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Bursada seylap 
Bur n, 6 (A.A.J - Ü~ gündür vi

liiyetin her tarııfınn yağan yağmur
lar dun birdenbih• şiddetlenmiştir. 
Sokaklarda sellt-r h-.ısıl olmuştur. 
lfasnd dolavı~i\'ln mahsul 2arnr ırör-
mii,tür · · 
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Ne4redilmiyen yazılar gel'i verilmezi--------- ( 
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Fransızlara göre Tür

kiyenin vaziyeti 

Kafkasuada Türk -Rus 
menf aat1erı kar .. 

makarışıktır 
Batum, Gürcistana ve
rildikten sonra da bir 
• · Türk şehri olarak 

kalmıştır 

Suriuede bir mütareke 
imzalanması bekleniuor 

detini kagbedeceği mu. şimalde mukabil 
hakkak görülügor taarruza geçti 

• 

Milli Küme Maçları bitti 
• 

·----~~-----~-· 

Beşiktaş Milli Küme 
Şampiyonu Oldu 

Galatasarau ikinci, Fener :üçüncü, · Harbige 
dördüncü, Altag da beşinci olmuşlardır 

... 

l.<tıınl>ul . 6 ( Husu>i) - Ankara, ra.ı· . ~la ke;;poı·, ll:ırbiyc - Fenn ıırıı
i~tmıbul, lımir bölgeleri :ırasında ter-1.,ıııtla yapılmı,tır. 
tir> c.lt.ınmı } [ illi küme mn~lnrıııın so-J ilk •ııiisnb:ıka Cakı.nsar:ıy - :\bskı·· 
nııııcusu bugün ~hrimizde Gnlatnsn- -Devamı ikin~ i sahif~de 
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Dün de Garbi Alman
gada sanayi şehirleri 
bombardıman edildi 

Maretal Peten 

Fransız gönüllüleri 

Gönüllüler, Rus cephe
sinde Fransagı temsil 

edeceklermiş 
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Büyük 

( 1) Pa~:rnın otomobili 

- Battarafı 1 inci Hhifede -
tebliğe göre devlet sekreteri Benoi::;t 
A~1karayı ziy-areti hakkında malü
nıat venni tir. 

Amirul Darlan, Da ili.re nazırı sı
iatiyle umumi !darelcrcle komünist tah
rikitiyle miicadcle için alınan tedbir
Lr' anlatmıs ve bundan b:vka. 14 tem
muz milli bayramın utıfilıma ı hak
kında ittihaz olunan tedhirleri hildir· 
mi~tir. 

Vişi, G (A.A.) - Ofi: 
Dört Fran ız partisi, Faşist, Halk 

Ye Milli birlik partifori, komü·nistliğe 
,:ırşı mücadele için gönüllü alaylar teş
ı-.;Jine karar ,. rmişfordır. Bu kuvvel
leı-. Sovyetler birliği cephesinde Fran
·:ıyı temsil edecektir. Pariste, meşgul 
Pnınsada ve diğer mıntakalarda gö
nüllü kıydı için hususi bürolar açıla-
caktır. . _ 

Urla Malgaca 
ıÇMELERıNDE 

Mükemmel odaları havi hava· 
dar güzel bir oteı vardır. İçmele
re gelenlerin yiyecek ihtiyaçları 
gayet ehven olarak temin edilmiş-
tir. 

İçmelere uğramak üz~re Bacı· 
mahane civarında Belediye Sant
ral garajından her saat başında 
hareket eden otomobil ve otobüs 
vardır. 
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ızıır kız kllıll taıebesıne 
emmuz, 1941 tarihinde saat 8,30 da Kolej müdürlüğüne müracaat znur vazını Anurlısı ":tın lııııa Komisyonundan: 

edebileceii ilin olunnr. 4-7 1 - Tahminen beher kılosu 35 kuruştan 60 ton şehriye kapalı 
• zarf usuliyle satın. alınacaktır. 

Gu•• mru .. kler muhafaza satın al- 2 - Muhammen bed~lı 21000 lira muvakkat teminatı 1575 liradır. 3 - Şartnamesi komısyonda Verilmektedir. • · k • d İhalesi 14-7-941 p~zartesi günü saat 16 da Geliboluda e<ki şu-ma omısyonun an: •be bina,ında komı"yonumıızıın bulunduğu mahalde yapıl~cak-
1 tır. 

C'in~ ve n1ikt..ar1 ~1ulıammen bedeli ilk foıııinatı Eksiltme gün 
-:----:--:-:-----L_ir_a _____ .:.'::.:.'r.:_. _I.:.\:.:..:r·:..._ _____ ve .•aati 

:ı200 takım yazlık elbise 22 Temmuz 941 salı 
saat 11 de 

22 T<'mmuz 941 salı 
saat 11 de 

25,600 1920 00 

2000 t.ıkını kışhj· <>lhi (' 28,000 2100.. 00 

1400 ııdet er kaputu 17,500 rn12 50 2:3 Temmuz 941 Çar-
., . şanba saat 11 de 

Yı.i<.uıda yazılı ıiç "alem melbu. at hizalarında yazılı gün w saatlarda 
riıw hizalarında bulunan muhammen l><'del!erle \'C kapalı zarf usuliyle alı
nacaktır. Şartııamekri her gün komisı·, ·ndn görü],,bilir. isteklilerin eksiltme 
•aat(ndaıı nihayet 1 saat evveline kad~r kapalı zarfllırını istaııbul galata 
nııımhan<> raddesi ibrahim r:fat haııınrlııki satın alma komi'l·onıııın \'er -
nwleı·i. 2-7 12-lG 24M 

Devlet Demir yollarından: 
llP\'let l>cm'r}olları ı:·riııı'~ lşlel• .e ihtiyacı irin ciııs. miktar. mu

lıa..-r;nlrn J,eti(1l \t;? jj_ ur muh"11(I~ .in -.ik,n1etrcI 1ri n~nAıda j-azıJı Lala.c;l 
kJ'p~ znrf usuliylt ayn :ıyrı ek;iltm ye çıkarılmıştır. Ek.~iltme Haydar
paşa ı,rar .binn•ı dahilinde Birinci işklme komisyonuııua 10.17/9.U tari
!ıine te0aılüf eden Per ·mbe günü sa3t 11 den it:ıı,aren sıra ile yapılacak
tır. Eksiltm~ye gi~'Cek~er 24!}0 uum .. r::ılı kanunun aradığı evsafı haiz 
oı.ac:,k ve teminatlarını cia ilıti,·a f'lleı. tel.lif zarflarını nihayet saat ona 
knılar Komisyona \'ermiş ı.uhıııacaklardır. Eksiltme şartnamesiyle mu
kavelı' projt'leri İşletnı : .. ılemintlen pHasız olarak :ılınnhllir. 

Ocak KLnı. )1:1. M3. Tutarı Muvakkat teminatı 
:\!uhammen bedel Lira 

K. 
,---·-···-

iJLOOO ı;ooo 130 
148.000 f,()(Jı) JG~ı 

~56.000 8000 180 
43fi.001) 8000 17r. 

Kınık belediuısinden 
Cin ~liktarı 

Kilo 

Linit kümtirü gı;ooo 
.\lakine yngı 550 

:ıs:; .\fa kine yağı 
« \'nkom> 

Tutarı 
I~ira Kr. 

1062 50 
275 00 
2'17 2~ 

·------- -
7800 5~5 

!!900 743 
14400 1080 
14000 lO!iO 

2:1 2ll 2 7 (28(ıl) 

)1. temin:ıt 
Lira Kr. 

ihale tarihi ih:ılenin şekli 

- - ---------
79 
20 
17 

69 
sa 
80 

21 7 941 P. si Pazarlıkla 
< • 
• < 

< 
< 
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1 - Dd diye l·;Iekırik lııbrika,ınııı !I 11 malı yılı ihtiyacı i~in satın 

alınacak. 

" Teminat \'e pazariık gtinü yukarıda yazılııııştır. Saat 16. 
:ı -- J>azrırltk Kınık Ret diyC' ı·:nciimPninde ~ npı1ncakt1r. 

