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Veni san'at okulları 
Ankar a, 25 (Telefonla) - Bu aene, memJeketA• 

mizin muhtelif vilayetlerinde 4 inıaat ı11ta okulu, 

S a kfam aan'at okulu, 2 ln:ı enılitüaü ve muhtelif 

~ 
Nü•lıası ~r yerde 5 kuruştur 

Perıembe TELGRAF: ANADOLU - liMii 
2 

TELEFON: 2776 
6 ADRES: ikinci Beyler ıokaimda 

H AZ/RAN ANADOLU aazeteıi idarehanesi 
1941 ( ANADOLU) MATBAASINDA 

80 nen YIL 
N11. 8570 

BASILMIŞTIR 

Neıredilmiyen yazılar geri ver ilme7. I 

Günü g'eçmif nüahalar 25 kuru t tu ... Her gün sabahlan (lzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
çırak okulluı açılacaktır. 

Tiirk·. Aı·man Anlaşması Tasdi~ Edildi 
~~ .... ·: ·-.;.:.;,:~· . ·~· : ....... ~·~· .......... =~· ... ::.:::.::-· ... ..:.::~:"'::::.:---"i-:::-~·~: ... :~:~·~~~:.:e.~ 

Bu eser dünyanın tasvip et· r Almanya 
Kafkasyayı 
Zapt ederse! tiği bir sulh eseridir 

Ha1rlcfiye VeköOömoznn Nutku 

Almanlar büyük 
işler bekliyor 

• 
Tayyare zayiati: Alınan-
ların 381, Sovyetlerin 

ise 374 dür 

r ' 1 Bütün muvaff akıyetlerin sırr. ı, Şefin etrafın. dj 
1 sarsılmaz bir imanla birleşmemizdedir 

Başta lngiltere ile akdetmiş bu lunduğunıuz ittifak olmak üzere 
ınevcud bütün taahhüdlerimize sadık bulunmaktayız 

Bitler Şark 
Cephesi~de 

füıy Hiller, tdtişl~rd ' bulnn

tlHık irin ~nrk cephc::in!.' gitmi$-

tir it. G. 

Hollanda Kraliçesi 
.Bir mesaj neşretti 

ıızıııt ıosaadı adincı 
ı 1111111 uaıında harp 

ıdıcailz, dedi 
J..ondrn, 25 (A.A.) - Hollanda kı-n_ 

li~e>si Vilhclminn cliin nkşnnı llollan
d"lılnrn hitabe:n rndvodn neşı·cttiği bir 
mecınjdn d~rniştir k(: 

- Rus mnlctinin miidhiş bir iınti
hhn geçirmekte olduğu tectı. iirlc görii
lU\·or. Hitlerfo ınunzznm hnrp ınaki
ll;>:i, lıugiin Sovyctlere dfinmii~tür. Fa
kat yarm, biitiin dii nyanın mukaddc::
lıildiği prensiplerimizin knlcsi olnn ln
:-dlte-rcyc döncc<>ktir Bunun için<lir ki, 
Bo!-scvizmc knr~ı ıpren ipler imiz<' . a
dıh .kalarak, vaziyet rnn mıd~ edince 
füı -yanın ynnılıaşındn harp cd!'C<'ğiz. 

Krnliçc, lngilter.cniıı rnıık:wcmet 
;.zim \' ;) kudretini tebcil ıett ikfon ı::onrn 
d:ı . öyle demi. tir: 

- Aın~rikn da, işbirliı.'irniı<lP Hitl<'r 
tarafından bir g~d ik nçılmnsınn mü· 
sanclc edllmi.recektir. 

1 Şükrü Esmerin radyodaki konuşması 1 

Türkiye, Rusyaya dost
luk gösterirken .. . 

Rusya, boğazlan almak için 
teşebbüsler yapıyordu 

~ebua, pı-ufeıör v,. muharrir Şükrü Esmer, dün akıam radyo -
da~ı ko~~!ın~aında; Rus • Alman harbini anlatırken, Ruayaya kartı 
l~kıp et!•&ııruz dostluk u'vue tine mukabil Rusların boğazlar üzerinaeki 
dılekle~ıne ternaala hülasaten demiJtİr ki : 

- Bız doatluk göaterirke n, diğer taraftan anlıyoruz ki, Sovyetler, 
boğazları almak ı!çin Almanyanan muvaf aka tını iatihaal etmek İstemi.t· 
lerdir. B:alka~!ara ~elince, Almanya bize k a r• • hiç bir taarruz fikri bu
lunmadıgını ıoyledı Vf' sözünü tuttu. Biz, ce reyan eden müzakerelerden 
müttefikimiz olan lngilterey,! haberdar e ttik vP dostluk utuahedeaini 
akdeyle dik. Bu teklifin rt-ddi mümkün değ ildi. Çünkü hatala olurdu. 
Nitekim bunda~~ ı'~abe~, son Alma n notumda if, a edilf'n hidi!\elerle 
anla,ılmııtır. Hukumetı, gösterdiği teyakkuzdan dolayı tebrik f' tmek 
lazımdır. Ruı - Alman harbi. dünvanın ı•n büvük harbidir Gerek kuv
vetle r, gere k hudud g~nİ§Jiği, gereksP mana V P ŞÜmul ı'tibarİy)c bunu 
böyle kabul e tmek lazımdır. Netice hakkında !İmdilik tahmin yapıla· 
rnaz. Almanya, bazı bakımlardan daha üstündür. Diğer taraft.-n da 
Sovyetler kalabalıktırlar,.. vasıtaları boldur. Almanya, süplıesi z ki mu
azzam bir işe ,.·rmiştir. Ancak buna huPün ba~Jamakla bazı ava nta j
lar te min etmi.11tir. 

Ruaya, ordu~unun teşkilahnı tamamlamamı,tır. Bazı husu ai ordu 
teşkilatı içİndP diaiplin kafi d~~c ldir. T ech izat Ja nokaandır, ordunun 
noksanı Finlandiya har b inde meydana çıkmıs v~ bilahare Avrupa mu· 
harebelerinin verdiği derslerle Rus ordusu venid,.n organizr ed llıniştir. 
Fakat bu faalivPt tamamlanmamıttır. 

Alman orduaunun maneviyatı yüksektir. Sovydl.-rin v t>ni n~alP., va
tan ve toprak müdaf aaıı için icabeden feragat ve fedakarlık hislerini 
telkin etmİf olup olmamaları da bu harpte mUhim rol oynıyacaktar. 

Hedefin Irak ile Iran 
olacağı tahmin edil

mektedir 
--- o-

/randa 5000 kadar 
Alman var! 

Portekizde 
Komünizm aleyhtarlığı 

Saş gösterdi 
l,,izbon, 25 (A.A.) - Portekiz gnze

t<!IP.r i, Alman • Sovyet kıtaları arasın
da başlıyan har bi tebarüz ettirmek
t.OOirlu . Hükfımetin naşiri ~rı olan 
gazete, hiikurnctinin Portekiıin ko
mün izm aleyhindeki mzil>etini hic giz
lt>mediğini, bunu idnme ettirm~ı::i mzım 
g~ldiğini yazmakfachr. 

Şiya.::i lrn~-naklardan haber verildi
ğine göre, Port~kiz Cumhurreisi genE>
r:ıl Knrmoırn, kısn bir miictdet icin 
.\ or adnlarıııa gidecek, mıavatanln 
adnbr nra~ındaki :ııkı bnğlılığı tehnrliz 
ettirecektir. · 

....... P'f,su4'U, 

f $ARE.Tl.tR 

Postada intizam 

Al111anlar bazı ilerlenıe
ler kaydetmişlerdir 

PARAŞÜTÇÜLER DE iNDiR· 
MEKTEOIRLER. RUMENLER 
N~HIR KENARINDA TUTU· 

NAMAOILAR 

Son ilerleyiş, bir Rus kuvvetini 
tehlikeye düşürecek 

Leningrad ve Helsinki karşılıkıı olarak bomba
landı. Suriyede müttefikler Humusa varmak üzere 

Alman aıkerleri ...... - .. 

Finlandiya Pravda 
Harpte bitaraf kalaca· Düşmanımız kuvvetlidir, 

ğını bildiriyor fakat yeneceğiz, diyor Ne yapıp yapmalı, poala i!lerini 
daha atkı bir ıtekilde kontrol edip 
tam bir intizamına bailamaladır. 

Gazeteler, zamanında aboneman- Almanlar, bu taarruzu Kazaklar da gönüllü . 
)ara gitmiyor. Her gUn bu hiıauata şi. fl · / ... b l d l 
kayetler duyuyoruz. Mesela Mui la- ırİstigan/ık namına gazı maga aş a l ar 
da Halk gazeteai.rıe muntazam .:r sa - l ? . foskova, 25 (A.A.) - Prnvd:ı g:ı-
lat yaptıiımıza raimen bize gelen mı yapıyor ar • 1.etcısi Alman tanrruzu münasebetiyle 
mektupta (Niçin kendilerine ga2ete Berlin, 25 (A.A.) - D. ~. H: ııe~reylediği bir mnkale<le diyor ki : 
gönderilmediii) aoruluyor. Postada, Alman Baş Pi::koıw~u 24 hazirnnda - Rize tnarnız eden diismanın kuv-
her ıeyden önce tam emniye t ve hütiin Alman topraklarına bir m 0 saj velli olduğunu biliyoruz. Kolayca mu. 
mutlak intizam lazımdır. göndererek Sov~·etler birliğine karşı zaffer olmnğı da b~klemiyoruz. Faşiz.. 

Buna bir n"hayet verilmesini iati- a~ ı lan mücadelenin bütiln dünya Hıri - me karşı zaferin müşkiil olacağım ve 
yoruz. tiynnlığı namına yapıldığını bildirmiş, nğır fedakarlıklar icap ettiğini de bili-** - Devamı dördilncü ıahifecd - - Devamı dördüncü M)ıifeed -



(.SAHh·.t;. 2) (ANADOLU) 

~ r Borsada ~ , !!' Buğday, arpa, yulaf, 

Aydındaki feci ha
dise nasıl oldu? Alma~ - Sovyet • K 1 ki Amerikanın Rus - çavdar satıŞları 

ler harbinin b-aşla - arşı 1 1 grup yaya yar~ımı: . Toprak Ofi i bugiinrlen itibaren Sir Yol intibaı 
ma ı üzerine Berlin . • • Ruzvıeltın de ışa- Ot b•J k kt k k •• Pazar günü... Sahilde sular hala 1 t k 1 -. 'b' dı Bor a~ :ı arz dil n buğdıı), arpa, yu- OmO J ayı 80 ÇI ar en mu k 1 \ Londrndn, biri e - ar eş ı 1ne ret ettigı gı ı, yaı· - ' çırpınır.or '<'e güne§ enginde kıp ızı 
l i komünist aleyh - mm üra'tle yapılma laf \'e çayda\· maddeleri11i Devletçe 1 • •• •• b. gül gibi, alev alev yanıyor. 
darlığını. diğ·,..ri d~ dogv ru s~ v~ ha:µ n~a!ze~~- tayin olunan b:ırem fiatleri)' ic ıniiba- vazeftt:Sİ bozularak nehıre du~tU V'Bir dostu ziyaret için S f~~ihisnr.a 
milletler nrn mdakı sı sıparış~er'.nın" - ~·ea~ a h~lıyacakhr. . . . . 'X'. • . gidiyoruz. Karşı tepelerde done.n bır 
harp ceph ini kuı - l~~·ca tes~~mı. mum - Aı. dm. (Ihı ·usı) - Aydında, \'fllı-j ledı) cenaze oıomobılı:ı. le gctırılm1s yeldeğirmenine bakıyorum ve bırden 
mağa matuf iki si.;a- kun dcg~Jdır. Bu .Karşıyakada mizin <k> içinde hulıınclugıı vi1:1yet n!o- \'C mernsimlc fümıca Ahmet mezarlı- bire, çocukluğumun şimdi ltalynnln-
si faaliyet ba.,lamı~- j a ponya kararını ver- malzemcnın. Alman- • • l mobilinin uğradı{rı feci kaza mali'ım- ğma qcfnedilmiştir. Bu feci vıık"a içe- rın elinde bu1unan lstanköy adasın-
tır Birincileri Ber - mek u··zeredı"r Rus cephe ıne gel~ - Halkevının çalışma arı cluı·. Hadi ·e hakkında . u tafsiifıtı al- .· . l b 1 Valimiz mezara kadar da geçen bir kısım zamanını hatır-
lindedir, ikincileri mesi de zamana bag- ~ . . . <lım: · 11 ınc e u unan .. • . lı orum. 
Londr:ıd-a. . lıdır. Anlngılan. Ruz ı~nı·şıynka Jfalkc~·ı!ıde ~çıl~n •. ılkba- • öke kaz~ sında yol V(' batal,hklnrı gelerek vazife kurbanına son lmrmetı Y Orada da değirmenler böyleyd". 

