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Temmuz ANADOLU ıazeteıi idareb aneai 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Orduda fındık mahsulü . 
Ordu 16 ( Hu&usi) - Ordunun bu seneki fındık • • mahsul rekoltesi üç milyon 200 bin kilo tahmın 

<'dilmektedir. Mahaul bu ~ne çok nefist: ı · 

30 uneıı Yii, • Ne§redilmiyen yazılar erri verilmezi--------- (İ 
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Muharebeler ge

ce ~ündüz de

vam ediyor 

Bi~ Alman zırhlı grubu 

kısım kısım imha edildi 

Elçilerin, Moskovadan 
ayrılacakları doiru 

deiiil 

• 

İleri hatlarda bir Alman bataryasının faa liyeti .. Moskova, 16 (A.A.) - Bu s:.ıb:ıh 
neşrolunan Sovyet ak~am tebliği : 

1 

15 temmuzda bütün gün Vitepsk -
Pi kov ve Novograd Volinks istika-

( lhı __ 'ı' L-.!!_manıara göre 
Stalin hattının 
son kaleleri de 

zaptedildi 

Alman molör:ze kuvvet· 

leri Leningrad üzerine 

yürüyor 

_,_A_s_k_e_ri_~_a_z-=iy;._e_t--ıl
Baltık Sovyet donan

ması · ne olacak ? 

- . metlerinde şiddetli muharebeler de
vam etmiştir. l•kop Holvart istikame
tinde dün sabah şiddetle cerevan e
den bir muharebede kıtalarımiz düş
manın motörHi ve zırhlı bir grllbllnu 
ihat a ederek krnım ·kısım imhn eyle
mişler ve bir çok tank, knmyon · ve 
her tiirlii silah iğtinam etmişlerdir. 
))üşman kıtal•annın geri kalanı gar
be doğru sürülmektedir, Vıtebsk 
mıntaka5ında bütün gün dü~man ~ 

motörlü ve zırhlı kuvvetlerine karşı . . d d"" .. J askerlerinin batka cephelerd" de 
anudane muharebeler olmu•tur. Düs- Bet senedır Çın e ovuf~'.' apo~ 

• man şarka doğru ilerlemek· icin be~;- harb<'decegı tahmın edilmektedir. 

Şark Cephesı·nde çok kanlı mu hude gayreti~· gös..,rmiştir. l\Iulıa J da du··n _...,,,;:o:....,...~. 
- rebeler her iki t:ıraf için zayintlı o - apony a -

' 

h b ı d d
• lnMk devam etmektedir. • • 

• .. are e er . evam e ıyor Novograd -.. Volinsk istikameti~de ya harbıne gır• 
Sovyet tanyarelerı Buk Alman teblig-lerinden \"e baska '"etler geniş ölçüd k b"l t ~ıtalarımız duş~a~m ~a:ka d?.gru 

~. ' , • e mu a ı aatTUz- ılerlemek ve mu•kül vaz ıvete dusen k •• . b b rdıman etti kaynaklardan gelen haberlere müs- !arda bulunmuşlardır. Sovyetlere gö- hl k . ti ·. "lfh k · t k .' i me uzere 
reşı om a tcniden, ~ark cephesinde a<keri du- re, burada muhasara edilen bir Al zır tı• UtV\ebbe.ı:el ı ı ka em<- k ıbç"n] 

· A) Al · ·· ı ·d. . t" lü u ··t - vap ıgı eşe us ere ·arsı mu ·a ı B~!.ıın, 16 (A. · - man resmı rum şoy c ır. 
1
. h t .. . ~~n ~-f;.r cbzu amıdkısbı:zı kısım tnnrıuzlarla anııdane ha;p etmekte-

foblıgı: .. . . . A iman ordusu Sta ın ".l. lı uzerın- sır e ı ış ve u aı-a -.ı ır çok dir 
Şarkta harekat m_usaıd şckıldc ın- deki tazyiklerini bilhassa Simolens t~nk, kamyon ve he r turlü silah iğ- ·15 temmuz gün·· S •\·et hwa Prens Konoye kabinesi 

istifa etti 
ki~af etmektedir. Eır çok yerlerde I batı,ındn ve Vitebsk bölgeginde zi- tınam olunmuştur. Bir kısım Alman De d" düu t• O\·._., d 
S k ti · · id k ti · . k"l • - v11mı ur ne ı sanı." ,. -ovyet ·uvve erının nevm nne mu-,radc;ivl<' aıitırmıs bulunuyorlar. Bu UV\"e erı gerı çe ·ı mege mecbur 
kabil h~~cumla.rı ~.an.lı za;. int nrcliri- bölgecie Alm~nlnıin .lehinde f,eri i~- ~dilmiştir. Bu mukabi_I. taarruzl ar ın 
!erek ~uskOrtulmuştur. . k işaflar oldııgu bildırilmektedir. Bır ~~kuunıı Almanlar da ıtıraf etmekte- Rfıjbatta hür Fransız Yıenı" kabı"ne Je tıskerler 

Ilerlın, 16 (A.A.) - ~o,·yetleı:ın ere ııöre Alman motorize kolla.- dır. Yalmz Almanlar bu mukabil h k • "' 
Stnliıı hattı nrkasın<la Dinyeper ye rının ileri ıı;ısurlnr ı Simolen•in pek taaı rıı zkırın ağı r zayiatla tıır<lC>dil- are etı h k 
Duna nPhirlcri gcıi•inde yeni bir mü- yakınlnrma kadnr ilerlemekte mu - nıiş ?ldıığt~~a işaret ediyorlar. ~e\-york, 16 (A.A.) _ Alman fazla olursa arp ararz 
dafaa cephesi kurmak ümidleri artık rnffnk olmu~lardır. Buradaki tnar - ~ıyef ~olge.,indeki harekat neti _ raclyo,u, Rab-atta bir Hür Fran,ız beklenebilir 
lıoôa çıkmıştır. Riitün cephede ~o\·- ruz~ anıı ciddiyetini SoYyetler de bil- cc~ıne ~el.~nce: Bu bölgede her iki deY >;Uika.<cı meydana çıkarıldığını VC' 20 
yet ordularının bnkinleri toplanır- <lirmektedir. Ve zayiatın her iki ta- letın buyuk tankları arasınd a başla- ki~iııin te\"ldf ohınclu<Yunu bildirmis- Bugünün en mühim rue:<elelerinden 
keıı. Alman motörlü kıtaları Lcniı~- rnt'ınn ela <:ok ağır olduğunu itirar et- mış ola~ muharebe elan devam et _ tir. ~ · biri de jnpon kabinesinin istifasıdır. 

Dün k ab ineainin istifasını veren 
J apon başvekil i Prens Konoye 

grad üzerine fn~ıla~ız yilrliyorl::ır. Bır mektcdirler. Alman hav.,. kuvyetleri- mektedı r. A!mn~la~a göre, bu ta'll r- ...... .......................................... .. ...... Japon gazclelerl, japonyanm, topye- japon!ııı1 sıkıştırmaktadır. Fakat So\·-
- n..,,..m1 dllrdüncü sahif .. ~ d - nin hu lırilıı:ede Rus motörlü rn<ıta- ruzl.~rı~, netıeesı Kıyef .önlerinde Almanya Y • kfın harbe girmek üzere. ehemmiye~li yetl~rin kuvvetli ~ark ordularının mev-

---------------- !arına tanı·ruz ederek 23 tank ve ~cn.ı~. bıı betonarme tahkımat fiebe- enı kararlar verileceğini bıldırmck!edır. cudiyeti j::ıponl:ırı dü~ündürnwktedir. 
GOO kamyon tahrip ettikleri, bundan kes.ının Ruslar tnrafıııdan gösterilen b• Jh kJ•f İmparator ve imparatoriçe sayfıyele- Ve- bu Almnn arzusunun is'nf edilebi-

Vişi kıt'aları 
Suriyeden 

çekiliyor 

Avustralyalılar dün 

Beyruta girdiler 

Vişi hudut subayları 
subay/arımızla ve

dalaşiılar 
Aııl,~rs, 16 (A.A.) - .Miillefik ~~\·

vetlel'lf ııkdoıliJcn mukm·ele rrıucıbın
ce ııyrılmakt~ olan Sııriy<'deki Fran•ız 
htı<lııd ~ubaylıırı, dün hııdud 'ııh:ıylnrı
mızla \"Cdıılıı•mışlardır. 

Benııt, 16 (A.A.) - :\föttefik ku\·
vetıei·in ehre ~iri•iııi halk hrırardle 
alkı~l~mı-tır. Avustralyalı a.:kerler 

- D"vamı ~ördün<'.U aahifeed -, 
316 - 336 tevellütlü as· 

kerlik yapmamışlar 
ça2ırılıyor 

baska Simolens - ;>.!oskov:ı demiryo- çetı!1 mukave~ete rağmen zaptıd ır. ır SU te 1 in- rinclen Tokyoya döıımilşlerdir. ırceği ~ilplıclidir. Çiinkti Sovyd aleylı-
llıııa ~ ::ıptıklaı:ı bir ~ok t~arruzlar ne J,ıyef!'. ~nkrıben 1.50 .~ilo~ctre me- Eğeı· yeni knhiıwde, ask~ri unsurhı- tarı ,kpon nsk<'l'i mabfill<>ri bile bıı 
tirP5inıl e clenııryolunıın ışe yaramaz '.afcdr Jıtonı!r şehrı bolgesınde b::ızıjde mı• bulunacak rın nilfuıu urtnrak olur:ıa, Japonya ye- l"iizdcıı ~<'kinmekt<>dirler. 
bir ı.::ıı' konulıluğu Lildirilmektcclir. '3?;·~·et k_ıt_alarının ela muh'llsar::ı edil- ni bir ::ı 8keri maceraya girebilir. Öyle . . . . 

l.t'tıiııgradın <'<'nııbıındaki hnrekil- lıı:~ bı ld_ırılmektedir. olm:ız.•a kendisine çizt'Ceği hattı hare- .J:ı~oıı~aııın cenup_ den.~~ınde ~on~ş-
t::ı gı' liıwe: Hıı i stikaınettp hareket ı,ar!'lıde Alman \'e Fin kun·etler i ketin daha ba•ka ttirlli olma•ı müm- l<>ı!ı.:- sı ~aha muvafık goı u.ımek~edır. 
vaıınn Alman ordularına kar;;ı Sov- - Devamı dördüncü sahifede _ Bir Amerikan destro· kilndilr. · (T!. n. ı Buyle bır .kaı:n,r .01.ınm,a, ıl~ .ıapon 
------------·--- --- hamles i Hındıçınının cenup hmanlnrı-

yerİ bir Alman denizal- Tokro. 16 (A.A.) _ Pren• Konoye nın işgaliyl~ olacaktır. Şimdiden bu 

t b b 
k b" · · t'f t · t" hususta ırenıs propaganda ba~lamıştır. 

ısına Om a atmış a ınesı ı• 1 a e mış ır. Böyle bir Yaziyet kar~ısında japonlar, 
Amerika ayanı bahriye kom"ıo Toho 16 (A A ) _ Ro"ı,ter. Fili pin. ~imali Borneo \'C • lalezya 

,... • · ' · ' · · 1 ·ı· A 'k n "daf hattının yonu reia; Valdo, bir mülakat es- Japonynnın reni bir askeri hareket ngı ız - merı :ı mu aa . 
nasında bahriye nazırının geçen tasarlamakta Ôlduğunu gösteren bir raııılxış~~ın geleceklel'(l!_r. F~kat Japoıı
curna günü bahriye encümeninin çok emm:ıreler mevcııddur. Bu \'aziyet yanın ~oy!~ ulu 0.rta b~r hucumda bU· 
gizli bir toplantttında aöylediği lngiltere ve Amerika tnı·afımlaıı dik- lunucaır,ından. fllılış;> eılılemfz. 
•özleri teyid etmittir. katle takip eclilmelc!<'dir. Anc:ık hu hu_ , , , , . J.:Oııow 

Bu beyanatta, bir Amerikan su•ta nasıl hir ·vol tutulması Jüzıııı rrd- l.ok~?· !u (A.A.) - · Pıeıı<_ ıadnki 
deatroyerinin kendisine yaklaf- diği h~kkındn tııın hir ittifnk yoktur. ı..auI!ıe ı~tı1n~ında~ ~oı:ı·n -~:~:r ;tıı~ •· 
ınakta olan bir Alman denizaltı- C€nııL ı pasifikte başka bir jııpoıı iP- s:ı' ıre•ıııı e ımpaı a 0111 2 '' .ı 
11na, denizaltı bombaları attığı ş7bbü>ii karşısında lngiltere w AmP- tır. . . 
bildirilmiftir. rıkanın vaziyeti ne olııcnktır. Jııpoıı- Son knl1ine içlinınıııd:ı nrn!ıldıf ııe-

Amerikan kaynakları, Amerika- yanın bazı yN·ler istediğine ~üphe ~·ok_ znrftler büdçelel'incleıı nıuh~ııı ta~nı
daki Alman memurlarının Alınan- tur . Ve en hüyük :ırzusu, ~üphesiz Ri- ruflar ~·apılması ve seferbel'lık \"8ZlY<~ 
yanın yeni ıulh tekliflerini etrafa biryarlaki Sovyet C<'ın:p eyaletlerin e tinin giizcl ıı geç:rilme'i lınkkında kn
yaymaia çalqmakta olduklarını, taarruzdur. Bunun için Almanlar dıı rarlnl' k:ıbııl edilmiştir. 
Nevyork belediye reisi Bay Laıu- d • ı 
vardiya tarafından söylenen söz- M h • b d ı ti 
leri._haric~ye tnÜ•~°';far! .sumner u arı ev e er ıp o 
Velsın teyıd ettlğını bıldırmekte-

dirler. fR. G.\ •k •• •ıı e '!IU1111111111mnıo11mn1111mmo)ummfn1111 matı mum ess 1 erı 

. Ankaradan geçtiler 
•• ....._. u --
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Son bazi haberler 

• 



(ANADOLU) 

