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- B ...... ~i~.:~!~:.~!ik Çin, ml~t1rcilerıe mü 1 F ı K RA 1 Yiyecek addelerinde 
d"ıı hah ctmek1:e ve bu <lcğhımenin nısebatını kesti f e t ••k ı• • d d BUGONKO PROGRAM 
bir beceriksizliğe delalet etmiyece- vu··ru·· Ya Kulum! ıa yu se ışı evam a 7,30 Program, 7.3:3 Müzik: Hafif 
gini tebariiz ettiımektedirler. Gene- program (pl.), 7.45 Ajans haberleri, 
r: 1 Veyvel yakın !5ark İngiliz kuv: Amerika da vaziyetini 8.00 Müzik: Hafif programın devamı 
n'tlerine kumr.nda e~tiği?~en .. b:rı d ., . t. • l _ IRF AN HAZAR ----- • • • 

1 
(pi.), 8.30/8.45 I!vin saati, 12.~0 ~ro; 

İııgilter<ı imparatorlugu ıçın buyuk eg1ş ırmıyor. span Bu hususta ne gıbı tedbırler a ı- gram, 12.33 Müzık: Saz ese.rl~rı, 12.4.o 
.• serefli zaferler kazanmıştır. Ge - ya da Nankin hükume- Yamanlar anlatıyor: . Ajans haberleri, 1!3.00 Müzık: Hafıf 

('en .;onbahara kadar hizmeti, Mısırı • • cKültür». _mecmuasının ııabıp ve v v k"'J lt Jd türküler, 13.15/14.00 Müzik: Karışı~ 
Italyan i;ıtilfümıa karşı müdafaa et- tını tanıdı ba~muhart\ rı dostum Asım İsmet nacagı e 8 e en 80fll U program (pi.), 18.00 Program, 18.0.) 
r.-ıekti General bu vazifevi muvaffa- , · 2 (AA ) S· ı ünkti Kültür, 1876 da doğmuştur! Ben, . . . . :\Iüzik. Raclvo caz orke.;tr:ısı (İbrahim 
~~ vetl~ ba~arm;" hatta g~çen sonba- \ .h·ı~ıntgtok n,f . d. -b .ı ıtgt bu 1 ondan yec:'ı= yıl sonra dünyaya teşrif \'ilfnet Fiat miirakabe komisyonu! Koınısyon .ı ırecck maddekrı foılle- Özgiır. \'e Ates böcekleri) 18.!30 Ko-
h.ı:ı.ı·da tt'alyan kuv~·ctlerini Bing - l\fat ua H 

0~ ;ramıın··~at"o.;~ aıı:~arnııneı~ 
1
etmis olmama rağmen, kendisindeki on za;nıımlu her türlü zaruri ihtiyaı; •rinin daha fazla artmalarına meydan ııt;"ma. Meml;ket postası' 18.40 Mii-

, • • lunan arıcı ve mu,, _.,arı ~ -. . - h · · k · · . . · t ı:ı;· . . bel · . . · "· · • · · ' 
ziden atmıştı. I~iğcr taraft~n 11arkı Ve!:<, japonyanın himayesi altındaki ebedı gençlıge, ve ayat ı§tıya ına n!.addelerıı~:n .?·:~ n .... ~ .:ı \e se > 1 11~ bırakmamak içın, bu kabı! maddelerın zik: Piyasa şar~ıları. 1 ~.o.o .. ~~~u~ma 
Afrika İtalyan ımparatorluguıı3 kar Çin hükumetinin Mihver de\'letlerinci' hayraı;ıımdır.. .. .. .. i fı.ıt teı,-ffuleııııı gozonunıl~. b~lu~c = normal zamanlarda toptan ve peraken. (Derdle~me ~matı), 19.1:> l\~uzık. Rad
~ı taarruza geç mi~" e İtalyanın b~ ~a- tanınmış olmasının Amerika ile japon- ~enım be.hm b~kukturd"k?.~~~-k rarak bu hu,-ust.a ~sas~ı ~:·~.:\€<:kı~~t de sa tıs fiatleriyle kar nisbetlerinin 1 vo raz orke;.ıtra ı, 19.30 AJaııs haber-
lı.ufaki aVı.ka. in\ ÜL fjl_:.•,e e'tmışt~. . Çin miinasebetlerinclc bir dcğisik- dogru ! benı~. ~aç arım ~ "' ur, y~pılma~ıı~ı ve netıcen.ı.n .. e ''.: e e ıı - . . . . .· . . .. el· . t· '1- !eri, 19.45 Müzik: Yurddan sesl~ı·. 
r·Lnl11r şüphe•iz biiviik hizmetlerdır. )_a, - .. . 'sti· . onunkder terutaze! Öyle hır atlet dırilme·ını muvafık gormuştıır. tedkıl< edılmesını, Tıc.ı~et o .• ı~ı :ır. l?O 15 R:ıdyo gazetesi 20.45 l\Iüzık: 
l~L:ııunla ber;ber geçen kışbn beri !ık l'~k~~:a~ı(1k~~~)~ len~.İm~·n ve lt:ıl- gö_ğs~ ~a~i~ti~ ~.i ~ost1;1m, değil tai- Kom~:::yon ... so~ defa ~?~t,ığı top.lan: r.ıııcla,n d.a bir rapor verılmesını karar- lıFı;sıl lıey'eli, 21.00 'ziraat takvimi :.e 
lngilizlerin bir takını nıuvaff1kıyet- 1 N kı'n ht"ıkt"ımetinin tanııı- feı nısa, taıfeı zukur bıle lezzetle ve tıcla. Fwt mm·nJ,.ıhe buıosu emrıntlc J.ı. tı.ımıştır.d 1 ··t l Toprak mahsulleri borsa;ıı, 21.10 Mu-

. · k" 0 · yan arca an 'h ı ki ı ··- ıı · · d kun l .• . "'Hh y·1 ptıkhn Tıc·ıret o asınc an rapor ve mu a ea · d izliklere uğradıklan da ın ar e ı - .. , . Çung-King Cin hükümetiı ayranı a o gogse e ennı o - ça ı~aıı memmı .. ırın ç,u~ • • . .' ,. . • , .: , . 't V 1-:ı t L'l r ·ı 'zik: Fa~ıl hey'eti programıııın e,·a-
Jpnıez m~s~ U7~;ıne, al Şan K·w " k mihver ı durmak isterler. tedkikııt ııetice~.ıı ı; verılcn rapor uze- gı~.ıı. geln~.ez ,,;,ızı~e .e "ı e e r ı c.ırı ~-ımı 21 23 Konusma (San'atkarlarımız 

.Ie~elfı Bingaziden İtalyanları at- reı~ı :ıt.~!şsiva;ıi ~tin~scb:ıl1111 ke;;-1 Acaba sevgili arkadatı~, uz~n riııtk görii~ıneleıı' bıılunn:u~tuı:. ~ıı c.ek.tı~·--~lu·ı:ı~ka~e kor~'.~Y~~u \~kal~.tı~lko;ıu'5ı;yor), 2ı.:'Jo .Müzik: Rarl.rn sen-
tıkt·ııı ~onra an~ızın Alman kır peyda :.~iı;ı ~rlin ..,:e Romachki Cin ek:i'.•ri yıllar çalıştıktan sonra, nıhayet ık- raporda nyecek mııcJcl;Jennclekı fıat \ eı' eceıçı. <~:ıyktıft ?~H 1ı:ıvc~:ı~ ut foni orkestrası, 22.!IO Ajan;:; lıaberle-
olrll,lıq ~ • .., bir hamle ile İngiliz kuv - ı . · _ 1 ~tır ' · / 1 s;rihayat komprı"melerini elde etme- artış ni~betlerl etl'aflı lıir ~ek ilde kav- ~: ınesını on emek·t ıçııı e. as 1 r <'-

1 
.. 
1 2? 4!) Miizik: Dans müziği (pi.), 

. ' ırerı çagırı mı:? · ff 1 d d · · ı .::ı •1 · t" r kararlastıl"lca lr • ~· k 't·tlerini • l ı-<ır .:ınırlm ına kadar at- :.\ladrid, 2 (A.A.) - 1.:ııan~·a hükü- ye ~uva. ak o mu§ıı;ıu ~r ersın•:~i ııl•lı mıı: ır. • .. • . . ~2.iii}/2;l,OO Yarınki program \'e a-
mı !ardır. ' . m tinin N:ınkin Çin hükumetini t:ıııı- Fılhakika on':1n, yır~ı yı~dan b_ . =OO • • panı~. 

General Ve/\'eliıı Yun:.ını tana kuy dıgı haber verilmi<;tir. \'.'unan felsefe~ıy!le .ug~aştıgını bı_l_ı· A kk b 1 \ Ç~lışkan çıftÇl ooo 
·t gönd·erme"i ~ureuyıe _kuvvet5 ikı- ·x r'.~· ~rasıra eıınde~ı k.~apıa.rıa, ku. ya a ICI artn iKMAL KURSLAR! . 

1 , ayırmaRı simııli Afrı·kadak! İn - ~ J R .;uk şışelerle Hamdı Nuzhetın ecza 
ı! 'iz ordu un'u \avıflattığı halde Yu- r ransa ua usga_qa labratuvarına heyecanla girio Ç!k· Mu"" racaatı Tetebbu" su" nde muvaf Maar1f Vekfiletinin karariyle ikma-
rıı:n·i nııı L;;tfüıd~ıı kurtaramadığı karşı gönüllügönderigor ma&ı, bu ~oktai nazarı şiddetle tevsik y • le imlan Lise v~ Orta okul talebel4µ"i 
l'atırl"ltılnııştır. Giı·id harekatı da . . hı'fed _ etm~kted r. ( k ld :çin haöırlanaıı ıkmal kursları 16 te~-
t nkid cdilmisti. Hu ıleği ildiği:ı hir .... - - _Batta~a~ı ~.!0cj .. s~. A~. a Asım İsmet, felsefe sahasında ev- u·· •. .• k kk b a 0 U muzdan itibaren açılacaktır. Maar f 
~ebebi de hu ol>1a gı;rektir. lll~~lulel'I ~om~ın~s~ ı_ge ",a~~I .~,_\u!~i- veli kendi f~ziolo_jik bünyesine fay- çuncu ısım aya a 1 '' .·· . .. ' . . Vekaleti, bıı müddet zarfında talebenin 

C'drril bııgiııı Arnnı k:ımarasınd11,mucnılel"<:J~eıR~ır.ıkaı.zusu.mı.7\ e.ı dalı olmak ıstemış;_ ~radan başka fatlerinin arttırılma- ı,e.rwk'.~~'.~eıı ):ızılıy~r. . ınekteplı>rde kayıdlarıııa b:şlanm~ 1 
•ı uhfolif ~ııallı>re Cl'\'ap vel'irk~n. bu rnrlar. ~ıç ~~r .enteına~y?n.ı b~~~,e bünyelere, başka cısımlere, başka l 1 epe koyun t~m. ort.ısınd~n .. geçen ,.,~ı 'ehrimiz 'Maarif miidürlügiine bıl -
tcbetldiilün . ebebini lıildirmi<t.ir. lıuna ,manı de1pl~2~·· pu g~bı~ teşe tı~~ dallara ve budaklara sarmaşık gibi SlDl istediler yun etrn.fındakı bın.leı:ce donum araz~, ~ıi11tir. 
\ ·t ·al . 1 a '\"fl'kili rle \'en· eli ler, !< ransız bırlıgını de ıhl.11. et.~ed sarılmak lüzumunu hissetmiştir. nıaalei't'I bu sudan ıııtıfad(l edememek- Gazi TerlJiye eıı titü~üniin muht 
vtıbtı'. ~ta ı.:: , ğindeıı hükumetin buna hiç hıı· ıtırazı Dog-ru' Evvela can sonra canan Bazı kunduracılar \'ila.yet Fiat mu- tec!ir bel .. ·n alınac.nk t~lebenin rn 

m • e mıs ıı·. k · • . .. . t d 1 I , · 1 1 . t· 1 d T . u er ıçı .. 
1).. • 't t"t.· bu t beddUI tngi· ·o tur. derler. rakahe komısyonuna muıacan e ere.< J;. as.>ıı ka. ap ık a ış ıg:ı e en e'\- 1 k 'n t'h•ınları da temnııız ortal 

ıgeı ara an e , • k 2 (R G) Fran "ının 1 · .. .. k kk b 1 . . . l ·e . d b' "ft T" 1 Ja a ı ı ı , • • 
1 1 . , k ·arkt·ı fo::ıJİ\·pte gece_' .~n ·ara, · · - . . • "" Tam altmış altı yaşını bitirmek ı·c;uncu ·ı ·ım aya · a ı aı ıçın e\ ~e c 

1 
fık Eser nnmın a ır genç çı çı ıge do· m v·ıııılac•ıktır. 

zkelı} a 
1
1
11 "u· ı' 1·1 ;:ı,:ılrna'·tarlH". Ru~yayıı kar~ı hareketi gıttıkçe ~ert- üzere bulunan meslekdaşımın otuz tesbit edilmiş olan yüzde on kar nı•ılıe- ı:tılınıs \"e bu sahada 200 dönUm kııdar na g · • ' • 

r, eı lllC' re ır < e 1 · • · " kt a· F , d k' So\'\'et t,r.ıh·ı·ı ' \ · · Id • b"ld' · l · , b · · · F k k kik t hd" F , l 1 ·1· ) · c , • ti . , '":lrlını edecı>k- ıe::me. e ır. ran~a a 1 ' '' - yıl geriye dönerek böyle birden bire tmın a:t. O UgllllU 1 ırmı' eı \e 11 pamuk .ekmıştır. a ·at ura ı e 1- Y<l0C0 a mese eSl 
ııgıızerın•>O\\e eıeJ. t k"f ı·ı "t'· ' h ıı· t ı ·,temislerdir 1 · b "t · ı· .. !"!" bı"r l ·' ıc m Ilır ·Bu, ::ırdım ~inı!'live ka "'l ev • ec ı mıs 11 · . gençleşmesine genç kalmasına siz de ••< c ııı ar ırı ma~ını ı;-; ~ · dı aş gos ennce gece ı gunc uzu .. . 'b f l tevzatı 
du~ mı~ı ı> ~e )he!';i~rleki tı•İ, .. ı iaali _ j Lonclra, 2 (A.A.) - İ,.;nrn' radyo- hayret etm'yo'r musunuz! 1 Komi~yon bu i~le alakadar me~lek "Hl'l'etlc bu ııdaıı i. tifadeye başlamı!< Uu~ıc.en ıtı aııen ranc~ a ı le 
nı. g,. \· 

1
• t. · ·l'. · ' ' 1 .:uııuıı \.erdiği habere göre, Fransatla Muhakkak ki ilmin gayesi \sahiplerinin nüitalealarıııı alclıktnıı ~.<;tarla komsıılarını da tahrik etmiş. Bcled!Y" tarafından Jık~k?•~ht~ontro. 