·I -~- Talipleriıı belli •aa:t , ünr emiııallarını Belediye •andıgına 

.ı atırnıaları illin olunur. :1 7 11 ı.; (2504) 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeii 441'~11 lira 100 ton oabumm ;; ',emmuz 
941 salı günµ aat H,30 da kfıpalı znrfln eksiltme i yapıla
caktır. 

2 - ilk tem'ııatı 3~6 ~ lirn 75 kum, olup şnrtııame-c her gün lrn
ıııı<yondnn almalı;lir. 
l;teklilorin 24!!0 <a). ı kanunun tarifa,ı dahilinde tanzim e
ılecekleri tekiif rn. Kl .plarıııı lınvi k:ıpalı zarflarını belli güıı 
ve <anılan lıir •aat ""'elin.: 1<adar lstanlıııld:ı bulunan komis
~ on başkanlığına m::ikltt1i mukabilindc> vern1cleri. 

2~ 2s 2 ı 2aos 

lnhısarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - Keşif şartname H planı mucibince iuarenıizin Samsunda rap
tıracağı tuz ambnrı inşaatı 'şi kııpnlı zarf ıL;ulü ile eksiltmeye koıiul 
muştur. 

2 - Kt•şit l>..;deli su.-t.l7,7u .ira ~·tizclc 7,5 muvakkat tf•n1inatı 2284,32 

liradır. 
:ı - Eksiltme lts-7-941 cuma günü ıl:ıt on beşle istanbuldn Kaba

taşta levazım şubemizdeki alım komis;-oırnıııl:ı \'e ayni gün \'e <antta Sam 
sun Laş müclürlıiğilnde müLeşekhl kom! yoncla yapılacaktır. 

4 - Keşif. şartnnme levazım .;ubesinden, Ankara, Jzmir. Sam.un 
lıa~ müdürlükl rindeıı 152 kuruşa a:ınabilir. 

)lünakh..•aya girec kler mühürlü teklif nıl'ktuplannı kanuni "e•aikle 
' yüzde yedi buçuk güvenme para ı makbuzu ve lıanka teminat mektubunu 

ı·e s:ırtnnme.•inin F fıkrasında \'azılı \'esaiki ihtiva edecek kapalı zarfla
rın; ihale günü eksiltme saatıncian bir saat e\'\·el mezkür komisyon ba~
kanlığına v . a Sıım'tın b· ~ müdürliığüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. ·> ,, 7 10 2457 

Ceviz tomrue-u allnacak 
Askeri fabrikalar umum mOdOrlüğOnden: 

Derhal teslim şartiyle ;ekiz yüz kilometrelik mesafe tren ücreti As
\;eri fabrikalara ait olmak üzere Tüfek kundiığı imaline Salih ceviz_ kü
tükleri salın alınnc~ktır. Tal'plerin kütüklerin evsafı hakI<ında malumat 
almak üzere Satın alma kom::<yonuna müracaatları. ı S ,; 7 (2454) 

Vilayet dair(li Encümeninden: 
'l'urislik yollar ııııntaka müdürhiğüne al.nacak iki knnıronun 3 temmuz 

tarihine kadar encümenimize k\'di edilmc<i ilan edilen ı~klif mektuplan 
ile iliin nıüddetiuın on lıeş güne ilılağı için 14 tcmnııız 941 pazartesi günii-
ııe kadar viliırel ılaiıni e'lcünwnine \'erilmesi 1 7 2449 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı • 

Hutaıarını 11,80 dan bire kadar 
Be,yJer IOkaimda Ahenk matb&uı 
Y&ıııııda JıabuJ eda?, 

• 

i<;ıak burun ve boğaz 
hastal;kları ınütehassısı 

DOKTOR OPE~~TOR 

Dahi Oke 
lkmci Beyler ,ok&iı No. (80) 

Hutalaruu lı" ıGa l!ıiı..lea -. 
blMıl•• ............ 

· - İ8'!eklilerin ı:wzkür gün Ve "aat 15 de Komisyonumuza müra-
caat ctmelerı 25 27 1 7 2359 

~a'dunköv sat~ alma komisyonundan: 
1 - Beher kılosuna otuz kuruş tahmin edilen 18 bin kiol kesilmiş 

sığır eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
~ - Eksiltme 14. temmuz 941 pazartesi günü saat on beş otuzda 

kışlada lzmır levazım amirliği satın alma komisyonunda y-a
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 5400 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçesi 405 liradır. 
5 - Şartn-amesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye i~i:irak edecekler kanuni vesikaları teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
ıni~yona vermiş hulunacaklarclır. 27 2 7 12 

liadımköy ıatın alma komisyonundan. 
1 -- B'.;Jıpr. ki~os~ıı:ı. otuz kuruş ni·al tt.ıhmin edilen (120.000) 

~·uz yırmı bııı kılo kl',ılmi~ sığır eli ihtiyacı kapalı zarf u,;ulü 
ıle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 14 temmuz pazartesi günü saat on altıda İzmirde 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda y-a
pılacaktır. 

:ı - Hepsinin tahmin edilen tutarı 36 bin liradır. 
~ - Teminat ve murnkkat akçesi 2700 liradır. 
" - Şaıinamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eh'.ltırıeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat ve 

te~lıf mektuplarını ihale ımatından en az bir saat evvel ko-
mı.yona vermiş bulunacaklardır. 27 2 7 12 

hnıir levazım. amirliği satın alnıa komisyonundan: 
1 - Be~er kılosuna on üç kuruş yetmiş beŞ .<antim fiyat tahmin 

edılen (972,000) dokuz yüz yetmiş iki bin kilo ekmek ihtiyacı 
kup~lı zarf usulü ile ehiltmeye konmuştur. 

2 - Eksıltme 14 temmuz 941 pazarte"· g" .. ı it d 1 
• < '"'ı unu saa on a ı a z-

mırde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonun 
d::ı yapılaca'ktır. 

3 - Hepsiniı1 tahmin edilen tutan 1336• 0 1. d 
4 

T . o ıra ır. 
- emınatı muvakkate ak~ası 7933 liradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - lste.kliler kanuni vesikaları ile teminat \'e teklif mektupları

nı ıhale saatından en az hir saat e\'vel komiıwona \'ermis bu 
lunacaklardır. 27 2 7 l2 ' -

İzmir leva~ım amirliği satın •lma komiayonundan • 
1 - ~:~~\· kılo•ftlı·nak~ı~1k beş kuruş fiat tahmin edilen 6.00 ton sığır eli 

,. . ı zaı .ı e sı tmeye konmustur 
~ - ~ksıltmesi 21-7-941 saat 16 dad;r, · 

-:\Şartnamesi her g.ün Fııı~ıklıda komi•yonda görülebilir. 
4- - · ı.uhamm~n be'.!el.~ 270 bııı lira qlup ilk teminatı 14550 liradır. • 
ii bteklıleı bellı guncle Ye<ikalan ile birlikte teklif mektuplarını 

eıı_ge~ saat 1 ı;""' ka~ar makbuz karşılığı Fındıklı satın alma ko-
mısyonuna vernıelerı. 2 7 12 17 2499 

İzm~ levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - ~~O°.·.~~n oduııun.k.apah zarf u•uliyle ihalesi 21-7-941 pazartesi 

gl ıın.u ~.ıat 16 da Çılınger köyii satın alma komi.,•onunda iora edı' 
ecektır. • • ' -

" ., 

:!0
1

00 ton odunun beher kilosu İçin tahmin edilen fiat 'ki kuru• 
o_ ııp mu\'-:ıkkat teminatı ~000 liradır. ' ·· " 
ı~apah zaıfla ihale giinü saat 15 se kadar Hadımköv Çilingir k" 
Yll satın alnıa komisyonuna nıakı;uz mukahilinde t~vd· d'I 

0
: 

lazıtnclır. ı e ı me~ı 

:ral.iıılt" iıı 2490 sa•·ılı kaııuntın•hı"ıl,·ı"ıııılaı·ı· · 
k ' ' mucibınce muktezi 

l'esı ·ahm ibraza mecburdur. 
. ı 

1~~~~ilPı~ Of~uı.1un ~'"'af,..,. saıtııan1r"•İ Ankara, l::ıtanbuJ. izmir 
I_t \azını .ın11rl1klC'ri t-atın cdn1a kon1isyonuntl:ı görfi]ebilir 

2-1 ı :! ıs 2497 · 
İzmi~>_levazım. amirliii satın alma komiayonundan: 

2~ao. ton .ıuın odun~ alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8-7-
!lll '"lı ı;unu >aat ı~ de tophanede ist~nbnl levazım . r·· 

2 
. ;•tın .alma Jwmisyonıııı~a yapılacaktır. anıır ıgı 
ı alımın bedelı .J0.500 ]ıra olup ilk teminatı :1037 r. 51) k 
ruştur. _ 1 ııa u~ 

3 - Şartname<i ,.e evsafı. komisyonda görülelıilir 
_ 4 - Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri '. 4 7 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma l<omiayonunda • 
Adet n. 

