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Soo yet/ere göre 
[ Ba.JUirafı 1. ci Sahıjede l 

bu ikinci Emp....,..ı;.t harbinde .....tuk
bn kolay ve seri zaferleri kazanarna:mlf 
oı- Hitle. n erkiaı harbiyesi 2000 den 
fala So~ tankı ve top ijitinam ettik
lerini, 40 binden fazla Kml Onla 
efradını esir ettiklerini radyoda bildir
millerdir. Bu tebliğlerinde kendilerinin 
tank, top ve esir kayıpları hakkında sa
kit kaJIDJflardır. Bnnlar o kadar tafra 
r-u. yalanlardır ki tekzibe bile dejmez. 
Hlıkiblte vaziyet bı-miyle bqkadır. 
A imanlar Sovyet hududunda 1 70 fırka
dan fazla asker uJııidab yapmışlardı. 
B-1arın asgeri üçte biri tank veya mo
torlu kıtalardD'. 

ALMAN tLERLEYJŞINıN SEBEBi 
5-,ıt: lwwn l...clode s · e

mit olmasından istifade ederek Alman
lar Larp ilan ebnekııizia lursızl• g-ibi 
b ..... -ı.afan ı.-..eıı..,;...uıe kaJ'fı 
harekele l!'eçmİflerdir. Hududun geri
ıindelol ıNt.lar ıı:nıPla.rMmz Ye daimık 
müfrezelerimiz ancak hamm birinci gü
nü harekette veya ikinci gü"ürde hare
kata i tira.k f l>ul rd.ır. Niza
mi kıtalarımız ise düı.manla temaw. har~ 
bin ancak ~.incü gÜniinde ve bazı ma
hallerde dördüncü gününde ı<ennifl .. r
dir. t,ı., sırf b"nun ;çind;r ki dü""8n 
Riafutok, Grodno Brest, Vi!ono, Kono
yu i,~ale muvaffak olm fordır. 

Al.MAN HEO F! NE 101 ? 
Ahnml erünt baı-biyesi kendi kuv

vetlerine hedef olarak bir kaç gün için
de kıtalanmnm yayı)masma mani ol
malarını ve bize yıldınm do...beleri indi
rerek bir hafta JO-da IGef ve Smu
len . .l<i ilııal altına almalannı ı:ıöstennit
ti. Harekatın 1eyrinden görüldüğü gibi 
Almanlar bu hedeflerinde muvaffak ol
ntam1flarda'. Kıtalanmız yayılabi1mİJ ve 
tav- ediler yı)dınm darbeleri aka
mete uirannJtır. 

tKt TARAF1N ZA YIA Ti 
7 - 8 ııün süren muharebeler ... naom

da diifman uııari 2500 tank Ye 1500 
tayyare bybetnıq ve 30 binden fula 
esir 'ftl'mİJtİr. Bizim aym müddet :ıar
fmdıdd u.yiatmm 850 tayyare ve 900 
bdar tanlmr On bet bin kadar da ka
YIP nrdao. 

BUCONKO V AZtYET 
Alman rad,.......mı bı&a fmut haber

lerine lraryı ileriye lllriilebilecek C"'Pbe
deki vuiyetfn hakiki tabi°"' ..,d,..: 

Hamin l1k ...ı.i:ı Pn6 -.rfmda .,.....,_ 
)'ml eden ha<Wlttan -ğıdaki netice
lerin iati!ınıa miimkiiodiir: 
Al- lrmnandanlığmm tahmln ettiği 

yıldtnm ,,.feri abmete ağnunı.ıır. 
Malıtetıf cepbelenleki ;,birliği tasa\'

"""' .U-e ~. 
A1mu ord- taama hareketi 

ıarııılmtthr. 
Sovyet kıtalan gecikmi, olan yavıl

malanııuı raimen dliımana acı dorbrles 
ladi-lı: So.,,,.et top.-allarinı müdafaa
ya Cl'"T!lm etmelı:tedir. 

stnDEt'U MUHAREBJı:LER 
DEVAM ED!YOR 
Moelı:.,.,. 30 (A A) - ~le üzeri n~ 

ttdill'tl Sovret teb "i!f.: 
C- lı:ıtalanmız Murmansk. Dv!nsk 

ft Luıılı: bölgplPrinıle ..;di!etli mulı ttbe
ltte devam etmişlPrdi?·. Cephenin d·- er 
bal""lerlnde gece keşif harek ileri vu
ku bulm~. Kıtalar tecemmn etmiş 
Ye toı:ıçu dllefl09u olmuştur. 

F1'NLAND!YA HUDUDUNDA 
Bugi1n J\'.areli berzahında devlet hu

dudunu ~~ ı.srarla teııebbn~ Pd•n 
ft bir ~k defa ~ h.•lde h~r defa
ımı!a atıeşli mukabil hncumfarta ağır 
zayiata uğratılan ve illı: mevzilerine 

Almanlara göre 
[ BMtarafı 1. ci Sahifede l 

Berlin, 30 (A.A) - Al orduları 
başkumandanlığının .... : Fev 
bir tebliğde bildirildiği g l Caliçy n 
ilerleyen Alman kıtalan Le rgi · ı:ıll 
etmi lerdir. Cephenin orta a Sovyet 
ordulannın muhasarası s1k:la§tlrılmı ır. 
Şimal i•tikametinde düşmaa .Iurmadan 
takip edilmektedir. Sahilde bulunan Li
bav :ehri i~gal edilmiştir. 

Berlin 30 (A.A) - D.N.B. ajansının 
öj!rendiğine göre Jıavasuska böl~esinde 
Alman kıtalan hücuma hazır Sovyct kı
talarının mukavemetini şiddetli bir ta
arruzla kırmışlar ve binlerce tankı tah
rip etmişler veya ellerine geçirmişlPrdir. 
42 y<>nl Sovyet haYa topu da iğtinam 
edilmiştir. 

-------
Vi,i, Rus ya ile mü
nasebetlerini kesti 

( 8 lnTalı 1. ri <:nl ·ı dP 1 
malik muhabH bildttiyor: lngilterenin 
Madrit bÜyük elçisi Sir Samuel Hor Cu
martesi günü General Frank.o ile uzun 
bir görüşme yapnuşbr. Hariciye nazın 
B. Sumnerin de hazır olduğu bu göriiş
mede son nümayişlerden bah.edilmit ve 
General Franko bu karışılı:.lıklar hakkın
daki fikrini açıkça bildinni,, lspanyol 
hükümetinin bu harekatı katiyen tasvip 
etmediğini sövlemiştir. Hükümet bu 
hareketlerin mesullerini ce:z;ı]:ındıTmnk 
ve bunlann tt>kerrürüne mc ni olmrJt ic;in 
lüzumlu biitün tedbirleri alacaktır. ----

Rus va harbı eski 
harplere benz~miyor 

f Bnıofnr.,i 1 ... (..~,,J.ifrr7c 1 
biyle RııSyada tatbik edilemez. 

Bundan başka Rusların azim miktar
da harp malzemesine malik olduklan da 
~öz önünde tutulmalıdır. Polooyarla mo
tiirlü kuvvetlerin kullanılabileceği yol
lar coğrafi ve asken etütlerlP evvelden 
tayin edilmişti. Rusyada ise hllcum için 
e\"vela Rus kıtalarının yerlerini ke•fet
mek lazımdır. Rus cephesinin uzunluğu 
ve Sovyetlerin çok fazla miktarda harp 
malzemelerine ma.lik olmalan burada 
bambaska şartlar ihdas etmektedir. 

Alman ordusuna nisbetle aynı derece
d~ hazırlanmış. silahlanııu.ş ,;e onun ka
dar tank ve tayyareye malik bir dii«
manla Almanya ilk defa ohrak harp et
mektedir. MuharPbenin Ruslar bakı
mından yeııAne hedefi kıtalarını toph
yacak kadar vak.ıt kazanmaktır Ru• 
kumandanlığının esas muharebeyi 1921 
hududundan doha şarkta vemıeii• n;yet 
etmis oldu~u da tahmin edilebHir. Fakat 
bu huduttan çok uzağa, meseli Volga 
hattına ordularını çekmek niyetinde ol
dui'lına dair hi() bir eınmare me~t de-
ğildir, 

tarded.ı1en diişmanla muhattbel<'l" ol
muştur. Alman piyade tabı.ırlan üc defa 
mevzilerimize lı.Ueum etmi•ler ve halla. 
nmız llııünde 300 öln bırakarak devle• 
hudııdanun iste tarafına cekilınislerdir. 

Dlışman Vi~ limanına bir ihraç ha
rPketine b>şPbbils etmiş is<> de kıtaları
mızın katı harekAtiyle diliımanın ihraç 
müfrl'?:Psi •altilde imha edilmi.tir. 

HAVA VE TANK KAYIPLARI 
D·-nkü mulıar!'belerde U.yvarel •rim;7 

~3 dü1"fan tayyaresi d"' ümıü<lerdir 
Bizim kayıplarımız 23 tayya,...dir 15 
dll.'l!llan tankı tahrip erli1ıniştir. G•ce 
aveı tayyarelerimiz mükemmel çalış
mışlardır. 

1 Temmuz denizcilik bayramı 
münasebetiyle 

Deniz yollarının tertip 
lt6rfez dahilinde 

ettiği 

Vapur tenezzühü 
Bu ıılqaa fevblide olarak yapılacaktır_ Servis Şehir Gazinosu idareııiıı

de olup psiaonım cazı da iştirak edecektir-

Termometre sür'atle diişüyodu. Bu mevcudiyetine bir delil teşkil eder. 1 
geminin buz sahasına yakla.<ıtı~na all- Ayııbegler tlılı: rüzghlann vey8 sıcak 

Y' !ara " ~ )'&M- cereyanların tesirile eriyip k:ırılınağa 
- <lcıf:N aMMma • ~- başlar. Çatlayıp yıkılan biz buz dağı çolı: 
tı. Hava berrak • .sema y1ldızlı vepek il\- uzaldara kadar akseden top gürülttı
tif olduğundan ~ göriilettk buz sllndeıı daha korkunç sesler çıkarır. 
külelerile musademcden ictinap oluna- * 
bileceği tahmin olunuyordu. Çünkll de- Kaptan Smith saat yirmi birde köp-
niz o;atlnndan üç yüz metre yüksek buz rü üzerine geldiği zaman vardiya zabi-
clağlamuı tesadüf olundujhı vaki idi. tinden, yulcanda saydıklarımızdan bir * alamete tesadüf edip etmediklerini sor-

Ay berıılcrin ancak sekizde biri IU du. Menfi cevııp alınca yine azamı teyak.
ll Lünd oldui\una nazaraıı bu d•ğlar k uzla seyre devam edilmesini tavsiye 
yllriiycn bir adadan farksızdı. B:r Ays- etti. 
bel'J(m sualbndaki kısmında ke..,kin ke- Bu esnada bir de geminin içine göz 
narlnr, sivri uçlat" bulunacağlndan ge- gezdirelim. Büyük salonun yaldızlı ci
milerin bunlara yakın geçmesi pek teh-. darlanndan akseden nurani pırıltılar 
likeLdir. Çünkll zirvesi uzaktan görülen arasında dört yüz çift daM ediyordu. 
bir Aysbergin içöndeki kısmı geml- Rengll.renk tuvaletler, simokinU kaval
ınızin altına gelmiş olabilir. Bir buz da- yalar, daha ilk gecelerini yaşayan mes'
i!ının rllı:ll.r üstünden veya altından geç- ut çlftler, bir kaç dakika sonra vukubu
ınesl hnkkında da bir lı;aide mevcut de- lacak faciadan gafil bu neseli kalabalık 
i!ildir. Cok defa bir Aysberg su altında- sanki bir IUemi faniyi tem!!i.I. için burada 
ki muhalif cerevnnlarla riizgl\r üst.üne toplanmııı gibi idi. Orkestra onuncu ve 
gidchllir. belki de yirminci defa olarak ayni ha· 

Berrak bir havada bir Aysbergin yak- vayı tekrar ediyordu. •Bir Sonbahar 
lastıj!ı. ufka yakın semaila buzdan in'j
kas eden s:ırımsı bir ziva ile bel i olur. 
Ölil denizin durması, rüzgfu-lı havadaki 
kımıldamnlarm ıaalması ril7g5.r dhetin
dc bir sahilin veyahut buzun mevcud'-
~ d' almncttir. Karad~n U"Z kta 

F k · rülerine tesadüf olunması 
0 kus sürilleriıun görülmesi; buzun 

rüyası•. 
Hakikaten bu bir rüya idi. Cenneti, 

peri masallarını habrlatan bir rilya. 
Bu muattar ciçek bahccsin.iıı kenarın

da kalan saksılarda boynu bükük, ke
mal devrini ııeçmiş. fakat müz:kten. 
r,üzelikten. zevk VI! ı1<ışedıon sızan taze 
hayat userw;ile canlanmı~ neşeli gurup-

rEMI AS'IR l TEMMUZ SALI 1941 

~ 

ŞEHiR UAD**'tLERi 
Türk der•İzcili
ğinin büyük 

a çok fran
cola f;ıkarılma
ğa başlanıyor 

-- -----
Mesirelerdelıi lıahue ve 
gazino ar sdıı surı.?tte 

lıontrol edi!ecelı-
Sıcaklann arbnası münasebetile hal

kın mesirelere ve bahçelere rağbeti çok 
fazlalaşmı.mr. İnciralttt'.da denizden i>ti
fade için cumartesi ve pezar giinleri hal
kın kalabalığı azami dereceyi bulmak
tadır. Bu alakayı i:;tismara çalı.şan bazı 
kahve ve gazino sahiplerinin muhtelif 
meşrubab. ve bilhas,;a birayı mü.şterisi
ne göre tutturabildikleri fiatle sattıklan 
şikAyet edilmi,tir. 