\ t'llllerlrn ıs?nı Ae 1!1ış ıı. f' ı '1 t'ıı JSovyet elci>1i ve dçilik memul'lan ı,,_ evvela nefs'mize rr•atuf bulunmalı: ·,ııııı·a bu hu:-;ıı~ta kııııclıırae;ılar lehin- "Cnis lıir f:l\.'da temin edilmiştir. Di- tabi tutnlmaktadır. akı ı ı ı~ac; Srt-
1 °'' ı·tı - ( • .t'.) - .:ı~vJ.,:ı.P' ı · J t · 1 ı· · 'I k 1 • ' ı ı ı ·1· · ' · . · · · .. '- h' l ·· · t"ı .. ncoladan mahrum Kalma-.·-· ' pan\':ı\'a h:ıre 'et ıe mı~ er< 11 • " 0~ c;- dırı işte Asım Kültür, Öleceği ya· de karar almıstır. Bac 2ma ıı umum ğeı· köl'lli \"• cıftc;ıınızııı de boyle şa"- ıp eıın•n a . 

1 
I k 1 '"~ 1 '.' 1 : 1 8. :\ ·.:ib· 1 \' e\'\·eli vad~k·i Fransız elçi;;i ve. e!C'ilik me-ı hud benim gibi kahv~ köşele;inde hazır a~ akk.ıbıl:ır için kilı· nisbeti bi- j gayı:etlerl~ Çok iyi neticeler alacağın malarını t~.m!n ic;ın fr:ın~.?. a a m~ ~ 

JI .K~ ~ 1 
'. ıı:e~eı:', •tl 1,r. • 1 ı. ·~k;: 1 ·ınctan _ ıııuıfaıı Rusyayı terkedınceye karları öksüreceğ: yerde dağlarda, plajlar-1 ı·inci neviler iı:in yi~zde otuz. ikinC'İ ne- <1.ın t>nıi rıiz. Kendisini bir numune ola· tiyenleı hukume! tatı1blıg~r;:~n ·~:~ ' !ıı ı. t.ın u_, ı i rl·~ k),1 .. ~!~.,al g·ı lııııılar İ"pan;rada kalacaklaı·clır. da har vurup harman savuruyor. lviler için yiizde yırmi \'e ısmarlama rak gösteririz. almaları ecburı ~u u mka l dır. l 

ı~ı VC l nlllllll \.3 ı l OlbC\ ı • - ı : _ .. İ •' .. ohr·ıl· ':\ ılanhr iein 00 \'ÜZ<le kırk rJah en·el muhtelıf do tor ar an a -
n·1 ta\"İn etmistir Bu İfı\·111. -:ı~l·en 1 1 • 1 Bu pazar ustadı, ncıraltında gor- • •' )• p ' ' . :- ·• . tel ahi !erine francola ve-
\'~ıiyetin ileride ·gö,-tnre~e~i iııkh:af ÇINE HALKEV FAAL YET mek. ~erefine. nail ~ldu_~· Tanrım; ·olaraJ, ı,slıit \'C tayın edılmı~tır. Külti.frparkta ekvaryum :~i~~i~!~!kt~~ P 
dolan•ide ,·aı)ılmHtır c· 1 1 ne kıbar, ne ınce hır vucudu vardı. d'l k · . 

'• • . . . • ıneten vazııyor: y . 1 M d . K d'f k l . t . te ı"s e ı ece Londra. 2 (A.A.) - - na~•·l'k:ıle - Z7 6 941 "cuma günü Çine Kayma- eııl m~yoy a, ur9: ı~ gazıno- a l e a esı amtr s o l t t t 
tın tebliğ-i: I·· · ı"· ·t ld - halde Fuad Clge· sunda afagı yukarı gezındıkçe, genç .1• Helecliye reisliği, Türkiy.ede ilk ol&- t ar U UŞ U 

Kı~al, Oih :r Litil_ T.onıı d_el"let na- l~~~IH~;:~e~i~inu~~~t~rid kolunu 1.e:;kil b~yan~arın v~ g~nç bayların. oynak edı ıyor ; nık Kültür.parkta .. \"licu~a .~s:~tir~eıı İzmir - Seferihisar olu üzerinde 
2.rlıgm !aYıı_ı .<'tnııstır. Olı\'eı- To'.~· :!den gençler (Kafa tnmircbi, Kanlı gozlerı onu hır l~~~a terke.tmıyord~: Jlelediye katlifekalc,;iııcleki. bir ~ı- ,Hııyvan.ıı~ bahçe;:.!ı~ı~. gordugu .alaka

1
11_18 nei .kilometreleri aTa~!n~a Ula: 

harp kahıııe:ını o..t:ı ~arkta tern:;ıl ·dam) piye·Ieri Kızıltepe kih iincle tem_ B~-~arın, tazelıgm, rengın ve gu ,;ım burçlıırı g"çt>n :;ene 1.anıır cttır- 1 ve takdırı nazarı ıtıbaıa alarak bır Ek-. ınıs köyü eıvarında sek n donum halı 
Pdccektir. ~~It~mnile) h burncl.ı lli:mm ''..1' etmi,;lerdir. · zellıgın elbet de arayıcıları buluna- misli. varyum tesisini kararlastırnuştır. lar~zisi dahilindeki otlııı· tutuşmu:jsa 
'.ıı rriireceği hihiiıı tedbirleri it ihazcla sı Bu arada Narİıık (~ .rlik ele köylüyü c~ktı. Yarım saat sonra Aaım İ~me· İ\:ndifekale~iııcle gt•ııi~ lıir "'«lH.d:ı ı..:krnryum tesisini ve lzmirde ba!ık-·da jandarma kuvvetleri ve halkın yar-
harp knlıiıı~"i namına harekette· er- lı<'dm·n tedavi etmi, ve Halkııı ,;ıhhı!-ıtı n yan~na, .uzun b~yl~,.pembe may~- tesrir .nıııılma:'ı lıurayıı lı:ılkııı rağ çılık i !erini yerinde tedkik etmek ıız~-'dımiyle söndürülmüş ve hiç hir zarar 
ln~tliı·. tivle alakadar olmustur. lu,k h.a~ıkulade nefıs ıkı. bayan geldı, betini arttırmı tıı. Bu ı·.-;ı.:iyeti n lZa- re :\lünaknlat Vekaleti Balıkçılık mu~ husule getirmesine meydan verilme-

1.oııdrn. 2 1 A.A.) - Orta :"ark İn- • Pİ\·e::•~rin muvaffak!\ etle netice! ·n- ış~ ıçınde yıkanan y~şıl mayolu Al- rı itibnre alan belediyr, Kadifek:ıle - tehas ı. ı Doktor Kemal Bayrakçı seh- miştir. 
giliz ktl\'\ etle~·i ~aşkumandmıı ~C'ne- me inden cesur Ienf'n tem ·il kolıı ıkıpyadı hararetle. selamladı... ini biı plün dahilinde lznıir;;ı en 1rimize gelmiştir. _ j Yangına bu yolda tanıiratt:ı bulunan 
ral Vey,·el, Hındı~tan ~unetlcrı b:ı~- ounlaru1 :\Iilasta da tem~illeriııi Hal- . . . · : . . . . giii:el mesire yerlerinden lıiri hıdine' Belediye reisi Behçet Uz Uokt~r Ke- lıir müı .ahhidin yanında amelelik Y 
1;ıımandanlığınn. IIinc\ı;:taıı km~etle- kevi re;~i . 'uri Güngiirdcn ricıı etıı.' ,;- .~elsefec~, fı.zıkç.-, ·.rıyazıyecı, hı~- getirmei!i karaı·la~tırmı~tır. imal Bayrakı:.ı ilt! Kültürparka gıder~k pan Çakır oğlu B l,iriıı ,,cbebb·et ver-
rı ba11kumandanı. J!eneral Ohı_ıılel· ! lo~~5 !• _terbıye.cı, edebıyatçı, sosyol~g! Beton yol jn;ıaatı fa-:ıli.vl'li !am:.m-:Ekvaryum te::ıi,;. edi.lecek ,,abayı bır- ıliği aıı:aşılmıs ve suçlu yııkalanmı;ı-
<le orta ş:ır~ lngılız. km"Vr.tl~rı. baş . . lmuzıs~tn, (bılhassa alaturka muıı:ıkı !anmak üzeredir. Kalede !rnltınıın ilikte gözden ge~ırm!şler ~·e bu mevzu tır. 
l:uma.ndaı~ltg~na tann ecUlmı l,11"· rek dıyor kı: . . .. .. . . nazarıyatın~a hoca Rakı':° .efe~d.!e burçların ve mahzenlerin tanı;r· de, hakkında müılav~leı efkarda bulun- 000---
• otıy:ı.lell - ~ı.veç muh;ıreb,e·ınclıe .«Y.eyvel, .m.ı:ılı gorulnıc~ış bır. m_e_- 1 !aş çıkartır.) Ro!'11ancı, h_ıkay7cı, şa- münaka~aya ı•ıkarılmıştır. T;ınıiral muslarclır. . . . PALAMUTÇUL~R.!0.PLANTIS_I . 
~aı·Yıkı zapteden ku\'\'etlere ,;;uman- aının tazyıkıne tahammul etmıştıı.lır (Orhan Rahmı, bu kelımeyı okur- hi1:ı.ın bulunca Kadifekalesi •ıık !'ii -' Kemal Busrnkçı izmırde Balıkçılı!, Palanrntçul:ır lıırlıgı ıdaı·c hey et.ı 
da etmiıfti. Ke,;kin zeka ı ·e a;;kn'i Vey\·cl, kazandığı muvaffa~ıyetle- 1 ken derhal duracak; sonra, allah al- zel bir manzara arz~decektiı·. lnıcvzuuııu da yakından tedkik edecek \'aptığı bir toplantıda palamut ihra-
111eziyctleri ile t:rnınmı~tır. rin parlak olduğu teslim edıldik~en 

1 
lah, all_ah a_11ıah, daha neler duyaca- ----o-- 1 re bu hu;;usta icap eden rnporlan ha-ı~atı hakkında giirfü•melerrle lıuluıı-

OhinlC'k 1884 de clo~mustıır. Ge- ,,onra bu mıntakayı terk~tmekte~ır. 
1 
gız; faır mı ... Aman, neler oluyoruz, B b l' ... , A 'zırlıyncaktır. mustur. 

~en ;;ene başında Hindıst:ı.:ı kuvvet- Veyvelin me;;üİ~i saye,;ınde lngılte- aıye Da~ını dort deta saga, dort defa asın ir ıgı umumz ODO • 000---

leri kumandanlığına tayin edilm!~ti. renin orta şarktaki vaziyeti bugün soıa çevırecektır.J Asım ismet, son • BELEDİYE ENCÜMENi C l d l l 
t !l04 el• ilk defa olarak H iııdi~tanda çok kuyvetlidir. . za~anıarda şu sıtatı da kazandı: kongresı Dün öğleden ;;oıır. Delecliye dai- eza an lrl an ar 
a ... J-erl \ azife.~ine t·:ıyin ol111!mu~, General Ohinlekin büyiik mezıyet- Zengın!. . . Hal>cı· aldığımıza göre, Türk Ba,;ın mi encümeni Ur. Behçet Uzun rei~- Geçen bir ay zarfında bclerliy-e ta-
l ~)05 de l!indic:tan muharebelerinde lcd, n~t.ıha_rip ve k~_mandanlık va;:ı~- .t.vet, a:ı-. z dostum, son ıkı hafta birliği umumi kongresi 18 tenımuıda · liğinde toplanmış, yeniden !·.ap'tırıl·ırafından şehir içinden :_Vi6 araba 
.:ohret kazanmıı:ııı·. Bu geııerı1l geı:eıı !arı, hıç bır tereddude .m.ahal 1Jırak-

1
ıçınd~. z_engın oJdu. 