2~,!150,000 Büyük madeni dlii'ım<' 
800,,000 Küçük madeni düğme 

1 - ~~~~i~~~a ~ 1~' 9'~e1 miktan yaııl.t madeni clügnıenin pazarlıkla 
• • ' 1 • '. - -. ~nr•anıba l!'Unü saat 15 de toplıannd• ist 

? Lv. aı:nırlıgı 'at!ıı aıı:ıa kombY,oııunua yapılacaktır · ' · · 
- -- Hep•ının tahmııı edılen bedeli 56 090 l', I 'Ik . 

-4054- lira 50 kuruştur. • · 11 a 0 up 1 temınatı 
;ı - Numune ve evsafları komi ·ı·ond .... 1 b'I'. 4 _ fst k ]'] · b . .. . '· a goru e ı ıı . 

~ı:::;:-;:':e::::':er~ı~n:::e:l7lı:;::g:u~n~'~·:ı:k:·ı~t~te:._:k~o;m~i~s~~·o~n~a~m~üı~·a~c~a~a~t~la~r~ı~.~-5~7 ~tl':t Levaz;m Amirliği Satın Alma l<omiıyonundan: 

1,542,000 :\lat kaput düğmesi 
4,750,000 Mat Caket clüğmesi 
1,900,000 )fal Küçük düğme ;} = 1~u;a~ıda yazılı düğmeler ııa.zarlıkla satın alınacaktır. - ~ esı 9-7-9.41 .• ~arşanba günu saat 14 de tophanede İstanbul 

le' az.ım mııırlı?ı satın alma 1rnmL<yonunda yapılacaktır : 
~ - l~lık:psını.n tahmın edilen bedeli :ı3,643 lira 60 klıruştur. · 
• - temınatı 2523 !ıra 27 kurııŞtur. 
• 1 - Numu~el~l'i komisyonda gôrülebiJir. 
6 - lsteklılerın belli gün \'akitte komisyıına mliracaatları. 5 7 
lzmir levazım amirliği satın alma kOllJ.iıyonundan: 
1 - 14,000,000 adet aleminyum çadır düğmesi alınacaktır. 
2 - Pazarlıkl:ı ek.si itmesi 9. ·7 94~ ~-arşamba günü saat 14,30 da Top

hanede İstanbul levazım amırlıııı satın alma komisyonunda vapı-
lacaklır. • 

:ı - Tahmin ('dilen lıedeli -70.000_ Jit·a ilk teminatı 4750 liradır. 
4 - Nümuııe,:.i ve şartnamesi konıi8Yonda görülebilir. 
5 - lskklilerin belli gün ve saati~ komisyona müracaatları. 5 7 

lzınir Levazım Amirliği Satın Alıı>• l<omisyon-danl 
1 ~ :1500.000 adet küçük \'e Guo.oOO ııdet lıü.ı·lik erkekli dişili alemin-

;.·on çadır kapsolü alınacaktır. 
2 - lkpsinin tahmin b?deli -5~· 7r.o_ lir;ı ilk teminatı 4187 lira elli 

kurustur. 
Pazarlıkla eksiltmesi 15 71941 fialı günii sa::ıt 14 de Tophanede 
İstanbul Levaiım amirliği s~tın alma komisyonunda Yapılacaktır. 

., 
v 

4 
5 

Nümune evsaf ve şartnamesi koınisyond!l görillebilir. 
Taliplerin belli vakitte komis)'Ona gelmeleri. 7 9 

lzmir i.evazun Amirlii<i Satu~ Alma Komiayooundan: 
ı - Geyikli odunluk iskelesin .. motor!::; gelmekte olan Vt' iaŞ<'nin nıo

torl:.rdan tahliyesi ve memurlarımızın göstereceği depolara nakil ve i<
tif edilmesi kapalı zarf usu!iyle mukawleye bağlanacaktır. 

2 - Müteahhid i"kele yapılıncaya kadar günde 50 ve iskele yapıldıktan 
sonra 75 Ton hamaliye tahliye taşıyıp istif ettirmiye mecburdur. 

3 - Yapılacak mukavele tasdik tarihinden itibaren on hin ton için mu
teber olacaktır. On beş bin tonu tecavüz etmemek şartiyle ciheti a"keriye 
ve bu miktardan daha aşağı tahliye ettirmekt.e serbesttir. 

4 - Muhammen bedeli -30 bin- muvakkat teminatı 2150 liradır. 
5 - ihalesi 28.ı Tcm.1941 paz~rtesi günü snat 17 de ::;apıliıc::ıktır. Ta

liplerin ihale günü ihale saatından bir ~aat evvel teminat \'e teklif ve 
2490 Rayılı kanunun yazılı vesikalariYle birlikte Ezine askeri satın :ılm~l 
komi•yon ba~anlığına müracaatları. 7 12 17 21 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

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

:M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış elan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu soıe de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şubı!
lerine dilekçe ile mürac::ıat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kamın mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alac:ıkl::ırclır. 

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 ilbruıları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanunun::ı göwe 20 lira asli maa.,
dan bıışlamak üzere. maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu-

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

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

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olınıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poliaçıe 

tevsik ettirilerek evraka b~l~caktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olınak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veyıİ. bu dWcede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli birsureti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşaı:ııınlarla 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 g~sterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 

verecektir. 
8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, oknla imtihalll!ız olarak kabul 

~dilecektir. 
9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler

den, Yilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya aaker
lik ~ubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya .Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür Jüğüue gönderileceklerdir. 
10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

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

makamlar tarafından keudilerine bildirilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin oku~uıı bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memlekeilerin~ gitmek ôçin masraf edecekleri yol pamları kendilerine 

ait olacaktır. 
Aııkara Merkez Hastahaneai Bq Tabibi 

tıe Okuı Müdilrü AlbGı 
Dr. ŞABAN BARUTÇU . 

17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 18 16 19 22 26 28 Haziran 
ı 4 7 ıo 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 18 16 19 
22 26 28 so ~ 941 (l!IOC). 

lzmir Defterdarhğından: 
1 - :\!aliye :\!eslek mektebi için hariçten Lise ve Orta mektep mezunu 

olaıılanlan mü"abaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Lİ>c ve Orta mektep mezunları tahriri \'C şifahi olmak üzere ayrı 

:ıyrı imtihana tabi tutulacaktır. ' 
3 - Tahrii·i imtihan 28, Temmıız/941 Pazartesi günü, şifahi imtihan 

30
1 
Temmuz tı41 Çarşamba günüs aat 14 de icra edilecektir. Şifahi im~ihan 

bir güntle ikmal edilemezse imtihann müteakip günlerde fasılasız oıarnk 
devam olunacaktır. 

4 - imtihan, hesap, tarih, coğrafya • \'e medeni bilgHerden yapıla-
• 

caklır 
s _:__ ~Üisabakada kazananlardan evveliı ortadan yük>.:k tah~ili olanlar 

tl'rcih olunacaktır. Bunların :ıdedi altnu~a b.ıliğ olmadığı :ıtkılirde ortn 
tah"ili olanlardan Veka!etçe tesbit eclilec•:k dereceyi almı~ olanlar ~ktebc 
!\a)'?t olunucHklarrlır. 

6 - imtihana gireceklerin: 
a) 16 yaşından ki!~ük ve 25 ya~ındmı büyiik olmamaları şarttır . 
b) Ask~rlik ç:ığınıla olıınlarnı askerliğini yapmış veya aekerlikle 

:ıliıkaları bulunm:ımı~ olmakhl 2ımdır. (Müeccel olanlar kabul 
(dilemezl~r). 

