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UHAREBELER 
EDIYOJ 

ovyet tebliii
ne !!Öre iki ta .. 
ra ta mühim 
z"v·at veriyor 
Bir noktada Alman 
motorlu ve zırhlı gru. 

bu imha edildi 

Baltık de11.i:ıindekı Sovyet daııa11masmda11. parçalar Novograd - Volinsk is· 
tikametinde Alman 

zırhlı kuvvetleri müş
kül vaziyette •• 

lzlandarın i$ li münt- ~enin~rad yakında, 

b t·ı b. t tk"" dusmeğe mahkum mu. se e ı e ır e '' ı · --<>-·--···· 
Mo•kova, 16 (A.A) - Bu sabah neş

rolunan Sovyet tebliği: 15 Temmuz bü
tün gün Pokof Porho ve Vitebsk ve No
vosırad Volin~k İ$tlkametlerinclt" aiddctli 
muharebeler devam etmiştir. Pskof Por
hov istikam•tinde dün sabah cereyan 
eden şiddetli bir muharebede kıtalan
mız d~~manın motorlu ve zırhlı bir gru
bunu ıhata ederek kısım kısım imha ey
lemi~ler ve bir çok tank, kamyon ve her 
türlü sil~h iğtinam etmişlerdir. Düşman 
kıtalarının ~t"ri kalanı garba doğru sü-

lzlanda hu2ii n 
art1k Danimar-
kadan avrıln._1ş 

bulunuyor -Amerikanın harbe gir-
mesi yakın - izlandada 
Cümhuriyet rejimi ka-

bul edilecek 
tdanda adasında 80 bin Jngiliz aske

ri bulunduğu halde buraya Amerika as
keri de çıkarılmış olduğu mahiındur. 
Amerikanın bu haıcketi j]e Amerikan 
vapur1arı izlandava kadar gelebile
ceklerinden Amerika - İngiltere arasın
daki yol pek Zİ,)'.ade kısalm bulıımnak
tadır. Bu halin İngiltere hesabına ne ka
dar faydalı olduğu ise meydandadır, 

Yeni işgal hadisesi münasebetiyle, 
Jaurna De Geneve de çıkan biT yazı
yı karilerimize takdim etmeği faydalı 
bulduk. Bu yazı okununca görülecek
tir ki Jzlanda, bugün artık Danimarka
dan ayrılmış bulunmaktadır. İsviçreli 
gazetenin yazısı şudur: 

Birle~ik devll"'tlerin harbe girbesi yak
laştıkça, coğrafi vaziyeti itibariyle eski 
dünya ile yenisi arasında tabii bir uğ
rak olabilecek topraklar üzerine dikkat 
artıyor. Deniz harplerinin gürültüleri 
arasında Groenland'dan bahsolunuyor 
ve lslanda. hareki.h neticeleri istikbal 
için mühim olabilecek siyasi bünye de
ğişiklikleri yapıyor. 

Akdenizde bir çok harpler olup du
rurken niçin Hood ve Bismark Groen
landın şimal sahillerinde ka~ılaştılar? 
Niçin Hoodun batması Birleşik Devlet
lerde bu kadar kesif bir heyecan ya
rattı. 

In2ilizler R1· s fi-
losunun akibe
tinden endişe 

ediyorlar 
~---· 

Leningrad düşerse bu 
bilhssa bahri noktadan 

fena olacak 
Londra, 16 (AA) - Taymis gaze

tesinin baş muharriTi Leningradın ma
ruz bulunduğu tehdidi bahis mevzuu 
ederek diyor ki: 

