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(
1

' rııhnrh.ct Jlnll~ r~ı-ti g'l .. lıu 
i'e parti , •. t:ı'<•I l\'l'lılıu ,Hin top 
lı nmı in r P.n , ki!'mizln ,·ndij!İ 
izalı:ıtı ıl:nl1 ~ şler, ,., :\im :lliida
fwı \'c>kili 'ıc iti · aıl .ırını lıilcl r
ıni•lerdir. 

Ra"-\ı }.., inı'z 1
11 tiin rıt .11.:~o 

rb M lld • lt'c' ôint1 ek '>P .• nat 
~ nr :ı~:ık 1 nl'tllr. Hu hey• ı .ıt, J\rı
k:ıı n r.ııl;-r••ıı 1 ıı·ı,fınclnn n <rrd lr 
r<-kt.r. 

_ Almanlara gö_re _I 
Rumen ve Aln1anlar Pu- 1 

·r tu !{~çtiler. Ruslar bi:. 
ün cephede çekiliyor 

ialistok meudan muha
rebesi bitmiş, sovget
ıer mağlüp edildilmiştir 
Almanlar, burada kül

liyetli esir aldılar 
·~rıru. 3 (AA.) - Alman basku· 

mand~nlııhnın t hligi: 
Şimnli :lloldav.rndan har<'ke1 eden 

Alman \'E' ltıımen ordu!;11i'ı yanynmı 
Prul nehrini gc mlşlrrclir. B.ı kıın· ·t
l<'r şimdi Dinic ter ı•likaınetinıl« i!cr 
lemcklcdirler. 

Bu suretle 3imnl lıuz d<'nizi ile kara· 
deniz :ırasında uzanan snhada Ruslıı
ıın v:ızi.l' ti t.:tIT'~k ve ku\'\'etlt>rimizi 
dıırd· ı rmak husıı~~nrl:ıki ga) 1" • YC mu 

av .. nırleri kırıl.,,. :;zü ·m ktedir. 
RUt iln <'<'Ph4d(' du manı" rkatı k 

- D .. vamı di!rdilndi .. hif .... d --

Nprveçte 
Almanlar yeni tedb1r· 

ler aldılar 

işçi Norveçlller kamp. 
ıara sevkedildi 

Başvekilimiz iza at verdi. M. M. 
Vekiline itimad bildirildi 

Dahiliye Vekili de asker ailelerine yardım 
mevzuunda izahat verdi 

Finlandiyod:ı ııü tı~r !•--------------, ' Ankara. !1 (A.A) - (\ımhuriycl bn:lıy,·rak, bı rı"t:\'Zll üzerinde mü-
Sta}İD r------------"'ı Almanlara göre Hnlk Partisi }!eclis Grubu bııgtiıı!ıalen rl.;rıneyıııı edPJl bir çok hatip-

1 Sovgetlere go .. re fevka i\de olarak toplanmıştır. Cel-1 ı~ri ... ,, lıugüııkii '"'ı.ı'lun tatbik edil-, .. __ ;. s ti senin a~ılmasıııı müteakip kürs(i~·e nı~k'e olan .'ekilleri~ izah eden dah;. 
Suvyetlere l adyoda Sovyet kıtaları h~e-r-ta--· ovye er gelen 8'1~Wk'I nr. Refik Saydr.m, 1.v' vek:ı'ni dinı<>cEliten >onra, :ı'ker 

hitap elti Pnr! i umumi l•cyetinin geçen Salı r !elerıııc yapılacr. ıc yardıma daha se-
rafla şiddetli bir muka- Zayiatı günkü ccls~sirıdc :>!illi :'lliidaf:ıa ,.,_ mercii şekillı•r verilmesi mütalfüı•ını 

N, [ vemet gösteriyorlar kili P.. Saffet Arıbnın vekillikten 
1
ve bu dn!rede bir kanun layihası tan-

'' Hitler ordusu, apo - 5772 tank, 2341 ton, nffını rica ettiğini beyan ederek:zimi il~ Mecli<(' getirilmegi ricasını 
yon ordllSll gibi 1nağ· r mum:ıilnh hakkında P:ırti umumi clerınernıı etmekte bulunan komisyon 

ttıp edilecek,, Almanlar, bazı nokta- 4 zırhlı tren, 4125 heyet!ni•~ hak;ki ıemayiilünü öğren-lrapon;nun hüküm:te tevdiini knbııl 
l ınek istecliğini , . ., bunun gizli rc:'yle etmi~ ve celseye nihayet wrilmi. tir. -- ıardan nüf UZ etmek için ay yare.. bildirilme•ini rica etmiştir. 1 Ank:ırn, 3 (A.A) - C. Halk Par-

l l Here.eg·ı ı'mha ed·ını·z 1 "' B,şvekili.1 bu be~·anatı üzerine tis: mU~takil grup reis vekilliğinden: 
y ugraşmaktadırlar imha harbi, kat'i neti- rjya«etçe Grup umumi heyetinin :ı.lil-ı Cümhuriyet Halk Partisi müslukil 

du" tınan ~ bı'r gram bı'le ceyİ vermiş li :lfiidafan ,·ekili hakkında gizli re- grubu bugünkü toplantısında Parti 
Y • . ~ . y.ini kull~nma~ı teklif edilmiş ve '.n: :gru~ıund:ı ba.:\·e,kilin bey:ınat~nı din-

ekmek '. bulamasın'' Düşmana ağır zayiat Beri.in, u (A_.A.) - Alı~nn ordus~ tıhap d:ıırelerı ~ırasınc:ı reylerını lemış \'C vekıllı.<ten affını rıca et-
• , • • , ?f~kumand:ınlıgınııı fevkalade teblı- kullanan 223 mebustan 14 ünün mu- mi~ bulunan . Iilli :ı.rndaf:ı:ı vekili 

verdırılmıştır g Biynlistokun şarkında c~re\·an ('den halif olarak verdiği reye mukabil Saffet Arıkan hakkında İcra Vekil-
:ı.ı oskova, :~ (A.A.) - Gece yarı- imha harbinin tarihi kıymeti 'haiz katıJ [Grup umumi heyetinin 209 reyle ;mı_ !-eri Heyeti reisinin müstakil grubun 

s;ıı.dan <onra n<'Hedılen Sovyet teb- - Devamı dördüncü sahifede _ !i ;\[üd:ıfaa vekiline itinıarl beyan et- da reyini öğrmmek istediğini mut-
Jııı;~ :" . .. k 

1 
, -- tiği :ınlaşılmıştır. lali olmuş bulunan azanın gizli re-

~ 1 l'nmz guııu ıta annıız .,ıur - ,,. B .. k' · .. t d'I k t· d 
m«n•k "" Teksholnı ı' st 'ık tle · ..- ' ~ unu mut.en ıp "·uznameye geç.ın yıııe mur:ıc:ıa e ı ere ne ı~ e mev. 

• ' · · :ıme rın - • ·trr ki 't' t tt'kl · de clli~man piyadeRine ve Dvinsk, G K o· .k. ht·y-et. Asker nilelerine yardım mev- cut azanın ı l a :ı l ıma e 1 erı 
B7ri,O\",. S~utsk!. Bob-RuiRk \'e Luck • • ırl ı uıı .üzerinde tetkikst yapan pa.rti t~sbit edi~di~te~ ~onra toplantıya 
bolge!Prınde dıışman •eyynı· kıt:ıla- k b •k konııs.von raporunun müzakere:;ıne nıhayet verılnııştır. 
rına karşı şiddeıli ve ~etin muhare- ay ettı ---------
helt'l'de ~arpışmı:;lnrdır. ('ephenin 1 1 
clii(er biilgt'leıinde Sovyet kıhbrı ı= 
hudt'dıı ll'<'cmeğe te ebbiio eden dü'° General, çok s~vdiai ı A k "" 1 /' • 
mana knıııı d•vlct hurludunıı ::ıkı su- ~ s ' e 1fl v azıye 
rette tutmnkt:ıdır. Kıtalarımız Mur - lzmirde defnedilecek 
nıan'k i•tikameıinde takriben !! fır- - , , -
k:ı ku\'\ etin ıfo düşman pirr•de,inin 

ı:~:ırruzıınıı ıntma~t:ı~ır. J!ü~ma:ı cid- Almanlar asıl hududda toparlan-d,. mu:nff.ak~;;etsı.zlıge ugr:ıtılmışt ı r. ' 
Kuolı~J:ıı·v! hnı.ııcsınde ve Kareli her- • • d d J 
z~h~ ıız~ıınde kıt:ılarımız diişmanın mak mecburıyetı karşısın a ır ar 
bulun hııcıınılarını cllısmana ağır z:ı-
)'İnl nrıliı·errk ınıı\'affakıretı~ t:ır
rletmPkletlir. 

B. Stalin Dviıı<k i<likuınrlinıle ılliıı iji.(ledt'ıı 
•· " ( • < ) ~t ı· .:onr:ı kıt.d:trımızla simali .:ı:nrki' P ~\ln.,hfı\'!l. ,, ~.,..:"\. - .. 1 a 111, . 

""'"c· nrl)•ol:ırı ilı• nı''rNlilen bir cloJ'Tu ııllruza tcşelılıil~ eden dô\şman 
lınaııalt 1 lıul ıımıı "' ezrtimlr de. :ıra ında ı.n, ük nıuht.rebeler lı:ı"la-

Sovyetlerin, Basaraby.ıyı tahliye etmeleri de 
artık bir za,ruret halinde gözüküyor 

mr'•tir k.: nıı•tır. :'lfııhnı·Phcleı· dc·vnm ediyor. 
, Lon<lr:ı, ;) (A.A.) :-;~•Ye<; Ajan: .. Sn\, et .n:dus ın.~ın kah:ıınıan: . :ııni_-oı: ,Luc.k i. ikametl~rinde. k.ıtn 
•ı l '11' dl g r i ,. ç gnzdclerı en mıık·ıvemet•nc \P d•ı•m·ının en ivı l.ııınıız '" clusm.ıııın sc":ır cıızu -
.ntlH<~r gın~ 0 ' • • · • · tan1lrtrıRı 0 ıcı· ··d···~.ldtl' Alman ma'.rnmlnnııır. biitiin imali kunellerinin tahrihin~ rnj:!m ''1, rlii~- ' · ._., n ·:ı ı:un .uz ~ıc e ı mu 

1rurnıansk henliz isgal edilmc:'mi~- ı madiycıı takviye kuvvetleri alnınkla, 
tir. Kareli berzahında iki tnr:ıfııı mukabil taarruzlar yapmaktadırlar. 
zıı hlı birlikleri ve yüzlerce tank Fakat zıı hlı kuvvetleri fü•tün olduğu 
çarpışmaktadır. Alman ve Fin kııv- mıla~ılnn Alman birlik! ri ilerlemiş 
,·etleri, Ladoga gölüne ,;ahi! ol-n.n Jerrlir. Neticede Letonya Ye E>tonya
~·oldan Leningrııd i<tikametiııde iler- nııı tamamen i•g:ıli hir gün me~ele<i 
lrmeR'ı• e:ılışmaktadır. Bu mıntıık:ııl:ı o!muetıır. Buııu Sm·yctler ılc itiraf 
2~ bin Sovyet :ısk,.rinden mürekkep etmektedirler. 

· 'or ·erte fe\·knliııle :ıhrnl vazi)eli ilan mıı il•rlcmckte deY:ım ediyı>r. Diiş- 'ı:ırelıPler ~lmakta dıı~ınanın yarma 
f'tmi ~l<ltı "t.nl1 \·nzn. "Li:tndır. l1azı h<"ıl. mu. , l.4*vnn;&lyJ, J,ctonynnııı h:r kıQ~ ('~rlılıu~lcarı kıt:tlnrımızın ::ı~uclancı 
gcl,.rd ıır7i dnİ·c ilan eri imiştir. Ru~ - o~nmı dördiincii •ııh i f P~d - - Ot>vaın ı dördüncü sahifeed -
y;ıyn knrRı scmı.ınti he lcdikleri zanne
dilen J»k çuk kimse'er toplanmış ve 2 
yeııi tah:ışşlll knmpı t •i• olıınmu•t~ı" 
Bıı k;ımı>hnla ek "risi hçi lıar\'ket ıııe 
nı~ıı<uı•) iJeı·ı·e N<ırn·ç v ıılır. -----·-- __ .... "' - -

Mussolini 
Rusy1ya gidecek ;Italyan 

kuvvetlerini teftiş elti 

B. Muuolini 

ll. Mal•uoka 
~~ ----

Japonya 
Mühim bir siyasi ka

rar verdi 

Hazırllk gapıllgor, ga. 
kın Şark ahvali takip 

ediligor 
Tok\"o, :; (.\. A.) 

·ı.ı. hlan: 
llııınd Aj:ııı • 

tl.lriciy~ nazır1 :\l~tt.->uok:ı. ,r:qılıj!ı 
lırynııatta dtnti!"tir ki: 

- il iikümet "'·vdt'~ h:lciirrliii' w~
hilf' irn}'rlrntnrnı1 t'i.~·a~~tinde yapıl:ın 
kouf{'r!ııı~ln··da n1ühin1 lıir siv:ı~i k:ırın· 
-Df'\.! Am ı· ik in (' İ &A hir~d .. 

SULAMA ISL RI 
---'---:--~~~~~ 

· Hükôıriet 50 milyon 
lira istedi 

l :c.ıııa, 3 (A AJ - Bu ~abah Mu • 
solin;, Sovyet ltusya har k:itıııu işti
ı·ı.k <'decek olan ltnlyan cüzülamlarını 
t!'ft.iş elmi \6 ı u Mnada Almnnsııaııı 
l<•ra atasesi ık> h:ııı• bıılunmtmtur. 

~hıs~olini, teftişten ~onra bil' hita- • ~ 
~c lrad C'<K·r k. .!llih.vcrin, Bol~v'~]i. B 511re t!e yılda 120 mily' OJl lira f aıl:ı 
w karşı n~tıgı lıarhın chcnııtııyel·ııi • U • L•h ~ ı 

1 
~ 

trıın,rıiz e:t!rmiş• r. ıs~ı salat 0 1 · cıılC 
1:-:.PA.\lı\nA: !'fonla) _ H"k" . · 11 •. p 
laılrid. :ı (A.A) ~. O\'yellere kar. Aııkar:ı, 3 ('fe.hası iİe 811 ;,ıeı~· .U. · . it dıl!ıa .'1c·nıiştir. !ık 31 mıl~ot 

~ı Eo f'l'İ h•yete iştiralı erlnc"k gönüllii 1mct bir kanun lıiY,\ ğu ? l mil~· \~çın lıil:ı 937 de erilnı~ ti. Bu yeni tnh;~"~ı 
li~tcleri bUl!in lsp:ıa,ada dlln gece •a-'e\'\·e!ce \'crmb o:~ 60 ~ilrnıİ ~.n ~ab- ia kabul edi lecek olıır;a, :ı rada a 
ııt 22 de knpanmıştır. ' dan bn~kn m.clb e ' ıra a -Pevanıı ikinçi hifede -

c; .. nrrol Kıi:tnı JJirik 
Büyük bir teessürle haber al . 

dığımıza göre, Tralcya umumi 
müfeıtiti ve eıki l:ı:m'r valiai ge
neral Ka:ı:u:n Dirik, Edirnede 
vefat etmiştir. 

General Dirik, son zamanlar
da kara ciiie-rlerinden rahataız 

bulunuyordu. General, bir aralık 
iyİl<!fir ııibi olmuşu da kurtarıla 
mamıtlır. 

