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düşmüş, rni.ı ~tah~ili ~t·vindirmi~tir 

• 

M~cmuadan alınan ı· esimler d• n : Milli Şef lnönü, Başv.,l<il ve hususi lcitibi ile m esai odasında 

r-SURİYEDE PANİK BASLADI-, 
lskenderunda 11 Fransız . 

harp gemisi enterne edildi 
Birkaç harp gemisi daha bekleniyor. Suriyede
ki aileler Antai[yaya iltica etmeğe başladılar 

Ankara, 10 (A.A . ) - Beyi-ut- !erin lıkenderuna gelmekte oldu- Bunun üzerine, gemilerin si· 
tan kaçan 10 Fransız harp gemisi ğu anlaşılmıştır. lihtan tecrid edilmelerine başlan-
lıkenderun limanına iltica etmit· Suriyede panik başlamış ve ba- mış ve mürettebatı tamamen en
tir. Bunlar araıında on bin tonluk zı kimseler aileleriyle ve munta- te rne edilmiştir. 
bir Fransız petrol gemisi d e mev- zam paıaportlarla Antakyaya a · * Radyo Gazteain in verdiği 
cuddur. kın etmeğe başlamışlardır . malumata göre, l i manlarımıza il-

Bu ıremiler hakkında hukuku Ankara, 10 ( A.A.) - H a be r tica ed en Fransız harp gemileri 

Türkiyenin yılmaz lider fvavuz gemimizde ha .. l 
düvel kaidelerince lazım gelen aldığımıza göre , lskenderun li- harp sonuna kadar enterne edile
muamele tatbik edilecektir. manına gelmiş olan 11 Franaız cek ve bu gemiler harp sonunda 

Antakya, 10 (A.A.) - Beyrut- harp gemisinin başında bulunan sulh masasında verilecek kararı 
tan kaçarak İskenderun lônanına filo kumandanı, mahalli hükume- bekliyecektir. Fransa galip çıkar
gelen harp gemilerinin sayısı on te müracaat ederek Türkiye lima· sa gemiler teılim olunacak, mağ
biri bulmuştur. Filo kumandanı nına iltica etmiş olduklarını tas- lup çıkarsa galiplerin kararına gö leri ve Türk havacı.lığı zin bir tören 

Aziz şehidlerimizin 
hatıraları anıldı 

İzmit, 10 (A.A.) - Refah va. 
purundn vazife uğrıındn ölen kah
raman deniz ve hanıcılarımız için 
bugün Gölcükte bulunan Yavuz ge. 
mi mizde bir ihtifal yapılmış ve aziz 
şeh idlerinıizin hahmlan anılmıs ,_ 
tır. :Merasi mde V!!li, K umandan
lar, Belediye r eisi, te~ekkiiller mü. 
me><siller i hazır buluıımustu r. Vi
layet, donanma ve mü~s<e:>.eler 
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r ' 
l;._..;,.Sovuetıere gö_re _...I, 
2 Alman motör
lü tümeni imha 

edildi 
Rus kıta/arı, mukabil 
hücumlar yapıyorlar 

n.dına d ~nizc ~('leııkler atılarak Moskov:ı , 10 (A.A. ) - Sabahın 
il k sa a tle r inde neşrediJ.en Rus tebl i • 

m<> ra;;ime ,;on verilmiştir. ği; , __ -:."._. ___ , 
SURIYEOE 

t'mmu. Liitii n g ün O;;ı ro\·, Po • 
- Devamı dördüncü •ahif.,ed -

j · ı ı' Almanlara göre "ı Askeri Vaziyet _ 

1 $AR t.TL.tR 
:=mt 2 

menetmez 

zaptedildi 

Amerikanın bir 
emrivakiinden 

korkul maktadır 
Mihver matbuatı, Ruz
velt~ şiddetle hücum 

ediyor 
Ziirih, 10 (A.A.) - Bazler N:ıhrıh

t<>niıı nedın muhabiri di~·o ı· ki: 
l zl:ınrlanın Amerika tarnfından i•· 

gali Alm:ııılan ~aşırttıktan başka. Al
nı~uıya<lH cndi~c He kar:-:;ılanmı~ V3 

Amerikan demokrasisinin bütün ılün· 
)'a)'ı bir emri vaki karşı,;ında bırak· 
m:ık kuılr,tiııde olduğunun ilk •nret i 
telükki <'<!ilmektedir. 

Berlinliler Amerikanın bu han>keti
ni bir'ııci dcı·,•cccl~ ••hemmil·etli bir hfı· 
rli"P ol:ırnk kabul eylemekt~dir. Almıııı 
ırnzet~leri Ruz\'elte k:ır~~ı "irlcletli hü
cumhırcla bulunmaktadır. 

Ankarıı. 10 (R G.J - l zlıııı<lanıu 
i*guli ve Rusyaya Amerikan y:ırd ı mı 
Berlind,• hicldet upııdırmıştır. Berli· 
ner Yorteıı Zıı~·ttıııg bir mnka\e,indP 
diyor ki: 

Şeref w ııamm; tasıyanlıır Bolsev!k. 
!iğe kıır~ı geldikleri halde, Rıızvelt on· 

B. Lilvinof !:ıra yardımdan ~ekinmiyor. Groel:ınd· 
:\loskorn, 10 (A.A.) - Ta~: dıın soıırP lzlandnyı da filen i~gal et• 
Litvinof, 8 temmuz akşamı r a dyo- m'ştir. 
-Devaını ikinci Hhifede - -DeYemı ikinci H}ıifede - ~ 



---~---
, . . . ' . 

I 

·SA 2 {ANADOLU) 11 Tetumu~ lWl CUl\1A 

SUR/YEDE A k " V • t Yugoslavya Maliye na:- D • } Litvinof diyor ki 
- Baı tarafı bbıinci sahife de - s erı az.ıye Londrada enız spor arı - Baştarafı 1 inci ıahıifede -

ı ~ı Utta Luıunan Avu tralya kılaları· - Ba,tarafı 1 inci aah•fede - Ziri da ingilizct• oknak aşağıdaki nutku 
nııı \'işi miirlafua hatlarını yardıkları dövil müşlerdir. Ve tahminin dı~ında Londra, 10 (A.A.) - Yugoslavy:ı söylemiştir: 
bir ırada gelmiştir. Günlerdenberi ge- bir varlık göstermişlerdir. Mali~·(' .nazırı .• Ste.i buraya ~el.~iş~!r· Bu hafta Karşıyakada .. - Sovyetler birliği ile Almanya 
neıalin, bir mütareke talebinde bulu- SARK CEPHESiNDE: Başvekıl ve dıger nazırlarla goruşmuş- yuzme ara ·ında bir ademi tecavüz paktı 
nacağı rivayetleri dolaşıyordu. Kahi- Birkaç gündür cephenin hey' eti umu- tür. Londr:ı.da ikamet edecektir. mecvut olmasına ve bu paktın bizzat 
rC'deki 'umumi intibaa göre Damur miye:;;inde, iki taraf leh ve aleyhin_~le ooo e yelken arışla l yapılacak Hitlerin müteaddid resmt bey-anatı 
ııılicl:ıfaa hattı yıkıldığı takdirde, g('- bir va:l.İ,\'('t kaydedilmemişti. Rugun Türkiyenin yılmaz lider- v . y r ile teyit edilmiş bulunmasına rağ -
ııeral, mütareke h•temek mechuri~·e- gelen haberler ise i.iç bölgNle Alma!ı t.a- • .. ., Su 8porları hakkın<la ajanlık bir pılma,;ı tem.in edilmiştir. Müsabakalar men Hitler .A~J?.anyasının Sulhperve.r 
tinde k:ılac-aktı. arruzunun mühim inkişaflarını bıldır- lerı ve Turk havacılıgı program tert.ip etmÜ)tir. Bu programa Cumartesi \'e Pazar günleri olmak üze- Sovyetler ~~rlıgıı:ı_e ka:sı yaptıgı haı-

Vi;ıi. 10 (A.A.) - Bıı dakikada Su- mektedir. - Baı tarafı b i..inci aahifede .=..... gört>, üç su sporları istasyonunda her re iki gün icı·a edilecektir. n~ne ~ecavuz, mu. :takıl h~:eket ed~n 
riyt.>deki Fransız ve İngiliz kumandan- En ~imalde PeripoR gölü civarında . hafta teşvik mü~abakaları yapılacak- .. , b k !ar , . , ki" . hıç hır memleketın nazılık ve Hıt-
l:ırı miitareke şeraitini tedkik .t>tmek- Staliıı hattına karşı yapılan bir h~f- (The İllu. trated London :N"ews) ın tır. Bu istasyonlar Karsıyaka. Al~an- J3~ mu:sa ~. a • ın org,ınıze şe ını Jercilik baki kaldıkça kendisini em-
t<>ılirler. talık büyük Alman roarruzu neti~- .ın- verdiği malumnta göre, 1937 /~8 ~~1e- rak ve Göztepedir. Bu h'aftn ilk le!>.vik tesbıt etmek uzere her hafta .pazarte- niyette hissedemiyeceğini bütün dün 

Bu şartlar, ayni ımmanda Framaz de bu hatta derinliğ.ine ve genişlıgıne sinde Tı.irk hava kuvvetleri budçesı 1 mii~ıılıak:ıhırı Karsıyakada vapıla~ak- si giinleı·i 8aat 18 de alakndar kaptan- yaya i,;p-at etmiştir. 
hükumetine tevdi cfülmiş olup, onun mühjm bir gedik açılmış ve Almanl~ra milyon :JOO bin İngiliz lirasına kadar tır. Yiizme ıniisabakalnrı ,;alııız ha- Jar bölge merkezinde toplanacaklar- Hiç bir mu-ahede ve pakt, Hitle-
tar:ıfından ela tedkik edilmektedir. Pa- göre Alman motörlü kıtaları da }ı;ıa YÜk>"elmişti. .. vuzlard:ı ~·apılabildiği için ı;u varı.sla- dır. ı:in cürüm ortaklarının imzasını ta-
l"i..,tc bulunan Darlan, keyfiyetten tele- nehı;l doğmmnda Stalill" hattı derınlı.k- Büyiik Londra mecmuası, T~rk ka- nn ~imdilik yalnız Kar~ı.nıkml~ı \'c 'ra- Beden tcTbiye.si umum ınücliidüğün- şıyan hiç bir taahh~d. hiç bir vait, 
fnnla haberdar cdilmiştir. !erinde bir köprübaşı elde etmL"le.rdır. dııı!ığından ela ba~sederken .. cBr.ı_ta.nya- kat~ clkeıı Ye kiirek yarışlarının da ge- den bu mii&ıbakalarda derece alanlara teminat ve beyanat ve aı•adaki dosta-

Ccreyan eden müzakerek·r hakkın- Almanların bu köpriiba~mı ı:,,nı~let- ııın orta ~ar~takı merci n:uttef~_kı .de- !erek haftadan i~aren münavebe ile verilecek hed.iyeler için tahsisat gel- ne mün-asebetler, tahriksiz ve beklen 
da ketumiyet muhafaza edil~ekt€dir. n;ek için .mühim ga>::e~~er. s:~rfettıkl:: n:ıokral '!'ürkıyede kad.ınlıgı.n hunıyc- Göztepe. Alsan"ak ve Karşıyakada ya- miştiı·. r:ıedik. bir hücuma ka:şı ~afi ga~an-

Lonclrıı, 10 (A.A.) - Hur Fran:ız rı ve genlerden motorlu bırlıkler · e\ k tı> buslıgını kullannıaktadıı. Mecmua- tı teşkıl edemez. Hatta bızzat Hıtle-
ıımurni karargahının siı·asi şube i, ge- eyledikleri el{' ayni kaynakların h:ıber- ııın iki sahifesini kııplıyan ~·e;;imlerde z· A D/'7" ADA rin im,zasını taşıyan bir sulh muahe-
neral Denizin mi.it:ırek~ t:ıle~ 1ıakkın- !erinden öğrenilmistir. Türk kadını mebu-:, hakim, profesör. Karaburunda orman ~ 1. n desi bile, Almam·anın dilediği zaman 
d:ı :ışıığıdaki miit:ıle:ıyı yiirütmekte- İkinci kısım. Polosk _ Ostrm· biil- tayyareci, spiker, heykeltra!3 \'e clnkti- u=:g:g•' S'S'&" yeni biı· hücum ;'apılmasına mani de 
rlir. gesinde Tebeş lıölge?.iclir. Riiyi.ik Al- lo olarak gö,;tcrmckt clir. yangını Bıçak taşıyormuı: ğildir. Bizzat Hitler ~e cürüm ort-ak-

