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B:ısr:ı - Bağdnd yolu açıldığından. B:ısrada bulu
nan mallarımız yakında rnt>mlekPtimlze gelecel..1:ir. 

20 ncu YIJ. 
Nı>. 8582 Glinü ır it nllalıalu 21 kuru tur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Antalya limanı önünde bir hidise oldu 
lngiltereyi protesto ettik 

Alman gazeteıeri, nutku 

birinci sahlf eıerinde 
neşrediuorıar 

Tayyareler, bir Fransız vapurunu 
batırdılar, fakat limanda da hasa

rat vukubulmuştur 
Le Temps diyor ki; .. t Batan vapurdan 260 kişi kurtarıldı 

" Türkiyede harp dışın• , .. ·I Ankara, 7 ( A.A. ) - Haber aldığımıza ıröre, geç<"n cumarteıi gilnü 
da kalmak azmi teyit Alman moıörlu 'kuvv .. il .. ri y K 1 . Fransız bandıraoı a ltında aevretmekte olan Sairnf' t C'die vapuru 

·ı . . ( "\ r .... unan ra ımn"I Türk karasuları haricind .. lngiliz tayya relerinin hücumlarına maruz 
edı mıştir,, e •• 1 ~ .. ' - kalını§ ve A ntalya limanın ın önüne gPldiğ i vakit tayyarelerden atılan 

'" • • Sovgetıer gore Almanlara go~e ·yaret• . . ı ~ iki torpille berhava edilmiştir. Bu vapurda 205 .. r , 34 erbaı, 25 subay 

lolger Uerler
d8kl lklSIBrl ZI 1 1 ~ . 1 ve 16 sı vapur ~ürettebatı olarak rnevcud bulunan 2~?. k'~.id~n ~60 ı. 

S d 
kurtarılarak aa hıle çıkarılmış .,.,. fakat bunlardan beşı ulmuıtur. 15 ı 

Berlin, 7 (A .. \.) :- Alman _matbu- ovyet or usu Rus müdafaası Cenub"ı Afrı"kadan yaralı olarak ~aatahan-:ye kaldmlmı•tır . Tayyarelenle? atılan .!or pil-
atı TUrkive ba~vekıli Dr. Refık S:ıy- lerle Antalya lımanı tesısatında bazı hasar vukua gelmıfae de nufuaca 
d amın, llilyük )lillet ,),1ecli•1'lcleki mukabı·ı ta- bazı nokta) d Londraya_ <J'eçecek :zayiat olmamtfhr. Türk hükümeti karasu larında vuku bulan bu hi.dite. 
nutkuna ve Türk_ Alman muahedesi ar a e. den dolayı İngiltere hükumetini protesto etm§itir. 
tn<diknamelerinin teatisine ald t:ır- J d ld " 
si!iitı ilk ~nhifelerinde ne0 retmckte- arruz ar a yarı 1 
dir. 

Liyon, 7 (A.A.) - I..e Tem!!• gazc 
tMi baş makalesinde diyor kı: Bazı yerlerde Almanlar 

Dr. Refik Saydamın, BilyOk Millet 

Bazı beton sığınaklar 
ele geçirildi l\fı-clisi huzurundaki be~·ıınatı , T ür- püskürtüldü 

kiyenin \'aziyPtini tam ıwrettP aydın. R l 
kıtm:ıktadır. Renoi Meşfnin Ankara- US arın 204 tayyaresi 

• 
Almanlar 

S. Askeri ve kadın kıya
fetinde paraşütçüler 

indiriyorlar 

Moskovada 
Orduya ve vaziyete 

itimad var 
da Fransız m<>nfaatleri ı in bn;-nk 2 Alman destroyeri ve d- ·· ld b S k l k 
ehemmiyette bir ,·nzife ifa etmiş ol- uşurü ü, ir harp , ovyet ıta arı ar asın- Kı d l - ·11-
duğu şıı dakikada Tlirkiyenin hattı bir tahtelbahiri battı gemisi batırıldı da mütemadi bir müca- ~ ın ar gonü uya-
hareketinde ve bilhassa Renoi :lfe•i - ~[o~kovn 7 (A 1\ ) -- Ro,·,·ct ~a- Berlı"n 7 (AA) n·· · · -'e'e var zılmak ı'stı'yorlar · • 'f · el ı , · ·I 'f'" k' · • · . •. • .. · • . • • · · - uşman :ırazı~ı "' ,, 
nın \ :ız. <'Sı 0 ayı ·~ e ur .yenın • balı tehlıg· ı • dahilind " Ok " · 'd Al h 
F . ö•t d'. · do"'lıık • h··r · • e" ııerı gı en man zır - ' lo•k 7 (AA) So t k ta ~ıo•kova 7 (A A ) P-azar gü ran~:ı)a g 'er ıgı .. " .eza 11 : il temmuz glinli motörlii ciizütam- lı te•ekülleri Rusları g·· "d k ._ ·' · ·ova, · · - vye · ı • " ·' ' · · - · • 
]erine \'<' Fransız - Turk muahndesı- . . . '. '. n. uzı e u; lal'ının :ırk:ısınd:ı bir tnraft:ın bozgun- nü ~ıkan Moskova g:ızeteleri, Sovyet 

in ·. tte b ı d ,._ t ··dı !ar arasında muh:ııehe 0-trr"" Le- •etlerınden hır çok <el'ı rler alınışl ar- cu naz.ı· par,0 şü• 0ı· 1 1erı· , ve dı'g·~r taraf- kuvvetlerinin mukabil taarruzlarını 
n mer~>e. u_ıın ıı.,ıınıın, .e\ı · ıır·l ve. ·ovograd _ Vol!Mk bölgele- dır. " " ~ 
;ne knr•ı chkk:ıtl hıılıınmak ıgnmız tan Sov•·ct :ı.•kerleri, ~ivil müdnfa:ı teş- ve Alman kuvvetler inin harekatının 
~k • b'"di T ...... ~ .. h rı· ·- - ıri-'1 bll,\"ilk bil' "iddetlc dev 0 m et J E•irl'r'ın ı'f:ıdelerın· e n:ııe ran bıın- ' dl •• ~ :ı. uı" n ~ ,., • z ,. - ., " · " kilatı ,.e- nilınvet sivil halk arıı"ında ha•lamı~ olması haberlerini itima :ı 
"rı"nd 11 Ar.k hQkO c t· ı rı 0 

• - Devamı dördüncü aahif~d - -- O.,vamı dördüncü eahikde _ · ,- en n :ıra mc ınu1 ım- - müt<:madi bi r mücadele cereyan et- k:ırşılamaktııdn·hr. 
za!adığı muhtelif mu:ıhcdekr arn - . 1 I mektedir. Vıı.z ifeleri münakahlh boz- Stnlinin per.,«enbe günü iradetmiş 
~ında hic hir tezaıl bulunmadığı ma-; • m:ık, benzin depolarını berhava etmek olduğu nutuk, halk :ır:ısında heye-
na~ı çıkmaktadır. Muayyen ~er:ılUe A k A ~ • 1 ve Alman bombardıman t:ıyyarclerine can uyandırmıştır. Komünist teşek-
Tilrki\'l•nin harbe mildah:ıle-ıni dü- S e rı azıyet i~:,retler vererek bunları hedefler ine küller, fabrikalarda çnlış:ın :ımel e-
~Unen'ter Türk zimamclnr!arının haki- Yunan kralı Corç vardırmak olan Alman paraşii tçuleri nin gönüllü olaMk harbe i~tirak et-
ki niyetlerin.i iyi hilıncmı ve bıı . ıı· -

1 
- Loııdrn , 7 (A.A. ) _ Gazeteler· ek,eriya küçük gruplar halinde inmek- mek hususundaki heyecanlarını te~ 

retle bunların , iyast he~aplnrı ynn: 1 vcrdiğ; habere nazaran Yunan kr:ı::1 tedir. Bu paraşütçülerin bazıları , ka- kine mecbur kalmışlardır. Bir çok 
, lış çıkmıstır. Çli_nk!i Tit;ldH. :\rillı Al . ı L • d c:nubi A!'rik~ ba•veki li t-0rafı~cl:ın ~-a~ dm. elbisesi., bazı ları da Kızılordu ilni: kadınl.:ır, askere ıri_d~n k_?calarının 
-D~•amı ılrıncı aahıf~d .. - . man ar enıngra ge kı d:m~t ıi~erıne cenubi Afrikarn "'İde form:ılnrı gıymekte Ye hemen hepsı ycl'lerıne çalışm:ık ıçın murac:ıat et-

' <'<'kt!r. · ~ - Rıh~:ı konuşmaktadır. mi~l erdir. Pravda gazetesi, büylik • • d •• Kral~ .. Vcli:ılııl . Prense.~ ve Yun:ın M~ov:ı, 7 (A_.A.) - Alba~·-~triı;ı . bir nefret uyan,dıron. na.zi_zme k:ır~ı 
Milli piyaneo 
40 bin lira, 161619 

numaraya çıktı 

r)sıne Uşmek f • k • d ' Ba ·t>kılı ıl<' lıazı ıı:ızırlnr refakat ene- lzvestıya gaıctP.sınde neşr<>ttwı hır mücadele t:ırı lıı vazifesının Sovyet-1 rın e rt:klerdir. makal{'de diyor ki: lerp düŞtü(iilnü yazma·ktadır. 
• Veli:ıhd \'c prnı'""~irı C('nııLi Afrika- •- DUşmaıı ,pa raşütçülerine karşı • 

dn k:ılm:ıları mulıtem<,ldir. Fakat kral- kııll:ınılan usul, ııaıilerin Hollanda, lskenderıye 

Almanların U••ç ı•stı•kamııı...tı• o• • l'.l bıı1wkfün <'enuhi Afrikada mis.~fir- fltlçika \'Csnir yerlerdeki sürprizleri- t bombardımanı ""' • iDi• ~ı~brın'n n" kadar .<ürcrt>ği belli clt>- ne mani olmuştur. 
ı:ıldir. Almanlar, harekatın basladığı ilk Londra, 7 (Rud~·o . gıınt 22) 

ester nehri• acı)dJ mı? Bu zi.v:ıretlt>n ~onr:ı Yunan kral vt> günlerde hemen cephenin ark:ısına ini- :\fı~ır dahiliye ncz:ırcLnin bir ıebli-
Aııkarn, 7 (Ilı; usı) - :\! ,!i Pi~·aıı- ~ baş\' •kilin. lngilter<' d,·,·Iet :ıdıım!nriy- Yorlardı. Şimdi ise yiizlerce kilometre itine "'Öre, dil~man tayvarcleri cliin 

gonun lıııg(lnkli ç•ldlişirıc·c i<az:ı":ın a k k k " ' 
D h -Devamı ikinci sahifede __ ; ·aya iı;ımek~c~i rle r. Runl:ır . sı sı · gcce l>k~ndN'İYt'Yi bombardıman ci-

ı:ııımnr:ılnr ~unl:ırdır: enizlerde ve avalarda vaziyetin bir hülasası '""' __________ ..;;- Kızılhaç ışarehnı t:ışıy:ın naklıre tay- . 1 ı· 2 ··ıu 11 nr 1 d 
ııi RIX J,/R,ll'J 11 , Ynreler i tnr:ıfından yere nhlmıı.kt:ı ve mış ~re ır. 0 ' ·' a 1 var ır. 

161GHI ıııımarnlı bilet kazrınmıştır. Finlandiya cephe;in~eki har~kiı.t 1ı ktı\'vetlPrinin Sovyet müdafaa hat- ekserisi hiç bir i• göremNen imlın raı:_,nıeıı yakında Almanların pliınör-
0.'11,' Bl-:O.' /,fR ı 1\,ıZ,\.\'k\'LAR hakkııııln ııı'k ıız malumat vard ır. tının doğu kısmını yararak Leningra.. Japonya edilmektroir.-. , · 1 !er le kütle halinde a'k"r indirecekle-
5369, 11\hWl, 22711l9, 2-l!l!l~!l nıı· Yftlnız, Kareli berzahının cloi(u sahi- da lıi r mikta:r dah:ı yaklaştığı haber Allı:ıy mal.;nJ,,sinin ~onunda, buna rini yazmıştır. 

maralı bilctlC'r l'azanmıştır. !inde ileri iyen Almıın piyade ve zırh- -Devamı ikinci aahifede -
11 1';/:! RIV r.IRA l\,lZAX,l.\'f,AR 
!1262, H078:1, 72346, 103660, 115861. 

1928:ıı , 208i>I 2. 264!lfl!l numaralı bi· 
IN!t'r l,az:ınmı·tır. 

667 1, 7055 ih nihayetlenen hiletkr 
2000 lira alacaklardır. 

1727, 9202. 9228 ve 9678 ile nilı: • 
yetlenen büttln hilctlcr tOüO er lirn 
~lacakl:ırdır. 

0589, 1911, :J8(12, :;337 \"C 9778 ile 
biten 1ı; etler ıL beşer )fız l'r:ı ııla
rııklarılır. 

052:;, 3192, G:;05, 6S03, 7852. 8:;75 
"ile nihayetlenen bil~ller iki}itz elliŞ('r 
liro a!:ıcaktı r. 

484 w 5~ l ile hiU:n biletler 100 
Ji r:ı alacak vıı 15;,, 453 ile bitw bilet
ler de 50 ~<'r lira al:ıcaklardır. 

119 ile hit<-n biletler 10 lira alacak ve 
•onları fi ile nihm·etlenen bilumum 
bil"tler <le ı <'r lira amorti alacaklar
dır. 

Bir tekzip 

' 

Cenubi Amerikada ha
diseler çıkartıyor 

Rito, 7 (A.A.) - Per u kıtalan 
E:kvatör lıudud karakoll :ı rına taar
ruz etmi.şlerctir. Diğer taraft:ı.Tı 

I<itodaki alakadarların söyledikle
ri ne göre, Per u hükCırr,etinin , japon
Yanın teşviki ile ı:ısker t.ahşid etmek-
- Denmı 2 inel aahifede -

kendi aramızda 
Gazetelerde fikir ihtilafı ve bir 

• ırı .. aelenin mu~tetif zaviyeden mü _ .. 
l~leaaı gayet tab'idir. Nihayet Tür- Cebeluttarıktan 

lnıiliz tayyareleri kıy., matbuatı, önüne aerilen ıneae- c b ı••tt kt 
Viş!, 7 (A.A. - Suriye harekah Zt'ler iieri atılabilmiş - leleri tam bir fikir hürriyeti içinde e e u arı a-

Sıırive hnı-ekf.tıııda tir. Sahil kı•mında mütaleada haklıdır.- • 
d!in ·akşam neşre<h: lngiliz kuvvetleri Da- Fakat bu arada, latanbullu bazı kı• vazıyet 

Bulgar limanlarına Ru· len Fr:ın•ız r..smı lng"ıl'ızle 1 h' m11rdaki Fıamız mev meslekdatların zaınan zaınan, meS<:· 

Al 
h tebliği: . r e ınezilerine hücum et• lenin ... ı ve eaaalarmı ve bir münaka 

men, man arp ge- lngiliz kun·etlC~l d mi~lerdir. Bu h:ıre· şada hli.kim olmak ikt•za eden ••mi- Ticaret ve harp gerni-
mileri girmemiş bugiln lıi!h~;~"!l ı;ah'.'. evamda ketten önN şfdd·'tlİ miyet Ve nezaheti ~ırakarak mealek 

kısmııırla mıılıım g~> hir topçu :ıte.öi olmu' ve ••hıaların hayaıyetini incittikleri · )eri demirlediler 
Sofy:ı, 7 (A.,\.) - A!man ı.·e Rus retle sarfetmişler- ve lngiliz harp filo;ıı de görülmektedir. Kalbuki he .. Türk · , 

bir görünüt 

4 Alman gemisi 
batb 

Diğer bazılarında da 
hasarat ve tahribat var 

men harp gcmilrrlniıı :Karadeni?.ıie· dir. Stıriyc ç1illlnr .' 'e Bazı yerler daha dıı bun:ı işti r:ık et- ~a.tbu.atında, !"ünakaıaların ve ten· ~ , • 
ki lhı l gar limsnlanııa girmi• olduk- şim:ıll ~:ırki böhJcs:ne mi tir. Diğer mınt:ı · kıdlerm, hayaıyete, blealek nezahet Genı't bava müdafaa ma Al manga ve Fransaua 
larm:ı clalr Rovy.r.l radyoları tar:ı - girı-n zırhlı \'C nıo!O~· alındı ve Bey t kalard:ı knydc deger ... ., nezaketine ve karıı taraf f ikirleri- " • 
fınd:ın verilen h-:ıherlcr. re~ml Bııl· lii kuvwtlerin ek~r~- l'll hir ı;e\' yoktur. n_e hürmet eaaaı içind., cereyan etme- 1 ld d hO 1 r deva d 
var. mahfillcriııd• k:ıt'iyılt!c tekzip s~. hm·a ı.ur\'('tlerirn~: boınbalandı lıey'nıt, gec~. 1ııgi· •ı ne kad~r iyi olur? nevra arı gapı 1 a cum a m a 
ol:ınmakladır. zın bombardıman Jı • . . !iz t:ıyyar~ltlr.: tar~ .~alk b1!.e bu~dan nıüıtekid'r ve . . ~ _ 1 · . 