uningrad henüz kayıp edilmit değil- ı 
dir. Kayıp edilse bile kara barekab ba
kımından birinci derecede büyük bir fe-1 
l~et teşkil etmez. Fakat bahri b•kım
dan bu zıya çok vahim neticeler doğu-
r tor. ilhaJ..ika "Yet 
herpte mühim bir unsurdur. ve Alman 
nakljye gemilerine ve gemi kafilelerine 
yaptı~ı müessir taam.ız.lar]a faaliyetini 
ve ne kadar fa)o·da temin ettiğini isbnt 
etmistir. Bu donanma harp har iti edilir
se Almanlar tehlikeden ve endi<cden 
kurtulacaklar ve gemileriyle şimdi Le-ı 
tonyada ve Estonyndn lrullıındıkları üs
lerden daha iyi bir muvasala temin et
miş olacaklardır. 

~~~-------

ALMA:;LARA GÖ~f .. 

Bir çok yerde 
Rusların muka
bil hiJ cumları 
püski" rtüldü 

--<>----

rülmektedir. • 
Vitcb•k mıntakasında bütün gün 

- SONU 2 tNct SAHİFF.DF. -
~ ,...-.. ........... .,,.. ..... ,,,::-~ .. .,..("..... ~ ...... 

Teslihat MztTlığındıı İll.giliz hava 
kuwet!eri artmış olan B. Brabazon 

l .. GILIZ A'llHlA~:I 

Almanı"ava ton
larca iııfilak ve 
yan,...ın bomba

ları atıldı 
---o---

Bilhassa Rotterdam 
doklarına ve Bremen 
ile Hanovra hücum 

fni;İf~z .. Rus 
ittifakı mı? 

---<>--· 

Moskova tahli
ye edilmiyor 

ıJAPO YADA K 81 E DÜN 
iSTiFA ETTi ıı 

aponlar skeri 
h re ete mi 
ı{eçmeie ha
zırlanıyorla? 

Tok yonun hedefi ne .. 
resi? Rus ya mı, yoksa 

Hindiçini mi?. 
~--

İngiltere ve Birleşik 
Amerika .Japon tasav
vurlarını yakından ta· 

kip ediyorlar 
Tokyo 16 (A.A) - Pren< Konoye 

kabinesi istifa etmiı;tir. 
iSTiF ADAN EVVEL 

1ER1.IKE GÖRE RUS-1~- HÜ~ÜMETIM DE, S~Flr.-
611.IZ ANLAŞMASI iTTi- LEr~lı DE TtSINMASIJA 

Tokyo, 16 (AA) - Japon başveki
li prens Konove kabinenin bugünkü iç
timaın1 müteakip Hayamadaki eayfiyc
sindc imparatoru ziyaret etmi~tir. Kabi
ne içtimamda mali sene bütçesinden, 
\•mumi ve iktisadi vaziyeti al8.kadar 
tden meselelerden bahsedilmiş ve taaar
ruf edilebilecek kısımların indirilmesi ve 
f:lefeıberlik tedbirlerinin tekraT gözden 
geeirilmesi karar altın alınmıstır 

FAK MAHIYETIHDE LÜZUM GÖRÜLMIYOR 
--<>---· 

Finler İngilizlerin 
hattı hareketini 
beğenmiyorlar 

Stokholm 16 (A.A) - D. N. B. aian
sı yazıyor: 

Royter ajan<ının itimada şayan kay
naklardan öğrenerek neşrettiği haber
lere göre Rus - İn~iliz anlaşması bir 
ittifak mahiyetinded'r.. Bu bakımdan 
müttefik iki memleketi birbirine bağ
lamaktadır. 

iNGİLİZ - FİN MÜNASEBET. 
LEiti E OLACA.K. 
Hd•lnki 16 (A.A) - BOyük Britan

ya ile Sovyetl~r bJrHği arasında Cu
marte~i giinü aktedil~n ittifak Finlan
diya !-;İyasi mahf!llerinde de bahis mev
zuu olmaktadır. Gzeteler li"ınlandiya ve 
İngiliz müna•cbcUerinin şimdiye ka
dar takip ettiği esa•lar dairesinde de
vam edip edemiyeceğinl ve Finlandi
Yamn İngiltereye karşı hattı hareketini 
değistirmeğe mecbur olup olmıyacağını 
tetkik ediyorlar. 
BİR GAZETE DİYOR Kİ ... 
Kayla g82etesi diyor ki: Almanya 

Sovyetlerle harp için sil5ha müracaat 
ettiği vakit bütün Avrupa bu hareketi 
alk:ışlamışb. Fransa ve Danimarka ko
münistlerle olan münasebetlerini de
ğiştirdiler. İsveç dahi hattı hareketini 
tahdit etmek üzeredir. YegSne istisna 
lngilteredir. Moskovada aktedilen mu
ahede Anglosakson Alemini karartıyor. 
Çünkü bu alem ötedenberi dini ve ma
nevi kıymetleri mildafaa etmekte oldu
ğunu iddia ediyordu. Bunun için şimdi 
Avrupa loatsile İngiltere arasındaki 
uçurum derinlemıcktcılir. 

DtCER BİR FİN 
GAZETESİNE GÖRE .. 
Suomi Sosyal Demokrati gazetesi 

de şöyle yazıyor: 
- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

lsgal edilen yerlerde 
halkın çoğu muhace

ret etmedi 
Londra, 16 (A.A) - Royter ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Sovyet istihbarat bürosu müdür mu

avini Lozovski Moskovadaki elçilerin 
en eskisi olan lran elçisinin hariciye ko
miserini ziyareti münasebetiyle gazC'!e
ciler tarafından sorulan suallere cevaben 
Sovyet hükümelinin Moskovadan aynl
mağa hazırlanmadığını ve elçilerin de 
barW.•Uno ~ IUz ;td· 
tir. 

MÜLTEClLERJN VAZIYE'I't 
Mülteci1<'r mrselesinin sorulması 

Uzerine işgal altına dü~en araziden ge-. 
len muhacirleri, Moskovndan geçmeden, 
Volga ve Ural mıntakalarına nakJ<'den 
şifendüfercileri meth ve sena ettikten 
sonra. B. Lozovski demiştir ki: 

- İşgal altına düşen topraklar halkı
nın büyük kısmı oralarda kalmış olup 
Nazilere mukavemette devam ediyor
lar. 

Gelen haberler gösteriyor ki kadın, 
erkek mühimmat ve diğer imalAt işçile-

JAPONYA ASKERi HARE-
KEI'E Mİ HAZIRLANIYOR? 
Londra 16 (A.A) - Royter ajansı-

nın diplomatik muhabiri bildiriyor: Ja
- SO'NT' • '"'<"İ SAHİFEDE -

1stif4 eden Japon kcıh•nesinin ha.riciye 
nazın B. Mııtsııoka 

ri coşkun bir heyecanla çalışarak silAb ~~~~~~~~~i2i2:§~~~ altına çağrılanların yerlerini doldur-r, ~ 
makta ve istihsali aynı seviyede de mu-~~~ 
hafaza ebnekte kalmıyarak arttırmakta-
dırlar. Zirai sabada da bu böyledir. 24 SON DAKİKA. 
seneden beri görülmedik derecede bol 
olan mahsüller bu sene diğer senelerde
kinden daha çabuk kaldınlmıştır. 

Emir Abclullahın nut
ku: Aran ı:ençleri, 
birleşiniz! 
Bağdat 16 (A.A) - Emir Abdullah 

radyoda bir nutuk söyliyerek Irak ve 
bütün arap dünyası genı;liğini birleş
meğe davet etmi.şUr. 

••••••••••• 
Almanlara göre 

Stalin ~altının 
son tahkima
tı da alındı 

Çünku Groeııland. yakın bir kıtalar 
arası harbinde Amerikadan Avrupaya 
veya Avrupadan Amerikaya karşı kul
lanılacak bir istinat noktası olacaktır. 
Cümhurreisi Ruzvelt harp gemileriyle 
ticaret vapurları kafilelerini bu yarım 
ada istikan1ctine göndermeyi düşünü
)l·or. Almanlara Ş(e1incc; onlar da Groen
landa y.,..Jeşmcyi tasarlıyorlar. İngiliz
ler için ise burasının İ.':ilikl~li havali bir 
me•eledir. Dominyonları olan Kanada 
ile münasebetlerinin kesilmemesi, Ame
rikadan emniyetle yiyecek ve askeri 
malzeme tedariki buna baj(lıdır. Hoodun 
hazin akibeti, bu sahillerde İngiliz de
niz faaliyetini azaltmadı. Bilakis İnl(iliz 
zırhlıları Bi•markın takibine koyuldu
lar ve iki gün içinde Britanya Amiral
lik dairesi ültra modern Alman zırhlısı
nın batırıldı~'lnı ilan etti. 48 saat isinde 
Hoodun intikamı alınmış oldu. 

İspanyol ve Hırvat 
gönüllüleri Rus cep

hesine doğru 
gidiyorlar 

Berlin, 16 (AA) - Alman baş ku
nıandanlığının Tcsmi tebliği: $arkta ha
rekat müsait bir şekilde inkişaf etmek
tedir. Bir çok yerlerd< Sovyet kuvvet
icrinin muannidanf" mukabil hücumlan 
kanlı zayiat verdirilerek pülr.ürtülmüş

tür. 

edildi ı 111111111111111111liliilllllllllll1111111111111ili1111ili111111111ilili11111111111111il111lllllili11111111lllllt 11111111111 il - -

Alman ordularının Danimarkayı zap
tından beri tn~iliz kuvvetleri tarafından 
işgal olunan İzlanda, yavaş yavas Ko
fenhagdan ayrılıyor. 11 Nisan 1940 da 
zlanda Parl5.mcntosu ~u kararları al-
mı tı 

l - Mqı~tu lz.l.an<la kralının (Dani
marka kralı onuncu Kr!stiynn) t k'l't . k .. csıaı 
esası\'.., anununa gorc hai7. olduiu _ 
la.hı\· "ı !Stı ali İ'nk5nsızlığı bir Mnri.::
ki oldui!undan Parlamento. lzlanda hli
kümetinin şimdilik hu salahiyc•i ken
dinde giirclüf!iinü ilfın eder. 

2 - lzlanıfa ve Danimarka ittihadı 
tnukavt-le!-iinin 6 ıncı maddesine göre 
lzlandanın haricive isleri ve mukavC"le
nin 8 inci madde<;ine göre de tıJanda 
kYn C1•lıırtnd:: b::ıılıkrılı~ın koııtrolü 
t"nıınarka~·a bırakılınış. ise de hfıdis 
~ ~n :;ı•.iyet bunları yapmayı miimkün 

1
1 mla ığın1 dan Parlaıncnto, şimdilik İz-

an< anın >u ı ı..,.· b' k d' . . d ruh! eırx.: ..• ı ınat en L'1nın e-
e ıöını ılan ed!>r 

Bu kararlar me .. · h' . ~· F'l'" 11 . vzıı >na ıyette ll:ı: 
1 1 şar arın ıeabı, muvakkat bir hulrn-

• SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

ISPANYOL GöNOLLOLERl 
SARBURGDA 

Berlin, 16 (A.A) - SovyetJerle 
- SONU 2 İNCl SAHİFEDE • 

Londra 16 (A.A) - İngiliz hava kuv: = A k l 'L Ş b • • b · b/ • • E 
yetlerinin tebliği: 14 _ 15 temmuz gecesı : ,,_, S er llt U eırnrn iT te l~l E 
lngiliz bombardıman tayareleri Bremen ~ E 
ve Hanovru şiddetle bombardıman et- : : 
mişlerdir. Her iki şehir üzerine de ton- §He k l"k E 
!arca yüksek infilak kudretli bomba ile ~=- ıç as er 1 yapmarr .. ış~=-
binlcrce yangın bombası atılJTll'ilır· 

Breınen doklarında ve Hanovrdaki =

316 336 
D 

1 1 
-

=~,~~:1:~~b~~!1.!~!~t..rii= != - og" um u ara!= 
- SONU 2 tNCi SAHİFEDE -

"""'""'""'~:<:;.<::,.<::,:<:;.<:;.<:;,;.ç;~.<:>~""' - -- -= - = - -~ 1 - Hiç askerlik yapmamış veya defa silah altına alınacaklarından ~ 
E evvelce askere sevk olunupta teb- içtima tarihi olarak tesbit edilmiş ;: 
;: dilihava ile lalasından ayrılmış ve olan 19/7/941 cumartesi günü öğ- ;: 
E fakat hava tebdili müddeti hitam leden evvel saat onda bu kabil erle- E 
§ bulduğu halde henüz sevk edilme- rin askere sevk edilmek Uzcre nü- § 
:; miş olan İzmir nüfusunda kayıtlı fus cüzdanı ve bütün askeri vesi- § 
§ 316 dahil doğumundan 336 dahil kalarile birlikte İzmir Askerlik Şu- ;: 
E doğuma kadar P İ Y A D E sını- be•inde hazır bulunmaları lüzumu § 
:;: fından muvazzaf sağlam erat bu ilan olunur. : = . -
11111111ili1111111 >111111111111ili111111111ili111111111 il ili ili 1111111iliil11111llHIili1111 ili l ili 111111 111111111111111 il 1111 

Sov yet tayyareleri 
Bültreşi bombaladı 

Mısıı lılar seferber
lik istemiyorlar 

Fiıı. siiııarileri bi~ ü"1'1eyİ1 t.ma.amda 

Bülr.reş, 16 (A.A) - Düşman tay
yareleri dün gece Dükreşin bir mahallc
ejne k.üçilk çapta yangın bombaları at· 
mıştır. Yangınlar sivil korunma te$k.ila
b ve itfaiye tarafır.dan aüratle söndürül· 
mfit ve dafi bataryalannın attıkları obüs 
parçalanndan bir kişi ölmüş ve bir kişi 
yan.lanmı~tır. Bir düşman tayyaresi dü
,üriilmüı ve mürettebah etir edilmiatir. 

1-lalep, 16 (AA) - Elmısri gazete
sinin yazdığına göre Mı!'lır müdafaa yük .. 
uk komiserinin talebiylt" parlamentoya 
ttıvdi edjlen Mısır ordusunun tamamen 
aeferber edilmesi hakkındaki kanun la
yihası red edilmi~tir. Buna mukabil mec
buri askerlik hizmetinin kabulü hakkın
da bir kanun projet.i teklif edilmesi ka
rar albna ahnmı~tır . 

Vitebsk mıntakasında 
kazanılan bu muvaffa· 

kiyetin tafsilatı 
Berlin, l 6 (A.A) - Vitebsk mınta-

kaaının şarlcında Stalin hattının aon t~h· 
kimatı da pazartesi akşamı Alman kıta
]arının tazyikiyle ele geçirilmiştir. Bura
•• betonaıme bütün bir blok te,kil et
mekte ve yeraltı tesisatını da ihtiva et
mekte idi. Başlıca mevzileri tamamiyle 
ele ıı:e<;irmek için Alman piyadesi 36 
a&at mücadeleye mecbur kalmıştır. Mev
zi gayet mükemmel bir !\urct te gizlen
miş bulUnuyordu "Ve c;;elikten mamul 
müteharrik. kubbeleri ihtiva etmekte idi. 
Ağaçlar üzerinde gizlenmİ!) avcı a~ket
leri mevzii haricen müdafaa ctınektf' ve 
Alman aıııkerlerini kurş.un yağmuriyle 
karşılamak.ta idileor. Ağır topların ve ha
van toplarının ynrdımiyle Almanlar 
müıtahkan mcvkiin ilk hataryalarını 
susturduktan sonra piyade ve i!".tihki.m 
kıtaları civardaki !'iığınaklı mevzilf"rin 
e!ddetli ateşin~ rağınen hC"raberce iler
Eyerelc. ba~lıca ~ı~ınak m.az~allarında 
infiliık maddoleri patlatmı.lardır. Sid
detli in!il8k neticesinde İ!'tihkilmın be
ton duvarları yıkılmış ve ic;;indeki1er öl
müştür. Hücum eden kıtalar diğer miis· 
tahkeom mevzilere de Obür za,•i3·ı-lerdr.n 
yaklaşarnk infilak maddolori yorleştİr
melc !!Uretiyle buralarını da yıkmışlardır. 
Böylf'ce bütün müdaftıoa sistC'mİ 7aTl\Tlil1Z 

bir hale- ~etirilmiştir - ------______ .,._ .. 



SARIFE2 rBNf AS'IR 17 Temmuz Persemlte 

• CE LAT 
ARA ALI 

ŞEHİR HABERLERİ 
ızıandanın ıı ali 

sebetile bir tet 

•• IJCfNCf KISIM -
··~····················· 

Yn7.nn: Sohfn A man .......................................... alebe için ik
mal kursları 

-- Bu ne 
112-

bil~çlik, ne me~ aret! - -<>- ··-
1 Mazeretini isbat eden----------,----------

Kurnaz Penbe Firuz b evden aldığı maıamatı ler müddetin bitmesine 
anlı ibi Padi .... ha söyliyordu rağmen kursa alınacak faldan yormUŞ g ~ Maarif vek.ileti Orta ve Liselerle Sa

T utulduğu şatkınhl<tan güç hal ile hlmizde görduğiın bu miıphem nokta nat okullarında ikmal kurlsarı açılma· 
kendisini kurtaran Sultan Murat çinge- acaba ne R"ihi bir şeydi>··· Bizi ~o~u- sını kararlaştırmıştır. Dün şehrimiz 
ne karısının hakikati keşfetmesi Üzeri- muzdan alıkoyacak mertebed~ muhım ! ikinci erkek lisesinde açılan kursa 226 
ae artık l.üviyctini sakJamağa lüzwn ve büyiik bir enscel gib.i mi görünüyor) l talebe kaydolunmuştur. 
Jı:aL.ıadıiını ~.,rel dedi ki: Çabuk kadın bize bu noktayı izah <'t... Kurslarda ikmale kalan talebenin 

- Aşk olsun ııana I. .. Ben ~imdiye Penbe padişahın be sualini cevap!nZ zayif olduğu ~ersler üzerinde müma-
kadar pipten haber veren bir (ok kii- lmaktı. Kum ııafha.,nın üzerine d~ecek reseler yaptırılarak bunların sınıf geç
hinlerle, falcı ve 9ihirbaz makufe,i kim- mertebede b<:ıı~nı eğdi Ve bütün benli-' ınelerinin teminine çalışılacaktır, 
selerle görüetüm. Fakat bunların ara~ın- iini kumların Üzerinde ç.izilmİ!!l duran Kursa ginne müddeti bitmiştir. Maa
da semin gibi cidc:len üatat:. sanatında esrarlı yazıyı hal etme;i?e vermiş gibi gÖ- mafih bundan sonra kursa girmek isti
mahir hiç bir ferde rastlamadım. lÜnerek d~rin derin düşünmeğc, kafa- yen taleben.:n mazeretleri makul görü-

Bu ne bilgjçliktir? .. Akıllara durgun- s;nı yorup hırpalam•ia koyuldu... lürsc iı;tirakleri kabul edilecektir. 
luk. verici n~ 'hiiyiil bi:r • Llt ve ma- Ve her zaman yeptığı gibi, bu arad.a i ~ __ _..,_ - - --
harettİT?. .. "'"nası iyice anla ılmıyan, esrarlı bır Belediye daimi 

Neye inkar edeyim? ... l:'.vet. bizse- ,fade ile söyl•nmei<e baılıyarak: Encüıiıeninde 
nin ke~fetmit oldui;Jr. gibi hu devletin - Bir yolcu ucu bucağı hulunmıvan 
ıt.ahibi ve bu ce"Iİm lJkcnin padi1ahı bu- ~onsuz bir çölde seyahat ediyor .••. Cü
lunuyoruz... o~ hararetinin bütü,.. :siddetiy1c her ta-

l\.1adem ki. bızim kim oldu~umuzu rafı .l'akıp kavuruyor ... (Biraz sustuk
bildin. buraya ne icir gcldi~imİLİ tayi- tan sonra tekrar devam Hlerek) yolcu 
11e de her halde muvaffak olacak!'lın, r.usuzluktan pek ziyade muztarip. .. Bir 
imdi. bunu da keşfetmeğe multe"dir su menhaı bulmak İ('İn çölde her yeri. 
olacak olursan artık bizim için sana pes hiitün topraklarl. kun yıi.{ınlaruu mua
C!emekten, bu sanabn tamamiyle ehli ol- ye-ne t-diyor .... Nihayet ara)·a araya is
<luiunu tasdik etmekten başka yapıla- te-di({i şeyi bulmağa muvaffak oluyor ... 
ca.lc bir j~ le.alınıyor... Dir kuyu .... Derin, jçi su .dolu, ~ay«."t 

Haydi söyle bakalım... Böyle gece derin bir kuyu. 
vakti. münasebetsiz bir vak.itte bizim Yolcu kuyunun ağzından bakarak, 
buraya gclmi~ o\maklıitmızın eclw-bi bunun içinde gümüs ~ibi hPrrak, bol bir 
nedir}... su bulundu~unu ~örüyor... Cüneşin zi-

F alcı karısı kumları yeniden dü-zelte- •,-a. ı kuyunun ah.ından girerek dibinde
J"ek eskW gibi kara boncuğu bezin üs- ki su sathının üzerinde altın renKinde 
tünde tekrar gezdirmeie davet etti. Ve panltılar vücudc Relirmekte .•. 
bu ~in bitmesini müteakip demin yap- Sultan Mur;;ııt Penbenin söz arasında 
tı~ ti?ibi kedinin kum üzeıinde bıra1'bğı kendi.ine l.izun olan iki lıymetli ma
ayak izlerini yeni baştan İnceden inceye denden bahsetmesi Üzerine artık hayre
tetkik etm~e koyuldu: t"n son merteı,.,.ine kadar ulaşmı, oldu-

- Parlak bir talihiniz var padiş:a- ı{unu .. ·österen büyiik bir heyecana ka· 
hım .... Mesut yıldrzmtz daima en nura~ pıldı: 
rıi bir burçta, eaet burcunda dolaşıyor.. - Allah. albh .. Bu ne büviik anla
Bu burca men.sup olan bir yıldızın sahi- vı !. ..• Ne derin bir vuk.uft. .. Cizli 'e-y
bi bulunan kimse ömründe hanqi t~eh- feri bir bir ortaya saçıp döküyor L •. Di
büse gin.se mutlaka ınuvaffak olur. Rir .. er"k hilekar çingene lt.arıs1nı alkısla
ar:-ılan müthiş pençesiyle btitün zorluk- nıaktan kendisini lam.adı .. Sonra Pen
iarı yenmek iktidarında olduğu gibi hf:'nin aö~ündc devam etmesi için tekrat 
ıiz de onun adiyle anJlan mesut talihi- c•na dedi ki:. 
nizden g6receğiniz yardım net:c~inde - Aman it.adın!. .. Alt tarafını söyle. 
her i$te ve bütün mü.,kül vaziyetlrrde Bu adam k.uyuda.n su almai?a ve harare-
behemehal muvaffak olacaksınız... tini ı:ddermeğe muvaffak olt1yor mu? ... 

Yalnız bura.da müphem bir nokta, Memonun karı!lt padıplu biraz daha 
püriizlü bir cihet mevcut bu1un)·or.. ı1zmek ve bu suretle sözüne verilecek 

Çingene 1caruırun söylediği bu aö7ler krvmeı ve ehemmiyet; bir kat daha art
üzerine derin bir aurette mazuz olan tırmak için, sultan Muradın bu sualini 
Sultan Murat Penbenin aon lakırdı.sın- cevap~uz bırak mı ·tı. · pceycf:' uzun Wren 
<lan biraz endişeye diişer gibi gôrünmüıı- bir sükUtten sonra Penbe ytnidt-n . Öy
tü. • Birdenbire heyecana kapılarak tit- lenmeİ(e ba,lıyarak: 
rek bir ifade ile demirci M~monun ka- - Zavallı yolcu ... işte suyu buldu. 
nıwıdan oordu: 

- imdi, bizi tel.işo dü,ürdün ... Tali- - B t TM E D t -
~~j.(,R;ll~Hi1S°.ı.Eİii~cw~xcccccaco:c:: ::::::ccocccc1'CCOC 
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Dağcılık bilinen sporla

rın en zevklisidir 
Yalçın dağlar111 üzerinde gezerek tabiatin gü

zelliklerini görmek doyulmaz bir zevktir, 
fakat evvela dağa tırmanmak tekniği-

ni öğrenmek lazımdır •• 

Dağ sporları yapt11(ımtz ve hildığimiz. 
sporların içinde en zevlc.li,i, teknik nok
tasından en mühimidir, Hiç sporla uğ
raşm.amı.ş bir kimsenin kendi kendine 
•ıoca ve antrenör görmeden bir çok 
sporlarda muvaffak olmasına imkan 
vardır. Fakat dağcılık biç te böyle değil
Clir. Gerek malzemf', e-erek bilgi itibari
(., öbür sporlardan bambaşka bir h ... u. 
siyeti vardır. Yalçın dağlann üz~rinde 
ı>czmek zevkini alan dağcı arltadaolann 
pek ali. bildikleri ır'bi. dağlar yıprondı
rrıcı ve kemiricidir. Onların üzerinde 
vezmek, tabiatın bütün güzelHklerioi 
zevkle !leyredebiJmek için yorulmadan 
tırmanma te1'.ni.ğini öğrenm~k. malze
ınesini tanımalc şarttı~. 

TIRMANMA KAiDELERı 
Bir dağa bmanma1' istenildiği zaman 

e-vveli o daia en kolay çıkılan yerını 
bılmalı ve çıkılacak noktaya kadar olan 
~üzergihı tayln ettikten sonra tırman
maya başlamalıdır. Gelişi güzel tırman
malar tehlikeli neticelıP'r doğurur. Tır
manmanın mutlak surette üç nokta üze
rinde olmaıı lö.Lımdır. Ya iki tutamak 
hir baeamak ve yahut jkı basamak bir 
tJtamak Üzeri:ıde emniyet temin edil
dikten sonra çıllulr. Çıkıılarda ve iniş-
1.,.rdc vücut mümkün olduğu 1'.adar ka
yaya yapışmalıdır. Tırman1rken evveli. 
tutamak bulur.ur ve bL bulunan tutama
iın sağlam olup olmadığı muayene edi
lir. Bunu itiyat edlnmiycn dağcı kendi 
bindii<i dalı kesen insan kadar cahilce 
bir hareket vaprnış olur. inişlerde ise. 
aksine olarak e\!veli basamak sonra tu
tamak bulunur. Yine kontrol etmeden 
vücudün ağırhiını vennek doğru değil
<Jir. T utamaiı ve b2.41lmağı az olan yer
lere siklce çakarak çıkılır. Sik.keler döv
me demirden yapılır, uzunlukları 12 san 
tim. genişliği - toprağa giren ve çakılan 
,.oktalarında - 1,5 santimdir. Çakılan 
"1' rre akın olan kl9mt 5 santim olup or-

Yazan : Naci ALCI 

la ından 3 santim kutrunda bir daire 
Cclçılmı!ttır. Dağcı sikkey.i ~tıktan *<>nra, 
emniyet çengelini sik.lenin bu dr:li.ğine 
taka:-a.k kendiaini emniyete alır. Tekrar 
ikinci sikkeyi çakar ve kendini ile.inci 
!sikkede emniyete aldık.tan sonra, birin· 
ci sikkeyi yerinden söker. Bu usule ria
vet edere1' çıkılması en mü~kül yerlere 
kolayca t11ma ıtbilir. 

Tırmanışlar a arlcaya bakmak. taf 
yuvarlamak doğru bir hareket sayılmaz. 
Mola verildiği zamanda !Urt kayaya gel· 
mek suretiyle oturulur. 

GiYiM 

1 ler sporda olduğu o;ibi dağcılığın da 
kendisine mahsus bir giyinme tanı var
dır. Fakat surası mulıallaktu ki dağcı; 
Ki}'İnme noktasında ctok titi:z davranma
Si. hayati be:.kımından 1izım oldui(unu 
hilınelidir. 

PAPUÇ 

Dağ !'lporunda en çok itina edilecek. 
tey papuçutur. Cerek derlıi, gerek biçi
rni bir daKcınJn en çok titizleneceği nok
tclar olmalıdır; buru:la aranılacak en 
rnühim evsaf derinin sağlam dikişlerinin 
el dikişi. altına çakılacak •İnek ıe1<lin· 
deki çivilerin dökme değil, dövme de
mirden olması ve papucun ayak bileği
r.:e lc:avu~an kısmının da 1,5 santim enin
de kuma!Stan yapılmış olmasıdır. Papu
cu alırken ilci yün çorapla giymek, aya
ğın papuç içinde rahat olmadığı bisai 
hasıl olunca değ4timıek en dol(ru ha
rekettir. 

PAPUÇ BAKiMi 
Tırmanmadan gelen dağcı pabucun 

nlhndaki çiviler arasına giren la~ları te
mizlemelidir. Dağ pabuçlarırun mutlak 
•urette hususi yapılmış kalıbı olmalıdır. 
l O günde bir pabuç yağlanmalı, yağla
malar elle ve deriye L;ire içire olmalı
d.Jr. Sezon bitince hoyatılmalı~ içine ve 
dışına talk tozu dökerek, rutubetsiz bir 

Belediye daimi- encümeni düıı bele
diye reisi doktor Behçet Uz'un reisli
ğinde toplaıımış, bazı yolların kanali-
7.asyon in.,o;atile döşemelerinin ""'1Slı bir 
surette tamir:ni ınüteahhide ihale et
mistir. 
Kuru meyvacılar 
toplandılar .. 
Kuru n1cyva ihracatçılar hirli~i ida

re heyeti, dün öğleden sonra birlikler 
binasında toplanarak, yeni mevsim ih
racatının ne şekilde tanzim edileceğini 
ve ambalılj işlerini müzakere etmiştir. 

--------
ZABITADA 

Hepsi birden 
hücum etmi~ 
Alsancakta Ali Çetinkaya bulvarın

da Hamdi oğlu Ahmet Kandemir, Meh· 
met oğlu Mustafa, bar artislerinden 
Mehmet kızı 22 yaşında Remziye ile 
Hüoeyin kızı 21 yasında Raikanın fazla 
sarhoşluk saikasile. kapı önünde oturan 
Hasan HU...yin ile Sabri kansı 19 ya
sında Münevvere bill seb<>p hakaret 
<!tikleri ,.e Hasan Hüscyini döğerek 
yaralanma.ınıa seb<>biyet verdikleri za
bıtaya şik5yet ndilmi< ve hrp<i tutul
mu.Cltur. 

Bir k !lın cesedi 
bulundu... 
Alsancakta Mer.inli ,·ayırımla bir ka

dın cesedi bulunmu.<rtur. Cesedin üze
rinde hüviyetini tesbit edecek bir vesi
kaya tesadüf edilmemiş, yalnız Mene
m;n eczanes\ndeo. alınmı4 olan küçük 
bir kutu içinde kinin bulunmuştur. 

Cesed, otopsi yapılınak Ü7.ere hasta-
neye kalclınlmı!;tır. 
Se:vdiköyde 
hadise.-
Seydıköyündc belediye rci.sı B. 1;li

fal Öz'ün evine hırsızlık maksad.ıle gır
diği iddia olunan Hiiseyin .. of!lu Arap 
Mehmet Kııral';n·er suç u.stunde tutul· 