Haber, lzmir muhitinde, der
hal yayılmış ve çok yerinde bir 
teeaaür uyandırmııtır. Cenaze~i 

vasiyeti üzerine bugün Bandırma 
treni ile çok aevdiği şehrimize 

l
ııetir ilecek ve mera ıiml,. defno-

lunacaktır. 1 
General Kazım D'rikin ölü

miyle memleket cidden kıymetli 

bir aimasını kaybetmiş olmakta-
dır . Genera l, Atatürkle beraber 
istiklal mücadelesine atılmış , 
harbin aonuna kadar çalışmıt , 
bili.hare inkılap hareketlerinde 
coıkunluğu, ener.i'•i ve kendisine 
ahauı heyecanları ile ilıori Hf

larda yer almııhr ,,Onu, hiitün 
lzmir ve köyleri ve Egeliler de 
tanırlar ve severlerdi. Vilayeti
mizin mahtelif yerlerindeki 
mektep v.. yollar ve bir c;ok 
eserler onun hatıraları ile dolu· 
dur. c .. neral, köylünün en yakın 

- Devamı diSrdllncü •ahifed .. _ 
5 Ot • 

g:ırnizoıHın mııha<rını rılildij?i bildi- :\finsk bölgesinde Alman kııvvel
riliyor":ı da Rumen radı•osıı, bu kı - !eri 8"11 Hu~ huduclıı olan Rre;tina 
laların Sovyet doırnııma;u tarnfıııdıııı nehrine ,·arm"lardır. F:ık:ıt nc:'hriıı 
talıliy~ edi l diğini lıııber \'rtmektediı. ,,ırk <ahiline ırceip geçmedilderi 

Ballık topraklarında Alnııınlar medınlcliir. rııınlıırın p·erisindı• ~O\' -
Duna nehri bölge~iııcleki harrıı?.ları. y~llnin :ı•ıl tahkinı:ı(ı \'ardn·. Biıııı. 
nı :ırttı ı·mıslarclıl'. Sov\·etlc:'r nıüic • - Devamı dördüncü aahiff'd .. --

Fransız aık~r leri 

Kııdü>, 1 (..\. S • d Dnmıırıııı renuhı 
A.) - ,1._kcri .~özcü. Urıye e 'arki,indc H:ı~•ok 

ITiiclmliril muha>ll- rnınlııkasıııda çarpı.·-
ıra eden müttefik kıı' mıılar olmaktadır 
\'ellerin kaı-,;ıın~tık- Yeni kuvvetler le se- risi kuvı·ctıeri. •ıığ 
!·arı mli~külfıtı izah f "l d'I· lanı mevziler t t -
etm;-ıttt' . Şimalrlek• er tacı ~ l ıyor maktadır. 
nıotöİ·lü ku\'V~tıerı , Londra, ~ . (A. 
. ·o !çın bir şirirlden Hı b • t d . J A.) - Selahıyetlı 
~'.'. l"kle geçelıile - a eşzs an a ye1ııuen kaynaklardan haber 
nuc ıı t · ıa··· .. S 
ceklerdil'. ('enup a birçok esir alındı ".erı 1 "111 ~.ıı:orc;. il -
bir kunı deryMı, _;-o~ . rıycde mı~tte!ıkl.eı't' 
lıın ucııııdn da buyuk hır lı:ıtaklık takvir~ kıtnlarının gelmesı Sıırıye 
vardıı·. Esaseıı Vi~i ku~v;-tleri, Tiid- şeferini t-ncil edecek mahiyettedir. 
ınür tarafında iyi tahkımat 'l't! blok- ·Tüclmiir mıntakn;ında 60 kilometre 
havzlnJ1: mnliktirleı;. Rııtn ııs ~·oltm- siınali ar,lıide Essukne, müttefikler 
d~ şfm n1i ~nr~~e bit li? ı! ~utt .. f ik- tarıü.ıncl:ın işg~I .ed!lmişt!ı-. 
!er tnrMınd~ııı. ı. Ş"a{ eaı ım,ıtır. -J?evanu ikınc:ı ıabıfede - . 



(A A.DOlUJ 

_ ..... ~:.~:~=~~hi .. ••- lzmir ve kazalarının 
("nine mıntak:ı. ıııda, bu köyden 

2 kilomeh·e şiınıılde bir mevzi istir- zahı·re ı·htı·yaçları 
dad edilmiştir. Müttefikler ha\·an 

ı·~t.'·en Ruzveltin toplarının ~ıte~i ile bu mevziden çe- Sizin de aynanız var mı? 
.eneral Ycvve- A •k h ., 1' kilmi. !erdi. Sahilde müttefikler Da- _ 

l '\ Hindistana b;yini merı a, ar- siva;;etine uymıyan J 1 1 d Sizin de a'-'nttnlZ rnr mı'!.. Fakat bu 
bBvle bir ;;özıin, Ruz mm un pe' ya muna varmış ar ır. b•• }d B } d• d J 

\. HincJi,;ta-ıdaki b d .,, ' v·eı·t kabinesinde bir H~b.eşi~tanda Bardo.~la mıntak!l>iln Bı·r teşeb us yapı ı. e e ıye e ayna, ;;abahleyin saçlarınızı tarayıp iıwiliz vaJi-:inin or- e ogrlle• dn bı ı oln k er" "7" It ll bııvunbağınızı <lüzellmenize yarcyan 
o nazır t-arafından söy " rı genera ıa . uz " ., " ~ - J t. :;ark oıduları ku· 1 e · d.l ·~ 6 h top ·ı b·r •• • d 1 d a,nıa.ra, güzel kız ve kadınların sık sık, 

ıenmı.". olmn:;ını ha'-'- ya 1 ~ır e 1 mı,. sa ra ll 1 e ı k k a a uruyor mandanlıg'•ıl'I nakli ~ J k h r·f l h l r· t l e me uzerın e ısr r "elir ge"erkeıı göz attıkları vitrin ay-
• • ' ' retle ·kar!<,ılamı ·tıı.· . ço · a ı top ar ve a\':t c a ı op ar b " İngiliz gazet<'INinde lngiltere, Hindistan- t 

1 
iğtinam olunmuştuı·. nalarına, .okağa çıkarken karşısıııda 

tiirlü türlü nıiita _ Diğer lıir gaıc e, n- Vi ·i, 
3 

( A.A.) _ Dün gece İngi- Ticaret Vekiıletiniıı verdiği bir güzü kmektediı. kıvrıla çevrile bütün kıyafetlerini bir 
ealara yol ac:ıııştır. da hazırlık yapacak gilterenin Amerika Jiz bombal'dıman ta)yareleri, Beyrut emir iizerinc mülhak-ata, yeni mah- v.ila}'.et .m~ka!fi 1. ticaı·et vekideiine daha göıden geçirdikleri endam ayha-

Dryli Ekspre e gôrc. i~in halkd·ik~ bitrı ~~izt- üzerine veniden bir çok infilak ve sul alınııcağı i<:in, buğday, arpa \'e vazıyetı bıldırmıştır. sına, ruj ve pudraların tazelenme;;i; 
A ı ı K f - tef ık o ugun } .. - · :. .. .. ,:aı•lara bir ka" darbe vurulma. ı it>iıı eğ- r .--...man ar, a - kt· g· ~. 1 ı(J'ilte yangın bombaları ıılmış ve bunun ne çavdar verilmemesi, bu kazaların ı ı -d d ., " " " :Hy~ hududuna n- Batırılan Amerikan ma. a

1
::

1
e ı cı .\7-am~ tice<inrle, yeniden bir cok ev hııı ·ıp icla re Belediye yii~de el .i >~g. ay, ~uz ~ kullanılan cep ayna,,ına ben7.emez. rıl'lar"ıı tr:ın yolun - ı:e~ e . :oı .. ~ 1' tıııun olmu~tur. Lübnan hükümeti, Lon- kendi istihsalleri ile vaziyeti ao arpa ve yuzde yırmı nı.sbe~ındekı O, dev ayna,.;ı olmadığı gibi, dewıın 

1 H
. a·_. l • w•apurları "''e ı apılm" rs.L > ı b'ı k ·k clnıeleri billliı'ilrnsiti. harmandan un imal ede. n falı. rıkaları .·t·\· 11 ,·l.~ı lla hı·,. cle~··ı·lılı·ı· 

(an ın ı,,c,ın:1 l rıg- ., v . f·k- . . . ·e\'e (raya ı..dirme . üzer(' Amerı a bir- ' " " r,
1 

ilerliYeceklerdi. t.. I e ·arı umumı\ . 
1 

·k d 
1 1 

. k 
1 

·d 1 tı· Aldığımız haberlere gör<', bıı va- ani olarak faali;~c;t h:ılınde ıken .. t:.r- · o. l.>l'nim kene i ayrİarndır, kendi içi-. beklenenler. b·ıa· ·ı . . . "'' e.'ı . ev et erı onso osuna .~ı re ı h. l . . ı ı· t . l - nl rd doku te 
0 

vakte kadar ı ırı ıne:<ını ve '" - h. t l t d. ı· .·t. ziyet l.ıazı kazıı ve na ıyc erınıızt e ış e mış ve c egırme e en · - min a.Ynasıdır .. Öyle bir ayna ki, ~n 
. . 

1 
h· lka ıın !ı· oro esto no ası ev ı e mıs ır. 1 . t f · 1 1 d eler • la ·ak hun 

\'t vveHn Hiııdi~tan re,,ının c e . .ı . - Fran:<a b:ı~kumandanı ıeneı al güçlük ere meydan verını~ ir. zmır en un ar an numun a 
1 
• . kendi kendimle ancak onun karı?ısıııd:ı 

·ı k ti l~tılm·ı,1111 ıstemck - n t d h 
1 

b l l bcilgesi geni· lıir i. tihsal sah:ısı ol - lnrdan ekmek çıkarmıştır. Sıkı !ıır eg"•lenirim. Hakikatleri ancak o siiylnr 

cl}rmesl me\'zııu - te ı . . g u··cı·ıha prote-to etmı~lll'. ınakla lıcralıel' lıir kısım kazalar u- ııezarec :ı tın a yııpı an u ıı ıye b:ıııa .. O.t usunu ııvve en. ıspanua Harı· cı·uecı·s ı· 'ct•r 'ı)ı" <er 'taraftan en z a i . h~ ıom arc ıman arı h . 1 d ı b mel 
b.:ıh:<tir. Deyli Kro- • • Ame.rık:.ı m :. ' Kahire, ~ (A.A.) _. 'eh~kte mu- buhattaıı ziv:ıde iiziim, Hitün, zeytin ııeticesinde ı:ıkanlan ekmekleı-lc ay- Bu avn:ı, kafamın duvarına asılmış-
n:kl gazete ·i. \'e~· - ·ııe Japon Batvekılı komıt::"'·ı"on, lı.e~ ''ı~ - \"lffakıyetsiz bir hücuma i~tirak e - n mı~ır giİıi diğer ihrat; maıld(•leri rıca lıiitliı; falı~·ik-ılardan. :ılın~1ll u~- lır. Ba~en. ona hiç uğramam .. Fakat 
, Pliıı umumi harpt" y • name"' ı P ırızı < ı. - den Yi~i tanklarının iirte ikisi müt- zimati y'lptıklarıııdan. öteden lıeri !ar beledıyP kımyahane;;ıncle fahlı\. bazen doğruca onun karşısına dikilir, 

l
• fk el •k' n }eklerde buJıınnıtı - f'k t k\ d f' j o!c(tl!rU gibi, ekin i~tiJı.:allel'İ ihti.vaç- ('[lirilmi'tir. keııdı·nıı· tecJkik eder, tahliller .vapar, 

ı..:ıldığı;ıı ve Rıı~ct1yı tt~ı .. >L: n.Au -·k· tarafından tahı·ıp edılmı~tır. brını kaı"ılam:ığıı gayri kfıficlir. Ye- Tahlil neticeleri ile ekml'k ''" tı~· maskemi :ı.tar, hııkikate varır, hatta a a va .ı ı ı . eık n·ın beuanatı . I) r ••talea ve LC 1. an arı v_e taı~k . a. ı lop an -
· b·ı···-· · dılekle. m ıı ,t -\ T'·d ·· d · 

1 
. 1 ııı· ma, h~uı tamamen alınmca\·a kaclnı· hırdan birer numuııe. mufa :al bır z,·ını,•ııı zam,,,ıı, btı avııanın Hne dü"erı. ın ı uıgmı yazıyor . . , . . . :- . l·ı "tk _ u mur c yeıııc en gerı a ınan · J ' " , e tayini Alman . Rus harbı ıle ya: nın harbe .gıttık<;e da~.ı faz , . ~ • . me\ zi, bu sahanın şimal cephe<iPde- e:kidcn olclıığu gibi kazabrımıza hu. 'aporla h:aret vekülr>tin• gönderil - varlığımı, yere dcvrilinreye kadar 

kmdan alakalı görmektedir. Bu yem ia~tığını gö.;tern:e~terlıı-. :'.lec\ı>1leı .' rliı. Yeni gelcı! İngiliz km·,·etleri ile lnıb:ıt ,·eı-ilnıc . .;i bir zaruret hılliııde ıni'itir. en ağır "özler, en yalın kılı<; istihzalnl'-
U yiııden sonra, orta ~ark başkuman- bütün tah;;isat layıh:ıl:~r!nı <'ıl<"arn~ı~- · miittefikler takviye edilnrnitir. Vişi- ~- la \'tırtır, hırpalar ve yere ;;ererim .. 
d,ını .iyasi i~lcrle uğraşmıyacak, bu- !ardır. I\Iebusan me.clı:;ınden rık.111 ııin Tüdmlirdeki km·vptlerini tn k _ J • d ZAB/'T' ADA Hu ayna iç ah~iyetimizin en büyilk 

· J ·· 1· 'h ) 4 5 l "l · dolwlıktır ' zmır e 1. M .. .. k 1 - - ' <l" .d k ' mı Kahlreye gıdect'k o an nazır go- :on ayı a aı • mı~". r • • : Yi~·e~·e c·:-ılı~·.ıcağına dair emm:ıreler g·=·-·-·-·-·=·-·· gozu. u ag~ •. agz!· vıc. ~n.ı, ı ra \e 
recektir. . ene ba!'/langıcınctan ~ımc.lıye kanaı ,·oktur. . muhakcmesının. ta kendı :dır. • 

:\vrıc:ı orta :;ark levazım kuman- O milyar dolıırlık tahsı<:at kalıul · Suriyede· Boks faalı·yetı• Eıırarc~lıkd. 1. 1, 1 d 1. Yaıılıslanmı a<leta tuvalet ya.par • • . . · • • ,. .·, 
1
.
1 

• . • • Keccl'ıler e • ımar \.cma e < ın .b. b • . k , . ı cı·· ıt· · danı tıııın erlılmı:. urı~f',,·e taK-ı.ı)e e< ı mı~tıı. Harekatın al/ır ge"tiO.i '-'uri.ve_,·e ·. 1 H • 1 Al' . .. gı ı, u a)ıı.ının arsısıne u uze ırım. · · · B ?6 ·1 el I· ·c'.l·· ''e " " "" 1 · 1 t kk··ıı · ra nel·ı caddesıne e asan og u ının uze - ı· 1· · l ·ıı· b .. ··k ·· a····· kıtaatı da giiııderilnıı::;tır. unun - mı yar o .trı. ı • İı gilizler mii him hkdve ku,·vetleri zmın e por eşe · ·u erı :ı "ı , '. : .k · 1 1 t \.ene uııı c ev gı ı uyu gor ugum 
' k" ı cı·ııı· c • 111"1·ıtereve ' ' · b k ·· ı ·k b · l 1 111 ı·,,.. b" 0 la rıncte lıır mı ·tar c~rar Hl unnıus ur. 1 h d : 1 •. k p ld - sa Bugün: .. . ıare · .. nunu n u n ı • . gönclermi!'ler \'C hunlaı hare1dta is- o ·soru. 'ili esı c e ça ı:-ı : g., .... ., ,_ I!,'r aralama hadisesi· zaman ar,. o gam ıga a ı ıgım . 

Yarın, Amerikanın millı bayramı- yardımdır. tirak<• l.ıağlamı!'ltır. Buna ra{rmen mıstır. Simdi!ik Kar'<ıyak'.l genelik _ Y •· • 0 • • • •• •• 1 aller o beııı uyandırır.: Bana ne ve k~m 
ıı:ı te-fülüf etme,.i ba,;:ıbide Ru7.\·el- Digcr taraftan geçenlerde hatırı. Nelıek lıölgesin~lc Vi ·i kun·etleri kuliibii j;mna 0 tik saloııundıı h:ı.ftııcla ~\.c~ecıleıdL Yenı, ~ınema oııunt} olıluğ-umu söyler .. I>aıma, başımı ege-
tin tngiliz milletine hitaben iradede- lan Ye 1 milyon dolat !ık ta:r.minatı is- mu! ·ıbil ta:llTUzch bulunm•ı ·!ar iki gtin anlrenm:ın giinü olarak tes- .\lı o~lıı .Ta\'ukçu ( emal; H~-.an og- rek ad"ta bir nevi n<>fis mürakabe i 
ceği nutuk. ehemmiyet il' beklrnmek- ~e~1en l~obin }loor '''.!J>tınından ;.;on~·a f:ık~Lt Fran ';z ta;ık,lannın lic·t~ · iki;i bil edilmiştir. B . .:::.iiheylıniıı nczrı-e- I~ S:_ılı~ ıle amlt'.rı.nda8~ 11~1a.n ,_?.'.~,~-av~ \'al!tı~ıı;ı hu ayııa~ın karııısından, ııııı 
tedir. _ ı~ıııdc lııgiltercye gıtmekte olan sı - tahı·iıı eclilmi::ıtiı-. tinde ralı~ac::k olan bobörl::r idma- g.ı se'.'. '~.1H,la ~ıc:1 l.!:ı. • •

1111 ''"..,ı ın gel;r ıçım acı .h~kıka.tlerle )'ana yanH, 

d 
• lahenrl;ızlarh ha~ta bakıcıların hu· Ab k. 