~lüttefik km·veller ı·akın arkı nazi m:ın tank birliklerinin Tebe'i istikam_.:- - . . . Kııralıurun ka:rnsına bağlı ~ :ırpın- Çorakkapı Kültüı·parkta Mehmed !arının kendi yazılartndan bunların 
niifuzund:ııı kurtarmak zarıırefi karşı- tinde yarma teşebbüsiinde buhıııdu~u ııı~ı ~Ioskov:ı iizcrine yü!'iimelerıni le- <'ık köyünün Handeresi mevkiinde hfr oğlu Basanın iizerinde bir bıçak bu- kendilerini milletlerin müşterek sulh 
~ın<la Suriye.re girmi~lerdir. Bu hare- ve• harekatın muk:ıvt·nıet<:_ ral{r;ı:n ~n- mın. eyle~ek, Alm:~n. pl~n~.n~!l e~ı~sını orman yangıııı çıkmıştır. llııı..nmu~. zıııbıtaca müsadere olun - varlığı .beynelmil<>l taahhütler ahlak 
k ti tamamiyle tawip eclen hür Fran- ki!laf ettiği Sovyet resmı lchlıglcrın- tc~kıl eclıyor. tahmını yurutulebılır. Köyliiler tarafından tertip edilen muştur. seref, ınsani:,tet velhasıl bir kelime 
-"iZ kuvvetleri jçin bu zaruret. nabos bir ele itirnf eclilmektedir. SO\·yetlcrin Polosk cenubund:ı, Le- bir sürek avı esnasında atılan lıir ya- Babasına ailah çekmiş: ile medeni cemiyeti vahşi hayvan -
,·:ıziyet doğurmu~tur. Çüııkii müte- Ü('.üncii nokta, Lelon~·anııı eenup pel hölgeı;inde muk:ılıil taa.rı:-ızla~da nık sigaradan otlar tutuşmuş ve o ci- Ba'y•raklı Müradiyc caddesind~ !ardan ayıran mefhuml-.ırın hepsinin 
ha~sıslnr Visinin fen:ı çobanları tara- doğusunda PoloRk bölgesidir. Almaıı- l.nıluııarak Alman molörlü bırlıklerıne varda bulunan fundalıklarla ze:vtiıı Must-afa oğlu Kemalin babasına sı- üstünde gördliklerini öğrenmiş bu
fıııdaıı ve Aİmanya hesabına dövü~tii- !ar burada Divina ııt>hrini a~ar:~k Sta- c:ok ağır zayiat verdirdikleri de bildi- ağaçlarını ıı:ırmıştır. Be~ 011 zeylin l:lh teşhir ettiği şikayet edilmiş ve lunmuyor muyuz? 
dilmek hesabiyle yolları çevrilen Fnın- !in ha~tını yarmı~la~, Yt'tm~~ kılomet- riln!~kt~diı:: . . . ağacı ve bir mikt:ır fundalık ~'andıktan ~il:lhı ile birlikle tutulmustur. Şimdi Avrupada diğer kıtaların 
,<ızl:ırla burarla kar~ı karşıya gelecek- :e dog~Hla ".olk~vskı mrvk~ıtıe. ka~la.r hıy~f b~lgesmın bat'.~ında. N~vo.g- soma köylülerin ve jandarmanın g:ıy- Odunla yaralamıt: . ?a.zı kısımlarında yan~ıı;ı v~rdı~·· On 
!erini biliyorlardı. Hiir Fran:-:ızlar mü- ılerlenııs.ıe:dır .. ::;o~yetleı· şımdı Dıvı- raci bol!l"esı~d~ ~e .sovyetler mu~a\e- retiyle yangın kısa bir zamanda söndü- 9or~kkapıda Pazaryerınde :\fos_ - ıkıden fazla devlet ıstıklallerınden 
tareke talebi haberini öğrenmeklt> bil- na nehrının ~ımalınde Alman kıtala- mel ettıklerrnı ıcldıa eylemekte ı~eler rülmüs ve fazla tahribat rnpma.sına tafa oglu furuncu Hakkı, Osman og- mahrumdur. Bu devletler üzerinden 
ha"~a bahtiyaıdırlar. Ve yalancı pro- rına karşı fa!-lılasız mukabil taarr~ız- <1:. Almanla~· bur:uia da ilerledikler'ni ıneyda~1 bırakılmamıştır. · lu fuı_uncu Sıtk!nın kendisine küf~r çe~irge sü.rüleri geçmiş tarlalar gibi 
pagandalarla aldatılmı~ bulunan kar- 'arda bulunuyorlaı:: .. Sovy~tlcre go.re :<oylemektedırler. . . . Yangına sebebiyet verenler hakkın- etme~mden mugber olarak sopa ıle ı·-agma edılerek harabezara dönmüs 
ı!Pslerinin Fransız milletinin eherli Almanlar burada buyuk znyıat vermı;ı- Romanya cephesııırle ancak iedrıcı da zabıt tutulmu!' ve Adli ven• \'<'ril- .varalamıştır. ve milletleri esarete mahkum edilmiı.-
ıliişmaııı ~lan Almanlara karsı müca- ]erdir. Fakat RuR resmi tebliğinde m:ı- inkişaflar varclıı·:. Alman v~ Rumen nıişlerdır. · · · Çirk in bir ha.~: !erdir. 
cll'le etmek iizere saflarımızn iltihakını kabil taarruzlarla Almanların çekıl- kıtaları bazı Iıolgelercle Dııı.\·r~ler,• 000 Çorak kapı Kultiirparkta Mehmed Hitlerle yapılmış bitaraflık,· ade-
ılHiıı bir karde~lik hissi de kar"ıla- meğe mecbur edildikleri veya taarru· varmışlardır. Fuarda yeni paviyonl~ r oğlu 31 yaşında Hüseyin ile Ali kızı mi tecavüz ve dostluk paktları gibi 
maktadırlar. · · rnn durdurulduğu hakkında b.iı- işaret Sov~·et tayyarelerinin Alman mo- a;~ yaşında Nimetin umumi adaba asılsız bir perde arkasında halil. se-

Londra. 10 (A.A.) _ İngiliz gnze- yoktur. Bu ?lm~dı~ın~ g?re har<!kat tiirlü birliklerine v~ hava mer~aııları- F.tibank ve mim piyango idareleri aykırı hareket ettikleri göriilmüş ve filane ve ;;özde müstakil bir mevcu-
tPleri Suriyede \'işi Ba~kumaııdanı ge-ı~lmanl::r lehmc ıııkı~at edıyor. elemek_ ıı~ kaı:sı hur.e_kell~rı haber ve~:ıtmek~~- bu sene fuam zengin bir şekilrle iş- her ik~<>i de tutulmuştur. diyet geçiren bir kaç memleketi ayni 
neral Dent~in miitar~ke ~artlarını i!;- tır. . . . . dır. Bır leblıge goı;e ya~ım. g~ııcle yuz tirak edeceklerdir. Etibank paviyo- Sarhoşluğun sonu: • akıbetin beklemediğinden kim 8üphp 
tı'me.~i haberini h-i haber ılive tef,,ir Şınıalde Alman nıuv:ıtfakıyetlerının Almaıı taııl\l l:ıhnp edılmıştır. Rus nuııda bilhassa memleketimizin kö- Çukurçeşme mevkiinde ITa~an og- edebilir'! 
ılivorlar. · · belirme~i. Almanların Leningrnda tayyare! ri Pley;:ti petrol merkezine, mür sanariinde elde edilen terakkile lu beı ber Sıtkı, fazla sarhoş bir hal- Hitler tarafınd-an altı sene uğra -

Deyli Telgraf. hiç bir havadisin ulaşmak fa~ediklerini gösteriyor.. Bu Kfü•~nce \'€ olinaya da hücum etmiı:ı- ri gösterir grafik ve numuneler can- de yolda giderken düşmüş ve belinde şılarak ihtimamla hazırlanan muaz-
memleketi bukaclar memnun edt>miYe- .~uretle Lenıııgrad mınb.ıkasındııkı Sov- lerdll". lı bir şekilde teşhir edilecektir. bulunan bıçak ka.·ığına ~uplanarak zam Alman harp makinesine kar:;;ı 
l'eğini, çiinkü İngiliz ve Fransız or;lu- ı·?t orduları~ı ric"ate mecbu~· etmek Ye , ı!rktaki Alman harekatı hakkında .:il illi piyango idaresi de gi.izeı bir .rnralanmıştır. Yar-alı ha~ ta haneye \'apılan şiddetli mücadelenin ~ıklet 
!arının yanyana değil karşı karsıya ,ımalde beklıyen Alman - Fın kıtaları- malumat yoktur. paviyon yaptırac-ak ve burada pi - kaldırılmı8tır. merkezi şimdi Amerik-adan fili yar-
harp etme~i fikrinin iğren. oldıığmıu • . • .. ,vangorlaıı ordumuza temin edilen Mahkemeye verilen dım_göı-mekte olan İngiltere ile do -
razmaküıdır. ::.u'.°.ıye h;rekatınd~~ .~u_r Fransızların r "'\ faydalarla bu yüzden zengin olan • . · m_in~-~nlarına ':'e bi~ha:-•a Sovyetler 

T:ll'mi~. nıuhare1ıenin l:ı,;arlanı" Zıt) ıatı 1-00J1300 olu \e yaral~dı.r. . E 1 vatandaşlar hakkında iuıhal verile- manıfaturacılar bırlıgıne tahmıı edılmış bulunmak-
\'(' id-rak C>dilisini kendisi il.- IX'rabe{· Lo~dra, 10 (~.A.) - Sa~ahıyet~ı V enme cektir. Milli piyango müdürliiğii e.v- ladır. ' Bu memleketlerin karşıla!-)tık-

mahf il · rıtt f k kuvvetler 1 S ·ı ı · Yeni manifaluracılarda 15 numıı- • hııgliıı t!ld<' eclilcnl"rin lıerhanıd bir • 1 .er •. m . e 1 
· • • 

11 uı • Bayan Seniha Tabanoğlu ile İzmir IG! ayı keşidesinin Izmircle yapılma- ları yegane vazife müşterek düııma-
ıamanda dövüser<:k müdafaa edilme:-ıi ~f:ekde lbırblırlerıyle . bırl~eşmek~ed mbu.v~.fk- Sıhhat, ve İçtimai .:11uavenet müdürü sını da lemin edecektir. radta t~lhafSiyfecl·i veGr:rı:ıdnl~f~ltlur~cı MB eh na kar.~ı sonuna kadar "!ımansız mii-
m"cburi\·eti olclıığıııı:ı ıla is:ırct C'tm<-k- ~. oma arının, şım~ ı .:~ar ·ı. e u~~.. me og u a cer ,ırı ıgı erın, er- caclele etmektir. 
edir. · b~r ~o~tmmı k~ntrolunu tı•mııı t>ltıgı- Dr. C<>vdet Saracoğlunun nikah tö- gamada tuhafiyeci ve manifaturacı B 

1
. d d 

Ti A REKAT DEl' AM ED/ron: nı bı.~dır~ekted~r. . .. . renlcri, dün İzmir Belediyesi evlen- Bulgar . Macar Ticaret Cemil Sezere sattığı on parça muh- er ın e en işe 
Kahire. 10 (A.A.) - Orl:ı s~ırk te>b- Tudm~rde~ ılerl~yen ı:nut~efık kuv- me dairesinde icra edilmiştir. Tören- telif cin;; Avı:upa malı manifatura - Baıtarafı 1 inci aahıifede -

!iği: vetler, sı~alı sark~den ı!erlıy~n kuv- ele \'ali Fuad Tııksal. Belediye reisi anlaşması eşyasını 1:rn lır_a 72 _kuruşa vererek Fraııkfortcr Zaytung, fzlanda işga-
Suriyede : Halep ve Humu ta avrı vetlerl;: Dırzurda bırleşmı~lerdır. Kuv- , .. .. . . bu malların degerlennden fazla pa- linin Anupa hurlıiyle temasa gelmek 

k 1 . vctler Rakk 1 tet · 1 d. u-- Dr. Behçet Uz ve iki tarafın do tları Sof~ .t, 10 (A.A.) - Dun ımza cdı- ra <Ulma,'k 8uret•vle ihtikar yaJ1tığı . . b .. b h ld ,. H·tı . t ., vrı o larrlan elen i i kıı •v !eri, . ay zap mı er ır. ıger h~zır bulunmuştur. Çiftlere saadetler len ~~lgar.-.Mac:cır ticaret anlaşma~ı tesbit edilmiştir.. ı,çın ıı. "a an~ o ugu_nu, ı ~ı. aı.ı.-
ric·aı etm0ktedir )ferkezdt• .reııid211 bır kol da Kamaşlaya \"armışlardır ,. mucıbınce ıki memleket ·ırasınd·ı 600 S 1 h kk d . . fından ılan edılen tehlıke mınt<1kasın.ı 

ki ·ı k 1 Londra 10 (AA) "eneral Vıl temeııııı· ederiz . . . ' · • uç u a ın a mıllı korunma ka- ·J ·· l · A. , h ·b· " tel'a ·o er ·~ıwledi mi tir • • · · - "· ' - ·· mılvon lıralık mal mılbadele edilecek .. .. .. h as <er gonc ermenın vrupa aı ın v 
, ahi! mıntaka~ında A~·ııstralrnlılar s~n . . ~ıı.riye kumandanı general Dentze - tir ·Bt·l,,a;·i~t·ın bilhass:ı mal·ı;ne I"'t'·' nunhunkakgodre curml ıı meş .ud yap.ılmış miid:ıhnle sayılacağını yazmıştır. 

P.nyrııt istikametinde ilerlcm ~·ktedir. . . . . . . J u~ ~çı' : 9...._..._.. ~ ve;aır endustri maddeler idhal, et, sa- teslim erı;Jmistir. · - ... om.ı ı.ıc .ı-o~u < a şun .ıı ı l'O) emıs-· bır ult1matom vererek Bevrut J· l:D R!1 · . '" .. ' · · • ' ' • 'J Ye a ın a tutu an zabıtla :ıdlıvere R . .. ı. 1 . 1. . .·· •1 · 
D:ımur s.ehriniıı iso-;ılı· ı"ı'znı·ı·ıı~ .ı·ı·ı·zıeı·- şehır ılan edılmesını. talep __ eylemıştır. A • l ·ı. l l "V tıı ,,, ,. * R d t mıın, o gı ıı madc e er ihraç edecektir. · 000 •

1 1 
d . 