Nitekim İngiltere \•elıt4 diişiinm~k .v·~ h~ır R~s:m.1?1~at· serg~~ın~~ ' 1f ı~sım t:e~ teftiş mak ·ndi~·\c 20 hnzinm tarihinde da gö termicl"r. Değirmencilerle onların ehli domoz.-
harici.r<• nazırı, dün- A"ıerikanın yardımı efkfırı um~ımı,·e ı!1 1 ~!r, cdılm.ı~t.ır. 7° ·gtuntJıc!n{c u seı gı- A~·dmdmı :ı) rılaıı \'alimiz Sabri Cıtak, Cesedi k:wbolaıı Nafia mlidurü Nilz- lnrının bizden ç ktiğini, bizden cör-
ku nutkunda hudi - h b t • hnzırlnm~gı te.:cıl~. ) 

1 2 {~ ;.ı-.~ zı~'l~: ; İı~ı~l~~~ Fran- r.afakatlerindc l:'\afia miiclürü .. 1 üzhet hei Aydıner Ancak ertesi gün O sudan 1 dülderini ben bile şimdi hnvg. lama 
eteri l !.135 y-1lına ar e az esır etmektedır · f'unku Ha .c ın e ·~ ~ 1 , g .t -kt crr Ayuıner ve Sıtma 'Müc·adJe Doktoru çıkarılmrn ve Relcdiye cenaze otomp- sığdıramıyorum. Bağ aralarında ve 

kndaı· geri götüre - yapabilir e~ki Alnınn - R.u an 1 ızc~ .. J ısa~ ~~ıı:.~~111 1c:'~m_ ~ı;~ dee n~·~ ~iyıı fseri bultm<luğu halde bir günlük bilivle A;dına getirilerek ieabeden me-'tarlalarda, bu toparlnk, küçük ve 
rek bu iki cepheyi • lnşnuısı . Apt'.:!I ıkacln ngı ~c~kı 1

\ .. ı' m ~~n ~\.' ~ • lefti lerini ikmal etmiı:; ve ikinci. gün~ ra im yapılmak urctjylc defneclUmiş-' semiz mah1uklnrın peşine takılır, on-
bütün vüzuhu ile an fena te ır ~:a~mı br rıc:~ . ~ı urs ı a~~ t~r~~~~.\~; dn tek- Bağara:-.1 ve \kköy 11ahiyelerındekı tir. Valimiz rahat ızhğına rağmen bu lar bağırır, biz nara atar, toz dum~n 
!atmıştır. Fran a \'e İngilterenin eski ve Sovyetterle anın. mayı ı tı~ euler . ~ez.ı, mnn~oı. · ı ,·ollnr fo bataklıkları görmek üzere 21 genç vnzife kurbanı için de mezal'n içinde alabildiğine kotardık... Bır 
siya etlerini de ihtiva eden bu hadi- azdır. Ymıi, Amerıka~ıın Husynyn 1 nı1.bn~~a};'1~~ ı~; . . . . ~·teması haıir:ın cumnrte:-.i günU ,.:nbahm eı:ken kadar aelerek her iki ölü 'çin veciz domuzu kuyruğundan asarak idam 
ede görülüyor ki, bir vnkitlcr bil tün mühim ynrdım yapabılmes! \'e UU - l 7.n;;ı n 1?\ Jlllll k e) h a:k; 

1~ 0~ ali tinde bu nnhiy<.>leıe müteveccıhen öz~rİ\1 hnyatJarınclan bah etmiş ve ettiğimi74" hatırlıyorum. fdnm mera-
tiyiık devletler bu ahad-:ı mütemadi- nun bug-ünkü şark cephc~ıncl" tam c un .ı ,::;am l\~a~f)a ~ha~· ~e' Ynr lotomobillc hareket etmişJ1!rdir. bunla•·~ rnhmetle anmıı:ıtır. siminde ben, mendille başıma bir sa-

\' l'n zikzaklar knvdetmi~lerdir. Sos- zamanında y-eti "p müc~ir olnın ı ndarım.ımız1.ıntt a 3 
sel) n ı >f':~·m<ln.-;ı·n·ı· Bağarnsı) olu üzel'inde me\•cu<l Men- t\'\·clın üç güııcliir bt~ değerli ve ça- rık yapmıe. ve bir fatiha okumustum. 

· . . • . k h . d'I ım C\ en erı tanıvıi ırn> .ı.ıı ...ı· h .· 1 k . · k rı .- · · . . v • l' ,ılı . tler, komunı tler ccphelerı ·u- pek d ta mın e ı emez. _ t . . . . \ . fTınlcr l>l'lıek ki)- d re~ ne ı ınc en geçme ıçın ne ı ~ll lışkan vazıfc knrb:ınlarııım acıları ıle ( Domuzn fntıhn okumuş me un 
nılmu,. tur. Zaman zaman Almanya ve Kızıl ve beyazlar ayni yolda: ~?. ~ 1 n~ış.ıı.: ::C \);1 

• \\. Ş~mikler kö_liçindc olduğu hnlcle otomobille gemıye nılitecc.sir buhmmaktadır. hınzır) diye mckt pte bir nrabn da-
l talya ile anlaşma iyasetine girilmiş fa Bugiın Londradn be~ az Ru .... ~nrcl · 'ı ) ~~n 1 e le &?.\ 1 ~ı°1ış~· ·. bin ilmi ve karşı sahile \'nrılmıştır. yak da yi~·m. Şimdi onları hatırlı -
kat bu yiirümemiştır. Bu defa Rus- \"C ski çar Romnnof h::ıned::ınınclan yunc e < e go. crı ece 11 

• Gemiyi idare eden ka~·ıkç1 hnlntı ka- l • b l d. · d . yorum ve gıda buhranından hnlynn-
)1'lnın j ardımını almak cihetine ya- ı>renge • bir beyanname nt>şrede1·ck; zığn b:ığlnmış ve otomobil de hnreket zmır e e 1yes1n en. lnrın zavallı domuz neslini de kuru-
naşılnıış, Ru~.) a yan çizmi tir. Niha- müşterek dü man knr ı~ıı~da. ~M·az Kilisede etınis. ön tek.crlekleri kayıkt.'ln <!ışarı- 1 _ E refpnşn cadde;;i tiz rinde tup kurutmadıklnrınn mer k .. ~?i~?-
:. et Almanya \"C I!usya anla mı~lnr - ,.~kızıl Rusların nra ınrla ıht!laf kıl- kt va çıkar çıkmaz arka lekerleklerm ha- ll 9 d 

21 29 
parsel "lO ..,12 sa_ rum. Bir ç ıme başında otobunumuz 

dır. E\•\•el.ı'l garbın muhafaznkarlnı·ı madığını, iki tnrafın atı ny111 ~nflar- Do" n bı"r gangıo ÇI 1 l rck~tiylc halat kıızıktan kurtulmtı!; ve ~ . a .. ' A k .. 1 ' " l durdu. iki çocuk kavga ediyor ve 
hnlk cephesini • abote ederken ?Ha: da bulunduğunu bildirmi tir. . . . . ~~mi nt>hre doğı·u açılmış~ır. . y~h ıkı duk~aııı.n ~'1 tırı ma. ı a ~na yumruklarını sıkarak birer b~k~ö.r 
hare bunu Rus)"'fi yap mı tır. $ımdı Cephelerde: l>ün nat lfl.17 de Bıı·mcı Erkek lı- t~tc bu Rırada otomobıl. v:ırı~ a k~- aıd C11ınak uzeı e enkazının ><a'tışı, gibi çene, burun, durmadnn bırbırı-
lngiıterede, nazi ve fa i t aleyhdar- Heı iki taraf zafer id~insınclad!r: si ynnındnki Katolık kilise ind~. ra- dar clı::ınrda bulunclui:ru için bas aımgı ynzı isleri müdürliiğiindeki keşif ve ne kroşelerı· indiriyorlardı. Benim 
tarı un urlar bil" -arada, Alm?nraYa lnr. Fakat Almanlar skı usullerını hiplcrin giyinme \'e oyunma dnırele- nehre \'U\'arlnnmıs ve bntmıstır. İ~e- şartnamesi veçhile açık arttırmaya d burun kemiğim sızladı ve çenem, 
karsı toplanmak i temektedirler. kullannrak ma!Umat nı·mek ist"me- rinde çıkan nto , rüzgarın tegiriylc> bit· ri~inde buhın:ın valimiz Ye rc>fnl~.atın- k 1 st . Kesif bedeli 16 lira sinirlerimin içinde şöyle sertleşir gi
Çiinkli so,,yali!;tl r. demokratım· 'e mekte. yalnız büyiik muvaffnkı\·et nnda b(iyfiyeı·ek lise binttsını \'C kilise- deki 1\Iühcndıs T>oktor \'e 11of.or ele onu mu,. uı. . " 

1 
r. 

20 
k ~ bi oldu. Köylüler, bu küçük çocuk

komünistler, Almanyayı •. m~şterek ve zafcı·lerc gidildiğini bildir~~kte • ·ri tehlike.re clii~lirmii -;~de süra.~le ~e- nehre atılmı lar~lıı:. l1z!1n ~~r mücn<le- mm ~~k~t tc.mınntı . 11:y uru~ lo.rı o.yırdılnr ve içlerinden b"ri kendi
tchlike saymakt~dırlar. 1 ıt 1kım in - diı Jer. So,•y->tler ise daha ''az1nlırl:ı ,-. tisen itfaiye. yan~,rını derhal sonrlur- leden ,.;onrn vnhmız ve sofor kur~ula- tur. I alıplenn temınatı oglt:den e\- sine tevcih edilen sunle karşı; 
gilterede bu dm·a .etrafında bir çok Bazı noktnlardn şiddetli mubw met mu~tür. Yangııım :seb:!bi zabıtnca tah- bilmi ler, g nç Nafia miidi.iru ruzh{'t vcl i~ ban kasma yatırarak mnkbuz- __ E- dedi- bana Bob stil dedi ya!. 
lcvletler toplanmı !ardır. Ed:enin <l'Ö :terrrek düsmnnn ağır zadn V<'r- kik edilm~kkclir. z~mır 2000 liradır. Aydıner \C Sıtma mücadele doktoru foriyle ihale tarihi olan 7-7-1941 pa- N" olurmuş derse? O ne demek-
W\'anntını Amerika de\·J~t n?~ml::ırı~ rlirdıklerini bi_ldirmektc: ba~ı .n?~t::ı- <>::----:-- _ _ Ziya !. ;ri boğulmu~lnrdır. Bu ~cı .~~- zartesi günü saat 16 da encümen tir? . 
ııın onra Hollandn krahçe ının nut- tarda i~ .gerı\ e ('ekildıklerı•ı ıt raf MAARiF MUOURLUGU her ' la) t ~1 rkezın(l .h~~cn bıl.dıı ıl- müracaatları. _ Enni ko.nbur demektır .. 
ku takip etmi", dnhn önce Polon~a •tmekt dirler. . ~.. .. . mi, . oto~.obıllerle Valı~ızın refıkn~ı. 2 _ Behçet Uz çocuk h-::ıstahane- Gayri ihtiyari kahkahayı bastım •. 
ba~Hkilinin arni e. 3-ıclaki nutku lzmiı mnnrif müclürlügune. uçun- Vali vckılı l\J ktupçu Saıt Sayın. Em- sine kalirufer sıcak ve ~oğuk su, Oh ne iyi! Bob stil, köye gidemiye-
dinlcnmi tir. · FİNLANDlY ADAKl POLONYA cü un.lUml müfl'ltişlik maaı·if mügn - nive~ ,.nlid.ürü F:~r<'!11 .sokullu. C. H. isterrtftznsyon' için buhar tc isatı cek, ba"ri yollnrda ağzı burnu d ğıtıla. 

Diğ{'r tnraft.an f pan~·-adu, "On vn· ELÇiSi v}r~iğ'ınd~ bult!n~~. Bay ~~ust.ıfa Re: P:ırtM .rcıs v~·~ılı ı .c t. A~kor, Bel:: proje ve şartname ve plfınları, ya~ı cnk, demek.. . 
zıyc memnum) et l yandımıstır. dn- H 1 . k' .,5 (A A ) _ F: F ıdi- gıdın tayın edıldıgı hnbeı alınını hı. dı)C reı~ 'ek ılı Raıf A:ı, do~du, Paı ti işleri mudiirlüğündeki şartnamesı Fakat, çok geçmeden sukutu ha· 
lum c'llduğu \'eçhile, 1 pnnrn tırrp le ~:n. 1

' - • • k' p 1 .n '
11 

1 ooo Vilfıset ıdarc azasından Halım Aysın veçhile açık eksiltme suretiyle ynp- yale uğradım 
rıkmadan irl oloji mulı:ıreb :,İnin en r~. ıarıcıyet nazı~:!t e. 

1 0 ~~~~~·tfıı -, GELENLRR GiDENLER Hiikfımet doktoru '<' 8ıhhat miidlirü tırıJacak.tır Muhammen bedeli 350 1 Seferihianrİı lfr genç, arkndn§ına, 
d<letli n ne "i olmu~ ve I~1 an a mih- ~ı~me. \:e .~~şemı 1 E'l'ıllfl pıh ı- • h~ısu~i oto!11ohill~rl ,.~k'a nıa~~llin~ lira: muvakkat teminatı 26 lira 25 bir gece evvel lzmirde gazinoda kn-

\'eı cilerin yardımı ·ıe hnrbi kaı:ınmıc-
1 
ıııı Hı muı ır. 000 • Jnrdin mebu~u Bay Ali Rıza Le - r.vtı;ıış.lerdır. Bır, mucızn .. k~bıl nelen kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden fayı nnsıl tütsülediğini anlatıyor:;. 

tıı·. Bugün -n. ni um andn lngiltC're \•ent Aydınd·rn Dahiliye Vckfılcti şe- \ nlıınız i. S. Çıtak ııı sol gozunden nl- evvel i~ bmıkasına .ratırdrak mak - - ValJaha, billahn -diyordu- bıhr-
l~yhiııc :a.ı~~lnıı mima\'istr, ingiliz lspanyollar hircilik müt~h~s ısları~dnn Bay Mit- d!}tı bir yurn i_le ~urhı!duğu ':e .şofö- buzlnriyle ihale tarihi olan 7-~-1941 di bene (beni) kcr~.tanu~ ~a~.ısı. ~~r-

rnyuk clçılıgının cnmlnrı kwımıcı . hat Yene! Ankaradnn Alagelıir ka·y- ru~ı <1~ ~u~~cl~! Hrlerınrlen ) nı alan- pazarle"i günü sa-at lG da enc{ımenc danını gıra gıra, gozle~ını suze. ~u::r.f' 
ıtomobilleri in lan mı tır. B f b" · · h"f d _ makamı B. İhsan Ediz A lmıchir<len dıgı gorulmustur. müracaatları. 22 26 30 6 öyle bir şarkı okudu km ... 3 kı§ı on A "k R J • - a§ tara ı ınncı ıa ı e e . .. d I l kt z· 1 · . 1, l .. ~h . 

1
.. (l" ) d"k -merı a - usya ve aponya. . 1 h' il lzmire g:elmislcr Bornova zırnat Sıtma mucn e c <o · 9ru :.ııya şerı- l - F'evzıpaşa uu varı guzerga ıııa yedı ııre ıra ver ı emme, nnn ... 