Belediye reisliği halkın menfaati na
mına bu ııihi eğlence ıruıhallc.rini sıkı bir 
kontrole tabi tutmağa karar vemtlşlir .. 
Belediye memurları gazinoları sık sık 
kontrol ederek fazla fut Öbtcrunesine 
m~ni olacaklardır. 

İnciraltı plajına da daimi bir belediye 
memuru ikame edilecektir. ----
Yol atmira ı laalılıında 
yeni lıar lar-
vnavet daim1 Encümeni dün vali mu

avini B. Ekrem Yalçınkavanm rei•liğin
de toplan.ıru4. Glh.elyalıdan İnciraltı 
mevkiindeki dört yola kadar devam 
eden dörl kilometre uzunlui!undaki tu
ristik yolun katranlanması işi münaka
saya çıkanlma!!tna ve fakat plili mev
'!imi münasebetiyle çok sıkia"'1n S<'yrise
feri kolavla<ıtırmak maksadiyle bu yer 
lun 750 metresinin emanet suretiyle 
yaptırılmasına, İzmir - Torbalı yolunun 
14 üncü kilometresindeki beton menfe-
1.in ve İzmir - Kemalp""3 yolunun meb
dei olan &_.,.efpaşa hastanesi öniindcn 
başlıyan kısmın yaptırılması münakasa
ya çıkarılmlJl olmasına rağmen talip zu
hur etmediğinden bugünkü rayice göre 
yeniden keşifname yapılarak me-ıkilr 
iru;aabn tekrar münakasaya çıkarılma
sına karar vermiştir. 

---------
Yamanlar suya menba· 
ında ısldhat yapıJıyor-
Karşıyakaya verilmekte olan Yaman

lar suyu menbaında belediye tarafından 
hafriyat icra ettirilmektedir. 
Tıkanan 4 meıifez temizlenecek, çat

lıyan bazı su borulan değiştirilerek ye
nileri ferşedilecek, bundan sonra Ya
manlar suyu bollasacağmdan yeni abo
nelere su verilecektir. 

EfesMüzesf 
lzmire bağlandı.. 
Efu harabeleri ve müzesi Maarif ve

klletince İzmir Müzeler müdürlllğilnlln 
nezaretine verilmiş. bıınlan tesüın al
mak üzere Müzeler müdürü B. SaWıet
tin Kantar Selçuğa gitmiştir. 

enizciler yra 

gece yapıla-

Bağcıların bu mevsimde 
yapacakları işler 

Ziraat velı leti, üzüm mahsaliimiizü lıorıımalı 
için neler yapılması ıa zınt geldiğini bildirdi.. 

Ziraat vekfileti tarafından bağ hasta- günlere ilil.ç atmak lilzuınsuzdur. 
lıkları hakkında gönderil= hir tamim- 2 - Bundan fazla göz taşı ve kireç 
de ezcümle d~niliyor ki : kullanmak hem keseye ve hem mahsu-
Bağlarda Pronostan zarar görmek le zararlıdır. 

tehlikesi çok nzalmıştır. Yağmur yağsa 3 - Kısa süren yağınurlar ve yağmu
ve Pronos görünse bile ancak taze sür- run arkasından çok kuvvetli sıcak veya 

J 

bayramı bu~ün! 

ismet İnönünün en 
feyizli ve şerefli 

bir eseri .. 

günler ve yapraklaı'da görünür ve bü- güne., olur ve yaprakların üzerindeki --------------
yümüş koruklar hao-talık tutmaz. Bu darnWar çabucak kurursa göz taşı yap- §·ıuııınııınmııımmınıııııııııııımnııınmm•l: 
duruma göre bundan sonra bağçıların mak lazımdır. ;: 337 J w [ 1 k ;: 
dikkat etmesi lazım gelen noktalar şun- 4 - Bu sene külleme (Ballık) yılı- § aogam Uıar YO •§ 
!ardır : Cıir. Üzümler donUıiceye kadar bağlan E J ğ / ;; 

1 - Yapraklarda danıla yapacak ka- kükürt.süz bırakınamalıdır. A:r. fakat aık § ama ya ÇQ ırı lyOr § 
dar yağmur ya;:dıktan sonra hava kapa- sık bağları kükürtlemelidir. KüldirtU ;: : 
lı gider \'ey devamlı yağmur yağarsa yalnız kullanmamalı, 1/4 kadar kül, ki- § İZMİR ASKERLİK ŞUBESi § 
hemen yağmurların arkası alınır alın- reç veya sokak tozu karıştırmalıdır. § BASKANLii';INDAN : § 
maz taze sürgünlerle neferneler üzerine _Ye~aı;!i~ bu tamimi .. vilAy~t ziraat ~ 337 doğumluların ikinci yoklama-§ 
yüz litrr suya bir kilo güz tru;ı, 0,5 kilo ınudurlugu tarafından mustahsıllcre bil. : larına ı temmuz 941 den itibaren = 
kiı-eç karıştırıp almalıdır. Büyuk sal- dirilmek üzere al&kadarlar:ı tebliğ edil- § baslanacaktır. Mükelleflere ait da- § 
kunlarln kart yapraklara ve eski sür- mistir. § vetiyeler çıkarılm.,,-ıır. Her mükellef § 
~-=.c=~..e-....-~....-J.:Xr..-'".1"-"'.-.~=-:.....-::ee-:;o;7.r.r.r...r.ıc<;~--=--.- § kendine gö,terilen tarihte şubeye § 
HIZLI GİDEN \ FİA r MiiRAKABE =: gelınei:e mecburdur. Kendilerine da- :::: 

E veliye çıkarılnuyan 337 doğumlula- § 
Otomobillere ceza Komisyonu toplanıyor § rın dahi şubeye müracaatleri mcc- E 
Dün akşam geç vakit Belediye zabıta Vilayet fiat mürakabe komi.syonu bu- ;: burdur. Aksi takdirde gelmiyenle- ;: 

memurları tarafından yapılan kontTolde gün öğleden sonra saat 15 te vali mua- Erin 1111 As. Kanununun muaddel § 
bazı otomobillerin fazla süratli gittikle- vini B. Ekrem Yalçınkayanın reisliğin- ;: maddeleri mucibince ~ddetle teczl- § 
ri tesbit edilmiş ve bunları sahiplerin- de haftalık muayyen toplantısını yapa- ;: ye edHcccği ilan olunur. ;: 
den belediye cezaları alınmı.ştır. cak ve ruznamesinde bulunan maddele- ==--==_= -==== 

---- ---- ri müzakere ederek bunlar hakkında * 
Gelenler, Gidenler kararlar verecektir. YOKLAMALAKHI 

Aydın mebusu B. Nazmi Topc;uoğlu NalıU uasıı=-rının gidi~ § Yaptırnaı...-nıara-. § 
İstanbula gitmiş, güzel sanatlar akade- UM& 7 = ,,- -
misi dekorasyon profesörü B. Vedat dönüş yolları § 1941 ihtiyat yoklamalarını bugüne~ 
Ankaradan. Devlet limanlan umum mü.. Her türlü nakil vasıtalarının Atatürk § kadar yaptırmıyan 326 doğurtılulann E 
dür muavini B. Hamit Saracoğlu ile İz- caddesinden Alsancağa doğru geçmesi : temmuzun 2 ve 3 üncü g!lnleri, 322 : 
mir gümrükler başmüdürü B. Seyfi Ay- dünden itibaren belediyece menedilmiş- E doğumluların 4 ve 5 inci günleri sa- E 
dın İstanbuldan şehrimize gelmişlerdir.. tir. Araba, otomobil ve kamyonlar mun- : hah saat 9 da, öğleden •onra saat iki- : 

---- · lazam bir hale getirilen Cümhurlyet Ede askeri vesaikiylc birlikte müra- E 
YENİ BELEDİYE bulvarını takiben CUınhuriyet meydanı- : caat etmeleri 318 dol!umluların da : 

na çıkacaklar ve oradah birinci kordona § 7, 8, 9 uncu günleri öğleden sonra E 
IHŞAA rı geçerek Alsancai!a gideceklerdir.. Av- ~ "'1at ikide şubeye gelmeleri. Bu gün- El 
Belediye Daimi encümeni dün doktor dette otomobiller Atatürk caddesini ta- E ler zarfında yoklaınalannı yaptır- : 

Behçet Uzun reisliğinde toplanmış, şehir kip edecekler, araba ve kamyonlar ise § mak için müracaat ctmiyen bu do- E 
içinde yeniden yııptırılmıısına karar ve- heykelin önünden Ciimhuriyct bulvan- E ğumluların haklarında kanunt ceza: 
rilen bazı inşaab. müteahhitlere ihale na geçerek gidiş yolundan dönecekler- § tatbik edileeeği ilAn olunur. E 
etmiştir. dir. ~ ı.ıuu· ·' • '• ı ,. ııı:ır1111nuu: 

Denizlerde bin bir facia vuku bulurken 
geldiği i;irenildi. Su gelen bölmeler ge
minin plinı üzerine işaret edildiği za
man Titanikin sancak bordasında yüz 
metre uzunluğunda ve la.kal Üç metre 

I genişliğinde bir rahne açıldığı anlaşıldı. 

•erildı. Panike, filikalara hücuma mani 
olmak. için mataforaların baıına nöbet ... 
9-ler konuldu. Vinçler bazırlatıldL Tel
siz S. O. S. işaretini vermeğe başladı. 
t~rete cevap veren gemilerden en ya ... 
kını olan Carpantiya, Titanikden beı 
eaat mesafede idi. 

batmıştı? 
1632 ki$i nasd boplmuştu? 

Titanik ·asıl 

-2-

!ara tesadüf olunuyordu. Yeni başlıyan 
hayatlarında birbirlrine söylenecek bir 
~k şeyleri olan bir kaç genç güverte
nin tenha köşelerinde haşhaşa vermiş, 
istikbaldeki mes'ut tasavvurların plll\n
larını çizmekle meşııul idiler. 

* Saat 23'40 da geminin baş omuzlu-
ğunda takriben üç yüz metre mesafede 
bir karartı gören gözcüler kampana ile 
tehlike işareti verdiler. Pek az sonra 
ayni karartıyı vardiyada bulunan iklnci 
kaptan Murduk da görmüştü. Aysberg
den uzaklaşmak iı;in dümene iskele ala
banda kumandası verildi. Bu uzun boy
lu ağır tekne kolay kolay dönmiyordu. 
Makineler tam yol geri c;alıştırıidL Köp
rü üzerinden otomatik olarak bütün böl
me kapı !arını kapatan elektrikli cihaz 
harekete geçirildi. Geminin 00.. otuz 
derece kadar dönmüıı, Aysbergtcn kur
tulmuştu. Su üstilndeki teııeden yUz 

Yazan: HİKMET İLGAZ 

metre kadar açık geçiliyordu. Artılı: bir 
tehlike kalmadığına hUküm olunabilir
di. Fakat tam bu sırada gayet hafif ve 
geminin altı tırmalanır gibi bir şey oldu. 
Geml durduğu sırada buz dağı cenup 
akıntısının tesirile yoluna devam etınlş 
ve çoktan gözden gaip olmuştu. 

Titanik hafüce sarsılmamıştı bile. 
Y oleulrdan .hiç biri hadisenin farkında 
değildi. Yalnız gemi durunca salondan 
bir kııç meraklı güverteyeçıktı. Deniz 
üzerinde bir şey görünmediği için tek
rar salona avdet ettiler. 