1
. A .k' d k. k "l Vi;-:i :t><l:eı·i e;;iı· eclilmistir. 17 top .. a yo gaze.esıııe .gı~re bu talebe · .. . . 4' zan anın ışga ı, merı a a ·ı a-

~ tank ''e bes zırhlı otomobil alınnııs- he.nuz revap .. verılme~ış.tır: Almanl~r ( "\ Kor~ez dahıl~nde vapur ~.e~~si .. dar İtalyada da h:ıyn•l u~·aııclırmıştır. 
tır. mutareke muzakerelerının ınkıtaa ug- BUGONKO PROGRAM • 337 d ... 1 l 17'.mıı · Halke.vı ~?~~fın.dan onumuz- Izlancl:ıd:ı binlerce İngiliz askeri v:ır-

Kahi ·e 10 ( ,ı. A) _ H· . t bl ... · r:ıdığını bildirmişler8e dP. P:ıris radyo- 7,:ıo Progıanı, 7.:rn hafif parça- ogum U arın dekı cumarte;;ı gunu ak.'/amı ~aat 21 dır. Adıı ne denizden ve ne de havadan 
~uri~'.ede: Haİep meydn;~~~a ~ii~~ıı~ su. ·mt. iiz:ıkerenin dernm ettiğini :'öyle- lar, 7,45 Ajans haberleri, 8 hafif yoklamala rı ~len sa.?~ha kad~: deva.m etme~ ü- bir tehlikeye maruzdur. Ruzve.l~in ka-

r-ılen İngiliz taı·yareleri iki \'i~i t:n-- mı:;f '.r... . pa.rçalar. programının devamı, 8.~0 z~~e ko~fez ~ah!lı~de }:>ır vapur. !7e- rarından sıı manalar çıkarılabılır. Ar-
,. :,ı'E'~iııi yakmıslar, t:ıhilı 11 10 ta~·- . Kahııe, l~ (A.A.) - Asl:e~:ı mah- evın .~aatı .• 12,3(\ Program, 12,33 ke- hmiı· Askeı-lik .)ııfıesiııdnı: zısı tertıp edılmıştır. \: :qrn;• dahılııı- tık ~1oııroo kaide;-:i :ıvaklar altına alın-
' :trıH·ı· h 0 nı·" u•'r"tnıı-1 1 . • fıller, Deyrızordaıı Ilalebe dogru ha- nıençc, tan bur ve viola .·az eserleri, "'7 ı de caz ve büfe vardır. mıştır. Amerikan mÜleti harbe siiriik-

. .. ,, " ,.. .. "arı ıı. reketı·n çok .. k l t 1 k" tt•.. 12 4~ ., . h b 1 k .,;, < oğumluların son yoklam:ıla- ooo 1 k 1· R k t 1 Anıstralı-alı tan·aı:eciler lJ · ı 1 r . . . mu ·emme era; ·ı e ıgı- · D r.J~ıns a er eri, 1:~ arı~ık enme tec ır. u ·arar, ngi terenin 
ıiilgesinde .dii'man ·;ırhl t b:ı'ı' u. ııı ve sımclıye kadar bu i"tikamette 140 :;;arkılar, ı:ı.15 karışık progı anı .. 18 rına devam edilmektedir. Şimdiye k:.ı- K k Ghardlken~arti . Atlantikde mağlı1lıiyeiine delillet el-

'i ' . 
1 o omo ı erı- kı'lometı·" knt >d 0

J • b ) d . o·] p 18 0" f J "0 uaı· ll"lffil"rln'l dav"tı·ve t•ıkarıJ p d •ır;;ıı·a a H e"ı "" Ctımartesı ekt d. ne zarar V<:!rdirmi:-:lerdiı·. İngiliz Lnm- . . . ". :· <: ı mıs u un_ ugunu ı ,- ;·~~ram, • ,, a~ı sazı, ıs,,, mem , " ' • " J " ı a ' ..• • • "'"' , . m . e ır 
:ıardımaıı tay)·areleı··ı B")'ı·ııtta mı·ı·h·ım- dıı rn, ek_tedıı. Hum. usa. . <logr~ı da ç.o.ı< ı.eket postası, l 8_,40 radyo o.rkestra- Temmuzun 20 sinden sonra gün ko- günii akşamı Bostanlı gazinosunda y --E-N....,...l_N._E_Ş_R~tY_A_T _______ _ 

ç t kk ı k · t I!l k bir gardenpaı ti tertip etmisiir. . ıııat depolarınıı,· Rın·akta :imenclifor era ·ı er ·aydedılmı!5tır. \ e ngılız sı, · on uşma (ıktısad saatı), 19, l 5 nanların ve namlarına davetiye çıka-
te.~isntııuı hücıımlar;lıı lıulun~ıışlardır. kuvv~tleri .halen llumu.a karşı hücu- ~:clyo or~estra~ı pro~ramı~~n de - rılmıyan blitiln mükelleflerin, .yokla

Lon?ra. 10 (A.A.) - Hiır Franı-;ız nıa kalkabılecek kadar bu Sl.'hrin ya- ki~~· l9,.rn A.ıan.;ı h~berleıı, l9,45 malan ayın 20 sinden sonra bakılmı-
urnumı karargahın111 tebliğine göre kınlarına varmıshrdır t : ık20progı-am, -0,lo radyo ~aze-
---:--~~~~-~~..;.;.;.;.;...:::,~;.:·..;.;,;.;.;.;.:.:.;;.;;;.,;.:.;,:.:.:.:.;·~· :,· ~~· ____ esı, ,45 solo şarkılar, 21 zıraat yacağıııdan, o güne kada·r Şubeye 

lzmlr Vl•ıa• uetı• daı•mıA nncomanı•ndnn.· tak\'İffiİ Ye, toprak mah;;ulJerİ borsa- behemehal 111ÜJ'ıtCaatJart, aksj halde 
il il sı, 21 temsil, 22 radyo .<alon orkes- 1111 :'!ayılı Askerlik kanununun mu-

l · k tr~,;ı, 22,30 Ajans haberleri, 22,45 
. ~mır ~. mle ·et ~astahaııe. iııi .aşağıda yazılı ihtiyaçları 2-7-!>41 fa- müzik, 22,5f> yarınki program ve ka- addel maddeleri mucibince tecziye 
nhınden ıtıbaı>en bır kı1'mı 15, diğer kısmı 20 gün müddetle eksiltmeye panış.. edilecekleri ilan olunur. 
~·ıkarılmıştır. 

1) - 48 bin kilo 6062 lira 40 kuruşluk ekmek, 17600 kilo 8976 liralık 
koyun eti, 12480 liralık ilaç. 

K-apalı zarf ~sulü ile 17-7-941 perşenbe günü saat on birde 
. 2) -22~00 kılo 3808 liralık süt, 22400 kilo 3584 liralık yoğurt ii5 l.ıin 

kılo 1100 lırıılık buz, 9600 kilo 4032 liralık sığır eti. 
Açık eksiltme ile 17-7-941 perşenbe günü saat onda. 
3) - 2800 kilo 4480 liralık sadeyağı, 3600 kilo 1368 liralık makarna 

~000 .kilo 1800 liralık pirinç, 2000 kilo 500 liralık kırık pirinç, 104 kil~ 
ı 80 lı~ık ç.ay, 640 ~ilo 396 lira 80 kuruşluk zeytinyağı 400 kilo 132 liralık 
tel şehrıyesı, 2000 kılo 800 liralık sabun, 1500 kilo 405 liralık yeşil sabun 
aooo kilo 270 liralık çama~ır sodası, 500 çift 750 liralık terlik, 2000 met
re 500 liralık kefen bezi, 500 kilo 103 Ura 25 kuruşluk petrol, 4000 kilo 
2·10 liralık ağaç kömürü. 40 ton 400 liralık soma maden kömürü. 

21-7-941 pazartesi günü saat onda açık eksiltme ile ihale olacaktır. 
Eksiltme ve ihaleler İzmir vilayeti daimi encümeni dairesinde yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi öğrenmek üzere her gün ha.~tahaneye ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin hususi muhasebeye yüzde yedi buçuk hesabiy 
le muvakkat teminat akçalarını yatırarak alacakları makbuz veya banka 
mektupları ile mua,Y'yen gün ve saatlarda encümene müracaatları kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye iştirak edeceklerin zarflarını 2490 sayılı artırma 
eksiltme kanununun tarifatı dahilinde hazırlamaları ve muayyen saatt:ı 
U:!slim etmiş olmaları ilan olunur. 4 6 8 10 2527 

ıınık baledıuasindan 
Cinsi :Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira Kr. 
------ --- ---
Linit kömürü 
Makine yağı 
Makine yağı 
«Vakom> 

85000 
550 
365 

1062 50 
275 00 
237 25 

M. teminat 
Lir~ Kr. 

İhale tarihi ihalenin şekli 

- - ----------
79 
20 
17 

69 
6:1 
80 

21/7/941 P. si Pazarlıkla 
« < 
c « 

« 
c 

< 
< 

1 - ~le<Iiye Elektrik fabrikaıı;ıııın 911 mali yılı ihtiyacı için ~atın 
ıılınacak. 

2 - Teminat ve pazarlık gUnii yukarıda yazılmıştır. Saat 16. 
:: - Pazarlık Kınık Belt>cli:r-e Encümeninde yapılacaktır. 
4 - . Taliplerin belli S.'latk.>n iinc-e teminatlarını Belediye ımndığına 

;atırmaları ilan olunur. • __ _ _ _ . 3 7 11 15 (2504) 

lzmir defterdarheından: 
Eııveı· Tek:ındın Milli emlak ıı:ıtış bedeli borcundan dolayı hadiz edilen

Alsancak Atatürk caddesinde kitin 364 sayılı ve 17500 lira kıymetindeki 
Otel bina~ı 21 gün müddetle miizayerleye çıkarılmıştır. Taliplerin 15 tem
muz 941 Salı günü >'aat On beşte ViliıyE>t idare hey'etine müracaatları. 

20 27 3 10 (2170) 

c. H. P. ızmir işçi esnaf caııuetıerı birliğin
den: 
Bilumum es~af ve İşçi azalara: 
Cemiyetler Nizıı.mnam~Jerı mucibince Rirliğimiz.e bağlı cemiyetlerin 

~enelik hey'eti umumiye topJantııarı aşağıdaki lis~de yazılı gün ve sa1ıt
'erde İkinci kordonda 81 nurnaı-aıı Birlik binasında yapılacaktır. 

Azalarımızın o gün, mensııP huıundukları cemiyetlı;rin hey'eti umumiye 
toplııııtılarındh behemehal hazır bulunmıılarını rica ederiz. 

RUZNAME: 
1 - Geçen sene hesahatıııııı tt>tkik ve k:ılıulii 
2 İdare hey'eti intihabı 

3 - Gelecek sene bücjçesini tanzim için yeni idare hey'etine salibi-

----Belediye reisinin hediye le r i Egespor 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, İz

mir belediye fidanlığında tohum _ İzmirde intişara başlıyin Ege;;poı· 
dan yetiştirilen on palmiye fidanını mecmusının üçüncü sayısı d-a zengin 
İzmir vapuruna hedive etmistir. Bu münderecat. ve bol resimle intişar 
palmiyeler İzmir vap.urunıın salon _ etmiştir. Tavsiye ederiz. 
!arına konulac~ıktır. 

--- 000 Z AY/ 
f1alamutçuların içtimaı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka-

Palam ut ihı acatçılar birliği idare sı Söke Ajansına tevdi ettiğim paraya 
heyeti dün öğleden sonra birlikler ait Bankanın 196 numaralı kumbaralı 
binasında toplanmış ve palamut ih- tasarruf cüzdanımı ve para tevdiinde 
rac-atı mevzuu üzerinde görüşmel er- kullandığım mührümü kaybettim. Ye-
de bulunmuştur. nilerini alacağımdan eskilerinin hük-

V ilayet encümeni mü olmadığı ilan olunur. 
Vilayet daimi encümeni dün vali Bayındır Kurt Mahallesinde T.C. 

Fuad Tuksalın rei~liğinde toplanarak Ziraat Bankası Söke ajansının 
bazı idari hu usat hakkında kararlar 196 numaralı kumbaralı tev-
almıştır. diat mudii Ha.tic" 

- ----------------------------yel verilmesine. 
4 - Umumi dileklt>r. 

Cemiyetimizin toplantı tarihlerini gösterir liste 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
i) 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Cemiyetin adı 

AY:ıkkabıcılar 
Bakkallar 
Berberler 
Deniz İşçileri 
Ekmekçiler 

• 

' 
li 

' ... Furun hç.ilcri 
Garxonlar 
Wimrük lı.çileri 
Güze) San;atlar 
İmtiyazlı Şirketler M. )L 
Kahveciler · 
Kasaplar 
Kutucular 
Kolonya Baharııtçılar 
Lokantacılar 
Ticarethane Memurin Müı-;. 
Müzayede Rede'teni esnafı 
Sütçüİer 
Şoförler 
Terziler 
S~nayi İşçileri 
Tutun İşçileri 
Yapıcılar· 
Yük arabacı lar 
Balıkçılar 

. -~-.1~': - .. 