~..;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;==:;.::;;;;;..;..;;;;;;.~;;;;;;,;,;;;.;.,;;;;;;;;;._-......,~..;;...~~~ l,_D_o-~-e!-, i-~-, -~--ıA_ey-im-) 1941 yılıllın ilk ltı 
ayındaki ihracat 

Son Rus - İngiliz lngiltere - Rusya ara- düşmana karşı harp lRFAN HAZAR Geliyor amma 
:ııılaşması hakkında eden her memleket 
dünısa matbuatının sın da ki ittifak bizim müttefikimiz Yamanlar yazıyor: E f 1 ı 1 ·ıt A . k Adeta biribirine müjdeler gibi, 
yazdığı yazılar devam olduğunu bütün mil- Uzüm üzüme baka baka kararır, D az 8 ma - Dgl ere, merJ a kahvehıUıede müşte~Ier, karşıdan 
.ecli·vor. Üzerinde du- Jet kabul e?er, diyor- derler. karşıya sesleniyorlar: 

nılan noktalardan bi- lngı·ıtere, Hazı·zmı·n l~r.. ~~;·ıı Telgraf, lnsanl:ır da_birihirleri~e bak3:. ~a- ve Almanyaya sevko-lunmu~tur = ~=~r:ı~uJ; vakit? 
l'İ'ıi de şu idi: dı,YO~ kı: . ka tek hır uzvıyet, tek bır ruh halıne , ~ y k d 

1 İmzalanan \"e. ika d.. ldug'""u ı·ç·ın Hıtlc:_rııı_ ~il ::ıyade giriyorlar. Şehrimiz Tic:ıı'€t otla~ı ta rafından! lo yumurta, 168,837 lirnlık 1,509,198 - o~ I~ a. • r' 
düpedüz bir anlaşma uşmanı o k?rktug_u ~kı du~man İbrişim, zamk, tutkal, çivi kelime- neşredilen bir isüıti~tiğe göre, _ 1941 kilo kum darı, 13,29'1 liralık 150.000 Mer k ~t:i::.~ aA:~ba gelen kim -
mı, buna bir ittifak bırleşmıştı.r. . tl leri, ayni muhi~t~ yaşıya~ ~n~anl~rın ~nesi birinci altı ayı zarfında lzmir kilo beyaz kumdan, 107 884 liralık di? Ca:an mı her kese' taksim edile-
denebilir mi. Bİ7.Zat Rusua ııa anıaşmııtır Roma ıadjosun a nası] sağlam dıkıtlerle bırıbırlerıne lımanındaıı yabancı memleketlere 7 . . ' . . . • ... • . 
İngiliz gaz.eteler! ara- " bildiriltliğinll> göre. d"k·ı ·ş nasıl birihirlerine kaynaşa- milvon ·101 697 liralık 24 751 780 kilo 1,516,028 kılo bakla, 1,236 kılo prina cek hır mıras ~nı, ~ulh ~aJdes~ mı, 

d ı b Ç.. ·1· tk· Al ı ı mı ' • · • · · ·· .. . : ' . ' . ' . v 2-2 789 l". J k 331 356 k'J kadınlara tevzı edılmek uzere ınsaf ~ın a c a una ittifak orç.ı ın n~ u - rak yapışmış, nasıl bırıbırlerının vu- uzum, 2, 7 44 lıralık 7,203 kıl o razakı ~ agı, o , ~ ıı a ı , ı o zey- r 
ni~·enler de, demiyen- • .. • manyada soguk kar- ,::udlarına, bir daha ayrılmamak üze- üzümü, 2,179,088 liralık 10.055.74:~ ki- tinyağı, 17,496 liralık 18,924 kilo Rı- ~e ?merhamet esansı mt, ne ge ıyor • 
ı r de görülmüştür. Ingıltere, Komunıst- ııııanmıştır. re çivilenmiş oıdukıarını mümkün ıo incir, 205 1ira1tk rn8o kilo hurda in- ı.taıa yağı, 14,520 liralık 211,864 kilo uıi· t d 
BaşYekil Çörçil, dün- / .~ _, _, ... ·ıd• Alma~·y~nın beh;- d:ğil izah edemezler. c!.r, 7,4:i6,967 !irnlık 6,0_89,370 k.ilo tii- nohut, _654 liralık 5,~49 kilo kestan~, ~r ;: ae;fror'f: 
kii Avam kamarMın- er Sa/ lnua uegz lT mehal y_ıkılması lcı- Hepimiz, canlı maceralarla, canlı tun, 574,132 lıralık 6,2a3,411 kılo pa- 5,855 lıralık 36,000 kılo un, 163,250 lı- H g yr d d" y d 
daki nutkundan ı<on- ve 'Komünist harbi ~ım. ol~ugu __ hakkı~i dutanlarla dolu şahsiyetlerimizle !amut, 462,635 ; ı·alık 1,848,l 1!) kilo ralık 650.000 kilo fasulya, 600 liralık h - ~cı ge ıyor - e I· emen en 
ra, bu anla!lmanın akı sozlerını tahlı hiribirlerimizin içinde bir aşağı bir palamut hiilasası, 15.052 lil"alık l 76 2.000 kilo kendir tohumu ki ceman 19 a~ ~e ıy~.h 

1
. B d 

mahiyeti, İngilt.1'.'re- yapmıyor edtmikt~. ve ?u :ıeki~- yukarı ıt'ezinip durmaktayız. Selam bin 420 kilo döYiilmüş palamut. 32,107 milyon 8·1,955 lira kı~wetinde 57 mil- k h eg~~· ~· ~e. ge j~11:u~· hen .
1 

e 
nin en :alahivetli e ~~~lı~lerın Ru"- verdiğimiz şu yaşlı dost, elini sıktı - liralık :rn0,695 kilo öğütülmüş palamut, yon ii27,591 kilo emtea ihraç olunmuş- a ve ırya ısıyım, ~ :' ~ ve; ı e 
ad:ımının ağziyle tayin erlilmi bulu- !ar~ Almanyayı vadettıgını kay<letmek- ğımız bu genç arkadaş, kendisinin 11,660 liralık 1:3:!,500 kilo kaba pala- tur. Bunlardan hariç 2,76.P lira kıyme- ~era.beld~~?~1z.~ rnı tır ga~en:. ç~
ı.u.rnr. .. . .• . tedı:.. . . .. .· olduğu kadar ayni zamanda bizim mut, 5,228 liralık 13.500 kilo meyan tinde 41 baş muhtelif cins hayvan da ıp ge ıg}nı soy eme ten en ıı~ı 

Bay Çorçıl, pek tabn olarak bu bır Çorçılın 3 gun evvelkı nutkunda, A!- malımızdır! lıalı, 4\J,999 liralık l18,992 kilo meyan ihraç edilmiştir. alamıyacagım. Gazetelerde her gun 
i tifaktır ve Ru;; milleti şimdi bizim manyaya hava taarruzlarının artırıla- Yaşamış gibi onların hayatını hülfısa~ı. 11,506 liralık 3,763 kilo halı, Bu malların ihraç <:'dildiği devletler arkadaşlar~ • r 
müttefikimizdir. D~miştir. İngiliz me- cağı:ıı ve İtalyaya ?.~ t~_arru.zlar yapı- baştan başa billyoruz. Onları yıllar- !~8.6!J4 liralık 646.080 kilo arpa, 54,781 sunlardır: - Geldı. Gelıyormu~:· Ge ıyor. 
hııslannııı alkışlarlıgı bu cümle ile son lacagınrlan bahsettıgı ,;ozlen hatıdar- dan beri okuya okuya hatmettik, ez- liralık 155,8!~2 kilo anason. 82,459 li- tngitereye 10.240.752, Amerikaya Ha, l?elecek, ha gelmek uzere .. 
anl:ışmanın mamı ve ııümulünii anla- dadır. berledikl ralık 300.000 kilo susam, 18.694 lira- 6,180,491, Almanyaya 810,187, İsviç- Dıye başhyacaklar .. 'Yok şu kadar 
mış bulunu~·oı·uz. Yalnız, sorulması Romatlan gelen bir telgrafa göre si- Belki bu aşinaların hazılariyle hiç !ık 500.000 kilo kepek, 6,570 liralık reyE' ~47,251, İsveçe 326,398, Yuııanis- -yuval, vok bu 1ı:a~ar kılo ... ve dah~ 
~ re~li di?eı: hir 8tıal .. vardır. •v. yasi mah~ille:d~ ?Jalfım tehdidleriyle konuşmamisızdır. Ne ehemmiyeti 11 ,063 kilo harup, 16,060 liralık 52,625 lana 213,302, Roman.raya 209.551, Mı. sonra karşımıza hır de tevzı meselesı 
. Hıtler: ıktıclar me\·kı ıne geldıgı va- Ital~·an mılle~~nı bı~~ere d~ha korku.t- var! Gözle~imiz senelerden beri on- kilo erik kurusu, 22.200 liralık 30.000 sıra 207,117, !\facaristana 177,597. cık":cak. . Hatırla.~sınız ya, geçenie:

k:t hatta hund'.1n. claha ~ne1'.', (~iicade- m~ga teşe?bu;ı; ettıgı şeklıncle Lfsır ]arı görmü4, onların iç ve dış bahar- kilo kayı;;ı kunısu, 1, 117 liralık 2,955 Filistine 89,925, Yugo;;Javyaya 79,783. dekı kah"'.'e tevzıınde halk, bu. Y.ag
J('m) adlı .. e~rı.ııı yazclıgı Yakıt Av:.u- edılmektedıı:. . . . larını, iç ve dış fırtınalarını gönülden kilo Vişne kurusu, 291 liralık 800 kilo Finlan<liyaya 70.988, Brezilyaya 3P, murdan hır .k8:çar damla ols.un ıstıfa. 
pa·y~ k?munıstlıkten kurtaracağını ;ı;oy_ .. ~-u mahfJ!lerde denılmektedır kı; gelen sessiz seslerle anlamış değil armut kuru~u. 8,015 liralık 25.000 zer- bin 693, Bulgaristana 33,836, İtalya- .Je e~ememış~ır. B:ı~ı ev~erın penç~-
lt mı:stı. . bu tun. İ~alyada bu~unan herke~ ltaJ.~:~n midir? clali, çekirıleği, 104,895 lirnlıl· 107,119 .ı· a 27,145, Çekoslovakyaya _ı4 .244 , Ar- t"elerınden mısk gıhı halıs k:'hvenın 

22 Hazıranda baslıvan Alman . So\"- milletıııın nasıl "IOgukkanlılıkla ve vuk- M h"t. d 1 d t ra kilo deri 11 272 liralık ı 156 000 kilo ı"ıntina l" 252 Surive,·.n 2 847 ,.e Ira kokusu yayılırken, bazı evlerın tava-
lı . · · .. . k b" . l . . h b' ·. . u ı ın en ayrı an a amı, op - ' · ' ' • · . , · ' '" • , , " , v ' - I d h, d d h d ~l't ~u arebesıne de komu~ız!12~ kar- ~e. ır azım e m:hverııı .. ar ıne ıştı- ~ından çıkarılan fidana benzetirler. zımpara madeni, 575 liralık 4.550 k!- ka da 296 lirnlık muhtE>lir cins mal !'e\·- arın a ıç urma an no u ve ar· 

-·~ hır ..,m·~ş manzarası wrıldısp m~- r~~ etmekte oldugunu muş:ıhE>de ede- Biz, daha ileri e idelim: (Topra _ Io zımpara tozu, 3.!lOO liralık 7.490 ki- kedilmi'!tir. ~a ~:ıvruluyordu.. .. • 
lumduı-. Ilır takım memlE>ketl2rın dog- bılır. ~ d k 1 Y g k b' d - k Gunlerce bakkal dukkanlarının 

• . . l . l H İt l b h b" . . l gın an çı arı an ve uru ır egne k "kl . d d l . t nıdan dbogı:u~·a ;ı;~mkbol~~ _dedıkb~rıh rn 1 - erb"J~ yaEnv uç·~ı· ·ıınttnlıçın yahp!- hizmetini dahi göremeden kırılıp par lkı'ncı· lı'sede ı·kmal j ZABITADA daplı eşı 'he~ın te o aşan nıcef~ta an-
"av:ı~a. u _ ıtıbar.la ·_omuı:ı7.ı;ı~. ıı· ac:- < ııı:ın.ı : ır. •,ger ,orçı. a }'.a~ ıı~. ıı:- calanan fidan!) ., .......... .., ... _...-.. aş ar, nı aye gene arpaya . ı '.~o: 
lılar ;ıeferı mahırntı verılnıı«tır lerını bombardıman edıl<'cegını sovlı- · 8 t 1 t d . d"I kt 1 k l 1d - - - -- -- huda mum oldular. Allah eksıklıgını . ' . . . - . u sa ır arı e avı e ı me e o - urs arı 3"'1 ı 1 ll l k .. . 8ornlan ,.ual de buradadır. 1ngılte- \·erek ltalyaııları korkutacabrını ;ı;an- d - d y 1 ..,.. ıı·sı: ı : ~ostermesın ... 
L'l' Rıısnı ile anlasıp \'e hatta miittefik mı,.;::a \·e bövlece İtalrnn milletini mağ- .ugum 

1
Y
1
er edn );'1azıyohr'!t~·. alnı~ n·- O t k 1 1.- 1 1 ld • Önıek köyünde • alih oğlu Jiü;::eyi-

d _ • .. · b İ . 1• · d v.-. · b" 1 • ,, h sız canı arı egı, mu ıımın everı- ı g-er ra o u ve ıseerce o ugu · K• n· "k c·dd . dk .. d " ııvıına gore, aca a nıı:ıfü~re komii- up e ecegını saıımıs,-a ll" .-eı·e ua a . d""kk. 1 t 1 t kl ·b· · h · · 'k" · 1. d d ·k 1 ııın azım ırı ,ı esın e ·ı evın e Yaz, olanca şiddetiyle geldi, çat-. t h . . "Jt"h k. . h 1 . nı u an arını a§ arını opra a· gı ı, şe rımız ı ıncı ıse e e ı ma kimse bulunmadığı bir ;ı;ıracla içeri gi-,ı .~ C!'p e,:ıne mı ı ı a. Pclıyor. aya ,;ııkııtuııa uğrıyacağını :anmı-ı- rı~ı denizlerini, agv açlarını atlarını kurslan ıtçılmı~t ı r. İkinci lise kurslo. ı·ı'l . ··t 11· l k l k 1 tı .. Ağustos da yaklaşıyor .. Gövdemi-
·'fı'h\·eı· racl)·o \·e gazelalhr: mt'ı"tnmn, _ ~ır. ' ' • mıs \'e mu eac c H ·ac ııı ve er ·e' · ·· t"nd k fa · k b'z· ·' ' ' ' " • .. . .. araftalarını kedilerin~ köpeklerini rına 226 talebe devam ı>tmekteclir. -

1 
t .. 

