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BASll.MIŞTIR 
N<'tr<'dilmiyen yazılar ceri verilmezl------- ------------.------- - --- --- -----------1 
Günü ae ~ nü; h; lar 25 kunı tur. Her gün ı;abahlan İzınir) de çıkar siyasi gazetedi.-. 

A<ki'r :ı il~le riıı» y~ rıhrn proj~•i , :\Jfriısin ı~ıil 
d~ \'rı ·siuıit•n . onr!1 lıa 1 ı; lnn!leak l~y·i h.:ı. il€.· umumi: 
lwy'eti' verilPcckt ir. 

Demiştir. 

Sovyetlerin eski komiseri ne demek istiyor?. 
Stalinin 19 39 T emınuzunda 
verdiği nutku okumadı mı? 

:cs~:-;:::.:::ı::-~a;;=:::::::-;:.:.:;·:·--:-::.:.:~:::$.:-~---·: 
r 
Türk sularına 
gelen Fransız 

gemileri 

Dostluk Ve Sulh SiyaBizim 
setimiz Meydandadır 

Sovye t Ruıyanın eski H ariciye komjıeri Litvinofun son nutku, bir 
devletin fikirlerini ortaya atmas ı bakımından değil, adı, sanı ortadan 
kalkmıı eıki bir komiserin dileııelmesi ba.kımından tPtkik edilebilir .. 
Bu .zatın nutkunun bir c ümlesi b i2i h a yre te ve teeaıüf~ düşürmUıtür. 
diyor ki : 

- Hillerle yapılmış bitaraflık , ademi tecavüz, dostluk paktları 
aibi asıl perdeler arkasında ha li. aefiline vp müstakil mevcudiyet 
aöıteren bir kaç memleketin yakında ayni akibete uğramaları belde· 
nemez mi? • • 

Jki devJet arasındaki münaıebetlere nazaran, bu cümlenin bize 
aidiyeti blle tereddüdü mucip olmuştur. Ancak Litvinof, b_üy_ük bir 
sarahatle konuşmuıtur. Bu yerıiz ve diişüncesiz cüınlelerın Sovyet
lerd .. n beklenemiyeceği mütaleasında nitekim Moskova radyosun
dan yükıelen bu seı, bereket versin ki, selihiyetli bir ağızdan çık
mamııtır. Litvinof, vazifesiz, meıuliyetıiz bir adamdır .. Eğer Stalinin 
l 939 daki Alman - Sovyetler muahedesinin sebeplerini izah eden söz
leri hatırlanırsa, Lltvinofun, bugünkü Sovyet mesul şahaiyet1erinin 
fikirlerinden ne kadar uzakta olduğu anlaşılabilir .. Stalin 3 tenunuz 
939 da verdiği bu nutukta demiJtir ki; 

- Bu ademi tecavltz paktı - (Sovyetler - Almanya paktı) 2 devlet 
araaında bir sulh muahedesidir. Almanlar 1939 da bize bunu teklif 
etıniıtir. Böyle bir teklif reddedilebilir mi idi? Zannederim ki sulh 
aiyaaeti takip eden bir memleket böyle müslihane bir teklifi reddede
mez. Bittabi bu anla9manm karşılıklı olarak terefe, istiklale, hayıiye
te, doğnıdan doinıya Vt'ya bilvasıta halel aetirmemeai §arttır.» 

İft<' seli.hiyeddar Sosyet t efinin kartıhklı hürmet esası dahilinde 
bir pakla verdiği bu mana karııaında, Litvinof, tadyoda.ki nutku 
ile havaya. ve bofa konuşmuı gibidir. Türkiye, içte ve dıtta sulha ııö
nül vermiı bir memlekettir. Eski dostluklarına ve taahhüdlerine nasıl 
aadıkaa ve naaıl ki, bütün dünyaya dürüstlüğünü ve samimiyetini ka· 
bul ettirmitae, bundan sonra d a ayni yolda yürüyecektir. Milletimi
zin bu aaraılmaz slyaS<' t ve haleti ruh iy&&İni anlıyan B&§vekilimiz daha 
seçenlerde, bize saygı gösterene saygı göstereceğitnizi, bize kalbini 
açanı ııöğıümüze baıacağımızı söylem i4t ir. Bugün V<' yarın Pn kuvvetli 
hareket i.milimiz bu olacaktır. 

T;irkiy , ııerek Almanya ile , ııer kae Ru ya il doattur, H T ikilinin 
kartıaanda ayni hiaıi tatımaktadır. Litvinof gibi ilc:tidar düfkünlerinin 
havsalaaı alsa da, a!maaa da bu böyle olacaktır. 

r 
Amerika
Almanya 

ş. lrlanda 
Amerika, lngiltere İş · 

galine razıdır 

Bir Amerikan gazetesi 
böyle söylüyor 

N<'vyork, 11 (A.A.) - Nev;·ork 
Post gazetesi, Alm:ınyaya karşı der
hal h:ırp ilan edilmesini i<tiyert>k di
ror ki: 

- Filen hurp halindeyiz. Harp. 
l€yiz, çlinkii b'.ltiin <llinyayı zaptet
ır.ek Jstiyen, Ye m<>vcudiyetimJzi bile 
hakir gören bil- adamın ,•olu iizerin
deyiz. K<'ndirıtiz için hiç -bir mnsuni
·et n!~an1.am~J1yız, bt! harp, bjzjm 
:ırbimizd'r. Nazi reiimi dlisnıanı-

r.ıızcır. Yalnız h:ı:,> ~:ılzeme~i yur-

1 
dımı yapar:ık İngilizlerden kendi 
kanlarının dökfilmesi Lqtenemez. Çün
kü böyl"' bir talep, namuslu bir hare
ket olamaz.• 

japonyada 
Parlamento fevkalade 
toplantıya çağırılmış 

r -,ır-------

1 Almanlara göre 11 Sovuetlere gö_re ~ 
Meydan muhare Bir Alman fır
besinin neticesi kası imha edildi 
Esirler 400 bini, tank
lar 7615 i tayyareler 

6,000 i geçmiş 

Bükreıın bir tekzibi 

Sovyetler geni müda
faa hattının inşaatını 
bitirmek üzeredirler 

ızvestiuanın bir uazısı 

Kuınandanları v.'.l lirni.zi 
ziyaret etti 

Ayrıca 3 Fransız, 1 
Sovyet tayyaresi top

raklarımıza indi 
l•k<>ııdcrun, 11 (A.A.) - l"k~ıı

(1crun };maıııım iltica <>den ve k:ıy

m:ıkam Yurd:rnın kuı:ıanda~ında bu
lunan Fr:ınsız harı> gemileri bir :ıri
;:o ile bir sahil muhafaza gemisi bir 
t:ımk gemisi ile 2 petrol gemisin
den mürekkep b~ılunm:ıktadır. 

Bu gemiler şuııl::ır<'ır: 
Elccna, Ador, Cicl, Arntiotto, Jan

nik, :\farsilra. V:ıill:ınd, J\fari üst 
S!'.myon, Marlevilla, \"e C:obed Kulin 
\"(' c;nıttur. • .. 

Antakya, 11 (A.A.) - İ>kende
run limanına iltica etmiş olan Fr:ın
''.Z hnrp gemileri kumandanı bugün 
·anında erkar.ı h:ırbiyesi ve Fr:ın~ız 
kcırnok" u olcluğ'tı lınlde Vali, ŞUkrü 
Sckmf!n Süeli ziyaret etmi~tir. 

Radyo gazetesinde?!: 
Ayrıc:ı motör!A?rinde arıza vuku 

bı.lan 3 Fı·.ınsız tayyaresi ile bir 
Berlin, 11 (A.A.) - Alma n resmi Londra, 11 A.A.) - Sovyet müda- Sovyet tnyy~resi topraklarımıza in-

tcblig"i: !aa hatlarının inşasının bitirilmek · t" ıış ır. 

E iyalistok ve J\Iinsk meydan mu- üzere oldukları bildirilmektedir. Bu 
_ Devamı dördüncü aahifeed _ haberin ehemmiyeti büyüktür. Çün- Fransız t:ı}yaı-.:!lerinden bir erbaş 

kü Sovyet kıt-alarmın i'<tihk:im kıta- kmnanda•mda ve 530 kilometre süra-
Tokyo, ll (A.A.) - lliiküınet, do- !arının uzun sürecek işlere girişmek tindeki !\Ycı t:ıı·y:ır~~i 15 haziranda 

nn nmn ve ordu erkanı müşterek bir Bulgaristanda imkanını verecek şekilde ~imdiki inikere inmi~tir. 
toplantı yapmışlardı r. Bu toplantıda mevzilerinde muk:ı,·emet ettiklerini 
mühim müzakereler g.."'<;tiği haber ve- bildirmektedir. Diğer Fransız tayynreai 29 hazi-
rilmektedir Yah d• 1. h randa Fethiyeye inm iştir.Bu tayyare-

. U 1 emva 1 akkında Londra, 1 1 (A.A.) - Rus tebli- nin mürettebatı 3 kişidir. 2 motörl!l 
Deveran ede~ı şayi!llar:ı g_öre. j._apon b' k g· ,;ııd~ k:ı~·da cleğer tı.;ı· ~~" olm::ıdıg"ı b lif ı b · 
1, ' f k - ır arar " ""' ir :ırten o ~n l1 tayyarenın ~urati par ııme~,os_u . <'\" ·al:ıde bır ıçtım:ı:ı bildirilmektedir. Bütün cephelude 

d:l\'<'( edılmıştır. Sofya, 11 (A.A.) - Bulgnri,tnn ;ifa. her iki j.araf da :ıyni şiddetle çarpış- HO kilometı-eılir. 
Tokyo, 11 (A.A.) _Japon istihb:ı- liye nezareti,_ meclise verdiği bir Jiiyi- maktadır. Sovyet t'Uyy:ıreleri diln 2 mo(örlli ve mürettebatı 6 kişilik 

rat sözciisli bcvanatıncla demistir ki. hnı!u Y:ıhu<lilere ait rn adam b:ı~ınıı bü.>iik bir faalivet göstıererek ve pi - Jçiincii tayyare de 9 temmuz tar ihin
- UükumetJn, Diyet m<'Cllsin i d~- ait olmak Uze:e 100 bin Lev:ıyı geç<.> n ki' llÇU$1arı yap;rak Alman kıt::ılnrını Je Ant:•ly:ı tnyy:ıl\' meyıl:ının:ı inmiş. 

Ik f ı . vf LKININ SÖZLERiNE veı etm~k hususunda henüz bir karar menkul, gayrı menkul servetlerle es- lıomhnlamışl:ırdır. 28 Alınan tayy:ı. 

Sınidata •. hraarpgmeı':iu~~b~~u BiR CEVAP V('Mnemiştir. • 000 ~-;,~ t~'tu~~~~:~~~n~ına·:::~r.~7~ wrgiye ııııfüııfıüiıiıiiı'ııiıiıluHÜfıttıiıililiıiılmınııı lir)lolüriinolcki ~rıza üzerin<' Zon-
Hu hükumler, Bulgıırıst:mdnki Y:ı- n ruldak ci\·:ırına in<>n Sovyel t:ıyya. 

\'aşingt<ın , 11 (A.A ) . Anıeri- t.onılr", ı l ( A.A.) - Vilkinin iz- Kanada da ~~~i;.~M~r~-·~lı:n.~m~~~i;~·cU<'ki hiil iiıı Askeri Vaziyet -esinin mürettebatı ÜÇ kişiliktir. 
kr.n h:ırrı gemileriyle Alman gemiler! lnndaııın Amerika t::ırafınd::ın i~g:ıli · · A · k J 1 h d" · ı 
arasında haldki hiı· muh:ırebe oldu- üzerine •imali Izlanda da dahH ol- Sof.rn. 11 <~:A.) - Ilulg:ıristan 2 inci sahifemizin ha· merı a 1 arın e ıyesı 
u hakkında doln•an Fnyialar üzerin- nı.ık Hzeıe d:ıha bazı yerlerde buna imparatorluğa tayyareci 8?br~n~~ n:eclı,;ı_. 9 komlinistin nıasu- Kahire, 11 (A.A.) - İngi J ;z kızı-

. • - benzer tedbirler alınm:ısı hakkındaki nıyetı !~'rııye!:rının ref'i hakkındaki şında bulacaksınız lay cemiyeti, Amerika kızılav remi-
dm~,.~l~'nı'n~·" K,'nz~. hks.·•tilc,_.r.mnıicrg~~ 7ı~~~t A~;~~ b<•rana_tı dnla~·ısiyle si mali Jzland_a yetiştirme faaliyeti arttı ;i~~dıii:ı~'i:ı~m;;•ğ;ıı t~lt.ı.in_i kabı'.] et~ıiş ı llllllllllllllillllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll yet~ l_arafınd~.n hedi~~e. e_dil~n _5o~ b_in 

'"'-· ~ " ·• ba•vekıli IJe raııattn bulıınnr:ık demıs Oıtav:ı 11 (AA)_ K-anad a ha- "'h f 1 . . , 1• _ev
1
et ·' <'h~khıne nıute~~c- --- . . . dol.um i\Iı•n .ı !!eldıgını bıldırnııştır. 

miRJ rl' • ' · · ~ · • . ""' ' ao. ı~el erınten mu emf'\'(' verıl<' 
•::':":r::ır:. ==========~1 tir ki: va nazırı dün gece radyodaki verdı- klerclir. · -
.., -OPva mı ği bir nutukta imp:ıratorluk kuvvet. Radyo gnzrtesindrıı: 

!erine h:ı~·a~~-yetiştiri lmek planının, Gör ülüyor ki, bu lınr~kel, Bıılgıır 
derp ı :; ~d.ı l dı!!~n~en. 6 .. ny e_vv.el tah nk- Vatandruıl :ırının Jıir kı~mına miinhı; . 
knk <>t.tml cll~ın ı , bıltun cuztilamların sırdır. Bunun Yahudilerin •ervetiııin 
tanıJaalıyetle ~alış_m:ıkta oldıık l arı- bir kısmını alarak <),>virt biidçes iııi 
nı so~·lemı~ ve demışt!J' ki: l:ıkviye etmek olduğ-u an l asılmaktadır. 

