
AORl'Jlı ~....-. 
HAZiRAN ANADOUI ............... 

l'HJ (ARAOOW) MATBMIDID'A 
8ASILMIŞl1R 

10 nm YIL Rı ... dhl,_ JUJlar pli ~••llllMm-•ıt---.:----~~--~-~---:~--.--:-:-:--:---:---:----~-=-------. 
•• 157s .111uııar21 Her gün aabahlan de çıkar aiyaat .-etedir. 

~ .. ar, Le
tonyamn mer
kezi ivayı iş

al ettiler 
Alman kumandanlağı 
hususi bir teblijle bu· 
gün bir haftalık hare· 

kah bildirecek 

Dd lider ele Cf phede 
bmanu1or 

IAmdra ~ Alman Fahre
d Bıtlerl1a IJaık cepbeaine alttlil· 
nf blld~ir. 

ııw.ar ~ da, Sovyet lideri 
Stallnhı ~ Ukraııya ~ltesin
de bolunduiunu bildihni.Ur. 
Şu .haberlere sGre. bu haelılar 

...ıerlDde ~ lider de ordula.n ba

..... l>iıJmıuyorlar demektir. 
(B. G. 

dır. 
Almanlara g6re, Mlnak blJpalnde 

Alman zırhlı kıtalannın ha'Nkltı in • 
kipf eylemektedir. Ruslar fae, bUyQk 
tank kuvvetleri ile taarruza reçlldiii· 
ni ve taarruzların pOskllrtüldlljilnii 
bildinnekt.edirler. Ayni bölgede Rus 
kuvvetlerinin daha derinlere ~eldlQlek
te olduğu da illve edilmektedir. Anla
şılan burada Ruslar geri oikilmeh ka
rar vermfı, kıtalannm aerf alıtunaaı 
:çln zaman kuaninak tlfJel'!e bUUln 11rh 

-Dnamı lklDel .....,... -

1Cı1111n ..,_, ........ , 
Minskde bir Al-
man gene..U 
esir ahnm11 

Sevyet donanması ve 
tanareleri Köıtenceyi 
bombardıman ettiler 

Luckda iki gilndenberi 
tank malıarebeleri 

· lrllldl; 
ııra l1111 

it 
lrlanda hükumeti bu h• 

susta Amerikaya te· 
minat vermiyro 



()\J -A i>OLU) 

~ ~ As~~~~,, 1 ~~!.!;ret T ele_f_o_n_· d_a_r_esi 
~------------------~--------~ il "Al~larını har~ Mkmu~lu~ n~ ş b o BUGONKOPROG~M 

.. . . halde bu bölgedeki muharebelerin in- e ekelerJ JSlah edı•yor ve Sabah: 
. tlAlmaknyanın. st~v Rusyaya karş~ Avrupa Çorçılın 5!r pla ra kişafı pek Sovyetler lehine görüleme- 8.30 program, 8.:33 müzik, 8.45 

) e ere arşı aç ıgı • • · mesaJı mektedir. h ti • } • · h b J • 9 00 ·· "k · (Pi ) harb~. bir. h~çhlnr bırJeşıyor ~8 Hazir~n, Sırp- Daha cenuptn vaziyet kısmen Sov _ , 8 arı geDJŞ etıyor ~~:g~ 4~ :;i~r~aati, muzı . . . 
seferı. ma~~~·ctı ver- la'1'.n I-..osovada yeller l<?hina gijı•ülmekte<lir. Grodi böl- . . . ...... -.. . . . .. . .. . .. .. öw ı': 
mek ıstedıgı anlnşı- Türklere karşt mnğ- gesindeki vnzh·et hakkında iki taraf fzmıı telefon muduı lugu şchır icsı- ele b;r 1cl u7...el'Jncle muteaddul goruş - g e . . .. 
h\'01". Berli!ldc>n gc- Amerı"kada taguar'e IUbiyetl<>rinin yıldö- ta bir şev bildirmcmektedir Prutscla . atında bazı ı~lfüıa~ yapmakta ve bu meler yapılabileceği gibi ayni znmnn- _ 12.3~ p~o1ra~n·1i2ô~3 m.~ı~~· 12.~5 
len h:ı.berler, '>u har ınümüdiir. Bu müna- ~ vaziy~te Son·etıerin hftki~ olduğı;- n~·n<ln ~ehekeyı geııışl~tmek!eclir. Seh- da telgraf mulınoorflsi de temin celile- fJan... a (er ~rıd . ·- mrzı), 13 .. ~o 
bi Avrupanrn ho'şe- • ,,. t tt sebetle hariçte bu _ na dair habcrleı: vrır<.lır rın bnz_ı kı~ımlarmdakı havaı ol:m kab. C'ektir. rnnuşm~ .. c eıe en - 11\!pec en • 13.45-
vikliğe karşı miica - ıma a 1 ar 1 lunan Sırplar hugün Berlinden gelen hab~rlere göre ha- lol:lı· sımlh toprakaltı hatlarına tahvil Bu tesisat şimdilik Eskişehirde k:ı - 14~~ muzık: salon orkc~trası, 
delesi olarak göster dini fi) inler; Lon - rnlard:ı Rmılar hm~kata mücssiı: s~- olu~makt~dır. . ~ clnr tesmil edilecek v.e imkan bulunur- şam: . . .... 
mekt.edir. ı 'ite kim <irada da bir toplan- rette müdahale edemin?cek. hale gel _ I'- ar:ıııtımıdan vnlı konagına kadar sa rlnha biı) iik mnkmcler getirtiJerek l S.00 P

1 
ogram, 18.03 m~z!k · rad-

harb.e Almmı~·:ı • Cenubi Amerika dev- tı yapn11slnrclır. 1n- mislerdir. ~ olan ln ımda Gçılan kanalizasyonla te~isat t--vsi edilecek ve geniş bir hin- yo saz ork~str~sı. 19.00 mu7:ık: fnsı] 
Finlandiya~ Slovak- } • • • gilterc başvekili Cör Hus don:mmnsınııı nıayinler .::ebe bir kahlol:lr yer nltıncla llG~ nmeğ-e baslan- terhtnda sahip bulun.an Ege böl~csinin ıs:ı~t,_ ~.9.30 :lJ~ns h:ıberlerı, 1 !l.4o 
ya, Macnrist rn, 1 - }et erı tehlıkeyı çil do Sırplar, Ilır- le Karadcnizdc fazla bir faaliyet gös- mıştır: . .. .. . _ telefon mu~aber.elcrı en ~ısa hır. z~ - ~uzık ·.tango \e .rumbnla~ (Pi.). 

ka haklı olarak I vath~r ve Slovenle- terme,.inin miişktil olduğunu v:ızınıs- ~eh!rler arnsı gorusmelcrın surnt mancla tcmın olunacak ve ış mevsımın- ... o.!O? konuşma () urt saatı), ~0.15 
istii ak etmi ;ılerdir an ıyorlar re bir mesaj gön _ tık DüııkU tebliğ Sov,•et fiİo. ~mn~ \'() mtıznmını temin icin de kuranpör- d() iş sahiplerinin ticari muhaberesi muzık :. solo şarkılar, 21.00 zırnat 
Hıı.,,:ati tan ve f ~ derm~. 500 -ene Kö~tence limanın{ 1Jon{barclıman etti _ tör m:ıkin si gNirti!<'cektir. O takdir- azami bir şekilde kol:ıylastırılacnktır. tnk:imı, 21:~~ müzik: kadınlar fas-
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~nnyımm . a .sem o- span11ada Rusyaya es~rt. ce ·en :r mı . ırmı ı c ırme · e ır e anı aJnnsı < n -=ı:::(Oıua parçala. (Pl ) 22 30 · s h b ·I _ !ık olar ak ıstırak e - ::1 ' letın ıztıl'apl:ırınılnn bu bonıbnrchmanda Ruslnrııı :;\fosko\'n z JJ T J •• · ?<> 4 ~ • • • • aJm.ı.. a" eı e 
decekleri bildirilmek karşı harp etmek için bahseylemi-; Ye Sırp iı:ıimli torpido kruvazörlerinin mayine ava 1 e tevzıı ~~ öo' .. ı. aJ:.n::-> .spor scı:\·ıst 2 
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-
tcclir. Hın·atistnn . 1-nra biı giiıı .velip çarp:w~k battığım ve bir muhl'ibin ele .... · ) m ın ' pı ogrnm 'e .npanı .... 
harbe iştirak içiıı 50 bin gönüllü nazilcrden <le kur- raralandığmı bildirmekt.edir. l\fosko- z· .#"B /"T' ADOOOA 
Rerline müracnnt et- l tulaca~ı öp"i<liinli \'[l 2noo tonluk son model bir muhrip Bir çocuk kendi silah\le Veka?etin emri daire- .n ~ rı 
mi. tir. yazı mış vermiı:;tir. kruvnzördür. Eğer bunun battığı do){- ••g;z·e ·-·e•=•---4 

Berlincle haricbe nezareti sözcüsü Amerikada istihıalat: ru ise. Köstenccyi bomlıardım:ın iç.in öldü sinde yapılıyor Yankesicilik: 
bu münasebetle unlnrı öylemiştir: Amerikada harp i Lih alutı nrı - b<iyle bir gemiyi fecln etmenin yanlış lkiçesmelik Çirkin sokağında Sü -

« Bu suretle Avrupa, bolşevikliğe mıştır. Am{!rikada ayda (:1.000) 1 ay: lı~r hı olıluğu kanaatindeyiz. Çünkü ay- Bergama kazasının Zeytindnğ na- 1 Bir fiı mn tarafından şehrimize ge- lcyrnan kızt 40 yaııında Hatic". Meh-
karşı mücadele arzu. unu göstermiş- \·are motörü yapıldığı bildirilm('k- ııı zarar. hnttfı fazla.-dyle tayyareler hiye int:> bağlı Örlenıiş köyüniin Ka- tirileıı ~ irmi ton ambalfı.j telinin beş med kızı 40 yaşmdn Cemile ve Ya -
tiı. Bu hadi e meyd ana koyuyor ki, teclir. Bu. Almanların azami imali'ıt tamfmtlan yapılabilirdi. 'Nitekim ya- rayılnn çeşmç mevkiindekı damlarda ltoııu kooperatiflere, on beş tonu da şar kızı 10 yaşında Lütfüyenin Sil -
Avrupa devletleri i birliği arzu:-un- miktarı olarak ileri siirülm"'ktedir. 1 pılnmıtır da .. Beş altı tayyare yerine, oturan Hnlil lbl'ah im oğlu 14 •yaşında 1 ihracat ve ithahltçılal' birliği emrine lcynrnn kızı 70 yaşmdn Kerimenin 
dadırlar. Fakat bu Londranm teşcb- Diğer taraftan yalnız bir fnb'rika her 4 -. ö milyonluk bir knn·nzör mukayese l\fehınet Gülbaşı, tarladan evine gider- ,·erilmistir. Bu tevzi, vekfıletin tali - cebinde bulunnn elli kuruşunu ynn
bü ü ile karşılaşıyor. ~ Inamafih Ber- ay bir zırhlı fırkayı techiz edecek eclılemcz. kcn hamil olcluğu çifte tüfeııgini ha:v- matına g(ire yapılmıştır. ke.;;icilik sureti~·le ç-nldıklnrı şi:kayet 
lin bu teı:;ebbfüıleri <>hemmiyet.cıiz ola- Jrndar hafif tank yapabilmekte- ol -1 Son gelen haberlere göre, Almnn vanın !'emerine nsmİş ve yola çıkmıs - Yeniden getirtilen yirmi ton ince edildiğinden her üçü hakkmdn tnhki-
ı nk karşılıyor. > duğu ilan cdilmistir Bunlar Amrei- ccphc"'iııde l ()0 fırka asker vnrdır. tır. Yolda giclcrken çalılıklaı· arasın- telin ele Vekfdet tarafından te,·zi sek- kntn başlanmıştır. 