7 - Orta ı:,hsili olanlar<lan m klebi muvaffııkıyetle bitirenler (20) 
lira maa~ ve;-:ı (75) lira ücretle. Li.-e tah•ili olanlardan mektebi bitirenler 
i25) lira maa~ veya (85) lira ücretle lllııliye memuru tayin edileceklerdir. 

g _ 11ek!Klıin tah"il miluıleti iki yıldır. Talebelere tedrisat vN(laj müd
detine<' ın?klep rnlııkhanesincte veya Ankarnd:ı \'elileri nez<liııde\aılmala
rına göre yevmiye mukabili' yda 20 • 30 liru ,·erilecektir. 

9 _ Miısabalm imtihanında muvaffak oluıı dA mektebe kabullerine 
Vekaklçe karar ,·erilenlerin rapor, laahlıüd senedi vesaire g:ibi kendi
lerin lıildirilecek eyrııkı lıa,kaca Defterdarlığa te\'cli etmeleri lazımdır. 

10 _Talip olanların 4,5X6 elı':ıılıııda iki fotoğraf,, ııiifu~ hüviyet cüz
danları, ııskç·ı·lik çağında olanların :ısk~rlik clurunıunu göı;terir vesika, 
l:ıhsil d !recesini gösterir tasdikname veya şahad~tnameleri ile birlikte 
nihayet 2'1 Tenımuz/941 Cuma günü saat 17 ye kadar istida ile Defter
darlığa müracaat etmeleri lazımdır. Ves.ikaları noksan olanlar veya bu 
tarihten sonra müracaat edenlerin tal'pleri kabul edilmiyecektir. 

Keyfiyet illln olunur. 7 10 15 21 22 23 24 26 (21i16) 
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SA.HtF.E 4 7 TE:iYU.IUZ 1941 

Hindistanda tedbirler Yugoslavyada 13 kişi 
. alınmag._ a başladı kurşuna dizildi 

.. Belgrad, G (A.A) - Belgr:ıdd:ı \'::ış.ington, G (A.A.) - Amerjkadan 
Bombay, C (.A.A.) - Pe.nc.'I:_ hukQ: ırh·,·etl' ka~·nakl:ırdnn öerenildi- cık:ırıfan Alınan ve> 1t:-:lrarı korıeolos-
t . B -~'·')' H:ı'·atf::ı~ "•malı garbı s:ı :.ı ı_, l J •• İ::ırı, 15 Temmuzda (AmC'r:ku) trans- Manı·sada bele-me ı :ı'l>c.nı ı · ·' · "' ~ ~. · b t ••n suı'l·::ıscll:.ır ~·u· 

ı tl . . u·ıne gure .:ı o aı '" • . • J l .~. ·ı 1. lı · ı n l ı d'., Hindistandıı mUdafııa m\·vr erınm ,, , ' . · __. 
1 

d· k un ::ıt :ıntı ı ı {' .ız on:ı •'ıf e.ı:•' Pr ı •• Afganistan bitaraf Amerikada hazırlık 
. . k' ziin<lf'n 13 kornlınlst ı a rn i urş a · l 1 J · l ı• • art:tırılrlığıııı bildire!X'k d!!mıştır ı: Ayni genıı, A m:ın)"rr, ı a ya \'' ı~ga d• J b• .,, •• ti 

- Penc:ıf a kerleri, Ker~n \{' Libra ılizflmiştir. altındaki snh:ıbrda bulunan ı\m('- ıye er ır ıgı .. Kral, muhariplerle mü- Ordunun sura e 
muharehelerinde düşmana karşı koya- • rik:ın konsolo-J::ırını alıp getire ektir. k ld nasebatın idame edile- . .d. . . 
bilecek ]·abiliyettn olduklarını isbat et- Pariste 31 Komünıst Şfmdi Griy~-~oyanmış olan. A~rrika uru u w •• b"ld. d" tezyı 1 ıstenıyor 
mişl-ırdir. • d•ld" transatlantıın West Pont ısrnıni al- cegını 1 ır 1 

>llldaföa Wrt;bat•m" kuvvem ve tevkıf e ı . ı ·. b. m•şt.r. M murlar İ in Halkevin- KfiMI, 6 (A.A.) - Efgan krah R it dün Harbiye 
her türlü taarruzları önliyecek şekil- Paris, 6 (A.A.) - Polıs g~n.ı\ ır kh• d .. e Ç Zalılr Han meclisi mebusanın dör- UZVe . ' 
dedir Asker} mütehassıslar da ayni komi\nist propag~n~a m;rrke~ın~ ti~s- A ısar a yagmur de kurs açıldı düncü teşrfi de\Tesinin 3 ncU içtimaı- Hariciye ve Bahnye 
k:ın~ltedir. Hindhıtan askerlerinin mı~ ve 30 komUnıstı t v e mıs . Akhi~ar, 6 (A.A.) - .. Ayla_nlır. d~- :\lanis:ı (Husu~i) - Yenidoo dil- nı açarken bir nutuk iradetmiş ve k ... . 1 görüştü 
nıodnrn ilahl::ıl'l::ı techizi İŞİ tamam- A looo .. vam eden ;u~aklıl~. 1 dun /agaı~rag- zene kon;n köy biirosu işleri göze çar- Efganistanın bitaraf knlnrağım lıil- er anıy e . l 
!anmaktadır. Şimdi Hindistanda tay- iman r:zra gore murlar~a. er ~raf 0 muş ıır. ' rra pac:ık bir ."<'kilde yilrilmek-t~di;·. . dircrek demiştir ki; Va~ington, 6 (~.A.) - Ruz'e t, 

vare ve t::ınk d:ı y:ıpılmakt.1dır. - Ba- tarafı bininci ıahifede - sC'Vinç ıçmcledır. T._He~ i d~ okltd_uflğu. ~ibi Vıı;lı~ıztit~i~ - Afg:ınisian kendi hukuk ve me- Huydd~ark~!n :i~l~l~~na~~~ey~:ri:t 
• t f'kl · 1 k 'lk • t hı·~·. -ooo urelın tre ı erını yerın e . d ler k mu rnj·a nm .. , · , 

Hayntföt, :\Iü te ı · erın ge ece· ı • mi karargahının husu,.ı e ıgı • . •• • • eden Hususi muhasebe müdlirürnllz nafii siyasetine e.va~ N . e • • : ye yüksek memurlariyl~. müşavere-
bahardn naziliğe karşı taarruza geçe- .\Iinsk mıntakasının garbında kı- Rus koy[erı tahrıp Hasan Güler bu sahada da muvaffak h:ıriplerlc- normal !'\ıy::ısı ve ıktıwdı sı- !erde bulunmuştur. Reısıcumhurun 
cekleri ümidinde btılunduğıınıı öyle- zıl ?rduya me.n: up 52 ?in Sovyet as- d·ı · olmuştur. ya~etini .!dame a~us~md:dır. A~g:ı- görUştüğü kimseler ara~ında ~ariciye 
mi~tir. l: rı çenber ıçınde ka!dıkla~ından e l zgor . Halkevind,, HUS118İ m11ha~ebt1 me· ·ni üm, dunya ~ulhunlı korumnk~.an ınilsteşarı Sumner Vels, harbıyt> ~:ı;-

---<ooo Almanlar tarafınü gııçmıglerdır. - Battarafı 1 inci aahı~e~e - mnrl:ırı için bir a.r devam etmek üze· m!ilhem siy::ıs tine devam ('ylıye- zırı Simpiwn, bahriyı; nazır ~uavını P d t hl'k h r Bcrlin, 6 (A:A:) -:- Dnn:ı.bnr~ . Alkazar_!~panyol g_azetesının Ber- re bir kurs açılmıştır. 1htisasl:ırı n?k.I t'eklir. P:ırsıl Srkanıhar~ireı nmu!Ilıye. re: eşte e e 1 e a l mmtakft'mda h" '"'' kol~~u mo;;:,~. im mubah•"· gmte•me şu ·'"'"lnro snn memurlara burada um~m• va.üo-j Kcal, Jil?.umlü todbl>lori almak ;,; mm~al, h~h:>Y• harekat da>m• 
kaldırıldı f:ızl~. eden a,;kerlerımız, ~1 ıdcn ~ yazmıştır. . , . . !eri hakkmda der'<ler verılmekt_ed~r. lı hsiııcle devl<>t vekillerini birlik ol- rf'iqi n_mıral \ elıngton vardır .• 