1 
••••• !An.kanıda toplanacaktır. Kongreye nıası kararlaştırılan kaldırım. ve ka· ınoloı kaldırılmış, 63 kilo kaçak e.t 

lınrpte • Iı"ı.r. :.\den ve ~r:ıkt~ kuman mıyacak. ka~ar k:ıvvetlıdır. l 'ruru ya . kutum.) e~n ılahıa~ mıntaka murahhaslariyle ;ıiyasl gaze-' n-:ıliza yon inşaatı hakkında .haleler tutulmuş , .. noksan çıkarılan 86 kı-
d'.rnlık etmı~~ır. Cenubı ln~ılterı>de- Tayrnıs dıyor ·kı;. Yalnız tızwloJık sahadll;. degıl, m!'ddı leler \'C mecmualar ,;ahip \'e ba:;ımn- ·yapmıştır. ıo ekmek de müsadere olunmuştu~. 
kı kıı,·vetlerııı kumancl:ınlıgn<la da c Bu karaı-, ingılteı·Nle hayretle sahada da kendısı1'ı gosterdı: rran- hal'l'irleri ve yazı işleri müdürleri i~- Ayni müddet. içinrle belediye nı -
lıulunmu~tur. karşılanmıştır. sızcaya, Almancaya, lngıJızceye, tirak edeceklerdiı·. ZABJ1'ADA zamlarına aykırı hareket eden 758 

L?ı~dr?, .2. (A.A.) - Röytcr mu - tn~ili~ milleti, genem~. Yeyv~li!ı Ja~~n.caya tercüme edilen beş ylllık * ··-·=·-·-·-·:·;-· vesaiti n-akliye sahipleriyle muhtelif 
ııahırı bıldırıyor: .~ahRıyetıne karşı çok mutehailsı,;tır. lK.uıtur) mecmuaları, gerek t'arıste, Türk Ba 111 birliği merkez ;ılare ı kimse!Hden para cezaları alınmıır 

O~t~ .. ark!tıki lngilil'. kuv:·ct!erini Kendisi için derin bir sem.p:~U .. duy -1 gere~- berıınde, gerek ;'-ondrada, &e- he) 'etinden: j Bı~ak ta,_ı~anl~r: . . . tır. 
te~kıla'l;landu·maık hakındakı ~a:.a•:: m:ıkta_dır ... Bu ~.'.lr~rııı, gonı. ulerek 1 rek .ı okyoda muhayyilenın fevkın - Türk Basın bil'liği umumi kongresi ikıçeşmelık ~ı aıı _rı~ mı ~a:ld~~.111 -ı ooo---
ııı ta ark başkumandanının nıkunıı alındıgı şuphesızdır. Bu karnr, ge-ı de bır satııa mazhar oldu. . . 18 temmuz Hl.U günü Ankarada Bir- de :\[ehnıed oglu H.ı.j n·dc!ınııı uze- ı e· t" hk A • ti 
hnfifletmeğe n:atuftur. Bu suretle neı al Veyveli hakkiyle kazandığı z-a_ Uıtada, ılk takııd, yüzeli: hın lıra, lik ıııerkezinclc toplanacaktır. Sayın rinde biı· bıçak bulunmuş, zalııtaca ır ucoarın ma umııı 
.ı,keri Ye • iya~ı teşkilat iki kısma ay_ f.erin tacından mahrum etmiyecek- gönderııdı. 1Jığ'er taksıtler yüzer bin 1 :ızanııı te~rifleri rica olunur. ! müsadere olunmu~tur. 1 . .. 
rılmakt"ldtr. Litil Ton"un orta ı;ark- tir. , 'liradan dört senede ödenecektir. RUZ.\'AJIE: yaralama.: • Sarayköy, (~lu~usı) - Tuccardan 
t:ı· hir vazif ye verilmc~i: hUkGmetin Taymis, Veyvelin Hııbe:ıistan , 1 iki gün evvei kadim arkadaşınıa 1 _ RiyaRel clivam seçimi. Ikiçeşınelık ~am~zgahta A~m~cl 

1
Arif Özbaşın gızlı olarak ~ah:·e ve çı-

o:·ta ~:ırk~ askeri ?]~lı!ğıı k~dar siya-, IMtre, s.omali, Irak, Suriye ve Libya: Kemeraıhnd~ rastgeldim. 2 _ ~ferkez hey'eti raporu. oğlu. lbr11~im ~ır mu_ı.ıaz~~a. netıc~ ııı_- 1 vi saltığı zabıtaya ih~~r edıl~ış _ve ya-
~ı e~emmı_Yet \'erclıgını dı> go~termek- 1 ~~ferlerınden ~ahsetınekt~ ve ~unları Yaya gı~m·yo~du. :: _ Encümenler ı<eçimi. de l~rahım oglu Hu~e.} ını 1.>ıçak~a i p~lan .aı:aştırmada 8 kıl o kah\e ıle 232 
•edır. Lıtıl '!'on gecen :-:eoe parla - ılave etmektedır. Otomobıldeydı. ~ _ Raporların miizakNe"i. lıacagından yaralamış ve t.utıılmu~ - kılo çıvı bulun.muştur. . 
men toya ı::eçılmi~ ve hııı P ka 1ıine<iııc 'ı c V·eyvel ~rta ~ark kum_andanlığın- ~anında, (An~dol~) müdürü lb-ı 3 _ Sec:imleı·. tur. ı ~fev~ufoıı ıcra k!lınan _mahkemesı 
al111mıslı. da bulundugu mudde'lçe bır çok mem- rahım ve muharrır Suha vardı. --<>---- Kız kaçırma: netıcesınrle suçu eabıt oldugundan 500 

Loııdra, 2 (A.A.) - G·ızl'teler , l Jeketlerle yarı .~iya8i vaziyeti ida -1 Asım, kald~rımda yürüyen bana, • İkiçeşmelik caddesinde Mehnıcd lira nakdi ceza ile beraber iki 11e~e 
ııeııeral \" e.rw>Jin mta s-:ırk kuvvetleri re ederken, tarihte görü im emiş bir· yan gözle §Öyle bir baktı; şoföre, ı YAMANLAR KAM Pi DUN oğlu Ali Benzerin Mehmed 1<.ı.zı 15 Kıışehire Rürülmcsine hükiim verıl-
ıa.:kııınnn<lnıılığından alınmı · olma- tarzda, kara, deniz ve hava kuvvet- - Dur! AÇILDI yaşında Haticeyi kaçırdığı şıki\yet mi,;tir. 
-mı hayretle kar~ılann laı·Qn cın, u - 1:.-rinin miişterek hareketini idare et- Dedi. edildiğinden yakalanmııı1ır. 
mıımiyet itibariyle bu değicıikliğin l ti. Bütün bunlar, orta ş-arkta me~uli- Şoför dıvdu. Otomobile yaklaş- Verem ~Iücadele cemiyetinin Ya- Araba kazası: . 

----0000---

f"'P('en ·ene cereyan eden nıuhıırebe-ıyetlerin arttığını gö~termiştir. tım. Zengin dostum, manl:ır kampı, clünd~n itibaren açıl- <;orakkapı Gaziler caddc,.ııncle ALAŞEHiR · KULA MAÇI 
1 •r e~n:ı~ıncla ıı:ırf.et'tiği .büyiik g;ı;v : Siya::i ve askeri .~abada nıe•uliyet- - ~ereye Yamıı;nlar? mrntır. Kamp, bu sene fazla rıığhet Mustafa oğlu Ali idare.sinde ~u h~ - Alıı.şclıir, (Hususi) _ Pazar günü 
r.}tlı>ıden oıwa \ eyyelın m:-sıılı.\•etı !erin ayrılma~ı da çok zamanında oJ·. Sualıyle, bendenıze lütfen iltifat görmektedir. nan arabayı maııevra ya~tırclıgı ~ı- ·ehrimiz Halke\'i sporcu gençlerivle 
·e .roruculuğu clah:ı nz bir v:r7.ife iste muştur. buyurdular. Karşıyakudan her ak~am snat 19,15 rnda Hüseyin. oğlu :\iustataya çnrp- k la Halk v· s >0ı.' gençleri bir ~aç 
ı,ıiıı olma. ına hamledı:orlar. Yeni kumandanın büyük . anııı var- - Hisarönüne! ele Yumanlara bir otolıfü; hareket et- lırını~ ı~.e belın.den yaralanma!lınıı . l~tıhr :Kt 

1 
~ \~·enc;leriyl~ beraber 

D~yli Tel~raf cl::ı. orta cıaı~~ .ba~ - rlı:.. Çiinkü kıımand-:ı edec~~i ordu, - Biz de 0 .taraf~ gidiyorduk ... melde, sa.balıleyiıı .ae kamptHn Karşı- ı:.ebebi~et vermış olduğundan tutul - ~;ora 'ı;ok ~e~·akı ol:ın kaymakamları 
~ ~ım,ın<lan lıınnda J"'lı~ılan .cı!'~ı!lıklı -1 ı;ıu kem mel a~kerlercl n mın·ekkep - Ancak, otomobılden ınmek a~s o- yakaya cloıımckU?dır. mu~tuı. Bar Ragıp Kartal <la gelmiş bulunu 
"•il ha~·ret uyarıdırdwınıı ı~arnt rde- t.ır. , lacak, Ça~şun çayha~e~in~.e .ustad Karşıyak'\da Garden· 1 1 yoı:du. 

Esad Çın.arı elbetde g~runu?, Kal- f51 ~ l!:D e_ '5\ Spor ,;ahıısııııla kadın, erkek binlerce 

TAYYARE Si.nemasında Tel. 36-46 : gay. ~urı Tozkoparan la, dıpl'!~·t parti verili yor ~ 'WI U Oi!1 ~ halk \'ardı. Uzun ,.e ı:etin bir çarpış 

1

. Reııd. n ortasında .~tur~r .. Kendısıne ma ncticesiııcle Alaı:rhirliler 4 _ 1 ile 
BU HAFTA behemehal tunu ıoyleyınız: Karşıyaka Gençlik kulübü, önümüz- ÜZÜJAı gnlip geldiler. 

«Asım ismetin hürmetleri var· deki cumarte:-1i günü ak~amı Karsıya- K. 8. K. S ' 
000 3 BÜYÜK F}LM B/RDEN \Dünya barııını İnsanlar arasında te· k:ı Bo,;tanlı Neş'e gazino:;uııda bir 10 T:ıhH Taner 27 27 --- ...., __ _ 

min etmek, ve insan sevgisini dünyıı- ga·rdeııparti tertip etmi~tir. Garden- 26l!J2ö haziranda evlenenler 
1-

TÜRKÇE SÖZLÜ 
GiJLXAZ SULt.4.\' 

!VAN .IOJOK!X 

Almnnca Sözlü 
KIRIK ZAMBAK 

Lili:ın HarveJ- - Rilli Rirg<'I 

Frawızca Sözlü 
J - A • K JJ A ll K lİ JI U 

FER,rAXDEL 
.\IATİNELER: lnci FİL)! 2,30, 

F1LM 5,10 9.~0 Cumarte i Pazar 

UCUZ MAT}NI:,' 
SAAT 2,30 a kadar 
Hu. usi 30 Balkon, Salon 20 
Talebeye: Hususi 20, 1 nci balkon 

15, Salon 2 nci balkon 10 
kuru~tur. 

SAAT 2,30 elan itibaren TAM 
TARİFE tatbik edileeeğinden 

2,30 dan evvel bilet almağı " 
unutmamalı 

6,40 2 nci FİLl\I 3,50 8,00 3 ncü 
günleri 1 de A~K MAHKUMU 

ile ba~lar. .................................... 

1 ya yaymak maksadiyle kend·=si hir partinin 1,evkli geçme:i için lıiitün ha- -
! cemiyet kurmak üzeredir. Ötedeıı zırlıklal' ikmal edilmiştir. 2(i1!l3G 
ı beri sizin de ayni gaye için çall§ıP ooo---
1 çabaladığınızı yakinen bildiğindeıı FUAR HAZIRLIKLARI 
dolayı, cemı=yetin ikinci reisüğini si- Dün gece Kültürparkta parnşüt 
ze veryior.Ceınİyetin merkezi Tal_.aır kulesinin ışık tecrübel·eri yapılmış ve 
da olacaktır. ikinci reiıin maaşı 8o0 ziya tertibatının daha esaslı olarak 

i Türk lirasıdır. Bu vazifeyi kabul Llah edilınl,ı:i i\ararlaştırılmıştır. 
buyurmanızı bilhassa zatıalinizdetı -------------- INClRı 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

!sevgilerle ~:liyor.» önünden geçecekti, ni~in otomob!li-
Asım İsmet, bunutıöyler aöylenıe:ı:, ne beni slmadı! 88 Çu. Tarım 

derhal ıoföre, Acaba, arabasına bindiğim vakit, 145!H7 Evelki yekün 
- Yürü! onun türküııÜnii söylemiyeceğimden -
Emrini verdi. mi korktu! Halbuki o da, ben de es· 146035 U. yekun 
Otomobil Yİirüdü. kiden beri bu sahada uıtalaımıf, ZAlilR!ı 
Ben, yine Y•Ja kaldım! Profesyonel b:rer pehlivan değil mi- 90 Ton Arpa 
Mademki e•lci qn kardetim• Hlear yiz? 45 Ton Bakla 

rn 
28 
2!) 
:{4 

Yok 

K.S. 
4 211 

K. S. 

Şehrinıizd.! geçen haziran ayı zar
fında 14 ii Karşıyaknda olmak üze
re ı:rn çiftin evlenme muameleleri 
yapılmıştır. 

~~-.-~---
YENİ NEŞRiYAT 

EGE SPOR 
,1 25 (Ege Spor) mecmuasının ikinci sa-

yısı, zengin mündericatla inti~ar et
ıniştir. Bu s.'.lyıda alh bölge atletlerinin 
iştirak ettiği müsabakaların tafsilat 
ve fotoğrafları; Kurtdereli ile rnülikat 

7 625 ve diğer muhtelif yazılar vardır. Ta\'-
9 95 siye ederjz . 
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~zmiT Levaz"m Aıı; irligi İlanlaır.I 
:ru:--uıııı••• .. •1 .. 11 ••••• • •:•• •:·~·•• • • 1 •••••••••• •••• ''11111 ••••• ı•ııı ı •••• ı • ••~ 111 u ı• ı••" oııııııı~ı.111: 

lzmir levazun amırlıa:ı ıatın alına komisyonundaı1 : 
1 - )fanisa ask •ri ha.ta hanesinin bir senelik ihtiyacı için 20 bin kilo 

koyun eti kapalı ~arf usuHyle ek"'Siltmeye konulmuştur. 
2 - :Muhammen bedelı 12000 !ıra olup muvakkat teminatı 9000 lira

dır. 

3 - İhale~i 14-7-941 pazartesi g!inü saat ıı de yapılacaktır. 
4 - isteklilerin şartnameyi görmek için her gün eksiltme;«! girmek 

için de kanunun ta;·in ettiği ,·esaik ve teıninatlnriyle birlikte mez. 
kür gün sant 10 na kadar teklif mektuplnriyle tiimen binasındaki 
a. kerlik daiı <'Si satın alma komisyonu hnşkanlıiıınn ıntiracaat -
Jarı 28 a R 12 __;;=..~~~~~~~~ 

İzmir levazım amirliği satın alma kom~yonundan: 
l - Mani a askeri ha tahanes;nin bir senelik ihtiyacı için 20,000 ki

lo süt açık ·k~iltme ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1800 lira o~up muvakkat temin:ıtı 135 liradır. 
:l - !ha rsi 14-7-941 pazartesi giinıi saat 15 <le yapılacağıııda!' istek. 