Bundan ma'ksad arihtk Beırliıı. kan istihsaliltım~ a·rttığını gö-;teren Rulgari.-.tandan ve Yugoslavyadan da dan geçeh ~Tchmet Gülba~ı çalıya ta- li bildirilmiştir., Buna göre t~ller ev~el- Hırsızlık : 
tnıt"il.~ereyi ko??iinizmi ko_rur v11ziyf't- 1 akamlnr<lır. Amerika, ivil ihiiyaç-j 1.~_fırkathn fa~la J\lma~ askeri ge - kılan tüfeğin. ateıs .. alması iizeriı~.e y~ra- c~ _miirncnatlarıla bt~luı~anlnrl:ı c!vnr Ke~:ılpaşa kazasının Ören köyiin-
te gostermek ıstc>mektcdır. Jar icin otomobil ve kamyon ima1:1 - tıı ılmekte oJdugu soylenıror. Hu su- lanmış \'(' bır muddet i:"Onra olmus - vılayet Ye kazalara ıhtıy:ıç nı~betınde de lıır hırsızlık vakası olmuştur. 

İngiltere df' bu hnçlı sefer• cevnp tını yeııiclen tahclid etmiştir. ı retle yalnız Alman ord~ıı:;ıu 180 fır - tür. verilce<>ktir. NnJband Halil oğlu Yahya Knroku -
, t•rmektedir. lngilterc. bunu bir Al_ k~yı bulacaktır. Buna 25 Rumen, 10 x ooo yumın diikkfmınn giren ayni köyden 
nınn manevrnsı olarak telftkki etmek- Cenubi Amerikada : Fın. 15 1\facnr, 8-9 İtalyan tiimeni u·· küdar Halkevi azı ve BEYANNAME VERMEMiŞ .rustafa oğlu Abbns bir miktar nal 
tedir. İngilizlere göre. Ru~ya yıkılın- Uı·uguay hariciye nazırı, bilti.in ı dr;. ilii~·e eclilir~e. s:ıı:,k cephec:incleki S Y \'C ~ivi çalıp ~açn~k<ın yak:ılnnmıc: Yf' 
('~, Almn~lar f_ngilt •ı·eye tnnn:~z e- ce>ntıbi Amerika devletleri?E' b~r _no- mutt~~~' ~llV\';.tle.~~ıııın 240 .fıı·.lrnsı şiir mÜsabakC.Sl açtı Hnber aldığımıza gör<ı, bir müddet- rıdlıy~yc>.verıl?'işt.!1°· . 
c ceh..1Jer<l4r. Rınaeıdleyh lngıl•zler t'il \'ererek, Uruguay hukum..:lmın . muh.ıı beye ~u mı::; sayılır. Jhtıya~ len beri iş \'Cri Jmı·nrak faaliyete gc- Ödemışte bır haduıe: 

ı mmıewalnrn -nldaıınrnmakladır- Amerik:ı kıta::ıındnki bir devlet!n ele: ~asıl nlur;.:a !tal.ya ve Al~ ınj:a?nn Üskiidnr IIalkevi dil! edebiyat ko- ceıı ve geni~c:; mikya~ta inşnaf işleri va Ö~e.miı:ıin Köselwcr kjjyUncle .~ıı· 
lfıı·. niz aşırı bir devletle harbe gırmesı u0-60 fıraknın d.ıha harekata ıqtuak lu (Türk kahramanhgı) mevzuu k . . .. . • lıekçı~ı ;\1chmed oglu Ahmed Öztıırk 

lngilll•re .. So\·yt>tlerf' hı: türiii ynr- takdirinde Uruguayın o devleti harp ttirilmesi muhtemeldir. Uzerin<le biı· mi.isnbaka açmı,;tır. Bu par•~: hll". ı . ~e~cıı m~es:;;cse, ışe b~ş: evde buhınmacl,tğı bir snacla nyni 
< ımn karar \'ermiştir. fnuil r<!nin halinde tanımıyacagım ve bu Ame- Macar .o.rdusu : müsabakaya şiiı·, hikfıye, piyeı:; ve lndı~ını bı!dırır ış yerı bcyannamesını köJ rlcn Ahmed oğlu Hüseyin Öksii-
:\lo ko,·:ı ekic;,..i ve lıir askc>ri hey'et ıikan devletinin Uruguay Jimanlat·ın . M~cnl'ıc:;tan Rusyaya kar ı h:ırbe Türk k.ıhramanhğmı b.elirten her ne- \':tktmde mınt:ık:ı iktısad müdiirlüğüne zlin c\·ine tnnrruz ettiğini görmiis w 
:\1 J kovaya 'armh ve So\'\·et rndyo- dan istifade edebileceğini bildirmiş- gn~mısfir. Bugün :M"a~ristanın üç.er vi yazı kabul .edileceği ve birinci. \'ermemiştir. Bu sebeple hakkında :çeride karısının bulunduğunu diişii-
""nna görl', bu ht'y'et ·:nyare meyda- tir. Ye bunu diğerlerine ele tc:dif et- l~~ny_Jı ~~okuz I?.iy~dc .. kol?rdmnı, iki ikinci, iiçiincüliiğü kazanan ynz1 sn- knnuni takibnt.'l giriı:ıilmistir. ner~k ~anı!1da bulunan ~iifenkle Hii-
•ındn k"lr:-ılaıımıştır nu hf.'\ 'cttP bir miştir. Bu ııota heniiz Yasingtorn:ı ::ı~\ al'ı .. uç motorlu uvarıdnn ibaret hipleri ne~ir ve temsil haklarını üs- ~ " seyın Oksu~c a·reş etmı~, kendi~ini 
.ıt·a geııerali, bir ha Ya Vi m:ıre ah, varmamış faknt hariciye müstesarı hır çeJık kolu \·ardır. Beş ) üzli hnrp küclar Halkcvine ,·ermelerine muka-

000 
kolundan ağır surett.e yaralamı!-ltır. 

t r amiral v bir kura :ılb.1.rı rnrdır. Sumner \ ;els bu 'vnziyettei1 memnu- layyaresi olmak üzere bin tav:;arcsi bil kıymetli hedh'eler kazanacaklar- fRANCQLADA iHTiKAR Yaralı hastahaneye knldırılmıs. 
lııgiltl're ile Hu.~ a ar:ısınd.ı . ulh niyetini bildirmiştir. ~:ardır .. p.akat hunl:tr eskidir. Ancak dır. J~1;erlerini v~rmck istiyenleı in uçlu tutulmuştur. 

h <lc>fleri üzerin~e bir ~ııhsma yam- Bu hal, cenubi Amerikanm da teh- ~çte .l.mı _yen~ .~o~elclir. Mnc~rl:ıı_, 10-7-941 perşenbe giiniine kadnr Üs- Kemeraltmcla furuncu ::\lustafa oğ- 000
...._ __ 

lı ı ynpılmıyacagı malum değildir. likeyi anladığını ve 'tedbirler alma- ':8 :;ıız bın kışıyı Rılah altına alahı - küclnr Halke\"in<> giin<lerilme~i lıizım lu Siilerm:ınııı Bn. Hikmet ve D. Veh- iZMİRE GELENLER 
( uııkü iki t nraf arn. ınrla s•ılh l1edef- ga ba. ladığını göstermektedir. lıı·. A nC'ak harbe iştirak ettireceği gelmektedir. biye francolanın kilosunu a~ıl fiat 30 - Aydın mebusu Bay Nazmi •ropcu-
ll rinde derin ihtilaflar vardır. Bun- mıktarın 2-~ kolorduyu g-ıçmf'm-Osi . v • A oglu Aydından, C. H. P. genci ı:;ek-
', rdnn biri Polony:ıdır. lngilt,..re Po _ İspanyol gönüllüleri: m:ıhtemeldir. Halen K:ırpatl:ırcln kuruş _ık~n 60 kuruştan s~ttıgı şık~ı- r.e.terlik müşaviri B. A. Sabri Uran 
ı ınvanrn kurulmnsmı gar-<' ,,,Jinnıiş. Stcfani njnn,,ının bildirdiğine gÖrt', ··l fırk nc:ı. v~~~lır. Bunlan·akiiyle sc _ ZAVALLI KAOINCAGIZ re.t ~clılmış ve furuncu adlıyeye verıl- ~alıkc "r<len.. tini 'el~ profesörle-
! . Halbuki . Polon3 anın Mr';: kı~mı Rusyaya karşı harp icin yazılan t -1 forlıl'ı ~~1ıl~lıg!11d~n ıler~al harC'kete Corııkkapı Gaziler cndclcsindc Mus- ınıştır. rm~cn ~·.Hakkı .l~nnbuldan, Trak-
' •wyetl<>rdeclır .. ı\caba _Sov~·f!> 1"'" bu- panyol gönlilliileri (50) biııi bulmu~-1 c, ~.b.lı~lcı. ~.ugun x.ugo~ı~:·· ~?-~ :ıfanın bahçe inde otm an ve ötedenbe • • • ---- yıı •"-tntıstık ~Udlıril B: Nnz~.mJ~!nn-
r. sını terkedPceklPI' mı? tur. BunJa11n yaşları 15-35 arasında.l ~T.ı c,ı ~ J\Jt~la!ı Alm:ııı lmı~ te ı kchıgı ri akıl hastalığına müptela olduğu sös - lzmır be)edıyesınden: b~I?an .• l\lanısa n:ıanrıf mudu.ru. B. 

tki cephe: dır. Gönüllülerin Falanj parti-:indenl\e.~I ırle \a~ıfelerle> ~avz~f olu· ·1~uş.. !enen 30 \'aşında Zehra namıncln kim- . - Bılal. ı~utı.u Manısadan Rchrımızi' 
Öt"cl b . 

1
· ·ı· 

1 
. olma 1 şarttır Parti kiltibi ve amele !. •dır :'ılac.ıl'laı ın, l' ı nrnlı Tiukovınn- se ·z b" ·k 1 k k 1 d 1 1 - 941 Jılı fukara dogumları ve gelrnışlerclır. 

c en erı ııgı ız erın ırnyc> i, ~ · • 1 <l·" hnrcket d t· t k 1 1 ı. ıı· aı ın ·u,·u ·enarınc a o a- h t 1 . . k b d 
.\imanları hem ::arkta \C hı>m de nazırı ela bu gönüllCiler arasındadır. '." · · c c.n . 1 ~~. umam nı::ıııc n- şırken müvazcnesini kavb2derek ku- as -a an ıçın pamu • an • gaz be- --- ooo 
gnrpta lıa1·bettirmekti. Bugün bu ol- ı tkı Allmd~·ıılMla ışbırlıgı ~·apmni:ı nıııh_ rnya cliismUştüı·. . zi, lizol, oksijen ve eter satın alın - FJDAN YETİŞTiRİLİYOR 
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.. <l d PO IS 1 1 1 eme 11 • • • b. ..dd tl 1 - Kemerde lıelediye fidanlığınd:ı ~1-~~ş u~._I ~aıı ~r. -~~gu 1 knr:ı a e- l AB DES NDE Haber \·erildiğine gi)re, bııgiin Bunu gören B. Hidayet hemen im - ması ışı ır ay nıu e e p:ıznr ıga pnrtelleıde müteaddid on bahar cı-
:ık e ı e lvn a ı ., c-e~he. ~ra. ma Polis abidesinin t f . ·a t :\Incar fayy~rt'leri ~o,·,·etlere k:ırşı dadına ko~muş \'e kndıııı kurtarmış - bırakılmıştır. ııuhnmmen b-edcli çek ~eşiclfori ekilmeğe başlanmıştır. 
bıu ı~~1;~tl~u 1~;~~;~rl~~~·a 11ff:11,~~~~e;i zim eclil~iştir. Beledi~~ ~~i~~nienn e:ı.~: h?ı·ek<'tc ge~m~:ı~ir. Kni a k~1wetl"ı'i- tır. 576 lir_a_ 65 ~kuruş muv~~k~t te::ııina- Çiçekler burada fidan haline geldik 
miktarınııı azal:ıcnğını ,His~inerek fında çiçek tarhları vlicucle getirmek nıı~ h~reke~ı b"klenmektedır. tı _43 lu.~w 2il kuruştur. lalıplerm te- len sonı-n şehir içinde bulunan park-
mcmnun olmaktndırl.ar. Diğer taraf- s~retiyle burasının manzarasını cazip $~~~:e~iit'~efkil . . . - CUMHURiYET KQRULUGUNDA mınatı ogleden ewel iş bankasına lara te\·zi edilecektir. 
t:ın .Almanlnr, cllerınde jki cephe hır •kle sokmuştur. . .. " ... · er~n ~ımaffnk! , y-atırnrak makbuzlarivle 30-6-9.Jl ·---------...-
irin kfıfi miktard-a tnyrnr . ıl·ı lıııı<lu- \ykı 1 ~ •• bc ı 'eı ılm~ktedır. Ş•rnrn ı O E.şrefpaşada Cumhuriyet koruluğu- . . " . · . ay için 1 ila 4 adedi arasında olmak 
~unu iddia etmckteclirİer. au-ZELTME k~om.etıe me afedekı Nelburg kasa - na halk tarafından gösterilen sreııiş tarıhınclcn itıbaren 14-7-9•.U (dahıl) üzere günde vasati bir kamyon ça -