Snfy:ı. 7 (A.A.) - Alm:ın::aııın cur.1l:ırı ve ku\· \·etlerımızın mukavc- f~ııdan 3 defa bombard ıman edilmıe- T..,.k karii, boyle nıünalcagalat>la Vişi , 7 (A:A._) .-. Ofı aı:ınqına Lond:~ ı IA:~:~ ngıltere H:n::ı 
lıııgilııkii Bıılgari:rtan elçisi Beke!, meti\"le kaı~ıl:ışnı:ıkta~ırlar. tır. Maddi hasar azdır Fransız hıır~ k_.,ndi hıt_kkının ve Ol'tadaki meııelele Lnlineadan bıldınlıyor : nez:ıretının_teblıgı. . 
Rıılıı:ar kralı tarafından kabu: celil- Dİişm:ın Tüı!nı ii r, , Dırzor ve Tela- kun-etıeri cephenin bUtün bölgesinde rll\ kaybolup ıitmeıine razı olamaz. Pek yııkındıı 'kafjl el~r h:ı}inde ha- Pazar g!ınu ş.~_fa~tan • bıraz sonra 
ını, ve itiınadname$ini vermi

1 
ir. ıo~·ıı ieıememif. )'ll·t1 1 ı bazı ır.Ufre· - Drnmı dllr<lllııcU eabifetli _.. ** - J)evanıı •ııntvııçli ••hıfedtı - -Qevaıııı ikuıÇJ Mbifede -



(ANADOLU) 

i\ A~~ .. ~~! .. , ~~!!!et Harp malUl ve şe1hit • il V<'C;Jmokl•tlic. A«I harek.ı mmtako. aı·ıelerı· ı·kramı·ye erı· ~;:;-=======:::;;:;;:;;.:::;;.:::;;:;;~~;.;..;..;.;,;. ______ ~---~-·-_. sma gc lince, muhtelif istikametlerde 
, • yapılan harekatta Alma?- zırhlı v~ Bir ölümün peşisıra 

Avam kamaraımı- SuJh yok AFGANISTA~ Bf. motörlü birlikl,erinin Dinıeper nehrı· 
tlaki müzakereler e:<- TAR~F:· ni bazı nokt-alardan doğuya geçtikle. İstanbulda genç bir kı:z, tıbbi bir 
ıınsında, Hariciye mı- Turkıye ve İranıı; ri. hatta teyid dilmiycn bir habere Mı•ktarlar tesbı•t edı·ımı· !li:.tı·r hata yüzünden ölüp gitmiş .. 
zırı Eden, He.,in pa- Rus - Alm~n ~arbı göre 100 den fnzla istinad nokt~~ının ".ı' Zavallı uzun müddetten beri has· 
rr.şütle 1ngiltere,\'e lngı·ıtere buna karşısmdakı \'azı.~-e!e\Almanlnr eline geçtiği haber \'eril- 1481 Tumaralı kanun mucibine~ ikramiyeler miktarı: ta imiş. Apand'.ııiti varmış. Nihayet 
;ıımesi, Amerika bü- Uya~ak A~gan h~ku- mek~cdir. Almanların hareketleri bil bu sene harp malüllerine v~ ,ehit aile- Birlnci derecede subaya 265,50. Ere ııon kertede (aman, apandisittir) de-
.dik elçisinin lngilt~- kmet~. de bıta!·~flıgını, ha<:,;a şu i,..;tikamctlerdc \'Uku bul - Jcrine isabet eden ikramiyeler tc'bit 132,75. ikinci derecede Subaya 238,95. mişler ve kızı ameliyat muasına ya· 
rc"'<len Amerikaya g~-yanaşmı yaca bugun .Harıc!~e na- maktadır. edilmi~tir. Paraların tevziinden m - 1'~re 106,20. üçüncü dereCl'de subaya tırmışlar. Yatırmışlar amma, Basra 
<!ip. tekrar dönme;;ı. • zırının ı~ade ıyl: A~- - Leningrad ... Bütün muharebe le- mur komisyon. clağıtıh:;ı miicldetini 1 185,85, ere 79,65, dördüncii. de~ecede harap olduktan sonra .. Zavallı kı:z-
hıgıltere Rusya har- g~n .ıparJ.ı1!1eılto,.uııcla rin en ehemmiyetli;ü burada Ostro\' m· olarak teshil etmistir. Hak sahip- subaya 159,30, ere 53,10, besıncı dere- cağız, peritonitten, bahar çağında 
binin, t~~i!~reni:ı Moskova boş'lhrsa bıldırmıştır. ŞARKA bölgesin~le vuku bulmaktadır: Ilu - !eri. rapor. resmi scned ve ikrami~-c cede subaya 132,70, ere 26,55. ~~tıncı güneşe, hayata, gençliğe, ümidlere 
:\Io~l;ova buyuk elçı- ORTA. ra;;ı Stalın miidafaa hattının bır nok- cüzdanları ile mt-n~up bulundukları derecede ~ubaya 106,20. ere 26,.>:ı. ve herşeye veda edip gitmi, .. 
1'inin Londrada iken Sovyet merkezi ne- YA.RDJ.~f: • tasıılıl'.İki gün evvel A1manlar tarafın sub<'IC'l'e miirac:ıat ecleceklcrdir. Beheı· ~ehicl ailesine 292,2 kumş. Bir doktorun yanlış te,hiai, insan 
patlak verme:ıinin or- resı" olacak? ~erıkad~ıı Kızıl- dan zapt, sonra mukabil hü.vük bir ·. hayatında nelere mal oluyor? 
taya bir takım ~ulh denız~ 20 - 2<> vap~ır- hareketle istirdad edilmiştir. Fakat Bazen bu doktordan d:ğer bir dok-
'5ayi:ıl:ırı çıkardığını h~k bır vapur kafıle- Almanlar bu cepheyi yararak Lenin. 1 • d k da Fı·at murakabe tora ondan rontkene, oradan tahlil 
!s..1ret etmisti. ''e bil- A ç_ganı·stan --'a sı. d~ha har<'ket e~- gracıııı miictara-:ı kuvvetlerinin geri 1. zmır ene a r ıa.bu'ratuvqrıarına, oradan dıt bir 
ha~,;a, Ruslara kar~ı J j Uı mıştır. Bun.ların <,>~- ne düsmek icin gece gündüz taarruz- d• ? • i doktorlar grubunun konsültasyon 
hare~fitın inki .afındn bitara.&tır t:ı ~arkt.~k! tngı~.ız 1 !arına' cleYam etmektedirler. nu sa- ke 1 var• 1şler masasına yatıyorsunuz .. AJ?laşamı -
bu rıvayet bılha;;s:ı I' ku~~tl~ı ınııı -le\.l-ıhada daha çok büyük muharC'bPler yorlar, üzülüyor, harap oluyorsunuz. 
ehemmi:ret l·aza.nı- zım ıhtıyacını knr~ı- verilmc.,i muhtemeldir. Asabınız yıkılıp gidiyor. Vücudunu:z, 
yor<lu. F.den, İng'il- Rusuaua uardım ve lıyacak hnmul~ler t~- Almanlar bu harekatta IllU\•::.ffak Mücadele başladı Bugün toplantı var elektrikler karşısında, muhtelif yok-
IN{'nin hiç bir za- ~ıdıklar.ı.t:ıhnıın eclıl- 10lahilirlerile, denebilir ki, Stalin hat- lamalar içinde, çeşidli ilaçların gelip 

ıh mekte(lıl 1 h . d 1: , d"l "ı'JaA;.·et fiat murakalıe komL~.Yonu, t·~ · b' h ı· de adeta ııı'ze 
ın::.n _su a yanaşmı- ç·ın • Japon harbı" . ·. . 'An tının ela büyük bir kıymeti lrn mıya- B~IC'diye, ~e n· e aı 'l\11 ;'C ı er- • .,.eç ıgı ır yer a ın ~-:ıragını, Almanl:ır RUS1 A1: A } •- r:ıktır. le mücadeleye haslamıstır. lzmirde hugiin \•ali muavini B. Ekrem Yalçın ... id bir şey olmaktan çıkıp ı?idiyor .. 
:u-:ısıncla. ;ihtilaf me\-- pı~ı: . . 1 Günkü O;;trov bölgelerindı> Sovyet :1300 ı:adaı- kedi bulunduğu t:ıhmin ka\·anın rcisliğ-inde toplanacak, Bağırsaklardaki ga:za apandisit teş-
rud bulunduğunu. He:·in İngiltereye Radyo gazete ı dun. akşamkı ne~r - onlularının uzaklastırılma;;ı, Lenin- edilmektedir. Bunların kı. a z::ıman- mıihtC'liı'. nıı.d<lelerin sa.~ıs fintlcri hisi koyarak hastayı ameliyat maıa-
k?ı·:n:ıs.ınııı. bıına bir .mi;;~! ~şkil etti- yatında, Rusyaya İ~g.'.lt:re, A~erı~;a g•ı-addaki kuvvetll'.'rin l\fo;;kovay::ı ela iıııha,;ı i\İıı lfızım geleıı tedhiı ler üzerinde tetkik ve muzakareler?e sına yatırıp karnını dettikten sonra 
~ını, . şım~~ ~nha. gaı:ıp ha.dı~eler bek- t~rafından yapıla~k ~ .ıı ılım. nı s<'lı;s.- cloj!nı eekilm<'lerini intaç edecektir. nlınmı~tır. bu lunaca.klll'. Ayni za~aııda ~~mıs- yarayı kapatanlar mı ararsınız? Mi-
l<'nehıi"cegını, Hıtl rııı yaktıyle Kızıl- nı mevznu b:ıh. ede:ek, Rııs~ anın ~ım- 0 takdirde. buradaki Fin _ Alman ---ooo yonun. hundan sonr::ıkı me,;a.ı. ınde dede yaptığı bir ameliyat esnasında 
orıluyıı bir tarafa bırnkmıs Jken imdi eli Ballıkt:ın idhala.t yapamıyaca~ını~ kıın-elleri ileriye atıJ.ııcak ve !mwet- • EMI Ş TE BiR VAK'A daha \'erimli ve mi.isbct neticeler el- makası hastanın mideııinde unutup > 
oııa knr::;ı kendisini Hıristiya.nlığın bir .)mal denizinden ancak, o da fohlık<>lı li bir s~kilde Mo.-:ko\·ava cloifru iler- OD de edilmesi i\in n_:ı~ıl bir ı:a.l~~m:ı ta;- da aklı başına gelince zavallıyı tek- • 
ıJ1ııdafii olarak gö.:ıteı:diğini, buna ina- ol.mak ~artiyl~, hiı:_ .ik.i ~·az ~y:ncıa se~·- liyC'cektir. Ger('i So\'~;et ku;Yetleri Öclemı-ıte Bfrg~ nahiyesinin Bez- zı ta.kip etmesi lazım geldıgınc ~laır rar yatırıp ikinci bir ameliyatla ma· 
nıla nııyacağ-ını. harbııı gelecek aylar- kıyat yapıl:ıbılecegını,. R.u:-;)anın hı!- bövle bir vazi'>'et tahaddfü~ü takdirin. tlegüme köyünde bir vaka olmuştur. ;i!ınacak karar da, rapor lrnlındC' kası çıkaran doktorların h~kayelerini 
d:ı ;ıidclet ke,:hedeceğini, Ru,;Jarın kah- hass:~ fııgil~ereden ı:elı~ ıdhal :d~~e~ de. Purnt nehrinden Omeya gölüne AH oğlu Osman Er. köy civarında Ttcıı.ı·et Ve1dlletiılif' giind ril"C(\ktir. kaç kişi işitmemiştir?. 
rtmıanca <;nrpı~t~kların~, fakat her ne ken<~. ~nlı~ıkala~ında kullanmak •1· tı- doğru yeni hir hat kurabilirler~e de koyunlarını otlahm 12 yaşında ~leh- Fakat, insafla ııöyliyelim: 
11,ur:>a olsun ln.gılle~f:'n!n ~arp !-!a~'l' .t- yeregıııı ~;oylemııo. •. bu. men_:ılC'k:tleH~f ll bu kııvvd, St:ılin hattı gibi lıir mii- ınPcl Ballının yanına giderek h:ıyvan vaıı· Hiç bir doktor, bunu bilerek ve İs· 
lo:ır'ııin gev. <>nııyecegını soylemıştır. anc·ık ;;ark yolu ıle ıdhalat } apabı e- daf:ıa\'lı rlavanamıvnc-ak ve mukave- l:ırı orada otlatmamasını ihbr et - tiyerek yapmaz. Hiç bir doktor, yan. 

