tayyare sayılabilecek derecede ciddi surette an

sayıoını arttırmak gibi kat'i bir ihtiyaç l(aje olmuş bulunmaktadırlar Ve tak
karşısında bufonan Fransada ha, vuru- diri kolay olduğu üzere. bu memleket
lan ilk ve mühim tedbir, madeni olarak !erin hepsi kendi fabrikalarının ölçü
inşa edilmekte olar. modern harp tay- 1 süz nisbette artmış olan ihtiyaçlarını 
yarelerinin ahşap olarak ta imalini der- karsılamakla meşgul oldukları için, ih
piş etmek olmuştu. raca! yapabilmek şöyle dursun, bu sa-

F en adamları derb<ıl, madeni tayya- hada da büyük sıkmhlar çekmekte, 
relerin İ""1 ahengini bozmayacak bir hunlar da alüminyum ve mürekkebatı 
-.kilde evvela kuyruk oatıhlarıodan, ya- nzlığından dolayı ahşap tayyare imaline 
ni sabit ve müteharrik dümen satıbların- mecbur kalmaktadırlar. 
dan ba$lıvarak maôeni malzeme yerine Bu umumi vaziyet, bir çok memle
oğac kulllanmak t•şebbüsüne giri,miş- ketle_ri iptidai ~alzeme hususunda ciddi 
lerdi. Ve bütün bir tayyarenin yavaş ya- kararlar almaga zorlamaktadır. 
vaş ahşap olarak ta meydana getirilme- * 
lİ gayesile çalışılıyordu. Kendi hudutları içinde ahşap veya 

Ayni bir tayyarenfr. büyUk miktarda çelik iptidai malzemeye malik olan hü
irı~ası bahis mevzuu olduğu zaman ma- kümetlrin artık alürrinvum pe11inden 
deni malzeme kullanılması daha fayda- koşması kadar manasız bir şey olamaz. 
1ı ve karlı oldu~u muhakkak bulundu- Mevcut milli iotida~ malzemenin cinsine 
~u halde Fransızların ahşap inşaya kıy- ve evsafına göre yeni tayyareler yap
mct vermelerinin sebebi şudur: mak veya mevcut tayarelerin milli ip-

Madeni insa tarz1 yetişken işçiye ve tidai n1alzeme ile tamirini derpiş etmek 
makineye ibtivac göstermekte, buna bu memleketler için başvurulmak Urum 
mukabil 'nemleket içinde ahşap inşa gelen hayati bir tedbir olarak ele alın
tarzına vd.kıf yüz h!nlerce aanatkin hu- mağa lllyıktır. 
susi makine ve vasıtalara muhtaç ol- Bu hususta okurlarımıza açık bir fi
maksızın hava sar.ayiinde kullanmak kir verebilmek için bir tayyarenin, ev-
ır.ümkün bulunmaktadır. safını aşağı yukan tamamen muhafaza * ettiği halde. tam maden! olarak alümin

yum ve mürekkebatından, çelik boru ve 
rğactan tamamen ağaçtan imal edilebi
leceği nok:taınna işaret etmekte fayda 
v&rO.ır. 

Gerçek. bir madeni tayyarenin yapıl
ması istendiği vakit, bu inşa tarzında ih .. 
tiaas derecesinde yethımiş işçiler, usta
lar, fen memu;ları hatti mühendisler 
tedarikinde her memleketin güçlük Terle 
kar~alaşhğı görülüyor. Cok büyük inşa 
ı:-rogramlariyle çalı,mak kararında bu
lunan Amerikada bil. bu güçlük kuv
vetle hissedilmekte ve bunu yenmek 
İçin işçi, u~tabae;ı, teknisiyen yetiştirc
c-ek mektepler açılfTl'aktadır. 

Buna mukabil. ah.ap inşaatla meşgul 
ve verece~-i işe itimat kabil işci ve usta 
bulmakta hiç bir memleketin mii~külA
ta uğraması aklc. dı:ıhi gelmez. 

* Süratle ve col: t;..yyare inıta!ı i'te•~ini 
önliyen ikinci, fakat daha çok mühim 
rlan başka bir sebep vardır~ Milli İpti .. 
dal malt"•me me5"'leei. 