. . ralyoz nteşıne tut~~nm~tıı.ı. 1:.'~ı ~gır: "'Bazı .. n?.ktalaı_dn .\ kaleler~e, ı~· llk dersi valimiz Faik 'rtirel vermıştır: :ı ~ davet etmL tir. \'aşıngton, 6. (A.A) .- Erkanı -
nudape*le, 6 (A.A)- :\lacnr km. iJd,-i hafif olmak uzer~ üç k_ı,şı ~ a~ Randa gorulmemış 15ıddet ve .ehe\- Hu«usi muhasebe rnildilri.i umumı m:lv;a ş harbiyei umumıye reısı tarafından 

m:ıyının ne-ırettiği beyannamese gö- J:ınmı::. ::ıo Alm:ın da bolsevı;de~ ~lı- vürle Almanlara karşı miidaf:ıncla ınuh:ı~ebe kanunları, Defterdar dama. ITALYAN TEBLIGI y-apılan ihtiyat subayları fazla za: 
re, bu~iin öğleden itbnren Budape:r- ne diişmlif)iüı. Bunlaı·, :ı;;;kerlerımı - bulunan Uus kadınları \'ardı.;ı. uş barem, teadiil dersini vermektedfr. • G l d k" it l man ,ilah :ıltınd::ı tutmak v~ f\tnerı-
1 e civ:ırınclu p::ısif korunma ve tehli- zin •:ı.at .. Yİ.İZ~.k ve ~nra~:ırıı_ı~ al mı~~ Doyçp ~lgamayne Z~):hıng td~, Bir ay SOlll':L .,yapılacak irı:tiha~.da Sıdamo al e e 1 a • ka haricinde kullanm.a~ ~e~lıfı; Am{' 

. • , 1 "t . F 1 . le> Jardır. Dır muddet ,,onr~ bı.ı te~.k Hıısy:ı :ererındt> beklen mı) en Jı.ıdı. ehliyet kazananlara derecelerıne gol'(' I t . ld ıika ordusunun tezyıdı ıçm hazırla-
ke" "'.""''~ k.•~lm m'.' "· : v "'. kü Hlmliz hol şev lk mm~!erono h~~ - , o lecden Uah'<tme kte v~ bu. "·""· v"lf ,ı.,;nde maaş art>,ma •uretıyl• yan ar esnm O U . no n hh· plana de Hl ·~ı;>lmalctad•;. 
<le pasıf mud:ıf:ı:ı. tertıbatı kaldıı ıl- cum etmiııtıı-. Bol~e\·ı~ler .. " -~lz:.ı-:ıı: ol. kah fazla :ıs~er . evhdılıne~ı !uzu- mükafatlandırılacnklardır. Bu klll'.'>lar Roma G (A.A.) _ ltalyan teblı - Eğ-er bu teklif kabul edılırse, ~merı-
mı tıı·. diirmii~Jerdir, für dorduııcusu ku - mu h::ı. ıl oldugıınu yazmakbdır. d::ı. kö:v i~leri de ayn bir der:> olarak ;.- . ' k:ı. ordusu iki misli :ırtac-aktır kı, e a~ 

---000 tnrılnwıtır. . . . . ~ih::ı~:et.Stalinin nut~mı.dn.: A_lman gösteı~ilecektiı-. · gı.iŞmali Afrikada topcu kuvvetleri· ~:ıyenin .bu olduğt~ sanılmaktadır. S ti .. re tokholm, 6 (A.A.) - Fırı ku\Ht.. lahakkumü altındakt v ışçılcı:!n <le BELEDlYELER BIRLICI m'z Tobruktn iki düşman top b'.ltar- Filhakıka Amerıkan baş kuman -
OV!Je ~~e. go. lı>ri, IIa.ngö nııı~taka~ı.nd~ ıla .bazı Sovyetlerle birli~~. olduıuııu s_:ıyler: Umıad zamanının ortalarında bulun- r:sı mevziini tahrip ,etmişt ir. Liman danlığı, şi;?diki z.a!Ilanl?rd~. ~un~ 

- Baş tarafı bı11ıncı sahıfedf' - :ıılalnrı ı~g:ıl eln11~lenlıı. • ıdcl?tlı mu kcn hata etmedıgı anl:ışılm:ıkt:ıdn. duğumuz için bu seneki mahsulün da- d ki gemiler de bombalanmıştır. lüzumlu gormekteaır. Çünku ~ımdı-
geçmic:' • clir. .. , . .. han•belcr ol~~~hı~. :\I::ıar:nafıh -~~~ Kı·op fabriknl-ar~n.d:ı. t?pları~ kulla- ha verimli bir surette elde edilmesini M~hver tayyareleri liman t~si!'\atına ki harpte, sliratle k:ır:ır :ılınması ica-

• G Teı.H'.ıu:- ıorıl.ı:ıl!ı duşm::ııı ~o~_ng~:·~~- h:ı~ebelc!' katı ~aihny:ı gırm~mış'i:ı~: ııılm:ız h:ıle getırtlmc;;ı, HoLand:ırla ve köylüden .alınmasını, ekmeğin h~I- ve gemilere, top mevzilerine, iaşe bctmek.tedi.r. , . .. 
\ oleıısk ı tık.ımctmde ıno~orlıı cuzu- tokholm, 6 (A.A) - .: Iu. ma.n" f. hrıkaların tutu~turulm:ı-ıı, Roman- ka ucuz olarak .;:atılması e>ıasını temın gemilerine tnaıruzl::ırda btılunmuR - Teklıf şıynsı mahfıllerde akısler Uımlarirl~ hiicumlnrın~ı yenı~'n .~:ı;"~~ı- k.ın el~ ~.üğü h:ıb~rl<.'rı, h.enuz mevsı~- rada.ıı. sevkolt~nan g:ızla.nn P_olon:·a için valimiz bir Bc.Jediyeler birliği kur- !ardır. İnffüiklar olmuştur. Küçii~ u.randrımıştır. Parla~ento~ıı mücarnı tır .• ovograd - 'olcnskın ı"tıka- ,; z orulme~t~dır. Sl?!'.holm Gndı~- arnzı~ınclc \:ıgonlaı· delınmek suıc- mağı tensip etmiştir. bir vapur batırılmıştır. Tayyarelerı·. deleler beklenmekt~dır. Bır demok -
metind muhurcb<!IN devam etmPkt gen g:ızetesı~ın verdıgı. ha.bere go- tiyle snbotaJn tı{rrama~ı hunun de- Bütün kaza. belediye reisleri ve bi- miz Sidi Barranide düşman motörlü r.1t ve bir cumhuriyetçi ayan az.a;;~ 
diı·. . . .. " re, Alman pıke .. ayy·:ırelerı . ~.ı~~- lilleridir. rer aza dün burada roplnnmış Birliğin kuvvetli!rini \'e barakalarını tutuştur hıma muhalif ol~uklarını, bi: ~iğerı Giiııdiiz, ham kıı~:v~tlerıınız duRm.ın man:>k h:ıttın:ı hucum etr~t<ılcı dı!: nizamnamesini ve tedavül edecek ser- mııslnrdır. lse taraftar oldugunu söylemıstır. tnnkhmnıı Ye .• motorlu koll:mn~ .. mu- ~ıı .h~ber, llusnı~rnskı:1. ~h~ş:zıedı~ı Lo~dr:ı, G (A .. A:) - Ru<; - Alm::ın mııyesini lıazırlnmı~tır. Diğer yerlere Düşman tayyareleri Eing.ızi ve Alman teblig,_ i rnffakı~·etle hucu~l~r yapını~. Ko".ten. fı!•rmı veı mektedır .. Zıı a ~ksı .. tak - lıarbı ba~lıy:ılı ıkı h~~ta olmu~tur. de örnek olacak bu işin muvaffak ol- Derııeye hiicum etmişlerdir. . . . _ 