1 
kt 'Zın us u e a mızın pışere 1 1 

rl ·.,·an lJtıııtı ı'rl<l.:,n •. .:ı ı·j·oı·laı·. Alııı~ hal~·! " Suı·ı\·n mııta ' ' es.'.va.-ı "a ııımıs. ır r ır-::ız aıanma a- er•emle•tı'rmnve ba•ladı-ı bugu··n "' " °"'1 
.. n "'ı ert' ~0.~·e, . ' ' - bile öyie müthiş özledim ki... . }foktcp miidüri·yeti; kur::tmı istifade ı'ır. ' s a y çg y g -

:\[i:-ter Çörçil. A \'am kamara:;ıncl:ı- rekesiııclen ;;onra mutt.efık kuv\·etler 0 .. d b . İ . .. .. d etmek i,;ti,·en ve fakat zamanında kav < lerde gene eski mevzuua dönece-

' 
R . . . n ~un en erı zmır gozum e · J ' • ' ' • - T<ı Nlo 1111 drwıı~ · • 

, i ıe,, anatm<l:ı bıına ee,·ap \'ermi~tir. eynıta gırmıs, bu 'l{'hırdc Anı~tral t""t"" · 1 D"" k . t" D"" dmı rnı>tırmamıs bulunan talebe"i de · . ' .. ' • · ~ım: 
n k' · . u uyor. onme ıs ıyorum... one- · ·. J Kahramanlarila Saban karısı 50 va- B h v k ı d d ua~ve ·ıl dc>misti!' J,i: Devamı dördüncü aabifede - ceg~iml dü~ünerek, bunlardan mazt>retlerini ~ı · oyun agına, ca et ere ve a e e-
4. Jfiı~'. hir ·im,» komiiııi.stlik :;afınrla Doktor bana, beyan edenler.in .ka.yırllarıııın :rnpılına- 't'ıııcla Fatma, Hüseyin oğlu 6 yaşında lim .. 

hııluııduıhımuzu \'e konı{iııisllik harbi ka a t ·fanı taşla başından yaralamıştır. Tasarruf zaruretleri, kapımızın , - Dönersen ölürsün! sına r, r \·ermış ır. p 1 k 
.ı :.ıplığımızı söyliyeıııez. Hitler. :\Iaga- A D YO' :~· Diyor. _ ara rıı·ı ttşıı-ıı· ·en.. dibinde horu ve davul çalmaktadır. 
ıı omalizi ile Hu~\·an k<'lıdi:::ini müda- 1 Keçecilerde Sınlak hanında Musta- Caketsiz ve açık yaka gömlekle gez-
f:ı::ı.rn \'e :ıiihn•ri~ ~;iicadele .\·!' nıechıır , ,, Ben de ona, V CDANSIZ ARABACI fa oğ-)u Emin. Rız:ı oğlu Niyaziııin ce- mek, h~m hürriyetimizi ve rahat ha-
e tiği iciıı lıiz, Hu:-< rırdu~ıınıı fakdi" - Döneyim, öleyim! Aralımmıa haddinden fazla 'ük "Ük- binden ·I lirasını vanke,;icilik 8Ureti\'le reketimizi temin eder, hem sıcaktan 

BUGONKO PROGRAM Diyorum. J "' 1 k k 1 ' t , · Nliyonız Ye komiini4lii!'e hic bir an is- !edikten sonra; hay\' anın arabayı çe- ('.a ar en ya ·a anmış 11" bizi koYur, hem de bize elbise eskit-
t irak etımk~iziıı bu ordun; tam mıı- 7,30 Program, 7.33 Müzik: Hafif ooo kememesine kızan bir arabacı, üzerin- Ya ııgın b[l.~/angıcı: •nekten kurtarır .. Caketsiz gezmek, 
· ... ff· l,ıyeller temenni E>diyorı•z. Hit- progra~ . (pi.)' 1:45 Ajans haberleri, FUAR HAZIRLIKLARI de bulundurduğu bıçağını çekerek, hay- $€hidlerde İbrahim oğlu Hüseyinin ne cemiyete hürmetsizliktir, nı> de 
c r , komünizmi kendi~iııe dü;ınıan E>der- 8.00 Muzık: ~afıf .progr~mı~ devamı vanı iki yerinden yaralamıştır. Bu evinin bahçesincle bulunan kuru tahta- haysiyet ve şerefimizi incitir. Canım; 
k ıı, bizi 8oYyet ıımdeo:inc ı~o,t yapma. (pi.)' -~0/ 8 ·4 ~. ı:;vın saatı, 12.~0 Pro- Relediye rei~i Dr. Behçet Uz. dün ele hadiseyi gören Belediye memurları, !arın üzerine atılan hir ·.ranık sigara- kadınlara bakalım, kafidir .. Esasda, 
nmtır. Ba·» Ciirriliıı ,-i)z l.n rııııl<'ıı anla- gram, 12.33 :Muzık: Saz eserlerı, 12.45 Kültiirparkta. Fuar icin yapılmakta aıabacı h1ıkkıııda derhal bir zabıt tut- dan yangın çıkmıs,;a da d rhal ,;önclii- kadının erkeğe nisbetle daha sıkı ve 
ı !:ın , udu;·: . ~.iaf1:~ h~berlerl, 13;00 Müzi~: .:\Iuhte- olan hazırlıkları gözdeİ1 ~e~irmistir. muşlar ve kentlisini cürmü meşhud rülmüştür. :Iaha derli toplu bir kıyafetle gez -

fngilizler son anl a.)mayı yapark~n lıf turkuler, lv.15, 14.00 ı\luzık: Ka- ( ....._ mahkemesine vermişlerdir. Eı·kelcli, kadııılı .~cırlıos olıııı ndrrnı mesi lazım geldiği halde, hadise bu-
Hn~ milletini Hitlerc Ye na7.İ7.me dfü;. rışık program (pi,), l8,00 Program. 1 dövmüşler: nun aksinedir. Onlar açıldıkça, sa-
D'::tn o!dui{unu he~alıa katmı~l:ar ve aY- 18.03 :\Iüzik: Radyo car, ve tango or- K •ı • • f ihracat işleri v Ali Çetinkaya lıulvarı:ıda, Hamdi çıldıkça, biz elbiselerin içine bir kat 
ni zamaııcl:ı knmiini•t olcluğ-ıı.nıı rlii,;ii;ı- kestra;;ı (İ. Özgiir ve Ateş böcekleri), arJ erımıze. Kuru me)va ihracatçılar birliği ida- loıglu A~m~d, Mehmed oglu Muı;tafa daha gömülüyoruz. Onun içindir ki, 
ıı emi~lt'rdir. 18.30 Konuşma: Memleket pm;fası, ar. artı,,tı Mehmed kızı 24 yaşında hu'"rrı·yet sahasını durmadan kadınlar 

18 'O ~ı·· "k p· k ı 19 00 - · re hey'eti, dün öğleden sonra birlikler R k . h ltl 11 h ld k Simd;deıı ~onraki Yardıınl:ır da na- ·" • uzı ·: ıya.~a şar 1 arı, · B' h • k• b• b" tl :~~ ·a. sar oş 0 u { arı a e apı fethetmekte ve erkekler ricat halinde 
· K (D rtl t') 19 1- ır mu arrır es 1 ır ma~ın a toplanarak, yeni me\'sim ih- 0·· ı t b l 1 ilerle çarpı an Ru.; milleti olac·ak d<'- ~_n~ışma e e!!mc ı;aa ı , . i> . , ııunc ~ o uran \'e mezun u unan gece b 1 kt d 

mektir. Komiinbt rn;.;fı i".in <1~·.fril. ~hızık: Radyo caz ve tango orkestra- f 'k • d racatının ne- şekilde tanzim edileceği- lıekci!'Iİ Ha~aıı Hüı;eyin ve Sabri karı- uKundma kallır. ..v •• •• hatt~ ' ~ ı te rı a ıçin rica .ı ni ve ambalaj işleri üzerinde müzake- ~ ı'n ı "1'" . b·ı· beb a ın o arını, gogsunu, a .;ı programının l evamı, 19.30 Ajans 1 b . ı " yaRın<. a ı• unevvere ı a .. ;ı;e . . bacaklarını bol bol havalandırır ve 
h b J • 19 4- 'ı·· 'k y tt b l re erde ulunmuştur. h k t l 1 TI II Rir ,;ıı:.ıl tlaha kalıyor. Acah:ı İngiJ- a er erı, .. i) •• UZ! : ur an se - u unu yor ~~ are e mış er \'(' as:~n ' useyını kurtarırken, biz niçin bu Tanrının 

t• ~ ve Rusya harp g-ayeleri lıakkında l~r, 20.15 Rarlyo gazete'>i, 20.45 :\Hi- AYVALIK ASLİYE HUKUK HA- kclo\l·erek ~t·aralamı~l:ırdır. Su('ltılar ya- dP.!i edici sıcaklarında, Yemen ille -
1ı ; r :ıııla!<,·mı.nı \·arını;:: olıılıilirlE>ı· nı:? zık_: Fa,;ıJ hey'eti, 21.00 Ziraat takvi- 1!)2!') - 19~6 enelcriııde (Yanık K/'fL.f'G/-:>-'DEN.· ... ·a anmıi) ır. · d v Ik · "b' ı l 

T k 1 il · b " - n "'"', ''DiK<·)· }' n,EI. r,,'DJ·,. n, l·'E/S/,"/,\' rın e eyse 
1 
aranı gı. ı tutuşa ım. 1 u· hede ı. ı· ı kt v mı ,·e opra · ma ısu erı orsası, 21.10 y d) t · ı (B kt ·1·~ · .~r, ı n - ·" ı ,, • ,, H 1 H 1 b k b 

·• .ı , ull ,;l'a ı Ce\·ap~ı7. ll ra • ıgı .. . ur ga1,e esıııc e e aşı ıgın A ,.,·alıkt" ~mı·ne 0 .. zbek tarafınd,•ın Eı·J .A .E ,...,/RE.\' llfR,."'JZ e e c_esare .. t. .. e e. ır ca et ve o-uihi, Loııdra ve ~Insko",'ı .•ı·ı· ku· tıı mu- :\Iuzık: Fasıl hey'eti programıııın de- J .. ,., - • , 11 - • -~ b . d 
1 1 

b k 
., • 9125 K (S , k- 1 iç Yii7.ü, b.,. ni ııa:>ıl uyandırdılar, A 1 k 1 . S l'k" .. l n 1 1. . . R'f t yun agı muca e esı yapa ım; a ın lıa faza ediyorlar. Yalııız Poloma ile vamı, - . onuşma an at ar an- Y\"ll ı · (azımpaşa mahallesinden olup . , e.yc ı oyu ne e >e.<'< .ı y_e reı~ı. ı a. ~e kadar kazanaca;;ız '· 
ı.. · k " ) 21 40 ·u·· 'k S f Bektasili0oin felsefesi) başlıkları l '> h ı k k ı 1 ·• "' oir anlaşmaya varılnııs oJnıa;;ı miim· l'f1:ız onu.?uyor , · .nuzı ·: en o- • 0 zmirde Salepçioğlu hanında Halil oğ- \ z€rııı ır::;ız ı · mıı ·s;H ıy e evıne g-ı- ÇİMDİK 
künclür. Bay Çörciliıı Avam kamara- ~!k 

2
müzik (pi.), 22.30 Ajans haberle- altında tefrika edilen eserin kitap lu İsmail Özbek aleyhine açılan boşan- ren Hüseyin oğlu Arap .:vı:ehme<l Ka. 

000
,_ __ 

1 .. 1 ıı·· ... 1 ı, 2.45 Müzik: Dans müziği (pi.), halinde neşri mukarrerdir. Ancak nıu d'ıva.~ıncla ?Iu"ddeı·ale•vhı"ıı ı'kamet- rac:ıver ,ı«ıkalannıı~ Ye Aclliye\·e te~lim ;;ıııc a ·oy e ıgı soz er gıızetel~rde nıev- 22.55 123.00 Yarınki .program ve ka- • '' n J el ilmiştir. 
zu teşkil etmiştir. Gazeteler, müşterek panış muharrfrinde mezkür yazıları ha- gahı meçhul olduğundan tebligatın ila- e ______________ _ Hububat liatıeri 

As. Fb. lzmir silah fabrikası S. 
A. komisyonundan: 

. 1 - İzmir Silah fabrika:ıı ihtiyacı için mevcud şartnamesi veçhile 5500 
!ıra muhammen bedeli aşağıda cins ve miktarı yazılı üç kalem kereste 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Münakasa 28/7/ 941 Par.artesi günU saat 14 de Halkapınar Silah 
fabrjkasında müteşekkil komüıyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 413 liralık ilk teminatlarını İzmir .Mal sandığına yatı
l'arak alacakları makbuz \'e Ticaret oda!!ı 941 yılı vesikası ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddeleri nıuciQince icap eden vesaiki hamilen belli edilen 
giiıı ve :ıatle komisyonda balunmaları. • 

4 - Şartname her gün saat 8 den 16 ya kadar İzmir Halkapınar Silah 
fahrika ı müdürlüğünde görülebilir. 