Kamaraaında bulunan ıüvari Smita de 
müsademeyi fark etmemifti. Cemlnin 
!evkakufunu Ayıberııln görülm&aine at• 
federelc ıüratle lı:öprü üstüne çıktı. Hl
diaeyi öğrendi. Bölmelerin kap tıldıib, 
geminin muayenesi için emir verildii!. 
telsizin muhabereye hazırlatıldığı npor 
~dildi. Çarkçıbaıı ile yapılan telefon 
muhaberesinde bir çolr. bölmelere au 

A~a kondenserin denizden alıcısı sinti
neye çevrildi. Tahliye tulumbalarırun 
hepsi çalıştırılmağa başladı. Fakat yara 
o kadar büyüktü ki tedbirlerle gemiye 
~iren suyu yenmeğe imkBn yoktu.. 

Müı1ademeden on dakika sonra gc-
miye ıiren ıuyun irtifaı beş ıneh'eye 

yaklaştL Facia Atlantiğin ortasında vu
ku buluyordu. Yakın bir sahile ;Jıica et
mek imk&nsızdı. 

* Süvari geminin tabliyesi için zabitan 
ile k11a bir müzakerede bulundu. Fili
kalar ancak gemideki yolcu ve mürette
batın nısfını alabiliyordu. Binaenaleyh 
mürettebat gemide kalacak. her filikaya 
oncak kürek çekmek ve dümen kullan
ı'!ak için üç gemici verilecekti. Bıı •eralt 
d hillnde yine bütün yolcuları kurtar
mak kabil olamıyaeağından evvelA ka
dınlor ve çocuklar, oonro ihtiyarl r ve 
nihayet yer kalına ıntitebakl yolcular 
filikalar alınacaktı. Yolcuların mevki 
farkları, içtimai :ıevlyeleri katlyen naza
" itibara alın~mıyacaktı. Gemi zabita
nına her hangi bir karışıklığa mn<dan 
mermem("k üı:ere ıllahlanma~ı ve lüı:um 
basıl ollll'tl& kuvvet istimali .. ıahiyeti 

VAkadan bir saat evvel Tltanike pek. 
Yakın mesafede bulunan Kafüorniya il'"" 
miai hf"lki de müSlldeme olunan Aya-
b,rgi haber verrnek üzere bu ıemiyi 
aramı1tı. Fakıt.t mükerrer t!ITn.ra rağmen 
Titanik ıebizclııi her t~bbüıte ben 
Amerikıt. ile konuşuyorum, mohal:leremi 
iııgal etme diye cevap vermi,tl. Bunun 
üzerine on sekiz saattir vazife b8.$1nda 
bulunan Ka1iforniya tel1izcisl kulağın ... 
elan ahizeyi çıkararak yatainu• uzanm1t
t•. Bu Jtemi Amerikava do~ru yoluna de--o 
vam ederke-n pek y~kında dOnyanın en 
büyük bir deniz facia., coreyan etti~n
den haberdar olamadı. 

* Şimdi er. mühim mesele hi.lô. fi.cia .. 
dan habersiz bulunan yolculara meseleyi 
heyecan ve paniğe mucip olmayacak 
.. kilde izah eanekti. Süvari yanına bir 
kaç zabit alarak 9alona (!'İtti. Yine sa
londa zamanın en meşhur valsi olan 
cSon Bahar Riivaınnın• tatlı na~m,.1~ 
riyle yüzlerce çift dana edivordu~ Süva
T' r-liyle müz1lt ya işaret ed,.rt"k. ~u,dur• 
du. -BtTMEDl-
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Pı altında gizlenmişti- Her cümlem ıt· 
tilıce allıq lltqlıyorda.. 

• - 34 -

l'AZAN: JULES RCMAINS 
Fwt bunlar bir şey değildi; k?,pı~an şidd..tıi bir ali<ış ba<lıvor ve cn """ sı

içeriye girerken merdivenlerin ustu?c rada oturan ~arı gön1lekli gençte biti
isabet eden balkonda yer almış olan yır- yordu. 
mi kadar ıı:ürbilz. yakıı;ıklı delikanlı Konferan.~ıırun sonunda bir allrn; tu
birdenbire bir Va~ner marşı calmağa fanı ba"ladı. Krizantem ~t!l1ınları arnsın
ba•ladılnr. ~övalye!erin muhafızlan gi- d>n ciddiye "me m1imkiin merlrhe ho
bi ellerinde uzun bonızanlar büyük bir lel verm,,;ıen av~ı1dım ve genelik lirleri 
yelpaze gibi açılmış görünüyordu. Me- Baldur Von Schırach'ın örıünd ıC 'eri
rasim içeride de devam etti. Bir salon- len bir kolhı1'a ot·ırdum. Bir z~t kr:zon
dan geçtik: çıkhğı:mız merdivenin her temlerle do:u bıraktığım kCır.1niin 
basıımaitında iki sıra genç nazl duru- öniinde, verd'üim ko.Uoran.•ın Alm~n·a 
yordu_ Konferans verec~~tim salonun hiililı:;as1n1 okudu. B·t, ranc;ızca hqrrıe
lcUrsüsil muhtelif renkte krizantem yı- dikleri h~lde bihük bir zevk ve h•y•
ğınlan altında gizlenmisti. Mii<k'ila!la canla sözlerimi aİkışlıyan ~l·nç nozilorin 
yerimi bulabildim. Krizantemlrr ara- vrrdi~im konrrrrı,.,(it ~n1 · m:ı.Tı:lrı için ya
sında yalnız başnn görülebiliyordu Bu pılmıştı. 
~içeklerle dolu lrürsürl~n konf~ranc:ımı Bav <A> j)p Paric;t ... görPcrfij::;ijmü.z 7a

verecektim. Duvarlar Fnın."'z TPnkleri- mon .hir T'li'n üzeriNI' mubbık ~ l·r.- ·• 
ni tasıyan lrum::.~larla süslPnmic:ti_ tr'k. Bu~ b;r f"'~av\·ur(~u~ buna C -mıe-

SahnP fevkalide bir manzara nrzcdi .. ni~m ve l .. at:'llik i~mini vrrmh:tirn. Kn~
yot"du. Konferansımın ille cüml,.le-rini rennc;ınıcla m~vzuu .o.'\lrnan ruhunı:. t .. -
Fransızca olarak takrire bashdıitım ••· hir rdeeek hir seki1rle tarihi v° Cel•0 fi 
;"'an dinleyicilerimi de tetkik ediyor- olarak te<rih etti"' Biit1" """'imive
<ium. Bu, hayatımda ilk d•fo vakidi. Bi- timle inannığım ,ıihi /l 1man VP Fransız 
rincl sırayı, taŞldlklan sırmalı i.~a.retle>- mill.,tlerinin aı;ırlardnn brri daima t~
rin. parlaklığına nazaran, partinin ileri 7PlenPn suitcfchhiirrı1Prin kurbanı ol
gelenlerinden oldukları anla .. !an, sarı du'·larını feharüz ettirme«• c,J,,tı'Tl 
gtımlekliler ve bir kaç yüz sivil i•~ol et- Gcrrrıani.m zaman znm>n koorisl 0 ri
mJşti. Bunlar arasında ta.nıd1ğım ve(Yane nin kurb~nı ol:ıralc hudutT .ırı irincı C::l'
slma, Fransa sefiri dostum Franroit kil~ikçe bu "1ıifrfehl tim ziyad le•mi" 
Ponset ve ptyeslerimin n1ütercimi bir pek fazla siiphe ve cndisC' eserleri "~i~ 
musevl idi. Dij!ar hazının husu~? Tşn- tPrmeden Latin VP j!ar-p tl"nd~niyn•]prj 
retleri taşıyan ve hemen h"!l"i delikan- ile tesriki m""aiyi kabul ettiM T.amanlar 
lılardan mUtıeşekkil sarı gömleklilPrdi. bu suilefehhüm her kesin nerin~ olarak 

Talebe bunlar mı idi! Hararetli bir azalmıştı. Konfo,.,.ns•mı <u s;\zler1e ı,;_ 
Cl.in!eyicl kütlesi bulmamak imkanı yok- tirdim: 
hı. Her cümleyi bitirdikçe ön saflardan 

Raıya namına s6y. 
lenilen sözler: 

-BiTMEDi-

----------------. ......................................... . 
SA KA A RADYOSU: 
• • 
: R(lGÜNKÜ PROGRAM: 
•••••••••• • •••••••• 

7.30 Program ve meml.- l:et saat ayarı. 
[ Ba~-rafı 1. ci Salıifede] 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajan• haberleri 8.00 

fıd TARAFIN UÇUŞLARI 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 Program ve 
Lozofk!I bu yal.anlardan üç misal ge- memleket saat ayan 12.3,~ Mü•ik : Türk

tireceğini söyliyerek Hitlerin Sovyet pi- ce plaklar 13.15 - 14.00 Müzik pl. 18.00 
lot1armın Alman topraklan üzerinde Program ve memleket saat ayan 18.!\0 
buralıın benimsediklerini göstermek Kon~ : Memleket postası 18.40 Mü
içln uçtuklan hakkındaki iddiasını ele zik : Radyo salon orke~trosı 19.00 Ko
ıılmq ve 1klnun.-ni1941 den 21 haz!- nuşma (Yuva saati) .. 19.15 Müzik: Rad
ran 1941 tarihine kadar Alman tayyare- yo salon orkestrası 19.30 Memleket sa
feri 324 defa Sovyet toprakları üzerinde at ayan ve ajans haberleri 19 45 Mi.ilik 
ac;tuklan halde, ayni müddet zarfında Fasıl sazı 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
&ıvyet tayyarelerinin geçici Arızalar yU- i-füzik : San •oloları 21.00 Ziraat takvi
zllnden ancak sekiz defa Alman toprak- mi ve toprak mahsulleri borsa<ı 21.l O 
lan llzerinde uçmuş olduklarını kaydet- MUzlk : Saz PS<'rleri, t.aldmler ve ovun 
miştir. havalan 21.30 Konu<mn 21.45 Mü:<ik : 
TÜBKİYEYE VEBiLEN GARANTİ Klasik prop,ra.m 22.30 M ınll"ket saat 
Lozofsld bundan sonra demiştir ki : ayarı, ajans haberler., lıorsal:tr. fia!leri.. 
- İkinci nokta Ş"Odur : Ribt,ntropun 22.45 Müzik pl. Z!.55 - :?:l.00 Yarınki 

2! haziranda verdiği notada mart 1941 Program ve kapanış .. 
de Sovyetler tarafından Tlirkiyeye ..-e-
rilm garantinin Almanyııya lmrşa has- tZMIP SiCiLi TICARIT MEMUR-
ııuıne lık hareket olduğu bildirilmiştir_ LUC:UNl>AN: 
Bu de1d~onun '?~tni ne-cwedilmt~ir. llya T aranto ticaret Üııvaniyle İzmir .. 
Bu deklarasyon ne .•çın acaba Al~anla· de Şadırvan •ltınra Çerçioğlu hanında 
ra karşı ~asmane Itır lım:e~~~ ""1~il .et- 4 numanıd• c'ahil; ticartt i•l•riyle i~ti
~e~tedir.: • Sovyetl~ldı~ırltakdı~ . ~Skiye ~al eden llya Tarontonım i~bu ticaret 

ırtl ecab"."1~.~armb"t af gıkal ~r e b0~1"' Gnvanı t:caTrt kAnunu hiilcümlerir.e o:öre 
ye er ır ıgmın ı ar acagını ı · . . . .,0 8 k ·1 .,,_,_ti ş· d" Ahn S ti "1cılın ~ 4 numarMma ayıt ve tescı 
~u....,, r. un ı anyanın ovye er d ıd··· .1• 1 245l ( 14f>~) 
BirliğİDe harp ilin etmesi ilftrine bir f: i ı~ı ı an o.urıur. l 

çok memleketler bu meyanda Türkiye, 
lran ve Afganistan bitarafiıldanm ilan AYDrn C MtmDEtUMUM1Lt(;tN. 
etmişlerdir. Amerika da bitaraftır. Bu DEN: 
izahata nazaran bitaraflığını illin eden 1 - Kapalı •arf ıısulü ile münakasaya 
memleketlerin hepsi Almanyaya karşı konulan Avdın merke7 ceza evi Ml ma-
lıasmane bir vaziyet almı~ demektir. 11 s•ne<ıi ekl'lek ihtivac:na 2.'l-r~9H ta-

BOOAZLAR BAKKINDA ribi,,deki ihaleclP tn1ip whur etmcniM 
tl" •• •· kt Boğazlar meseleııidir : cihetle L•in bu tarihton itiberen bir ny 
. 1"1l!'eı.ı no .... ~ e d-- vıılrufn ol- miiddetlP pazarlıkla iha1e•ine karar ve-

Bıt enn musı~ze n ~~ ·1 • ı rt · ~ '-• bilıni Fakat Bitler bu rı mıs o 110 "" nnmom1ae mucnrrer ev-
lluıtUnU Y:;:n'k derece tiz •afta ve beheri 950 gramlık trk tip ek-
meselederı hah er~~ sonM lotof Ber- mekten J!Ünde az:ımt 350 adet h""abile 
~ ~ Çt~!tt· er, • "ların Sov- bir senelik tutarının hali lıaıır rayice 
lini zıya~.:_ttıgı su:almesdı ~h kkmda .. naz'lan tahmin bedeli J!i120 lirannn ibn-
7etler Bırlı(llle ven . ı a mu- • 

d • • t "Jd"'. • .. l • tir Sov rettir. 
- es:t IS enı ıgını soy emı~ - • d • 

t hükümeti bu beyanabn hakikate hiç 2 - Şırtnamcs! ·~Y ın coza evı ~~-
7.,~ tle , __ .ı.;.,,,, be'"'rı et- di;rHi"'ilnd•n b•dcl•:z ofarnk ahMbılır. 