!ilerin şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye iştıra.ıc et
mek için de (eminatlariyle birlikte mezkl r gün ve ~aatt~ tumen 
binasındaki a ·kcrlik dairesi satın olma komisyonuna ınuracaat. 
Jnrı. 28 :: il 12 

lzmiı' levazım amirliği s!ıtın alma konıisyımundaıı: 
1 - Tahminen beher kilosu 40 kuruştan 100 ton makarna kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 _, )fohammen bedeli ( 40.000) liı-a murnkkat teminatı 3000 lira-

dır. 
3 _ Şartuaınesi komisyvudan verilnıektediı-. l!ıaicsi 7-7-!141 pazar. 

tcsi günü aat 17 de Gelibolud:ı e~ki şube binasında komısyonu 
muzun bulu,,duğu maha:de ~ ~pıl:ıcaktır. 
1steldiler kanuni vcsikal-an tem;nat ve teklif m<>ktuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermi~ bulunacaklar. 
dır. l!l 24 29 3 

İzmir levazım amirliği satın a1ma kon1iıyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
----·-----

4000 armut 
2000 F.rik 
1000 Karı~ı 

Yukallıda cins ve miktaıı }azılı uc kalem meyve ayrı ayrı paz~rlılka 
satın al caktır. 

Talip n S-Temmuz-9 il 'J!Cr~enb gtiııü .aar 14 de tcmin:ıılariyle 
hirlikte k lada iz mir levazım amirli~ i satın -alma kom") onuna mlira-
caa lan. 
ı- levasmı amirliği aatın alma komisyonundan: 

ı Tahminen l.ıeher kilo u 2 kuı oHtan 1085 ton me odunu razar-
ıkla satın alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli 21700 lir:ı murnkkat teminatı 1685 liradır. 
:1 Şartname i komi yondn veri.mektedir._. . 
4 - Jhalesi 24-Temmuz-941 per, .ıb.: gunıı saat 16 da Gel,ooluda 

eski gube bına ında komisyonumuzun hulundugu mahalc!e ya. 
pılacaktır. 

5 - BtekU!erın m zkur gun \e >aat lG d.• umi•yonumuza mürıt. 
caatlan. :J 8 1.ı ıs 2496 

-....,1,_z_m-ir ı;vaınm amirliii ~~ım7 komiıyonundan: ___ _ 
1 - Tahminen beher kılruu 2 kıırtı 0taıı lfilS ton meşe odunu ,ıazar

lıkla satın alınacaktır. 
2 -Muhammen bedeli 30300 iira ,,ıuıı muvakkat teminatı 227:J lira

dır. 
3 - Şartnamesi komi ondan verıımeKt~dir. 

ihalesi 25-temmuz-941 cuma giıniı saat 11.i da lielıbo!ı.da e ki 
şube bına~ında komisyonun.uz.un bulundugu ınahaldc yapıkı

caktır. 
5 lsteklıi ·1 in mezkur gtin ,.e sailt 15 clı..~ kon1i. yoıı un1uza nı i.ı ı·acaat_ 

!arı. a 8 ı;: 1, 2~~5 
---..:.:::.::.- -· -·- . -----

Afyon aıkeri aatın alma komisyonundan: 
Cinşi )lıkLarı .Iuh.bcde, Temiırnt muvakkat''-'' 

~~--

Pirinç 
Bulğur 
Toz şekeri 
Koçhisar tuzu 
Çay 
Zeytinyagı 

Re; az peynir 
Rezakı çekirdekli) 

Kilo Ll. Krş. Li. Krş 
----
ıooııo 
souo 
ıoouo 

6000 
20 

ıouoo 

1000 
1000 

.);)OU 00 
176u 00 
1800 00 
48ll uu 
200 00 

!11)00 IJ(/ 

550 00 
300 011 

112 
10" ,,_ 
360 
jij 

15 
ü7•l 

il 
22 

50 
00 
ou 
00 
no 
llU 

25 
50 

kin1J·e,·i muave ... 
ne~i )iapılac~k 

kuru üzüm ı 
--1 - YoUkarıda cins ve m:Ktarı ;azııı k.z k<ı.c:n erzakııı p.ı.::ır!ıgı 

yapılmak uzere i-Temmuz-9 il pazartesi günü aat 15 de a•
keri mıntaka binaoında satın alma komısyonunda yapılac:ıktır. 

2 - Erzaklann muhammen lıeclell ri ve muvakkat teminatları h;za. 
larında gö terilmiştir. 

- Tutulacak muayency-0 göre ve begenilm~k şartiyl,• alı!rncaktır. 
-...,~.:M:_:ev:_z~_,uatı ciheti a k eriyeye meccanen verilecektir. 

lzmir levazı;7m~ıiğiıat;~ -alm;· ko~ıi~;.;~.;nd~-n~ -
1 - A ağıda cins ve miK~arı iıe muhamınen i..ıedelleri yazıh iki k-a-

lem can kurrnran malzeıne•i 7-Tt•mmuz.!J 11 günü hiz:ılar•nda 
gösterilen saatlerde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 
:ı 

Keşif ve Ş'llrtnaın~•i her gün komisyonda görtilebilir. 
1.steklileriıı belli gün ve aat 2 Fındıklıda atın alma korni>'YO
nuna gelmeleri. 

.Muhammen bedel Knt. te. ~·aa+ 

Cııısi Adet Lira Krş. I~i. Kr~. 
------ --- -

cankurtaran yelegi 10000 40,00 00 6120 00 11 
cankurtaran salı -100 29276 ou ·1~91 10 11,:111 

lzmir defterdarh2ından: 
Enver T,kauduı milli emlak satı~ lıcdeli borcuncla11 rlolavı haciz edilen 

Alsanc:ık Atatürk ca.ldesiııd~ kJl.in :;6·1 sayılı ve 17500 lir; ~ıymetindeki 
otel biııası 21 giiıı müddetle müza)cdeye çıkarılmıştır. Taliplerin 15 tem
muz 941 salı gftnü sanı on beşte vildyet idare heyetine müracaatları. 

20 21 ~ ıo 2110 

KAŞELERİ 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, soCUK 
ALCINLIKLARI, DERMAN kaşe. 
!eriyle derhal ııeçer. icabında elin

de 1-3 KAŞE alınır· 
HER F.CZAHANıJ>E BULUNUR 

Kınık belıllueıindea 
Cin i .\1 iktnrı 

Kilo 
Tutarı 

Lira Kr. 
)f. ı ... miııat 
Lira Kr. 

l hnle tarihi ihıılt·nin ~ekli 

------ -- ----
Linit köınııru 85000 1062 50 79 69 2 117/ 941 P. •i Pazarlıkla 
;\fakine Yağı 550 275 00 20 63 c c 
Makine Yağı 237 25 

c < 

cV:ıkom. 
:ı65 17 80 c c c c 

1 - Rel~diye Elektrik fabrika"1nın 941 mali yılı ihtiyacı için satın 
alınacak. • 

2 - Tc•nıiııat \'~ pazarlık ~iinü Yukarıda v:ızılmıştır. Saat 16. 
:ı - Pazarlık Kınık Beledı,·e F.ııcümenin.de yapılacaktır. 

• ·1 -- Talipleriıı belli saatten önce teminatlarını Belediye sandığına 
yatırnı:ıJıırı ihln olunur. •) 

-üi_vıiifıau~et~d~ai~mi!:e':':'nc".!L"üm-en-ın-de-n:" 
1 11 15 

<

2504

) 

lün~~~~lYalı İnciraltı yolunun 0+750-3 ... 200 arasında 2450 metre tfı . 
ı kısmın katran sathı kaplama insaatı 7284 lira ke~if bed•lı· ;Ja 

2 7 941 t ·h· ı ·rb 1s ·· • " ' ~ '.\ arı ınl en ı 1 aren gun müddetle acık ek,iJtmeye çıkarılmı')-
tır. -~uvakkat teminat miktarı 547 liradır · 

Tal•ple · ·k 1 k ·· T · 
k 

.
1 

- rın vesı a 8 mn uzere urbtik yollar mıntakıı mu"du··1·1,·ı·g·u··ne •·e 
e ·.;ıı Lmev · t· k · · l ·h 1 t · · • 
1 

el : e ış ıra · ıçın ( e ı a e arıhi olan 17/71941 Perşembe günü saat 
1.. e ';c. ele 7,5 teıninatlariyle ehlin•t murn . vesikalarıııı hamilen Encümene 
~-·İca_a~ll~a~rı~·~:-~:-:-~:-~--~~~J_'.(2488) 

lstanbul belediyesin~de_n_: --
Beyazıt me~danı va I'o ·k 00 d 1 · · · ·ı . t , ~ ~ ' a -~ c esınııı bır kısım duvar tretuar inşaatı 

~ .~Prak tesviyesi işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
, 1eşkı bedeli 31892 lira 80 kuruş ve ilk teminatı .. u avel ek il 2391 lira 96 kuruştur. 
. . e e s ime bayıııdırlık işleri umumi hususi ve fenni s.artnamele-

rı Pro3e kesif h .. l_... · ·l b .. . .'. r d 
1 

: u a.asıy e una muteferrı dıger enak 160 kuruş mııkabi-
ın e >eledıye fen ·,1 . "d·· ı·· ... d t . .. .. · ış erı mu ur ugun en verilec-ktir. ihale 7/7 /941 pazar-
esı gunu saat on be t d· . • .. 
nıinat k ş e aımı encumeııde yapılacaktır. Taliplerin ilk te-
i<leri m.?d~uı~·-ve mektupları, ihale tarihinden 8 gün eV\'el belediye fen 
,. mu ur ugüne m.. ti 1 !icar't 

1 
urncaa a a acaklnrı fenni ehlfyet, 941 yılına ait 

' ' oc ası vesikıları · 1 gelen d'" · ' ımza ı şaı·tname vesaire ve kanunen ibrazı lazım 
ıger vesaik ile 2490 n 1 lıyac:ıkları teklif · u:rıara ı kanunun tnrifatı çevresinde hazır-

-· mektuplarını ıhale günü saat on dörde kadar daimi en-
';,!!,mene vermel<>ri liızımdır. 22 26 30 3 2261 

lzmir Vakıflar Müdürlüeünden: 
, .. Actk bulunan İmamet ve :\!üezzinlikler hakkında 18; 6 941 gününde 
ı Asır ve 25 6 941 .,.·· ·· d 
• _ • • 0 unun e AnııdoJu gazetesiyle 5. ·7 941 tarihinde 
;apılacagı !lan olunan imtih·ının .. •"l 1 .. .. _ . . ' ırollı en uzum üzerine 10 7 941 Per-
"'nılx> gunu aynı saatte .. apılııc2 g· ı ta h 'h .1• --;--~:---:--.;.,;';,,;,;,;,:::,:.:.;,_::~" ~ı::e:n.ı~·~" n::_oJ un ıı r. ( 2423) 

lzmir ziraat mektebi müdürlü
P.ünden: 
Bu sene nıektebiınize parasız leyli 40 talebe 

a) 

lı) 

alınacaktır 

Mektebe girmek 
Orta mekıep mczunıı olmalı. 

• • 
ıçın 

Ya;:ı on dokuzu g •çmemi~ bulunmalıdır. 

- Mektebe girmek istiyenler -
Orta mekt.<p cl:ploma•ını ,-e.va tu.•'ı'klı· eur"t.ın ı .. u ~ '-- i ve bu diplomaya e:-ıas 

o.nıı ders nntl.arını, hüviı-.·t cüzılaııı ,.e .. n tn-.·dı'kl. .. - . J ...... 1 ornôgıni. ziraat işle. 

~ı.ne .:ahıunrniılı:.i ol<luguna dair :-.ıhhai rapo tınu, :ı~ı ~ahadetname::;ini, 
ılu~nuhal \"araku ·nı, arnz' sahibi cılclııkl.·ıı·ıııa cl·.ı·ı · r ye;-;ıkalarını, altı ndet 
fntugrP.flariyle lı:rlikt~ bir i<ti<la;·a eklinrek miirncaat lazımdır. 

lst<_·ı~eıı lıiı Vl'.·dkaları noks:ı_n gönder;·nleı· ,.6;·.·ı t · ~ c asnıfin yııpılacağı ıı; 
a:;u.<tosa k:ıd~r lamaml:ımıyanlar kabul olunnııyacklanlır. Kayıt ve ka
lıtı! n1uanıele81n~ 1 ten1rn11z 941 t,arihiııde b.•ıo.·laıı· ı ·' .ıea < ve 15 ağustos 911 
ak~an11 nihayet \Pril~c:~ktir. Ta~tıif netic(ısiııd.c k· - ,ıbul edilecek talebelerin 
i~in1Ier! 20 ~1r,.u~to..; f) il de 1zn1ir gnze t('}pı·ı· 1·10 1·ı.a • L ,c ıı <·dil«Nk!ir. :IIektebe 
&<ll tıı oıunr.n iai?1)(l, ozi.r:-.i.iz ın<'kL~bi terk h(l"ı· . '-- ... ve ınf'Ztın olunca htikU-
ınet~n v. rdiği r.ı .. n1uri)ct: kabul etmezK kendisine- yapılnn ına:-;rafları 
tPmı11 PdE·<"eğine <l.lir not-erlikten ınu:-:add.ık bir .-.enet v~ı\"ceklerdir. 
. ::>ağlık fi~i örneklerini ve daha fozla izahat ulnıak istiyeıılerin \'İla)·et 

zıraat ıııüc!Orlük,crine ın!iracaat etmeleri lian olunur. 
~o 3 17 2225 

inhisarlar umum müdürlüEün
den: 
l Keşif ~artırnme planı mucibince idaremizin Paşubahçe fabrikasın-

da .V~·ptırarağı yol ve kanuliza~yon \"P hedmı·,·,·ıt ·1 • k ) 
cksiltnıcr knnıılmııştur. · 

~ı apa ı zarf usuli.rle 

. 2 - K•''}if becleli 28,190,30 lira r, 7.'i nıtı\'akkat teminat 2114,27 

1 

J.radır. 