24000 Adet : 4X6 X 55 : 65 :Meşe veya dL~budak yarma!'!ı parmak. 
1800 c Araba tekerlek başlığı. 

20 Metre: 2,5X25 X 100 Çıralı çam tahtası. 
12 17 22 26 (2657) 

~~~~~~~:----~~~~ 

lzmir sicll ticaret Memurlu2un
dan: 

Te!-lcil edilmiş olan İnci Limited ~irketi e.~as mukavelename:>.inde ya
zıiı . alahi·yetleri haiz olmak iızere Müdür sıfatiyle Hüseyin Avni Ülkünün 
.ayinine mütedair \"araka Ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 305!! . . 
ııumarn,;ına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. 

Tenik imzaı11 

inci Ltd. Şirketi 
Sermayesi T. L. 10,000 

Te~ekkül halinde bulunan şirketimiz müdürlüğüne Bay Hüseyin Av
ı.ı Ülküyü esas mukavelemizde münderiç salahiyetleri haiz olmak üzere 
ıntilıap ve tayin etmiş olduğumuzu arz \'e aleliisul ilanını rica ile saygıla-
;·ımızı uııarız. 

'erif Remzi Reyent 
imzası 

-- -

&<lia Erdene vekAleten Süreyya Rerent 
imzası imza'ı 

15 Kuruşluk Damga. pulu 
l Kuru§luk Tayyare pulu 

vi nüshalardan hjr kı mı eksiktir nen ifasıııa karar verildiği cihetle mu- lzmir belediyesinden: 
O zamanlar bu tefrikayı keserek hakeme için t~yin olunan 8 Eylfil H41 Fiatlerin yükseltilmesine 

müsaade edilmiyecek 
gu .. ı ·· t 9 d ··tld · ı h · ı 1 - i\.lecitliye mahallesi 378 ve • saklıyanlar, istinsah için gazete - ıu saa a mu eıa ey ın asa e-
ten veva •·eka·ıeteıı Avvalık Aslı'"e Hu 391 ;;anlı soka:kların tesvive ve adi miz vasıtasiyle beş, on gün iare .,. ' " · " - · J 

kuk mahkemesinde ha7.ır bulunması ve taşla yeniden tlöşettirilmesi işi, fen Ticaret Vekaletinden alakadarlara 
lutfunda bulunurlarsa muharrirj ak.~ı· takdı"rcle gı~·ap kararı ı·ttı'haz edı·- ı' " ı ·ı b' d t vd n p " sle1·i müdürlüğündeki keşif ve şart- goııc erı en . ır yazı a oug ay, ... r a, 
minnettar olacak ve çıkacak kitap- leceği davetiye makamına kaim olmak namesi veçhile açık eksiltmeye ko _ çaYdar, yulaf v~ mıs!r.gibi maddelerin 

t 
bn bir nüshasını imza~lyle kendi- üzere ilan olunur. (2690) 

1 
t K 'f b d r 

848 
J' 

50 
serbest satış fıatlerının Toprak mah-

sine takdim edecektir. Keyfi~eti, nu muş ur. eşı e e 1 ıra sulleri ofisi tarafından tesbit edildi-
muharririnin "rica~ı üzerine mem- Zayi şehadetname~ kuruş muvakkat teminatı 63 lira 65 ğinden yüksek olmamasının temini is-

J 
leket irfanına hizmet fırsatını bu- Oltı· ı'll· okulunun beşı'ncı· sınıfında-n kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden tenKmiştir. h' 1 . ı· k d -

evvel iş b-ankasına yatırarak makbuz aza ve na ıye erııı a a a ar ma
lan okurlarımıza arzcrleriz. aldığım ~-:ahadetnamemi kaybettim. lariyle ihale tarihi olan 23_7_941 kamlariyl_e. belediy~lerJn7 . h~b.ub~t 

.... ------..-.-------·• Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü çarsamba günü saat 16 da encümene maddelerının satış fıatlerı bıldmlmıs 

E 1. d t ı · k•r yoktur. mu:acaatlnrı. ve bu fiatlerden yüksek fiatle satı~a V ıgaza B O 8 1 ı aga oıu ilk okulu beşinci sınıf mezun- 2 - İtfaiye otomobillerine ..,enelik müsaade edilmemes! istenmiştir. 
larıııdan 168 numaralı Mehmed 1150 tene·ke dökme benzin satın ra-•--------------

verı"IOC8ktir Ali Sıradağlı lınması yazı işleri müdürlüğündeki minatı öğ1'eden evve~ iş . bank.ası~~ 
-----·-----------lşartnamesi veçhile bir ay müddetle yatırarak makbuzhmy~e !.h~_Ie tarıhı, 

Hükümet karşısında Evliyazade 

f.

tcli .Ağustos iptidasında icara veri
eceğinden talip olanların Sevim pas

tahanesinde Adalı Bar Hfüıeyine mü-

Z A Y l paazrlığa bırakılmıştır. Muhammen olan 2~~7-941 p~~artesı gunu saat 16 
İzmir Silah fabrikasından aldığım bedeli 4975 lira muvakkat teminatı da encumene muracaatları. 

bonservisimi kaybettim. Yenisini ala- 373 lira 15 kuruştur. T-aliplerin temi- 2 - 636 sayılı_ ~okakta 645 sayılı 
cağımdan eskisinin kıymeti olmadığı natı öğleden evvel i~ bankasın-a yatı- sokak agzın~-an ıtıbaren_ 150. metre 
ilan olunur. rarak makbuzlariyle 23-7-941 den boy~a k_ana_lız.~~ow~. ) ~ptnı~ma;ı;ı, 

acaatları. D.3 

Maliye vekaletinden: 

Bakır şilebi Telsiz memuru 8-8-941 dahil tarihine kadar hafta- fen ışlerı müdurlügundekı keşıf v>e 
Hik+t Yakalıoğlu ı nın p·aazrtesi çarşamba ve cuma gün şartnamesi veçhi!~ açık .ekslitm~ye 

teri saat 16 da encümene müracaat- konulmuştur. Keşü bedelı 1255 !ıra 
lan. ' 9-13-17-21 2600 muvakkat tmiııatı 94 lira 15 kurus

Ali Reis mahallesi 987 nci sokak- tur. Taliplerin teminatı öğleden ev-Eski Nikel 5, 10 ve 20 parallk
ların tedavülden kaldırllması 

hakkında ilan 
.E,.:;ki nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine danteUi bir kuruşluklarla 

Bronz 10 paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğun
dan e~ki nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 31 / 6/ 942 tarihinden sonra teda
,·ülden kaldırılması kararlaştırılnuı?tır. 

i\fozkür ufak parala!' 1 Temmuz 942 ~rihinden itibaren artık teda
<lil etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bfr sene müddetle yalnız :Mal
:;andıklariyle Cumhu t iyet :\Ierkez banka~ı şubelerine" ve Cumhuriyet 
Merkez bankası şulıe•i olmıyan yerlerde Ziraat bankası şubesi tarafından 
kabul edilecektir. 

E.'ller.inde bu ufak Paralardan bulunanların bunları Malsandıklariyle 
Cumhuriyet Merkez banka ı ve Zir.ııat bankası şubelerine tebdil ettirilme-
ı;j ilan olunur. 17 19 (2737) 

i . . ve! iş bankasına yatırarak makbu:z-
ta 730 sayı ı sokak ağzından ıtıbaren 1 . 1 .h 1 t .h. 1 28 7 941 pa . arıy e ı a e arı ı o an - - , -
150 metre boyda yemden beton yol zartesi günü saat 16 da encümene 
yaptırılması, Fen işleri müdürlüğün_ müracaatları. 13 17 22 26 
deki keşif ve şartnamesi vechile açık Kültürpark 'l<la gazinosu methali 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli karşısındaki iki metre murabbaı ye-
2825 lira 50 kuruş, mu.vakkat temina- re, diş macunu, filim ve emsali şey -
tı 212 liradır. Taliolerin teminatı İş !eri satmak üzere yapılacak baraka
bankasına yatırarak makbuzlariy.le nın inşası müstecire ait olmak üzere 
ihale tarihi olan 18-7-941 Cuma günü bu barakanın bir se·ne müddetle ki
saat 16 da encümene müracaatları. raya verilmesi yazı işleri müdürlü -

3 8 13 17 ğündeki şartnamesi veçhile açık art 
1 - Türk yılmaz mahallesinin tırmaya konulmuştur. Muhammen 

343 cü solcağınd:ı. kanalizasyon yap- bedeli 60 lira muvakkat teminatı 4 
tırılması ve mevcud adi döşemenin. lira 50 kur.uştur. Taliplerin teminatı 
tamiri, fen işleri . müdürlüğündeki öğleden evvel iş bankasına y-atırarak 
keşif ve şartnamesi veçhile açık ek- makbuzlariylc ihale tarihi olan 
siltrneye konulmuştur. Keşif bedeli 28-7-941 .pazaıtesi günü saat 16 da 
680 lira 40 kuruş muvakkat temina- encümene müracaatlan. 
tı 68 lira 40 kuruştur. Tııliplerjn te- 18 17 22 26 



, ....... 
1 tA "ADOLU) 

lzmir efterdarhğından: 
Şuhc i ı esi T .ırih 

• >-
i - l- Sokai{ı Kapu 

No. 
Ticareı· 
müddeti 

Ni~
beti 

Iradı Kaznnç Buhran 
L K. L. K. L. K. 

Zam 
L. K. 

Yekun 
L. K. 

ihbarname 
Cilt Varak 

ihbarnamenin 
cinsi 

· llzmir sicil ticaret 
Memurlueundan 

Betino Gabcy Ticaret unvaniyle İz. 
mirde Keten çarşısında tütün hanında 
4 numaralı mağazada dahili ticaret iş
leriyle iştigal eden Betino Gabayın iş
bu ticaret unvanı Ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 3060 numarırnı
na kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

--------------------~--------------- ------·-------------
Yeni Ş. 

Yeni Ş. 

Yeni Ş. 

Yeni Ş. 

Yeni Ş. 

937 

937 

9!l7 

938 

!)!Jg 

!l!l !l 

!l86 

231 

;\fustafn O 
Ifalıt 

Hüseyin 

Pansiyon 

:\larangoz 

70 S:ı.t ·c J{iıa Bakkal 

1186 Hakkı 
Yolda~ 

90:1 Yakup O 
Ömer 

Terzi 

A. A. 

K. H. H. 

B.ll.H. 

Demir 
cenber 
Murabit 

Gazi bulvarı 

Yeni kavaflar 

11 

82 

1.7.37-
11.7.937 
1.1.938 
15.3.938 
1.1.937 
15 10 37 
1.10.37-
31.12.37 
1.1.38-
31.3.38 
9.12.938 
31.12.38 
9.12.:n 

31.12.37 

• 

25 

30 

25 

30 

100 00 

30 00 

160 00 

65 00 

40 00 

300 00 

1 

1 

31 

07 

80 

45 

24 

46 

81 

25 

36 

6 29 

19 

49 

1 70 

16 

2 48 

73 

00 

1 

2 

!l7 

1 

R H. TL Kuzuoğlu • 25 2 

Yeni Ş. 

1'eni 

62 \Iu;ıtafa 
Tezcan 

1 :ıı;7 Vitali 
Şikar ve 
;\lu;;taia 

106 ;\fehmet 
Upreç 

Tütün vJ 
sa~aı 

Kavaf 

Kumn ·Iı 
terzi 

A. A. 

R. H. H. 

Kemeraltı 

Yol B. 

217-
297 
13 

,15 

15 150 00 

2 

8 

1 50 :ıo 

10 

1 

Yeni Ş. 9'11 Kö~ı>ci Şehitler ;\fa kara 2 25 7 32 1 17 l 27 9 

Yfni Ş. 

Yeni Ş. 

11 . 'ecmi Erku• Oto yıka 1 inci kor
don 

:\fe;;udi)'C 

372 

1.6.40 
:n.12.940 
Senelik 20 

40 00 

275 00 68 75 

24 

11 00 

04 

79 

Yeııi Ş. 9.IJ 

reni ş. 941 

reni Ş. 9-11 

~41 

y~ni Ş. 9-11 

Yrni $. !lt 1 

7n 

• 

ma ye1·i 
Ua•aıı Yalı Eskici 

Ütü boya :\fe,udiye 
ve kola 
Kasap ;\[{',udiye 

K. TJ. H. 

Bornov-.ı 
s. 

1383 

1 inci kor
don 

:\f. Be. 

Kemalpaşa 

77 ' l 

5211 

5 

112 

26 

8 

1.1.940-
8.1.940 
Senelik 

1.1.940-
12.7.40 
1.12.40 
!ll.12.40 
Senelik 

26.6.40 
31.12.40 
S~nelik 

20 50 00 

25 50 00 15 62 2 50 

25 80 00 15 2 10 

45 400 00 19 11 3 06 3 32 

30 ;;o oo 1 ıl 75 3 00 

20 80 00 10 9!l 1 71 

30 48 00 18 00 2 88 

.~,J .... :·:·ı~r ..... L ..... e ... v .... a .... z .... , .. m .......... A··::··, .. n .... ı.:r .... l .. ı.~g·:·,·: ..... iıanlarr:_'.=.· 1 ~mir ı~:ea;;ı:ıi aö.ı~~if~~ai~~e~!:~ek:ı~~ır:~~~~~te olan ve iaşenin 
Mil• l~ motörlerclen tahliyesi ve memurlarımızın göstereceği depola-

: ...................... 0 .............................. ~ ......... , .................. ,........... r:ı .. nakil ve istif edilmesi kapalı znrf usuliyle mukaveleye 
-: ...... r•••··~··• ]evazım amirliği salın a.lma komisyonundan: baglanacaktır. 