nu ~ö'.'J"~' göre, Hitler, Rn~ hare- ceğini .iş~rctl~, bun~arı.n geç olar~k met imkanİ siiph<>~·e dii~rcektiı-. Ru miş, bu yüzden aralarında kavga , lış bir tc"şhi!.: kendisi için iyi görmez. 
k:"ıtınıı~ !~ıkı afından ımnra lm. sulh gelmesının, ;;~ırat~e ınkışaf ec~en h.~ı~ •C'bepledir ki.her iki taraf. hii~·ük cıkmı tır. Osman F.ı·, kavga ema;ıın- Yarın gelecek O, ihtiııas ve kudreti dahilinde has· 
tl" blrnsu J·aparaktır. Fak~~t !n~ılt~r~ kar;p~ın.cfa mue.,:sır olamıyncagını kı~ - lrnvvC'tlnrJ~ rarım~maktaclır. da tabanca ile ::\Iehmed Jl:ı llı~·ı ~ol _ . tayı k rtarmağa çalışır. Ben, dok -
ı:. ııı:ı inaıımı}:ac:ık, ha·:~ lıak!_mır:tını .letmı~lır. . , . lkinri Alman is'tikameti Min~kin kolundan ağır 'urette yar::ılıımrn. An karadan Tstanbukı geçen ve vı- :orları bu cihetten müdafaa ederim . 
. :ıı:ık g:ıyretıncle ısrar ıle muttefıklc- Ç/.\ / .. .TAPO~ H.~J,Bl :. . rloğu hülgcsidİI'. Buradaki Alınan k~ırmıs'l:ır. '.ayete aid muhtelif işler için Anka- Yalnız bilmukabele şu nokt::.ya da 
ı n İ ı eına.-ia buluııac1k. sulh \"' harp Gen:- rad.yo g~~cte~ı~c ı:or~. Cıı~ - ktın·etlcrinin :\[inskin sim:.ı.1 do ;.11 un Yaralı. Ödemiş haslahanes;ne ya- rada alakadar makaml-nrla tem:ı: - işaret edeceğim ki: 
n ·'clı-~ini bizzat halhl c"ktlı·. . iapo;ı harb.ı b~ıgun bc.,ın.cı yı~n.a g,ır- d:ı \'C cenup doj!:u,;uııcfa Dinieper lırılarrık tednvi allına alınını-< -<ııc:- !arda bulunan \'ali B. Fuad Tuksalın Doktorların apartmanları, aeı·vet· 

.\nla;::ıl:ıll bu ııufuk. bazı ':wıala;ı mı~lır. Fak~t :1uponya, Çıne hala h.trp n<>hl'İni aştıkları bildirilmektrrlir. Fa Jıınun ıla takihine ha lanmı~tır. y:ınn İstanbuldan sehrimize ıı:elPce- !eri halk arasında daima bir dedi -
\ ,, nıııhfcmi•l e~ bbii~lı'ri iiıılcmew• ilan etmc.mıstı_r. :Ta~oııya ela. bu harhe kat Son·etlcr. nehrin her no1<ta~ın- ooo ği haber alınmı~tıı·. kodu mevzuu olmuştur. 
ll'•tuf tu_r. . . halen (Ç•n hadı:'e,;ı) nnzarıyle ha~ı~- ela müdafaada bııltınrlukl:ı.nnı ha _ Zavallı yavru ooo- ~!hassa lstanbulda bir apartman 

SU I'.J '//.:DE .\fL'T :lllEAE .1!1?. . 'l~ak.tadır .• J:ı.pony~nı~ı bı: ~ar~ gır~- her wrmektedirler. A - i 1 görülünce; 
llazı h:ıh.!rlere viiı". _Y:tkıııda ~11:ı- ~ı •. ıkt~ ~adı \·e. ~ıııaı bıı· had.ı~eılır. N;- C-ciincii taarruz istikameti Ki<'f- Karşıyakacl::ı Alaybcyi mevkiinde GENERAL K ZIM DIR K N - Acaba hangi doktorun? 

•• el bir miitar -k_c :~kel• nıuhtcmelrlır. tek~n~ ı;:gal edılen :rnı:Ic.rcle, .ınpon kuv.- tir. Alman kıtaları hııraya 200 kilo- Salih (pa~a) raclde~intle biı· boğ3I- - N TEŞEKKU-RU- Diye sormak, bir adet halin" gel-
nu !llak-<:~clla S•ırı.ı·; _ v·· 1.ıa~ka yer- \'~tının ~rk:ı. ınclan Japon ~ern:ı~·esı, met?e me.:;afededirlcr. Gerek lrn i ti- ma \"aka ı olmu tur. Zekeriya oglu OGULLARINI miştir. Doktorlarımızdan hayatımız 

, r.'!"' k~ıı.~;;ıl' YHJl lc.•gı lıı!dmlmek- malları., ı!> aclnı:nbrı ~elmektecl~r .. J~- kamette, ,gereke .ı. ·o\·ogr:ıcl ..-e Vo- on ya:ında Ke.mal. deniz kenarında .'.lerhum general Kilzım Dirikin ve ıııhhatimiz uğrunda para esirge-
r111r. . , . ponlar. ırn harbı kenclı vahısıt:ılarkıylle 'e linski bölgelerirıclc ~idcletH mu hare- oynarken mü\'·azeııesini km·beclerck oğullan, dün vilayette vali ınuavi - yecek değiliz amma, vermedi mn~u~. 
Am~rık;ılıkr h;ı r,·lrntı dıkkatlc ta- J-ııuıkalarının ~·ardımına acet ı~ ma- beler cereyan etmektedir rlenize düşmüş, etraftan kim:c gür- ııi B. Ekrem Yalçmkayayı zi~·ar!'t e- ne yap3;n Mahmud ... Doktora gıdıp 

!,;p etmckt ı~irlrr. SrH"~·ı:tı •riıı <~. ~Io~- dan. hit:rcceklt>rini _ söylem;k~;dırl:ı·. Diğer ta~aftan. ~imali· )fold:wya _ ıM<liği \e yiizmek el<> bilmediği il' İn derek cen-:ıze mera. imi için vil:i~·etiıı de 2:3 .lı~a~ arkaııından da ecz~hane-
'\'ay ı tahlıye takdmııde hukumct Flu ı,;e. z~~a.na baglı~lı •. fak.ıt Çın. elan hareket eden ·m-areşal Lilz ku- uoğulmu;::tuı-. giısterdiği alakadan ve vali B. 1'\ıad d_e hır~~ Iıı-a ?ıra~an haııta, butçele-

ın 'rkezini lran:ı .\·nkuı \ro~1\:ay~ Y~ya .\~uınız dPgıldır .... ..\merı~ka h2r ='nretl~ mandasındaki Alman .. Rnmcn kuv- ----- Tuk .. alın çelenk gönderme .. indC'n te- rın malum .. vazı!etınden dolayı tekrar 
l\Irı~kornrl"ll 400 kilometre> ıçerıcll' .nırılım ,rap.maktadır. ~m-yet.ler .n!rclı- VPtleri CPrmotfri j,;gal etnıiıderdir. .tsaşve_~ılımızın son nut· ·ckhirlerini bilclirmislerclir. doktora gıdemıyor ve muayenehane 
'

0

•Jlt i 'chrin' nrıklrcl••ceklC'rİ h:ı~r ,·~- mı i~c malumdur. fngıltcreyP }!"elıııcc. Stefani ajan 1 hu hal>E·ri verirken ~ 1 

' pençe relerini uzaktan temaşa ed'yor. 
rilınckteılir. P:irmanya yolunu :ıçık bıra~-mak ;:ure- Soyyetlerin şehri, terketmeleri esna~ kunuo akıslerı Doktor muayene ücretleri, şüphesiz --· ----- ----ı tıyle yardırnıladır ".e Amenkı,ıdaıı g:- . ında ateşe verdiklerini ve ı:ıchrin - Baı tarata birımcı aahifede - Kız kaçırmalar bir tar:feye tabi tutulamaz amma, 

ZONGULDAK TA KIZILA y !t'n. :wrp malzem"~ı bııraılaıı g"(·('mek- hiUa yandığını bildirmektedir. 1 ar.azı,;, cıoğruuan doğr.uya :ıucuma ko·· _ doktorları~ız kendcLlklerinden brr 
. . ıeuı,1 • l ... ·• _ ... • • B-asarabya mıntaknıunda ela A·l _. ugramaclıgı takdirde ,·uaha :nrılma- Torbalı kazasının K~ll'akuyu tarife tenzilatı yapsalaı· vp halka, 
Zongu!flak, 7 (A.A.) .- Kızıl~y ha~- F :ı.k::.t ~u harp. b_u:i ~ık. ~.ııtlel"; ihtı- manların Diniesteı• nehrine vardık- nıaga katı . urette azm tmi oulunu- yünde Bekir oğlu Oıo.man. ~ khmed ııhhatine daha fazla bakmak imka-

ta,;ı dün akşam Halkevınde verılen. bır v~ ~d~n Ç!ncle sıya;;ı bırlıgın ve ıktı>:a- !arı ve bir noktada nehri aştıkları bil- ·oruu. oğlu .\fo:tafa ~n \'e Halil o~lu .. l\iug- nını verseler olmaz mı? 
~alo ile kapanm.ıştı.r .. Bu h::ıfta yenıden ldı.!ı~ırl~rın uy:mma~ı hakımınclan çok dirilmektedir. .) taf~ Su bakan lıırlcserek, a~m koy~~~ Amma, apartmanları olmayıvert"· 
·>00 aza kaydr.dılmıştır. nıuhımdı:'. . •Y· • • • •• • • • Sovyetlerin tayyare zayiatı: '!'ürk _ lngiliz muaneclesi, Türk - Sal ıh. ~-ız~ 1,li. ya~ında J• ~;-ııe~. Dcg~ı- cekmiş .. Amma ırervctleri yiiksek ra· 

----<ooo . ,Japon: a bunu bıldıgı ıçın~lıı kı, ~,ıı- .Alınanlara göre, Sovyetler, har - Rus dostluk ve bitaraflık muahedesi, mencı~ •._k açıı mıı;ı v-ı: zoı l.ı kı.ı le!rnı~- kamların merdivenlerini ikişer • iicer 
bı kı~a. zamanda :ona erılırmC?k ı:<te- lıin ilk günü yapılan lıaskında fazla l'urk - Alman dostluk muahedesi, l~rclıı·. sııclıılaı· -acllıyeyc \·erılmı~ler- atlıyamıyacakmış. Ne çıkar? 
mekte.d ı r. tayyare kaybetmişlerdir. Eğer haki- oütün uu ctıplomatik vesikalar 'fürk clır. İtı$anlar mezara, apartına:ı ve pa-

- Battarafı 1 inci aah.lfede - --- ----------- kate. n Rmılar, bu sahadaki her mey- emniyetıniıı teşkıl ettiği esası pren- • • _ 1 •

1 

ralarla beraber gitmiyorlar. Bir dua 
ı:lenıcn bombardıman tayyareleri i- Japonya dana fazla tayyare yığmışlars-a, bu- sip bakımından nazarı dikkata alın- lki<:e~.melik ~a.d?c~ind<' Ali og ~ almak ;e iy,: na~ .bırakmak da insa-
mal denizinde düşmanın hır miktar ka- ııa ıhtimal verilebilir .. Fakat sırf te- malıdır. Her halde u cihet manidar- aı~ele :-:;ahap, a~ nı nı::ıh.allede )fu - nı bahtıvar edebılır. _ 
rakol gemisine tesadüf etmi~ v alçak- Bas tarafı biıünci sahifede - cıafül tedbirler alan bir devletin ctır ki Başvekil, Almanya ile olan ta hı kız~ ~ 8 yaJında, Kem_aıe?·· e\:- . Dok~or Muatafa bevin büstü, p:e-
taıı Lıc;aruk ımıvaffakıyetli Laarrı.ızlaı· lt~ olduklarını bildirmektedirler. ooylc lııı~ ke:afet yapması ihtimali paktın bundan böyle Anırnra hüku- ~c.nme v,~e~) le ı~fa 1 •• edere~ /ırle~tı~ lıp geçen doktorla?'a bunu fısılda-
yapmışlardır. Bunlardan 4 tanc;,;İ tah- I d 7 (AA) Ek 1 - p yoKtur. ~ apılmıı;;.-a ı-rtdianın kıvmeti mctının <laımı ,;iyasetinin esaslı bir gınden ı;ıı .ı.\ et uzeı ili<' za · ı .. ıra 11 

: maktadır. Doktorlarımız, on:ı kulak 
b t 1 '> ,hondrad, 

1 
' .: d- 1 vad.or e- artabılir. l• akat rn'üteaı.-rız kt;\'Vet ıtn"tıı·ııntı teskı·l· ettı'g" ını· teb~rüz et- tıılmııştur. 'vermelidirler. rip edılmi:;; ve tam i:a e a an M vapur ru u u unc a mu a eme er evam- . · "' ·. · 000---

1.:uldi hasara uğramışl~rdı~. eladır. Ekvatörlilleı: pi.i~kürtiilmifştür. ~~aıııar~ıı lla zayıatını dti;;ünmck iktı- u~·mı ve AJm::ı.~ .~ S?vyet a~ıa. ma,.;- 2,'ABJı· "DA 
Daha sonra Mska hır ıılomuz H~~: Fakat Ekvoatöı- kuvvetleri terar taar- z.ı edeı. . . Jıgı kar ısında furkıy.e, d~r:ıaı B~r- .t"t. 

rnııgolaııcl açıkıarıı!da .. ra:ıtgeldıgı ruz etmişlerdir. Huna. mukabıl, .. Rus .. zayıat~n~~· Jın v_e .Mosko\'aya bitaı·af~ıgını .. b~l- --·-·-4-·-·-·--~ 
cıu man karak~I gemıle~ını bo~baraı- Penı kuvvetlerinden 1 ölii, 3 ya- ":l~an hyyareıerının surat ve faıkı- dırmıştır. Hu ~uretle lı,a~:bın .. outt!~ ' ·ısu n.:o ciıret? 
man etmiş, bunlardan bir tanesı muh- ralı vardır 16 Ekvatörlil öldiirül _ .} etı de hesaba katıımak gerektır. huductları cıvarımta hukunı .-mrclugu JKt\;e~nıeııKLe Tun.a ·oKagıııt\a ib- Palamut ihracatçılaı· birliği idaı·e 
temelen batriiı~, diger biri h8'lara tığ- müştür. · ·- ,.._ Keza, uu kayıplar.ın, muhtelıf birhk_ uır zamanda dahi Türkiye cumhu: ranıııı ugıu l\.acıır , ttaııı n:ızı ı• ıı•- hey'cti, bugün öğleden som~ aat 
ramıştır. 0 00 lcre menSUij ke ıf ve talım terbıye riyetının harp dışında k-aımak azını maya :ıı~ır sozıer .<arıctnıış, wwınıuı;; 16 da birlikler binasında toplanacak, 

Avcı tayyareler himayesindeki bom. y k · tayyareleri ele olması muhtemeldir. yuksek bir tarzda teyicl edilmiş bu- ve manı\emeye sevKeuıımı:;ı ve craua palamut ihracat i. 1€rini konıışacak-
bardıman tayyarelerimiz, şimali Fran- Unan ralının ziyaretı Alman taarmzunwı ·üratle inkişa- lıınmaktadır. . un agzını ooı:nıu ·, napı_naneye goıı- tır. 
·ay~ ~:~ h.ücum etı:ıişler~li;. ~~l meta- _ Baıtarafı ı inci aah,;fede _ fı ve t.ayypre ~eydanlarının :üra~le ;. uerııınıştır. ooo---
ııırJı fabrıkasına şıddetlı mfılak ~u.d· le istişare için Loııclrarn g •lmcleri terkedıleme~esı cie Sovyetleı· zayıa- İngilterede akisler: ts ıçak taşıyormuş: B. Ceva'J Dag"lı 
l'etınde bir .seri bomba ı11abet etmıştır. muhtemeldir. tını :ırttırabılır. .ı:sayı·aJ<:ıı ı:;t:ı::ıyoııııncla Alıdullah 
Civardaki ista yon da ~.omba:c1ı~an Londra, 7 (Radyo _ saat 22) Bır hauere göre, Ru;;y~ terkettiği Lon<lra rad:ı-osu, l.laşvekılimizin u'gıu ıia anın üzerıııcte oır bıçaK bu- Biı· müddetten beri htanbulda 
dilmiştir. Hedeflerde buyilk ınfalak- Yunan kralı ve refakatindeki. zevat mıntakada 800 -den fazla tanare nut~kundan bahisle, 'rlirkiyeni;n .ta- .unnıu:, zaoıtaı.:a İnu><auere e(tıınıı~- bulunan diş fabibi B. Cevad Dağlı 