. b •.. ~~sg~l olunmuştur. Burası Jlumu- . J ~ k , . "b . be 1 •• tarihine kndar haftanın pazarte- hştırılması işi, yazı işleri mOdOrlü -
Darlan Parute · o·· k '' .. h el b" . . h'f sr /i) hlometrecliı· Jrnkt h k t .ı n fi~ 1 nazarı ıtı nıa alan le< ı~e gWu''ndekı' kı>cıı"f ··e şartnnmesı" ''e"hı·ıc . · un u nus ::ımız a, ırıncı . a ı e- " ' . .• an • are ·e . . .. """ , , ... 
Amıral Dnrlan, Hutzinger n bir ıle (Suriyede Harekat) başlığı altıııda eden koldan eweJ hiiı Rranı.;ızların parkın ıçıne konulmak uzcre 120 ka- si, çarşanba ve cuma günleri e:ıcü- bir ay müddetle pazarhğn bn-akıl-

knç nazır daha Pari tcclırlcr. Bun- ki Anadolu Ajansı haberi, bir tashih H_umusn varacakları anlaşılıyor. Sa - na))<' .sipariş etmiştir. mene müraca.atlal'J. mıştır. Keşif bedeli 5643 lira, mu-
lar Pariste temaslrırda bulunmuşlar hatası neticeı:ıi olarak (hususi) istih- hılde A vtı. tralyalılar bugün 3 kilo - ooo 15 20 25 29 2196 vakkat tcminati 423 lira 25. kuruş -
\ ~ p~rl-an bugü!1 ~ariste poli idare- barat kaydi:rle inti~ar etmiştir. Diizel- m~treli~ bir ilerleme daha kaydet - - UMUMi HELALAR !l4 1 yılı tebhiratı umumiye için tur .. Taliplerin teminatı öğleden ev-
~yaret etmıştır. tir, özür dileriz. mışlerclır. Merce Ayunda tehlikeli Belerliye şehrin muhtelif l cl·lerin- Fomül Kreolin ve kükilrt "-atın -alın- v~l ış bankasına yatırarak makbuzl-a-

y k k 
-- -- durumu ber taraf eden müttefikler, de umumi : ıelalar v:ı1ıtırınaktadır ma ' .1 . .. el" r· - .. " d 1 • l rıyle 4-7~941 tarihinden itibaren 

Ü se müheAdis mektebi sa- yeni muvaffakıyetler kazanmışlar- Köprü parkındaki a.'ri helanın inşa~ nan~ı~tı;ı :~-~~l ~~ u: ug.~:d et şar_ 16-7-941 ( dahil ) tarihine kadar 
dır. atı ikmal edilmiştir. :zarlığı~ b~ra~ılnu~tı:l m.l\~uh~~em~~ haftaı.~m p_azart:si, çarşa~ba ve cu-

tın alma komisyonundan: 
l\Iektcbimize Jrnpnlı zarf usulü He ~fü bin kilo ıet -alıııncaktır. TJeher 

kilosunun muhammen bedeli 60 kuruş ilk teminat 1350 liradır. Ek
siltme 11-7-941 aa't 11,30 <ln mektepte yapılacaktır. 

23 28 3 8 (2304) 

Çimento istiyenlere 
Mıntaka iktısat Müdürlü2ünden: 

l - İzmir vilayeti dahilinde çimentoya ihtiyacı olan resmi ve hu
.ıuı-i müe seselerle eşhasın bir temmuzdan sene onuna kadar her ay için 
· tedikleri çimento miktarıııı ayrı ayn gösterir bir cetvelle 3 gün zarfm
Ja müdlirliiğiimüze vermeleri. 

2 - Müteahhide verilmiş işler için olan ihtiyacı m üteahhidin bil-
• dirmesi kafidir. Re mi ve hu. usi müesseselerin bu 1htiyacı ayrıca bildir

melerine lüzum yoktuı: . .Müteahhitlerin bildirecekleri ihtiyaçların hangi 
ınlies e. eııin işine ait olduğunu cetvellerinde göstermele r i Jazımdır. 

29 30 2451 

M. M. Vekaletinden: 
l - Kırıkkale San'at Gt:dikli, Ankara Musiki Gedikli Merzifon 

Gedikli Orta okullarının yalnız birinci sınıflarına ve Kayser i Gedikli orta 
okulunun her üç sınıfına 941 EylGlünde başlıyacak 941 _ 942 ders yılı için 
t:ılebc alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Türk ırkından olma ı, kendisin in ve ailesinin kö
tü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınnvında muvaffak olması şarttır. 

3 - Tahsillerini iki seneden fazla terk etmiş olnnlar, yaşını bü
yültmUş veya küçültmüş olanlar,, yaşıurı, boyları ve ağırlıklan Asker i 
Lise ve Orta okullar talimntrndnki hadlere uygun olmıynnlar kabul 
olunamaz. 

4 - lstcklilerin 10/Haziran/941 den itibaTen bulundukları yer
lerde Askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şnrtldriyle müracaat yol
ınrmı öğrennı"lerini ve buna göre de kaydükabul kağıdlarını en geç 10/ 
Agustos/941 tarihine kadar Askerlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 

okulların mUdiirlükler inc göndermeleri ilan olunur. 

- 8 11 14 17 20 23 26 29 2 6 

5 
•• k b ı d• • d 1 b ı ı· -45 l" ~ · kk t t · .. ma guııl-erı encumeııe müracaa'tlnrı. 
O e e e .yesin en• ' ece ı ü ıra muva a emınn.ı 20 2- 29 3 

• . . . . • 1 ·11 lır~~ıı.·, .taliıJlerin tenıin~tı öğle - ı _ )fezbah: idarec:ine senelik 
1 J~lektrık fabrıkası ıçm Otuz bin kilo l\Iotorine lJhrt bin, kilo mrıkine den en el ış banka ma l a~arak 1200 t k d""k b . t 
\'arı ih· ı ''0/ 6 n 11 p · . ·. . . . . makbuzlariyle 80-6-941 tarihınden ene e o me enzın sn ın n-

1

. g • .• ı e u ., azartesı günü Beledı)eclc lapılacnktıı. .ı 4_7_941 (d,,.h"l) t ··h· k d h .c_ lmmnsı yazı ~leri müdürliig-ündeki 
•ralıpler· kk +A • ti · 1 b" l 'kt k~ .. iA ı aıı ıne a ar al • 
•• ~ 111 muva at ~mınn arıy e ır ı e mez ur gunde müraca- tanın pazartesi, çarşanha ve cuma şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek 

atlerı ılan olunur 26 28 (2361) ·· 1 · •· •· ti · · gun erı encumene mur acna arı. sıltmeye konulmuştur. Muhammen 

iz • V k fi •• d •• ı ·· ""' •• d 15 20 25 29 2197 
bedeli 5220 lira muvakkat teminatı mır a 1 ar mu ur ue:un en• T::ımi~:lı miitema~li.rc. surdi.rle dö 391 lira 50 ku~uştur. İh~tesi 30:fı-

Senelik ' şeme, lagım, ]lark ışlerınde 1-6-941 941 t . .. .. · t 16 30 . ı d 
ı ·h· d .,

1 5 
n 42 t 'h" 

1 1 
pazar esı guııu san ,, ua ır. 

J\:irn 
1 

• • 1.oarı ın en ., - -., arı ıne rnc ar 2490 1 k . . . 
J 

• •• lcl ti 1 ·ı A 10 1 1. sayı ı ·an unun tarıfatı dnhıhn-
L K ı>ır seııe muc e c ı a U( eı ı ara- . 

r. r. Uinsi • ·o. i\levkii Vakfı . .. .. .. ele hazırlanmış teklıf mektupları i -
48 50 l>iikkan a3:~ı 137 Ke telli Cd. Kestelli sıııda tahavvul etmek uzerc guncle hale günii az-ami saat 15 30 n kadar 
y k d vas~ti ~ tek _yük :ır~b.nsiyle lüzumu encümen ıiyasetine nriİir. 

u ·arı a mahalle sokak ve nevi yazılı gayri menkuliin hizasında yazı- lrnlınde bu bır sene ıcınde yalnız üc lf> l9 23 2g 2194 
1ı senelik muhammen kira kıymeti üzerinden. ve ihale tar ihinden itibnren 
~H-5-942 gününe kadar kiralanmak Uzere on gün mfüldetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. İhalesi 7 / 7/ 941 .pazartesi günii saat ondadır. Taliplerin 

l
n!eıkı1r .gün ve :'l:ıatta pey akçuları ile beraber ve fnzla tafsilat olmak is
tıyenlerııı de her gün mesai saatlerinde Yalnflar dairesinde varidat me-
murluğuna müracaatları ilfm olunur. 29 5 2450 

Izmir Defterdarlıiından: 
1~atış 
1 ~o. u 

Muhammen JJ. 

iJG Ha an hoca :\I. Belediye civarı Kızlar ağası hanı içinde 
a37 :ıcla r> 1 J)vrsel 22,50 metre r.mrabbaı 46 tajlı cHikkfm 

Lr. Kr. 
100 00 

719 Çorakkapı Bedava sokak 1524 ada 99 par el 80 M. l\L 137 61 
46 tajlı evin 144 hissede ~3 hazine h issesi. 

