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Ankara, H ( re icfoıılaJ - Konya belediyesıne 

{Chirde kt>n<li hesabına 'eya bı r başkası ·asıtasiyle 

namına otobUs i şlHme lıakJ:ı \•erılme~ i Vekiller He
yetince tasdik olunmu~tuı 
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1 Almanlara göre 1 ı sovuetıere göre 1 
Yarma harekatı Garp bölgesinde 
plan dairesinde iki şehir istirdat 
inkişaf ediyor edildi 

Fın kıtaları Ladoga gölü 
sahiilerinde ilerliyor 

Romanyada üç petrol 
kuyusu ateş aldı . Ba-
sarabya cephesinde kar Kızılordu Moıkova.da bir ıreçid resminde 

Bütün cephe boyunca 
şiddetli muharebeler 

oluyor 

Üç haftada Alman ka· 
yıbı bir 1nilyon insan 
2300 tayqare, 3 ,000 

zırhlı arabadır 
şı/aşılan g~lükler ı · w 1 

Brrlin, 14 (A.A.) - Alman baş A k -" 1 .T • t : kumnndanlığının tebliği: s e1fl v azıy~ 
Şark ccphc•ini yarmak için y:ıpı- _ _ :lfoskovn, 1'1 (A.A.) - Snb.ıhın ilk 

lal) hnrekiita plan mucibince devam J ,- gn:ıtlcrinde neşredilen So\'yet tebliği: 
edılmektedir. Fin mareşalı :Manner- ş k h 13 temmuz günü Piskok Vinosk ve 
h:ıymın kum:ındası -.ıltınd:ıki Fin or- ar cep esı•nd ••h• Novograt - Volinsk mın'takalarında Bay Çörc;il "" 

ula'.1 Lndogıı g?lünün iki. 'ahilin • e mu ım şi<ldetl.i ve.amıdan_e m. uha.rebeler olmuş Londı·a, H (A.A.) çw ç·ı· tku Bütün Loncir lı 
rl en ılerlemektedırler. Torpıto muh - a t Ş l b böl or ı ın nu -t~.r. ıma ı gar ı . ge.~ınde makineli - lngiltere baş,-eki- lnr önünde söylilr o-

f:~M:ıarşc\~arr2dtıS~o·b'l·i~ır~eit: karakol gemi•i b::ı- de' .., ı• ı•kıı•kıer oldu du~man kuvvetlerı taarruz teşebbüsün li Çörçil, biri Hayd- rum. Hitler. S<>n en _ g ş de bulunmu~tur. Bu taarruz kıtnları - parkta, diğeri Lon - N • Al ~ıddetli t::ıarruzlıırd ::ı 
mızın muk~vemet~yle dur~u.rulmuştur. dr:ı. şehir meclisinin azı manya lıtıluııduıı. :-rem leke -

Budap('Şte, 14 (A.A.) - :llacar DU~man agır 7.ayıat verdırılerek tard öğle ziyafetinde ol • r · · b" k 
l>aş kumandanlığının tebliği: olunmustur. Garpta lyovin ve Loba _ mak üzere iki nutuk •ı Jh J ınıızın ı r ·ısmını 

m~~~~~~~t~~h~\r~:a~~~~1üd0~:fa~~- Alman ve Rus tebllğlerindeki tezadlar. iki tara. ;f~~ı:!:;~~:~:k~~1:~~:~ t~;:~1~-~a;i~:= iragö:~:F~~~iİ hedef- ı e su yapı - ~~~~~J~~ be~i,.~~ıi;~ 
nmız bu nehrin ~::ırkında rlüşmanı f . t "dd' 1 de kunetle~ıyle kı.t:ıları;nız arasında ler gözetilmeksizin mıyacaktır anda, bu harabeleri 
t 4'kip ediyorlar. ın zauıa 1 ıa arı• Şlmaı buz dllnı·zı·ne geçı•rıı. cereyan eylıyen şıddetlı muhnrPbeler yapılan Alman taar- sizin memleketiniz -

Rumen tebliği : il 'levnm ~tmektedir. ruzlarının ingiliz a. de de sizlere gö;tere-

K_:<l~~;a~~1!i~~~~:U- !~ı::=~dre_: mek iste.nen. has~ahane vapurları ne iş görebilir? -=-Devamı dördüncü sahifede - ~::ın~: me~l~~ı~ı~~: Çörçil, Almanya ve ~:r~;~na n~:ı~~~~~ 
Şnrk cephc:<ındckı harekat hakkında !ikametinde siddetl· . d S ı• • • C ~ivil müdafaa teşld - ltalyaya karşı en şid- ulkışhyoruz. Bom -

Suriye harbi kat'i olarak iki gündenberi mühim haberler gel . harebeler ol;;akt:ı bu~e ~nı: ana ı:ıu - e ırımız ve e- liitının <lnh:ı. geniR d ti" h h .. l ba imalatımız arttık-"h b ld mektNlir. İki, üç gün ev,·elki haberler li b. Le . ' .. un ~gunu, şıına. ta::ırruzl::ırı karşıla - e l ava ucum arı ~a. sana daha fazla 
nl ayet u u cephede mühim bir teberldiil olmadığı- Algar it nınglrad bolgesı_nde motor!(\ vad Açıkalın m:ı.ğ:ı. hazırlandığını yapılacag" ını so·· yledı' yangın ve infilak bom 

. . . .. · . mnn aarruz arının zayıatla tnrde d" b k d l 1 ·· d • · ııı bıldırırken dun ve bugün gelen -Devamı ik" . hif d - uşmana ilyü ::ır - ıa arı gon ereregız. 

V·ıson e Dentz haberler çok mllhim tebeddüllerMn -- mcı .. ., e - R.b t 1 beler indirildiğini, bunun her ay ~id- Son haftalıırda yapılan taarruzlar Al 
1 V bah•edi.ror. Alm::ınlprn göre, St::ılin • • - ı en TOP 8 det kesbedeceğini söylemiştir. mıınların harbin ba,ındanberi İngill<'-••t k • hattı bir çok noktalnrdan yarılmıştır. lngıhz _ $Qyyet •• •• · •• Çörçil •özlerine şöyle devam et - reye attıkları bomba miktarının yarı -
MU are eyı Şimalde Leningrat. cenupta Kiyef mm noruc.tuler mişHr: - o .. vamı dördüncü aahİf~f'd -

tak:ılnrında harekat inki•af etmekte- a 1 x. y 
imzaladılar dir. L'tov,;k civarında Stalin .. h~ttına n aşması 

nu uz <><! n .Alman kıt ·"rı . ıuh•m ı;ı. 
ğmnk istihkfimları za.pl ve 165 S-Ovyet 

Fransızların Suriyeyi tankını tahrir veya iğtinam etmişler- Berlin ve Tokyo anlaş· 
dir. 

şerefle terketmeleri Şimalde Alman kıtaıarı E,toııp manın fili sahada kıy-
temin olunmuş/ nın So\"yetlerle olan. hududı~nı~ıı l'.ey- meti 0Jmadıg" 1 kanaatı"nde 

. ponı~k ~arkında unınp;rad ;<tıkanıe • 
Berlin, ı.ı (A.A.) - \'L~iden D. tinde il< rlcmcktedir. H:ılen Leninı.rrn-

N. B. ajnıı•ına gelen lıııberkre göre, ılın .l.!nıan kıt:ılarının tM:sik mmta - Londra ve ıııosk • 
Suriye ihtilafını halleden anla~ma kas ına ı(!rdiı{i clı> bildirilmck!edir. ~1:.- IYl.ı OV Q lSe 
bu . sabah general Dentz ve geı;eı al c::ır rrıdyo,;11 he, Ki;efin <ukutunun bir dünya vaziyet ini de-
\'il.•on tarnfıııd:ın imza cdilmiştır. giın ırw.'!<'lr'i olı!ııfrnnu lıilrlirmi>tir. .. • . .. 

K~hir,•.__ı.ı (A.A.) - Ort:ı ~:ırk ıııı id~iıılııı ıı m~knbil So\·~et!er: I;i- gıştırecegini söylüyor 
r,snıı tl'hlıKı: tm·•J.., Pı • u\· ,.<' ~o,·ograt, \olımk ıs- ııc"kov:ı ı ı (AA) S t. ·ı 

12 temmuzda ,\ kk:"ıcl:ı p:ır::ıfe Pdi- ba;ııt · dni~si rris · m.unvin· 
0 'I:; ıstv-

len km!~t.nrr1kcnnn;''. şibd\tct~!k ;'!il- KNQKS ol YOR Ki 11 Le)'nıınttn hulun:ırıık, Jnı.riliz _ ~~~·~t 
~ette ır. 1 mzk.at ıçın ıır- ır ır ,P - :ınlaşma>ı l>eynelmilel vaziyeti esa•ın-
an ı y:ıpı nen · ır. d::ın dejriştireıı ,-e tarihi bir manası 0 . 

:ll~ha;nnı:ı.~ h~l.e:ı .~ıı:rm ıı ~tur. H u· 1 • lrın mtihiııı bır Ye•ika olduğunu sövlp 
~utarekeyı Vuıı hukumetı arp ıt erızm· ıı;iş~~~· LOZO\'>ki, Hitlerin SovyeÜer 
·~z.alamıyacak ,. . • _ t bırlıııınh k::ır,ı A \'rupa milletlerinden 

• , ı~'· 11 (,\.,~.) .- : ışıııın ·.~' m:ı- l Iha m·· _ mürekkep bir koalisyon vücıı<le gc·t;r-
lumnt' alnn ~n.ılıfıllerıncle tıc •. an o- e su u meğp teşclıbil.-ı ettiğini, fakat lıu siy:ı<e 
hınduKun:ı gol general Dcntz _lııızı h • tin iflıi~ etmi · bulun,.ihınu da beyan 
t;knık mei'ClPlrr lıakkıncla hOku.n~<: - racce tır etnıi.ştir. Sovyeı btihbarat dairesi ı·ei~ 

Mülakat Şark cephesin· 
d~ki karargahta oldu 

tm mlltnlensını alınnk uzne, lngılıv mum· ini 8iizl<riııc şöyl<> rlcvam etıni~-
lerin mütnrak., ş:ırtı.rıııı l~ıırbiyc ne tir: Fon Ribentrop 
z~retin• bildirıniş1ir. s~ cıhe.t. t!hcm Evvela Amerika komi- - Hüyiik Britonynnın ynııı;d::ı dün . Rerliu, 14 (A.A.) - Anadolu a -
mıyetle k::ıyılrdılıyor kı, .lngılı.~lerle yııııın rıı büyilk s:ınayi memleketi olan J'fi!l«ııııı~ hu~usj muhnbiri bilrliriyor: 
Fr:ınsız!:ır arn~ınıla h~nlı.z m~!ar.e- tesi Knoksun istifasını Am~rika \"ardır. Almanya ile tabileri .'.f'llrkıycııııı Berlin büyük elçisi 
ke ka~'ı o.lnı,a)' r.kdedılrı:ıı' degıldıı-. hürri.reıe :isık milletlerin vücude ge- Hu•rev Ge_rede, beraberinde hnrici-

. Surı.ı·e ıht.ıl.ı.fının h:ılh hakkında- ist~yor tirriiı{i birlii'e kar~ı koymak rnecbıı _ Y,e vekaletı ıımumi katip mu:ı.vini 
kı anl:ı,mn. Lıızat general Dentz ta- riyelindt'dir. ( evad Açıkahıı olduğu halde cum:ır 
r~.fı~dan. ~mzalanncaktır. ı;:ran':ı Eğ<'ı', Avrupa milletl€ri bi,;!eşecrk t~~i gü.nü Almnnyn hariciye nazırı 
hukumetı mılt.ırl'ke hakkındakı nok. ol ıırlnr"-l, lfitl ' r iki ,·e Jı:ıttiı dahıı faz. Fon Rıbentropun şark cephesindeki 
tai nazarını lıildirmcklc ber~.b_' r, an- la c.-pheılı• ('arııı~mak z:ırıırelinde ka- k:ırargiihına giderek bir kaç saat 
laşma~1 ı imz!'lnmır~calctır. ~ ı • ı~e .b:- lac:ıktır. kalmı•lardır. Bu ziy11ret, Türk _ Al-
Yon o.ıın?••Kıııın g~re •. Sıır.rp !htıl_ıı- Arnerik:.ınııı. lngiliz - Rus anl:ışm:ı- ınıın dostluk paktının musaddak niis-
fı mah:ıllı ve ask<rı bır hadı;:e<lır. -- 0f'Vam1 dön'liincll ıalı if,.rf., _ hrılrıMnın tenti•i için Berline gelmi• 
\' ı: I'rcmız hü kılmetin!n •iy:ıscti ile olan Cevad Aı;ıkahnı Ribcntroh~ 
:ı~ııkncl'ır dci{ildir. V" gere'k Fransıı: takdim için olmuştıır. Samimi mil la-
hılkürnetinin lngiliz hlikilmctiylc o - Ak denizde yenı· l<atta, Türk ric:ı.li gösterilen hüsnü 
lnn miin~•ebctıe;;n<>, ıtPı:ek ı:ran.ız k_ahııldE>n mil•aid bir intilxı edinmiş-

Rodos adasına Al~anyaya kar. 
dün geniş bir ta- şı hava hücumla

arruz yap~dı rı devam ediyor 
Trablusda gemilere hü- Dün de muhtelif hedef· 
cum edildi. Bingazi ve lere gece ve gündüz ta-
Derne de bombalandı arruzları yapıldı 
Knhirı', 1•1 (A.A.) - Orta şark ln- Loııdra, 14 (A.A.) - Hava nezaro-

giliz hava kn,·n•tleriııin lııı rık~nnıki t ııiıı t<>bliği: 
tebliği: lngiliz avcı ta~·yarcleri ııııı lııınaye 

Ainr ing;liz bombardıman tııyyar<'- sinde bulunan nğır bombar<lınımı tay-
1.ı-i Librndnki mihver kuvvetlerine ~· areler i sabahl'yin erke nden Şerlıurg 
inşc ve ln:ızını nakletmekte olan bir H ııvr !iııı:ın ve dokJarıııa , . .., bıır::ıc .ık . 
himayeli gemi kofile,;ine Trııblu• açık gemiler<• lıiicum c tıni~ leı-cl i r .'Prhurg· 
lnrındıı hilcum Hnıi~lerdir. Yedi bin ela nltı hin tonluk bir l!"c mıl"e <:abd 
tonluk bir gemi yakılmış, petrol ve mü olmuş, l·ir fııbrikay~. lokn;ımt i f ı!epo
himnı:ıt taşıdığı ~aııı lan Uç direkli lıiı" lnrııın °0 alı .- tler ka)'ı!~d ilm !ştir. L:ı. -

- O .. vıım1 ikinri aah if.,d,. - 0f'vam1 dördüncü aahifel'd -
r 

14 Temmuz bayramı 

Fransız mille
tine mesajlar 

neşredildi 

Hür, müstakil ve büyük 
-:-Fransa kurulacaktır 

Pelen de 14 Tenınıuzu 
hükOnıetıyle Surıye lıUkumetı ::ıra - ı •ı• f tır. 
Rlndnki mUtıa•d>ı>tkre t::ıalliıku ~·ok - ngı iZ muva - --- matem günü ilan etti 
tur. 