_ Yeti,;tirme planı mucib"nc ge· P:ıkat a"'I mernk edilecek nokta, b•ı 
çeıı mayrnİa 168 tayyareci l~tbfkatn Yuh~ıdi _al~.rht:ı;~ı~ı tedhiı·IPriıı n~ k:ı
b:ışl:ımış ve diploma almıştı . Bugün- rlar ılerı .gıd<'Cegıdı r. 
kii rakam hunun 100 mislidir ve bir oo---
-piy:ırlı• fırk:ı.~ından daha fazladır. n·· ··1 
<hl<> bir fark ki <'~i yoktur. Burada UrZU er 
İ ngiltcrl'den, 'l't'rnövden, Cenubi Af-
rit arl:ııı. Anıstr:ıb-ııd.an, Yeni Ze. 
lııııcladaıı Vı' d:ıh:ı bir c:ok lngiliz do

ı nıinyon ,.,. müstemll'kelerinden ge
len gl'nçl e ı Yardır. 

Şama bir hey' et 
gönderdiler 

General Veygand da 
Vişiye geldi 

T • • \ • Şam, 11 (A.A.) lngiliz kralı ta yya rec iler i t e ftiş ederkel\ 
envırat ış erı Uöyter bildiriyor: D~ din. 11 (A.A.)-- H 1 d yare meydanı Uısişa-

.~,.. • fngiliz askerleri G kl k .. .. Cebeli Düriiz emi- Dünkü Alman t.ebli- ava ar S, tına taarruz edilmi~-
• J' ·J'n 11 (AA) "'oıır:ık arızalı olılu- ece, ttı ar er ence &onuyor. . ·ı 1·1 1 D ,cı • s • d }ı ' F k k · ı h 1 rı ı e diğer Dürzü ğindc b:ıh""< ı en s- tir. önü~te Almaıı 
Alınan . l!nrirıye 

0 

n<'- urıye e arp guncl:ın daha bazı a a t ya z ve ıf ı e me !ap 1 veya rilesası, dola~ık m:ıili~·e eivarır.ıta hu- nıllrettebatı tesisatı 
z:ırı!lind~ıı lıeyan nınkavemet gö:>ler- k~ranl~k. ııecelerde de aynı uıul tat· bir yoldan Şam· ," ııın:ın Abukir lngiliz Karşılıklı hücumlar kül eden alevleri 100 

d d nıek imkanı vardır. bık edı lıyor. " ı !'dildiğini' göre, ııe- m a gelmişler ,., Gene_ l.!ıyy:ırc meydanına kilometr .?den faz :ı 
nernl I>Pulz, lngiliz- eva fakadt !n~ilizlerin Bir kariimiz bize diyor ki: hl Dögolün Yakın yapıinn t:ınrruz hak- , , mesafeden görmüş-
ler t:ırnfınılıın krnd ._ Jı.ıır:ı. _a m_ ııhı~ kl~'.·- • - Belediyentiz gec•, it lerindeı> Ş<ırk . umumi mü-ıkında ~·eni m:ıliım:ıt Almanlar ısmaılıgade ıerdir. Bütün Alman 
sine vaki mlitareke ,etıerı \e bılha"a geç vak' t d '" 1 • d"" ·· k •- mes. ıli c"'ıırrnl alınnıı<ttr. Alımm .-•a- U tayyareleri z:ırint.•ı ı - Gl D t 'h t AVU~tr·ılv·1h . ' d ı one n erı u ıunere ' m K .. .. . . 1 . d .. 1 
·artlarıııı r,skcrı şc.- • en z nı aye ·ıtaİar: ~ '\"C pı;,a e seli. mehtaplı gecelerde tenviratı da· ' :ıtru tarafınrlan VRŞ t:ıyy~rel<>rı tara- 100 ı·ngı·ıı·z taggaresı· üs erıne önmu~ er-

a·efe mıwavir tıolılkk. l k b l • k M·\ _' _udduı;. ha önceden kesip ve tasarruf yapsıh <~bt1! <'dilmişler- fından ıc;:ı ed ı lcıı dir. 
<'d'l"k ~Ularekeyi şart arı a U ettı - ~ arekcnın gecık- buna ınukabil a ni tasarrufu, karaı>· dır. Dürzü hey'etl bomb:ırdım:mm. lah- • • • .. Londr~, 11 (A.A.) 
ı-ı .. tdeyl<'miştir. n~e:ı.., . _ı;ıeneral ~ent- !ık gecelerin te:virat müddetine ilf.· G.rneı-al Vrygaııd Cebeli Dlirüzün ripkfır tesirlen ol· tahrıp ettık dıgorıar Ro~1~r. aıa~~ının o~· 

Vi"i 11 (A A ) .- Mu'"ttefı'k ıııı Vışıden talımat ve etae fena 1 ? hu r Fransızların ve müttefiklerin ida- muştur ! rcnclığıne goı~. İngı-
Ceph~~n ıt<>le~ ·ha- kuvvetler alnıası.nın muhabere mı 0 ur· re,i altında kalma•• arzırnunu izhar et· Yerle bulunan ıoo !iz bombardıman tar-
)}('rlN"' •öre Sıırivı•- , , ; m k a ıı ~ ı zlığından Zamanı geliyor; karanlık soka~ • tııiştir. den fazln düşman tay REN MINT KASINA YENi yareleri dün gece d<' 
dl' mı~ı;rehel;r rle- ı/erı harekata ınüınki\n o!amama- lar~a karşılıklı ııelen !.nsanl'!r , birb'.r. Vişi, ıı (A.A.) - Frans~nın simali ya resi ( tııh rir olun- A Rendeki askeri he· 
\·nm etmektedir Son d d 1 ,;rndan dogmuştur. lerın., çarpıyorlar. Boyle bır tedbiJ'.'. .ı\frika mümessili ~neral Veyg:rnd muştur. HÜCUMLAR YAPILDI de.flere. taarruz et-
h '-· I ' '. evam Q. l"ıhnyet Beyruttaki hem halka emniyet ve kolaylık getı dün akşam Ceznirden v·•· . t . . e' Tayya re meydanı- mış lerdır . 

n.,..rt'rn nnzınan 1 d A ri h d b k d faY- ·ı ı.,ı;e m:ı;ar '·· · t t · 1 1 d Lo d 11 (,\A) 1 ·ı · h ingilt •re ~imdi bütün gayretini Bey- Amerika cicisi. orac :ın .· a mcrika r, em e a sayi• a ımın an ı e ıı:elmjştir. · nın bütiın t~,;ısa ı, amır ı:ıne er e n. ı::ı, . . • . . - n_gı. ız :ıva 
rut üzerinde toplıtnıı.~ bulunuyor. hiıkünıP.ti, \'nşiııı;t?nda)<ı_ Fransız bil- dalı olur.» . Soyas ı !:'ran<ız mahfillerinin miıta- dahil omali uzere en ağır çapta bom. Ye d~h.ılı c.~.~ı;,ct nez~retlerının bu ~a· 
Damıırıın t:ılıliyegiııden ~onra Fraıı- viik elcisi w yJşı_ ıle. bıh a~ıta temas Bu fikir bize de mülayim ıreldı. f'la- leaRına. gore •. General VeJ1gandın bu b a l·arlıı h~rap olmuştur. bııhkı .'eblıgı ·• . . 
s ız kıta!urı, 10 kilometre cenubun_ ;,iiztinden 24 8,,ntl!k ~ır ge~ıkme olmuş- zarı diKkati celbederi:ı.. ı<eynhatı Surı~·" hl\diseleriyle alaka- Çok !llusaıd hava şartlnn altında tngılterc uz~r!nd;kı ~iman hava 
dnki yeni mevz\lere çckilnıi,lerdir . · -Devamı 11ı111cı aahifede - ** - dardır. ıre ıı t~ bır sa~aya dağılmı ş olan tııy- -t>evaını ıkıncı aahıfede - _ 
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l Askeri Vaziyet 1 
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Sovyetler cepheye 8 
milyonluk bir kuvvet 

sevketmektedirler 

1 HALK DlYORKI 1 
BayraS!a hürmet 

Kaptan Muzaffer Yedekçi imzasiy_ 
J.e bir mektup aldık. Kariimiz bunda, 
bazen şu ve bu müesı:;eselerde Türk 

• 

(ANADOLU) 

Piyasada kaput bezi 
buhranı· vardır 

12 Temmuz 1~41 CUMART Rf 

Yalanlar! 
bnyrağına karşı saygıda daha hası:;aı:; Ala" kadarlar tedbı·r alıyorlar. Hayat, büyük bir yalan dolabının 
davraııılması icap ettiğini. hatırlatı- döndüğü muazzam b~ meydana 
var ve misal olarak Üzüm. incir Tarım 8 h b b• ) Jd benziyor. Her ·şey, sizi bir yalana 
:atıs koopcrntifinin ı:;ancak direğini U raDID Se e J an 8~1 J götürüyor .. Her avucunuza aldığınız 
gö.::;teriyor. Bu direk, pa~lı hir demir . . . . ~ . şeyi tetkik edince, onun altında bir 
borudan başka bir şey değ.ildir. Halbu- Piyasada kaput bezi buht·aıunm say~ ıhtıya~ nıs_b~tın.de renklı kaput yalan buluyorsunuz.. Hadiselerin, 
ki bir iki vüz kuruşla güzel bir direk önüırn geçmek üzere alakadar ma- bezı arzet~ıkle~ı ıdd.ıaı:n?d~d~.rlar. münasebetlerin ve her ,eyin içinde 
alıııubiliı-, 've buna temiz w güzel bo- kamlar bazı tedb~rlerin aUınmasıni Bu .g'.LJrı tabu vazıyetın onune geç- toplanan bu yalan, bazan artık sizin 
va ı:;ürm<>k suretiyle Türk bayrağının lüzumlu görmüşlerdir. Beyaz renkte mek ıçın badema beya.z. olarak do - için de aranan bir §ey, bir ihtiyaç 
Şerpfiylt' ıııiitenaRip bir dirPk tPmin olarak dokunan ve. piym;aya çıkarı- kıınac~k ~~put ~ezleı:ının ken-arla- oluyor .. Öyle bir yalan istiyorsunuz 
ed:Iebilir. lan kaput bezleııinin kısa bir zaman- rına bır şırıd halınde ışaretler kona- ki siz de ona konasınız onunla avu-

Aımanıar bı•r meydan muharebe• -- ---. . -----· ~-- da ortadan kalkm:ı.,-ı nazarı clikkatı cak ve hunların hiç biı' su_r~tle b~ - n~p aldanasınız. Omid dediğimiz his 

H 11 d H d t d C'elbetmiş ve bu beyaz renkteki kaput yanmış olarak ;;atılmasına ızın verıl- bile bu yalanın bir başka türlüsü-

b•ıd• • 1 0 an a ID lS anın an bezlerinin muhtPlif renklere buyan- miyecektir. Alınacak bu tedbir sayıe- dür sini kazandıklarını ı ırıyor ar japonyaya şeker ihracatı ~ığı ve .bu ,;~retle_fnzl-a. fiat~ ~atıl~lı- :<inde beya~ kaput bezlerinin ?oy-an- B.en, bir şarkımda şöyle demiştim: 
. . . gı te~bıt edılmıstır. Bıttabı netıce mak snretıYle halka baı:;ka bır ku - Bu sevda ne tatlı ne m1111i.~ yal•111, 

300 küsur bin esir almış, 3332 tank, 1809 
top vesaire iğtinam etmişler 

• ·ovc~t Blad, 11 (A.A.) - Ikı JU- olarak bir kaput bezi buhı-anı da doğ- maş .. :ı~klinde ~:ı.zla ~iallı> ,.alı iması - 8<'l'iŞ de a gönül biraz oyala.ıı 
ııon ihı·acat müesse!'iesi vasıtash:Je makt:ırlır. Halbuki f:ıbrik:ıl:ır ııiya- ııın onunp ıreçıl•ecektır. • Hayatın ll<'Sİ var ellerde kalan 
japo•ıy::ıya !:ülliyetli miktardn ra_va Seriş de a göniil bira:: O!fOla.n 
sek-eri sevkedilmiştir. Te muz ıle F d Hayatta yalanın bu kadar bolluğu 
Teşrinievvel arasında da ifşa edilmi- Şehirde Uar a içinde,. neye inanılır, diye sormayı-
yen. fakat makul fiatler arasında --·· nız. Çünkü size şu cevabı verebili • 

6233 R t s· düşürülmüş 100 bin lon daha ı;eher ihrn~ oluna- Paviyon hazırlıkları . 
us ayyare 1 caktır. Sokak ve kanalizasyon Delediye reisliA-i Fuar mevsiminin ~ım~alanın varlığına, hakimiy)etine 

Sovyet tebliğine göre, cephede ço_k 1 me arnsında 771? taıık, 442~ top Bu. uzun zam~rndan beri H o ilanda yaklaşması münasebetiyle Fuarda pav- ınanınız ! .. .. 
ehemmiyetli hadiseler olmuş v_e bır\vardır. Sovye~lerın hava z::ıyıatı da IIindistanı il<.> japonya arasında biı· fecaliyeti .rnnları ~ulunan vihlyetlerin ve hususi Karısı kocaya yalan soyluyo.r .. 
gedik açma teşebbüsü y3pan. bı~ ~1- (6233) ~ balig. olmaktadır. . .· aralık kesilmiş ol'an müzakı>relerin . . . . h· 

11 1 1 
ıhtc ticari nııie:<iH>selerin pavyoıılannı bi- Koc~ da karısına .. Tal~be, muallı • 

· d f k 'mha P.dılmı~tır Bu ı>sırler rnıktarıııa naz-aran sım- '·ı·ı· ııet.ıce~ı· ol,·ıı·,•ık t,nhmiıı ed:lmek • Beledı~ c 'uk,ırı ma '1 e ere mı - h k 1 mı"nın kar .. ısında faal bır yalan ma-man pı;\·a e ır a,;ı ı , . .., · . · ·· . · u " lif okakla;ııı kaldırım ve k'ıll'ıliza:- ran ev,·el azırlamaları ve geç ·a - . . . ., f 
nuna mukabil Almanlar, Biali~tokun d~ye. kadar 2 ~ovyet ord~su ımha e- tedir. •. ' 