Bilindii(i gibi, Bugünkü tayyarecilik
te en çok kullanılan alüminyum made
ni nftdir olarflk i6tihsa1 edilmektedir 
Ve bir ~ok alüm'nyum istihsal ve ihraç 
eden memleketler halen ya muharip. 
Ya muharinlerln isııali altında muharin 

Ve bu, o demektir ki her memleket, 
teknik adamlarının kudreti derecesin
de olmak üzere tayare ihtiyacını, milli 
iptidai malzE'me kullanmak suretile 
karsılrunak vaziyetindedir. 

Bu izahlardan sonra, İngiltere hava 
endil!;trisi nazınnm bundan altı ay ka
dar önce söyledi/!i bir nutkun şu par
cesını hahlı:tmak ister;z: Naz1r cA lmnn 
tayyareciliğinin arzctti.iU savı Ü!':tünlü
,ğiine bir an evvel varmak iein eEmiz
den geleni yapıyoruz. Bu maksadla icap 
rder~"'· tayyarPl~rimiz ahsap olnr"k ta 
irrı~lcl.:.n J'.!f'ri kalm1yacağLZ.11 demişti. 

In.~iliz Nazırının hu sözleri, İngilte
renin elinde bulunan ahsap malıeıne 
ile bu malzemeyi iş1emek kudretinde 
bulunan personelden d~ istifadeyi dü
şünmekte olduğunu göstermek itibarile 
mühimdir. 

* Bize dikkate şayan görünen bir diğ~r 
nolcı,, da tayyar .. inşaatında kullanılan 

ESASLI NOKTALAR 

Bu hattın yanlmasına ait en esaslı 
nokialar üç madctede hülisa edilebilir: 

1 - Almanlar Bolşeviklerin hazır
lanmış olan son müdafaa hatlarını Din
yeper. ve Dinyester havzalarını da geçe .. 
rek geride bırakmı!IJlardır. Kiyefin işgali 
bir emri vaki olmak. üzeredir. 

2 - Alman k1taatı Dinyeperin yu
karı mecrasını geçerek Minsk tıehrinin 
2 00 kilometre şarkına gelmişlerdir. Bu 
rnıntakanın ar.a anahtarı mesabesinde 
olan Vitebesk şehri Almanların elinde
dir. Bu suretle Lebistandaki eski menafi 
mıntakaları hududu ile Moskova arasın
daki yarı yolu Alman orduları kat et
mişler ve Duna ile Dinyeper arasında 
toprak. köprü denilen mmtakaya girerek 
Moskovaya doğru Alman i1er1t'yeşiıi.İ 
kolaylaştırmışlardır. Bu mıntakada oun'I 
veya tabii hiç. bir mania yoktur. 

3 - Simal kısmının en mühim böl
ge 1 olan Lenlngrad üzerine peyptt.s neh
rinin şarkından Alman 2ırhh teşekkül
leri ilerlemektedir. 

INHiLAL EMARELER! ? 

Hususi ve asıl günlük tebliğlerde 
kaydedilmiş diğer mühim bir haber de 
şudur: 

Sovyet ordusunun bir çok teşekkülle
ri ara•ında inhil&l emareleri b~ göster• 
mlştir. Bu cihet muazzam Sovyet ordu
sunun mukavemetinin badema tamamen 
kınlmış olduğunun en İyi delidir. Diğer 
taraftan Sovyet cüzütaınlaTı birbirine 
karışmıştır. Göründüğüne göre Sovyet 
kumandanlığı bu vaziyet üzerinde teoi
rini kaybetmiştir. 

tSTIKBAL VE EMNiYET 

Stalin hattının yarılması o kadar mühim 
bir ameliyedir ki bir glinlük bir muha
re-be çerçeve•i için sığması tasavvur edi
lemez, Avrupa lehine olarak yapılmak
ta olan Bolşevikler aleyhindeki harbın 
müstakbel inkişafını ve kat'i neticesini 
hu hal emniyet altına almıştır. 

---<>----
Sir Samoel Hoor, 
Bar!e)~nd=ıı 

Madrit 13 (A.A) - Büyük Britan
yanın Madrit büyük elçisi Sir Samoel 
Hoor dün tayyare ile Barselona gelmiş
tir. Barselonda bir kaç gün kalacaktır. 

kontrplaklarm imal ve ihzarile tanın
mış olan Finlandiya kontrplfık fabrika
larının son ay !ar içinde Almanya hesa
bına çalışmağa başladıkları ve başka 
memleketler hesabına sipariş alamıya
cak bir halde mahmul bulunduklarıdır. 

