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Almanya nere
ye saldıracak? 

Yeniden müstakil Avru· 
pa devletlerine taarruz 

mevzuu bahistir 

merika hükümetinde bu 
hususta kat'i malümat 
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Amerika 
Tehlikede mi? 
Ruzvelt, kongreye ver
diği mesajda böyle 

söylemektedir 

Bir gazete de Amerika 
erhal Almangaga karşı 
harp ilan etmeli diuor 
Vn"ingı.on, 22 (A.A:) · - RıızvPlt 

\'a inııt 0 ııı, 22 (A.A.) - H.ariciye Şark cephesinde iğtinam edilen Sovyel tanklarından kongreye bir mesaj göndererl'k ı or~ 
mü,tc~nıı Il. Sümner \"el•, dıın n~a- ' 'r ·· ...,, duna fili hizmetlerde kullanılan 
ğH\a ki bcyan".ltta bulunmuştur: . /'" ' , h f ı ı 

- Almnnranın yeniden müstakıl LJ!!I 1 ra go" re f I s ti 1 milli mu n iZ ara teknik gruplara Anııııa memlcketl('rinc t. aarruz_a h. a. man a . ovue ere go" re ayrılnıı.i ilıti)·a!l~rın bir S!'ne!ik ]ıiZ· 
. met muddetlerınııı tahdidi icırı <eln· 

zırlııııjlığınn clnir Amerık~n lıtlku - hi\·cl verilmesini i,;terni,;tir 

Monlrö zaferinin gıldönümü 

Ankara, 22 (A.A.) - AldıiU111.2 telrraflar bi
i azlar üzet"inde TUrk hakimiyetini temin eden 
Montrö muahedesinin imzaoının baıinci yıldönümli 
münasebetiyle dlin }'\lrdun her tarafında tören ya
pıldığını bildirmektedir. 

Japon topçular ı 
metiııin itimada Rnynn malumatı oldu S t ••d f şı•ddet)ı• h ·Ruzı•clt mektubunda 

0

di;·or ki· 
ihınu k,,t'i;-etle beyan .f'de~i'!'. . . ovye mu a a• mu 8• - Enternn•ronaJ vaziyet, A~cri- u Şarkta Japon Bı•r Japon hare• 

\'els, !Ju nıemlckctlcrın ısımlerınc b k:ı için bir sene evvelkine ni'lbetle • 
söylemeği reddetmiş, bundan •onra ası artık 1•nhı•ta"' • re eler Cereyan eok .dnlı.a va.lı i m_clir .. Hem. de o kadar 1 k t• b ki • 
Bolil'yadnld vnziyıetten b::ıh•!'den ~·ahımclır kı, hndıselerı vakındıın vapur arı e ı e enıyor 
Vrl" demi,tir ki: l u d t kt d• takip edenler, Amerikanın· bütün 

- Beyn'c!milrl ::ın\a<mala;~ naza. e u~ra l e me e Jr kuvı·etiy.lc \'C d".l~ma hazır bulunma- Ü . ı d 
rıın • . \ lmanyanın Bolivya elcı51 • Amc. Rllll bildırmcktedırler. mıt burnu yo Un an Ja-
rika Birle~ik dcvletkri icin de meY. M k A h k / k <>? (A A 

1 d h er ezı cep e uman- Nevyor-. ~~ . .) - Samu~ı d'' .. 
cudiycti tcr1•k rdi mi~·en a nm• o . • Almanlar havadan Le- Crahton NeYyor k Post gaz<'tesinde ponyaya onuyor 
caktu·. danlıg"' tndan eser kalma• ~d ti ' b. k 1 k A 

Hindiçiniye doğru 
olacakmış 

Vt'l< bundan 'oıır::ı general Fran- • d si" e ı ır m;ı ·a e yazara. meri· 
" . l ·tn d ... .. l . nıngra a taarruz v. a. kanın. derha\ Al manyaya harp ilun LJ • • •• t k ]ı k A 

konun dcmol:rıı. ilerın span;·nyı. 1
. • tgJ SOY enJyOr etmeRini i•ti;·erek ezcümle diyor ki: narıcıye mUS eşarl a- apOn aS erl 

ata icbar için ~·iyecek maddelcrı ve- pamadılar ı 
receklerine cl ı4r ıılım beyanab:nın del - ngiltere .' zaman ta~·ini h:ısu- nalda tamirat var diyor nın trenlere 

nakliyatı

tesirleri 
tam'!lmiyle yanlış olduğunu söylemiş Moskova şi etle bom- sundn ><erbestt ı r. Halbukı Hıtlcr 

- Hükumet şefine karı~mayız, balandı a·;;ır zararlar r;oak t 111 k b Yıldbırır. h:rbbinin esıiridi~t VeHbirlglin J 1 H' d' 'ald 
onılnn yalını Rtılhli idame ettirmesi-

6 rı a ır~os ova om- · ~~eleeet:n~~ı;i ~n;.ı~.d~~~~i~·im i~e"~~ Amerika meclisleri dur- apon ar ın IÇhu en 
ni i'temcktcyiz.~ verildi bardımanı gizlenmiyor -De•amı ilı:ıncı ıahıfed., ·-

üsler istediler mi ? ~ııiştir. . B?rlin, 22 (A.A.) - Alman t<>bliğ!: Londra, 22 (A.A. ) - l\Ioskova madan kanunlar çıkarıuor 
Almıın müttefik kuvv,;t\erin :-·arma rndyosu aşağıdaki tebliği nesretmiş- (V) Moskova hareketi nct.icesinde SoYyet müdafaası tir : · Vasington, 22 (A.A.) _ Gazeteci· P<'kiıı, ~z (A.A) -, !'ekin ile Kore 

inhi!Ule nğrıımış, düşman püskiirtiiJ. Nevel _ Polosk, Smolensk ve No _ . • A . l<> ı·e beyanatta bulunan Hariciye müs· ımı~ındakı e~~pres~n lagvındnn ~o_nra 
milştilr. Dü~mnn kuvvetlerinin mel'- vograd • Volinsk isükametlerinde Hareket nıhayet merı- tesarı Sumner Velo japoıı vapurları· a~nı hatta dıger hır tren daha lagve-

Almanlann bildirdikleri kezi bütiin ~ark cephesi boyunca muh- ~icldetli muharebeler cer e\·an etmek k d ld nın ümid burnu ~olivle hareket\N·i rlilmi~tir. Demirrolu mahfille rinde 
telif düşman gruplarını imha etmek tedir. . • aya a yayı ı hnber inin doğrn oiup. olmadığı hak· ,.:öylendiğine göre, 5 trenin daha Jiiğvı 

tar hlerde üç şehri ala- - Devamı 4 ncü sahifede - 1 - Devamı 4 ncü sahifede _ kındati •uale cevaben, tamirat dola- \'e gece postalarında da daha. fazla yer 

. madıklarını bildiriyor 1 1 Bir gazete, zaferin ha- , - Devamı dördüncü sahifede - - Devamı dördliıtcü ııahifede -, 

Bir Alman generqlinin ' Askerı"' 1Tazı·yet· 1 k;!~:~:r~:1~1 <~~1~'-~90:U. Radyo Gazetesi 
I' j kak ve dıvnrlarda tebeşirle (V) J · d • 

kuvve1lerine verdiği en· -, ,- harfleri görülmektedi r. Limandaki \ aponya Hı·n ı·çı·nıye 
• Almnn ı·npurl::ırına da bii;·iik ( V ) 

dişe dolu emır Al t h k h·arfl eri ,-azılmı~ıır. 
) loskorn, 22 (A.A.) - Sovyet btih- ma n a ar ruz are e Nev;·ork , 22 (A.A.) - (V) hare· d w k · k 

barat ""fi J,ozoı·•ki dilıı be,-anntta bu- • • ke\i Amerika umu mi efki\rı üzerinde ogru sar aca 
lunarıık. Alııınnlıırın So\·yet ordusunı~ bli; ilk bir heyecan m·andırmıstır . 
ve Jıarn kul'\'etlerini imha <'ltiklt'rı t • '°"' rl t Bir sine nı :ı nldızının bnbası da gece. 
hakkındaki habı>rlert' tema~ ile Al'!'an, l a gı a şm iŞ ır ' ~e;i p:ırl a~ bir ş?kildc göziikme•i -
kırm L>ningrad, :1-loskova ve Kısefı ı çııı l'!Pktrıkten hır (V) lı a?-fi yaptır- M ht ı•f d ı•ı b J b U 
znpt için ta;iıı ettikleri v::denin ço~· • ~ış.tır . ;\! atbu~t da (V ) hareket int' U e ı e l ve se ep er, un 
tan geçtiğini hildimıi& ı'e lğtınam Nlı· h I "" ühi b" k t h , bılJ,UJ, elıemmıy<'t V<'rmektedir. •• •• • • 
len bir Alınan tJınkınıla bulunan 18 Sovgetler avacı ıaı, m m ır uıve aıındedlr T·~eıyork. 22 .<A.f- .) - Nf'.vyork boyle gostermektedır . 
inci Alman tırnk fırkası kumandanı ge. . 1 a.ı mı ~. gazete,, ( \ ) lıart'ketı hak. 
nemi Kivrinı::iıı bir cmirıırıme3inrlen Racim ıpzete•ine göre; düşmüştür. Fiik:ıı muharebeler, ha- kınd.ı~ı. ";1ı~kaleı;;ndp diyor ki : Gün gcı;likçe japonyanın Rıısvnya •eflerivle toplantılar yapmıştır .. lal· 
ba~~ylemiştir .. lf'Zo\'<~iye göre bu l:lir aylık harp zarfında A.lınanlnr la bu havnlide cereyan dadır. Halb_u- zaferin I~ \ nazı. er d.e .< V) i şııret~n i değil, Fransız' Hindiç;'nisine h Ücum buat Hindiçini~·e hücum etm.eğ~ ve Hin-
emırnamedc denılıyor kı: . Sov)·rt topraklarında 600 kılometre kı burası l\1oskova yolunda. Stalın nl k/ rem7:ı ol aıak kulla.nı.naga edeceği anlasılmaktadır .. Bunun sebeb· diçininin şarkı A'yada yem nızam . sa-

- Tfchizat, e•leha ~·~ makın~ ?akı· ilerkmişlerclir . Bu büyük hir mu· hattının arkasında mühim bir schir· ~ 1~T~ a~ı~l~ı. Alman lar'. zı!pıı l eri !er i •öv le hüliisa edilebilir: hasına dahil olduğunu, şimdiki sıya-
mından zayiatımızın ınutad hıla~ıııa vaffakı~·et >a~·ılahil ir. Fakat son za- diı·. Bütun bu vaziyetler Sovyet mu- d:~iş 1~~a,e ı çııı b\ııı~ tnl:'I(~ et"e l ~r :aih·ie hir teseb!ıü•, en az ·,iyasi kıt· 'setine devnmııı, Hindiçini için bir de
fazl11 oldıığ'u agi\,iırdır. Oritıınun ıler· manlnıd .. , Alman tnarrıızuncla bir kavemetin in şiddetin i ve Sovyetlerin m·ıı 'tı . t1.~~~n:ıı:ı a~aktı(v Esır rı~ı klıklar gedrebilir... Rusyaya hiı· !ilik say ılabileceğini yazmaktad! r!ar .. 
lemi~ olmıısınn rağın~~ kayıplarımı~, ağırln~ma ın!'vcudiye~i de inkar edi· yalııız Stnlin hattı ile iktifa ctmiye. f i ~· eg:\ı.7t1 eı.ı 1 a 2 e ~~ı 

1 
) har- cum etmek bürlik bir devletle harb: Fakat Hindicini;·e taarruz ta~dı rın.de 

iğtinam ctlikkrimiw nı:<betl(' daha zı- ı~mez. :->talin hattının yarılmasına rck derinliğine bir müdafaa verdik- fe .'. .. r /' erı z~~an~ . ım erın za. gö1,c nlmaktır · Hollanda Hindistaııına Amerika ne yapacaktır? . Belkı de Ja
~·adeclir. Bu \'azi)·ctc uzun mildcl~t ta· rıtl(nıeıı Alman taarruzu sanıldığı ve !erini gögtermektedir. ~uslnr şimd i-

8 
ıın~ ıs ıye1cc.klırın ~ bıhr{.cr. Zafc:_-, hilcum, Amerlkavı ha rekete getirebi- ponyanın öğrenm~k istediği !!eY budur. 

hamm!il edilemez, çünkiı lıu .ş«raıt al- tahmin ~clildiğı kadar seri inkişaf ye k::ıdıır str atejik taarruz yapmamış z~ca l~zk·e\ ~1:'~ne ,.:azanıldıgı lir .. Hindiçini ise.Frıınsız müstemlek.,. Diğer taraftan ise Amerika. durma-
tınclaki znfnl···r ınııhvımızı ııılac ede- edcme nıi•tir. Smolen•k 6 gün evvel - Devamı 4 ncü sahifede - c ~anc 11 1

' a 1 1 mana•ını lmJ.a - sidir Ye \' i şi hilkumeti hurMını müda- <lan hazırlanmaktadır. . 
bilir.~ . a R ır., . faa edemez. Japonya Hindiçiniyi ı,;ırııl !'eler~~· 

Lo1m·~ki llil! e ı in Avrupa cephe- R ıt• AJ J 3 adyo gazetesındcn: Burnıiının işgali japon ıı"k("ri yıızi- Kaınpo limanını alarak bur~~an Fılı· 
•inden ist ihııı ile \ıah<edert'k, So~yet uz ve ın son man arın ,;e ~u r~z . gerek Londra ve gerek- ~·etini tnk\·ire eclel;ilir .. iptidai madde. pin aclalıırına, BOTneoya ve Sıynmı da 
hlfdu<luııa l~p:ınyn, ltalya, Belçık~, • • • · erim radyosunda .s~k sık ı;ıe.\·zuu. lt'r elcle etnıe,;inP yarar.. Japoııyada rılarnk Singapura yakl:ı•acak.tır. Ja. 
Danimarka V~Mdr yerlerd~n. go~der~· mesajı y enı hedefı IY.ıh~ olmaktadır. lngıhz ler gıbı, Al. - •on S:iinler~e umumi •ef~rberliğe yn- ponlar, bu meyan~a •• tngıl~erenın Uzak 
ll!n gi;nilllükrııı >ayı. ıpı bıl?ı""!ış \e manlnr da bunu kab~l . et~e~te .. )e kın hır vazı,-et vardır. Huküıııet, ordu -Denmı ilı:mcı eahifede 
Ehli ,<alip mııhrırebe>inin hır fıya•ko ht'r tarafta, (\ ~. bıırfıı;ın g<?ril ldugU. 
olduğunu siidenıMir. Kongrede azanın son Rus ordusu sıkışık - Devamı dordüncli eahıfed .. -

Lozonki 
0

çet.e inuharl'bel;rinden de Va• 

llllUl~;ıliırniıı~ı~~~jıi~ıım~~u~iııııııııı söyledikleri ' ziyette imiş -;:e AR t.T ı.tR 
·Bulgaristan 

Ve İtalya 
A N A D O L U Vaziyet tasviyege doğ- Leningrad ve bilhasscı Kahve Tevzı·ı• 

ru inkişaftadır Kiyi!/ tehlikededir MussoHni ve Bulgar baş-
31 Ya~ında Kahve zaruri ihtiyaçlat". meyanın· k"l" . kt 

"ı' , \' isi, 22 (A.A.) -. Ofi . ~jansının da mıdıt", değil midir, kahveye neden ve 1 ının nulu arı 
Gazetemiz bugün 31 inci ya,ına 1'o\lrct huduclundakı mulwbı~·ınden: bu kadar alaka gösteriliyor vesaire 

girmiı bulunuyor. Fani bir insan ha- Alman genel kurmayı, faal suretle gibi kahve mevzuunun başka cihet-
yatının yarısından belki biraz fazla ~ t.:~ehbüs~i daha tahakkuk ~ttirmck let"i~i te tkik ve mütalea edecek degi- Filo/, müşterek hudud, 
bile olan bu yılın da idraki, Türki- ıstemekt;~ıı:: t b li:z •• Mademki kahve gehni.ftir, fU l b • • b i'lılıg 
yede, hayati memleket, millet ve ~ - ı..t'n!ngradıı'. , zap 1 ~-c nravP halde hükumet onu, halk için getirt- asır arca ızl a,,. Q • 
dava u g" runa dai,.i mücadelelerle dogrıı olan Soı·yet rıc at ımkanını azal- nıiş demekti a 1 meoele itte bu- ki· cJ, d' 

ki hırak bu kun·<'tleri imha wya <'•ir et- r• d'adır. r ve aı CQ .ır, e ı geçmit bit" gazete için fÜphesiz ~ 
kıymetli bir saadettir. :Eğer bu otuz mek, itiraf edelim ki, ·eski tevzi şekli ' Ankar:ı, 32 (R~cl~·o gazetc.<incl~n) -
yıl içinde, mensup bulunduğumuz 2 - Ki;·efi zııptcylenıek. halkı memnun elmemitlir. Kahv" Romada İtalyan Bu$wkili )lu,,nJini. 