3 - E~silt~e l6 7 9!1 Çarşamba giinü >aat 1,; d<> Kabataşta Leva
zım ~ubenıızdekı alım kombyonunda ~·upılaeaktır. 
. ·1 - Şıırlname sözü geçen şubeden ,.e Ankara, İzmir BaR müdürlükle

rıııd ıı 110 kuruşa alınabil!r. 
5 - )Iiinakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni \'e

saikle '; 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mektubunu ve 
, ~artnamesinin F. Fıkrasında yazılı ve•aiki ihtiva edecek kapalı zarfla
ı rını ihale güı~ii ek>iltme "aatinden Lir sa:t evveline bdar mezkur komis-

yon b:I'kanlıgına makbuz mukabilinde veı·ilme"ı· l' d o azım ır. 

---a----·~~-1 3 6 8 (2456) 

ızmir Emra:Zı-sariY-e iiasf"atıa.:-
nesi başhekimliğinden: 
H11. tancmiz'n !ll l mali yılı yevmi ilı!iyueınrl:.n a~aıfııla yazılı erzak 

ve.saiı-esi açık ek.iltmese konulmuştu. !;larlnameleri Jı:ı,t:ıııe Başhekim. 
iiğhıden her gün göriilebilir. l·:Lillmı: 10 Temmuz !lll per.~mbe giinü 

1

, ıaat Oo<la Tqıec i ktı> Emrazı Sari)·e hnst~ııesindc toplanan Komi~yon Jıu. 
zururnl:ı .vapılaraktır. 

)[uvakl,at l.cmiıınt olarak ıır.ra veya Para mnhi;«'linde evrak Komis
yonca ahnamıpcağından isteklilerin ih:ıle güııünd<>n evvel teminallarını 
İzmir Makındığına yatırmaları. 

Cinsi Tutarı 
Muvakkat 

Miktarı emınat 

Kilo Ruru~ Kuruş --
Ekm~k 15000 180000 13500 
Koyun eli 9000 441000 33075 
Tosya pirinci 3000 126000 9450 
Sad1 yağı 1000 145000 10875 
Süt 8000 1:ı2000 9900 
Yoğurt 4000 80000 6000 
Kok Ton 110 286000 21450 

23 28 ,, 8 (2290) 

SAiiİFE 3 

Ceviz tomrue-u ahnacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Derhal teslim şartiyle sekiz yüz kilometrelik mesafe tren ücreti A•
\!:eri fabrikalara ait olmak üzere Tüfek kundağı imaline Salih ceviz kü
tükleri satın alınacaktır. Taliplerin kütüklerin evsafı hakkında malumat 
almak üzere Satın alma komisyonuna müracaatları. 1 3 5 7 (2454) 

Yüksek mühendis mektebi sa
tın alma komisyonundan: 

Mektebimize kapalı zarf usulü :.e 30 bin kilo >Ct alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 60 kuruş İlk teminat 1350 Iiı·adıı·. Ek· 
siltme 11-7-941 saat 11,30 da mektepte yapıla~ktır. 

23 28 3 8 (2304) 

vnauet daimi encümeninden: 
Vilfıyet Damızlık Aygırlarının yıllL~ 1.:ışe;in. temin için ihtiyact 

olan 14575 kilo Yulaf 3 7 941 taribindec itilıaren 17 7/ 941 tarihine ka
dnr On beş gün müddetle açık eksiltmt> suretiyle satın alınacaktır. 

hteklilerin Daimi Encümenin toplandığı her pazartesi .Ye perşembt• 
giinl~ri sa:ıl !l dan 12 ye kadar Vilfıy<:t Daiml lfodimeııiııe miiracaat et-
meleri ilfın olunur. a il 10 (2506) 

GENÇ HEVESLiLERE ALA· İzm'r auth hukuk 
den: 

mahkemesin 

FRANGA KEMAN DERSLERi Sah§ iliını Kıizım oğlu 1\febmet, ve Ali kızı 
VERiLiYOR ~!eleğin $ayıan mutasarııf oldukla-

M ht b b ı ı lzmirde ~!ahmudoYe mahallesin 

kı u erebm hannet vet aikantmın, lçeor: de hacı IJev sokağınd;., kain 21 eski 
cu arını u usus a eşv e e ı, h l • l h d ·k· · d b .... k h. ve a en 7 t'.lJ nunıara ı hane ma • 
mott~rn muıı nnrze e uyu ız ... k-emece verilen izalcyi şuyu kararı-
meH ır. .. t 

18 20 
t . .. na i.tınnden 2-1-7-9-11 pcr•enbe gü 

er gun san. - cumar esı gun- .. b t İ · Jh 
J 

• 17 20 p ·· ı · 9 12 nu ,aat on e~ e zmır ,u 
erı: . azar gun erı: - ye h k k h k, . · d t 

k d 1 ·· •· dd · 41 · k k ı 8 u u ma cme,ııı e sa ı -a ar nonu ca esı ncı so a 
l d k b 1 d

.
1
. sı \ apılac:ıktır. Bu arttır • 

numara ı ev e a u e ı tr. · • . 
3 
-5 _ 

7 
_ ın:<da tahmııı olunan bedel 350 lıl".ı-

!lllı yiizde .retnıi~ besi verildiği tak
--------------------1 clil'de talibine ihalesi yapılacak ahi 

___ Diş Tabibi takdirde satış 10 gün daha uzatıla -r '""\ rnk 5-8-941 ,-alı günü saat 15 de ge-

l 
'c:' •d C [ u,'' l ııe dairemizde yapılacaktır. Gayri 
r erı ema çer menkui üzerinde hak talehinde ıı ... 

aokağı numara 72 ye naklet • ve daha fazla malumat alm~k i~li -

1 

Muayenehanesini İkinci Beyler lunanlal' ı::llerindeki resmi ' sa'k ıl~ 

mittir. 

1 
venler dairemizin 94J-;176 sanlı 

TELEFONı 434t dosyasına miiracnatln"ı ]Jz1>mu ilan 
olunur. 

lzmir belediyesinden: • • 
Kimyevi ve bakteriyoloji ra

porlarını haiz yüzlerce seneden
beri sıhhate faydaları mücerrep 
olup lzmir. Çeşme şosesi üzerin
de güzel manzarasiyle meşhur 

Tamiratı mütemadiye suutiyle dö 
~eme, lağım, park işlerinde 1-6-941 
tadhinden 31-5-942 tarihine kadar 
bir •ene müddetle 1 ila 10 adedi ara
sında tahavyül etmek üzere günde 
v-asati 3 tek yük arabasiyle lüzumu I 
halinde bu bir sene içinde yalnız üç 
ay için ı ila 4 adedi arasında olmak 1 
üzere günde vasati bir kamyon ça • 
Jıştırılması işi, yazı işleri miıd. tiri. ü •

1

. 

ii;iındeki keşıf ve şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlığa bırakıl- 1 
mıştır. Keşif bedeli 564:! lira, mu
vakkat teminatı 423 lira 25 kuruş -
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev- i 
vel iş bankasına yatırarak makbuzla-' 
rıy·le 4-7-941 tarihinden itibaren 
lb-7-~41 ( d-ahil ) tarıhiııe kadar 
haftanın pazartesi, çarşanlıa ve cu· 
ma günleri encümene müracaatları. 

20 25 29 3 
Ali Rei• mahalle•i \J87 nci :;okak

ta no sayılı sokak ağzından itibaren 
150 nıelre ooyda yen.den beton yol 
raııtırılma,ı, Fen işleri müdürlüğün. 
deki ke~it ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ke~if tıedeli 
2825 lira ~O kuruş, mu,~ıkkat temına
tı 212 liradır. Taliplerin teminatı iş 
lıaııkasına yatırarak makbuzlaı·iy"e 
ıh•ıl~ tarihı olan 18-7-9~1 Cuma günü 
saat 16 d·a cncumene müracaatı:ı.rı. 

3 8 13 17 

lzınir ahkamı ıah&iye •ulh hukuk 
mahkemesi batkıitiplipden: 

Urla J\ılalgaca içmeleri 

AÇILDI 
Dr. )lüderris merhum Bay Ra

şid Tahsinin ct.:rla Malgaca ıçme 
suyu hakkında Karlispatın Şurp 
rndel Zals suyuna ezber cihet 
rüçhandır• buyurdukları J,u su; 
müzmin mide ve bevap teşenııil~· 
leri, karaciger, dalak hastalıkla· 
rında, müzmin safra kese>i ve 
safra yolları iltihaplarında. saf
ra, kunı ve taşlarında, miir.min 
inkıbazda, şişmanlık, nakris ve 
şeker Jıa•talıklarında, bağırsak, 

şirit, sulucan, mesane yolları ilah. 
gibi bünyevi hastalıklarda ser; 
ve ~ifahbaş olduğu tecrübe ile sa-

--
bittir. .. ~s 

Urla Malgaca 
;-:-ıÇMELERtNDE;-

Mükemmel odaları havi hava· 
dar güzel bir otel vardır. İçmele
re gelenlerin yiyecek ihtiyaçları 
gayet ehven olarak temin edilmi~-. Satılacak yer: tzmir ikinci Karan

tın'l Mısırlı solrnğında eski 325. ve 
327. yeni 205. ve 207 sayılı ev ve al- tir. 
Undaki dükkan. lçme:ere uğramak üzere Bas· 

Satış yel'i: lzmir ahkamı şahsiye mahane civarında Belediye Sant-
sulh hukuk m.ıhkcmesi başkatiplik ral garajından her saat ba~ında 
dairesi. 

Terekesi mahkememizce tahrir ve hareket eden otomobil ve otobüs 
tesbit olunmu~ olan ölü Mustafa oğ- vardır . 
lu İbrahim Yöııük terekesi meıanın-ıı·~=============·= 
da bulunan ye tapu kaydına göre sa-li 
hife : 515, pafta: 136, ada: 789, Doktor 

Behçef Uz 
Çocuk Hastalıkları 

1\1ütehnssısı 

p-<1rsel: ıa, mesahai sathiyesi: 79 i 
metre mur:tbbaında ve İzmir ikinci 1 
Karantina i\!ısırlı eski 325-327 ve 
yeni ~05-207. sayılı ,.e 500 beşyüz 
lira muhammen kıymetli ev ve dük
kanın 5-5-!>H tarihli kararla açık 
ıırttırmH suretiyle satışına karar ve-
rilmiştir. Bu karar dairesinde müza- Hastıı.larını 11,SO dan bire kadar 
yedeye çıkarılan bu gayri menkulün Beyler sokağında Abenk m&tbauı 
i J k arttırın ası 2 .ı-7 -941 tarih; ne te - ı •;"'~~~n;ı;";ıl~&;k;";b;ıı;l;ed;;e~r "i;;;'iiii;;jiiiiii.; 
,;adüf eden perşen be günü aat ı;, il 1 i 
unbeşte icra olUn".lcaktır. Halia Zeytnnyağından mamul 

Ömer ıltf uharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

Bu açık arttırın" da yiizdı' yeımiş, 
Leşi bulmadığı t:ıkclirde en çok ;ırt- 1 

tiranın taahlıüclii lıaki kalma le üzere: 
on gün onra yani 6-8-1941 !~trihint~: 
tc,ac!iıf eden ~ar~anb:ı günü sa:ıt 15. 
onbeşte kat'i ihalesi icr:ı olunacak -
tır. Satış bedeli pe.~iııdir. Yü«de iki ' 42 
buçuk belediye resmi alıcıra a!tdr. 
Satışa i~lirak .,dı'ceklerin yüzde ye- _ 

Kurııştur -1 
dibuçuk ııisbetinde para veyahut K l k b w b:ınka temin·:ıt mektubu vermeleri u a ·, urun ve bogaz 
mecb11ridir. Bu gayri menkul üze -
rinde bir hak iddiasında bulunanlar 
varsa onbeş güıı zarfında ve"tikiyle 
Leraber maJıkcıneye müracaat et -
medikl<'ri takdirde hakları tapu kny
diyle müseccel olmadıkça payla~ma
dan hariç k:Uacaklardır. Satı~ hak • 
kında daha fazla malumat almak is· 
tiyenler her giln mezkur mahkeme 
başki.tlpliklne müracaat etmeleri 
!lıin olıınıır. 

hastalıkları mütehassısı 
DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
1kiaıe! Beyler eokaiı No. (80) 

Hutalana.ı laer ,ııa öiledu ...... 
b.Ml ,.. ttda1'1 •der. 

--·------------------· 



SAHiFE 4 (ANADOLU) 3 'l'EMMt Z 1941 Pe~embe - - = ... - =" 

Sovyetlere göre Habeşistanda bir gene. 
raı daha esir edildi 

• Alman 
mua ed .si 

- Baı tarafı biııinci aalıifede -

du taarruza kalkarak arazimiz da
hiline glrrtıeğe teşebbü etmiştir. Ta
rafımızdan y:ıpıJan şiddetli muk~Lil 
taarruzlarla dU~m- n büyil.k z::ıyıata Aatı ayda. ı-ta şarkta Alman ga:ıeteler~ na-
U"'l"!llılarak tardedilmiştir. . 453 h t • k ) } • d 1 • o.ı·.fos'k istrkametiııde kuvvcilerı - 1 mi ver ayyaresı a e erıne eva 01 ei yor 
miz düşman piy-:ıdesine ve t nklan- düşürüldü Berlin, 2 (A.A.) - Alnı:ın matbua-

urigede narekit ağır 
ınklşaf edigor 

ınailiz -sovget 
görüımeıerı 

na karşı çetin muharebeler vererek, _ tı Türk - Alman muahede · inin t: ~diki --
Alman kıtaatım garbi Duvina mm - Kahire, 2 (A.A.) - Orta :;;ark umu- müna?e.beti~ ·ıe Ulu~. Cumhurb et \tı ik. i.Jün Ha1ep, Rayak, Bey• Ziyafette Türk ve Ame• 

Mihverin iddiası 

Refah vapurunu 
ınuilizlar batırmış 

takasına girme ine münıaneat et - mı ~arargahının t:bliğiv. . d::ım g:ızetcleriııin haşmııkulcıcr.ni ik- •• •• • • • • 
mektedirler. .. Lıbyada: Hiç bır cleg_.şıklık yok~UT. tılı:ı:; etmektedir. Fı~nkfurt<' I' Z.t) tung rut' Tudmur bonıb: lunaı rıkan elçılerı bulundu . 