Bu vaziyet, alüminyom iatiluıal taleti 
maHlm olan Almanyanın tayyare inşaa
tında ahşap iptidai malzemeye bundan 
böyle daha fazla yer vereceğini anlat
mak itibariyle mühimdir. 

Birle•ik Amerikadan son günlerde 
alınan bir takım telgraf haberlerinde 
bu memleketin de •ahşap tayyare-. yap
mak i>,ine ..,hcmmiyet vcrmeğe ve mo
dern muharebe ve bombardıman tayya
relerinden bazılarını tamamen ahşap 

c>larak ta imal etmeğ• haşladığı bildi
rilmektedir. 

Hülasa, bütün bu vaziyetler topluca 
gözönüne .getirildiği zaman şu anlaşıl
maktadır ki «ahşap tayyare inşası fikri> 
bilhassa iptidai malzeme ve L~çi vazi
yetlerinden ve mevcut imkfuılardan aza
mi istifade zaruretlerinden dolayı ye'lli 
baştan doiimlJi>!ur. Ve, ~uda muhakkak
tır ki harbin yalnız madeni tayyar ... ile 
yapıbcağı ve ah~ap tayyarenin daha ge
ri vasıfü olduğu gibi bir hüküm hiç bir 
'aman tebellür etmemiştir; bunun ak
sine olarak ahşap tayyare, daha ucuza 
mal olmak ve muayyen bir para ile da
ha cok tayvare malikivet imkin]a
rını temin eylemek itibariyle bir talom 
memleketlerde daha çok gözde bulun
ınak icap eden bir tarz olarak dikkati 
celbeyJemekU,dir_ 

14 Temmuz Pazartesi 1941 

Almanyadaki Ruslar 

''1059,, kişilik bir kafil 
lstanbula geldi 

Edirne 13 (A.;\) - Sovyet Rusya- çisi hay Vladnıir Deka,..nof!a refik'aları 
nın Almanyadalü sefaret erkanı men- ve maiyetleri erkanı hususi otomobil• 
suplarınfan ve tebaas.ından 1059 kişi )eriyle İstanbula hareket etmişlerdir. 
pasaport a ~apu ~ale eıvarında hududu Gelenlerin hudutta iaşe ve istirııhatle
muzu .g':çmişlerdir. Babaeskide hazır- ri temin edildiği gibi kendil~rinc her 
!anan kkı katarla Sovyet elçilik erkA- türlü kolaylık yapılmışhr. Aralarınd" 
nırun tanbula sevkleri temin edilmiş- bulunan üç hastanın Edirne memleket 
tir. Sovyet Rusyanın Berlin bil ilk 1 h tan · d 'Ik · · 

Dii~~-·y-;;~:k: 
koşular ve neticeleri 

İs~bul. 13 (H':'8us!) - Atkoşularına 1 DÖRDÜNCÜ KOŞU: 
bugun (dun) V:li efe;ı~ ~ayırında baş- Handikaptı. Üç ve daha yukarı yaşt>ı· 
!anılmıştır .. Tafsilatı bildirıyorum: 1 ki saf kan İngı·liz at · k ki al 
BİRİNCI KOŞU· ve ısra ara m ,. 
,. daki · 1 sustu. 
uç yaşın · yerli yarını kan İngiliz İkramiyesi 255 lira Mesafesi t8p1 

kıs~ak ve. taylarına ~ahsustu. İkr~- metre idi. Alınan neticeler şöyledir: 
yesı. 200 !ıra, mesafesı 1200 metre ıdi. 1 inci: Ahmet Atmanın Karanfil'i. 
Netıceler sudur: 2 inci. Fikr t Ati Mı •· 

1 inci Prens Halimin Elhan'ı 3 .. :. A e ç ının •k ı. . . 
2 inci İbrahim Tür . . ,. uncu: s1m ;.rpanın Onllserıi. 