722 Kuruçay mahalle i 1544 iincü ikinci sepe~i sokak 1382 20 00 
ada 3 !Parsel 77,2G '.:\r. :\I. 6,8 tnjlı orsa 

i2•1 Kuruçay iıl. 1544 üncü ikinci sepetçi sı;ıkak 1382 :ıda 3G 00 
7 pa r~ 11 143,25 1\1. :U. 14 tajlı arsa 

i2G Kuruçay l\I. 154ı1 üncü ikinci sepetçi sokak 1381 ada 18 
parsel 42,llO :'iL M. 5 tnj h arsa 

11 00 

Yukarıda yazılı emvalin mUlkiyetlerinc bidnyelen t.:ı.lip ıuhu r etmedi
ğinden 21-G-941 tarihinden itibaren 10 gün müddetle müzayedeye ko

nulmuetur. 
İhaleleri 3-7-941 tar ihinde saat on beştedir. Talipler in mezkur günde 

milli emlfık rnüdilrlUğüne müracaatları ilan olunur. 2448 

lzmir 
tifleri 

Ambar inşaatı 
incir ve üzüm tarım satış koopera
birliğinden: 

Knpnlı z~ırf usuli~·le 20 Hnziran "uma giinü eksiltmesi yapılan 146.161 
lira bedeli keşifli Alsancak anbar inşnntımıza inşa müdcletiniıı kısa olma
::.ı sebebiyle bazı taliplerin iştirak etmedikleri anlaşıldığından inşaat müd 
del.inin ihale tnl'ihinden itibaren (120) iş güniine iblfiğınn ve önümüzde
ki 2 Temmuz çarşambn günii nnt 15 de açık eksiltmenin yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

Müddet(' müteallik olnrak yapılan tadilflttan başı a diğer şartlar ay
nen hakidir. Şartıı:ıme ve keşif evrnkı ııe mukıwelc ı;urcti Ilirliğimi7..de 
gornıebilir. 27 29 80 (2383) 

lstanbul Sıhhi müesseseler ar
tırma ve eksiltme komisyonun
dan: 
1 1 Hazirnn 941 tarihli on telgraf ve 11, 20 Haziran 941 taıihli 

Anadolu ve 11, 15, 20, 24 Hnziran 941 tarihli Ulus ve 15 Haziı an 941 
tarihli Akşam ve 15,2·1 Haziran 941 tarihli Y. Asır ve 21 H-azirnn 941 
tarihli Cumhuriyet ve 24 Haziran 941 tarihli Vatan gazetelerinde 
neşrolunan erzak ilanmdaki azı 20800 çoğu 31100 kilo zeytin yağı
nın alınmasından sarfı nazar ediJmiştir. Keyfiyet ilin olunur. 2405 
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!Jzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
-................................................................................................................... . 

Jzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda cins miktar rn muhammen bedeli yazılı iki kalem can 

kurtaran malzemesi 1-Temmuz1941 günü "'1at hizalannda göı<
terilen 8aatlerde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Ke if ve artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
!l - İsteklilerin belli gün ve saatta kat'i teminat ve kanuni vesika

ları ile birlikte fındıklırl~ komutanlık •atın alma komieyonuna 
gelmeleri 

Cin<i \tiktar 
Adet 

}luh. lwrlel 
Li. Kr. 

Kat'i te. Snnl 
J,i. Kr. 

Can kurtaran y<>l.ek 10000 t0800 oo 
W276 00 

26 

6120 00 
·l!lnt ·IO 

27 2R 2fl 

11 
11,:ıo 

(2373) 
c c Şalı .ıoo 

llnıııı l>eıı askai ... 1ıııı alma koıııi~yonundan: 
Umum İlk 

Cinsi )liktarı 
Kilo 

Tutarı Teminafl 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

)iiinaka~anın 
Ş('kli 

!halenin tarih 
gün ve saati 

Sığır eti 66.000 23760 1782 00 Kapalı 7, 7 941 pazartesi günü 
saat 11 de zarf 

Rığır ~ti 218.000 78480 5886 00 Kapalı 7 /7 / 941 pazartesi günü 
saat 11 de zarf 

Rığır eti 218.000 78480 5886 00 Kaııalı 7 17 /94 1 pazartesi günü 
saat 11 de zarf 

Sı~r eti 21R.OOO 78180 5886 00 Kapalı 7 '7 1941 pazartesi günü 
saat 11 de zarf 

Sıil:ır eti 88.000 31680 2!176 00 Kapalı 7 7 ı 941 pazartesi günü 
saat 11 de zarf 

Sığır di 54.000 l!l440 1458 00 Kapalı 7 '7 941 pazartesi günü 
zarf saat 11 rle 

Sığır <>ti .ı2.ooo 15120 ıı:ı4 00 Kapalı 717 /9 U pazMtesi günü 
z:,rf saat 11 de 

Sığır <>t" 20.000 7200 540 00 Kapalı 7 7 911 painrtesi günü 
zarf saat 11 de 

--
Ke>yun ::.>iitü H.000 6580 19~ 50 Kapalı 7 7 941 pazartesi günü 

zarf saat 11 de 
--------

Koyun 3.000 405 30 00 Açık 7 7 9-11 pazartesi günü 
ı·oğurdu Eksiltme saat 11 de 

Koyun eti 3.000 52;) 39 00 Açık 717 941 pazaı·tesi günü 
Eksiltme "aat 11 de 

• 

_ Ayrı ayrı şartıwmclerle ~·.uharıda cins_ ve !lli!<_tanyazılı 11 ka
lem et, yoğurt ve .'ütün h•wlarıııch< gosterıldıgı gun \"e saatler-
d~· kapalı ve açık müııaka-<:ılar _yapılac~ktır. . ..... 

2 _ Bunlara :ıit *aı·tnameler her gun komısyonda gorulur. 
:ı _ Knpalı z:ırfkı miinaknsn'1na i~tirak edeceklerin 2490 sayılı ka

nunun 2 w :ı üııcii maddelerinde ,·azılı ve<ika ile ;·ine bu kamı
mııı t;ırifatı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını bildiri: 
len ~aatlar<lan bir saat e\"\"cline kadar makbuz karşılığında Ça
nakkale askeri satın alma komisyonunda bulundurmaları. 

2;5-27-29-1 2203• 
~~----~~~~~-----~~ ..... '."':"·-~:--~~----~~~~~-

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Aşnğırlı• cins ve miktarı y~zılı altı kaiem •ebze ihtiyacı kapalı 

zarf u<ulü ile _eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 30 haziran H41 pazartesi günü saat 16 da izmiıde 

kcylada izmir levazım amirliği ,;atın alma komi,yoııunda ya -
pıl-.ıcaktır. 

3 _ Hepsinin tahmin edilen tutarı 24 132 ; irmi dört bin cliirt yiız 
otuz iki liradır. 

4- Teminat muvakkate ak~ası 18!l3 bin sekiz yüz otuz üç liradır. 
5 _ Şartnamesi komisyonda gürülelıilir. . • 
6 _ Ek><iltmeye iştirnk edecekler kanuni ,.,.,ikıtl:ırı '"" tcminal tek

lif mektupl:ırını ihale sa~tind<>n <>n az bir saat ~,·vcl komisyo
nıı vermiş hıılnn:ırakl:ırdır. 

Uch<'r kilosunun tahmin fiati 

Kuruş s. 

5 00 
6 00 
4 50 
5 00 
6 00 
8 00 

' 

• 

:>tik tarı 

:37600 
7;;200 

lli6400 
6-1400 
84600 
28200 

Taze kahak 
Tıız • fasulye 
Kırmızı do1nal 
Taze bü bN· 
Patlıcan 
Taze bamya 

12 17 22 28 (21-t7) 

lzm'r Levazım Amirliği 
Miktarı 

Kilo 

Satın Alma Komisyonundan: 
Beher Kilosunun Jfopsinin t:ıhmiıı 
lahmin bedeli Tuarı 

... "ohut 
Bulgur 
Pirine 
Kuru ·fasuly' 
S11deyağı 
Sabun 
Toz şeker 
Patates 
~la karna 

Lr. Krş. S. Lr. Krş. 
26000 16 00 4160 00 
42000 2~ 00 9660 00 
30000 ıı 00 12300 00 
86000 ~4 00 8640 00 
24000. 1 ı;; , 00 34800 00 
20000 43 00 8600 00 
24000 1 !l 00 11760 00 

120000 8 on 9600 oo 
24000 :ı:ı 7920 00 

rdil<>n 

Ek•iltmenin şe'ldi teminatı nıavak
kate akı:esi 
Lr. Kı·. 

Aı:ık ehiltmP 
kaııalı ~arf 

!112 00 11 T<'nı. !141 cuma günü saat 1 o.:ıo 
72-! 50 • Tem. !J~ 1 cum~ giinü saat 11 
922 50 • Tem. !l 11 cuma günü <aat 11,30 • 

> 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• • 

648 00 • Tem. !l 11 cuma günü saat 15 
2610 00 > Tem. 941 cuma günü Raat 1:;.:ıo 

645 00 > Tem. 941 cuma günij Rnat 16 
882 ()"() > Tem. 911 cuma günü ~ant 16,30 
720 no 12 Tm. 9-11 curn:ırtesi günii saat 10 
;;n.1 no , Tem. 9-11 cumartesi gilnil ,n'lt 10,!\0 

Yukarıda cins \"t' miktarı ;·azılı dokuz kalem erzak a.vrı a~·rı 
hizalarında ;·azılı tarih gün \·e ,-ıatlerde lıiı isi acık ek-<illme 
.•uı·etiylc diğer sekizi kapalı zarf ı1'ulil ile sutın alınacaktır. 

" - Eksiltme kışlada izm'I" levazım amirli:!;i satın alma :rn>ı1is;·o
nundn ;"apılacaktır. 

:ı - Şartnamel<>ri her gii•ı konıisronda ırörülel;ilir. 
4 - Eksiltmeye i~tirak edeceklc·ı ·kanuni ve;.ilrnları ve tenıin~liyle 

açık eksiltme iç!., nıuay.v<>n saatlan evvel kapalı zarr ı<'I'' de 
teminat ve teklif mektuplarını ihale ~atından en az lılr •nal 
<'•'\•el komisron:ı vermiş hulunacaklnrılıı·. 2-l 29 •1 9 

Lmiı· lrMzım aınfrliı/i Rnlııı almcı komisyonundan: 
l Behl'r kilosumı ' 'i kuru, tahmin edilen 48 hin kllo ::ofrnrt 

ihtiyacı kapalı z;ıı r nsulii ile ehillmeye konmu~tur. 
2 - Eksiltme 1 O temmuz !141 perşenbe günü saat on altıdn kı,lıı

da izmir levazım ·amirliği satın alnın konıi,,·onııııcln y:ıpı -
lacak!ıı. ' 

!1 - H<>psinin tahmin edill'n tulıll"I !l600 lirııclır. 
4 - "Teminat muvnkkata ak\:1'ı 720 liradır. 

5 - Şartname<i konıbyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak etlecekler kanuııi \'e<ikaları ıle teminat 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
miııyona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 8 

• 

İzmir Levazım Amirligi Salın Alma Komisyonundan: . 
l Azami 50478 ton kuru ot hnly:ılı veya teli ciheti ·askeriyeden. 

W!rilmek suretiyle bal,.alı veya döküm halinde te~lim edilmek 
şartiyle kapalı zarf ıısuliyle satın alınacaktır. 

2 Tahmin edilen bedel balyalı için 3028680 lira teli ciheti as
keriyeden verildiğine göre balyalı 2523900 lim döküm !talin
de olduğuna göre 2019120 liradır. 

3 İhalesi 14-7-941 pazarte;ii günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 İhalesi toptan veya gruplar halinde veya kı"1m kısım da yapılft· 

bilecektir. 
5 i';lartname<i her gün komi<ronda görülebilir. 
6 İstekliler mezkur gün ihale ~natinden bil· saat e\'Vcline kadaı· 

talip olncnklnrı miktarlara göre kanuni ilk teminat makbuz
larını ve t<>klif mektuplarını topkapı mnltepesi eski askeri füe 
binasındaki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

215 29 4 10 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
1 - Beher kilosuna on yedi kunış fiat tahmin edilen - 36000 - kilo 

Süt iht:yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 10/Tem. /941 perşembe günü saat 16 Kışlada İzmir le-

vazım amirliği s:ıtın :ılma Ko. ela yapılacaktır. 
:ı - Hepsinin tahmin edilen tutarı - 6120 - liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası _ 459 - liradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Ek"illmeye iştirak edecekler kamın! vesikalariyle teminat ve tek

lif mektuplarını ihal<> saatındnn en az bir •ant evvel komisymı:ı 
vermis bıılıınacaklnrrlır. 24 29 4 8 

İzmir lf'vazım amiıoliii satın alma komisyonundan: 

• 

Miktarı 

Kilo 

3500 Sadeyağı (:ıskeri rv•nfJ 
2500 S:ıbıın 

10000 Kuru fa•ulve 
5000 Bulğur · 
4000 Pirinç 
1000 Şehriye 
6000 }fakarna 
8000 Patnte,; 
3000 Kuru üzüm 
4000 Toz şekeı·i 

Yukarıda cins ,.e miktarı ;-a:ııılı 10 kal~m erzak ayrı ayn pazaılıkla 
satın alınac~ktır. 