Ruzvcltin beyanatına göre; , 
1·~ lndndde Şo'·'~~leı: ı~. :.r.1 mel n ~~a- n;Ucadele ista yo;1u mil<lürii P.:w • ~i- nin cc. cdi u iistüncle bulunmu .. fnkat tesnduf ettiğinden dola) ı istimlak cdi- südü gibi helal olsun. Allıkları sür: • 

\ merikıı Ru \ a\ n ynrdım f'd"cektır. P ler olmu t~~·. un~i 1 ç~ er 11f1 1 e- h:ıd Fğıiboz Ankurn\ n, lzmi .. <.'rk~k Nafin miidOru Ni.ızhct Aydınerın ~- 1 11 22 ·ırça gayri m nkuliln çıknc·ık müt, (aürmülere) sürmeleri çckmış, 
Faka hunun mnhi~ e ve rferec ~i, r~ bll. uk 

1 ı'1' •ııı gu_ ti . ı 1kk ~1- Ji e i .müdii;·iı Bnr Hilmi l~fnn' tı n :erli bulunanı~ m ı tı. \'alimiz !. · Çı- k . • .. t hh.d "t l k .. . snçlarını gıvırmış da gıvırmış. Boy 
izzat ~l!Z' elt t:ı~·afından hiJc b ·ı~!- gı lt 1 

-.. ger~~ <' ••. o~') e 
01

• . .~ 111
\: gitmi )erdir. ' · tak pazar. günli .Sök!' tı: ~İ\ le Ay.elma ~n . azı mu en. 1 e aı . 0 ma . ~U:r~ mu dedin, fidan gi~\ servi gibi .. B!· 

rılmenıı ııı·. Am(lrıJwnın Ru:waya mu- ho. nud,,uzlugu go teıen hnıek.ı~~ b 1 nwl(lt etmış ,. Zıya l!K'rının cesedı Be- )ıktırılmnsı rn .l\Iolozlaıının nnklı ışı, zimkiler de adam m ya!.. Tcrlerı 
•ı;sir y-:Jı dımı jnpıınyanın takınacağı lunmu:-j, Almnn~·n, 1ta_l~·a. • Ia~nı ıstnn. KULA · ALAŞEHiR MAÇI - --- Fen işleri .Iüdiidüğündeki keşif ve ekşi ekşi, tezek (gübre) gibi koku· 
nziHtı.? bağlıdır. Halbuki japonyn- Romnmn \ ' f Fıııl ndırn\ 1 nlkı lnn ı ., - 1 şartnamesi \'eçhilc açık eksiltmeye ko- yo .. Saçları darı püskülü gibi .. Hal· 
ın vazi~ ti \•azih değildir. Bu harp- larBdıü~ k 1 ·ı·w. 1 k . 1 ı . Kuladan yazılıyor: k Hamiyetli köy Ü nulmu~tur Kec-.if bedeli 3331 lira mu- bukiseın, be.._·m dediğim, şöyle bir . . t" . . 1 • 1 h \'u · e cı ıgın cam nrı ıı ı mı . u. Kazamız Halkevi Ye fahri a spor- ~ · ~ d . d d r "b" 

1 
~· 

.. Jn~?n _. t) a.se 
1 'enı :.11r 1 r>uRrana Poli ~ nüma\ işçileri dağıtmıştır. culnrının daveti iizel'iııe Alasehir ta- Hava kurumunun te§ekküliinden vakkat teminatı 24~ lira 85 kuruştur. yanım an geçh e e 1 gı 1 0 ayn 

<lu,.mustu~··. Jll~ 0!1~ n <'':' e cc uı.ıya ıı~drid '25 ( A A ) _ t ngilterenin kımı ehrimizc gel mi~ Ye iki takım beı-i bu milli te§ekküle karşı her sene 'l'alıpleı in wminatı öğledeır evvel lş dım. • . 
• de\'Cları ıdı. Ilılahnr uı;ler pal~tıııa 'I ı · 1 1.: · k ı ·. : JI · · . ın 3 o b b knlını t1ı· ı·ısafir t.ııkım bu vazifesini yapan E .. menin Sirke bunkasıııa '-•atırarak makbuzlariyle Kulnklarınu tıkadım .. Cerı ve ıp· . d' t k'b p ·ı l l 1, ac rıc ull)tı <: çısı, nrıcnc nnz - . -·~ era ere .. · · · " J "d A b' k f d 

1 
T .. k • n ·:~r 1

'. ?1u ea 1 
en •tl. a 

1 
an ns ı. 111 zh .ıret ederek İngiltere elçiliği bfö•iik bir nlfıkn göı miiş ve gti?.PI bir köyünden Bay Ali Haydar Knçaroğ- ıhnle tnrihi olan 2.7.941 çarşamba gli- tı aı .. ır a a a, aaı ur ;c;ızmı ~ 

ımdı. ı e, on .. hnrpl~ Japon) ~n.ın g~- öniin~I yapılan nilmav· l<'n <lolavı pro- in(ibn nlmıştır. Şereflerine bir çay lu, hu sene dahn hnua .. hareket et- niı saat 16 da Enetim ne müracaatları. asıl Turk .kadınının bu ka8tlıam~n ııe nııhverC' donm('sı zaruretı 'iar gı- t t 1 b ı t · · ·1 · çl nrn ınclnk· evgi mi" ve. teberrüünü bin liraya cıknr • 2 - Şehitler cadde inde eski mezarlık boynumu bukerck suatum. u tıp, 1 'd' F k b k· b'I k"deıı l'5 O• a u unmu., ur. \ crı mı ' gen er • ' ı " . .. h k t 1 ı rt ~· ır. : 
11 

at . un~ mu :
1 1 

• e ı \'C mnksnd birliği teb ırüz ett;r'lmiş- mıtlır. Bu temiz yürekli ihtiyAl" yurd- ö~undeki yaya yolun Bet?n olarak ye- modern ıe rın ısa pan a on u, ae • 
h.Us\ n ıl(' Ollll\U. betlcı he ık olım r , t' 1' k 1 ·'lnşeh 'ı• cln\'"t dao:ımızı takdı"r eder varlıklı vatan - nıdcn ··aptırılması Fen ışleri Müdür- okçelı, ~.k yakalı, badem boyunba 1 ~ . 1 A 'k . a· I • ıı·. rı ·ınıınnz c n n •• ı ,. • " v , .ı • • , _ _ b' b • ıg 1

• l"(' \ e merı n. ıın 1 
• ı·a fil Jl1 Kı·ralık Yalı d"I . r. ' daşlara bir nümunc olarak ,.östcririz. lügUnucki J::eşif ve şartnamesi vcçhile gıh, saçları horguç gı 1 a§anm or 

<in cephC" hiı )iği 1\ ,rrn •kttıdn·!-ar. Ya- ı mı" ıı. " aç.ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be_ taaına cııkılen ve yağ ıçinde parlayan 
ni japonya için tehlike Yardır. Vıızi- deli 49S Jirn. 75 kuruş muvakkat temi- dejenere neslinin, küçuk kafalara 
· et~eki nezake~ bt~ndnn ileri gelmek. Karataşta konforlü gü- Kundura fı· atlerı· nalı 36 lira 75 kuruştur. Talipleri tc- llk5Ctmq,.ruhu v idraki çarpık ola» 
edır. f namafıh Japonya hu mevzu- I l b · 1 minatı öğleden evvel Iş bankasına yatı- goıgeaıycıı:. 

rla büyiik gayretler ·arfetınektcdir. ze manzara l lY ya l• rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan Ova!arda rengarenk kadın gölge' 
Nitekim, bugün Tokyoda nazırl~r ve 010 alt k1sın1 kiralı kb r • 2.7.941 çal'şamba günü saat 16 da En- ıeri var. Topraia, toprak ananın bai' 
'leri gelenler toplanmışlar. müteaki- d d cümeııe müracaatları. rına sarılmış, hiç durmadan çalııı' 
ben başvekil. imparator t:ırafmdan 2345 Telefona müracaat. Cidden Yüksek Bir Hal e ir 3 - Behçet Uz Çocuk hastanesi bah- yorlar.. . 
kabul edilmiştir. 

1 

- • • • •• •• çe ine iki dernirJrnpı yaptırılması, Fen lstıyorum ki bellerini doğrultsun' 

TAYYARE Sinemasında Tel. 36-46 
BU HAFTA 

BÜLRC'L E 
}' GHLftHİI 

L 1 T R :r; S S t R U D O L F ' un 
AUıfANCA SÖZT,() 

1 - Her kadına bir erkek · 
SEViMLi, DİLBER SAN'ATKAR JON 

f'RA VSJZCA sôzı .. o 
2 - Sonuncu bal ay ı 

.MATINELl~R: S. 'B. AY,J: 2.45 - 5.30 - 8.20 
Jl. K. ERKJ.;K: 4.05 _:. 6.50 - 9.15 

BOLES' in 

Pnzar günü 1.30 da H. KADiı • A bir erkekle başlar ... .............................................. 
Salihli. belediye riyasetinden: 
Bcl diye parkmdn in a ı mukarrer Büfenin keşif name inde yazılı 

l. 2, 3, ı ı numaralardaki tcmell r kargir inşaat su basmanı umumi emin 
tJibi kı ımlar yaptırılacnğından 1916, 911 tarihinden itibaren açık eksilt
'lleye konulmuştur. lO 7 941 P"rş"mbe günü iha1 edileooktir. Talip 
!anların Salihli Bcledb in müracaatları ilan olunur. 

26 29 2 5 (2367) 

lstanbul belediyesinden: 
Beyazıt meydanı \'e Ko ka caddesinin bir kısım duvnr trctunl' inşaatı 

ıle toprak tes\•iye i işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuşfur. 
Keşif bedeli 31892 lil'a 80 kuruş ve ilk teminatı 2391 lira 9G kuruştur. 
Mukavele eksiltme bayındırlık işl ri umumi, hususi ve fenni şartnamele
ri proje keşif hiıltl asiyle bunu mütefcrri diğer evrak 160 kuruş muk'llbi
lind belediye fon işleri mücliirlüğünden .\'Crilecktir. lhale 7 /7 /941 pazar
tesi günii saat on beşte d'aimi encümende yapılacaktı?'. Taliplerin ilk te
minat makbuz ,.e mektur>lnrı, ihale tnrihinclen 8 gUn evvel belediye fen 
isleri müdürlüğüne milracaatla alacakları fenni ehl~·et, 941 yılına ait 
ticaret odası vesikaları imzalı §artname vesaire ve kanunen ibrazı lazım 

elen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazır
'ı::acaklan teklif mektuplnrınt ihale günü saat on dörde kadar daimi en-
cümene ,·ermeleri lazımdır. 22 26 30 O 2261 

Uçfincü ınıf ayakkabılara tayin edı- sı muv~fıh. gorillmuştur. . işleri l\1udürlilğündcki keşif ve şartna- lar ve; hep beraber ıarkı 11öylesin• 
l<>n yüzde on kar ni betinin kifnye~siz- ~omısyo.n ta:afından kundura fıat- rn~ i Yeçhile yeniden açık eksiltmeye Jer ı Meaeıa; ıöyle ıarkılar: 
liğind rı bahisle bazı kundura ta~ırle- lerıne te. bıt cdı~en ~.a~.den fazla • abş konulmuştur. Keşif bedeli 2072 lira 82 - .t::y, ıehirJerde oturup boynnarıı 
riniıı Vilayet Fint mU:r:ıkabe konıısyo- yapılm<:kt.a oldu.gu gorulınekte bu hu- kuruş muvakkat teminatı 155 lira 50 giyinen, güzel .:örünen, zeki ''e fet: 
nunu yaptıkları müracaat tcclkik olun- u ta bır çok şıkayeUer de vuku bul- kuru.,.tur. Taliplerin teminatı öğleden tan olan, çocuklarımızın gönüllerin> 
muş, kundura imnlfltçılariyle tacirle- 1maktadır. evvel İş bankasına yatır.arak makbuz. çalan, doğurmıyan, cicili, bicili ka • 
rinin yapmış o dul<lnrı .dilekle~· in gele- Vitrinlerde ~ı~la yüksek !iatli. kun- Iariyle ihale tarihi olan 2.7.!>41 çarşam_ 1 dınlar ! .. 'farlalara geliniz, bize ııe· 
cek toplantıda esa. lı hır fçdkıkten ve cluralar!n teşhll'I naz:arı dıkkatı çek- ba günü saııt 16 ela Encümene rnüra- 1liniz!. Ağaç altında yavnılarmı:z:• 
a~-nkkabıcı e ıuıfındnn teşekkiil edecek 1 mekt:cdır .. B~ m~vzuun ele ~lınması, caatları. 1 sahncaklar kurunuz ı.. Ve bıliniz ki, 
bır ehli vukufun da mütaleası nlındık- 1 erı ve. ıddı hır k:ırara baglanma ı 4 - itfaiye için 22 adet komple cm- kıaa eteklerinize kızılcık rengi br• 
tan sonra nihai bir karara bnğlanma-'çok yerınde olacaktır. ..- me ba:>mn El; tulumbası satın nhnrna- 1 naklft..!:ınıza, yar:lmı§ kiraza benzi" 

ı, }'azı işleri .lliidürJüğüııdeki şartna.' yen dudaklarınıza, açık göiüaleriniı
me.si \"CÇhile kapalı zarflı eksiltmeye \'e çıplak omuzlarınıza rağmen, biı 
konulmuştur. Muhammen bedeli 9900 sizlerden güzel~. Biz aizlerden dyi• 
lira muvakkat teminatı 742 lirn 50 yiz.,. Doğurmak ıerefimiz çahıma1' 

lzmir vilayeti daimi. encümenin- , 
den: 
lzmir 1\fomleket hn hmc iniıı n ağıda yazılı ihtiyaçları 23 6 941 ta

rihinden itibaren bir kı~mı 15 diğer kı mı 1 gOn müddetle (lk, iltmeyc 
çıkarılmıştır. 

ı - 51000 kilo 6820 lira 20 
liralık koyun e ti, 12480 liralık ilaç. 
tc i günü saat 11 de. 

kuruşluk J<Jkm k, rnsoo kilo ıomJö 

Kn}'nh zarf u uliyl" 7 7 941 pazar-
• 

2 - 25200 Kilo ~1284 liralık Slit, 2:5200 kilo 4032 Jiı·alık r oğurt, 

55000 kilo 1100 liralık Buz, 10800 kilo 4G36 lir.ılık Sığır eti. Açık ek
siltme il 7 7 941 Pnzart.esi günü saat 10 da. 