lzmıreher kilo.<una kırk be~ kurus fiat tahmin rdilen 600 ton sığır eti 2 - Müteahhit iskele yapılıncaya kadar günde elli ve iskele ya. 
1 - Bk palı zarfla eksiltmeye konmuştur. ya~ıldıktan sonra 75 ton hammaliye tahliye taşıyıp istif ettir-

a·siltınesi 21-7-941 saat 16 dadır. . . mege mecburdur. 
2 - f,~ rtııııınesi her gün Fındıklıda komisyonda görülebılır.. :ı - ?'"~pılacak mukavele tasdik tarihinden itibaren on bin ton 
3 - ş,ı ınmen bedeli 270 h!Jı lil".ı olup ilk teminatı ı.1550 lıradır. ı~ın ;nutebe_r olacaktır. 15 bin tonu tecavüz etmemek şartiyle 
4- :\i~h3k]iler bel!i günde ve~ikalan ile hirljkte teklif mektuplarını cıhetı as_kerı)·e ve bu miktardan daha {Lşağı tahliye ettirmekte 
5 - l,te saat 1u 'il' kadar makhuz karşılıgı Fındıklı satın alma ko- serbesttır. 

en geç una vPnn<>led. 2 7 12 17 2499 4 - Muhammen bedeli 30000 muvakkat teminatı 2150 liradır. 
mis)·OU A.mirliği Satın Alma K.;;;isyonundan: 5 - !hal.esi 7:A~ostos-941_yerşembe günü saat 17 de yapılacaktır. 

lzmir Levazım J;ilo,un:ı tahmin edi fi:ıti 160 kuruş olan 90 ton sa- Tnlıple:ın ıhale gunu ıhaJe sa-atinden bir saat evvel teminat 
1 - Behe'.

1 
alınaeüktır. .. .. _ ve _teklif ve 2490 sayılı kanunun yazılı ve;;ikalariyle birlikte 

deya!( zarfla ehiltl'.1.es; 29-7-9.Jl "alı gunu ~ant la de topha- Ezıne askeri satın alma kombyonıı başkanlığına müracaat-
2 - Kapıılı1 vıızını amırlıgi •atııı alma komıs~·onıınrla yapılacak . !arı. 15 17 21 29 

nede e lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
tır. ·ıınt 8450 liradır. ' J\liktnı·ı 

3 - !Ik tcJTI'. .:ırtnamesi komisı-onda görülebilir Kilo 
4 - Evsaf'~ 

1
' kanuni ve,ikalarivle teklif mektuplarını ihale san-. ı rıı · ı; - Talıp \ir saat ewel komi•yona vermeleri. 12 17 22 26 

-
___ .:.:lı.:.:n.::cl.::en;.;.~-1... 1 k . d , _ t11ir 12'1 satın a ma omısyonun an: 

lzmir levazım " ı--uru ot 29-7-941 giınü ~aat 11,30 da kapalı zarf ıı~u-
1 - 1720 ton j]e s:ıtrn alırıacnktır. 

lü ,eksiltıne bedeli 173600 lira ilk teminatı 81 :ıo liradır. 
2 - ;\luhamnıe_ı\er gün komisyonda .~örülebilir. 

4000 
4000 
.ıooo 

·1000 
:ıoo 

Taze bamya 
Patlıcan 

Taze fasul~-:ı 
Domnte~ 

Taze biber 

18 

15 

25 

21 

12 

20 

:ı - Şartname'' ,mı»indeki kayıcllara göre anı ayrı ihale edile-
4 - Otlar şnrtn· Yukarıda cins ve miktarı yazılı be,s kalem ,,ebze pa ] ki t ] _ • zar ı a sa ın a ı-

'lacaklır. , 
bilir. . . Mili gülıde muayyen sa.attan en ~z bir. ~:ıat önce

;, - lsteklılerıll klif nıektuplarını kanııııı vesıkalarıyle bıı ııkte ın:ık 
ı ye karlar t~ Fındıklıda :,atın alma komisyonuna vermeleri. 

buz karşıııgı 12 17 22 27 _ 

-,-------~i Satın Alma Komiayonundan: 
İzmir Le~az_ım A~ ;,,k<>lesine motorla gelmekte olan \"e iaşe_ııin m_cı-
1 - Geyıklı odun! murlarımızın göstereceği depolara nakıl ve ıs

torlarrlan tahliyesi ,·e ııı~ !ide muk:ıveleve bağlanacaktır. 
tif erlilmesi kapalı zarf u~Up;Iıııcay:ı kada~ günde 60 ve iskele yapıldıktan 

2 :\l"t !ıh'd · k~Ie ~a - • u ~ ı ıt< ·hlire taşıyıp i. tif ettirmive mecburdur. 
sonra 75 Ton hamaliY'-' ta 1 wdik tarihinden itib~ren on bin ton için nıu

:ı - Yapılacak mukave ~tonu tecavüz etmemek şartiyle cih~ti a•keri;-e 
t<>h<'I' olacaktır. On beŞ Iıı~ tahliy<> eıtirmekte serbesttir. 
w bu miktm·dan daha 8"~ııı30 bin- muvakkat teminatı 2150 liradır. 

. T_:ıliıı!_c·riı, 21 .. Tem. 9·11 Pazartesi günü saat 15 de teklif edecekleri 
fıat uzPrıncbı .~·'.wlc on beş teminatı katiı-eleriyle birlikte Kışlada İzmir 
Le\·.ızın1 amırlıgı ~atın a1ma Ko. na mürac::ıatları. 

lstanbul sıhhi müesseseler ar
tırma ve Eksiltme komisyonun
dan: 

Cinsi 
Kesilmiş odL\11 

Azı 
78 

Çoğu 
90 

M. Fiyatı 
4 50 

--~------•. -----------
Kesilmeıİıiş odun 2000 2750 .ı 50 

M. teminat Şekli 

1163 25 
-'----------•. ------------------ kapalı 

48 

48 

74 

16 

95 

51 

' 
80 

76 

75 

28 

12 

25 

49 

7 fi 

40 

88 

8 

1 

5 

7 

6 

2 

7 

1 

1 

1 

3 

4 

l 

4 

10 

26 

2:ı 

25 

33 

80 

19 

48 

6 

!l6 

5 

27 

34 

10 

3 

:ıo 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

SALiHLi fCRA 
DAN: 

(2734) 

MEJ!URLUGUN. 

Bir borçtan dola:yı satılmasına k~rar 
verilen Salihli Eski cami mahalle•ınrle 
ve tapunun 211941 tarih ve ( 47 numa
rasında birincisi üç oda ve avlu ve "u 
tulumbası ve ikincisi iki oda ve avlu 
ve üçüncüsü ise üç oda avlu ve su tu
lumbası ve mutbahı havi yekdiğerine 
vanasık ve bir tapuya bağlı ve (2000) 
İira kıymet muhammeneli mahal 12 1 
8/1941 Salı günü saat (10-11) de açık 
artırma ile Salihli İcra dairesinde ve 
peşin para ile satılacaktır. % 75 i~i 
bulmazsa ikindi artırması (10) gun 
uzatılarak onuncu günü ayni saatte \'e 
en çok bedel verene ihale edilecekliı'. 
İhale bedeli peşin verilmez veya veri
len mehil içinde ödennwzse kendisin
den evvel pey sürene teklif ve o dahi 
kabul etmezse ihale feshedilerek gayri 
menkul tekrar on gün müddetle müza
yedeye vaz ve en çok para verene iha
le olunur. İki ihale arasında husule 
gelecek farkı fiat ve faiz ve bir diğer 
zararlardan mesul olacaktır. Fazla ma
lunıat almak istiyenler (679) numara
lı dosyamıza müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

. 

lzmir Emrazı sariye hastanesi 
başhekimliğinden: 

Hastanemizin 941 mali yılı yenni ihtiyacından aşağıda tahmini fiatı 
ı·e muvakkat teminatı yazılı yedi kalem erzak ve •aire münakasa<ı 10 gün 
müddetle temdit edilmiştir. Şartnameleri tzmir Emrazı Sariye hastanesi 
Başhekimliğinde her gün görülebilir. Açık ek.,iltme 22 Temmuz 941 Salı 
günü •aat 11 de Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon 
huzurunda yapılacağından muvakkat teminat olarak para veya para ma
hi-yetinde kıymetli evrak komisyonca alınamıyacağından isteklilerin ihale 
gününden evvel teminatlarını İzmir ilfalsanclığına ~-atırmaları lazımdır. 

Ekmek 
Koyun eti 
Tosya pirinci 
Sade yağı 
Süt 
Yoğurt 
Kok kömürü Ton 

.J1iktaı·ı 
Kilo 

15000 
9000 
3000 
1000 
8000 
4000 

110 

Tutarı 
Kuru~ 

180000 
441000. 
126000 
145000 
132000 

80000 
286000 

(2709) 
1\Iuvakkat teminatı 

Kuruş 

13500 
33075 
9450 

10875 
9900 
6000 

21450 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre, bu sene harp malillleriyle şehit yetimlerine 

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

malfil ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikromiye cüzdanlariyle birlik
te) mensup oldukları ikrattıiye tevzi komisyonlarına müracaatları. 

1. nci derece subaya 
2. • • • 
3. • • • 
4. t: c c 
5. c c c 
6. • • c 
(Beher şehit aile•i de 

Lira Kr. Lira Kr. 

265 
238 
186 
159 
132 
106 

29 lira 
8 

50 1 ne• derece ere 
96 2. « • • 
85 :ı. • c • 
30 4. • • c 
75 5. • • • 
20 6. • • • 

22 kuruş alacaklardır.) 
9 10 • 11 12 13 14 

132 75 
106 20 

79 65 
53 10 
26 55 
26 55 

16 16 17 

Borsada encümen intihabı ~ - Muhan_ımen ]Jerleh ~l µazarte>i günü saat 17 de yapılacaktıı:. Ta
~ - İhalesı 28. Tem· 9. tından bir •aat evvel teminat ve teklıf ve 

]iplerin ihale günü ihale "~e,;ikalariyle birlikte Ezine askeri satın alma 

)fangal kömlirü 31000 45500 06 18/7, 941 cumartesi 
15,30 Ticart:t borsası intihap encümeninden: 

lzmir Ticaret ve zahire borsasından encümen intihabının 25 7 941 ta
l'ilıinde \'e •aat 10 da icra edileceği: 

2490 sayılı kanunun yazı~ c:ıatları. 7 12 17 21 
Jrnmisyoıı başkanlığına mufll : 

• 

1 . . l'~i Satın Alma Komisyonundan: 
zmır Levazım Anıır 1o 

.Jiiktarı 

Kilo 

2000 
-IOOO 

I 

Kilo Sabuıl 
BulgUI' 

< f"<•I])"H 
4000 • Kuru 
4000 c :>rohul 
:ıooo • )Iııkar•H' 

1 . rı '2zı ı 
Yukarıda cin' ve mık!• • 

l>'·~ kalem erzak anı ~yrı pazarlıkla 

· ma k · . ı·a.i şatın a 0mıayonundan: 
lzmir levazım amır •o 

.Miktan 
Kilo 

- -
ı:ıoo 

1000 
1000 
1500 
-1000 

' 

Sade l" 3 İl' 1 
. 

f ·c 'a Kuru U!-i • 
Kuru fa:<Gl)-a 

Sade yağı 
Pirinç 

5000 Pirinç ı 1 ·rı a\Tı pazar-
• . 'kınrı yazı ı a tı knlem vin•ceğin a) , 

1 ukarıda cııı• ve ın · · 
!ıkla ~tın alıpacaktır. (' marta . .. .. tcldif edecekleı·i 

. . 9.ı1 u • ~sı gunıı ~aat 10 da . L , 
Talıplerın 1!l Tenı. · natla . 1 1 . 1 

k 
1 

Jımır v. amır-
fiat ür.eı'inden yüzcle on beŞ tenaıt.ları' rı-y e ıır i ·te Kışlac :ı . 

·irnca.: · 
!iği :<atın alma Ko. nıt mt ' 

1 . :"j ,i satın alma k · d ıı• 
zmır levazım anıır '0 

• , • ı - . omıayonun " fiat tahmin 
1 ll" I"kl . - hfyacı ıçın ><her kılrısuna elli kuruş 

- ır ı erın ı ı . S -,, . t• " 8 . ' .. <aat 11 de ka .. 
edilen :ıoo.ooo Jolo ıg 1 e 1 " !l4J Salı günu ·' 

1 fi ksiıtmerc konulmuştıır. pa ı zar a c 
1 

• 
2 - Tutarı -150.000- Jinı 0 up ıl~. teminatı 8750 Jitııdır ... 

I!" her gun ko . " uıebılır. 
3 - Evsaf ve şartn~ll1 ~- , .· ' mıs:oncla gor ·hal<> saatından 
l - lstftkı·ı . teklıf m<'ktuplaıı)le mezkur tarihte 1 

,.., ı eıırı ., · alma Ko na 
bir saat evYcline ka<lar <,anakalı· 11.<t. Mv. Sntın • 

7 2 
· 

vermeleri. 17 22 
2 

Sıhhi müe•"Cseleriıı 1941 nıan yılı odun ve mangal kömürü ihtiyaçla
rı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtima! muavenet müdürlüğün 
lıinasındıı kurulu komisyoncla 18. 7 941 cuma günü saat 15,30 da yapıla
caktır. 

2 - lsteklilerin tekliflerini havi zarflarını ihale saatından bir ~aat 
evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

3 - istekliler 9-11 yılı ticaret oda•ı \"e•ikasiyle 2490 'ayılı kanunda 
ya~ılı vesikalar ve muvakkat gar~nti w banka mektuplarını kapalı zarf-
ların içine koymaları lazımdır. 2-17 2404, 6068 

lzmir ziraat mektebi müdürlü
P"ünden: 
Bu sene mektebimize parasız leyli 40 talebe 

alınacaktır 

Me~tebe girmek için 
a) - Orta mektep mezunu olmalı. 
b) - Yaşı on dokuzu geçmemiş bulunmalıdır. 

- Mektebe girmek istiyenler 