Taliplerin 2-Temmuz-941 rarş:ınba günü ~aat 15 de numune ve te
minatlariylc birlikte kışlada izmir levazım amirliği ~atın alma ko -
mi~yonuna ıniiı·aci\.atları. 

/:mir levazım amirliği •atın alına konıisyoııuızdan: 
1 - Tahminen beher kilo•u 40 kuruştan 100 ton makarna kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - ;).fuhamnırn bed<>li (40.000) lira muvakkat teminatı 3000 lira

dır. 

3 - Şartnamesi komisyondan \"erilmektedir. lhnlesi 7-7-941 pazar
tesi günü <aat 17 de Geliboluda eski şube binasında komisvonu 
muzun bulunduğu m:ıhalde yapılacaktır. 

4 - İstekliler kanuni vesikalftrı teminat ve teklif mektuplarını ihale 
s&atiııden en az bir saat evvel komisyona vermi~ bulun3caklar -
dır. 19 24 29 3 

Ordu hasta bakı.cı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

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

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna lıu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girtnek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube

ltrine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
ın.ır olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı !\€nelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. • 

4 - Tııh"il müddeti :ı tiene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilba8ları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asi! maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman d;ıhi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylill 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 

b - Sıhhati yerimle olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e ~ En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
ı Uısdikııanıe veya bunun ta'<likli bir sureli muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko· 
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecblıri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
5ebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesika]arın tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taabhüdname 
verecektir . 

8 - Yukardnki şeraiti haiz olan okur, okulıı imtihansız olarak kabul 
edilecektir. • ' • 

9 - Yukardaki maddeler m11cibi11ce cnnkının muamelesini bitirenler
den, \'iliiyet, veya kaw, merkezlerinde oturanlar bu nıakumlar veya asker
lik şubl'leri vasılasi.-lc evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi Ye okul müdürlüğüne göncl<>rileceklerdir 
10 - 111iirncaalların Ağustos 19.Jl nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ye mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafıııdnn k<>ndilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak .<ıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketl<>rin<> gitın<•k "çi11 masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
ait olaraktır. 

Aııkarcı Merkez Hastahanesi Baş Tabibi 
ı•e Okul Müdürü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 ıs 16 19 22 25 28 Hazinin 
1 4 7 10 ıs 16 19 22 25 28 Temmuz ı 4 7 ıo ıs 16 19 
22 25 28 SO Aiusto8 941 (1804) 

l7mı'ı /, cozı,ıı rııni,/iııi sut ıı alma korı.is11011Utiila1ı: 
1 - Tahminen beher kil<>su 7 kuruştan 400 ton kuru ot kapalı z:ırr 

usulü ile satın alınacaktır. 
2 - • Iuhanımen bedeli 28 bin lira, muvakkat teminatı 2100 liradır. 
3 - Şartname~i komisyondan verjlmektedir. İh-.ılesi :ı 1719.n per

şenbe günü saat e>n altıda Gellboludaki esld ~ube bina•ıııda 
komisyonumuzun bulunduğ.u mahalde yapılncaktır. 

4 - İstekliler mezkur gün ve saat on beşe kadar teklif mektupla-
rını komisyonumuz« vermeleri. 17 21 25 2!l 

i2mir levazım amh-liti salın alma komisyonundan: 
ı - Teklif edilen fiatı pahalı gôriilen 60 e>n yoğurt 2 7 041 günıi 

saat 11 de ,·eııirleıı pazarlıkla ihale edilecektir. 
2 - Muhammen bedeli ı 9200 lira olup kafi teminatı ~RRO ı ra<lır. 
:1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
.ı - İsteklilerin helli giln n sa~tta Fındıklıda satın alma konıis

;·onuna gelmeleri 

lzmir Emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 
Hastanemizin 941 mali Yl'I ye,·mi ihtiyac· ndan a~ağıda ~·azılı erzak . 

vesairesi açık eksiltmeye konulmu~tu. Şartnameleri ha-tane Başhekim
liğinden her gün görülebilir. Eksiltme 10 Temmuz 941 per!'<'mbe giinU 
saat Onda Tepecikte Emrazı Sariy<> hastan<'•inde toplanan Ke>misyon hu-

zurunda yapılacaktır. -· 
:.\fuvakkat teminat olarak para veya para mahiyetinde evrak"Komi-· 

yonca alınamıpcağından istf'klilHi" "hale glin!tnclen evvel teminatlarını 
lznıiı )falsandrğınn yııtırmaları. 

Muvakkat 
Cinsi • iiktarı Tutarı eminat 

Kilo Kuruş Kuruş 

Ekmclı: 15000 180000 13500 
Koyun eti 9000 441000 33075 
Tosya pirincı :ıooo 126000 9450 
Sade yağı 1000 145000 10875 
Süt 8000 132000 9900 
Yoğurt -1000 80000 6000 
Kok Ton 110 286000 21450 

23 2~ :ı 8 (2290) 

lzmir vilayeti daimi encümenin
den: 
lzmir ;).f, ml,.ket hn•·.<ıncsiu ıı aşağıda saıllı ihtiyaçları 23 6/941 ta

rihinden itibaren bil" kısmı ı;; diğer kı>mı 18 gün miidd<>tle eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 
ı - :;4000 kilo 6820 Jirn 20 kuruşluk Ekmek, 19800 kil<> 10098 

liralık koyun eti, 124~0 Jirnlık iliiç. Kapalı zarf ,ısuli;-~<) 7 7 941 pazar

tesi giinü "aat 11 de. 
2 - 25200 Kilo -1284 lıra.ık ~üt, 25200 kclo 4032 liralık Yoğurt, 

55000 kilo 1100 liralık Buz, 10800 kilo 4536 liralık 'ıjiıı· eli. Açık ek
siltme ile 7,7 9Jl J'.zart<>sı günü saat 10 ela. 

~ - 3150 Kilo 5040 liralık Sadeyağı, l050 kilo 1539 liralık ~ta

k!l:nıı, 1500 kilo 2025 liralık pirinç, 2250 kilo 562 lira 50 kuruşluk kırık 
pirinr, 130 kilo 975 Jır:ılık Çn;·, 720 kilo 446 lira 40 kuru•luk Zeytinyağı, 
150 kilo 118 lira 50 kuruşluk Tel şehriye<i. 2000 kilo 800 liralık Sabun 
1500 kilo 405 Jinılık Yeşil ·ıbuıı, ;1000 kilo 270 liralık Çamaşır sodası, 500 
çift 750 liralık Terlik, 2000 metre 500 lirıı:Jık Kefen bezi 500 kilo 10:\ lira 
25 kuruş Petrol, 4000 kilo 240 liralık Ağnç kömürii. 40 ton 400 liralık 
Soma Maden kömürü. ı 

10 7 911 Pers€mhe gunu •:ıat 10 <la .ıçık ek,iJtnıe ıle ihale olacaktır. 
Eksiltme ve ihnlelen lzmir \'il,ııetı Daimi Encümeııi dııireRincle yapıla
caktır. Taliplerin ~artn.ıme)·i öıırenmek iiz<>re her gün hastaneye ve ek
siltmeye i~ıirak edecekler ıı H~susi }11.1hasebeye cc 7,5 hesabi)·le muvak
kat teminat akçnlarmı ı·atırar:ık alacakları makbuz veya Banka mektup
'ariyle muayyen gün ,·e ,:ı:ıtlerde Encümene müracantlnrı, kapalı zarf 
usulü eksiltmeye iştirak <'tleceklel"in zarflarını 2490 Rayıh artırma ek•ilL 
me kanununun tarifatı <lahiliıııle hazırlamaları \"C muayyen saatte teslim 
etmiş olmaları ilan olunur. 26 28 1 4 (2368) 

i:. Borsa idare heyetinden: 
Hükümetiınızııe el Konulan pamukla el. esas ittihaz edilmek üzere 

Tiarel vekaleti emıı·l<>riyle borsamızc.-a ıııüteamel pamuklara göre mü
meyyiz heyetımizce tutulaı nümuueler idare heyetimizce lıiltetkik 

kabul edilmi~ olmak.a bu niimunelerin borsanın pamuk <alonunda hu
susi mah:ı !inde teşhir rdilm<>kte oldugunu ilan olunur. 

27 • 28 29 2400 

Salihli belediye riyasetinden: 
Beleıliye parkında ineası mukarrer Büfenin kesif namesinde yazılı 

l, 2, ;ı, 11 numaralardaki t<>mell r kargir inşaat su basm:ını umumi emlıi 
gibi k1'ımlar yaptırılacağından 19. 6."941 tarihinden itibaren açık <>ksilt
meye konulmuştur. 10 7 941 Perşembe günü ihale edilecektir. Talip 
olanların Salihli Belediyesine müracaatları iliın olunur. 

DEPO 
lzmir incir ve üzüm 

/eri birliğinden; 
ln~aatın lnşaatııı cin•i 
)fa halli 

26 29 2 5 (2367) --
INŞAATI 

tarım satış kooperatif-

• Iuhanımen 
bedel T. L. 

)lu\"akknt ihale tarih 
temi'nat 

Sarayköy ı.:ooperatif depo>ıı 17.133.8~ı 1.284.94 2 7 941 
('olıanisa c , c 13.000.80 !175.- 2 7 941 

Yukarıda yazııı rlcpoi:ırın i11sa~ı 2 T~mmuz 941 çar.samba günü saat 
15 ele Birliğimiz nPrhzinde açık ek iltmcyc çıkarılmıştır. Ek"iltmeye iş
tırak etm~k Miyenlcrin keşifn: me ve ~artname<tini g1\rmek üzere Birliğı-
mize müracaatları. 27 29 (23844) . ....................................... ..... 

KAŞELERİ . 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SO~UK 
AL~INLIKLARI, DERMAN kaıe· 

)eriyle derhal geçer. icabında gün· 
de t .J KAŞE alınır. 
HER ECZAHANEDE BUtUNUJ 

...................................... ~ 
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Milli Şef 1Suriyede mütte
fik ilerleyişi 

süratlendi 

Bir muamma! 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Finlandiyanın harbe gi-Ulusal ekonomi kuru· 
muna muvaffakıyetler. 

temenni etti 
rip, girmediği belli değil • • 

stokhoım, 28 <A.A.ı sovi.,tıer- Garpta lngılız 
!!:' gerginliğe rağmen ~onet E ı<'i >i hil-

Ank:ıra, 2s <A.A.J - u1usaı, (·ko- Humus yolunda Nelburg ı!i Helsinkide ~uıurım:ı.ktrı"<lır. ıieısi1'.1'! hava hu··cumları 
rıoml \ ' <' arttırma kurumu umumi he} • • • de dolnşnn şnyınlnra gore ~ovyN ~ıçısı 
<>linin toplant.-ı milna,.chetiyl~ kon- tşga} edı}dı hareket ettiği fakdirde geç-en Xovyet- •dd ti ' de 
gre adımı başkan tarafından eekileıı Fin harbine gönüllü olarak iştirak et- ŞI e en 1 
tazim teline, :\1illi Sef şu cevabı ver- u h b l . _, miş olan ve bundan evvel Sovyet top-
mişlerdir. ııava mu are e erınue raklarından geemelerine mü•aade olun 

Yurdun bazı mıntakalarında ak· 
şam ticaret kursları açılıyor 

Ankara, 28 (Telefonla) - Maarif rind<! ak.qam ticaret kuslnrı aça
Vekii!eti, aldığı yeni bir kararla, arzu caktır. Bu kurslara 16 - 45 yaş ara_ 
Nlen \'atandaslnrı ticaret hayatımı ha- sındaki vatandaşlar devam edebilecck
zırlamnk için memleketin bnzı yerle - tir. Kurslar yakında ncılacaktır. 