1 
' ' rıl'lmahn için h·ızırlıklara simdiden kınesıdır. Propagandacı, ka asını 

1 · d d im l kt B ıetı~ bundan ron ııısaatına devamda< ır. ' ' ' : . ' • ·. 1 · • 1 f b' . garbında ve ::\1insk bö gesın e cere- ı ı .<·eme ;r. u ı .. . • . . ooo . . . . . baslnnıalarını temın iı;ın alakadarlara avuç arının ıçıne a mış, en ~~ .ır ya 
yan eden büyük meydan muharebe- sonra~ı. harekatta şu mu hım tesıı len Şimali /rlandada Karantıı1ada .178 ıncı. sokaktakı be- me.ktuplar yazmıstıı-. lanı, hangi kanatlarla hangı ıstıkame 
. inin Almanlar lehine t-am nıuvaffa- yapabılır: . . . . . . . ton yol ve kanalızı.ıs~·on lll'!aatı ~aman~- Bir kısım resmi ve hususi paviyon te uçuracağını düşünmekle meşgul-
kıvetle neticelendiğini bildirmekte, 1 - Sovyetlerın cephe gerısındekı - Baştarafı 1 ın~.ı sah.·~~d~ -. la.nmıştır. Yo~uıı ık~ tarafına yçek c~ı- sahipleri hu.zn·lıldara başlamışlardır. dür. 
hunun cihan tarihinde en büyük mühim ordularının oı:t~dan kalkm:~- - Şunu tereddiidsuz.ce soylıycbı- kılmek. suretıı~·ı; bur~ısı. numunelık Fuarın tanziminde calısmak üzere ve- Karşılıklı muahede imzalıyanların 
meydan muharebesi olduğunu bildir- siyle, artık Almanlar ıçın cephe gerı. lirim: yol halıne getmlecektır. Dundan ı=1on- ni mimar v~ dekorntöı·leı· gelmistir: çoğu, kalemlerini ellerinden bırakır· 
mektedir. Gene Almanlara göre, sinde emniyet doğacaktır. Eğer İngiltere ilı> Amerika, böyle ra yukarı mahallelerde in~a edilecek 00~ - larken, kendi içlerinden; 
lıu meydan muh:ırebesinde bir çok 2 - Serbe~t kalm.ı Alman kıtal~rı, lıir i~galiıı, zaferi kolayh11tıracağı olan yollar da bu örnekte yapılacaktır. ZAB/'7' ADA - Siyasi vesikaların kolleksiyo-
kolordu kumand~nları da dahil ol - her hangi bır taratta kullamlabıle- n{>fi~P-~in varıl'larsa. buna memnu - Eışıefpaşada 558 inci 746 ıncı ::o- .L rı nuna bir yalan daha karıştı! 
clıığu halde 323828 Rus esir, 3332 ceklerclir ve an~ıvatanla cephe ara - niyetle muvafakat edecek ve harekiı- kakların kaldırım ve kanalizasyon in- --·-·-·zı------~ Diyorlar .. Çarşıda; nezaketle ve 
tıınk, 1809 top ve mühim miktarda 'anda i~birliği ve süratli muva,ala im- tı kolaylaştırmak için elden gelen saatı da yakında bitecektir. Çocuğu dövmüş: bol bir çene içinde avuçlarını oğuş 
•':deha tahrip veya iğtinam edil mi - kanı doğa,ca_ktır. , . yardımı yapacağız. Kadife kalesi gazinosunun genişle- Keçecilerde -:andıkc;ılar . ç-::ır ·ısında turup; 
+ir. Bu ;;ure'tle şin:diye kada_r .sov- .· ~ - ~a~ıse. Ru ~fkurı u.~umıye- Radyo fJazetesiııden: tilnıe~i isi de deYıımcladır. fnş~ıal b~- Hüseyin oğlu İsmail sebep~iz olarak - -yall~hi hanımefen~i _(vera bey-
' t tlerdPrı alınan esırler 400 bını .~e~- :s~nde menfı. Alman) ada nıusbet te- Popolo di Roma gazetesi, Izlaııdn- tince gazino daha mükemmel bır ~ekıl Davud oğlu 12 ya~ında .\1ehmedi efendı) guz9 hatırınız ıçın fıyat bu 
ıııh;tir. Ye b~ı müddet zarfında ıgtı - sır yaı~acaktır. . . nın A\'rupaya 4000, Amerikara 8000 alacaktır. . dövdüğünden yakalanmı<:tır. kadardır. 
nam n• tahrıp olunan başlıca malze- Yanı bu meydan m.u?arebesınııı 'mil uzaklıkta olduğunu yazarak, Anıe- neleclire rebi Doktor fü•h1;et Uz dün Tarla yüzünden kavga: Diyen satıcı ayni yalanı, sizden 
-------- - kazanılması, Almanya. ıçı~ı kazançlı riknnın bu son hareketin, Amerikanın sehir içimle tedkikaila bulunmu~ ve Ra.vınclır kazasının Alan köyün - sonra gelen müşteriye de yutturmağa 

Suriyede harp devamda 0.laca~tır ... ~alnız şu .. c:hetı kaydede- dağılmak iizere bulunan İngilter(' im- mııhtı>lif belediye iıı~aatıııı teftiş et- rlPn • Lileynıan oğlu llüseyin Kuşpı- çalışmakta8ır. Sizin de buna muka-
lım kı. b~!~n bu ~~l~hazalıır, Al - rarntorluğunuıı ıniı·aı;ıııa konmak i,;- rııi:;ıtir. ıı·ar ayni köyden İbrahim oğlu Ali bil, 

- Bas tarafı bi"'nci sahifede - man teblıg~n~e bıldırılen ~aber ve ıtediğ"iııi .'·azmakta ve hatta Vilkinin 000 GiI'gini bir tarla meselesinden dolan - Nasıl olur, bunu falan mağaza· 
tur. Hiidi,.e, Fram:ız erkanı arasında rakamlara Hıtınad etmektıedı.~·· . ~imali Trlaııdanm isgnlini i!';temesiniıı K 'J aralarında 1;ıkan kavga ııeticeginde da yüz kuruş daha aşağıya veriyor- · 
-Ceneral Veygand dnhil_ konu~ulmuş, Karpatları ~ı.şan Macar tumenlerıJde bundan iler' gnJ<liğiııi iddia etnı"k- . arpuz ar bıçakla ;;ol meme~iııin altından ağırlar, . . . . . 
mııha~cmntın durdurulması kararlaş- de Cermotinin şim!'!line kadar ilerle- tedir surette \'aralamıstır. Yaralı hasta_ Deyışınız ekserıya hır yalandır. 
tırılmıstır. Anlasmanııı uzak olmadığı miş, Almanlarla işbirliği )"aparak lll.lllll I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll han•eyc k:ıldırılmİş, ;;ııelu tutulnrak Dolap hiç durmadan dönüyor ve mÜ-
h:•berl~ri. doğru ·zannedilebilir. · R. C. ·arka doğru ilerlemeğe ba~lnmıslnr- llfl 1111 3 bı"n tane ı"mha edı·ıd•ı adliyeye te.~linı edilıııiı;tfr. temadiyen, şeytani bir hokkabazın 

Kudib, 11 (A.A.) - Beynıtun tah- dır. Burada da Sovyetleriıı takip ha- Bir çocuk aranıyor Ustura çekmiş: ~ c~k.et yeninde~ çıkar~ığı marifetler 
li,·c, i icin general Vibomııı radyo ile !inde bulundukları bildirilmektedir. Alsancak Darağacında Nazmi kı- gıbı, yalanlar ıcad edıy"r .. 
vaptıg· ı .t klife gweral Dentzden henüz D>O-c·r taraftan alınan bir habere Bundan 16 gün evvel Elazıktaıı be- Dün Belediye baş h<>kimi ile Zabıta 28 d fi · k l . Yalanın güzel olanı da vardır: 

t ·· . ., ' ' · · . . . . . .•. , b • · .· k ... t 1 .. kk; , .. zı yaşın a -ayrıye ·ız mese esın-hi<: biı· cevap gelmemi~tir. mparator- gore, Rııs,·ada seierberlık ılan edil- rabermıde İzmıre getırdıgım 14 ya!2ın- aş anııı ı arırnz ,.,,ı an c u an ve seı- el n Ahın d - 1 Ah d ·t . t . Mesda aşk, mesela sulh ve inaan-
hık kııvvetl~ri Dumur muuıfferi.,·etin- miştiı ve 8 milyonluk bir kıı\'vet rep-1 ela Şe\'lrnl Altın adındaki çocuğum, ı:~ gi yerlerini tefti~ ~.dere.k .h~rı:ı ve bo- h:r ettiği e siku~·~t ed~~iğ~n~:;e~ıı \::~ lık. m(.>sela ahlak ve fazilet., 
den .-onra ileri hareketlerinde Beynıt heye ;oevkı>dilmektedir. gündcnberi evine dönmemi:tir. Nere- zuk karpuzlaı·dan uç bıı.ıını ııııha e~- lanmı ·tır. ' · y, ' İnsan, hiç şüphesiz, bu yalanı se-
iinliııde oldukca mukavemet gösteri- Almanlar bugünkü tebliğlerinde, de olduğ"unu bilen ve) a görenler varsa nıi~lerdir. Halkın :ııhhatıni ve kesesı- ş viyor, benimsiyor ve onun gerçek ol-
rnrlar . ve Vis(hava kuvvetleri Danım·- kendi hava kuvvetlerinin kayıbıııdan .in:;:ıniyet naınıııa haber vermelerini ni \'ikaye nıaksadiyle hu teftişler sık duğuna inanmak istiyor .. Fakat ha-
~la zaptedile~ mevzileri bomlJardıman hiç ba!ı.;etmedikleri gibi, bugüne ka- rica ederim. ~ık yapılacak ve te;;adüf edilecek bo- kikatte, onlar da bu asrın temposu-
rıliyorlıır. General Deııtz hM· halde dar olnıı hava vaziyetini de h{r ta~- Salepçioğlu sokağıııda Ar<lahan zuk karpuzlar imha edilPceklir na ayak uydurmuş, meydanda fırıl 
Samda olduğu gibi Beyruita da gene- ı·ih eylememişlerclir. ( R. G.) Aile evinde H1zu- Allıu ooo fırıl dans etmektedirler. 

r3l Vibonun müracaatini ııazaı·ı itiba- 000 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Çocuk esirgeme yatılı Eğer bir gün yaşayış aleminin SU• 
1':' :ılmamağa karar vernıi~tir. Havalarda BUGONKO PROGRAM farına atılan her yalan kendisini su-

Beyrııt limanı şimdi İngiliz bomba- EFES Mu·· ZESI MEMURU . (mürebbiye) okulu 7.30 Program, 7.33 :\Iüzik: Haf.if ların sathına çıkarmağa kalksa, bu 
:nriyle ateşe tutulan bir vapurun cı- - Baıtarafı 1 inci aah;ifede - . ı , . program (pi.). 7.45 Ajans haberleri. satıh, çok geç91eden kabuk bağlar 
kardıkları ,;iyah rluınımlarla öriUliidür. faaliyeti dü~ı gece .genis ni:;bette olma- VEKALET EMRiNE ALINDI .. ~en'.nıuz .. ~onıııı.a .~acl~l.r !~ız t:~:ebe 8.00 ::\lüzik: Hafıf programın devamı• ve insanlar, biribirinden iğrenerek 

Dam ur önündeki muharebelerde mıştır. İngılierenın ı;ark vıe cenubu , . _ . . . k,ı~ dına de\ ,rnı edıleccktı ı. K,ılıul ~.ırt- (pi.), 8.:rnı 8.45 .Evin saati. ta.30 Pro- kaçarlardı .. Bereket versin ki, buna 
jlJO \·i~i ai'keri e~ir cdilmi~tir. ~anı - :arkisiııde mut~:ıctdi~I yerl~re b?mba-• .bfe:; _har~~l~n:ı_ ~e .. muzesı.nııı .tzmır 1 ıarı: gram, l~.:~3 :\Hizik: Türkçe plaklar. imkan yoktur ve yine yalanları hak-
11en·ut demirvolu iizeriııcl..,ki tnarnızajıar atılmıştır. Şımalı şarkıde bır . e- · :.\luzele~ m~duıluguı:un nez_are~ı alt'.·ı l - ilk mektep nıewmı olmak (Or- 13.45 AJans haberleri. 14.00 Miizik: kiyle sezemediğimiz içindir ki, biraz 
hir nihayet \'e.rmek için azinıli 1-ıir gar- hir üzerine ı;ıiduetli bir taarruz yapıl- na nrılıı:ıesı dolayısı.yI: ~ahal!ıne ~ı- ta mektep mezunları tercih edilir, Riyaseticumhıır bandosu (Şef; İhsan daha rahatız, biraz daha mesuduz. 
l'"t ı<arfedilme1,tedir. mıştır. Bazı hasarlar olmuştur. lnsan- ct;n lzmır .\fo~e mucluru S~tl~h~tl.d~ııj 2 - Ya:ıı on :-ıekizden :ışağı olma- Künçer), 14.45 :\itizik: 'Türkçe plaklar Hey gidi yalan dünya, hey!.. 

f'A'beli )fazarda d::ıyanmakta olan ca zayiat çoh azdır. 2 Alman tayyaresı ~'.ıııtı:.r .. tesellum muamele~ını bıtırıp mak, programıııın devamı, 15.00/ U.!30 )lü-
\'i'!i topçu kuvvetleri miit''t~fikleriıı tahrip edilmiştir. . . don:nuştu~: . . . ı 3 _ Sıhhati lıozuk ve sakat olm<.ı- zik: D:ıns müziği (pi.), 18.00 Program, ÇıMDIK 
ilrrle\·isini 10 glin durdurmu. tur. Londra, 11 (A.A.) - Dün şımalı hfes muzesı memuru Halı! Sabrı mak 18.03 Müzik: Karışık şarkılar, 18.ao KARŞIYAKADA GARDENPARTi 

Dü.n "müttefikler Cebeli .\!azar tepe- Fram;ada İngiliz hava kuvvetleri ta- Orcan, memuriyete girerken polislik-ı' ,' . Konuşma: .:\Iemleket postası 18.40 • 
ine ve bu tepe ile baslı~a yol ara,;~n- rafından yapı~an .. h~r~.kfıtEa'. 14 <liı~- ten malr_u~ ?lduğ~n~ı ı-;akladığı, H?fri~ ~u şartla:ı .. haız ô.Ia.n B_a.} ~nla:ın ~!- J\!üzik :' Radyo caz o.rkestras;, l!J.00 B,u aks~m, Kannyakada Bostanlıd;~ 

da bulunan Kebel t-epe:1ıne kar;3ı sHl-lman tayyaresı du:urulmuştur. 9 av. yat arazısının salahıyet ve mezunıyetı tı kıta. fotogıaf, eyıh,ıl \.e " 1 ?~.ıt ra- l\.onuşma, 19.15 Müzık: Radyo caz or- Neşe gazınosuncla Karşıyaka IIalkevı 
detli biı' taarruza b'Ct;nıi:-lerdir. daha 