11 
1''· 

1 
.. .. . . . na ,;a-ıt 18 de b:ı~lınıc:ıklardıı·. den ı.ıı,ıl.umı.ı1.ıı. . fakat daha ıyıleşmış, dogruya dah:ı 

Japonya a. , . . . b 
1 1 

.. u cma c en uc mur ıstık,ımctınde .. . · . 1 ..., k Y·u"ılı nrmleket h·lshhaııe ııw ki h r·fı · l k 

B ·ı \•ek'ıl Pr~ıl. Koııo\·n ı"ı•ıonhr·ı undugn gemının atırı m:ı. ı c a JYJ\l- lı· rel·et arJeıı t 11 .,.·1 ı:z ktl\'\·e'Jnı·· de Ila\· SuhPylı, ,\mcrıkac a ;~evvor · • ·1 " 1 k '· ' · · fazla y:ı · a~mış ve a ı eşmı o al'll •. " s . '"· . • , ' • . . b' t•h ı ·h· " ' " ,., • • ' ~ ın n · k .. 1 k 1 I--ıldırı nııs uç u \'" ·llanmı!rtır ı B "h. d'ği 'ıitahen bir nutuk ıradede ·l·k her JH' hım ve yenı ır :;a a açaca.\ ı'.• ' ttı~I-a Fırat nehr· lıovunn ilerlh·en ~ehrınd? Yapılan ho ·,; musa >a ·a a- " · · · . · ,. · ' · ayrı ırıın.. nzen, mu ımseme ı m 
;
11

,

11

.,,
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ol~un japom-'·ının nca"k ken- ırözükmektedir. Amerika Ru") a,·a da diğ'r bir İngiliz kun·eti de Dirzora rında altın kemeri kazanmı:> o'an Bıçak ç.ekmış: . ·k . . d:i ki.ıçük bir ~eyi, kiıçük bir fikri, bir saa_ 

d
. ~o.lltnd. a ·,.

1 
.. ıru·· '·'e.ce' g·•inı· ' ha ,kahrı- alehicle ticari mü badele m:ı hiyetin - ,.1 r~ııstır cıimcl't. l.ıu .k. ktl\'\' ·ti ·\ •.. ı Jıok,;-.iirlerim izden • le lihin :ıı! .ı lırysi- .~<ar:mtıı~a1 ;;a hılp:ıı. ~az1.ınosuıı • ele ti ona gölü rür, gö;üeririm ve onun ı ) ' . , · ' , . . . • . ı· d , •l. . ı . · · · -< 1 1 c (' ı"ı . . 11 use\'111 og u kahvecı l• r ıan . .ıar - l · ·d bi . d t· ··ahı· b. b .. ·ü ti 

l\lıl \·nptıi"Tıııı '''tt>nıı,·acag·ını bu hu- ele olm.ık uzcıe. em en gc en y•nı c ı- ,,ın·etler; ·ıı .. ısıııcl·ı s·ctdetı· nıl•hn clıı • '! . , '1 . 1 LJ d Hl en .re a e a mu ır u:;; c • " e J. • < ' - • • .. •• kt . s· .· ·! . . ·h· . • • • . • . 1 ~ ' ... hosluk sn.ı rnsı\'le :s:ııc og u ı avre - t . rl 1 k .b. • ~u ta kendi knn·etine .,u,·endigını mı ) ap,ıca ıı. ıpaııı< rı eıcı .ın •plıelı>r olm'lh.'iarlır 00 . k · . • •.• k •. t ..,. 1 po a"ın:ı a ıp çı mış gı ı, e rarengız ... ~ . . ., \'aptırılacaktır. • . clıne bıca te:;hır ettıgı sı a~ c e11ı - ek ilci<' büyüyı.ip giizelle!;tiğini gi;)rü-
,..o.l'lemı~tır. . . . . . .. . Runrlan baska Amerikadan, lngil- 000 

• • FECi KAZA cliğind..'n t~tul?,ıu tur. rüm. V
0 

o ırada, aynanın içinden giz-
lıpanya harıcıyecm.ıı n ııo~lerı: terenin muvafakati ile olaC':Lk. sim-ali Sulama ışlerı . . . Attan duşmuş:ı li bir 'e: duyarım; 
1 pnn.:a harici~·~ nazırı Doyçe Afrik:ırn erzak ve petrol \'iiklli 6 - B t f 1 . . . ( ıı~aov.ı'ı yolunda l~ıllıcesme Akıncak Sehidler caddeı-incle ::=h- - Unıyor musun? .. Az kalsın bunu 

A~g~ ~ayne Çaytung gazete~inin mu gemilik hir vııpuı· k:ıfile~i hareket isi . 1 .~~ ~ra ı .. ı~l~·' ;:~ ~~~e. --:-. n!evkıınclc .'as:~ldan .aı. aba ıle .;u ge- ki oğlu RecPp. bindiği atın iirkmesi fırlatıp. atacaktın .. hi tut bunu, lıe-
h:• bır111e, 1 pany-.ının, Sovy,•tleri en P'tmis'ir İngilizle·· bun·ı e"ki(\('n b ri ı·· e.ıe ı_aıcl:ın!~ıln !ılil<1 ı ~ 1 ı.ı .:ı su ı~- tırnıekte olan 8Pfeı-Jhı;-;arlı . lehmecl iizeriıı. mliv:ızene<1ini kadıerlPrek nimse' • 

. . ··k a·· ·mn ·aı·dı&ı R . " . - . ' . , 1 • . 1 eı ıne :-ar e< ı nııs Ye alTı mıs olan pa- o<T)u Fehmi Yıik!·WI Di!Pre~mc mevki ..ı·· • • 1 t ... il•~ u u~ .. ıı "' · • o ııı, us) •1) a itirıız edivor!ardı. A\'anı kamara sın- raııın nıiktnrı (ıo._; nıil~·on Jiı:a,· h·lli-, . ,.. . : . ., .. ·.. - 11 usmıı: \P ~·aı:ı anınıs ır. Bazpn ue \aziyet ak in olur. Çığlık-
ıwrsı :ıeılan harbe Jakııyd kalamıva-

1 
b h···a·. ·· , k . a·1 •. . 1 k · " · '· a • g ınd!l yolun ını!'i olması yuzundl'O laı· a• .. ·ıta ona go··tu··rdüğüm ve kend;m 

•· . · .• ta u a ıse mun ı a~a e ı mı" •e olaca tır h· . .. .. t. . . '· 1 . · • • ""' • -c.q,pnı ve İsp~ınyollarm. ~on dahılı hüküm etin hunıı liizıım ıriirdiiı!li l !Jl· 'k: . . •· 1 "·>•>- 000 1 k . .ı~' ·lll ~ı .ı ı.ıyı z:ıpıı c_ c·nıt mı!'' e) u- OVADA YANGI N ce cok lnvmctli sandığım bir :eyi der-
h \} ı ı R ·a • o"tmi~ t ' · ·' 1 ı · eıı ıçını e -·"-'·" c :u l,u-; ·ıs·1n:ı hızh ınnı ·gL' lıa~J.,n·ı~tır ı · · ' nıu are e ere ı' .usj" ~ a ı s - <'ev.ıhı verilnıi. tiı. " nla~ıır.~ı lııg·ı e- ikiııd nrogr:ımcla da biriııci~i il be , • ',. • '· . ·. · ., . , . hal adi ve kalp bir ne:"neye tahvil eder, 

ıan~·oll:ır; iade e~mem;<inin u~utu~ re. kenrli"inc çok .rnrdım ed 'll Aı ı. irabe: ~ ;;10 ;ıoo 'ı k: .. ra .. 1 e k- Zu.\allı_:.:>r:~bayı dur~urm;ık ıçın .ara . Odenuş ka:::ısını~~ ~.'eyclag nahıye- kenardan a)aklanmın altına fırlatır; 
l:ımı ac.a~ını •iıylemı~ ve mıhver "İkıının i-t::d!-i ile buna muvafakat et-' tır. · ' c e .u ,l 'ıı · u anca ııı:ı~ııı. uzeıın~le~ a~ag-~ a •. ı~ma~ ı-le: sın7 b:ıglı. ~ure ko~·undcn Mehmed _ Aldaıımıı .<Jer!.- aldanma!. Evet 
hıır•ketının Avrup:ıyı bıran ~·Ynılımi,;tir. Belki de Fr:ııı-;an da tatnıiııl Program 1947 ~onun·ı k'tdar tam·lm mı~ 'e tekeıl.elde~.·ıı .:1lt.ı_.1.l <lıı"<'rek kaıı"ı HaH<1, Eleki;ı hududunda bu- aldanmanın zaruı·i ve iri olduğu za-
sıılhc kn ·usturacaj/:ını . öylerrı. tır. ;<'i'l uii"le hareket ediln~·c::tir 
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• 600 000 

• ezılnıek <tırPlıyle olmustur. lunnn tarlada çavdar bcklemP.kte manlar vardır F·ıkat bu zamanlar az 
.• · . · ı . anac:ı ı: ve o va· e ·ac :ır , " , e·- ·k • k k · · t • k · ' 
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k. 1 .. ·· · ı·--

1 1 
• k h k 000 1 en çama~ır Y 1 ama ıo;;ın a eş } a - olmalı kı a ürmelidir Ha Yeli baka-

8. ld.. .. .. ----- __ 
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ı r onum genı~ ıgııH e ıır co ata - J .. k t ıı rı -ı · · · '· ır ~ı onumu: . . • • • ılıklaı· .kurutulacak1ır . aponya mı~, ~angın cı mış, a. eş a ı og ıı yım, ıl~fol buradan, .abdal! .. 
Duguıı, grçen :--ene :'ıfor;ıelkcb!l'de fngıhz tayyarelerının Al- S 1 k el k. t 1 k . Ra ım \'e : lehmed oglu .\lehmed Bu wııa bazen beni kı<kıvrak yaka-

!
, 
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f ••. d u Ja ının an ·ur arı aca · arazı 8 t f 1 · · h'f d u ·, .. •ct • •• 1 h • 1 · · '· ' · · ·ran,::ız c onanma~ın:ı ngı:ız onan - 1.ı· • • k . 
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1 
k· .. k. . - aş ara ı ıncı sa ı e e -·- gramaz,L aı yemış ıH çe eııııl !ar H! r·ivilenıis vibi karsısına oturtur 

t f 
1 1 

k l \ ırıııcı ı;;ıınr a , , c e aı, ı ıııcı- . '!O 1 . . . 1 1 T d ' ' o • • mrlıel~~. ?r:~. ınlr ankyaı21 :ın btnt::rrluzııbn manyaya a ın arı ~inde !l00,000 ılekarcltl'. bu ;;uretle, her verıni,tir. Almanya. Rusya harbinden :--b-arlmı 'e .. ( on~ım. ar, ZI .< a ili ın e ha~lar :-üylenmeğ<:: 
yı onumu o ma · muııa<e e ıy e u 
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ı·ı ak f·. 
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... 1 clogJ.an vaziyet qtJnız bu iki devlet a- u ıınan ını.;ır Ye 1'CStanr aga\,'. arının - s~ıı <le rirnkaı .. ın '.. :::len de 

~· l. hk' 
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1 
., .. . • . sen~ e.< e N ı ec~ .ız .ı m,ı sn ~ uzc e . · ,. . . . . .. .. k'· . , •)oo 1. . k . , • . . .. . . • .. .• ı >.L ı .Lrıı;: gazi.! ( eıı :;ıc e e't ı ne~ oeı ın ... (A.A.) - Du><m,ııı t<1)- l?O ·ı · . 10 , 1,. 1 .1 .. ·k·lra"ında "ecen bır harı> gıbı ba,;ıt bır ~<1pı.ı .aıı }anmış, ~ ır.ı ı,\rne- adı bır muratlık derva ıııda yu-

. t kb h'd' l .. l l"Ol l ·d·· · r · ,- llll\On\e .nN, mııarıı "· !'d h 1 .... t .. H . ı,·:,·a ynpnr:hı . tıı· .a. ı~e< le rı eııl - ı ~ are en un g~ce ~ıma ı ga.rbı Alman- yüz mil)·on liradır. Bu ~uretle ~;, isleri. mii .. :ıh~cle ile göriılmemi:ştir. Hacli>1e- ın c ıı::ı' ~u zarar gormıı11 ur. a\'- zliyor:sun.. Cemiyet içinde kendini 
• raıı ız lıa rıye ı:ıının ın~ırn arını ya~ııı_. :nuhtelıf m~hallerrne yangın 

9
::

7 
cl<.'n !> 17 ve olı1,:ık ii7.ere 10 y.ılda t Jer en büyük bir :ı;:im \'e dikkatle ta- v:: •• r •. ~ııc 'e ı:a\'tl:ır sapınclmı yapı- iyi, temiz, kun·etli göstermek için ne 

a .~rn.~ lalr vek:ı • 'l'rhml~ıı~uıı khlı~·. mate.m ve Bıı~ı ılkak b~~lb~llaı:~ atmı~laı dır. İ tıımamlanaı:aktır. Kunı lulac:ık hatak· I kip edilmektediı·. Hazırlıklar yapılmak- 1:.n ıkı hay\' an .. dal~ıı .. dl ıı .. ~:~nıl ı kt an ~aklabanlıklar, ııe akıl oyunları yapı-
guıı~ o ıra ırn ıı ıııııı tl' · ıl et mı • ır aç 'ı''! o mu'i n yaralanmı~- !ık aı .ızinin 1'ı,·tneti ,16 milvon :;ulan- tadır. Yalnız :ı:-keri ihtilaflar değil, rıııra yangııı sonı uru nıus ur yor, ne zeka fırıldakları çevirjyorsun ... 
lerrlır. tır. Gece rlafı lıataryıılarımız ve ay -'mak sur ·tile aı:tar:ık arazi kın:ıeti 1 :3 :>'1.ıliti.in dünyanın \'az·y ti ,e cliğ•!r rlev- x Daha demin, n fret ettiğin bir ada-

Amerikanın c.ıl~r~ı:ııı~. t~:,~fın.~ıa~ :1 rlüsm. nıı tay- milyon liradır. • · ıletlc.r!n temayülleri ve bu. clevl~tler~n FUARDA PiY ANGO ma sakal veı:~~ıı: .. Dah.a bira~ ev~·el.'. işi• 
vaziveti: ~ aıesı du~u.ıulmuştur. .. . \ Biı· habere ıwzaran t; <fo. cirnrın- dahılı ,;artları :jOrıılnır.7. bır takıbr ta- ne elvermed.ıgı_ıçın lı!r hak~~ati oyle-

.\!T'C'rihanın mih,- rlı· mlina~e 1rntı Londra, .~ (.-'LA.) - Ro~ ter aJan- claki sıı h'>dsatı ,.
1
, .\l:ırnıara göliin" bi tutulmaktarlır. ..\Iilli pi~:ıııko mi.icli.iriyeti fuarda nıekteıı çekıııdın.. <,:ok degıl, buraya 

Llıkkate :ay:ın ~.·ekilcle ız-rrginle~mek- ~ınclan · ı 1 °'"t'" 0 · ı b.lh l l l b 1 k.k ·· k f k . • . ·. doğru k. nal acma hazırlıkl:ırı il~rle- .,u ıın uııyac a Hı ı a,;,;a ya mı lıır pavi:on h:ızırlatm:ıktadır, Fuar ge mec en e c a ·ı ·a oııce, rn an ço. 
teclir.B-:ıhriye nazırı Kııok~ ırnzeteci- lııgılız beıını · d ı J · · k• ı ı · · · l'k ı ı f b. 1.. .. · • 1 · l. A . ., . . • ıı.ır mı: n layy:ırı> <.>rı, mi~trr. ı .. ar -.a m.enı e rn ınıızı a a ·acar P< en günlerinde milli µiy:ınko ke~ielesinin t'Jıa ır c u:şunce ıçın< e u ı ve c rnman, 
.l'r tnplantı~ında ,:::;ki be,·:ı.natında ı-- sı~ıali ~aı·bı Almany:ıya raııtıkbrı 1 ~in:<Hd'n, c: •diz sıı,·u ile 10 bin ılr.-· \'.tr.i~·etiıı inki~afı lıcklenmektediı·. ja- Izmirde çekılme::;i için de icaherlPn bunu kim,;eler his. etmesin~ di~c üzli-
rnı· e.mi:<tir. Hatırlard·:.ı· olrltı<qı ver- hucıımlarda Rremen Koloııy:t ye karlık aı·:.ziııiıı ,;ıılaı;nı:ısııı:ı lıa>'lan pon milleti :;ogukkanlılıkla harek'et el- tl'rtilıat alınmıştır. li.iyonlun. sen de iki yüzlüsün .• Baııa 
l 1 ile, nazır, Amerikanın hal'b" girme. Dıızl.ıurgu lıombardıman etmişlerdir.' mıstır. ın••li ve imparatorun azmine uyarak geldiğin zamanlardaki halinle meycla-
,;i lüzumunu :~çıkça lıildirmi ti. Dir Dremene hü~~m, lıilhaş,;a ~irldetli nı. 1 )'eni ;jO milrnııluk tah,;i:;atlıı Anıt· onun çi:ı:digi yolda yürürken en ufak l:D- B!I- na, cemiyet ortasına çıktıgın zaman-
Amerika gazetesi. bu he,·anııttan m_~ıstt~r. fng~lı7; tay) areleı ınrlen döı'- dolunun reııııp. ":~hiEnclcki lıiitlin Ak- bir hata yapmamalıdır. • ?. A _ • • !ardaki o parlak, o sahte, o çekidiizen 
hah-: ile, heniiz ,;ulhü korumak dıı donmemıştır. l deniz, Hataı· Orta Anadolu Porsuk, Tokyo, ;.ı (A.A) - Alman ve tlal- - -: verilmis, u yontulmuş, incelmiş, uy· 

lstanbul beledl
·yeSl.nden ·. Sakan·a, K;;ılırmak, \'an '\'e Dicle, yan elr.;ileri, hariciye nazırı Matsııoka- durma halin, ruh ve hiiviyet göriinii-

Tahmin bed li 
:t8587,50 

4200il,1G 

1Ik teminatı 
2894,06 Cerrahpaşa, Ha ·eki, Beyoğlu ve züh-

revi hastalıklar hastahaneleriyle Zey
nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiya
<'ı için alınacak 144,500 litre cirr si.it, 
::8,000 litre pa;ıterize siit w 7SO kilo 
yoğurt. 