3 - 3150 Kilo 6040 liralık Sadeyağı, 4050 kilo 1539 lil'ahk fa. 
karna, 4500 kilo 2025 liralık pirinç, 2250 kilo 562 lira 50 kuruşluk kırık 
piı inç, 130 kilo 975 lirnlık Çay, 720 kifo 446 lirn 40 kuruşluk Zeytinyağı, 
450 kilo 14 lıra 50 kuruşluk Tel şehrhesi, 2000 kilo 800 liralık Sabun 
1500 kilo 405 liralık Y<ışil . abun, :rnoo kilo 270 liralık Çamaşır soclnsı, 500 
çift 750 liralık Teı·lik, 2000 mntrc 500 1irnhk Kefen bezi 500 kilo 103 lira 
25 kuruş Petrol, 4000 kilo 240 liralık Ağnç kömürü, 40 ton 400 liı'ahk 

Soma :'\faden kömlirii. 

10/7 / !141 Per~cmbc günü saat ı O da nçık cl\sillme ile ihale olacaktır. 
'-:k iltrne Ye ihaleleri İzmir V1lfiycti Daimi Encümeni daire inde yapıla
enkiır. Taliplerin şartnameyi ö~renmek üzere her gUn hastaneye ve ck-
iltnıeye iştirak ee<lecnklPrin Hususi )fuhascbeyc ~l' 7,5 he~abiyle muvak

kat teminat akçnlarını yntırarak alacakJarı makbuz veya Banka mektup
'al"iyJc muayyen gün ve saatlerde Encümene miiracnatları, kapalı zarf 
u ulü eksiltmeye iştirnk edeceklerin zarflnrınr 2490 Rnyılı artırma ek ilt. 
me kanununun tarifatı dahilinde hazırlamaları ve muayyen saatte teslim 
etmiş olmaları ilıin olunur. 26 28 l 4 (2868) 

kuruştur. İhalesi 4.7.911 Cuma günü saadetimizdir. ' 
• aa~ 16,30 d~?ır. 2490 ayılı kanunı.ı.n Evet, böyle ıarlular söylendiğini 
tarüatı dnhılınde hazırlanmış tcklıf istiyorum. · 
mektupları ihale giln~i aza~i saat ~~ı301 Rengi.renk gölgeler uçuyor gözle• 
~ kadal' Enctlmeıı RıyHsetme verılır. rimde •. Boyaaız, yarı esmer, müteva· 

17. ~l 26 1 zi, koca ve yuvasına bağlanmıf, ıef' 
Tı~rnztepe n~aha_lle ının 668 .. snyı!ı kat ve atkı bilen inaanlann gölgele• 

s?kngı~ııı t~vıy~ ı ~:e .~e~?!'.!n <lo~ettı- ri ..• Dü§ünüyorum: Acaba büyük şe• 
r~Jmesı, fen ışler! mud.urluguncle~ı ke- hirlerde izdivaçların azalmaaı ve iı.• 
şıf ve ·artnamesı vcç~ıle açı~ cl<sııtm.e divaç mevzuubaha olunca gözleri1' 
ye konulmu.,tur. ~e.şıf bede~ı 28~6 _lı- yavaı yavaı Anadoluya doğru çevril· 
ra, muvakk~t .temınatı 211 lırn 9., .~l~7 mesi bu va:zıiyetle ali.kadar değil 
ruştur. İhniesı 2.7.941 çarşanba gunu midir? 
saat on altıdadır. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak ÇİMDiK 
mnkbuzlnriyle ihale tarföi olan gün r 
ve santta encürn~ı~e ~;ra~riau;~ı. ÖDEMiŞ GOLCÜK OTELi 

Hatay cnddeshıin talebe çayırı Otel, açılmıştır. Muhterem müşte.ı 
öniinden köprüye kadar 340 metre rilerin İzmirde 2357 telefon numara· 
boydaki şosanın belediye tarafından sına nıiiracaai elmeleı·i rica olunur. 
verilecek kesme taşlarla tamiri, fen 
işleri mildürlilğilndeki keşif ve şart 
namesi vcçhile açık eksiltmeye ko - Teşekkür 
11ulmuşt11r. Keşif bedeli 1989 lira 75 Va9ıidemiz Bayan H~yl"iyenin \'C 

kuruş muvakkat teminatı 149 lira 26 fntı dola) ı iyle cenaze meınsimindC 
kur.tıştur. 'l'aliplcri.n teminatı öğle - bulunmak, telgraf \ e telefon in ,.c 
den evvd iş bankasına yatırarak şifahen bizi teselli ve teessürlerimiıtı 
mnkbuzlariyle ihale tarihi olan iştirak etmek neznketinde bulunat1 
4-7-941 cuma günU saat l 6 da encü- bütün kıymetli <lostlarımızn teşeJ<• 
mene mtiracaatıarı. kOrlerimizi sunarız. 

15 20 26 2 2195 Kemal Haraççı Yuıuf Haraççı 



e 

2e Har.zan l Y41 Peı t•no e 

.lstanbuJ belediyesinden: 
T~ T kı la yu ij ~! te cadtle ini meydnna bağlıyan yolun mas-

tik :t falt, katran, kuplama, gİ·anit, bordür vesaire inşaatı kapalı zarf usu 
Jiyle eksiltmeye konulmuşt~r. · K€şif bedeli 34129 lira 76 kuruş ve ilk te
mınatı 2559 lira n kurul)ttır .. \luka\'ele, ek~iıtme bayındırlık •işleri genel 
hu.:msi ve fenni snrtnameleri ve buna müteferri diğer evrak 171 kuruş 
mukubilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verileeektir. İhale 30/6/ 941 
pazartesi glinü saat 15 de daimi enci.imende yapılacaktır. 

Taliplerin ille teminat ınakbuz \'ej a mektupları ihale tarihinden sekiz 
gtin e\\.,el belediye fen 'işleri mi.idUrluğUne müracaatla alacakları fenni 
€hliyet, 941 yılına ait ticııret odası \~Ji.Kalıfrı, imzalı şartname ve k~nu
ııen ibrazı Hi.zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanununun tarifatı 
çene:-ıindc hazırlıyacıakları tıeklif mektuplarını ihale günü saat on dör
de kadar daimi encümene \'ermeleri Jfizımdır. 14 18 21 26 2155 

inhisarlar lzrr.ir başmüd,ürlü
eünden: 

1 - Halkapınar Bira F11:1.brikaınızda im:il edilecek buzların :-ıatı~ına 

26/ 6; 941 tarihinde l.ıaşlaııacaktır. 

2 - ::)atışlar her tlef.a:;ıncla 15 kaııplan a~ağı olmamak üzere her i:-<
tiye11e yapılacaktır. 

3 - Bchn kalıbın fabı ika·~ a te:<lim fiati 36 kuruştur. 
4 - Buz beclolleri me~ni ~Mtleri dahilinde Başmüdürlük v~:wesince 

tah,;il edilerek mukabiltnde Fatura \ •rileccktir. 
5 - li'atum mukabili mal. fatuı·;ı tarihinin ertesi akşamına kadar 

laLı·:ı.aclan çeki ec~1,tir. 
Buz almak istiyenleıiıı füı~ınlidiiı·ı (iğümüz satı;; şubesine mürnca:ıtla 

faturalarını yaptırmaları ilan olu nur. 26 27 (2369) 

-M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkk:ıle San .. at Gedikli, Ankara .Musiki Gedikli .Merzifon ' 

Gedikli Orta okullarının yalnız birinci sınıflarına ve Kayseri Gedikli orta 
okulunun her üç sınıfına 941 E) llı!Unae başhyacak 941 - 942 ders yılı için 
lalebe alıııacaktır. . • 

2 - İsteklilerin Türk ırk.ıııdan olması, kendisinin ve ailesinin kö
tü hal v~ şöhret sahibi olmaması, sılıhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavıncla muvaffak olması şarttır. 

3 - Tahsillerini iki seneden i .tzla terk etmiş olanlar, yaşını bü
yiıllmüş yeya küçültmüş olanlar, yn ~1arı, boyla!'! ve ağırlıkları Askeri 
Lise ve Orta okullar talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar "kabul 
olı,ınamaz. 

4 - lsteklileriıı 10 Haziranı !l41 den itibaren bulundukları yer
lerde Ask\'rlik şubeleriııclen d iğer : .. 1~ dükabul şartlariyle' müracaat yol
;arını öğrenmelebni , e buna göre <le kaydükabul kağıdlarını en geç 10/ 
Agu:;tos 941 tarihine kadar A:ıl\erlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 
rıkulların müdürlüklerine ghndermelen ilan olunur. 

8 1 1 l ·1 17 20 23 26 29 2 5 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yeti§tirmek üzere Ankara'da 

~L M. V, ta.rafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakı~ı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 5(f talebe alınacaktır. Okula girmek artu edenler, 
bulundukları mahallin Valıliğine, ka~ makamhğına veya askerl.ik şube-

lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
2 _ 3433 sayılı kanun ımıcilıinc im okuldan mezun olacaklar, me-

mur olup tekaüdiye ~ılacaklar<lır. 
3 - Mezun olnnlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane

lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bil tün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 S€ne olup, bu mücldet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. faşe ve illıasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, g·iydirme ve barınma orduya•ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eyh1l rn4l üe redrjsata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
.a - Türkiye Cumhuriyetı tebaaı;ından olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 

müsait bulunmak (bunu her hangi Lir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit etlirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağl ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır: 
el - Kendisi, aııa ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek evı-aka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
{tasdikname veya bunun. tasdil\li. biı· sureti muameleyi evrakına ekle
.ınecektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip booananla.rla ko
cası ölmüş olanlar ·k:tbul crljlir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenecektir. 
g - Okur sıhhi sebebl\:r dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev

lenme sureti ile veya diğer inziooti sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se- · 
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
seoohler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama- • 
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
vereceldir. • 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 

(!dilecektir. 
9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler

den, Viliyet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker: 
Uk ~ubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür Iüğüne gönderlleceklcrclir. 
l~ - Müracaatların Ağustos 1941 ııihaye:ine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. 
11 - Okurların kabul edildikleri 'e mektebe hareket etme tarihleri ayni 

makamla.r tarafından kendilerine 'bildil'ilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

okulda tekrar ~·apılacak " l ~ muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
terin memleketlerine gitm(ı. ıçin masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
.ııit olaeaktJr. 

lır.. , ., 
Atıkara. Merkez Hastahanesi Baş Tabibi 

• ve Okul Müdürü Albay 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 
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mmir Lnuım Amirliii Satm Alma Komla~----· 
l - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır eti pazarlıkla 

satın· alınacaktır. 

2 - Muhamİnen bedeli 41000 lira· muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondan verilmektedir. İhalesi 4-7-941 · cumu 

günü . .'mat. l.5. cii GeHboluda eski şube binasında komisyonumu
zun bulundu.ğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saat 15 de komisyonumuz-a müra -
caatlan. 18 22 26 30 

Hadımköv satm alma komisyonundan: 
1 - 35 bin kilo süt açık eksiltme ile satın ralınaca~tır. 
2 - 30-6-941 günü saat 14 de ihalesi yapılacaktır. 
:ı - Şerait ve evsaf her gün komisyonumuzda görülebilir. 
4 - Tekarrüı· eden fiat üz.erinden yüzde ı'5 teminat alınacaktır. 

21 26 
Hadımköy satın alma komi.ayonundan: 
J. - 50 bin kilo yoğurt açık eksiltme iJ.e satın -alınacaktır. 
2 - 30-6-941 günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
:~ - Şerait ve evsaf her gün komisyonumuzda görülebilir. 
ı - Tekarrür eden fiat üzerinden yiizde 15 teminat alınacaktır. 

21 26 

ı 
• hmir leı~azırn amfrlijji satm alrna komisyonundan: 

1 - Tahmin bedeli -15000- lira olan Gelibolu ve civarı arasında ya
pılacak bir senelik nakliy~ kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli -15000- lira olup muvakkat teminatı -1125-
liradır. 

3 Şartnamesi komisyondan verilecektir. İhalesi 30/ 6/941 pazar
tesi günü saat 16 da Geliboluda eski şube · binasında komisyonu
mu~ın bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saat 15 e kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuza vermeleri rica olunur. 12 17 21 26 

lznıfr leı•azım. amirliği Ratın alma komisyonunda1ı: 
1 O Temmuz 941 perşenbe günü saat 16 da İzmirde kışlada izmir le

vazım amirliği satın alma komisyonunda kap-alı zarfla ihalesi yapıla
cağı Anadolu gazetesinin 24-Haziran-941 tarihli nfü~hasiyle ilan edi
len 48000 kilo yoğurdun teminat muvakkatası E-ehven 684 lira obı~'k 
yazılmıştır. 684 füa olmayıp 720 lira olduğu tashihen ilan olunur. 2374 

l::mfr leı•azım amirliği .<mtın almq. kom.isyommdan: 
ı - Aşağıda cin~ ve miktarı yazılı üç kalem erzak pazarlık usu

lü ile satın alınacaktır. 
2 - M.uhammen bedeli hizalarında gösterilmiştir. 
;~ - İhalesi 28 haziran 941 cumartesi günü hizalarınd-a yazılı 

saatlerde Çanakkale !l70 satm alma komisyonunda yapıla -
caktır. · 

4 - Taliplerin hizahmnda yazılı gün ve saatlerde komisyona mü
racaatları. 

Şehriy(' 
Makarna 
Toz şeker 

Kilo 
17000 
27000 
20000 , 

l\Iuh. bedel 
7290 00 
9990 00 

10000 00 

Kati Tem. 
1093 50 
1498 50 
1500 00 

Saat 
10 
10,30 
11 

(24-26) 
!l m1wboy a.ike1·1 satın alm.a kom.i.cryonundan: 

Umum 
Cinsi Miktarı Tuatarı 

Kilo Lr. Kr. 
Saman ;10.000 1230.00 

Saman 13.000 533.00 

Saman 75.000 8075.00 

Saman :~4.000 1394.00 

Saman :18.000 ı;;;;g.oo 

-S:ınwn 23.000 9ıt:ı.oo 

-- - - -

Kati 
Teminatı 
Lr. Kr. 