nundan Laska iyi malumat al:ın fakıvetle • Londra, ı.J (.\.A.) - il!iittcfik 
Frıımız mahfillerinde be~'Sn olundu- 1 - rı ~AR E.T ı.ta:::t milletleri temoi} eden deYlc! Rdam-
ğuna naznrnn, 1 ngiliz miitareke şart- 1 ları, 1 J temmuz Fran.ız milli bay -
!arı münhnsı r:ın a<keri hu•ıırnta şa- ,I E k' J , ıamı münasebeti\"le L<'Hdrada Hür 
mildir. Beş mihver gemisi tor· s 1 zmır parçaları Frnn>ızlnr tarnfı~dmı ne$redilmekte 

Millareke 4artları: • AlbaY Knok& ·ıı k b ld l'ilkil ik cih• tleri, Hisaraltı, f:ımirin olan (Frnn~a) i-.mindeki. !\'37. .. ·tcye 
\'i~i. 11 (A.A.ı - Akkiida pr:ıfe \'a~iugton, 14 (A.A.) - ~meri~a pı enere atırı l eiki Türk üslubunda kalmı, parça- birer me,aj göndermi~lerdir 

edilen -.ınlaşma bug!)n imzalanacak- bahriye n:ızırı AJbnY Knoks bır müla- Lonrlr:ı, 11 (A.A.) - lng!liz a- lııı-ıdır. Buralarda Türklük ve İzmir, İngiltere hariciye nazırı Eden, 
ıır. :\Iütarckennmede Fransızlar için k:ıl esnıı•ında beyıın:ıtıa . ?ıılunara~ m i ral!ık daircsin'n tebliği: hatıraları ile, ağaçlıkları, camileri, m~s:ıjmda demiştir ki: 
mücadelfye devam imkiını k:ı.lm:ıdıjb lng iltereye yardırıı.~ıya~~tı!1ı.~ ~merı- Akden!zde faaliyette bulunan tah - kahvehaneleri ve dükkanları ile ya - cl4 temmuz mücadele ettij;imı.Z General Dögol 
tc:<lim olunmuş, Frnnsızl::ırın Suriye- kayı harbe götürnııyecegı!1~ umıt ~tti- t~lbahirlerinıizden biri, buııd"n evvel- fa!, durur. Simala.r belki çok deiü:· hürriyet mefkılreRinin ,eml~olüdiir. : vctl" riniıı muttarit ayak <Mleri 
yi şerefle terki görilştilmliştiir. l\Hi _ !(ini söykmiş ve şunları ılave etmıs - kı bir t:ıarrıızd:ı ,ak:ıtlanarak i,;tan- mıştir. Fakat gelen sesler ve panora- K::ılblerimiz barbar ve vah~ı •.mu~-,. bir defn daha Ş:ınzeılzeyi ~ınlat:ı -
tarekı'n::ımenin metni -neı;N>dilPcek _ tir: bula iltir:ı et mi• olan ,.e bu defa tamir ma, gene o eıki ve r;üzel l:ımirdir t<>vlinin boyunduruğu ııltınd::ı ô1mdı cnltır. Müttefiklerin zaferine \"e 
tir. Fran.~ız kıt::ı!arına ::ıskeri şerefin - Fakat bana ~alır~a. nazil!i:'e ~::ırşı için italyaya dÖnmekU! bulunan 5200 lluraları, mümkün olduğu kad~r ıztırap çeken Fraı;sız milleti lie he- Fran.,a n ın kurulacağına ol::ııı iman 
irabettirdiA'i muamele yapıhcal.:tır. bir mlidafna harbı yapmıık, f!'ıtlerızme tonluk Kolomba vapurunu batırmış - muhafaza etmeli v" aevmeliyiz. Şehir raberdir. Harp esırlenne ~ahsus re itimadımız bugünkü parolanız 
Fransız kıt:ılarınııı tabliyesi de dii - tc,limiyel göstererek akt~dılecek bir tır. )lti~elliıh hir ticarı>t krm·:ızörü ve ~oderinleıtirilirken, hiç bir el, hiç knmplnrd::ı hala hasretle kın:ınan ol<ıııı. Yaşasın Fransa. 
AiinUlmüştur. Bu anlaşma, 10 tem- <ulha müreccahtır. . • bir de~troyer hinıayE''inde seyreden hır pli.n hattı buraları raatgele orta- evludları , ko~lnrı ve babaları da General Dögol de şu me;ıajı gön-
mü'z şartlarından başka bir zihniyet- Şikngo, H (A.A.) - (Ewel~ Amc- kafileden lx-ş hin tonluk diğer bir gemi darı kaldırmamalıdır. lıtanbul bile uııutnııyoruz. J?ır ~ok Fr~nsızlar ~·a- dcrnıiştir: 
le y apılniıştır. Y\lAonun miitarckenin rika) komitt-<i diill :ı.k~~ı;ı bahrı~e. na- de batırılmıştır. E:ı-e denfzinde, a•ker ~e~azıtta ve Çamlıcada eıki Türk nılıaşımı zd:ı bızıml e ~~rlıkte h~rbe- c Hür Fram.a, 1·1 temmuzu ikinci 
imza. 

1 
ı.ıra. ınd-rı wrdiği me~ajındaki zırı Albay Knoknıı; ı~tıf,ı ~t:ı;ıe,ını ta- \"e lev:ızım viiktii bir velkcnlt rremi de uılubunda kahvehaneler in,aaını ka· diyorlar. Dunlarııı. talıı dahn guzcl - defa ol::ırak do~t \"e miitlı?fik İngiliz 

nezaket de \'işi de te~lim olunmıı~tıır. lep etmiştir. Koınıte. wr<lıgı . kararla torııillenmi; ve batm{~-tır. . rarıa,hrrnııtır. dir. Alman ordu~unun ve gbtııpomın topraklaıınrla te"'id etmektedir. A. -
Bryrutlo ıqıklm· 7l'll1d• yalnız kongre harP ıliııı .edebıleceğin- . Diğer bi; deniz::ıllı gemimiz, Bingazı . ~ir me.~elcetin huauıiyetinde, ta- liniformnlnr~nın. Fransız topr~k!.11rı!1 kerlerimiz bahriyelil~ri;ııiz. t ayyare
Londrn. J.1 (A.A.) _ Suri~·edek: den Albay Knok~tUl _Am':~.ıka~ donan- {n·nrındn bir mahalde demirli bulunan rıhı, bedııyatı, &oıyeteıinin bir aaf- dan 3:tıl acagı bır b~şka ;yı!~öı;u1!1~ cilerimiz, Ji'r~n.aı;ın ı;_tıklillinden fp

:mparatorluk kuvvetleti n?zdinde bu- ma~ını harbe i,;tırak t~'· l')~>ınde bu- düşman gemilerini top ate•in~ tutmuş- ~aaı ve her ~ey vardır .. l:ımirde de dnha ıd~a~ e~~cek 'e 0 gun ıstık1alı- rııgat etmedıklerını ısbat ettiler. 
lunan Röy1er muhabiri bildiriyor: Iunm:ısını kanunu e;;a.;ı~·e bır tecavüz jtur. 1500 tonluk bir gemi ile bir mar!n una ehemmiyet verelim. ne ve b!ıyü klugune tekrar k~vuşmuş Binleı ce gönülHi, bizim te, kilatımızı 

-1>11vamı ikinci aa~lfede - addetmektedir. ~misinin batt ıiı tahmin edilmektedır. • ** bir Fran5anın cesur, muharır kuv - - De·ıramı dördUncü Hhifeed -

.. 



2 

Askeri Vaziyet 
- Baştarafı l inci sahifede -

Suriye harl>i kat'i ola
rak nihayet buldu 

• 

lANADOLU) 

Sebepsiz cinayet Fuar hazırlıkları 
clildiı{ini. cenubi garbide K.iyef bölge- - Baı tarafı ı inci aabifecLıı - Bir sabıkalı şüphe ettiği 

i~;ı~ ~e .:4-ımaı:.~ır_h1~ . k?.Harının iler- Beyrutun önündeyiz. 0€neraı Dentz arkadaşını vurdu 15 A«ustosa kadar bu••tu••n hazır· }ı>~ ışının onlendıgını soyluyorlar. ile imzalanan mütarekeden sonra, müt Jii. 

Salı 

Gece intibaları <]örlilüyor ki. iki taraf ta birbirine tefik kuvvetler tarafından 24 saat için Fevzipaşa bulvarında bir cinayet ol-
:ml iddialarda bulunmaktadır. Hangi de Suriyenin askeri ve siyasi işgalinin muştur.SabıkalılardanYusuf oğluBay )ıklar ikmal edilmiş olacak Gazetenin aon haberlerini verdim, 
ıa ı·afın olduğu gibi söylediğini kestir- tamamlanacağı sanılmaktadır. burdlu Bekir sokakta rast geldiği Ta- bizim usulde, aahife planına şöyle 
m~k biraz güç olmakla beraber, şu ne- 0€ce Beyrutta ışıklar yanmıştır. hir oğlu l\Ialatyalı i\Iehmedi yakasın- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 7-ırlanmaktadır. Gardenparti hazırlık- bir baktım, mürettiphaneye de bir 
t 'reye varılabilir. Bevrut limanı fenerlerinin ısığı de- dan tutarak: Kiiltürparkta fuar için yapılmakta o- !arı ile mesgul olmak üzere- bir komi- göz attım ve çıktım. 

Cephede Alman tazyiki çok artmış niie akı;etmiştir. Yakında Suriye ile - Sen benim arkamda her zaman lan hazırlıkları gözden geçirmiştir. te t<.'şkil "dilmi!ltir. Vakit gece yarısını geçmif .. So -
t ir. Bu t:ıı:Jik netice. inde tebellür eden ticari münasebetler bıeklenirnr. Lüb- niçin ge7.iyorsuıı. Senden :-ıüphe ediro- :\Ic,·simin yaklaşma ·ı ÜZ€riııe fuar ha Kom}te, geniı; bit- progr:ım hazırlı- kaklar esmer ve hafif tertip bir re· 

1 
i;;;tikametlerden biri Kiyef. diğeri de nanın ormanlık sayfi:veleri~de, Irak, rum ! · zırlıkları hararetlenmiştir. Resmi w• y~r:ık Iımir ve civardan gelecek da - havet içinde .. Sanki bütün gün insan 
T."' ningraddır. Litonk ve Polskun i~ Mısır Filistinden mlid~vimlere intizar Diyerek üz<>rinde bulundurduğu bı- husıı~i paviyon ı;ahipleri paviyoıılarııu vetlileriıı saat on dokuzdan itibaren ayağı altında çiğnenmi§ olmanın ra-
ı;.ı! ed~ld!ğ! ~~~an ~ebliğlerin_de res - olunu~or. . çağını çekmiş ~e saldırmıştıı·. Mehmetli t:ımiı· cttirmek~e ve tefriş iı;iıı lüzııınlu s~baha kadaı- K~iltiirp~rk, gaziı!o. ve hatsızlığını gidermek için boydan 
men bıldırıldıgıne gore buna ınanmak Kudiiste sevınç: bacağından agır surette yaraladıktan olan maclctclerı hazırlamakla meşgul- e)!'lence mahallerınd eglenmelerını te boya uzanmışlar .• 
lfizımdır. Sovyetler de bu şehirlerin Kudüs 14 (A.A.) - :Mi.itareke mü- t-ıonra ka<;an Bekir Boz, kanlı bıçağı ile clürleı·. min eyliyecektir. Buna rağmen gene gelenler, ge-
:dındığı haberini tekzip etmemişlerdir. zakerele;inin neticesi sabırsızlıkla birlikte yakalanmı tır. 15 ağustosta fuarın bütün hazırlık- O gün misafirlere fuar için getirile- çcnler var .• 
Rıı !lehirler de Stalin hattına dahil bu- beklenirken Suriyede muhasamata ni- Hastahaneye kaldırılan Mehmet, ları ikmal edilmiş olacaktır Her sene cek artistlerin numaraları gösterile - Karşıdan biri geliyor .. İki o!lı.uzu, 
lnnduğL!na göre, Al~a?ları!1 bu kısı~- hayet verildiği haberi Fil.iııtinde endi- fazla kan kaybeU.iğind-:-n aldığ~ yaranın olduğu"gibi bu sene ~e 20 ağu~lrnüa cek ve b~ ~are~et_Iere ~iaza~ik or~es- caddenin sag .ve solundaki duvarlar 
da Stalın hattıııa gırdıklerı kabul edı- seleri izale etmiş ve büyük bir memnu te~iriyle gece ölmüstiir. Tahkıkatn de- açıl:ıc:ık olan fuarın eglence ve hareke- trasının ıştırakı de temın edılecektır. arasında mekık dokuyan bu adam, 
lebilir. Ancak 40 - 50 kilometre derin- ı1i~·et uyandırmıştır. vam edilmektedir. tinin diğer ı>enelere ni:-;beten pek çok Bıı vesile ile matbuat mensuplarına fu bana yaklaşınca tam ortaya geldi. 
Eğinde olan hatta tamamiyle nüfuz Çünkü Filistinde bu 34 günlük mu- üstün olması için büyük bir faaliyet ar için yapılmakta olan hazırlıkların Adeta bir taş yuvarlar gibi (merha-
edilnıis mi<lir? Bııra,;ı bilinmemekte- harebe müttefiklere tahmil edilen acı Tohumluk ·ıhtı·gacı <:.arfcrlilmektedir. biiyük hızını yakından takip etmeleri ba) yı bastı. Ben de (merhaba!) de-
dir. bir zaruret telakki edilmektedir. Fuar ,;aha;;ında yapılm'.lkta olan ge ve buna müvazi olarak ta a~-rıca şehir dim .. Bel kemiğinin ve bacaklarının 

Sovyetler Piipos gölü cenubunda Pi Kudüste tahmin edildiğin<ı göre, niş ve hararetli faali ·etin gösterilme:-ıi içindeki imar faaliyetini görmeleri te- üstü~de, şöyle (bir ileri bir geri) 
.;ovda siddetli muharebelerin cereyan Visi hükumetinin müttefikler tarafın- icin 16 ağn!'.to!'.ta bir ı:rardenparti ha- min olunacaktır. yaptı . . ' 
etmekte bulunduğunu itiraf etmekt.e- dan .ileri sürülen mütareke !'.artlarını Müstahsilin ihtiyacı sÜ- oo- - Nasılım? 
dirler. ~ir kaç _gün. ev.v~l. cenu:pta_ 0!'.: red etmesine rağmen a~kcri · vaziyet ş h• )) K h ı• Diye sordu ... Hoppala! .. Ne bile-
trovd::kı harekat bıl~ırılırken şım~ı dolayısiyle general Dentz mü7.akcreye ratle tesbit edilecek e Jr yo arJ 8 Ve ge IYOr yim ben nasıldı bu insan! .. Ne yüzü-
harekat ;;aha.<:.ının PısO''.'"'·:ı . g~ç~esı, girişmeğe mecbur kalmıştır. İleride bir müskülatJ.a karşılasma- nü görmüş, ne sesini duymuştum .. 
hıırada da Almanlar lehıne hır rnkışaf Maı-.~ilya.ya gelen 111rnlıloı-: rnak tc:in kazalardaki huğda~-, arpa Arslan gibisin desem, belki kaba-
old~~unıı gö;;t~rmekted!ı-. ·- l\far,-ilya, 14 (A.A.) - Suriyeden ve çavdar mfüıtah:,;ilJerinden tohum- Hükumet meydanı yeni· 750 çuval kahvenin yo· ı racak. Kendisinde bir arslanlık te· 