• bilyük Türk milletine ve aziz Türk a -. Snıolfn•klen :\lo;'k0 ':ftYH do{I· alabilenler gayet mahdud olmuıtur. Bulgar Baş\•ekili.Filof ile Bulgıır Hn-
valanına biraz hizmetimiz dnkun.ı· nı rıc'ul eden kııYvetl~rı~ ıhnt:ı mn· Şimdi gelen kahve 752 çuval olduğu- riciye nazırı Popof şerefin~ biı· ziya. 

, 

• 

b ildi iae, bu bahtiyarlık biitün bir nennsıııı tıınıamlam:ık.. . . . na göre, 2 aylık ihtiyaca kifayet ede. fet ,·ermiştir. )fu,,olini biı nutuk iı nd 
130 ) yılın mücadele ve yorgunluk la- Almtınlar, <on muhar~·heler,, ı>tır:ık ceğj muhakkaktır. :Elverir ki, tevzi· ederek Bulg;ır n~ızıı'lııra ho~i'ımedide • • 
rını izaleye kafid ir. Yeni vıla, l:"nc e<lcıı Sovyet kıt:ılarını~ ımlıa \e;1·~ m.u,- de intizam, adalet ve iyi bir müra- bulunduktan sonrn, Bulgaristnnın üçlii Bay Muasolini 
ayni hararetli millet ve valan 1.,vgi- hrı'<ara . eclil"bilece~lerındcı~. emınd~ı." kıı.be olsun.. paktına iltiha:kınclnn ılolnyı . tebrikle- . . , . 
siyle, mefkuremize V<' pr~n•ipl~rimi· !er. Lenıngrad ve bılha•sa hıy~ f ~el~ıı: Her ailenin mutlaka ve mutlaka riııi bildirmis Ye demi~lir kı: - Arnnvudlukla artık kom~u? uz. 
ze olan ıarsılmaz iman ve •ndakal ı· !erinin vaziyeti tchJil;(•Mdir. H"Y ctı b\I tevzide kendi hiaseaini almasını _ Balkanlard~ geçen soıı hitdi8eler Oıın k:tr~ı lıer zaman dosıaııc hı~ler 
mızla ııiriyoruz. . unı:ımi~·~"İ . itihariyle Hu' nı·itııbl'uıın lemi~ etmeliyiz. Eğer bunu yapamı· Arnavudlukln Btıl.gııı•!"t:ını huduıl kom- bc>l~dik .• \rnav:ırllukln konı~u o,ımak 

l Ük k vazıye1.ı 'ıkı~ıktır. Yacalcsak, tevziallan vazgerelim ve suları hal i n~ get ırmı~tır ltalyn, Bul· elemek, ltnl;·a ıle . komsu olmn ?.c-
B\I vesile ile bize yıl arca Y ıe b " · dl k T · t olduğumuz m u• 

' bil · · kı · · M • b' 'lh k azılarının iatifadeaine mukabil bil· garistnn ile Arnm•u u · . arrı•ıııdaki m"klir. e.<1' e nıı~ . . . . : teveccu•• hı~r r o•••teren yu• • erımıze aca l da ı r 1 a ] • k h l d l ıı oo kı Jn !\At h 
ç • d rıs an Ylik kütleyi mahrum etmit olmak gi· do&tane nıüna•ebet erın ve isbirliğiniıı t<>re · U( u , a•ır' ·,., ' • 1 '" 

ve bizi okuma'- ıureti•I .. bızımla a · · b" b" . ı ·ğ· . . . . 1 k , ıı· ı dd 1 ·b· · b -ı caktır 
Va f ·ı ...: "1c d 1 !ı gapan say·n Rudnpcst" .,., (,\ A ) - '\Incnrı'- ı ır adeletsız ı ın nıesulıyetını uze- daha fat a U\ ve ı o nı:ı•ını •i ete rı ırıne ag ı.rn · 

V• ""r ar a a t ıg , R i t '~. ww • • h h •k - rl • 1 ı t ek'-~ir Romn, 22 (A.A.) - Bulgar ba~-
ka~,·ınr"ıml·· - n dPr"ın •u'·kranlarımı- BaY uzve :an mchtı<nn mecliRi d_iin sa a. "'an tnıze a nuya ım. arzu cm ""' . 

' ' · ç - • ( ' ' ) K 0 1 ~ Al. k d 1 b n J Bas\·ck·ı· de Btılgaı·ı"<tnııın vekili Filof, bugün rnnt 11,30 cin Pa-zı sunmakta bu·· ··• b'ı r z<'vk duyuyo· \'n;<ington. 22 -~··"'· - oııgro dettiği lıir iclimadA 'Y ugos a\)'8" . . a a at" arın. u noktaya ehem· u gar ' ı ı ' . • 
ruz. YU•· 1 Ruzveltin mesajı~ın .oknn~ıasını mli- IPIP geçirilen · Zara kontlujl;ıınnn ıl • ınııyetle nazarı dıkkatini celbederiz. mihverciler safında yer alma,ındıın pcdaı·ımtni~tf~n. dan hmusj ~ekil de kabul 
tlllllUllUllUlllllUllllllllUlllllllllllllftllllllllll .,...,., l)evamı 2 1ıı~1 eahıfedl.' - hakını karnrl@~tııını~tır. tt d ııydu$ıı mcmııunlyeti bil<l if1J1i~; • " _ --

• 



S rlİFE 2 (ANADOLU) 

Almanya ·ı HALK oivoRKi 1 -t/.'\ // Gardenbarda vuku 
FUARIMIZA RESMEN iŞTi- Hükômet önü ~ b 1 

···«~;"~ .~~~~;J~;;~J,~~;/~~~::':. ağaçla~ 2.~!~A~!~~ÇE u an cinayet Gazetecilik hayatında 
üğline ı·e,,men bildirmiştir. nu iştirak Üç kari imzasiyle aldığımız bir M ktul • b b 15 b. b ı ı 

dolapsiylc. · hrim'.z . Bcrliııde_n husu- mektupta ~e~iliyor .. k~.: . _ Sovyctler _Almanya harbi ile be- 8 geDCID 8 851 JD aşa ge en er 
ı hır hl'y N gelrnı:tır. Şchrımiz Al- « - Hukumet onundekı agaçlar raber insanlığın daha bir ay evvel • • • • " • ·· , 

m .. n konf'olosu <'ün beraberinde hev'et ve park h~kkınd~ki neş .. iyatınızı büyük bir dikkatle üzerine dikildiği lıra tazmınat 1stedı .' ru~ ::ıkşam, Eı~cuıııen.d Ekrem Talu. 
,
1
za•<1 olduğu h, Jel, Belcrli\'e reisi Dok- okuduk ve hız de hır çok vatanda$1ıır orta şark ve Akdeniz diyarından ı a To n ( Hos-be,. saatıııde) ~~tbuat 

tor Jlehcet [; .'ıı ;l.İyaı·etı" kon.usmu!3- gi~i buna hak verdik. Fa~at . hala, uzaklaşıp gidiverdi.. Halbuki orta Ceçeııleı:dc ~ordonda .. Gıırdenb::ır-1 lı:;ıtıklaıı, fak:ıt tabancanın patl::ıdı - hıea} abtınh~a !?~ ına ge1e.~ bazı hadısele~-
tur. burada, mutasavver amelıycnm ke. k Al h k" . • b' d~ har artı:;tlerındı>n l\IuşC>rref adın- ğmı. kendisinın de Reşadın arkadaş- 1 n a · ec 1,\ o~du.::~ı kadasınuz, 4Se\-

'ld'-. . .. t -h' b' h k şar ' man arp ma ınesının ır va- d b. k d 1 d k . Ö da> baslıklı bır şıırın (Soda) ·erle Bcrlindeıı ~elen hC'y\:t, Fııarda ken- sı ıgını goa eren ıç ır are et kitle şiddetle teveccüh ettiği bir he- a ır a ın a an:; etme · mesele in- 1-arından Turan zdalgıç tarafından h . 1 ~. .. 1 .· ·- • . ~ . s-
rlilerin_ tah,,;is eclilt 

11 
Sergı sarayının yoktur._ . . . deft{. Alman. kuvveti, Balkanları di- d.en ~I~h~ed K~rabina. adında birisi, bıçakla bacağından vurulduğunu ve ~sı_Y e '-~ şııfl:.ek'.. <~ıg~; .ke_l~melerın. el~ 

mü ·tak il lıir . aloııu nlai1 C paviyoııu- Bu agaçların kesılmeınndekt sır ve ze getirdikten ve Giride sıcradıktnn fij~şacl ı~mınde hır gencı tabanca kur- bundan sonra;;ını bilmediğini söyle - ~~ fı şe;.11~~.!~ıh_ııfı ~uı~t~\ le ne ~ecı 
nıın krokilerini aldıktan ~oııra Berliııe hikmete bir .türlü .akıl r.ı·diremiyornz. sonra, Fransa ve lspanyad~ki nüfu- u_ni~:}e k~l1;1111~an vurarak öl~ür- miştir. G~. e ~~klırı .ıf~ı . ;~1 at ı ~1'.. sonr~ 
hnreket atmi >tir. C:"~de ~lkı t~mır ve ıslah • oluna- zuna rağmen Cebelüttarık yolunu bı- muştu .. Hu~ısenın nıuhakeme~ıne Davacı mevkiinde oturan Re~adın . u~ı u ~r ıc ~r.e;;ın e? te aude ;;e\-

Hcj 'et Rerlinden \·eni't.alimat aldık- bılır .. Boyle bır harek~t dogrudur rakarak Mısır yahud da Sul'İyt' ve :şehrınıız agıı·cıeza, m-ahkeme<ımcle bahası Bay Taliit, maznun alev hinde ~-hedılen \ e tlhe\ rıılı pald~şahı ~rafın~_an 
• . da F k t d ı "k · 

1 
• • • .. • lı·ısl t . ... 1 1 1 ~ • • . ı sana maz aı· o an )il' zat ıle o guıı-

tr.n ~oııra tekrar ehrım ze gelı>cek ve .. a a mey anı ve ıu um<.' ın Irak üze · d ı "it imparator- ' anını~ 11 • .. c ayacı o c ugunu ve manevı l-azmınat . . . .. .. 
rm iyonu hazırlamıığıı ba;ılıyucaktır. cephesini süsleyen bu !'gl}çl.ı'rın ve luğunun :ı:a e;oıı::ı:ııe;~tmağı dü- Kat!l m.~de hdi; hadi;;enin \'Uku olarak on beş bin lira i~tediğ'ini be- l~rd~ c:ı~ı:d~\en meşh~~r c~n~'.e ~ır lo~u-
PaYirnnda Alnuın . anaviiı\in imal et- parkın kaldırılması <lo~nı mudur? "nm" t" H lb k' . d' bıı d hulclugu guıı arkada~ları ile uirlik!e yan etmiştir. zıııı 0 ogıa. ~r:n:ıı a ın a} ~az~ :ı!ııı 
•iği bıitiın nıadcle!or tt•.·hir edilecek- Belediye- reisimizden rica ediyo - ::ma::ı~: .. değ~şe: ~e ş~'::e:a sı;:aı:~ evde .b~ı· nıüd~el içtikten sonra gez- Şahid olarak d.iıılenen har .;ahibi ıı:t.suretle bmlıırıııı> kam;tıı.nnı hı~a~ <' 
t ·r ruz: atlatmı bi di arın arı karanlık mek ıçın sokaga çıktıklamıı, rarşıda Rıza. bunların bara arhoş olarak e ı... . . ·-· .. 