ı:r ınıtt uygıın oımaw,.- , - th 1 "4 T !I tl P• " b• 
mlş bulunmaktadır. Bitlerin Boğa:ılar 3 - a " < C'1lmuz · · ';' '." -
hakkındaki beyanab Sovyet siyasetinin <Tllnil saat 15 t~ Aydın C.M.U .• lır.inde 

· ı · • nlam ve !dan m,·ı·te•nkkil kom1svon hrafın~an 1crı kı-esa premıp erını a ıyu a · · ...... · -
mıya mföıait kim•eler içirı nydurulmu~ lınacaktır. • 
iftiralardan biridir. Bundan maksat 4 - Taliplerin 935 lirad~n ıbaret m~
Tiirkiyeyi SovYetler birliğine kıırsJ tah· vakkat t•l'linR! ınokbuz.lor·yle hu kabıl 
rik etmek ve· Türk mi!İetinln hissiya· taehhUtlere 1?irebil•0 -k!erine doir m~
tmda nahos bir tesir yapmak ve her ne hali! ticaret oilasından ala.~aklan V0'1· 

bahasına o\u,.,,a olsun Almanyaya taraf- l,:alarını yukarıda """lı ":>nde en f!eç 
tar kazanmaktır. · •aat 15 se kadar komi<ıyon riva5etine 

tevdi etmeleri Uzım olııp il~n da dahil 

Mua. P.~ehane naJıli 
Operatör 

Arit Yurcu 
Askeri Hastanesi operatörü 

ll1uayenehanesini İkinci Beyler 11-1 
numaraya nakletmiştir. 
Tı:.._ Muayenehane 3452. Evi 4042 

olmak üzere her nevi "'"·"~flar mU~te
riye ait buluMOJ1ı.:tır. 

28-1-S-9 2l78 (1439) 

!::: 111111,ltllllffl'l'ttUl'lfll 1111111 rntırtı,1•ıt1tllll11= 

§ otş TABiBi § 
~ FERİT CEMAL Vt;ER § 
§ Muayenehanesini ikinci Beyler so- § 
§ kak No. 72 ve na.kl~tm:Stir. ~ 
2 TELEFO"{ : 4149 :;: =· nuıuı1110:1111111H UUUlh~Htlllllll!llllU!-

'Jl'EJd A..SIR 

1ZM1R S!CtLt TtCARET MEMUR- İZMİB BELEDİYESİNDEN : 
LUCUNDAN: İzmir belediyesi. muha....,beslnde ...ıJııl 

(P.P. Daniclsen :iz.mir yazıhanesi) ti- 20 ve tutan 60 lira maaşlı münhal vazi
caret unvanilc tzroirde birinci kordon- fe için müsabaka lmtilıaru yapılacaktır. 
da 124 numaralı binada ihracat i§lcrile İmtihana girebihnek için en az orta oku
istigal '<len P.P. Danieasen İzmir yazı- lu bitirmiş ve muvazzaf askerliğini yap
hane.;inın işbu ticaret unvanı ve Rifat ınış olmak şarttır. 
Tadıhan ile Hcrman Tramsen'e verilen .Taliplerin nüfus kSğıtlan ve askerlik 
vekiUe!n:ımc ticaret kanunu hükümlerı- vesikalariyle 2 temmuz 941 çarşamba 
ne göre sicilin 3049 numarasına kay! ve günü saat 10 da Belediye hesap lı;leri 
tescil edildiği ilan olunur. ınüdiirlüi'.,'Ünc müracaatleri ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu re5ııü 29 - 1 (1456) 
mührü ve F. Tenik imzası. Otobüs işletme idaresine 300 ton mo-

1 - Vekalebıame 

VEKALETNAME 

torin satın alınması, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhlle bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. Muham
men bedeli 38700 lira muvakkat tcmina-

lzmir ve tevabüne münhasır olmak ve tı 2902 lira 50 kuruştur. Taliplerin te
vazUıancm namına hiç bir suretle mu- minatı Öğleden evvel iş bankasına yah
kavelename akt etmemek ve hjç bir se- rarak makbuzlarile 11-7-941 tarihinden 
nedi adi ve ticariyeye kefalet etmemek 23-7-941 (dahil) tarihine kadar hafta
ve ticarcthanemin kredisi ile ve ona iza- run Pazarte•i; Çarşamba ve Cuma gün
fel•n lıiç bir senedi ticariyeye cironta leri »at 16 da encümene müracaatları. 
~ıfalile imza koymamak ve i•konto yap- 23--1-5--9 2396 (144.1) 
mamak sartile mü~tereken bankalardan 
yazıhan•'11 h•sabına hesabı carimdm tZMiR SULH HUKUK MAHKEME-
rrk verip para almai!;ı he.<abıma l•lan- SiNDEN: 
hu l ve Avrupa üzerine- vesikalı ve vesı- Hazinei maliye ile Benevet oğlu Yü· 
ka"1z 0okleri hankalarn •atmaö-a ve hor aef, llya. Sulana. Ester, Rahel ve Coya
n,.vi evrakt imzalama.~ ve alacak ve rın py1an mutasamf oldukları lzmirde 
horrlu hesabı caril•ri ve kasa kr"dL•i Oruç Reis m•hallcsinde Çirlı:.in sokağın
~ahi acmağa ve emtia d po ve te•hin da 30, 3Z. 30 A ve Kirpi sokağına na
ecl;p kar.ılı/Tında hesabı cari aetınna~a zır l 7, 19 ve bir çatı altında bulunan 
ve para almağa ve p..'lra verme ~ ve b~- ve tamamına üç bin lira ve Cirlün soka
n' mütenllik senetleri konturntobn ve iiına naztr 28 numaralı ve 500 lira kıy
sair e'rrakı imztı:\~ \rP borcu ödivrrt'k meli muhammeneli evler mahkemece 
m.:tll!ll~ ;~·M:ıda vP bnnkıiara namım:ı: vcri1en iza)ei şuyu kararına istinRden 
t .. ! ;" t'dilmio:ı. he:,. TI''Vİ """ti~n!n l"'n:;.;T) 21 /7 /941 Pazarteai giinü saat 15 te lz
Pdert'·I•ri m••~t ... rrnı vccli cm;n c:ıfatPrı mir 11u1h hukuk mahkemesincJe ~ab,ı 
,,.#IO,.i '-lln'!tiğ_;ı v bC'di'li'lC' T?lulr~bil t'?rth vnp1lac.aktır. Bu artbrmada gayri men
h:;c11 t-..,.aM un c ontt~avPle ve se- kullt"re tahmin olunan bedellerin yüzde 
ro"'Hcrl v~ difrer ,..,,r:ıkı ;'117aya ve d•;;cr 75 şi verildiği takdirde talibine ihalesi 
l'l1 1i,,.~e--mt ve ,,."h"s i}.,. piya~arl3n mal ,.Aptlf\caktır. 
~l!'lla~ı. ~t....,~ff:ı V"" \TUpa vı:ıı tst1;ıbu- Ak~i takdirde sahş on gün daha uza
ln <evk ~tme'•e ve dc>vairi ro<miyeve ve- tılarak 3 l /7 f94 I Perşembe günü saat 
ril"'cek arzuhali ve sairt"yi im?'.a.ya ve t 5 te yine dairemizd~ yapılacak ve gay-
1,ilnmnm muamelatı takip ve ifaya v~ ri menkuller üzerinde hak talebinde bu
c1ol'h·udn~ rlo~ıya ticarcthanemin tiçari tunanlar ve daha fazla malUmat almak. 
"'' 1""'eli\tınn eit v 0 mahsus döviz mu- i•teyenler mahkememizin 9 38/2208 
am,..lf!t,nı ifa VP hrr Ü~ aydı: bir vrr..Jr- numC'lralı dosya:ıuna müracaatları lüzu-
cek iföviz o~tvcllcrini l.ın"'.im ve imza mu ilan olunur. 2461 ( 1464) 
etme~e v<> nJmım" kirn almağa ve kira - --------
verme;:" ve ieabı l.olinde iidin~li sahıs- z A y t 
lnra dPvre ve yeni kira ko,;turat.,lanm 176 ıncı alayın ikinci tabur beşinci 
"kt ve hnrim ve im7.a evlern•1'e ve na- bi:l!ültünden almış olduğum terhis tez
ınıma rehin ve ipotek almai':a ·~e gayn keremi zayi ettim. Yenisini çıkartaca
menknl teferrııf( otmeüe ve bu banta I<>- ğımdan eskisinin hUkmU olmadığını 
himde v•rilecck ferol!

0 

vc ipotk takrir- itan ederim. 
!erini kobufo ve tescil ettlrme~e ve tzmir Bornova nahiyesi Sancaklı kö
~iimriik çuval depozitostt ioin bonkabr- yünden 319 dol!mnlu tsmail oğlu Meh-

WWW! EZ 
.SAHİFE J 

= 
ORDU HASTA BAKiCi HEMŞİRELER OKULU· 

HA AİT BAZI İZAHAT 
Ve ofıula Jıayıt ue lıabul şartlaPı 

1 - Ordumuza hasta balı:ıcı ve hemşire y•tlştlrme!t üzere Anlı:.arada M. 
M. V. tarahndan 19 39 sen•sinde açılmış olan hasta bakıcı ve hemılreler olı:.u
luna bu sene de 50 talebe alınAcı.ktır. Okula girmek arzu edenler. bulunduk
la1:' mahallin valillğine, lı:.aymakamlıiiıııa veya askerlik ;ubelerlne dilelı:.çe ile 
muracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sarılı kanun mucibinre bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacalı:.lardır. 

3 - Mezun olanlar alh senelik m..:buri hhmetlerin ı ordu haotahanelerln
de yapacalclar, ondan aonra arzu ed•rlerae memlelı:.ettek bütün aıhhi te•ekkül-
lor lı:.endilerine açzl olacaktır. • 

4 - Tahail müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bet lira 
harçlılı:. verilecek. late ıre ilbulan tamamen okula ait olacalı:tır. 

5 - Olı:.uldan mezon ol nlar. barem lcanununa göre 20 Urs asli maaııtan 
baılamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittilr.ı;e çoğalacalı:tır; bu zaman 
dahi iaşe, glydlnne ve barınma orduya ait olae.skbr. 

6 - Okul 15 Eylül 194 l de tedri•ata baılıyacakhr. 
7 - Okula kayıt ve le.abu! eartlan şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaaoından olmak ve Türk ırlı:.ındar. bulunmak. 
b - Sıhhatı yerinde olmak ve dunımu her iklimde vazife görmeye milııait 

bulunmalı:. (bunu har hangi bir haıtahane sıhhi heyeti raporu ile te.ohlt ettlr
melı:. ve evraka bağlamak lhımdır). 

C - Ole.urun yaşı on altıdan MBİP ve yirmi ikiden yukar• olmıyacalı:.tır. 
d - Kenc!W, ana ve b:.bas.ı iffet ~hllnden olmalı:. (bu vaziyet poliO<"e teT• 

atlı: ettirilerelı:. evralta bağlanacalı:.tır.) 
e - En az orta okul tıJıoilini bithm!ı olmak (eleme imtihanlannda mu

vaffak. olmalı:. prttır) veya bu derec..de taho!I gördüğU isbat etmek (tasdik· 
name veya bunun taadilı:.li bir •ureti muameleli evrakına eklenccelı:.tlr. ) 
.. f .--:-- Evli veya nişanlı bulunmam•k (evvelce evlenip bopnanlarla kocıuı 
olmuş olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müobit evrak le.eza ek
lenecektir. 

g -. Okur sıhhi sebepler dı~ında okulu kendilijiinden terk ettiiil. evlenme 
ıuretl ile veya diğer inzibat! sebepleri• olı:.uldan çıknnı.Jığı alh ıenelilı: mec-
buri hız' ı· · d • ' me ını yapma ıgı veya tam>mlamadığı, ve yahut 11hhl sebepler dı-
tında olı:.udan çıkarıldığı t:ıkdirde tahalr.lr.ulı:. cttiril..-ek mektep masraflannİ 
ta~amen ?deyeceğine ve göstcrdi~i ,reaikaların tamamen doğru olduğuna 
daır noterlıkten tasdikli ve kefilli bir taahhütname verecelı:.tir. 