Kıyef hı:_rekatın3: . gelınce, teblıgler. - 219 yaralı hasta•yı hamil olan Kanada Iuk ihtiyaçları olup olmadığı ve ne d • 1 k .., . . . . 1 vehhüm edecek, nara ata ata dünya-
ı len anladıgın;ıza_go;e buracl_a ~arekat vapuru dün sa1Jah M:arsilyaya gelmiş- miktar tahuma lüzum olduğu, vila- en tanzım O Unaca )a çıktıgı b1Jdırıld1 yı ayağa kaldıracak.. Turşu gibisin, 
Almanlar lehıne ınkıııaf etmıştır. Hat- tir. Y:ıralıların akrabal:ırının hasta- veL ziraat müdürlüg- ü tarafından so- Belediy·e ı;ehirde imar faaliyetine ş h · ·z 7"0 . 1 k· h . ı k çok içmişsin, desem, ekşileşecek, 
t,.. b· zı k v aklar sehrin bugün yarın ı r k ı~rt ı k J • e r ı mı e <> çm;a a 'e ge me - ·· t•• d""k""l k T "b" . • ı. a .. a. ~ . ·. . • . ları kar;:ılarna arına e,· ·a a o ara. rulmustur. Gelecek cevaplara göre devam etmektedir. Yakında hükumet ted"r Rahvelerin İskenderundan yola us ume o u ece . urp gı ıaın, 
dııı;me~ı~c ~nt~7:ar~ e~ı~yorl~r. Ancak. mil<•aade edilmiştir. tohumluk maddeler şimdiden ı;atın konağı önünde esaslı bir tadilat ya- cıktıftı 'hakkında · alakadarlaı-a m;- kırk bir ker~e maşaalla~, desem 
b~ haredket ı~tkı~arRı bHI çe~~1t1:?e kman:'t % alınacak ve çiftc:ilerin ihti~·açl.wı nis- pılacak , buradaki yollar beton olarak lumat 11:elmiştir. Bir kaç güne kadar (alay mı edıyorsun) deyıp kafa tu • 
r.ı . ı mı ır, ~o >ıa u-; ar u" un uV'ie R .J .J d"' b r d d ~ t 1 kt . d .1 k ta · k t h ·· tacak 
J r karsı,;ında mı cekilmi!'.lerrlir. Ormn O«OS auasına un ge- e ın e agı ı ac-a . ır. ınşa e __ ı ece ve. ı;ıun zam ç~çe ~r - İzmire gelecek olan kahveler Tiraret 

8
. "i·h l k . N"h . 

1 h Jd"" . · · lan vucude getırılmek suretıyle hına- Vekiiletinden gönderilecek tevzi tali- ır a a': 4: ~e tım.. 1 ayet_, 
uış~~~t~ki u~;va harekatı hakkında 2 niş bir taarruz yapıldı Yunan konsolosunun n.ın harict manzarası ~üzeııeııtiriıecek- matname>:i Çerçeve~inrıe halka cıağıtı- rinde çok ıy•sın, dedım, keyfın ye -
a rafta birbirini tutmn-an rakamlar - Baıtarafı 1 inci sahifede - • tır;.,, f d 
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1 
d lac:ıktll'. ·Hımmm dedi dört şişe yuvar 

kt d . ı Al l. altı bin kü zıyareti 1•,şre paşa a ıncı, ıv umcuza e- - - - -
V"rme e ır er. m~n. ar. • . . .- yelkenli berhava olmuş, beş bin tonluk • . . . . ıle 746 ıncı ve İkiçeşmelikte 775 sanlı ooo ladım .. Şimdi doğru benimkinin ka-
snı· Sovyet tayyare~ıııın tahrıp edıldı- dig~ er bir gemi tutuQturulmustur 1 Lmanrntanın Izmır başkonsolosu k ki k 1. . t' pısına. tak takı _ 
- . . S ti . . tl 1900 .., .. . d" ı· .· k d . ·aret e lerel· so a arın ana ızasvon ınşaa ına Val" • t ft" le ı" ' ... •mı._ ovye er ıse zayıa. arının . . Trablus limanında .demirli bulunan ~n "~ ı~ J n:a amın a Zl) ( ' baslanması için hazırl;klar Yapılmakta ının e iŞ r - Çok iyi... Hadi güle güle .. 
ülılugunu ve Almanların 2300 ta)) are •O'emilere de büyük çapta bombalar isa- bır mudclet konu~muştur. d · • . , .. . . Ve, ayrılmak İS'tedim ... Sallandı 
;;:ıslı: ttiklerini söyli.ivorlaı ·. Bu vazi -'bet tt " · .. h d 1 t ooo ır ... ~ .. .. Valı Fuad Tuksal dun Bornova turıs kolumd t tt . ' 

k d h il-. h b 1 k 1 • ı e ıgı muşa e e o unmuş ur. V"}"' •• • Gumruk karşısında Ataturk cadde- tik volhrivle Bo~tanlı vol in aatını an u u. 
·. c ·ar,qısın ~ er cı a ere c e o a~ Cuma gecesi ağır ingiliz bombardı- 1 ayet encumenı sivle Cumhuriyet caddeleri ara~ındaki t ft: t ··şf . . ' · - Yok, bu olmadı .. Bak, cingar 
ıranmamak lazımdır. Ancak, Sovret nıan ta,·yareleri Bingazi ve Derne li- . . .• . ·~rterin etraf ·ava ·ollarının betonla e ı~ e mı .. ı~_. . dediğin bundan çıkar.. Kolumdan 
/.ayiatıııııı Alman~ardan faz!_~ o~~cağı- manına' da akınlar yapmışlardır. \alı :.u.a~ Tuk~al~n reı~lıgın~le .t~P- l~sa;ı Kaılifek~l~sin~ekl Yolun tesvi- . Pazar gu~u Karşıyak~ya ~:den Fu- tut, beni şu kö§eye kadar götür, sar-
n kabul e trn(!k _ l azımdır. _Çuııku Al - Cumaı1:ıe ·i günü Libya. açıklaıında J;ı~ıaıı \ ılaJ_et ~aımı encumenı.-, Ocıe- ve~i ,:e ·olun betonlanma~ı Bavraklı- ':? _Tu~~al, ~ ~pılmakta ol~n y~zme teş- ho§ taşımak sevaptır alimallah .. Hacı, 
nı ıı tavvareleı-ı mwl"rndıı·· tayvare- b" . T b" y k 87 d" ı•ııs _ Adagıde 'olunun 6 ncı kııor.'let- · Y • • k 

1 
'ık musabakalarını ela bır muddet ta- hoca 1 d .. 

1 
ki d ft .. 

ci le r i haı:p O"Örmti<:.tlir: H.usla
0

rın ta"'·a- '..r ı~_gıt.~z avcısı ır tın ·ers < l: - re".int•~ki beto~ köprünün tamiratını da _rı~tım duvarı i.n,;fası, Karş1ıya ac a kip ettikten sonra Halkevine gitmiş- doldu~u1:ı:r 1 ısen, me e er e erını 
.. . .d. , . surmu. ur. ' t 1 h 'd 689~ )' .h l t ·ş hırı stık yolların etra ına korc on ce - f K ·şıvak Ge J'k kulübünü de .. r<> ler ! niıı mühim bir h~mı e;;kı ır, tay- . Cumartesi gece ·i İngiliz tay•yareleri mu e:. ı ı e <> ıraya ı a e e .. mı . • k'J . . ·j E 1 h il " d 900. ı_r. aı , , a . nç ı Buyurun cenaze namazına. Şöyle 

v:ı recileıi harp görnwmistir. Her hal- Rodmı ada~ına ta~rruz etmlşlerdir. Ôdem is ~ Acla~ide yolunu_n 3 ııc;ı kı· 9h~ı~~ı .:ı~ s~~:~ıa~ı~ a a~~~ ~ "ıarİ\~: zıyaı et ecie.n valı, burada g~~ı~!erle :po~ etrafıma baktım. Bir pençereden iki 
ıl · Son·ct zayiatı 1 noo tavnırcılcn faz- Kalato hava meydanında infilaklar ve lomE,rc;:ındekı 25 metı elık ve l> ncı · 1· ';\_. ·tte t P. . . 1!1. · 1 hareketlen hakkında goruşmelerd~ kadın ba•ı uzanmı• gülüşüyorlardı · · · · ı · f • • d ı·· 35 t J'k . } ;ıap esas ı u ı r ı;ure amın ıcın uzıım u b ı ı kt" onra Karşıyaka ı;aha _ ... n • ıı cadır. yangınlar müşahede edilmiştir. • Ma - 1 

'.. om.~tı ~'ın e ~· ' me re~ .1 '
1 ı... tedbirler ·ılınmıstır Bütün. bu yolla _ 11 uıı~ . u .. 'ctn k". < •. • .- f J'k' .,, Derken, arka taraftan bir polisle 

Yalnız: ,;ura.,1 ,· ardır ki, iki taraf ta rica meydanındaki binalar ve hangar- kopruı erın tamıratının d11 e ,;ı tmc~· e . · i· .. ·' J· .. b'. :. . 1, .k ·. 1 0 
]' sın.m. onun e _·ı arazın~n ıs ıı;ı a mes~ bir bekçi gözüktü .. Rahat bir nefes 

lıiiyiik hava faaliy.et i göı;termektedir. !ar tutuşturulmu~, .şiddetli infilaklar c:ık:ırı!mn ını karar .altına almı~tır. ı ın k~~ıı ı \ls,ı 11 z.ım.ın( '1 ı m,ı c ı- ~esını ~ahallıııdc tetkık etmış ,. ~ ,;ah~ aldım .. Polis yaklaştı. Muhatabıma; 
Fğer böde olma .. anlı bir giinde Al - 1 1 d d - k h 1 Atıf lna n lece ı. ıle te:=;ı,;atının noksanlarının ıkmalı H·1~ d d" t t d . 
• 1 ;.7 t .· - .. 140 R 1 d ve yangın ar o muş, yer e agqıı a 1 ''d •• Ju'" ~u" ı"hdas i"in , l.-J ··ıdarlara dirrktifler V<.'rmiı;_ - - a a mı . e ı- u ama ın evın nıun ar 1 

• er e"ı. gun. '. .us._ar. a de bulunan tay•·areler arasında pat- aşe mu ur ıı:;; Y '
1 '1 " ' ' ' yolunu!.. Bir küfe bulalım da seni 

l"l t t h tt ki 1 ·e J İzmir ihracat \'e ithalatçılar birlig· i tir •) ay_\_·are a rıp e __ ı_. erını_ :ıoy ı:ı; - !ıt·an bombalar bunları hasara ug"rat- edı·ı·. or . göndeı-elim bari .. 
1 d B k b k h h J umumi katibi Atıf fnan dün mezunen y mez er. ı". u anca _uyu _a, a mu a- mıştır. Meydanın şarkındaki bir orman ooo Sarhoş toparlandı, ben dP ara -

rebele~ının cereyanı ıle kabı! olur. Sov da tutuştunılmuştur htanbula gitıııiı;tir Ankara ,. 1st:ınbulda olduğu gibi dan sıyrıldım .. Ne yaptılar, adamca-
yı>tlerın semalarını ~lmanl~~-a serbe;ıt Katal·ya hava meydartıııa da hücum --- ~ehrimizde de bir ia~e müdürlüğü ih- ZABIT ADA ğızı küfeye mi, arabaya mı soktular, 
hırakmamaları da a7.ım1e rnucadele et- edilmistir. Burada da infilaklar vnku dns edileceğini evvelce yazmH.;tık. Bu .. e:e·•·e·e·=•=•• hammaJ omuzuna mı verdiler bil-
tiklerjni gös.terir. . bulmuŞ, büyük yangınlar çıkarılmıştır. husustaki hazırlıklar nihayet bulmak Kız kaçırmış: mem .. Fakat böylesine hakikaten 

So_vyetlerın .Rumen petrollerıne kar Harekata iştirak eden bütün tayyare- üzel'e olduğundan teşkilat yakmda ku- Kemerde Halkapınard'ı Şükrü oğ- bunlar 18.yikti .. 
••

1 alakası rla dıkkate ~ayandır. Bu !11~n !erimiz üslerine dönmü~lerclir. ı ularak faaliyet.e geçecektir. lu Hayı-inin izdivaç vadiyle· Yusuf Biraz ileride, bir karı koca kavğa-
t~~a, her ge~e Sovyet tayyarelerının ISUü U.N.K.U .t'.kOGltAM .!f~b~r al~ığım~a ~öre, İzmir iaşe kızı 1 8yaşında Fahriyeyi kaçırdığı sı ile karşılaştım .. Kadın, erkeğin 
hucum una u~ramaktadır.. . . ( "'\ 7,30 program, 7 .33 müzik: h-afif ı~ud~ru ~ayın eclılıncıye_ kadar bu va: ve kirlettiği şikayet edildiğinden tu kolunu çimdiriyor! 
Alm~n~~r, şımal buz de~ızı~e bı_r çok j K iJ • • f program (t'l.) 7.4 5 a ·ans haberlen zıfe.n~n iıcaret ve .. san~ı odası L~rnumı tıılmuştur. - Evdeki çocuklar aç!... Sen ise, 
ve b~yuk_h~s~ahane gemı.le~ı g~çmmık ar erJmJze. .. . ' . J 'ıkatıbı Turgud Turkoglu tarafından Bıçak taşıyanlar: sokak so~ak, eteği düŞöklerin arka-
ı:<tedıklerını ~ov•yetle. re bıldırmışler vel ıs.ov muzık: enıonık parçalar (J:'l.J k"J t ·r f k .. ··ı .. t ·· .k. 1 k dd . d ı·brahı·m sında kotuyor•un .. Boyundan mı utan-- ıs.ao-ıs.45 evin saad, ll.aO program, ve ·a e en ! ası muva ı · goru mu!-J ur: I ıçeşme i ca esın e ,, o _ 

bu hususta Llhey dıvanı kararının tat og~ lu Ahmed \"e Ha1·1 og-lu Salihin mazsın alemden mı· sıkılmazsın a 
ı.·k· .. te . 1 d" F kat Sov·uetler B" h . k" b" ıı.:.ı;ı müzik: türkçe pıaklar, 1ı.4ö YEDEK SUBAYLAR OKUSUN ı • uı mı ıs mış er ır. a _, '1 ır mu arrır, es ı ır u"zerleı·inde biıer bıcak bnlunmtı!'. ve gözü körolası!.. 1 kl'f' Al l t 1 ka aJans naberıeri, rn.oo müzik: 'l'l1rk-
.)u te ı ı.; rnan ar.~~ :rnasyona - f •k • • · d · İzmir askerlik tubesinden: zabıtaca mü.ıadere olunmuştur. Diye bağırıyor ve erkek iıe; 
ıdele.re .rıayet et_medıgını, sonra da bu te rı a lÇID rıca a çe plakıar programının dev~mı, " Bacag"ından yaralamıo.lar: - Sus , sus -diyordu. _ Bag-ırma, 
g-eınıı.erıı.1 a_.skerı maıu;a la .· u anı_ aca- b "• - · ~ 1 • aı " ı - · · ,., · k d H · · • ı ,,. rezil oluyoruz ... '· ·· d k JI 1 ı ı' ı5 1 ı uo mu·-, k· k ·ıoık p og 1 teşrin 9..H de baslı_,·acak olan he- ., 