• Umumi hey' elin .. sil duygularına '6. Vı" • t . yakıldı mı.ran lngilizler de elçi ile birlikte Rus VÜn en mühim Alman 
çok teşekkflr ederim. Doğduğu gün- lŞL ayyaresz yayu hareket edeceklerdir. 
elen beri seçkin hizmetleri~·)e milleti. Kahire, 21' (A.A.) Jngili7. orta Finliindiya toprakları, Almanlar ta liman ve şehirleri tekrar Deniz kahramam Barbaros Hay-
mizi memnun eden kurumun•Jza ye- <ı.rk tcblii(i: rafından hareket ils~ü olarak kul l anıl- b b d d·ı d· 
ni muvnffakıvetler dilerim. St1riH•tle: :\Iütlefih. kuvvt-tler Şam - ılığı için So\;-et Birliğinin Finlilndlya- om ar iman e l 1 reddı"nı"n heykefı" yaptırılıyor 

· 1S!llET lNÜN il ıımu: yolu boyunca Şamın şimali gar- ~:ıı karşı harekat.-ı g!rişt.iği hakl~ındaki Londrıı.' 28 (A.A.) .- lngiliz hava 
Gene hu mün:ı,;ei>etle büyfikleti _ biiinde ve ~imıılinde !lt'ri ~·il!·üyüşle~i- s.ov~·~t beyan.nanı<' -., Fın r_,smı mah- k~vvetler.ı cumn g~cesı Al.ma~ynnın de ı~·tanbul, 28 (Telefonla) _ Deniz rilmiştir. Bu he.rkeli, güzel ~an'atlar 

mize çekilen tazim telgraflarına da ne devam edi~·orlar. ~elburg ı~gnl edıl- ı fıllerın<le bahı~ me~zuu .?lmaktmlır. Bu nız. üslerıne ~a agır endustrı m~rkez- knhrnmanı Bnrbaros Hayredrlinin jnkademisi profesörlerindm Zihni ile 
BüLük )!illet l\fecli i Reisi Renda, nıistir. mılna<ı<ıbetle hır Fı.n yük~k memuru, le.rıne .taarruzlarına ~vam etmışler - bir he\•kelinin dikilmesine karar ve- Hadi Bora vapnenklardır. 
Ba•vekil Dr. Refik S:ıydnm ,.e ('um- :llerk<'z , . ., ,nhil mınlakal:ırında m<·v Almnnl:ır~n. ~u kabı! tedbırler aldığı~- d.ır. Kıelde doklar ve ın~at .tezgahları L • • 
huri)·et Halk parti ; genel sekret<>r- zli fnali .ı·c1l<'r olmuştur. rl:ın kt'nrlıgının malumatı bulunmadıgı şıddt>tle bombardıman eclılmıştir. Ren-

1 !iği taraflarından izhar olunnn Jıigsi. Kahire, 28 (!\~·) - Hava '.<'lıliği.: ııı 'ert. hiı: l!snnla söylemiştir. de başlıca taa.rruı:Jar Duseld?rf.\'e ~o- Gazete kaA n-tılarımız Odesa lı"ma-
yala teşekkür ve Yeni başar!lar te _ Suriye<l,• : lngılız byyarclt>rı Surı- H<"l~ ı.nk~, 28. (~.A.,J - Sovyet .tay- lony~nın. en?u~trı mahııllı>rı uzerınl' ~ 
menni•ini bildirPn cevaplar "·.'P-l'ilmis- \ ·ılP havn ıneyıl~nlnr;n,a Ye mevzilere Y.arelerı dün Fınlnndıyaya ehemmıyet. teksıf edılmıştır: nında kaldı 
tir. lı licum etmişlrrdır. Dırızurda hangar- lı akınlar yapmamışlardır. Eletensa lşgal altındakı topraklarda bulunan 

---ooo J;1rn \'<' tayyareler<' iq•betler v~i ol- hir nkııı yapılmış, 8 bomba atılmış, bir tnyyart> meydanları da bombardıman -'· . . . . . 
mustıır. ki•i ölmüş, ~kiz kişi yaralanmıştır. edilmiştir. btanbul, 28 (Telefonla) - <:>ıparı~ tenJan ıstemı.re karar ,·ermıştir, An-

Bir yelkenli battı Bugün A\·ustralyalı pilotlar Tüt- Delmaderhe gazetesi diyor ki: Bu harekiıttmı 2 ingiliz tayyart>s: edilen ve elyevm Odesa Ji~anında bu- en~, hu. kfi~ıtlar geli:ıcir·e kadar, lzmit 
Londr:ı, ~8 (A.A.) _ Amirallık da- mürde 'lltı Vişi tayyaresi düşürmO~lr- cŞark barbarlığına karşı bir şimal dönmemiştir. . Juııan 1300 ton gazete kll~dıımı, Al - kagıt. fabrikamızın ıhtıyacı temin ey-

irt'•i bildiriyor: ıliı" Bunlnrdıın ikisi milttefik ku\'\'<'t- c<:>pheai kurulmuştur. Sovyet _Fin mü- Londra, 24 (A.A.) - G<'Ci Breme- man _ Sovyet harbi dolayı~ıyle m<'ml~- leme'lı hu U'1~n_rln t(»ı~b~ii"lerdc bulu-
Donaıımava nwnsup tek direkli ve r<· mitrPl,1Öz :ı teşi açnrken yaknlan- cııdelesi, köklerini çok derinlerden al- ne yapılan hucumda btiyük yangınlar ketimize getirilcmemel:tcdır.,B~ı.!1."n u. ~ııl~c:ıkt:r. Kagıt ge~ıncıy; ' kadar kii

yelkenli .iumi' g~m ;si Tl)bruk civarın- ııı .;tır. maktadır. Bu bir şim:ıl kavagasıdır.> çık:ırılmışt~~· Hücum ~ok şiddetli ol - 1.erine basın kooperatif~~r .. bırlı.gı torı- 15ıt ıthıılııt_ç;ıarı, ellerı~dekı m.evcut kii. 
da batmıstır Ru g<>mi rlokuz vüz ton Lnndrn, 28 (A.A.) - Suriyeı.le Hür Londrn, 28 (A.A.) - Röyterin dip muştur. Dıger tayyareler Vekerste !anarak, Almanya.dan buyu_k mıktarda l!'!tlnrııı fısatlnrını .ruk'<t'ltmıyecekler-
idi. · · Frmı. ıı kılal:m Şamın 25 kilometre lomatik muharriri yazıyor: endü~lri hedeflerini bombalamışlar ve kiiğı get;rtilme•i için, vekaletten kon- dır. 

---<oco il>riqinde ~jıdua mevkiini hgal et - Fin reisicumhuruııun n]ltkunun res. yangınlar çılcnrmışlardır. 
1 k d b l d ı iHlerdir mi metni heniiz Londraya gelmemi~tir. Başka İngiliz hava foşekküllcri Em- · f 
s en eriye omba an ı .Kudü.<: 28 (A.A.) - Şimdi l.ıildiril- l)u nutuk iize.rinde, Fin mukadderatı den, Vilheln;ıshafen, ~oksh:ıfen, uı - Macarlar da a-
Lıkeıtt!Hiye, 28 (A.A.) - Dııhiliyc l.ı(ine göre, g~Ç<"n çarşnnba gilnü Şam h:ıkkınd:ı endrne duyulmaktadır. Al - demburg, Dtinkerke hücumlar ~·apmış-

lngiltereye verilecek 
nakliye tayyareleri 

rıezarn .in nesrettiği tebliğe göre, Is- ' Jc•mbardım:ınında 70 kişi ölmil•, 100 manların, Finleri wrla harbe Mkm:ık !ardır. Donanmaya mensup tayyareler ı• t t•ı 
kenıl r,,e bu sabah yeniden hücuma .t ş i yaralanmış, hir çok e\' yıkılmış - icin clleıinden gefı;ni ~·a!?tık.ların:ı ~lip- Kaleye .')i?detl~ hüc~m etll'.işl;rdir. 12 a ıye e geç 1 er V.aşington, 28 (A.A.) - Amerika 
maruz knlmı~tır. Nüfu•ça :ız zayi:ıt Yar ır . he yoktur. Halbukı Fııılandıyanın refa tayy.ı!Nmız Usstlne donmemıştır. nakliyat şirketlerindeki tayyarelerin 
dır. Hasar azdır. 000 hı, ancak demokrasilere bağlıdır. Şim- Sabahleyin şimali Frnnsada Lil ci- lngiltl'reye satısfı devam etmektedir. 

Almanlara go··re eli ise Fiıılilerin bu cepheden :ıyrılaca- varında bir elek'tirik santralına hilcum Hududda topçu ateşi Şimdiye kadar nglltere 103 tayyare 

F ğ-ı sanılmaktadır. edilmiştir. İlk raporlar taarruzun mu _ almıştır. Bunların mevcudu 358 dir. 
ransız kabinesİ:toplandı - Baı tarafı bi.,;nci sahifede - Stokholm, 28 (A.A.) - Fin kıta.lan vnffakıyetle neticelendiğini bildirmek- başladı lngilizler bu tayyareleri orta şarka 
Vi~i. 2 8 (A.A.) - Fransız kabine- diı'. Aland :ıdalarına çıkmışlardır. Neznret tcdir. 2 dllşman tayyaresi düşürülmüş kıtaat naklinde kullıınacaklardır. 

si, bugün mareşal Petenin riya~etiıı- Berlin, 28 (A.A.) - 27 haziran için burnda bulunan Sovyet memurla- ~fanşta ceı-eyan eden hava mu~are~- S ı •ı • t oco 
de toplanmış dahili \'e hadci mesele- g'ÜnÜ Alman tayyarecileri şark cep- rı ııdayı terk etmişlerdir. !erinde de 3 dtlşman avcısı t.~hrıp edıl- ovyet er, ır.ıacarıs ana Ressamlarımız Anado· 
!eri görüşmUştür. lıe,;inde milnakale yollarına şiddetle M k miştir, h- t · ı:/er .. . , 

----<ooo .:ı:ırruzlarda bulunmuşlardır. Al - 05 ova Berlin,. 2~ (A.A.) - ~ngiliz hava UCUm e memır . luya gonderıJıyor 
F d hk A d" nıan tayyareleri yere sürüntirce•ine •• .,. kuv\'etlerı, ışgal nıtındakı topra~lara l\1oskova, 28 (A.A.) - :Macarısta- . ." 

ransa a ma um e ı · aJcaktan uçarak mühim demirvolla- T urk-Sovyet dostlugun- karşı akınlarına devam etmektedırlcr. nın Sovyetler birliğine harp ilanı do- t' ~bkar~, J8 l(rususı) - c. HA. Pdar-
len Komüoistler nrİı bombardıman etmişler, eşya' tren- d b h d' Bu hücumlar, tamamen askeri olmıyan iayısiyle aşağıdaki tebliğ neşredi! - 1 "! uö Y~ a kt' re~n;::ımızı d na .~: 

\'işi, 28 (A.A.) - Divanıharp, 13 
!Hini, asker nakliyelerini ateşe ver- an a se ıyor yerlere yapılmaktadır. Rotcrdamda e\" miştir. u~ a gl n erece ır. u ar ortı a ı 1 

mişlerdir. )foskova, 28 (A.A.) _ Sovyetler !er, mektepler, hastahaneler ve askeri cMacaristan, güya Sovyet tayya- ~) ka acaklar .• altışar tab lo. Y.~n.~cak-
komüni!!'ti hapis ve p:ıra cezaqına 
mahküm etmiştir. 