ııır olmuştuı-. Avcı tayyarelerimiz ta~a- cenubi Afrikada ~·uh~m bur ra var- me.rdaııı .nazıı·lamı~tır. Bunların c1ört ahhüdlerine olan sadaka~ı ~e In ~ tir. • dün gelmiş ve tekrar hastalarını ka-
lından 11 dii~man avcısı diişiirülmuş- mışlardır. ~e oırınin siiratle tahlıyesi kol•.1y de-

1 

g~lterenin centilmenliği .uzermdekı ı<.ulaiından yaralaml§: bu le başlamıştır. 
tür. 000 gıldır. Bu, planla yapılabilir. Yapıl- takdirkar cümleleri uzerındc dur- Keçecıler caddesıncte yeni ~oka~-

000 
Londra, 7 (A.A.) - Amirallık dai- D • d mazsa, Sovyet tayyarelerinin zayia- muştur. ta .l!...min oğlu H_ akk.ı ve lHehmed og- VİL.'YF..T DAİMl E, TCÜ .. l'·'Ni 

ıesinin teblig-i: ' eDIZ e tının l!rtması muhtemeldir. Bundan Tu ne yazdı? k b ı ı d kad n "' • • "' c.. ıu rı rı, ır egen ı esnasın a ı v·l· ı D · • ·· · d'' ·r 
.cumarte . .i glinü,. bi.r vapur kafile·, ~onraki zorluk kay~ed'.len !a.y~a!e . Ta~ ajansının Ankara mulı,ab~ri, :yı.izi.ınden .Hustafa otlu Hasanı bı- . 1 ay;. aımı encumenı un vı a-

mıze taarruz etmek ıstiyen Alman ta~·- Sakızlı bir Yunanlının n~eyd.anı ve tayyarecılerıa telafısıdır. hıl' telgraf çekerek nutkun Turkıye-jçakla kulağından yaraladıklarından yette Vah muavini B. Ekrem Yalçın-
~ :ıresi düşürülmüştür. Kafilede hiç bır d• b l d Şımdıye kadar Sovyet hava imalatı niıı. Sovyetler - Almanya harbinde z~tnraca tutulmuşlardır. Yaralı has- ~~~~:t~~e~~<~~~~:~~ek;~~;fan;}~lih~a;~:~ 
zarar olml)ml ·tır. Tuyyare, iki bomba cese 1 u un u yapa~ fabrikaların her hangi bir ha. bitaraf kalmak hususundaki kararını t h ey kaldırılmıştır J 

atmış ve m~teakib.w düşürülmüştü~: Çeşme kazasının Çıtlık köyiinde Ka- tl~enın vukuu haber verilmedi~ine bildirmiş .ve .diğer ~ısı~l-arı~ı hillas~- a ~aa ekavgası: · !emiştir. 
~un.~~a, ı .. <A.A .. ) -;--: Londra~a ?g- ra Abdullah burnunda dalgaların sa- gore'. ~a.ftada 100-120 tayyare ı~al t~_n verı:ıış_. fa•kat hıç hır mutalea yu- Karantinada 96 ncı sokakta .i\'lit- -------------

•··~ıldıgıne goı·e. Jıı~ılız ha_,, kuvvet- hile attığı bir ce~ed bulunmuştur. Ya- olunabılır._ K.e~a ~usların fa~la ;111ık- rutmemıstır. . hat karısı Melahat, Nuri karısı Ne-
·" n, pazarı pazartesıye baglıs an gecı; pılan muavenetle ce-edin iki buçuk ay tarda J ?tii!t~ıJm~ tay!,Y-arecılerı de İtalyada akısler: . yine girerek varis olduğun-
Bre t havuzlarına ve Ruhrda ve garbı denizde knldıgyı bog-ularak öldügu~ .. \'e vardır. Zorluk, yalnız meydan ha- rdı.moanbınh~ le . ·şg· 1 tmek istedi_ 
\1 rl h d fi · h"'c etmi · · ' ' zırlanmaıundad E- Sov" ti it J d o ı g"rek bu nut an a ıs evı 1 a e 

r 111.anya :ı ~ e erın 11 um ş- çüriimüş vaziyette olduğu, elbi><>esinden ·. ır: .ger ·• e er ayan ra Y "1 ' " • ğinden ve bizzat ihkakı hakka 
!c·rdır, . . çıkan hüviyet cüzdanına göre Sakız ~unu. !e~ın ed.e~ılmıs.lerse hava icuv- kun, geıek bugünkü ahval hakkııı- kalkıştı•rınclan tutulmuştur. . BUGONKO PROGRAM 

Lo~dra, .~ .< .A.) -, lngılız hava ne- adası halkından Petro oğlu Havalise ~.e~l~rıı~ı elestıkı ~~ılde kullanarak daki görüş, gerekse realiteyi ihtiva Nede~ acaba? 7 ,30 Progı am, 7.33 ).Iiizik: Hafif 
zare~:ı teblıgı: ait bulunduğu anlaşılmıstır. azıy~tı karşılıyabıhrler: . . eden mühim bir vesika olcfuğtmu ve Kemer caddesinde .Mehmed oğlu program (pl.)' 7.45 Ajans haberleri. 

Dun sabah Hokvangolancl açıkların- 000 D'iır.er :zorluklardan bırı, cePhenın Türkiyenin mihvere karşı siyasetini . !' F d 1. . O, -ı Yunu01 8 00 Müzik. Senfonik parçalar (pl.), 
dıı t:;.yyarelcrimizin yaptıkları hare- teşkilt ve inisyatifin Almanlar elinde ifade ettiğini bildirerek demiştir ki: A 1 ı~. \~ \e 1_ ~m~n °~t\ler· Arif 8· 3018 45 J<;v'in saati l2 30 Program 
1 fı ta 4 <lü man devriye gemiı i hatırı!- laçtı , fakat tutuldu bulunmasıdır •• laanıafih her iki ta- - Türkiyenin :iyaseti, tekrar ede- C~1kc'tK ır eşleüre ~ t~' gl a .e bı irJ~ ha 12 3.~ ~'Iüzik. Türk"~ •ılfiklar 1 '> 45 

l:i• . h .. ~ 1 1 k ~ t h 'p f. . d h faı·~· . d ı· k. R d . t d og u enıa ç:l{e rm erı ıca~ - .. • • . " ' ' -· mı , ırı mu ...,me o ara· agır ıı rı ra ıçııı e cep e gen _..ıgı aynı ere. ım ı, oma a memnunıye uyan ır- . . . tt . 1 · . t t lmm:;lar Ajans haberleri 13.00 Miizik: Türkçe 
L1.lilmi~. cliğel' ilçii hasara ıığr:ıtılmı~- Urla hapishanesinde~! • mahkı1ml~r c.ed~. mlihir~d!ı". İn~~yat~fi al~~ilen maktadır. Bu nutuk da 11empoati ile fıf suı e e Yaı a anıı~ \ c u 

11 
' • - plaklar ~rogl'm~ının devamı, 13.15! 

tır. nrasın~ln bu~unan ve hukumet konagı \HZI) ette hakımıyetı te ıs edetıılır. karşılanmıştır. dı~ue ne cüret? 14.00 .Müzik: K:m!)ık program (pi.}. 
l.ondra, 7 (A.A.) - Hava neza- bahçesınde sıper kazmakla meşgul olan Denizlerde: Macarlara göre: T ·balıtla ç b· . k'' ,.. halkın_ 18.00 Program 18.0:! Müzik: Radyo 
. . "'l d k' t bı· -· h k - h hk' R r·~· k Ol ay a~ı oyu ' retınııı og e en '<Onra ı e ıgı: ırsızlı t.an uç ay apse ma um a- Almanlar da R teb ıgın arşı d Ferid 0 - 1 . H r . S .. ·Jemez salon orkestrası 18.30 Konuşma: Mem 
~lühim miktarda l;ıombardıman miz Özdemir, fırsat bularak kaçmışsa Riga. körfezinde iki mayin tnrayıcı ,,

1 
d tk h·· ı· - 1 . anı ma kag uk 1 u usı .. oy t ede' lekct postası 18 40 Müzik. Radvo sa-

.• ı · · d" Al · a k' ed·ı k t tul " Adi" ı . . . . d ~tr·o . . •• acar ra yosu nu un u asasın Janc ar ra o una muracaa - · • · · - · ,n~ J are erımız un gece man) anın a ta ıp ı ere u mu.,,, l}eye gemılerının bır Sovyet e:-; Yerını . . k k"Y civa d k' b h . ' gelen !on orkestrası programının devamı, 
~imali garbi~i lizerine pek çok bo~- v~rilmiştir. batırdığını h-aber ·verme'ktedirler. Bu vermış ve bunu memnunı:etıe karşı- ~ h od oğl~ı~ .. ~ ı ~ ç~ğ~~mezin 19.00 Konusma (Yuva saati)' 19.lİ'i 
L;ı atmı>ıl-ardır. Pek çok yangın ve ın- ŞEHiR iŞLER i Alman gemileri ikişer tane onar lamıştır. l\facar gazetelerı de bu hu- ... e kmle tehd·d uteymkan t· l be" :\Iüzik. Radyo salon orkestra ı progra 
f"l "I b · b ı . el R .. k dd · d . . . sg • 4 . . l bıça .a ı e me sure ıy e ,, · · • · · . · -

ı .a: { om a aıı ::ı. ur:un mu a ı . . • . n~ . .. . an'tımlık, destroyerler ı. e a arı susta genış makaleler neşrdmış er- r nı zorla aldıaını sikayet etmiş mınin son kısmı, 19.30 AJans haber-
ııııntakalarına ve Ren havza ına ye Beledıye reısı Dr. ~hçet Uz, dun tnnC' otuz ~antimlik top ta~ımıı ktadır- dır' ,., • ~ • ıra1sı tutul mu t h"'k'k "t b 1 ış-' !eri 19 45 ~1üzik. Faflıl azı 20 l!i 
' lh [) ld f K 1 • I•' h · · d htelı'f tetk' 'ki d'• b · · ' '- .. ! ..... ~ suç u ş a ·ı a a aş anm · · , · · · ' '. ıı as.~a u:e or , o onJ a, ,m- ııe rımız e mu ı e.r. "' u - Jar, Bul ariıtanda akisler · · ır ' Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: Chopın-
rl n lımanı v~ Ro~.erdıım havuzların-a !unmuş, h~ meyand~ b.el~diy insa- Almanların mak:ıadı, bu. sahadaki g • t Sarbotluk hu? den müntehap parçalar (pl.), 21.0~ 
el daha lıafıf hııcıırnlarrla 1rnlunul- atını da gozden geçınnıştır. moayinleri temizlemek ve Rıga körie- balı k d ç b k"' Zir·tal takvimi ve Toprak mahsullerı 
..,n~tur. . . . Dr Milat Oral zini geçerek Fin körfezine Yaklas- 2,l}lgar radyosu D. N. B. ajansının ,·· T~x Salih a~fs~r.: a, ll~ af~ ~·~ bor~ası, 2ı.10 Müzik: Hafif fasıl sar-

.\ iman harp ge.~ıı.~cmı~n hul~111duk- 1 mak ve ~imale doğru olan har{>katta verdiği nutkun birı hüliisasını neş- :ı ur;. e Juk s~l u . ~ ~ aJı:1 a. rayİu kılan, 21.30 Konıısma, 21.45 Mlizik: 
ınrı havuzlar bunık .bı~: .. ıddetle Mtth t Sovyetleriıı cenııhuna a~kel' ~ıkar- retmiş ve Türk-Alman dostluğundan ~ oş Mana!c~y~ ~:ban~!ek~rs~~iy- Klfüı.ik program, 22.30 Ajans haberle-
h.omhal:ınmı:ı. \·e denıı: u,;sunde ve Or~{\~~:ı;~;~a~~ık~~!t~. Ô ba maktır. bahsedilmesini bilhassa tebarüz et- le !~~ğından yaral~mıs ve yakalan· ri, 22.45 Müzik: Cazband (pi.), 22.55/ 
lımnnda genış haMlrl~r _yapılmıetır. gün sonra do··necektır' . n eş G) . . . • (R G ) ~ 23.00 Yannki program ve kapanış. 
6 tıın•aremiz dönmemıştır. (B, · tırmı§tır. • . mıw.ır• ~ 

4 Alman gemisı battı 

ÇiMDİK 
---000---

PALAMUTÇULAR TOPLANTISI 

. ,. 



• 
8 Tt.r.il\'iliZ • 1 'lALl 

DOKTOR 
lzm:r •ulh hukuk mahk.,mesin • 

~'"""-ı""!"' ----ilden: Ali AgMı. lzmird·· ııı ık im Fatma ile d1iıer b-
ru'f li Rkb~r aralarında •ılup Ali 

< oc11 H~ altfrln M ıf<>lurel<t... Flkh ı in lliame ~ahının meçhuliyeti 
Hnstalarını P:ızardan mada her hasabi:de ilanen vakt tebliğata rağ

gün lkfnc beyl<!?' sôkağında (84} men mahkemeye gelmediğinden gı
numaralı unıayene)ıaneııinde kabul ~·abeıı tarıı!lar anısındaki Abdullah 

ef ildi nıahalle•indc alaca Mkakta 

µ;;;··ı;;;;;;···1;;;;iili'' '"jj;i~/;;;1 
=-••••••c••••• u•••ınıuın : 

T. M. C. Talebe Yurtları Mü
dürlü2ünden: 

\."e;..t<';.;.;;d;,;;a;.;,v,;,i ,;;ıed;,;;;.;,e,;,r·;..-------.:ı kAin 25 kapu numaralı hanenin iza.. •••••••••••••-,a ld suyuu hakkındaki dav"1nın icra 
--. kılınan muhakemesi nctice~inde: 

Haliı Zeytnnyafından mamul ~Iezkur hanenin ~atılmıık suretivle 
~uyuunun rzal ine \'~ bed~linin . ve 
ilam hnrcıııın ve ma.<arıfı muhake
pıcnin hisoeler ııisbeti~de tnhim 
\ e te\ z!ine kabili temyız olmak üze-

TOPTAM KiLOSU re ':O-G-941 tarihinde müddeialeyhin 

42 K 
gıyabmdıı !karar verlldii(inden 'arihi 

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu · 

' 

uruştur 1 ilandan itibaren _sekiz ~ün 7;aıfında -1 km)'iZ ol 0ınmrıc1ıgı takd:rde ~u bap-
·-----~------·---ıl taki hükmün kat'ip·et • kesbcdeceği 
1 D k t teblii( maknnunıı kaim olma'< iizere 

O O r ;1tın olunur. 2589 

B ehçet Uz ' Örnek köyü muhtar-
Çocuk Hastalıkları Lığından: 

Mütehassısı üm,k kiiy·üııiin Paıar mahallinde 
Hııstaıarmı ,11,30 dan bire l<Adar yeniden' iıı~a ecfil~cek kö~ konağınııı 

Beyler aontında ~eıık ıııatbauı 

1 
ı 7 !1-1l tarihinden itibaren 15 gür. 

vanındıı k.d>ul edeı-. lımiclde1 'c t•ksLtın<>vc J,onPlmu~tuı" 1 - l P. deli keşif :!30!J liradır. llk temi-
Kulak, burun ve boğaz .• atı ıw iira 17 kuru~lur. .\lakbuz 

hastalıkları mütehassısı ! ı:~.L:ıiJinde kö.v ~andı~ııı.a .~:atırıl~-
DOKTOR OPERATÖR \ -ıı"' lr.ıd ·hu <-Ks.ıltmc~e ıştııak edı-

•• leceırtir. lhalE' uı 7 941 tarihinde 
Dahi Üke cumartesi günü . :ıat 14 de ömek 

flUncJ Be7ler 90bfı No. (80} 
Hat.talaruu lı.er c'..l:ı üiledt:• -=• 

bılooııl •• tııMla•I r"1er. 