1 k d l 1 d . ulunuyor ram lt:ı.J, ııs.uu progı-aın, us.u3 :;ap ve muamele okuluna girmeğe t:ılip ~ ıci par ın a liseyın og u .nus-
gını ıerı_ s.urere re eyem.ışe_r ır. . ı t f Mehmecl og~lu İrfan b'r mu·· - Rezı"I mı"? ... Rezı"l ha• ... Sen ra• 

B b h talı l d muzık: radyo ,şaıoıı orkeı>trası • \'ıo- o an ~ .-dek subayların ~ubere miira • a a Ye ' • 1 - ~ 
u gı ı as ane gemı erı, enızl 192.-> - 1926 .0 eneleı·ı'nde (Yaııık ' tl ·ı· ı nakaşa "l·ı·zt·ı·nden 1 1·ı·ahı'm og~lu Ha zillerin rezı"liaı·n .. 

h ı..-ı · d J 1 t ., ıorııst • 'ecıp .A kın), 18,;;o kunu"-ma c:ıa an ı an o unur. .r u -
mu are_..,.,_ er_ın e yara ana.n an op - ,_.urd) gazetesı"nde (B k ·1·· · " lı· ıı· bı,.akla '·~cag-ıncl·ın hafı'f 0 ıırDt . Kula_ klarımı tık. a_dım ve kaçtım. lamak ıçın kullanHır Fakat Almanla ı e taşı ıgın memteKct :-ıaat postası, 18.40 muzık l • b l d' · d "' uo. ' ., ~ - 8 . . . . . . - iç yüzü, beni nasıl u~·andırdılar, l'3C1.Ji o alon or.ı.:estrası programının zmır e c ıyesın en: te yaraladıklarıııdan tutulmuı:ılardır. ır evın pençeresının altında, bir ka-
nn şımal buz denızınde harp fıloları ' Gazinoda parasını çalmıılar: dın seai duydum. Kızına hitap edi-
yoktur. Orada muharebe olmı:racaktır. Bektaş.iliğin felsefesi) başlıkları cıevamı, l\J.UU Konuşma tsuva saaLıJ 1 - Hulfisi bey caddesinde geri ka- Sahilpark gazinosunda Süleyman yormuş: 
::i~ .~ide mesele Sov_Yetlerin gördüğü altında tefrika. edilen eserin kitap llJ.lo ıııuzık: radyo -alon orke tra~ı lan döşenmemiş kısmının Belediyece oglu "ruri Savaş, Hüseyin oğlu l\Ier- - Sana kalsa, davulculara vara· 
gıbıd~r. Bu~Jar a.ske~ı mak:ıadla kulla- halinde neşri mukarrerdir. Ancak programının son Kısmı, ı!-J.:5u aJa.ııs verilecek kesme taşlarla yeniden dö- can motörü kaptanı İsmailin cebin- cakaın .. Kız ne o ~urat öyle!.. ~am 
ııılabılece~tı~. Cunku başka sebeple muharririnde mezkür yazıları ha- ~aberı~rı, _ıv.4 o mi.ızık_: fasıı :;azı, şettirilmesi işi ile Banka altından iti- den 470 lirasını yanke~icilik suretiy- şebegıne donmüıün .. :Sürmüııün al -
l~L~ll~nm:ıga ıhtıyaç :}"Oktur. Bu gemıler ~U.ll>_ 1 act.Y 0 gazetesı, ıo.45 muzık: haren 860, 895 ve 896 sayılı sokaklarda le çalıp kaçmış:ıa da yapılan sıkı ta- lıgı, surmüısün pudrayı .. ~u dudak
.ı- _ıııla~~ıy~~aki kıta_l~rı nakle yaraya: vi nüshalardan bir kısmı eksiktir ı 11.eşeıı parçalar .. (~1.J • ıı.ou .. zıra~ı mevcud döşemeler sökülerek esaslı su- kibat neticesin ele tutulmuş üzerintte tarın hatme bak .• Yatağa cırerken 
lıılec~gı &:ı?ı, Atla?tıge ge~Jp kor. ~!1lık O zamanlar bu tefrikayı keserek taıc~ımı ve topı~K _mahsuıleı_ı ~~~s~- rette tamirleri, Fen işleri müdürlüğün- bulunan 3\J;J lira istiı-dacl olunmuş- de olur mu Bu a elleri kırılaaı! ... Rü-
ta yapabılırler. Şım~ldc _hır çok goller saklıyanlar, iı;tinsah için gazete - ~ı, ~l.l~ m~zık. :sa~ eser~erı_., lak - deki keşif ve şartnamesi veçhile açık tur. yalarınaa da mı bır şeyler arıyor-
\ ardır. Ruslar bu gollerı kanallarla miz vasıtasiyle beş, on gün, iare ımıer "e oy un havaları, ::n ... o ko - eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli sun! .. 
lıiL·birin bağlıyarak Baltık ile şimal h1tfunda bulunurlar°"' muharrı"rı· nuşma, . ~l.45 muzik: karı_şıli Turk 1652 lira 30 kuruş muvakkat teminatı ----.-. - . . Yanıbaıındaki evden bir beıik Be· 
lıuz denizini birleştirmişlerdir Bura- .,... musıkısı :;ıeı ıhe:suct Cemıl ~2.30 a- 123 1. 95 k . . t T r 1 . te . şartname:sı veçhile açık ıeksıltmeye ko- ·1 k ık k .. 

. · · · . · · · t•· 1 k k k k"t h· b , · • · : 'k · . , ıra uruş ur. a ıp erın mı- nulmuştuı·. KeQiI bedelı' 2145 lı· ra 15 11 ı e arıı ' uçuk bır yavrunun 
elan gemılerle naklıj atta fay dalanmak- mınne .ar 0 aca · ve c;ı aca ı ap-, Jans a eı ıerı, 2ı.4ô muzı · caz - natı öğleden evvel İş Bankasına yatı- k k'-~t te . t 

160 
li 

90 
acı teryadJarı duyuluyor ve bu ara-

tadırla · ç·· k.. · ı b d · · d k' ta ı b" n··sha · as· l k d" uaıı·• • ..,ı) .,., · ~ ., ., uo varın"ı ı·og ·h· 1 uruş muva N:r mına ı re r. un u şıma uz enızın e.·ı ı ıı· u sını ımz , ıy e ·en ı- u 'L · • ~~.iJ.,--... _, n. P - rarak makbuzlariyle ihale tarı ı o an k t T r 
1 

· t.e · t .. -
1 

d da bir kadın söyleniyordu· 
l:'~U:ilerİf!i ,Baltığa, B~l~ıkta~i .. ge~i~e- sine takdim edecektir. Keyfi~eti, ram ve kapanış. 16.7:.941 Çar~.amba günü saat 16 da e~~~ş 1~rBan~isı~~ı~atız;1~~:kı ::k~uez~ - Hay do'ğuramaz olaydım .aeni .. 
ı ını de şımal buz denızıne goturebılı - muharririnin ricası üzerine mem- Encumene muracaatları. . lariyle ihale tarihi olan 25171941 Cu- Şu baban olacak adama, ıaat .aekiz-
:ı o~~a~. A~ma~a~ .. d~ esailseln db.u yoldan l leket irfanına hizmet fırsatını bu- Z. ayı 2 :-- Bar?aros l\faballesı 351 sayılı ma günü saat 16 da Encümene müra- de vurdu kafayı yaltıia •. Horlar mı 
ı tı a e e megı uşunm şer ır. . - • . .. , . -=:·-:--- sokagın gerı kalan 50 Metre kısmında tl 10 15 19 24 hgrJar •• Yatııı ol•un da kalkııı olma. 

lan okurlarımıza arzederız. Evvelkı guıı .Keçecıler ıçınden geçer kanalizasyon yaptırılması ve bu soka- caa arı. . . . . . 
1 S ·· b b d ken ceketimi nütus cüzdanım ile bir - h , t· . . . ...A . 1 - Evlenme daıresı bahçesıne bır ıın ınıaal ah •• 

uveyş om ar ımanı 1 · gın eye ı umumı:,yesının .... svıye ve . . A ·-r· d" . . Fiat Mürakabe komisyonu ' Jikte k~ybettim. Bu!anlar, . Mezar~ı-~ adi döşeme ile yeniden döşettirilmesi, bekçi kulü~si ~e bir ~ır~_ş_ ~apısı_yapı_l- P cı acı ıu umae un •• 
. • Kuhıııe, 14 (A.A.) - Resmı teb- . • . . . 1 başıı~da Vata~ ot~lıne te:ılın~ ettı_gı Fen işleri .Müdürlüğündeki keşif ve ması, Fen ışlerı Müdiırlugunde~ı keşıf anSJyonun ~pııına varıncaya 
lıg: Vıla:ı·et fıyat mür:ıkabe komısyonu 1 takdırde kendısi memnun edılecektır. şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- ve şartnamesi veçhile açık eksıltmeye :~dar :enç;re :~t1tr~da ve ~~k~kta 

Gece ~üvey., kanalı mıntakasına bugün öğleden evvel vali muavini Ek- Bayındır kazasının Uladı köyünden nulmuştur. Keşif bedeli 1267 lira 15 konulmuştur. Keşif bedeli 1164 lira 77 ;.r 
1 
ç: ıe:. e~ .. 1~:~ .;; •. forcl:m .. 

l.ıomhalar altılmıştır. Az ha ar, bir rem Yalçınkayanın reisliğinde toplana Mehmet oğlu )iu:>tafa Kelleci kuruş muvakkat teminatı 95 lira 5 ku· kuruş muvakkat teminatı 87 lira 35 ~ a ı~ ı,d 1~yu ı!:ı:u u. er, a~-
ölU vardır, İskendeıire ve ... 'il delta- cak, tuhafiye eşyalarının satışların<la- ruştur. Tal'iplerin teminatı öğleden kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden fa ar, .ıs an~ a~ e. rıy~ gec~;a_ · 
sı mıntak:ılarında ria al:ırm iŞ>areti ki kar nisbetlerini miiz:ıkere edecek • lzmir asliye ikinci hukıık hcikitııli - evvel İş Bankasına yatırarak makbuz- evvel İş Bankasına yatırarak makbuz- ~ =~0~: sö:ce eı:;: :e-~d· 0 hu~~ 
\erilmiştir. tir. den.: . . lariyle i~aı: tarihi olan 16-.?.941 Ça~- lariyl~ ~~ale tarihi olan -~5.7.941 .~u- k:ten •.• a ı te eg ır a ı

lzmırde ıkıçeşmelik Eşrefpaşa cadde - şamba gunu saat 16 da Encumene mu- ma gunu saat 16 da Encumene mura-

İzmir Mıntaka Ticaret Müdür 
lü2ünden: 
Yapağı ihracatçılarının dikkat nazarına: 

Geçen :;ene hazırlanmış bulunan yapağı tip - numunelerinin 1941 mah
~ulünü t.em~il etmekte olduğu ve nizamnamenin 26 ıncı maddesinde tarif 
l'Clilen evsafı haiz buluncluğu bittetkik yapağı tip - numune heyetince ka
rar altına alınmıştır. 

AliH:ad::ırların, bu hu'4usta etraflı malfimat edinmek üzere müdüriye-
timize müracaatları.. 2688 

Vilayet Daimi encümeninden: 
ilkokullar için 1534 lira 2ö kuruş muhammen bedelle yaptırılacak olan 18 

l,:al ~m defter ve evrakı matbua 20 gün müddetle açık eksiltme~ konul -
ntlı~tur. Şartname ve numune her gün maarif müdürlilğünde görülebilir. 
İsteklilerin 115 lira 67 kuru~luk teminat makbuzları ile ihale günil olan 
.n temmuz 941 perşenbe günü !ıaat on birde encilrnene müracaatları ilan 

olunur. -·- -..-- 15 20 25 30 26~9 

sinde 399 sayılı aile evinde oturarı Sa· racaatları. caatları. ÇİMDiK 

ray köylü Halil kızı Zehra tarafından 3 - 1369 ncu sokakta 19 ncu ııdanın 2 - 1056 ve 1041 sayılı sokaklar 000 

Değil'rnendere nahiyesinde amele Meh 423,75 metre murabbaındaki 34,35 sa- arasındaki 954 :-;ayılı Karakapı cadde- Zelzelede hasar olmadı 
met aleyhine ikame olunan boşanma yılı ve 34 ncü adanın 190,50 Metre sinde 300 metre boyda yeniden ana • .. .. . . . 
davasının icra kılınan muhakeınesi so- murabbaındaki 31 sayılı ve 1379 ncu kanalizasyon yaptırılması, Fen işleri Pazar gunu şeh~ımızde o!! sanıye 
nunda medeni kanunun 131 ve 150 inci sokakta Kadastro 1182 nci adanın 638 Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi deva!Il eden orta şıddet~ bır zelzele 
maddelerine tevfikan tarafların metre murabbaındaki 1 sayılı arsala- veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. oldugunu yazmıştık. Aynı z~l~e!e Fo
.rekcliğerinden boşan mal arına rının satışı Yazı işleri müdürlüğündeki Keşif bedeli 93·16 lira 99 kuruş muvak- ça, Kemalpaşa, Kuşada~. Dıkılı, Ceş-
ve kabahatlı olan Mehırıedin şartnamesi veçhile kapalı zarflı artır- kat teminatı 701 lira 02 kuruştur. Ta- me, Bayındıı-, Karaburun; Seferihisar 
hüküm tarihinden itibaren bir maya konulmuştur. Muhammen bedeli !iplerin teminatı öğleden evvel İş Ban- Torbalı ve Urla kazalarında da 3 iliı. 
:;ene müddetle evle.nememesine ve ço- 13703 lira 50 kuruş muvakkat teminatı kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ıo saniye arasında hissedilmiştir. Zel
cukların velayet haklarının analarına 1028 liradır. tnı·ihi olan 25.7.941 Cuma günü saat zele iddetli olmasına a- en hasar 
verilmesine ve çocuklar için nafaka Taliplerin 2490 sayılı kanunun 16 da Encümene müracaatları. ş. r gm 
tal·ep edilmediğinden bu hususta ka- t~rifatı dahilinde hazırlıyacakları tek- 3 - Aceze ve muhtaçlara verilmek ve zayıat yoktur. 