Tarihi 

14/71941 
. « « « • 

c « < 
< c 4' 

15/7/941 
< < c 
< c < 
c « < 

16/7/941 
« « < 
< « < . 
4' c « 

1717 / 941 
« « c 
4' « < 
4' « < 

18/7/941 
« « 
4: « 

< 
4' 

c « « 
19/7 / 941 
« c c 
< < c 
« < < 

20/ 7/941 

... ---~·-

Toplantıların 
Günü 

Pazartesi 
c 
c 
< 

Salı 
« 
c 
« 

Çarşamba 
4' 

« 
< 

Perşembe 
« 
c 
< 

Cuma 
« 
« 
c 

C:umarte"i 
« 
« 
« 

Pazar· 
(2640) . ., 

Saati 

lf) 

16 
17 
18 
15 
16 
14 
18 
14 
19 
15 
16 
18 
15 
16 
17 
16 
15 
17 
18 
15 
17 
18 
19 
10 

• 

• 



• 

• 
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Memur ahnacaktır \lzmir Levazım Amirliği İlanlarıi 

lzml·r inc·ır ve u"züm tarım satı' kooperatif- · ... -......... . ......................................................................................... . 
Y İzmir ı:~·;;~ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

T. M. C. Talebe VurtlarıMüdür· 
lü2ünden: 

lerl• bı'rlifilnden ı1 1 - Bayramiçteki birliklerin hayvanlarının senelik ihtiyacı olan 
l!I 1150 ton saman kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

1217/941 Cumartesi günü yapılacak stajyerlik imtihanının bazı ha- 2 - Kapalı zarfla ihalesi 14-Temmuz-941 pazartesi günü saat 11 de 1 - lkmal kurslarına ılevam edecek talebeler için kız ve erkek ta
lebe vurdlarına talebe kaydına başlanmıştır. Ezinedeki askeıi satın alnıa komisyonunda yapıkıcaktır. 

zırlıkların ikmati için \19) Temmuz C"umarte i saat (9) a talik edildiği 3 _ Muhammen bedeli 34500 li!'a muvakkat teminatı 2587 lira 50 
ulı'ıkudarlara ilfuı olıııııır. kuruştur. 2 Yurdlarda talebe, ;·almz yııtacıık ve çamaşırları muntazaman 

nkanacaktır. 4 - l"teklilerin ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif ye teminat mektuplarını v~ 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalariyle birlikte Ezinedeki askeri satın alma komi<ronuna 

i6-7-941 tarihinden 23-8-941 tarihine kadar olan bır kurs de\·· 
resi için yalnız yatmak ve çıımnRır yıkamak için talebeden pe~in 
ol:ırak ON lirn ücret alınır. ___, 
Yurcllara gelecek talebe beraberinde 2 ve•ikalık fotoğraf, yor
g:ııi ve yastık kılıfları ile yatak çarşafını getirmiye. mecburdur. 
Karyol:ı, yatak. yastık, yorgan yurddan wrılecektır. 

lzmir sicili ticaret memurlu2undan 
(İne lımitet) ticaret unvan; ;le l:ıı•. 

lzmırde Demirhane sokağında 21

1 

. lad<lP 11 \!üdürlcri sirketin 
numarn_du \ .. ün, Pamuk vesaıı. m-adde me\ zuu olan işll•rle ~ah::-;.en dahi me~ 
!erden ıı• ıK, kıı..- ,.e,aıre ımal et- .. 
mek ve çıkııcaK tıı ı m.ıddeleri kıy- gu' olahılırler. _ . 
me!lenclirmek, bun~ uzaktan. yakın :\!adde 12 - Şürekadan her lıı.rı 
dan ilgili ticari muamPleleri yapmak dı'edikleri zam-:ında bı~zat_ vey~ l.ııl
üzere teşekkül eden işbu ·irketin !,·ekiıle ,., ... ak Ye defatm ~ırketı tet
tic-aret anvanı ve şirket mukavelena' kik ile umur ve muamelatı sırke.te 
mesi ticaııet kanunu hiikiımlerine giilıttıla edebilirler. Ancak, umul'u şır
re sicilin !l055 numarasına ka.ı:ı• \ ' C keti' müdahale edenıezler. 
tescil edlldigi ilan olunur. :\!adde 1 :ı - lşbll muknvelı;name-

7 M k l dl• Ye ticaret kanununda ,:ı.ksıne ~a4 
- u ave e rahat olm:ıılığı takdirde la·':'kal _nısıf 

lznıir sicili ticavet memurhıgu •.rnuıu»'. i tem<İJ ı•den ~urekadan 
Resmi mühür ve mıizakere edilen husU·'u leh_ıne karar 
F. Tenik imzası nrmi< olnıa;ı lfizımdır. A_ksı takdırde 

L ·rı Lt:.ıtTE!J Ş1Rh:ETI ınukarıl'ral keenl?myekundur. .. 
. \IUKA \'ELF:SIDİR 'l• dele 14 _ '.\fnkarrerntın mu · 

Aşagıd3hi iınznlur sahipleri tl~rler .. ~ rof'ında,n nıü<:ı..ernian vej~.n 
Serif Remzi R yrnt. Banka Han münferiden mu;addak :ı>ıl veya hu-

lznıır Jıisalan iirekilya veya ii:'üııcü >a. · 
SürPyya. erif Re)'°'l', lnunü cadılc hı>larıı ,·nilchilir. Bu asıl \'eı·a hüla-

si . 'o. 766 • lzmır <alar -dr~et hakkında heı· nevi mua-
B ·ılia Fu-:ıd Erden, Dağlar Apart m Uitta muteberdir. . . .. . 

Atatürk caddesi - Ankara ~ltıdde 15 - Şırketm. mııdt~rlerı 
Aralarında işhu mukavele V.<' veva· onlardan . -:ıııız ~nrısı luzum 

ticaret kanunu ahkl\mıııa te\"l'ikan a '{ii;·dıı kleri takdirde hıs«~ılaraı;ı .d~
~aii;ıdaki ş-:ırtl:ırla bir limited ~irke- ,-etle ittihazıııı şirket menafıı ,çın 
ti teşkil edilmiştir. muvufık gördükleri hususu müzake-

:\Jadde' ı _ Şirketin adı c inci li- re w lıir karara nıpteltirebilirle~. _ 
ıııiteıı. clir. _ ~faıhle J G - Sirke'! sermayesının 

:.rnılcle 2 - Şirketin merkezı iz • ısfının zıyaı halinde mii~üı· ycya 
Hli;·dtı IJcnıirhnne _...okugınd.a yirn1 ~ ~L!<liirh.>ı· hi~~rclaran heyctıni da...-e!e 
bir numarnlı ılairediı. Türkiye dahi- meclıurılurlıır. n;,,-edaran sirketı!ı 
Jiıııle ticaret vekı'ıletirwo arzedilnıek •le\·amıııa Vl'Y:t fe,.hi w;·a hısfiyesı-
arti\·lc ~ubelı'r a~ılnbilir. ne karar veıebilirJer. 

:l!ndde :ı -~ Şirketin ma'badı: :ı.ı adde 17 - s;irketin "en eyi mali-
Yün, Pamuk vesair maddelerden ip vesi kanunu ı<ani iptidasından bed' 
ıik, kum:ış vesaire imal etmek ve çı- ilı· kaıı~nu en·elin sonunru günü bi
i,ac,ık tiili maddeleri kırmet ·•ndir · ter. F1kat ilk •cnei mali;·" miistes
mek hıınıı uzaktan. ) akından ılgil "' olarak şirketin sureti katiyedı' t~
tıca;i muameleleri .rnpmaktır. Sır .ekklilünden 1941 >enesi sonuncu gu. 
kl'l i•l<•rinin tedviri içın gnvri men - niıne 'aıfarkı müddete <amil olacak-
kuller •atın alabilir. t ır. 

\lııılılı• j - Şirkc'.c •erm<ıyr,i \!add e IR - Şirketin defteı-leri 
T.L. 10.000 olup licare1 kanııııu ve ·maliye kanunla-

7000 li.-alık his~o,i Şerif Rnmzi rrna uygun olarak tutulacaktır. 
Rcycııt , '.\hıld 1 H - Şirketin safi temet-
1500 liralı!{ hi. sesi Siire; _, a ~r •üli, nıkıı lıulıın her ne\'İ ma~arifin 
rif Reyent \eczilı: den "onr:ı kalan miktardan 

ı ,;oo liralık hı:<se-. Bedia Fuııı1 ibareı,ır. Bundan her sene <vvela 
Erıkn ;·uzde be~ ihtiyat ayrıldıKt.ııı •onra 

TarafınJ ıı tediye edılıniştı.r. ~· - L. k. i ı.a •. ,ti. na hinekrin cümle
keıe yeııı ortak kat.ıuJu ve ;ıırket St?r- i·1 Uedeli tc,.,v· 't- ediln1i~ " nııaye 
lllayesının Lezyıdi veya ticaret kanu- uzeıı.~'len birın(·i his;;?~İ teme-ttü o
nu .\1. 5UÜ <lakı hacı dahılınde kn- !arak te". '\'c edilir. ~Iütehaki k tlan 
zılı :ıncak her llç şerikin nıuvafaka- mik•:ır•n _tf'vkif ,.,, _lıissed. rana te\'
tıyle ve tıcaret vekaletının n1tisaatlr -J zii. ı cnnııye~ı ve hır. kı~~ı1nın. ~1 -
sı;·lc yaıHl:ıbilir. mur'•' ,.e müstahdemıne ıktamı) e o-

}lladde 5 - Hısseleri mtilı~yyin n lnrak bh•i<i gibi hu -u<al. ,enııavr
saık nama ınuhurrer olacaktır. ~e nin lf\al<al Ü•; ruhunu tem~il .eden :;ü
rikler hisselerini ancak diğer :;e • •ekftnın rııuv:ıfaktiyle halledilir. 'u 
ıikleriıı nıuvaıııkatıyle ıihar-d ı.Jevır kaıhr '.<i. ma<:ırifi fevkalade \'·0 gay 
ve ıüruhl edebiiiı·. ışlıu ucvır ve iıi- ri nıellhıZaya karşılık tutıılacak olan 
ruht keyfiyetı, hLsseleri mıilıcyyııı ilıti.vat nkçe•inin. nıi~~arı _ ~irkel •Pr
vesaikın zahrına keyfiyetin d~Yir \e m:ıyt..:~iııin n: ... fıı~n .n1ıı~avı ~1ı~~ara 
fürutı.tuııun dercı ve ueıteri mah u- baii!( olıluktan ıhtı~·at akre". ıİl'az 
suna kayıt ve ılığer şerıkleriıı noterce oluıımı~·acaktır. lhtıy:~l :ık~l·'J ser • 
musaddak inızıııan de tekemmül .,. maye<inin nısfıııa lııılıg olduktan son 
d ll · ' üzere hi:;selcıe te~a- ıa ondan sarfiyat icrasıı-Je mıktıır er. u mınvaı • •- - d - dl' 
hüp edeııler veya halefiyet tarikıy.e nislıeti mezKure en aşagı . ı~Hse 
eılerinde sirket hissesi bulunanlar ,ekrar temettuat an t v~ıfat ıcra ·ına 

• • ·· t · b ka ıı"ılıaseret oluııac..ık\ır. Zarar \'e z.-aynen ve bıla knyduşar ıŞ u mu '· n , . .. • .. . . . . . , 
vele ahkamıuı kalıul etmış addolu- yan dahı şurekanın 'azett~.klerı 'c.r-

·J ıııayeyi te.ca\'ÜZ etmemek uzcrc hıs-
nuı ar. k · dT 

Madde G - llı.o\;esiıu ıl.dr etmış selere ta ·sım e ı ı_r. . .. 
1 h · d t 'h de,·irdeıı itiba- ~!adde 20 - Hı"edardan hıç bırı o an ısse ar arı ı • • . . . b ı . , . t 

"k· me·uı ·ıyetıen kur- \'e• a halefleıı ht•ı ne se ep \c sure · ren ı ı ene sonra s • · ı · el .. 
t ı . le olur•a olsun hı"se erın en veya 
u ~1~dde 7 _Re.;' vermeğe izin ;~.ı- mena~iinden dui~yı. ~irket a.leyhine 

. ı ı k ı d 'lukaneratta ıkanıeı dav'{!, em,alı şırketı haczede-
zı ı o mu azım ır. •' . . .. ı .- h t· · 
her şerikin adedi hi.ssesıne göre reyi mezler. Hı."edarıın şure rn eye ının 
vardır. Ancak, bir hi:ıedar umum mukarreratını kabul mecburdur -
hüıse ele!' miktarının sülüsü:1den faz lar. , ş· k ı· "dd 1 .. 1 'J·ıclcJ .. 21 - ır e ın mu e ı. a reye malik olamaz. . . ·' ' .,<. . . • · . 

.Madde 8 _ Hisseler şirket naza- I eşekkulu tıcare.~ \e~-~~e~ı.n~e ~:e
rında tecezzi kabul etmez. Şirket her ti katiyede ta. dıd •. e 'ıI .. dıgdı t_arıh_ten 
h -. · · 1.ı· hl 'ncak · ı·r· ı.ibaren on sene ıı . . " u e ın ı a-ı,se ıçın ır a p tanır. "' • " .. ld f ·h . 

·ıı· b ı b. h-. mütfaddid mında \'Ha daha ene en es \e 
gı l ır suret e ır ısse . . . . f' h . . ·k tin ta,fiyesine mü . 
alakadaı-l"rı ara<ındn gavri kaoılı ın ısa ın"ı sn e . ·d·ı b'I " · • d .. .. f ··d memur e ı e ı ece-
taksim kaldıg"ı surette bunlar hak • ur muıı eıı en 1 b' .· d h .. 
1 • ı d ı g·· gib' hi '"edarJ:ırı an ııı a a mu-
arını müştereken istim11 e er er. ı ı ." b T B h . ·t 
'.Iüşterek alakadarların mümessil düı e tert.ik oluıın •1 1~- • u ... usus a 
\'eya vekilleri olmadığı takdirde şir- karar ittıhazı ,;s~ahı; e.~t h1>,~dari'ıı 
ketin muamelatı velevki bunlardan heyeti umumiye;ın·el' ahı :"t·: t un a; 
· 1 ·· 1 · emı · t11sfı\•ecle 'a a "e ı amme) ı l ~ nız birine karşı lıile ol~a cum esı ' · · .. . . k · h k t 
""" t b · h·ıiz olarak muöteıe en arc e ve 
· mu e erdır. ' sirkeli ticaret k'll . 