Ruslara göre 

Bcrlin, 28 (A.A.) - D. N. B. • Birliği ile Türkiye dostluğu, Tilrk mil- olmıyan hedefler tahrip edilmektedir. relerinin Macar şehirlerini bomlxır- ~r~ır. ~u ta~lola~ 21 T_dşnm~.~eı3.e 
25 haziranda ehemmiyetli bir vol- ]<>tinin Atatürk idaresi zamanından ve Londra, 28( A.A.) - Hava ve da- dımanı üzerin>e harp kararı vermiştir. 

1 
n ~r~ .. a. a~ı aea s~~~· :ı tjş ır e ı

ıla ilerliyen Almanlara taarruz ·için istiklal savaşı günlerindenberi devam hill emni.1:et neznr~tıe:inin ~bli~i: . Bu ~·alan bir iddiadır. Sovyct tayya- h~c1~ ' •. Jurını~ seç~~~~· ta 0 .jrıı\~~ ·, 
Sovyet tanklarının bir ormanda giz- etmektedir. Atatürk, Ankara hiiku- Gece, d.üş~aııın ıngıltere uzerınde~ı releri Macar şehirlerine akın yapma- 1 eı ıne paı a m 3 11 ı verı ere ır. 
lendiği me~hur bir Alman m• filosu metinin kurulduğu 23 nisan 920 tnri- hava fnalıyetı gene az olmuştur. İngıl- mışlardır. Macar devlet adamları, 

- Baıtar~fı 1 inci aalife~e - tarafından keşfedilmi'!1;1r. Derhal hinden iiç giin sonra So\•yetler Birliği- lereni? garbında, cen~~i .ııarbisinde, Hitlcrin emriyle harbe girdiklerini Amerika bahriyelilerinin 
bu teşcbbü•leı ~ı't.aları:nız taı~f~n - tnarruza geçilmiş Ye kı.-a bir zaman- ne bir mektupla müracaat etmiş ve mü_ cenubı Galde ve oonubı ıngıltercde ha- blldlrınekt.en korkuyorlar ve fır•at 
dan dlişm.an~ agır zayıat verdırıle - dn bu •aha tank enkazı yığını ile zaharet i•Wmiştir. Sovyetl<>r Birliği zı mıntnkalnr!' bo'."b?lar ahlm~~tır. Az dilşerse ba~kal annın mallarım ;•ağ- hizmet müddeti 
rek pilskurtı~lmilştür" Qarpışmal~r dolmuştur. Bombardımandan kaçan Tilrkiye ile yalnız iyi ~inmekle iktifa miktarda ~ay1~t ~e ~aralı.' lıa~ıf ~;:ar ma etmekten "ıkılmıyorlar. Yas ngton, 28 (A.A.) _ Ayan <k-
e~na'ln~a pek çok c~ır :ılııımış. ~ e ve bir köye iltica eden tank lııı' da -. tmemiş, znman zaman, görülen müş- v~rdı:. ~ır duşman tnnares ı <lilşu - Budapeşte, 28 (A.A.l - Gece ge- niz encümeni rei~i, hizmet miiddetini 
f~zla mıktardn g::ınaım elde edılmış- ba~ka tayyarelerin hücumıma u~'Ta - küliitlara göre elini uzatmış ve menfa- rulmü~.tur. .. .. len haberler, Kassa üzerine yapılan doldurmuş olan bahriye efradının hiz
tı;. . . . . ,. . -nı• ve bunlara atılan bombalar or- atsız yardımlarda bulunmuştur. Berlın, ~8. (A,.A.) - Bugu~ <luşman Sovyet taarruzlarında hasar ve za- mette kalma•ı hnkkındnki teklifi reci 

Mınsk ı;tıkame,tınd.e muhım Al - talnı·ına isabet etmiştir. Tanklar ve 922123 senesinde Lozanda boğazlar tayyarelerının ışgnl nltındııkı to~ra~- ~·iatın büyük olduğunu göstermekte- ~tmiştir. Bundan böyle hizmete alınıı-
man ta~k te.şekkullerı t~ra~ın?an ya köy dttmaıilar araqıııda kaybolmu~- hakknıdaki Tilrk metalibatına So,"yet- l~ra karşı '.Y~ptı~l~rı.ak~?l~rda, 6 ıngı- dir. 20 kişi ölmüş 18 .kişi ağır, 20 ki- caklnrın mukavelel.erinin btt sekildl' 
pılan hır hucum tardedılmıştır~ B.u tur. Sonradan meşhur av 'filo.;unun Jer Birliği mUzahnret göstermiş, 936 lız ~ayl'.aresı ?uş?rü.lı_nuştiir. Alman qi hafif yarakınmı.ştır. Evvelii işaret t.ınzimi hnkkındaki teklif kabul 'olun • 
mıntak.ada'. kıtafarın~ız~n ynpuı;ı bır 16 Sovyet tankını tahrip ettiği anla- da Ttirkiyenin Alman ve İtalyan tel)li- sahillerı~~ bır ıngılız bombardıman taşımıyan üç Sovyct tayyaresi gel - muştur. 
mukahıl .. hlicum, lehımız~le Mtı~t'le- sılmıştır. kesi karşısında boğ:ızl:ırın silahlandırı- tayyaresının <>nkazı bulunmuştur. miş ve 27 bomba atmıştır. Postahane s· Al .. d' h 
nere~ du~~anın bu~·adakı umumı ka- Bertin, 28 (A.A.) - D. N. B. ajan rılması tcşı>bbüsiinde Montröde ayni :ı. • ile topçu kışl;ı'lannın civarındaki ev- ır man gemısı el a 
mr!Iah~ daıı:ıım.ı~. bır Alman ge;ıc - , ına gelen haberlere göre, Alma,1 hattı hareketi muhafaza eylemiştir. Ankara vahsi iyıleşti lcr ve diğer evler hasara uğramış- yakalandı 
ralı e•ır edılmış ve harekiitla alaka- l ıııva filoları 25 h~ziran günü So"ret A k 28 (T 1 f 1 ) n· k tır. Postahanede beş kisi ölmilştür. 
dar ve,ikalar ele geçirilmiştir. Ayni 'lumen hududundaki Sovyet tay;m-e detli çarpışmalar esnasında dağ -.:ıv- .. d ab:'. h ~ e 0b ~ - ı~. ~ç Telefon santralı tahrip · edilmiştir. Londrn, 28 (A.A.) - Amirallığın 
hölgenin diğer br yerinde kıtaları - ııPydanlarını bombardıman etmiŞJ~r- cılarımız yüzden fazla düşman tan- ~unN en X' Ta da _;;ız .u,.~nan. v~ ımız ikinci hücumu beş tayyare, Uçiincü tebliği: 
mız 40 dan fazla rlü•man t:ınkı tı•h- .lir. Bu akınlar esnnsında valnız bir kını tahrip etmişlerdir. ·r .evz~ an ~ga~, ı)\eşmış \e va- hücumu 13 tayyare yapmıştır. Bun- Alman kor:\llnlarına iaşe \'e hapis· 
tip etmişl~rdir. , r: 10 yerde 31 tayyare tahrip ettni'l ve Diğer bir yer den bildirildiğ!ne gö- zı esıne evama aş amış ır. !ar dafi toplar tarafından uz:ıklaştı- hane gemisi vazifesi gören 3063 ton 

. Cephenın Basarabya. mıtıı~asıııda- tı:r otomobil k<>lunu dağıtmıştır. re, bir zırhlı alayla tak"Viye edilmiş rılmıstır. luk Alman Alpnetron vapurunu ya-
k~ kıtalarım.ız, Skulenı ~~v:ırıııda Berlin, 28 (A.A.) - D. N. Il. a.ıan olan bir Sovyet fırkası diğer bolşe- Romanyada yabancı Budapeşte, 28 (A.A.) - Bugiin kal~ı_nış~. Bu vapurda bulunan 78 
duş.ma~a hucum ederek, duşmaııın , ına gelen haberlere göre, Alman vik cüzütamhriyle irtibatı kaybet- d d• l ek k neşredilen Macar resmi tebliğinde, lngılız tıcaret subayı ve tayfım da 
\'ası mıkyasta taanuz hıızırlıklnrını ırnvvetleri 26 haziranda şarkta yııp - miş ve cok kısa bir mesafeden yapı ra yo in em yasa M'.lcar tayyarelerinin mukabele ola- kurtarılmıştır, 
lrnrmakarı~ık ~tmişlerdir. ~ tı k lur' muharebeler esnasında Sov- lan kanlı muharebeler esnasında ta- Bilkreş, 28 (A.A.) _Bu sabah neş- rnk Sovyet hedeflerine hticum ettik- , Bu ge.m idc~ kurtnnhn lngili:zleriıı 
.~uma gece~ı k~taı?ı~,, mensur, lıır n ·t kıtalannın ~ok gerilerine nüfuz mamiylc imha edilmiştir. Dtişmanın rcdilen bir emirname ile, Rumen va _ !eri, Mac:ır - Sovyet hududunda Sov- ffldelenne gore, Kovnol taraf!n-

mufr~z? , .n~hır fılotıllamızın muzn - ~ılerek bolşe\'ik tanklnrııın bü,l'ük lıu muharebede verdiği ağır zırhlı tandaşlarının düşman, yiıni İngiliz ve vet bat.:ırr:ılarının ateş nctıj(ı ve mu- dan hat!rılan Alm~n ~?rsnn ge~isın. 
heretıne '"lınarl ed~rck Tunayı zo:.- zıı.riat verdirmi~l e rdlr. Tıimam:,,-ıe tank, top ve molörlü vasıta znyiatı Rus radyolarını dinlemeleri yasak edil kal>elede bulunduj(u btl<lirilmekte - rle. may~n. deposu ı:ıfılak . ~t~ış ve 
lamı~tır. ~u harekat ~'.na~ın?a m~- l:ıhrip edilen tanklardan başlrn bir lıilh'.!ssa ağırdır. mi~tir. Muhalif hareket edenler divanı dir. esır lngılızlerden hır kaç kıRı olmtls-
~ald me,•zıle~. ele veçırı.lmışl.ır İkL<i ""k sağlam tank da ele geçirilmi~tir. Bilkreş, 28 (A.A.) - Kleosti pet- harplere veril~klerdir. ooo tlir. 
ubay olmc.k uzer,, beş ruz esır .alın - Hir yerde bir tek Alman topu, 15 rol şehrinin Sovyet tayyareleri tam- x Ingilterede et fazlalaşh Maltada. 7 ltalyan tay• 

mı~tır: ı_\yrıca 1.1 .topla f~zl~ n;ııktar- ~oı•,· et tankını tahrip etmi.ştir. Dlğcr fından bombardıman edildiğine dair N" d • k k 1 td• 
<l11 muhınınıat lgtınam edılmı tır. lıir yerde Bııvyer:ı rlağ ııvcıları bir dlis- Sovyet ve fngiliz radyolarının ha - ışa ır, çın o, a ay ge 1 Londra, 28 (A.A.) - iaşe nezareti- yaresi düşürüldü 

. Polonyanın. c~nubunda Bcynz de - ·!'lan zırhlı fırknsına rastlamışlardır. berleri tekzip edilmeldedir. Bıı şehir lstanbul, 28 (Telefonla) - Hariç- nin bildirdiğine göre haziran sonun -
n.ıze kııdnf bhlün Preyemus~ ceph~- l'Heynn eden şiddetli mıı-harebeler üzerinde hiç bir tayyare uçmamış ''e ten bugiln şehrimize 148 ton çinko lev- 1 daıı itibaren haftada bir şilin yerine :lfnlta, 28 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
.<ınde kıtıı.~.arımız hud~du "nı.rlam bır p •etice•inde bolsevik kuvvetleri rlni\'ı- hiç bir bomba atılmamıştır. Hatta, ha, nişadır ve kalay gelmiştir. Vilayet- bir şilin yedi pen•lik et dağıtılacaktır. Sav~ya '.9 bomba ;e ~~ş 200 avcı 
surette nıu~afaa etmı~lerclir. trlmış ve hir çok top iğtinam o!ur- - !tomnnya üzerinde dahi dün hiç bir !erin ihtiyacına göre taksim olunacak- Çocuklnrn da haftada 6 yerine, 7 pens- teşe~uUerı .ada sahı!lerıl)ı ıu;mı;;tı.r. 