.. .. . enın .Heve~ ~ Müşterek bahis ganyan 125, PH\ ' 
3 uncu Alı Çınarın Delikanlısı. SJrasiyle 130 ve 200 kurus \'ermi tir 
Müşterek bahis ganyan 140, plase . · 

sırasivle 100 ve 150 kurus vermiştir BESİNCİ KOŞU: 
İKİNCİ KOŞU: . . İki yaşında saf kan İngih atlaruııı 
Üç ve daha yukarı yaşta saf kan İn- ııh İkr m sustu. amiyesi .500 lira. Mesa· 

giliz at ve kısraklara mahsustu. İkra- fesi 1000 metre idi. Kazananla:- şun
miyesi 230 lira, mesafesi 1600 metre idi. !ardır: 
Alınan neticelelr berveçhi alidir: 

1 inci Hasan Alakuşun Dandi'si. 
2 inci Hain Eray'm Y atağan'r. 
3 üncü: Asım Çı!"panın komüıarj1. 
Müşterek bahis ganyan 100, Plase sı-

rasiy le 100 ve 200 kuruş vermiştir. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: 

1 inci: Ahmet Atrnan'ın Karabiber'i. 
2 inci: Fehmi Simsaroğlunun Buketi. 
3 üncü: Yine F ehnıi Simsaroğlunun 

Demet'i. 
Müşterek bahis ganyan 150. Plilse sı• 

rasiyle 100 ve 175 kurus Vf\rmi<tir, 

Dört ve daha yukarı yaşta saf kan * 
arap at ve kısraklarına mahsustu. İkra- 1 inci ve 2 inci kosu arasında yapılan 
miyesi 155 lira, mesafesi 1400 metre idi. çifte bahis 190 kurus, 3 üncü \'e 4 ün• 
Koş:ıınun verdiği neticeler şudur: cü koşular arasındaki cifte bahis ı 7') 

1 inci: Ş. Aşkın'ın Mührülcan'ı. kuruş, 2 inci kosudaki !kili bahis 320, 5 
2 inci: Astoğm•n Muzafferin !şıkı. inci kosudaki ikili bahi• 325 kuruş, 3 
3 üncü: Nezir Tf"mizerin yükselt üncü. 5 inci kosular arasında. oynanan 
Müşterek bahis ganyan 120, Plase 3 lü bahis te bir liraya mu kahil l O liı-a 

sırasiyle 100 ve 500 kuru.~ vermiştir. 90 kuru;; vermi<tir. 
..-.:=o-~~~------~.,.~~--..-.:o:aoc~'"~~,,..<'"'"7"...0--":"0:r'J~ 

Amerikada hazırlık Makineve 

sunda hizmet 
müddetleri 
arttırılacak 

• 
''erilirken 
ener al \-ilson 

radyoda beya
natta balundu 
Akke, 13 (A.A) - Mütareke muahe-o---. desinin imzasını müteakip General Vil-

Vaş:ıngton 13 (A.A) - Uneyted Pres son radyoda beyan tta bul ak d · v · gt dan istih. barına ·· a unar e-aıansmm aşın on go- ıniştir !ö-
re. Re?sicüınhur Ruzvelt kongre ~ İmza ~erasiminin acıklı fakat lüzum• 
reıslerile mebusan ve Ayan meelislerı ıu bir safiıasına şahit Jduk cıklı de
askeri encümenleri reislerini dün bir dını· ..,._ı.·· ticesı· 0ı ~. oo·y-
. ""'- d imi.-"~ B k nferansta ~w~u ne ne o ursa o ... un 
ı,~.a.a avet e •""': · u 0 . le bir harp yapmağa mecbur kalmış ol-
Amerika ordusundaki askerlen evvel- mak her zaman için acıklı b·r şe dir 
ce tayin edilen müddetten ziyad" _silAh Lüzumlu dedim çünkü mü~t~i; 
altında tutmak ve harekete geçebilme- bozguna uğradıktan sonra Suriye ve 
sine mani tııhdida~ ka!dırmak husu- Lübnanın emniyetini temin etmek bİ4 
sunda kan?1' proıelerı hazırlanması rinci derecede ehemmiyeti haiz bir za
mev:ıuu bahıs .?lmuştuı:.. . . • ruret halini almıştır. Bu topraklar soa 