. ce. Sulına ve PJo,;tı :1lnme.ıı Ş<>hır · dırd-0 h11ttı lıombaıdım:~'n.ı !uzum .\ln;ı:ın .kıtaları, bu muddet zar~ın~a,masını şimdiden temenni ederim. An- Şarl Afrikada Sidarno Galle mm- . Beılın, 6 (A.A.) - A:lantıkk: de 
-ini bomlı:ırdımaıı <>tmı lerclır. . yoktur. ,- kati bır z-afer kazan.d ıklarım ıddıa jcak nizamname\'i tatbik edecek ve bu takalarındaki kahraman kıtalnrımız nızaltılarımız 33800 tonluk 6 ~Ill;1 ha-

:.\Ioskova, 6. (A.~) - Üfrl<'yin ııe~- . edemezler. Eila.~is.'. Ruslar tnrafm- işle doğrudan <İoğruy:ı. meşgul olacak ~e·~cudları azaldığından ve iaşe ve tırmışlardır. Hava. kuvvetlerımız de rolun:ın resmı tebl!g:. . " • --~erlin, 6 (A.A.) - S~\'.}:etl~r bır- dan .Alman motor!u kıt::ılaı_ı~~. kar~ı ve hiç hir yere bağll bulunamı_sacak cephane temin edemediklerind~n ayrıca 11000 tonluk vapur batırmııı-
1 _Temmuz, gec~ ı O iI~P·. ~~ıo.t_". :e lıg-ı, Polonya~·ı: J?asarab) ~) ı \ e Ba~: t:ıtbık ol~naı~ !'1'e~~ıı.~ harbı ~~ ı netı- şahsiyetlerin iş bıı. ına getirilmesı sart- düşman kuvvetler-ine har p nıerosı - !ardır.. . . . ~ , Bor~'?f \'~ \ obograt ~ \ olın;;k ı. tıka- tık eynletlerını !.şg-nl. ettı.~tF>n ~~ı ı celer :·e:ır gıbı go:uıme~tedır. tır. ~tirileoek, .seçilecek şahsiyetle- miyle te:ılim o lmuşlardır. Tanare~erıf!1ıZ za~-ıa~. ugram:ıksımetınd \e D.~:s.?rabs .a nıı?t:ıka ı'.ııla Alman hududu uzt>rın~ek~ So\~ et Stalının, her şey1 ~'1.hrıp. hakkında rin şimdiye kadar bulundukları ma- Gondar ve diğer mınt akalarda mii- zın. Man~ iız~rmde. 4 1~gıli: av ~-y:ı-muhııı·ebeler bu!ıın şıdcletıyle elmam ta~yare meydanları muthıs su!·ette rntand-a~larınn verdıgı talım:ıtın Al- halli işlerde gösterdikleri faaliyet ve adele devam etmektE'dir. r~. ı dil~{~rmuşlerdı~. Şım:ılı Afrıkad:ı ctnıi;ıtir. Diğer i~tikametlerde_ ve cep- a. ttırılmdır. Basarabya işgal edıl~e- m:ın mahfillerinde hiddet tevlid et- ~uvaffakıyet de göz önünde bulundu- c. · Ik• . b tt bır İngilız tank ~ilc~m!-1 toı;ıçularımız 

henin diğer kısımlarında mevzıi <>heı;ı· den evvel bu mıııtakadn yalnız dort liği görlilmli'lti.ir. Almanlar, bıı u~u- rulurııa verinde olur. 1 gemı a 1 tara~ın~an fardedn:nıştir. Pıke tayyn-
miyeti haiz muharebeler ve gece ke. ıf- ~ov~·et tayyare rnerdanı varken, ilin kendilerini müşkiilata soktuğu- • ADLlYE BlNASI Belin 

6 
(A.) _ 

6 
Temmuz geces, relerımız. Tob~uk lımanını bomb~rd~-

leri olmwıtur. ~imdi 151 t-::ıyy:ıre meydanı bulun- ıııı söylüyorlar. Alman gazetC'lrrin- Yeni vapılan Adliye binası ,·:ııpı iş-
4 

b' t ' it k bir gemi Tembnıkenin man etrnışlerdır. Savaş tayyarele~ımız 
maktadıı·. E ki Polonyadn ev,·elce dt!, tahrip edilmi~ So\·yet köylerinin !eri son~ ermiştir. • ~n don bı t rılmıştır •

7 
bin ronluk di ~ıbrıs adasını bombardıman etmL'}ler-Ostı-op istikametinde gece cerey:ııı l.ıulunmakta olan 43 tayyare meyda- resimleri ve bunlara aid razılar Hükumet binası içinde pek sıkışık ~ar ~- a e~ıi 

0 

d~reee h a ara uğra: dır. .. l . . . , 
wen .şi<lcl ·tli :muh~r~beler hu ~11?,ah nı yerine şimdi burada :148 t:ı\'ya~e \'ardu·. bir halde bulunan Adliye dairelerinin ger ır ~ . _ Dun gece. n;8'ılız tayyarelerı garbı 
da clevn!ll etmelctedır. Po~on~k. ıstı.m- meydanı vücuda, getirilmiştir. Lıt,. Ru rad:ı h-.ısad süratlc yapılmak- hemen buraya nakli ve modern bina- mıştır kıı, gemı yana yatmış ve bat Almanyay:ı. ınfıl~ :e yangı.!1 .. bomba-
meHnde kdalnr>m•c· gnrb• Dmn~ hnt- vnnyada g t•yym moydam vn<ken, L>d>r. B•mlann hakH de temfo olun - nm kendi.ine uygun bk ,..kilde mobil- mağa bnolam.,br. Jnrı nbmşla<d><. S.villerden olu v1 Y~· 
tını sağlamca ellerındc tutarak du;-;ma- şimdi 88 tayyare meydanı mcvcHd- makta, bazı mıntakalard:ı nakliyat ~esinin temini hususunda Vekil.etten M l d b b l d ~alı vardır. ~iman ~e~e. a~·ctla.~ı nf?ı· n!rı bütii.n t:ıarruzlarını tıırdctm.ı~leı:: dur. Letony~daki tııyyar~ _mey~an: t:ıyy:ır.eleı le· yap~~m-.ıktadır. Luck lazım gelen tahsisat istenmiştir. a ta a Om a an l·v lız f-:--ıyyarelerınden bırısını dU.şürrl!uş-dır .• 'ehır cıvarınd:ı Almanlar bınleı- !arının adedı evvelce 12 ıdı. Şımdı mınfokasında v~ -dıger sahalarda or- BELEDll'E REISJ ANKARAYA 1\Ialt::ı 

6 
(A.A.) _ Resmi teblıge lerdır. • 

ce cesed, bir cok harap olmus t::ınk ve i.-e 70 dir. Eston~ad~ 10 tayyare man yan~ınla:ı dev~m e~~ekted!r. GITTl gö~e, du'şm.an tayyareleri adaya. bon:ı- Çindeki Japon zayiah la~y:ıre bırakmışlardır. ,. .•. _ mayd-anı vardı. Şımdı 77 tayyare Bu~1lar g-osterıyor kı, Stalının emır- Belediye reisimiz Avni Gemicioğlu balar atmışlardır. Sivil emlake haf~f d ? 
<>.Temmuz ak. amı .Boı ı. ?f btık~- meydanı vardır. lerı,. Sov':'et vntal'!dMları tarafından Akpınardan getirilecek olan suyun zarar olmuştur. Sivil halktan da bır ne ka ar metınde kılalarımız ;ıddetlı n;uh:ır"- :r tntbık edılmektedır. projelerjni tasdik ettirmek, ve bu hu- miktar zayiat vardır. Tokyo, 6 (A.A) - İmparatorluk ~~;~~r~~P~~)~~~~ş· I·~ı~lı~ıuk~~l:~~~~ Fransızlara göre Tür- 'Rus milleti vatanının z ""nl'kl sus i~i~ Belediyeler bankasınkd~n. ıUına- Habeşistanda umumi karargahının neşrettiği teb-
. . · • · • • • • , en,,ı ı e- cak ıstıkrazı yoluna koyma ıçın ~n- • • • ·~ · · d k" "·r k devam etmekted:ir. Bnsarabyn mınlııka- kıyenın vazıyetı rini tahrip ederken, esir yaş-.ımaktan- k 'tın• t• - Baıtarafı 1 JDCI aabr.fede - lıge göre, 938 sene!nn e l ı• ançu o-d ·ı · · d hl k · t h.. · · araya gı ış ır. h · · kında S h l d "' 1 • t sın a sı varı, pıya e ve zır ı UV\e • • • hı!f d ı!a urrıyet ıçin her şeye katlanmağı Trablusgarp şc rının şar ovyet ucu ııııarpıfJma arı zayt:ı ı 