:: 150,3!1 Cer.rahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve züh-
re\'ı ha,.talıklar ha:tahaneleriyle Zey
nep Kamil doğum evinin vıllık ihtiya
cı için ıılınacak 76~n kilo. he,·nz kara-
man eti. · 

T:ıhmin m:ılellel'İ ile ilK teminat miktarları yukarıda yazılı işi('!' ayrı 
• yrı kapalı zarf usulü ile ek>1iltm~·e konulmu;ıtur. Şartnameleri zabıt ve 
mu:ımelfıt nıildürliigti kaleminde göriilebilir. İhale1eri 15/i /!l41 salı gü
ıii •ııat on he .t" dııimi enciimencl yapılacaktır. Taliplerin ilk 1eminat 
ııakbı,z \'eyn mektupları, 9:t ı rılına ait ticaret odası ve><iknları ve kanıı
r,eıı ibrazı lazım gelen diğer ve,;aik ile 2<1!l0 nıımaralı kanunun tarifatı 

evresimlı> hazırlır::ıcaldarı teklif mektuplıınnı ihıılc giinii saat on clörrlcı 
:ıdar el. imi enciimen .. vermeleri lazımdır. :ıo 4 8 12 24!H 

Gümrük mu haf aza aıauı satın alma kom ıs. 
gonuıdan: 

1 - Deniz rn.:;ıtalan ıhtiyacı için pazarlıkkı 8000 kilo benzin, 5100 
kilo mazot, 1000 kılo kalın makine yağı, 100 kilo silindir ynğı ve 
38 ton Javcmariıı maden kömiirü . atın alınacaktır. 

2 - Derhal te~liın ı;rırtiyle ve kimye\·i tahlile tabi olmak üzere ver
nıei(e istekli olanların 3-7-!14 l cumartesi günü ~aat l O da ko -
mi yona müracaat etmeleı i ilan olunur. 2511 

Manisa Cumhurıuet müddeiumumiliöinden: 
.\lani;:a ceza ıeviııin l haziran !Hl tarihinden 31 mayı,; !l42 tarihine kadar 

olan bir . enelık ekmek ihtiy:ıcı pazarlık ;:;uretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
~·e\·mi ihtiyaç 431 adet 730 gram ve sen lik ihtiyaç 15 ,000 adet olup mu
hammen bedel l.ıeher ekmek !J60 gramdan 12 kurus :378 santim hesabiyle 
t!Jü57 lira 24 kuruştur .• \Iuvakkat t minat 1466 lira 7n kuruştur. Pazarlıkla 
hale 26-7-!141 cumar ;;i gün(i :;aat on birde i\Ianba C. müddeiumumiliği 
m:ıkamıııda yapılacaktır. Toliplcriıı kanunun tarüatı dairesinde wminat 
mektuplar.yle beraber mezkür gtin ve ;1aatta müddeiumumilik makamın-
da hazır bulunmaları ilan olunur. 4 6 10 14 2318 

Jl-eriı.< Tıına, 8ak:ırrnnın d~nize dö . yı ziyaret etmi~I rdir. Nazır saat on BUGONKO P ROGRAM şün ııe kadar farklı!.. 
kiildiiğü yeılerdeki :·u i,;leri 1 ,_ııth olu- beşte ele kahine müzakereleri hakkın- 7.:ıo Program, 7,:ıa hafif parçal.:ıı', Haydi, utan bir:ız, sıkıl yiizün kı-

' nacaktll'. Etiieller taın:ı~ııen hazırlan- ela maliımal almak i:stiyen Sovyet bi.i- 7,-l:i Ajans haberleri, 8, hafif parçalaı· zar:<ın ! .. 
mı.:tır. yük .:>lçi<iııi kabul etmiştir. prngramınııı devamı. 8,:30 evin :;;aati; Of, IJu aynadan çeklikıerim : .. Sizin 

---0 00 12,30 program, 12,:3:.1 peşrev ve . amai- de böyle birer aynanız var mı karile
leri, 12,45 ajans haberleri, 13 hafif rim !.. Gerçi o, acı söyler, bizim yal
!jarkı!ar, 1:u5 karı;;ık program; 18 dızımızı kazıyarak a ıl yüzümi.izü 

Lizboıı. 3 ( A.A.) - Portekiz hari- Ansızın ölümü ile aramızdan kaybo fasıl sazı. 18,gO konu'inıa: memleket meydana çıkarır amma, zararı yok, 
ci) (' nazırı İı-panya - Portekiz ııra;;ın- Iıın ~evgili İbrahim Son'erin cenau po,;tası, 18,40 radyo orkestrası, J!l. o gene bizim en iyi dostumuzdur. Ona 
ela lıir ticaret muah~desi imzalandığı- merasimine i~lirak eden ve taziyet liit- konıısma: iktısad ;;aati. 19,15 rııdyoısık sık bakmak lazım ve faydalıdır . 

iSPANYA · PORTEKiZ Aleni teşekkür 

• ıı bildirmi~tir. fuııda bt~lunara~ a~ımı:ı:a ortak ola.n ork~sl_ra~ınıı~ de"'..a~ı, 19,:rn Ajans ha-!Ben. asıl böyle bir. aynad~n. mahrum 
----------------- ,·e te.<ellı vesılesınde bulunan azız berlcrı, 19,40 kla:<ık program, şef:lolanlara acırım .. Ne ılersınız, haksız 

Ak/ıi.~ıır İlTrı 111r1111ır/11ğıuuin11: dost v~ tanıdıklarımıza sonsuz te~ek- :Vlesıı: Cemil, 20,15 nıclyo gazetesi, ml'yım '!. . 
Akhi~aı· merkez kooperııtifine :n32 J,:ürlerimizi ,;unarız. 20.·15 solo sarkılar, 21 ziraat takvimi! ÇiMDiK 

lira 78 ktıl'ıı') •ıorcundan dolayı ipotek Refikası Oğlu ve toprak mahsulleri l.ıorsa. ı, 21.101 000 

li Diraıı Tunanın nsağıda yazılı gayri , afiye Son'er Kem:tl Son'er temsil, 22 radyo salon orkestrası, 22,HO INGILIZCE KURSLAR 
menkııllerinin açık artırma suretiyle Kainbiraderleri Ajans haberleri, 22.45 radyo salon 
satılma,;ına karar verilmiştir. Faruk Simsaroğlu Ferid Simsaroğlıı orke~lra,;ı programının devamı, 22.5!l Tam ve mükemmel bir şekilde öğ-

1 - Sakar köyünde 195 M2. içeri- Fehmi Sim:;:ıroğlu yarınki program ve kapaıııs. re'tinceye kadaı· kadar devam etmek 
sinde kerpie; iki yer oda bir ahırı havi ··---.--- -------- iizere Halke\'İndc İngilizce kur ·Iarı 
bir eviıı 5 el~ 1 hissesi, ZAYİ l::miı n.~liıfl'- ildııl'İ lıukıık lıcikiıııli- açılmı:;i1.ır. Ru kur:ılıırı11 İngilizceyi 

2 - Avni kör dikilita~ mevkii ne!" İzmir Als:ıncak Türk Şefkati ııoka- fiiııdeıı: . hiç bilmiyen, az bilen ve daha ıyı 
9018 ?112. ·60 a!l-~~ç zeytinJfğin lıt>şte 4 ğıııda 6 numaralı haneye ait 2608/ .vJünire Ayturay tarafıııelan kocası bilip de ilerletmek i~tiyenlere ait ol
hk<esi. 45~~. numaralı tasarruf vesikamı zayi Eşrefpaşa Hata~ cadd.e;;inde Tokııydın mak iizere iiç kura ayrıldığı ve kavıt. 

a - A mi köy Çanmltı mevkiind~ ettıgımden bugünden itibaren hükmü ~okak 8 No. ve yıne ikınci Karataş Tok !arın 15 Temmuza kadar devam e'cle-
ı hekt:ır 6fi77 .M2. :1.J. ağaç zeytinliğin Jrnlmıyacağı il:ln olunur. aydın ~:, :rn.1 .~okak S No. lu evde Şe~·i~ ccği öğrenilmişti!'. İngilizce Öğren _ 
amamı. . .. .. .. Alsancak Türk Şefkati .okıığında n:tmı _clıgerı boşnak Şe~ket~ ~er ıkı mek i~tiyeıılere t'<lvsiye ederiz. 

1 - Aynı koy Goztepe mevkıınde 6 numaralı hanede Dramalı adresınde c;ıkarılan davetıyeııın ıkamet 000 

2 hektar 7375 :VI2. 68 ağaç zeytinliğin Muazzez Pükez :~h~nııı me_r;huliye~in~. mebni bilfı teb- u· NIVER"ITELILNR EG-LENTISI 
,nmamı. -- lıg ıade edılrne,;ı uzeı ıne A ııaclolu ga- ~ 

5 - Ayni köy köy içinrle ·198 112. le talip zuhur etmediği takdirde artır- zclesinin 28 haziran ~J.11 tarih ve 8572 Şehrimizde Luhınan İzmirli yük -
tahtan· ve fevkani ikişer kerpiç oda. ına on gün uzatılarak ikinci artırma .~ayılı nüsha~iyle :3.7.!l-11 perşenbe gü- sek tahsil t:ılc.., <İ, bu aksam iC(in 
dan .ı odalı .lıiı:. evin tamamı. • ı.1~8-!lcll per.~enbe günü a~·n.i yeı: ve nü mah~~mec~e .~~zır bulun:.naııı.z ila- Şehir gazinoımnda çok ze~gin, siir-

6 - Aynı kcw mezar arkası mevkı. g,l.ltt? muhammen kıynıetının yuzde nen tcblıg edıldıgı halde muddeıaleyh prizlerle dolu güzei bir e<tl 'nce ge-
inde 6:~86 :M2. 42 ağar; z?~·tinliğin be • yctmış lıeşine hıı.kılmaksızın her kaça Şerif namı diğeri Şevket mahkemede cesi tertip etmislerdir. 

0 

" 

t~ 4 his,;e,;i. • çılrnrsa k. li ihalesi icra kılınacaktır. hazır hulunmadığınclan hakkında mu- ____ ~ 
7 - Ayni köy değirmen mevkiincle ffarcı, dellfüiyesi ve teslim mmırafı amclei ı?ıyabiye icra::ıına ve muhake

:12~0 M2. tarlanın l.ıeşte ..ı his~e i. ,ılana ait ;;atış pe.·indir. Bu gayri men. ıııenindo 12-7-!lH currıartesi günü saııt 
ı.ı - Ayni kiiy mni me,·kide 3306 .\12. ınıller üz rinde bir hak iddia edenler ona 1.alikine karar verilerek usulen 
,arlanın tamamı. ,·arsa il:ln müddeti icinde icra daire~i- taıızinı kılınan gıyıLp kararı tebliğna-

lzmir S1cil T ica ret ·Me .. 
ınurluğundan: 

9 - Işık köy Kala ci\'arında 2 ht!k ııl.! mliracaatları ıiksi halele kayıtları me~i mahkeme divanhane!;ine talik e- cNihat Erkun> ticaret unvam ile 
tar 3!!01 , f2. 7.., ağ:ıç ;').j tiııl!ğiıı tama tHPU :sicil ince ;::abit 0Jn1adıkça paylaş- dilmiş ~lduğundan rrıiiddeialeyh Şerif İzmirde odun pazarında şerbetçiler çar 
mı ki cenıan cloktız parça gayri meııkuJ ıııayn giremezler. Taliplerin gayri namı clıgeri Şevketin tayin olunan gün sunııda 13 numaralı mağazada mani-
4-8-!J.ll pıızartesl glinii Akhisar icra rrıenkullcrin muhammen kıymetleri - \'e sar.tta mahkemede hazır bulunması fatura ticaretiyle i~tigal eden ihat 
dniresind~ ;::aat on birden on ikiye ka- ııi~ _Yüzde yedi buçuk pe,v :ıkçe.~i veya veya bir vekil göndermesi aksi takdir- Erkumın işbu ticaret unvanı ticaret 
dar atılacaktır. O gün bu gayri rneıı. rrııllı lıankaların teminat mektubunu de bir daha mahkemeye kabul ettiril- kanunu hükümlerine göre :ıicilin 3052 
kullere konan mUhamrnen kıymetin ibraz etmeleri ve muayyen günlerde miyece.ğ! tebliğ makamına kaim olmak numarasına kayıt ve te~cil edildiği ilan 
yüzde yetmiı beşini dolduracak bedel. jcrııya mürac atları ilaJl olunur. 2öl0 ürere ılan olunur. olunur. 2525 

-:•••ıtJ u. s 4 ... ,. 
1: 
1 
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zmir Levazım Amirliği İldnlar~ 
~·i;.;-ı:;~;;··;iiii'·s~t=Ai:::··K:b;;;;:;d-:;;······ .............. .-
1- Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kil..Q,suna 40 kuruş fiat 

tahmin edilen 300,000 kilo sığır eti 15-7-941 salı günii ,aat 16 
da kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Tutan 120,000 lira ve ilk teminatı 7250 liradır. 
l>- Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lstPkliler teklif mektuplarını ihale giinii ihale saatinden bir 

hlr saat evveline kadar Çanakkale askeri salınalm:ı konıi,yo-
'buna verm !eri. ıs 26 4 12 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
l - Azami 50478 ton kuru ot balyalı veya teli ciheti askeriyeden 

verilmek suretiyle balyalı veya doküm halinde teslim edilmek 
şarti~·le kapalı zarf usuliyle ;;atın alınacaktır. 

2 '--- Tahmin edilen bedel balyalı için :\028680 liı :ı teli ciheti ~s
keriyNlen verildiğine göre balyalı 2523900 lira diikiinı !ıalın
de olduğuna gore 2019120 liradır. 
İhalesi 14-7-!J4l pazartesi günü saat 11 de yapıhıcaktır. 
İhalesi toptan v yn gruplar halinde ,·eya kısım kı•ım d" yapıh
hilecektir. 

fi - Şartnamesi her gün konıisyond:ı göl'ülelıilir. 
il h.-tekliler nı~zkür gün ihale •a:ılinden bir ııaat evveline kadııı· 

talip olac'llkları miktarlara göre kanuni ilk teminat nııı~IJ~z
lnnnı ve teklif mektuplarını topkapı mallepe•i eski askerı 11"e 
binasındaki askeri ııatın alma konıiı<yonuna vermeleri. 

25 2fl 4 1 o 
l:ıııWıı:: l.eYuım Amirliği Satın Alma Komiıyonundaııı 
J ~'Beher kilosuna on yerli kuruş fint tahmin edilen - 36000 - kilo 

Süt ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konalnıu~tur. 
__, l'ksiltrne 10/Tenı. 941 perşemhe günii snııl 16 Kışlada tımir le-
~ vazını amirliği •atın ı:ılm:ı K[). da yapılacaktır. 