1 cımız kayıptır. Fakat bir tanesinin pi- olmadan sürdürüp ektirdiği ve A~ora- 1 porlarıyle Ankaracta .Çocuk. F,sırge~_e: kestrası programının \!evamı, 19.30 sosyal yardım komitesi menfaatine ıı:r 
, nrruzlardan evvel ~ağ cenah müs- !otu deııızd n kurtarılmıştır. yı arı kovanlariyle doldurup \'UZit ;;i- kurumu genel me~·kezıııe meHupla mu- Ajans haberleri, 19.45 .}Iüzik: Geçid garcknparti verilecektir. 
k~na bütün hedefler İŞ"'nl edilmi~tir. Loııclra, 11 (A.A.) - Dün gece hiç ni suii8timal ettiği cihetle Vekalet em- racaat ecleceklerdır. resmi, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 )lü. • 

~Iüttefikler Beyrutu çe,·iriı·ken • u- bir Alman tayyaresi İngiltere üzerinde rine alınmı~tır. Yerine tayin edilecek 000 zik: E.~~i İ:;;tanbul şarkı \"l' Wrküleri, Zayı 
ri.\·enin öte~inde şimnli s::rkide Tra~tan uçn:ıamıştır.. .• . yeni memuı:. vazifeye başlayın~.ay~ ka- KAYMAKAMLAR ARASINDA 21.00 .zıraat tıık\•imi ve 'l'opraK mah- İzmir İstikl5.l İlk okulundan aldı-ım 
gelen Hind kıtala11, Demir k:!pıyı ışgal KAR.~/[;/fi./,J HAVA AK~·~ LARl d~~r ~~fes muze;-;ı ve deposu muhuı-ıen- TAYiNLER ~ullerı ?or:;ası, 21.10 .:\liizlk: Dinleyici f.141 ders ;-;enesi mezuniyet Rahadefna-
ettikten sonra İstanbul - B::ğdad c!e: Lo_nclra, 11 (A.A.J -. Ingılız .tayya- mıştır. ıstekle~·ı, 21.~~ K~ıı~şına (Günün me- memi zayi ettim. Yenisini· alacağım-
ıııiryolu yakınında bu lun:ııı Knme lıyı relerı Fransanın ~ım~lınc~~ şımdıye oo _ Halıer aldığımıza göre, Kmşacla'lı · S€lele;ı), 21.~;,ı Muzık: l!adyo orkest- dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
.:aptetmiş .bulunuyorl~.ı-. k~dar y~p~ıkları guııduz h~cumları~ın BELEDiYE ENCUMENINDE kaymakamı R. Etem Yetkıner An- r~sı, 22.31) AJans haberlerı, 22.45 :l\Iü- ederim. 

_ Suriyeııın cenup munte.?a~ında Cez- ş.ıddetlı:iını yapmışlard~r .. Şerburg şıd. . . , .. . .. talyııııııı Serik kazası kaymakamlığı- zık: Rady~ orkestrası progr~nııııııı tle- Dibekbaşı 22 Numaralı evci~ 
wıe mıııtakası!lda muttefıl:ler Reykl~- u~tle bombard~man edılmı~, ccman 20 Be.leclıye D~unıı e!1c~_ı:ıenı dun. lJok- na, Menemen kaymakamı B. Ruhi Ça- vamı, 22.;,ı5/23.00 Yarıııkı program Aziz oğlu Salih Gevrekçi No. rn

2 ına ve M adrata v:ırnıışl:ırdır .. ~I~r~'.I- bın tonluk 6 t!carct gemı ı batırılmış- tot· He~ı:et ~z un reıslıgınde ~oplanrrı!Ş Jışlar Tuncel inin Kalan kazası kayma- ve kapanış. 
\'Un m:ntaka~ınrl:ı Pasac

0

ber koyu ı~- t~r. . . ~·e. yem.elen. ı~şası kara:laş~ıı ılan. b~zı kamlığıııa ve Bornova nahiyesi müdürü ı----------------ı Z • 
ı•al olunmuştur. Kebe!de asken fabrikalara taarruz ın~!lat ışlerıııı muteahhıde ıhalz e.~ı~- B. Enver de te ·fia Er e k k fCl o n=ııs a ayı 

Kudü!', 11 (A.A.) .- General Dö).('ol e_dilmi · •. pike ~~uşlariyle a •keri mer- tir. kaymakamlığın; ~anki! v~ ~yin ~z:.i~~ ~ U 1339 senesi Kars mevkii Mfüıtah-
"<'llcr:ıl K:ıtnıya bır telgrnf çekerek kezlere ~ımeı~dı1.t!r1ere, depolara bom- r , mil;ilerdir kem ağır topçu alayı ikinci Tabur be-
.,enrlisi bi.ltiin hi.lr ~'rnnsızların Orta bardıman edıl~1ıştir .. ~aııgıııla~ çıka- M a z a r ı· k . 000 lNCIRı şinci bölükten aldığım Askerlik teske-
ark başk~maııd:ın!ıgına ve. ~.u mıııt~- :ıımıştır. Tay.}_arclerımıze manı olma- tş K. s. K. s. remi zayi ettim. Yenisini alacağımdan ' 

•:nla.rd:ı hıı r Fran. anın f'<'flıgıne t:ıyın ga .çalı a~. ye!1ı model Alman tayyare- B 1 ÇAK ÇEKMEM 84 Çu. Tarım 6 7 50 eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
i'tm;stı.r. lerıyle mud~ış. '!1uha~~~leı:. 0~?1uş 14 Orkestrası lnciralh İzmirde Kemer caddesinde 41 nıı- 146068 Eski yekun Rize vilayetinin Pazar şubesinden 

. ~~ıdus, 11 ( A.A.) - Royter muha- Alman ta~) arcsı dusur~lı;ı~ş.tur .. 11 d maralı evde Ali kızı Pakize Gülercan- Hemşin nahiyesinin Hala deresin-
bırınden: .. tayyaremız kayıptır. Bırısınııı pılotu plaj gazinosun a dan aldığımız bir mektupta, her ne Jrn. 146152 U. yekun den kısmen Moreval köyündeıı 

General Deı~tz. dun -~~: a!1rn kadar kurtulmu~tur. Me~hur Mazarik orkestrası pazar dar bir kadııı arkadaşına bıçak çektiği z. y A(;J Küçük Ali oğullarından İbrahim 
<''\'ap vermemıştır. :\Iuttıefıkler Bey- ood günü saat 16 dan sonra İncit-altı hakkında poli. raporlarına istinaden :rnooo Kilo 57 60 oğlu Rifat Ka.ya. 
ruta doğru ilerlemektedirler. Fakat Portekizin tedbirleri gazetelerde bir haber yazılmış ise de 1 • "f" • • 
\'iı;~. ~uvvetleri mtıkaven:ıe.t~di~ler . :~~tmf.~~;~osu tarafından ~~n;,jn b~~lln hakikate uygun olmadığı bil- zmır vı ayetı daımi encu .. menı·n-

\ ışı, 1 J (A.A.) - Ofı ,ııan,,ından. Lizbon, 11 (A.A.) - Bugün As'tor ., dırılmektedir. 
Suriye harekatı de\'amdndır. İngi- adaların-a bir vapurla bir tabur as - d 

lizfor Eeyruta 5 kilonwtre y:ık]a,;mış- ker sevkedilmiştir. Ayrıca iki vapur As. Fb. lzmı·r sila" h fabrı·kası s. en: 
l::rclır. · da evvelce gönderileh kuvvetleri tak 1 

İngiliz tayy:'.ııeleri Bcyrnt etrafınrl;ı viye için Yeşilburun ve Kanarya ada- A k . d znıir Eşrcfpa:;ıa Cilt ve Zührevi hastalıklar hastanesinin aşağıda y:ı-
:ısl:eri te~ekkl!lled bombardıman et- !arına sevkedilecek efradı bir kaç • omısyonun an: zıh ihtiyaçları 12 17/ 941 tarihinden itibaren bir kw:nı 15 gün ve diğer kıs-
m:~ıerdir. güne kadar buradan alıp götürecektir. mı da 20 gün miiddetle açık eksiltmeye çıkarılmıııtır. 

Kudüs, 11 (A.A.) - ~uriyecle ooo- . l - İzmir Silah fah.rikas~ ibtiY~cı için mevcııd şartnamesi ve~hile 5500 1 - 22500 kilo, 2841 lira 75 kuruşluk ekmek GOO kilo 300 liralık ko-
:.\Iusulla Türk hududunrl:ı Ifamı lı ara- M t bl' lırn muhammen bedelı a agıda cınıs ve miktarı yazılı üç kalem kereste 
rnıda trenler işlemektedir. acar e ıği açık eksiltme ile satın alınacaktır. yun eti 9200 kilo, 3404 liralık dana eti 3000 ~ilo 480 liralık koyun südü 

Londra, 11 (A.A.) - Şimdi neş- Buclapcşte. 11 (A.A.) _Macar teb- 2 - Münaka a 28ı7"941 Pazarte:ıi günü saat 14 de Halkapınar Silah 3000 kilo 450 liralık inek yoğurdu açık eksiltme ile 28/7/941 Pazartesi 
redilen Suriye tebliğine göre, Röyter ]iği: fabrikasında mü~eşekkil komisyonda Yapılacaktır. günü saat 11 de. 
muhabiri muhasamatın derhal tatili Kuvvetlerimiz Plan dahilinde hare- 3 _._ Taliplerin 41a liralık ilk teminatlarını İzmir Mal sandığımı yatı- 2 - 1000 kilo 1600 liralık Urfa sadeyağı 2000 kilo 900 liralık Tosya 
ic·~muvafakat etmistir. kata devam etmektedir. rarak alacakları makbuz ve Ticıırel Odası 941 yılı vesikası ve 2490 sayılı pirinci 2500 kilo 925 liralık Ekstra makarna, 1500 kilo 525 liralık beyaz 

Aydın Vl"la" yetı" daı·mi encu .. me- kanunun 2 ve 3 111addeleri nıucibillCe icap eden vesaiki hamilen belli edilen sabun keza açık eksiltme ile 31/7/941 Perşembe günü saat 11 de ihale 
g-ün ve saatte koıniı:;.Yoncıa bulunmaları. olunacaktır. Eksiltme ve ihaleleri İzmir Vilayeti daimi encümeni daire-

nl.nden•. 4. - Şurlname her gün saat 8 den 16 ya kadar İzmir Halkapınar Silah sinde yapılaca.klır. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün hastu- , 
fabrikası ';n(idürliiğÜnde görülebiliı·. ne hey'eti idaresine müracaaUarı ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de Hu-

::\femleket ha tanesinin !H 1 yılı için ihtiyacı lıulunaıı 140 kalem ve 
' r;ooo lira kıymetindeki Tıbbi ecza eksiltmesine talip çıkmadığından 17 /7 / 

fM 1 tarihli Perşemlıe günü saat lG de ihalesi y:ı.pılmak üzere müddeti tem-
ı.licl edildiği ilan olunur, (2619) 

-- .... 

24000 Adet : 4X6 X 55 : 65 ~l<!Şe ve,va dişbudak yarması .parmak. susi Muhasebe Müdürlüğüne '}'o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat parala-
1800 « Aı·aba tekerlek başlığı, :tını yatırarak alacakları makbuz veya banka mektuplariyle yukarıda ye· 

20 Metre: 2,5X25 X 400 Çıru1ı çam tahtası. Zıh gün ve saatlerde Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

12 17 22 26 (2657) 12 16 29 21 (2652) 
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zmir Le".azun Amirliği Satın Alma Komi.yonundan: ' 
1 - Geyıkli odunluk iskele8ine motorla gelmekte olan ve iaşenin mo

torlardan tahliyesi ve memurlarımızın göstereceği depolara nakil ve is
tif edilmesi kapalı zarf usuliyle mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - MütRahhid iskele yapılıncaya kadar günde 50 ve iskele yapıldıktan 
~onra 75 Ton hamaliye tahliye taşıyıp istif ettirmiye mecburdur. 

3 - Yapılacak mukavele tasdik tarihinden itibaren on bin ton için mu
teber olacaktır. On beş bin tonu tecavüz etmemek sartivle cih<'ti askeri,·e > • , 
ve bu miktardan daha aşağı tahliye ettirmekte :ıerbesttir. 

4 - )luhammeıı bedeli -:10 bin- muvakkat teminatı 2150 liradır. 
5 - lhal<'.si 28/ Tem 941 pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. Ta

liplerin ihale gürıü hale saatından bir sa:ıt evvel teminat ve teklif ve 
• 

• 2490 sayılı kanunu n ,·azılı vesikalarivle birlikle Ezine askeri satın alma 
komisyon başkanlığın:ı müracaatları. · _ 7 12 17 21 

Hadımköv aatın alma komiayonundan: 
1 - • Beher kilosuna otuz kuruş tahmin edilen 18 bin kiol kesilmiş 

sığır eti kapalı zarf :usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 14 temmuz 941 pazarteHi günü saat on beş otuzda 

kışlada İzmir levazım amil'!iği satın alma komisyoııunda Yft

pılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 5400 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçesi 405 liradır. 
5 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları teminat ve 

teklif mekluplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacakl ardır. 27 2 7 12 

Hadımköy satın alma komiayonundan: 
l - Beher kilosuna otuz kurus fil•at tahmin edilen (120.000) 

yüz yirmi bin kilo ke~ilmiş
0 

s ığı;· et i ihtıyacı kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmn~tur. 