---ıooooo----rar ittihazına mahal olmadığına ve ba- lıf mektupları ihale tarihi olan 16.7. üzere 25000 kilo odun kömürü satın 
kiye hüküm harcı olan 300 kuruşla 941 Çarşamba günü saat 15,30 a ka: alınması, Yazı işleri Müdürlüğündeki 
ma arifi muhakeme olan 1637 kuruşun dar Encümen riyasetine verilir. İhalesı şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
dahi mi.iddeialeyhe aidiyetine karar ve 16.7.941 Çarşamba günil saat 16,30 nulmuştur. Muhammen bedeli 1500 li- Bayındır kazasının Uladı köyünden 
rildiği ve usulen tanzim kılınan gıyap dadır. 1 5 10 15 ra muvakkat teminatı 112 lira 50 ku- bostan bekçisi İbrahim oğlu Osman 
i1!_barnamesinin_ m~deialeyh!n ikamet- ~a~şıyakıa 1710 sayılı _s?kak döşe- ruştur Taliplerin teminatı öğleden Kovayı, koyun otlatmak meselesinden 
gahının meçhulıyetıne mebnı mahkeme mesının 1710 sokaktan ıtıbaren 200 evvel İş Bankasına yatırarak makbuz- . . 
koridoruna taHk kılındığı tebliğ ına.- ~etre boydaki kısmının Beledi~ce ve- lariyle ihale tarihi olan 25.7.941 Cuma sopa ile başından yaralayLp kaçan aynı 
kamına kaim olmak üzere ilan olu - rılecek kesme taşlarla esaslı tamiri, günü saat 16 da Encümene müracaat- köyden Hasan oğlu Ali zabıtaca aran-
nur. · Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve !arı. 10 15 19 24 maktadır. 

yarAlamış Bekçiyi 
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~lzmir Levazım Amirli"' i İlanları~ 
: : 
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lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna 2 kuruş tahmin edilen 60 bin kilo odun ihti

yacı açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 16 temmuz 941 çarşanba günü saat on beşte kışla

da izm;r leyazım amirlğii satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 1200 liradır. 
4 - Teminatı mıı\•akkate akçası 90 liradır. 
1\ - Şartname•i komisronda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye i$tiı·ak edecekler kanuni vesikaları ve teminatları 

ile birlikte belli gün ve ~anıta komisyon-:ı miiraraatları. 
1 ı; !J ıı; 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
1 Beher ki:osuna kırk kurus tahmin edilen 674,885 kilo sığır 

eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeyr konmuştur. 
2 ihale.•[ 17-7-!lH perşenbe günü 8aat on beşte !stanbulda top 

hanede levazım am irliğ~ satın alm-:ı komi,yonunda yapıla -
caktır. 

:l - İlk teminatı 14,748 !ita 70 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komL'l}'onda görülebilir. 
5 - lsteklilerin kanuni yesikaları ile teklif mekluplnrını ihale sa

atından bir •a-at Hvel komisyona vermeleri. 1 5 1 O 15 
lzmir levazım amirliii satın alma komiıyonundan: • 

1 - Ezine birlikleri için 4800 ton kuru ot· kapalı zarf ,ısulü ile 
mukaveleye lrn{danacaktır. ' . 

2 !\iuhammen bedeli 288000, muv-akkat tcmiııat.ı 15~70 J,ra_dır. 
:ı - ihalesi 21 temmuz 941 pazartesi günü saat oıı sekızde Ezıne

deki askeri .<atın alma komisyonunda yapılacak_lı_r. 
~ İst e kliler "~rtnamevi her ıriin komigyonda giirebılırler. Talip 

lerin !hale' günü ve- ihaleden jıir >mat evvel teklif ve _teminat 
mektupları ile Ye 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarıyle bir
likte komis~·oıı baskanlığına müracaatları. l 5 10 15 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan: 
1 - Beher kilornna 52 kuruş tnnmin edilen 60 ton koyun eti alı-

nacaktır • • . 
2 _ Kapalı zarfl-a eksiltmesi 17-7-!!41 p<>r~enbe güı_ıu saat 15,30 

da tophanede levazım amiri ği satın alma kom1'yonun<la ya
pılacaktır. 

3 llk teminatı 2:)40 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnıımesi komisyonda görülebilir. 
ı; _ isteklilerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihale sa

alındnn bir . aat •evvel komi"yona vermeleri. . 
l 5 10 15 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı _ Asağıda cins ve miktarı tahmin edilen bedeli ile munı~<kat te

minatları ihale günü ve •aatlni yazılı beş kalem erzak kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyond-:ı görülebilir. 
:ı _ tstcklilerin ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri 

icabedcn teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlariyle bir
likte topkapı maltepesi eski askeri lise binasındaki satın -alma 
komisyonuna müracaatları. 

Cinsı :ı.tiktarı Tahmin bedeli ::\fuvakk-:ıt Te. İhalesi 
Ton Lira Lira 

Ayaktan sığı!' \"Pl'a 
<ığır eti 

:ı.4:ı:ı. ·ıoo 

288, 000 
1,820, 000 

255,000 
14·1, 000 

11704n salı 22-7-941 ıı 

15270 Ralı 22-7-941 15,:lO 
68:l50 çarş 23-7-941 11 

l:l950 çarş 23-7-941 15,30 

Pirinç 600 
1040. 

300 
300 

Sadeyağı 
Zeytin yağı 
Rabun 8450 pe~ 24-7-941 11 

5 10 15 20 

fzmir levazım amirliii .atın alma komisyonundan: 
l -- Heher kilosuna ?~üz elli hcş kut·u fiat t.ahmln edilen 87!!00 sek~en 

2 

" .. 

yedi bin üç ~iiz k lo> 'adeyağ• Kapa!, zarf ll'tıliyle eksil,lmPye kon
muştur. 

ı·:ksillme 23 Temmuz 941 Çar·amba günü .mal On altıda lzmird ~ 
Kışlada lzmır Lernzım amirliği salın ıılma komisyonunda ya

pılacaktır 
}{('psinin tahmiıı ed ı~n l l l,ırı -135!\1"_ ·nz otuz heş bin üç yiiz 

nu be~ liradır. 
4 - Teminatı muvukk~ ta akças ı -~lll6- ~ekiz bin on altı liradır. 
;; - Şartnamesı komisyonda görületıilir. , 

ı•:k~ itmeye iştira'· e<leoekl er kanuni ve"ikalari)·le ve teminat 
Lcklii mektuplarını ihale <n:•tınılan ~ ıı oz hır saat en·el komisyo
'"'a vernıiş bı;~ıınacnkladır. i\ 10 15 20 

iz.mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - 11Phcr kilosuna otuz ik kuı"'J8 fiat tahmin edilen 200,000 iki yüz 

bin kilo ke•iln-iş sığır et kapa! . zarf "' ıl iyleek•il'me;·e konul

muştur. 
2 Eksiltme 22 Tem. 941 ~alı glllÜ saat oıı altıda lzmirde Kı~lada 

lım"r Levazım amirEg. sa t ın alma 'komisyonunda yapılacaktır. 
3 H ·p•inin tahmin edilen tutarı -64.000- altmış dört bin liradır. 
4 Teminatı ııım-ukka'a akçası -fl~O_ dörl bin dört yüz eli" liradır. 
r; - Şartnamesi kumbroııcla görülebil ir. . 
6 _ EkHillmeye iştirak edecekler kanuni vc.sikalariyle ve temınat tek

lir mcktupl:ırını ihale saatıııda n en az bir >aut en·el komisron:ı 
vermi~ bulu!'acaklardır. 5 10 15 20 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: . 
1 - 800,000 adet 27 milimetrclık ve 600,000 ad"t 20 mılımetı e

lik köprülü sürgü mliteahhit nam \'e hesabına alınacaktır. 
2 - Açık eksiltme'i 30-7-9.tl çar~amba günü "aat 14 de top~ane

cle istanbuı !ev-azım amirliği satın alma komi'yonunda yapıla-

caktır. ~ ı il • 
3 _ Tahmin bedeli -12,500 lirJ olup ilk teminat :ııs ı iı·a e i ı.u -

ru~lur. k . d .... 1 b·ı · 
1 - Numuneleri omL,yon a goru e ı ır. 
5 _ İ,;lekli!erin belli vakitte komisyona gelmelerı. 

15 20 25 29 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma KomiayonundaJl.I 
1 - Beher kilosuna 4:: ku: llŞ fiat tahmin edilen 1029 ton Hğır eti 

1-8-941 günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle ,:ıtııı alınacaktır. 
2 - Şartnnme8i her glin komi-yonda görülebilir. . 
:ı - ::\1uhammen lıedelı 4-12470 lira ilk teminatı 21438 !ırıı 80 ku

ruştur. 
·l - Bu etler Rumeli v • Anaclo '. u cihetindeki gruplara ve şartna

medeki k-ayıdlara göre a)'n ay rı taliplere ele !hale e~ilelıil!r. 
;; - İsteklilerin belli günde en geç s:ıat 15 ~e kııdar teklıf_ mek • 

tuplarını kanuni vesaikleriyle birlikte maklıUZ karşıhgı fın
dıklıdıı •atın alma komi:<yonuna vermeleri. 

]i) 20 25 :ıo 

lzmôr Levazım _Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kılosıı 400 •kuruş tahmin e dil~n 20 ton kad-ar kunduıa

lık vaketa alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla e!csiltmesı 16-7-941 çarşamba günü saat 14 de top

hane istanbul levazım amirliği Hatın <ılma komısyonunda ya -
pılacaktır. • 

3 Taliplerin temi n. '"ı riyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 -- Elli bin liralık ~abun ııazarlıkla s:ıtın alınnc<1ktır. 
2 - ::\1uhammeıı fiati 52 kuruştur 
;\ - Eksiltme tovkapu maltepe askeri satııı ,ı1ın:ı komi.-~·onunda 

yapılacaktır 
4 -Eksiltme parti parti de ihale edilebilir. 
5 - Kat'i teminatı 7500 liradır. 
6 - Eksiltme 17-7-941 perşembe günii ~aut ı.ı,:>O da yapılacaktır. 
7 - lstcklilcrin müraraa+'1rı. 

(ANADOLU) 

lzmlr L..va71m Amirliği Satın Alma Komiıvonundım : - •· . . 

Adet 

10000 Bakır karavana 
10000 Bakır kapaklı bakraç 

470 Bakır büyilk kazan 
450 Bakır küçük kazan 

' 
1 - Yukarıda miktan yazılı bakır takımlarının pazarlıkla eksilt

mesi 22-7~94!. salı günü sa-at 14,30 da tophanede istanbul le
vazı~ amırlıgı ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hıep~ının tahmın bedeli 207 480 liradır. 
3 - İşbu dört kalem bakır takımı ayrı ayrı ihale edilebildiği gi

bi h_er _kal_e~ p-:ır.çalara ayrılarak ihale edilebileceğinden i•
tekhJoerın ılk temınantlariyle belli saatta ·komisvona gelme-
leri. • 

lzınir levazım llm:irliii ~atın alma komisyonundan 1 
1 - Beher metres.ne 47" kurus tahmin edilen 4164 metre yaka 

çuha.<ı alınacaktır, · 
2 - Pazarlılka eksiltmesi 17-7-941 perşembe günü saat 14 30 da 

toph-anede le:azım amirliği satın alma komisyonunda ~apıla-
caktır. -

3 - İlk teminatı 11483 lira 43 kuruştur. 
4 - Numune ve şartnamesi komisvonda görülür 
5 - İsteklilerin belli saatta komisyona gelm~leri: 

lznı.ir levaz.ım. amirliği. sa.tın alına komiıyonundan: 
l - Geyıklı Odunluk ıskelesine motörle gelmekte l · · 

t··rıer~n tabi" . · o an ve ıaşenın 
mo 0 k"I . t·f ıyde~ı Ve memurlarımızın göstereceği depola-
r:ı na 1 ve ıs 1 e ılmesi kapalı zaı·f usu r ı k 1 
bağlanacaktır. • · ıy e mu ave eye 

Müteahhit iskele yapılıncaya kadar güne! ır . k 1 ya~ıldıktanb sodııra 75 ton hammaliye tahli;e eta~ı~;Pısı·s·teı"feetYtiJ.ı·r= 
mege mec ur ur. · · · 

2 

:ı k - yapılaca mukavele tasdik tarihinden itibaren on bin ton 
ı~~n t1:'1ut~be_r olacaktır. 15 bin tonu lecavilz etmemek şartiyle 
c.ı eb 1 att•. erıye ve bu miktardan daha -aşağı tahliye ettirmekte 
:-;er es ır. 

4 - Muha1:'1meı:_ bedeli 30000 muvakkat teminatı 2150 r d 
5 - İhaJesı 7-Agostos 94l .. .. ıra ır. 

T ]. 1 • .h · 
1 

- Perşembe gunu saat 17 de yapılacaktır 
a ıp erın ı a e günü ihal t" d b" t · v teklif v 249 e sa-a ın en ır saa evvel teminat 

Ee. k e. O sayılı kanunun yazılı vesikalariyle birlikte 

1 
z.ıne as erı •atın alma komL<yonu başkanlığına müracaat_ 

aıt. 15 17 21 29 
iz mir Levazım Amirlıg" - • S t Al · 

1 .. . 1 a. ın ına. Komısyonundan: 
- T.ıhmınen beher kılosu 40 kurustan (100) ton mak 

zarlık usuliyle satın alınacaktır.' arna pa-
2 - ~:hammen bedeli 40,000 lira muvakkat teminatı 3000 lira-

:3 ~artnı:mesi komisyonumuzdan verilmektedir, • 
4 bheableı.snı~ 28-d7-94kl P~zartesi günü saat 15 de Geliboluda eski şıı-

~sın a omısyonuın b 1 d - h 1 caktır. · .uzun u un ugu ma a de yapıla _ 

5 - İsteklilerin mezkur gün ve saatta komisyonumuza müracaat-
ları. 15 18 !ll 24 

lzmir Levazım Amirr-· s 
l KTtb· h. . . ıııı atın Alma Komiayonundanı • 

- v:t~nd! ~r '1ın muhammen fiati 5500 lira olan 20 beygir kııv
jen ıgurub~P 2~8v~4ı;_ıontaJ bayiine_ a~t olmak üzeııe bir elektiro
nacaktır. - cumartesı gunu saat 11 de pazarlıkla alı-

2 - l:rteklilerin 825 liralık k t" te . ti . 1 satın al k . a ı mına arıy e Çanakkale askeri 
• ma omısyonuna müracaatları. 15 20 25 :ıo 

lzmir Levazım A · r -· s -
l - Beher kil mır ıgı atın Al~a Komisyonundan: ' 

2 

:ı 

.J 

. osuna 9 kuruş fıyat tahmin edilen 2900 ton kuru ot 
W temmuz 941 salı günü saat on altıda kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Otların hepsi birden \"e"ah 1 t ı· 1 . . , uc es ım yer erıne göre ayrı yarı 
tin ıhale yapıJabilir. 

l~~hum".'.en İJedeli. 261000 lira olup ilk teminatı 14190 liradır. 
· .1 ·.ldıleu~ be Ilı gun ve ihale saatından en az bir saat önceye ka-

'.''." .'.eklıt mektuplarını kanuni Yesikaları ile birlikte Fındıklıda 
·"'· s,ıtın ;ılma komivsonuna makbuz karşılımnd 1 · .. · e .... , a verme erı. 

15 18 22 27 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan· 
l ' 20 ton "'Hleyağı pazarlıkla 'atın alınacaktır · 
2 Tahmin hedeli 31200 liradır. · 
;: Şartııame~i .. '"f! evsafı Topkapı Muit.epe ııskeri satın alma komi;

yonunda gorulebiliı·. 
4 ı·:ksiltme 16-7-941 çar~ıınl><ı günü saat on birde ::\laltepe askeri 

.:atın aln1a komisyonunda yapılacakLır. 
İ'te!dii<'I"İn kati teminatlariyle beraber komisyona müracaat _, 
!arı. 