185.00 

80.00 

461.00 

209.00 

234.00 

141.00 

:Miinnkasanı n 
Sekli 

Pazarlık 
Şartnamesi 

Pazarlık 
Şartnamesi 

Pazarlık 
$artnam4jsi 
Pazarlık 

Şartnamesi 

Pazarlık 
Şartnamesi 

Pazarlık 
Şartnamesi 

İhalenin tarih 
gün ve saati 

4/ 7 / 941 cuma günü 
:.;aat 14 de 

4/ 7 / 941 cuma günii 
saat 14·de 

4/7/941 cuma gilnil 
saat 14 de 

4/7 /941 cuma giinü 
saat 14 de 

4/ 7 / 941 cuma günü 
saat 14 de 

4/ 7 / 941 cuma günü 
saat 14 de 

~'\:--------- !SAHlii; 3) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - 10,000 kilo pencelik kösele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

27-Haziran-941 cuma günü saat 14 de İstanbul levazım amir
liği satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kilosunun tahmin bedeli 330 kuruş olup kat'i t eminatı 
4960 liradır. • 

_3 - İsteklilerin belli gün ve saatta komisyona gelmeleri. 2371 
lzmir Levazım Amirliii Sabn Ahna KomiaJ'ODUDduu 
1- Çanakkale birlikleri ihtiyacı için behc.ı: h.il..?suna 40 kuruş f lnt 

'tahmin edilen 300,000 kilo sığır .eti 15-7-941 salı gtinü Rant Hi 
da ,kapalı zarfl.a eksiltme)·-e konmuştur. · 

2 - Tutan 120,000 lira ve ilk teminatı 7250 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir 

bir saat evveline kadar Çanakkale askeri satınalma komi::;yo-
nuna vermeleri. 18 26 4 12 

İzmir' levazım amirliii satın alma komisyonUııdan: 
1 - Bayrnrniç biı;likleri hayvanatının ihtiyacı olan 2000 ton kuru 

ot dört taksitte alınmak üzere kapalı zarf usuliyıle satın alına
caktır. 

2 - lhaleı:ıi 14-T.emmuz-941 pazartesi günü saat 11 de Ezinedeki 
askeri satın alma komigyonuııda kapalı zarfla ihale.si yapı la
caktır. 

:1 - Muhammen bed.eli 70,000 lira muvakkat teminatı 4750 Eradır. 
4 - fateklilerin ihale günü ihale saatinden ve teklif mektuplarınn \"€ 

2490 :;aşılı kanunda yazılı vcsaikleriyle birlilet:e Ezinedeki a;;.. 
keri satın alma komi~yonuna milracaatlaıı. 26 1 6 11 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Ezine birlikleri hayvanatının Renelik ihtiyacı olan 3600 ton :-a

man kap-alı zarf usuliyle sa'tın a lınacaktır. 
2 - İhalesi 14-Tcmmuz-9!1 pazartesi günii saat on birde Ezinede

ki askeri ~atm alma komisyonunda kapalı zarfla ihale~i yapıla
caktır. 

8 - Muh-ammen bedeli 108 bin lira muvakkat teminatı 6650 lira -
dır. 

4 - İstekliler ihale günü .:;aatinden bir saat evvelin·e kadar teklif 
Vil teminat makbuzlaı mı ve 2490. sayılı kanunda yazılı vesaik
leriyle birlikte Ezinecleki askeri sa'tın alma komi yomına müra-
caatları. 26 1 6 11 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: · 
1 - Bayramicteki birliklerin ha.}vanlarınıu senelik ihtiyac ı olan 

1150 ton ::;amnıı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 14-Temmuz-941 pazartesi günü saat 11 de 

Ezinedeki a ~kert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Muhammen bed·eli ::l4fi00 lira muvakkat teminatı 2587 lira 50 

kuruştur. 
4 - İsteklilerin ihale günii ihale saatinden bir saat evveline kadar 

teklif ve temin-at mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda vazılı 
vesikalariyle birlikte Ezined·eki askeri satın alma komi-cı.yÔnuna 
müracaatları. 26 1 6 ıı 

fzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - l\Ii.iteahhit nam ve he::-ıabına 800,000 adet 27 milimetrelik ve 

600,000 adet 20 milimetrelik köprülü sürgü alınacaktır. 
2 - Aç1k eksiltmesi ı 1-7-941 cuma günü saat 14 de tophanede 1-:

tanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Numune ve şartnamesi komi~-yonda görülebilir. 
4 - Hepsinin tahmin edilen b~deli 21. ,120 lira olup ilk teminatı 

1584 liradır. 
... s - Taliplerin belli vakitte kom is) ona gelmeleri . 26 30 5 10 2372 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda cins miktar ,·e muhammen bedeli yazılı iki kalem can 

kurtaran inalzeml'..;i 1-Tertımuzl941 günü s-aat hizalarında gö"
terilen saatlerde ırnzarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Keşif ve şartname)'{i her gün komi:-ıyonda görülebilir. 
;3 - 11'\teklilerin belli gün ve ::aatta kat'i teminat Y.e kanuni v€~ika

ları ile b i:rlikte fındıklıd-a komufanlık ,atın alma komisyonuna 
gelmeleri. 

Cinsi Miktar .Muh. bedel Kat'i te. Saat 
Adet Li. Kr. Li. Rr. 

Ca ıı kurtaran ydek 
« « Şalı 

10000 
400 

40800 00 
29276 00 

26 27 

6120 
43fll 

28 

00 
40 

29 

11 
11,30 

(2373) 

~aman 50.000 2050.00 308.00 Pazarlık 
Şartnamesi 

lzmir defterdarhğından: 
4/ 7 / 941 cuma günü Satış 

saat 14 de 
No. su 

:Muhammen B. 

------ -
Snmaıı :12.000 1~12.00 197.00 Pazarlık 

Şartnamesi 
4 7 / 941 cuma günü 

saat 14 de 

ı - A\'rı :n rı sarlnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı sekiz 
k~lem ~am~ııın şimdilik ilk ihtiyacı karşılamak üzere şartna
medeki evsaf dahilinde ve birliklerin ordugahlarına teslim edil
mek şarti'Jle 46 ıncı maddenin M. fıkrası mucibince pazarlıkla 
usulen mübayea edilecektir. • 

2 - İhalesi 4 'i / 941 cııma günü saat on dörtte yapılacaktır. 
3 - bteklileriıı Lelli gün ve saatte vesika veteminatia.rı ile birlikle 

talipl-erin Çanakkale Satın alma komisyonuna müracaatları. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

20 22 24 26 2178 

l:mair Levazım Amirliti Satın Alma Komiayaauntlaa a 
Miktarı Beher kilo 

tahmin fiyatı Cinsi 
28.000 kilo 7 kuruş Taze fasulya 
28.000 > 7 > Patlı~n 
20.000 > 9 > Taze bamya 
32.000 > , 5 > Kırmızı domat 

4.000 > 6 > Taze biber 
12.000 > 6 > Taze kabak 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem <:ebze ihtiyacı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 3 temmuz 941 perşenbe günü saat on altıda kışlada 
İzmir levazım amirliği Rahn alma koml:syonunda yapıla -
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 8240 Jiradu·. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 818 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görillebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikal-arı iie teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 17 22 26 30 

lzmir levazım amirliii aatm alına komi.ayonmıdan: 
1 - Beher kilosuna altı kuruş yirmi beş santim fiat tahmin edilen 

600,000 kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuli~·le eksiltmeye 
konmuştur. ı 

2 - Eksiltme 7 -Temmuz-941. pazartesi günü s-aat 16 da izmirde 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 37500 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 2813 limdır. 
5 - Şartname.si komisyonda görülebilir. 
6- Eksiltme} e iştirak edecekler kanuni veı:ıikalariyle ve teminat 

t~klif mektuplarını ihale saatinden en az bir sa-at evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 22 26 30 5 

lzmir Levazım Amirliii Sabn Alına Komiayonundan ı 
1 - Tahminen beher kilosu (7) · kuruştan (400) ton kuru ot kapalı 

zarf usuliyle .satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 28000 lira muvakkat teminatı 2100 liradır. 
~ - Şartil'amesi komisyondan. verilmektedir. İhalesi 4-7-941 cuma 

günü saat 16 da Geliboluda eski şube binasında komisyonumu
zun buunlduğu mahalde yapılacaktır. 

4 __... İstekliler mezkfir gün ve saat 15 e kadar teklif mektuplannı 
komiqonumuza vermeleri, 18 22 36 80 

Lira K. 

729 Kuruçay :~I. Ralıç~Ji sokak 1377 ada 16 parsel 47 M.M. 100 00 
taj 20 ev 

730 'l'oraman :M. 828 No. birinci yük::.ek sokak 422 acla 70 36 00 
par:-:cl 89,50 l\I. .i\I. 48 1 tajlı arsa 

731 Kültül' M. :\fücahitleı ı;okak 1116 3da 8 par::.el 27 M. M. 100 00 
21 tajlı h:me 

732 Çorakkapı )f. 1275 Firkat sokak 1625 ada 19 parsel 67 280 00 
M. M. 33 tajh hanenin 10 hissede 8 hissesL 

733 Karşıyaka Bahariye M. 1716 ıncı Yemişçi ıpaşa sokak 1960 oo 
164 c.ıda 13 parsel 130.5 M. l\f. 30,32 tajh hane ve dükkan. 

734 Karşıyaka Osman zade çıkmazı sokak 111 ada 9, ıoo 00 
parsel 166 M. M. 32 tajlı hane 

735 Karşıyaka Donanmacı .1724 üncü Yldırım Kemal 8okak 58 50 
65 ada 36 pars-el 29,25 M .M. 7/ 1 tajlı arsa 

736 Kar~ı;raka Bahariye M. 1869 ncu karakol 8Qkak 174 ada 491 00 
11 parsel 1966 M. M. 1/ 1 tajlı arsa. 

737 Karşıyaka alaybey 1683 ncü Yıldız sokak 20 ada 2, 140 00 
parsel 291,50 M. M. 16/ 3 tajh arsa 

738 Karşıyaka Alaybey 1682 inci Selamet sok.ak 28 ada 6 300 00 
pars€'] 100,50 M. M. 36 tajlı hane 

739 Kar.şıyaka Alaybey 1688 üncii Yıldız ..;okak 30 ada 5 45 00 
parsel 90,50 M. M. 16/ 1 tajlı arsa 

' 740 Karşıyaka Alaybey 1672 inci Mirat sokak 20 ada 18 1512 00 
ıp.Hrsel 1512,50 M. M. 17/ 4 tajlı sebze bahçesi 

741 Karşıyaka Alaybey 1682 incj Selamet sokak 202 ada 22 57 00 
parsel 112,50 M. M. 9 tajlı arsa 

7 42 Karşıyaka. Alay bey 1682 inci &ılamet sokak 28 ada 7 45 00 
parsel 92,50 M. 1\1. 34 tajlı arsa 

74:> Karşıyaka Alaybcy 1693 üncü Mimar Sinan !';Okak 41 ada 65 00 
12 parsel 136 M. M. 35/ 1 tajlı arsa 

744 Karşıyaka Donanmacı 1696 ıncı Hengam ::.okak 55 ada 88 00 
15 parsel 87 °40 M. M. 14 tajlı arsa 

745 İkinci Karantina iskele caddc:si 733 ada 15 parsel 110 1000 00 
M. M. 46 tajlı hane. 

746 Üç kuyulnr 11 No. lu sokak 1887 ada 3 parsc! 12384 1200 00 
M. M. bila No. lu zeytinlik. 

Yukarh la ~azılı emvalin millkityetleri peş in para ile 14 6/ 941 tari
hinden tibaren 17 giln müddetle müzaycueye konulmuştur. İhaleleri 
30/ 6/ 941 tarihine ıniisa<lif pazartesi giinil saat on beştedir. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden j üzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak 
yevmi mezkurdn m"lli oemlak müdürlliğürnle müteı:ıekkil satış komisyonu-
na. müracaatları l!lLn olunur. 14 26 2064 

Söke belediyesinden~ 
J<:lektrik fabrikası için Otuz bin kilo Motodne Dört bin kilo makine 

yağı. İhale 80/ 6/ 941 Pazartesi günü Beledh·ede yapılacaktır. 
Taliplerin muvakkat wminatlarfyJe birlikte mezkur günde müraca-. 

atleri ilin olunur. 26 28 (2861) 
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(SAHiFE 4) ( A ljA DO LU) 26 Haman 194 ı Pel'fenL e 

Çinlilerin uçurduktan 
tren 

Çıınkung, 25 (A.A.) - Şııns eyııle· 
ı ; nde bir tı-en dinamitle u~urulmuştur. 
Çin eetelPti mi!h lm miktarda yiyPrek 
w lı:ırp ıı.:tl:ıı>me3 i .ılrrıı slarJiı' 

Bu eser, Dünyanın Tasvip Et
eseridir 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
tiği bir sulh 

- Baş tarafı 1 inci aalıı'fede - tın:ı nl::ın Lır maddeJ ir. 