2 - Eksiltme 14 temmuz pazartesi gilnii saat on altıda İzmirde 
kışlada lzmir levazıır amirliği ,at n alma komioyonunda Yft

pılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin .edilen tutnrı 36 lıin liradır. 
4 -· Teminat ve muvakkat akç<· · i 2700 liradır. 
5 - Şartname~i komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat ve 

teklif mektuplarım ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacak l ardır. 27 2 7 12 

İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonu ndan: 
l - . 2000. ton odunun kapalı zarf usuiiyle ihalesi 21-7-941 ııazartesi 

günü saat 16 ela Çilinger köyu <alın alma komisyonunda icra edi- ' 

2 

~ .. 
lecektir. 
2000 ton odunun beher kilosu irin tahmin edilen fiat iki kuruş 
olup muv'llkkat teminatı :3000 liradır. 
Kupalı zarfla ihale günü saat 15 şe k:ıdar Hadımköy Çilingir kö
~·ü satın alma komisyonuna. makbuz mukabilinde tevdi ~dilmesi 
lazımdır. ' 

4 - Talipleı-in 24!!0 sayılı kanunıııı hükümleri mucibince muktezi 
vesikahm ibraza mecburdur. 

G _. istenilen odunuıı evsaf ve ~a ı !name i Ankara, İ•lanlıul, izmir 
levazım amirlikleri satın alma komi<yonunda görülebilir. 

2-7-12-18 2497 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
l - ~O Bin kilo Yoğurt HaJımkuy •atın alma komisyonunda açık k-

siltıne surctiylt:ıı sntın ah:ıııc•1 r. 
2 - Jil ı 7 !lll giinü ~aat 11 de ihaleo:ıi yııpı.lacnkt1r. 

:ı Evsaf ve ı;era.iti her gün ku misyonumuzda görülebilir. 
·I - Tekarrür eden fiat üzerınden 'c 15 teminat alınacaktır. 8 12 

/;:mir ıeı:lzıın amirliği iatın alma komisyo11uııdaıı: - -
1 - Beher kilosuna on üç kuruş yetmiş beş f antim fiy<tl tahmin 

edilen (972,000) dokuz )·iiz yetmi~ iki bin kilo ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulü ile ek<iltmeye konmuştur. 

2 - Ek•iltme 14 temmuz 9·ll pazartesi günü saat on altıda lz
mircle kışlada lzmir lernzıııı amırliiii satın alına komi•yonun 

ela y11pılaca'ktır. 

~ - 1Iepsh1in tahmin edilen tutarı 1:!3650 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akças ı 7U33 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - l•tekliler kanuni vesikaları ile teminat ve teki f m"k\upları

nı ihale saatından ~n az bır saat evvel komisyona vermi~ bu-
lunacaklardır 27 2 7 12 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: . . 
J - ~anisa askeri hastahanesinin bir senelik ihtiyacı içın 20 lıin kılo 

koyun eti kapalı zarf usuliyle ek<iltmeye konulmuştur. . 
2 - .Muhammen bedeli 12000 lira olup muvakkat temınntı !lOOO lıra-

dır. 
3 - !halesi 14-7-!lH pazartesi günü sa;tt 11 de yapılncaktır. 
4 İsteklilerin şartn:.mey i görmek için her gün rk•illmey~ girmek 

için de kanunun l'llyjn ettiği vesaik ve teminatlnriyle bır.lıkte mez
kur gün ~aat 1 O na kadar teklif mektuplariyle tümen bı~asındaki 
askerlik dairesi salın alma komisyonu başkanlığına muracaüt -
\arı 28 3 8 12 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı . 
ı- Çanakkale birlikleri ihtiyacı ıçin beher kilosuna 40. kuruş f:at 

tahmin edile.n 300,000 kilo sığır eti 15-7-941 ~ah gunu snat 16 
da kapalı zarfkı ehiltmeye konım.ı~tur. 

2 - Tutarı 120,000 lira ve ilk t ~minatı 7250 liradır. • 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün kom syonda görüiebilir. 
4 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir 

bir saat ~vveline küdar Çanakkale askeri satıııalma komisyo-

nuna vermeleri. 18 26 4 12 

h mir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: . . 
ı - Manisa garnizonunun ihtiyacı için aşağıda cin~ ve .mıktarı ı~e 

muhammen bedeli ve muvakkat tcminatl'11·ı go'terıl.en sek.ız 
kalem yaş sebze 14-7-.941 pazartesi günü saat 16 da ıhale edıl
mek ilzere açık eksiltmeye konulmuştur. . . . 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve ~ksıltme.ye ış~~
rak etmek için mezkur gün ve saatta temirıiıtlarıy!e bırlıkte t~
men binasındnki askerlik dairesi satın alma ko.ınısyonun:ı mu
racaatlan. 

:\luvakkat teminatı ?.iııh. bede: Miktarı Cinsi ---
l.i. Krş Li. Krş. Kilo 

22 50 300 00 3000 T. Patates • 

18 00 240 00 2000 T. Patlıcan 

18 00 240 00 :ıooo T. Fasulye 

28 00 375 00 1500 T. Bamya 

() 00 120 00 1000 T. 
Yeşil biber 

4 rıo 60 00 :ıooo 'r. Kabak 

11 25 ı :;o 00 ::ooo T. 
Baş soğan 

18 00 240 00 :ıooo T. 
Domates 

28 5 8 12 

İzmir levazım amirliği satın alma komisycnund• 11
: 

l :ırı. Ton Süt açık eksillm<> ile satııı alınacaktır. 
2 15 7 / fl·ll günü saat 1;; de Hadınıki\~· ü Askeri satın ıılma komis-

yonunda ihalesi yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve, şerait her gün komisyonda görülebilir· 
4 "' k .. 1 f' t - · d "' . t ıınacuktır. 8 12 - • c nrrur ecen ıa uzerın en ,o 15 tcmına a 

(AN~DOLU) 

İzmir l.<>vazım Amirliği Satın Alma Kom:ayomından: 
~ı ilet arı 

5100 Kilo Tnze fasulye 
8300 Kilo Tüze biboer 
5100 Kilo Taze bamya 

14800 Kilo Patlıcan 
17000 Kilo Kırmızı domat 

Y:ukarıda cin< ve miktarı yazılı beş kalem sebze pazarlıkla satın ah
nncnktır. 

Taliplerin 14-Temmtız-941 pazartesi günü saat 15 de kışlada izmir 
l_;yazım amirliği satın alma komısyonuna mUracaatlan. 

l zmir Levazım Amirliği Satın A lm a Komiayonundan: 

• 

Miktarı 

' 
350'00 Kilo Sam11n 
40000 Kilo Samnn 
40000 Kilo Odun 

150 Kilo Cay 
70000 Kilo Odun 

800 Kilo Patlıcan 
800 Kilo Kabak 
800 Kilo Taze fasulye 
600 Kilo Domat~s 
600 Kilo Taze soğan 
200 Kilo Taze biber 

:ıoooo Kilo Kuru ot 
. Yukarıda cin< ve miktal'ı yazılı on iki k11J.em yiyerek ve yakacak
ayrı anı pazal'lıkla satın alınacaktır 

zı~alip~er.i;ı, 15-temmuz-941 .sah gü~ü "ant 15 de kışladü izmir leva-
. amırlıgı satın alfna komısyonuna müracaatları. 

lzınir levazım amirliği satın alına k omisyonunda n : 
1 - Beher kilo<una kı:k beş kuruş fiat tahınin edilen 600 ton •ığır eti 

2 
kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. 

- Eksiltmesi 21-7-941 saat 16 dadır . 
3 - Şnrtnamesi her gün Fındıklıda komisyonda görülebilir. 
ı- )fuhammen be?el.'. 270 bin. lira olup il~ teminatı ~4550 liradır. 

- fsteklıler bellı gunde vesıkaları ile bırlıkte teklıf mektuplarını 
en geç saat 15 şe kadar makbuz karşılığı Fındıklı satın alma ko-
misyonuna vermeleri. 2 7 12 17 2499 

h mir levazım amirliği aatın alma k omiayonundan: 
1 - Manisa askeri hastahanesinin bir senelik ihtiyacı için 20 000 ki-

lo süt açık (lksiltme ile alınacaktır. ' 
~ - Muhammen bedeli 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 liradır. 
.ı - lhal·esi 14-7-941 pazartesi günü saat 15 de yapılacağından istek

lilerin şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye iştirok et. 
~ek için de teminatlariyle birlikte mezkür gün ve saatta tümen 
bınasındaki askerlik dairesi satın alma komisyonuna müracaat-
ları. 28 3 8 12 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Beh .. r kılosu altı kuruş 25 santim fiat tahmin edilen 600,000 

kılo kur:ı ot ihtiyacı k11palı zarfla yapılan eksiltmesinrle talip 
çıkmadıgıııdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15.-T.ı:_mmuz-941 salı günü saat 15 de kışlada izmir 
levazım amırlıgı satın 'lllma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pl.epsının tahmin edilen tutarı 37500 liııadır 
~ - Teminat muvakkata akçası 2813 liradır. · 
" - Şartnamesi her gün komi~ronda görlHebilir 
6 Pazarlığa ~ştirak edecekte\· k'll~uni vesikalu.rı ve teminat mu

vakkalalarıyle birlikte belli gün ve saalta komisyona müraca
atları. 

lzm1r ~evazım . Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - oO bın lıralık kırmızı meıcimek pazarlıkla ı,·atın alınacaktır. 

Aluhaı:ıımen bedeli 24-50 kuruştur. 
Hususı ~artlar evsaf topkapı maliepe as. satın alma komis,·o-
ııunela göriilebilir. • · 

2 

:ı - Pazarlık 16 temmmuz 941 salı günü <aat 14-30 dü mezkur 
kon11$yO nd a yapı lacaktır. 

4 - Kat'i .teminatı 7500 liradır. 
5 - ~.lercımek 5? .bin liralık toplan alınacağı gibi ufak partiler h·ı-

lınd·e 'lllınabılır. ' 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan . 
Miktarı • . 

:ıooo Kilo Taze fasulye 
aOOO Kilo Patlıcan 
1000 Kilo Domates 
:ıooo Kilo Kabak 

500 Kilo Ta~·e biber 
. 1~00 Kilo Ke,;ilıniş soğan • 

Yuknrıda cıns ve mıktarları yazılı allı kalem yiyecek erzakın a -rı 
ayıı paz~ırlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 15-Temmuz-941 salı gü~·· 
saat 15,30 da kışlada İzmir levazım amirliği satın alma k .' du 
yapılacaktır. • omısyonun a 

ı;mir Levazım Amirliği Satın Alma 1'omiıyo d . 
l Beh k"I nun an . 

- e; ı osuna tahmin edilen fiati 160 kurus olan 90 ton s-ı-
deyagı alınac,ıktır. ' · ' 

2 - Kapalı zarfla ek•iltmesi 29-7-!!41 sa.ı günü saat 15 d t h _ 
nede levazım a · ı-- · e op a 
tır. 

mır ıgı satııı alma komisyoııund& yapılacak -

3 - ilk teminat 8450 liradır. 
4 - Evs~f v~ şartname~i komisyonda görülebilir 
5 - Talıplerı.n kanuni vesikalariYle reklif mektuplarını ;hale saa
. lınden bır saat evvel komk\2na vermeleri. 12 17 22 26 

lzmır leva:ım amirliği satın alma komisyonundan : 
1 - 1.~20 ton ku~·u ot 29-7-941 giiııü saat 11,30 da kapalı zarf usu-

lu •eksıltme ıle satııı alınacaktır · 
; - Muhamme~1 bedeli 173600 lira 

0

ilk teminatı 8130 liradır. 
, - Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
4 - ob.tllar şartnamesindeki kayıdlara göre ayı ı a\'l'ı ihale edile-

] ır. · 
5 isteklilerin b~lli günde muaYYen saattan en az liir saat önce

,l'e kadar tı:_klıf mektuplarını k:ıııuni vesik:ılariyle birlikte mak 
buz kar~ılıgı Fındıklıda sııtın alma komisyonuna vermeleri. 

12 17 22 27 ~ 
~ 

--=-=--=-=~~~----~~~~----M. M. Vekaletinden: 
l ·185 sayılı kamına göre, bu sene harp malulleriyle şehit yetimlerine 

isabet eden ikramiye miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
Paraların tevzi komi~yonlarınca dağıtılış müddeti (4) ay olduğundan 

malfil ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikramiye cüzdnnlariyle birlik
te) mensup oldukları jkramiy~ tevzi kOmisyonlarınn müracaatları. 

Lira Kr. Lira Kr. 

--l. nr i derece subaya 265 50 l nci ele rece ere 132 75 
'> • 2; ~. • c c 238 95 • c c 106 20 
:ı. • c c 185 85 :ı. c c c 79 65 
4. C' c c 159 30 4. c c c 53 10 
5. c c c 132 75 5. c c c 26 55 
6. • c c 106 20 6. c c • 26 55 
(Beher şehit aile8i de 29 lira 22 kuruş nlncaklard ır.) 

8 9 10 11 12 ıs 14 15 16 17 

İzmir Levazım Amirliği 
Umum 

Cinsi Miktarı tutan 1 tli' 
Kilo Li. Krş. 

SAHlfi 3 

Satın Alma Komiayonıından ı 
llk 

teminat ~fonakasanııı t•kli ihal~ ıarıh ,aat 
Li. Kr. 

Sığır eti 66,000 23760 • 1782. Kapalı zarf 4 ' 8/ 941 pazartesi 11 
Sığır eti 218,000 78480 5886 Kapalı zarf 4 / 8 / 941 pazartesi 11 
Sığır eti 218,000 78480 5886 Kapnlı zarf 418/ 941 pazarte"i 11 
Sığır eti 218,000 78480 5886 Kapalı zarf 4 8/ 941 pazartesi 11 
Sığır eti 88,000 31680 2376 Kapalı zarf 4 / 8 / 941 pazartesi 11 
Sığır eti 54,000 19440 1458 Kapalı zarf 4/ 8/941 pazartesi 11 
Sığır eti 42,000 15120 1134 Kapalı zarf 4/ 8/ 941 pazarteRi 11 
Sığıı1 eti 20,000 7200 540 Kapalı zarf 4 / 8/ 941 pazartesi 11 
Koyun eti 14,000 6580 493 50 Kapalı zarf 418/ 941 pazartesi 11 
Koy.un Açık eksiltme 4 / 8/ 941JX!Znrtesi11 
yoğurt 3,000 525 39 . 
Koyun süt 3,000 405 30 Açık eksiltme 4 /8 / 941pazartkesı11 

1 - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı 11 a
lem et yoğurt ve sülün hizalarında gö•terildiği gün ve <aat -
!erde kapalı ve açık münakasalaM yapılacaktır. 