. ludıle !J Şirk~tin umur ve mu- emnıl ve eşyayı ' d . hk' d . 
· I' - ' · . " ·r· ·e~e aır a amı aı-.ıme atı hı·r Ü'' şer'kin mu\'afakatıy- ııunıınuıı r.ıs •) . h ·ı 1 b t 
1 t . ' 1 f · d kt ta vı 'e "1at u a ı e aı ın edilecek bir müdür tara ın- re"ın " na .. e . t· hh .. d t · k . 
elan ıdııre edilir. :11üdürler taaddüt tah•ıJ ve duyun '~ ·'.; .. u a 1 şır e 
ettirilebilir . .\lüdür hissedarlardan ıe tediye ederler·. as. ı~ke _memuru o-

h · t · ' · 1 ··d" ı sır şure anın muva-veya arıç en illtihap ve taYin oluna- an mu ur er, ' . d h t' 
bilir. )!iicli~r. Umur ve muamelat! fak.ıtiyle şiıket ~e\Cllh~rıu dd~ye 1 

irhti tedvır, ırket nıımına :ıcr nevi umumi)'e,iyle lııl~ ad şba. 1 ~
1 , ma 1 ve-

. • ~ t > de\·re e ı ır1er 
e\'l'llkt resmı)'e ve gayri re- mire ,.e ya mııııe\'ı)'e ş· k' d · b' .. 
seııednt ve mukavelat ve t;ahhüda- . ~1adde 22 -- h ure da a.~k t ırı~ın 
ta vaz'ı imza \'e ahziı kabz ve sulhü vefatı ,-e va ifl:\•ı, a ın t e kşlı e mun. 
ihra ve huzuru mahaklmde şİrketi fesih ol~az. piger .. odrdat. a_r. arasııı-

lı ·1 · t t . k ·ele mu e ı ıçın ve 
bizzat veya 1 'ası a emsıl edebilir. da bu mu a' 'h·,ıkkin deva d 

· h k k ve veza·r- . ,_ . rthrh lıı nı e er. 
$irketın u ·u . 1 1 şır.,etin ayuı ş.ı ' ' şirket umuruna mü-
ıım·ani.rle vaz'ı ımz~. eden müdürün :Yladcle 2 ~ --. lede işbu mukavele
tııahhliclntiyle te.a~yun :.der. ~1üdü- teferrı heı. me'~e ticaret kanununun 
rün i,;nıi ve •alah;.ye_tıe 1 "•.zeteler- name ahkamı '.letivle amel olunur 
le il.an edilir: '.\Iü~urun se'.'\~·Yeti. hi: ,;erahat ve de~ Aksine >arahat 0 j. 
tama ermesı halınde k~>!ıHt sıcılı :\!adde 24 " işbu mukavelena • 
ticarete kaydolunur. hfoclurün. ı;ıer- mıyaıı hususatt~di şüreka be~i teca • 
kezi ~irkctte'.ı gaybube~ı takdm~de menin t"'<clılı a_?. takdirde tekmil şe
keııcli mes~ılı) ~tı ta~tında olmak üze. '· .ıız e_vle_nı~ıl•J!'\-ıe w tecaviiz ettiği 
re dijter bır ;ımse;-ı vekıl Hmeğe sa- rıkkldedıı ıttıf•~.:·venin siilü•aııını tem 
1:1hiyeti vnr ır. .. .. .. ta ırde ser ; ·011 mm·afakatiYle ic-

müracaatları. 26 1 6 11 

lzrn;,. levazım amirliii satın alma koıni•yonundan: 
1 - Bavramiç birlikleri h11yvanatının ihtiyacı olan 2000 ton kuru 

ot dört tııksitte alınmak üzere kapalı zarf usulirle satın alına
caktır. 

2 - lhalesi 14-Temmuz-941 pazartesi günü saat 11 de Ezinedeki 
askeri satın alm11 komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 70,000 lira nıu,·akkat teminatı 4750 liradır. 
4 - lstekli'eriıı ihale günü ihale saatinden ve teklif mektuplarına ve 

5 _ Kayıt .için Alsancak vapur isk('lesi yanında 320 numaralı bi
nada talebe yurdları müdürlüğüne müracaat edilir. 

TEf,J-JFO.Y: 2920 8 9 10 11 12 13 14 15 (2580) 

M. M. Vekaletinden: 2490 sayılı kanunda yazılı ve;,aikleriyle birlikte Ezinedcki as. 
---. .!:k:;e::,r.:.i .:;s~a.:;tı:.:n~a:.:l m:";'a:'::':k'-:o;'m'7-i.<..::Y..;;o7-n::u:.:n:.:a!...!m!!:!ü~ra7c:;a;;;a:;;t:.:l:.:a.:.n;,:. _ _:2::;6::_;1~6::....:11 
hrnir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan: 
1 - Ezine birlikleri hayvanntının senelik ihtiyacı olan 3600 ton sa

man kı1P"tlı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

1·185 sayılı kanuna göre, bu sene harp malulleriyle ~ehil yetiml,.,riıw 

isabet eden ikramiye miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

2 İhalesi 14-Temnıuz-9.tl pazartesi günü saat on birde Ezinede
ki askeri satın alma komisyonunda kapalı za1-fla ihalesi rapıla
caktır . 

l'aralann tevzi komi8yonlarınca dağıtılış müddeti, (4) ay olduğund:ııı 
ııı:ılül ve yetimlerin (Rapor, resmi >*'net ve ikramiye ciizdanlariyle birlik
!~) mensup olıluklan ikramiye te\'Zi komisyonlarına müracaatları. 

3 

4 

Muhammen bedeli 108 bin lira muvakkat teminatı 6650 lirn. 
dır. 
İstekliler ihale günü saatinden bir saat evveline kadar teklif 
ve teminat makbuzlannı ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik-
lerivle birlikte Ezinedeki aslçeri saun alma komisyonuna müra-
eaatJarı. 26 1 6 '11 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan: 
l '.\!uhtelif mıııtakalara yaptırılacak a•b'llri (14000) azami (24500) 

Tun kara nakliyesi kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltme8incle ve
rilen fint pııhalı görüldiiğündcn pazarlıkla yaptırılaC'l\khr. 

2 - Pazarlık 15 Tem. 941 Salı giinü saat Onl.ıeşte Kışlada lznıiı· Le
vazım anıil'iiği '1ıtnı_ alma komisyonunda yapılacaktır. 

1. nci derece :;ubayn 
2. c c c 
a. c c c 
4. c c « 
5. c. c c 
6. c c c 
(R~h~r >ı<>hit ail~si de 

Lira. Kr. Lira Kr. 

265 
238 
185 
159 
132 
106 

2n lira 
8 

50 1 nci derece ere 
95 2. c c c 
85 :ı. c c • c 
30 4. c • c 
75 5. c c c 
20 6. c c c 

22 kuruş alacaklardır.) 
9 lO ıı 12 rn u 

---
132 75 
106 20 

• 79 65 
5a 10 
26 55 
26 5fi 

15 16 17 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

" " Hepsinin tahmin edilen tutarı -122500- liradır. 

Teminatı nıuvakkata akçası -7375- liradır. 

Şartname.;i komisyonda görülebilir. 
Ve okula kayıt ve kabul şartları 

6 Pazarlıgıı iştirak edecekler kanuni \'esikaları teminatı muvakka
talariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İzmir J.evazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l Tahm:nen bedeli -15000- lıra olan G<'liholu ve civarı arasında ;-a-

ııılacak lıir s~nelik nakliye pazarlık u,_.,li\'le <atılacaktır. 

1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 
M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakı~ı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube

lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - ::lluh:<mmen bedeli -15000- lira muvakkat teminatı 1125 liradır. 

' .. Şaı !namesi komisyondan wrilmektedir. ihalesi 27 7; 941 ve 
saat 16 da Geliboluda eski Şube bınasında komisyonumuztııı bulun-

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

duğu mahalde yapılacaktı!'. 
l - ı,tekJ..ilerin mezkür gün \'e saal 16 da komi5yonumuza nıüm-

3 - Mezun olanlar altı senelik mecbur! hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecıık. İaşe ve ilbaslaı-ı tamamen okula ait olacaktır. raal etmeleri. . 11 14 18 22 

lzmir Levazım Amirf.iği Satın Alma Komisyonundan: 
J - Dehcr takımına yüz )·irmi lıes lira tııhmin edilen beheri on bir 

ııan;atlan ilıaret on lY.!~ takını. anbaliı.i sandığı pazarlıkla ;-:ıptı
rılacaktır. 

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, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

" .. 
p,,z:.rlıi, H 7· 941 l'azarte<i giinü saııt Ondu Kışlada lznıir le
Yazın1 an1irliği ~atın aln1a kornisyonunda yapılıtcuktır. 
Hepsinin t.chnı:n edilen tutarı -1875- liradır. 

- Tem;ııatı katiycsi 281 lira 25 kılru~ttır. 
Sart nanıesi kon1i:.;yonıla güriilebilir. 
Pazarlığa i:.;tirak edecekler kanuni \'e:.;ikaları ve ten1inntlari~·l\! 
uirlikttl b..:~l.i güıı y ~ saatte kon1isyona n1üracaatları. 

inhisarlar umum müdürlüğün .. 
den: 

l\ı-<if ''"rtn:ınw '"' pliiııı nınr lıincı• iıl:.r<'mizin Samsunda ~-ap
tırncaVı lu.~ :!nıharı ins:ıatı ~~i kaııalı zar( usulü ile eksiltmeye konu) 
nıııcı.tuı. 

Keş:f l>e ıleli :;o,Jili.70 lira yiizde 7,.5 muvakkat teminatı 2284,32 
liraıl.r. 

:ı Ehsillıııe 18-7-9-11 cum·ı ı.ıilnu :<:ıat on beıjte istanbulda Kab:ı-
taşta levazım şubemizrll'ki alım kon1isyonuncla ve ayni gün \'e ~nnlta Sam 
<un ı.. müılürlüğünde mü1eşekkil komisyonda yapılacaktır. 

.1 T<e~lf, şartnnınc levazım şuhe!-iin,len, Anknra, lımir, Samsun 

baş mlidürlüklenllllen 152 kuru~a a.ınabilir. 
.\liinakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaiki<' 

yüzde yeıli buçuk güvenme para'ı makJ,uzu ve banka teminat mektubunu 
ve şartnamesinin F fıkı-aHında yazılı Vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfl:ı
rıııı ih:ıl<' giinü ehiltme saatından bir Mat evvel mezkur komisyon baş
kanlığına wyu Samsıııı lıaş mtidürJiiğline makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 2 5 7 10 2457 

nkaletiniıı tasdikinden ve le,;cil ve tini haiz ~ahı-lar istihdam edecek, 
ilfınd:ın soıu a sureti katiyede tesek- ancak ~cnebileri ticaret Y~k•lletinin 
kiil etmiş addolunac11ktır. · müsaadesini istihsal etmek sarti)'le 

Madde 26 - lşbu mukavelename istihdam edebilecektir. 
de icra edilecek her nevi tadilfıtın l\!adde :~3 - Şirk<.>t hili'ıııçu ve kar 
tekcmmülii ticaret vekaletinin tasdi· ve zarar hesaplaı iyle bunların tas
kine vabestedir. dikine ait ·şerikler kararının mu,ad-

~!adde 27 - Şürekanın ~-ekdiğeri- clak suretlerind~n ikişer nüshasını 
I@ n gerek müdürlerle muameliıtı her mali yılı takip eden iiç ay i~iııde 
<irketten mütevellit ihtilafın halli tkaı·ct •vek:ileliııı• göndeı•il~cektir. 
merkezi şirket ticaret mahkemesine 4-7-941 
aittir. İmzal-ar okurıaıııarlı 

Mudrle 28 - Ticaret vekfıleti şir- 24 kuruşluk damga pulu 
ket üzeı inde mürak-abe ve lüzunı İnci limited sirkdinin otuz iiı· mad 
gördükce hissedaran heyeti umumi- deden ibaret btİ esas mukavelenanıe<i 
yelerini dıl\'et, kanuna ve i~lıu esa" nıııvafık göı ülıııü~ ~lmakla ticaret 
mukavelename ahkamına mugayır kanununun fi05 inci madd,•sine tev
hareket vukuu takdirinde feshi şir· rikaıı t:ısdik kılındı. 
ket hakkında ikamei dava h"'lkkını Ticaret vekili namm~ 
haizdir. ımza, okunamadı 

Macide 29 -- Şirketin feshi ve ta,- 6 t ·mmuz 19.Jl 
fiye,;i halinde ticaret kanununun 451 imza okunamadı 
452, 456, 457. 458 inci maddeler< 24 kuru~luk damga ve 1 kuru~luk 
hükümleri dafreslnde muamele ifa tayyare pulu 
olunacaktır. Oamga kanununun 26 ıncı mad-

Madde 30 _ Şirketçe çalıstırıJ:ın desi delidet~yle 1~ inci maddc<ine 
memur ve müslahdemleıin i"im ve tevfikan ıstıf·:ısı lazım gelen binde 
miktarı, maaşlarını gösterir cetvel· İki ııisbetinde niRbi resim 27-5-1940 
lerin U><ulen pullu ve tasdiklı iki"'.r tarihli v_e :l82~ ~arılı k.anunun il inci 
kopyasının senenin hitamından ıtı· tnaddesı mucıoınee Yuzde on fazlıı
baren en geç bir ay zarfında ticaret •i~·Je vekfıletl'.' _s~klı eRas mukavele
vekaletine gönderilecektir. nameye yırmı ıkı lıralık pul yapış-

:\faddc :ıı _ Şirketin sermaye>ı- tırılnıak suretiyle tahsil edilmiştir. 
nin indirilme,; hakkınd;ıki kararJnr 6 temmuz 941 
l. ı nıadd~'1" Ti<'aret Vekaleti İ 0 tı"caı·et ıımıım ıcaret kanununun 396 ınc • ' 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye ~umhuriyetı tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

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

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi bey'eti rapotu ile 
teslıit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıd:.n aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d _ ı~endisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

l<,vsiı< ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orla okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) t'eya bu derecede tahsil gördüğü is bat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle

necektir). 
f - Evli veya niş;ınlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko· 

cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi sebelıler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
ienme 5ureti ile ,·eva diğer inz.bali sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik m;cburi Jıiz~elıni yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
•ebebler dışıııdu oku.dan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek· 
teıı masraflarıııı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men ılognı olduğuna dair Noterlikten tasd:kli ve kefilli lıir taahhüdname 
verecektir. 