Karadenız Sovrct filo<u, Sov~·ct ıııuştur. Göğüs göğüse vapılan ~id - Rus ta:rraresi uçmamıştır. tır. lik et verilecektir. Dafı batacyala: faalıyete gcı;mıştır. 
t:ıyyarelerinin de i<iir:ık!yle Kö•ten- · · Avcılarımız yedı dUşman avcısını dü -
eoyi bombıırdıman etm!•lerdlr. işte benim keşfettiğim makine bu- 1~ diyen daire çizmeğe başladı. ~ilrmilşler~i r. Miltcaddid tayyareler 

:,\Jo•k~m, 28 .<~·~·) - Sovl·d l•tih dur. Se•leri hem alır, hem de verir.. E • d • it ı Pilot, bombaların atılışından alınan hasara. ugratılmı'!l;ır. Avcılarınıızdan 
harat burosu bıldırıyor: ~u şart ile ki nyni makinenin müteka- srarengız enıza ) ar neticeyi görmek istiyordu. Fakat bey- 1<n:-ıp ;~ktur. • • 

_Gece Almanl~rın başlıca.taarruzları lıil tarafta da bulunması lazımdır. Bu- hude! Deniz sathında ne yağ lekeleri, Maarıf Vekı . ı fstanbulda 
:,\fınsk ve Luk ı~t!knmetlerınde olmuş- lunmadığı takdirde yayılan milkiıleme- 1 A k h d h t ne de denizaltı gemisinin zarara uğ- t . 
t~r. Tııarruzlıır Pen,k hatnklıklarının vi kapmak imkan haricindedir. 1 § t arp, e şe VC macera radığıııı bildiren tıfıık bir iz bile göre- , ~~~nbul, 28 (',1'el~fonla) -. :\faıırı~ 
Ş•mal \'e cenubundan yapılmı~tır. TecriiheRi kolaydır. İki denizaltı ge- -SO- medl. : ekı!ı .~asan '°':lı .Yilcel b~~n husu~ı 
• Iin•kte topçu nte,imizle düşman tnnk miHine makineleri yerleştirelim ve di- " . ik' . .. . . . . Mevus oldu: ı şlerı ıçı.n ~hrımı7,e gelmış.tır. Ve_kıl. 
Jarı tahrip edilm'ş ve Al a 1 bü "k - .1 . d k ti' 'ti şanı sızı ıncı defa olarak kabul ede- gore Marsıl~a ıle Ce:zalr cırasındakt de_ ·A 1 1 tel 1 • , 1 ded' ">azartesı gunO Ankaraya dönecektir. 

" • ı m. nur yu ı.re.: gemı erı e en uvve ı vesnı elceğim zaman bu elbise ile karşınıza nizde denizaltı gemilerinin dolaşması - m ra 8 ~u. 5 zı verın.z - ı-
zayıau u~rnmı•lardır. Lukta la~k mu mu~eh~ez olara~ o~ların aras.11'.a yer: çıkacağım, Arzu eder misiniz? rasııktır. •D\lnlzaltı gemısı ,firar etmege mu - A N A D Q L u 
harebekrı ır<.'.c~ de ~evam etm!ştır. . le;ıtı~e~ım. Makıneyı taşıyan ıkı .gemı Hod, yine cevap vermedi P rensesin Ve bir gedikli çavuşu çajVrdı: vaffak oldu.• .. . 
~fo.harebe hu!~ ?e~aııı_ etmektedir'. Lı- hı;Jıırı.yle anla.şaca,klar, ?rtadakı ge- çenesinden bıkmış, usanmıştı. 0 ka- _Keyfi eti, amirala ac~le bildiri- - Bu. iş, böyle devam edecek mı? 
\ o~da ceph~; ı ,> ~rmaı.:a çalışını dllş - mıler ıse bundan haber bıle alamıya - rlar ki başı bile dönmeğe başlamıştı Ni niz 1 Y BUtilıı gün hep bunlarla mı uğraşaca-
man tarderlılmı~tır, Ve zarlııtn maruz caklardır. hayet prens..,s duvarda asılı durıın' sa- E~rini erdi ğız !. 
bırakılmı~tır. . . - Fakat bu şayanı hayrettir. ııte baktı ı ' Büyilk bir ta~rnre yıldırım süratıy Tayyare zabitinin bu ~ualine; 

Ba~aı;~byad~ Prots sahılıne yeri.eş- - Eve.t, ~oııanınamızın ?aş amiralı _ Allah -diye bağırdı- slzi kırk beş le deniz sathına doğr~ Jnmeğe başladı. - Af!1!r~I itiraz ederse, vereceğim 
nıe~ ı~tı)Jen düşman, SO\~et sııvnrıle- Fon Bot ıhtıraı tecrübe ettık~n 8onra ,lakikadan fazla me•gul ettim Halbu- Bu tayyare en aon lnııa edilmiş ve do- ııevabı bılırım. 
rıııın t~n.rruzlyl". atılmışt~r. Altıııcı ayni hayret!~ lroldı, . . ki F'on Holça, sizl "ancak on· dakika nanmaııın emrine verilmiş büyük tay- Diye muka~ele e!li. Fa~at çok geı;-
A.lm~n .Pı}ıı.ıle al~) ı ~amnııııyl~ lmh~ c- Prenses yıne mevzu değlşlırdı, Du: kadar !~gnl edeceğimi söylemlştlm varelerden birJ idi l\f!lli müdafaa na- meden şöyle hır emır geldı; 
•l!l'!1ıştır. Tuna üzcrınde yeni mevzıle-:vnrda a~ılı bulunan tabloyu gö,t<>rdı Çnbuk bıİradan gidiniz Çünkü Hol~ zırı kara \'e eren!; kuvvetlerinin keza - Keşfinizi Palmoyn karlar ıızatı-
rını alan kıta:ıtımız 200 den fazl:ı Al - \'(" . I · . ' · ııız . R · ı t j • , · 1 . 1 clehsctlı kı~kançtır. şte erkeklerın bir kara ve deniz tayyarelerınin müşte - . . . 
m.ın ~~ "":101 e,~r ~ mış ır. . , . - ,..nnemın ela. ıa genç ıken a ınmış ·ıhın:ıklığı da bu kıskançlıktır. Yine rek olarak fanliyete geçtikleri takdir- , ~ g!inlerde ıki Fr:ınsız tıc~r.et ge-
. H~\~ kıı'.'~t!erımız 27 hazırnntl:ı lıır tıı_blo'u -dı·~ı- Ressa1!1 Haııs.rl.e ırörlifielim, ,evgili mösyö Uod!.. de tehlikenin önüne geçil<"ceğlnl katı n~ısı b~tırılmı~tı. Gemı~~rd~n hı rı ~far: 
ŞulnJ e .llınsk mınlnkalarındn taar-j L•mbogun ~n guzel escrlerınden hırı- * la ·k t ·h't t 1 ti ri!lya ıle Cezaır hatlı uzerınde, dığerı 
ruz h:ıreketkl'inıle bulunan kıtalarımı. ıı:r. Validem, reHsamın yanına daima El' " .. ü ? 

0 'fr.ı e~ ı 1 c !11 ş t'h ''" .. t de Port Bando Oran atasında tor -
· • - ah· . ı t · ·· ıa · ıı· hli ı . B' ki b · · K - · an gurun vor mu ayyare, < eııır. sn ına .,.,ş yuz me - . . . -'" muz uı e mış, şıc <' ı cum nı ,ısın:ır n ll<'ra er gıdn·ordu. urnaz E t k t.:ı · T ,. lmd k b' f 1 d'kt pıllennııslerdı Gerek mürettebattan 
la düşmırn tanklarım lahrip etmi~tir. kumandan, bu fırsnttaıi istifade ede - h 've h' ap ~ır;ı. nm "a" ce - re ~r yal nı ti ırttm~s~ e~~rt n~ ~n cıerek y~lcula~dıın kUlliı·etli miktard; 

)l?sko,:a'. 28 C-"'..A.) .- Röyt;ı: rPk ıı~.neme ~ur yap1~·or~lu. )f_nlilm o!- naT~~~~~~d ı:!~:ı~~·d~ bulunan ikin. :~~~~~~f:r;1:;' e~re~~ n nı njİıof·ulanlar olmuştu. · 
~!on•k ı>!ık<1metınd<' ılcrlemege ca rlLığu uzcre Bısmark, ıhtıyarltgında hı · k tıı d" bü .. il Jd A k d t " d · · 

1 •n Alnı 1 k d . S t l ·ı 1 k d 1 ft d K k - ~ı ap n ur nu e ne n ı. - r a an on me re, un en ~· ırını 1 K rt 1 1 f . b"t" d h 
'~· n an ara ar~ı uran O\'Ye. e gı ze .. ·a ıı~ ar:ı. me un u, e~ e - Hakikaten bir denizaltı gemiRI- metre yanlardan otuzar metre ffi,,,n-' u ıı an ar; acı ayı, u un e şe -
k!"ıların:ı en genr So\7et genernlı bende böyle hır sanatkara tcsadU! et- cJlr silvnrim 1 felere' bombaları at ı ı ' tiyle nnlatıyorlnrdı. Her iki ~mi, tor-
Kozn<· 7.0f kumanda !'tmekterlrı:. ?Ydim. , 1ösyö J:f ~t, bu!l'llnkü tuvale • SGvari, h!'~:~cnııla tekror Hordu; lklnci emri s:ıdi;n o~du. Fakat bu pilin infiliı~ı ile ikiye bölüıım~ş, Y?l.cu 
Bn.ltık mıntakasına ?eçen ny tayın, tı.~ hoşıınu~a gıdıyor mu? Mod~nm _ Ne!.. nıe\•andn denizaltı gemisi sUratle ha- !arı? ve milrettebatı!1 u~umıyet ıtı -
~dılen hu kıım!!.ndan, uç Baltık cum- buyUk banlsı Polejln en ,,on modelıdır. . . . · . . b::ırıyle kurtulm:ısı, ımkıını hasıl ol -
huriyetindc örfi idare ilan etmiş ve Akşam tuvaleti için beyıız rengini nn- - Bılftşllphe denızaltı gemlsıdlr. . tarak kııyıpla'.a. k~rıştı. Ve bu ıtıbarla mamıştı. 
halkı paraşüt~ülere karşı miiterak- sıl buluyorsunuz? Bana çok yakışan - Şu halde mutlaka düşman gemı- bombalar, gelışı gilzel atıldı ve tayya
iiız vazif PY<' <lııvet etmiştir. iyah bir i'lbisem vardır. Yann ak • .;idir, Ç!ln]\fl brynelmilel anlaşmalara reler de geniş bir •aha içinde miltema- -D~vaın Pd~cek -

.......... 
Sııbibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM 
- - .. -

' Umumi Neşriyat Müdüı'il 

HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
--::-

Abone • Yallıiı 1400 Kr. 
• 6 Aylıiı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira 
--::--

idarehane: ikinci Beyler Sokak 

GONDELIK TAKViM 

1360 Cemaziyelahir 3 
EV KAT 

S. D. 
Sabah: 4,31 
Öile :12,17 
'kincli ;16,18 

Akşam 

Yats' 
lmııak 

S. D. 
19,45 
2t,4t 

2,01 
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