• Iinsk L ti · a.,metiııdt du ,.nıaı rn Habesishında: lfareka.t me~nunıyet AııJrnr:.ı muhabirinin .-Altı ok · b:ı~lığ'ı M k . 2 (A A ) _ Dün İngiliz Alman ve ltalyan denız 
müteharrik kollarına k~rşı ;;av. de- ı vNici tarzdadır. Lakeı:ıtı garbınde ~~- ile y:ızdığ'ı lıiı· m:ıkal~~iııi lı ı;rectiyor. • 1 , ~t~ 0~· i •l So~,·et mümco::s·ııeri •• •• h"' d" 
vam etmektedır. Kuvvetlenm:z gc- rekat inkişaf halindedır .. \Iadella bo.1- !!u makal<' ~ll bakımdan nlfıkr. uyan- General Kalru, Surıyeu ıey ( dl az s Jt•ke • ·h· .;. tt 'al:r' gö - cuzutamlf:lrının a ıse 

· k b · t · · ı· rl ' · ı b' ı ·ı '1"5 ltal· csır ı ·'t d 1-;· 1, .. • · . . ıır.ısııı a pra ı m .. ı,,e e ı., _ nış bır mı yaR'U :uaJ a eşıne ı ına ge;;ın<e ır genera ı e · ı . :ı::ın . ı ırm.uc :ı ır · ı urkıyeyı sıyll'ı nn a- J b l· b • h"k"' f ·· ~ı il t.. Iİey' t lngTz bilyük ·ı l"'kası kmuş 
ederek mukabil taarruzlar y:ııımak- lrdilmi>ı, 6 sahrıı t-0pu, lı ı r kaç h:ıfıf ıı~leri olml\':tn, nıiinh:ı~ı:run :u ir<'i w• ue ser es !T U ume rul ş.u.ms·ş uKr.. t P. f dı 1

' .1 le a a yo . ct· 1 · 
1 

. 1. • · ~ r 1 t . " 1 1 . e çısı ır rıps ara ın an verı en 
tavı• .di.iş~an.a -.:ı.zım ~ayıat ver ırme~, taJ yare ı afı uataryası ıg ıııam o un- o on ter bır m m ek~t o .nrnk y.n.ıya~ kurulacag"·au bildirdi zivafete i·Hrak etmiş ve bu milna. Uerlin, 2 (A.A.) - D. N. B :. 
ımı·etıy e ılcn harekatını durduımak. mu tur. . . Alman efkarı umıımıYl'Sıne Turk ı·yeyı sebetl<- ıım'luml bir to Jantı va ılmı • Türk Refah vapurunun şarkı Akde-
tadırlar. Luck ~.sti~_ametindc ktıV'.'IÇ't--1 Londra, 2 <.:'--.~-) - ~~Hı .ay ı~ı~de h:ıki~t ı,:<:hresi:ı:Je bildirnıek-t~d!r· .• Ilı- .Kahire, .2 (A.A.) -::.Orta ı;ı:trk ıımu- tır. p • p ş ııizde battığı bildirilf!!~ştir. Bu h~~r-
lerimız kuvvetlı duşman te ~ kkülle- Orta ;arkta duşurulen dU!}J?an ta)y~- h:ırrır Cumhurıyet Halk Pnrtısının va. mı k:u·urguhıııın tcbbgı: l-l • •• k m·"er munv'ırı' \''n'ns- den biraz !!onrn İngıJızler, bu hadıse 

tl, 1 l · · h kk d b. · t t .. t k redıl ·r · · 1'" k · • 1 t " · d \" · l · 1 · · ~ · arıcn c 0 1
" .. 

1 1~ 1 
• t ·ı l · · J"k ı·inın taarı.uzunu duı· ıırmuş arc ır. re erı a · ·ın :ı ır ı:, a ı" ı neş • zı esını ve ur· sıy.::ısı ıaya ının ı;ey- .... Lrrıye e: ışı mvvct e.rının .ı;r mu- k' h . ·. . k m ·ıo )'~. umum· kfı. ile ngı iz deniz kuvvet erının a a ·a-

Hu cephede bir kaç gün devam eden ' m i .:t ır. Buna göre 145:3 diişman tayya- ri üzerindeki roliinll anla;ı.ışlı bir tarz- kabil ta:ırruzda e!ü gcçırmiş olılukları t'ıb, ..... ar1ıc1ı? ~ ·t? aı.etr ;~ı · erl'.-1. d n- d:ır bulunmadığını beyan eylediler. Al-
d d . . l . h l'l . r l ·r d t kt rl } T . , l 1 T·· 1 .. h"k' t 1 k t ' t ı ı .,eı o ıe., ıc re ,.onu ıgın e . . 

muharebe esnasın ha u;,ıman ms~~~a IH' .. \ ı~ a. e< ı m~ş .ı~-. •)
20 1

... • tav l ı.ı ı a ece mh · ~· t n p~. ~ıy~ ~ ıtm ~- u! m~re . ak·ım epe terr;ı ~ ı~ı.rırnı~ a_ bir mlimessil ve bunlardan başka mnn nskeri m~k~mb.atı, denız c?~ütarr_ı-
ve harp l~vazımı upsul ?Un~a. m . ıdm J a~·~~n .. a.}';m~ ~.:ı - B ( ı~i~~n r:~· i ııın r~·c um. ıırı~: .;l !~ erwı~. :ırız raıı~ıc:rı t~ rt\ 213.p ec l m!ş b~· kam bazı general ve subavl:rr da toplan_ ııannın tanzimınıb ilen herke.<; ıçın. bır 
zayıııta uı-cramıştır: 'bim cuıı·~ 111 ~ıy.~,r~sı ~ış~;ı:~il~uıır.t' un ·t~irn ·"' \':ı~ ~:ını .. ı.:ı:zf!~· 1 nı.ı 1e 1~.k ıı tar~- mııı a·1nsıı~.a ·ı ~~:ı1m~z. e u~e ,tt tıva iştirak etmişlerdir. h:1dL~e~nkkınd:ı ku~ere,cekı1s~:z:ımnbı:-ve ~ldık1arl cm

1 
re. ı~tı a e~e. fı;t1 -..u;.ıye. 

1 
.ışı 

1 
;
1 
m~ ıne1~~~ .budu· ~ı~. :ı · ı 1m1~~n~c e~ .. }" a"c ·ı · ey1 ~me k •. ~ı .y~pı nn .. ır ~ı~~~rı 0 ~1 asrn~zu kar .. :~· · Amel'ik:ı., Türkiye, kın, in biiyiik ~:ı ma_l~mat al~a<l· dır_nkansızh~~ı.nın l ı

ı;ekılen kavve.t erımız Lem rgı n ı - 1 ~·nı ıc~e\ı:l ~ • ı u \Ch , bel ·ndc .C\~ı. ' ::ı" C·J <' oj c ev::ım N ı me • mı~ ır.d;l u. tt l ı. h·~ 1m~n 1 un : ıg ;· elçile-rivle lsve~ elçisi de drıvetliler 1ı:ı~cegı kaı:a:ıtın e ır. Bul • a"ıse: bn-
!iyc etmişlerdır l un_l~ ı ,Af~kıratn mıı ~ıre +~erıfın .ec,:}': . '!' .. k' d 1 ı· 'l' .. k' . 'k ıı:ımt e ı mıı ır ... n ı r P ı er t'm<" er o - :ır:uııncb bulunmakta !diler. gılızlerjn v:cdan rahatsız ılflnı ı nt 

ao hazirand~ı 5G dü~man ı y 'lil"e- lngı ız ve rı a ayyarecı er .-.ra • ı eııı ut ·ıye ve ı ur ·ıy<-yı ı - muş ur. -~ etmektedir. ı 
. • dü ürülmiiştür. 17 t:ıyyare ıniz ka. ıl:ın 20, :\Ialt:ı tizcrinde 17 düşman tay- tıo;:ı<li bııkıımlan focl bir vaziyette bııl- Kahile, 2 (A.A.) - ifa ·:ı ll'bliğ;: Alman ve ltaly:ın kumand. IYtlat~ 
j· ıııtır. Kahram:ın tank . ofih'lerimiz, ı~ nresi t!ıhrip edilmiştir. . muşlı r. ,, Altı ok> hugilnkii 'rlirk ref:l- lngiliz V(' Avustr:ılya kıva kuvvet- ffaya faaliyeti ıman ve lt.'l.lyan deniz cüzütatıı~· '. ", 
ıopçul:ırımız ve piyademiz v:ıi:ınııı l H::ııfranda impaı·:ıtol'l~ık ku\vetlerı. hmın eqas temPli olmu~tnr. !eri Sudyed~ dli~m:ın hav:ı mrydanl:wı- dan hiç birinin bu hadisede ala ı~·'.~ 
her .k:ırı-ı toprağını miidafııa ,çin fe-

1
. ıiıı k:ıyıbı Sil. tayy:ıre~tr. Bunlardan ooo na ve ::ıskerı lıl'd<>~ere ~rnrsı taarruz- Brestte Üç Alnıau ge• luııduğu iddialarının imkil.m1ırı .ifu 

ragatinefs ile c;:ırpı~n ı ·l:ırdn· .. Adedce t;l' kısmının ptlot \'{' mtlrettebatı kur- Aske1· ailelerine lnrına devam etmıslel'dıı·. ı.\vustralya ){unu beyan eyler. f. ,.( 
faik düşman kuvvetlerini bir cüzl'ta- tarılmıştır. • l~.~·prel~ri R::ıyak mC':;<lanı~ı . mitr:ıl· misi tekrar boınbalandı 
mımız tam bir gün tı tmu • ve netice- ispanyada Bolşevik yardım ıneselesı yoz ate"ııH! tutınuşl::ır, y:erdc ıkı t:ıyya. 1 . . y 1• t n s f le · 
de tardetmişlerdir. B.,. te . günde A 1- . . . . l\'.'Yi yakmışlar V" Podez tipiııd" 4 toy- Lo~~r:ı'..~ (~:A.). - ngı~ı.z. hm·:ı.!1e-ı en re e er : . 
rıı:ınl:ıı· 50 tank kaybetmişlerdir. aleyhtarlığı - Ba,tarafı 1 ıncı ıah!fede - yaı yi hasara uğratmısl::ırdır. Ayni zaretıı!ı.n ogle uzerı .ne rettıgı teblıg: + Ankaı·a, 2 (Telefonla) - De 

K J' b rzahında bir bevıız Fin . . . . .• . , . . !<>:;yareler R:ıynk bölgt>;"inde jki dü .- lngılız tayyarelcrı tarafından Bres.ı Demiryolları Konya - Ankara 
hbu~:l~ ~ud~ıdu ge,.mİ" ve kıtrı ':mmız • Iadrıd, 2 (A.A.) - Komuıııstlıge ınhat~l:ı l~~a~.eıd"'bk.ızı mi ahzı::~atr olıfıı::ıstı man hafif tankını ve 20 motör!U vas:- !izerine yapılan taarruzda havuzda bu-! F'ğirdir - A~kara araı;ında her gun 
• ' " · I' ş müc· dele hususund:ı \Jütün Is- ' ımıı ını gor u · \'2 Junu ~r ara e • 't ı ·· t · l k ıı ı h l .. Alman zı hlı~ının ar:ısınrı , mukalı hilcuma geçerek dU~manı •ar 1 a . . ·. ,

1 
d .d· med'k k .. t·lb'k ·ı t· 't t::ıyı mıra yoza eşıy e u anı m::ız :ı.. unan uç : .... r.. .. .. • · karşılıklı doğru tren seferler ihdıl'l 

. ·• tır Dü man 3 tank ve 100 lpanyollar ?eyt:c~n ıçınded.ı~. ·' ~ ~ı : .. ı çe nı .m " 1 ~ı 1e ~e ır•. m~- le getirmh~lndir bombalar duştugu gorulmüştur. Şe:· ctmi. tir. 
gkeandaatmo··ı~u .. e· \'aı~::ılı bırakmıştır ~ar ılc talebcnın yuzde yetmışı gomıllt! ctık. Il~nbun mhuh::ıbere~mdey ız: Tatbık- İngiliz tm·v:ırderi Tüdmür meydan bıırg havuzları da bombardıman edıl- ş ooo 

• r • • • • · '" - , ı 1 knttrıkı u m·ı zurhrı bertarat edece· · · · t• tk' t · ı·· · t' ho. olarak lıe nefer e··r edi'mi ·tir • ayı o unmuştur. .' • • . • . . \'" bnrakal:nı bombalamrnl:wdır. Su- mış ır. ·ı ayyaremız c onmemış ır. z· t V k"' l . 
lıma~ i~tihtarat bü;'osu ~o,; ·et. .\I::ıdrid, 2 (A.A.) - Bir l,;panyol ~o!~ bul?.u~~~muz t::ıkdırde tatbık e~e- V.,\'<la k:ılesine hiicum cdilİni:? bir iki Tayyarelerimiz, Frrunsız toprakların- uaa e a etıne '/~ .. 

: . .. ' ' :; Kızılhaç livası şark cephe. inde cere- cegıı. Çunku çok faydalıdır. Eger hını i<>abet elde olunmustur H:ılep d~ki Alman tayvare mcv<lanlarını da 'l 
tayyarelerını:ı. tren~ere lıu~umu~c~a ~ an ~en muharebelere gönüllü olarak mahzurl::ırı ~rlaraf edecek yol bula- ı~e\'lla.nına rnpılan miik~rre~ htidu~- homb:ılamışlnrdır. Fris nda ı civarın- n en sermaye 
~um_d~m J~u~u:t1 ku~lantdıg\.eel'l!11~ ı 'itirak etmek için lspanyol makamla- ' 11 ~7:sak. t:nlnk etmekte de dev:ım ede- !artla tavrn{·e mitrah·öz ateııin~ tutul- d:ıki muharebelerde de ilç dü~man tnr-! Ankara, 2 (Telefonla) - Bugünkii 
he 1 ~ 11 ~n t ~ ~~ e~ ~c,ş:e. mış ı~~d 1 ~.' mı:ı milracaat etmisttr. ı C€g;z.k .