~~-:-;--::::-----:-:--:--:-::--:-:-~~~~~~~~· 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

l :\lani"a su işkri üçüncü şube müdürlüğü mıntakası dahilinde 
;\Ienemeıı ovasındaki eski seddenin tıımii-, terfi ve islahı ile Menemen su
lama şebekesin~en nok'."'n kalan imaliit_ ve in~aatııı ikmali jşleri muham
men keşıf bedeli vahıdı fıyat esası üzerınclen (369,868) lira (47) kuruştur. 

2 - ı,;ksiltme :30-7-041 tarihine rastlıyan çarşanba günü saat on beş
te Ankarada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

. 3 - İstekliler: ~ksiltme şartnamesi, muka\"ele projesi, bayındırlık 
ışlerı genel şartnamesı, umumi su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve fen
ııi şartnameleri Ye projeleri 18 lira .J!l kurus mukabilinde su işleri reis • 
Jiğinden alınabilir. • 

4 - Eksi~tmeye girebilmek için isteklilerin 18544 lira 74 kuruşluk 
muvakkat temınat vermesi \·e eksiltmenin yapılacağı günden en ıaz üç gün 
ev".el ellerinde bulunan vesikaları ile birliktıe bir dilekçe ile nafıa veka• 
lelıne müracaat ederek bu iş mahsud olmak üzere vesika ıalmaları ve bu 
\'<!~ikayı ihraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulun· 
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

. 5 - İste~lilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ııaııttıın 
b~r .saat evvelıne kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermele· 
rı lazımdır. Postada olun g€cikmeler kabul edilmez. 

9 16 22 26 2575 

Doktor, Eczacı ve Eczacı kal
fası aranıyor 

DEVLET DEı'.11 Rl'OLLAR!NDA.V: 
İdarem'.z uı m~ıhtelif yerlerinde tıı\'Zif edilmek üzere 15 doktor, 5 eczııcı 

\'e 5 eczacı kalfasın:ı ihtiyaç vardır. 
Doktorlara maaştan gayri mesk"n veya mesken bedeli verilecektir. 

Fazla izahat isti;·en taliplerin D. D. yolları zat işleri mijdiirltiğüne müra-
caatları · 15 18 22 2670 

Yüksek Mühendis mektebi sa
tın alma komisyonundan: 

:\lektelıimiz.c kapalı zarf usulü ile 30 bin kilo et alınacaktır. Beher 
ki!ôsunuıı muhammen bedeli 60 kuruş Ve ilk teminatı 1350 liradır. Ek
siltme ~1-7-941 8aat 11,30 da mektepte ~·apılacaktır. 

15 19 24 29 2679 

• 

T. M. C. Talebe YurtlarıMüdür-
10eünden: 

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

2 - Yurdlarda talebe, yalnız yatacak \"e çamaşırları muntazaman 
yıkanacaktır. 

3 - 16-7-941 tarihinden 23-8-941 tarihine kadar olan bir kurs dev
resi için yalnız yatmak ye ç-:ımaşır yıkamak için talebeden peşin 
olarak ON lira ücret alınır. 

4 - Yurdlara gelecek talebe beraberinde 2 vesikalık fotoğraf, yor
gan ve yııstık kılıfları ile yatak çarşafını getirmiye m~cburdur. 
Karyola, yatak, yastık, yorgan yurddan verilecektir. 

5 - Kayıt jçin Alsancak vapur iskelesi yanında 320 nuınııralı bi· 
nada talebe yurdları müdürlüğüne müracaat edilir. 

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

M. M. Vekaletinden: 
1486 sayılı kanuna göre, bu sene harp malOlleriyle şehit yetimlerine 

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

nıah11 ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikrıımiye cütdanlariyle birlik
te) mensup oldukları ikramiye tevzi komisyonlarına müracaatları. 

Lira. Kr. t Lira Kr. 
---

1. nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 76 
2. c c c 238 95 2. c c • 106 20 
3. c • c 185 85 3. • 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 56 
6. c c c 106 20 6. c c c 26 65 
(Beher şehit ailesi de 29 lira 22 kuruş alacakla,rdır.) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Kınık beledigesinden 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira Kr. 
M. teminat ' İhale tarihi ihal~nin şekli 
Lira Kr. 

----- ---~- --
Linit kömürü 85000 

550 
365 

1062 50 
275 00 
237 25 

79 
20 
17 

G9 
63 
80 

21 / 7 1941 P. si Pazarlıkla 
c c 
c c 

« 
c 

c 
c 

1 

Makine yağı 
Makine yağı 
cVakom> 

1 - Belediye Elektrik fabrikasının 941 mali yılı ihtiyacı için satın 
alınacak. 

2 - Teminat ve pazarlık günü yukarıda yazılmıştır. Saat 16. 
3 - Pazarlık Kınık Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talipleı·in belli saatten önce teminatlarını Belediye sandığına 
yatırmaları ilan olumu·. 3 7 11 15 (2504) 

Deniz Levazım Satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 52,700 lira olan 100 ton sabunun 30 tem
muz n41 çarşanba günü ,aat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı 3885 lira olup şartnamesi her gün 264 kuruş mukalıi_ 

lincle komisyondan alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları muhtevi tanzim 

edecekleri kupalı teklif mektuplarını belli gün ve saattan bir saat evve1ine 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına mkbuz mukabilinde 
vermeleri. 15 19 21 2!1 2678 

• 1 

Fevkalade içtimaa davet 
İzmir 1marat ve İnşaatı Umumiye Türk Anonim şirketi meclisi ida

resi Şirketin muamelatını tasfiyeye karar vermek üzere heyeti umumi
yeyi fevkalade i~timaa cJa,·et .eylemektedir. 

Binaenaleyh hey'eti umumiyenin 1941 senesi temmuzun 31 inci per
şembe günü saat 15 de Şirketin Kızılkaya hanında kain daireyi mahsusa
sında hi•sedarların hazır bulunması \"e içtimadan 10 gün ev\"el hisse se
netlerini ibraz ve tevdi ederek mukabilinde duhuliye varaka'ı almaları 
lüzumu ilan olunur. 

Ruzname 
l - ;\leclisi idare ve mürakip raporlarının okunması ve şirketin tas

fiye"ine karar itası, 
2 - Tasfiye memurlarının ve mürakibin intihabı \'e tahsisatlarının 

tayini. 25 15 

lzmir Defterdarhğından: 
1 - i.\Ia,i~·e Meslek mektebi için hariçten Lise ve Orta mektep mezunu 

olanlardan mü•abaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Lise ve Orta mektep mezunları tahriri ve şifahi olmak üzere ayrı 

ayrı imtihana tabi tutulacaktır. 
3 - Tanriri imtihan 281 Temmuz; OH Pazarte'i günü, şifahi imtihan 

30/ Temmuz , 941 Çarşamba gün üs aat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir günde ikmal edilemezse imtihana müteakip günlerde fasılasız olarak 
devam olunacaktır. 

4 - İmtihan, hesap, tarih, coğrafya 
caktır, 

ve medeni bilgilerden yapıla-

5 - Mileabaknda ka~annnlardan evvela ortadan yüksek tahsili olanlar 
tercih olunacaktır. Bunların adedi altmışa baliğ olmadığı atkdirde orta 
tahsili olunlarclan Vekilletçe te•bil ~dilecek dereceyi almış olanlar mektebe 
Jıa~·ıt oluııncaklardır. 

G - İmtihana girecekı~rin; 
n) 16 yaşınıl:.n k"tiçük ve 25 yaşından büyÜk olmamaları şarttır. 
b) Aske: lik çağında olanların askerliğini yapmış veya askerlikle 

" aiakaları bulunmamı~ olmakla zımdır. (::\füeccel olanlar kabul 
edilemezler). 

7 - Orta tahsili olanlardan mf ktebi muvaffakıyetle bitirenler (20) 
lira maaş veya (75) lira ücretle, Lise tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
(25) lira maaş veya (85) lira ücretle ::\taliye memuru tayin edileceklerdir. 

8 - Mektebin tahsil müd~eli iki yıldır. Talebdere tedrisat ve staj müd
detince mektep· yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalmala
rına göre yevmiye mukabili uyda 20 - 30 lira verilecektir. 

9 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup da mektebe kabullerine 
Vekiiletçe karar verilenlerin rapor, taahhlid senedi vesaire g.ibi kendi
lerine bildirilecek evrakı başkaca Defterdarlığa tevdi etmeleri lazımdır. 

1 o - Talip olanların 4,5X6 elı'adında iki fotoğraf, nüfus hüviyet cüz
danları, askerlik çai;'lnda olanların askerlik durumunu gösterir vesika, 
tahsil derecesini gösterir tasdikname wya şahadetnameleri ile birlikte 
nihayet 25 Temmuz 941 Cuma günü saat 17 ye kadar istida ile Defter
darlığa müracaat etmeleri lazımdır. \'csikaları noksan olanlar veya bu 
tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyecektir, 

Keyfiyet ilan olunur. 7 10 15 21 22 23 24 25 (2515) 



SAHiFE. --·------ (ANADOLU) 15 Temmm 1941 Salı 

Almanyaqa karşı hava Galla Sidamo garnizonu Alman teklifi 
hücumları devam ediyor nasıl teslim oldu? 

- Bat tarafı 1 inci sahifede - Kahire, 14 (A.A.) - Orta şark reddedildi 
havrde altı bin tonluk bir gemi y:ırıya tebliği: 
kııdar b::ılmış ol!lrnk ~rk edilmi ,tir. Libya Ve Habeşist::ında kayda değer Ruslar, hastahane e- o ş k b h . B k·ı· . 

ÖY,ley(' doğru 12.berge lıGcııın edil - lıir ı;ey yoktur. rta ar lD CŞ cep eSI aşve 1 ımız 
mi~tir. Bunıd::ı da 1ıedefleı·e isabetlN .~:ıhir~, M (~.A.) - .. Simdi ıılına!1 mileri yollanmasına 
km·doluıımu ş tıır. Yedi dlişnı::ın !l\'ct<ıı muwmmı.~ rnalunı::ıta gure, G::ılb Sı· d .., "l • 

o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Yalovada 
im.ha f'dilmi;;, iki bombardıman tayy:ı- dnm~ıdakı ~ıılyan kumant_c::ı~ı ~. iem. - razı egı ımdi sıra 
remizle dört avcımız kaybolmuştu!'. muz ::ı .~ll .a:'amatı~ ta l mı ıs e'!lış • Coskov::ı, H (A.A.) -=-'Tn: Aj::ınsı Maarı·f Vekı·ıı· Istanbula geldı·. 

Londra, 14 (A.A.) - Hava nezar<'- v~ Uek:ıka kıtaı~:ı kum:ııı~anı nezdıne bildiriyor: L•b ld• 
tinin tebliğine göre bugün öğleden ;;on- bır mura~h~s gonder_mı~tır. . Bulgari,;kının :ı.Ioskom elçisi Bay 1 yaya ge 1 
ra şarki tskoçya sahili açıklarında bir Bu .. te:slım'?. '.~· mavı nıle de.ş~~1•1 0~- Stnmanof Alm::ın hiikfımctinin milsaa- • Nafia Vekili Ankaraya gı•ttİ 
dilsman tm'>aresi imha <-dilmiştir. Gal mak uzere ~utun ~abeş arazısını ıhtı- desi ile 11 Ve 12 temmuzda Sovy:>t hil-
sahili n<'ıkİarında bir tan·art> de lngi- \'~ dm:ktedır. Ilel~ık::ılılar 3 ~emmuzda kümetin<• verdiği notalarla Alman hU- Yenı başkumandan, yal· lstanbul, 1ıl (Telefonl-.ı) - Baş.. rif Vekili Hasan Ali Yücel, bugün 
!iz an:ıhırı taraı ımlan dil.,üriilmU:t'ür. ımldetlı afoşe baı<hyınca te4lım. :ırzusu kumetiııiıı 18 .ilk tesrin HIOi tıırihli L 'b h ·ı \'ekilimiz Dr. Refik Saydam bugün Aıık~rndan ;ı.ehrimize gelmiştir. 

I..ondr:ı, ı.ı (A.A.) _ Jııgiliz ha\'a izlın.r oluıımu;ı_v: l te~m.ıızda.~ı af!.l~!l- Uih<-"J" muk:ıvelc.siıw· isiiııadeıı Baltık DiZ 1 ya cep esı e Ankaradan Yalovaya g.elmiştir. Baş. Bir ka.ç ı:tünden beri bur:ıda bulu-
nl'zaretiniıı tebliği: nıa _ılc Galin ,Sıdanın lv hın mudafıı ı!e denizi i!<' .,imal buz denizine h:dııhanc şg l la bilir \'ekilimiz, bir :miicldet burada i,.;tira- nan Nafıa Vekili General Fuad Ce -

lngiliz bombardıman layyareleı·i diiu te.slım olmu~tur. !lun.ıa; ar~"ın.da ~ır ıemisi olarak bir çok büyük vapurlar me U O .. . hat edecektir. besoy da bugiln Ankarnya hareket. 
gree yeniden Almanyanın . imali garbi ordu kumandanı .ıle, ıkı fırka Jmm.ın- göndermek niyetinde olduğunu Rus . Lon~ra, 14 (~-~<\.) - Roytcrın htanbul, 1ıt (Telefonla) - ),fa:ı- etmiştir. 
si fızt>rind' uçu~lar yapmı~lardır. Her danı vardır. •• hiikümctine bildirmiştir. dıplomatık ~uhaı:;ırı yazıyoı:: . 
11e kadar ha\'a müsait olm~m:ıkta de- Kont Şulenberg Tur- Sov~et hnriciye komiseri Bay ~lolo- Gl. Dentzın 1?1!tarekc akdı, Surı • Arpa ı·hracına mu··saade 
vam etmi~.'e <le tııyyarı>lerımız Bre. - • • tof, hu beyanata cevap olarak 13 tem- ye harp sahne;;ının k~l~ması, orta 
men , .... Degayaktaki hedeflere )?enııı kıyeye gelmış muzda Hay Stamon.:ıfa yaptığı tebli _ ~nrkbı harp n:ıalzem~sının artmasını • • 
miky:ıst. htlcumlar ynpmı. !ardır. Berlin, l '1 (A.A.) _ Almanyanın gattıı be~·nelmilel muahedelerle mu . ıııtaç edecek ır. ~ngıltere, . ~on za .- edılmıyecek 