8 - Yııkıınlaki 
~<lilecektir. 

srraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
' 

9 - \'ukıırdaki maddeler mucibince evrakı~ın muamelesini bitirenler
rien, \' ıliıyet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lık şube.eri \'ll!'oıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahan~si Baş Tabibi ve okul müdilr lüğilne gönderileceklerdir. . . . 

10 - ~lıinıcaatlann Agustos 19-11 nihayetine kadar sona erdırılmesı 
lazımdır. 
ıı _ Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

ıııakamlaı t"rafırıdan kendilerine bildirilecektir. 
12 _ l\uLııl ~dilccekle\·in okulun bulunduğu Ankara·y~ kadar gelmek ve 

okulda t .. kr:ır yapılacak sıhhi muayene neticesi hastr.lıkları tebeyyün eden
ler:ıı nıenılPketl<'l'ine gitmek için masraf edecek!erı yol paraları kendilerine 

~it ııl9cnktır. 
Ankarıı Merkez Hastahanesi Ba~ Tabibi 

tıe O/rııl Miidürii Albay 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 
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inhisarlar lzmir başmüdürlüE!ün
den: 
İdaremizce salış depo:-:11 ittihaz t•dilnH.•k ıı1..erL~ ik, lıiııara ih~iyac: ,·:ırd11". 
Binalardan birisi B:ı>mahaııe ile Kemer ılii( ri ıle 'J'ılkiliK ıle .\!czarhk· 

• . ·ı . ı·a,ınd·1 ohna;-;ı sarttır. Bu n1evkılc·r civarıııda deposu vern dt~p~ 1 
Jcl8 ~ı · • · · t · l 
oı~(rnk kullanılmasilHt elv<.~ri~l ; iJinn:-:ı olup Cıi.l kiraya vermL•k ı~ ırt1 ~ erın 
t•raiti Iıilıl.rn'~k üzer· Basmüdiirliiı\"~ ıniir:1<·:ıatlnrı ilan oluıııır. (2610) 

inhisarlar lzmir başmüdürlüe-ün
den 

'.iadde 10 - '.\ludu.r~n azli ve teb- sil eden şürekU 1 
• 

dili. istifası, vefatı gıbı ahvalde e- ra olunabilir- İşbu şirket ticaret 
rikler derhal toplanarak karar alır- Madde 25 -

ne göre tekemmül ettirilir. .. . müdürlüğü resmi mührü 
Madde 32 - Şirket Türk t11bıı>e· imza 0kunoamadı 

Halkapıııar Bir:ı falırikunıızıla imnl edilen I,ut.31'1n.heılelf<ri 
tarihinden itibaren fabrjknda t:ılı•P ed leceğ'indcn a ıl"lan: 
fabrika )tildUrlüğüne müracaatları i'iın olunur, 

1 7 !J.11 
ıloğruca 

(2612} 



SAHiFE 4 

Harp istihsalatı 
arttırıhyor 

(ANADOLU)' 

lngiliz hava taarruzları lngiliz müstemle-
şlddetlenecek kelerinin vaziyeti 

• 
11 Temmu2 1941 CUMA 

-=ı 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Kruvazör ve dritnavl 
tankları yapılıyor 

1 itn de Almanyaya 
karşı geniş hü umlar 

Harp bazılarına refah, 
bazılarına zarar verdi Yeni Demiryollarımızda F.aaliyet 

Londrn, ıo (A.A.) - Avam Ka- yapıldı Londra, 10 (A.A.) - Lordlaı· ka-
marasında, iki gün sürecek olan harp marasında, miistf'm!e);eler in \':ı ziyeii Ş kt • f A b•d J • ••k ı• D • 
i<ıtihsa!atı müzakerelerine ba~lan - hakkında beyanatla bulunan Kamam ar 8 yenı en a ı e en yu Se ıyor • emır• 
mı , bu vesile ile samimi tenkitler Londra, ıo (A.A.) _ Hava neza- r~i:>i Lord Ni,.moıı ezcümle rlemiştir •• •• ) •ı ı• 
··apılmıştuı. Harp istih~latı için a- retinin tebliği: kı: _ .: . . yolları İnşaatı da UÇ hatta surat e ı er ıyor 
z::ımi gayret sarfedildiğine kani ol - Gündiiz şimali Frans::ıda Bet~.un - Must<;ml kelerın, Drılıın_\'anın . . . . . .. . 
mıy::ınıar noktai nazarlarını bildir - civarındaki elektıik ı:ıantralına hu - harp ırap·etınde bu kadar b:ıxlı rol Ankara, 10 (IIusuısi) Yeni de- Saman çayı üzeı·inde her birinin ara- 255 melrelık ıkıncı bır hınPlın açıl-
mi l·erdir. cum eden tayyarelerimiz büyük çap. o~·nıyabılmeleri fev~al:lde bir hfülise- miryollarımızın irnmsı {]evam etmek- sı 25 metrelik 8 gözden iba.ret bir köp- nı:ısı i('in de 25 metrelik bir y('r kal- • 

Donanma hava kuvvetleriyle Girid la bombalarını h~deflerine isabet et- dır. Harp! nmhtPlıf mii'tcn~k'k<:_lerdp tedir. Diyarbakır_ ·rizre _ Irak hattı rü yapılmaktadır ki, in!'?aat eylUlde bi- mrntır. 
harbine iştirak eden muhafaz<Ukar tirmi5tir. Cereyan eden hava m~ha:.e ba~k:ı te~ırler yapmı>ılır. 'ıın:ılı R?- ile Zonguldak _ Kozlu arasındaki hnt tecek \'e hnl 77 inci kilometrede Çın:ır ~r:o 

1 
·ıornetrelik Elfızıg _ V:ın _ lr:ın 

mebus Bradner Giııidde gördüklerini belerinde 13 düşman t'9.yyarcsı du- clı;>zyada ve l\falezyacla refahı ıııucıp tın ikmali için fa::ı.liı·et nrtmı.<1tır. istasyonuna varncaktır. l ~ {; p 
1 0 

Tb 
240 

k' 
:ınlat~ı ·ve dafi top noksanlığını söy. :,ürülmüştür. 8 tayyaremiz üslerine olmuştur. 1\folta \'e Kı?rıs için zararlı Diyarbakır_ Cizr~ :ırasıııd:; yüksek Zonv,uldak - Kozlu clemiryoltı, _~ş < emıryo.ııntın a a a~w ı ı n.ren . 1-
lemi. tir. dönmemiştir. olmuştur. Bazıları d~nız. aşırı pazarla- fen esel'leri meydana gelmektedir. ki'.ometrelik \'e fedakarlıklım cleger- lometrelık kıs1?ı \'e dıger .bır kısı~ ıle 

Tayyare fabrikatörü Hobyurg, Londra, 10 (A.A.) - Hava neza- rıııı kaybetm:k te~lıkesıyle • karşı!nş- Batman çayında 500 metrelik bir ll'ndirecek bu .hattır. Buradaki 1300 altıncı lrnm11 ınşaatı ~eksıltmeye kon-
Lord Bh·erburg zamanında inşa e- retinin tebliği: mıstır .. Gnrbı. :'-f!·ıka, • sarkı Afrıka, köprü, . en<' .~onuna kadar bitecek, ray melı lik tiinelın /elinmesine dev~~ ~uştur. Bu suretle Elaz~gta!1 Kent h?: 
dilen tayyarelerden hiç birinin in • l\Iaden kömürü şehri olan Alman .Jnm:.t.nk \'e Fılıstınde !,\a~.au, portakal feriyatına başlanacak ve Diyarbakır- olunmaktnrhr. ÜçtE> birinin ga!E>rıqı gazına. kadar h~ttın .17o k.ilo~etrE>lık 
giltere harbine iştimk etmediklerini hudud şehri Ekslaşapel dün ~e~e ve~::ı.ıre satışl;ırında ~~ı!'ılcullerle k~rşı. dan 90 ıncı kilometreyi bulacaktır. açılmıştır. kı~mı ınşnat h:ılıne gırmektcdır. ,.,, , •• 
bildirmüıtir. ~iddetle bombl\rdıman E>dilmıştır. ı:ı~ılnıı~tı~. f>un!ar hu~ı1met('c muba-

)f.ebus Gora ,Cons fazla tayyare i- Diğer biiyiik bir filotilla da üsten - ~ ea Prlılmı~ veya ;nnrklı ~·ardımlar r:ı- Yardım baıladı 
maıatından memnu;1 olduğunu, an- lıurgda mlinaknlat yolları ile sanat pı~!11ı!5tır. :vr~ı:kczı .. Afrılrnda ~.elçıka • y 
c:ık Ameriktıdun muhtelif tiplerde tm·- miiesseselerine hücum etmiştir. Di - nıt~~f,o ~J<>k<".~ı ıle hıır Fr~n s ı:- ~tu s tem
yare geldiğini, parça nok,;anlığı yüzün- ~-er hafif bir grup ta Bilferddcki he- IC>J,.eJer!ııe ~le ynrdım. edılmı~tır. ::\fol
den yüzlerce tayyar nin depolarcta k:ıl_ dpfleri ve o~tand cJ.oklannı bomba- la,\ :ı bır nıılyon st!'r.ı_ıng yardımdn b~!
dığmı beyan -eylemiştir. Iumaile~·h !amışlır. 4 tayyaıemiz kaybolmus ~ lunuln''.ı~ur. Bnzı muste~Jek<:ierrfo. bul 
fazl:ı hıtihsalatt:m memnun oldutfu- tur. çe fnzl.ılıklurının t('berru edılmesı ~e 
nu, huna rağmen yine fazla istihsal Londra, 10 (A.A.) - Hava ve d<U- bt\. St~re~le y~rc!ımın yapılması .. tcklıf 

Sovyetlere lngiltereden 
malzeme sevkedildi 

teroeııııi~ııl'tle bulundtığunu söylemiş- lıili emniyet nezaretlerinin ~abah neş cdıklml ıııbtır. nız bunlara. teşck~ı~r et- MOSKOVA VE LONDRAOA 
· rcdilen tebliği: mc ~ eraber, b~ı şcklı k.~bul ıçın te-

tır Tekrar ~öz alan Ilradner şunları Diişmanın hava faaliyeti hemen ı-~~~lnuclt ~~me.~-tdey:z:l Blu bfu~c~ fazı lala!- TEMASLAR DEVAM EOIYfJR 
1 · hemen cliin valnız sahil mıntaka;;;ı ü- ı- ı eucrru cgı t c, aızsız o ara { st'iy emı~tir: · h 1 l l h k ' 1 

_ Dafi topkırımızdu nokmnlık zerine inhisar etmis ve pek az tay- :ıı·p · onu ne a öc ennıe ( üzere il ·umı:ıt Londra, 10 (A.A.) - Sovyet er bir-
vardır. :\üı.lemidc yarım pu .· luk d:ıfi ,·are memleket dahiline girmiştir. ıı:ımma. borç olarak alınmas ı diisiinlil- Jiğine g-önderilmckte olan harp malze
mitralyözler•mı.z a:t.dı. ltalyımlaru "ı düşm~n tayyaresi tahrip edilmiş- nınkt~d ı r. nu şekil, zengin miis temle- nıesi lııgi!tereden yola çıkarılmış bıı-

tı·ı·. l
0

skoçy"nın cenLıb•·ındn bazı ~·er- kelerın ve ~nhı;;!nrın ieherriine mani lunmaktadır. İngiltereden Sov'i.·etıer karşı iyi netice alan tanklanmız, AI- - .. • .. 

Bursada hububat ihracı yasakhr 
Bıır~a. 10 (A.A.) - Vali cliin de sal edilen w ınevcnd hububatın Bur

j:ııırlarma komutanı ve Nafia müdü- ~adan civaı· vilayetlere ihracı menedil
~ivle birlikte qe_vlı1p mıntakasındn ted- mi!')tir. Kararın sebebi yağmurlardan 
kÜderde bulunmu~, müteakiben Bursn- hasadın gecikmesidir. Bu suretle fiat
da v:ıpılan bir tOpiantıya riyaset et- ler ele artmıyacaktır. 
mistir. Ekmek ihtiyacını arıza~ız te- Ticaret Vekaletinin ' y:mlım hal.ı..1 ri 
mi~ maksadiylc bir miiddet için i;;tih- ~e\·inçle k:ıışıl:ınmı~tır. 