1 1 
d k f' t· "'!us \'C . Llırnb:ırdımaıi edilmf tir Y"r- ya resi dfü~ürülmiistür. 1 reı;mi cerid-ede, koordinasyon hcy'eti-

ı/ e u n _ n ~. al e~·u!ın .. ı. e...,ı, ooo .... s ·er aı e ~rirıe yar ım ı;r !Ye 1 deki tan~reler nra,.ında va~gınlar Londra, 2 (A.A.) - İngiliz bom- nin Ziraat Vekftletine verilen sela -
~~~~i 0~e:~e:ı:t-ı.~~- erını gız . cmege Almanlara göre ~-a~~~~n?a ~0\ ve

1 
mah~1lle ıh_~ıya~· çıkrımtiı:. Bir tayyare yakilmış. bir bardıman tayyareleri dü_n ge~e Bre;;tl

1 
hryet hakkında bir karnrnam~si in-

• . . · . . . . . ey ~ erı!1e 'l;e un arıı:ı ı gas.ı uzerı- miktarı da ha :ıra uğrntılmıştır. mınt.akasııı;ı hücum eimışlerdır. tişar etmiştir. Buna göre, milli ko -
G~ne A.l~an ı~ı~barat b~ro u, _ Bq tarafı bırmcı sahifede - ne bı~tabı bunlann yerme kamı olan Pıızarte i günü B:?\•rut limanı ve 1:_ Londra, 2 (A.A.) - Hava n,ozareti- nınma kanunu ile gerek Zirnat Ve-

~o~J ı~ t~J_J are~r~nın ~im~~. ı ar~t- harebeler esna.smda yiik~k .miktard~ ~eledıyel_ere bu Y:1rdımın ne suretle manda ki vapurlara akın ·yapılmıştı;·. nin tebliğine göre, dtin İngiliz tnyyarc_. ı~aıetinin işleteceği, gerekse \' ckale;;1 ta:i~~!~nıuv:Ure;a~~;mı~ ır . u, 'ovyet k.uvve1leri ihata edılmış. ve ~at'ı ~.apıl~c~gını takdır etmek h::ıkkını F.s::ıs doklarla merker. rıhtımına isa~t- le!'inin _yapiığı harekatta, <li~ş~an fay: tin ziraat -aletlerinin kullıınılması 

Rumen Al n 
• ., k' t.l . . n ~nrette ımha olunmuştur. Bıyalıst-0k 'ermıştı:.> lPr kavdedilmi" bombal:ır gemilerin rarelerıne nz t.esadiif edilmıstır lkı için Ziraat Vekalet:ne 600 bin lira-

- ı .. n uvve ermın >'t· ·1d .. · b'Jd. ·ı k · t,. Dahllıye VekT ·n b · batı · .,, , · .sarabyada g· k t ~ bb .. 
1
,,.. '.. ~arkında. çevrı ıgı ı ırı -en. uv\e. k'f' .... 

1 
.. 1 ını u ıza . aııbarlarına diismliştür. Taynırcleri- taraftan da. zayıat Yoktur. ya kadar rniltedavil ermaye ayrıl -

• n ırme e,e u ~-ı mu- ıc:rden şimdiye kadar cl<le edılen esır ·a ı goru muş ve ruznameye .g~çıle- nıizin lısr.ısi Uslcrine dönmüstilr. Londru, 2 (A.A.) - Hava ve dalıill mıştır. 
t~madı surette kırılmak"'tadır. Hıtl~- miktarı 100 bini geçmi.s ve 400 tank ı·ek, Budapeşte panayırına ıştımk . emniyet nezaretlel'inin tebliği: 
rı_n ~unıeıı u~a-~Ian, ~ın:an askel'lerı- il 800 top iğtinam edilmi tir. . masrafı ola~ l? bin lira~ın !ürk - ~'.°n<lrn, 2. (A.A.). - Gener.al. ~~- Düşmanın sahill~rimize karşı hnva y . 
nın ış~~l. ıetti~ı topıakl.m .. y:ldır!m. Evvelce bildirilıııi~ olduğu veçlı.ıle :\1acar. K~eı:ıngmde.n. te~vıy.eııı hak : golun umumı k:ı.rargahınd::ın bıldırılı- faaliyeti diln gece <:ok hafif olmu~hır. en! 
kıtası oıbı tak~p edcceklerını anı~ oı Riga elimize geçmiş bulunuyor. Sıta kındakı layı hanın ıkıncı mtlzakeresı •roı·: Cenubı arki tngilterede iki :vere bom-

000 

yerli mallar pazar
ları açılacak Jardı. Halbukı Rumen generaller tla işgal edilmi~tir. yapılmış ve kabul <-dilmiştir. ı Şnm bombardımanında 70 ölii, 29 'ha atılmı!;br. !nsancn w ·~nt yoktur. 

bund{I aldnndıklarını anlamakt:ıılır- Finlandiyalı müttefiklerimizle bir- ~Ieclis; Haliç vapurlariyle işletme yaralı \'ardır. Bir ı,:ok da hafif yaralı Ifnsıır nzciır. Ankara, 2 (Telefonla) - Sümer-
l~r. Alm~nlnr cebirle Rume.nleri likte kıtalarımız dün merkez ve şimali inhis::ııma aid kanun layihası ile ha-lbulunmaktndır. Emeviye camii ve Salfı- bank umum miidürliiğü, memleketin 
one. " Olilme .·. ev~e~mekt dıı·l er. Finlandiyacla Sovyet Husya hududla- ı·!.çten ;ıtın alınan htthıırlı ve motör- hcddini J.~yyubinin türbesi civarına :ıtı. SOVYET KONSEYiNiN muhtelif yerlerinde yeni yerli mallar 
Faşı tle~, !I1aneH) atı kıı !lm!ş Rumen rıııa taarruza geçmişlerdir. Alman ha- Ju gemılerle, memleket~ yapılan lan bombıılarl:ı burada 10 ev yıkılmış, 1 p:ızarları ~çacaktır. 
ı: ~kerl~rının )!Jrtına çevrılmış mıtrnl- rn kuvvetleri dünkü harekatta da dü;:- mümasilleri için getirilecek eşy:ınııı on kişi ölmiiştür. Samın yeniden bom- LK KARARI ooo 
yö~l rı.• le bunları ileri :ıtmnktadır- ınaıı h:ıva temerkiizlerine ve cl\züta~- gü~ril~ r~smin~en muafiye~~ hakkı~- ban1ımanı lslam aleminde mihver~ile- 16-60 y 1 d k·leı· l a ·a Münakalat Vekili Trab-. 
l:ıı. .. .. . !arına topçu mevzilerine fa;;ıl:ısız hu- <lakı hukümlerın meriyet muddetinın J't) karşı nefret Lryandırmıştır. Surıyc- aş n 3 1 l ~ . 

lfolkoz koylulcrı tarl::ılarda lam l'llmla~iyle ordunun harekatını tı.ıkvi-ı ienıdidiııe ve belediyelerle bunlara rle mllttefikle. re karşı sempati artmak- tehlikesine karşı zona gidiyor 
randımanla hasada çalı~makta ve V(' etmiştir. bağlı miles.11eseler ve belediyeler ban tadır. · 
kızılorduya yardım ederek de\'let-e ı· Lcmbcrgin şarkında Minsk mınta- kası memuıfarı teknüd s:ındığı teşki- Yapılan f("dkiknt neticesinde bomba- çalışacaklar I 1.;tanbul, 2 (Telefonla) - Müna-
ol:.ııı borcuııtı. ödeme~t~dir. F::ıbr'k::ı- J;:ı. ında düşman kıtıılnrı ric'nt halin- line oaid kanun layihalarını müsta. !arın Alman bomb:ılan olduğu anlaşıl- . j kalfıt Vekili Cevd~t Kerim lnc~ayı 
l:ırda d'l ''azıyet ııynıdır. llledir <'eliyet karariyle müzakere ve kabul nııştır. Büyük tunç parçaları bulun· . Londra, 2 (A.~.) - ~losk~~a. rad· .)~rı!1 Tr~bzu.na gıde~ek, Vekalete 

doıı-:o~ı:ı, 2_ (A.A.) - .So\'yet tay-! F.stonyaya doğru çekilen düşman etmiştir. muştur. Alman ve Fransız bombaları ~ o~u. l~alk komıserl.er .. k~nse; ının 16 \ aıd. ışl>er uz~rmde tekıklerde. btııluna-
Yf::eıerıııı~ hır. Numen lımanı ol:ın kuvvetleri, hava kuvvetledmizin ta- . Mecli~, gene bugün llaliye Veki- ela tunı:taıı marnuldiir. ılc 60 )GŞ :ıra~ı~d~kı butüı: "~tan.daŞ- ,cak.tır. _Yek.ı1, İ~kend\ru~ lımanının 
~oste~CC_Yı r~nıdc·n b~mbarc~ımnıı et-' :ı.ı nızl::ırı llE>ticesinde ağır zayiat ver- !ı~i!1. talebi üzerine Uzunköprü - l~rın hava teh~.ı~esme karşı ıhtıyatı te? elH!mmıyetlı VP. ışlck .hır lımaıı olaca-
'tıklerı hıldırılm('ktPdır. Seçılen he - ıııişlerdir. Sıvılıngrad arasında Türk toprağı Loııdra. 2 (A.A.) - Hüt· Fransız l~ır :ıl~.akl_a_mukellef bul~n~ukları ha.k. ğıııı, b~radaki: tesıs:ıtın udahı için 
clefle!':' ~ttılan .b.om?::ıl~r~_n ~~ ~~t>clef-l MUnnkalat yolları w zırhlı trenleri hariein~eki demityolu kısımlannın l.:ır:ırguhıııııı Kuılilsk-~i muhabiri. ç:e- k.ındal.ı bıı kararname~ını neııretmış- chc~~ıyetle meşgul olunduğunu söy. 
leıe ı abe t ettıklerı gorıılnıuştıır. ttahrip edilmL~tir. Şimdiye kadar esa- ı~letmesı hakkındaki kanun layiha_ ııer::ıl Katrunun Suı·ıye Başvekılıne'tırL d 2 ( !\ !\) T . . . r lemıştır. 

Londrn, 2 (A.A.) - • Io ·ko\'a r!11l- 1 ı; cıı zayıf ılü;mil~ olan Bol!>.evik hava ~ının muhtelit bir encümende tetki- günderdiği lıir mektubu neşretmiştir. 0~ ra, • :·: - a~ mısın < •P· ooo 
~:osuııuın bildirdiğine güre, Harlı İn kuvvetleri uz;rinde yeni mu~::ıffakıyet- kini ta~vjp eylemiş ve çiftçi malları- General K2tru meklubuncla; k:ır~ılık- 101181~t~~ ~ulı~r.rırı/~ı)~r: 1 lı Atış poligonu 
ı.!c h:ıfi.:ı ıııda Baltık denizinde \'l' Jer elde edilmistir. nın korunmusı hnkkındaki kanun lı mü avi haklara müstenid bir muahe- a ı;ıın rı)ao~ ın"e. ur~ı an . arp 
~ara<leııizde Y<'di Alnı::ın talıt 0 lb:ıı ı i. Iüırpat dağlarındaki geçidlerden ile- ikjr:ıci defa ıoeY>e konarak kab•.ıl olun- denin .imzalanacağını, Fruıısıı - Suriye kon~eyı, d~hn. ~r.ı ve .mües~.ır faalıyet. ls~anbu~, 2 (Telefonla) - ~nhisar-
rı batırılmı><iır. fi harekete geçen .!acar kıtaları Al- nıustur. işbirliği clerpi~ edileceğini, Suriycnin tt~ bulunabıl~cektır. Konı;.e) ın beş ~za- lar. ıdanesı Sar:ı.yburnunda hır atı~ 

I.~ndra. 2 (A.A.), :-: ~ey!i _Tl'lgra- manlarla Htiı;ak peyda etmiştir. .\leclis. cuma günü toplanacalrnr. kanunu ~sasisini intih:ı.rtn serbest bı- ~:n~an Stalın, ilfoloto~. "e \'.'0roş~Jo.f, polıgonu !~ptırmn:ktadır: lnşant kı-
fm ~.tokhol~ muhaoırı .bıldır ı~·oı·: Ankara, 2 (R. G.) _Bulgar radyo· oao rakılscagını ve .iş basına iswnilen h~ııı,:t.e tanınmı!l ş~hsı.}etlerd~r. Bıı;.~ şa kadar ıkmal edılecektir. 

Dun Lcnırıgrnddıın ııım-:ıl hııduclıı- ·u, Sovyet hiikümet merkezinin Oral Ask A v o :ıdamlnrın Suriyclıl r tnrafıntlan geti- v~ k.kı.al<'tk?~· ~:ı se;~ıerd~. rat.ı.e ~c- Mahkum oldu 
nu Rusl.a~ııı kara or?u u ve f:ı~~·nrr dağlan arkalarında S\'e tıoka nakledi- erJ azıyet rilr~eğiııi bildirmektedir. r.ı. 1 e mıiş er _ır .. ; ~. :n ~o .. mun .. a- . .. 
k.m•vctl rıııden takvıye gönderılrnic:- ıec.eğini bildirmiştir. Bu haber hi<: bit General Katrn, Ruriy~ i galinin t:ı- ı;.~ı~n part~e vazıf=' 1:0 ! n:ıuştur .. ~o:t htan?ul, 2 (Teld.onl:ı). - .. Ü~ku-
tır. füı !ar, .Iormaıısk ve K'l.reliyt' inrafta tcyid edilmemi tir. Yabancı - Baı tarafı 1 inci aahifedt" - maml::ınınca buradaki vazifeflinin ııi- ) ~H,sek ı::ırt~ umumı kat.ı?ıııden h!rı •c dar?a bır bakkalı 6 lıra ıçın oldüren 
karşı ~lmanlarm hücumun~ b(lk c- l•~ynaklar kanaliyle Io,;kovadan gelen va.rmışlardır. ~u vaziyet kaı·şı~ınd:ı hayct bukıcnğını hildiıınişlir. ~uk~~Jc Sovyet şllr:ı..<1ı clı\anı aza. 1 bıı- ld:ı~, 30 s n<' hap•e mahkum edil· 