Orta mektep diplomasını veya tasdikli suretini ve bu diplomaya esas 

olan ders notlarını, hüviyet cüzdanı veya tasdikli örneğini, ziraat işle
rine tahammülü olduğuna dair sıhhat raporunu, aşı şahadetnamesini, 
hüsnühal varakasını, arazi sahibi olduklarına dair vesikalarını, altı ad~t 
fotograflariyle birlikte bir istidaya ekliyerek müracaat lazımdır. 

İstenen bu vesikaları noksan gönderenler veya tasnifin yapılacağı 15 
ağustosa kadar tamamlamıyanlar kabul olunmıyacklardır. Kayıt ve ka
bul muamelesine 1 temmuz 941 tarihinde başlanacak ve 15 ağustos 941 
akşamı nihayet verilecektir. Tasnif neticesinde kahuJ..edilecek talebele'l'in 
isimleri 20 ağustos 941 de İzmir gaz~teleri ile ilan erlilecıektir. Mektebe 
kahul olunan talebe, özürsüz mektebı terk eder ve mezun olunca hüku
metin verdiği memuriyeti kabul etrııezse kendisine yapılan masrafları 
lemin edeceğine dair noterlikten musadd~k bir senet ve.re~eklerdir. 

Sağlık fişi örneklerini ve daha fazla '.za.~at almak ıst.ıyenlerin vilayet 
ziraat mildürlliklerine müracaat etınelerı han olunur. 

20 3 17 2225 

' 

Seçmek ve seçilmek hakkını haiz olanların ,isimlerini ihtiva eden ced
vellerin Borna salonlarına asıldığı ilan. Seçmek ve seçilmek hakkını haiz 
olanların reylerini kullanmak üzere 25/ 7 / 941 tarihinde ve saat 10 da lüt-
fen zahİl'e •aloııunda hazır bulunmaları rica olunur. ' (2730) 

Kırka2'aç belediyesi riyasetin
den: 

Kırkağaç Belediyesınde açık 'ek~iltnıe ~uretiyle Bin lira mulıamnıeıı 
bedelli bir ıİdet etüv makinesi satın alınacaktır, İhale 2/ 8, 941 Cumarte'i 
günü ,;a:ıt 10 da Belediye dairesinde Encümen huzurunda > apılacaktır. 

Hususı ve fenni şartnameleri her gün Belediyeden parasız verilir. J,. 
leklileriıı " 7,5 teminat akçeleriylı> mliracAntlıırı ilan olunur. 

J11uhammen bedeli '" 7,5 Teminat akçesi 
Lira Kuruş Lira Kr: 

1000 00 
17--21-25-29 

75 
(2740) 

00 
•. t. . 
: ' 

As. Fb. lzmir silah fabrikası S. 
A. komiyonundan: 
1 - lzmir Silah fabrikası ihtiyacı için mevcucl ~artnamesi veçhilP 

7420 lira muhammen bedelli a~ağıda c:ııs ve mıktal'! yazılı üç kalt>m kö
-;e]e açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Münakasa 28/ 7 19'11 Pazartesi günü saııt 16 da Halkapınar Silfıh 
fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 557 liralık ilk teminatlarını lzmir Mal sandığına ya
tınırak alac:ıkları makbuz \'e Ticaret odası 9.fl yılı vesikası ve 2490 sa
rılı kanunun 2 Ye 3 maddeleri mucibince icap eclen vesaiki hamilen belli 
?dilen gün ve •natte komisyonda bulunmaları. 

4 - Şartname her gün "aat 8 den 16 .rn kadar lıınir JTalkapıni,r Silah 
fabrikası )füdürlüğünden görülebilir. 

1750 Kilo Siyah yağlı kösele 
150 • Siyah Vııketa 
100 c Beyaz meıin l 12 17 22 26 (2656) 

• 

1 

1 
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A .. lmanyaya karşı h~va Askeri .Vaziyet Finlandiya . lngiltere . o 
h 1 d edı r münasebatı O ucum arı evam yo - Baıtarafı ı inci aab.ifede -

-Bq~uhl~ciaah•~- ~n~g~d ilRrin~~taaITu~an~ı ITels~ki,lG(A.A.)-RüyCTkB~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------•••••••~ 
L{)ndra LG (A.A.) - Hava n<'7D.rc- biı· milddct daha inkışaf «'ltırmeı-e t~mya ıl<' 8ovyet. Rusya :ıra~ında 

t.in_in t·blfğ;i: nıuvaffrık olnı11şl~rdır. . ·-· nkdo.lıın.n.n itlif~kl .Finlnlllli ~:ı ~·aze- Sovuetler birlig'"'·ınin G .. Pıd kt z· G .. 
Jngiliz bonıbal'dlnlfill tflY.\'!ll'cleri, liUChH~.u.n 80 kılo_mefrf' Ül•l'ılllll{lllf' tel~rı ;t.ıl,~atl~• ta kıp <'1.meklt'_ \ ''_ bu oz .. o oru ıya un 

foıı:ı h:ıv:wrı ı·aftnı n gr.ce 1Jövlzburg k:ıcl:ıı· ııuiıt:l rimegc muvaffak ol· lıalııı l• ınl.mclıy:ıııın Jııgılt<'rr. ıl" ıda- • _ 
Ve Rur mİııtnka'İyle diğer hedeflere dukl:trı bugün gelen h~.tıcrlerdPn lllf' e!tirdi~i miinasehetlerdt> lıiı· de- uenı kararı b ld f . 
hücum <'imişler ve iy, ııetic'ler :ılmı~- !\llhışılma,~ta ise de, bu bijlg~de~i ~!- ği~i~liği i<!abet~irrp et'tirrııiyN' •;?ini 1 tan u a ve at ettı 
ı:ırdıı·. . nıaıı ve .. l•m ordu1.arınııı gent~ lıır .ın· tetkık ı>tmektedırle.r. . . • S 

Tııarruzi devr~J-o uçuşları yapan av kişaf go~tel'melerı hemen hemen 1m- Karbala gazı>te~ı dıyor kı: Ru&ya· Yunanıstan Yu-
bomba tayyareleri şimali Fransada kfınsızdır. . Almany-a Rusyaya kar~ı ~ilahı eli- ' ' • 

düşman ha\·a m ydanHırına hücum et- Zir:ı, en geniş yeri ~50. met~e?~ ne alınca, A~rupa kendisini a~kışla- goslavya ve Norveçı s ı· ·n uu"zde getm"ıt betı·nı· u· oı·vers·teıa bı 
mislerdir. geçmıye~ bu berzah uzerınde ırıh dı. Bunda n:u~~~$Ua yalnız ~ngıltere- k erve ını y ' 1 • 

üç lJombarılımnn lav.raresi kayıptır. ufaklı goller vardır. Ve bunların ara- Sovyei.ler bırlıgı muahede~ı. Anglo- tanı yaca , 
Bir bomba tayyaresi bir düşman avcı- :ıııda. gayet. dar ve geçilme~i müş~ü~ ~:ıbo~ iilemini karartıyor. Awtıpa i- Londra 16 (A.A.) - Öğrenildiğine rakan merhumun cenazesı• bugün kaldırııaıak 
ımn dfü.ıürmü ·tür. mcvzılere dayaı:ı-an Rus 'kuvvetlerını le İ!ıgrlte_r~ ara~ında '3~1kın ucıınımu öre sov'yet hilkfımeti, lngiltereııin 

Sahil muhafaza t~şkilatına menR~~ mııırak ~enuba ıler.lemek heı . h~lde derınl~ştırıyor. . . . _. . ~anıbaııında hm·p eden Yugo~lavya, İstanbul, 16 (Telefonla) - Bun. dan nutuklar söyle~ecek, profesörün 
tayyareler ~ıbııhlc~ rn Fransa . . ahılı zorca hır m~ eled~r. Ka~aatımızc~ SoR~ ala D~?ı~kratu. dı:ı oı. l~ı. Yunanistan. B21çika ve ~orveç hükfı- dan bir ntüddet evvel, değerli profe· hayatından bahsedılecektır. Bunu 
açıklarıııda 3500 tonluk bir gemıye hti. berzn~ı aşaı:~k !--enıngrad cıvarındakı 1n.SI 1.H~r~ k.uçuk .devletleı ıcııı har- metlerini tanımağa karar vermiştir. sörlerimizden göz doktoru Ziya Gü- müteakiben cenaze, eller üstünde Be-
cum etmi~!er \'~ arka kısmına isa~t h_-:ırekata mu~aıd .0~~la~ın Sovyetle_ - bettıgını .ıddı~ .~dıy~rdu. Fakat son Ankarada bulunan YugoslaY}"anın nün, ıervetini üniversiteye terketti· yazid camisine getirilip, or ada cena
k~ytleylemı~lerdır. Avcılar ~u?ah.~e~:ın 1"11~ bunları ~endılıklerınden terket- aı:la~ma ıle butun hulyaları mahvet- Moskova sefiri •yakııılarda :Mo::<kova- ğini bildirmittim. Bu değerli profe- ze namazı eda edildikten sonra 
bır Alman bomba tayyare ını duşur- mı~ olmalar.ı ıcabed~r. .. 

1 
mı~tır. ya hareket edeceği z:mnerlilmektedir. sör bugün (dün) tedavi edilmekte Eyupsultana götürülerek ebedi med-

mfüılerdir. Sov:ı~etlerın paraşutçu kıtalar.~? • x · old~ğu Cerrahpaşa har.tahaneıinde fenine terkedilecektir . 
. ~ondra, 16 (A .A.) - Hava nezare- lıııımaga başladıklaı1 :Macar teblıgın- Vı' • k f / S • d • • • • vefat etmiıtir. Ziya Gün; servetinin yüzde yirmi 
tının tebliği: rl 0 n anlaşılmaktadır. Bu~-a nazaran ışı l a arı urıye en lngılız • Sovyel ıtbfa- Profesörün cenazesi yarın (bugün) beşini, kardeılerinin on dört çocuğu-

-Cece kiiçiik miktm·da düşman tayya. ~Iacar topraklarına, d~~ıryolu hat- çekiliyor k k" l • Cerrahpaşa haıt:ıhaneıinden büyük na terketmiştir. Bunlar, çocuklar 
r:efori lrıgilter~nin :ıhil bülgl'sinde f~a- lnrını berhav.~ ~~m.e.k uze~e .. ba~ı • • • • ınıo a lS erı merasimle kaldırılarak, çok ıeJ,tdiği arasında takıim edilecektir. Diğer 
lı~ rt gö·teı:nıışlerclır. Cenubı ş:ırkıde ?o\·yet ~ar.asutç~ .k~tal.ar1. ınd!rılm.~!;l - Baı tarafı bınıncı aahifede - Londra, 16 (A.A.) _ Gazeteler, üniversiteye 1retirilecek, burada rek- 'yüzde yetmi' bet de, ünivt"raiteye ka-
hır ııhre bır tnyyare bof!lhalar at- ı. e d~ vazı~ele~~f1 .~as~. ım~an ~.0 - 1.Jlıgiin ııehir sokaklarınrla bir geçid req.. Çörçilin, Rusya ile anlaşma bir ittifak tör ve üniversiteli talebeler tarafın· lacaktır. 
~l~fır. füızı lı:ı:ar \"e az mlkt:ırda za- r~.me ;~ esır ~. 1 m.ıs er ır., er ~u.n- mi yapmışlardır. mahiyetindedir. Ruslar şimdi bizim 
yıat vardır. . . k.u Sovset tebl~glerı~de ha\a faalıs;· Kahire, 16 (A.A.) - Ckneral Vil- müttefikimizdir, sözleri, gazet.elcr ta- H d d 

Londrn, 16 (A.A.) -· lııgılı7. hava tındcn b~Jı:ıedılmesı, Sovyet ha\a son il(• Ver'diyak nrasıııda imzakınan rafından umumivctle tasvip edilmek- Afyon - ay arpaşa arasın a 
'kıın·etlcEiııiıı tebliği: . ~ı'.:;etlerının mı:harebe .. sah~sından nıüfarekeden soma burada yeni vesi- tedir. ' . • 

14 - fo temmuz gee<'>ıı bombardıman a} ı ılm:ımı~ oldugunu. go~te.:11". H~~: kalar ne .. rolunmuştur. Bu >eRikalarda Deyli Telgraf diyor ki:· • b• t fe • 
tayyareleri Brcnıen \'e Kalobrj şiddet- bııı başlamasından 2o ~unu geçtıgı ıtc ııernl Dögolüıı Surh·edeki Anıeri- Hitler bu defa mulad kurnazlığını y enı 1r ren Se 11 
lı>hl!o~har~lıına1n etm

1 
iıılerdi'.. Hker. if~i h .ı~de Sovd.ret tadyyk~rhelerı hemdmuhl a- kan konsolo~luğu vasıtasiyle yapılan tekrarladı. Fakat korktuğu iki düş- Ankara 16 (A.A.) _Bize verilen E<.kisehit- Ye Afrona 18 temmuz cu-

. e ır uzerıne re ton arca nlk:e. ıı1 ı- ı e e mev anın a ı ava mey an a. teklifi de vardır d b" 1 ştird" Kurtuluş müca • ' d l d . il . . . h' 
l:'.'ık kudretli bomba ilf' lıinİerce vangın rıııa ve hem de gerilerdeki petrol · . ~ . · , . manı.nı a ı~· ~ 1

·, • • • • ~rnlii~ata göre, ev et emıı·yo arı m:ı. gününden ve Afyondan Eskışc ır 
borrıb:ısı atılmıştır. · .~ ııhalarına taarruzlarına devam edi- taı~R~~c~a~ nık~~~ıllıı:ci·ı!?~~; al ~:ı~~~ d~hletesınde, lııgddiluı~. - Ru,, bnleşmelerı ta- ı~aı·e~ı t1'rafındahn ttHadydarp

1
asa-tEs- \'" Haydarpaşaya 19 temmuz cumar-

n Ii ı k" b' b" ,.0 ·!ar ı · • · 1 l., ı · • · rı ıne\CU .» kısehır - Afyon a ın a yo cu re - . .. .. d "t'b b' ue.~·nc ve .... aıwerc e ·ı men:ı ı 1· • ı . . . . . . genemi Dentz bir ihtirazı knyıd ileri Stokholm, 16 (A.A.) - D. N. B. ni~;de vaki izdih-ümı önlemek ve bir te~ı gunun en ı ı aren munzam il' 