Pravda 

tnrPlerı muzakere· i hakkındaki tek· Sıııniıııı olar:ık do' t okııo w 1>11 .lost
Jiri :.yrı ay!'ı reye konup ktıbıı l edil· luklurırıı .~nmim! vbı-:.k inki .$:ır c- ttir· 
diktı'ıı ve \'t•kllirniz sözlerini tnmam- ınl'k nzminde bulunnıı 2 devlet iıı mü~
lnclıktan sonr:ı, pnrti milstl}kil grup t<>rek ıncnf:ıat mcnularını el hi rliğiy-

- Baıtarafı ı inci sah 'fede - reisi R:ına Tarhan söz nlarak demi•· le lookik ederek mü~tnek knrrıı·lıır al-
yoruz. Fakat galip geleceı!imizi el<' bi- tir ki: ması faydalı oldnğu k:ıdar tn'>iı nlan 

- ~lunhedeyi tn,;vip ediyoruz. Merdendir. 
. .. . Çiink ümünderecntı harici siyasetimi. 3 üncü m:ı.dcle nıu:ıhcderıiıi m<>tnini 

liyoruz. 

lngilizler 
Hava akınlarını gittikçe 

arttırıyorlar 

Alman deniz üsleri şid
detle bombalandı . Pr:wcl:ı ~~wt • 1: ~kı-:ınyn uzerım.le· zin iyi münasebat ve emniyet cs:ısla- göster,•n ve alelumum mu:ıhedel~rde 

kı Alman n~yetll'rını lıalırl:ıtarak şor· rın:ı uygundur ve mevcud harici fa. rnevcud ol:ın t<'lmik hiikiiml<'ri ilıtiv:ı 
I<' clı>mm edıyor: nhhiidlcrimizi de esas tutm:ıktadır. etmektedir. Londrn, 25 (A.A.) _ tngiliz h:ıv:ı 

- O z:ım:ınıl:ınlx·ri kuvvctk•rimiz, Drmiş ve bu muahedenin iki mille· A_rkadaşlar; • nezaretinin tebliği: 

• Kahve Satışı 
Is tan bul da nasıl yapılacak? 

ht::ınbul, 25 (Telefonla) - Tica
ret Vekaletinden gelen talimatname. 
ye göre, kahve tevziatına pnztırlesi 
günü bnşlan:ıcaktır. Vilayet fi:ıt mü 
rn knbe komisyonunca kahvenin ki· 

!osuna 284 kurus fiat konmuştuı:. 
Kahveler, şehrimizin 180 kuru kah· 
\'ecisine tnksim edilmitir. Ve 250 şer 
gramlık paketler içinde. kuru lrohve
cilcr tarafından satılacaktır. 

kıyn• katını l'tm<'Z derecc>de artmıştır. tin el ele vermeleri ve birbirine iyi Dır k:ıç gün cvH•l imzal:ın:ııı bu <'M'r İngiliz hnva kuvvetleri dün akşam 
Hı>rhnngi bir dü<maııı ezm<' İ(t' ınukle- bakmaların! istihdaf ettiğini, bunun harp y::ngınları, harp (•öklintüleri, .~im:tli Fransa üzerinde geniş bir tnar· lngiliz amirallıg"' ı Sun·yede 
1• 1 k'I' l . . · . .- t· 1, k . ytılnız tasvıp değil, ayni zamanda ~arp yıgınları ort.1~ındn 'fllrı; milleti ruz hareketinde bulunmu~l:ırdır. 

( ır, e• ı .ı ı \<' ıaşe'ı .ımam o ,ın nv. · 1 k ı d • R f"k ıe'n AJmo ·11 ı· · · h t'" ı "t' b b ' o • f ı• t• . . ' . . 1 memnunıyet c ·allŞı an ıgını, c ı ,ı • un mı e 1 ıçın a '" ıu ün Blenh:ı~'1T1 om ardımıın tnyynrclf'- enız aa ıue 1 ve mu M'' tt f'kl . ·ı ı .. 
wtlı hır ~ız~lordu;-.ı m:ılıkız. . ~ . ~a;:dam hiikiimetin~n bu güzel ese- i~"ı!ll!k i~in güzel \'e meo;'ud bir "ulh ri kuvv.etli bir avcı t:ny;ı::ıre filosunun - u e 1 erın 1 er eyışı 

1lu>k0\,ı, ~~ (A.A.) -Ta• tıJansın:ı rının hararetle tebnke layık oıduğu. e.,<'rıdır. refakatınde olarak Lıl cıvnrında Kon· f t • 'ld' • ve hava harekatı 
gör••. Don ve Kobon mınt:ıknl:ırı hnlkı 1 nu ~öylemiştir .. M~tea~iben 3ÖZ alan Bt~. böyl; olmakla, beraber bu ~;;erin nin _el<'ktrik •antralına hilC'lım etmiş- va f akıue ıerınl bı ırıuor . 
mihıtı-vliye kar~ı muklıvemet kin t<'·I Harıcıre encümenı r~'"' Bay .IIuzaf. en g_u~el 'e en ~es nd tarafı görtılen lerdır. . Merce Ayun gerı alındı 
z:ıhiirll•r vapmaktadır. Kazakların :ı-..1 fer Göker de, bu vesık:ının, son dün- •vc bıl_ınen c.<"Phe'I değildir. Bu netic~- Şimdiye kadar alınan haberlere gö- _Lon_d~a, 25 J!-·A.) - Amırallık , .. . ,. . 
. . .• . : .• .. j l ,, harbi başlıyahdan beri imzala. !d<'n d.ıha gnzel ve d::ıha mes'ud olnn cı. re bu esnada cereyan eden havn mp- daı.resıııın teblıgı: hurlu~, 2~. (A.A.) - Ş~maoı Sı!ı:· 
k~ı lı_g ı merlıuı 1 olm~maklu ber~~r go.I n .ı ıı vesik:ıfarın en eheınmiyetlilerin-1 het bu e>eı'(' :'asıl olmak için takip edi- harebelerinde dokuz tlii~m:ın nvcı t:ıy. Suriyede filomuza m.;nsup birlikler, yede '.udmur etr:ıfındakı İngılız 
ııııllu olarnk kaydt'clıl n 5000 kı~ı. hod. clt>n biri olduğunu, e8 ki münasebetle. ~(·ı~ yoldur kı, bunu da hir kaç cilmle y:ıres i düşiiriilmii~lür. lki m· t:ıyy:ı- askeri hedefle ve kuvvetli muk::ıvemet çenberı ~l:ır:ılınaktadır .. H~m~ı_ı .h~ • 
hin ve m:ıi:rıır clii~man yenilinceye ka.l r i ihyn ve karşılıklı üimadı tarsin et- ıl<' nrz:ı rnhşarağını. remiz ii•silne dönmemiştir. • m<'rk<>zlerini bombardıman ederek iler- men şehı_; muhasara edılmı~ gıbı~ır. 
dar ç:ırp.-acnklarını lıildirmislerdir. ı mck esaslarını tuttuğunu, bunun Tür :!8 Şulıat 9-11 l:ırihinde Alm:ın dev- Londrn, 25 (A.A.) _Salı_ ç:ırşam- liyen kuvv<'tlerimize fani bir ~urette Fakat duşm:ın havadan mıtralyöz • 

· 000 kiyenin diğer anlaşmaları ile tearuz le_l rei•! Hitler Türk devlet reisi lnö- ba geresi bomb:ıt"<lıın:ın tayynreleri- r:ırdım etmişlHdir. . ler}e ve_ bombnrdımanl~rla zikre 

k 
..,. • ı' tınediğini ve harbin bnşlangıcındnn nııııe bır mektup y:ızdı. _Bu mektup, miz Alm:ınyay:ı ol:ın hücumlarına d~ Geçen pazar s:ıb::ıhı Vişi kuvvellerı- d~ger hır muk:ıvemet. gostermekte-As erı Vazıyet l>ı·ri !akip e~ilen _siya<etle :ıhenkdnr 1'_ıırk -~<'"';'' m:ı_k:ımları üz;ı:in~e. derin vam etın_iş.__ Kolonya Duıeld . ve ~il n~ men<np . 2 rle~troyer, nı~ka\•emet dıı... .. "" 

oltlugunu, mılli sıyaselimizin esasla- lıır tbır )nptı \e Devlet reısımızın mu. df'niz üssunu boınb:ırdımanetmışlerdır. go<lermek ıstemışlerse de fılomuzun kndıı~. wa (Saat 22,10) Şam Al-
. -. Bat ta_rafı bUU.ci sahifede - rının istiklaı ve toprak biitlinliiğilnün k:ıbil \ ' <' mii\·nzi miitalrol:ırı ile karşı. 10 giiıı z:ırfınd:ı Alm:ınyaya ntılan :ıte~i iizerine duman perdes! arkasında m:ın tnyy~rel.er! tnrafınd:ı;ı .~ombar· 

~ı ıle, ceııubı Polonya, şimali ~fo!cln\'· ka;ıd~ız ve şartsız masuniyetini teş- l:ırıc~.'; •l _nı:ıyı.~ !l-lı_yıri_hinde de Hitler bombal:ır biitün ni;an ayında atıl:ın •ahil batary:ı~ının ~t.eş_ine iltica <>tmiş. d~m:ın edılmış~ır. 3~-40 olü v~_rdır. 
y:ı \'C Çeko. Jov:ıky:ı :ıra·nnd:ıkı bır cı· 1. :1 <>ttiğini söylemiş, Türk siyaseti· R_n) ı~t:.wda_ ;:0yl<>dıın lıır nutukta Tür- bomlı:ılar yekCıııuııdıın daha fazladır. ler, fakat mute:ıddıd ısabetler nlmış- .f'.'· _bombn, S~lah.~ddın Eyyub! turbe
h.ıntı ııokt:ısında 700 kilometrelik ,;a. ıı ! n acıklık ve düriistlüğünil ızah ile kıye ıcın Tıirk Devlet ndamlıırı için ve Londra, 25 (A.A.) - S:ıli\hiyetli !ardır. Bundan başka diğer bir Vi~i sı cırnrına duşmuş, yangın çıkarmış. 
hncla lıulun:ııi mühim Rus kıtaları ge- ı.. , ınuı;, ittif::ıklara .~:ıd:ıkatı tebarüz ılıithıı«:ı ll~iyük Atamız i~in giizel w mahfillerden bildiriliyor: destroyerine isabet olmuştur. Hatta fakat ne ~iirbe, ne de Emeviye C':ımii 
ri ,-e ç~hilemiyerek ya mah\·olac:ık. ya- ~ltiren muahede ile kendisini tekrar güz<?! oldugu knd:ır doğru müt:ılealar Diin gece lngiltere üzerind<' 4 düş. bunun bntırılmış olduğu kuvvetle muh. hn.<ara ugr:ımıştır. 
hııd e<~l' ılii~ccklir. . . L yid eylediğini, Almanya ile anlaş- \'<' hü~iiml<'r yii~ü~lü_. Kalb ve vicdan- man ta;·yaresi düşüriilmtiştür. temeldir. Kt~_düs, 25 (A.A) - Askeri $Özcü. 

Ayn ı:ı m:ıııda ~loldavy:ı ı,;\ık:ımc- mada hakim olan zihniyetin i;:tikb:ıl- hım lııtap ctın~ôını bılen Hitler bu açık Londra, 25 (A.A.) - Düşman tay- Bund:ın bfişka Beyrut ve Trablus YP gore, Şamdan ılerlemekte olan 
tind~ıı ilerliyeıı ~!üttefik ordunun ha- d ~ de hakim olması temennisinde bu. soylenen miitalea V<' hükümleriyle Tiirk yareJ .. rinden mürekkep bazı filolar, limanlnrına ve buralardaki _harp gemi- miittefik kuvvetleri, 25 kilometre me. 
rekatı kola~·l:ı~:ıcaktır. Fnk:ıt mühim luııduğunu tebarüz ettirdiktPn sonra mill~_tini hareket~ getirdi dün gece Britanya adnsı üzerine gel- !erine tnarru~ edilmil'._tir. D<ıı:ıiz:ıltıla· safede Beyrut yilund:ı Limas ka•a
s:ıyılm:ı~ı l:ız!n:ı gelen bu .meydan mıı- d e miştir ki: Bo;·J,.ce tem~lı ntılmı~ olan. ~iman mi~lerdir. Bnzı mıntııkalara bombal~r ı:ımız n:ıerkezı ve ~ark! Akd_enız~e ~an- ba~ınn varm.ışl:ırdıı': Be~:rut yolunııı: 
h:ırebe<ı de talı d~recededır. _ Bütiin muvaffakl\· etıerin Rırrı Turk dostluk bına•ının ınşn•ı ıçın ça- atılmı~. bazı hasarl:ır olmu"tur. Bır lıyetlerıne devam etmışlerdır. Bır ıa"c "ag t.epelermde mdtteiıkler Da·ı 

.Asıl büyük me;·dan muh:ırebelcı·iııiıı .Hilli Şefin etrafında bütiin ın:ııetı~ lı<m~ sıra<ı kalfalara gelıni8ti. miktar ölü ve biraz da yaralı vardır. gcmi•i bntırılmış, 20 bin tonluk bir Knruno varmışlardır. Bu suretle Bey. 
dah:ı sin:ı:ı! mıı:t:ık~sında .. \:rilmcsi • :tr<ılmnz lıir iman ile'yerleşm;ş olm~ .• 

9 
~ıı: tnrafl::ın iki d.e~let reisi ara~ı.ı:da Dliıı gece dii~n:ıanın lngiltere üze- lla!yan _Yo!cu vapurun:ı 2 torpil isaoot r:ıt •. Ş_am yoluıııın dörtte biri kate. 

bekl~nmelıdır. Çunku en buyük km·· <ıdır. Dlin olduğu gibi, bugün \'e y:ı- ~., '.ncı meklLı)? teatı•ı başlarken dıger rinde :ı tnyya;e~ı ımha edilmiştir._ ettırılnu~tır • . . d_ılınıştır. ~Ier~ezde ~azı k~l\'VPt]Pr de 
w•tle_r bur:ıda toplanmı~tır._Burııl:ırda ıııı da en büyiik kuvvet m ~nbmmız t.ı:ıftn.'.' da Fon Papen ve arka_?aşları Tayyarelerımız de garbi ve şım:ıli -'\kdenız kumnnda_nlııı:ı._bır m-?.•aıla ~·m~le_dogr~ ılerlemı•lerdır: 
gerçı muharebeler olmııkta ıse de mey. lnıdur. S~racoglu ve arkadaşları hiikum<>lle· Almanyada bombardımnnl:ır:. devam denızaltılarının faalıyetını tebrik ve Kakıre, 2o (A.A.) - SurıyedP İn -
elan muhare~lcrine dehllet eden lıir Bundan sonr:ı general Cemil (:\Ier. ;~~den aldıkları talimata tevfikan etmişlerdir. takd'r etmiştir. !?iliz, Anıslrolya tayyareleri Rny:ık 
hareket yoktur. . . . -''ıı) de söz alarak muahedeııin kıy- ı_urk • Almıın ~o;ıtlu~ abid.esini;ı in- M , d b' . d' Alman teblig"' İ ı<t:ıs~·onunu ve bu civardaki demir-
Romanyad~n gelıp J?ul'u( nehrııı , ge_ met ve m:ına.-ını tebarüz ettirmi•, se- ~.ı.,ın:ı, daha boyle bır tabırle ıhy:ı. es U lr iZ IVaÇ . . yollarını .mtl\''°'.ffakıy~tlc bombardı-

çen ku\'\'etlenn harekatı hakkında f:ı~- l:imet için en büyük güveni~izin sına_ ~oyuldular. Bu çıılış_ma .. esnasın- Ankara, 25 (Telefonla) _ Dahi- P.erl_ın, 2~ (A.A.) - İngiltere etra- !"a.n. <>tınışlerdır . .\fuhtelif binal:ırd~ 
ln haber ~oktur. Faknt bunlar, nehrııı kendi kuvvetimiz olduğunu söyl ·m·• dn ıkı taraf yalnız dUru'<tlukten ve !iye Vekilimiz Faik Öztrakın kızı fıııd::ı.kı denız mıntakasında t.~~rruzl~- ınfılakl:ır olmuştur. Suveyda kale"' 
":ırk tnr:ı~ınd~ iiç _miihiın köprü bn<t· Sef, hükiimet, kumanda ~e ~m~f a~ık_ )'.~ıekten yapılmış yol üzerinde Bayan Handanla Şefik İnanın nikah rımız devamd~dır. _Şark sahilın~e hı- ne bir ~ok_i•abetler olmuştur. Onaga 
nı ele geçırmısl~rdır. cııı~urlarının birliğini teparüz <>ttir. yuruduler:. Bundan _b~ş~a .Almanlar- merasimleri bugün Ankara beiediye ıı:ıay~ altın~akı _ıı ?ın ~ıılu~ ~ ?uşmnn t:ıyyarelerı, Beyrut limanında des. 