~~~/JOCıO""AezeQ:=o=>~ccaccı 
yere kaldırılmalıdır. 

PANTALON 
D;;ııi:: pantalonu sağlan1 kuma.atan, 

polf biçimi olmalıdır Oturulduğu za
~an yere gelen kı\llımları meşin olan 
pantalonlar !"ayanı tercihtir. 

ROZG.\R CEKETt 
Dağcuun mutlak suretle bir rüzgar 

c.eketi olması 18.zımdır. Rüzgar, yağmur
da ve yürüyÜsten sonra verilen uzun 
molalarda kullanılan bu ceketi intihap 
ederken çok ~ık dokunmu~ ince su geçir· 
mez kumastan olmasına dikkat etmeli
dir. Bu crketlerin bir çok çeşitleri var
dır. Biz bunlardan iki tanesini mütalea 
edelim: Birincisi: kurvaze biçimi olanı
dır ki iki düğme ile kapanır; ikincial ise 
önden gizli düğmeli, yakasının alb ve 
kollan tokalı olup boyu da birinciye 
nazaran uzundur. Bu modelin öbürün· 
den farkı ceket pantalon olarak yapıl
masıdır ki $ayanı tercihtir. 

f.r ,..pka81 bic;iminde olanları daha 
pratik.tir. Soğuk havalarda etrafındaki 
ili.ve kısmı indirilmek suretiyle kulakla
n ve enseyi muhafaza et i~ olur. 

GöZLOK 
Güneşe, kara, rüzg3.ra, toza karşı kul

luımak için li.zımdır. Bunu intihap eder
ken etrafı aliminyum muhafazalı, rengi 
yeoilimtrak aan olanrı tercik etmelidir. 

KUU..ANILACAK MALZEME 
1 - Dağ de~e~. yahut buz kaz

rnaaı; 

2 - Dağ ipi: 12 - 14 milimetre ka
lonlıihnda, 20 - 30 metre uzunluğunda, 
kenevirden örülmU.tür. (Dağ ipleri hu
SWII olaral.. oai(lam şekilde yapıldığın
dan her iple dağcılık yapmak doğru de· 
ğildir); 

3 - Her ihtiyacı karsılayac:alt te· 
kilde yapılmış arka çanta..; 

4 - Çekiç {sapında bir el geçecek 
kadar ıırım vardır) ; 

5 - Emniyet çengeli; 
6 Merdiven halkası: 
7 Sikke: 
8 Altt ipten pabuç; 
9 Çıii; kayt...;ı {kırmızı renkte ol-

ması muvafı1'tır) ; 
1 O - Buz nalçasİ (bunlar da ya 4 

di~li olur ve yahut 1 O di,U olur) : 
1 1 - Hedik ( 1 ) ; 
12 - Pusla; 
1 3 irtifa ölçeği: 
14 Termos; 
l 5 Elektrik feneri; 
1 6 Ufal tefek tamir """lzemesi. 

Bu~da , arpa 
ve emsali mad

delerin fiatı 
Serbest satıs liatleri 

Toprak Mahsulleri 
Ofisinin liatlerini 

geçmiyecek 
Ticaret vekaletinden alakadarlara 

gönderilen bir yazıda buğday, arpa, 
çavdar, yulaf ,.e mısır gibi maddelerin 
serbest satış fiatleri toprak mahsulleri 
ofisi tarafından bu gibi maddelere ve
rilen fiatlerden yüksek olmamasının 
tera.ini islf'nnıi~li.r. 

Kaza ve nahiyelerin alakadar ma
ınakamlarile ~Wiyelerine hububat 
maddelerinin satıs fiatleri bildirilmiı; 
Ye bu fiatlE"rdE'n yük•ek f:atle satısa 
ıni.L<;aade edilınemesi enrrolunn1uştur. - ___ ..,.,,,,.., . --
BALABANLmA 
Orman yangını 
Ödem.is kaz;c;ının Adagide nahiyesi

ne bağlı Balabanlı köyünün Kale mcv
kiinde bir orman yangını çıkmı.ş,70 hek
tar dahilinde bulunan kuru otlarla b'r 

lıısafsız araba
cı adliyede 

Bir arabacı hayvanını 
biçakla yraladığı icin 

dün mahkemeye verildi 
Arabasına yüklettiği fazla ytikü çe

kememesine lazan bir arabacı hayvanı
nı sokak ortasında iki yerinden biçak
lanuştır. Bu hadiseyi gören belediye 
memurları arabacıyı cürmümeşhut ka
nununa göre mahkemeye vennisler
dir. ____ ..,........,,., __ _ 
Ailekott~P~vacılık 
kU!"SU bitti-
Ziraat mektebi tarafından Aqaın Kız 

Sanat Okulunda acılan aile konserva
cılığı kursu dün n'hayel bulmuştur. 

Kursa devam ed...Uer dün Bornova
ya giderek Ziraat mektebinin konser
vacılıi!a ait tesisatım gczmisler ve mek
tep idaresi tarafından kendilerine birer 
sertifika verilmicıtir. 

Konservacılık kursu muhit'mizde ala
ka ile kar.;ılanmaktadır. Bu kursların 
"k sık açılmak suretile h.~lkımıza daha 
~f"ni aile iktısadiyat1n1 Cij!retme-k şa~a-
111. tPınt•nnidir. ------

lzlanda bu~ 
artık Danim 
kadan avrıl 

~ 

bulunuyo 
BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİ 

ki vaıiyet yaratıyordu. lzlanda: 
metl,. onuncu Kristiyanın bizzat 
imkAnından mahrnm kaldığı kra 
kını, bir seneden beri kendisi 
yor ve bu meşru vaziyetin icabı 
başvekilı B. [ onasson ln.ııilıere i 
tanya kuvvetleri tarafından a 
vakkat işgali şartları ve hüküm! 
rinde temaslar yapıyordu. Maa 
landa Danimarka ittihadı prensi 
bal için hukukan meıi kalıyordu 

tzlanda Parlllınentosunun son 
karar bugün işi bir az daha ileri 
mt4tür. Tebliğ şu h.ıdler içinde 
dilmiştir: Stokholmdeki Jzl:ınd 
M. Tiscn lzlanda Parlamentosunu 
den beri Danimarka ile fzlanda 
leştiren ittihadı 16 Mayıstan 
feshe karar verdiğini tebliğ 
Solir, memlekctuıin yakında, Da 
ita kralı yerine hükliın silrecek y 
naip tayin edeceğini de ılav<' et 

* 
miktar fidan yandıktan sonra halkm ve p U A R 
jandarmanın gayrelile söndürülmüşt~r. Hazırlıklarını teftiş 

Ba~kaca aluı.aıı habericı·e gore i 
Cümhuriyet rejiınini kabul ed 
Ancak bu rejim kral yerine hilkil 
!ık yapacak bir naibin tayini ile ı 
güç bir t•r görüııiir. 11 Nisan 19 
rihli kararnaınenin iki rnaddes 
«şimdilik-. t!ibiri. 'nanası ne o1ur 
sun 16 Mayıs WH tarihli melinde 
tur. Bu bulunmay~ 1918 ittihat 
velesinin bir kısmı sayılacağın 
dukça mühimdir. !ki hüki.:meo\i k 
ailesi tarafınılan birle tiren bu mu 
le 12 yıl müddetle yapılacağından 
da fcsholunabilecekti Bu fe.>h gec 
ne yapılmadı, ~imdi oldu. Artık' 
danın Dani!l'arka ile bii ün alaka 
~ilmiştir. 

Yapilan tahkikatta yangının Salıh oglu · . . . • .. 
Mustafu Mangırın sebep olduğu netice- Beledıye reı31 doktor B<lıçı;t.Uz. dun 
sine varılmış ve kendisi yakalanarak Kültürpatk'a ,gtderck, Fuar. ıçın ya?ıl· 
dli ilin. t• makta olan hazırlıkları teftıs etmıstir 

;ı::; ~g~~,;'Jcı:~~--..ı:ır...r..r~...r.r ...... ..oorJ"..-..... ..1" ................ .-.. 

Japon yada 
dün istifa 

kabine 
etti .. 

---<>-
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
ponyanın yeni bir askeri hareket tasar· 
ladığını gösteren emarelerini Britan
ya ve birleşik Amerika hü~ümetleri cok 
rakından takip ediyorlar. Öyle anlasılı
.v-or ki japon :ı;Jyasetinin nasıl bir yola 
korımail lilzım geleceği hususunda ja
pon devlet adamları arasuıda da tam 
bir ittifak yoktur. 

İngiltere ye Çin arasında bir ittifak 
ektedilmek üzere olduğuna dair japon 
cözcüsünün son beyanatı Japonyanın 
cenubi Pasifikte her hangi bir tcsel>
biisü halinde İngiltcreniıı hattı lıareke
tin'.n ne olacağını anlamak istediği 
detalel eder 

RTTSYAYA HÜCUMLARI 
SÜPHELİ 
Jaı><>nvanın M.ihver ~·letlcri l'D.nın

da müsbct ir hare elfo yer a masını 
Almanlar süph""ız ütiyorlar .. Ve arzu 
<'diyorlar ki japunlar .şarki Sibiryada 
Sovyct deniz e\·aletlerine taaruz etsin
ler ve fakat Sovyetle.-iıı mütlili; şark 
orclusuna karşı bu Alman talebi istika
metinde japonlann ciddi bir harekete 
girişıncleri şüı.ıhelidir. Bundan ~k~ 
japonyanın askeri bir müdahalesi, as
keri unsurların kudretini arttırır ki 
japonyanın SoYyetlere karşı harbe gir
mesini istiyenler bile bundan ihtiraz 
ederler. Japonyanın cenup denizinde 
ananevi ~enis]C'ıne siyasetini takip et
mesi ihtiınall de mevcuttur. 

Şiddetli muharebeler 
deuam ediyor 
~ 

• BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE: 
düsmanın motorlu ve zırhlı kuvvetlerı
ne, karşı anudane muharebeler olmuş
tur. Dü~man şarka doğru ilerlemek için 
beyhude gayretler göstermiştir. Muha
rebeler iki taraf için zayiatlı olarak de
vaın etme1ttrd1r. 

Novor.-r<=td - \ 1olirutk ütikametinde kı 4 

tolarımız dW;ınanın şarka ooi!ru ilerle
mek ve müskül vaziyete düşen zırhlı 
kuvvetlerine· iltihak etmek için yaptığı 
tesebbüsle-re karşı mukabil taarruzlarla 
an.adone harp etme1ctedir. 

HAVA MUHAREBELERi 

tzlandanın kararı bütün sı}~a.!1 
!erin, Nasyonalistlerin, Liberal 
Sosyalistlerin ve h'1tta küçük bir 
olan Komünistlerin qtirakiyle mü 
den verilmiştir. Bu hal memleketin 
kadderatını ,ı..de eder. Küçük ıoü 
bütiin fertleri Danimarkadan avnl 
IW>uınlu görüyor. Aııc..k lzland 
milll müdafaasını kendi kendine b: 
ması mtitemacliyen mümkün olmad 
dan, harbin devamı müddetince 
nin Büyük Brilany:ının elleri aras 
kalacağını istidlal etmPk güç dP~ild 

. llAST RAFI 1 İ!llCİ SAUIFED 
İngiltere kücük dedetler için 

etti~ini iddia etmekte idi. Halbuki 
yctlcr birliği lı'ç bir iddiada bulun 
mL<:!ır. Bilakis ,.mperyalizmin ve ki 
milletlerin siddetle ortadan kaldırıl 
sı siya<.;ctinin timsali olmu ur İng 
Sovyet itt'fak muahedesi İnı;ilte 
harp hedefleri w ahlaki teahhüd 
hakkındaki hulyayı knrartı:'ıstır. İn 
siya<etinin bu k9dar şıddetli bir d 
~ikliğe uğrıyacnr:tnı hic kim.,. tah 
edeme•di 

1 S Temmuz günü Sovyet hava kuv
vetleri düşmanın motorlu ve zırhlı cü
züt.amlanna taarruz ve tay}•are ıneydan
larında tayyarelerini tahribe devam et- I 
mi~ rdir ve P1ot-5tl ~tro asını, ~ 

C:.ulina antrepolarını ve Tulçea mınta· 
kasındaki nakliye vasıtalarını bombala
mışlardır. 14 Temmuz günü düşmanın 
52 tayyaresı düşürülmüştiir. Bizim ka
yıbınoız 25 tayyaredir. 