ııalarıııcl.ı buyuk .vırngınlar rıkarılmı~ Bu da Almanların lııldll'dıklcrı z-:ı- ~iirnıüştcır ki o da muııhasıran lngi- Rö.,terin itimada de<,..r bir l·avnak- 1 1 d d h ü 'd b. yolcu katarı işletilecektir. Bu katarın 
ve nı'"t · hrı~aı+ r tevl'd cd"lmi't"r vhtın Soyyet hava kuvvetler"ni fel 1 ' ' • " ' "~ ' · kısım yo cu arın a a a m saı ır · ' 
,. 

11
A
1

1
11

1. ' · ' '
1 

t t ! 1. 
1 

1 ~ 1 
.. • ~e· u ~ ' at ·a - .. t . 

1 
- !iz erle miizakereye giri!>eceğiııi bildir- lan öğrendiğine göre, İngiliz· Rus an- ~e.kilde se)1aıha'tlerini müm'lcUn kıl- H:ıydarpaşadan kalkışı 7,15 dlr. Af-

~€za , mnnyıının oa ı şının ınc e mu- gr ma ıgını gos erlr. ıııislir !asma · ı ittifak mahi-rctindedir Bu ba- ·. k ·k d" 1 H d d o dan katkısı 0 41 d'r 
tenddid. di~eı: hed fler de bomh:11'rlı- . llitaıa~ kayn~klara gö~e Sovyetle- Gen.em! Vilson cevabında bunu red- kı~d~~ İngiltere ve· Rusya ~iit!A>fik ma . ma ~a ıy e ay arp aşa an, Y ıı - " ... , ı . 
mn~ı .. e~~ılmı;"tır. .. r!ıı .• ıo bı~. bclkı de 15 bıııden f~.zla dctmis ve Fransız mümessilleri gelin- iki memleket teliikki edilmektedir. • • f ı ı ı 

Kuçuk bır te~ekkul R?t~rdnm dok- t:ı~~.arele~ı var~ır. Almanlar.a gore ceye kadar muhasematın devam eyli- ç·· ·ı it 1 ·ı ı t " - • Topra" mahsuııerl of ısı kuru asu ge ar 
!arını bombardıman etmıştır. Sn\yetlerın ~ bınd~n fazla. tayya:e receğini bildirmiştir. Fransız murah- OrÇl , a yan mı e iDi 1 
. ~ondrn:.~6 (A.A.) - Ham .nrz:ıre- ~~Y~.tmelerıne. ragmen ela~ faalı- hasları da erteııi gün gelmiı;ılerdir. i.\Hi- korkutmak İstemiş satıl! aıa•a" 
tının teblıgı: ~ t gostermelen de bunu teyıd eder. zakerelere general Dögol namına gene il U 1 

:\Hinferid bir Alman t:ıyy:ıre.~i dün Yalnız şunu ilave etmek gerektir ki ral Katru iştirak ettnistir Muahede Roma, lG (A.A.) - Çörçilin nut- . . · . •. . .. 
~ün~üz cenubi Gal ile g::ırbi İngilt ı:e ~u tahliller Sovset ~ebliğlerine g?_- şartla;·ını general Katı."tı ·daha •evvel kundan bahseden siyası mabfill:r! J,;~an~nl._~6 5~.~le~_onla) -.Tıc~ret ~u fasulyeler, nevılerme gor: 
uzerıııde uçmu:ıtur. Bundan ba~ka hır ı e yapılmıştır. Çünku Alman teblıg- · 1 t . İngiliz başvekilinin Italyan milletını Vekaletı gordugu !uzum ilzerıne naı h kon~uktan ı:ıonra, toprak mah 
hadise olmamıştır. · !erinde Sovyet zayiatından başka ma. ımta a-:;ıış ı~6 (AA ) _ S . , d k' korkutmak istediğini beyan etmek- bütiin kuru fasulyelere, nevilerine su'11eri ofısi tarafından satın alına-

Berlin, 16 (A.A.) - Bu ııece 1np-i- ltimat ~evcud değildir. müt~~eı:'şarllar~ı bahis me\~:ı~~ıeeJe~ tedirler. İtalyanın müdafaasız ~ehir- göre narh k~)'-acaktır. Bu mesele e~ caktır. 
liz tayyareleri Ren ve Beı,;talya endü t_ T~ymıs gazetesi baş makalesinde, Tavmis gazetecıi divor ki: terini bombardıman etmekle İtalyan rafında tetkıkler devam etmektedır 
ri mıntakasının üzerine kı;,a akınlarda L~nıngradın maruz ?ulunduğu teh - Vişi hükfimetiniı; boyun eğmesiyle milleti iirkütülemez. Zira bu millet • 
bulunmıı .~tur. ~ava. dafi ~at:ıryal~ı.ı- dı:ten ba~sederek d~yo: ki: ~~ni!1 - Suriye harekat.ı durmuştur. Suriye ve ııiçi!1 harbettiğini tamamiyle miid - Veygand Emır Abdullah, Arap 
nııı çok ;;ı~htıtlı ateşı . ayeınnde İngılız &:ıad henüz ~ay~dılmış. degıldır. Lübnan halkı istiklal ve hakimiyet va- riktır. ı· " • • •t "h dı 
tn~:yarelerı daha hedeflere. varm~da~ f,akAat kaybedılmış ol~a bı~e kara ha- dini almıştır. Bunda Fransanın men- Şark cephesine sevk c . d genç ıgını ı. tı a a 
c~'l~ıt~lmı'311r. Ve at:ıkları bır kaç ınfı- r ~.k.~.t: b~~ımı~~an bıı:.ncı derecede faatlerine dokunan hiç bir şey yoktur. . • .. .. •• ezaır e davet edıyor 
l.ık, yangııı bombası rla pek az hnsar bu:. uk ~ır . ~elaket teııkil et~ez. ~a- Fransanın bu menfaatleri İngiliz men- edılen gonulluler . . v E · Ab· 
,·npmHlır kat denızcılık bakımından çok vahım f ti . d h l'f d -·ıd· ç.. . r:t.ransız generalı lJenı Eagdad, 16 (A.A.) - mır . . . . . . aa erme e mu a ı egı ır. orçı- B ı· 16 (AA) R ·l 1 h r ' d 11 h d' d b" t k ö l". k Londrn 16 (AA) Resmen bil netıceler verebılıı· Almanların Le-]' k d tt·-· "b' "k" .. d er rn, .. - us ara arp u a ra so a ır nu u s Y ı:;:ere 
rlirildiğiı;~ göre l ıı4o k'lnu~u~ani in: tony-a ve Estonya .üslerinden istifade tın a~te k!gı ıı 1

: son .1 ·ıtateyhıçınl e lor. etmek üzere İspanyadan gelen ilk gö- bir vazi''e almış Irak ve. bütiln arap diinyası gençliği-
de bu enenin hazi.ran n~·ı on~ına · kn- ederek Baltık deni~inde daha emin a ~arttea 1 a<ü?teterfı"~lazıye asdı 0 an nüllii kafileRi bup;iin şark cephesine . . J 1 

• • • ııi birleşmeğe davet etmiştir. Emir, 
İ . · · • • . vazıye n m il\ er memnun ur k d"I · t" B 1 t dal ·ı· Vısı 16 (AA) - Sımalı Afnkada I "k · t"kl"l"n" k run asınd u ,., dar ngıltere iizerinde rnpılaıı diism::tıı bır muvasala hattı temin etmiş ola- t T k , ti .. . d' k" Ak sev e ı mış ır. un ar gpanya ıı ı ' • .. · '. . "' r.. ıs ı a ı ın o m . a ) .,-

hücumları neticesinde · 41900 ki~i öl- caklardır, diyor. denrz~.ı ~zürku1:~u~~n!1~a~a~afco~troı: h~~bine girmiş, .?zu~ seneler. harp gör- Fran~ız ,.~umess~lı olan ?;eneral Vey- nık bulunacağını bildirmiştir. 
mü~ ve 52178 kişi yaralnıımıstır Y"ya Leninğrad açıklıırında bir adada leri altında bulunduruyorlar Orta şark muş gayet u;cnıbclı muharıple! oldu?!• gand, \Cııııd~ bdı~. kaçlı f~n k;ldıkta~ Malta bombalandı 
hastahane\·e vntırılmıştır üslenmiş olan Sovyet donanması · d" k d b" . . d · d '-- mükemmel bır surette de techız e ı - gonra ezaıre onm ş ur. eygan 

• • ooo . ·ı~··ıvat..:.._la muvasalav• ke.:ıeceg-·n· şım ıy~ ·a ar ırın~ı .ere..ce. e ,,uırp miş bulump·orlar. Vişide kabine toplantılarına iştirak et- Malta 16 (AA) - Resmi teblig~ · 
' • "'' f., • • 

1 
• sahnesı olmuştur. Şımdı Surıyeyı ele v " .. ·· .. v · s ,· , " ı · · , · · · t • ' · · • 

R d • den reslim olmağa mecbur kalsa da · ·. · · -. . Agram, 16 (A.A.) - Salı gunu og- mış .. uıı.:. e me~~ ~sı ve sıyası vazı.re - Pazartesi akşamı üç defa hava a Yo gazetesi tehlikenin en büvüğü bu değil bel,_ gkeçırmtelkle ?ut.vazVıyeOtıı~~z dakha zıh:1ade ı leden sonra Hırvat gönüllilleri sark !er uzerınde goruşmelerde bulunmus- teblike işareti verilmiştir. Bombalar 
k . L . • - • uvve enmış ır. e r ..... sar ın e em- h . h k t l · ı a·. tur . . . . · h . . ı enıngradın su kutudur. Çünkü ; mi eti bu nisbette rtmı tır cep esme are c e mış er ıı. ·. • . v sıvı! bmalarda bır miktar asara se-

- Baştarafı 2 ncı sahıfede - Almanların çok ilerliyecekl . "b· Y . ~ ş ·. . M . f b l"k .1,.. Sıyası mahfıllerd? be~an ~lundugu- hep olmuştur. Zayiat yoktur. 
. . . . • . . . I , . d · . .. . e~~ gı '. Ka~ıre, 16 (A.A.) - Surıyede ım- ısır, se er er 1 l an na göre, Veygand şımalı Afrıkada ye- · 

ya askerlerı bır geçıd resmı sapmışlar- .enıngra ın şımal bolgesındekı kuv- za edılen mühırekena~ hakkında şu · b" ·r ·ı ta ·r ı S ll .. 
dır. Berlin siyasi mahfilleri bu müta- vetleri Stalin hatının ve Finlandiya malfimat verilmektedir • • etmiyor n~ ır1;~~: 1ı'ı e I vz\ ? ~nmul·~~ gt ovye ere gore 
rekeııin imzalanmasiyle Sudyedeki as. cephesindeki kuvvetlerin çok gerisi- Hür Fransız ordusu~a iltihak etmek ll l 16 AA El'l\f . ~ 1~ ~a ~ ıJ~t 0{ ~~ıia~~,"ih ~d~~.ş~~: - Ba,tarafı ı inci a&Wlede -
keri harekatın sona erdiğini kaydedi- ne ineceği için donıınmanın teslim ol- arzusunu gösteren askerler haiz olduk . ~ ep, d 5 . .) .. - '··~ ı~·ı ıı:~~e- et a.z no a a . ı ı ı . kuvvetleri düsmanın motörl!i ve zırh-
yorlar. m:ısından dahü feci neticeler doğura- ıarı rütbe ile aıına~akıar ve terfi v~ rsın~n yaz. ı~ıntııg~~e ... yu :se. mu 1 ~- Brezilyada Komunizm ıı cuzütam1a~na. taarruz ve tayyare 

Berlinin bu mesele ile alfıkadnr ol- bilir. Bununla beraber Sovyet donan. tekaildiyeleri teminat altına alınacak- na t onseyın;~ l e ı u~~rıne ~ara- l ht [ ., . mı>ydanlarında tayyarelerin tahribi· 
ması için hiç bir ebeb yoktur. Bu iş, ma:-ı her hangi bir suretle ortadan tır. Sivil memurlar da ayni şarta tabi men o. sf·a betevc ıd?l un~nl ıı·ıl~ırd ok~' utskı~- a ey ar ıgı ne devam etmislerdir. Ve Ploeşti 
u 1·a; · b"l v · · ·t· k·ılkma ı kara l . kt"t · · d Al nıın se er r e ı meı:ıı ıa uın a ı e - · . . 
v .,..nın 1 ecegı 1

'2 ır. ' '· ' ' • rnıe cı ı ıçın e - tııtulactıklardır. Suriyede bulunan Al- l"f dd 1 t Riyo rlö .Jenevro 1G (A.A ) - Bre- petrol sahası, Sulınn fabnkalannı ve 
Berline nazaran Sm·iyeıle askeri ha_ rnaıılara çok f:ıydtılı olacaktır. . man ve İtalyanlar müttefiklere ent.er- ı t.~e b o ~nm~ş r.:·. k b r· . . 2ilya gazeteleri .dh:orlar ki.. Tursea mıntaknsındaki naklive vası-

rekatın sona erme i Framıanın kendi Çünkü, Rus ırnhilleri' Baltık deni • ne edilmek üzere teslim edileceklerdir ı· ı cet urı as ~rb.ıgıtnkl~f lu u hıçlın pal r· Sovyet Alnıan· ha•·bı" . karşısında lalarını bombalamıalardır • 
- tA> J k ı · · "'d f d · ı · · l ·b · k 1 k ı · · amen oya vem ır e ı c e a unu a- - '• ·ı • mu~ıı m ~ e erını mu a aa an acız ? - wıc ~ seı. e~t ·a .. aca · ve A manya Suriye limanlarındaki Fransız ge- kt . · • Brezilva bitaraf değildir. Brezilya, şim- 14 temmuz günü düşmanın 52 

d~gun~ 1• bat ~t~ez: Almanl~~·ın. fık- ~ n ~uı atlı. bır munakal~ yolu olan milel'i müttefiklere sağlam olarak tıes- ca 11 
• • • din~ kadar büyük bir enerji sarfede- tayyaresi düşürülmüştür. Bizinı ka -

rınce Sur~.re hadıse. ınden tabu bır ta- dcııız~en ıstifad~ suretıyl<ı Letonya lim edilecek ve bunlar harp sonunda Asor adalarının takvıyest rek komünizmle mücad<'le etmiştir. yıbımız 25 tayyareclir. Rigıı körfezin-
kın:ı dersler alınacaktır. Fakat bu ders- ve E. tonya yolu ıle an:ıvatandan ha- Fransa hükfimetine tazminat ile bir- L' b 16 (AA ) _ A d 1 _ S İ · ı · k " de bir Sovyet destroyeri düşman 