3 -:, Hepsinin tahmin edilen tutarı _ 6120 - liraılır. 
4 - Tfl!Jinatı muvakkata akçası _ 459 - liradır. 
5 .,_ tnamesi komisyonda görüiebili r. 
6 -- iltmeye iştirak edecekler hanuni vesikalariyle wnıinat ve tek-

1 mektuplarını ihale saatındıın "" az bir saat evvel komisyona 
""1'm·ş bulunacaklardır. 24 29 4 8 

hmir Utıa.zım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - B@er kilo•una yirmi kurus tahmin edilen 48 bin kilo )'Oğur! 

i acı kapalı zarf usulü ıle eksiltmeye konntu•ştur. 
2 -- Ei:'tıtltme 10 temmuz 941 perşenbe günii saat on altıda kışla

da izmır levazım -arnir!;ği satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tut:ırı 9600 liradır. 
4 - Tem nat muvakkata akça•ı 720 liradır. 

5 - Şartnamesi komi yonda görülebilir. 
6 - Ekalltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile temin-at 

teklif mektuplannı ihale saatından en az bir saat evvel ko-
mlQona vermıt bulunacaklardır. 24 29 4 8 

- lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundaaı 
Miktarı Beher Kilosunun Hepsinin tahnıin edilen 

Nohut 
Bulgur 
Pirinç 
Kuru fagu]ye 
Sadeyağı 

abun 
oz şekçr 

tea 
akarna 

Ek-ıltmenin şekli 

Kilo tahmin bedeli Tuarı 
Lr, Krş. S. Lr. Krş. 

16 00 4160 00 
23 00 9660 00 
41 00 12300 00 
24 00 8640 00 

26000 
42000 
:ıoooo 
:J6000 
24000 
20000 
24000 

120000 

1 15 oo :14800 00 
43 00 8600 00 
19 00 11760 00 

24000 :{3 
00 96tıO 00 

7920 00 
teminatı muvak

kate akcesi 
Lr. Kr. 

ihale tarih gün ve sn:ıti 

A~ık eksil!me 
kapalı zarf 

'.\12 'hl ıı Tem. 'il ı ,·uma giinü s:ııü 10.:JO 
721 50 T•·nı. !111 cun." günü ;;aat 11 

) • • 
!122 50 • Tem. 941 cuma giinii sn:lt 11,:ıo 
648 00 _, Tem. !ı.t 1 cuma günü s:ıat ı;; 

2610 00 • Tem. 941 cuma günü •:ıat 1;;.:ıo 
G•l:l 00 Tem. 911 cunıa günii sa:ıt 16 

• 
• • 

• 
> 

882 oo Tem. 911 eurna günü s~at 16.~0 
720 QO 12 Trn. 9 ıı cumartesi gihlli suııt 1 O 
:i!lt 00 • T. m. Q41 nrn'.lı-trsi günii sa"' 10.~0 • 

1 Yukarıda cins ve miktarı .:azılı dokuz kalem. :rzak ayrı_ a)"rı 
hizalarnıda yazılı tarih gün ve ..aatler~le bııı." açık" ~k~dtme 
·uretiyie diger sekizi kapalı zarf u.'ul~. ıle ,,,tın al..ı.<r,ıktır. 

'.'. - Eksiltme kı laclıı izmir levazım arnırlıgı satııı alma '.<ooııis;·o-
nunda y11pılacakıır. . .. .. . . 

:: - Şartnameleri her gün kamı-yanda !'oruleuılır: . , , .. 
.ı.ı - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunı vesıkalaıı \e tem.ı.atı)ie 

açık eksiltme için muayyen saattaıı evvel kupalı zarf •5ı" de 
teminat ve teklif mektuplarıııı ihale S'llatından en az hır saat 
evvel korni~yona vermiş bulunacaklardır. 2-l 29 4 9 

fmnir levazım a.;irliji. satın alma komiıyonundan ! 
Cinsi Adedi 

Bakır yağ tavası 1000 
Bµkır kevgir l OOU 
Bakır karavana 10000 
Bakır kapalı bakraç ı 0000 
Bakır büyük kazan 4711 
Bakır küçük kazan 250 
\ ukarıda yazılı altı kalem bakır takımı aıınacaktır. . 
Pazarlıkla eksiltmesi 8-7-941 ·alı glinii saat 14 de tophanede ı'tan-

bııl levazım amirliği satın alma komisyonunda ı·apıiacaktır. 
Hepsinin tahmin edilen tu,ırı 217.~180 lira olup iik teminatı l'.'.149 

lıradır. Numuneleri komi'~ onda g<ôrülebilir. 
isteklilerin belli gün w vakitte konıi,yıına müracaatları 

İzmir levazım amirliği oatın alma komioyonundan: 
- Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem odunun 22.7-9.11 gü: 

nü hizalarınd·3 gösterilen saatlerde kapalı zarfla ek$ıltrnesı 
yapılaca·ktır. 

~- Şartnameleri her gün korni.;yonda görülebilir. 
3 - 1 teklileriıı belli günde zarfların açılma;ından en aı b;r ~aat 

önceye kadaıı teklif meklaplarıııı kanuni vesiblariyle b;rlıkte 
nıakbuz karşılıgında Fındıklıda satın alma korni,foııuna ':er -
mel eri. 

Cinsi Mikta11 
Ton 

. lu. bedel İk . Tc. Ek-iltnw 

ODUN 
ODUN 

3000 
3840 

Li Krş Li. Krs 

60000 
7C800 

4250 
4:;oo 

4 \1 1 ı 

İzmir levazım amirliği satın 
Cinsi 

alma komisyonundan: 
l\f iktarı 

Büyük bakır kı:ız:ıu :;o 
l{üçük bakır kazım 50 
Bakır kapaklı lı-akrae ı;oo 
Bakır karavana 500 

:-:.ant 

Yuk:ırır!a yıızılı dört kalem bakır nıa)zenıe a!mac-~ktır. 
! - Paz_arhkla eksiltnıesı 8-~-!l~l salı günü saat ı.ı,:ıo d~ .'oı:hn,ne

de I tan bul levazım ıırnırl.gi satın ılmn komi.,·onuııd-1 'ııp ia-
caktır. ' · 

'l - Hep-inin tahmin · ı!Hen tutarı 15.050 lira olup il~ teır·natı 
1128 lira 75 kuru•tur. 

~ - ~uı~'IUne.leri konıbyonda görülebilir, 
o - raJıplefın belli gün rn ,·akitte komisyona müracaatlPrı. 4 5 

-
lzmir levazım amirliıı:i satın alma korniayonundan: 
l - Beh1!r kilo•unn 37 kuruş tahnıin edilen 647,885 kilo sığır eti 

alınacaktır. 
Z - Kapalı zurfia eksiltmesi 16-7-941 çar~anba günü s'l!at on beşte 

tophanede istanbul le\·azım tımirliıi'i ~ııtııı alma kornisyoııund11 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 8735 lira 37 kur~tur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görü lebilir. 
5 - isteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saa-

tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 30 4 9 14 
İzmir levazım amirliği •atın -alma komisyonundan: 

Miktarı 
Kilo 

50,000 Suman 
40,000 Kuru ot 
2.000 Zeytin d::ıneHi 
5,500 Yazlık patates 

10,000 ~Iakarna · 
_Yuk<lrıda cins ve miktarı yazılı beş kalc>m s:ınıan ot ve YC erzak ayrı 

nı rı P.azarlıkla •atın alınacaktır. 

lı" T·~lıplerin 7-Ternrnuz-!lll pazartesi giinii saat 15 de temina!l:ır!vle 
11

1 
ı tke kışlada izmir Ic,·azım amirliği ıtııı ·ılrn·ı komisyonunda ya-

pı aca tıı·. · ~ ~ · • ' 

İzmir ı · ı· · · t 1 _ ?-evazım. amır ıgı sa ın a ına komisyonundan: 
1 ~-<>O loıı .ııı.~n odun~ alınacaktır. Paınrltkla eksiltmesi 8-7-

.111 Mlı gunu >aat 1'> de tophanede i.•taııbul le\·azırn :ımirliği 
s-:ıün alma komisyonunda )'apılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 40,500 lira olup ilk teminatı !l037 lira 50 ku-
<) ruştur. 
., - Şar~narnesi ve evHafı komisyonda görülebilir. 

_..!_---:... Ta!ıplerin belli vakitte kornis.von:ı gelmeleri . 4 7 
lznıir 1 · ı· · · 1 k evazım amır ıgı satın a ma omisyonundan: 
- 2000, 540, 460, 325, 1675 ton ki cern:ın 5000 ton kuru ~t Hyrı 

2 
:ıı-rı pıızarlıkla "atın alın'ıc:ıktır. 
Olun lıe~er kilosu altı kuıu~ hcs:ıbiyll' her paı1inin ilk temina-

n tı ona gore hesap edilir. 
" -ta-zarlığı 14-Tern-941 pazartesi günü sanı lii de Bolayi~ <ıs
~ rrı sa.tın _alma komisyonunda yapılacaktır. 

- stPklılerın belli gün ve saatta konıisvonu rnürncaatları. 
fzmir levazım am" ı·- · . . 
1 ___ R . , ır 11'• ~.atın alma komaayonundan: 

. e_he'. k~!osuna ruz elli be~ kuru~ fiat tahmin edilen 70.000 
Htmış 111 kılo sadeyağı kapalı zarf usulivle eksiltrne~e koıı-
mu~tur. · · , 

2 - 1Eksiltrn
1 

!' <!l-Tenımuz-941 pazartesi günü sn:rl Önaltıda k•slada 
zmır ev•tzın1 · · ·r· · ··. ., _ 1I •· . ' • '.ımıı _ıgı <atın alma komisyonunda yapılııcnktır. 

" eıı~ının tahrnın edılen tutarı 108500 liradır. 
·l - Ternınat ııı.uvakkatası 6675 liradır. 
5 - Şartnamesı komı.,yonda görülebT 
6 - Eksiltme\· · ·r k d ' ır . ·• ; _e 1 ~ ıra ~ ecekler kanuni vcsikalariyle teminat 

teklıf rnck~uplarını ıhale saatinden en az bir saat eV\'"l komis-
yona vermı~ bulunacakl'1rdır. 4 9 14 ı 9 -

lzmir vilayeti daimi encümenin
den: 

. . İzmir . ~eml<>ket. hastanesinin aşagıda yazılı ihtiyaçları 23/ 6/941 ta
rıhıııden ıtıbaL·en bır kısmı 15 diğer kısmı 18 gün müddetle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

. 1 - 54000 kilo 6820 lira 20 kuruşluk Ekmek, 1980Ô kilo 10098 
lıralık koyun eli, 12480 liralık ilaç. Kapalı zarf usuliyle 717 /941 pazar
tesi günü saat 11 de. 

2 - 25200 Kilo 4284 liralık Süt, 25200 kilo 4032 liralık Yoğurt 
55000 kilo 1100 liralık Buz, 10800 kilo 4536 liralık Sığır eti. Açık ek~ 
siltme ile 7, 7 ı 941 Pazarwsi günü saat 10 da. 

------- SAiılf~ 3 

Ordu ·hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

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

M. 111. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 t.alebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulunduklan mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

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

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

6 - Okul lG Ey!OI 1941 de tedrisata başhyacaktır. 
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 görıneğe 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuk.ıırı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poliBçe 

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

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

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit 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 masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir tanhhüdname 
vuecektir. it! ,;rH~ 

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 va..-ıtatiiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lüğüne gönderileceklerdir 
10 - .1.1üraooatlarııı Agustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. , 
11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

makamlar tarafıııdan kendilerine bildirilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
a.i t olacaktır. 

~ .. Ankara Merkez Hastahanesi BC!l 
ve Okuı Müdürü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 

Tabibi 

17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Ha.zirıın 
ı 4 7 ıo 13 16 19 22 26 28 Temmuz 1 4 7 10 IS 16 19 
22 26 28 SO Aiiwılos 941 (180') 

3 - :1150 Kilo 5040 liralık Sadeyağı, 4050 kilo 1539 liralık Ma
kar.na, 4500 kilo 2025 liralık pirinç, 2250 kilo 562 lira 50 kuruşluk kırık 
p~rınç: ı:rn kil? 97~ liralık Çay, 720 kilo 446 lira 40 kuruşluk Zeytinyağı, 
4a0 kılo Hı; !ıra .,u kuruşluk Tel şehriyesi, :lOOO kilo 800 liralık Sabun 
J :500~~ilo :ın.; liralık. Ye~il sabun, 3000 kilo 270 liralık Çamaşır sodası, 500 
çıft rnO lırıılık Terlık, 2000 metre 500 liralık Kefen bezi 500 kilo 103 lira 
25 kuruş Petrol, JOOO kilo 240 liralık Ağaç kömürü, 40 ton 400 liralık 
Soma .1.Iaden kömürü. 

* ________ ............................... , 
• 10 7 '9·11 Per~embe günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale olacaktır . 
F.ksıltmc :·e. ılıal<>leri lzmiı· \'iliiyeli D:ıirni Encümeni dairesinde yapıla
c~ktır. 1 ~lıplerııı .;:ırtnaıııeyi öğrenmek üzere her giin hastaneye ve ek
'_ıltnı ;e_ ışlırak ecleceklı:riıı Hu>usi :\Juhasebeye ~· 7,5 hesabiyle rnuvak-
1.at. leını:ıat akçalarıı;ı yatırarnk alacakları makbuz veya Banka mektu _ 
larıyle ıı~uayycıı _gü_n ,.e saatlerde Encümene müracaatları, kapalı za~f 
usulu eksıltnwye :ştırak edeceklerin zarflarını 2490 sayılı artırma ek ·ıı 
m k . Si -

e . anununun tarıfatı dahilinde hazırlamaları ve muayyen saatte tesr 
etmış olmaları ilan olunur. 26 28 ı 4 (2368) ım 

. ızmir Viıaueti daimi encümeninden: 
. lzmi\' m. €mleket hastahanesinin aşağıda Yazılı ıhti~a"iarı ., 7 9 

rıhındeıı ıtılıar.:n bir kısmı l"" .. '··cı'd ti -- - . 
41 

ta-
k l t 

, diğer kısmı 20 guıı mu e e eksıltnıeye 
çı arı nıış ır. 

1) - 48 bin kilo 6062 liı-a 40 kuruşluk ekmek 17600 kilo 8976 r 1 k 
koyun eti. 12480 liı~ılık ilaç. ' ıra ı 

Kapalı zarf usulü ile 17-7-941 perscnbe g .. ·· . l ıı· ı 

1 

2) -22400 kilo 3808 iiralık s .. t 2'>,foo k"l ~ı~u ,a~ on ıı_c e. _ . 
kilo 1100 liralık buz 9GOO kilo 40u32· 1 ~ .. 1 k _ı !? 3o8.·1 lırnlık yogıırt !\o bın 

• · ı ı .1 ı :tlgır ctı 

.Açık eksillrno ile 17-7-941 per'.SCnbe günü saat o~da. 
3) - 2800 kilo 4480 liralık sadeyag-ı n500 k"i 1368 l" 1 k k . . . . · , ., ı o ~ ır.:.ı ı m':l arna, 

:ooo. kılo l~O~ !ıralı~ pırınç: 2000 kilo 500 liralık kırık pirinç, 104 kilo 
ı 80 hı-alık Ça), 6-10 kılo 396 !ıra 80 lforusluk ze ·t· . - 400 k.l 1"" ı· 1 k ı ı h · · .,000 · . • · , ım agı ı o .,_ ıra ı 
.e Ş<' rıyesı, - kıla 800 lırahk sabun, 1500 kilo. 405 lir-ılık nşil sabun 
3000 kilo 270 liralık çarna~ır sodası, 500 çift 750 liralık t~rlik; 200Ô 'met
re 50_0 lıralık kefen bezi, 500 kilo 103 lira 25 kurıısluk µetrol 4000 kilo 
210 lıralık ağaç kömürü. ı~ ton 400 liralık soma rnı;den körnü;·ü. 

• 21-7-9·11 pazaı·lcsi günü saat onda açık eksiltme ile ihale olacaktır. 
Eksıltnı• \'e ih·ıleler ,·.,rnı·r "1·1a· ~ t· el · • n ·· · · · : . • ,_ • , e ı aınıı e cumenı chııresınde yapılacak-
tır. Tnlıplcrın şıırtnarne~·i öğrenmek üıeN her giiıı h:ıslahaııeı-c ve ek
siltmeye i~tirak edeceklerin hu;usi muhasebeye yüzde yedi buçu.k hesabiv 
le rnmakkat teıninal akçalarını yatırarak alacakları nıakuuz veya bank;ı 
mektupları ile mu:ı,-yen gün \'e saallarda encümene mür:ıc:ıatları kapalı 
ıarf ıı. ıılii ile ~ksillrnep iştirak edeceklerin zarflarını 2490 <ayılı artırma 
eksiltme kanununun tarifatı dahili nele lı:czırlaınııhırı ve muayyen saati ı 
teslim dnı:ş olmal:tn füin olunur. 4 6 8 10 2527 

ızmir kız koleli talebesine 
Bütünlemeye girecek ve bu hususta yardım istiyecek talebenin 16 

Temınuz, 1941 tarihinde saat 8,30 da Ko1ej müdürlüğüne müracaat 
edebileceii ilin olunur. 4-7 

lzmir Defterdarheından: 
)luhammen B. 