Ri.~a körfezinde bir Sovyct dest..oyeri 
düsman tayya.rele-rinin hücumuna maruz 
kalmış, hiç hasara ummaınışlır. 

-----·----
Almanlara göre .. ---• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bu ihtimal kabul edildiği takd'rde 
ilk- hareket hedefi Hindicininin cenup 
limanlarının i:;gali olacaktır. Esasen 
bunlar hakkında japonyada büyük bir 
propaganda ba~ıslır. Bu işı;al siya
set' nde jaıx>nların Filipin, siınall: Bor
ııeo ve Male7.yaya davanan İngiliz -
Amerikan cephc'sile daha sıkı bir temas 
haline geleceği kaydedilmektedir. Ja
ponyaya hiç bir devletin uluorta taar
ruz arzusunda olmadıitı malumdur. J a
ponya için mesele belki de menfaatle
rini takip ederek kuvvet:nin siklet mer
kezini cenuba ııötürrııPk temayülünden 
ibaı·et olabilır 

harp etmek istiyen l!>oanyol gönüllüleri 
l 6 Temmuz aahahı Sarburga gelmiştir. 
ispanyadan gelen bu mavi gömlekliler ihver tayyareleri 
lejyonu cüzütamların•n b'.~erce k.~'iden Tobruğa hücum etti 
mürekkep efrad!nın naklı _ıçın '.'2utea~- Beri in. 16 ( A.A) - D. N. B. aj 
dit trenler tahsıs edilmiştir. Dıger hır tırun verdiği bi"r habere göre Alman 
c:ok nak~ye: v.~•ıtalart da bu orduyu cep- vaş tayyareleri 14 temmuzda Tobr 
heye do~ru gu~lerce A~~n toprakların- dü manın topçu daH mevzilerini muv 
dan geçırecektır. Bu. cuzutamlar efra~! fakıyetli eurette bombııırdıman etaı.i.$ 
hemen hemen tamrunıyle ispanya clahılı mi.iteaddıt düşman topları susturulm 
harbine iştirak ebni>; eski nülliyelçi mu
hariplerdeıı mürekkeptir. Bwıbrın ek
serisi uzun ~eneler harp tccriibesi gör
müş ve fevkaliide te<;lıiz edilmis bu· 
lıııımaktarur. 

--------
lngiliz akınları 

HIRVAT GÖNÜLLÜLERİ 
DE YOLDA ... 

Berlin, 16 (A.A) - Agramdan 
·--o--- ( Zıııtreıılea ) gelen malumata göre 

BASTARAFI 1 İNC'İ SAHİFEDE nlı gijnü öğle&en sonr& Sovyet harbine 
ıniştir. Keza Almaııyanın batı şimal.in- i.stira.k etmek üzere ilk Hırvat gönüllü
de müteadit diğer hedefler de bombar- l~ri ve hava kuvvetleri azıuıından tef<kil 
dunan edilmiştir. Küçük bir teşekkül edilen cüziitamlar Aı:ramdan hareket 
Roıterdam doklarını bombardıman et- etmislerdir. Halk ookaklarda bu gönül-
ıniştir. lüleri alkışlamı~tır. Mareşal Kuaterning 

ALMANLARA GÖRE v.önüllülere bir v•da hitab...U.de bulun-
HASAR AZ.. . t 
Berlin 16 (A.A) - Bu gece Ingiliz muş ur. 

tan•areleri Ren ve De>palya endüstri FiN RESMi TEBLıCl 
mıntakasmın üzerine kısa akınlarda 
bulunmuştur. Hava dafi bat!"Yalarının Heı.Inki. 16 (A.A) - Fin resmi 
~ok sıhhatli ate•i sayesinde İngiliz tay· tebliği: 
yareleri daha heddlerine varmadan da- Salı ve çarpmba günleri dü .. man Fin
ğıdılmıştır. Ve attıkları bir kaç infilak landiya toprakları üzerine bomba atma
ve yangın bombası da pek az ha<arat rı:oıştır. Sekiz düıman tayyaresi düıürül-
vapmıstır. nıüşt:ür. 
. ALMAN RESMİ TEBLİÖİ: ------------Berlin 16 (A.A) - Alman baş ku- #' _____ , ______ , 

mandanlığının resmi tebliği: 
Hafif düsman hava kuvvetleri dün 

gece garbi Almanyada uçmuslar ve az 
miktarda infilak ve yangın bombalan 
atmışlardır. Gece avcı tayyarelerimiz 
üç İngiliz savaş tayyaresini düşürmüs
lerdir. 

DöRT HAFTADA ATILAN 
BOMBALAR 

, 

Londra, 16 (Kııdüa radyosu) - Bu
vün nC4redilen resmi bir teblif,te. lngi
liz hava kuvvetleri tarafından geçen ha
t"iranın 16 51ndan temmuzun onuna ka
dar devam eden dört hafta zarfında Al
manya üzerine yapılan alcınlar esnasın-

Bu Gece 
• 

Salih Palas 
Stüdyo gazinosunda 

MAZAB.İK o.-ı.e.tras1 Wafından 

(eYb)We aemcia yemeldi •ansa• . 
• n Ruhr havzasına iki bin, Polonyaya 

hin ve Breste heş yüz ton yangın ve İn· _ 
filak bombalan atıldığı bildirilmittir. ~--••••••••••••' 

tur. 

Roma. 
••bliği: 

16 (AA) - İtalyan rco 

$imali Afrikada ltalyan ve Alm 
hava teşekkülleri Tobru.k ve civarına 
tayyare meyd.anlartnk lWcum etm~ 
Libyada müteaddit yerler üzt-rine akı 
Jar yapmı•lardır. 

M SAL- A.L 
····-······-· 

OFFF! ... 
Bu, Trabzun vilayetine tabi bir ka 

i<mi ise de kastim bu değil, iki yi~i!t" 
birinin çıkardığı adPmi tahammül sa 
hasıdır. G<>rçe söyleyeceğim bir mas 
dır, fakat a ·nı zamanda da misal~i 
Mesela: 

s~n..<liin, b0nim iddia. ında olan ve velc' 
diğerini hi~ çrkenıeyen ıki kahra~:ın 
dan birisinin aklma hvle bir şey g'Pli 
\'e rakibine de sövler· 

- Arkadaş, E!:"tl h~t' panna~ını l>eniı 
dişlerinin ıırasına koy. hen de senin 
Tedricen ısıralun. Han~imiz Of dl'rs<.' 
daha asağı, c, "eri de üstün say.l,rn. B. 
de bövlel'e kozumuzu 1)3yl:ışmıs olalıııı 

Öteki de r-m·afak,t ed'nce tcdrid S" 

re'lte ısırı.şın~a ba."l°'lrlar Niha-.·et biri 
si <Of> doylnl'E'; diğeri, v ni ta'-nm"'1ül 
eden !;l)yle söyler· 

- Bir saniye daha bPkley ydin be" 
of diyecektim. 

Ben siyMCtten an1amam aına, tahatT' .. 
ınül ve sinir mesel sini çok güzel nn1'ı· 
!an bu masala uygun olaM\k tesbihli bit 
misal yapohilirim. Mesel~ esas itibarlı .. 
le bir 1nııili7. ve Alman harbi olan b~ 
kanlı badiı"f'nin sonunda araha kim 0 

diyecek• .. Soğukkanlı. ba~ladıilı isi ıı<>' 
nuna kadar ve muvnffakıyetle biti,.,,,C~ 
inat ve itiı .. dında bulunan ve h<.'r tilr~, 
zengin mMlabie malik olan bgilizlrr '''" 
Yok.!a Almanlar mı! 

H. OK. 



TENi ASIR SAHi E ı 
17 Temmuz Persembe ıo&t 

eza: o e 
SlllllA'J' KÖŞESİ 

urı yede yapı ~n mu- Bir Mihver klilesine S . l • 1 AKDENİZDE 

tar eke taf sılatı hücum edildi ... 

•••••••••••••• 

-aila albüm·n 
eksil·rse ••• General Dentz evvela 

hiir Fransızlarla te
etn1ek ve ko-

K h. 16 (Kudüs yadyoau) - Or: 
a ıre, . • ' kın ,•etleri umumı 

ta şark fngıJız ha' n l .1. ag"ır bom· bil-• llV,I iZ 
karargahının tc 

1
g• :. b • sabah erken 

b d t ryan~ erı u . d ar ımıı.n a) l 'll i nçıklıırın n 

saatlerde Trablus 
58 11 

er. kafilesine te- Bu uzun harbin baslamasına bahane 
himayeli b.irl ddü~mnBnugkemaf~ılcyc yapılan -

d··r tmlŞ er ıı. b" Polonyada, adını bile hemen hemen nıas 

nuşn1ak 
sa u c . . de ıki bin tonluk ır b kcl 1 d 1 taarruz netıcesın ·- b" . unuttuğumuz ir ıs e o muşsa a ası 

İstememiş gemiye iki bomba v<:1 dı.ge.r ır gemıye sebebin tereyağı meselesi olduğunu, 
· b tlcr knydedı mı Ur. şüphesiz, unutmamışsınızdır. Şimdi tam ısa e -·-

M U JJe L A A harp eden iki taraftan biri, harpten daha 
Bilalta Vi • ah V bir kaç yıl önceden beri. kendi ıncm-

re iŞi mur • yeni • stihsala lekclinde tereyağının azlıgından acı acı 
hasları Hür Fransız Muğla, 16 (A.A) _ Bütün ,.ilayet şik.'.iyct ediyordu. Ajans haberlerinin 
generali tarafından dahilinde ı 5 6 ı 3 7 kilo prina yai~ı iş- kullandıkları 4hayat sahası• tabiri bol 

kabul edileli lenmiş ve gerek devlet hususi cşha'!ın ve bol süt ve tereyağı, hem de kanlı kanlı 

--o---

u harpte bOgOk rol og. ~" 
ıuan geni askeri sınıf 
Paraşütçülük 

nası başladı, 

ne hale ~e di? 
arasütçül · n t rihi· 
ne lıısa bir nazar •• 

YAZAN: tsmail llhan 

:e:: w es 

K. A. L. Mersinli Pirina ahurıu 

• 

Beyaz sabun yerine tercihan 

A. L. ('.apa markalı l\tersinti Pirina sabunu· 
nu kullanırsanız : 

1 - Fazln tasarruf c.lde eder, 
2 - Çamaşır ve banyonuzda daha iyi netice elde etmekle 
3 - Çok kıymetli bir gıda olnn Zcytinyal:ra yerine daha 
az kıymet taşıyan Pirina ya~'lllm sarlcdilmesiyle memle
ketimizin ekonomisine ciddi bir tarzda hizmet etmiş olur
sunuz.. 
6881 numarnh müseccel Çapa markanııza çok dikkat 
edinir... 
Siparişleriniz 
yınız.. 

içi~ :1014 ve 2078 numnrıılarn tcleConJa-

• A L. 
Is gerek köylülerİn hususi ihtiyaçları için et verecek davarları bulunan topraklar vftı..: __ 16 (A.A) - General Vı. on d kt" 

.. MUurc d ktedil piyasavn arzcdilmek üzere 22232 met- eme ır ... 
ve general Bcrvillak arasuı a a . e~ · l k b ı n Vakıa, yağla el ihtiyacını hayat sahası 

Paraşüt iptida kazaya uğrayan ve sa
katlanan tayyarelerin i<;indekileri ölUm

TEIAmAF : Lil>OVATZ İzmir .. I\tersinli Pirina y ğı ''e sabun fabrikası 
1- 10 (1580} 

k"- d sonra yem bır re mikkabı kereste ış cnme te u u • 
mütareke nh wuın nn tabiriyle ifade etmek pek dC' yanlış dc-
vesikn n~redilınlştir. İngilizler ve gene- a'ı~~.~~·11111111111111111ııııııııııııııı11111111ıınıım·E ğildir. Yağ ve albümin insanın ynşıya
ral Dcgol tarafından hazırlanıp Ame- == Hı'c Askerıı·k et- =_=_ bilmesi için mutlaka lüzumlu maddclerriknnın Berut konsolosluğu vasıtasile 

den kurtarmak için icad cdilmis ve kul- ''ıt- ::::r..m:::ii::!J;.:ı;;::zı:.r:m::mm:eö~E••raı•ES1mmE::l:m~::c==:::=~;::;.ı=:.;V 
lanılmıstır. Lakin .şimdi paraşüt hayat 
kurtannnktnn ziyade ölüm ve ateş saç
mak icin kullanılıyor. Parn ütçiileri as
keri bir kuvvet olarak kullanmak fittrı
ni ilk bulan memleket Sovycl Rusya ol
muştur. Bundan 6 yıl e\•vel kızıl ordu
nun büyük manevralarında parnsütçtı
lcr vasıUısiyle cephe gerisine asker in
dirmek gibi bir çok hareketler yapıl
mıstı. 

de Vişi hUkilmctine teklif edilen şart- • • l [ = di;:,.ücudun tabii ihtiyaçları arasında 
lar bu vesikada ifşa edilmektedir. memtf o an ara yağ ilk olarak gelir. Çünkü insan hiç 

Vesikada bildirilen esaslan gc.nfil'ai - - hareket etmeden bir tarafa büzülüp yat-
Dentz kabul etmiştir. General Dcntz =-= A'-•rıca ~10, 326, JIS ve;_= sa bile vücudunun içindeki tabii harn-
yalnız bir ihtirnz laıyd! ileri sürmüştür .F ~ h"ti h · d k" l ğ. "kl kl 
ki o da münhasıran lngiliz makamla- =-- JJ ~ lülerden "Olıla• ::_- reli mu ı n arnrctın e ı < e ışı i c-

• o7 re karşı muhafaza etmek için yağ ye-
riyle müzakereye girişebileceğini söyle- E masını ,,a ... ırmıy • E meğe muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki, 
mesi idi. İngiliz baş L."llmnndanhğı cevn- "' IJ'• 
hında bu gibi şartları kabul edcmiye- ~ lar da ça ırılılJ~I'.. E vücudumuza giren ve kanımı7.a knrışan 
ceğini bildinniş ve muhasematıiı bu gi- '§ İZI\IİR l!ERLi ASKERLiK ŞU- § her -.:eyi kontrol eden karaciğer, vücu
bi şartlnrı hamil olmıyan murnhhnslar ~BESİNDEN : E dun harak~ini muhafazaya lü?.umlu 
gelinceye kadar devam edeceğini ilav~ = 1 _ 941 ihtiyat yoklamasını yaptır-§ olnn yağı kontrolünden dışarda bırakır. 
etmiştir. Fransız mürahhaslnn ertesı ~mıyan 330 doğumlulnrın 16, 1717/ E Mesela ilaç diye kullanılan bir maddC' 
sabah tekrar gelm41erdir. Ve general § 941 günleri, 326 doğuın1ularm 18, 19 § şiringaylc doğrudan doğruya kanın içc
Vilsoo namına general Katnı tarafın- ; 11941 gtinleri, 322 dof,rumluların 21, : risine bırakılsa, tesirini yapmadan önce 
dan kabul edilmişlerdir. İmzaya mün- g 22171941 günleri. 318 lilerin 23 _ 24/ § bir kerre karacigere kadar giderek ora
cer olan müzakereler de general Kat- ;: 71941 günleri ve 314 lülerin de 25 E dan, vücuda yarar demek olan ckolloid• 
runun iştirakile yapılmıştır. Mütareke- §26ı1ı94ı günleri sahalı saat 9 dan E damgasını alır da, vücudun hararete lü
nin nihai şartlan ayni znınanda mtiza- § 12 ye ve öğleden sonrn da sa:ıt 2 den § zumlu olan yağ karaciğere dnnısmadan 
kerelerin ne gibi esaslara istinat ederek § 5 şe kadar şubeye mliracaatle 941: dogrudan doğruya kana karışır. Yağın 
cereyan ettiğini göstermektedir. §yoklamalarını yaptırmaları... . . § viicuda bu kndar lüzumundan dolayıdır 

F.zcUmle şu noktalar kaydediliyor: : 2 _ Henüz muvnzuıflık hızmetinı :: ki, yediğimiz şeker li.izumundan fazla 
Müttefiklerin Surivcde takip cttiklc- §yapmamış ve sınıfı nynlm3;"1ış olan-§ olursa karnciğer iki gram şekeri bir 

n hedef bu memleketin ve buradaki : form da sınıflan ayrılmak üzere ace- = gram yağ haline getirerek ihtiyat diye 
üslerin düşman luıva ve kara kuvvet- §le şubeye gelmeleri, aksi halde bu~ saklar ... 
leri tarafından kullanılmasına mani ol- ; davetlere icabet ctmiyenlcr hakkın- E Olgun bir vücut icin, ağırlığının kilo
maktan ibaret idi. §da kanuni ceza tatblk edill'Ceği ilan E= su başına bir gram yağ lüzumlu sayılır. 