lerı Almanyanın mı Fransanın mı yok_ re ket eden a. kerlcr ve malzeme yük- tikte iade edileceklerdir ~z k01:• ..• · f l I sor t~ \ar: ovyet • ngı JZ as erı tayyarelerinin hücumuna uğramıştır. 
:a her ikisinin mi alacağı tasrih olun- W gemiler yıldırım harbi e11a;;ı ile Surivenin istiklali ta~ıninıs ve Su- nıntl a vıyk·esdı .,ıı;ınktads! a ı sure e m. g ·· .. elerı· Bu. destroyer hiç bir hasara maruz 

kt d • h · · ı kt • L . - ::. ve er sev e ı me e ır. oruşm · . . . . . mama. ~ ır.: . . c~ il enın e.~ sı~a no .asına yanı e- nyede bundan sonra Vişi degıl Dögol kalmadan ıkı düsman tayyaresı dıl-
Surıye mutareke:ıınden bah11eden hır nıngrad bolgesıne sevketmek sure - temsil erlilecektir. • • • • Loııdr:ı, 1G (A.A.) - Deyli Telgra- şürmüştür. 

klgraf cJ_iyor ki: . .. ti:\le ~ara hnrekatı ~zerin~e çok mii- Herlin, 16 (A.A.) _. Ya;·ı resmi Yunanıstan, Gırıd ve Sı- , fın haber ve~diği!le göre, Sovyet aske- Londra, 16 (A.A.) _ Taymis ga-
Şerefl,ı .:ıda?.11,nrla ı.. gormek ~aşka- hım bıp rol oyıııy:ıhılecektır. mahfillerin kanaatine göre, Suriyede- ' } b b d d'ld" ri hey'eti reıslerı Mo~kov~daı~ te1?'ar zetesiniıı baş muharriri, Leningradın 

dır. Surı~e .mutarckeııın en b~r~z vas- (R. G.) ki İngiliz· harekatı, imzalanan miitare- Cl ya om ar tınan e ı l Loııdraya g~leceklerdır. $ımdı muza- maruz bulunduğu tehlikeyi bahi'I 
fı ka~.ul ~d!lcn. şartların her ıkı. t.ara- 000: ke ile nihayet bulıJcaktır. Franı1anın - Baş tarafı bminci sahifede - kerelere amıral Sarlnı?og devan: et- mevzuu ederek diyor ki: 
fın hu;;nunıyetıne ve karşılıklı ıhma- Almanlara göre bu tarzda hareket etmesi müstemleke- hücum etmişlerdir. İki gemiye tam mektedir. çarşamba gunllndenberı de- Leningrad henüz kaybedilmiş de-
ıla dayanmakta olmasıdır. • . lcrini miida:faadan aciz olduğuna dela- i.~abetler kaydedilmiştir. vam eden müzakereler memnuniyet ğ'ildir. Kaybedilse bile kara hareka-

---.ooo - Bqtarafı 1 ınci aarufede - Jet etmemektedir. Fakat bu meseleden Libya açıklarında seyreden bir ge- verici neticelere varmıştır. tı bakımından birinci derecede bü-
Sula koyuna mayin taraftan Sovyet fırkalnrınıiı inhilali alınacak derslerin çok olduğu ileri . ü- .1l1J. kafilemize hücum eden mi)ıver Pasifikte yeni Amerikan ~·ük bjr felaket teşkil etmez. Fakat 

do"ku"ldu·· de. devam ediyor. rülebilir. tayyarelerinden bir Yunkers ve bir •• • bahri bakımdan bu ziya çok vahim 
Sovyet eı;irlerinin ~öylediklerine avcı tayyaresi düşürülmüştür. uslerı ııetic,eler doğuracaktır. Filhakika 

Yoşington, 16 (A.A.) _ Resmen giire Baltık cephe:indeki Sovyet ku- Mazgallarına infilak maddeleri at- Pazar gece. i ağır İngiliz bombar- \'. . l-0 16 (AA ) _ U ayted Sovyet donanması harpte mühim bir 
bı.ldı"rı'ldı"U.ı"ne ,.0 .. re, Fı'Jı'pı"n Amerı'kan nıandanı ile 10 subay kurşuna dizil- mışlardn-. Bu istihkamlar çatlıy:ırak dıman tayyareleri Yunanistan da Ha- p. aşl~g 11

' go··r ·B · h ·ı· ... ·e nen r"tı' n_nsurdur. Ve Alman nakliye gemile-
.. " . t" B k d B lt k h . k l . . d k"l ··ı .. l d" t · El' · t d 1 . ıes aıansına e, a 1 " za ... r · k f"l l · t -bahri makamatı Sula koyuna mayin mış ır. u uman an >a ı CC'P eoıı vı ı mış ve ıçın e ı er o muş .er ır. anı ve ızıs ayyare mey an arıy- k . d .300 mil dolarlık mun- ı~e ve gemı ·a ı e erme yap ıgı 

döktürmüştür. Gemiler buradan ·yalnız mf'V7.ilerini vaktinden evvel terket • Diğer müstahkem mvzilerde ölü za- le Giridde Kandiya hava meydanı· o_ııg~\ e!1 t . t.em/t~~ Bu parn Alas- mılessir taaITuzlarla faa'liy<ıtini ve 
gündiizleri g<>Çebilecektir. mişt.ir. , viyelerinden ilerliyen Alman piyade- na taarruz etmişlerdir. Elizisde han- ~aın a p'!IS~·ks kıs~; 1d~ki Kod~an ·w ne kadar fayda temin ettiğini isbai. 

Alman kltaları Vitepokda yüzler- sinin Q.omb:ılariyle uçurulmuştur. Bu garlara, k11.yak üslerine ve yerde ser- Vaı:ı~t ~s; 1 a~f t ktır · etmiştir. Ru donanma harp harici 

O · ce esir almışlardır. Buğday tarlaloa- suretle cenahlar zararsız ha1e ı1okul- pili duran tayyareler arasına bomba- a e .e sere s 0 unaca • · edil~se, Almanlar tehlikeden ve 
rman yangını rinda, ormanlarda, çiftliklerde sak- muş'i.ur. laı· düşmüş şiddetli infilaklar ve yan Almanlar, Amerıkalıla- e?dışeden ku;tıulacakbır ve gemile -

f Ödemis kaz-a ının Adagide nahi- lanmış olan her sınıftan Ruq a.•ker- Bükreş, 16 (A.A.) - Düşman gınlar müşahede edilmiştir. Hatani d" J ., ·ıı . rıyle şimdi Lı>tonyada ve Estonyatla 
pqine bağlı Bal.abanlı köyünün Ka- !eri toplanmaktadır. Bunlar, dağı. tayyareleri dün gece Bükreşin bir ve Kandiya meydanlarında da şid- ra uşman u.egı ermış kullandıkları üslerden daha iyi bir 
le ~evkiiııde k;yahklar arasında bir lan fırkaların bakıye. ini teşkil edi - mahallesine küçük çapta yangın detli infilaklar ve yangınlar olmuş- Vaşington, 16 (A.A.) _ Ayandan muvasala temin etmiş olacakl,ardır. 
yangın çıkını' mahalli halkın ve ; orlar. bombaları aıtmışiıır. Çıkan yangın - tur. cumhuriyetçi Tıı.d, Izkında işgalinin .\foskova, 16 (Radyo) - Bugün 
jandarmanın ~gayretiyle ysngın, 7o A~ma~ tankları, delik deşik.~·ollar- !ar sönd~rülf!!iiştti\. D~f~ ~at~ryal~- . Ayni gece İngili~ tayy~releri Si- harbe girmek demek olduğuııu Röyliye. ~~leden sonra neşredilen Sovyet tebli
hektarlık bir ;;aha da ki kuru ot ve da ılerlıy~r. 'I'.opraklara gomillen rı.n~n obu~lerıyle bır .kışı .. olmüş, bır ~ılya ad~sında Me~:nn~dakı dok.lara rek şunları ila~e etmiştir: ~~nde ~eskod ~~. ~ulkada muharebele-
az miktarda fundalıkları yaktıktan tank zencırlerı muazzam toz bulut- kışı ~:ar~~a.~f!lışt~~· Bır duş?lan tııY- "~ askerı hedeflere htlcum etmL~ler- _ Kongrenın reyi alınma~an ~~Pı- un de•am ~ttıgını, dahav cen~pta ~~-
sonra ı:.öndür.Ulmiiştiir. Yangına Sa- l:ırı kaldırıyor. . . yaresı rluş~rü~m.uş ve mtlrettebatı dır. . . . . v . lan i;cıgal, Avrupa harbine. hır muda- m~.1~ların .~ınmlencıke ~?gru ılerledık-
lih oğlu ~foıstafa Mangırın ruhsat~ız Bunların arkasındaı; pı~·~de gelı- ı>ntern~ e~ılmıştır. . , .. Frıbot ıskele. me b~g~ı. demıryolu haledır. Bunun, Amerikanın müdafaa- leı ı, .~u bo!gede gece gundil} m~hl:1r.e-
taı:ııdığı çift<! 'tüfeğiyle attığı bir sıkı- yoı·. D-aha .cıonra da agır. sılıı.hlar tıı- H.ı:_I_sıııkı, 16 (A.A.) - Fın resmı ıstasyonuna tonlürc~ ınfı~uk ve y.an- sı. içi~. zaruri old~~u ":_~Ylı;ııemez. Bu beleıın .~e; am etmekte oldugu bıldırıl-
nın parçaların elan ileri geldiği anla- ·ıyan ~aklıyc vasıtaları ılerl.ıyor. teblıgı: .. . .. gın bomba~ı atıin:ıştır'. Lıman t~sısa- bır mudafaa tedbırı degıldır. mekt'2d.ıı. . . 
şılmış ve Miı~tafa her iki :uçundan B?rlın, 16 (A.A.) -. Vıtepskde ~:ılı v~ ça~samba gu~lerı. duşman ~.ı.nın makme. ~~ıreHerı, tr:ı~.fol'llla - AJmany~ ve Amerika sulh içinde Y~- Alm.m t:ını ruzu :ı::ıyıatla durdurul-
dofayı tiifeğiy le beraber adliyeye te,;. talın .hıı.~tı~~ın ,.;on t;ah~~z:ıatı d~ ~a- Fınlandıya toprakla_:1 uzerınde ho~ t~r, sahada dızılı bulunan dort sıra şıyorlar. S.~mdiye ka~ar ~!mani.ar bı- mııııtur. 
!im edilmi;;tiı zarte:-ıı gunu zap~edılmıştır. Bu ıstıh- ba atmamıştır. 8 duşman tayyaresı kamyon bombalanmış ve tutuşturul- ze kar~ı dusmanc:ı hıç bır tedbıre te- Mo~ko\'a, 12 (A.A.) - J!oskovada-

• 000 kılm,betonnrnıedır. Yeraltı mevzii de düşürülmüştür. ~ustur. Çıkarılan y-::ıngınlar yiiz ki- \'es;;ül etınemi tir. Amerika halkının ki en kıdemli sef.ir olan İran sefiri; 

MERSINLIDE BiR KADIN vardır. Alman askerleri burasını :ıl- Berlin, 16 (A.A.) - Harbin insıı- lıme~reclen görülmüştür. yüzde sekseni harbe girmeğe aleyhtar- Röyter muhabirine, Mosk0\"8daki d-
nı-:ık için 3.6 saat mücadele etmek nı şartlar altında idaıe;;i için· bazı .. Dıln gece Süveyş mıntak:ısında dır. cilerin şehri terketmek niyetinde olmn-

CESEDI BULUNDU ınecLuriyetın~e kalmı.)ardır. fstilıkfı_ k-aidelere riayet C'ailm€si ıliizumu' ıkı Alman tayyaresi düşürUlmüşUir. B tı Akd • · d dıklarını söylemiştir. 
mın gizli çel~k kubbeleri vardır. etrafında ileri siirülen miitalealara E~ az dokuz düşman tayyare,;iııiıı a enızın urumu Ayni muhabirin bildirdiğine göre, 

. f.eriiinli çayırında bir kadın ce,;edi Ağaçl:ı1 iizerınde dı'3 müdafaayı ya- cevaben Alman hariciye nezareti ü~hrıbi ile neticelenen bu geni · hart>- tAıbelültarık, 16 (A.A.) - Balı Ak- i~gul edilen araziden gelen mülteciler 
bu luıınniştur. Üzerinde hüviyeti te~- pan füı,; ~;;kerleri, Alman askerlerini mahfilleri, Almanların bu kaidelere ~~ttan iki İngiliz 'tayyareRi u suııe denizdeki vaziyet haklunda Ceoolütta- 1\Ioskovaya uğramadan doğrudan doğ. 
bit edet·(.'k bir ve. ikay-a tesadiif edil- birden bıre kurşun yağmuruna tut- esasen bağlı bulunduklarını beyaıı .oLnınemiştir. rık kumnndanı general Goı·d ile Orta rııya Volga sahillerine yerleştirilmek-
memiş, yalnız Menemen eczahane - muşlardır. Bunun üzerine Alman top- etmislerdir. Bu miin-:ısebetle Baltıkta efkoşe, 16 (A.A.) - Dün adaya şark ve Akdeniz mıntakalarındaki leclirler. 
inclen alınmıs olan küçük bir kutu i- çu_u b~t_nryr.l~rı su~tll1muş, dış-mil- ve şimal Bu zdenizind<> Almanların y-:ıpılnn bir hava akınında Famagos- Amerikan askeri hey'eti arasında mil- Askerlerin yerlerini tutmak üzere 

r,inde kininler bulunmuştur. Ce~d. d:ıfilerını t~rr;ızlemiştir. Müteakiben ihdas edecekleri ~alibiahmer yardıın tan;n meşhur Ayanikola kilisesi ya- zakereler C{'reyan etmiştir. maden, fabrika ve ziraat işlerinde ka-
otop i içfn hastahaneye kaldırılmı;s- Piyade Ye ıstıhkam kıtaları birlikte . eferlerine itiraz eden Ru:-ıyanın !n anna bombalar düşmiiştiir. Za- Hey' et burada bir kar, gün kaldık- dınların gösterdikleri feragat, her tür. 
tır. l·nrekd ederek beton istihkamların hattı hareketi cnlibi rlikkattir. vıa Voktıır. tnn sonra fngilterey~ gitmiştir, IU itayiein fevkind'.1dir. . 