8 - Yukandalı:.i şeraiti haiz olan okur, okula lmtihanau: olarak kabul edi
lecektir. 

9 - Yulı:.andaki rr.add.I•r mucibince evralonın ınuamelealııl bitirenler
~en, vil&.yet, veya kaza, merk~zlerlnne oturanlar bu malı:amlar Teya aıker
lilc ıubeleri vaaıtaaı !le evralı:lannı doğrudan doğruya Ankara nıerlı:.ez lıuta
hılneai baş tabibi ve okul müdürlüğiJr.e gönderilecek.lerc:lir. 

1 O - Müracaatlann Ağusto. 1941 nihayetine kadar aonıo er<ıirilmeal ıa,. 
zınıdır. 

il - Olı:.urlımn lı:.abul edildilleri ve melı:.tebe haerket etme tarihleri aynİ 
makamlar tarafından kendilerine bildl.rilec:elı:.tir. 

12 - Kabul edileceltlerin okulun bulunduğu Anlı:araya kadar gelmek n 
okulda tekrar yapılacalı: sıhhi muayene neticeoi haatalıklan tebeyyün edeD
lerln memleketlerlno ııitmelt için masraf edecelderi yol paralan kondileriM 
alt olca!ttır. 

Ankara Merkez Haatahaneoi Baş Tabibi ve okul müdürü albay 
Dr. Şaban Baratçoo 

17 20 23 26 29/Mayi,. 1 4 7 1 O 13 16 19 22 25 28/Haztra,. 
ve 1 4 1 10 13 16 19 22 25 28/Temuz n 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/Ağuetos/1941 180<\ illi) 
~an alınocak teminat mcktuplannı alma- met G!lzer. 1471 
~· ve gilmrill!c vermeğe ve tieal't't oda•l'e Emniyet umuna müdüPlüğönden : 
bo...,. muamcll\hnı takip, ifa ve intı>r' Z AY t Zabıta memurları için azı 5400 çoğu 5600 çift getir 2/7/941 tarihi.ne mil• 
ve İzmir ve teva'>ilncle J:: 0 1"<'k sahipl•rih hmir z:ıbıtasından aldıjbm 32-2717 aadif Ç8118mba ııünü saat 15 te kapalı zarf uauliyle aabn alınacak.br. 
UYIJ..""1a ve anlasma neticl'si ve ııerek numaralı ikamet tezkeremi kaybettim. Bir çiftine 8 ııekiz lira flat tahmin edilen gelirlerin nUınune Te tartnamemıl. 
icra veya resmi ve hwu.<I •air devoir Yeni•inl abcağımd.ın eskisinin hükmü görmek. iatiyenlerin umum müdürlük. sahn alma lı:.omisJ"Onuna mllrııcaatlari. 
ve mües.<esatta yapılacak müzoye~cle- olmadı~ını ilfuı ederim. Münalc~ya girecek.lerin 3360 liralık muvakkat teminat ma!tbuz nya ban
re l~tirakle ve pey sürmek •urefllp his- Yuııoslavya tebaasından Fev:rullah ka mek.tubıyle beraber 2490 sayılı lı:.anunun 4 cü maddesinde yazılı belgelerla 
~,.,.ız namıma ııayri menkul almai'a ve oillu tsınail (1470) komisyona vermeleri. 16 21 26 1 2101 (1347) 
bedellerini vPrme~e bu hu...,ıslarda tan- § ııııııımııııııııııımımnnınmıım,1111 :nınnı§ 
zimi ı~~ım "Plen bilcilmle .-vrak ve d,• - - Devlet D iz il f 
fa ir ve ~icillôt ve evrakı ~aireyi tami~ § Tab"atm $lla kay • E en yo arı zmir Şullesl MaclÜPIÜ• 
ve im?ayll velha<ıl htı'ltl<U m•zkOrun § nahları Seferihlsarm ~ ğünden : 
müt•vakkıf roldu'\ıı ıımıının kitlli.•lni ~ Karakoç ılıcaları =-= Körfez vapurları ile parasız seyıılıat için verilen parasız pasoların değiştlrll. 
ifava ve bunı!an """n müııt•,.,.ken ti- mesfııe ~lanmıştır. 15 temmuz 941 tarihinden itibaren eldeki ~-tar h!J.küm. 
cnreth\lnc-m nom VP he-c;nh1n"' ticaret ve-- E Kum, müzmin romatizma ve bil .. 5 -'•- dd--'---- dan ~ 

h si "k L-~-• kl - 0
""" a .,......,cağın alfilaıdarlann bu tarihten evvel mlidUrlyetlmlze mUraca-

kMctin•• t••k·ıı .~,·1mı h!rlikl•- bani ;: &."51> yati """""1 arma .ıfası = -' --•---· d "'""--' ' v • r • - + • havalisi halkın - a..,e ,_..,....~ e...,.;..~erı llAn olunur_ 2470 (1469) 
!e.mfilen d.•hil olmağa v• bu hon!.•ld ev- ;: sayın ızmır va ca E -:=:::=-·-:-:::-::=:---:-::-----------------_.:.::..::::::~--.. 
r:>k v• f 0 ahhiitnome v• mukaveleleri im- §tecrübe ile sabittir. 5 IZMJR ASLfYE BtRINCt CEZA 
zaya ve to<okkiil o!mi• ve eMcek ih :: 20 HAZİRAN 1941 den itibaren 5 MAHKEMESINDENı 
raca! icra komitelerine girmei'<e ve hu §açılmıştır. Te .. if edecekler öğleden:; Milli Korunma kanununa uh lif 
birliklerin statüslin:i ve bıı i•ler zımmn §evvel Ba<mahanede belediye gara-§ olarak hlıve iht1'-•- yapm·'·t m açl 

"' - - · d "'-f ih' tobli 1 · U - 1'IHl "" an "" u eh verilecek h 0 r tiirlii t ahhü!name VP. :;: ıın a °"' t' ı;'"'" 0 ~er~] ~ -E Keatane pazarında 29 numaradaki dük-
mtıkavdoleri im7ohnağa ve bu i~lorin § ~acadat el:'.fuseme e.~ d '1 ra beh erın-51 kanında Zahire ticaretiyle me~gul Ka-
lemini için ırercl<- tabrrur etrıiş ve ge- § e e .nu _cu;- an arıru eme- E mil oğlu Hayri Kaoabalı haklı:.ında yapı-
rek•• bundan sonra tekarrur edooek her :; hal getırmelen nca olunur. S lan dunıtmada: Maznwı Hayrinin mev-
türlü !tartlr1 ~ra i:;tir.ıke ve imzaya ve :; ..ı._tUJl1t11ı:::::aı.:.;u,11u··.ıtp1uıuuuu11!H.ill!!'": cut 1 Z ÇUTal kahveyi zahire çuvalları 
Tiraret vekMetino ve sair bilci.imle ma- Dr. Te11fifı Raşlt Uysal aruına istif etmek. ve yarım çuvalı da 
ırnmat.ı kar" teahhUtJ,•re girim>•ğe ve Her gün Hasta kabul eder. mağazasının bir odasına ııalı:lamak. aur&-
icap •den hü:Un cvra'.·ı im•aya v• li- Muayenehane : Kestelli caddesi No. 62 tiyle flatlerln y{llı:aelmeeinı beklediği sa-
'""" v• sohil '1hhiye dairelerile .rümrilk Pastacı fınnı )'11J1lllda bit olduğundan 3780 sayılı lı:.anunun de-
ve po< a ve telgrafl an""• ıit l'tUam•llltı TELEFON : 4360 i!fe!1 32, 29 /2 inci maddeleri muciblıı-
takip ve imzaya ve ileride İzmir ve te- § llHııı1111ııuuı,uuuınuı.~ 11 • 11111 11111Ulllllllll~ ee .-e taktlren on be~ gÜn mGddetle hap
vabiinde !ec"Süs ve takarruru melhuz E Memur GJ'anı')70P i§ aine ve 75 lirıı. ağır para cezuı ile malt
ve muhtemel ve tlcarethaneml a15kadar § Muhabere ve muhasebe ;,!erinde :; ki\miyetlne ve yirmi gün ticarethanesi
cdebilecek !kari mahiyeti haiz her tür- §vukuflu İnı;ıilizce iyi bilen bir memu- § nln kapatılmuma ve 764 kilo kıdıvenin 
!il to<ekkül ve •kari kn'.'llbinnonhrda E ra ihtiyac vardır. Fransızca bilenler S müsaderetine Te adı geçen lı:.anunuo 
heni temsile ve ir~bı halinde ticnrethn- g tercih edilir. Yazı ile posta kutusu E 63 cü madeaine tevfilı:.an bu hültüm iz. 
nemin id>rl ve ticari işleri için Tiearet g 242 ye mliracaatlerl.. 51 mirde ınüntefir Yeni A.oır gazetesiyle 
veHleti standariza•von kontrolörlerine : ı _ 5 (1444) ;: !!Anına 26/3/94 l gününde le.arar veril-
'1\alın cinsi hakkınl, müracaata ve bu ·111ııı111111111ıııııu11111111111111111ııııııııııııı111111= mit ve hüküm temyiz mahlı:emeai 3 cü 
!:ıusu•taki kontrol k5ğıtlannı imzalama desi Alyanak b:an tiçllncll katta P.P. ceza dairesinin 7 /5 /941 tarih ve 
~a ve tioarethoneın namına lebime da Danielsen. 10 Haziran 1941 1574/3927 numaralı il&.mı ile tasdik 
va açma,":a ve aleyhime a~ıl'1\I~ davalar- fmza edil ı.:. lı:.atil ld 
na beni tem•ilc, ınildnfanya, karar alma- On Haziran 941 tarihli bu v•kAletna- ırua:re ·"'-'- eşmif 0 uğu ve hükmün 
I':>, alınmı~ kar~rhrı tatbike, icra daire me altına konan imza şahıs ve hüviyeti et~ bulund(f46~a)n olunur. 
lerlnde haoi7. veıı.,,:ıi!> müzayedeye iş maruf PAUL PE'l'ER DANtELSEN'in 
Urake, Hef~n. Pleldrik, hava~a7ı, •ehlr imzası olduğu tasdik olunur. 941 senesi 
suyu vel'ıa<ıl runn mümasil mUe.se•at Raziran ayınm 10 uncu Salı gUnU. 
ve şirketler nczdlnd~ - kontuTat yap· I a~l Il suret: 
mağa, feshetıneğe, dopoz!to verme5e ve 860 H. 
almağa - ve leh ve aleyhimde açılını< ve 215 N. 
açılacak bilumum dava ve takiplerden 780 Y. 
d"layı Türkiye cilmhuriyeti mahkeme- 720 D. 
!erinin, mecli<1erinln dairelerinin ve 520 T. 
müeS<e.•elerinfo h•r bir kısım ve dere- 200 K. 
ccsinde her ~ıfot V• tarik ve •Uretle bP-
ni t•'Tl<ile hak ve menfaatbrımın muha- 3295 
faza."1 i~in lüzum oıör•ooJrleri her bir Bahçekapı dördün~ii vakıf han tstan-
muameleyi mli•••r ken ıla ''e icraya ve bul üçüncti noteri H!i.amettln Haydar 
davalar hususunda avukat tavin ve az- Çamer. 
!ine ve yalnız !!Ümriik ticar•t oilMl, bor- Resmi ml"ihllr ve imza. 
sa, posta ve paket ve telgraflıRnelerdeki 10 Haziran 1941 
ve bilumum bir1\klerdekl blhımum l<- Bu suretin 10 Haziran 1941 tarihli ve 
lcri ve kontrol beyPnnamelerinl ve ev- (7M6) tevmiye No.lu a<lına mutabık ol
rak ve saireleri IT'füıf•rid•n takip, ifa duğu tasdik olunur. 1!141 senesi Haziran 
ve im7aya me7.un olmak ihere Türk te- ovımn 10 uncu Salı ı?ilnU. 
baasından Rifat Ta<lıhan ile Alman te- İstanbul üçüncü Noteri Hüsamettln 
'>aasınd•n Herman 'l'rnm~en'i vekil na.~ ffaydar Çamer. 
ve fayin ettim. 45 kuru..~luk dam~ pulu üzerinde res-

ADRES: t~tı>nbulda A•>ref ndi cad- .t mUh(lr ve imza 

MENEMEN SULH 
KlMUCtNDEN: 

HUKUK. HA-

Şuyuun izalesi suretiyle oatışı mulı:.ar
rer Menemenin Kaaun - mahallesi 
Mustafa Kemal p- eaddeainde 24 oa
yılı üç odalı hanenin birinci arttırması: 
20/7 /94 I Pazartesi saat 11 de yapıla
cak bu arttırmada kıymeti mukaddereai 
olan 250 liranın yüzde 75 ni bulmadığı 
talr.dirde 30/7 /94 l Pel'fCmbe günü 
saat 1 1 de iaa le.ılınacak ile.inci arttır
ması aonunda en çolı:. arttıran uhteaine 
ihalei k.atiyeai iaa lı:.ılınacağından isbu 
gayri menkul üzerinde bir halı:. iddia 
edenlerin arttırmadan 1 5 gün evvel ve
saild müsbiteleriyle müracaatlan alca! 
takdirde haklan tapu siciliyle mukayyet 
olmadığl talı:.dirde paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır. Mü,terl tapu harcı ve 
della!iyeden mesuldür. işbu ıenılt dai
resinde isteklilerin yüzde 7.5 pey akça
slyle baş kitabete milracaatl•rı ilan olu-
nur. 2452 (1463) 

lZMJR MANIFA TURACILAR BtR· 
UCINDENı 

S/Ternmuz/941 Cumarteei gilnü ıaat 
14 de birliğimizin yeni manifaturacılar 
çarıısında 12 numaralı binHında alell· 
de umumt heyet t<>plantuı yapılacağın• 
dan birliğimizde le.ayıtlı adlann birlik 
binasına temflerl rica olunur. 