~m;ıterdam Ü'tmıd doklnrı da Loın .1, .. k b" "k 1 ·ı ·- · Al kıl\'<>l e lerııı Almrın hükOmeti tarafın manlarda Yunanıstan, Surıı e, Irak, • . 'a·ı' . . 1 • . ıır ive uvıı . e cı ıgı, mnnyanın l d' • . - L"b . , IIa!J.es' ta d lmnk Uzer!' • 
bardım~ın e ı mış. ::ıı·cı l:ıı-ya_re er~mız Ktvef Lcn.ingrad · kıon~olo<ılariyle l_an a. ıce ve si~üımntik bir surette ih- ı ) a \ e ., ıs 11 ı: 0• • • • Ankara, 14 (Hususi) ~ Ticaret dirler. G•eçen senenin dnhi olsa el 
dün gece y~ıptı~laı·ı taarruz! k~sıfler _ 1 ~skovadnki ~fa ret memurlarının ~'.ıl C'<lılnwl<tı> olrluğun~n sabit olmaqı ~e~. ~ephcde harp P~mı~t!r .. Irak "e Vekaletinden tebliğ olunduğuna gö- konma mıntakası haricindeki arpa -
e. nasında ş~malı Fraıı~~d:ıkı clw•.!11nn Alman elçisi kont Fon der $ulenberg- u~.e:.~ı<' ~lman.ların Llıhcy m~ıahedesi :::;uı ı) e mu~ı?re?eler~. bırı~cı derece- re, ellerinde arpa ma.hs~lü bulunan- !ar dll: ofis tara~ından mil~a~ea ed i· 
tayyare me} danlarına hucuıı~ etmıı:ıler le birlikte Tiirkiycye geldit:i'ini hari- hukumlerıne rıayet ed.:ceklerıne Sov- de ehemmıj etlı dcgıller;ıe de, fe;ı~ !arın 940 mahsulü oldugu ve bekle- lerelrtır. ihraç lısano.1 verılmıyecPk -
dir. ~ütün bu haıek, a !şt~rak e~en ~i\·e nezaretine bildirmi~tir. r?t ~ii~fımı>tinin inannmıyacağını bil- za~~nl-ar~~ _çık~ış bulunmaları ı~ı- meğe müsaadesi bu:tunmadığını ileri tir. 
bombardıman tayyarelerımızden :;al. . V'lad' ' ·toku k' Alm.ınk onsolosu clırmıstır. baııy le muhım~ır. General Rumelın silrerek ihraç müsaadesi istemekte -
nız biri iissünc dönmemi.;tir. ·J 

1 no... a 1 1 1 .. ..11··1 • zırhlı knv\•etlerı Sollumda durdurul<.. 
Ank'!lra. (R. G.) - Sovyet ask.e:i tı; temmuzda Mançuryııya varmış. spanyo gonu U erı n;uııt~r. Ir~k isyanı bastırılmıştır. 

mütehuıısıslarından Stolin, lngılız K F d ş 1 b ' h,• . cephede Şımdı, bilyuk gayretler sarfını mu - Pamuklu dokumaya da narh 
bomb::ırdımnnları neticesi olarak Al- . ?~t on er u en erg, ~ -:ı "1 L~- cip olan Suı·iye harekatı da bitmiş-
mım . anayiinin \'erimde yiizde 35 l t> rı ıçın Ru~yada bt~lunan ~.ı~~n :,e- .. Berli~, 111 (A.~.) .. - hpanyol gö- tir. İngilizler Suriyede" sivil halkı .ko- k · J k 
ni-ıbetinde nznlm::ı oldui\'uııu yazmış. bat~~ın! tiı~~ 1r1ef:ı..k::ıiın~e kTl~rtkıyefı e_ nuLtde!·ınden mavı gcı~le~ taburu Ru~ rumuşlardır. İngilizlerin bu şekılde onu 8C8 

ı:;e ırmış · enilz mun::ı a a zor u cephes ıne hareket etmıştır. hareketi ile Visi kıtaları bu masun·- ~· ' 
tır. 

000 
ğı~ndan Ru~yadan '!'.~irki~·eye ge~eme- Al / .. rett>n istifade ··etmişlerse dt> m~na 1 

_ Apkn!·a, 14 (Telefonla,) - tktısadıelrafında esa;;ıı tetkiklere b.aşlanmış-
mıs ı;ı_lan kımseler ıcın dıplomatık te- man a~a .go~e bii tükenen general Deniz, ancak Vekaletı, pa~~:klu dokı~maya da, narh tır. 

lngiHz-Sovyet anlaşması ehbusler _rapılmı tır. - Baştarafı ı mcı ıarufede - 0 zaman mücadelenin faidesizliğine koymayı duşunmektedır. ~u mesele 
_ Baş tarafı bminci uhifede - mi tebliğine göre Ploeşen petrol mm kanaat getirmiştir. _...;. ____ ,. _____ _ 

ın<la komandoter bir devlet teliıkki 14 Temmuz bayramı l~ka~ına J:':apılan hava taarruzu ne- Şimdi, şimalde Türkiyenin tampon Basın bı·rıı·g"' •• umumAı kongresı·. 
edilip edilmi\·eccği h::ıkkında sorulan B t f 1 . • L.~., d t~cesınde uç petrol deposu ateş al· devlet olmasından istifade ederek 

· h · - a• ara ı ıncı ıaotre e - mıstır Asker ve sivillerden öl nler S · d t t b'I" · II b · t bir smı.le Lozovski su ceva ı vermı - k" h tt Jlk .. 1 . fak t 1 ·ı·t • · · · e urıye e u una ı ırız. a C!!IS an · t h• .d.Jd• 
tir. . ... a.r ı. _. • g~ın er~~ u e') cı a ı, v:ırdır. Ta:ırruz yapan altı tayyare- harekatı bitmiştir. Şimdi y·:ılnız Lib- e Jr e J J 

_· Amerika .:;üküt 1"demivecek k::ı- • ımdı ha_kıkı bır .şekıl .. almış_tı_r. Artık den dördli düşürülmilştur. va vardır. Baş kumandan general 
dar biiyük biı: memlekettir. ·İngiliz A- 1:~ ınız, hır gaye~ın m~me>ı!'1ılı. olara~ Bir ~ünlük tayyare zayiatı: Ohinlih de arlık ı;ıimalden gelecek A_nkara, .. 14 (Telefonla) - Haberlğ} umumi kongre:cıi, geri bırakılmıştır. 
meriknn birliği içtinap edilemez tarihi ı . ılmıyoru~, he:;ab~ ~::ı~ılır b~ tm _ Berlı!l, 14 (A.A.~ - Hava mu.ha- bir tehlikeden korkmıyarak biitiin al<lıgıma gore, 18 temmuzda topl~n: Kongre, Cumhurıyet bayramında top. 
bir vakın haline gelmi~ bulunmakt:ıdır. 'e t olarak d:ı :<ıay ıl!J ~ıu~. H ~ r.a rebclerınde ve dafı toplar ateşıyle enerjisini burada toplıyabilir. ması kararl.ı;ı(ltırılmış olan basın bırlı- !anacaktır. 
Fjlhakika birlesik Amerika devletleri man a , ~erl~rımız, Lıb) a '.~ .. 

1 
a eş~~- 13 temmuzda 82 Sovy-et tayyaresi Almanların general Dentzi muka- -

sonuna k::ıdar lıigiltereye yardım etme l~.ndn:. !)ıı:rıd~~ kada~ go~u ;;~r·s düşiirliln;üştiir. Ha'Va meydanların- \'emete te~vikten başka Suriycde bir Fı·at mu .. ra kabe kontrolo .. rle'rı· 
ğe karar vermistir. 0 .ın uc ı en 1 sancagımızı a ' an. da da 80 Sovyet tayyaresi tahrip yardımda bulunmamış olmaları ca • 

ı.-0ndra, u (A.A.) _ lngiliz • Rus dırgıı~r. 
8 

. , d d r edilmiştir ki ceman 167 tayyareyi libi dikkattir. Suriyedeki Almanlar, 
anlasması matbuatça Çörçilin üç haf- . r umuz, urı:ıc. e ~. a~ ~e ın bulmaktadır. harekat başlayınca memleketi ter- kursu açıldı 
t:ı e~vel bildirdiği siyaS<!tin mantıki bil' muharebe verm~ş degıldır .• ~u Kar41la,ılan güçlüklel': ketmil(llerdir. Artık Almanlar Kıbrıs 
bir neticesi olarak telakki edilmektedir. 11'.uha~.ebe, ~on derece ızt~r.np \eten Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork adaf!ına da Suriyedeki üslerden isti- Ankara, 14 (Hususi) - Fiat mü- vam edecek, öğleden evvel nazari, 
Taymis anlasmanın bir ittifak m_ııı;ası ~ır m;~.ca~ele 0~ı;n~:ş ve Xa~1, \~ra~n: Hcrald !ribun gazete~inin Roma - fade edecekleri zamanki gibi hiicum- rakabe kontrolörleri için bugün şeh- öğleden sonra da .tatbik~ dersler ve 
na geldiğini ve son yiı·mi sene hadı:< e- ~an d' u~u .~1 g\ır\ en f1 1~~ e ın. 

1
: d~n nl~ıgı habere gore, Popolo !ar yapamazlar. rimizde de bir kurs açılmıştır. Kursu konferanslar verilecektır. Kur~a u4 

!erini Ru~.ranın i~tirnki olmadıkça. ar. !<'. arı e~T e F e~ nr\ :e~ ı.ı;ıe~ı . a- Dı'İtalııı.nın şark cephesindeki mu - 000 . iase mü.<-teşarı Şefrk Soyer bir söy. kişi devam etmekt.edir. 
ki ve cenubi . arki Avrupa meseleleri- ~ım, gle mı5 ıdr. ~ a a arfef\erırı~~zfıe ha biri, gazetesine gönderdiği yazı - cr il .. le~le açmıştır. Kurs on beş gün de -
nin hallinde i;;tikrar temin edilcmi.re- ar~ı rnza.n ıgımız muva a ıye e . dn Ba,.-arabya mıntakasında karşıla- " .;,ovye ere gore ------
ceğini göstermiş olduğunu yazmakta . ~ohyı se~~n\ du)~mıyoruz .. t z.afe~ı . ılan zorlukları itiraf etmektedir. - Baı tarafı hiııinci • ıahifede - G 1 b. ı· w • Alt 3 1 d. 
dır. Taymis, silahların ancak, beraber 

1 
::ızanmda ~ t era Her!tıgenedısheı s~ ~ Bu İtalyan muhabiri, cephede g'PZ- Cenubu garbi bölgesinde kıtalarımız enç er Jr Jgı, 8Yl • yen 1 

. d , 1 · .1 ıırımız a ıs er.~e ı ere a a ıvı r- · t k ı ı t d .. . . bırakılacağını ıf::ıde e en ve l•O ayı. ı) e h. ' k . . F . f d · l .'.gı mı_n a a arı an a an yazısın a du manın makıne kuvvetlenvle yaptı- .. . - . . · 
sulh hedeflerinin bcrabcrcıe hazırlan • ızme~ et~c ı.ı:~n. r~nsay ı. e ~ e - oy le dıyor: ğı hücumlarına mukabele etln,işlerdir. Ankar.a,_ 1~ X~'el~onla) - Turkıye Alta·\; 3 - 1 magl~p .ı:!tı. Fı!lal yarın 
ması demek olan bu anlasmnyı s::ılfıhi- den bır kaç_ kı~ının ıhanetın~ kur - «Basaraby•ada Pruı boyunca tesLcı \' c şarka doğru düsm:ın .iJ.crleyişini futbol bırmcılıgı müsabakalarına. bu- (bugün) Gençler Bırlıgı. Beşilctaş ara
yetli İngiliz mahfillerinin mütl<!fiknn lıan ola~:ık hız.? karşı .. h~rbetmış oJ.:ın- edilen Sovyet hatları, mülkemmel durdurmuşlardır. l\Inknbi! hücumlarJa giln dP devam edildi. Dömifinalde An- sında yapılacaktır. 

. 1 - ·ı·. lar Surı\·ede olen butun Fransızla - surett · d'I · ·1 d' .. - . . ' k• · G ı B"rlig-i İzmir aampiyonu 'Yerınde olarak karşı ıyacagını ı a\ e · . . - d d e ın a e ı mış mevzı er ır. duflmana çok agır zayıat verdirılmiş • ,u a en<; er ı ., 
etmektedir. Tavmise göre, Rus muk.'1- ~ı.n malemını tutmaga evam e ece- ~Ievzilerin arazideki yerleri iyi ta - tir.' " ------•------
veınctinin snr~iımıs olduğunu zannet- gızH.. .. . t' t' 1. 1 1• t vin edilmiş ve biitiin silahlar mü- D.iğer istikametlerde ve mıntakalar- JngiJı•z • çı•n Amerı"kada askerlı'k mu'·d 

k h . b' be · t b 1 urrıvt' ın ım"a ı o an ., emmuz kemm"ld'. Al t kl d · d . . me te ı~ ır ,'e p mevcu . u ııııma - . . . · . . 'k r, • - " ıı. man an an, aıma a kıtalarımızın mevzılerıni muhafaza 
makta ve on ile haftanın harpleri Sov ~~ 111 

.. za~alnd~ ıs~ l~lıdti ve ugrun -- tuzaklaır önilnde dtktnak mecburi- hususunda milhim bir tebeddül olma- detİ uzatılacak mı? 
~et rejiminin Rus milletinin memleket ~ :1 mura ~ e ~ m~gc '~ •. ş_man: n;a.g. ı•etinde kalmışkırdır. Çukurlnrı dol- 'llıştır. Hava kuvvetlerimiz dUşmarı •tt•fakı . . 
müdafaasındaki azim w Lirlii{iııi ta. ·~P :ımege S emıı~. e~tıgımız mıllı ıf- durmak ve tümsekleri yıkmak i~in motörlii kollnnnı, pivadesini, ronkhı • l l Vaşıngton, lıt (A.A.) - Gen~! kur: 
mamirle muhafaza ettiğini gö~ternwk- tıhaı ırrtı~ın ·~~b.?ludur. Fraıısızla - A iman topçusu binlerce obüs endah- rını ve hava meyda~larını bombardı- may başkanı Marşa! kongredekı partı 
tedir: ·:;ıı vaktı.rl: butu~ı ~:~tıpanın ke~di- tına mecbur kalmıştır. Dinyester man etmişl;rdir Alınan kati mnlüma • d• reisle~i ile görilş~e~erd? bulunarak, 

Rus askeri 25 sent> <>vvelki k:ııbr >;llle katsı koo]hJ on halın - kızılorduya yardımcı olmaktadır. ta göre 12 temmuzda 131 Alman tav- (ttıfak, Japonyayı en l• Amerıkan askerlerının bır seneden faz: 
mukavemetle ve daha ziyade kabiliyet de ~ulı~nma>:ına rag'!len rnuzaffera- Ekser.iya ~Ru<ı kale \'<' siperlerine hü- raresi tahrip edilmiştir. · • d •• ·· d ·· la silah altında. tutn~~ası ~ındakı 
ve teş<.>bbfü; fikriyle rok daha iyi trç- ııe ~~lkı~ma«ını .!emın rden hamle cıım ımkansız oluyor. Alman asker- Sov<yet tebliği, bugiine k~dar olan şeye uşur U kanun kabul edilmedıgı takdırd~ Am<> 
hizatla ı·e ılav~vı dahn iyi anlıy::ırak rnl:ılıyetıne \'e cu.rcte k_:ıvu.sm.al;ııını !eri, Sovyetlcrin mermi yağmuru al- üç haftanın planço!-lunu şu şekilde ver- rikanın uzaktaki ve muhtaç o]dugu .. gar 
dövüşüyor . . haı are.tl; te:ııen.nı e.derım .. Iıl.lı an- ,tında dizlerine k::ıd~r çamura batmış mekte<lir: Ankara, 14( R. G.) - Nank.in ~a.- nizonl~rdan mahrum kalacagını soy -

Japonyada: ~n:ı_erı~ı saıbe:4ıZ hır ~urctte ıdam(' olarak ilerliyor.. €Bu üç haftalık harp, Hitlerin vıl- lalüyetli mahfillerinde bildirildiğine lemi.ştır. . .. . . 
Tokyo, 14 (A.A.) - Nisi- • •j,i ;tt•~.l~ı ı?den dolayı hur .. Frans!zla~ı • Alman matbuatının sevinci: clırım harp planının akamete uğradı - göre Çung - Kiııg Çin hükumeti ile ln- . }farşal, ~skerlık mudd~tı ~mdıd e-

gazetesi, İngiliz _ Rus askeri ar_ı~~ıı: .. e~ı ı], 'be Fransa~.ın tekı ar ~e~dı . ~erlin, 14. (A.A.) - D. N. R. bil- ğını gösterir. Düşmanm ileri sürdilğli giltere arasında bir ittifak m~ıahedc - dılmczs~, ::ıgustost~ Havaıdek:. k~~la
mımnın bir ~iirpriz teşkil etmedıgını ; u unu .. ular:ık muş .~rek .zafeı e ~ ~r- ti ırıyor: en güzide fırkaları imha edilmiştir. !<İ akdolunmuştur. Bu paktııı Japonya- r~n gerı al!nma~ı lazım gelec~gını, ılc
yazmaktadır. Gazeteye göre Alman- _ıım ctt~k~.e~ sonr~ hur ~ı_ı.ı_etler :ııa: Bu snbahki Alman gazetel~ri Al. Almanların iiç haftalık muharebelerdft da nasıl bir tesir husule getireceğime r~d~ _de daı112ı bır a<;ker_;ıey~~atı ~r
:a tarafından ağır hezimetlere nğ- ' 111 ~la !ay ~k 0.~d~~nı m~: kıı<> tckrnt n:an kı!alnrının Slalin hattını kat'i ki kayıpları en az bir milyonu bulmak raka değer. japonlar bun.u kendil~ri a- v_ıın ıhdası lazım gelecegını c;oylemış -
ratılan iki memleketin böyle bir \ıı~ utacagı~ı u~1· edeı ım. S'k k' lıır . ekılde yarmıı; olduklarını A.l - tadır. Bizim ayni müddetteki kay"ıp e- leyhinde olarak kabul edıyorlar. Japon tır. 