Almanlıı~, _bu r<'phede de _Ru• ~ıta. n!is. ileriye nasıl bir emniyetle bnk· la olan muzakc_r~lcrımızın mühim saf si evlenme dair;ısinde yapılmıştır. ~ilebı tahrıp edılmı~. dıger ıkısıne tam troyerlerin bulu_nduğ~ rıhtımlara ig:ı. 
!arının. ~erısıııe, R_usların _ıfade,;ıy! e, tığımızı anlatmıştır. h:ıl:ınn~an İngılız dostlarımızı haber- Nikah merasimitıde, BUyük i\Iillet !'n~Uer olmuştur_ . betler _kaydctınışlerdır. 
R~ıs -~ılı~ a~ker_lerı ~ıyafetınde, p:ırn. Ankara, 25 (A.A.) -Türk. Alman d_nr eltık. Ve yer yer kendilerisl~ is· Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, _Duı_ı gere bomb_~r?ıman t~yya;elerı. . ~a~!;e. 25 (A.A.) - Resmen bil-
sııt~ıı!er ı_ndırmı~krdır. rlostluk muahedesinin B lif. ll!eclisin- tı~arelerde bulundu_k. Bu istisar• ko. Başvekil Dr. Refik Saydam, Vekiller ı:ıız Lıver.~olda muhım asken te~ıslere, dırıldıgıne giire, İngiliz kıtal:ırı Suri· 

Sl Rll EDE: . de müzakere.si müna.;etetiyle, Harici- ııuşmalanmızdan bıttııbi Alman dost ve seçkin davetliler bulunmuştur. lıman ve ıa~ anb~rlarına tam ısa~t- yede :\'Terce Ayunu zaptetmi~lerdir. 
Avııstralyn kıtnlan Mercıuyumu ~ek. ı·e \'ekili Siikrü Sarncoğltı nsağıdald _!arımızı dn haberdar ettik. !şrn biiy- BUDAPEŞTEDEKI YUNAN '".1: kardetmışle;dır .. Ce~ubı şarkıde 

rar. al~ışlardır . am h:ıtı<ındn Kat- ;llltku iradetmi~tir. · lece ve sadece doğru yoldan yürüye. dııcer lım:ın, ,,.,hır tesıslerıne \'e tayy:ı- HELSINKI BOMBARDIMANI 
t:ııııyeyı zııptede_n kol, Şam .. Bcynıt Arkadaşlar; rtk huzurunuza çıkan. c~c~c , . .,.,!ol· flÇILIGI re meydanlarına da hllcumlar yupı l -
nsfıılt yolunda;ı ılerlemekt~ıı·. Bu ha· Hlikıimetimiziıı bundan bir hafta d~k. Bu n?ktada. bu ış ıçın meşkur . mı ştır. • . . ., . Helsinki, 25 (A.A.) _ Rus tayya-
reketı.!1 daha z~ya1~c. Şam cıvarındıı ı:ta- ene! Almanya ile imzalamıs olduğu hızmetler ıf.a e~.m~.ş olnn ,Alm:ın dev- Bud~p!şte._ 25 (A.A) - llfac:ırı..s- .~ruharebe ta~?':ırelerıın!z ~.ı - 25 ge. releri büyük mikyasta 4 hücum vnp-
b? hog_ıızınd.~kı \ ı" ~ıt~lnrının g_erıı,;- do<tltık mu:ıhe<l<'si k:ıbul ve tıısdik edil. !et ad~m! \'e. ~uyuk _elçi dostt.ım Fon tan hukumetı, Yunanıs_t~nın Bu_da: ceoı Hayfay:ı hucum etmış~ _her,.çap_ta mışlardır. Son alnrm saat 12,15 de 
rıne düşınegı l'e bu ı-ıtıkamette ılerlı- mek için bugiin yüksek huzurunuza P:ıpenın ısınım sevgı ve takdırb ;-a- peştede bulunan son elçısıne faalıyetı bombalar :ıtmı~lardı;. lngılızleıın ış- verilmiştir 
yen müttefik . k~ıv~·<>tlerin, -~~rekiıtını ıwlmi~ bulunuyor. İki devletin ıniis- detmeği bir vazife addediyorum. ne niha;:ı;t ver~r~k elçiliği knpatma- gal. ;aha~ın~a~ı arazı;-e ~ücu,ıı;ııarında ·----<t>---
kolaylaştırmnın ıstıhdaf ettıgı :ınl:ı.ıl- tak bel mün:ıseb:ıtını vazıh, nçık ve •n· Ark:ıdaşlar ! sını teblıg etmıştır. tan arecılerımız 13, ?.afı tanare ba: Al l b M ""k • / 
mak.tadır. .. . . .. . . nıiıni fikirlerle tanzim eden ve bu . R~fik Saydan hükumetinin hu e,;e. BU VAPURU KiM .BATIRDI ? ~-r~·.alıı~_ımız .dn 2 duşm:ın tayyaresı man ar, uyu ış er 

Bır knç gun ıçınıle nıutleiıkl~rın ıııünase\ıatııı do. tluk volunda inkişl\f rı bır haftadan beri dilnya efkıirı . . •. duşu.'.'"uşlerdı;. . . • b ki" l 
f!umu;<a varmaları, muhtemeldir. • ccll'ceğini gö"tercn bu ;iy:ısi muahede- nm~mi~esinin nazarı dikkatine nr _ .. Lızbo~'.~.6 (A.A.) -.- 1!1gılte~e bü- D~şmanın şım:ıl ve şımalı garbı A!· e ıyor ar 
ŞART\. CEPllES/.\.Q_E l/A. V.lCII,fh.: ııiıı mukadılemc>inde \'e diğer nııına- Z<'dılmış bulunuyor. yu~ elç ı lıgı, Ganda ısmındekı .. Por- man; a_s;na taarru~~rınd~ ne a~kerı, - Baştarafı 1 inci sahifede _ 

Gelen ?abcrlere gore, S?vyet lı~\'•l !ar yanında iki tarafın mevcud taah- Her taraftan gelen haberler ı;-ös- tekız. vapunınun .• ~atı.rılınas! mun~ - ~c de _ıktısadt mahıl ettekı teşckkullere tıkları ta:ırruz:ı de~am etmişler \'e Kı· 
kuvvetlerı, kııra kuvve~lerı h~rekıılı· hüdlerine <adık kaldığım gö,teren sa- termektedir ki, bu eser biltütı insan- sebetı,vle neşrettıgı hır tebhğcle dı - \e t~s.ısl~re z~ra~ olmamıştır. ~ılordunun kuvvetlı bir mukav~meti 
na muzaheret etınektedırl.eı:- \e hnvn rih bir kayıd mcveuddur. lığın geniş nisbette takdirine mazhar yor kı: . ... . _Sıvı! olü ~e saralılar. ~.ardır. G<!~e ıl~ karşıl:ışmı~l:ırdır. Litvaııyada To-
ç?rpı_şmal:ırı çok kuvvetlı~ır. R~ı,lar, llu kaydın bizim tarafımızdaki ma- olmuştur.. J . - _Yapu~~ın torp~llenc~ıgı t~rılıte a\~ılan~ız. 3 t:ıyyare du~u~U~lerdır. ı::ı.ve yapılan h~v.a hücumu dilşm:ına 
~ımclı, Almanları~. ta:ır~tızı m:ıhıyctt~ ııa• ı en ba~ta Tlirk • lngiliz ittifakı Den<;bfür ki biitün dünya, uzak • · Jııç bır lngılız ve milıtefık denızaltı- ~Iunferıd _Rus t:ı~arelerı Ko_nıgsbe~g agır z:ıyıat verdırılerek püskiirtiilmUş. 
:ıııp~ıklıırını tedafuı nı:ıhıyetle yapmak. lııılunmak ilıere Türkiyenin elyevm lara gıden yollar üstünde bulun-.ın •ı o Rularda bulunmıyordu. \e i\lemclı ~omb_aıdıman etmış_ler, bır tur. 
ta, tııkat Alman h:ıva meyclanlarııı:ı \'~ nı • r'i lıulun:ııı biitün tnııhhiidl.•ridir. Türkiyede snlhiin bozulmaması ir,in ooo çok. hıırp esı~lerı a_rası~d:ı. zayıata S<'· So\•yet motörlü kıt.~ları nyni mınta· 
a~kcri h.e.defl<>riııe de _hiicu~. e_tmekte· Do<llanmıza h:ıkkiyle vcrilmi• olan ~uahedelerl~, mlitalealnrla adetn Finlandiya bebıyet vermış1erdır. Bır çok yangın- kad~ mukabil hücuma geçmişler, ora-
dırler. Ko.<teııc~, Dançııw, Konıg.<bcr)!, <özleri tutmak için hnklı şıırt olıırnk ıtlıfak etmiştır. . . . lar da çıkmıştır. d:ıkı Alman tanklarını tahrip ve mo-
Ynrşova, Lublın de bu meyanda <irl- il,' rİ sürdüf,ümüz bu km·clı kabul etmek Gene denilir ki, nırdumuzun k:ıh- p - 1 Ba~t~a~ ~ k~cı aahifed~ 1-. Rumen tebliği lörlü bir alayı imha etmişlerdir. 
detle bom}~ardıman <'ılilmi•lerdir. Al· ,;ureliyle h~pinize Alman . Tiirk dost- ram an bekçisi olan .. Türk ordusunun ~p~z arı on m .z ~ 1 p~zar va~ crı- .. ., . So_v;ı:et hatları. ar~~sına Sovyet )li· 
m:ı.nlnr. Ko,;tcncede 8 tar.rnre, Ru,lflr luğu 'etrııfınd:ı hararetle çalısmak im- yanında ve ayni cephede bu sulhii ko n: s_apnrken Hırıstıyanlıg_ın Sov:;etler Bukreş, w? (A.A) •. - Rumen • Al· lı' unıforma"ı gıydırılmiş ufak grup. 
ela dünkii haı»katta 34 tan·:ırc dü,ii · k;iııını vermi• olan Alman devİet :ıcl:ım rumak için muharip devletler bita- bırlldığ;ndehgaddarca takıbata maruz man karargahı .te~lıgı:_ .. l:ır haline!<> paraşütçiiler indirilmek!<'· 
riilclilğünü bildirmektedirler 1 h · · d t «ekk" t .: r:ıf devletler ve ·nsanl k fk" • ka ıgını alka hntırlatmağa davet et- l\'luha.<cmatın ılk üç glınıı, knr:ırlaştı- dir 

Loııdravn göre Hel•inki Rn• t:ıı·. ı''.rın::ı ·ruzbu'rl~ı~uz ıı <'-_ . ·ur e me)!ı ı:ıivesi ''er :ılmı·tıır. ı. e arı umu- ıniştir. rılnn harekat planı mucibince cereyan Brodsk mınt:ıka•ında cereyan ~t. 
. • • . ıır lllZI e 1 ırım , , • . II 1 . k' 25 (AA) D" "'l d t t . t' Dl' b' k k .. 1. . ~ vnrelcri tarafından Stokholm halx>r- . · .. b' . Arkadaslar e sın 1• • • • - un og e en e mış ır. ışmanın ır aç a su ame· mPkte olan meydan muharebe•inde h<'r 

İerine göre de Leni~grad, şiddetli ola- . ~fuah<'denı? mukaddc~esını '.:ın- Bu ına'n'zar~ bu, umum! tasvi mil· ~ri ağır yüklii k:ım~'?.'.'.lar fasılasız li kı.:ıımıştır.__ iki t:ırııfa :.it büyilk tank t<ııİekkillleri 
r:ık Alman ham _kn':'Y0tıeri tnrafın(\!lll c'. ~adde t_:ıbp etmektedır. Her tul' • !etimizi bir kere daha şerefli v~ mu- lıır suret~c Sovyet. el_çılıgınden hareket . Duşman Kostence, IIoly~ ve G:ıl:ısı çaı pısmaktadır. 1\IuhMemat başladı
bomb:ırdıman edılmıgtir lıı ızahı luzuınsuz kılncak derecede tena bir mevk" k t B etmekterlır. Bu hliclıse, halk arasında şalcletle bombardıman etmış, daha ba- ğındanberi Sovyet taV'ynre zayiatı 37ı 