---000 Halk, §ehrin yeıillenmf'Si ile &evi- "kunu ş d ~ .. :A u e i et- da bir müddet içrikten soıırn C\'Vela geldikleı ini ve vaziyetlerini beğen - . Mesleku.~ınıızın naklettıgı rnm! I : 

FENERBAHCE GELECEK 
nirken, diğer taraftan ağaçların ke- ;~ve mü~~:k~~ o~d~~u:: :ö li:lmr 'enbar.ı gittiklerini, lrnrada biraz medi~ini katta poli~e bile ha her gön- '.:~.~~-tırlıyamıyoruı;~- Au.~ak . me!lela 
ıilmesi, bir parkın - küçiik de olsa - . · 

7 
g Y Y oturduklarını Ye diğzr barda eğlen- derdiğini :;öylemis ,.e oturrluğu yer- 0

. u7:~n al~ıncl~, dıg.er ınutekaıd zalı 
Ankaracla Türki•e birincilikle...; kaldırılması hiç de iaabt'tli 'bir h'l.re- mışy!~ . . m k i tediklerinden hep beraber de bunların va ~. t' · , .. d · k .:ut soy! bır cunılenın hulıııını:ı:mıı h.-

J ., k 
1 

upheaız kı hayır!.. Fakat şu var G • Zij e mı goz <' 11 a - ~aV\'tır buvurunuz· 
miı ·abakalarımla çıkan hlldi. yüzün- et sayı mıyacaktır. k' Al . d' k h · · ıarclenbara gelerek oturcluklannı \'e cırınamağa başladığını bir aralık · -.- k ·.; 
1 

n 'k•· k l 1 . ı, manya şım ı, şar cep esının ı.lt d l 1 k. b' el 1· ' « ı. u "trıclıı. fotografı bulunun z·ıt 
<en neşı ·ı.a u tim, Fuar zamanı ooo büyük hareketlerine atılmı•tır ve ., ara a yan anfü a ı ır masa a Mehmedin e ıni arka eebinl' :ıtlığını k .1• . ' . r .. } tJ . h r" · 
8rhrimizd-. Galata~am. l:ı yapacağı ç·ıvı· ve kahve tevz·ı· orta. sarkı pla'nlarının bunda:ı son- otıır;~n mak~~ıl Reşadın arkadasının görünce yerinden fırlayarak .\Tehme- -l~r ~ "<'ıne, lıp:ı: ı.?'ıı·ııl·.'~1em.1.ı~ı:ıf,1 "e. t:nf·-.. b k · · k ' 1 • t· k ı ll' k· ı !· ı tl"I t .:ı· 1. 1 t b - c ımıze ,ım ıı '"H .ı ,,1L <' \,ızı e;;ıııı ı .ı 
•nusa a ~v:ı ı~tır:ı te. ı ını>neclilmi ti. raki klsmına, hatla çok ııonraki kıs- <l t.ım e 1 ~.1• .ıc '.~ı .ı c aıı~t; 1 { ?.11 uın e ıııt en a anc·ayı alrlıgını fakat eltikteıı ,;nııra it•kaüclc .·~vlderim1° 

Htıb"r ı lı!ığınııza yıire, "!;ı;mirde RC'- .. mına bırakmıştır Bundan ı1üphe et- s<>ııı.~."eueh"ız olmak J,eııdısınc kııf- o <'Rıındıı tabancanın pa'llamıs olrlu- ·h . ·ıı·r . . h· 1 .· 1 
·ikta" kullibü J·erinC' Galat:ı :ıra\ ilC' 'memek lazımdır· Ç"nkü Almanya rcdıgıııı \'l' l'.>tınu müteakip elini gHğ- gııııu siivlcmi~tir. Dinleııı>n diğeı· sa- m~. a\ı. ~ 

1 ,;u ş.ı <ili~ cı 1 0 
kup» .. 

fol'n rlıahçC' O)'l'l\'ae:ıktır. Komisyon dün bazı ka- ' 1·n ... :ıte•·eye yapt.ıg-ı uhava taarruzla ,tine a1.tığın.ı görünce kendi,;iııi mii- hidlPrd<'.n sonra aclım;Jeıi hı>lli 0 1;;11_ ·R.ımc. 1 ~.11 ~. 11
111 11.?k~!ıanka çlı ·ıyor: • 1 • - 1 f k ]' 1 ı ~ e"mı goru eıı o ·uz · ıı"i: ,;ene p·ı-

ooo rarJar verdi 1 r~nda hile artık, ~ar~ .cephesi il~ ken- ~-:k a~~iL~n~ıt~~~ı~\ea;~.:.~;ıct;~:~~<l~k~ı~- ~:~nh~~~ı('. b~~ak~ic\1?:·iıı .. ele felb{ 1 için clisnha sacla katip hizm~t etmi; ... De;il 

GARDENPARTi HAZIRLIG· ı 'rı'la'•·"t Fı'at mt'ı'ı•akabe k . dı anavatanının lngilız hava hucum- 1 l 'l ' h 1. ·ı · • ı.ı ' .ı ııı gııne ı
1

ı"'I ı mıs. mi'> 
J ~ · oınısyoııu 

1 
k .. d h 1 ıtı ~ır::ıı :ı <:ı a ı e mı <'11 a Imağ':ı rn _ tır · . • _ • 

16 Ağt•sto. ta Ktiltürparkta Yerile- dün Vali Fuad Tuk. :ılın rei liğincle arına arşı mu afaaaını .. esap ay!p · . H'.ıllıııkı ı;ı~:<ela, .. llige~ mülekaicb 
ct·k olan Gardenparti hazırlıklarını toplmımı~. evvelki gi.in şehrimize ge- :ar~t~ taar.ruz, garpta mud~~~~ ıııs- aıt ~ azııım ıcınılC' ':0.rlzı cumlelet· \a:·-

+:ıı1zi~1 etm~k üzere t kil edilen ·orni- ·~rı 720 Çll\'11\ ka~v:ni~ ve Vil~yet e~: h~d~nı tatbıke başlam:ştı~ Butun b~ Hu·· ku"' met o·· u·· ndekı· <lır: r ••••• • ••• ,.. • • 

•p, (lıın Vah Bay Fuad Tuk alın r i>ı- rınde uulıınan çn•ılerın te\'zı c:eklını aeler, or~a ş.arka m vakka~ ~ı « 'ı uk,:~~d,~ k_~ 1 ~.~"ını. slunlaı ı~ız:ı 
1 

.i(nde, Bele(liyerle toplaıımıstır. konu::muştur. Jı: ol~a • yenı .b.'~ çe!'re vermıştır. ~lerceylı>dıgımrn '.ıkt~z, bılıneın ne cıns-
--------...:·=------- Çiviler, merkezde resmi daire taah- Şımdı, portreyı çızel.ım: • ıeıı g.ay_et nıanı[ .h~r ha.n:aı'. olma~J:ı. 

R d 
• hücllerin w perakende ihtiyaçlara tan- 1 - Ira~ ve .surıye hareka~~nın tr ·k • mm·:;ımıncle kenclısıı:deı~ ı::;tıfacto ı·ın a yo gazetesi zim edil : n Jiste\'e göre \"eJ"iJC'CCk miiJ- sona ermesıyle, ımparatorluk muda- a m vay a vsı (. ... ) ahıdarına ~e\'kı ... ılh .. ~ 

bakatın ihtiyarlarını kaı ılam:ık i{in faasındl\ tc:~Iikeli bir gedik lrnpatıl- Gelin <le a.ı ıklayııı pirincin ta-
- Bat tarafı 1 inci sahifede - c <' şimcli_ c kadar Jiizupı gö~terilen mik- m~~ ;re ln~ılızler bu sur~!l~, oldukça sın ı.. 

":ırktıı a kni hazırlıklarırıclaıı lıaho:et- tarlaı·. İ'lıkii.n ni;;hetind daj!ıtılncnk- ~u~ım hır hava kuvvetını tasarruf EJh •• d Bu gibi hi'ıdi. eler . ık sık olnr. Ya 
meği ele ı,ıı.ufmamaktadırlar. ımkanını bulmuşlardır. amra onüne kal ırılacaktır muharrir gaflet edeı-. ra mi.irett;p, ~·a 

Hiııdi~:ııiye b!r. taar_ruzuıı ~n. mühim Kah,·elel· de Ticaret \'ekfü~ti tnra- 2 - Habeşistan ve şarki Afrika müsahhih .. 
~ belılerınrlen bırı ele ~ktı aclıdır. fındmı gönderilen talimatname cer<'.<'· harekatı, ltai}lan imoaratorluğuna Hiıkumet iiniiııdeki Atatiirk m"ycla- ra ~iııeınasının önündeki meydandan Bir \'akitle!' lzmirde bir gazete c;ı-

Btıı·füıı 1 , 40~:1)00 kılomet~c nıumb- \ c inde nı halkın istifnrlp edl'lıil "cPği indirilen ağır bir darbe ilP son saf- nıııı tanzime ha.~lı.rnn Beledi.re. bura- i~tifade edilmesi düşünülmektedir. kıyorclu. Basmakalenin ta;:hihini vıı-
oı ~nclad_ır w l()U!ı):a~111 en .g~ızel mem- ..:ekild ıla$!'1tılacal'tır. huını bulmuş ve buradan da Hindli, 1cltıki trnm\''.ı~· kavsinin kalclırılına"ım. Bu yerde, hükümet önündeki kav;ıe ımn zat. bakmış ki bir çok yanlı::: \:ar. 
!ek tler:nden bırıılır. mıllıyctpen·er x cenubi Afrikah. yerli ve diğer Ha - kanıı· vermı~ ve ir:ımYa~· idaresine va- beıızı>r bir kavi yapılacak Ye bu su- Bir kQnarına (Yahu, ue adamlarsınıı 
hareket :eri ele .\'{)1-ttır ,. ha1k, ecnebi beş kuvvetleri il~ İngiliz, Avu;;tralya ı ziycti lıilclirmiştir. ' retle hükumet lforsısınrlaki meydanlık siz!. Biraz dikkat etseniz e !) diye işa-
ıd:>rt"•ine alı ıktır. Kümlir, kalay, ~in- G. Santralda ve cenubi Afrika hava kuvvl'tlerinin Atatüı·k (Hükumet öııi.i) me,\'clanı- geııişliyecektir. ret etmi:;; .. }Itirettip ::ırkadaş, daha ı]n 
ko, kaııruk \'e pir:rıç mad nleı-i zengin- orta şark kumandanlığı emrinde!ııın bugünkü !$ekli, seyrü8efer ıçın Haber aldığımız:ı göre, Tramvay rin bir dalgınlıkla, onu da clizmiı; w 
rl;I'. 'k' en\ ışaat taauyctı müstakbel harekatta kullanılması çok nıüşkiilfıt ihcla" e tmektedir. Ayni idaresinin Bel.!cliyece Ratın alınması işaret {'(!ilen noktaya ilave etmi!'!. 

0

El'-
::--1 amci:ı ela ka ı.. c,ık. ha.a\' , J.ömiir. Belecıiye, Garnj .~antralda bazı ta- kendiliğinden tahakkuk etmiştir.. zamancla otohü:; durak mahalli olan hakkındaki te~ebhiisü ele vakında fili- te,;i gün nıec:<'la m::ıkaleyi ı;öyl€ce oku-

lıahır. nınng: m1. ve di,[!:u· lı:ızı knmetli mirat y·ıptırrnaktadı B e ·a el 3 - Artık doğrudan doğruya Al- lıurnda otomobil ve arabala · nıanevl'a ~·at sahasına gfrecektir. 'ı:u•takdircle yonız: 
rııııd •n cevhcrL:ı i i. tih,.:al ulilir. Kc if ·ıteln~cl~' bir · marango \. u ~ ti: b~- man kuvvetinin yaratacağı ye kın hıi- yapa_m.amaktadırlar. Tı anın~· araba- raylar )o:Ôkül cek ,.e ~ehir içlnde yalnız «Devletin, iktı,.,adi meselelerde daha 
1 ufp~lu \"C bunlara muhtaç olan ja- .\ah: ne ·n~a. ' ' .. f' k~ '1.11.~.l ' . diselere intizar etmek doğru olamaz. hırı ıçııı cltırak mahalli ol:u·ak F.lham- otohfü; işletilecek ve belki el~ ancnk tn- ciddi, dahn. dikkatli olması lazımdır. 

. d k I' (ıl' • a ı ·' ;;ı nıtl\a ı goııı mu;, \e ın- G . L'b T b d"-" .. .. • . it t Ak . t kd' l b d 1 !ıoıı\ a
1
, a} ııı 1 zamant a k·~ntt ı n11~:m ı a- ş:ıat müteahhide ihale edilmistir. • .~1rçı, .ı yadveAI o ruk ugbum~ çk~: r ' cıra ına r:ımvay iı;lt'tilerektir. ,;ı ba · ırc ~ tu1n ~ıı mhem1de.~e~ z:ıra-ıPı c a nura ara ~a m. a ı" er ... ınaen- Bele I'\ tob" 1 . . . 1 . t zu memışse e manyanın ugun u T kk•• rına azı \'azıı·e erın ta ac wm mııh-

ııl eyh japonyaııın lır.gııııhı heynelmi- tlep.>o ·ıı' c1 'ıa-~ ,? t ll~lerıkt:ıçıln ıırBmalzo mesuliyeti ve umumi şartlan burada eşe ur B T 'cemeldiı·. . , 
1 

k t . . . . " , ,·ap ırı ma 'ıc ır. un ar- 1 . 1 - Türkog" lu \' .. . ,e n 7.a tC'n ı~t faııe 1mek • l<'ml'~ı fan ik' kücUk d u . . t lı't . o sa olsa, eadece bır talyan hareke· · • • e daha altıııd:ı :;ıoyle devam edıvor-
toh rn ıhtemeı,iir. ,,'e .· ' ;l b"' .. k"poın n ın .ıla ı. ı mış, ti beklenebilir .. Fakat bize öyle geli· Llanhulda Sağlık CYinde hay<\- iAŞE MU-OU" RL VEKILLIG~ iNE ,;unuz: • 

J ı ı .ıı.a an ııyıı · c epoııun c a ııı.·a ·ına k' b'lh M k l . t ... 1 ·' . k · . . y h . . .· , · 
ooo ııa;ılanmı~tır :.\Iazotun temin edildiği r-~ k ı, ı 

1 
a~s~ ısı~ ısmkı.ı:ıda ngı· a Sf"z cı .ııı1 . ~ıpı~1 an. e,ıın l!urı TAYIN EDiLDi l'k4'k ~ ı;, n~ acl;ımlnr,.ınız ;;ız .. Bıraz. 

Amerika tehlıkede mı? takdinl burada depo eclilecpk ve ::ehir ız u~vet. ~rın•ı:ı. yenı .tera um ve te- ,\'<'ııııı ce-;c< ııım zmır ıııilclı es- c ı. ·a c ~enız e ·• 
-· :<eyrli~eferini temin eden Belediye" oto- ce~mulerı ı!e b~yle hır 1talya~ hare- ııasıııcl;: yardımlarım hezleden İzrııiı· İaşe mücllirlüğü vazifeı;inin . ~v.et clluyuruıı cenaze _namazına,. 