2 - Bunlara aid şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
~ - Kapalı zarfla münakasasına iştirak edeoeklerin 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 neti maddelerinde yazılı vesika ile gene bu ka
nun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektuplarının bildi
rilen saatlerden bir ,saüt evveline kadar makbuz karşılığını 
da askeri po~ta 1837 salın alma komisyonuna Çanakkalfdt• 
bulundurmaları. 12 18 24 30 

T. M. C. Talebe YurtlarıMüdür
lüeünden: 

1 - İkmal kurslarına devam edecek talebeler için kız ve erkek ta
lebe yurdlarına talebe kaydınn başlanmıştır. 

2 Yurdlarda talebe, yalnız yatacak ve çamaşırl:ırı muiıtnzaman 

yıkanacaktır. 
3 16-7-941 tarihinden 23-8-941 tarihin,; kadar olan bir kurs dev· 

resi için yalnız yatmak ve çnmaşır yıkamak için talebeden peşin 
olarnk ON lira ücret alınır. 

4 - Yurdlara gelecek talebe beraberinde 2 vesikalık fotoğraf, yor
gan ve yiıstıkkılıfları ile yatak çarşafını getirmiye mecburdur. 
Karyola, yatak, yastık, yorgan •yurddan verilecektir. 

5 - Kayıt Jçin Alsancak vapur iskelesi yanında 320 numaralı bi
nada tnlebe yurdları müdürlüğüne müracaat edilir. 

TELEFON: 2920 8 9 10 11 12 13 14 15 (2580) 

Gümrükler muhafaza satın al
ma komisyonundan: 

Cins \'e miktarı Muhammen bedeli llk t.eminalı Eksiltme gün 
ve saati Lira Lr. Kr. 

3200 takım yazlık elbi"C 25,600 1920 00 22 Temmuz 941 snlı 
saat 11 ele 

2000 takım kışlık elbise 28,000 2100 00 22 Temmuz 941 salı 
saat 11 de 

1400 udet er kaputu 17,500 1312 ' 50 23 Temmuz 941 Çar-
• şanba saat 11 de 

Yukarıda yazılı üç kalem melbu•at hizalarındn yazılı gün ve saatlarda 
yine hizalarında bulunan muhammen bedellerle ve kapalı zarf usuliyle alı
nacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görUlebilir. isteklilerin eksiltme 
saalından nihayet 1 saat evveline kadar kapalı zarflarını istnnb4I . galata 
mumhane caddesi ibrahim rifat hanındaki satın alma komisyonuna ver 
meleri. 2-7 12-16 2455 

lstanbul belediyesinden: 
ilk teminatı Tahmin bedeli 

:l~5R7.~0 . 2894,06 Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve züh-
revi hastalıklar hastahaneleriyle Zey
nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiya
cı için alınacak 144,500 litre ç iğ süt, 
:ıs,ooo litre pasterize süt ve 750 kilo 
yoğurt. 

1~oor;, ı;; :n:ı0,39 Cerrahpnşa, Haseki, Beyoğlu ve züh-
revi hnstalıklar hastahaneleriyle Zey
nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiy~
cı için alınacak 76373 kilo beyaz kara
man eti. 

Tahmin l><!clelle rı ' le ı lk temin:•l miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 
ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve 
nrnam<'liıt miiclurlüğii kaleminde görülebilir. lhaleleri 15/ 7 /941 salı gü
nü saat on hl·~le elaimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya m<>klupları, 941 yılına ait ticaret odası vesikaları Ye kanu
nen ilırazı 1'1"m gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
~evı·l•sinde hnzıdıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde 
kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 30 4 8 12 2434 

lstanbul belediyesinden: 
~lcc idi.re kö,ı · iind e çarşı için, Gıılatadı. K:ılafatçılar Buğulu saman yo

lu, F.erikö~·linde Bozkurt, Şişlide Abideihürri\'el Taksimde Fiyat 
gaı·ajı, Cihangirde Tüfekçi Salih, B:ıtarya, BilezlkçJ. talimhane, Taksim 
~adde \'C sohaklarının ~ose. parke ve adi kaldırım inşaatı kapalı zarf <ısıı
liyle ebillm eyc konulmuştur. Keşif bedeli 22707 lira w ilk teminatı 170:: 
lira 2 knnı sl ur. Afokavele, eksiltme, bayındırlık işled genel hususi ve 
fenni ~artnameleri .proje ke~if hülasasi~·le buna müteferd diğer evrak 
ll 1 kııı· ·ı ~ mukalıilind~ Belediye Fen işleri Müdürlüğünden verilecektir. 
llıal • 2X 7 nıı p:ızarte~i günü saat 15 ele Daimı Encümende yapılaca!(
tı r. Tal . pleriıı ilk teminat mnklınz wya nıekt,ıpları ihale tarihinden 8 gün 
'\' \'Pi Rel ecliye Fen işleri i\fiiclürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehli
ı·et ,. , !1-11 yılına ait Ticaret odası ,·esikaları imzalı ~arlname ve kanunen 
ibrazı tazım gelen diğer vesaik ile 2·190 ııumaraiı kanunun tarifatı çe\'l'~
~ ıncl e h:ızırlıyacakları tekliı mektuplarını ilwle günü saat 14 de kadar 
Daimi Encümen~ ,·erı,·ıeleri liızımdır. 12 16 19 24 (2618) 

As. Fb. lzmir silah fabrikası S. 
A. komiyonundan: 
1 - lzmir Silah fabrikası ihtiyacı için ınrvcud şartnamesi veçhi!<' 

7-120 lira muhamm~ıı bedelli aşağıcla cins ve mikl•m yazılı üç kalem kü
.;el{' açık eksiltme ile satın alınaca~tır. 

2 _ Münakasa 28 '7 9-11 Pazartesi günıi saat 16 ela Halkapınar ~ilüh 
rabrikasııula müteşekkil kombyoııda yapılacaktır. 

:.ı _ Taliplerin 557 liralık ilk teminatlarını lznıir Mal sandığına p 

tırarak alacakları makbuz n Ticaret odası nn yılı ve.•ikası ve 2490 sa
yılı knnunun 2 ve 3 maddeleri mucibince i caıı eden ve<n'ki hamilen helli 
oclilrn gün \"C ;aatte komisyonda hıılunnıaları. 

4 _ Şartname her gün saal 8 <lt•n lG ;·a kadar lznıir llalkapın:ır Sil:ih 
fabrikası Müdürlüğünden görülebilir. 

1750 Kilo Siyah yağlı·kösele 
150 c Siyah V&keta 
ıoo c Beyaz meşin 12 17 22 26 (2606) 
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SAHiFE 4 

A. kamarasında 
Çörçile gösterilen 

(ANADOLU) 

Amerika 
Harice ne sııretle as· 

ker gönderecek? 

12 Temmuz 1941 CUMARTl'.St 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

uzvelti11 son beqancitı 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

büyük itimad 
Loııılra, ı ı (A.A.) - Av:ıııı lmma- Vnşlnı~toıı, il (ı\.A.) - i.\ ı rıı:ılrı-

rnsıııııı son celses inde Çörçil rniizak<'· nıat alm:ıkt:ı CJl:ııı rn:ılı:ıfil, .Aynıı nza
rcleri takip elmi.:;tir. Bir çok Lcfl'tTU· ~ıııdaıı !')idd<>ili bir nıııh.ı.it'iıı fikrini 

Ru2velte gazeteciler, a,ağı yuka- at tenkili .edilmi~· olmakla beraber hü- ileri ı:;ürınekkdir. ' . 
rı şu şekilde soruyorlar: kiimetin faaliyeti, harbin kazanılması Amerika h:ıriciııe :ıskel' göııcl ' ı·nıe,;i 

Adliye Vekilimizin Beyanatı 
- Almanyanın, Izlandayı iu~al hususunılaki imaııııı müttefikan izha- hakkında erkanı harbiye rei. i trırııfın-

edeceği hakkında sarih malumat al- rını mucip olmuştur. Mebuslar, Çörçi- dnıı yapılmış ol:.ın tekliflerin hali ha- M' b dınız mı ki, burasını işırale ' lüzum !in Kamara müzakerelerinden mülhem zırda knbulline imkan olmndığ:ı hevan ~ ku" mlar ın bu•• yu•• k hı• r kısmı zı• ra at 
gördünüz? olarak haı·ek t. t'dcceğ'İılc k:uınnt C'yle- l'dilnı_C'~>tedir. · 

Ruzveltin verdi!Ci .. vap d ı. .· mi~lt'l' vı• bu g(•üelMllir ki blidçe talı- R ı. ıl'umhur lluzn~lt. şimdiJ,j halde 
men hemen fUi miıılNi nıiLrnkf'r<' :<nn ııH.Jn mehus- kongı'<' nası 1H'7.diııtlc lwrlıaııgi tesf'b- • ı d 1 ı ki d 
. - Bu hususta sarih bir fey •ÖY· lal' l'C)"{' nıiirar:ı!1t (•dilme~iıw lüzum hii:;l(' ,,~Jun!n:lkt:ııı V!17.gC'('lllİS olup iŞ erı· n e ça ıştırı aca ar ır 
~ıyemem. ~~c~k, .. böyle zamanı rda viirm<'dc•ıı :ıyı·ılını~lal'dır. ıırıl~ıy:ı. :ııt hır :ok pliınl:m t 'ılkik t'l-
ınsan kendısını dufmanın yerinde ooo ınekt.edır. . , farzederek onun ne yapacaiını dütü- Al l .. Uunlnrdan birisi, f:ıill oı ·duıııın ve• 1-<~aı~lnıl, 11 (Telef?nln) - .. Dün d·an, biçme v~ harman makinelerinin tiyoruz. Bazı vilayetlerde'ki mah-
nür ve, vardığı netıceye göre, ted- m?n ara gore C'.Ok. seli{' için scfcl'b<'r edilmiş biı· kuv- şehrımıze gele!1·. Adlıye ,.Vekılı Ha- işlem_elerini bizzat yerinde tetkik e· kümlardan bir kısmını da, toprağı 
birlerini alır.. - Baı tarafı 1 inci .ahifedf! - \'.etın . muhafaza edilmc;;in

2 
müteallik- san. :.\1.~n~menlı~glu, bugun İstanbul decegim. lmrahdan beklediğimiz ne- çok verimli olan Muğlaya gönder -

Bu cümlede, Amerikan siyasetinde- h:ıl'ebeleri geçendeki tebliğde bildi- tı;. Ecnrbi m<'m~ketlerde görülecek n?Iıye~ını gezmış ye n:ıa?kemelere ticelerin tah:ıkkuk -ettiğinden çok mek üzereyiz. Orada, Ziraat Vekale
ki mantıkın ne büyük kuvvetle teba- rildiği -:eçhile tarihin eq büyi.ik mal- hı.:ı:m"ı için, ancak gönüllü kuvvetlerin g~rerek daval~rı . dınl-cmıstır. :vrntea- memnunum, Adada, 800 mahkum tinin işlettiği araziden i~tifade temi-. 
rüz ettiğini görüyor muaunuz? zcme ve çevirme muharebe:ıi olmuş- ıron~le!·ilm<:'. 'i Ş<'klindcki Kanada sis- kıbe~ ~azetecılerı kübul t>dcn Vekil, muhtelif. işlerde çalışıyor. Bunlar- ni diişiini.ilmektedir. 

Ruzvelt, her ,eyden önce, mihver· tur. Bir çok kolordu ve fırka kuman- t;mın ın k:ıhııl \'C' tathikinC' mlit<>allik- demıştır ki: dan harıç, Zonguldakta kömür hav- Uzun müddetli mahkumların hr-
cil ~~bir (dütman) vasfı içine alıyor. tlanları el{'. dahil olduğu halde tıı:. - kt:mbul mahkrnıeler!niıı faali- z~·nnda ve. Karabükte ı:al~ş-a?lar, m<>n ~epsinin a<:ık h:ıvad.a çahştırıl-

Dutmana kartı ne yapabılir? Şüphe 3:23892 esır alınmıştır. :~332 zırhlı Büyük b • S t d• J ~·dini savanı fokd'r g"rd ·ım lrr nızamlara rıayet ~tmekte ve sükunet- ması ıçın de bazı teşebbıislt>rde }>11-
siz ki, hareket! .. Amerika, henüz fi- l:ı!'lk 1809 top ve mühim miktarda ır ovye tp Oma k ~ .. ... · . 1· 

1 
u l : 

1 

le çalışmaktadırlar. Blitün cezaevle- hınulmuştur. 
len harp cepheaine ayak atmadığına ":ıiı· ;ıiluhlar iğtinam olunmuş veya tik heyeti Jstanbula aç un som~'l mralıya cfa gıd;cC'- rindeki. mahkilmların biiyl.ik .kı~mını, Harç tarifesini de indirmek üzı>r& 
a-öre, bittabi şimdi yapacağı ıey tahıip edilmiştir. Bu ımretle şark ğim . Oracl::ı. hıı~::l'l zamanı olduı,ı;u~ gene zıraat işlerinde çalı~tırmak is· bulunuyoruz. 

h~rbe ta~adclü_m e~en zamanlara c:ııh~Ande s!mdiyc .k~dar :ı.ın~an ~- gelmiştir 
BurSadaki seylip ıd ;ıevkulceyşı tedbırlere baıt vur· ,:;,l'lcrın ~ayı~ı 400 hım geçmıştır. İg- hLnnb l 11 (T ı r 1 mak olabilir.. ti nam veya t"Uhrip edilen başlıca mal .: •, u ' . e e on a) - Slovak- Amerika 