000 

Alman tebliği 
pakt akdi tabiidir. Pakt!n umumi 0

• onra ::ıs\·~ :1 1 .ır:ııcral 1 ors ': m-:ın milletine ve cihana bildir~n Al- sir \"e ölü zayiatımız 250 bini gcç~e - gıİzcteleri, daima olduğu gibi japonya
. ahadaki tesirlerine gelınce, paktın 8." 1 c.1k~ _ba~~kılı ~ı!"'rlo .. Frlcm~u~ n_ı.;·m orduları baş kumandanlıgı tcb- ıniştir. Hitlerin daha ilk giinlerde mağ nın kendi menfaatlerini korumak için 
fili sahaya intikali hususunda . ~ph,: ~.t ., \ 4>kılı ~~~ rnRdı.pc Non ec: .r1a~!c 1- lı~inden uzun uzadıra bahsetmekte- lübiyetini tefahürle bildirdiği Sovyet her tedbiri a.lacağını yazmakta v~ ba-
gösterilmektedir. Bu şüphe co){r:ıtı '~ .na:ı:ırı .'1) e " _rnıı:ıı:r. m_ı e ~.ne clırler. Gazeteler, bu muazznm as - ta~·ynreciliği, Almanların en aşağı zan mayin dökt>nler, kendileri bu ma- Berlin, 14 (A.A.) - Alman tcb-
vaziyeti.cn doğmaktadır. Hunun uz k ~ıt,ıb~~ aJ.n ayrı bırer mc -:>.J gon- keri muvaffakıyetin biiyük ehemmi- 2300 tayyaresini imha etmişlerdir ve yinlere çarparlar, demektedirler. liği: 
şarktaki muhtemel ~ki~leri de japon- e~~~ er,, ır( \ \) :\t 

1 
P yetini tebnr[i:ı: ettirm•ektedirleı·. Bu hala da imha ela devam ediyorlar. He • . . lngiltıercvi çeviren denizlerde sa-

yanın dikkatini çekmektedir. • Ti t ' ·• b - · ar::~a be· muvaffakıyet son günlerde neşredi- deflere ve meydanlara hilcumlar yapıl- olmadıgını, Sovyet ta.:ı.:~·a~elerının g.ece vaş t-ayyareleri bir kafile arasında 
Sertinde: ??· ·. cm muz. ayramı muııa~c .e- len şarktaki muharebelerden yalnız maktadır. Almanlar iiç binden fazla. e~nasında Alman .motor!u kollarıyle ilerlemekte olan 2 şilebi berhava ct-
Berlin, U (A.A.) - Yarı resmi t~.ıc hır nutuk ıradr<lerck ılemı~tır- lıir cümle bahc;etmek suretiyle ikti- zırhlı araba ve tank kaybetmişlerdir. t:ınklarını ve h~">a me)danları.nı, ~o- mişler ve diğer 2 ticaret vapuruna 

bir menbadan bildiriliyor: 1 
• fa eden Alman askeri . tebliğlerini Bizim tayyare zayiatımız 1900, zırhlı rr;anyada Ploeştı pe~rol .m.ıntakası ıle İf:abetler kaydetmişlerdir. Savaş tay 

Siyasi mahfillere göre, İngiltere • c - Ölülerimizi, harp csirlerinıi · kendi lehlerinde tcfair etmek isti - !lraba zayiatımız ise 2200 diir. Ya~ ve Romana şehırlerının bon;bala~ vaı·eler'nden mürekkep hava teşek-
Sovyetler ::ırasındaki Almanyaya mii- ·d, hnrııbelerimtzL ve !imidlerimi:r.i ren Londra ve l\Ioskova mahfilleri- :\Ioskova, 14 (Radyo) - Buı:-ün öğ·. dı~ını, ~ün 12 S~vyet tayyaresı zayı külleri~iz dün gece İngilterenin ce-
teveccih askeı i ittifakın askeri va- diisün~ı ~~ hn baFam güıı~~ü ma ~ nin propagandalarına bir nihayet !eden ııonra 'neşredilen Sovyet 'tebliği, edılmesıne mukabıl 94 Alman tayyare- . b k" h"ll .· k-
ziyct üzerinde te. iri olmıy-acaktır. ~em gunu yapacngınıza emınım.:ı> vermekwdir. diin gece cephelerde mühim harekat sin.in diişüriildiiğü bildirilmektedir. r:~~~d~eli:~~ t1e~~~tı1n~~~m'{:~ı:~ı!1-
Su meşhur özü hatırlamak faydalı • . . . 1 d Dil Al ü · 
olur: Dlisen iki khıi birbirine tutun- \ e pıyano başına g çerek mısafırfo. -, masum bir tavırla!.. ar ır. şman, manya zenne 
makla kurtulamazİ~r. Bu anlaşma, riııe :ırka. ını çe,·irdi !. , E . • d • it ı -O prenses 1ki -dedi- sizi daima h.afü1 .akınlba; _:raprnb ış ~el Alm~n~·~uı.n 
plotokraı:ı ile bolşevikliğin Avrupa * srarengız enıza ı ar zevk ve neşe ile kabul ediyor!.. sımaH gar fıne ~~ar a ~ış ar-
:ılcyhine kurduğu cepheyi meydana Doktoı-_Faustıın o:Kimya müh .. endist - Evet her saadet bana aid ola- dır. a~a~ 0 ~amış ·. ece a'fcı taY-

Hot b ı k ı ı d t 1 kt 1 ' • y-arelerımız bır lngibz muharebe 
vurmuştur. Çok şükür i~lcr öyle inki- , u ı_ı :1-P a .a~ı ıy~r u& .a o ye ~·e A k h d hşet ca ır ... ta.vyaresi düşürmüşlerdir. . 
şaf gösformiştir ki, gerek İngiliz yazı~a!le.sının .. biıy~lk bır . kın;ya mil- ş , arp, e ve macera 
plotokrasfainin gerek bol~cvizmin heııdısının atolyc::ıınd<'n hıç bır farkı _ 40 _ Hot birnz sonra prensesin yanında A N A D Q L u 
cez-alandırılacağına şüphe kalmamıS- yoklu. Hot, çok zeki ve bilhassa mes- k .. 1 d' H t k l' . ..ftm ve f' 'kt ttı ta.m hayvan ıh'di. Prenses; bu. sefer genç mühendisi · 
tır. · !eğinde miimt.az bir şnhgiyetti. Korsan cu • n:ıu ten 1~ 0 u e ımenın ..,. m ızı en a n.ız mı; ususj salonunda kabul etmişti. Ara-

v. · F d • tlenizaltı gemileri sirketi · onunla ifti manasıyle sevıyordu. ünzarası arzedıyor. Jarındakı" müka" leme·, canlı bir "ekil- ···-·• • ıtı ranıaıın a: , ' ' ' • Bravn yalnız lngirzce konuşuyor- Fakat Br 'h 1 d'I k b' ., &ıhibi ve Başmuharriri 
Vi i, 14 (A.A.) _ D. N'. B. har ediyordu. Bilhassa ihtira ettiği ', . ' · ' . 1 i- -· ~vn 1 ma e 1 ece ır de ve fakat çizmeden yukarı çıkma- ı· 
1 T S ti 1 d t~lefon. ci en insanın hafızasına sığ du 'fe bır kaç kclıme de Fransızca b genç degıldı. Az zaman zarfında ak :>arti"le cereyan ptmeğe ba.şla- HA y DAR R O Ş T O OK TEM 

"-hngdı ız -P"t~v~e cr
1 

abn aşmasın an nın·an 'muazzam ·bir e';,rdi' · Şirket~ lirordu. 17 yaşında olduğu zaman kazandığı ihtisas saye.cıinde Hotun md " ~ · 
"" ;.e en o' JUrna, unun nazari · • · · " · · • m"hc d's Rot • · · ve sağ el' ı t H h · b" t" ı: h'. tt ı - .. f 'd lh kendi>:ini na~ıl tatmin edeceğini bilmi u n ı. un .}anına gırmış ı o muşu. er angı ır mo or 
!l1a ıy e c 0 a~agını, . mun erı c;u .. . . 1 • hayatını kurtarmıştı. Çok zeki ve Vı> makine bozulsa Bravn giderdi vıe 
ımzaııı mesele~ıne gelıncc hu taahhu- ı oı t u. . · d d k . , · de kı>ıa b'. · · d · d d" k ·ı·hı t · rı ···l Biivlikmuhlcri bume~eleyi·hiça}nızamanna auayışıycrın · ırz'!lmanıçıneonutnmıreer-
• un a~~a d sı a a ayın ('( 1 ecegını bir zaman karı tı'rm:ık ist~miv~r<lu. bir gençti. Mühendis Hot, matJUP di. 

) azma Ça .~r. •
1
. k Hntta teklif karıwında bııltındıı~u za- olan meziyeHeri bu çocuğun üzeri~- Bravn ve Hot işbirliği >·aparak 

orçı ın nut u man bile; de bulunca; kendisi~i yüksek bir IT1ll· durmadan mahrem atölyelerinde ça-
- Baı tarafı hi11inci aahifede _ _ Yani valnız ·Pancermanizm nla- tcfcnııin setiştirmege ahdetti. NitC· \rnıyorlardı. Fakat ne esas üzerine ça 

sını bıılmu;;tur. Geceler uz dıkça, .. im- kadar ediyor. Hiir, serb;!"t ve. muaz- ki.m. ~rovn; .h?c-a~ını utandır!11a~~· dı~.Jtıklarını klmse)ıe l~~ldirmiyo1'lnr • 
di Almanynnın bir eyaleti olan İtalya zam bir Alman imparatorluğu, Alman Bır ıkı sene ı~ı!1de gc~ç !!1uavı1: ~· • · . • . . 
dn payını alacaktır. milleti arasında vııhrlet w işbirliği, ram hayret bı~" tP;akkı gostermıştı~ rn~r-a:·ı;ı; rı~:~zı ?ıı:. n:ı.cseleyı hallet-

- ).Iuhtercm prenses -dedi- ben 
gec.e giindiiz çalışmak şarliyle akl:ı 
gelmi~·en icıleri görebileceğim kana
atindeyim. Kendime itimadım varılır. 
Fakat benden istifade etm~k arzu -
sunn be<:ılerseniz bana her teshilatı 
ıtöstermek mecburirctindesiniz !. 
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Ah Yıllığı 1400 Kr. one : 6 Aylıiı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira .. --.. --

idarehane: ikinci Beyler Sokak 
Darbeler yedik \'e ·yiyoruz. Fakat muhte.:ıcm ve az:ımetli bir Alman dev- . Bra\·n; fenn.ı al~kadıı~ e?e~ mes• • t k .ıçın atolyesı onunde oturmuş-! 

iade ettik ve edeceğiz. Biz Londra har- !eti \'ücuda getirmek: k tc o kadar .. ılden başka hıç bır şeyı bılmıyordU· u. Bır arnlık başını kaldırdı \'e ıı;- , --,--D----.-l ·-· b l ,·;, • GONDELIK TAKViM 
bine h:ızırız, hazırlanıyoruz d:ı.. Başka bir şey beni alakadar etmez.. o; fenle .~a~atını ~ ~8:zanac_a~ını . :e taRından sordu: Jan t u vnı 

Çörcil, Londra bclediye'\inin ziya - Diyordu. açlıktan olmıJ·ecegını pekala bıll. - Denizaltı gemileri ne o!rlıı ~ • e~ıJ s an~./. ld - 1360 Cemaziyelahir 19 
ı'etiııd. ir:ıd ettiği nutukta, İngiltere- Dokt?r Fııu~t; Drnnı i. mini taşıyıın yordu. . - Bugün üç tane~i geldi. Daha Y' ·• Versıtesınue VQZlJ e Q l EVKAT 
nin hı\'. bir . uretlc nazi Alnıanyn ile genç bır ı:ocuğu maiyetine almış, Dıına rnğmen bu genç hiç bir kiITI· g:. t.~ııe bekliyornz. Işe başlamak için !.'tanbul, 14 (Telefonla.) _ Sorbon S. D. 
müzakereye girişmiyeceğini ve !;11Jh ı:alıştırıyordu. seye sempati uyandırmıyacak kadar utun denizaltı gemilerinin buraya . S. D. 
yapmırncağını tekrarlamış, vatanları- Brovn Amerikada doğmu.~. fakat soğuktu. Nitekim ~ot: gelınesi iktiza eder. Simdi, bilha~!'l'!l linivcr.qitesine bağlı şark dilleri okulu Sabah(: 4,39 Akşam : 19,4 l 
nı kahramanca müdafaa eden Rus or- ana b~ba tanınııs değildi. Onun için - Fen; bu genem ıı;ısanlığa layik ~ıı ınesl'le için prensesin yanına gidi- p~o:eııörlerinden jan Deni. üniverı;ite- bile :1219 Yabı : 21,39 
du. una karşı Britanya milletlerinin çalıştıgı ve 1e;;iz gördüğü adama, olan bütün meziyetlerıni süpürüp ): or~ım. mızın edebiyat fakültesinde vazife al- fı.: d' .16•19 imsak 
sempati dnydui°ltnU öylemiııtir. daima medJ1ın11 şUkr:rndı. Genç ço. gitmiı:. Onu, kimyadan, ri·ynziyede11 Brıwn üstadın gözlerine baktı ve mıetır, ,.~liıQıiiiııiiliııı.ı'iıiiıiiiıiı'ııiııiıı--ıııiıiiiııiıııiıiııiiiıııı.ı.: ...;2iil,iii21ıııiS•' 