RUZNAME: 

1 - idare heyeti rapor ve geçen Jil 
heaabının tetlı:ik. "" tud.ilı:i. 

2 - Yeni yıl bUtçeelnln taadik.L 
3 - Yeni idare heyeti aeçlml. 
4 - Mürakip ııeçlmL 
5 - Birliie lcaydedllecelı:. azllar'da 

aranılecak ııartlann teobld. 
2465 (1467) 

IZMIR ASLiYE OÇONCO CEZA 
H.lKIMLIC:INDEN: 

60 lı:.uruı loymet talı:.dir edilen boyayi 
80 le.urup. satmalı:. suretiyle milll korun
ma lı:.anununa muhalif olarak ihtiU.rda 
bulunmalı:.tan maznun lzmlrde Şeritçi
ler çarşıamda 1 numarali dükklnda Ne
sim oğlu Y ako Navari bale.kında yapılan 
açılı:. duruıma sonunda: lzmir f!at müra
kabe komisyonunca clrin boyalarına 
konulan 60 lı:.ul"Uf fiatten fazla flatle aa
lıf yaphğı mahkemece dinlenilen phlt
lerin ıahadetleri ve fiat mürakabe lı:.o
misyonuı'ldan gelen ccvaplariyle anla• 
F:tl<h~ından suçlunun harek.11?tine uyan 
3954 numaralı kanunla tadil edilen 
3 780 numaralı kanunun 3 l ci maddeel· 
l'in ile.inci fıkrası dellletiyle 59 cu mad· 
denin 3 cii fıkrasına tevfikan 25 lira 
eıVır para cezasiyle mahlcômiyetine 7 gün 
müddetle mezkur bir numaralı düklcanm 
kapatılm .. ına ve T. C. K. nun 36 ci 
'lladdealne tevfikan elde <'dilen iki pa• 
k.ı boyanın mfiaaderesine ve harç tari
fesi kanununu ı 50 el maddeıııinin 3 cü 
b•ndiyle 52 el maddesi mudbinee 200 
kuru~ duru,ma harcının lı:.endlslnden 
•lınma•ına ve bu hükmün gazete ile 111-
nı ile ilan bedelinin de keza ıuçludan 
t•h•iline 5/61941 tarihinde suçlunun 
Yİcahında karar verilmı.!I olduğundan 
karar dalreslnd• işbu hüküm ilan olu• 
nur. 2461\ (1466) 

FOSF. RSOL 
FOSFARSOL. Kanın en hnyııtt !asım olan kırmm yrıvarlacıldan tuellyerek ı;ololhr. Tatlı I~ temin eder. VUruda 
devamlı gençtik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak &Sllbl bulınnlan, uylmııa.dufrı giderir, Mnannld lnlobazlarda. 
bar.ıak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatllnieye, Sdma nebhatlerinde, Bel ce..-şeldii!J ve ademi iktidarda ve kilo ıı1maktıı 
fll:vıtnı hayret faideler temio eder. 

KAN, KlJVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFAR.'lOL'ürı: Oii!er bUtUn kuvvet ,urrıplanndtn flstlln!Uift DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, ISTIRA 
TEMİN ETMESİ ...., ilk krıllanıınlarda bile teııirial derhal göstermesidir. 

&hluıt Veklletinbı nmıt mlbude.ınl haizdir. Her -.ıede bulunur. 
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ASKERi VAZIYET Yeni hava akınları 

4700 Rus tayya- In2iliz ve Alman 
resiniıı imha tayyareleri 
edildiği müba- faaliyette 
la~a olsa S?erek -0---

ınailizler Alman tebliğ. 
ıerine inanmıgorıar Japonya Rus~a

Y ı ldırım zaferi ka~a- ntn ma~lup ola
namıyan Hitler Al· ca~ına kani! 
maoları avutmağa 

-0--- ingUizler Almanyanın 
Muhasara edi:enıer Al· şimali garbisine hücum 
manJar mı, Ruslar mı~... ettUer • Almaıt afıını 
Litvan·ua ve Leton...,ada· mahdut oldu.. 

-' -' Londra, 30 (A.A) - İngiliz bombar-
hi Sovyet lıuvvetleri dıman tayyareleri dün ge.:e Alınanyn-

tehlilıede.. nın şiınali garbisindeki hedeflere hü
cum etmişlerdir. Radyo g-ozetesine göre her iki tarafın 

trbliğleri ,.skeri vaziyeti ,,ark cephesin
de şöyle hüliisa inık8nını veriyor : Bü
tün cephe üzerinde wnuml olarak iki 
bölgede en şiddetli muharebeler cere
yan etmektedir. Bunların birisi Misnk 
böl~csinde, öteki de Lusk bölgesindedir. 

Londra, 30 ( A.A) - İngiliz hava ne
zaretinin tebliği : İngiliz hava kuvvetle
ri burrOn gündüz harekatında Bremcn 
ve Olclcnburgu bombardıman etmişler
dir. İngiliz hava kuvvetleri ~imali gar
bi Almanyada havanın bulutlu olmasın
dan istifade ederek gündüz Bremen 
doklarına ve Oldenburgd3 cenup eşya 
garına taarruz etmişlerdir. Brcınen dün 
gece de bombardımana uğnyan h~def
lerden biridir. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Londra, 30 (A.A) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet ne7.Metlerinin dün ak
şam neşredilen tebliği : 

Pazar günü akşam saat 18 e kadar 
İngiltere üzerinde hiç bir düşman tay
yaresi U('mann~1r 

Birinci derecede mühim muharebele
rin l\linsk bölgesinde vuku bulduğuna 
hiç ~iiphe yoktur. Çünkü her iki tarafta 
~n büyük kuvvetlerini ve nrhlı te~ek
küllcrini bu bölgede muharebeye iştirak 
ettirmis bıılunmaktadır. Dünkü AJnı:ın 
resmi tebliğlerinde Bialistokun cenu· 
bıından ve simalinden ilerliyerek l\linsk 
önlerine kadar uzanmağa muvaffak olan 
moförlü ve zırhlı ku~'Vetlerin Bialisto
lr.un doğu bölıresinde iki Rus ordusunu 
tamamiyle ihata etmiş olduğu ve birkaç 
~in zarfında bu ordulann ya esir veya 
imha edileceği bildirilmitsir. · Londra, 30 (A.A) - İngiliz hava ve 

Almanlarm bn iddialarına Sovyetler dahili emniyet nezaretinin bu sabahki 
de ~ <rekilde cevap vermektedirler : tebliği : Dün gece İngiltere üzerinde az 

Evet, Alman motörlü birlikleri seri mikdarda düşman tayyaresi uçınuştı.ır .. 
bir yürüyüşle Bialistolrun şimaJ ve ce- Bunlardan biri düşüriilmüştür. Şarki 
nuhundan ilerliyerek l\tinsk önlerine İngiltereye bir kaç bomba atılmış ise de 
kadar gelmislerdir. Fakat Bialistoknn hasar ve zayiat olmam1stır. 
doğusunda Lida Volkovik hattında Al
man piyade kıWarmın ileri yürüyüşle
ri durdurulduğu icin asıl muhasaraya 
girnıiş olan şimdi Ruslar değil, ımsnk 
önlerine gelmiş olan Alman motörlü !a
talarıdır. Bu itibarla buradaki muhare
belerin neticeleri Ruslar lehine tecelli 
edecektir. · 
Lu~k - Brodi - Lemberg bölgelerinde

ki yarına harekllbna gelince : Almanln
nn burada muvaffakıyetlerini tevsi icin 
Luskun doğusnnda Novgrad - Şipetoska 
istiknmetinde çok büyük piyade t~ek
külleri kuUandıklan bildiriliyor. 

Sovyet tebliğine göre bu bölgede ta
arruzlar tanıanıiyle püskürtülmü~ otdu· 
ğu gibi taarruza iştirak eden piyade 
motörlü birlikleriyle zırhlı tesekkülleri
nin büyük bir kısmı imha edilmiştir. 

RO!llANYA CEPHESİNDE 

ALMAN RESJl.ft TEBLtCt 
Bcrlin 30 (A.A) - Alman orduları 

ba•kumandanlı!lının tebliği: 
tngiltereye karşı deniz harbında 29 

Haziran tebliğinde bildirilen düşman 
deniz kafilelerine yeniden hücum eden 
denizaltılarımız 25400 tonilato hacmin
de başka beş vapur daha batırmışlardır. 
Bunlardan bir tane~i bir muavin kru
vazÖrüdür. Bu hrtreket netic.er;inde bu 
suretle 96100 tonilato hacminde dü~man 
vapuru batınlmı~tır. 

Savaş tayyarelerimiz gece bir vapur 
kafilesinP hücum ederek ceman 23 bin 
tonilato hacminde ile ticaret vapunınu 
batırmışlardır. Batırılan vapur1ar ara
sında büyük bir nakliye gemisi vardır. 
Humber nehri liman te•L<atına da hü
cum yapılmıştır. 

Romanya cephesinde Rumen ve Al- ALMANYA tl"ZERtNDE 
man ordularının mühim hiç bir hare- Düşman 29-30 Haziran gecesi Alman-
keti görülmemektedir_ Bunların daha yanın şimal sahiline bilhassa Hamburg 
ziyade Sovyet kıtalarım cenup bölgesin- ve Brenıenin haTkla sakin mahalfolerine 
de tesbit etmek vazifesini üzerlerine al- karsı yanınn ve infilak bombalan atm1')
mış oldukları anla.."1lıyor. Bu cephe kıs- tır. Sivl1 halk arasında bir kaç ölü ve 
ınındaki durgunlul!un her hangi bir ha- yaralı vardır. Bir çok binalar hasara uğ
reketi temin etmek maksadına matuf ramıştır. 
olmasından ileri ııeldil!i kanaatindeyiz. Hava hücumlarında müdafaa gece av-

BALTIK HAVZASINDA cı tayyareleri ve hava dafi bataryaları 
Şimali şarld PrUsyadan Kovno - Du- çok muvaffakıyet kazanarak 12 dii•man 

naburg istikametinde harekete geÇmiş tayyaresini dilşürmüşlerdir. 
olan Alman kıtaları Don nehrini şimale - ----
doi'.,'l'U geçerek Donaburgu ışgal etıniı;- Habeıistanda bir şehir 

_ lerdir. Bu Alman kol~un inkişafı Bal- 11e bir ital...,an qenerali 
tı kınemleketlerindeki Sovyet kıtalan- -' 
m çok müskül bir duruma düşürmüş- daha ele geçirildi.. 
tür ki gerçi Şolen bölgesinde Sovyet ---<>--
kıtaları elan mukavemet etmekte ioıe de Kahire, 30 (A.A) - İngiliz orta 

çalışıyor diyorlar 

uB. Hitlerin oldufıça mü· 
nalıaşa götürür bir teb· 
liğ neşrine mecbur fıal· 
ması fena bir.işaret 

sayılmaz .. n 
Loııdra, 30 (AA) - Gazeetler şaı·k 

cephesindeki harekata ait Alman tebliğ
lerini tahlil ederken Alman iddialarını 
ve bilhassa harbın ilk günü zarfında 
Sovyetlerin 1811 tayyare kaybına mu
kabil yalnız 31 Alman tayyaresinin dü
şürülmüş olması iddiasını şüphe ve te
reddütle karşılamaktadır. Gazeteler Al
manların Minsk mıntakasında oldukça 
ilerlemiş olmaları ihtimalini gayri müm
kün görmemekle beraber umwni intiba 
şu merkPzdedir ki daha ziyade sansas
yonel haber veremiycn Hitler yıldırım 
harbınR ve kat'ı ilerlemelere alışmış 
olan Alman halkının hayal inkisarına 
mani olmak için mutantan bir tebliğ 
neşrine mecbur olmUştur. Netice olarak 
harekatın seyrini şimdiden tahlil etme
nin mümkün olmadığı ve fakat Hitlerin 
oldukça münaka.a götürür bir tebliğ 
neşrine mecbur kalmasının fena bir isa
ret s;ıyılmadığı kaydedilmektedir. 
TAY!IDSİN YAZDIKLARI 
Taymis ııazetesl başmakalesinde di

yor ki : Bir ha {ta içinde kırk bin Rus 
esiri bu derecede büyük harekat esna
sında a<gari bir rakamdır. Muhakkak 
olan cihet şudur ki ' bundan evvelki 
harplarda havalarda müdafaasız bıra
kılmış olan hasımlar gibi Rus hava kuv
vetleri semalardan kovulmamıştır. Hal
buki bunlar kovulmadıkça düşman bir 
netice alamıyacaktır. 