Surı'ye halkına karşı da müttefikler - 1 Çocuklar ve gençler için kilo ba~ına iki 
b :o unur. '); 

bir takıın ınUkellefiyetlere giri~miş u- * gram. Ymilen yemeklerde bu kadar yağ 
lunmaktadır. Bu mükellefiyetler müt- J"" O w umlıılara.. § olursa ilk zamanlarda vücudun a~ırlı-
tcfiklcrin Suriyeye girdikleri bir sırada - ' ' ğına bir durgunluk gelir, çocuğun ve 
ıncz.ko.r memleket ahalisine verdikleri - İZl\1iR YF..RLi ASKERLilt ŞU- E gencin kilosu artmaz. Sonra kıllar ve 
istik1UI teminatından ibarettir. Ve müt- E DESil\'DEN : E tırnaklar bozulur, dökülmeye baslar. 
tefikler bundan böyle Fransayı şarkta E 337 doğumlu ve bunlarla muamele- E Cilt üzerinde hastalıklar peyda olur. 
Bür Fransızların tc.msil edeceğini ila- §ye tabi erlerin namlannn celp <;ıksı~ § Akciğere hastalık musallat olur ve sü
ve etmişlerdir. Bu istiklrtl teminatı tat- : veya çıkmasın 19/7 /941 cumartesi E rilklenir. Ya~ yemeyen, yahut eksik yl
bik edilecektir. Müttefiklerin niyetlerı E gününe kadar behemehal Yerli as- E yen insana daima keder hali gelir. Dahn 
Fransadaki Suriye menfaatlerine hiç : kerlik su\x>c;inc müracaatle son yok-:: sonra vücudu sişer, fakat şisin nltındaki 
bir suretle mugayir değildir. Diğer ta- § lamalarını yaptırmaları ve yaptnmı- § nesiçlcr erir, en sonrn ne olucaf'ını cl
raftan Fransız mnkamlnrı ve kuman- §yanlar hakkında 1111 A<;. kanun?-§ bM.te sonnazsımz. 
danlan ve kıtalanna karsı hiç bir ilham E nun ağır maddei mahsusası tatbik E Yediğimiz vn~ların hepsi de nvnı tesi
noktası da mevcut de{ti,ldir. General s edileceği son defa olarak ilan olu- ~ ri yapmaz. Mcselô zeytin yağı ile ye-
Degol şimdiye kadar nldıklan emre ita- ~.r.fı~iııımmıımııııııııınıııımııııııımıııııııııı~ meklerde kullandığımız sade yağ, tere
nt ederek harp eden siIBh nrkııdaşla- yağı aynı suretle işe yaramazlar. Tere-
rından hiç birini mahkemeye verme- ................... -................... yağının as ıl yağlı maddesi yüzde 85 ol-
miştir. Ve bugünkü şrutlar dahilinde de : A O U : duğu halde, yüzde yüz ya-, d emek olan 
böyle bir niyet beslememektedir. • : zeutin yaüı onun " erini tutmnz. Cünltü 

Ü '- • '1 rtl 1 r· :. R 11 {! ) ı• ~ t. ~ tar Kenın ı sa nn şu mn e 1 
••••••••• ; ----- vUcudumuz ı, bilhassa çocuklııra lüzum-

de ihtivn etmekte idi: 7.30 Program ve memleket saat nynrı lu vitaminlerin en kıymetlileri tcrcya-
Müttefiklere iltınak elmek istiycn 7.33 müzik (Pl.) 7.45 ajans haberleri ğınclnn, ~nde yncdan 1•c-lir. Yalnız 7.c-ytin 

Fransız askeri ve subaylnrı bugü.nkü 8 00 müzik (Pl.) 8.30/8.45 evin santi ya~ı yiyen vücut soğukta ısınır, fakat 
rütbe ve derccelerile sair haklan mah- 12.30 program ve memleket saat nynrı gözleri bozulur, alaca knrnnlıkta görc
fuz kalmak şartile hizmete kabul edile- 12.33 müzik saz eserleri 12.45 ajans ha- mcz olur, gözünün nkı kurur. İn.san vü
ceklerdir. Bunların tekaüdiye hakları berlcri 13.00 müzik muhtC'lif tiirküler cudunn lüzumlu olan ~ağın hiç olma7.sa 
da temin olun::ıcaktır. Suriyedcki me- 13.l5/14.00 miızik (Pi) 18.00 program yarı<:ını sade yağdan almalıdır .. 
murlardan müttefiklerin davasını be- ve memleket saat ayarı 18.03 miizik Albümine gelince, ondan da viicudun 
nimsiy,.ecek olanlar imktuı nisbctinde radyo c:ız ve tango orkestrası 18.30 ko- ihtiyacı her gün, vücudun her kılosuna 
mevki ve derecelerine ~öre hizmete alı- nu<:ma memleket postası 18.40 müzik en az bir r,raın nısb tindeclir. Çocukl~r 
nacak, ücret ve t.ckaüdiyclcri temin pi;asa şarkıları 19.00 konusmn (dertfoş- ve gençler için bir buçuk, iki m lı .. 
olunacaktır. Alman ve İtalyanlar bu- me saati) 19.15 müzik radyo caz ve tan- Çünkü vücudun asıl temeli olan \'e onu 
lundukları yerlerde teslim edilecekler- go orkestrası 19.30 memleket saat ayarı büvüten albümindir. 
dir. Harp gemileri sağlam olnrak teslim ve ajans ha~rleri 19.45 müzik ~·urdtan Yenilen yemeklerde onun eksiklii'.,ıi, 
alınacaktır. Bunlar hnrpten sonra Frnn- sesler 20.15 radyo gazetesi 20.45 müzik lüzumundan daha az olmnsı ilkin işta
sayn iade edilecek ve Fransaya bir nevi fasıl heyeti 21.00 ziraat takvimi ve top- hın kesilmesine sebep olur. Lüzumu ka-
tazminnt verilecektir. rak mahsülleri borsası 21.10 müzik fasıl dar albiimin yemiyen çocuk bi.iyiimcz. 

---- --- heyeti programının devamı 21.25 konuş- Sonra, çocuk olsun, olgun vücut olsu_ı:ı, 
Bir Amerikan destroye ma (sanatkGrlnnmız konuşuyor) 21.40 kilosu gittikçe di.iser, Derisi kurur, ~·u

müzik (Pi.) 22.30 memleket snal ayarı cut dısardan şişer fakat şi in altı erır. 
ri Bir Alman denizal- ajans haberleri borsalar fialleti 22.45 AlbUminlerin hepsi de lıir fünek de-

müzik (Pi.) 22 55/2.~ 00 yannki program tlildir. Nebatlardan gelen albümin ne 
tı ına bombalar attı ve kapanış. kadar çok olsa hayvanlardan gelen al-

~--

manyanın yeni· sulh 
tek · eri ha dunda 
pro agandalar 
Vnşington 16 (R. G.) - Amerikan 

ayam h hriye komisyonu reisi B. Valdo 
bir mülrık t esnıunnda bahriye nnzınnın 
geçen cuma günü bnhriyc encümeninin 
~izli bir toplantısında söylediği sözleri 
teevyüt etmiştir. 

tLAN 
Tasfiyesine kanır verilen: İzmir şehri 

ve havalisi imar ve inşaat Türk anonim 
şirketinin 11 Temmuz 941 Cuma günkü 
içtimaında ekseriyet hüsıl olmadıf,'lndan 
şirket umumi heyeti nıznamede yazılı 
hususatm milzakeresi için 11 Ağustos 
!)41 Pazartesi günü saat 11 de fzmirde 
Fevzi pnşn bulvannda eski SeUinik ban
kası binasındaki dairci mahsusasında 
içtimn edecektir. 

RUZNAME: 

Fa1\::at bu .fikirden daha geniş ve daha 
pratik bir surette Almanya istifade et
ınistir. 1935 yılında Maresal Gciring ilk 

izmif' İnhisa C1J müdürlüğünden : 
Baş müdürlüğümüz merkezindelti mır.tnkalllr ve lzmir civan kazalar ara11n4 

da 941 mali yılında yapılacak ispirto, suma ve içkilerle mevaddı infillikiye 
nakliyat& 28/7/941 tarihine müsadif pnzaretesi günü sa t 1 S te ihale edilmek 
ü:r.ere kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmu tur. Muhammen nakliye ücreti 
tutan 8120,50 muvakkat teminnb 609,04 lirndır Şartnamesi levazım şubemiz
de görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre lıazırlnyncak
lc.n teklif mektuplanm ve muktezi ves ıki, muvakkat teminat nakit makbuz 
veya b nka teminat mektuplariyle 28/ 7/941 günü sa t 14 c kadar bas müdür-
lüğümüzde komisyona vermeleri ilan olunur. 13 17 2671 (1557) 

C!E-fo para<:ütcü taburu teşkil ettirmi~tir r~,~l!l!!:~m~:c:~=~:ı::=~m::rmm• m:m•••cm:ımm•••••••--.. 

Bu talim tnbunında pnraşiltcü yetistir- Do y ç e o r yen t b a n k 
ınek için sıkı hnrcketlcr ve idınanlnr 
yapılınağa bnslanmı!}hr. 

* Para$iltçliliik askerli~in en tehlikeli 
hizmetidir. Asker, usulü d"lir<.'sinde tay-

ORESDNER BANK ŞUBESi 
1 Z MIR 

·nredC'n atlıyamadığı takdirde parasü
~ ya tı>kılır, ~·ahut acılınaz. Yere indird 
7 ,,..;,an da n::ıraşüt kozık, direk ve af<ac 
vibi manialara saplanabilir. .Bu~d~an 
bı>c:,,.a parasüt kullanan askerın sılah, 
mühimmflt ve milralvöz ~ibi nğır yükler 
toc:nnası hnrPket serbestisini meneder. 

Merkezi : BEKUN 

lntanyada 175 $Ubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat ak~ 

Vf:'re inio kr->ndisini para.:ıiiUin inlnın- -

171,500.000 Rawflsmarfı 
Tiirkiyede şubeleri : ISTANRlll. ve IZMIR 

l\tısırda ·ubelerl : KAH1R.E VE ISKENDERIYE 
Her tllrlU bankn muamelabm ifa ve kabul eder. 

dcn kurtardıktan ~onra aske~n .ilk .. işi ':11.:r .. ,,.,.,,.,,.,._,.,. ... ,.,.--,..,.----~,. ... ~,.. .... ~-~J:"r-----·~~ 
nıüoafaıı mt:'VZİİ tutarak makınelı tufo- Emlak ve Eytam ba kasından: 
pini ates edecek hale getirmek, yahut Esas No. Yeri No. su Nev'i 
C'n vnldnind ki köpri.ilC'ri ve deımryolu kıymeti depozitosu 

T. Lira 

7 Kagir sine- '3000.- 2600.-

h:ıtlarını dinamitle berhava etmek olur. 
Yaparıı~ı \'azifeve göre pn:a.şütci.i a:kc- D 
:re silnh ve mühimmat vcı ılir. Ar zınin 
vaziyeti kendisine anlatılır. c 

6 lzmir ödemiş camii cedıt 
mah. Aziziye soknk 

IS4 lzmir hacı Mahmut mah. 
kaymııknm Nihat bry so. 
lzmir Akdeniz mah. Gazi 
bulvım. 

ma binası 
25 ,27 29 Mncazıı 
25/ 1-5 

80000,-16000.-

Pnrasütçü askerler eski 7.amo_n muh:ı.
rrh"hinin serd"'n rrct~lC';i htik~iimle 
olduklarından k<.'ndilc>rını ~~. e:ıv~tlc 
muhokkak bir öliiıniin h<.'klE:"di ··~.' \~~lir
ler. Vazifesi ynlrnlanıncaya VC'ya ~lduıii
lünccve kadaı· cnlıc;mok ve askcrı tes!sa
tı berhnva etmektir. 

c 189 22 Ha 30 lbnd dört 85000.-1 7000.-
mnğaza olnn 
han. 

Yukarıda izahatı yazılı gayri menkullerin satı bedelleri taksitle ödenmek 
ve tnksitlcr % 6. 1 / 2 faizt- tabi olmak rtiyle knpnlı zarfla artbrmnya konul-
muştur. 

1 - ihale birdir ve knt'ıdir. 6/ 8/ 941 tarihine mü adif <;nrşamb günü saat 
rn.30 da lzmirde bnnka binasında yapılacaktır. 

tngiltcrcdc Alman pnrııştilçülcrine 
ı"lt mu i in ı: ni miky t tcş· 

kıUit yopılmışt•r. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan alarak! rı şartnameyi okuyarok ihale günü
ne tesadüf eden 6 / 8/ 941 çarşamba gÜ nü .şartnamede tnrif edildiği veçhile 
ic -lif uı. lannı te lif sahibinin hir vcstkn :fotöğrafı ile s:ıat 10,30 n kadar bu
radaki şubemize tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat nlmak istiyenlcrin hCl' 

Bu tcııkill\t mensupları 11önüllü sivil
lerdir. Bunlaı· sivil elbise üzcrint' haki 
bir gömlek giymt'kte, boyunlarında dilr
bün ve ellerinde tiifck. yahut makineli 
tüfek tnşıınnktndırlar. Bu gönilllülc:r Hl
f klerini v miihimınatını kendi ellerin
de lıluhafoza edi) orlar. 