1 öyünd. Koy <>dastncfa k"Y ktıl'umu 
torııfınrlrııı icra edilecektir. 

:\lczkiır konni(ııı ihııle bedeli üze
rinden 4 mli<:l\'i taksitte mültezime 

Ba d 1
. · ı k k h"k" ı· ı .. rlin• ediieccklir. Talip olankınn ve 

yın ır as 1ye ıu u a ım ı- ~ 
giJ1rl<'n: d.ı[ıa f~zla nrnllınıat alnıak ve Şern:ti-

1/avııcı .Bayındırın Y ıoit» mahal-ı ni i;ğ, nnmek i ıiy<'nlı'l'in Örnek kö
)p, ınden Ali karı l Fntm:ı İmren ünd i<ii.ı odasında t~kkul eden köı· 
tarafından kocası müdcleiale;h kurt l:urumu111ı müracaat etmeleri ilii~ 
rnahallc•inden Zelenicli Ye ·si ni( · t 
knıap Ali imren :•lPyhine " ıl.m be- 1',.ı.u_n_u_r·------------'I 
~anma <lm":lsının ;<.pı.an m 'hıık~ıl"C-' lzmir belediyesinden: 
.. ; sonunda: l\lilddeinl· yhiıı ik' •ene-

1 ,J-n 1J~ı·i karısı olan dR\-acıvı hak•ı< Ali Reis rnahaileoi 987 nci sokak
?l:ırak terk ve 30-5-941 .arih'ndn ta 730 •ayılı sokak ağzından itibaren 
ılancıı ) ııııılan ihtıını rngmeıı evinr· 150 t b ·d· ·d b ı 
avdet etmediği v~ lıu harn Pt: birJ;. I . me re o; a ;renı. en. ~to.:ı. Y.o 
V'in kendiı~ine 1.'3hınil ı~ıtiğ: ,. ı"'!ife 1 e. } attıı ıl~a ~' Fen ışlerı .mudu~lugun
ı·apmıım~k mak•aıhı.a mu.u, lıuluı:- d°_.' keşı~ v"' şarlname~ı ı·;çhıle acı~ 
r..ıı.• ve şu suretle haclı>eıle zah r olan ~k.,'~tt;ı:l~ konulmuştuı. Keşıf bedelı 
knb:ıhatı dolayı.i)" tarafl•r ııra<ınd.ı j',P.;;·• ~ııa ."o kuruş._muı·:ıkkat temına
nıukarldemıı t e•siis <'den birliğin de-. · -1.':' lıısdır. Talıp}enn t.emınat~ İş 
ıanıın:ı imldin Jrnlnıadıgına kana"t h~- ?ı<nk.ı. ı~:ı- ~at.ır:ıra;c, makbuzlar~?·!~ 
. 'il olc\nğıınr1a'l bınuııu nı•denin'n 132 . hale tarıhı olıı~. lil-ı-.l41 .. Cuma gunu 
'"" 150 - 2 nı:ıclcfol!'rfoe tevfikan lıo•aıı-1 ·,,3\ 16 (la enr11meııe muracaatları. 
m:ıların:ı ve hnkum kesbi :.ııtin•t Pde- 3 8 13 12._ 
~ ııi hır:h!en ilibaron hir e müdd ı- ·112 a\IL · amla karar \eril<ligi \'e bu 
· evl nmcn1 ine ve znbıtt:; ... zıh 131 a arın lı r örneğinin nlahkeme divnn~ 
)\. rus n1a!I.. ı :ri muhakcmt").• ve h::ırcı·, h~n<' in' talik kıllndığı ve on lıes gü11 
mudde::ı!e\·h airliyoCtin<' temyizi knb' · :nct~ t.·ınyiz edilını diı)'i takdinlP- k:-ı
olmnk tizl're :ıo 6 !l41 t. rilı VP 16~ 'ile ceıi,i iliın oiunur. (2r.77l 

-- 1 

Menemen belediyesinden: · 
Il~le(ı:sc-mız k"jlro:surıci·1 ~:"'hı:i altını~ lil':~ 

n1i;nh:-ılriır. Tı11 i ,, ri P,1,_)l ·d_ye m rncnat 
ücretle ~!ezb:ıha Raytar!ıvı 

tınel"ri iliin olunur. 
10 (2'17!i) -------------

lzmir Kültür Lisesi müdürlüğün 
den: 
1 - l .. i.~ıL izde 16 1' nı.· . l~t1l 114 n itibarPD J:\n:al kursl.lı-tnn h:ı~la

Jtllcak,ır. 

2 - r:u kur. ;;1· .a g ı k iH. emız ( .rL..t \'t Lf~ sın,flarnıcla \C gerek 
,,jg r resmi \'e hu<usı Li · · \~ Orw ok 1 ,;rda Rütuııleme.ı<· :,.,ı.ın t'1. be M
\' il ff, • ctı· b ileıoektir. 

:: Kur !ar lzn•irin en kı~·met:ı • .:r~tmeıılı>ri t:ırnfındaıı hlaı·e edilir. 
·l Le) li -.ıle )(' mckl pt kr.iı'1i ir1 'r. 
[') ~ Knvdn!1.1nmak i•ti~·enler:n Pazart<'s', Çarşamba. Cıınuı günleri öğ-

Jıedei1 sonr:ılorı J-';~vc muracnatları. ;) 8 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 
1 Keşif şar: name pliıııı muc. iıınce idareınizin PaşaLah~c fabl'ikasın

da yaptıracagı yol ·e kanndzasyon \e hedmi. t işi kııpalı ıarf ll'Uliyle 
ck,iJtmeye konulmuştur. 

2 - Ke~if lıcı1elı 28,1:· '.3•J 1 r, ' 7,5 mmal(,at teminat 2114,27 
!ırntlır. 

:ı - Eı,8iltmc 16 7 941 Çar~amlıa glı.nu saat lii ıı .. l{Blıata~ta Lern
.zını şubemizdeki alım kom:•Y"''unda )apılncaktır. 

4 - Şartname Sİ.>Zll geçen şul><!rlen \e Ank:ırn, lımir B· ~ müdürlükle
rinden 140 kurıısa :ılın~:ıu;" 

5 - • llinakasayıı girecekler mühılrlü teklif ınektııplarını kanuni w
sııikle ·, i,5 güvenme pa.a ı mııkb11,,u veya naııka teminat mektubunu ve 
şartnamesinin r. Fıkras,mla ~·~,:ılı \'t •niki ihtlva Pdecek kapalı zal'fla
rını ihale günü eks'ltme •aat'nderı IJir ·a::t evveline kadar ınezkür komis
yon ha kaıılığına makbuz mııkabiLml~ ,·erilmesi li'ızımdır. 

1 1 6 8 (2456) 

r ~ 
lzmir p'lnıuk mensucatı Türk Anonim şirketinin 

Kaput bezi satış fiatleri 
36 Metrelik beher 

topun bedeli 
Tipi Eni Sın. Kurıll 

o 85 818·-
E llO 916.-
E 85 879·-
F 85 874·-
F 75 8oO·-
G 85 778.-
G 75 710.-
H 85 749·fi "d" 

lıbıı f iatler fabrikada teılim beher topuıı ıatıt ıat ı ır. 
•da ,il \ur' unb.laj ücrr tl mÜJteriJe aittlı'· 

Beher 

IZ111ir i;;~;;·'A;i;.iifi Sahn A.;;11·K·~;;:;;~:11•••11H 1111111 11ı .. 
1 - Beher kilosuna on yedi kul'uş fiat tahmin edilen - 36000 - kilo 

Sut ihtiyacı kapalı zarf Usulile eksiltmeye konulmuştur. 

• 

1 - İkmal Kurslarına devanı i'decek talebeler iı·iıı ) ll rda ta lehe 
2 - Eksiltme 10/Tem./941 ııerŞeınbe gllnü. gaat 16 Kışlada İzmir le-

. \'azım amirliği ,atın alma R:o. da yapılacaktır. 
3 - Rep<inin tahmin <'dilen tubrı _ 6120 _ liradır . 
4 - Teminatı mnvakkata akçası _ 459 _ liradır. 
5 - Şarlnnme'i komi•ronda görülebilir 
6 - F.lrniltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat ve tek

lif mektuplannı ihale snntından en az bir •aat evvel komisyona 

kaydına başlanmıştır. 

1
2 _ Kayıt muamelesi için Alsaııcak Vapur i'kelesi yanında 320 mı- ı 

maralı binada t:ıldX' yurtları l\lüdür!Uğüne müracaat ed'lmrlidir. • 
Ti!LEFOX: 2920 8 9 10 11 12 l!l U 15 (2580) 

vermiş bulunacaklardıi·. 24 29 4 8 

l:rrıir /evaZ1»~ amirliği.sa.t~n alma. komisyoııundan: 
1 -- Beher J;.,Josuna ~·ırrnı kuruş tahmin edilen 48 bin. kilo yoğurt 

ihtiyacı kap:ılı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. • 
2 - Eksiltme 10 temmu~ ~4~ perşenbe günü saat on altıda kışla

da izmır le\·azım amırlıği satın ıılma komiın'onunda yapı -
lacaktır· · 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 9600 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akça" 720 lirııdır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiıtmere iştirak 7decekler kanuni vesikaları ile teminat 

teklif mektuplarını ıhale saatından en az bir saat evvel ko-
misvona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 8 

İzmir levazım amirliği satın alma koıniıyonundan : 
1 -- Tahminen beher kilo'u 2 kuruştan 1085 ton me'e odunu pazaı·-

iıkla satın alınacaktır. 
~ -- .Muhammen lıedeli 21700 lira muv<ıkkat teminatı 1G85 liradır. 
" -- Şartnamesi komisyonda ,·eı·ilmektedir. 
4 - İhalesi 24-Temmuz-941 per~enb~ günü saat 16 da G0 Iiboluda 

eski şube binasında komi>yonumuzun bulunduğu mahalde ya -
• pılacaktu·. 
a - İsteklilerin mezkür gün ve saat 16 da komi~yonurnuza rnüra -

caatlıırı. 3 8 13 18 2496 
İzmir levazım amirliği satın alma komityonundan : 

1 - Tahminen beher kilo>u 2 kun1'tan 1515 ton mese odunu .>~zar-
lık!a satın alınacaktır. • . 

2 -Muhammen !>edeli 30300 lira olup mu,•akk:ıt teminatı 2273 lim
du" 

~ . , 
·J 

Şartnamesi komisyondan Yerilmekledir . 
lhalesi.25-temmuz-941 cum:ı giin(i sııat 16 ela Gcliholuda e'ki 
şulıc bına,;mda konıisyonumıızun bulundnğu mahalde vapıkı-
caktır. · 
İstt>klil~ı in mczkür giin ve saat 15 de komisyonumuza miir:ıcaaL 
!arı. 3 8 13 18 2495 

5 

lzıni L A ' ı·· · 1 r evazı~ mır ıgı ın A ma Komiıyonundan : • 
1 :\fanı. a a~kcri h::ıstahane~inin bir senelik ihtiyacı için 20 bin kilo 

koyun eh kapalı ~arf usuli.Yle ek>iltmeye konulmuştur. 
2 - ıııuhammen bedclı 12000 !ıra olup muvakkat teminatı 9000 linı

dır. 

3 - İhales~ 14:7-941 pazartesi günü saat ıı de yapılacaktır. 
4 - _İ~tekhlerın şartnameyi görmek için her gün ek•iltmeye girmek 

•Ç:n d~ kanunun tayin ettiği vesaik ve teminatlariyle birlikte mez
kur gu.n saa~ 10. na kadar teklif mektuplariyle tümen binasındaki 
askerlık dauesı satın alma komisyonu lıaşkanlığına müraca11t -
ları 28 :ı 8 12 

İzmir leva~ım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 · -- ,\Iam<a askeri .hasta~anesinin bir •enelik ihtiyacı için 20,000 ki

lo ,üt açık ~hıltme ıle alınacaktır . 
2 - :\luha~ımen bedeli 1800 !im olup mu,·akkat tevıiııatı 135 kadır. 
:ı - 1hal;sı 14-7-!'141 pazartesi günü •aııt 15 de yapılacağından istek

iılerın •nrtnıımeyl görmek için her gün Ye eksiltmeye iştirnk et
mek için de teminatlariyle birlikte mezküı· giln ve saatta tümen 
binasındaki askerli k dairesi satın elma komisyonuna müracaat-
J:ırı. 28 3 8 12 · 

lzmir Leva;ı: ırn Amirliği Satın Alma K.omiayonundan: 
1 - :\lanı~a garnizonunun ihti~·acı için aşağıda cin' \'e miktarı ile 

muhammen b~deli ve muvakkat teminatları gö.<terilen :;ekiz 
kalen~ yaH s~bze 14-7-941 pazartesi günü saat 16 da ihale edil
mek uzere nc;ık eksiltme\'e konulmustur. 

2 Taliplerin ~arlııanıeyi gÖrnıek i~in her gün \'e ek•iltmeye isti
rak etı:nek ıçin ı:ıezkıir gün ve şaatta temin-atlariyle birltkte tii
n1~11 bınaç;:ıntlakı :ı~kerlık daire~i sat1n alma komi~vonun~ mü· 
ı-ncaatları. ~ 

:\Iuvakkat tl'miıı:ılı :\l uh. bedel :\likt:ın Cinsi 

Li. Krş 

22 50 
l ıı 00 
ıs o<ı 
28 ()() 
!) ou 
4 :;o 

11 2~ 

18 00 

Li. Krş. 

~00 00 
240 00 
240 00 
375 
120 

60 
150 
240 

00 
00 
00 
on 
00 

Kilo 

aooo 
2000 
~000 
ırıoo 
1000 
::ooo 
:ıooo 

:ıono 

T. 
T. 
·r. 
T. 
'I'. 
T. 
T. 
T. 

Patates 
Patlıcan 
Fasulye 
Bamya 
Yeşil biber 
Kabak 
Baş soğan 

Domate• 
28 5 8 12 

lzmir !--eva~ım .Am?-~i i Satın Alnıa leomiıyonundan: 
1 -·-· "? Ilın kılo l ogurt Hadımkoy satın alma komisyonunda açık ek-

sıllme suretiyle ;alın alıııacaklll'. 
2 l~ 7 nıı günü i'aal 1-1 de ihal 0 si yapılacaktır. 
:; Evsaf ~-e ~era.it.i her giin koınisyoııumuzda görülebilir. 
·l - rekal'l'ur eden tıat üzerinden 'Cl- 15 teminat alınacaktır. 