. - . Baı taraf~ biro'nci sahifede - tıüsleriniıı .redek mazotları daima bu- ketının te~lıkeh olmasına ımkan ta - Ye 1zmıl'de cenaze menısimine iş- Ticaret odası umumi katibi Ba. Tur- dı~~ ı. t<' bun_a .clcı:le~'. lşte ~ıze, Anado-
ı~eyı l)eklemege_ ~·aktı.m_.~ vardıı'. ı·alarda bulunacaktır. savvur edılemez . ._ . tirak etmek lütfıında bulunan \'e gucl Türkoğlu taı-afınd • r1 t ııı ~~a gf'çen ıki hadıl'e daha ıı::ıklede-

llıtıer bıze kendı ıne ı tımacl caız 1 liınaenaleyh, şımdı orta 2ark ve 1 .. . ifa .1 h·ıkkınd· 1 . . . an .. \ ~a.e en cegım: 
olmadığını öğretti. Hunun içıııdir .ki, G . 000--- Akdenızde ınısyatıti ehne almı" sa- çe eı~k gonclı>rmek ,;urctıyle tee.~- t"hsl·~ 'd.l . d <ı emıı,'r dun vılayete !'ren.~ bilmem kim ile Emir bilmenı · d b' • .. .. .. · • · k el ı c ıg e ı mış ve B·ıy urgud T"ı·k - · ~ npacagı ~ eııı ulh teklifi rectctedııe- '~ azın o a geçen ır sar- yılabuır .. Hatta denebıhr ki, Avru- surumuze l~Lll'n • (' en uıyır::ıe- 1 1 .. d<> 't'h . " . . 'f . u og- Kını, bir şehri ziyaret etmişlerdi. o tıı-

. .. · d ' ' ·k l h h b k k 1 b ı ·1 · 1 · t " hl · 11 c un n 1 1 aı Pn 1 enı \azı ec;ıne h:ıs- r hl ·d I' ti · ı:ı;,1<tır . . ırı:ı ; .n.men a cer al arıı h l k h-d . panı~ at a. ısım arında ıle ngı - \er er c~nı ı y~ ı ını eı'€ mesın<! lamıstır. · ' ' . ı er ~ .« ~azre erı> veya «Hazara-
,Jıın etmelıdıl'. > 1 oş u a ·~esı tere ıçın - bıttabı Almanyanın :::ıov- \'C diğer zevatı muht.erenıe\'e ve (il) tabın kullanılıyordu. Gece \'akli 

\'a. ıng•oıı, 22 (A .. \.J - RuzvC'I - iKi ARKADAŞ MAHKUM OLDU yetler. meseıesı ile hummalı ve endi- başta f'ın·gılı Y:ıJ.imiz huhı~cluğu d~azar'.:tı> ı_.:elımesıııin (Z) harfi clü..;-
tıı kotıgre~e me. aıı, nıdro ıle de . . . .. . şeıı hır şekılde me§gut olmasıncıan h· l 1 ·.. · . . . .. , . , .. ÇEŞME BELEDiYE rı:~ş nııırettıp arkııdaşlardan biri eli-

ııe,.red'ıımı tır. Ruzvcıt ıh ·ut kıl'."- ! F.\\elkı g~ce~ Sumer gazıno:-ııı;ıda bılıstıfade ~ b;r hareket yapmak '1 <~r >e~,ıııı !azı~et P~lı.'e 1 z \,ı- · nı ;;erle\·halık kasaıun (:l) harfın,-
Vf tlerın 1 ~ ar gıtıı f;ı 'a lıır hızmete '.çeı ek. ~ene1ılermı bı~emıyı>cek dere- mantık ve :zaruretler h'aricinde de - ' tı kıı·anıa n~'l'I ayrı 'Hrzı l<><: . kküre INT IHA BAT 1 ait hücreye uzatıp lıir harf almış \' 
tabi tııtuımaıarının degı,:en .ıhrnl ~eril~ saı ho,; ?~-an _ı1ıoıor l'eş_:ıd ve · r - gııdır. Fılhakıka Avrupada büyük f<_.s!';iiriinı r.ııapj oldıığunclan tes~k ç('~nıe be]ecliye,:inin int"ha 'cici _ııır~~-a ko,ı·muş. Te,:adüf, o harf de (Z) 
uymadıgını oıtdirmektR. ve ordu kuv- '!IC j1" 1 ?ule) man oglu ::VIeh - oır ıhraç hareketınin nelere mütevak- ı kıırntıınnı ıbhıgıı ı nıuhteı.eııı ce- •ı ti ,;ona erdiğinden ycı · ı_ · ~ .mt~h { 1 degıl, (~) ın11ş. Ertesi gün koca ser-
\' Ptinın nılies. ır ·ıı~·ettt' az~ltıımı.ra- :~~~~r gaz~n.ocıa re~aıe_t., çıka.r- kıf_ ve ne g•bi tenııketerle meşbu ol- ırideııizi ta\'. it e~·leıliginııiı>n ıws-ı iı:;in Vilayetçe Çe~me bıı.kıc~~:e 

11

~~c~~~ ,le. ;n:i '.. (Falan prens ile . fılan E'.miı· 
l ,tk şeklide muhataza~ını ıc;nret et-· ·,a· ba~J ı 1 arct~k \esaıu. kıız_rıa- dugu unutulamaz. l'akat hıç oıına:ı:· rin, ~aygıl::ınmln dilerim. fevkalade içtimaa davet.. edilmiş velHaşaı:ıtı fal~n yere geld_ıler) şeklıııde 
nıekte ve lg am ş arctıı. Hactı.»e )e - sa, orta şarkta tngılız kuvvetıerınden Kın·makamlıg·a btı ''Old•ı tel 1 .. t . çıkmasın mı! Amman bıre, fakat mı-

ı ıne geıen poııs memu · t • • ı t Ak ' •• • ' · J • > ıga ~ a- t - Kongre bunu yapmaz a millet, ı . ı u A\H e . ~- yenı bır ıeyler be.ıc..1emek lüzumunu Sait U/gen pılmıştır ııe, _oıan oımu tur. 
bır tehlıke kar ı,;ında knlncaktır. 

1 
rn, _b_ıınıarı sukunete da\·et c~mı ·~e aa kımse ınkar edemez. · · . Hır başka guıı • bizim İrfan Hazar 

Demek"i.edır • .Kuzyelt, taıım ve ter·ıde, ıkı a_rk-adaş polrne de. h·ık.ııet. et- Bu beklenecek §eyter ise, aşağı yu- - - ÇOCUK HASTANESi 1 bır !11~kaıe yazıyor Ye (Ha\·ari) keli-
bıye gormiıs eJradın dörtte ikUnin. mı !er H! . netıcecle cıırrnuınec;huıl karı, §Unlar oıabılır: NŞAATI me.:ıını kuılanarak <Falan zat da şöylt• 

. ,,,u tmyıann c~a dörtte üçıiııun terhı,;i- t ma.~~=~· ı;:e ~·erılnıışlerdt«. . , 1 . A -:- ~ıbya ve 't'obruk ınev.ı:uu?u T1 alıer aldığımıza göre, (Doktor yaptı, _bo:·ıe çalışu, tıpkı H~v~riler ~i-
.ıın acık .ı bır hata olacagını. kendi-1. . ) ~' oglu - Mehnıed nıı a) , sılıp supurmek .. Trabluagarp ve Hın- Behçet Uz) cocuk hs tahanesin'n IJ~> ciı)oı. Hıı keııme na~nı dızıl'1e bege. 
~ın.ın kongreden fevk:ılacte bfr for-lnh.ıtpf~ ve " 5 lıra agır ve bır lua da gazi piırü:zlerini ortadan kaldırmak.. elektrik Jf'Jklı zil sİn\·aJ cla'ıı'l'ı t

1

e · nırsınız: 
" r ıa ı para cezasın·ı şoför .K l d j B BUGO U · ' " ' · · • 

1 
- T k h l · · mıı 1 -nram:ıctıgını, teşrii mecli in biz- ı uır a . ha s · . · ~ . e~ac :ı - ltalyan ana vatanına karşı NK PROGRAM lefon, -<iperisaika, ':in ten ve makine ıp ı ayvnn ar gıbı .. 

zat kendi seıahıyetıenııi kullanarak ı ı-a d; hai;; v:r·W ı:ra :gn V>.;. bı: _ lı-1 hava. hareketlerini azami şiddet se- 7.30 Program, 7.33 -'li.izik: Hafif hatlarına aid inşaat, müteahhide i-
le\•kalad~ ~hva;ı~ mevcudiyetini k~- •olmuşlardır. P a ceza. ın:ı nıahkum 

1 

vıy~•ın.~ çıkarar_ak onu sanmak .• par<:ııla_ı_- _(pl.), y.15 Ajamı haberleri, h~le edUm~ti.'ı" l\Iüt~ıhhid bir İ'ki 
bul etmesının kufı oldugunu ela bıl- !(,o d b k . ı.. 

1 
. . ( (,..unku, ıtalya ıle haıka sahada te· 8.00 ::\luzık: Hafıf parçalar programı- gune kadar ın aat-a başlıyacaktır 

ılırınekte Ve öyle demektedir; l ~bşa ın Ra ~ ıı ı_l uıU uııınaaıgııı -, mas ve harp iınkinı şımdilık hemen nın devamı (ııl ) 8 30 ' 8 45 Evin saati r . 
B d

. . . <an u cezanın tecı ıne digeı· -uçlu h t d k ı k d t · ' ·· ' · ' ' ' , - e~ mevcu ıy~tımızı tehclı<,I. e- .\iehmedin de t v . . '.. ~ . ~men or. a ~- a ~ama ta ır ve n- 12.:JO Program, 12.33 Müzik: Peşrev 
den telılıkenın bugıin soıı derecede . t'. e küıne k.ırar \ eı ıl - g~ltere, htç §Uphesı<', Italyanın, har- ve saz .'lemaileri. 12.45 Ajans haberle- Muhasip aranıyor 
uuyük olduğun~ ve fevkatade ahval mış il. ' bın n~ kadar ~~re~e~i meçhul b'_'i~- ri, 13.00 l\fiizik: Solo şa;kılar, 13.15/ 

,.ıı;ıncle !Jul~ndııgumuzu zn.J\.nediyo - 'l AB"' JJADA nan bır de.yı-eaını sukUn ve rahat ıçın 14.00 :Müzik: Karışık program (pl.), 
rıım ve bılıyorum. tc..17.. de ve yenı hazırlıklar yaparak ge - 18.00 Program, 18.03 ~1üzik: Dans 

oo -· ·-· ·-·-·---n çirmeaine müsaade edemez.) müziği (pl.), 18.15 Konusma: Memle-
R uzveltın son 1nesa1· Kız kirletme: c - Balkanlar ve Akdeniz saha- ket postası, 18.25 Konuııma (Dı poli-

1 Odemiş kazmıınııı Liblıeç köyün- sında, Alman hazırlık ve hareket tika hadiı-;eleri), 18.-15 Çocuk saati, 
- Baıtarafı 1 inci ıah.:fede - de!1 l\Iehmed oglu 3y ,yaşında .Mus- üslerine havada'!. saldırmak.. 19.:rn Ajan" haberleri, 19.45 Müzik: 

Askerlikle alaka:.ı olnıı~·aıı tıalip
ler tercümei halleri ile adreslerini 
293 pojta kut.usuna bildirsinler. Dai
mi veya bir kaç saat çalışmıısı mu
vafıktır. d.4 

ÇİJIDİII.. 

* itizar 
Dün de bu ·sütunlarda küçük 

memurlar hakkında .benim aı;la hatı
rıma gelmiyen ve hiç bir zaman onla
ra karşı olan :iempatim ve hürmetimle 
telifi mümkün olmıyan bir kelıme ha
tası, bir telif za't'ı vuku bulmu .. Bu 
hatayı izah sadedinde bile olsa o 'ke
limeyi tekrarlamak istemem. 

.. 

t kip, mebu ·an meclisi harbiye en- tata Ozeı, ayni köyden İbrahim kızı İşte, orta tarktaki yeni vaziyetin Kadınlar faslı, 20.15 Radyp gazetesi, ı DOKTOR 
tıim •ni reısi iki takrir vermiş ve ~~ yaşında -'1esudeyi zorla kirletti- İngiltereye ve müttefilı;lerine tah. 2~.45 )Jüzik: Bir Halk türküsi.i öğre- !!'9".,,.,___ _ __ .__ 
Ru7.\'eltın :;ilah altında tutulması i - gınden yakal::ınmış, adli.reye teı<lim e- mil ettiği vazifeler bunlardır. Çünkü nıyonız: Ha'ftanın türküsü, 21.00 Ali Agah 
cahcden efrad hakkındaki teklifi ctılmıştir. Almanlar, Sovyetler harbini istedik- Ziraat takvimi ve Toprak mahsulleri 
Kabul ettiğini, fakat kongre tarafın- * Uıkili kazMının Ç-andarki nahi.. leri neticeye bağlayabildikleri takdir- borsa.sı, 21.10 Müzik: Saz eserleri Çom.ık Ha.stalıkları Mütehassısı 
dan fcvkaHide ahval hakkuvıa lıeya- Y~sinde Ahmed oğlu Mehqıedin, ay- de, bittabi, gene eski iııtikametlerino 2J.2il .:\füzik: Riyu.seticumhur bandosu: Hastaları!ll Pazardan matla her 
n-.ıt yapılma. mı iııtemedigini hilclir - nı evden Şaban kızı 14 yaşında Mü- doğru kayacalClardır. Britanya ada- 22_.ıo :Vlüzik: Solo şarkı.lar, 22.:rn giin İkinci beyler sokağında (84) 
rnicıtir. k~ı-remi zorla kaçırdığı ııikayet edil- sına taarruz, gündeı;ı güne daha uı:ak- A~.a~~- haberleri, 22.45 Müzik: Dans numaralı muayenehanesinde kabul 

Ne öyle bir fikrim vardır, ne de her 
hangi bir kaııtiro.. Kendimi ancak ve 
ancak samimiyetle özür dilemek sure
tiyle · te>ıelli edebileceğim. Bu hareke
timle gazetemizin roütalea ve hislerine 
de tercümanlık etmiıı oluyorum. 

Ayan aza ından Torna bir kanun mış ve suçıunun yakalanmaflı için tn- !ara kaçan bir ihtimal olduğuna gö- muzıgı (pl.), 22.55, 23.00 Yarınki pro- ve tedavi eder. ÇLMDll\. 
tek\if etmiş, fevk.:ıJade ahval ilftnı-' J.-ibine başlanmı. tır. re, müstakbel harekat sahasının ge- granı:...:,v,:;.e~k~n!!P;.:.a:.:,n:.:,ı~ı:: . .__:----:---!:============== 
nı kabul ile beraber Cumhıırreisine Hırsızlık: ne Akdeniz, timalj Afrika ve orta A 
\" rilpcek E'lfihiJ1etle1·in ancak eç- 'Tahtah köyünde .Mehmed oğlu ~ark olacağında şüphe yoktur. . mbar ı·nşaatı KIRKLARELi SULH HUKUK HA- 1 

m a. kerlerle milli muhafızlnrııı si- l ac:ar Ozyurd, evinde bulunan 300 KlMLlGlNDEZ...; 
ıah ~lt~nda alıkonma ına inhi~anııııli~~ ~ar~~ının çalınd~ğını şikayet et- ORHAN RAHMi GÖKÇE Kırklareli Va!,ıflar idaresi tarafın-
ıstemı tır. ınış .e ) apılan tahkıkat neticesinde ___ ·--- __ . lımir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: dan Hatice ~~un maha.llesinden Mua-

Ay andan diğer bir zat, muhalefet bu par!mın, aile i efradı, tarafından l · b l l" • d B · r- · · t f . · tafa kızı Lutfıye ıaleyhıne açılan ala-eımi , cliğer bir zat tehlikenin izn - ç-aııııdıgı anlaşılmıştır. zmtr e ec ıyesın en! ır ıgımı~ ara ından Koçıırlı, Çıftlik ve Horsunludn inşa eitirileC\lk cak davasının ;yapılan duruşmasında: 
hını i~temi.'ltir. Demokratlar Jirleri i- Eve taarruz: Küllürparktaki gölde kullanılmak a'.nlııırların ınşmn 26 temmuz !M.l cumartesi günü saat 10,30 da açık ek- Davalı tebligata rağmen gelmemiıı 
·e, _ İkiçeşme.lik caddesinde Mustafa üzere iki adet sandal ya ırıJxnası. Ya- ~ıltmey.~ çık_arı~m~ştır. Keşif bedelleri ve muvakkat remiııat miktarı aşa- ve. nam_ın~- ~önderile~ gı!ap kaı;ar.ı)z-