.Aeskert encuı;n':" reısı Miyer Reısı- zamana kadar ~ca dlişmanınuz tar.,. 
cümh~. bu gıb~ ~':'nların n:;.~ ve yet verici bir anlaşma ile ncticelerunif 
kabulu ıçın kendısını ıkna ettigını ve olmasından dolayı bahtiyarım. 
~el~c.ek h"!ia kon~~e ~u Iaı;ıun pro- Londra. 13 (A.A) - Royter Ajans,. 
ıesını teklif edecegıru soylerniştir. nın Suriyedeki İmparatorluk kuvvetle-

_ ___ ri nezdinde bulunan hususi muhabid 

Afrl'kadakı' muharebe bildiriyor: General Dentz ile aktedileıa 

ln~ilizler Tob
ruktan bir hu
ruç b areketi 
yapmışlar 

Berlin, 13 (A.A) - Alman baş ku
mandanlığının tebliği: 

Şimali Afrikada İngiliz topçu kuvvet
lerinin şiddetli ateşiyle himaye edilen 
İngiliz kıtalarının Tobrukta bir huruç 
te,ebbüsü tardedilmi,tir. 

Mihver tayyareleri Marsa Matruh ci
varında mühimmat depo]ann1 yakmış
lardır. 

Tobruk civarında hava kuvvetlerimiz: 
düşmanın havu d\ıfi bataryalannı muha .. 
rebe haricine çık.armış, mühimmat de
polarını bombalarla tahrip etmişlerdiT. 

lNGILlZ RESMi TEBLU;t 
Kahire. 13 (Aö.A) - Orta 'ark ln

v,iliz orduları umumi karargahının tebH
r.i: Libya ve Habeşistanda kayde değer 
mühim bir şey olmamıştır. 

Roma, 1 3 ( A. A) - 9 temmuzda 
T rablusgarha yaptıkları hücum esnuın
da İngilizler bir ltalyan hastane gemi
sine de bombalar atmışlardır. Bu gemi
nin uzaktan görülebilecek kızıl haç işare
ti vardı. Gemi limandan ve a'keri ehem
miyeti olan hedeflerden uzakta bulun
makta idi. lnıı;iliz tayyarecileri gemiyi 
isabetle hasara uifatmışlar ve bir çok 
yaralı askeri ağır surette yaralamışlar
dır. 

mütareke vesikası ancak on iki saatlik 
bir müzakereden sonra imuılaıınuştır· 
İmza esnasında elektrik ceryanının ke
silmesi hadisenin mahiyetine daha ziya• 
de heyecan katınıştır. General Denizin 
mümessili General Deverdillac muahe
deyi tam imza edeceği sırada birden bi
re oda karanlığa gömülmüştür. Pence
relerin kenarına getirilen otomobilleriı' 
masaya yaklaştırılan bir motosikletiP 
fenerleri altında imza merasimine de· 
vam edilmiştir. 
fından bize karşı kullanıldı. Buna ma• 
ni olmak isted:ğimiz zaman eski mütte
fikimiz aldığmuz tedbire krşı mukave
met göstermeği keneli hesa hına hak!J 
bir hareket zannetti. Şimdi bu mukıı' 
vemet nihayet bulmuştu. Fransız ordıl' 
siyle yalnız geçen harpte değil fakat dil• 
ne kadar yanyana harp etmiş olduğ\l' 
muzdan cereyan eden müzakereler e$' 
nasında Fransız ordusınıu rencide et· 
mek ve ~erefine halel getirmemek aytıl 
zamanda da emniyetimizi tehlikeye d!i' 
şürmemek icin gayret ettik hu müzakı;' 
relerin acı söz sarfedilmeden memnl]Jil' 

Bul~aristanda 
askeri hazırlık 
Londra, 13 (A.A) - Royter Ai~ 

nın Bulgar hududundan aldığı haberle 
re göre takriben 18 Bul!(ar fırkası ~ 
ferbcr edilmiştir. Bunlardan altı fır r 
isgal edilmiş arazide bulunmakta~:..; 
Bundan başka Bulgarların tayY'",j9 
meydanları inşa etmekte oldnkları )el 
bildirilmektedir. Türk hududundd 
Bulgar süvari kuvvetlerinin art~~~ 
zannedilmektedir. Fakat büyilk miı<;;;ıJ 
ta Bulgar tahşidah yapıldığı hak]on 
haberler te · d edüınemektedlr. 