İzm.iı:_ ı,c:,vazı~ amirliğ i _aatın . a1 ıPll komisyonundan: 
1 - .l:>. !on Sut :ıçık eksıltme ile salın alınacaktır. 

8 12 

2 - 15 7 n41 günü ~aal 15 de Raılıınkövü Askeri satı;ı alma komis-

. . .. ~·oııuııda ihalesi yapılacaktır. . 
Evsııt' ve ~-erait her gün komisyon<la goriilehilfr. 
Tekıınür eden fint üzerinden ~ 15 t<>nıinııt alınacaktır. 

-
M. M. Vekaletinden: 

8 12 

HS:i s:ı,-ılı kanuna göre, bu sene hnrp mııllılleriyle ~chit yetimlerin.: 
isabet erlen ikl'anı:ye miktarları ıışuğıda göxterilm:~tir. 

Paml:ırın tfYZi kombyonlarınca <l:ıii'I\ıhş müddeti (4) ay olduğun<lun 
maliıl \'C yetimlerin (Rapor. reRmi g~ııet ve ikrami)·e cüzdanlariyle birlik
te) nıeıısııp nlduklr.n ikranıiy2 tevzi kooıi~ronlarına mür:ıca:ıtları. 

Lira Kr. Lira Kr. --
1. nti derece ~uhayn 265 50 l nci cler(•re ere 132 75 
2. • • 238 95 2: c • c 106 20 
:t • c c 185 85 3. c « • 79 65 
1. c • • 159 :ıo 4. c c c 53 Hl 
5. c c 132 75 5. « • c 26 55 
6. • • • 106 20 6. • • • 26 55 
<Beher şrhil ailesi de 29 lira 22 kııruş alacaklardır.) 

s 9 ıo 11 12 13 14 15 16 17' 

1zmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 

Mlllhakattaki kooperatiflerimizde çalıştırılmak 'izere ort<ı, li.;e \'c 

ticaret mektebi mezunlarından imtihanla mu1ıascbe sıtajyeri alına

caktır. 
İ~tihan 12-7-941 cumartesi günü saat 14 de ynpılacaktır. İstekli-

lerin imtih:ın:ı kabul şeraitini öğrenmek üzere birliğimize miir:ıcaat-
l:ırı. 6 8 2546 

ızmir vnaueti daimi encümeninden: 
İzmir memleket hMtahanesinin aşağıda yazılı ihtiyaçları 2-7-941 t:ı

rihinclen füh:wen bir kısmı ln, diğ<'r k1<mı 20 gün müddetle ekgiltmeye 

çık:ırılmışlır. 
l) - 48 bin kilo 6062 lira 40 kuruşluk ekmek, 17600 kilo 8976 liralık 

koyun eti, 12480 liralık ilaç. 
Kapalı zarf uRulü ile 17-7-941 per~enbe günü aat on birde 
2) -22400 kilo 3808 liralık süt, 22400 kilo 3584 liralık yoğurt;;~ bin 

kilo 1100 liralık buz, 9600 kilo 1032 liralık sığır eli. 
Açık eksiltme ile 17-7-941 peqenbe günü s:ı:ıt onda. 
3) - 2800 kilo 4180 liralık sadeyağı, ~600 kilo 1368 liralık mak:mııı, 

4000 kilo 1800 liralık pirinç, 2000 kilo ;;oo liralık kırık pirinç, 10-1 kilo 
780 liralık çay, 640 kilo 396 lira 30 kuruşluk zeytinyağı 400 kilo 132 liralık 
tel şehriye.<i, 2000 kilo 800 liralık sabun, 1500 kilo 105 liralık yeşil sabun 
3000 k'1o 2'10 liralık çama~ı~· 'odası, 500 çift 750 liralık terlik, 2000 met-
1'<' 500 liralık kefen bezi, 500 kilo 103 lira 25 kuruşlu!; petrol, 4000 kilo 
210 liı·alık ağ:ıç kömiirii, 10 ton ,ıoo liralık soma mnd<'n kömürü. 

21-7-n t1 )'iaz:ırteei günü >ı:at onda :ıçık ckRillnıe ile ihale olacaktır. 
Eksiltme \'e ihaleler 'zmir vilayeti daimi encümeni dairesinde yapılacak
tır. Taliplerin ~artnameyi öğrenmek üzere her gün hastalıaneye ve ek
siltmeye i~lirak eclecckl~rin hıl•u~i muhasebeye yüzde yedi buçuk hesabiv 
le muvakk:ıt teminat akç:ılarıııı ,·:ıtır:ırak alacakları nıakbuz ı·eya banka 
mektupları ile muayyen gün ve :<aatlardıı encümene müracaatları kapalı 
zarf usulli ile eksiltmeye i~tirak edecek! riıı zarflarını 24!JO sayılı artırma 
eksiltme kanununun tarifatı dahilinde · azırlam:ıları ve muayyen saatt .ı 
teslim elmiş olmaları ilan olunur. 4 6 8 10 2527 

lstanbul 
Tahmin bedeli 

38587,50 

1~00:;.ı,; 

belediyesinden: 
ilk teminatı 

2894,06 Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve züh
ı·evi hastalıklar hastahaneleriyle Zey
nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiya
cı için alınacak 14-1,500 litre çiğ •üt, 
:18,000 litre pa<terize siit \'e 750 kilo 
yoğurt. 

3150,:19 Cerrahpaş::ı, Haseki, Beyoğlu ve züh-
revi hastalıklar hastahaneleriyle Zey
nep Kamil doğum e\•inin yıllık ihtiya
cı için alınacak 76373 kilo beyaz kara
m:ın eti. 

Tahmin 1*delleri ;:~ ilk tcnıha' miktarları ~·ukarıcla yazılı işler tıyrı 
:ı)Tı kapalı zarf ıısulii ile eksillm~ye konulmu•tur. :Şartnameleri zabıt ve 
muamel!ıl müdürlüğü kalemfnde görülebilir. İhaleleri 15 7 /941 salı gü
nü saat on lıeşte daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
ın~kbm. v~)a nwktııplal'l. !').Jl yılın:ı ait ticaı-,,t odası vesikaları ve kamı
neıı ilırıızı l:izını gel~n diı!:er vesaik ile 2490 ııumarnlı kanunun tarifatı 
~evresiıırle h:ızırlıyac:ıkları teklif m~ktuplarıııı ihale günü saat on dörde 
kadar rlainıi enciimeııe Y~rmeleri lazımdır. :ıo .1 8 12 2434 

lzmir Emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 
1Iast:ıııenıiz·,: !!41 mali yılı yevmi ihtiyacından aşağıda yazılı erzak 

vesairesi açık eksiltmeye konulmuştu. Şartnameleri hastane Başhekim. 
liğiııdeıı her güıı görülebilir. Eksiltme 10 Temmuz 941 perşembe günü 
sa;ıt Onda Tepecikte Emrnzı Sariye hastanesinde toplanan Komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

llluvakkat teminat olarak para nya para mahl~·etinde evrnk Komi•
yoııcıı almarnıyacağımlan ü;teklilerin ih:ılç giinünrl'n evvel teminatlarını 
hmir :\1alsıındığına yatırmalan. 

Şark Sanayi Kumpanyası 
T.A. Ş.den 

İktısad Vekft!eti ~anayi umum mQdür!Uğü 28 EylOI 194'0 tarilı \' ' 12486 
No. Ju tezkerc~iyle vaki olan tebliğe nazaraıı mnmulalım!z pamuk ıplik ve 

• kaput bez: r:atleri a~ağıda gösterilmiştir. . 
İplik Vater Knllı Btikillü (kıvrak) 
No. Kuruş Kuru~ Kuruş 

12 550 5!!5 

14 585 

16 655 20 
~ 

~4 
705 7(!0 

6!l0 

Yüksek mühendis mektebi sa
tın alma komisyonundan: 

l\lektebimize kapalı zarf usulü ile 30 bin kilo et alınacaktıl'. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 60 j(!lruş ilk teminat 1350 liradır. Ek
siltme 11-7-941 saat 11,30 d::ı mektepte yapılacaktır. 

Kaput beıleri: 

Tip D. rr)p I·~. Tip G. 1 

90 cm 852 
85 cm • 87!1 

23 zs 3 8 (2304) 

n= HO - 7W 
(li!rek iplik ve gerek kaput fiatlerimız beher top !~in fahriknda teslim 
. ·n fiati olu ambal · ve nakliye masr.afları müşteriye !!ittir. 

• 
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SAHlFE 4 '(ANADOLU)" 8 

Amerika da Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
Harp Ekonomisi 

ovyet ' To raklar n D Zenginliği SoV!Jel mukalıil taarruzu 
Hartıirı Soı.ı•ei toprn~.ı:.ı~ıııa in~k~l .. :11 r.:ı1 • Arrır-riı.:ı 1 ~~·.i gazele ve radyolar.da 

cıtmesiııdr iktisadı v:ızıyetın dcı :ımıl Lıı lcışı' '" • • lcf 
olduğunu ileri iil'mek yeri~ıle bir <:[::d~r: « l!l!\8/,,~ 

182 
neşrıyafa Vesz[e O U 

idrliadır. \'.:ıl.ııı •. bunu~~ n~zız~. cep- nu~ı~ · !.!O!l , 'ev.\ork, 7 (.\..A.) _ Gaze!l'lerdcı, Ref~h .Kurbanları ihtifali 
h<!Sindeıı bır ıle ıdeoloJı k~.mı \.ırd~r. llu_).a . !l:J.!I Almanların ~OV\ etler müdrıfmı<:ı kar-
E n en Alman devlet reı ~ daha ış ~l~·l,!~) · 19.,8/"!h> · sısınd::ı co · biiyÜk güçliil !erle .k:ırşıla- ş k • ld y ld 
başına gelirken bolşeviz~ı. ~ed~~ ?· 'ı ~~ :ı~. « • .. ... 671 ~ac:ığı iirnidi gittik<; fıızlalaşırı:ıktadır. \ ou·· n H · apı 

1 lara~ el.e a.1.mı.,!_~vrupa ısthıkb?lı ı_ı:ın l~un)r~ 16!1,H• Ne,·york Ilernkl Tribun gr.zet.esi; azın e 1 e 
telılrkelı gurdlıgu bıı mcız. <ı~ı oıta- J~~1•1J 'k A 'k" 1 .-,~, Almanların hnl"rı Sov,·etler kar~ısın-- d t ıatı ş· r >il" esı. ITll'l'l " • • J • 
dan kaldıracagını va em .. · ımc ı · 1•8 7 daJ-i \azivefi ile g.ırp ceplıesindekı va- kdd 
;;~ır:[~n~~ıi~!~~li~:b~~fir~~:;:~j ~~~;~~~~ istnıs.~I rn~amlrı~ını~ 'aza- ziri:i~!l ~~kayep 1me~'.~~iı ga:~~;~t Denize Şehidler için Çelenk Bıra 1 ı. . b l aktad nı ti w~ ni"'b ti ı•u~terıyor kı. hu gırla. mu .... ıı ı rıuzu, mı:rı .ı . . e- t . k .. tilr .. I 
ve~hv~Tı ~\l:ı;,~ı.~~~· ra~lt~ı;~ zengi~~ir m:.ddPlcriııdc fü; __ rn . h:ıtkı alcyhiııcı ri V<' ı~'l~lyul~mln n . şri~·ata. \'<)~ılc :!<"- lııtanbul 7 (Telefonla) - Refah ba§.larından Fadılın, şehi~lerimiz. iı:::n şe~ ~elen~ d::n'fz :ı:~:~.fo ha:a: 

verim kabilly,eti itiksekti~ B.~r ~kn'. \'l)t~~~ ~~~~ı;~~t~~ Y~·~j~~ı=:~:~d~c;t~~~:;: ~~~-~~ie~cS~v;··~d~:~~aa~~Y~akkı~~~ faciası ~hiddler!; ikin, b~ 'j~ah .. !'üı:; ııö}l:~;f~!tu:d:::z:~~1fe di;:.1~~· ~u~;~ı ~~ih atmıf ve çelenkler de-
vermek için ilave edelim. _ugun ov- r \ r ' .: _. ol• eak ~ahi\';ttecli~ ihtiyatkar bir li:;nn kullanmakta isc!Pr sımpaşa a enız • o~u an ıgı 0 • Bü ilk ıztırap fırtınası daima nize bırakılmı,tır. 
yet ekim ,5aha~ı ~Jmanyadan o~h~e- ;.::~~t :~:~~~;bc,·e" ·~hııe olaenk mın: rlı:, .h0nüz <'~aslı Sov\'(•t kuwetlerinin de ve Sarıyer~~ i~t~allk yaiıl1f~~- bizimle ~eraberd7' kıyamet; kadar Sarıyerde de ayni merasimle deni-
kiz misli fıızlndır. Bil~asqn encm ım ln~· n'ııırıl:ıl-i tnhrfp i;,lcri ve ~·irleri <le hnrbe girnuıclik!eı·ini. de ilı'.lve etmek- tır. s:-aktttaml , A ah om'! ::,ek: beraber olacaktır. ' ze çelenkler ablllllftır. h"dl 
kı mı Ukranynva dfü.;en ... crnoz- • . ·' • r t r ·J aııkerı 1 a ar, reıımı ve \llUSı k Ü t ~ s Meraaim:n olduiu yerde, şe 1 e· yomıı dedikleri :kara topraklnrın ve - ırilz öniiııılcn nzak ;ııtdudll'!ıa~n-ı azım- f'C ıı er. ooo küller merasim yerlerinde toplanmış- BuKn.utu tdan hııonra : et-men u:k rin bazılarının aileleri de vaTdı. 
rim kabilivcti dillerde destandır. ılır. • oure ın ,nvn <" l-- •• lardı. Kaıımpaşadaki merasime. de- med .ıper b eye~~n ık. ır b n d Manzara çok acıklı idi ve bunlar, 

Rusyanı; zenginliği .v~. toprak_!~ - • ,.. ~ a.JOVyet ere gore niz bandosunun çaldığı isti~li.I mar· söylemış ve un:l:k ea lk~ :ı~h~e: mütemadiyen ağlıyorlardı. 
rının verim kahiliyetinı .?içmek. ıç.m Surıye harekatı _ Baş tarafı bi..:nci sahifede _ şiyle baflanmı,, bunu, denı:ıaltı er- matem havası ç en 
\"erilen adetl r ~o.k muteh.:~:vıldır. ' f 

1 
• • h-:f d _ miştir. Ostrov bölgesinde ~üşman-a 

Sov:;-.cl hükilmctının ne"1"ettı!fı . ra- - Baştara 1 ıncı ıa e e k::ırsı vnpılan enerjik mukabil hü- Amerika kamları hnl'iç piya. ahır çok ıhtı.,r::ıtl:ı enerjik şekilde faaliyetlerine devanı currİlar dii.~m:rna ağır zayiat verdir-
knbul etmekte, hatta mühim bir kı.<;- <'tmi !erdir. Bllhassu Dil'zordak~ l.n- miştir. 'Bütdn giin- \'isna bölge:ıindP •• 
mını bir propaganda mcıvzuu addede. g-iliz kııvvrtleı-i bomhrırclıman eclılmıı:;- cok 11icldetlI r.arpışm:ılar cereyan et- l' !> yaşında bir ÇOCU• Moskova elçiliğini tabii· Kuvvetlerini harp ı ın 
rek kiiğıt erıNine atacak •kadar kıy- tir. {nrştiİ·. Üğleden .~onra tank hiicum- .;;, h ) d ) 