Sulış No. 
147 Umurl.ıey nwhalle•i Şehitler caddesinde 1394 ada, 7 parsel 

580 :'.12. 116 taj No. lu arsa .. 

Lr. Kr. 
680 00 

1-JS l:nıurlıey mahallesi Şehitler Cd. 139-l ada 3 parsel 650 650 00 
.\I:!. 12~ laj N'o. lu arsa 

749 Umurbe;· 1512 mızraklı sokak 1395 ada 7 parsel 695 510 00 
M2. 11 taj No. lu arsa 

150 Unıurlı<>r 1512 mızraklı sokak 1-120 ada 5 parsel 296,50 210 00 
:\12. l '17 taj numaraiı arsa 

7;;1 UınurLey 1512 mızraklı sokuk 1120 ada 6 parsel 296,50 210 00 
.:il~. 47 t:ıj ııum11ralı arsa • 

i52 1.;nıurl>fı 1213 iplik cadde:ıi rns4 ada 20 parwl 3015 753 75 
:l.IZ. 71 taj numaralı arsa 

7;;3 Umur!J<oy 1213 iplik caddesi 1384 ada 23 pıır.ıel 1800 450 00 
bl2. 6;; t:ıp ııulllaralı arsa 

i54 Umur!X'y 1213 iplik caddesi 1384 ııda 22 parsel 1800 450 00 
:\12. 67 taj numaralı ar~a 

755 Umurbey 1 rn9 demirhane "okak 1445 ada 3 par;;el 90 45 00 

7717 

;\U. 10 tuj numaralı aroa 
Uınurl.ıey Şehitler cadd,.,i 
:'112. 128 tajlı ar,;a 

1:3~14 ada 1 parsel 130 130 00 

t;murbey li>l2 mııraklı sokak 
!112. ,;1 t:ıj oum:ırulı arsa 
Urnuı-Iı~y 1512 mızraklı ,,obk 
M2. 59 t:ıj ıııımaralı ";·sn 
Umurbey 1515 •,cpelçi rnktık 
,\12. 17 taj ııuıııaralı hane 

1423 ada 4 parsel 212 145 00 

1428 ada 2 parsel 152 100 00 

1H7 uda 6 parsel 39,50 200 00 

iGO Güzelya!ı :Hl uncu Rec:ıizade sokak 877 ada 5 parsel 121 121 00 
l\IZ. 3/1 bpu numaralı "rsa 

i;.ıı'.ı· lıi,.inci icro ııırmııdııfjundaıı:ı M~ııtmrıı icra mc·u1111·!ıııjıın~a.ıı: 761 (;üzclyalı :.ııı uncu Rt:caız <le sckak 877 ada •J parsel 114 114. 00 
l'enı Karnflar earsısında 7 numara- J:lır borçtan dobyı hacız edılıp Mene ' ' · " h. .:1-12 .. J, 1 kupu num;.ıralı arsa 

lı terzi Abdullah Nacinin dükkanında.~enı~ •,rnirale~ı .~ıa ıyesine bağlı De-, • ., 
ikoen ah·. . • lgırm.ndere koyunde mevcut yağ ve ıL Köprü ŞchiL .N':ızım sokağı imlidııdı 1730 ada 6 par•el 182 46 00 

• nen ıkamctgahı meçhul kalan un f~l>tikası binası dahilinde bulunan l\12. ııumnrasız ars:ı 
Şaloı~. ve_ mahdumları_ la rafı.na: . \ve lJiıı H~·a muhan;men kıymetinde olan 763 Köprü ;;ehil Nazını .•ok:ığı imtidadı 1730 :ıdu 5 parsel 346,25 85 00 
. Aksekı.b:ınkasındakı 260 lırıılık hı~- 2~ JıelRır kuvvetıncle nasyonal marka :\I2. ııunıııı"<ısız arsa 