- Ruzvelt AYrupa ve Afrika ve uglu Hay~ı, yirmi iki yaşında Fat- zı işleri Müdürlüğündeki keşif ve !Jaıt.. g~dı'._~o:tenlmıştir. Şartname ve diğer evrakı görmek istiyen taliplerin mıre gıttıgı be~~n~ ıle ıa~e edıl~ıgın-
<Hin~· ahvalin<' tamnmivlp \•akıf oln- manın evıne taarruz ederek pençe- nameı-;1 veçhile ııçık eksiltmeye kontıl- lıırlıgımıze müracaatlan ve eksiltme tarih ve saatinden evvel muvakkat den davacı veJ?~ının tale?_ı. veçhıle gı-
rn~);~~~::yor, ~~c~:~~~fı~. girmek i"temi ~e de ya- muştur. Keşif bedeli 150 lira muvak:- teminntlıırını yatırmış hulunmalıırı mercudur. r:_:::ı:~:ar~~~~}~~~e~;:~ı~g~n! ~l~~~ 

\'a ington, 22 (.A.A.> _ II:ırhiye Neden acaba? r kat teminatı 11 lira 25 kuruştur. Ta. Muhammen Muvakkat karar verildiğinden tarihi ilandan iti-
rıC>zareti 2000 hafif ve arıır tn.nk ıs- • Kemerde Sevim ııo!<ağında Ha~an !iplerin temiııatı öğleden evvel İş Ban- bedeli temint haren beş gün zarfında itiraz edilme-
nıarlaf!lı ·lır. Bu • ipari , ngiltere ve oglu Mehmed ve karısı Fatma, kira kasına ,yatırarak makbuzlariyle ihale Koçarlı Koopenıtif deposu 22.121.40 1.659.08 ' di~i ta.!<:dirde mahkemeye kabul edil-
t.me;ika için hazırlan-an programın me~elesinden İbrahim oğlu :Musrnfa- tarihi olan 25/7/941 Cuma günü sa- Çiftlik (Nazilli) Kooperatif deposu 12.780.11 958 50 mıye~gı ve ~ur,uş!ll;ya gıyabınd~ de-

b~ı dı mıdır. Ayni zamanda (900 ) Y 1dl'aş ve kova ile yaraladıklarından at 16 da Encümene müracaatları. Horsunlu > Kooperatif deposu 12.343.54 925.SO vteabml __ o udn_a1 c~gı ve ılş u !a~1ıpın şla sına 
ın emir miğfer de ısmarlanmı~ır. a ıyeye\verilmiolerdir. 10 l4 18 2S 21 23 ıg e ı mış sayı acagı ı an o unur. 2776 (2827) ,, 
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Z?>İr Levazım Amirliği Sa tın Alma Koıniayonundan: · 
Cın•i Miktarı Umum tutarı ilk teminat 

Kilo • Li. Krş. Li. Krş. 

Saman 132000 5280 00 396 
Saman 55000 2200 00 165 
Saman 264000 10566 00 792 
Saman 616000 246',10 00 1848 
Saman 88000. 3520 QO 294 
Saman 31!lOOO 12760 00 957 
Samnn 220000 . 8800 00 660 
Saman a31000 l:l240 00 993 

)! ti naka•anııı şekli ihalenin Tarih gün ,~ıatı 

Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı "ant 14 
Açık eksiltme , 12-8-941 Salı saat 11 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı ant 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı <nat 14 
Açık eksiltme 12-8-941 Salı •'laat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı aat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı aat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı >aat 14 

l - Ayrı ayrı şartnamelHle yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem 
"aman hizalarında gö5terildiiii gün ve c;aatlerde kapalı zarfla 
münakasaları yapılacaktır. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

2 - Bunlarn aid şartname her gün komisyonda görülebilir. 
:ı -- Kapalı zarfla münakas.~sına istirak t>d<'ceklc·rin 2490 .~ayılı 

kanun 2,3 m:ıddelcrınde yazılı vc"ika ile gene bu kanunun ta
ritntı daire•inde teklif ve teminat mektuplarının bildirilen 
,~ıatlerden biı· saat en·eline kadar makbuz karşılığını da Ça
nakkale orta nkul binasında satın alma komi,yonuna verıne-

~--21eri. 18-23-29__;4:_ _______ _ 

İzmir Levazım Amirliği Satın Aın;a Komiı.yonundan: 
1 - Çanakkale denız komutanlığı birlikterınin ihtiyacı olan erzak 

ve aşağıda güstıerildiği gün ve saatlarda ihaleleri kapalı zarf 
ve açık ek•iltme ile ~·;<pılacaktır. -

2 - TaliplerJn mu\•ııkkat teminatlariyle birlikte ihale günü ve saa-

., .. 
tında Çannkknle r~niz komutanlığı "atın alma komisyonunda 
bulunmaları. 
Kapalı zarfla yııpılacak ıhalelerde iç ve dış zarfları kırmızı bal 
mumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatından bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komi,yona verilmiş olmalıdır. Postada 
vakı gecikme ter nazarı itibara ıılınmaz. • 

.J - Aşagıda mıktmı go~terııen erzaklarm koyun, kuzu, sığır et
ler;; bir eksıltmc ile yapılacak olduğundan tıılipler her üç eti de 
\"ermiye mecburdurlar. 
Evs:ıf ve şartnanıeler her gun Çanakkale deniz komutanlığı 

satın alma konmyonu ile istanbul Dz. St. Al. komisyonundan ve 
Izmır :\lst .• h'. ~a. Al. Ko. başkanlığında görülebilir. 

"'1uvakkat 
Cin i 

Sığır etı 
Koyun eti 
Kuzu eti 
:leyıın tanı> • 
~abun 

)liktarı temınat Eksıltmenin 
Ki Gr. Lr. K:rş. 

löOOO 480 
12000 450 

!JOOO 337 30 
~000 240 
7000 262 50 

neYi 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

Eksiltmenin yapıla
cağı gün ve saatı 

28/7 /971 15 de 
28/7 /971 15 de 
28/7 /971 15 de 
2817/9491 15 de 
2817 /94\11 15 de 

9 14 18 23 

İznıir levazım amirliği aa.tın ~lm.a komisyonundan~ 
l - ilin ton kuru ıu uıya kapuJ.ı zarf usulü ile ~atın alın:ıe!'Tlktır, 
2 - Muhammen beacli 270,ouo liradır. 
:: - ı;iartnamesi her gun Topkapı Maıteµesinde a,keri ,ııtın alma 

1<.omı8yonuncıa gorülebıtır. 
4 - Ek8ııtme iHHJ41 san gunü 'aat on beşte Topkapı .•faltepc 

~atın alma komı. yon binas)nda yapılacaktır. Eksiltme kapalı 
zaı;fla yapılacaktır. 

i> - .\luvakKut temınatı 14550 liıadır. 
ti 'l'eklı1 mektupıarı 5-8·\141 "atı gıinii saat on be~c k1ıda,. satın 

alma komısyonuna nrııecektır. 
7 - :;>artnan1enı11 ttorrttıncü rnadclesin<le i.~lcnilen Vt!".·dkah,ı mu~; 

'akkat temıııatın konctugu zarf içeri~ine konulacaktır. 
8 Fa;uıyaıur toptan ıl'raır eclıı~ ıııeccgı gıüi ayrı ayrı taliplere 

de ınnle edııecektıl". l !I 2a 27 1 · ---- ~ -lzmir ı;";;z,.;ı-am;liii satın. alma komisyonundan: 
1 Beh<'r kılosuna 2 kuruş !alımın edılen 4üiil ton odun ;;.S-941 

gunti saat lti da kupan zal"l usnllyle ekslltme ile satın alına
caktır. 

:ı - , arıname>1 her gtin .koını yoııda görülebilir. 
:: - '.\ıuhammen bedeli !13020 ·ıra oıup ilk temınatı 5901 liradır. 
.ı - lstekıııerın be Iı gıiude en geç saat 15 e kadar teklıf mektup-

larını makbuz karsıııgı fııHtıklıda komutanlık 'atın aıma 
komısyonuna vermcıerı. l l:!-23-2!!-2 

__ l_z_m-ir- İevazım amirlij:i satın~~ komisyonunda~-:- - - -
ı neher kılo una \J kuruş fi:ıı tahmin edilen 1882 ton kuru ot 

t-8-\141 pazarteei ırunii saat 16 dn kııpatı zarf usulü ek8iltme 
ılc rntın alınaC1ıktır. 

~ ,.\.ıunammen heneıı -119:~xn ıira olup ilk trınina·lı 21:i25 lit'a 
20 kuruştur. 

,; - :;>arı.namesı hç gün komi<yoııda görülebil.r. -160 toııdaıı aşa
gı oımamak üzere ~arı.namedeki kayda göre bu miktar ayrı 
ayrı taııptere de ihale edııebitır. 

4 - lsteklılerın belli gunde en geç •aat on beşe kadar teklif mek
tuplarını Fınctıkııcta ~atın aıma komi•yonunıı makbuz kar~ı-

--,_ __ hgı vermeleri. Ul 2;{ 28 ı ____ _ 
lzınir levazım amirliği 1atın alma komity.;;;und-;;n,-

1 - Heher .kııosuna (6) kuruş (25) santım fiat tahmin edilen 
(600,000) kılo kuru ot ihtiyacı kapalı zarfla yapıl·an eksilt
mesinde talip çıkmadığından pazarııkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarıık 24· rem-H41 perşemhc günü "aM (15) de kı~bda iz-
mir levazım amrilıği satın alma komi,yonunda yapılacaldır. 

a - llepsinin tahmın edilen tutarı 37500. Jiradır 
.ı - 1'emınat mııvakkatu akça•ı 2813 liradır. 
:; - !)artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak .edecekler kanuni ve"kalan ve teminat mu

vakkatatariylc birlikte belli gün ve sa-atta komi8yomı ınüra-

...,~~~cantları.:.-~~~~--~:~'""!'~'""!'~~~~~~--~~~~ 
lzmir Levazım Amirliji Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Beher kilo na otuz be'.• kuruş fiat tahmin edilen 144000 kilo 
ke,;ilmiş sığır eti 12-7-!iH tarihinde kapalı zarf usuliyle ya

pılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlıklı> satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 25-7·!J41 cunıa günü "aat 15 d-0 kı lada izmir lev3-
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 

a - Hep inin tahmin edilen tutaıı 43200 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 3240 liradır. 
~ - Şartname~i komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edec~kler kanuni ve8ikaları birlikte ihalP 

•aatinderı en·el misyona müracaatla~rı~·--------
lzınir Levazım Amirliii Sat;:;;- Al~;;-ntlsy.;;.undan: 
l - Pazarlıkla Elli ton pi ıa .abuıııı alınııcaktır. )fuhanımen bedel. 

lcri (18000) liradıı-. 
2 - E\·saf ve •artlar Topkapı ~[altepe•inrle a>kerl satın alma komi•-

yonunda görülebilir, 
3 - Pazarlık 28 '7 /941 günü saat 16 da Ko. yon bına;ında yapı-

' lacaktır, 
4 - Kat'i tı>mlnat tekarrür edecek fiat ([zerinden alınır. 23 26 

--- - (ANADOLU) 

fzmir lev"2un amirliii satın alına komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla l:ılibı çıkmıyan aşağıda cinJ w miktarı yazılı alfi 

kalem <ebzc 23-7-9•11 çar~amba p:ünii "ant 11,30 da pazarlık
la ~atın alınacaktır. 

2 - ;\Iuh11mmen bedeli 27575 lira 25 kuruş olup kat'i teminatı 
-1106 lira 42 kuru•tıır. 

:ı - Anadolu rn Rumeli cihetleri~ aicl ,ebzeler ayrı ayrı taliplere 
de ihale edilebilir. 

4 '- hteklilerin belli gün ve saatte Fıııdıklıda satın alma komisyo

Cinsi 

nuna müracaatları. 
Miktarı 
Ton 

Muhammen bedel 
Li. Krş. 

Taze fasulye. 105 11550 00 
Taze kabak 35 2100 00 
Patlıc11n 80 7200 00 
Taze biber 10 6000 00 
Kırmızi doma1 80 4800 00 
Bamya · 7,5 1125 00 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundan: 

1 - Paz11rlık günü talibi çıkmıyan aşağıda cins ve miktarları ya
zılı~ kalem yaş sebze 23:7.941 çarşamba günü ~aat 10,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - l\Iuhammen bedeli 31550 lira o
0

lup kat'i teminatı 4732 lira 50 
kuruştur. 

a - Şartname8~ her .gün komL.yonda görülebilir. 
" - Şartnamesıne gore Anadolu ve Rumeli cihetlerine ait sebze

ler ayrı ayrı taliplerine ihale edilecektir. 
,; - f,teklilerin belli gün ve $Rattc Fındıklıda. .•atın alma komi~yo-

nuna miiracaatlnrı. 
Ton Muhammen bedeli 

Ayşe kadın fasulye 130 13000 00 
Patlıcan 130 10400 00 

Bamya 25 3500 00 
Domat 75 3750 00 
Yeşil biber 18 900 00 

İzmir levazım. amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Kart.er pıller marka bir adet Traktör yedek parçalariyle birlikte 

kapalı zarf usııliyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 25/Tem./941 Cuma günü saat 16 da izmirde kışlada 

izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
o 

" Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
· 4 - Taliplerin t.eklif edecekleri fiyat üzerinden teminatı muvakkate 

vereceklerdir. 
Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat tek· 
ilf mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 9 13 18 23 

İzmir levazım amirliği 1atın alına komisyonundan: 
l - Beher kılosuna (6) kuruş (50) ~antım fiat tahmin edilen 

(1505000) kilo kuru Ot ihtiyacı kapalı zarfla yapılan eksiltme
sinde taJj.p çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık 24/Tem.;941 Perşembe günü saat (15) de Kışlada İzmir 
Levazım amirliği satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -94063_ liradır. 
4 - Teminatı mııvakkata akçası -5982- liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirc.k edecekler kauuni vesikaları ve teminatı ıfıuvak

katalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 50 bin liralık odun pazarlıkla ihale yapılacaktır. 
2 - Bu odunlar me e veya gürgen veyahut da iki•i karışık olab•· 

lir. 
~ ~ Şartuan1e ı,·e ev~af her gün koml~yoıtdn görülebilir. 
4 - lhale"i 31-7-941 perşembe günü saat 11 de yapılacakt!l". 

:; - l<teklilerin mezkur gün ve saatte yüzde 15 kat'l teminatla
riyle topkapu maltepe askeri satın alma komi,yonuna müra
caatları. 

HAJ>f,\l /\.ör SATI.\' ALMA KOM/Sl'OVU.VDAN: 
750 ton kuru ot 30 7 941 Çarşamha günü ~aat 16 da pazarlıkla • 
>ııtın al11uıcaktır. 

:! - lcwaf ,.e iı~rait her giin komi,yonda görülebilir. 
~~ - T<\karrür e-den fiat üzerinden yüzde lii teminat alınacaktır. 