Amerika lstanbulda 

metsiz bulmaktadır. Bu husu~t:ı her .ı Temmuzda 2 Bl<'ınen, 2 Kürli fay. J.ırına nı~mt7. kalan diişman motörlü g"' un yaptık/arı yeye azır an 1 hazır ıyor 
iki tar:tfı da haklı veya haksız ad- \'fire. i tnhrip «lilmiştir. kıüıları, tedafüi vaziyete geçmeğe Vaşington, 7 (A.A.) _ General • 
dcıkc!.'k. ebcplcr mcın~uddıır. Bir ka- K:ıhir<>. 7 (A.A.) - lııgiliz Orta mecbur bırakılnırntır. Bori;;oy hölge- İstanbul, 7 (T~lefonla) - Kurlu- B k .. h k,. ti ~forşal beyanatında Amerikanın or- · 
nıınt ha tl edilme.~i için iki tarafın rla ~;.rk ham i.ebli"i: inde kıt:ılarımız. düşman motöı·lü !uııta oturan 13 :vasmda Kemal, tram- U as arı arı a a clu mevcudunun 2 senede 276 binden 
Ru.ya zenginliği ha]·kınrla \'~_rdiği Cuma zece~i Eeyruttaki mny.i mııh- ~1izüt:-ımlıırına ka'r~ı taarruza grçmi~ v~İ.rda bnsamak

0

ta gitmesine mani ' 1 
1 600 000 

e çıkarıldığını tebarüz et-
aclet aykırılığıııı a. agıva tehanız Pt- l'llk depo una bombalar atılmış, lmm- 1 İl'. Üğleden sonı·a hu böl yede sid - olan ve kendisini tekmeleyen tram- alakalı bı·r tedbirdir u'rerek, bunun ııimdiye kadar görül-
tiriyoruz: br.lıırln, deponun ciYannd:ı şfdcletlP in- el etli <;mpışmal:ır cereyan ~tmiştir. \'a)· lıiletçisi Adilin göğsllne ı:ust:ılı ça- memi~ mikyasfa artmasının ve bun-

Düny~ı me,·cudunn nazaran Rus- liliik dtikleri ve onrıı ynngııılnr <"tk- nobuisk bölgesinde kıtalarımız. düş. kısım saplamıştır. Bi!.et~i, agır yaralı Nevyork, 
7 

(A.A.) _ D. N. B. : lara aid talim ve t~rbiye faaliyetinin 
y:ının ;ı.·'izdC' hl 'e~i: tığı göl'lilmii. tür. l~ndyo ista!\yonıı ya- mnnın Din~·eperi geçmek için yaptı- olarak hastahaneye kaldırılmış, Ke- Vaı;ıingtondan bildirildiğine göre, sadece zamanı gelınce bunların h~r-

harice Ru lnra kııııııa da başka tayyarc:er t!mıfınchtn {!ı hir ı:ok teşebbüsleri tardetmiştir, mal de tcvJ-if erlilmiştir. Amerfka hükumeti, Arrierikttnın :Mos he girmel<'rini temin etmek oldugu-
göre göre b1>mbal:~r ntılmı tır. Uüsmaıı hu bölgede ağır kayıplara ooo ko\'a büyük elçiliğinin icabında talı- mı söylemiştir. General raporunu har 
--- .------- l'um:ırte~i giiııü Be.vrultnki :ı~keri uğ-r.:ımıstır. Novo~rad - Volin~ böl- B I it l Jivesini hazırlamıştır. Su cihet kay- biye nazırına vermi~fü·. Demir ccvh >ri lıiıı:ılara taarruz edilmiştir. Pol~·ad:ı ı·~~1nde. dii~man motörlü cliziitamla- atın an a yan ~ l 

mevcudu 36 lı2 ! \'i~i t:ıyy:ır<'Si y-er<le fahr'.p c<lilrni'"l· ,;, hücumlarda bulunmuştur. Anu - .. .. rlediliyoı· ki, bu tedbir Sovyet er oaa 
Petrol mevcuclıı 23 32.1 .ir. r]'•ne muka•·emet eden kıtalarımız', kruvazoru birliğinde cereyan etmekte olan as- Almanlara go .. re 

' u • • • • keri harekatla alakadar olmak üze-Su ku\'veti _ ~urrw .gün.~ Ege deniz.ind.c· ~a~u:~·a düşmanı durdurm~ıştur. Cephenin lıondra, (A.A.) - lngılız denız- re alınan bir ihtiyat. tedbirindPn iba- _ Battarafı 
1 

inci sahifede _ 
mevcudu l 1 .. 3<>,7 ,ipınde bır du::<man tayyare:ıı cluşurul- Bnsarabya bölge~mde kıt.aılarımız altıları Akdenizde ıo bin tonluk Kori- tt· ı -

HaWi bir tahmine gore ~usyadn n•iiştiir . . . llelt>ıi istikametinde hücum eclen ~a kruvazörünü batıf.mıştır. Bu kru- re ır. ooa !arın kıtları, l\foskoV"Rda Kremlin 
mudahh:u: petrol mC\·cudu d~nynnın .\faltn ilzerine clıi~m~n. tayynrclerı <lüşman piyade.~i ve cüzütamlnrı ile vazör Zara sınıfınclan olanların sonun- sar:ın meydanında yapılan büyük g<?· 
ancak «yüzde ı 3.:5~ dur. Fakat u lı(ımbalar atını~l:ı~~·~ıı·. Sıvı! hnlk nra- Qiddetli çarpı!'lmaktadır. 28 rliisman cusu idi. MatSDOkB çid ~esmine iştirak etmişlerdir. 
ni ·bet arasında gozuken farklar Rt "- ~ır.cln bir miktar olıi ve y:-,ralı vnrdır. avvare:-i düşiiriilmüRtür. g ta:n~r€- Nev,•ork, 7 (A.A.) - Nevyork 
yanın ~engin':iğinden süphe. ettire - Kahir'e, 7 (A.A.) - Orta ş:ır1 • teb- mii kayıptır. · ga:uıteleri, şark cephesindeki son 
m~z. miktarı küc;Ultür :. ll~kıkat !'!U- li;}-i: • lo kova, 7 (A.A.) _ Sovyet is- Isveçte tevkif at I t I 
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• 1 Alman muvaffakıyetlerini tebarüz 

dul': Rus toprakları kom ur, . petro}, Suriyeck- Hindli kıtalar, Berkoceyin tihbarat biiro. unun bugünkü t<'bliği: . mpara or fi ıa iZ • • ettirerek neşreyleme~t~dirle: .. 
~a~~anc~, kr~m, altıı!, .. rl~?Jll', pla- o! uz kilometı~ ş:ırkıııdn bir mevk~ı _ 7 temmuz gecesi Ostro Lepe], Stokholm, 7 ( A.A.J - İsveç a1an- • Gazetelerde «NazıJ.en Dr~wper-
tın ıtıbarıyle dıkkatl!n u~tuııdc .to?- z:ıpietmişler<lir. Brifan~·a kuvvetlerı, Novograd ve Volinoık istikametinde sından: , . . .. . . Ç"ll lll •olU'İI dE'l) , « A~~an tankları St~lı~ hattı 
lıyacak kadar fevkalade bır zengııılık Humus ü1.eri-ne ileri yiiriirüıılerine de- c·aı pışmal:ır devam etmiş, fakat cep. Stokholmdn bır mıkt:ır komLmıst 1 1 9 öniinde» gıbı Mrl~~halar go~~ lcme'k-
ar;~trı:ektedir. . . . vnm etmcktedirle;. . . . hclerde esaı;ılı hareket olmamıştır. tevkif edilmiştir. Bu tevkıfler: .~on ~e- Tok ·o, 

7 
(A.A.) _ Dornei ajanıoın- tedir. Alman teblıgl~ri ve dı.gcr ha-

. Zıraı -:ahnya gclınce: R~.s.}:~ ~:r:~- . ~forkez cephe~mıle Cezın:nı~ ı-ıma- Ostroy i'ttkametinde kıtalarımız, fa_ zabıtaca yapılan bazı te\kıfat ıle dan: ) berler .aynen neı:ıredılmektedır. 
cı ıı'!lu:nı h:ırpte.n e\'Vel buyt!k olçu- lınde ~azı miis.t~lhk<>m mev~ıl~rı al<lık. diişmnnın motörlü kuvvetl·erinin cep- alakadardır. Hariciye nazırı Matsuoka, imparator Ilerhn, 7 _(A.A.) -:: .~iman baş 
de z~ı ınahsıı! ı~raç eden bır ~em- Sahılde lngılız ku\'\·etlerınııı yardı- hemizi yarmak husi.1 undaki bir ı:ok - tarafından kabul edilmiş ve nazır, im- kumand:ınhgının tebhgı · . 
1ekettı. Umumı ıhracatını~ -ı:yu~d~ mına mazh1:r. olan . Avustralyalıl~r~ tr. ebbiislerini geri püskürtmiiştiir tiy-ııçlannı alma•ktadır. .. .. . .. onra.tora bir saat :izahatta bulunmuş- Basarabya~a Alman ve Rumen ~~-
40> mı hııbu.bat teşkıl ed~ıdı. D:ımur n~hrını geçmış ve l!nşlıc~ Vı~ı Gece çarpışmalarında düşmana bü. ::\Ieıagul mıntaklar k~ylıılerı duş: tur. Mat.ımoka, imparatorun yamndan tahın muka~~l taarruzları tardettı~-
HlO!'l-rnO:\ sc..ncsınde Rusynnın dtln - ktffvetlerıyle temasa gelmışloerdır. yük kayıplar vcrdirilmi!ltir nıanm kendi mahsullerınden en kil- k G t m"- ·a gı'tmiı;ıtir Salı "Ü· ten sonra, hucnmlarına devam edı • 
\':-t ihracatında mevkii· L'b H be · t d k d d ~ · · ·ı 

1 
· <"ı ınc:ı a e UilY ' · • ~ 

1 • • • ·.. . ı ya \'C a ~ıs nn a ay e eger Tonork istikametinde garbi Dh-in- çük bir kısmını bı e a masın~ manı nüne (bugiine) kadar orada kalacak- ror ar. . . . 
Arpa l:~zde 62,8 hır ~r yoktur. ya nehrini geçmek i. tiyenler, biitün olmak için bütün tedbirleri ittınaz et- tır. B~kovın~da Rumen kıtaları va ~ı-
Çavdaı• ~.~~zde ~~.9 Vı;:ı. 7 (A.A.) .. - Beyru!tan n~ınan gece taarruz etmişlerdi. Düşman bii. mektedir. lngilterenin japony:ı. bilylik elçi'li ~:ıh ğ'arbıde Macar kıtalan Buko-
Yu~af .) ~zde ..,., son haberJ!re go:e •. cenu~ı Surıyede yük kayıpltır vermiştir. Harp devam- Köylüler saman yığınlaı'lm yak- evvela l\iat..'luoka j!e konuşmuıı, ondan vınanın yuka;ı me~!asına v-a:mı~l~r-

.. Bugday .. :nızd.: ~4.8 \'aziret ~egiıımem;ştır. ~rıtanya kuv- dadır. makta buğdayını, zerzevatlarını tah- sonra Hariciye nazır muavini ile yarım dır.. Çerno~~ç aşgal . ~dılmıştıı:-. ıdı. ~u.sya, bııgun ?e en muhlm. hu~u- ,. tl~·ri hır mıntııkarla bıraz daha top- Lepe! i;;:tikametinde kuvvetlerimi- rip etmekte ve şeh_irlere -ateş verm~k saat devnm eden bir mü1Akat yapmış- Galı.~yada du~man. genış bı.r cephe 
lıat Mtih~al eden bır menılekettır. Fa- rak almı:tır. zin mukabil taarruzu devamdadır. tedir Kızılordu ile geri çekilmege t üzerınde takıp edılmektedır. Pnpe 
kat dünya i?r~ç piya~alarıncla meYkii- Fırat nehri boyunda bir motörlü İn- çarpışmalar devam etmektedir. Xo- muv~ffak olamıyan köylüler çetelere ır. x bnfaklıklarının ııimalinde Altnan or-
ıı! ~~y?ctmıştır. Bunun ?~şl.ıca se~: giliz kuvveti, &imdi Ray aka doğru iler- yogracl ve Volinsk istikametinde diiş. iltiha•k -etmektedirler. K lh dusu teııe·k~ülleri geniş bir cephe 
hını ıkı no~~:ıd:ı t??l.ıy~bılı~ız .. D~h.ılı 1 mekt('dir. Diğer hir Eritanya kolu man motörlii ciiziitamlnrının ş:ırka BUtün bunlar i-aşe üsleriyle ir - Kızılay ve ızı açın üzerinde J?ınyeper w yukarı Donaya 
h.arp _vf! re~ı~ dcg.ış.ıklıklcrı zıraı ıs- .\ferciy~n mıntak:ısıııda Telhaloyu doğru yaptıkları bir yarma teşebbüsü libatı kesilmiş olan Alm-nn. kıtalarını protestosu karşı ilerlıyorla:r. 
tıhsalutı mtihıın mıkyasta ~arsmı~tı. g.\:ınistır. akim kalmıştır. Basarabya cephesin- en büyilk gilçlüklere uğratmaktadır. Alman ve Fın kıfaları mµntaza -
l~~t0~ ~lk zamanla!'dn ~ı~ istihsal dii- Damur neh;·i \·actisinde T!ritınıya de düşman ağır zayiatla geri püskiir:.. Rumen milleti Sovsetlere karşı harp ~foskova, 7 (A.A.) - l\Ioskova man ileı1lemektedir. Alman ta!Yare-
şuklugil memle~et <lahılıııde Yt>r. )'eı: ıloııaııması, Fransız me>zilerini yarını tülmüştilr. yapmak Memiyor. Rumenlerin fa- radyosunun verdiği bir habere göre, 1 .ri dün de yeniden pek ~ok dti~man 
a~lık havası ~ tı~~~k kad~r tehlıkelı f;flat ate~e tutmuştur. . Diğer istikamet ve bölgelerde ele sist zimamdarlarının beyanatına na - kızılay ve kızılhaç birliği, Sovyet tankı ve kamyonunu tahrip ctmışler. 
hı; safhaya gırmı. tı. Bu yuzılen ıırrm- Lonclra, 7 (A.A.) - Röyterln Surı- "'ece mahalli carprnmalnr olmuştur. zarnıı, memleketten kütle halinde arazi.sini istilaya kalkım Alman kı- dir. So\'yet bataryaları muharebe 
~1 

harpten e\'V€~ en fazla J!~yvana. · ~· v de qahil mıntakasınıla Damıır l'.i'P- Eir Sovyet deniz filotillası Riga askerden kaçma hareketi görillmek- talarıııın hastahaneleri sistematik hı:rici edilmis ve kamyonlar ve. mü-
h~p Rusynda - h.ıllıa •. su ~esılıp ycmlclı- he indeki muhabirinden: körfezin(' girmek istiyen 2 dü~man tcdir. Bir çok bölgelerde binlerce ki- şekilde bombardıman etmelerini, himmat depolan da rohrip edilmıştir. 
ı.rııı<len- .~h.emmıyetlı mıki.~rcla :ızıılış (;ece ynnsından birnz ğoııra A\'U:-\t- destroyerini hatırmış, ·r~iıılandiva kör ~i seferberlik ·emrind€n kaçmıştır. 15 Cenevredeki alii.kad'<!r te!'lekkUller Ricat etmekte olan düşman kıtaları 
kny<letmı. tı. Bıı husu.stakı rakamlar ral.ra piyndesi Damur nehr.ine doğru iczinde de düşman denizaltısı -mavin temmuzdan evvel orduya iltihak .c - Ya. ıtaıüy!e protesto etmişlerdir. \'ı> Ukranyada düşman i<;tih!camları 
ş~nlardır: cAdetler mılyon. ba, heı<a- yiirilmiiş, n<?hr.i iki noktadan geçmeğe tarla~ına ıFisC'rek tahribe uğnın;ı;:- decek firariler için umumi af çıka. da muvafiakıyetle 1 bombardıman e-
hıyle» m11v~ffak olnıustur. Köprüler, \'işi tır. · rılmış'l.ır. Fakat btt tedbirler de neti- C b lu .. tt rıktaki dilmiştir. Alman sav-aş ve .~tukaları 

l!H6 1933 l!\!~, kı,,ıyvetleri tc'lrafından atılmış bulunılu- :ıreşgul Soı."\·et mıntaklarıncln Al- cesiz kalmıstır. Firariler ormanlar- e e a kara kuvvetlerinin Kola yarım ad:ı.-
At ;15,8 16,6 17,~ ;tıııdnn, efrnd. havu.ıı toplan ve mit- nıan kıtaları kÖ\'lülerden hasncl mıı.h- da glzlenm~kte ve Rumen • Alman vaziyet :mıdaki ilerleyişlerine yardım etmiş- • 
'ığır 60.6 38,4 . 6:~,::! r.ılyöz ai.~i altında nehri g~mck mC'C· .mllerini, biitiin · buğdav , p:ltarns ih- kılıtlnMna mukavemet etmektedir. • . • • !er ve düşmanı ağır bombalarla nt.eıı 