"°d· . 1se~ıedrnız 7•8-940 tarihinde h:ıcız,bır_ıııolör_w 3 - 5 ayıık 110 santim 4 764 K .. · sitil :-<azını sol,agı iınliuaılı 1730 ada .ı parsel 292 
e ı !Ilış ve 7-1-941 tarihinde hisse se-ıko•ıne loiı banko cta~>ız> Ve2' çift de- opıu ,e · , · 
necimin beher lirasına 22 kuruş kıy- ğirn1eıı taşı ve 10 incelikte cisigoni> M2. ııumnrusız ar•~ . . 
n~e:. takdir. e<lilmhtir. Bu rnuamele~·eı1 m:ır~'~lı bir a'.let dök.me !_l~>ıe ve pon- Yukanıla ynzılı eıııvalııı mulkı_yell,,rı IK!şiıı para ıle 2Z-6-941 tarihin-
~~'~' bı_r dıyeceğ;niz var;.;:ı on beş gun par~ 9 · ı ve IJ~r. zeytı~raıı: kazanının den itib:ıreıı 16 guıı rnuddctıe muzayedeye konulrnu~tur. 
ı~ın~e ıcr_a tetkik nıerciine bildirıne-11:-7·9:1 tarıhıne musadıf pazartesi' İhaleleri ı;-7-9~1 t:ııihine müsadi( salı günü saat on be~tedir. 
~~~ ~et ııelıp bu husustaki zabıtları tet-,gu~!ın adat 11 1~ aç1ık 1artırnıa ile satı-! Tarplerln muhammen bedelleri llzerinden yüzde 7 6 depozito akçesi 

ı e menız lüzumu icra ve iflas ka- lac,.. an ta ıp o an aruı Yüzde yedi ı . ·ır mJAk .. • '. . 
nununun 103 üncü madde ine tevfikan,buçuk Pey akçui7Je ınahaJii.nde hazır yatırarak mezl<ılr ,v:unde .mı ı e mlldürlugünde müteşekkıl satış ko-
ı.rafınıza tebliiıpunur. 2623 buluntııalıırı ilin olunur. 2522 :mi yonıına mOrııca~tları ılin olu 22 4 2307 

75 00 
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SAHiFE 4 (ANADOLU) 4 Temmu:ı 1941 CUM A 

-Baı~!~~~.a•••- ~~~~! .. ,~~!!et# G. K. Dirik" ' 
mını, beyaz Rusyanın g~rp kısmı~ı en~deylı Alman kuvvetlerinin bura - kaybettik 
ve garb'i Ukrany-snın i~e bı! kısmını ış . a \'nl'ıncn, t.n rruz::ı devamdan e\·-
xal etmiştir. Fakat Hıtlerın ordus_u .> \"e l ıı:ızı }ıa :m·hkbr yapmaları ;·e -- Bu tarafı J :ıu:i ulıif•J 
~:ıktiyle N:ıpolyıınıııı ordusıı gıbı çok gNid~ kalan piyndr ku<;vetlerıııi tl oııtu idi. Gençlerlt', ıniiııt·vv,·r• 
mağlüp edilC>cektir. SoVY<'tlerin bu- l>C'klcınPleri ınnlıternc·.ldir. lerle ani ~ıyor ve ıı.evişiyorJu. 
gün kaı ~ı sında hulııııdukları me ele, Alrıı : ııı tebliğind e Uıyali-loknn aı-k . . . . • 
Sovyetlerin fa~i,;tler tarafından_ -es:ı.- bülge~indr. çevrilen Ru-ı kuvvet};.ri~ı ~t>~elı, 29:1'~1, ~at~k, ıdare ~.1-
ret altına >Ulınıp alınmıyncagıdır. tamamen imha veya esir edildıgını, gısı ve kabıhyetı yuksek, ııevım-

ephenin menfaati ve diişmanı ez - 160 bin ki inin e.:ıir alındığın; bildir- li bir şahsiyetti. Öliimü, Anado-
mek vazifesi her şeyin fe\· · indedir. mektedir. Luck btikametinde Rov - Iu ailesini derin bir şekı'lde nıii· 
Ve he:·şeyden evvel gel~e}ctedir. M br;Jge~incle şiddetli muharE:b~ler teessir etmiştir. Generale Tun• 
Daha ıazıa top, daha fazla .~ıla~, d:ı- ,,lrnakl:ı herahr.r AlnıaııJ.:ı.rın daha d h d'l .

1 
• 

ha fazla mitralyöz ve ~ >.>ü istıh:rol .,;:ırka gc~ i]deri lı:ıkkında bir hal){'r rı an ra nıel 1.er, •.e•: .r:-lra • 
etmemiz ve bütün naklıyc va~ıtala- , oldur. M :ı:ımafih Almanlar, Ru:o.la- dına samimi t .. ryetlt>r..-:ııı-zı .u· 
nnı sefe1 ber bir hale koymamız H;. • i·ın bütiin ceplıt>de <:<'kilcliklC'l'ini bil- n rız. 
zımdır. Bu harp, vatan harbidir. Ve d i l'nıektedirl~r. 

ayni zamanda Almany-a t.araJındıın C:ıliç~·ndn Slov~k ordusunun hudud- Soil d kikad •. halıer ~ıdıgunı- M·ıı" ş f d s·mde 
l'llllrei. altına alınmış bütHıı mille'tll'rin dan eıı ~17. 100 kiloml'lrr içeriye gir- ı 1 e e mera ı 

d G 1. ı za gÖrt>. Generalin c~naz- ıyı a- 1 il t' · b k b'J'<·etı'nC' kurtarılma l harbidir. diğ i V<' .J[aı:ar Ol' tı stınun xn ı c yar :1 • ~ ~ • ~ • • }['Jr Ş f'n 'Tür· mi e ının aştırma il 1 J, 

Stalin, sözlerini bitirirken herke. i, mii him arazi parçaları aklı~ı. diğer raıimi, yarın yapılacaktır. Saat Aıık:ıra, :3 (~.A) - Ankara kon- ~:udar~ ~ıezun .• :ızmltıyey~ •t ıhıcı· ~e:·i hlirük bir i~ıret olduğunu, T.iitkiin 
k l d h · · R b' k 1 ı · en·aüı\·arının ılk mezuııları. bu gene ı;ııınlerını taşı~ an a ın ~aa e ·~ J _ • ~ . • • • • •·ernıek zafer için kızılorduya ve ızı onan- t •. raftan P.Lınıt ne rını geçen ,umen ıre çeyre ka a cenaze, :ım1r merasimle diplomalarını almı~lardır. ,-~rm ı'.:;tı'r. hale rlcıgıl, 1stıkbale he;ıap • -. 

maya müzaherete d-avet etmı. tir. , e ,.\iman orularının Diııiegteı· ne~ - memleket I1astalianeıinden kal- 1 d " ~ · · d b ı l - n kons ·r 
Radyo aazeteıinden: ri ıı e doğru ilerleılikleri haber wrıl · :\I rasime, .\Iilli Şef_ t~m t. . n.önii. e :.raar:f yel.ili nutkuna (Büyük $<!- mt-cburıy t~n <' •. u ı~n~ uy;u u:.. , -
Stalin beyanatında demiştir ki: mektedir. ihtimal ki Ru,,J.:ı.r, B:n:ı - dınlacaktır. şeıef vermişler, gelış ve gıclışlcrıncle fim Yiice cumhurreic;im ve ~ayın nr- vatnvarın ılk nuvesmın mu~ıkı mt~:ı~-
- Paraşüt kıtnlarını siiratle im- rn h ~·ıı\• ı da t:ıhliyr cdec e klrrdiı'. Za- lstaııbul, ~ (Telefonla) - 'fr:ık- talebe ve hazır bıılımanl:ı.r tarafından ' h't b" 

1 
başlamış n~ lirn mekt.:ıhi olarak kuruldugunu so)-

ha ediniz ki, dilıımaıı lıir clahn teşeb- il· ll Lnck biilge. inılek i • ını:m inki,a. y:ı umumi miifett:şi ve t>~ki lznıir t1.'.2ahürat vuku bulmll~tm'. . kada~lar~m>.h .. ~a ~{ ~. ·k,inkılfıb;nı~ l<'di ve bu mektebin faaliyeti ile be-
bii~ e.mec;in, Düşman, y•alan şayin- fı cl:-ı bunu zaruri kı l makt:ı idi. Luck 1 v:ıfüi r.rııer:t! Kazım Dirik, dün Milll Şet'. ~elişlerind miidlirıyet ~emmn: a:ı ını .' t ~ uı deniv~t ha- r~ıber ~ki maarif vekillerinin kon~r-
lar uydurmakta lıiiyük bir miitehag. } . rnın hnrekC'tini yapan Alnı:nı ~(l·e ~:ıbıılıa karş ı Vl'fat etmiştir. odasınıln bil'az i~tirahnttı.>n ~onra sa- ınsnnlıg·'.' .ka~~ı .}-~?a~g~ ~~ ilu;ıu son \'ntnvar:ı doğru attıkları ·adtm lnrı acık: 
sı~tır·. Bunlara derhal mukabele et - km·vC'tlerinin heıle ı, Kirl iiııüncl e k~ ı: fıaal lıir miiddclten beri has- lona ~irerkeıı 1-.til:lal mar~ı ı;nlınmı;ı: r~kctler:n;n Jıf ı ·• ~~\ 0 ~,, . 'len- rr.nla anlattı w .Milli ı;ie!in kıymef.li 
mek l:izımdır. Ordunun gerileme i ı . .lıkirn~ta ('. atmadan cerıubı saı·ki~·e ta idi. tır. Bunu müteakip i\ lanrif ve~ılı fsı~·l:ır .~cınd~ı mt~~~~~~ ~~~frffığini aliik:ı.lnrını tebnr iiz ettir di. Vl!kil, bu~. 
kabettigı~ · "erlerde, hi1

• bir se.ı·, fob- cliicıerek Gali<". ·a \'e Punıt !.tt't'İ-<iııde- Cenaze i bıı gı'ce (Diin) Ediı-- Hasan Ali Yücel, bir nutuk knt e e- crın ~uyas~ll · 'd. "tzifelerini ba: dnn sonra yeni mezunla ra hi tap .~ .. 
" " · rl'I, mer:ısimi nc:mıs ve ilk 12 mezuna gelce.ek n1 esı bcrı?. k~ \ . :1• s~"detı·n ·ı ,-e müteakiben ht>di-.;e ''<' diplomıi'l.'ı· ' rika, yol, bina, köprüler, ıı:ıkil va ı- 1. i SovyeÜ't"İn taınnmtıı al'l.::ıl:ırına ııedcıı getirildi. Yarın sabah (Bu- . · 

1 
d b " carmış 

0 
·m ugun u ne-< ın "" . · ·t 

taları, yiyecek maddeleri vcsaıreyi dii mek. bu Rıı~ kuvveUeriııi imha !!1••11,) l·; 1• •1 ıJı."'n~ lı.·ı ~. tane.oı'nden ı:ıı- cliplomalnrıııı. tty~tro . asm~~ .kank ı- ~t . ·c:ıhlannı l)u muvaffakıvetin dağıttı.. ·t 1+!\,·1. 
tamamen imha ediniz ki, düşman gi- \. y:ı e'dı etmektir. Ru.~lar da bıın - ~;t ~ rrliclcı n'skcri ~ıN a;imle knl- riııci cıkaıı 1':rtugrul ıle nıtızı ıs- aşı) a · • ' · ·; "·~· wıı. 
rinc~ nncak bir harabe lıulsun! .. Bir' ,J: ıı c·ekinmek icirı dnha şimdiden ·lırılncak, Sl'kizd ı? Istmıbuldaıı kul- . S R Almanlar '"(':f !: , 
tek gram e~"t· bil\ ~-ul~mnsıı~. ''"\hatl:ıı~ ric-rı~ ~y_nekteıir. Rus - k:ıc-ak olnn :\Iarakn vapurile \'(' A n1erikadda • usya Ne kadar lngilizgemi i- '.' 
Var~a. ; topr: ·tn t .ıııa su u < e/na -~ l ;ı r ha ~:ıra ~· ayı a ıyl'ye · :ır:ıı· ver- Bnn<.lırnın yolilc Izmirc naklcdile- /ngiltereye y ar ını le- Aınerikaya teşekkürle· vı·dınız. Çete h:ırlıı yapınız <,. lınku ıı: olma .:ıal. rıiı, Rumen ''" iman . - batırmışlar 
lıu harp kla~ik haı1ılenlcm d e>,Vi:<lir. ı rıl nl:wırılll lı u ııoktatla g-ene h'.tl'ekrt l'tıktır. zahürleri artıyor rini bildirdi . . . 
Hu harp, Sov.veller milletleriyle_ Al - :l blm a l :> rı nıııhtPmrlcli. •• , . . . . . , n erlin , :3 (A .A . ) - Hnzır~n ~çınde 
many;, . r:ısında bir imha harbıdir. (R. G .) A lmanlara gore \ aşıngton., 3 (A.A) .- Ingı~~re'.) e :.ro. kova 3 (A.A.) _ Röyter mu- dona nma ve hava kuvyetlerımız ta· 
B.ı lıızim ı ·tiklfdimiz, hürriyetimiz - -000-- _ B t f b' · • h·r d _ yardım !'ltırehyle Ameı·ikayı mudn_faa habiri bildirivor: rniınd:ın 768450 t onilntoluk dilşr, an 
harbidh· \ e bun~a ya lnı~. ~eğiliz. ,.t:;ovyei/ere göre ılol.ınm~~ta~~ 

1 
B~~~;ok~nı \:rkın- komitı:ı;iııin lga~eteleı:de çık_a~ ~) t11: Çarşanba giinü gazetcc:ıere yap~~ğı tiı.'aret gen; isi b~tlrıl~ı:ıtır. Bunun 

~vrup~ ve A.merıkanın huı: mıl_letlc- . . . daki mevdaıı muharebe~i hemen ·hemen nam.es.ınde, ngıltere)e gemı .. a .1 e e_rı tx>~·anntta Lozovı;ki Almnn tahnkku - .ı ı 74 50 fonılat osu d enızaltıları tara -
rt, bızım safl:ı.ı ımızda ]Iıtlerız.mle - Ba~ı:ırafı 1 ıncı sah fe de - tamnml~ıımış gibidir. Dii!"manın bir tertıb~ ve e~~e. .~e~cut. taj~nıclerı~ miine kar~ı mii_c~.dele h usu .unda Ruz- fmdnn ~a~ırılmıştır. Bu n:ı., ~~~~a • 
çar?ı maktndır. Anıe ·ika ve İıı~ııt~-' "ıukavem :: ti ve hava kuvvetll!l'imi7.;n cok pİ\·:ıde, zırhlı fırkac;ı imha edil - r\merık_alı !!~~~llule:. taı afıncla~ 1i~e \·elt. Sumııer \ el!" \'e bahrıye nazırı nın mayınıe~ !ara~ı~dan -.;erdı'rı l.a -reııın yardımı d-a gelmek uxeredır. il mm·nffakı\'eili harekatı ile :ı.kamete nı :~tir Or<.lu ve hava te~ekküllerimiz gılt~r~) e ~oturülme,,ı ve . Atıf ntı\ Knoks tarafından ~-apılan bey~natlar- yıpl arın da ılavcsı ıcabetmekt.edı.r. 

Vı:ta~da.:I~r_! •. . ı ·· :·:ımı-:lll': Lı.ı.ck istikametindf' kıta- 1 ıı ;;:mı~e olabilecek bi; iıı birliği ile dü~ Pa~_ıfık~kı noktaların ışga 1 1 ~ en- dmı dolayı So\:.retler Birliğini.~ At;ıe.r i _A:r:ıc a büyük !,l1iktnr~a t~cnre~ ge-
Hurrıyetınızı, vatanı:ıızı, .;erl'ıırıı- :r.r~ mız Rovno mıntakasıııcla :;iddet- m:ını takibe lıa!!lnrnıslardır. mektedır. knya memnunı.ret ve tc. ekkurlerının rn lerı o der.ece .agır Za) ıat. \ crmışler-

zi,_ ~ile .. ~erefinizi r_rıll~, _faa ediniz. l ı i "., cet in muhnrebeler vrrmektr ,,.e 1 Hava knvvet!erimk İngiltere tica- Bir Alman balıkçı ge• bildirildiğini habe r. v~rı:ıi.~tir. ~ . dir ki , . bun ~_a r, :ra. ~:ım.:m~ıyle veya 
.\iıllı ;nuc!afna. k_omı~e~ı •"e IY.ışla~ıı~-' ı1c ·:a m eylemt>kfoclir. Düşman cemı- ret gemilerine taarruzlarına devam • • b ld . Sovyet g~zeteler.ı , ıng ı lız gazctele rı - uzun . ~ir muddet ıç ın ka:; bolmuş .:;:ı-
tır. I\omıte, ~ız t hukumet, komıte, loı . arkiye doğru nüfuz etmek te~eb- ederek 5 bin tonluk bir ticaret g(>mi:>i- mlSI atırı 1 nın sempatık neşrıy~tından da parçn- yı ab ılı r .. 
sanlı lozılor?u ve donanma etrafın - Lii.,:Jerine de\·nm etmekte, fnknt heı" ııi batırmışlnr, ingilterenin cenubi şar- Londrn 3 (A.A.) _ İngiliz amiral- !ar iktibas etme~tedırler. --~OMDOM>----
da .topl.anmaga davet ~d:r .. .. . . !rırafla, diism~nın l>u, gayretleri kı'ia - ki ve c~nı.ıhi garbi~inrle liman te~i~at- lık dairesinin tebliği: • • So\:yet ~'1.mel~s ı . a rlı~ ~·al nız 011!1adı1" Ingilterenin Orta Şark 

. :So~~~tler .. mılletle.rırıı butun ku\- ! a nınızın sıkı \'e anudanr. mııkaveme- !arını bombalamı.,lar, )Janş sahılle - Almanlara metooroloj ik malumat g~111 \e memleket~e kn~ şı ı.ı.~u"!ı h.r ... ... 
'~~leıı ıle du manı ımhaya ıia,·et e-, ti J,arı::ı vıııda kırılmaktadır. Ham rinde ingiliz avcı ve- :-ı:ıva~ tayy~ıreleri- vermek işinde .Kullanılan bi r balıkçı hılcum ~·apı)madıgını go~~e~tedır. . asken erkanı 
dı) orıım.~ . . .. . kııwe:tlcrirniz gündüz Luck bölgr - ııin bir hiicıımları yeniden akim hıra- gemisi ızıundanın ııimalinde yapılan .:\Ioskovada 1şı~ları · on.dur~e , ~n- Ro • 
. B~y Stalının bu m~t~u ~.ustenyorı inde tliiş)'ll:ın famk cüzütanıl:ırına l ;ılmıs, li'i avcı, fı av::H tayyare::ıi dii- harekat e ııasınd:ı yakalanmıs ve batı- ra r tma ve mas~e em~ kdbırl~rı g::ı •• et Loııd~a, ~ (A.A.) . - ~ne·ral . . 

kı, So\~\· et Ru!'lya, mıllı mıı~~fıı~dal k: r~ı yeniden tahrip edici muh11!"ehP- şüriilmüsliir. Bizim hir tek kayıbımız nlmı tır. ·ıkı olarnk tathık edılmektedır. ~'.!'.ona ~ark ~uv.ve~erı leva~~m ıe 
topyekun harbe geçmek vazıyetın ·l ler vermi \'e U!ikr{'~j bombardıman rnr. Gc~inin ·irmi iki kiş i lik mü rette- AROIMANI ıslıg:nc ta~ ın edılmıştır. Bu ta~ ıne ı;tl 
dedil' ve hu n~tıık ayni zamanda , ·imşitİı'. Biiktegte bir mühimmat de- Berlin, 3 (A.A.) _ D. N. B. hatı esir dü~mfüJtür. KIBRIS BOMB hep: orta şar!'ta kar:'lı~a_nacat .I?kud~ 
Almanyaya hır çok, fakat harah»lcr •)osu inf;lılk etmi? ir. İmhadan bir az evvel Sovvet ciizii - Lcfk 3 (A A) Çar AAnha. sa- ~e,,elele rle ugra.~mak ıçın co ~ü .e 
halinde y~rler hırakabile~eği~i g\i{ - ~imnl filo.suna mensup harp g<'mi- tnmları Biali::ıtokıın şarkındaki ~en - Suç üstüne SUÇ bahı 8 ~;~vrı re da;nı;-garp -. kı m;na ~ı r . fubayın burada bulunmM1 zarn-
~~-rmekt~dır. 1812 rle gr.ı ıp bı~ te ~n- l eı :miz ve deniz tayyarelrrimiz, diiş h~rden çıkmağn te~ebbiis etmişlerdir. l -tanbul 3 (Telefon la) _ ~işadır u;·ırruz •tmlŞtir. P ato!! l'ıölge:;ine bonı- ıc~ ıh: . 

3 
(AA ) Orta ş:ı.rk yeni 

buflc erı <:laralk genc~r22 khnzımnfıla m::ıın ağır cl:ırbeler indirmek . uı·r.tiy- Sov)ct kıtalarının dôrt lıUc-umu tnrde- i htikiirınd;n iki sene siirgüne ve ba,br dU müştilr Bu ana kadar hiçbir . ·ı~· ııle , ·k ~ a' n-ı "'"ll"r"l Ocillek aş ıvan • :tpo vonurı ·' O~ O\'a ,., f'- 1 , l · ıt"I" ·ımız ·· h t t · ) cl'I · . a·· y ı.. . 1 • k· , • • ' · · . l ın.v. ız ıa~ nm .. n a ,.,._. .., " 
• • • • • • t ' ,, • .ı .a mııza ere e m ıQ C'r· ı mı~ "e ıışmaııa ng-ır ı«l) ıp a ı .ı~ · rıoo liraya mahkum olmus fakat ka- ·ns·m Z't\·iatı. ve ha<:nr haber ı geme- K h" , , 

1 
t t · t· rınde de nyııı şekılclc harf' ket Pclıl - rlir dt>ttirilmi~tir Çenbn dnha ziyade ıh- > h .. t . t d~.'kl emi.:; ı . ·t. • . a ı reye mııv:ısa :ı. e mış ır. 

mist' imdi (o 'kov:ıctak· m·ıı; m.. -· Al . d'" .... 1 .• t.. · · · . ' . · · · . · ıl\rı enuz emyızce as ı enm · ·· mı~ tr 
000 ~ ı. • . •. ~ · ı 1 tı· .ı man tayyaı-e.,ı uşunı mu~ ur .. r:ıltılrnış ve btiyiik mıktarcla esır nlııı- ohn Marko P ardo kalav ihtikarın- :.roskova ~ (AA ) - j:ıponyanın U k 