Napoli va Sicllua bom. 
bardı11an adildi 

Amerikan donanması 
ataı ıçacak mı ? 

1 . ı..· , !· . · r~ .. 1 !e rle şimali ingilterede bi'rı çiftliğe olmıyacaktır. birliğine külliyetli harp malzeme:;i sev-
maıı a,! .ırÇşübııkı~_.ıb-a}nlı ne ı~~~c1' ı:?'ı- ve ingilterenin ş::ıı·kındaki bir köy Loı·d Nismoıı. l:ııı suretle tehlikeler- ketmek için liizım gelen btitün tertibat Mısır hududunda tank Bahrı"ye Nazırı 'Ruzvel· mamı~.ır. n ·u un ar serı egı - • ı , · h ı d · ı· . k ı 
di. ?ıfevcudlarımız a ·ır har k di- c ivarına bombalar atılmıstır. Ha$ar ' en >e z.cngın ~~ ı;ı.ar an ıı~mc ı~e ·a- a ınmı~tır. . 
vordu. g e et e hafiftir. Telefat yoktur. d_:ır rnkı lcberruleı;:ın 20 m.~l,\·on . .;(~r- ·w ~~kara, 1~ (R. y.) - Sovyeller bır- faaliyeti oldu tin emirlerini tekrarladı 

Y. . b' t h ' 1 k /\.nkara 10 (R G) _ Garpta in- lmgtcıı fazla oldugunu soylenııs ve lıınııın askerı hev et azası, Londrada K.nhı'•·e, 10 (A.A.) _ Tia\•n,_ teblı'- Va<>ı'ngton·, 
10 

(A.A.) _ Gaze .. n-ırmı ııı a\·vareye sa ıp o ıır:-:a · • ' • • · · • ... ı · ti ı l · t' B h · Al k d H " • " -. "'° 
zaferi muhakk.a"k kazanırız. giliz hav-a taarruzları devam etmek ,oz erı~~~· ,iu ~nreı e. c ~v~m be ~ıs ıı·i a rı~1 n~T S ~ ·~f n l r w .. a_~·a ~-a- ği. ciler toplantısında bahriye nazırı al-

liükiimet ı adına müstes-.ı 1 :VIak tccliı. İngiliz tayyare inşaat nazırı ha-· t • .~1 ~· ~~ e.:e ~~ıTızın ~ıı a1nn
1
c ~ 1zırı1 . Mr:-ıı.ka • d ınl · e3rteı· gtor~ş1 !11us1. - Sar ki Libyada Marta ve Gazalla bay Knoksa şu sual sorulmuştur: 

M il b . ı· . lıııgiin bir nutuk irad ederek bu taar • ~a s \ı~e erı oı atan asagı o nn aı ere ır .• os ·o\a a c n a ın, ngı ız e - d 1 h" ı·ı . A • 'k d R it 
• u er ,su .c~va ı ~~rmı~ ır: . rıızlardan bahsetm·i~ ve demic::tir ki: mevcuddur. Bunlnr m yiikc::.p]tilm(''i \'c çisini bugün tekrar kabul etmiştir. mey a~ ~rına ucum el' mış, ~anıp~ -. - m~m an . ?nanm~sı, uz.~e 

-:- 1:ank,, \C top ımalatı, geçen .~- - . . . • . r~foha kavuc:;turulması için çalrnılmak- :\Iiilakatta Molotof da bulunmııstur. !ar çıkaıılmıştır. Salı .gec.esı -a~u t~r.afından kendısıne verılen vaz~e-nenın ılk uç ayına nazaran bu yıl ~lman!arın ıngılte~ e:ı; e karşı t:ıclır IT:ır · sonrac::ı huratı 'ci~ m .. <;. 
000 

' bombardıman tayyarelerı Bıngazıye yı ,fa ederken ateş açmak zanıretıy-
, ·- iizde oelli artmıştır. İkinci üç ayda olan şıddetlı taurruzlarıııı hatırlar- t • 1 ·k ' P · t' cİ 'j:- 1 

1
- h .u • • • hücum etmişlerdir. Katedral men - : e karşılaşırsa bunu y-.ıpacak mıdır? 

i e yüzde yUz artacaktır. Dahtı fazla :muz. Bunları Fransa sahillerind~n n~~/ li~ e~:z~rı: ;~o~i \~~ın ~~o.ki~z~ı:~= Bulgarıstanda tevkıf edı- cleıeği civarında biiyük yangınlar gö. Knoks, Ruzv~ltin son bir mesajını 
top, obüs, tank imaline gelince, şunu v~ Y~kınlard::ı~ yapmak ~olnydı. $ım mistir. · ' · · · t 

1 1 K •• • b 1 rülmüştür. Derne, Martoyan ve Ga- hatırlatarak, reistcumhurun bütün 
:;öyliyebilirim ki bunların imali için dı bız de Berlme karsı yakınd~n ve · en omunıst me US ar zale meydanlarınn gece de hücumlar tedbirlerin alınması hus.u.sunda ver-
m:ıkhıel~rimiz . 11lh zamanında kine ~laha ~~!aylıkla taarruzlar yapaca -

000 
,., • .., • Sofya, 10 (A.A.) - Başvekil Filof rapılmıştır. diği emri bildirmiş, R uzveltin mez -

nisbetle altı misli artmıştır. 1ı;c.il eri ~rz. Butun hazırlıklarımız tamamdır. Alman resmı tebhgı Sobı;anyanın fevkaliide içtimaını bir lngiliz tayyareleri Sicilya adasın- kfır mesajının bu suale tam bir ce-
ve f~brik_a ı:nildiirlerini netice,;i muzır J,u taarruzl~rb, ~iman taa~Tuzları- Berlin, 10 (A.A.) _ Şimali Afri- nutukla açmıştır. Meclis reisi Kalkof da Sirak~z deni~ 'tayyare ü~süne hü- vap te."?kil edıeeeğini .söyl~miştir. 
o labıleceK ıthnm altında bulundur - nı çocı:k oyuncagı mesabesınde bı- kadaki zırhlı düşman kuvvetlerinin devlete karşı hasmane faaliyetlerin- cum etmışler, 3 ıtalyan denız tayya- Knoks, Izlandanın ışgalı hnkkında 
mağa .ni~a~·~t v~r~lmelidir. Fab:ika: rakacagız. • mevzii hücumlnrı tardedilmiş'tir. Tay den dolayı id~reten mevk:ıf tutulan rı:_.-ıini yakmı~la~, diğerle~ini h~sara şahsi mutaleada ~ulumua~ış, ~a~ı 
Jarda ı~çı ıkı mıslı artmıstır. ımdı 000 

.rnrelerimiz Tobruk lima\lınd<Uki as- dokuz komiinıst mebusun tesrii ma- ugıatmışlardır. :Açılan mıtralyoz a- hususlaraa Atlantık devrıyelerının 
gilnde 8 saatlik 3 .:ıkip çalısmaktadır. Uzak Şarkta Japon keri hedeflerle l\Iarsamatruhtaki suniyetlerinin kaldırılması hakkında- tesi düşmana zayiat verdirmiştir. Si- çok ileri gideceklerini bildirerek, 

Ham maddelere gelince, istihsal hava meydanını bombalamışlardır. ki tezkereyi okumuş, adliye encüme- cilya sahili üzerinde cereyan eden şimdiye kader bunlar bir düşman ge 
v~ ~th:~l edi_lenler is~ihl~kimi7~ ı~ın tahrikatı Sollum şimalinde biı' İngiliz muh- nine sevki kararlaşmıştır. hava n;uharebelerinde düşman tay: mis_ini. görün~,e yalnız h abe.r yermek-
k:ı~ıdh. Dnf.

1 to~lar ımal,ı ımkan ela- Singapur, ıo (A.A.) _ Tripit Tay ı·ibine tam is<Ubet olmuştur. l\luhare- yar~len sakatlanmıştır. Salı gec<Csı le ıktıfa edıyorlardı, demı tır. 
~ılınd e. tes~ı dılmek1ed ı r. Ordu~ uıı mis gazetesi ~·azıyor: be tayyarelerimiz dün gece İsmai - G- ••kı k"r k ~iivı~·eti meçhul tayyarelerin ,;\!alta 
tank. tıpJ!'rın?.en memnun kaldıgı~ı İngilizlerin Siyamı ihata etmek liyeniıt garbında Süveyş kanalında umru er ve 1 ı şar u~en~.e yaptıkları ak.mlar esn~s~nda y .., . . uh 
~~!1ıyor~ım:. ~kı m~ıharebe km~·azo:u, iddiaları arkasında, japon besinci tayya're hang:ı,rlarını ateşe vermi.:- seyahatine çıktı bır .duşm.~~. t.~YY~r~~ı alevler ı('ınde 8 2" Ve pl?IDÇ m te• 
ıkı krıP.~~or ve bır dretnavt tıplı;rın- kolunun mevcudiyeti sezilmektedir. !erdir. , ,, .. . denıze .. duşurul.müştur. .. .. kirleri yakala d 
de. rruaj j en modellerde tanklar ımal f nırilterenin Siyamı Ol 'tadan kaldı·- Alman hava kuvvetleri dün gı>ce ~nkar.l, 10 . (_A.A) - Gun;ruJ, ve Kudus, 10 (Radyo) - Bugunku n ı 
edı.rorıız. m~k için Si~am - Birmany-a ve Si)·a:U de 21 bin tonluk beş tic;ret gemisi- lnh!Eıarlar Vekılı Raıf Karadenız refa- it.al_Yan .. tebliğinde, inı:il~ tayyarele- ~stanbul, 10 (Telefonla) - Urfa 000 

• Malezya mıntakalarında tahşidat ni b<Utırmışlardır. Alman tayyare le- ~atı~d~ muhatız~.~en~\ k~m~ıtan.ı oldu- rının du_n sre.ce. N~polı11. bomb~rdı - yagını yağcılardan mürekkep . bir 
Sovgetlere göre rnptığı bildiriliyor. ı·i İngiltereniıı cenubi şarki ve şark 1:':1• a, e, ş~r ' 1 aye ~ıın e .hır ted- man e~ıklerı bıldırilmıştır. tröstün idare ·ettiği teilbit olunmuştur. 

- Baı tarafı bil!!nci sahifede - IIalbt~i bu., tah~id~~ . m~nh!l"ıran ;;ahilleri~deki liman tesisatı~ı d.a mi~- ;~ı~1:ekar~~~~~~-.c.ı~~ı~~~ııA~~~~~ F;!TI~: ing~l~~ı~!b1~~: (A.A.) - Orta şark :\Iilrakabe , k,omisyonu buı:unıa . a'ıa-
lotsk, Novograıl - Voliıık;;; istikametle- ~.iman vehltfaly,ılnb~ahhr~.katı ıle Jakpon. ~~l~~~ı~~~eJten ~~mı'nbga!,~mıtşlaıdı_ı. 'Ad'.~ yetlerinclı> tedkikatta bulunacaktır. Libyada ve IIabesistanda vaziyet- kdadı·ar olan tü~c~rlan tesbıt etmış v~ 
rindp rnrma yapma - t s bbü d, \ ,ıııın mu enı,e ır ucumuna arşı .. .. :. . . ı ız ayya~esı u t h. b. d w. 'ki' : . a ıyeye vernııştı.ı:\ 
büyük. dUsma"n zırh~\ee -~otör~ .~ .l.!~ ıdııınııştır. Ve yerindı> bir tedbirden şurm.uştur. 1ngılız tayyarelerı diin e I ıç d ır l~gışı ık yoktur. Pirinç fiyatlarını yükseltenlerin de 
ziit11mlaı·ıı;u kar~ı . idd·(:tli carp~~n~~- başka bir şey değildir. B.uralarda kuv ra:.b; Albanyad~ miit:~ddi? Şl'hir- Amerikada senede 100 lıes:~~er~;ııdu l(~~·; k- l'r~sır c~- iki tüccar olduğu anlaşılmıştır. Bun
lar devam 4.•tmi~ kİtularımız clii~mu- rı>llPr vnrdır. Rıııılar Sıy:ını civarın- l'~.ı Jolm ardı.~aıı etmışler.clır .. na.Ik destroyer yapılacak ot~~ob'llerin ~ k n J1 ka;ıılı ~ zırf ı l::ır hakkında da tahkik-ata ba')l:m -

. d . .. . . . . · . dadırlar. Fakat Siy{lm hükfımetinin aı aSllll a znyıat ehemmıvet~ızdır. . . 1 e eş ı a atının :ı- mrntır ~~~et e_dce faı~ kuv:·e.t!erıııııı 'ıler'. dl' vaktinde hPt' şeyden haberi var - Bilf~rd civarıml:ı Ilethol ·hastaneııi Vaşington, 10 (A.A.) - Ofi: aı~.yetı olmuştur. Ceı:ıupta. d~ .zırhlı ' . 
mtıha;!~ıeeyıcm~~~u~ı~~:.k b~~~~~~\f::~ dır .• Bu kuvvetler,. ~irmanya VE> )fa- ~· ~nıden bom?al~~mıştır. Bu .ha~e~fıt . ~Iilli miidafaa san~yiindeki terak- dıışman srrııpları hwdedılmıştır. Vekı"ller Jstanbulda 
dır. · ı ~.z} a:vı .korur;ı:ık ıçın ornda taha~ - r~na~~~ıd.a 6 ıııgılız tayyan1 '1 dıı~tl - kıl~rden bahseden denız inşaat bürmm 000 