Şimdi Rus - Alm~n harbinden son- \azıh vazılmıs olan bu maddeyi •ade- rcfli ve mnte ı~e çı ~ı_:nış ır. h u. şe- uzun uzadıya mevzuu bahsedilmekte- zı şehirleri ele bombalamış, fakat ı,a- cliir ' ' • • · 
ra h:ızırİıına~ lngili; hava taarruzları ., ~kn~:ıkla :·kf; d -·· · 1. . k ~· mev ıın cum ıırıye- dir. )foamafih iki devlet arasındaki si. y:ını knyıd neticeler alamamıştır. Bunların çoğu tayynre meydanları 
nın lngiltereve k::ır'l a~tma~; \'e d~\·a: ' · ' 1 1 a_ e :ceırım. . . . ımıze _ne. ıı :ır yaraştığını C\undan y:ı•i münasebetlerin kesileceği hakkın. Havacılarımız, mühim Bolşevik a•- nn karşı yapılan hüc~mlar e•nasınd~ 
mı beklenmektedir.' . ~!adde 1 - _ Turkı~e ~L~mhurı;e:ı .<onrnkı sıy:ıqi faaliyetimizle ~e is- daki h~be~ler _lceyyüd etmem.ekledi;. k<>ri tesisatına hUcun_1 etınişl~rdir. tnhrip edilmiştir. Almanlar havam~-

14 gündenbcri yapılan bu taarrnzla. ıe :\lmnn Ra; hs'. ar~zıl~_rı~ın '.1ı:ısu~~- bata çalıs:ıcağız. H~l~'.nkı, 2a (_A._'.1-.J .. -.. - Fı~la?dıy_:ı Rumen tayyarelcrı ve dafı b~~r~::ı: hııre~lcrinde 161 bıyyare kaybetmiş-
rın en büyüklerinin yapılması beklen- yetme ve tamamıyelı mulkıyesıııe mu· !Iarıcı)e nezare'.ı sozcusu demışt!r k_~: ıa:.ı tarafındaııı 30 tayyaı•e duşurul- l<'rcli r. Bundan başka Sovyet hav:ı kuv-
nıektedir. n. G. leknbilen riayet ve doğrudan doğruya Zavallı hammal - ~ncak ~arıçte~ yapılıı~ak hır htL rı:uş, a.rrı~a _yerde de 40 tay_yare tah- vetleri t:ırııfından tayyare meydıınl:ı-

---000 ,-pya dolayısiyle y~kdiğıerl aleyhine e~nı !!'.ınlnndıyaya bı?ıraflıgını t~ket- r!P. e?ılınıştır. Bu_ııa ınu_kabıl k~ybet- rına y:ı,pılnn taarruzlar esnasında da 

Ruzvelt .. t 'h h t" 
1 
.. h k•tt t lstanbul, 25 (Telefonla) _Bugün tırebıhr. Harp halınde olmadıgırnız tıgımız tayyare mıktarı ıse 12 dır. Hrde "20 Alm::ın t:ıv,·:ı~-,· İ"hr'ıp ~d·ıı 

mueveccı er uru area an e- 1 .. "ldt.ç b't f B' h' d' · w ' '·
0 

""'" '' • 

v·ıkki etmeği t..1ahhüd ederJot şe ırımızde feci bir ölilm hadise;! Ol· ruc ,e : d 1 a~a ~;t ı;ck 1 İlCU_!ll o:' ı· J J .. .. b . 1 · ınistir. 
• - ~~ıtar~fı 1 inci aah.'fed., - 1 • '.! inci madde. iki devletin. bundan muştur. 90 kiloluk fasulye çuvalını ın~e_:ehe·a. aFr. al ıd~r:ıda :ıKaetıgdız. . an suFa'elsozd~u ş~ cevahı v~rmkış ı_rd: Çernantiyi işgal ve Purutun ,<ark 

kan clahılındekı her yardımı yapacak- 0 .. 1 
. te k' f 

1 
t , 11 b' '-"'P nın ın an ıy an ara enıze - ın mı ıya u cep eyı as eı'l e- sahilinde tutunmak için Alman Ru 

tır. Bunun ne şekilde yapılacağını sim. ok .e ~ıııtş k re mer aat er ~~a~ndt kaş'.) an .zava .ı '::. ham~al -~y~ğının yayılı bulunduğu hakkındn H~tler ta· ğil, bir siynsi cephe telakki etmekte- ~en kuv\'l?tleri t~rafındarİ yapıl:~n te: 
diden tayin edemem. So\·yetlerin ihti- \ a ı o an onuşma arını ta:ı li :ı. ay m:ısı; le dilşmuş ve olmuştur. rafından yapılan beyanata daır soru- dir. s<'bbüsler muvaffak olamamıştır. 
yııçları malum olmadan ne yardım ya. _ i\I"h r. L d · Hod ı · · •· * 
pabileceğimizi <iiylemekliğimiz müm. Gen um~i~~~di: if~~ledi İ"ık t ha . E d 1 · ı 1 hır ~'t':'et v~rdır. l\~es!egınde çok ~IY· Gene Sovyet tebliğine göre, dün, 32 
kün değildir. . çd k ld • • a ;- srarengı•z enı•za tı ar metlı bır. ınutefennın?ır. Fııkat nı~n- Alma n tayyaresi dilşür!ilmliştilr. Harp 

Sovyeller, ihtiyaç Ji,üe<ini henüz tev. ıd~~n ona akı. f 
1 

b' 
1 

ka ret yetmış yaşında hır adamdır. Sıze gı-milerimiz Finlandiya limanlarında 
eli etmemi~lerdir. : ~az~T vet 0~. 0~ u :r ~a on r- bir şey anla!nyım !. . . bir diişmaıı' denizaltısını bntırmışlar-

Bu liste verilince şi>phe~iz büyük ~bın a : mış ı .. ır ara l _enıze na- Aşk, harp, dehşet ve macera Bundan hır kaç giın evvel Haınde- dır 
ın:ığ:ızalnr:ı ibraz eclilmekl<' kalmıya. zırclı ve ·alın krıs~al _cıımlar!yle kap:ı- !in p_arçalarında:n bir m_usiki konseri Aımanlarn göre: 
raktır tılmıştı. Sular, çekılmış oldugu zaman. _ 28 _ ı·crrlık. Muhendı.• Sulç tistadın eserle· p, l' 25 (AA ) Al d 

· lnr tahtdzemin •alon fevkaliirle bir ·n b:ı. d z te k d :;er ın, · · - man or U· 
Derhal gönderilchilınek üzern kun- ' . d' ~· 

1 
' • yiizük duruyordu. miştir. Fon Gutmaıı, hakikati bütün rı e ;gın. ır. n. n ma ·sa • onu, !arı Başkumandanlığının tebliği: 

dura, _çorap \'P; ?a :~ı e~yn vnrd!r. Tav- ııı~::i~ıfı~~ 1~~; ':;li. Sema nldız • • - S!zi aramızdn gördilğUJ1den do· çıplaklığiyle anlattı. Kont Holç arka • ~0~"f[~· g~~ırtmektı_.. o. g~ce bk ~çık Şarkta, ordu, hava w don:ınma 
vnre ımnlatı ıçın beklemek lazımdır. lnrl:ı parıl parıl parlıyord • l::ıyı ne kad:ır memnun oldugumu bil· daşınm nolctai nazarını takviye etti. \ 0 ckı ır rop gı:ı ınış~ıın. zerkım1e kuvvetlerimizin Sovyetlere karşı y:ıP-
Tayyare imalinde rurh:ıniyeti için mu- ' , ._ .. .' , , u.. .-· "eniz... Münasip bir zamanda yardımımıza ço · Y~:·ışmıştı. Başt..<ı amır:ıl Zene 0 • tıkları muharebeler o kadar milMid şe. 
\·afakat etlilip cdilemiyeceğiııi, 'erbc•l 

1
A; 'ı/e~;~ 1ş~aı 11.~; ~\aş :ı~vaş ~ uk- Dedi \·e elini uzattı. Hod, preıı;;csin koştunuz. En luymetıi miihendisleı·i • m!'k uzerc heı:kes b~nıı . ta~_ıhyord~. kilde inki•nf etmektedir ki büyilk mu. 

Rıı; krrclil0riııin hangi sahalarda kul- "~~re L 0 ' ·~ ıgı l:ı) ın a ıyoı u. 
1
e • ~!ini öptü. Pren•es; miBafire ot.urın:ık mizden müteşekkil bir heyeti fenniye .. Bılha•,a heyetı fennıyenın yuksek 81• mffakıyetlerc intizar edilr:ıektedlr 

lnnılac::ılhııı ~imdilik lıilmiyorum. Fa- 1:_ızııı c~ra . ~u arı?~ vurıın z~ya nr, ;çin yer gö,;tercli ve iliive etti; Prense~ sözünü bitiremedi. B'raz m~la;ı. m:•Iek!erin .. uygun cümleler- Berliıı, 25 (A.A.) - D. N. B. ai:ın-
kat hu ~-rNEler miihapa!a t:ıheisi nıuh. !,:ıl~~~:t;İ~~~ı :,~fd~r~rd~.rl~~r~::1~nr- - Xe vnkittenbcri göıiişeınedi~. . düşündü. Sonra ilave etti; le ıllıfat goyterıyorlardı: . . sının. bild_irdiğine göre, Alman kıtaları 
t<'mt'ldıı. . P P .. P. :ı - Ilavatıma mal olmak tehlıke~ı· - Heyeti fenniyemiz; mühim bir Buna ragmcn Sulç, ı;anını:ı ı- akla~- ,·erdıklerı muharebeler esP~1•ında So\·· 

R it Ti . . .. t ,. 1 . Kr1'tal cluvarların uzerınde cll me•. . t. h h.d. . ' h . . rl d' tı . tı ,.e mL"ıst·hzı' hı' ı• t0 ,·ır 0
]

0 r 0 k bana . uzw , arıcıye mu;; esnrı .e sın . . • . ' nı yara an o men ug a ısedenberı ... i tır:ı peşın e ır. erıdı> bu mevzu .. '. ç • • " "·• " • ret hatlarının içinde derinliğine ilerl•'· 
.1 k" ,__ t t . t hur Alman re,.samlaıının ellerınden N't k' k 11 . d 1 1 . d d • , 1 f h d · ne :;o\·ledı bılı\"Ol' musun? · 1 pnzar gı n ·u ., ... yana ını e\•sı e mc- , • k 1 . . ·1 . . 1 ı e ım ıyme ı yar ım arınız c o • üzerın e urac:ıgız. ,, aru mü en isı- · • • · · mı,; er ve yalnız bu bölgede m!id:ıf:ı~ 

. S . ti . oo· .. k' 1 cı.mh on a, ar ıe<tm < ııı u:;orc u. k ·c1· ı H . . . Sto . k f' f 1 d • p , s ı ,, ü .. •or mt . ? h ı· 1 b J h . mış, o\ ;·e ı>rın unç Ye ·ıra ııma · p , _ . A t ._ b' k it " · unm:ısa ı ı... er ne ıse, yemın et • mız rıç :ı a•ını :ız n yor ugu n . - ren,e ... uş mu; l»Un ... a tn( e u ıınan 100 tankı ta rıp et. 
k 0 ntıtndnn ' 0 t'fn" ı· t . •. ıen.es noıwa genı~ ır o llı<U t' K• ' tl b' d h l .. . d h t I . t' h t'. . !' .. b k fi ö d"k t' t' 'l d' .. ı ı ı , "ı , ue ec ıp e m11·ecegı t p · 1 k .. ld' ını. agı nra ır a :ı. e surmırece- an asa anmış ve ıs ıra a ırın c\·ııı" •' il sızı u ıy:ı le g r u ~ ır- •r m1" er ır. 
hakkındaki ~u:ıle revap \'ermemi•, Auzaknnı!~ ı. 

1 
rcıı~e~ .. 0ldancab_ÇO · guz~. 1• ğim. çekilıneğe mecbur kalmıştır. Şimd' .itriyorum. . İlerlin, 25 (A.A.) - D. N. R. :ıj:ırı· 

Y 1 · k' ı hT d S · cı • ınce >evaz ı.u en ır rop gıJ • O k b k D · f ·ı B'tt'-"· d -•· R 'h d' · · 1 d 
1 - "ıııız ım laıb1.lca ~-'"· e .. l~vybe~ mi"ti Preıı?e~ •imdi bu hali ile o e"· k -f ~u ·eıınrb~ ıı-_~h· d~ı!'"ııb<'n ı e s'ı "d"""1ırg eda:ıdr. Fa~k mb!ı endısm:hız N h k h ı sınAaln: R k t 
<'re yaı·ı ım )tıpı n ı eecgıııı soy ıye ı- · · . . '. . . . a :ısın. yor:ın ır mu en ısın, oş za. uç e ur:ı a ır. a at u a am ı . e :ı nı:ı , ııe ayvanmış.. mnn • umeıı ·ı al:ırı kanlı mu. 
lirim. rarengız n~uhıt ıcınde hır perı nı:ıııza. manlarını eğlence ile geçirmesi elbette tiy:ırdır. Bu itibarla bir iki sene sonra Hod prensesin söylediklerine karşı- harebelerden sonra kuvvetli So\'yet 

D~mi~. fak:ıt bunun pe~in mi, yok•a r:ısı arz<>dıyordn. zaruri bir ihtiyaçtır. • i~e yaıııımıyacaktır. Çünkü o da fıızln !ık vermediğinden prense~. lafı eleği•· kıtalarının muannidane muknwmeti-
kr<'dih·den i<lif:ıde suretiyle ~·apıJa. Boynunda kalın incilerle dolu çok Ben bilakis; menhus dediğiniz hadi- ı istigalden dolayı çok yorulmu•tur. Bir tirmeğ-e mecbur kaldı. ni kırmışlar ve cerer:ın eden muhare-
cağı hu8usunda beyanatta bulunmak- kıymetli bir kolye v:ırdı. Sol elinde de seyi takdis ediyorum_ Çünk!i sizi, an- dakika olsun imalathanesinden ayrıl· beler esnasında l3rılşevikl<?r :ığır zay;. 
tan iıntinn eylemiştir. ismi üzerinde hakkedilmiş bir pırlanta cnk o hadise yanımıza kadar sevk et • dığı yoktur. Kendisinde fevkalbeŞ('r - Devam edeeek at vermişlerdir. 

• 