J!iin banknmızcı mUrncaatları 2 728 ( 1582) 

İZMtR l 1NCf 1CRA MF..MURLU
ôUNDAN: 

GA YRf MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA tLANI 
Açık arttınna ile para~·a çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: KCirgir ev 
IZM1R BFLFDlYFSlNDEN: Gayı i menkulUn bulunduğu mevki, 
tnönü caddesinin Gtizelyalı mevkiin- mahallesi, soksağı numarası: Umur bey 

de Dr. Behcet Uz parkı önlinden tayya- mahallesi 1512 inci soknkta 49, 49 A. 
re hangarı ilerisindeki turistik yola ka- No. lu. 
dar olnn 6593 metre ınurabbaındaki pa- Takdir olunan kıymet: 1000 bin lira-
kct taslnrı ile döseli sahanın sökülerek dır. 
çıkncak ivi taslar kullanılmak ve nok- Arllırnuının ynpılacağı yer, gün, ~ant 
san kalnniarı da yeniden ikmal edilmek 1 inci icra odasında 16/81941 Cumar
suretiylc e aslı bir .şekilde tamiri L5i fen tesi güni.i saat 10 dan 11 re kadar. 
isleri müdiirlül{ündcki kesif \'e şartna- 1 - işbu gayri menkulün arttımın 
mesi veçhile bir ay müddetle prızarlıj?a şartnamesi 17/ 7/ 941 tarihinden iUbarcn 
bırakılmıştır. Keşif bedeli 28575 lira 75 20191 No ile 1 inci icra dniresinin rnu
kuruş muvnkkat teminatı 2143 lira 18 ayyen numal1lSında herkesin görebil
kuruştur. Taliplerin makbuzlarivle 18- ınesi için açıktır. tlünda yazılı olanlnr-
7-941 den 4-8-941 (Pa7.artesi dahil) tari- dan fa7.ln malumat almak isteyenler, iş
hine kadar haftanın Pazartesi, Çarsam- bu şartnameye ve 20191 dosya numnm
ba ve Cuma gi.inleri encUmene mi'irnca- siyle memuriyetimizc milracaat etmeli-
allan. 4-9-13-17 2530 (1495) dir, 

1 - Mez.bnhn idarC'sine senelik 1200 2 - Artlırmaya iştirak için yukarda 
teneke dökme benzin satın alınması işi, ynzılı kıvmetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
ya7.ı i teri müdiirlilqündeki ~artnamesi veya milli bir bankanın teminat mcktu
veçhile bir ay müddetle pazarlıl!n hıra- bu tevdi edilecektir. (124) 

ı·üçhanı olan diğer ~lacakhların o gayri 
menkul ile temin C'dilmiş nlacaklan 
ınccmuundan ve paraya çevirme ve pay
laştırma masraflarından fazlaya çıkmak 
sartiylc, en çok arttırana ihnle edilir. 
Böyle bir bcdC'l elde edilemezse ihole 
yapılamaz Ve! atış talebi düşer. 

G - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilcn müh
let içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarnk kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse nrzetmiş ol
duğu bedelle almağa rnzı olursa ona, 
ra7.ı olmaz veya bulunmazsa hemen 
yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en !ır-Ok ortlırana ihale C"dilir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen cünler için 
Ji üzde 5 ten hesap olunacak faiz ve d.J
ger uıı-arlar aynca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizcc alıcıdan tah
sil olunur Madde (133). 
Ki'ırgir ev yukarıda gösterilen 16/8/941 

tarihinde 1 inci icra memurluğu odasın
da i.:ıbu ilan ve gösterilen arttırma sart
namesi daire..c;inde cıatılncağ1 ilan -olu-
nur. 2i29 (1581) 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
SlNDF.N· 

Bu beynnnttn bir Amerikan destroye
rinin kendisine yaklaşmakta olan bir Al
man denizaltısına. denizaltı bombaları 
attıl!ı bildirilmiştir. 

ALMAN PROPAGANDASI 
Amerikan kaynaklnn Amerikadııki 

Alman ınt>murlarının Almanynnın yeni 
sulh tekliflerini etrafa yaymağa uğraş
tıkları hakkında Ncvyork belediye reisi 
B. Lnguardia tarafından söylenen söz
lı;ri hnrİcİJi c müsteşan B. Sümner Vel
suı teyit ettiğini bıldirmc1 tcdir. 

i - Tasfiye hesabatının ruyct ve tas
vibi. 

2 - Tasfiye muamclfıtına nihayet ve-
rilmesi. 

büminin yerini tutınnz. Çünkü insanın 
vücuduna lüzumlu olan aminli asitler 
nebatlnrda azdır. Hayvanlar yalnız ne
bat yiyerek kendileritıi lüzumlu olan 
aminli asitleri kendileri yaptıkları h~l: 
de insan oj!lu onların hepsini kendı.sı 
yapamaz. Onun için vücuda lüzumlu 
olan albüminin hiç olmazsa y.arısı etten, 
sütten, peynirlerden, yumurtadan, s:
verseniz, iskembe çorbasından gelmelı
dir. Et bulnmıyanlar için işkembe .ç?r
bası değerli bir gıda olur, hele içerısıne 
yumurta kırılırsa, Fakat az kızarınıs, 
kanh kanlı bir bifteğin verece •i aminli 
asitleri baska hiç bir yemek vı?remez. . 
Yağla şeker, darlıkta biribirlnin yen

ni tutarlarsa da albUminin yerini bac;ka 
hiç bir şey tutamaz. G. A. 

kılmıstır. Muhammen bedeli 5220 lira 3 - İpotclc sahibi alacaklılarla diğer 
muvakkat teminatı 391 lira 50 kuruş- altlkadarların ve irtifak hakkı sahipleri
tur. Taliplerin teminatı ö~ledcn evvel is n.in gayri menkul üzerindeki haklarını 
bankasına vatırarak makbuz.larivle 18- hususiyle faiz ve masrafa dnir olan iddi-
7-941 den 30-7-941 (dahil) tarihine ka- alarmı işbu ilan tarihinden itibaren on 
dar haftanın Pazartesi, Çarşamba ve beş giin içinde evrakı müsbiteleriylc 
Cuma günleri snat 16 da encümene mü- birlikle memuıiyet.imize bildirmeleri 
racnntlan. icap eder. Aksi halde hakları tapu sici-

2 - Otobüs isletme idaresine 8 ton liyle sabit olmndıkçn satıs bcdclinin 
motör ya~ı satın alınması isi yazı i!;leri paylaşmasından hariç knlırlnr. . . 

D. D. Yolları tarafından borçlu Gö?.~ 
t<.'pe 81 inci sokakta 31 sayılı evde İb
rahim Cöngür aleyhine ikame olunan 
alacak clnvnsının M. aleyhin meçhuliyc
ti hasebıyle ilanen tebligat üzerine mu
hakemeye gclmediğinden 16/ 2 /940 ta
rihinde icra kılınan mahkeme neticesin
de 52 lira 75 kunısun maa masarif ve 
ücreti vekillet tahsiline gıyaben karar 
verildiğinden işbu jhbarnamenin tarihi 
tebli1inden itibaren 8 gün zarfında tem
yiz etmediği takdirde hiikmiln l<alileşc-

BUGÜN LALEDE 
Üç BüyUk Filim Birden 

ürkçe Sözlü 
A BELA 

LO&aH••--· Lt 
Senenin en güzel filini 

3 • Gönüllü Süvariler 
Frruısızcn Kovboy Filini 

Hali tasfiyede bulunan İzmir 
şehri ve havalisi imar ve i~ 
TUrk anonim şirketi tasfiye me
muru Fuat Lostar vekili Avukat 
Nuri Sıtkı Erboy. 

2735 (1584) 

Herber Marşalın en güzel filmi 

ı . Casus Aşddar 
Fransızca Paramunt Filini 

2 • Türkce Sözlü 
KAR~A BELA 

J • RENKLİ ,ııv,oaw
Gcmi Mühendisi 

ZA Yt 
941 yılında Gazi ilk okulundan ~l~ı: 

~ım tasdiknameyi kaybettim. Yenısını 
çıkaracağımdan csklc;inin hükmü kal
mamıştır. 

Alsancak Çelikel soknğı 12/t numa 
ralı fınndu RC>mzi Karataş 

2731 (1581) 

ZA Yt 
Emlak ve Eytam bankasından aldığım 

1526 numaralı banka cüzdanımı zayi ~t
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hUk-
mü olmadığını i'U\n ederim. . 

Bnsmnhanedc Gaziler mahallcsı Ra
na sokak No. 53 Kadriye Emlek 

2727 (1587) 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

mildürlUğiindcki şartnamesi bir ay 4 - GUsterilen günde arttınnaya ıştı
müdclet]r-> pazarlı!•n bırakılmıştır. Mu- rak edenler arttırma şartnnmesini oku
hnmmen bedeli 4800 lira muvakkat te- mus ve lüzumlu malômnl almı.'} ve bun
minntı 3~0 liradır. Tnliplerin teminatı ları taınamt"!l kabul elıni<: ad ve itibar 
öğleden t..'VVcl iş bankasına yatırarak olunurlar. 
makbuzlarıvle 18-7-941 den 30-7-941 5 _Tayin edilen zamanda gayri mcn
(~ahil) tarihine kadar haftanın Pazarte- kul üç defo bağnldıktun sonra en çok 
si, Çarşamba ve Cwna günleri saat 16- artbraruı ihale edilir. Ancak arttırma 
da encümene mUracaatları. bedeli muhammen kıymetin yüzde yt't-

4-9-13-17 2527 (1493) . miş beşini bulmaz veya satış istevenin 

tc llASTAJ.na.ARI l\fÜTEHASSIST 

o,.. revı·ıı Kaşıt Uysal 
Her gUn Hasta kabul eder. 

Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 

alacağına rüçhanı olan di er alacaklılar 
bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklnrının mec
muundan ve naravn çevirme ve paylaş
tırma mnsrnflnnndnn fa7.laya çıkmazsa 
en çok arltıranın taahhUdii baki ka~mak 
Uzerc arttırma on gün daha t<wmdıt ve 

Postacı fınm yamncla onuncu günü aynı saatte yapılncak art-
TELEFON: 4360 tırmada, bedcli satıs isteyenin alacağına 

<'eği tebliğ olunur 2i32 (1583) 

JZMlR SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

D. D. Yollaı·ı turafından M aleyh İz
mir Alsnncaktn Ten keci sokağında 64 
sayılı evde mukim ikametgahı meçhul 
olan Halit Gökçe al<.'yhine ikame olunan 
alacak davasının icra kılınan muhake-
mcsi neticesinde 24 lira 97 kuru.,un rnaa 
masarif ve 'İ.İcreli \•ekôll't tahsiline kn
rar verildiğinden müddeabihin 25 lirayı 
geçtW cihetle tarihi iliından itibaren 8 
glin zarfında temyiz etmediği takdirde 
hükmün kntileşeceği lehli~ olunur. 

2733 (1585) 

li'OSFARSOL, Korun hnvnti kısmı olan lonnızı yuvnrlacıklnn tnzcliyerek çoğ l~r. ~tlı irltıh temin eder. Vücuda 
d lı l 'k d' l"k ~ Sinlrleri cantnndırnmk ıısabf buh:mnlan, uylmsuıluı.ru gıderir, l\tuannid inlnbazlarda. 

evnm genç ı • ınç ı venr. '·" • d • :ı ... 'dnrd kil lm kta 
barsak tembettit~de Tifo. Grip. Zatnrrieyc, Sıtma oekahntlcrinde, Bel gevşctuığı ve n emı unı o ve o n 

aynn1 hayret fnidelcr temin eder. .. . lR AN ll:M'nn~ fC"mtn"' 
FOSFAR...C)Ol 'ün· Diğer bOtlln kuvvet şunıplıınndan ustnnhitrfi DEVAMLI B SlJltl!."TLE K , n•v• .-ıı:. ... ~.1.uıus 
TE~ıfN ETMESf ve ilk kullananlarda btlc tesirini derhal göstermesidir. 

Sa.bhat Vekilctinln ttsmf mllsaadesini hai:ıdir. Der eczanede bulunur. 
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SAHiFE 1 TENi ASIR • 17 Temmuz Persembe ı 
ASKERi VAZİYET 

Almaıılar Kivef 
önlerine 2el
diklerini sö~1-

liyorlar 
----0-----

SURIYECE DURUM 

Müttefikler 
Beyruta 2'ir

diler 
--0--

Almanlara halır•a 

Rı.slar yeni bir 
mukavemet 

cephesi kura
mıyacaklar -

SiYASİ VAZIYET 

Inv:iliz - Rus itti
fakının ma

naları 
--<>---

SON l-IA.BE 

Moskovadaki Alman sefiri ve arkadaşla 
-~~~~~~~~~-...... -~~~~~~~-~-

Dün Ankaradan geçe 
~rrolensh - Moskova 

Taynüs gazetesinin bir 
yazısı - Almnlar Suriye 

hadisesinden ersler 
almacğını söyliyorlar 

Berlin, 16 (A.A) Sovyetlerin 
Rus - İngiliz anlaşması 
bir ittifaktır, takat in
gilterenin komünizme 

rek Istanhula gittiler 
demir yolu 
maz hale 

ışe yara
getirilmiş ---0---

Be)"rut 16 (AA) - Müttefik kuvvet
lerin .•ehre girisini halk harareti~ alkı~
lamı~i.ır. Avusturalvalı askerler bugün 
sehir rokaklarında bir .l(eç:t resmi yap
mıslardır. 

Stalin hattı arkasında Dinyeper ve Du
ııa nehirleri arkasındaki bölgede yeni 
bir mukavemet cephesi tesis etmek 
ümitleri kat'i surette boşa çıkmı.şh.r. 

_...,_--~------
iltihakı ~~ değildir Yalnız Almanyanın M oskova elçisi Ankarad 

Radyo gazetesine göre günün siyası kaldı, bugün tayyare ile Berline gidecek... ---<r--· Kızıl ordunun bütün tesekkiHerinin 

Lenin~rad düserse va
ziyet ne olur? : Atlantik 

harbı ne safhada .. TA Yl\1İSİN BİR YAZISI 

Sovyetler tarafından alelacele toplandığı 
~ırada Alman kıtali'..\rı Leningrad Üzerine 
fa~ılas12 bir hı:-.rcketle yürüme:ğe devam 
ediyorlar. Buna müvazi olarak Sovyet 
ordusunun da inhilali devam etmekte
dir. Alınan esirlerin ifadelerine g-öre 
Baltık ordular· kumandanı ve maiyetin
de bulunan 1 O subay kurşuna dizilmiş
tir. Bunun sebebi kumandanın Balhk 
mevzilPrİni v::ıı1'ti11de-n evvel terkrtmi~ 
oLnasıdır. Vitebsk bölgesinde Alman 

Alman tebliğlerinden ve başka kay
naklardan gelen haberlere müsteniden 
şark cephesindeki askeri durum radyo 
gazetesi tarafından şöyle ifade ediliyor: 

Londra 16 (A.A) - Suriyedeki mü
tareke sarılarını bahis mevzuu· <>den 
Taymi• gazetesi diyor ki: Vi.şi hüküme
tinin boyun eğmesi yüzünden Mihve
rin Suriyeye hu](ı)ü durmuştur. Suri
V<' ve Lübnan halkı tam b:r istiklal ve 
hakimiyet vaadini almıstır... Bunda 
Fransanın menfaatlerine dokunan hiç 
bir ~ey yoktur ve Fransanın bu men
faatleri İngiliz menfaatlerine muhalif 
le deif.ldir. 