dafnn korıı~te. ır!.ı!1 • ~ıl!_li miidaf~a.r ı f~ıı lıölgedf.' bir c:ok clüşmnn tankı. mıstır. Alınan e~irler arasında çok d~n da yeniden adİiy~ve ·verilmi;;ı ve :\f~<1k~n b(h'.ük clçi~i Sovvetler harici l\1uğla ve şa la kuvvetlerıdıl'ecer.çı gın;ııkmı>ktcr!ır . ' lcı·i hntlnrımı7.ı yararak i('eı iye gir- mıılılelif tc~kküllcre men. up askerl"r b g·u· tevkif ed"lmi?-ti~. . ;,,.. .kom'·Rer "muavini ile :\Ioskovadak i zelzele' ler 
• • ff k 1 1 d :\I k l 1 d ~ ·· ·· J ı ·· y •• d k • u n 1 ., ·''"' 1• • · ·~t>gr muva H • o !11u~. ar ı~. •. u a- ıu un ngn gorıı < ugt.m e.n ·ı~~"~ ıaı- it:ılvan kolonisinin tahliyesi ıi~ini hal-St11.liıı ııutka; lı,J fan~ .kııvvet.~erı gond:nımış v.e ınaııdasız. ol_:ııı ~uv\:etlcrın ~eslımı pek Satye davası !etmiştir. ttnlyanlar bu h :ıfta hnrekPt ~fuğla , 3 (A.A.) - Btı.ı·ada her giin 'oldaşl:ır, \'ataıırla~lar, kardeş- or.m~n ıçmde duşmana hucum. edıl- yakınd~ ıelukkı erlılmekteılır. . edeceklerrlir. hafif wya şiddetli olarak zelzeleler 

Jer ! Ordunun ve donanmanın nıuhn- nwıtır. Orman, bu tankların ıh~tn- Berlm, 3 (A.A.) - Alman orıluları htanbul, 3 (Telefonla ) -Sa~)~ Romadaki Sovyet kolonisi de ayni dev:ıındadır. Haziran 21 den otuza 
rip erleri size hitap ediyorum: · ııı_:ı ıp~_ni olmuştur. Dunun_ iizeriııe b~~kunıanılanlığıııın fevkalaecle t~h- davasına, .. b~_gün. de de:am edıld.ı. zanı!lnda Romayı terk edecektir. karlar 13 rlefa zelzele olmuştur. İkisi 

Diyerek ;üze ba,lanıı" ve Hiilel'in z~.!er suratr ve nzrne bnglannıış, Jigı: Umum mud ur Zıya Ônışle Tahır Datçada biri :\I:ı.rmnrü:ıt kn dPdiJ .. 
taarruzunu alı;akı:a bir ta:ırruz ola- Sovyrt tanklan düşm:ına deıhal n - Galiçyada zıı·hlı unsurlar armmıda Kevkep müdafaalarım ynptıl nr. l~u- Sofyada mi~tir. ' 

1'~~ tasv~rden · onro, düşmanın te, açmış, :l üt nesi muhnrebe harici \'ukua gelen ve dün nihayNlen(·n bir hakeme deY"am rdiyor.· UNUN MÜOHIŞ TAHRIBATI Uımk 3 ( ı\ .A. ) - biri salı günü ıın-rruzıde kı~nl;'\rııı~n'. l'n ıııükenırııC'I ~lfilıııiştir. Oli rn~uı en son siirn!le mulıarehcde yerıirlen 220 tank imha C b" A •k d DOL nt 23 :-:Ô d:ı diğeri ayın jkisinde ı>a:ıt 
'.' 'a ~şekkııll.~rıııın ay.rıl~ı!ı olm. - "ek!lnıiştir. Rir tankımız kayıptır. ('l1ilmiş Yeya iğlin:ım olunmuı;tur. enu 1 merı a a Sofyn, :l (A.A.) - Sofya ve civarı- 2 de '2 ver' sar3ıntısı ka~·ded ilmi. tir. 
-~ın~ ragmenv du~rn:m~n ı!eıı cephe~·e Beyaz Rusyada piyade ile irtibntı I . . N •t ft ı f ı· ı· na ok iddetli dolu yağmış, büyük ha- !Jn-;ar ,·~ktıır. ~~gr~ı. a tıldıgını bı dırnııs \'e denM- ke. ilıı~iş ol~n c!fismnn . nıotörl.~i ktı\'- Orta Şarkta ngılız azı ara ar arı aa ıge 1 sar~1 r ıımuştur. Hasarın :Yekunu tah- • 000 • 

tıı kı. . . ·: . tıerıııe hucum edilmı . yuzlerce •• ·ı 1 ., . imin edilemem<'ktedir . Yalnız Sofyada Al l •• /ı ·r 
. - . Faş: t hava kuv:·etlet·ı, :ntıhte- t :ııık irnhn olunmu~lur. Sovyet a~kcr- mumessı naz r Boeno~ ;\~ref;, '.' (~.A ) ~ .Mebu-ı 1

0 
binlerce cam· kırılmıştır . Binler ce man ara gore ngı ız 

lıf .\ e rlnı Abo~bardım.ınn .tabı hı~·l. itti top_ı:ı.~. :c tank t~z~klaı1nd:ı~ I:o.ııdrn. 3 (A.:A.> ~ Orta. Şarkta ,~ıı me~lısını~ ~.\.rJnııtın ale3ht~r~ faa- C\'in alt kısmını :;ular ba~mış, bir kıs- hava za iatı 
r~k hare.~~~ '"'?asını _genı~le_tmckl?· lın~kn. ınt ılak m:ıddelerı ıle dolu ı:ı- lngılız harp kabınesıııı teın;;ıf ~decek lıyetl~rı tahkıke memur kom~S')onn.ı: ı mı tahliye eclilmiştk. Camlar dan ve Y •Y. 

dırlcr. flı'.yuk hır tehlıke lıızı tehılıd !t. ler, el bornb'[l]arı kullnnrnıslardır. ıı!an nazır, Oliver Liteltolun merkezi , kararıyle Bcenos Ayrest~ polıı; bır ' ı ... ··k 
1 

lu t nne lerinı1en bir cok kisi Berl iıı . 3 (A.A) .-. Alman 1eblıgın-etmekt ::: clır. S:ınlı kızılnrdu, btıt·aJa- Yalnız bir iek gnıp iic o-iin icindr 16 Kahire ol:,cakiır. Fakat "'f ısır dahili evi gece vakti ba.mış , ellı Alman tev-ı ~u:1-.u1 , c 0 t '. · den : ' 
1'l ıa~ıl t k I" . 

1 
. ' . ., . h' l k' 1 ] 'f t . t' 'I .. h. i l · ve e\' \ara :ınmıs ır. t.. ··a f l ·ı·zı 1 eı cc 

1? or · . . ~· . .. tlı ·mnn tankı tahrıp etmislir. ·.,Jerine karı,;mıyı.cak, Krı ır~c e. ı n- ,ı ıe mı. ır. •• u im c o~ya nr : · • • Alman u.:ıva mu ~ı aa;;ı ngı ı ere 
Ordularıııı:ı hıç yeı~ılmıy-ccegı~ı o.r- 000 ı.:iliz biiyiik elı;i~inin faaliyet; !le ~"' rak bulnnmu~tur. 1:ahkıkat memnun~- Esir kampındakı zayıat karşı mücadeleye muvaffak ıyetle df'-lr.y~n tafr:-ıllıruş fası~ller. hakıkalrıı B. k d d • lal:ikaclar olınıyacaktır. Kahırenın .ret.c şayan bır şı.>J,ıldc devanı <>tmek- ,, (AA) Dü ·rnan ta:v- v:·rndadı·r. 

yenılern ezler mi?.. Hiç ııiip!ı esii" ki 17 a ın cese l nı~rkez olarak intihabı sndeCi' kola~ - wdiı-. . Lon<~ı·~· ·FT i· d k" b" ~ ,; kam- 21 I-fozirandıın 2 Temmuza kadar 
hayır! f,t3ıılıul <> (Tclefonh) Bugün !ık icindir N:ızırııı faali\·eti, :Mısırın Baskında Brezilyadan 3Jııımııı hll' 1 .rarelerının dı 1 1 ~ e 1d 1~ 1 C~-~Jman 109 İngiliz ta:v:varesi düşü rillmiiştilr. 

T'llrih, bunun hi.iyl olmadıi{ını g-ii· ·\hırk·ııJJ İiı;'iinde deni~de;- kol,;uz · ıhükii.ınranİık haklarııııı hiç dokunmı- ım·ktup t:ı bulunmuştur. Bu mektup- ı pını bo~blarl ıman alrınka.. ı 37 'er' Rı.;ııların 56 s~ ·ha\'a dafi top arı, 24 Ü 
't'rm· r · ' · ·· . . d ·· l l t l"t 1 1 k k"ld Fkndar diğerlerı ta yan oma· uzere · -

6 
. 

1 ı ... ır. T h· c~ık:::ız \'e kafasız biı· kadın ce~e- r:ıcaklır. Vazıfeı;ı mey~nın ~· e7.ctım- :_ı o :ı ı t_;r>t>r e ~ı ı .şe ~ ~~· a.a ' . .. "'s" ·aral:ınmıstır. tngilizle. gC'ce awılarımız, tan;.sı <?nanma Stal.ın ~ı~ncl~n ~onr:ı · apolyon Or- di cıkarıldı. Bu ce edin kime aid ol- le propaganda ve ~iya·ı faalır t ,·ar- lı1ı· .cen~ıb_ı ;Am€rıkıı ı~ bır!ıgının me\- , lı~ş o_lnıu., .,et.}. kt ciizlit:ı.mla rımız, 1 ~a~e~ı <l? p_ıyadeJe-
du:1~ı ıle ıkıncı Gıyom orcfl.ı.:ıunun ha- duğu polii1ce t:ı.hkik edilmektedir. lcıır. eudıyetını ıspat etmektedır. rın hıç zııyı<t ı '.\<> ur. rimiz tara fından duşiı.r ulmilştür. 
rekatından ve İngiltere - Fratıs:ı or - .. . . . . . . hücum etmek Ayrıca 2 Jngiliz tayya resi i şga l al-dul~rının umumi harpte a.\'ni iclr1!a- · Kfınunu~aııinin ~rrak bir sabahı 

1

_ • 
1 1 

1 bu~·L~~.-~ 1 ': k:_ı~~le) e · tındaki arazide h:ıv:ı. çarpı nı :ıların-
dl :'l~ıdAlmbanh?rdust~nu- .. rnaj!IUp ettık- idi. Giine.' biitun i_hti~amı ile ?.o~'Illll~-. EsJ rare ngı· z denı za tı ar eıı~i~lbg~ııi g;:r er~~ı:~irnlın tahmin- da d iişii r_lilm iiştii~. 
l rm en a ı11le Hıt.leı ın A \'rupa kı- tıı Tic·ıret "emılerınden murekkcp . 

1 
t' .. k.. . d:ı ·alnız Avn ı muddet z aıfındn t d · ı ı· •~ ti · ' ., lerı van ış ı Çun u o cıvnr Y • • • 

1 
h k·it a.ın n cıt c ı ınu"· .. vem" e ıınr.ık , ol ın biiyiik bir filo Cezairden hareket .. a··kı '. · t k 

1 
.. l tı gemis'nden inı.:"illere üzcrındc yapı an :ıre ~~ ~ 

~imdi Rusynda knı·sılıışm:ıkta olrlıı- et.nıiş Balar adaları civarında doln,ı-1 Aşk harp dehşet ve macera ~ur ltl ·!er;. oı ı· e D~ ehnı~JL tnhtelbahir 12 Al man ta.;y:ıresi knybcd ilmiştir guııtı h:ıtırlatııııştır . , t ıhnre c egı t ı. .t a a ı 
· ~onl~ı'.. . . ~ . civar denizleri ihata ei m L" bulunuyor ( f buJ 

oco Buyuk fılo; 1farsılya:;a dognı ılcr- - 32 - l D"ğer üçii Asor ndaların<laki Us- 5 8ft 
Almanla ra göre Sovyet- liynrclu . .\lay?rkun hükümet merkezi "' k eden vnp,urların içinde en ağ_ır ~~ıt ve fona~?ir adamdı. ~u~uııla ~- ~e~ind~ bu l unı.ıyorla;dı . k dı 

olan l'nlıııa lımaııının nçıkl:ırıııa var- yüriiyeıı \'apurun ı-üratile iler.lerrıege ra~r ~e~lt>gınde k~~m<>t.lı hır şahsı- Yukarı.da tınlattığımız g'İbi K le - Fuartı iştira e ece 
Jer zayiatı nwıtı. .. . .. , . _ mecburdurlar. Bıı itibarla. kaf.ıle an- rettı.._ F nal 1:-:e e~t>rJık bı~ a~amd~. man~o gemisinde iki amiral ar:ısın- htanhul, :1 (Telefonla ) - H a . 

B t f b . . • h.f d r.u nıpur kiıtıle:;ı, uç !• rnnsız hu- cak aıılta H mil sürat le ılerlıyordu.. Anııral; sııvarı Ru· nd.ın sorujor - la ıwılı"ım mükaleme cere\'an eder- ııld ı i7ımı 7:ı "'Öre l stnnbıı l bdediyo ı , - as ara ı ırı:ncı aa ı e e - . k . · . t · · II il 1 b el " • 1 k h" ı . • ' · · -. . ,_, ·· ~ • · • ] 
nı _ _ ucaıe gem!s~, .o anc~ an ıra· Sonra da, torpılforden gee~e. . r cıı · . . . . .•. kcn deııizaltılnnn aınirallık gemısın- İzmir E nternasyonal fuarı na ı tıra~"' 

netice verdiği anla~ılmnldadır. P.u su- l ı Jkı yolcu g nıı~ı, bı~ d_e 1 okohan;a- hangi bir tehlikeyi önleme~ ıçın ''~- .._ -~ a_h~wk .~akırıı~tııı \Crdıgı ce- de de şöyle bir miikiileme cPrc~·an ·tnıeğe kara r ver mi li r . , 
retle Almanyayı arkadan vurmak \'e elan gelen Ye k.ıfıl~Y~. ı~tı::ık eden l o- purlar, yılankavi bir hnt çızerck zık- \'ahı ışıt.tınız ~ı · , . • .. • edivordıı. İstanbul belediyesi, fuarda hususı 
Avrupaya bol..cvikliği okmak istiyeıı !o~):a haı;dıralı bılyuk .. hır yolcu g~- zaklı bir ~ekilde ilerliyorlar~.1 .. Bıı - E~et amır:ılırn !.. $uh.-;ı mui.alaa- Amiral jrmt t muh~t;ılıınıı şö,vlr bir pavyon kiralıyacak ve bu pavyon: 
Rus ordu u tnrif cdilınez bir hercii ın_ı-ı ve !ııhayet ~ıııht.clıl .cl4>\'lı;tı:re aıt t:ık - tik torpil tehlikesini yuzıl alt- s!n.cı:ı~ _ıbar~t hır ce:upt'. · !:er .halde ılirotdu: cin, lıilha.~~a planlar, ima r maketlerı 
mercc uğramıştır. ş, rka doğru il rli - ı.., . ~<:rı:ı 1 :!0 ıı nn~ı:~kkep:ı .. ~lıl~.onl~.'.° mı . . L.ertaraf edi~ordu. . . laub~l ı ~ı~ go .. ~~re:n l~ır v~zı)et .~?ktu_. ,_ :.rnkini. t Hot h:ı.k iknlen. ı:ok t~şhir cdilt>cektir. 
ren ordularımızın nrknsıııd:ı kalını,; l~alıg. kı) metw tıc.ıret • '!.) a ı \l' kul- Anııral PP\'enclık; m<>nı:rn~o tını P D.~nııcı~ e <hı~u~erek ce\ ap . " ı-?le~ kı \·metli bir ~nn ':ıtkı1rdır. Aletı. dp. B • f 1'1 h • Vı• iye 
olan tankların, topların \'C eilirlerin l ıyetlı yolcu t:ı~ıyo_rl~rdı. gcmi,;inin köprli iind, dunırorctu. fır . .;:ıtrnı Yerrrte~e ka!:tıııır:mk h:ı!ımı;ı: nİ~ İ<'İııde. 

0 
kadar gUze ses \'CIİ _ enOlS ırıeC zn, l$ 

snym naha bir nıii<ldct ::ınl::ı"ılamıyn- nu vnpıır k::ıfıleımıın başında; Fraıı- .\Mıbi idi Yıımrukl::ırını ıkmı.ı, ~aga ~·:ımaıı olıır amıralım. . . 1 i ... ,.a ıı havr>t ne ··ızık ki . döndü 
c lctır • • ' . ızların o1 uz lıe-ı bin tonluk Klenııııı- ·nh h·ıkı~·m· \"(1 ikinci ·ımir::ıl Itunıl ile - F:ıkat O, denizci :::ayıl:ınıaz. s.ı.. ~ '.~ 1l ·· ·~. ı ... : 1 Jtı. g l :1 'm_.7.· . l:ım ' 
• 2 h:ızirnıı 1 temmuz <>liıılrri aı-a- '!o ııaınıııd. ki dritıın\'lı Luluııuyoı· ve ko;ını:;;ıyordıt. • dı>ıe iıı ~ :::ı.t makinistidir!.. · tııı ·~::ıt c·canpızlııı'lmeken:•~.ne>rıbi;.·':\. ~iTıi Ankara, 3 (Telefonla ) - Anka-

- "' · ı ı..; • • t· c • 1 c;: ~ 1 . , · · • ·r 'r ' o ı t k ı " ·n"ı e 1• • \ a 1 ı. 1 ••· .., ı h ı F d ı t rl a .ıncfafi772uuık,233l opveh:ı.vada-arnırrı.u.1\ rıg~ı.ıı .ı.,ı)orı~ı .. aı.rı. 1a.\1 :- ~tııan, ayni z:ımnndn gc_nııııın ·. '· .- amı!rn .
1 

ııarke.·~l'e1 ı.ı ~ ~. ıı:rnıı hir zarn'ln ger~cektir. rnın uunanB•ran:a,evhe. ııbazı ,-
fi topu, zırhlı t'i'NI ve azim miktarda oldu ıkı ~ r 1• ı mıc;ız t~rpırlosu ı eı ı- \'!irisi idi: Genı• \C gayl't kıbaı: bir, ·l: • e.<lıror)~ı; \'C ~1. :ıl~~ı~ ıcın nzc ~es: -Devanı ~decek-- rındnn Baro~ı cnoıs .ıfoc J? u . ~~-
rnrek Ve mitrlyöz tahrip ve iğtinam e- ~ ordu. Duııl:ı;ın el~ ~çıgıııcla 16 Fraı~- kcı·di. o kadar nazik ve . ~ıbnı·ıbır lım ed ıyr>rJaı·. Bt! ,,, ıtıb~l'la me. !c~leı _ _ __ bah ~,~a~. 5,,,0 da t ayy are ı le Vı~ ı) P 

dj)nıi tir. Ayni mfül<l t z:ırfıııcla diis- . ı1.. ele troyerı dcnızı farJyor~lu. Knfı- unıirdi ki, <.'mirlerı saclir oldttgı..ı zarrı~n ay~ırtır . H.Cr n~ ıs~ . bız, ~ecle~ıı:uz:. ISVEÇ VE SON HARP dön muştur. 
rnan •1725 t.nyyarc kııyi.>~tmi tir, 1ıuıı- l<>_nırı ~n ar~n!'~.nrla <'~_son . ısten; .de- hiç, bit umımclanın i~timal "den1h~- 3e ~ıhetl.e varm:~k !cııı azıf()mızı la- FINLANDIYADA 1 ŞE 
lardnn ı:rn~ Sİ hava dafj topları, 1'12 \tızaltı gemıleıınden ıkı 1anc g~lısor- c ği •bir n n~ kullnnıyordı~. Mc,..dd Vıkıyle ıfa elmelfe ç~lı,, .ı\luı;ı t.. . Stokhoım, 3 (A.A.) - l,;ve milll 1 

~· ~ tlnva kıı\"\'C t lerimiz nr,afmdan, '~22 du, • Tihayf,lt ıı. k 1 • ·a _oıı cleııız tav- rliinı~nc. ·-eh r l'mir \,•rdiğıııde : I - Ilekle~medı~ 'iiıı" t~.hlık<> .. I.• kar ıın iidafaa birliği <X'miyeti, h:ısvekilin VAZiYETi 
•nr y~r<le tahrip ef)ılmi tir. imdi Hıreıi l;ılJ.nı:k llzeı:. ·ırmı tayyare: ka- _ Dlım ·rı~. lütfen ~nğa \'f' yahut =-o- ,;ıl~ .. rıııraca~mız l•~n~:ıtıncleyım.. ..!- !l.I ~:bi iJe Fitılı1nıliya için gönÜllil kı-

r.e karlar ıdınnn slrlcr, 160 binoen fileye ,refa'k:ı .edryordu. J:ı I ır)nız.. dıs.rımız te~lhır!er kııfı-.. . . . ta ı te .kil etmem~ğe karar verrni~tir. Helsinki, 3 (A.A.) - Zir. at nazırı 
, faz.Tadı r . Sovyet mııdaf:\:ısının şidc1' tj~ Biıt~ı)_ ... $J~ıı:I~ .alınmı tı. P.u t. '· Di) e hit.ııp l'diyordn. Bu. !Lb!lr~:ı . Soma fll1!f~ı~e 1-~~Aı · yalnız lm ~e: Bmw kil, isYer, müdafaası iı;in 29 ha· ~yana tında, ö~ü.rn ü~deki hns:ıt m ' \' • 

ne v~ }, ruç hareketinin çok !Iİddetli ol h~at.'lı:Jl~'~t h .• 1z bombası taşı~a.ıı ikinci .amirnl v gemi ~ü\·arı~ı. ~ı.ı:,nızaltı gemı;;ını goıdUk. . O !1 . ~ızı ziraııdn vermis olduğu ııutkı.ı hntırl:ıt sıırıine kadar ka.fı mıktarda gıda st?ktı 
m sınn gür • dlişmnnm uğnıdığı- karıh er,i >kuçük ı-r<lm~rilnn milı'l?kkep bır rettebatm taro timat w hurmetmı haber alınca cC'hennem -Olup gıttı ·· mıstır vardır. F akat buna mukabil zer ıyat 
~ayiat, <' irler miktarıtıdaıt l1:ı fazın. k&fiJ 03·,tıcı ;~~zjf b. ınd bulunu- kazanm~. tı. . - E\·ct, savuştu! .. ~akat bıı civaı·- Js,·Ö~liler, şahı>en Stokholnıdaki Fin va7;iy~ti enrl!ııe ':ericidi:. ~azır şeh ir!!- , 
dır. ' · 1 ordu, # • d . fi 1 . t hl' Rnan. ı•e kndar nazik v kibar bır da clola. nıadığı en m:ı.lum ? lfmdiyıı. konsolo~luğu kanalından gö - letı zıraat ışlerındı> köyl iıye yardıma 
dır~izim zııyintımı;:, QOk likOr pek a?.-tk ırun~~l~~d~~ m~~kG;k~fll~~!~ i tl: zn it i~:.. nnıirtıl Pev nelik o ıcadar iki .. Rıınn r ğm n bu kadnr nUllU ya~ılabileccklerdir. davet etmektedir , 

varda yetişenler nservat 
Maarif Vekili bir nutukla mezun

lara diplomalarını verdi 
bulundular 