Bu esnada İnııiliz hava kuvvetleri Al
manyaya ve isgal altındaki araziye gece 
gündüz hiicumlarını siddetlendirmisle"' 
dit vr halen bu sahada Rusyaya doğru
dan doğruya yardım için her şeyi yap
maktadırlar. Moskovnya derhal bir he
yet gönderilmesi hususundaki sürat 
bundan başka sahalarda da İngilterenin 
vakit kaybetmek niyetinde olmadığını 
ve İngiliz inıparatorluğuyle ayni davada 
çarpışan Rusyaya yardım için başka 
tedbirler de almak i'tediğ:ni göstermek
tedir. 

DEYLi TELGRAFIN BİR DİKKATİ 
Deyli Telgraf gazetesi cenupta mü

him bir bcilgede tam Rus arazisine gir
mek için Alınanların hrılll çarpışmakta 
olduklarını bizzat itiraf ettiklerini kay
dedlyor. 

-------
li1'.Gl1.IZ. RUS MÜZAKE
RELERi DEVAM EDiYOR 

Ne ~bi askeri 
meselelerin ko
nuşuldu~u ~izli 

tutuluyor 

Alman kıtalarırun Duna bor bu almala- ""rk karargtıhının tebliği: Libyada va
rından sonra bu Sovyet kıtalarının ana ziyeıte hiç bir değişiklik yoktur. 
memleketle lrtibatlan hemen hemen ke- Habeşistanda lıalyan kuvvetleri Li
silmiştir, denilebilir. Almanlar Lenin- nuyu tahliye etmişlerdir. Vaktiyle ln
grad yolu üzerindeki Pisburgu da elle- @iliz aomalisinde ltalyan kuvvetlerine 
rine geçirecek olurlarsa L!tvanya ve Le- kumanda etmi olan General Berke tcs-
tonyadaki Sovyet kuvvetleri büsbütün li im ...... Moskova, 30 (A.A) - Haricl ticaret 

bilir! 
m o u.,.~. 

ümitsiz bir vaziyete düşe · er. halk komiseri B. Mikoyan pazar akşa-
İKİ TARAFIN İDDİALARI SURIYEDE mı İngiltere büyük elçisi Sir Staford 
Almanların dünkü resml tebliğlerin- Suriyede kıtalarımız timdi Tüclmürün Krips ile beraber Rusya ve lngiltereyi 

de bir hafta :zarfında Sovyetlerden kırk muhasara&mı tamamlamııtır. Şam ve sa- alfıkadar eden ti cart ve lktısadi mesele
bin esir aldıklarını, 4200 tayyare tahrip bil bölgelerinde llerlcmeler yııpilinıfhr. !eri görllşmüştür. 
ve 2233 tank ile 600 top iğtinam veya Merkez bölgesinde vaziyet değişme- Diğer taraftan şiındi Sovyet askeri 
tahrip ettikleri, buna mukabil kendile- mlştir. şefleri İngili% askeri heyeti ılzalariyle 
rlnin 150 tayyare ve cüz'i ınikdarda da --------------- müteaddit görüşmeler yapmaktadırlar. 
tank zayi ettikleri bildir~ Rusya bunlar da meydanların etrafına serpişti- Müzakerelere iştirak eden Sovyet as
ise bu iddiaları yalanlıyarak kendi nok- .rilmis olsa gerektir. Esasen tayyare keri şefleri arasında milli müdafaa hallı 
tai nazarına göre zayiat listesini şu şe- meydanlarının hava akınlarına karşı komiser muavini de bulunmaktadır. Ne 
kilde bildirmiştir : müdafaalı olduklarını kabul etmek icap gibi meselelerin bahis mevzuu olduğu 

Almanlar 2500 tank ve 1500 tayyare eder. İki senelik harptan Rus ordusu hakkında hiç bir şey bilinmemektedir. 
-------zayi ebnişlerdir. Sovyet ,3yiatı ise 850 çok im!ade etmiş ve her halde alınan 

tayyare ve 900 tanktan ibarettir. dersler ordularında ve bav,. kuvvetle-
Almanlardan aldıkları 30 bin Alman rinde tatbik ed.ilıniştir. Bütün bu sebep

esirine mukabil Ruslar ancak 15 bin esir !erle ilk baskın esnasında Almanların 
veya zayiat vermi~ olduklarını bildir- 1489 Sovyet tayyaresini yerde tahrip et
mektedirler. miş olmaları ihtimali biraz zaif görül-

.Rııs ve Alman diploma· 
tUı mümessilleri henüz 

ayrdmadılar 

Her iki tarafın tebliğleri doğru olsa da mektedir. Alman hava kuvvetlerinin 
bilhassa insan zayiatı bakımından her Ruslara nazaran daha fazla tayyare dü
iki ordunun da mühim zayiat vermediği şürmüş veya tahrip etmiş olmaları 
kabul edilemez. Çünkü çarpışan kuv- muhtemeldir. Çünkü ilk baskını Alınan
vetler aşağı yukarı 10 milyonu bulmak- lnr yapmışlardır. Ayni zamanda Alman 
tadır. tayyarecilerinin harp tecrübeleri var-

Almanlar bir haftalık siik{ıttan sonra dır. Fakat yalnız bu te.:rübe adetçe üs
nihavet dün fev~ l~de tebliğler neşre- tün olduğu Alıiıanlar tarafından da id
derek bir haftalık harekatı neticelerini dia edilen Rus kuvvetlerine karşı har
de vennisler ve 322 si avcı tayyareleri hın ilk gününde hava hlikimiyeti elde 
ve dafi <>!aryaları tarafından olmak etmeğe kafi değildir. Mümkündür ki 
{nere hnrbın birinci gününde 1811 Rus Ruslar Alman taarruzunun süratle in- . 
fay~·are i dlişürdü klerini b:ldirmhler- kişafma mfuıi olmak için fazla tayyare 
dir. Su halde Alman tayyareleri pazar zayiatını göze almış ve Alman kara kuv
günli 1489 Rus tayyaresini yerde tahrip vctl<>rine geniş mikyasta taarruzlar yap
etıo41erdir rruş olabilirler. Ye bu sebepten dolayı 

Bu iddiayı kabul ctınek içjn Rus ha- fazla zayiat ta vermiş olabilirler. Fakat 
va kuwetlerini Almanların meydanlar- bu zayiatın yedi günde 4700 tayyare 
da gafil avlndıklarını ve bunlardan hiç mikdarını bulmus olması ihtimali pek o 
mukabele görmemis olduklarını kabul kadar \•arit değildir. · 
etmek ll\zımdır. Halbuki Alman taarru- Alınan tebliıiinde •Rus hava kuvvet
zu haslamndaıı evvel iki memleket ara- !eri kahir bir mağlübiycte uğratılmış
sındR <iya: i h5disder olmuş ve hudutta tır .. • deniliyor .. Her gün çıkan Rus tcb
Almanların büyiik kuvvet toplııdıklan lif:lerinde i'e düşman motörlü ve zırhlı 
bütün dünyaca cluvulmuştur. Rusların birliklerinin bomhardımnn cdild'ği ve 
hava kuvwtlcrini bir baskın tehlikesine tayyarelerin Ru.' kıtalarına müzaheret 
kar ı hazırlıklı bulundurmamış olmala- ettikleri bildiriliyor. Nitekim dün neş
nnın hie bir sebebi yoktur. Cerci Ular- rolunan Rus tebliıruıde Rusların tayya
ruz günü bilinmediği için Rus bava b!r- re zayiatı hakkında Alman resmt tebli
liklerinin bir kısmının yerlerinde yaka- ğinde neşredilen rakamların çok müba
ı.•nmı. nlmalıırı muhtemeldir.. Fakat l&ııalı oldul!u bildirilmektedir. 

Berlin, 30 (A.A) - Salfilıiyettar bir 
kaynaktan öğrenild>ğine göre Sovyetle
rin diplomatik mümessilleri halen Ber
linde bulunmaktadır. Yakında hareket 
edecekleri tahmin edilmektedir. Diğer 
taraftan öğrenildiğine göre Moskovada 
bulunan Alman diplomatik mümessille
riyle hunL:.rın mübadelesi için müzake
relere ha•'arunıştır. AL-ııan mümessille
rinin lunp,.i yoldan dönecekleri hen!iı 
ma!Oın d~pildir. 

Çok seri ve t~sirli 
tayyareler yapıldı 

[ Bastaralı 1. C" Sahifede 1 
methedilen ve dünyanın en seri ve en 
yüksek irtifaa çıkan avcı tayyareleri ol
duğu iddia edilen Meserşmit 109 mode
linden çok üstün oldukları görülmüştür. 
İngil'z hava kuvvetlerinin bundan baıı
ka iki kozu daha vardır. Bunlar da Tor
nad ve Tayfun tayyareleridir.. Bunlar 
Spitfayer ve Harikan tiplerinden de da
ha yüksektir. Şayet Alman fabrikatör
leri havacılıkta inkı!Sp yaratacak bir 
tayyare imaline muvaffak olmadıkları 
takdirde İngiliz hava kuvvetlerinİn şiın
diden temin ettikleri üstünlük Tornad 
ve Tayfunlar harekata iştirak ettiği u
man baskaca kendini ııösterecektir. 

Rusyanın inhiliili tafıdi· 
rinde bel'lıi de Alman 

Japon menfaatleri 
~arpışacalıtır •• 

Radyo gazetesine göre Rus - Alman 
harbının bir haftalık harekatı hakkında 
neşredilen Alman tebliğinde bir yenilik 
vardı. Almanlar bu tebliği radyolarla 
parça parça neşrttmi~ler ve her parça 
arasında müzik çalmışlardır. Bu yüzden 
tebliğin neşri saatlerce devam etmiştir. 
Böylece dünkü Pazar glinü bütün Al
manyada adeta bir bayram günü olmuş
tur. Rus zayiatı hakkında verilen ra
kamlar hayret uyandınnL\flır. Almanlar 
Ruslann iki binden fazla tank ve dört 
binden fazla tayyaresini imha ettikleri
ni bildirmişlerdir. Ingilizler bu rakam
lara inanmıyorlar. Sovyet tebliği de bu 
iddiaları kat'! olarak reddetıo4tir. !ngi
lizlere ve Ruslara göre tebliğdeki mü
bal5galı rakamlar bir halta içindeki mu
vaffalu;·etslıliklerini gizlemek maksadı
ııa matuftur. j 

Ruslar diyorlar ki: Bir h:ıfta içinde 
Almanlar Kiyef ve Smıılenslri işgal ede
ceklerdi. Halbuki bu ~ehirleri işgal ede
memişlerdir. Ve henüz Rus toprakları
na ayak basmamışlardır. Mücadele Po
lonya toJll'aklannda yapılmaktadır. Bu 
muvıı.ffakıyetililiği gizlemek içindir ki 
Alman başkumandanlığı Sovyetlerin 
tayyare ve tank zayiatı hakkında müba
lAl!alı rakamlar vermektedir. 

Rusların Alman :zayiatı hakkında ver
dikleri rakamları da Alınanlar mübala
galı sayıyorlar. Ruslar Almanların bir 
hafta icinde 2500 tank ve 1500 tayyare 
kaybettiklerini iddia eylemişlerdir. Al
manlar da bu Rus iddialarını yalanla
maktadır. Görülüyor ki Rus - Alman 
mücadelesi propaganda dumanı iclnde 
gi7.lenmektedir. . 

Bu propaganda bitaraOara karşı düş
manın vaziy<>tfni de şüpheli gösterme~e 
çalı~pyor. 