Filhakika, Almanyanın, garp nısıf zeme :.ıdedi i,:e 7615 tankla 442:1 j/ ~:r:~:~~nrı>ıta~da,ki Rus !;€~irle:ir-
küreainde hiç bi.r emeli olmıyabilir. topa b:.ıliğ olmaktad1r. Sovyetlerin mt>~ı ·.:.e ane konsol.o~l.uk . erkanı Hiçbir Üs almak İstemedi 
Filhakika Almanlar (Amerika ile en tayyare zayiatı i'>e 62!33 tayyaredir. lrng ·_uı ~ırı~dfn 144 kı.şılık hır k~~ile 
küçük bir ihtilaf ımız yoktur. Biz ye- lııgiliz tkniz nakliyatına karşı yapı- l<'l·cl~; B'la k l-ı de EE!~ırnele gelm~~ - Almanua' Amerika ·ııe 
ni dünyanın işlerine karışmıyoruz ve lan mücadelede ceman 27690 ton !eri' i t u b ~ 1 r· -~ırtne e~ otob.us-
karı§mıyacağız. Elverir ki Amerika hacminde 1 düşman tiearet gemisi ~ s an u a ıare e etmışlerdır. Japonuauı bozuıturmak 
da . Avrupa işlerine müdahale etme- nıt111lmıştır. Düşmanın Mırns ,<;ahili Amerikada alınan 'I 
ıin) diyebilirler ve bunda samimi ve üzerinde ·yaptığı bir akmda avcılar t db" l doğru <la olabilirler. Ve nihayet Iz.121, d-..ıfi toplnı• 4 donanma da 3 tay- e il er istigor 
la~danı~ Almanlar tarafından {şgal yare düşiirmfü;tiir. 2 tayyaremiz ka- Vaşington, 11 (A.A.) _ Bahriye 
e dılecea-ı hakkında her hangi bir ha- yıptır. , .ı. t..ı. • nt>zareti. San Fransisko koyunun ağzı- Vaşingto:ı, 11 (A.A.) - Tokyo rad-
ber s.ızmamı§, ?~ç bir emmare görül- Bükre,;, 11 (A.A.) - Petrol ?Jlln- ım mayın döklüğüııii bildirmiı1tir. yosunun bır çok haberleri hakkında 
ınemış de olabılır. Fakat bütün bun- ,aka~ındaki Peotsi şehrinin Rus hava Gemiler, bu civardaki bir f~nerin 6 gazetecilerin sualine verdiği cevapta 
l~r, Amerikayı tatmine ve hareket- kuvvetleri tarafından bombardıman kilometre garbincle duracaklardır. Bn- Hariciye müsteşarı Vels demiştir ki: 
~ız. bırakmağa kafi gelemez. Çünkü e dildiği hakkındaki Sovyet haberle- nun mutad manevralardan olup olma- - Birleşik Amerika ne Portekizde, 
ıhtıJif daha derindir ve illet daha ri yalandır. clığı meçhuldür. ::\'la,riıılerin gayri mu- ne m!istemlekelerinde, ne Sibiryada 
başkadır. Amerika, biliyoy ki İn· Petrol mınt1\kasınm m~rkezinde :ıyyen miiddet kalacağı anlaşılıyor. askerı Yeya bahri üs elde etmeğe çalı~-
giltere mağlüp olduğu gün, mihver· bulunan bu .~ehir simdive kadar ta- H "' 1 ı· mıyacaktır Bu gibi sayiaları her hal-
ciler kendisine kar§ı fili şekilde bir arnız görme~iştir: .Müteaddid tehli· asara ugrayan ng. iZ de Alman. propagandası çıkarmakta-
~~rp açmamış olsalar bile, Amer ika ke i-ıaretleri verilmiştir. Fakat düş - gemisi dır. Bunun hedefi ise Amerika ile ja-
ıçın otoma tik bir inkıyad, bir aukut nıan civardaki ~ınai tesisatı bombnl:ı- . ponyanın arosını açmaktır Tokvo batlıyacaktır. Kara ve denizlerde mağa muvaffak olamamıştir. Berlın, 11 (A.A.) - D. N. Il. :ıjan- radyosu, Amerika, İngiltere .Rusya ~e 

3 günde Borsaya bir yılın 6-8 de 
biri derecesinde yaimur düştü 

Yeni tesisat çok faydalı olduğunu ~österdi 
Bursa, 11 (Hususi) - Son seylapta ıalah edilen ve temizlenen de· 

reler hiç bir tesir yapmamıştır. Bilakia henüz işlenmiyen Balıklı ve 
Kaplıkaya deresi ile diğer bazı dereler sel suları ile kabarmış ve sey
labı vücuda getirmişlerdir. Bunlar, Uludağın sel yataklarıdır. 

Son yağmur, üç gün, üç gece sürmütıtür. 125 milimetre yağmur 
düşmÜ§tür. Halbuki Bursaya düşen aenelik yağmur 600-800 mili· 
metre arasındadır. Demek ki, üç günde, bir yılın 6-8 de biri nisbetin· 
de yağmur dül}müttür. Seller, tas, çakıllar ge tirmittir. Bunlar ara• 
sında otomobil büyüklüğünde ta§lar vardır. 

Nilüfer ve Deliçay ve Aksu üzerindeki yeni fenni teaiıat, mükem· 
melen çalıtmıl} ve kendilerinden beklenen vazifeyi yaparak felaketin 
büyiiklüğüne mani olmuıtur. 

Nilüfer çayı teaiııatı saniyede 300 metre mikabı au botaltarak mü
kemmel bir in;ıtihan vermiştir. 

hakim olan A'.1glo-~a.kaon ?1üşterek . Düşman tayyarelıeri, yüks~k irti - ı;ınd~n: . . . . . . . Ci.n arasında bir ittifaktan da bahset
~~nfaa.t prensıplerının yerınde bü- fada uçmu~Iar, bombaları. tarlalara . Bır lngıl~z torpıdo muh~ıbının cıd- mış ve bu suretle Amerikanın Rusya
y~k har~le~ ver~rek zafer kazanmış diiş~üş, hiç bir hasar olmamıştır. dı hasara ~.g~~mış b~undugu hald~ 10 dan Knmçatka yarım adasında. üsler 
mthvercılerın nızamı kurulacaktır. Kostence bombardımanının ehem- t~~muz gunu Ce?eluttarıka demırle- istediği haberlerini ortaya ııtmıştır. 
Amerika, h~rriyete, demokraaiye, miyeti hakkındaki iddialar da müba- d.~~ı 1. panyol sa~ıl~eri_nde~ görülmi.i~- Soır•yeil•re go

00

re 
serbeat meaaıye dayanan an'anevi !egal!dır. A~keri ve sııı:ıi tesisatta t~ı. Bu harp gemısı, bır duşman gemı- F l .. C. Amerİkada .,. ""' vı:. me.~e~i . sistemleri ile ber aber hasar çok cüzidir. Y:ı.lnız halkla s.ı tarafı~dan tahrip ed~lmiştir. Ağır ransız ara gore - Baı tarafı bUıinei aabifede -
dunya§umul ıktıaad, aanayi ve istih- meskun mahalleloerde ciddi ha~ar ~aralı murettebat Cebehlttarıka çıka- resinin düşürüldüğü, hıma mukabil ·~ı ha>:atının ba,~.a ıarı önü~?e diz- olmuştur. . 

1
_ rıımıştır. ,. • I •1• l iHTiLAF DÜZELMEDi 6. s?".Yet ta}yar esinin ka;,·bolduğu 

ç kmeame naa.ıı goz y~mabılır? Liman t.esi~tı ile petrol depoları· idama mahkum edılen ngı iZ er ' bıldmlmektedır. 
. lzlandayı ışgal ettıren mantık, ıı:ı Sovıyetleıiıı iddiası hil'ifına hi Boe~os Ayre~, 11 (A.A. ) - P eru- Moskova, 11 ( A.A.) - ! zvestiya 
ıfte budur v~ gene bunun delaleti ile hiı: isabet olmamıştır. ' ' C: Fransız generali ~~vator ~rasındak~ ihtilüfı~ - halli g azetesi, neşrettiği bir m akalede di-
anlıyoruz kı, velevki mihvercilerin, Berliıı 11 (AA) - D N B . v· ., 11 (AA) D' 2 Fransız balıkçı ge- ıçın Amerıka, Brezıl.rn. ve dıgıer dev- yor ki: Da~arı, Ye,ilburun ve Aaor adaları- !>ından: ' · · · .ı. • • aJan- tanı ışı, . . _. : · - . 1va:1ı. ~ar?, va- • • • !etler aras~n~aki temas h alinden bah Hiç bir kimse unutmamalıd ır ki; 
n~ ı.şg~ l edeceklerine dair en küçük 

1 
T h k , 

1 
,. .. J1 bı~ıtnı ve 1~mnıyetını ıhl~I su- mısını batırdılar seden harıcıye nezareti müsteşarı . dfü;manır.ııza verilecek en küçük bir 

hır a lamet bile belirmese ve ha lta n~ı ız ava llV\ et eıı dun gece çun an 8 111 şah orduları eskı kur- p ,. B, Goşe Amerikadaki bütün devletle- zarar bile onun mağlilbb•et saatini 
buna imkan olmadığ d h' 1 1 garbı Almanyada mahdud uçuşlar may ?aşk:ını general Larminayı gıya- .. arıs, 11 (A.~:~ - ~.aten .~azete- rin teşebbüsü il t lif' b 1 1- yaklaştırmaktadır-· 
Amerika arın .. h.. ı .. a 1 a':' atı sa, yapmışlar, vangın ve infilak bomlm- üeıı ıdama mahkum etmistir Bütün sının Larotelden ogrendıgıne gore, ba- - . . e e ı ey~e. ça ışı · . · kın ba r:.- o ur gun aynı man.tı: ları atmı~lardır. H:ı lk arasında bir emval ve emlakinin müsarler;:-ıine de !ık avına çıkan 2 Fransız gemisi bir d~gını v~ ıkı t~raf ~uvvetlerının . 15 .. ~yn~ gazete, ?.ephe mınt~kası il~ 
b Y ~ını açarak kuvvetlerını kaç ölii ve varalı vard . s· d' k karar verilmiştir İngiliz denizaltısı t,.-ırafından 8 tem- kılometıe gerı çekılıerek arada bıta- but.ul_l ~ahalard::ı.l,ı Sovyetlerın, kenclı-
0r:::.ktıı~~ aracaktır. Bu suretle ne clar alınan. haberlere ~Ör;mh~~; :; RED ı ' . 1 1 muzda batırılmıştır. Batan vapurun r~f mı~~ka tesisine çalışıldığını le.rını .K~zılordu askeri U!liikl:i etmeleri-

Gayet ·bas't· A . . . n:ı/iinde hiç hir hasar ol~amıştn·: DED LEN 8 R TEKL f miiret~b:ıtı Larotele gelmişlerdir . .soyleınıştır. n~ ve ıkı m<'fk?:c a~asındaki harbe ~ü-
meydan mu~ . ~erıka, ~tlant~k Ayni aj an~a göre, uzun menzilli Va. ington 11 ( A A ) - Fabrika- Bunların anlattıklarına nazaran va- Ba.wekilm in söylecliğine göre de tlın ~u~re:lerı? le So\?'<;tl('r cephesı~-
yamnda ye. :;::::;•::;!~.~·~:··~;·:.~ b;'. Alm~n ba!O<"Y"''• M•nşta bi< in- tödodo işçH~' .,..,;ndaki ;htil&!Jan pudm b;, lngiHz don1'.alt~" tarı.fm- p~,~ b;ıyük •lç;a; P•~ hüküm•tinin %~ ı'.l!"'k <>l•m•h•m ""'"'k d•-
emniyet sahası 

1 111 
d bn 1 gılız kafıle~ini ateşi -.ıltına almış k:ı- halle memur komitenin tavassut tek- dnn durdurulmuştur. İııgılızler Fran- b~tun devletlerın teklülerini reddet... Ç k'I • ff k 1 

dan tutunuz ;~~uz n anın ga~ .ın- ıileyi geri dönmeğıe mecbur ı>tm'istir. liflerini reddeden milli müdafa-.ı ima- sı.z halık~ıl~rına tah!isiye sandallarına mış. olduğunu söylemiş , bunu ic:ı. - 1 - .. e ı ~ege muva a .• o amı~a.n-
kadar indir.,,'cektir P iutu) denızınk Alnı:ın deniznltılaı:ı, son bir kaç gün- !ut fabrikalarına devlet tarafından hınmelerını emretmışler ve sonra da l>eitıren sebepleri tekrarlamıştır. l~~ ~~~tfkıl ç~t~l~r i~şk.ıl .etmelı~ır-
Aınerikan suları harit~;ıa arı. art~. dt• ceman 27 bin toııiliıtoluk 4 İngiliz el koııulma~ı hakkında Ruzvelt tu. vapurlarını batırmışlardır. 'l'nhlisiye x . kı~ ak~'l~~l~rındv~ye ~rnın. en ~ a: i~in İngil terenin deniz na1i:ıiy~~~:e.!~ li1.::ıret. ge.mi~ini b::ıtırmı~Jardır. ı afın.d~n yapılan teklif mebnsan ~,nndaFlları?da bulunan b:lıkçıl~rı, <li- BERLINDEKI ÇUNKING lfızı~dıı: . .Flski thttıa?:Xtirgız~~le~: nıyet altına alınacaktır Am b Ilel~ınkı, 11 (A.A.) - Rus hava meclısınde 91 revc karsı 170 reyle g!er ronsız b:ılıkçıları 1,urtaunıalar- 1 1 '-"ırdım .etmekle ikt'f" tg . l' 

1 d 
. ma, usu. t"ı·tliyeti diin nz l t " ln H dd d'l . . . . c ıı· CLÇ S ·'' ı .. e meme ı, ar a Alman deniz ve hava kuvv t- '.' • · 0 mu .ur .. 1 ~ ız a- re .e ı mıştır. · & kendilerine düsen mühim rolü ov -

Jeri tı:ıgilizlere ve nakliyat yap:n ~~~furbombarclıman edılmı~ır. Hasar . .. .. . . C b •• . • ~ Berlin, 11 (A.A.) - Çu~king hükü na malıdırlar. Hayvanların geri geti-
Amer.ıkan ~emilerine hücum edemez- j Londrn l1 (AA ) Al . . F~~~t bu.~un .hubu~at ım?a ~dıleme - e e}uttarıktakı lngıbz metinin Almanya nezdindeki elçisi, dlme.si, yoHurın tahribi ve Sovyetl('-
Ier mı, denılecek.. _. • • ·. · -. maıı ~eblı- mıştır. ÇunkU henuz yeşıl bır halde- 'l • h ,. memurları ile beraber ilk fırsatta rin ayni noktada ilerlıeme;;i takdirin-
. Şüphesiz, edebilirler, zaten Ame· ~~~~~~ ~~ı:ka~ıı" d:ııı·. '.11ahımat.~erılmc- ~ir. l\:uhare.be s:ıh~larındaki her ey, gemı erı arekatı Amerika yolu ile .Çunkinge dönmek de bu yolların tamiri i ~l~ri ~unta • 
rıta - :ım~~ya. h.arbi de bu şekilde h:ıh~eclil~~~l~,ı~l · ~~~·\~~~~~m7:~t:Jından \~~t kanlık~ 1~.ha~ın ceı'eyan .e~tiğini . L?~dı:~·. 11 (A.A.) - Lalineadan üzere h-viçreye hareket •etmiştir. zam şekilde yapılmalıdır. çı aca degıl mı dır? Ileh:inki 