lerden mürekkep mühi~. biı· düşman , - Baştarafı 1 ıncı aa ' e e - kabul eylediğini göstermektedir. Ramet ve Mosorot~ hava meydanı: - da dahil olarak, 4 senelik Çin har -
grubu taarruz teşebhil~undf' bıılmı- maktadır. . . .. ._ Amerikadaki Alman kon rına hilcum .edilmış, .yerd~ 3 agır binde j:ıpon kayıbı 15250 ölüdlir. mııştur. !121 de Kar.~ muahedesıyJe Turkı K b b b d l l . t•h d" I bombardıman tayyares1 tahrıı> olun- A . ildd t rf dak· ç·n zayiatı 

ye Batnm şehir ve limanını Gürcis- 1 rıs Om ar imanı SO OS arı ın 1 ar e ıyor ar muştur. Cuma gecesi Bingaziye hü - . Y~ .m . e za . 1~ 1 • 1 • • Taıırrıız akamete- ııihntılınıı.ıtır. fana v<>rmi,ti. Gürdstan So\~retle~e Berlin, 6 (A.A) _Alman islihba- Nevyork 6 (A.A) _ Nevyork Al- cum -eden kıtal-arımız 70 kilometre- ıse lkı mılyon 15 kışı tahmın edılmek-
·I Temmıızdn rliiştnnnın <lii iirllldU- iltihak edince, Türkiye B:ıtumu bır rat bürosu bildiriyor: k '

1 
w·ı Ott yatak den görülen yangınlar çıkarmışlar - tedir. 

•ü bildirilen 1~ tnypre;ıinin 61 oldu- ~::ırtla terketti. Batum limanını Tür- man onso osu ı yan o, dır. Derne ve Trablusgarp limanla- a· k k b h } 
trıı tesbit edilmi tir.. , ki) e hiç bir vergi ve rüsum vermek- 4 temmuzd-a Kıbrıs üzerine yapı- odasında asılı bulunmuştur. l\Iuma- . l hlirurn edilmiş büyük yan_ lr ayı B rt mış 
., Bizim z:ıyi:ıtımıı: !?!l tayyarcdir. sizin kendi ihtiyaçhın için. kull~na- lan hücumda Lefkoşe hava meyda- ileyh, Avrnıturyaya dönmek istemi- ~ı~~a~ ave infilaklar 'çıkarılmıştır. Vişi, 6 (A.A) - Pöti Par iziyen ga 

:Hosko\'a, 6 (A.A.) -. ~O\'.l'Ct istih: c_nktı. Demek ki Batum, hır Ttlrk nına ağır çapta bombalar atılmıştır. yordu. Vaşington Alman elçiliği yük ~l~ilideki di\şman kampları ve hava zetesinin haber vediğine göre, bir 
barnt biiı·o u IX'is munvıııı Loz~:·-ckı, lımanı olarak kalıyordu. IJn<·akalara i!.;abetler miişahe~e edil- sek memurJ.arından ::'.Iııfüı de, Alman-· meydanı dıı. ~o!Il?alanmı~tır.__ .. Fransız balıkçı kayığı bir İngiliz Rusların Alman hatta~ınm gerı ınrle miştir Alınan reflimler<> göre hasar . d.. k . . Va . gtonda Tayy:ırelerımızın hepsı ıısletıne . d Ati tJ.kt b 
sürntfo çete- harbini organize etmekte :\Iusulıın Traka iltihakı tanınınca, 1 .. .. • .. • ~aya onme~e. ıçın . '. şm d "nmüşlerdir. . tayyaresL tarafın an an e a-
olduklıırıııı te~-jd <'1mi. ~ir. Lozov. ki, Tiirkiye Gergüt petrollerinden de ıuyuktu. r tnbanca ile ıntıhar etmıştı. 0Berlin 

6 
(A.A.) _ Şimali Afrika- tırılmıştır. Gemi snhibi ve bir bahk-

ayrıca demiştir ki: ayrı kaldı. Gürci tanın Sovyetıe:e .. Lefokşe, 6 .<A.A.) - Kıbrıs ad:.~ı Mug"' lada zelzele da kum' fırtınalarına rağm n topçu çı ölmüstür. 
iltihakı, Tiirkiyeyi ?atıım petrollerın d~n .gece .renı<len. b~mb~r~ım.a~ e. 1 • ~ fn;ıliyeti artmıı!tır. Tobruk ve Sollum- • • . 

_ :.\fu\·akkat ve kı~mi muvaffakı- den de ayırdı. . . . • nııştı~. I:_cı~.o,e ~ı~erıne ıkı dızı _bon~- ~\luğla, 6 (.A.A) - Öglcden soıı- da şiddetli h:ıreket olmuştur. Tobnık Bır kafıle bombalandı 
yetlcr, bütlln dün~ı'anın nazilik nle.r- Şu ~!etıceye v.::ırılııbılır kı! ~\.af~as- ha dü!'.muşt~.r. Dıger bombalarf!f"amN; ra 17,45 de Muğlada şiddetli bir civarııı<la .bir İngiliz iaşe gemisi batı- Berlin , 6 (A.A) - Uzun menzilli 
hinde olduğunu gizliycmez; demokrat ya, Turk - Rus_ me~f:ıatle~ının kar - go~t.1da denı~ açıklarına .n.tılmı.. ır. zelzele olmuştur. Hasar yoktur. rılınıştır. 
meml~ketl rin miittehid cephe i kırı- nıakarışık oldugu hır yerdır. hasar, ne de ıns.;anca znyıat olmuştur. Alman topları, 5 Temmuzda D uvr 

J:ımnz. lt.'llYanlnr v.n Rumen! r de ela- _ 1 • d tebarliz ettirdi ve şimdiye mıntaka~nnda hir kafıileye ateş açmış 
· ..... 1 i 1 esın e k b ' w • dö ~ hil olmak iizere tahnkk!im altındaki Gece saat dokuz o muş u, nnma. ~F. • · d • it 1 kadar Alman gemilerinden te . ı~ tır. Kafile ~agı.tı lmış ve gerı nmege 

bütün milletler nazi!iğin fÜZÜnÜ k:ı- raJı denizaltı. geı;ıisi ~.:enizi~ gath'.~aı srarengız enıza 1 ar tane olsun korsnn deniza)tt gemı)erı· mecbur edıJmıştfr. rartmıya. yardım etmektedır. çıkmıştı. Amıral, erka!llhaıp he~ e- ne kurban gitmediğini 1:ızdı ! . lngiliz istihbarat şefi 
Londra, 6 (A.A.)- İZ\'estiya. :ıze- tiyle bcı·aber g-~iverte~ o~uru~on~.u. _ Bu mesele te;1auiif e<ıerı ola-

tcsi, Alman p:ıraşiitÇiilerine karsı Sıw_ Ufuklarda, eııgın!erd~ e~~·z ·;~ı~ su - Aşk, harp, dehşet ve macera mılZ mı? Lizbon 6 (A.A.) - lngilter enin 
:retlerin mücadele i hakkında h1r ma- künet vardı, Dcnız hır gqJ ~ıbı sa • Amerikndaki istihbarat servisi ~efi 
kale neşretmiştir. kindi. Kanunusani idi .. Rt!n~n1i be· - 3·1 - .. . . _ Bövle olsaydı hic g:ım çekmez: Kambel, t-ayyare ile buraya gelm iştir. 