Alman ordusu Stalin hattı üzerinde taz
yiklerini bilhassa Smolenskin batL•ında 
ve Vitebsk bölgesinde pek ziyade arltır
mıs huunuyor. Bu bölgede Almanların 
lehinde seri inkisaflar oldui(u bildiril
mPktedir. Bir habere göre Alman moto
riz~ kuvvetlerinin ilP.ri un~ur1arı Smo
lenskin pek yakınlanna kadar ilerlemf>
İl<' muvaffak olmuşlardır. Buradaki Al
m4n taarruzlarının ciddiyetini Sovyet
ler de bildirmekte ve zayiatın her iki 
tarnltan da çok ağır olduğunu itiraf et
mektedir. Alman hava kuvvetlerinin bu 
hiH~rde Ru!; motorlu vac;ıfa1anna taar
ruz ederek 23 tank ve 500 kamvon tah
rip ettikleri, bundan başka Smolen.•k 
Moskova demiryoluna yaptıklan bir ~ok 
taarruzlar neticesinde bu demiryolunun 
işe yaramaz bir hale konulduğu bildiril
mektedir. 

LENINGRADIN CENUBUNDA 
Leningradın cenubunda cereyan eden 

harekata gelince: Bu istikamette hare
ket eden Alman ordularına karşı Sov
yotler geniş ölçüde mukabil taarruzlar
da bulunmuşlardır. Sovyetlerc göre bu
rada muhasara edilen bir Alman motor
lu cüzütamı kısım kısım esir edilmi~ 
ve burada bir çok tank, kamyon ve her 
türlü silah iğtinam olunmustur. Bir kı
'1m Alman kuvvetleri geri çekilmeğe 
mecbur edilmi~tir. Bu mukabil taarruz
ların vukuunu Almanlar da itiraf et
mektedir. Yalnız Almanlar bu mukabil 
taarruzların ağır zayiatla tardedilmis ol
duğuna i~ret ediyorlar. 

KIYEF BÖLGESİNDE 
Kiyef bölgesindeki gece harekatına 

gelince: Bu bölgede her iki tarafın b "'
yük mikdarda tankları arasında basla
mıs olan muharebeler elan devam et
mektedir. Almanlara göre bu taal'TUZ
ların neticesi Kiyef önlerindeki gf"!lis 
beton arme tahkimat şebekesinin Rus
lar tarafından gösterilen çetin mu kave
mete rağmen zaptı olmuştur. llaveten 
Kiyefe takriben 150 kilometre mesafede 
Jitomir şehri bölgesinde bazı Sovyet lo
talarının da muhasara edildiği bildiril
mektedir. 

KARELl CEPHESİNDE 
Karelide Alman ve Fin kuvvetleri Le

nir>grad istikametindeki taarruzlarını 
bir ınikdar daha inkişaf ettirmel:e mu
vaffak olmuşlardır. Huduttan 80 kilo
metre derinliğe kadar nüfuz etmeğe 
muvaffak oldukları gelen haberlerden 
anlaşılmakta ise de bu bölgedeki Alman 
ve Fin ordularının geniş bir inkişaf gös
termeleri hemen hemen maddeten im
kansız görülmektedir. Zira en geniş ye
ri 150 kilometreyi geçmeyen bu berzah 
Üz•rinde bir çok irili ufaklı göller var
dır. Bunların arasında gayet dar ve ge
çilmesi müşkül mevkilere dayanan Rus 
kuvvetlerini aşarak cenuba ilerlemek 
her halde zorca bir meseledir. Kanaati
mizce berzahı aşarak Leningradın ce
nubundaki açık sahaların ve her hare
kata müsait ovaların işgali için Sovyet
lerin bu mevzileri kendiliklerinden t~rk 
rtmi.~ olmaları icap eder. 

ORTA $ARKIN EHEMMİYETİ 
Çörçilin kaydetıii':i son iki ay içinde 

orta ı;arktaki askeri v32iyette hasıl olan 
ivilikten dolayı memnun olmakta hak
lıyız. İn!!iliz kuvvetleri şimdi sark! Ak
den:zi Türk hududuna kadar kontrolleri 
altında bulunduruvorlar. Orta şark •İm
diye kadar birinci derecede mühim 
harp sahnesi olmuştu. Simdi Suriyeyi 
ele geçirmekle bu V32iyetimiz daha zi
yade kuvvetlenmiştir. Ve Orta şarkın 
ehemmiyeti bu nisbette artmıştır. 

ALMANLAR NE DİYORLAR? 
Radvo gazetesinden: 
Berline nazaran Suriyede harekatın 

sona ermesi Fransanın kendi müstcm
lekelerini müdafaadan aciz oldui!unu 
isbat etmez. Almanların fikrince Suri
ve h5disesinden tabii bir takım dersler 
alınacaktır. Fakat bu dersleri Alman
yanın mı. Fransanın mı, yoksa her iki
sinin mi alacağı ta .. rih olunmamakta
dır. 
DEYLİ TELGRAFIN 
BlR YAZISI 

Suriye mütarekesinden bahseden 
Deyli Telgraf diyor ki: Serefü adamlar
la iş görmek baskadır. Surive mütare
kesinin en bariz vasfı kabul edilen 
şartların her iki taraflı hüsnü niyete 
ve karşılıklı it:madına dayanmakta ol
mac;ıdır. 
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~ 1n2il tf' r f'<lf' son altı~ 
~ayda hava hiicum- ~ 
~ ]arından ölenler ~ 
~ Londra, 16 (A.A) - Resmen bil- ~ 
: dirildiğine göre 1941 kincikilnun- E 
E dan Haziran sonuna kadar İnıtiltere- E 
E de dü.sman hilcumlan neticesinde § 
:; 41900 kisi ölmüş ve 52178 kisi vara- : 
E lanmış .;,eya hastahaneye kaldırıl- E 
§m~~ E 
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Lıtaları pazartesi ~ünü de yüzlerce esir 
rlmış,1ardır Alman askerleri buğday tar-
1.-ılannda, orman]arda ve dinamitle tah
r•o edilm.is çif .. liklerde saklanmış her sı
nıfa mensup Sovye• a~kf"rlerini yakala
vıo toplamakta ve inhilal eden Sovvet 
fırkalarını yakıcı sıcaklara raömen taki
Le devam etmektedir. T•nklar delik 
deı;ıik o1mu~ yo11arda birbirini takip edi
yor. Zincirleri Kuma gömüldükC"c zırhlı 
otomobiller etrafa büvük ve kalın toz 
Lu1ut1an saçıyorlar. Piyade kolları tank
lörı .t~kip etmekte V"! erkadan a2ır çap
ta sılahları taşıyan nakliye vasıtaları gel
mektedir. 

Makineye 
\T erilirken 

lngiHz hava akınları 
şiddetle~(~or gibi •• 

Kahire 16 (A.A) - Orta sark İngiliz 
hava kuvvetleri um uıni karargfih1n1n 
tcbli.i\i: 

Bu. sabah erken bombardıman tayya
relerımız Trablusgarp sahili acıklarında 
düşmanın ticaret vapurlarından bir ka
fileye muvaffakıyetle hücum etmişler
d'.r. Diğer bir vapur da tam isabetle 
ön tarafından hasara uğraınıstır. Dün 
Libya sahili acıklarında İngiliz ticaret 
gemilerine bomba atmağa tevessül eden 
düsman tayyarelerinin tayyarelerimiz 
karsılamı~lar ve altı adet Yunkers 87 
ile bir aclet Messcrsmit 109 tayyaresi 
d~~ürülmüştür. 14 - 15 Teınmuz ııecesi 
8gır bombardıman tayareler!miz Eleu
sis ve Hassani Yunanistan He HPrckli
on Giritte düsman işgali altında bulu
nan hava mevdanlarını bombardıman 
etmislerdir. Eleuste hangarlara ve ha
reket sahaları ile tavvarelcrin ortasına 
tam isabetler kaydedilmiş ve yangınlar 
ve inf:l5kler vukua gelmiştir. Diğer iki 
hedefte de buna benzer neticeler alın
mıştır. Ayni gece ağır bombardıman 
tayyarelerimiz Messinade doklara ve 
diğer askeri hedeflere büyük muvaffa
kıyetlerle neticelenen bir taaruz yaıı

kaybedimiş değildir. Fakat kaybedilmiş mıslardır. Tonlarca yüksek infilak kud
olsa bile kara harekatı bakımından bi- retli bomba ve yangm bombası atılmış 
rinci derecede büyük bir feliıket teşkil ve bahriye garı ile lokomotif depoların
etmez. Fakat denizcilik bakımından çok da transfonnaotr tesisatı binasında ve 
vahim neticeler tevlid edebilir. Sovyet antrepolarda büyük yangınlar çıkarıl
donanması bu suretle harp dışı bıralu- mıştır. Dört sıra vagon ateşe verilmiş
laeak olursa Almanlar Letonya ve Es- tir. Yangınların alevi 100 kilometre 
tonya üslerinden istifade ederek Baltık uzaktan görülüyordu. Dün ııece Süveyş 
denizinde daha iyi ve emin bir merhale kanalı bölgesinde bir miktar düsman 
haHı t;"'.in etmiş. olacakla~dır. tayyaresi uçmuştur. Bunlardan biri 

Fıkrunızce Lemngrad açıklarında bir Gole diğeri Portsaidin cenubunda ka
adada üslenmiş olan Sovyet donanması raya düşmüştür. Yukarıda zikredilen 
anavatanla muvasali\sı kesilece~inden harekattan iki tayyaremiz dönmemiş
•eslim olmağa mecbur kalsa da t~hlike- tir. 
ninen büyüi(ü bu değil, belki Leningra- J a pon Siyaseti de 
dın sukutudur. Çünkü bu takdirde Al- hi b• d .....,. 
manlar çok ilerleyecekleri gibi L<>ning- c; ır e"'iışiklik 
radın şimal böegesindeki kuvvetlerin, olmıyacak ... 

RUS PARASüTÇüLERt 
FAALIYEITE 
Sovyetlerin parru;iltçü kıtalar kullan

mağa başhdıkları Macar tebliğindeki 
bir haberden anlasılmaktadır. Buna na
zaran Macar topraklarına demiryolu 
hatlarını berha11a etmek üzere bazı Sov
yet paraşütcü kıtaları indirilmiş ise de 
bunlar vazifelerini ifaya imkan bulma
dan esir edilmişlerdir. 

Stalin hattının ve Finlandiya cephesin- Tokyo 16 (A.A) - İmparatorun em-
deki Rus kuvvetlerinin cok gerisine ine- ri1e Konoye kabinesi muvakkaten ikti
cekleri için bu vaziyet Rus donanması- dar mevkiinde kalacaktır. İstifaya se
nın teslim olmasından daha büyiik ve hep beyenlmilel vaziyeti ve milli duru
feci neticeler doğurabilir. Bununla be- mu daha iyi karşılayabilecek daha kuv
raber Sovyet donanmasının her hangi vetli bir kabineye yer vermektir. Salil
bir suretle ortadan kalkması kara ha- hiyetli hükümet mahfilleri ne dahili ve 
rekAtı için de Almanlara çok faydalı ne de harici siyasetin ana hatlarında hiç 
olacaktır. Çünkü Rus sahilleri Baltık bir değişikl:ğin olmıyacağını bildiriyor
denizinde serbest kalacak ve Almanya !ar. 
en siiratli bir münakale yolu olan de- Tokyo 16 (A.A) - Yomiuru Simbun 
nizden istifade suretiyle Letonya ve Es- gazetesi Çunki11g hükümetine Ameri
tonya yoliyle anavatandan hareket eden I kan tayyare ve pilotlarının gönderilme
asker ve malzeme yüklü gemileri yıldı- sini mevzuu bahsederek japon hükü
rım harbi esasiyle cephenin en şimal metinin Amerikanın bu tehditkilr vazi
noktasına yani Leningrad bölgesine yetini şiddetle protesto etmesini talep 
•evk etmek suretiyle kara harekatı iize- etmektedir. 

SOVYET HAVA HÜCUMLARI 
Her ı:ünkü Sovyet tebliğ'lerinde hava 

faaliyetlerinden bahsedilmesi Sovyet 
hava kuvvetlerinin muharebe sahalann
d"n U?.lkla•mamış olduğunu l(Österiyor. 
Harbin başlamasından beri 25 gün geç
tiği halde Sovyet tayyareleri hem mu
harebe meydanındaki hedeflere ve hem 
de ııorilerdcki petrol sabalanna ve li
nıanlrıra ta.arruzlar1na devam ediyorlar. 
Bu da Almanların bildirdikleri zayiatın 
Sovyel hava kuvvetlerini felce uğrat
mak için ki\fi gelmediğini gösterir. 

Bitaraf kaynnklardan alınan haberle
re göre harp ba<larken Sovyetlerin on 
binden fozla belki 15 bine yakın tayya
releri \.'ardt Alınanlar<t göre Sovyet1erin 
6 binden fazla tayyare kaybetmelerine 
ra 1•ınen t'lan büyük bir faaliyet göster
mel~ri bunu t-~vit eder. Yalnız sunu iJcl .. 
VE' c-tınek s; rektir ki bu tahminler Sov
yet te' ,)-:'ıl ,-'n° giire vapılmıştır. Çünkti 
Alnırn t h1i !Ierinrle Sovyet zaviatından 
bask:ı ma!I'- "1at : -~evt"ut dP!tıilclir. 