1 
' AA ır. go~ crm.e. e. ır. us askerle~ının ce- lıılclırıldıgıne göre, 2 mayin g'(!misi, 000 Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet sa-

Ruzvelt, bazen hiç sarih konuşmı- W. t . . · . ' 1 h \: . tıd-" .. Pnnoma :s'.~ı:etle~ını bızza~ Almanlar hıle teba- refakatinde 6 ticnret gemisi Akdeni1~ BUNLAR NE GEMiLERiDiR? hah tebliği : • Y?~·. Fakat harekatı ve kararları a~: f.s1!11n m~t a ~~·· kı ı~) or: . ruz etlırmektedırler. doğru hareket etmişlerdir • . Perşenbc günü Ct>phedı> ehemmi -
dılı?':11 göyleme~iği .. şeyleri ortay~ vakı~~ı~ fY~ı \~:r~f.: er ,er !l~Y;n Uk.r:my:ı. sahas~n: ziyaret ed~n 4 Muhrip, 2 karakol gemisi ve bir Stokholm, 11 (A .A.) - 3 •abancı yetli bir ~adise o lmamıştıı·. Sovyet fetır ıyor ve galıba dunya, onun harp lJkranyad~l ç :ızami tat~i~ug~·1 e~I~~· 1.0. ~azetecıden hırı .. olan. ~~ıhalıır, çok .t~yyareler refakatinde 21 ticareti gemi Okland adasının şarkınJa sahil t~y~·arelerı Ostrov ve Novogrnd -.ara;ını da anca~ ko~gredeki forma. ve kL-meıı muvaffak o e ı _ m2' e j azısının, sonunda şe>yle. dıy.oı.' ge~ısı de Atlantil:re hareket etmek üze- boyunda mayinlere çarparak batmı - \ olı.n~.k mıntakakınnda düşman zırh-lıteyı tamamladıgı ıun öğrenebile- B'lh 

1 
kt 'k h !maktadır. - Rus zırhlı otfımobılleıının ev:ia- redırler. 1 tayyare gemisi ı kruvazo"t• tır ş Iı ctiziltam larını bombardıman et 

cekt' ı :.ıs:sa e e · rı · ava sn tes·satı fında Al 1 b ·ı h t .. • 6 · ' 'I · · 1 · -ı r. ORHAN RAH i Ö kullanılmaz haİe getirilmekt~di m "şl n·d · man ar ı e ayre e dtı~ - muhrıp, 3 denizaltı gemisi Mala li- Yaralılar lsveç limanlarına alınmış ~~~-er.dır. Sovyet tayyareleri garbi 
M G KÇE r. u eı ır. manında bulımmakladır. ve Talmakstan yardım gönderilmiştir mnpyı gt>çmekte olan diişman kı-

• ·-- - Ye>ıll fon~r mi? · talarına da muvaffakıyetli taar ruz -

d 
. · V<' il fener mtıvdnna çıknc.,l· Ru T srarengız enıza t geJdı; _ m n anm1elerın ı bombala'rrl?Ş-Hırvatıstanda şiddetli - EYet .. Rıı civ:ırc!a birdenbire üçl~F. • d • 1 1 

1 Nih~yet, t:ır:ıssud mahallinden bir ses 
13~~a. ;uıı~n1:1:!ııkır v~ _yerde bulunan 

te bn ler lırıı la clikk tli ~lt;~l;Z ' .. .. ı 1 - . 1 ar - Amiralın kr.yığı provadan g·e- l?ı~~ır. ı . 
.. ~:~ğrcp'. 11 <;'\;A.) - l>i\'anıharp Biraz onra. hakik;ıt<!n fenerler gü- A• h , liyol"!... t• .. ava mu ıarebelerııııle ve dilşman hukumlerı, V<'rıcı telsiz makinesi ründii ve tar:ıssuıl mııhallinde bulunan şk, harp, de şet ve macera· - Silvari; ıımiralm gUverteye };'~) ~r_e meydanlarına karşı y-:ı.pılan 

kull
• n'l ıl l" "'~dikli <'. H''tı,stı aJı'nı' ]:<>!dırdı "n p,nr. . it kolayca çıkmncıı için lazım ae)en t.ed are atta Sovyet tayyareleri 28 düş-

• ' 1 • ı ar ve < ıı~mnıı radvosuııu "' • ... - ... • ,c " l 37 .., nıan ta · · t h · 1 ciınlcıyenlert> ıle teşr.ıil t>dilnıi~tir. ınağı ile bir istil:am~l gö terdi: · ' . - • - birleri aldı. k nd'l Y.Yaresınkı a rıp etmiş er ve 
---x -tşt.e :ımimlım ! m:ıruzalta bulundu:.. «Bu karanlıkta ve bu korkunç cleniz- .• ~mira.l; .neşe ic;inde idi. ltimad et- ~si 1 e~ı anra • 6 :tayyare kaybet • 

H b 
• Ve fenerleri gösterdi. A mimi; -:- Maalesef ınoto•· çalı~mıyac:ı:J< de kayığa binmek karı akıl değildir tıgı gedıklı çavuşun yüzüne baka.- m Merıır. · 

a e şıstan harekatı gediklinin yanına yaklaştı. vazı.vetted ir . Çünkü çok kuvvetli o - Amiralımı z, biraz delidir. Bununla be~ rak !.. . OS' .ova, ı_ı ( A:A. ) -:- Sovyet h~t-
Londra, 11 (A.A.) _ Habeşistan- - Ne gördün, evlildım? lıın dalgalar pe:''aneyi hav-aya kııl- raber ııansı ac;:ık bir adamdır. H r te- - Haydi Mıık -dedL işimiz oldu. laı_ııı<Irı:. 3'.~ptı:;ı hır g;:d!kt.cn geçmek 

ela I>ebia Tagoruıı zaptıiıda G sahra - Efendim, ~ıı i tikanwtte ıleniz dırıyorlar. Bu ıtıbarla, büyitk fililW- ~bbüsilnü her h·ıngi bir tehlikeve Artık kayığa ihtiyaç kalmadı 1. Son t~::;ebb ıısuııde bulunan bir Alman 
topu: bir çok mifralyöz iğtinam l'Clil· ~:ı l hında... rı hazırladık!.. . karşı gele;ek .ifıı. ediror w <laima ~;a ra camira l M:iJner için hiç mutad ol- pıy~dc fı~k~sıımı ric'at hattı kesilmi .,. mı~t ır. - Tamam; onlardır! Amiral; emri vaki karşı;;mdu Jrn- kayı da kurtarıyor.~· ' - mıyan1> tam bir neşe ile süvarinin ~ı~·k 0 ''.Ye u~·~t~er! tarafından bu 

:\f e~afonla hağırc!ı !.. lınca itirazd~ bulunmadı. Paltosıınu Bu mcvancla ceza gören 'k' l'kl' koluna gireli: . B a ımha edılmıştır . 
- Onümiizde, .~ağa doğru: mü~el- giydi ve büyük kayığa bindi. SeJdz çavuşu wukat~~1el;ı:in" dcv~rr: :~ic .10r~ - Pitman -dedi- bu k:ıranlıkt::ı ve t u har~ket .esn.asında 100 k adar 

Yakalanan Alman 
vapuru 

Londra, 11 (A.A.) - Riyo clii ja
ncyrodnıı hareketle fhmlııırga git -
mcktc olan 7200 l.onilatoluk Horme~ 
adındaki Alman vapur ve deni~ 

les üç ye~il fener görlindü. Telsizci bahriye neferi kürek çekiyordu. AY- !ardı . Fakat bu sefere dah; laf'/ J. bıı korkunç daJğanın dehşeti içinde '3nk ~atrı~ ~rlı ~!fl!S• 35 den fazla Al 
hiitiin gemileri' şu t.eli verııin !.. rıca g<>dikli bir çavuş da dümc!le e~ıe konuşuyorla.,rdı: ~· ı >ır r,~k cazibedar bir kadınla yirmi da- ~an ·1: erı 1~~~t~rülm~s ve 2400 e~ir 

- Yolu ke~iniz !. Bulunduğunuz oturmuştu. Gedikli çavu>ı; denizın _ A . . . kıka kadar mutt.'.l~ıl konustuğum:ı a ııımıştır. ı~ h ım mıktarda tech ı -ı·t>rde clııı· ınuz !.. m:ıruf kurllarındaııdı. GÖğ~ii maclıtl- K;nlra.ı •. nel'Cye gıdıyor, acaba?. inanıyormusunuz? zat, 
2

8 top. hır çok mitralyöz, 30 a-
Enıiı·: del'hal t e l~iz]p vrrildi. · al:ırla dolu idi. l\Iu k i:ımini tıı~·ı \'or- ~u.i n•·l~~a~~~~ !._.ra~nt, ~-e~ h~ld~t hu- Sii\'ari; fır~at bııldukr.:ı amiralı ile ra.hf ve SO motosiklet iğtinam .ed il-
A mıra I. tekıar megafoııla b;ığır- ~~.ve ~miı:~ı :\Ii.lerin en ~ok itimnd el- diği ı~ı~ıhal~kak;;~,et <'il ırıne gı me- ~by. lnıeği JJekiil~ biliyordu. Bunun mı~/

1

'·i rt dı: tı~:P bı:· a·~kerd , B~ıntın.Ia bel'aber , _ .. ·: . . uzerı ne -0~şayıcı bır alay tarzı ile: b"v~ş ~g ~n: 11 (A.~. ) - Sov.}:et 
- :\lotonınıu den· . d' .. ı clumenı, bızzııt amırnl ulart> edivor- he hHa~~üı~ı denıılerc b.ıhşetmış olan - Amır:ılım -dedi. vani gece pe- Ru. ukl elçısı Uman~kı, Cumhtırreısi 
Fak~ıt sii\'ari bu € ız~ ~~. ırını~t·. du. • . ın r. angı bı~ adamın, elbett~ yegtme rileri~·le konuştuırnz d;mek istiyor - ~rve ti(' konuştukbn sonra gazt>tc- • 

A .. 
1 

•. r:ıı e ı ıraz e ı. , . _ a~uka!'lı clcnız olur ı. • unuz öv le mi? cı ere ; 
. - . ~ır.ı ım • denızdc kuvvetli K~1yık; amıral b:ı.nagıın ta~ıy:ı~ Bu itibarla, :ımiralımız da maşuka- D . . . . . - Rei~ Ruzvelte, Sav retler A J. 

AVUSTRAL YAN iN VAPUR +-; 1 ırlııt.L \ •1 ~ l'lfotorunuz: dalgaya da- torpıtodan ayrıldıktan sonra siivarı sınu kavu~mak il?..erc gidiyor 1 k - .~le olsun .. Evet bır pcrı ıle manv·'.J. harbinin in ki saf J h kk d yaıı:.ıc:ık ·rt·nclar kuvvetli değildir. Pilman saatine baktı. Sonra nöbetçi İki ··· el ... , - b 1 d 1 ·;· ı onuştugumu kabul edelim!. . Gaybıı iyi haberler verdim ' ı :ı ın :l 

ZAYiAT' 
Çok hafı ır. Çiinkii! Bu itibnrl~ı zabitini rağırdı: fıı7.J ~ 11 ~.gu ~dııcge füJ ~ 1 ~.r .. . !"~ıkr:t .ıC'tım ·esnasında gemide bir ~eyler ol D•m'ct' · 
büviik sırndallıırd"ı1 '·ı·r··ı·ıı· ı· ıa·ı· e' R' · , kn 1 raı" :ı. ı erı.)e gı emezlerdı. Çunku anıı- du mu '! " ı., ır. 

·m·\·etleı 4miz t:.ı aH>ıclaıı \1ahılan _ 
ıııı .. miirettabatı e ir ecliln;btir. 

• 
1 1 

· . . " u •~ ı ı ı - - ır ı-ı:uıc "Onı·a, • mpan·ıyı ra ıı- ın çol· ·t b' el H b • t • •k . c\:rorc, 1 (A..A.) - .·evyork ler daha ıyı olur!.. cak~ınız' Soııı·"a on clakika b"ı· b y!lZ dur;., ~ sekı .vl:ba'!111:!111Sız ıra nnı ol- -;_liayır: amiralim!. Hiçbiı· ı:;ey yok! a eşıs an ve ınb amı 
T:ıym gazete;:ine göre, Avu~tralya 1I:ıyır 1 R" "k t · h ,.. • b' 1 e .. unu pe a a ı ıyOTlardı "akat o anda sUv · b ı L ı •r:carct nazırı, Avustr:ıl"a.rn ait som•k d.-; ... ııçu . mo orumuıı~te- ava fişenkleriııden ı!'er tane atıı- Torpidolar· mlidhh; dalga.l:ırın "ze- en 'ı .'k. d'kl' . arı; un~ an az Ç" O~H ra, 11 (A.A.) - Başvekil t ! , ,.u ını ... • caksınız. Amiral. ancak bu tertiple bİ- rinde durmu • b ' . "t '. u ru e ı ı ge ı ı ('avuşa vermı~ oldu- orçıl avam kamarasında lfabeı1Ji-ırl\·~. c epolu Avustralya vapurları, - kE~~~der iniz! Anıiralım !.. zi tekrar bulabilir. b{'kliyorclu şVe ı~ı:aa tc.~~rı s.alla~ı~ ~an~ezayı hatırladı ve duyduğu vic- !erin esard -:ı ltında iken ç ~k hüvÜ k 

~[in'~~ b~~~~~\;e~~~~~şl;r~~r.hir ııi~- :i ~~~·t~ıa/aa~ab·d?kikld~onra g~dif- d Pditm:ın; ııonra kendi kendine mırıl· ~n da!:ikacİa, bi:~a~ae~~~n~t~\~~yo~- ıın ~e=:~~~ae~ ~~ri~Jmaf iç~~ da0m!.ra- ~~~alimef 'ku ~ra~ıkl:ırını , fakat ıı.lmc!i 
· · ırı ge ı ve 11mırıı a an ı: u ve karanhk kııı.mcm ayrlın lanıyordll· dii: · · •· • (eSe megı şun· 1 

• ~~. ı rıyl·e• har eket etmiyecek-onu Var) lerını soylemiştir. • . 

-