Gazel<' diyor ki: raher o gece; yaz mev~ımının bı>rrak Bu kor~an ve denizaltı gemilerini na- - Çok muhım ve aynı zaman~~ dim. Fakat ırıaa·lıesef tessdüC eserı lngiltereyc gidecektir . ;ı 
gecelcı·i!1i a.ndırıror?u . . . ıl tuzağa düşüreceğiz? Vapur zayi- ç?k mah:em bir iz yakalamış g~b~- olmadığına kai'i kana:ıtım vardır. 11~•.;.;.;;.;;.,...-. _____ mıııııı_~~ ::Huha-ıemat esnasında düşmanın 

hatlarımız gerisine indirdiği paraşilt
çiil r, ilk hedeflerini bile. işgale mu
vaffak olıunamışlıır, Sov.ret kıtRlariy
Je muh:ır0beye tutu.~mağı, boy ölçii~
meği kabul etmemislerdir. $imdi bu 
para1Utr,ülük faaliyeti n kcrler eşkiya
lık \'t!ya casu. luk ·eklini · ~lmı~tır. Bun
ların büyük kısmı yakalanmı!l wı im
ha edilmi, tir. 

Bahnye z:ıbt~1erınde~ bırı: ntı gittikco artmaktadır. Diln gece Y~z. ~_alumatım mevsuktur. ~atıal~- Şimdi sadede geleli~!:· . . . A N A D Q L LJ 
- Palma· lımanı -dedı- onun bur:ı. Akdenizdeki filomu?a mensup )'la- nıze ıtimad ederek sırrımı esırgemı- Zatıaliniz~ arzettığım gıbı emnı -

<lan göriinmes.i icnbede:~i.!. . laya dritnnvtı böyle bir tecavüze Yeceğim!.. Emniyet. teşkilatımız; yet teşkilatımız: Zeplin ku~panyası-
0 anda ~mıralın sesı ışıtıld.: uğıv.ımış ve fakat kurtulmuştur. Asor adalarında vıe bılhassa Orta .. ve nın mümessillerı mask.E'lerJ altında, 
- • re saır:ıne gece!.. ·.Mnnznraı:;ı _ Evet? Fajyol adalarında Almanların mu - Oı ta sehrinde y-erleşen şahsiyetlerin 

,, ........ .... 
Sah ibi ve Ba~muharriri 

H A YDAR R0ŞT0 ÖKTEM ru~ları i)yle okşıyoı· ki!:... _ . Iüretfoba'iın fedakfırlı~ı ':e gc- hi~ bir casus teşk.il~tı, me".cud ol • şiiphe ·uyandıran bir faaliJ'.et göster-
i• ak:ı~ b~ s~rada Parıs ufuklarını miyi idare eden zil bitlerin ıııkar e - dugunu ve bu tı;şkılatı Zeplın ~um - diklerini haber ~erme.ktedır. . 

matemlı hır sıralı perde kaplamı~tı. dilmez lirnknt \'P, ka\·ra.yı. lan, ge - panyıısı ma kesı altında fa.alıyette Bizim de arnı şehırde Atlant.ık Umumi Neşriyat MUdQrU 
. feyıı. iyet; çehreleı·tn renklerini! ınivi feHiketten kurtarmı~tır. . bultınduğunu ve Alman ikinci konso- hava kumpan:»asına. ~lit bir şube- HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
oldurmu , derin lıir elem ve keder, Birinci ıord biraz dü~ündrıld~n Jo u Fon Gutman tarafından idare miz mevcııd olduğu zahfilinizce ma-

--::--

Alınan pnrnsütçlileriııin rolleri şim
di mi.idafanyn girişm k bile değll, kaç
maktır. Bunu y:q,ama,yıııca ellerini 
knldınp r~linı olm:ı)dadırlnr. 

ort:ılığı İ-"tila etmişti. Bu hiidigelerın onra ilave ett'i: · edildiğini-, meydana çıkarmıgtır. lumdıır. 
lrnrkuııc hi akibet, neticesi belli ol~ _ Pnri tc oıılurıdııjhım sır:ıııırda Atlaıı deniz.inin orta ıııda tcşekkiil 
mıyan mıithis hir harp doğurmak tam itimad b:ığlnclığıtııa bir hahriye eden lı ıı cagus merkezi: bi~ıi ~iiphe, 
ihtinıali nıe\·cu<ldu. z, biti hakkıııda m. hrem !fşn~•tta bu- Afrika civ:ırınd:ı icrayı faalıyet eden 
Amir~! Disol L?ııdr~~l.:.ı lHı!t'.nu ·or- luıımııştuııuz . Hu i,in taki,bi için iınm korsan deni.z al~ı ge~il.eriniıı en .kıy-

A / h k du. P:ırı te rnt afır eıtıgı lııgılı:ı; hah. edilen bu adanııriızdnn bazı haberler ınetJi muhlJırlerı olabılır ve a. nı za-nıanyaya ava a ın- riy hezaretiııın b.iri!ıci lordunu in- bekliyordum;z !.. Den: bu nıalün1at!- ınanda korsan t:ıhtelbahirlerinin ge-
[arı devam ediyor le~·j ziyarete gfünıştı. nızı m-ahı·em tu Lum ve hey'eti vekı- rek nıiihimmat, gerek: 1aşe bakımın-

. . • • 1ki. nazır; bahrf.,1'<:' f:leznre.tinin leye bile ir~aatt:ı bulunmadım! . . dan idarelerini temin -edebilir! Bli -
- B~t .t rafı bın,ncı ~ı~ede - merl•ez bii..r- ınn tapl nıı :konu ı ·or- Fı·ansa bahriye nazırı amiral Dı- hin eııdi11cleriın bu mcrkez~le toplan. 

ya.relerı~ız, Belç.ıka. ·ahıll:rı a?.ıkla. Jn<l.ı :. . · . sol; haşım meyıısiyetle salladı: . nıaktadır. Korsanlık iş!tlr111c1ı:_ mu· 
nnda 4 bın tonluk bır gemıye hucum Bırıııcr lord sordu· _ Bu şahınn i mini; zatıalinııe hakkak ki Alnı 11yn11111 parnı:ıırı ':ır-
etnı~!C'rdir. Gemiye tam i abetler . -. Yeni mnllım_nt al~ınz mı? ya· söylediğimi hatıl'lamıyorum. J{Ort dır. , . . . . , 
ka ·d l ilmi tir zıyetı na ·ıl tahmın edıYorsunuz? i ·mini üıı-;ıyordu, Faaliyeti hakkıııda _ Fuknt. onlatın daepıJce tıca-

j '. ş · - Ben de şaştım ~aldım! • ·e di- henüz bir haber alamadık, Yak!IY1 r<:t gemileri vardrn! Berlın, 6 (A.A) - D. N. B.. . yrceğimi cidden bi~~ıY.?rum !.. . ele vermis olmasından korkn.rorııfll ! - Doğru; fakat o gemilerden şim-
Alman gece avcı tayyarelerı, dtln - Siz tecrübe gormuş bir ~ahsı - . d· .... d.. · h f 'f b' <1CS diye kadar batan olmadı. :N"itckim l · · t · dü ·· ü • · · B ·t·b Ja bu ·. Bıraz uşun u, sonra n ı ır ~ akşam 7 ngılız ayyare ı şurm • yetsınız. u ı ı ar • • ' . esrarengız . , . . . bu ciheti Taymis- gazetesi ba~ makıı.-

lerdir. hadi el ere ne man~ 'erıyor.'.'unuz? , le ılıwe ettı 
~-

Bu kumpany!lmızın teknik kıamııı<la 
\'azife gören bir Fransız kızı vardır. 
Bu kız; tayy.ııreci.lik aleminde bil: 
vük bir şöhret kazanmış me.,hur Dı
parkın kızıdır. Dip:ırk , mektep ar -
kadaşıı:ndır ve aramızda hususi bir 
. :uııimiyet mevc~ddur. Kızı gayet ki
tı .ı· ve Yük~ek miıhendis mektebinden 
ıu ztındur. 

lfadmazel DiPal'k; ııyani romanı -
mızda Evelin 11aıniyle maruf olan 
Fransız kızı» babası vasıtasiyle bize 
mahrem bazı Jl'1al0nıat vermiştir. 

- Ne gibi? 
- Oeı1cım ed.eceN. -

--::-
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