Türkiye Kömür satış ve tevzi 
Müessesesinden: 

Şehrimize gelecek olan 5000 - 6000 ton kokun Abancakta O. D. yolları 
lahth·e >nhasınclaıı b<!lediye hava azı fabrikasıııa kadar nakliyesi, ~ahli
\"esi 

0

ve istifi ka.palı zarf usulii ile 26-7.941 ünii •aat onda münakasaya 
konulacaktır. lhaley? iştirak edeceklerin 25-7-941 gün'ü ~aat on ikiye ka
dar ,artnameyi almak üzen: ~ub<>mi1.e müracaatları. 

• 22 23 24 2825 

lzmir Defterdarhğından: 
ı - ;\!aliye l\1eslek mektebi için harıçten Lil'e ve Orta mektep mezunu 

olanlaraan müsabaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Lise ve Orta mektep mezunları tahriı·i ve şifahi olmak üzere ayrı 

ayrı imtihana tabi tutulacaktır. 
3 - Tahriri imtihan 28, Temmuz, 941 Pazarte~i günü, şifahi imtihan 

30/Temmuz/941 Çarşamba günils aat 11 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir günde ikmal edilemezse imtihana müteakip günlerde fasılaRız olarak 
ıJevam olunacaktır. 

4 - İmtihan, he~ap, tarih, coğrafya ,.e medeni bilgilerden yapıla
caktır. 

5 - :\Iilsabakada kazananlardan eneliı ortadan yüksek tahsili olanlar 
tercih olunacaktır. Bunların adedi altmışa baliğ olmadığı atkdirde orta 
tahsili olanlardan Vekaletçe teRbit l'dilecek dereceyi almış olanlar mektebe 
kayıt olunacaklardır. 

6 - İmtihana gireceklerin; 
:ı) 16 yaşıııdan küçük ve 25 yaşıııdaıı büyük olmamaları şarttır . 
h) Askerlik çağında olanların a"kerliğiııi yapmış veya askerlikle 

alakaları bulunmamı~ olmakliı zıındır. (Müeccel olanlar kabul 
edilemezler). 

7 - Orta tahsili olanlardan mektebi muvaffakıyetle bitirenler (20) 
lira maaş \·eya (75) lira ücretle, Lise tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
(25) lira ma~ yeya (85) lira ücretle Maliye nıemuru tayin edileceklerdir. 

8 ...:.. Mektebin tahsil müddeti iki ~-ıldır. Talebelere tedrisat ve staj müd
detince mektep yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalmala
rına göre yevmiye mukabili ayc4< 20 - 30 lira verilecektir. 

9 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup 'da mekt.ebe kabullerine 
VEkaletçe kar!!.r verilenlerin rapor, taahhüd 'senedi vesaire gfüi kendi
lerine bildirilecek evrakı başkaca Deft.erdarlığa tevdi etmeleri lazımdır. 

10 - Talip olanların 4,5X6 eb"aclında ik~ fotoğraf, nüfus hüviyet cüz
danları, a~kerlik çağında olanların askerlık durumunu gö~te.rir ~es!ka, 
tahsil derecesini gösterir tasdikname veya şahadetnamelerı ıle bırlıkte 
nihayet 25/Temmıı~/94'1 Cuma günü saa~ 17 ye kadar istida ile Defter
darlığa müracaat etmeleri lazımdır. Vesıkaları noksan olanlar veya bu 
tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyecekti:, 

Keyfiyet illin olunur. 7 10 l~ 21 22 28 24 26 (2515) 

Ordu has'la ·bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat · 

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

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me-
mur olup t.ekaüdiye alacaklardır. ' 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlekett.eki bütün sıhhi 
teı;ekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve il basları tıımamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira. asli maaş
dan OOşlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır: 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de t.edrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

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

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti nporu ile 
t.esbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

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

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

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördilğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle-

necektir). ' 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşa~nlarla ko· 

cası ölmilş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir milsbit evrak 

keza eklenecektir. 
g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev

lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek· 
tep masr:ıflarıııı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikalann tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
verecektir. • 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 

edilecektir. 
9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler

den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle 'evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdürlüğüne !fÖnderileceklerdir. . . . 
10 - Müracaatların Ağust-0s 1941 nihayetıne kadar sona erdırilmesı 

lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mekt.ebe hareket etme tarihleri ayni 
makam)ar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kııdar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekler! yol paralan kendilerine 
ait olacaktır. 

Ankara 'Mll'rkez Haııtakaneai BQ4 T®ib' 
ve Okul. MiiQ.ürü. Alba11 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 28 26 2!l llfoy s 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 18 16 19 
22 25 28 80 Aiuııt.oa 941 (18°') 

lzmir Defterdarhğından: 
1000 lirn bedeli nıuhamminli lzmir körfezinde kain ve Hazineye ait 

Kırcleniz Yoli mahallinin l a,941 tarihinden 281 2. !l44 tarihine kadar üç 
<ell<' miicldctle Balık avlama hakkının taliplerine ihaleii için ikinci defa 
yapılan milzayerle ve pHzarhk müddetleri zarfında talip zuhur etmediği na
zarı dikkate alınarak mezkur \'oli mahallinin 600 lira bedel mukabilinde 
yeniden Hl 7 941 tarihinden itibaren Ye 15 gün müddetle müzayedeye çı
knnlma'1 komisyonu nıah'!ısuncH kararla~tırılmı~ olduğundan Airustosuıı 
dördüne mü'1ıdif pazartesi giir>ii saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere mü
zayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin yevmi mezkilrda % 7,5 depozito akçelerini hamilen Defter
darlıkta miiteşekkil komisyona müracaatları ve daha fazla malfimat isti
yenleriıı müzayede gününden evvel Defterdarlık \'aridat müdürlüğüne mü
racaatla şartnameleri almaları iliın olunur. 19 23 27 31 °(2768) 

İstanbul Belediyesinden 
At:ıtıirk hıılvarınııı At:.tiirk köı ü<ünrl n itibaren 500 metrelik kısnıı-

1111 toprak tesviresi makadam şose \"e granit bordur inşaatı kapalı zarf 
.ısuliyle eksiltm 're konulmuştur. Keşif bedeli a.U86 lira 37 kuruş ve ilk 
:eminatı 256:~ lira 98 kuruştur. ;\fokavcle, eksiltme, bayındırlık işleri ge
wl hususi ,. fenni sartnamderi proje k('şir hüla'<ı>iyle buna müteferri 
liğer tnak 171 kuruş muk,abiliııde belediye fen işleri ;\1üdürlüğünclen ve
ı il'!<.cktir. ihale 7 R !J41 Perşembe günü .;aat 15 ele Daimi encümende ya

pılac.1ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları. ihale tarihin
.L:n 'ekiz gün enı!l Belediye Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacak 
'arı fenni ehliyet !JH ~·ılımı ait Ticaı'€t odası ve•ikaları ime.ılı şartnam" 
:e kanunen ibrıııı liızım gelen rliğer v•••nık ile 2490 nıım<ırnlı kanunun ta
·ifatı çeHesincle hazırlıyatakları teklif mektııpl"rnıı ihule ,günü •aat 14 
1" kıı<lı11· Daimi e.ıcüıııene vermeleri lazımdır. 23 26 31 4 (2782) 

T. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARiHi 1888 

SERMA YESI l Q0,000,000 Türk liraaı Şube ve Ajan a~edi 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelelerı 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve• ihbarsız ta1arruf heaaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile 11taiıdaki 
plana ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 L·ralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Li.Nl 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DiKKAT: He1aplarındaki paralar bir ıene içinde elli l:radan aıaiı 

dlifmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle nrile· 
cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 E,.liil, 1 Birincı1riııun, 1 Mart, n 

IHaslran' tarihlerinde c•kil,.cektir. 
- - - -· - ~-

• 

' 
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SAHiFE :f (ANADOLU) 23 Temmu.z 1941 Ça?iamlıa 

Bir Japon hareketi TOYLO DERi IHl\AC I İneilizler .. O 
bekleniyor KQNTROLO . Telgraf, Telefon · .ve Ajans Haberleri 

- Baş ta~~fı ~ i~ci sahifede - v et~t:ır.a;.e;~ ~i;~=~~~tj bir Ağ~~~~~ A lmanya ve işgal saha-
ıemln e'tmı:-k. lçin yatnklnrın kaldırıl- tan itibaren tüylil derilerin ihracını sını bombalıyorlar a- kave K l h k · t · · · 
ıtıası mevzuu biıhistır. kontrole tabi tutmuştur. Bunlardan .. USJ8 mU • JZI aç om•ı esının 

Geçen hafta. jap-011 askeri nakliyatı maada, raş derilere de azami fiat Lqnd:·a! 22 (.~.:~·> lngı,,z hava . 
güzöniin.:> g tiı ilerrk bunun askeri S<'- konacaktır. Sanayi birliği, ·bu husus- nezar~!mın teblıgı: met halı· nde 
beblerle yaptığı rnnnolunmnktıidır. tıı yaptığı tetkikatın neticesini, bir lngılız ~':cı tn:yyar?lcl'l tara_fından T •• k • d k • f I • t • 

Londrn, 22 (A.A.) -Röytcrin lfıı:ak raporla Ticaret Vekaletine bildirmiıı- :\lan~. denızı vr şımalı F~ansa ü~erin. ur ıye e 1 a a ıye l 
şark ba~mnhnrl'iri .r:ızıyor: , tir. de dun ge~e y-apılan !'lerı harekat es- Seferber lig"' ini yeni 

,Jap9m·aııın muhtemel harekatı hak- 000 na?.ında hır dü~man tayyaresi dlişü - _ 
kında mevcud heyeC.'ln muvakkaten Ask A v e r~lmü~.tür. Ü9 lngi_Jiz tayyare?.i üsle- tamamlamaktc.dır e e 
kalkmış<;ıı da Singapur mnhafi!inde erı azıyet rıne donmemışlerdır. B komıte kuruldu ve buna her 
Hindiçi;ıide bazv hadi. eler beklenmek ~o!1dr_~; 22 EA.A.} -. Hav~ neza- Londra, ~2 (A.A.) - Ru~yanın lr t 
liizımgPldiği kanaati vardır. - Bat tarafı 1 inci sahifede - retının ogleden sonrakı tebli~i: • mukave~_:tı ?eva~d~dır. Eskı -~l • •• ı•• k J ) k •• t •ı kt d• 

Singapur umumi vnli. inin H:ınor:ı ., I . . d k .... k b 1 Havacnlarımızın salı gece111 garbı man teblıglerınde ı~mı geç~n ~ehnler- tur U 0 ay J gos erJ me e Jr 
hnreketi, Hindiçinicle yeni hadi"l'lerin j' .ı nız tabıj' e sahasın :ı. uçu a~ Al manyaya y-aptıklan akınlarda bil- den şimdi tekrar bahsedılm~k~e ve . _ .. • . . . . . 
. k lı" · kndclem oi'lrı:rk teliik- taarruzlarla Alman taaıruzunu dm- hassa Frankfort ve :\fanhavm üzeri hatta daha geri :ıehirlerin ısımleri Ankara, 22 (A.A.) - Dogu Avruf'a hukumetı, beynelmılel komıiemn bu 

Hl utma ır mu ' e ' d k · · · I d. B d son - · - · · h · ·· · ı h t b 1 t 1 b" · ü ti k b 1 t · ve ki <'clilmektl'ılİI'. lleri gelen mfü~ahidler urk~-af: kıstemtılş e~ ır. u
8
n an t'l .·~ ne taarruzlar yapmışlar, şiddC'tli in- bile ileri sürülmektedir. Sovyetlerm ce!_l esı uzerınc e 1m~1 1

asKema ın a~ ~- Ka :: 1 ını md Mt raa. eb. 1 :~. ~ t kel~f ış 
1 l · . H'n,ı·,.·n· üzerine bir ra ·a 1 ·uvve erı varsa, ovye eu filflk ve vangın bombaları atmıslar- daha şimdiden ihtivat kuvvetlerini clıgı zaman beyne mı e ızılhac komı- ızı aya a am ış ır ıgını e · ı eye-

ce Japon nnın 1 1
"
1 1 

h' t t "k t 1 ı bek • ' · 1 · t · h · b··t"' 1 k ti ·· · t' hareketiı;deıı lı:ıh<:etınekte ve .:öyle ele- ır ~ ~~ eJı ~~rrt~z yap~a ar .. - dır. Daha küçük bir filo Serburg ve harbe sokm:ımt1 c'1dukları an af)ll- e?.ı mu arıp u ~ın mem ~ ~ ere mu- mı~ ır. . .. . . . 
mekteclirlt'l·: lenebılır .. Bugunkü te_blıglere ~o~e, o~tand havuzlarına taarruz etmiştir. maktadır. Rus sefer~rliğinin bir racaat ederek, es.ırler ve sı~•ıl enterne-! .. Beynelmıle! .~ı~ılhaç komı:esı şımdı 

_ Bir ,;ır \'arsa, yakında ortaya çı- A imanların cenup ve şımalde mü hım ~ece taarruzunda tayyarelerimiz aya mütevakkıf olması, Almanların ı:r. ~~kkında verılecek malumatın tea- buro~un t~şkılı ıçın. Ank.~ra~.a ba~ ~e-
kacaktır, mu~avemetle karşılaştıkları anlaşıl- şımali Fransaya, Alman askeri iddialarını kendiliğinden tekzip et_ tısı ıçın !arassncl?a .bul~ın~ak ar.znsun-l'~gesı Doktor lVIarselle:;! gon~e1mış-

Uz:ık sarktaki demokrat cephesi, maktadır. , .. - kamplarına, Danimarka sahilinde mek'Cedir. Alm~n taarruzunun başl.a.. d~ .?ldu~unu bıldırmı~~ır. A~ak~?ar 1 tır .. A~ka~aya J??;asal~~ e~mış. oln!1 
vaziyeti }•akından. siikfıııetlı> t.akipıel- _Alman ha\ a harekatı cephe har~- b,:ızı hedeflere hücum etmişlerdir. dığı tarihten itıbaren bir ay geçmış- ?ut~n hukfimetler bu mnracaatı musa- 1 Dokt~ı •. dun Harıcı.}<' veka~etı~e. ılk zı
ınektedir: kı~tm.a uydurulmakıtıadr:. . Evvela 1 alnız bir tayyaremiz bu harekattan tir. Bu suretle Rus ordusu -ancak ı:1im ıd_bır surette karşı_ıaıı:ışlarcl~r. Beynel- yaretını yapmış_ ~e umumı katıp Nu-

Hano\·, 22 (A.A.) _ Hindiçinicleki .\fınsk bombnrdıman edılmış, bur~sı gPriye cWnmemMir. di ı:1eferberliğini yapmış ·olmaktadır. mılel ~ızılh~ç ~omıtesı.~ k~mıteye men-jm~n ~J~nemencıogln tarafındnn kabnl 
japon a~kcri hcy'<:'tl rebi olan genera- al~nm~a ~molenske .~aarruza geçıl. Berlin, 22 (A.A.) - İngiliz tayya. Stalin başvekfilet vazifesine muadil sup .b~r. hey.~tın ~e Turl~ıyede __ yerle~-ıedılmı,f;ltı.r. . " , . . .. 
•11 • .• l-"rrl<> Tok,.0 ,.11 zı·, ... r ..... ı'ııiıı mıs, şımdı de hava hucumları Mosko- releri 21 temmuz akşamı 1 .. nn" ~ahı·l- olmak iizere milli müdafaa vazife- meş,ı ıçın Turk hukumetme 'muracaat Hey etın leessii \e mec;aı ~artları go_ 11 