LFNl!\GRAD DüSERSE ? 
Taymis gazetesi başmakalesinde Le

ningradın maruz bulunduğu tehditte~ 
bah.--:ım.k diyor ki: Leningrad henliz 

rinde çok mühim bir rol oynayabilecek- Amerikan üsleri 
tirATLANTtK MUHAREBESt hakkında mütalaalar 

NE HALDE ? Nevyork 16 (A.A) - Taymis g:ızetesi-
Atlantik muharebesinde Haziran ayın- nin as~e~i '?uharrir~ H~nso~ Baldvin 

daki İngiliz zayiatı Alman ve ttalyan- B. Vılkinm fakocya ıle şımalı Irlanda
lara ~öre 877bln tonilato tngilitlere g·· da Amerikan üsleri tesisi hakkında iz
re 329 bin toniliıtodur. Batırıfan vap,; har <;_ttiği arzuyu mevzuu ~derek 
ların 52 si İngiliz, 15 si miittdik, 8 zi bi- y~ıgı bır yazıda bu arz~n~ hı'.. te~
taraf olarak J'ÖStNiJiyor D"' t a da rube balonundan Ve şahsı hır muta)a
beri vapur adedi itiharivl~ ,:~iat ~~r~ dan daha fazla bir kıymet _if~_de ett:ği_n~ 
•a 125, Ni<anrla 135. May1"da 104 ve ~ey~n etı;'ekted;'" ~u .f~bı ~:\er t~sısı 
Hııiranda 7fl gemiden .iba .. ~t ol:nu~- ·t. uzve ~ tkarba .ı1~ . n. 1 an b~ 1 en .sıy~-

t V t ·ı· ı · h"ld" d .•. 'f se ır l(ayrı a ı ı ıçtınap ır net:cesı-ur. e ngı ız erın ı ıı· ' ı ıw avıs avı d' _ • 
7.ayiatı 461 bin ton iken Hazirandan ~29 ıSr • ~ • 
bin tona innıistir. Y·ıni yüzde otuz bir ıyam askeri heyeti 
0zalış hissedilmektedir. Bunun sebebi inga1)Urda ... 
foVL•ta Girit adasında müttelikl•rin Tokvo 16 (A.A) - Domei aiansının 

fazlaca. zayi?t vermiş olm~ları. b:ına bildirdiğine göre uzak şark İngiliz kuv
~mkabıl Hazıranda Rll;' harbı sebebıyle vetlerinin baş kumıındanı general Pop
-\lman bava. kuvvc;ı~ı·ıyle yapılan taar- hamsin daveti üzerine bir Siyam askeri 
ruzların hafı!lernesıdır. heyeti Singapura gelmiştir. 

manzarası sudur: Son Rus - İngiliz an- Ankara, 16 (A.A) - Moskovada hamil hususi trenin bir 8aatlık tevek 
laşması hakkında dünya matbuatının bulunmakta olan Alman, Rumen, Ma- fu esnasında geçenler vatandaşlan 
yazdığı yazılar devam ediyor. Üzerin- car ve Slovak bu"·yu""k ,.e orta elçı"lerı",.]e f d · k 
d J ıa ın an ızaz ve j ram edilmislerdit 
. e durulan noktaların birisi de şu idi. d" ı 
lmz l ik ıp omatik mümessilerini '\'e tebaasını Almanyanın Moskova büyük e 

a anan ves a düpedüz bir anlaşma k r s 
mı, yoksa buna bir ittifak denebilir mi? p-etirme te olan hususi: tren saat 16, 30 on ulenhurg Almanyanın Ankara 

B . ! da Ankaray lmi ı 7 30 d l yük elçisi Fon Papenin mıs" afı"rı" ola ızzat ngiliz gazeteleri arasında da a ge ş ve • a stan-
buna ittifak diyenler de. demiyenler de bula hareket etmiştir. Gelenler garda •ehrimizde kalmış olup yann (bul!'ii 
görülmüştür. B;).$\•ekil M!ster Çörçilin hükümet adına hariciye vekaleti proto- tayyare ile Berline gidecektir. 
Avam kamarasındaki nutku!'dan sonra kol şefi ve Ankara emniyet direktörü Sovyet mümessilleri 
bu anlaşmanın mahiyeti Ingilterenin tarafından selô.mlanmışlar ve Almanya Ve tebaası Karsta 
en_ sa_lahiyetli adamının ağzile tayin büyiik elçisiyle Romanya, Macaristan Erzurum 16 (AA) _ So R 
ed:lm~ bulunuyor. B. Çörçil •pek tabi! ve Bulgaristan elçileri ve şehrimizdeki yanın hali harpte b. l d • vyetl k 
] k b b" "tt"f k R . M Al u un ugu mem e o ara u ır ı ı a tır ve us mılleti acar ve man kolonileri tarafından !erdeki b...... · .. ·· 'll · 1 
· d" b" · litt fk" · d" . . k 1 I =ı "1yası Mume88l eny e te 

~ım. ~ ızım m e ı ımız ır • demiştır. arşı anmış ardır. Türk ve ecnebi mat- asından 144 ki ilik b · h · • 
Ingiliz mebu•larının alkısladığı bu cüm- buat mümessilleri istasyonda hazır bu- ırelmiştir. Bunla~ b" ı\~~ru~ ~ },""t 
1~. ıle son anlasmanın mana ve şümulü- lunmuştu~. Alman, Macar, Rumen ve sonra kendilerine ~:~: e~~~:r:t:~ 
nu anlamı~ bulunuyoruz. Slovak sıyasi mümessilleriyle tebaasını Jerle Karsa hareket etmi tir 
Yalnız soru ima" ııerek li diğer bir su- 111111 ilil111il1111111111111111111111111111111111 1111111 111ilU1111111111it1111111111111 1111111111 111ıl111j1111111 11 ııı ıı ıt 

al vardır: Hitler iktidar mevkiine ııeldi- u· . . 
ği vakit, hatta bundan dahn önce Müca- nıoersıfeye J milyon /ira teberru ede 
delem adlı eserini y32dığı vakit Avru-
payı komünistlikten kurtaracağını söy
lemişti. 22 Haziranda başlıyan Alman
Sovyet muharebesine de komünizme 
karşı savaş manzarası verildiği malum
dur. Bir takını memleketlerin doğrudan 
doğruya ve bir takımlarının sembolik 
olarak iştirak ettikleri bu savaşa ko
münizme karşı bir haçlılar seferi ma-

Profesör Ziya Gün Is
tanbulda irtihal etti 

hiyeti verilmiştir. ---------·----------
Sorulan sual de buradadır. İngiltere C • b 

Rusya ile anlaşıp hatta müttefik oldu- enazesı agün büyük merasimle kaldırıla 
ğuna göre acaba İngiltere komünist latanbul, 16 (Yeni Asır) - Bir mil- hal etmiştir. 
cephesine mi iltihak ediyor? Mihver yon liraya yakın tahmin edilen ~ervetini Cen02esi yarın (bugün) büyük met 
radyo ve gazeteleri mütemadiyen bunu veçenlerde lstanhul üniversitesine terk simle kaldın1acakhr. 
iddia ed'vo~lar. . ve teberrü etmiş olan profesör doktor Merhum servetinin yüzde 

K?MÜNI_ZM YE INGİLTERE Ziya Gün tedavi edilmekte olduğu Cer- kardeşlerinin 14 çocuğuna verilme · 
. Mıster Çorçı1 ı.se avam kamara.canda- rah paşa hastanesinde sabaha karşı irti- vasiyet etmi§ buJunmakt.adır. 

kı beyanatında buna da cevap vermiş- 111111111"' 1111 ııı1111111111111111111111111111ııı1111111 11 1111ııııııt111111111ııııııııır• 11ıııııı11111111111111111111111 11 11 

tir. Basvekil demiştir ki: H d Af 
likH~f~~dakt~~;,;~~!:: ~zmk~~~~ ay arpaşa • yon 
nizmin harbını yaptığımızı söyliyemez. 
Hitler megalonomisile Rusyayı kt'ndisi- t ı • tt ı 
ni müdafaa'!°:'. v.e.Mih~verle mücadeleye ren erı ar ırı ıyor 
mecbur ettig: ıçın hız Rus ordusunu 
takdis ediyoruz. Ve komünistlik umde-
•ine hiç bir an istiralc etmeksizin bu or
Cluya tam muvaffakıyetle!' temenni edi
yoruz. Hitler komi.inizmi kendisine 
dü."ima:n ederken bjzi Sovvet uındesine 
do~t yap1naın1şlır. . 

B. Cörcilin sözlerinden anlaşılan şu
dur: İneilizler son anla•mayı yaparken 
Rus milletini Hitlere ve N32izme düş
man olarak hesaba katmışlar, fakat ay
ni zamanda komün'st olduğunu düşün
memislerdir. $imdiden sonra yapacak
ları yardımlar da Nazilerle çarpışan 
Rus milleti için olacak demektir. Ko
münistlik vasf:ı icin değil ... 

RUS VE İNGİLlZ RU~ 
HEDEFLERİ 
Bir sual daha kaLyor: Acaba İngil-

tere ve Rusya devamlı bir sulh hedef
leri üzerinde bir anlaşmaya varmış ola
bilirler mi? Muahede bu suali cevapsız 
bıraktığı gibi Moskova ve Londrada bu 
hususta sükOtu muhafaza ediyorlar.Yal
nız Polonya hakkında bir anlasmaya 
varılmıs olması mümkündür. 

B. Çörçilin avam kamarasında söyle-

Ankara, 16 (AA) - Buraya gelen kine karar vemıi~tir. Tren Haydarpa 
malumata göre devlet demiryolları ida- dan 7, 15 te hereket ederek 17,20 
resi Haydarpa,a - Eskişehir - Afyon F.skişehire varacak ve buradan 18,-4 
hatbnda. yolcu izd ihamına önlcrnek ve tf" haTe1c:f"tle Afyona 23,45 te muvasal• 

o cuların daha mlisait şartlar altında edecektir. 
seyahatlerini mümkün kılmak maksa- Keza Afyondan 3,42 te hareket ed 
diyle Haydarpa~a - Afyon istikametin- celc olan Tren Eskişehire 1,5 O de var 
de 18 Temmuz cumadan itibaren ve cak ve 9,25 te Eski.şehirden hareketi 
Afyon - Eskişehir - Haydarpaş.. istika- 18,52 de Haydarpaşada bulunacaktır· 
?1;etinde de 19 T ~~muz cumartesinden Trenlerin Adapazarına ve Ada pazın 
ıbharen munzam hır yolcu katarı tahri- dan kar~ıl1kları da vardır 
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Z irai lıombinalar kurumuna ait aletler 

lstanbul, 16 (Yeni Asır) - Zirai kombinalar kurumu namına evvelce ai• 
pariş edilmiş ve bir müddettenberi Bas raya getirilerek orada kalmış olan ilet' 
!erin lı:ıoım kısım memleketimize sevkine başlanılmıştır. ilk partiler getirilmiştir-
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,,Kızılav'' daki ihtilas davasına 
dün devan.. edildi 

diği sözler İngiliz gazetelerinde bir ta- - ·---------
krm neşriyata vesile teşkil etmiştir. Ga- Ankara, 16 (Telefonla) Kızılay edilen eşyanın bir kısmını kendi he.sa' 
zeteler • Müşterek düşmana karşı bi- veznedarı CelAI, vezne kAtibi Sami hına fakat arkadaşları namına satın al• 
zimle harp eden her memleketin bizim muhasebe katiplerinden Şemsettin Ka: dığını, vezne katibi Sami de tahsildar 
müttefikimiz olduğunu bütün m'llet ramızrak haklarında ihtili\s davasına Zücacettin tarafından cebinde görüldil' 
kabul eder> diyorlar. Deyli Telgraf di- bugün(dün) ağır ceza muhakemesinde i(ü bildirilen 2500 liranın kardeşi tarafı" 
yor ki: Hitlerin en ziyade korktuğu iki devam edildi. Heyete Sabri Yoldaş ri- dan motosiklet satılarak kendisine ve-
düs'!!an ~irleşmiştir. yaset etmekte idi. Maznunlar ve müda- rildiğini, veznedar CeHll ise 1939 sen& 

CORCILIN N:oTKU fileri avukatlar mevcut ehlihibre rapor- teŞrininde 20 senelik hayat sigortasınJll 
ALMAN VE ITALYANLAR !arma itirazla tahkikatın genişletilmesi- müddeti biterek 6105 lira aldığını '/t 
Roma radyosunun da bildirdiğ!ne gö- ne gelir ve masraflarının tesbitine dair 3000 lira da emlilk ve Eytam bankasın' 

re Cörcilin nutku Berlinde gayet so- taleplerde bulundular. Şemsettin Kara- borçlanarak 940 senesi Nisanında YenY 
ğuk karr;ılanmıştır. Alman mahfilleri mızrak bir çok yerlerden borç aldığını şehirde karısı namına bir ev satın aldl" 
Çörçilin Almanyanın behemehal yıkıl- müteahhitlerin işlerini takip ederek ko- ğmı, maaşının 240 lira olduğunu söyle' 
mnsı lazım olduğu hakkındaki sözlerini misyon aldığını, bazı mağazalardan kre- di. Muhakeme yarın (bugün) saat 10,30 
tahlil etmekte ve bu şekilde İngilizlerin di ile yaptığı müfredatı fatura ile tesbit za talik edildi. 
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Çörçilin üç gün evvelki bir nutukta ev e ıman arı memur arı 
Almanya ve İtalyaya karşı hava taar
ruzlarının artacağından çok şiddetli bir hakkında 
lisanla bahsettiği hatırlardadır. Roma
dan gelen bir telgrafa göre bu nutuk 
İtalyan siyasi mahfilierinde İngiliz baş 
vekil:nin ma!Cım tehditlerile İtalyan 
milletini bir kerre daha korkutmağa te
sebbüs ettiği şeklinde tefsir edilmiştir. 
Bu mahfillerde denilmektedir ki • Bu 
gün İtalyada bulunan her kes İtalyan 
millet'nin nasıl soğuk kanlıLkla ve yük
sek bir azimle Mihverin harbine iştirak 
etmekte olduğunu müşahede edebilir. 
Her İtalyan bu harbin niçin yapıldığını 
bilir. Eğer Çörçil açık İtalyan sehirleri
nin bombalanacağını sövliyerek İtalya
da tesir yapacağını ve İtalyanları kor
kutacağını ı:ımrnıı; ise ve böylece İtal
yan milletini mağl(\p edece~<ini ümit et
miş ise bir kerre daha haynl sukutuna 

• • 
yenı nızamname 

u~rıyacak demektir.• 
Günün ehemmiyetle teltıkkiye değer 

siyasi bir hadisesi de japon kabinesinin 
istifasıdır. Bir japon gazete'i japonya
mn topyekOn harbe girm•k üzere ehem 
miyetli kararlar vereceğini bildirmekte
dir. İmparator ve imparatoriçe sayfiye
lerindtl> Tokyoya dönmüslerdir. Eğer 
yeni kabinede askeri unsurların nüfuzu 
artacak olursa japonya yeni bir askeri 
maceraya girebilir. Öyle olmazsa kendi
sine çizeceği hattı hareketin daha başka 
türlü olma.ı mümkündür. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Devlet li manian işletme umum müdürlüğü ıne
murlarırun tayin, tebdil, terfi, tecziye usulleriyle bunlara verilecek harcirsl> 
tazminat ve tahsisatı hakkındaki nizam name heyeti vekilece tasdik edilrniştit• 
yarından itibaren mer'iyete girecektir. 
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Rusy a, İn2ilterenin Almanların tngiltere-
müttetiklerini tekrar ye yaptıkları 
tanıyor... hücumlar-
Lon<ha, 16 (AA) - öğrenildij;ine Berlin 16 (A.A) - Alman baş l<1"" 

göre Sovyetler birlijl: hükümeti lnıı:ilte- ınandanlığırun resmi tebliği: ~ 
renin yanı başında mücadeleye iştirak İngiltereye karşı mücadelede A~ 
etmiş olan Yuıı:oslavya, Yunanistan, Bel- hava kuvvetleri Niyukasbl ııe,hr_.rl! 
"- N h k l şarkında büyük bir şilebi ciddi l1B>"'. 

çixa ve orveç ü ümet erini tanımaya ugr-atmışlardır. Muharebe tayyar~elerı• 
karar vermişti. t" 

miz Marııet liman tesisatını bom 
Ankara.da bulun:ın Yugoslavyanın son man etmişlerd:r_ 't' 

Moskova sefir' B. Gavrilovıç memleke- Londra 16 (A.A) - Hava nezaretioı;I 
tini tekrar Moskovada temsil etmek üze- tebliği: Münferit bir Alman tayv•'\ 
,. vakında Moskovaya dönecektir. dün gündüz cenubi Gal ile ıı;arbi İnıı' 

---o--- tere üzerinde ucmuştur. ti' 
Malta yeni bir hava Londra 16 (A.A) - Hava nez~r~. 
hu"cumuna u""radı nin tebliği: Pek az düşman tavare~oıY 

F hil mmtakalarında faal'yette b -~ 
Malta 16 (A.A) - Resmi tebliğ: muştur. Düsmanın bir münferit toY ,~ı 
Pazartesi akşamı üç defa hava teh- resi ııece yansından evvel cenubu !f1' bit 

likesi işareti verilmistir. Bombalar si- sahilde bir yere bombalar atmıs ,·c ~,ı 
vil binalarda bir miktar hasara ~ebep miktar hasar )'apmıştır. İnsanca ... ~ 
olmuştur. • azdır. 