T"ORKIYE, tRAN VE RUSYA 
Rusyanın Irana karşı emeller besle

diği hakkındaki Alman iddiasını Ta• 
aiansı derhal yalanlamış ve bunun tah
rikten ibaret oldui(unu bildirmistir. 
Türk - Ru~ mUnasebetleri hakkındaki 
şayialar da Mo•kovanın yeni bir tekzi
bine mevzu teşkil etmi.ştir. Alman Füh
reri Molotofun ııeçen son bahardaki 
Berlin ziyaretinde- Almanyadan boğaz
larda üs istedil!ini söylemişti. Rusya üç 
dört güne kadal' bu iddiaya cevap ver
memt.tir. Ancak Türk gazetelerinin j~
blrar ifade eden yazıları üzerine Molo
tofun bu iddiayı tekzin ettiğini söyliye
rek Türk matbuatmdaki neşriyat karşı
sında hay>'Ct izhar etmisler ve böylece 
iclrlianın doğru olmadığını bir daha 
tekrarlamıslardır. Hakikatte Molotofun 
tekzibi boğazlara ait değildi ve yalnız 
Bitlerin beyanatını umumi olarak ya
lanlıyordu. Diln bu meseleye te1<rar te
mas edilmiş ve Sovyet matbuat bürosu 
sef muavini bu iddianın doğru ohnadı
ğını tekrar etmiştir. 

Maamafih Alınanlar bunun doğru ol
duğu hususunda ısrar ediyor ve icabın
da bunu vesikalarla ispat edeceklerinJ 
sövliyorlar. 

Sovyet matbuat şefi gazetelere beya
ııatında geçen Mart ayında Türkiye 
ken<?ni mUdafaa için harba glristi<{i 
takdırde Sovyetler birliğinin bİtaraf Jr.ıı
lacai!ı hakkında Türkiyeye verilen te
minatın Almanyaya karşı bir hareket 
manasını tazammun etmediğini de ifa
de etnrlşt!r. Matbuat şefine göre iki dev
let ara•ındakl bir muharebede ücüncü 
bir devletin bitaraf kalacağı hak]<ında 
teminat vermesi bunlıırdan hiç birine 
!<arşı bir hareket manasını tazammun 
etmez. 

YEN! HARP VE D!CER 
DEVIEl'LER 
Alman-Sovvet harbı karşısında muh

muhtelif devletlerin vaziveti tevazzuh 
etmektedir. Tllrkive ve İ.'"811ın en kat't 
bir bitaraflık muhafaza edecekleri her 
iki tarafa bildirilmiştir. Romanya, Fin
landiya, Macaristan ve İtalya, Alman
vamn milttefiki olarak Rusya ile barba 
filen Mirak etmektedir. İsveç harba gir
memelde beraber bitarallıkla telif edi
lemlyecek bir hareket olmak Uzere No"' 
veçteki Alman kıtalarının tsveç toprak
larından Finlandiyaya geçirilmesine mu
vafakat etm~tir. Fakat harp dış.ı kala
cağını da ba<"Vekilinin ağzı ile en kat'! 
sekHde anlatmıştır. Başvekil demiştir 
lti: 

- Bu yaln11 bir defaya mahsustur ve 
tekerrür etrniyecektir. 
Vişinin vaziyeti biraz hayret uyan

dırmıştrr. vı~ Sovyetler birliğiyle mü
nasebetlerini kesmei(e karar vermiştir. 
Bu haber her seyden ziyade Almanya 
ile Vişi arasınd:ıki temasların mahiyeti
ni aydınlatması balmrundan dikkate la
vıktır. Görillüyor ki Vi~i hükümeti 
Fransanın mukadderatını Almanvaya 
bai'ılamış ve yeni nizama girmistir. Çiin
kü Alnrnnya Rusya aleyhindeki muha
rebeye Avrupa devletl 0 rinin komüniz
me karsı milcadelesi şeklini vermeğe ça-
11'maktadır. İngiltere ise Almanyanın 
Rusyayı mavlUp ettikten sonra teko'ar 
İngiltereye döneceğini bildieinden Rus 
mukavemetini takviye etmeği dolayL•iy
lo kendini takviye etmek addetmekte
dir. 

JAPONYANJN VAZtYETt 
Şimdiye ltadar vaziyetini belli etmi

yen Japonyadır. Janonyanın bu harp 
karşısında wdyetiııin ne zaman '2zah 
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SON · ı:-ı .. .ABE~ 
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Büyük Millet Meclisiııde 
....... , __________ _ 

Çiftçi mallarının korun
ması layihası bir kerre 
daha reye konulacak 

-------~ ........ -------~ 
İsviçre, Almanya ve Fransa ile ficaretimJze dai,. 
protolıoııar da Mecliste miizafıere edUdi ... 

ÇlFTÇt MALLARININ 
KORUNMASI 
!kinci müzakeresi· yapılan kanunh.r 

arasında çiftçi mallanıun korunmasına 
alt kanun IAyihası hakkında reylerin ni· 
sabı temin edilmediğinden gelecek top.. 
lantıda bir daha reye müracaat f'<lile
cektir. 

CEZA VE TEVKtF 
EVLER! HAKKlNDA 

Ankara 30 (A.A) - Büyük Millet 
Meclisi bugün (dün) Şemsettin Günal
taym riyasetinde toplanmış ve lsviçre
ye gönderilen fmdlitlar bedellerinin ma
halli borçların ödenmesine tahsls.I için 
teati edilen notalarla Türkiye - Alm:uı
ya ticaret mukavelelerine müteallik hu
susi anlaşma protokol müddetinin 12 ay 
ve Türkiye - Fransa kontenjan anla,,. 
malariy1e merbutları hükümlerinin de 
30 Haziran tarihine kadar uzattlmasına 
ait protokollere müteallik kanun !Ayi- Ceza ve tevkif evleri umum mücliirlil
halarmın ikinci müzakerelerini yapmıs- ğünün vazife ve teşkillltma ait hnnna 
tır. · bazı maddeler ililvesi hakkındaki ka-

SERMAYESt DEVLEI'E nun layihasının müstaceliyet l:aydiyle 
A1T TEŞEKKÜLLER tetkiki kabul ve tasvip edilmiştir. 
Sermayesinin tamamı devlet tara!ın- MAAŞLARDA TEADtl"L 

dan verilmek suretiyle kurulan iktısadl Devlet memurlarının maaşlan arasın-
teşekküllerin teşkilatiyle idare ve müra- da teadül kanununa merbut bir numa
kabesine ait kanuna ek layilı.a ile fener-- ralı cetvelde değişiklikler yapılmasına 
ler idaresi hasılatının yarısının hazine- müteallik kanun lilyihasının birinci mü
ye ad7n;ne~i h~kkındaltl_ kanun layiha- zakeresi yapılmıştır, 
sının ikincı mlizakerelen yapılm" ve Meclis Çarşamba günü tekrar topla. 
kabul edilmiştir. • nacaktır. 
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MünakaHat ve Sıhhat \ 1 ekilleri 
dün Istanbula S?İttiler 
~~~~--~~, ....... ~------~ 

İstanbul 30 (Yeni Asır) - Mlinakal5t edecektir. Aynı zamanda yarın liman
vekili B. Cevdet Kerinı lncedayı şehri- lar umum müdilrlilğü tarafından me
mize gelml.ştir. Bir kaç gün burada ka- murlan için tesis edilen hastanenin kü
lacak, yann (bugün) yapılacak deniz şat resmini de yapacaktır. 
bayramı merasiminde de hazır buluna- * 
caktır. Sıhhat vekili doktor Hullısi Alataş ta 

B. Cevdet Kerim lncedayı, şehrimiz- şehrimize gelmiştir. Bir kaç gün kala
de bulunduğu müddetçe tetkikat icra caktır. 
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Mudanyada bir müta-
reke abidesi yapılacak 
İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Mudanya mütarekenamesinin ~olduğu 

bu tarihi şehrimizde bir mütareke Abid esi yaptırılması kararlaştırılmıştır. 
Abide Mudanya iskelesinin karşıııınd aki parkta şehitliğin ortasında kurula

caktu. 
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latanbulda kahve tevziatı bafladı 

lıtanbul. 30 (Yeni A•ır) - Kahve tevziahna bugün ba~lanılmı~br. 
Bütün evlere mahalle müme..nleri vuıtuiyle fişler dağıhlrnaktadır. Bu fit. 

lerde herkesin hiııııeaine dü~n kahveyi nereden alacağı gösterihnektedir. 
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ORTA ŞARKTA HARP Makineye 

Son bir haftada 
iki taraf ne ka

dar tayyare 
kaybetti? 

INGILIZ ZAYIATI 11. MiHVER 
VEVIŞI ZAYIATI 61 TAYYARE 

--0---

Londra, 30 (AA) - 26 Haziran 
günü nihayete eren hafta içinde Alman, 
ltalyan ve Vi§i lıava kuvvetleri orta 
prkta 61 tayyare kaybebnişlerdir. Aynı 
lıafa içinde yalnız 11 lngiliz tayyaresi 
kayıptır. 

-------
MESHVR Pllr ANİST 
PADEREFSKİÖLDV 
Nevyork, 30 (A.A) - Meşhur piya

nist ve Polonyanın eski reisiciimhuru B. 
Paderefski kısa blr hastalıktan sonra öl
müştür. Hemşiresi Bn. Antolino Bir
kovski ve yaveri Pataşke ölünceye ka
dar Paderefskinin yanından ayn lrna
rruşlardır. 

B. Paderefski bir seneden beri haya
tının büyük bir kısmını Polonya uğru
na çalışmağa tahsis etm~ti. 

edilcc~ği ha klnndaki bir suale resmi J a
pon sözcüsü •hu çok nazik bir mPsele
dir> cevabını vermiştir. Fakat Japon 
gazetelerinin yazılarına bakılacak olur
sa Japonya Rusyanın Almanya tarafın
dan mağltlp edileceğini hesaba katarak 
.şimdiden Asya kıtasının taksimi mese
lesi üzerinde görüşülmesini istemekte
dir. •Kuomin Şimbon> gazetesi Japon
yaya ait nüfuz mıntakasının Hindistanı 
içine alarak Iraka kadar uzandı.~ını ve 
bunun AVTUpalı ortaklar tarafından ta
nınma." !67lm oldu~nu yazmıştır. Rus
yanın inh!lfü takdirinde Alman ve Ja
pon menfaatlerinin çarpışması bir ihti
mal cluak Da.zarı itibara alııımalıdır. 

Verilirken 
Pravda gazetesinin 
Askeri vaziyet hak· 
kında bir makalesi.. 
Moskova 30 (AA) - Pravda gazete-

si askeri vaziyete dair yazdığı bir ma
kalede :istikbal hususunda itimad izhar 
ediyor ve diyor ki: Almanlar Kief Smo
lenski bir hafta içjnde işgal edecekleri
ni zannediyorlardı. Buna muvaffak ola
mamışlardır. Kuvvetli Kızıl ordu o ka
dar methedilen Alman kıWarının ~ 
nesine şiddetli bir yınnruk end.inniştir. 
Alman cepheleri arasındaki insicam bo
zulmuştur. Moskovadaki ecnebi m~ 
bitler buna fevkalılde ehemmiyet veri· 
yorlar. Çiinkü evvelki Alman taarntt• 
larmın bariz vasfı bu insicam olmuş ve 
muvaffakıyetlerine hizmet eylemiştir. 

Japonyanın vaziyeti 
yaran tesbit olunacak 
Tokyo 30 (A.A) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre hükümetle Japon yük
sek kumanda heyeti arasında bir haf· 
t.\dır cereyan etınekte olan müzakere
lerden sonra yarın yapılacak toplantı
da Japonyarun Alman - RUJ1 hnrbm?an 
tehaddüs eden enternasyonal vazıyet 
hakkındaki esas siya.....,ti tesb!t oluna
caktır. 

İngiliz 1tava akını 
Berlin 30 (A.A) - Münferiden uçan 

İngiliz tayareleri Alman koyu mınta
ka=a yaptıkları bir akın esnasında 
kalın bulut tabakalarından b-tıfade ede
rek Kiel sclırinin iskan mahalleleri üze
rine bombnlar atmışlardır. İngiliz bom
balarının yaptı~~ hasarlar az chemm;
yetli olmuştur. Sivil halk arasında bir 
kaç ölU ve yaralı vardır. İn~iliz hava 
kuvvetlerinin taarruzu Alman hava da· 
fi toplarının şiddetli ve sıhhatlı ateşi 
Alman av tayyarelerinin mukabil ta
arruzu karşısında biraz sonra akim kal
mıştı.r. Düşman askeri bakımdan katiy
yen tesirli olınıyan bu hareketi esna· 
sında kısa bir müddet içinde 9 tayare 
kaybetmiştir. Bu $11retle Alman toprak· 
!arı üzerinde yaptığı akınlarda son yir
mi dört saat içinde düşman 22 ur,yare 
kaybetmiş olmalı:tadır. 