-"
011 guıı ,- ~ · · · " ''" ·ı · t• ~n ,. ,, t · k · A k d b 1 k .. ili ·· · D kt ' • · 'f •· ~ebehlcri hakkında faponlar tarnfııı- vaya ç:vrı mış ır. . . .. lrri üzerinde uçmağa teşebbüs etmiş. sini de uhdesine almış, ııimalde Vo- e mış Ye me; :zı n ara a u unacı: r~ş . muş.'~ ~ .. ?rn, ınsan: \ azı .. e::.ı-

clan :::arih cernp verilmcm:!klA: YC ja- ~t~y~ı E8~!'1~;eshı t~~ı.ht~ırı~e g~~ğ~ !erdir. Bu tayyareler Alman tayya- roşilof, merkezde Timucenkof, ce- ola~ bt~ h~y etın mc~u~??l~s. ıb~!u- "·\n ~f:;~ı ı~\ bu~~~ ko~y~~klar Kgo~te
pon· he\·"etiniıı. e<:'ııubl Hindiçinideki ~ .. re a ıhn, .~ . ._,•ı. ~ Rmın t .e '. l releri tnrnfınd-:.n tardedilmiş ve düş- nupta Budyeni orduları mıntakaları- mt a. ın top a.n1!1ats~ı=: eal ıs~ tı9m 1'~rko ~;ı ~iŞ il'. - ~. e~ ~- en o or ızı ay 
deniz \"C ha\'a üslerinden i"tifade et- ırın . sp~nya. :u·':'~~e .1r.1 ~ıs ay.} a- mana ağır , zayiat verdirilmiştir. nı kontrol etmektedir. Stalin sahne- .e?.1<1 e me~ını e.· ı ey emı~ ıı-. ur ı e emnsa gıı mış ır. 
mek üzer.; teklifleri hamil olup olma- r. lerı gondermedıgı gıbı, Fın cephe- İlk raporlara göre, Alman dafi ba- nin arkasında kaldığı uzun yıllar -
<lığı hakkıncl. ela ncJ.nıni mnlfınıal lıe- ~ınde ~e bunları . kul~anmamıştı_r. taıyaları 5 Spit Fayer tayyaresi dil- dan som~ Rusyanm enerjik bir şefe s t 
,·nn ctınektcılirler. H_:ılbukı Sovyet~e:ın Spıt Fayer. tı - şiirnıli'llerdir muhtaç olduğu bir zamanda ileriye ovye 
- Snygoııdan llnnoya tfönen Hiııdi1;ini pınde, (18 - 1 tıpı) · aatte. 600 ~.ıl~: Ed atılmış, fakat şimdiye kadar Sovyet-
vafi;;inin japoıı nskcri h<'y'eli ilr görü- metı_-e ka~~d:n, 1100 bey~ır motorlu, en !erin mukavemet edebilmelerini te-

iplomatları 
şetcği 7 .. 'lnne<lilmi.. ~ de \'i•ddr amiral 8 mıtral.v~7:1u t~yyare~erı vardır. Ve .Daıçı•"alılara hı"tab•n bı"r min için yıllarca çalışmış, biitün ,kny-
Darlaııııı japoıı c-Jçisi ile güı·li:mıe:>i lııınu ln~ıl~z~eı_-ııı ~pıt Fayer av~ı UU il U ııakları tanzim etmiş v.e s-anayi istih-
üzeriM ı ı "mesele hakkındn mtık Vi~i tayyı~re. 1 t~pını tetkık eden Ru mu- • salatını azami seviyc;;inl' çıkarmış-
hükfim"tiııiıı kıır:ır w~rm~c;j mnlıtt•nıel- hPndıs Polıkarpof yap'!1ı~tır. . nutuk ıradetti tıl'. 
dil'. Rusların (6 B. S.) tıp~nde yenı Ukraııyada ha::ıad işleı·i son gün -

hombardım:n ._tayynre~er1 de te~ sa· Lonclra, 22 (A.A.) - lngiltere Ha- ierde artmakta ve işcilcr, geceleti 

(v)H k t • "h tA • t_ılı_lı, ·1 moto~·1u, .400 kılome~re surat- riciye nazırı Eden, Belçika milli bay- ay rnığında da t"'llışmaktadır. 
are e ı Dl aye me lı~lırler. 2 hın kılo bor_nba ıl~ 18.00 ramı miinmıebetiyle radyoda Belçika- 000---

rikaya da yayıldı kılometre me~a.fc.ye. gıdeı: _ve gelır - lılnra hitaben bir nntuk iradeclerek de. 
in .. Ru.· ·anın ıyı gızlenmış · hava mistir ki: 

- Baıtarafı 1 inci aalifede - mPydanları çoktur, lleri haUardan _. Almanm her 30 vılda bir Avru-
.. . , kt a· l lk· t f b lıa~ka :\-Ioskovamn şarkında bile muh pan işkence 've yağma altına almakta 

nu gızıememe e ır er. ı ara u t 1 :f h ·danları v R tay . 1 . . 'k ' ' - 1 · ·ıt 425 "I cihette mutabıktırlar. Ancak Alman- e 1 
• ~va me~ .. ' e us ·; ~- 'ır. Belçı ·a da 30 yıl içinde iki defa ngı ere ye mı yon 

·Amerika 

Şark Hududuınuz Yollarında 
Erzurum, 22 (A.A.) - Sovyet Ruıyanın Jtalya ve Danimarkadaki 

sefaret erkin ve memurininden 142 kiş ilik bir kafile dün aabah t renle 
buraya gelmiş ve bir müddet istirahatten ıonra ihzar edilen otobüsler le 
Sarıkamıta gitmek Üzere hareket etmişlerdir. Miıafirler Sarıkamıştan 
it ibaren trenle yollarına devam edecekler dir . 

Şu Define ~es~lesi 
lar bunun (Rnsyaclaki zaferin sem- ~elertın~ fbe~ledm~kt lıçm f mbe~klelk~tı.n i~tila edilmi~tir. :ı;:akat J;m ikinci isti- d l J k k d" t 
b !") 1 T ı . ·- Al •. k er ara ına ngı ı mış, ".! rı a aı \e lanın akıbelı de bırincismin avni ola- O ar l re 1 aç l 

o u , ngı !Z eı ıse, man:a.}a arşı muazzam teskiı:it vardır ki . T h kk k Ed k m· ? 
kazanılacak zaferin remzi olduğimu . . · ' • ' . ca ır. . .. . Radyo gazetesinden: 8 8 U ece J 
iddia tmektedirler İngilizlere göre . • .• lnglterecle teşckkul eden Belçıka or- A "k 1 'it 425 mil on 
( V) harfi ile bnslı~an (Viktor·e..: Almanların ıddıasına bakılır;;a, dıı;;u gittikç.e kuvvetlenmekte ve kur- d 1 mlekrı b~ nikg~ ertteyc b 1 Ykt lstnnbul, 22 (Telefonla) - Suı'P- laı-, bugiin noterce rnusaddak muka\'e-

, . • • Almanlar Ukranvadn Ruskırın ve- t 1 - , "'ttef'kl . ı · be 1 -O arı ır ıaza. a u unaca ır. 1 - d k" d f" . . 1 " . 1 1 d l\1""h d' D zafer) kelimesinin Almanca ile ala- . _ • . . · . , ' . · . 11 uc; sa\aşınn mu ı erıy e ra }21' B (1 -) d .1 d .. ·r . 1 agop mezar ıgın a ı e ınenın arnn- e~ ı ımza amış ar ır .... u en ıs , tı: e-
k . kt H lb k. Al ı . · _ ~ıl _ oldugu ıçın tahrıp edemedıklerı istirak edeceği günü beklemektedir. .. u para .. 0 sene e YL z e- uç aız e ma!-lına bir Rwı mühendisin de i~tirak fin<ınin.yüzde altmış cıkacağına kanaa-

~ııı ) 
0 

ur. .8 u 1 mnn at i}ım bugday mah~ıılünü bıcmeğ.e ba. lam ıs • odenecektıı · deceğini dün bildil'mistim tim vardır» <lİ\'Or 
d.•·. 18~~ ha;lıın~cn Alm_an. ask~ıle- lnrdır ve rekolte i<·idir. Hollandada hır hareket Bu müddet zarfında paranın iiçte e R "'h d" · ·ı a' r· · .· . . _ · · rlnln "o\•leclıkleı· (Glor,· ''ıktoı·ı\·o) J "k" ... d . b l'k b" "'d ,u« mu en ıc;ı ı e e ıne\ ı anı an ı 

., - ' ' • 
1 

- •. Lonclrn ve ~Io><kova, Alman taar- . , . . ı ısı o enırse, eş sene ı ır mu - . • 
mar~ını hatırlatarak her tarafta gu- 1 d - · dd" d d ~Io. kom, 22 (A.A.) - Tas nJansı det daha veril ecel-tir 1ngilfore ma- ------ıeo------
rillen bu harfi kendi iddiaları namı- 1nızuBnım1 . yavaşRa ıgı .

1 ıahc;ın ftk.ıtr - · T•·vyorktan bildiriyor; JiYe nazırı bu istik,ra~ın sebebini bu 1 •ı •ı Hl.TLER 
.1 . .. ar. er ın ve oma ıse, are ·a ın H Jl dad· l h be J ·• • ' • ' - ngJ tere J e na ı en -urmekte ve Alman rad\·o~u · k' f d d 1 H tt· 0 an an ge en a r ere gore, giin lngiltere avam kamarasında .. - ın ·ışa m an memnun ur nr. a a A . h f t ı · k" f b "k d da !'\On gunlerde hu mnr. ı .;almakta- ~ . t d 1 . h , t k .. ~ n o. n. e. sız ma ıne a rı .asın a izah etmiştir. Malfim olduğu veçhile 

dır. Görülüyor ki, (V) den kimin neyi .?.'") e orl u. arlıdnıı; ım ~,.,ınınl tardı dort hın ışçı, Almanlar aleyhıne bir icar ve-iare kanununun nesrin den ev- Amerı• ka HIRVAT DEVLET REiS MU 
k d tt ·- · h kk d "h b' t · ıı:un mei«' "'~1 0 ugunu 'nzma' a ır. 111·ı·ma,·ı'ş hnzıı·lamı"laı· ve menedı"ln'ı"- • r • a;; e ıgı a ·ın a sarı ır ne ıce- IH'" ·• .· '· . _ " · 'ı.' ;-- \'el sıparişler peşin para. ıle yapılır- , . 
ye varılamamaktadır. Fakat her ne lrt· v fl ·, Al 1 . .. .. . ı:ııne rngmen elle~ınde Hollanda mı.1- dı. Halbuki Amerika kanundan ev- . AVINI iLE KONUŞTU 
olursa ol<m·n bu (V) harfinin ,·:ırat- ı. ,h,11,ıl ar ıse, k m:rn baııı:ı ut~udncil lı bayrakları oldugu halde nilmayış "elkı· lngı·ı·z sı·paı·ı'nlerı'nı·n bı'ı• kısmı U k Ş kt k .. 

- • . ' • • •• • • 111• am e yapma mec Ul'l\'e 111 en · 1 d 1 ·1 d bil "lk ' ı. 'I - za ar a as en an• B 1. 22 (AA) D • H"tl !ıgı garı~ ~afha, başka mılletll'r ırın bah;:;etmektedirler. Filhakika ahval ) ~~1:1 1 ~ ar 1~· • şçı er arası.n a ~ 1 ili henüz teslim etme.miştir. Teslim . ~r- ın, · · - • a.} ! er, 
ıbret \'eııcı olacaktır. . d l'Jl . rl b .. .. k .. d". ,mık)a~ta tevkıfat olmuştuı. etmek için ise peşin para ıı.lması l1l. - laşma mı yaptılar? dün ögleden sonra ı~n_ıumı k~r~rgahı~-

\e e 
1 eı c unu gosteıme ,,e 11

• ÇIN DIPLOMATLARI 1 . .. . . . ela Hırvat devlet reısı muavını ve mıl-Biıınenalevh önümüzcteki günleı· için zımdır. .~te bu ıkraz ıle ıngılterenın Tokyo 22 (A A ) - İstihbarat r ·· d f k b 1 t · t' 
h Lt~n?rA. 'ı 22 (A.Al;) :;-: Almla_nlaıt'. (\t') d ! mü hin{ in ki~aflar beklemek doğ-, Lizbon 22 (AA ) - 10 temm~ızcln hl u bkorcu tediye>ıi kolaylaştırılmış o- nezareti 'sözcüsii~ii~ verdiği ma!Uma- ~um~o~~ı:~a~~zı;:ı1::ıany~ ~ari~i~~ışnı;: 

ar ını man,. z:ı erınrn n amt> ı e- •·u olnbilir • h . · · ç· . . ac·a tır t .. . h . .. Al ' c • 
Jakkl etmekle. büvük bir zaaf itirafın- ·· Berlinden areket eden ının Berlın · · a gore, Japon ~rıc~y~ nazırı, . • zırı Fon Ribentroı> ile Baııkumandan-
dıı bıılunuvoriar. Çunkii ('\') mücndele- .. - . * . büyük elçisi refakatinde elçilik ve kon-

000 
' ma~ya, İtalya elçıl~r!nı. kabul e~mı.~ !ık genel kurmay başkanı Mareşal Kay_ 

, i 3 ayda°nberi baQladığı haki~ an- R(l~ı~o .~cı .clf:qı,!~cn. . . solosluklar memurlarından .otuz kişi FUARDA Tf C ARET OOALARI ve Japonyanın harıcı _sıyase~t~ ılç.lu tel de hazır bulunmuştur. 
k · d" ı l b h. t k :\.l • e\ )Oik Ta) mı. ın Berlıp muhabı- olduğu halde buraya gelmiştır. paktı ıle beraber oldugunu söylemış- · j ı ·• 

c, a. ~ımk ılı >.Ufü an 1 a. ·set' .mze te. m(aVıı)· l"İııe göre, Sovyetlere knrşı aç:1:ı-n harp, c AMERIKADAKI iHTiLAF PAVYONLARI tir. Sovyet elçisi henüz kabul edil· sveç 
an~. a 1 aıına ge.mı"? ıı. a. n . . .\.Jıııanyayı buradan bekledıgr petrol, • • memiştir. · · 
İngılızc~ .z~fer (Vıkton) k<'lıme?.ı~ın 'Juğday, pamuk ve manganezden mah- .. !stanbul, 22 (Telefo!11a) - 20 Tok 

0 22 ·(A.A.) _Bütün sabah B' f k l k 
baş harfıdır. Almanca z:ıfeı· ı~e. ruın etmôktedı'r Halbu"·"t buminku·· Ekvator, 22 (A.A.} - Peru kıtala- Agustosta açılacak lzmır enterna:r t Y

1 
•. A .k .