m(lkt<>dırler. Sovyctler, I.enıngradın haberlere göre ~Io kovada hayat ı<akin .'.\lm:;k çok gerule bırakılmış oluyor. lum.s ordu. • mı tır. 
garp ve <'~nıı~ı g:ır~i~.~nd ~ ki mii. tııh ve normaldir. . A:nc~k .Almanlar Minskin alındığım Kudiis, 2 (A.A.) - ~işi makamla- s ovyetler, Aınerıkaya yen iden çivi ve kalay 
kl'm. hat uzerıne bu.nık kuvvetler Londra, 2 (A.A.) - Stokholm Tı- bıldırrnışlcr.:-e de, btıgiiııe kadar Al- rnıın Bcyruit:ı haıı mühım ~ahsiyetle- • • • • 
t h ıd etnıiıılerdi:. Coğrafi i'aziyet diııgen g:ızek;;inin yazdığına göre, ır;~ın kuınaııd:ınlığının resmi tebliğle- r:i tevkif etlikleri öğrenilmiştir. Du ınalzeme Si parış etblcr geldı 
nazara alıııırs:ı. Mornıaıısk miidnfna- Hangö ii~sünıleki SovyeL kuvveUeri 25 rıı:ıde buna dair bir i!?flret yoktur. ~ah;;;yetler son nlimayişlcr (l.c;nasınd:ı Ankara 2 (R. G.) _ Amerika Ha- lst b 1 2 (T 1 . 
sı az ehcmmıyetlidir. Çiinkii göller lıinden fazla tahmin edilmektedir. .I~nsk h~n.tlz Almanların eline geçme- \'işi kıtalarının lf{'hirden çekilmesini riciye mll!'teşarı Sovyetler yardım ., an u.' • e ~fonla~ :- Şebrı
ve ~rmanlar •. burada muılaftı.'l yı giic- • :\Iaharebelerin cereyan ttiği, fakat nıı15. o!abıl.ır. Btırada Sovyet mukavc- istiyeıılerdir. ~lcvkuflar ar:ısında mü_ tal~binde bıılunur~a bunun iyi kar:ıln- ~ 1~ ha~ıç~e~ S ~?ıden çrı.<.' tel ve 
lestı~:mek'.-cdır. . ~ neticenin b!liıııııeıliği kaydolunmakla- metıııııı şıd<letli olduğuna ııUphe yok- lıim gazetelerin ı;ahipleri, muharrirler. n:;cağını bildirmişti. ~ a ~ ge ~ı~'tık . -akında 6.l ton ka· 

Dort gııne kadar, Kıyef ve • finc;k dır. tur. . . avukatlıır ve eski Liibnan maarif na- Sovvet Haricive komiseri Amerika. uçu a ge ece tır. 
me~dan muharebelerinin neticeleri 1 . --- Tahmınımize göre, Almanlarca mu- zırı da bulunmaktadır. nııı bu kararı dÖJavı~iyle t~ekkilrleri- Kıskançlıktan kocasın 
hellı. olacaktır. Ruslar. Almnnlaıın yolunu müdafaaya hazırdır. h:ısara ~ildiği bildirilen Rus orduları- Haber alındığına göre, Vişi makam- ni bildirmi~tir. · 
ımdırı; kad~~ rap.tı~~a~ı lıa:pler; l Bu müdafaa.yı bizzat Ru~ başku- rıın henuz geri ile bir ir~ibat tolu ~ey. !arı .Ier~ayunun. tahE~esin~l~n evvel Amerika~·:ı Swyetler namına bazı Vurdu 
~r nsıı muh.ııelıesını ıyıc., tetkık et- m:ındanı Timoçeııko hazırlamıştır. ~u~dıır. Bu yoldan, ~·rı çckılmek ı<:ın burada bır <:ok kımselerı lngı!Jz t:ıraf- t'§ynlar '1iparjş edilmistir. Bunlar icar lstnnbııl 2 (Teleionla) _ Pa 
tı~!en • ~nra yeni bir taktik kalrnl et- 1 Fakat Lenirıgrad düştüğü ts;ıkdirde ı tıfa~e etm(I~ m~iml~ü~dür. Fakat bu tarı olarak k~r~una dizmi<derdir. Iltm- V<' iar<- kanuniyle dd~iı, peşin para ile galtıda, İffet 1ldında lıir kadın, \ıs--
mı. l~rdı'.. ~ . 1 vaziyet burada da nPzaket kesbedc- c~a fınsk m~dafılerının mnk.avemıet l:ır arasında ıkı kadın rla vardır. verilecektir. Sovyet!er, sadece bu mal- kançlık yüzünden kocası Talatı _ 

Rı.~ kum:ında~lıgı~ tank! ırı bır ccktir. · kıırlıetlne bııglıdır. Bunlar gerıden de • .. , . . . larııı tegJimlnde Sovyetlerin tercih edil- hanca ile feci surette yaralamıştır. 
hatta tutmanın ı.mkan · ızlıgını anla- 1 Londra, 2 (A.A.) - Rusyadn bu- g~lecek .taııylke mukavemet ede~ezler Kudus, 2 (A.A.) :-- Surıyenın sah~! mcsini istemişlerdir. Bu e;~yalar Rus- Tnliit hmıtahanere kaldırılmıştır. 
mı~ ve bunların ıçerlere germelerini ! ıunan İngiliz heY;'~tiıı<len general de çekilırlerııc, mahsur ordular ıı:Jn de mıntaka~ınıla harekatta bulunan lngı- yııva Vfühlivostok \'olivlc naldoluııa- F·ı· t• d k" .. 
bırnknıış ve müdafaa hattına ell'stiki • Iiklad, bugün Sovyet umumi karar- talilerine 1<Uscrek !.eslim olmııktan bUŞ- li?. ve imparatorluk ku\'vetleri blr çok caktır . • 1 ıs Jn e 1 usera 
bir ekil vermiştir. ~ giihına varmış bulunmak adır. Şim-jka ı,:are kalmaz. k~çük Heri karakolları zaptctmişler- 1 ··ı· F' •• b h k' b b l d 
Bu taktik, dü manın piyııde. ini .tank I dı d~rhal .~ebliğleri it~a~ edecek ve Son .:4-lm~ıı kbliğlı~de, ~iyalistokun dır. Kuvvei külliyenin il~;i~in~e giden ngı lZ .. • ın munase a . .~mpı om a an 1 

lannda~ ayırmaktır. Bıı usul .ıınsk- varn ta_bıı olan va~ıyet~. ~yd~nln~- ~oğu holg~sındc 100 ~ı~-~!>ır~ ·1~0. tank, b~ kıta!nr, ~a~ta_ı meYkıını. ı~gal et- değişmiyor Kı~dus, 2 (A.A.) .-. puşman tayya-
d tatbık olunmustur. A1mnn tnyya- cak malumat alınabılecegı limıd cdıl .. oo_ top ıgtinam edılılıgı bıldırıJnrnk- mışlerclır. A1 nı kıtalar Ceyıne mınta- . relerı tarafından Fılıstıne yapılan son 
relerinin siddctli pike bombardıman ınektedir. Gayri tabiiliklcr, Almanlar b<lır. B~ı. ha~ı·e giire, mah~mr. orclu- k~sında Celil:yeyi M isgal eyl~mişlcr- Londr~. 2 (A.A.) - Fın ordusu- akında, Alman ve ltslyan Ü!lera kampı 
!arına rağmen Ru.s piyadesi Alman :ıoo kilometre içcrlere k-:ıdar ilerle- !ardan hırı t<' lım olmuş rlemektır. Fn- dır. nun Alman ordwm yanında harbe bombardıman edilmiştir. Kamptakiler 
ııirıı.<l.Psiu;ıı tanklnrı takibini nnle -1 ınclerinc r::ıgmen yiirüyüş ccn~hların· ~~t 3~0 lo~'. ancak 3 vey:ı .ı tiim~n ed~r . --- if!tirnk eyi epiğini g~11tercn . delille: rlen. 37 kişi yaral::ınmıştır. Bu?ı:ı~da; 
mı l ı ı. , cl.ı çarpı~maların devam etmı!i olma- kı: e. ır mıkt:ırıııın fıızl:ı fahmın edıl- nı~lcllr. . mevcııcl olm:ı.~ına ragmen F.ın - lngı. l ı h:>ı •. tahaneyc kaldınlm1 , ıkısı öl-

.,: imdi beyaz Ru..ıy::ııl:ı !)O 'l\İJ iı;er- sıdır. Ve ı::imdi huralaı:ı kadar J.Jir •

1
mı~ olnı:ı. ı muhtcmelrlir. Lonclra i'[ıd- SovyeCler, buradakı kı!:t\arıııı g~- lii milnn~ebatındn bir teheddiil ol· ırıii~tiir. Ynralıl:ıı·dan 11 ri Almandır. 

!ere kadar ııızmış lju unan Alman 1 mi~ olan inotörHi kolların harekatı :;o.-m, lkrlinden [ıJnrak vcrdiğ-i bu ılı:.- r: çeknıckk, ),endi hc.~aplarıııa doğru ınam:~tır. Ru:-; ye Fin cliplom::ıtlım , İngiliz ınuh::ıfız \'C m~mnrlıırı ara ın
mot.orize ctizlıtarnlıu·ın·n alacak kırı ı ıı e derce~ devam ettirebilccckleridir. 1 1_:eriıı, heniiz tc,rlrl c· rlilıııeml::ı o1clu-, k~rar ·w~rn1iJcrdir. Yalnız biz bu k!t- lI ~ l~inki \'e .i\f osl,ov:ıdn ki val!~yetlf'ri- ela z::ıyiat yoktur. 
neticesi öğrenmeden. H.u.; kuman_ Almanların hedefi m:ılüm olma. gıınıı da kııyd ıtnıi. tir. ı':ırırı g<'c; verildiği k:ınnatindeylz. Bu ııi muhnfıızıt ıetıncktectirler. )losko • Kamp ayılınlaiılmış v~ mevkii hak
d.:n.ığı~ın tu hususta maili mut Yer-, nıak la beraber ·imdi Ci.t oJ.;a ı:ere~- . L~ck.Ia: 1 kine i dcrr<'"dc (llıemnı!,~:' .11\:ıı:ar daha (;VVel alınmış oı~aydı daha \ -a, ~ F'in.~andisa .. ile m~ina~ehat1nı kc;;- k}ııda lspmıyol kon solo hığu va;;ıfa
mı,>'ecegi nnlaşılına·ktadır. · 1tir. )fukavcınet Jıall:m.rlc merkezın lı Q};:ın b~ı cephııclc Almnıı otoılli .fa~dnlı olurdu. P~Cgl' hı zum gorrncdıkçe. Londr:ırıın Rıylc Almanya ve İfaly:ı:ım m:ı!Unı .. t 

Berlin. f{u~ bombardıman t:tvv· re- mUna·ebr.tını kc nıek, ilk hattı Ç<'Jl· kıı\'Y~lerı tıızyjkJerini artırnıı nrdır.J Cenupta: So\'.''(!llere göre Alınan w lıö~le bir tPd}Jire te\·e" il! etrrfeqinl' W'l'ilrniş b\.ılurıııyordıı. 
!erinin ııiddetli hücumlarını :;Öyle- h r içine almak plfını gUdUlmekte _ ~lm:ınl:ırıı. lla\·r.ııo Lö!gecıinc kııdııı·ıflıııneııh· Prut n~hriııi ,qi!çme\'. ·r··ıı ı ; i ·bir sebep yoktur. lsveçin iye ti 
m<'mektedir. Bu, Hu." mukavemetine cliı-. Almıınl:ır şimdi ceph<;lcıri genişlet- ılerlem.elerıtı!n, So\'yctlctfo .. GaJi~Ytı ı;'.~Yr tltır f'arfetrııısler~ ı!t~ :r ·ri p'i .• . --- • ' · vaz 
cok yardım .etmektedir. \imanların mcğ ' çalı acakl:ır görlilmd:ledir. nus C'.'P~;~ ı!<le~I \'aziy<'U~riııi nrn~kü!le~. kurtlilmii. !erdir. . . . ...esed kime aidmiş ? Ankara, 2 (R. G.) ~ !,s:;eçin :ra\'. 
bildir< ! ' !iııc gi>re, bu Alman cüzütnrlı- ı:ır· ise bu hilenin herl fini gö- tırdıgıııı go·tcrnı fodır. Hrwnlanb: Heı ıkı taraf cfr· Jı~ ·.ıı . ram~ harbe knydığı gornlııyor. Cclt>, 
ları. 'lldi MMkova iizerine yiırii _ riir gibidirler. · Gelen habet'I ·re eke, So,·yetl€r bu- kU\'\' tlerini kııra orrlııl:ızcıntı nıiizahc- $.e!ıicllerMki ~I.eyaııkökli fabrik sı h:ıbere göre İsveç, ~· ni Almnn tale;ıl 
nıekteclir. Alman i{erl~\·i , en ileri hatlarda radaki ordularını ,arkn doğru ~.ekmek- rette kull:ııınıaktndır. karşısında deniz ,çınde hulunnn birce- ri kar~ısında kalm\~tıı·. F'.::ıkat :ıg11 ; 

Prifet bataklıkları şimalinde ki bile .Rus nıuk~n;~metinin devamı .. nu. Ledirler.. I cari .'.!na \'{} PolonyııY:ı Almanların . fos~ova üzerinde Uf,"- sedin Pnz:ıry€rirıde Birinci deve soka- menbndan bildirildiğine gl:lre İsve:ç l;1 
harekatın neticeı;i de meçhuldür. Al- tiiıı bl\ tezadların rrıatıı\ ı bir h.ç gU- d~ğru h;r çıkıntı t~~kil eden Gııııo·a ,~tıl;ları vo Smolc~skıcle bir clemiryo!u ğ~ııda 13 nun_ıarııcla 71 yı:;~ıııda Ziyaod- taleplere muk~vemet ct??ekte ve İn il-
manJar nıııhakk:ık olarak hurnda no lrndar ayclınl~nncnk ve 1,cndlni bolge.3lnın blr ç gunc kadar A!mıın- ıltısnk m<>rk~zlnı hombaladıkları bıl- dın oğlu lialımc att oldugu anlaşılmış- tereye de ~mınnt ve-ı:nııs bulunmakta-
:ıı!ır ilerliyorlar, Kızılordu, Kiyef gö terecektir.' { lor tnrafıııdıın m men iegnll rııııhtt· dirilrn~ tir, · n. G. tır. dır. 