Polot~k i~tikametinde cliişmuıı lıu "ut etmı..Jerdır. ıulmu~hır. • şefı konfrol 3 1!1iral R~J'.lıon, Amerika- C. AMERIKADAKI HARP İstanbul, 10 (Telefonla) - Adli-
sabah taarruzunu yenilemi~fr" Kı - lskenderıyede alarm nııı 942 ~e~e~ın~en, ıtıb~ren Y•:;;~~~.c1; ye vekili Hasan Menemenlioğlu, Ha-
talarımız düsmanın taarruzuna top- Kıbrısa hücum edı" Jdi t •k d . . (10~) .Mst;ojer ınş.ı cdebılecegını SO}· A . . riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Sıh -
J ' · .. · . · · , en erı~e. 10 (A.A.) - llu ::ı.buh lemıstır • merıkah devletler ta• hiye Vekili Huliisi Alataş, Maliye d~~ı~ı~ın t ve m~ı'~.lyoz~eı~n:•Zı'l •ıt - LefkoFe 10 (AA) - Re,;men bil- lskerıderiyede iki alfırm verilmi:.ıt i r. .. . ooo tt b l ki Vekili Fuad Ağralı şehrimize ae lmiış-

' l urlucu a keşbveı at' mukt·ad'ı taçurrl!/.• dirildig-·i~~ gnre ·, ~fkoon ın."''d"nın .. Bomba atılmnmıştır. 1 ·1 A vassu a u unaca ar .. 
ara mu a e e e me e ır. arpı.~- .. v .. .ı+ ·1" "" • " " ngı tere. merika ara. !erdir. Dahiliye Vekili Faik öztrnk 

mal<Ur hala devam eylemektedir. hucum eden duşman tayyaı·elerı mey- ltalyan kruvazörü Vaşington, 10 (A.A.) - Sumner ta yarın gelecektir. 
Diişm:ın ağır zayinta uğramakla - d~ıuı bombala~ a~.mıştır. Hasar ~e za- sında hava postaları VPlsiıı bildirdiğine göre Kuit:ı Lima- 000 

dır. rıat.~·oktur._ İkı du~man ~~yyare.~ı ~rk batmamış mı? v, ~ · t lO (AA) H" k~ t daki Amerika, Brezilya ve Arjantin Ç ki f 1 
LepPI i>ıtikametincJ.e •kıtalarınıı:t. "ı:ıh~lın~e lbır lge~ıye .. hu~.umt .. clmı~se Ankara 10 (R G ) - ltaJvan erka'~~ıni~~'rikan ~e~urlarivJ~ upn:ı~- milnıe 'c::illerine, Peru ve Ekvatör hü- OCU ara raDCO a 

dil m k ff k ti' ( e oomoa ar t eııızc du~muş ur ·' · · · ' • " ' · k • tle · d' 1 d h 1 .. t k "l k · . an~ arşı muva a ıye ı ıntı • . . .• . bahriye nezareti bir tebliğ ncsrede- tanın İngiltereye n:ıklini temin i('in ~ıme rı !!ez ınc e er a mu$ ere Verı ece 
kabı! hucum!ar, Y~lllm'3.lct~dır. . rek, ingilizler tarafından batırıldığı ordu ve hr.va kuvvetleri tarafından hır ~eşebbus Y~~arak her iki hiikfı-

.. ~.ovog~ad - \ olınks ıstıka.~ '! liııde ıı almakta bulunmu:-ılarclır. iddia olunan 10 bin tonluk cep krtı- yeni bir hava servisi ihdaR edildiğini metın ask~rlcrını hu~ludd-an 15 kilo- İstanbul, 10 (Telefonla) - Beş 
b~t~.n gun .. kı~alaıımızla . duşmanın Stokholmdan gelen .haberl~re göre vazöriinün b-atmadığını, bu kruvazör bildirmişlerdir. metre gerı çekmeJerı ,.e bu sııretle yaşına kadar olan çocuklara giinde 
b.uyuk. motorlu kuvvetıerı ara~ında, Aın;~n!~r Rtı!l c:cphesıı~e .3 bın tayya- hücuma uğramışsa da torpillenmek- -

000 
!11~ydana gel.ecek açık ~ah adan ~er yarım kiloya kad-ar francala veril -

şıdd?tlı ç~r~ı..malar olmu. tur. re, .., nıılyon er ve en gılzıde zırhlı fır- ten seri bir manevra il!' kurtulduğu- Ruc.ya, Amerı·kaya .. ıkı dev~e.~ aıt ta.yyarlerın dr. geçıril~ nıe;ıi kararlaştırılmışır. !sanbulda 40 
Dığer ıstıkametlerde kıtalarımız kalarını kullaıını:ıktadırlar. nu bilclirmMir. ~ US meme.sı ıc.ın teklıfte bulunmaları hıı- bin çocuk fr::ıncola alacaktır. 

a!ıudaıı-.ı çarpışmakta VE' mevzileri- Berlindt>n Stokholma gelen haberle- M"h . . . .• t vermı"yor u~nnda talimat vermistir. 000 
nı muhafaza etmektedir. l"C göre, Alman zayiatından ve hal'('- 1 verın gemı zayıa l x B" 1 k b "k 

.. 'l~ayyarelerimiz clii~man 'motörlii kattaki betaettcn dolayı Alm:ınyada Londra, 10 (A.A.) - Pazartesi l\Ioskova, 10 (A.A.) - Lozovski, A "k d . ır genera ay ettı 
cuziltamlarına karşı harekfıtta bu _ huzursuzluk vardır. günii nihayet bulan hafta içinde ce- Kamçukanın Amerikaya terk edilme- merı a ~ bir ayda lstanbul, 10 (Telefonla ) - Cenup 
lunmıışlar ve yerde düşman tayyare- Lonclra, 10 (Radro) - Bugün öğ- man 105 bin tonluk 37 düşman g't>mi. fli için Sovyet - Amerikan murahhas- 1476 t ld hudurl komutanımız general Taliit 
l~rini ta.hrip etmişlerdir. Tayy-arcle - leden sonra ne;ıredilen Sovyet resmi ~i h-ava ve deniz kuvvetleri tarafın- lan arasınd::ı. müzakerelere başlan- ayyare yapı ı Ogan, Diyar bakırda kısa bir h'!lsta-
r.ımiz Ko:>tenceyi, Tulica ve Solinada tebliğinde, Pripet bataklıkları şimal ve dan ha;ıara uğratılmıştı!": Bunlardan dığı hakkındaki şayiaları tekzip et- Vaşington, 10 (A.A.) - lstihsaıat lıktan ıı.onra vefat etmiştir. 
lımanı . \"e nakliye vapurlarını ve cenubunda hala ~icldetıi muharebelerin 40 bin tonluk 10 adedinin battığı mn- miştir. ofi::;i, tayyme fabrikalarının haziran lı·~-"!"'--------... ---· Blueştı p~trol . ahalannı bom bardı - de\·am ettiği O trov lıölgesüıdc Alman lümdur. 10 bin tonluk Goritza ita!- ayı içinde ~476 tayyare teslim etmiş A N A o Q "L· u 
man ei;mı. Jfııdtı ı. Köstenceye knrşı hücumlarının tanledildiği ve Almanla_ yan kruvazörü <l<' bu rnkamn claMil • Mütecaviz lspanyollar olduğunu bıldirmiştir. Mayıs teslima-
yapılan hava ta-.ırruzunda bom bur- rıt zayiaL verdirildiği; Platos bölgesin- dir. tı, kati rakaınıara gör<' 1334 tayyarı> 
d!!11an .!ayyarelerimizdeıı dokuzu on <I: çet.in muharebeler olduğu, ~pcl Al"!anlara go-re - tecziye edilmiş idi. ' 
<lort duşman tayyaresi ile karsılns • lıolgesın<!e Rus l.!t::larıııın nrnkubil tn-
mışlardır. Vukua gel•en hava muha- nrruzlarla 1 Alman nıotörize tumenini - Baı tarafı ı inci aahifed" - Londr::ı, 10 (A.A.) - Avam Ka-
1 ehe_inde bir tayyaremiz dü!'ımü~ ve imha ett ikleri, 40 bü,vtik top v~ ftızln man kuvvetleı i, kuvvetli tahkim edil- marasında ııorulan bir suale ceva -
d.~şm-nnırı yedi tayyare i rHisii.riil~iis- mi~•tardıı kamyon tahrip ey!edlkleri mi5 bulunun Salla şehrine giinJerce ben hariciye miisteşnrı Batl~r. İsp-.ın-
tıır. Borisov bölgesinde de biı· Alman tii- siiren şiddetli muhaı·ebelerden >ıon _ yol hükfımetinin Madriddeki İngiliz 

.\fo~kova, 10 (A.A.) - Afi: meninin hezimete ıığ'ratı!dı~ı. Pripen ra ;;;ekiz Mmmuzda girmişlerdir, Bu- elçi-ıine tarziye verdiğini ve müte -
, Sovy~t. kı~al:ırının Rumen has ala- · inıali•ıde. D~lırovh:kdc Rus kıtaları- r:ıd~ıki So\'yet fıl'kas; imh:ı edi]mis- cavizleriıı cezalandırılmış oldııkları-

~ ının b ı r.ınc, taburunu topçu ate.~i ile nın mevzılcrıııi rrnh:~f:'li'.a eyledik ini, tır. nı da •öylemiştir. 
ımhn edıl<liğini bild i rmi~1ir. Onuncu • .\iman t:ı zyikini t dc\'tm e ttiği bildi- Roma, 10 (A.A.) - Ofi: 000---

ta!?unııı .ı1:1 d?rtte iiçii imha ectilmiş, ril~kt.~clir... Corriern Della Na ga~cte~i ya - Boğulan Amerikalılar 
mııtebakı i! ı esıı· alııımı~tır. Teblıge Jl'OI'{',. nu~ar:ıbya<la Alman Zl,1'01': r • t .· 

Loıı~lra,. 10 (A.A.) - lngiliz efkarı taarruzu muk:ıbıl hucıınılarla karşılan. Sblin hattı pek kuvvetli olurı otuz . \ uşıngt 0~·. ı.o ( A.A.) - _.:\meııka 
ıımtınııye~ı .. ark cephe inc!eki vazive- mışlır. SO\·yet tay~·:ırelcri muhare}x>- kilometı e derinliğine matik ve tub _ kızıl haç e~kı!atı, on beş gun evvel 
ti itidalli biı· ııikbinlikle müta!ea cdi- bre i:; timk etmh;l"r \'e bir mınfakarla releri ara,;ında baska te~i!'ller bulu- batan 1~mıde mevcut on has'tabakı
yor. Rıı ·Iar cephevi azimle mlidafaıı 100 Alman tankını lııhrip etmislerdir ııan bir müdafaa h1ıttıdır 914 • 918 ı cıdan a 1~~ının kaybolduğunu, dördii
e~me~tedir. Sovy~tlerin kuvvei mıme- O,.fov \'e No\·ogracl bölgelerinde diiş~ harhine de i._tirak ·etmiş ~ıaıı bir ·Al- ni~n. k~~~~r!ldığını. bildi~·n:işlir. Ge· 
vıye ı de iyidir. mım l:ıl:ıl2rıııa karşı harcıkelte bulu- man subayının genel kurma.va Vcırdi- nıınııı 1· ıff!a edılmemı tır. 

Deyli 'relgr~f diyor ~i: . ~ıı!nıu!'!tur. ~!ı~1al cepheP-inde Yu.nkers j{i .. bir. raı:o.ra nazaran •. ~tali~ı ha~tı Hayfa b b 1 d 
..\im; nl:ırırı ılk hedefı, nıerkezı Ru;ı. K7 tnyyarel e ı ı~ le Rus t:ıyyarelcrı ara- mııdafılerının cesur ve ıyı talını gbr- om a an l 

~adan ılerleyip Karadeniz \"e.rn Baltı- sında ccrc,van cc!eı~ bir r.rnharebede 33 miis, güzide Ru-: kıt~laı.ınd:ın ınu _ Kudii.i:,10. (A.A.) - Bu sabah Hay-
gın arasını kesmek idi. Bu uretle pet- Yunkc: . tay~ nı_'.e ; · c!ü!jürülmü , beş rekkeptir. Alman ordusunu Rusların fada i~ı .aıu.rrn verilmiştir. 50 dakika 
rol. demir, çelik ve hububat sahaları Rus tayyaresı clı~şr.ıüştiir. Bunların pi. kı>ımen gerilere çekmek isterne i ih- siiren ıkıncı alarmda bombalar atıl
birbil'İnden ayrılmış olacnkiı. Sov,vet- lotl:ın .pıırasütle ath:mı~lar \'e kıırta- timaline binnen ihtiyatlı harı>ket e- mıştır. Ha,·ar ve zayiat yoktıır. Dafi 
ler buna \"akıf olmuşlar ve her tedbi- . rı!mışl:ırdır. dilmektedir. bataryalar ateş açmı~tır. 

..... - .. .. 

-x;---

Yardım tahsisatı 
arttırılıyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Ruzveltin 
hu ~ usı katibi Örli, reisicumhurun 
kirn ve ödiinç yerme kanunu için 
nııınznm tahsis{lt isti\'eceğini bildir
miştir. Hakiki miktnı:ı söylenmemis
sr de, hiikı1rnet mahfillerine göre, 7 
milyııı· dolarlık kredi iki mislin!' ib
lağ edilPcektiı._ 

---000-----
F ransız tabHyetinden 

çıkarılanlar 
Vi'ii, 10 (A.A.) - Resmi gazete 

Frnnsız tabiiyetinden ı~bt edilen 
120 kişinin ismini neşretmiştir. Bun
J.:ır So,-yet ve Polonya Yahudileridir. 
Üç günde beş yii?; kisi tabiivetten ıs-
kat edilmiştir. · · 
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