1 
l ·ıt ı tara a aca hr 

(Z 'kd) k r ·d· B · u b ·T· .- · " .,~ h d d ·· · d b El· r· . k t . 1 f . h . · r t d gaze e erı merı a ı e ngı ere ara. , . 
ıı.. - e ll!,lt''lı !iri. ti u. ;ıuiıle e .u ~ın hrırp, nksine olarak Almanvanın lıtın· '"ı ı, u u hd~zderıdn e azhı. t'vta ohr ık!t. ~dondn .. uatı.ına, şe rlırnl ız ı~ba~e b~ ~skıısında muhtelif deniz hatlarında Ye Stokholm, 22 (A.A.) - D. N. B. 

zu _um ~o~mıış mı ~ emı c \l'ar ! ıı ·. ima :ıit ihtiyacını artırm:ıktadır. .arını te ı .e er ma ıye e :ue ,. ~ ıger ıcare! .~c a _arı gı ı . uyu nokt;larında müşteı·ek harekat için ajansından: 
lalı~e kknl\ ~ ına.Akl Hı zull:ı~ın~ .. ~afnı tol~: Ru;;yn yolu iizerinden japonyadan ıcnı etmektedırler. hırı pkrlogra'!11ad.ıdşurabk eldecekttır. Hn- askeri anlaşma yapıldığını, ayrıca Başvekil, İsveç demir <ıanayi işçile-
mı) ~ca m mı man aı 1111 n e 1111 yapılnıı ldhiilat da durmuştur. Halbuki x zır ı. arn şım 1 en aş anmış ır. bazı kuvvetlerin faaliyete geı;:tiğiııi rine hitaben bir nutuk iradederek 
olu~orlnr. Rusya ham madde mukabilinde Al- Sôvyetlere göre vazmaktadırlar. t~nç için başlıca hedef olan İsveç 

000 nı:ınyaya 1 milrar m:ırklık ağır maki- . • . HIRVAT VE BOŞNAKLAR DA , Şanghay, 22 (A.A.) - Sanghay- hürriyet ve istiklalinin temini ve MOSKOV A ıır ve malzeme sipariş vermişti. Harp - Bat .tara~~ 1 ıncı sahifede -.. Q daki·ihtiyat japon efradı silah altına memleketinin harpten masun tutul-
clolayısiylc bunların mühim bir kı;;mı- . Ceı.:ıhen:n dıgeı: kısımlarında mu· ŞARK CAPHESINE G · cağırılmıştır. Bunun talim için yapıl- maHı siyasetini ta.sviplerinden dolayı 

-.Ba4 tarafı 1 inci ıahifede - nın imali d<' geri kalmı~tır. hım aıı~e~ı h~_rekat olmamıştır. Tay- NOLLO GID-IYORLAR <lığı söyleniyor. 
1 
işçilere teşekkür etmiş ve demiştir 

, bnhi,.le; • . y.arelerımız duş1!1a.nın ~ava kuvvdle- Çunking, 22 (A.A.} _ :Merkezi ki: 
- Dii~manın hatlarımızın geri8in- 000 1 rıne ve zı~hlı_ bırlıklerıne kn~şı ~ap,- Zağrep, 22 (A.A.} - Sovyetlere Cin hükfimeti, komünist kuvvetleri - lsveçte bir çok kimselerin milta-

de işgal edeme<1lği y(izl~rc.e .·ehil' mi'- Almanlara göre tıkları haıekat~ devam etmışle~dn. karşı mücadele için hareket eden mü- ile anlaşmak istemekte ve komüniz- lealarında sevmek ve sevmemek duy. 
dır. Çeteleriıniz, di.işnınn arka::ıı!ıda • • • • 1 Almanların Lenıngrad_a rap~a~ ıste. teaddid göniillü Hırvat kıtalarmdan min beynelmilel mahiyetini itirafla guları hakimdir. Bu, sadece dahili 
dü m:ııırn mühi~ıın.~t, nak_li~·e, ıa.5e - Baı tarafı bııcncı sahifede - dikleri h~.va akı_nı: bırlıklerımız ~a· sonra şimdi ilk Boşnak göniillii kafile- berabeı• · bugiinkü hadiselerin milli değil, harici meseJ.eler için de böyle-
kollr.rma •c nıızı muf~·ezelerıne durma- g:ıye·ini takip eden harekat yılmadan rafından onlen1!1ıştır. Bu suretle d~ş- si de hareket etmiştir. • Cin ile komünistleri birleştirdiğini ile- diı. Fakat hükfimet için böyle mu -
dan hücum ~ etti~Jerındrn Yerdiril;ı~ sleYam etmektedir. m:ın tayyarelerı şehre kadar gelmege Bu kıtalıır, pazartesi günü Bosna- ri siirmektedir. habbetlerin tesiri mevzuubahı:1 ola -
zara~· ve zayı~t ag~rrlı_r. Bu çctc.ler ıyı Helsinkiye yapılan Sovyct hava ta- muvaff~k olamamışlardır. Bu akı!1- sarnydan, bugün de Hırvatistan mer- Londra. 22 (A.A.) _ japon k"lbi- maz. lsveç milli menfaatlerine hakim 
techız \'e tel !ıh edılmı!j olan tmlrrce aınızlarına mukabele olmak üzere Al- !arda dii~man 21 tayyare kayb2tmış-. kezinden g~mişler ve bizzat devlet rei- ""Si t€:;ekkül etmiş olmakla. beraber olan bitaraflık siyasetimiz, öteden
Ru:ıtan ibnrettir ve bunlar, düşmamıı rnan hava kuv,·etleri dün ilk defa ola- tir. Bi?;im dört tayyaremiz k"'.1.yıptır. si Paveliç tarafından teşci edilmişler- h;niiz )·eni bir hareket sezilmamiştir'. beri ta·ı.ryün etmiştri.Fakat bunda en 
ifori harekatma mani olmnktarlır. ırak l\foskova.rn hiicum etmişlerdir. Londra, 22 (A.A.) - l\foskova dir. tngiltere hükfimeti vaziyeti büyük ternasyonal mühim değişiklikler de 

OCMJ Birbirini takip eden dalg11lar halin- raclyos~ 20? , den fazla Alman ta.Y- Gönüllii kıtalar kun1andanı albay bir dikkat ve aJRka ile takip eyle- nazarı dikkate alınmıştır. Siyaseti-
U Şarkta Japon vapurları ıl l hava kuvvetlerimiz Mo:ıkovadaki aS- yaresinın dün akşam Sovyetler bır- Makuj da bugün hareket etmiştir. Ha- mektedir • mizin. ahakkuku için İsveçlilerin 

. ı· keri hedeflere ve münakalat merkezle- !iği d~vlet merkezi üzerinde uçmağa va kumandanı albay Koyen de Hırvat 1 . k 1 N r . . müttehid olmaları ııtzımdır. 
- Baıtarafı l inci sahı:fede - rine bombalar atmışlar, bir çok isa- t~şebbüs e~tiği, takat. b~ t~şe?büsiin cüzütamlariyle daha evvel gitmişti. ita yan ra ı ~po ıyP g1tb Başvekil, 1sveçi, demokrasi niza. 

yısiyle kanaldan geçecek ticarel va-
1 
t.tt!tler vaki olmuştur. Bir çok askeri akamete ug~adıg!nı bıldırmıştır. Ş Af "k d Roma, 22 (A.A.) Ofi ajansın- mmdan va.zgecirri\ek teşebbüsünde 

purlarının adediııin aznltıldığının ka- 1 1ıinalar ve fabrikalar tahrip edilmiş- Ancak mimferıden. uç.an ~zı tay- • rı a a elan: bulunanları takbih ile nutkuna nihn-
nal idaresince ilan edildiğini, fakat te- tir. rnreler, , şehre var~bılmışle.rdır. Sov- J • ( lll f ı· ti 1 ltalya kralı, son İngiliz tayyare- yet vermiştir. 
ferruatı hakkınrl.ıı malümat olmarlıyı- lngiliz sahillerinde iki büyük nakli- \·et avcı tayynrelerı ile. d~_fı .. batarya- anı na z aa IUB er !eri boınbardırnapında hasar gören ALMAN .· PROTESTOSU 
nı . öylemiştir. ~·<· gemisi tahrip edimli~tir. üveyş l:ır 17 Alman tayyaresı duşurmüşle~._ Napoliye giderek felaketzede ve ya-

Vıışington, 22 (A.A.) - Gün!(>rdcn- kanalı dn tayynrelerimiz t.arafındnıı dfr. l\Ioskovada yangınlar çıkmış, b~r Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz dev- ralı!arı ziyaret etmiştir. &din ··'22 (A.A.) _ Almanya 
beri Panama kanaTında beklemekte 

1 bombardıman edilmi:;ıtir. Gündüzün cok kişi ~lmüş ve ~·aralanmıştır., H_ıç riye müfrezeleri Bardiya yolu ile de- Papa da bir piskoposu vasıtasiyle Bolivyadaki elçisine ;yapılan muame.: 
dan iiç jar.on. rnpuru, pazar günü dü~manın l\l~n?.. üzerine yaptı~ı h~"..a bir ~skeı:ı hed.efe ısabet etmemı~~ı.r. n.iz arasında sahil boy_u!1c:a ve Jfalet- felaketzedeler ile alakadar olmuştur. leden dolayı Bolivya hükumetini 
Stoglden Umıcl burnunu dola~ark ja- taarruzu netıCE~ınde 6 tayyaresı diışu- Tehlıke ı"aretı beşbuçuk saat suı • rımonun cenubı garbısı ıle El aden aliikadar olmuştur. protesto etmiştir, 
ponyaya gitmek üzero hareket etmi. - rülınüştür. müşti.ir. civarındaki mıntakada yeniden mu- ı••••llİIİll•••••••llİm••••Iİl•••••••••ı~ 
!erdir. Ayrıca iki vapur da ayni yolu lngiliz harp tayyareleri batı cenubı l\foskova, 22 (A.A.} - Sovret is- vaffakıyetle milteaddid seri akınlar • • ,,,. 
takip etmek iizer~clir .. Başka bir ja- !ara, iııfiliik Ye ~·a.~ın ~ombaları at- i~~?arat biiroııunun bu sabahkı teb - yap~ış.~ard_ır. D~vri;~ele~imiz, kı~men ızmır Alman Konsoıosıuaundan· 
pon vapurunun şırketı de kanalın ta- Almanya,;ında muteaddıd mıntaka- lıgı: motorlu Hınd suvarılerıııden murek- • 
mirin!. bekliyeml) 'Ceğini bildirmi tir. l~ ~.ar~~r ... Bir diişmaıı tayyare~i dti- 21 temmnz gecesi, P~kov, ~.olosk, kepti. 9 gün içinde Tobruk g~rn.izo- Alman radyosunun Türkçe haberler neC!ri-

Va ıngton, 22 (A.A.) - Ruzve!L şıırulmuştur. Ncvel, Novograd - Volınsk bolgele- nu farafıııdan yapılan bu be~ ncı .sı- v 
Sam::ı \'i!Mnu, Hindistan elçiliğine ta- Berlin, 22 (A.A.) - Dün gec<' ham ıinde muharebeler a11ndane _surette ra akınlar neticesinde blr çok esir ve· yatının Türk;ye yaz saatile her gü.n 
rin ctmi tir. Kendi11i :ıon zamanlarda kuYvetlerimiz }foı;ıkovaya hücum et- dernm etmektediı'. Diğer ist~knmet - askeri maliimat alınmıştır. İtalyan -
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Ne\•ko:ıteldc bulunuyordu ve Uzak ~ark mişlerdir. •.afağa kadar devam eden !erde merkezde büyük harekat olma- far ilk defa olaı·ak cumartesi günü 49.92 ) ırıetre uzerınden saat 7.45 te 
meselelerinde tecrlibe ~nh:bı idi. bu taa~ruz e.~nn.:ında askeri hedeflere mı~t.ır . Hnvacıl·arımız, düşman zırhlı lıir mukabil hücum teşebbüsünde bu. 325 4 ) 

Va:?ington, 22 (A.A..) - Ayan mec- ınuhielıf çapta infilak ve yangın bom- cüzüiıımlarına ve haya kuv'{etlerine lunmuşlarsa da Hind kıtal-arı aded- • 
lbi, Ruzveli<' ,\!illi miidafaa ihtlyaçln- baları atılmıştır. Çıkan yı,ngınlar, hücum i\tmişlerdir. Düşman ~ tay- ce Ustiin düşmanı, süngü hücumu ile 1339. -) 
rını karşılamak .ilzere husu,;i bazı mü- bombardıman tayynrelerimiz rol gös- yare kaybetmiştir. münhezim etmişlerdir. Her akında 

25 31 
) 

e ~·eler.: ''ııziycd eylemek .·alahiyetl- teı mi~lerclir. • Bizim 8 tayyare kayıbımız vardır. diişınan 30 veya 40 ölii vermi. tir. • 
ni veren ka~ı~n proje;:;i_ni.kabul ile ~e- .. na.~ı ~ınhallerde t~m iıın_?et1er gö- . l\Io,.kova,. 22. C:A.A.} ~ .g0 VYet i,;- ooo 7339 -) 
huRan meclı"ınc vermıştır. 1\Icbu::-an rulmu .. tur. Sovyetlerrn muclafaaları iıhharat daıresının teblıgı. Sovyetlerin Sofya a t2 şesi . 
meclisi :.\!illi ınüdafaıı komisyonu 287 te,;ir;;iz kalmıştır.# Cephenin merkezi müı:1tesna olmak . . 31 22 
milyoıı <lo1ıırlık yeni hir projeyi de ka- Berlin, 22 (A.A.) - 21 temmuzda üzere, diğer mıntakalarda anuclane Sofya, 22 (A.A.) - Sov~ etlerın • 
bııl ile Ayana .. e\'ketmi~tir. Bahriye Bnltık denizinin sarkındn bir Alınan muharebeler olmaktadır. Hava kuv- ;yleni. Sof;~a a Waşemiliıteri general 1339. -) 

,, . ,, 20.45 te ,, 
• 

,, ,, 22. -de ,, 
komi :.·onunun verdiği izalıatn göre, denizallı:-11 bir Sovyet denizaltısını lıa- vetlerimiz, düşmanın zırhfı kıtaJarını Aleksandroviç Sofyaya gelmiştir. ·ld ,, "l"' 
fevk~liıde deniz in~aat programı, va_k- tırmı~tır. -~ . hırpalam~ktadır. 32 düşman 'iasyare- Sovyetler ilk defa olarak bir geı:ıe- 1 yapı !gl l an olunur: 
tinden 60 gün eY\'CI fahakkuk etmu~- ov.ret deniz ıtnıı llılhlıırını kııJla- ~i düı~ürülnı ti ~tür. 8 tAY.rarenıiz ka- rali ata~emiliter olarak tayin .etmış - "•••~llllll"'9•••••••• .. •llİIİİı9•••••••••• 
tir. nanwmı~tır. yıptır. · !erdir. • "·· 