Koyun ve kC'çi 121.2 G0,2 102,G buriy tinde knlmıştır. ;B"µ har kata, ln- · . · - Baı tarafı bınıncı _aahifede -: . :ılıma nlmı~loardır. 
Domuz 20.!J 12,1 30,G gili7. topçusunını . İdcl<itli at şi ile bn • tennekt<•ıljr. Fakat · iıncliden El'aklkn yetli hücumlıır yııpmak imkiirı dahilin- rrl'et edecek olan :l2 tıcar.et gı;m~sı 6 temmuzda Sovyetler 204 tayyare 
.Ku,.yad , hayvancılıkta Sovyet hü- Jnnmıı:;tır. .. • :ılrnmı tır. Hamurun diğer noktala- ılı>dir. · C~belüttank koyunda demırlemı~tır. kavbetmislerdir. 10 Almnn tı:wvaresi 

kumetinin son ~ş ~enede gö terr)jgi Beıi gcoe \'ll'fr.ff lıarokat başlarken rında da yoUı:ır ı,içılmnkt:ıclır. Hari]{en Kudüs, 7 (A.A.) - Damur nehri· .Hunlar h~fü top~ar V<' dafi hatar- za;•i olmu:~tur. · · 
ihtin~am s~ye. inde •. bi~ artı~ yardır. plfıjdn idim .. En Jrı topçularımız, son- tavyareler:ihin moiörleri, başımııı.ı nin geçilme i Bep·nt için yapılan mu- ynlarla mlicehhezdırler. . . . Baltık denizinde Alman mayin rr<>-
Henuz vazıyet de bırmcı ıımumı harbP rn harp gemiier~miz ·ııhilıleki Visi hat- füerincle clııyulmnktadır. Vişi tayyare- h:ırebelerin mühım bir safhasını teş- Ark Ruayal tayyare gemısı ıle Re- nıileri düşmanın harp gemil~ri ile 
nazaran bir inki af Jm.rdetnıi ·Hr, de- hırını \'e müshıhTu m mevki ini ateş al- lrri pek M: gözükmektedir. Bir tane- kil ıı>tmektedir. Burada derinliğine ha- novn zırhlısı, 5 destroyer ve 3 deni- karşılaşmışlar \'e bunlard-an birisini 
nC'm~·~c~k ~ad_ar azdır. . . . . tına aldılar. Ru .esna<la awılarımız si clüşüriilmUstUr. zırlanaıı bir müdafaa hattı v~rdı .. z~ltı_ .geı_nhıi de aı;;ker~ lim~nın ı_nen- ha~ara uğratmışl~rdır. 3 düşman tay 
ReJım:n ı. tıkrntı, zır:ın~ 1 erıııın aıv.u\·oriardı Bıı arada diğer Avustralya kıtaıarı. Köprünün yıkılmış olmasına ragmen <lıregı cıv-annda_ demırlem ışlerdır. yaresi de düşiirmüşlerdir. 

makine! şttrilıne i .Rusyada hububat 'Telgrafımı ektiğim şu :ıncln, harp Vişi karakolları önüne gelmişlerdir. nehrin derhal geçilmesi, burasınrn Diin, biitün giın lngiliz cilzütamla- İngiliz limanları açıkalrına ma-
istihsalini de arhrmıştır. le eli, 1933 c!et amdndır ve mermiler imiz, porbıkal Hu karakollar, nehrin sağ tarafında zannedildiği kadar kuvvetli olmadığı- n, hava müdafaası manevmları yap- yin dök!ilmesine devnm edilmiıı vıe 

ne~i-nde Ru ,Yada. umumi trak~lir bahçe! rinin a&'<tdıkları arrısııJda t. lık mukavcın~t etmekterlirler. Vaziye.t ~~: nı ve _topçu a~e~i ile .mühim kıtaı.::~ı~ mışlardır. Bir çok t.~:ır~·areler ıı~muş.. y·ıkalanan bir ticaret kafüesinden 
adedı 210,9 mılyon ıken 1938 de 48.,,5 çalınaktııdır ııiiz mübhemclir. Fakat nehir geçıJdıgı harekatının ıyı netıcelcı· verdıgını !ar ve saatlerce, buyük çapta bom- ceman 17 bin tonluk düşman gemisi 
mi.iyon olmuştu;. B.u yüzden 191~ de Dü~m:ııı büyiik bir mııkavem t gö.;;.. iı;in /!İmdi Damur kaleııine muvnfftıkı- göstermektedir. baların infilak Be!'!leri duyulmuştur. lıııtırılmıştır. İngiliz' tayyareleri 
ekım aha ı 10;, mılyon hektar ıken rlün gece garbi Almanyada mütead-
19~8 de 136,9 milyon hektarı bulmuş- - Efendim! ..... Iııdmnz~l Dipnrk, j~ . e ı 

1 
yiiz m(\~~~ddur.. . . . did yerler~ infilak, yangın oomoolan 

tur. mrzkür adaların Orta şehrinde kıy ~ı E ·z d a t Bu duştinee ıle, gerek bahrı~e za- atmışlardır. Siviller arasında ölü "\C 
. ~örii!li.)o: !'i .S-0\·yet•~usyada zirai metli hir genç hınınmıs, hatta onun- srarengı enız ) ar bitle;ind~n Kortu, gere~. ı_nadmarıel yaralı V'tırdır. 
ıstıh. nlat. bıı:ın.cı umumı haı:_pten ev- bir gece kağıd oyun~n?an fahaddil 

1 
E.~·eiın Dıparkı müteka~.ıl ıkı m.erkeze Frama iize.rine yaptıkları hOcum-

\·clkı e~ı.ye ını buımu~. hatta kı me!l eden muessrr brı hadıse yuzunden Aşk harp, dehşet ve macera gonderm~ge m.uv~fık gor?ü~ ~e m~- ıaraa da bazı yangınlar ı:ıkmıetır. 
de g'(smıştlr. Bu.na .ragınen beynel~ı: nıezkür gc11ç. ortadan birden bire ' ka~de.s b!r v~ıfe ıle keı:dı_lı:rını t~vzı~ Bıı harıeketlcr esnasında 8 İngiliz tar- , 
!el pıyasalardakı ıh~ac.~tçı mevkıını tegayyüp etmiş, madmazel Dipark, . - 35 _ , ettım. _9ünku. b~nl~rm ık.ısı de şımdı yaresi düşiirülmüştiir. 3 i!a 6 temmuz 
tek~ar elde edemcmesı ııufus~nun fov- ~eYdiği genci takip etme3i dola~,•iy- ip ucu yakalmımadılar~ Nihayet A~mr - Bu şaşırmış kafa ile ;plan kurmak tagayy_up ~tmış "li8:Z~yettedır. Ses, sada, ar.asında. 83 İngiliz tayyaresi düşürül
kalade _denecek dereced çogalmMı~- le çalı tığı kuıııpanya direktörün ·ıarlalanna gittiler. l\fahrem talıkiJ.'tlta imkanı var mı?. Beni asıl dü~Undtiren yok çtink.u ! .. Bu ıtııbarla ne oluyonız müştiir. Bu müddet z:ırf. ında İngilt.e
dan rlogmu~ur. ~914 de Rıısyanın. nu- den gayri muayyen bir miiddet için giri tiler. .Madmazel Ojpark. ınaııle- noktalar bambıakadır. Hayret ve te- ben t;ie bılmı~·or~m.. reye karşı ynpılan Alman tarru-zla
fusu lılO mılyon ıken. hale1?: 17~ mılyo- izin almııı ve izinini Porte kizde ge- cef gene bulunamadı l . , redrlüd içinde kıvranıyorum. Ne hüküm . Acab_a !· Zebl·ınk kumpanyasın!n bu rında ~ncak 9 Alman t ayyaresi kay-
!ııı aş!11aktadır~ Y:ı.ııı ~ugunkü Rusya <:ire~eğini, .bahasıııa; bir. mekhıploa - Pek fıla ! .. Madmazel Diparkın vereceğimi bilmiyorum. Beni en çok ışle~le alakası. :r?., mudur :·e korsan bolmuştur. . 
.~O mıl~·on~aıı f~zla ın a_n beslem~k Lildırmiş.. g~J:ıubetinin, Akdeniz.de dolaşan .ı-or- düşündüren bahriye zabitidir. Kort denız~ıt; gemı!eıı~lc rabıta~ı ne dere- Berlin, 7 (A .A.) - Dllşmanın 
me~b~rı~·cbnrledır:.. Bu~ vazı!et de -b~t- - Burıdnn ne çıkar? j ~n neniznltılnrının fa~iyl}tiyle bir ıılfı. ism~ni taşıyan bu zabit hu~u i bir va- eecledır::: . ., . . . mndafa"l hattına girı:ıeğe muvaffak tabı- ıstıh al :ırttıgı h .. Irl~ ıhr:ıcat ıııs- - M!i aadC' bu vurunuz! .. Madm:ı- '·· ı h'l'. 1? . zı'fe ·ı,.. ··e n"kidenberı· \•akınd"'n •"nı- Bıı ıkı su .. lııı ~~ahını bulmaktan olan Alınan kuvvetlen en son sistem l t' · d~ .. il Ui " · •·d"t o.a 1 n m .. ı'" • , "" · ·' " ""' fi · k ld <;ela ' ' 
>e mı uııu.rm r. z •l Diııark; ondan sonm ne oldu; k1111- _ Bilmiyorum m:ıanwfih bu biıdi- dığ- 1 H amburg ı:ıehrine gidi i \'e oradn ıcız ~ 11,n; v~~r ı:ı.. 
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'""'· • ' '"" • " • h · rı ··ı kt k d' · ' · t>'' " c.~ •:ovy<ı. usy:mııı ı ı .sa a n~ _u~- Haf aları, a ·!ar takip e.ltı, f:ıkat mali mevcud olmakla berabnr be1ıde kcnd·i~i. fen i'ılernitH~e manıf bir adam- Iız Ba ~ıye m1zı 1.rtı.m<' <>n en ını lcrdir. 
\ a 'e bazı nıcnılekntlcr ıle mukıı~e e ıerıç. kızdan 'U! sııılıı cıkm.ıdı. Hunun ı ·· ... k b'. he\·eca 1 Ye a1:1kn uyandır- dır D"nizaltı gemılerindeki ihtisa ·ı nl:ımadı • . Berlin 7 ( A A ) - "-1 temmuz 
imkanını \'erecek n<l<ıt~r i l>rrııber fi1~rine ark:ıda 'ımız Öipark; Parisl.e 1 ıtı~l~t l .'.ı F'· 1· "t• \ l'l;k n dı·,.,..cdi·i- ""ktur- K,e.ndisin<len büyük se'-·ler - Uıı meı<elenJJ1 hal!! i<:in Şarlok ........ sın''" 'kı· 7" : ... :ı.· t zarf~ınd" "". l· .. rl . J' . . 1 nı:ı , acı.. :.ı c.. ~.mc ı . e . .. "" . ·· ,, H 1 d .
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gCtz en gc~ıre. 
1

~1 : ., rnıni ·et mii~liriyeti umu~ıye ınc mü- ıııi bilmiyorum. · lı€kiiyordum. Bilhaı:ı:;a merkezi Hanı- 0 m,; enı en z basl«ı m~m~runn m: cepheRiııde 345 tank, 295 top, '-lyrı-U.~etleı. ~ıl)o~ J, ntalılır) l'aca:ıt etmeg~ mecbur Jrnl 
1
• Fran,.a • 'azır. gc-ne diişünmeğe ba~lndı. Jfa- burgda bulunması muhtemel olan oM· racııat. et~ek!-C~!lat·~ ~areı hal. yok- en kamyon vesair~ ile sa;rılamıyac:ık 

ll~grl~y 1• tıh alı: ct
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s ı39 • ., Rı•isicumh.tıru; ayni. znm~n tı eme.kt~~r dLat; hakikaten vahim ve. ayni uımıttı- rıır ngiz teşkilatın. içyüziinü nı('y?:ına, t.11 ~· Çtinku ~a~:~af 'J.kada~ garıp ~= derecede ~ok malzeme tahrip edil -
Dun~a ,

1
·-

28 
tayyare bıııbaşıı;ı Dıparkın 'hu. usı b ırııla yirminci usırd:ı medeniyet alem1nrle cıkaraca~rını lcnWYYen iinıid nd• or-~ 1 ~ nltınd:ı ı~k~~gör" ıyU~r klı a!deta ın miştir. P.ripet bataklığı havalisincl · 

nus) r c Avrııp:ı~ ıos,s nrkadaındır. • derin bir h~vıecan uyandıracak kadnr ılurn. , :.t.ııı,ı masal gıbı VA ~n ~or ar · , mağlüp edilen bolşevik kıtaları Stalln 
Hu-ya «A ya

11 142
•
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R<>isicumhur.: dcrh:ı.1 :ı~akıı göster-! çetindi. ·' Zeplin hava miin::ıkalat gemilerinin - DE .f ~DECEK - hattına doğru •alelacele ç<ıkilmekte • 
Ayrn~a . ~~8,fi di. Ve emnirct müdUrıyeb umu~iresi İngiliz Bahriye .nazırı; arkadaşını merkezi Hamburgtur. Ve Amerika MUGLADA ZELZELE <lir. Alman t:ızyiklerine ve mil~ma-Bırl ~ık Aı;ıerıka .;:ı3 ,6 va ıl:a.'liyle zabıtanın eıı kı~'metlı ele- bu y:ıhim clüfllincelerrlen kurtarrntık Yoll:ırınn seyahat eden hava gemileri di sliratle yapılan takiplere rağmPn 
A:ı>a: «

19
·
38

1
3

!1• maııfarındnıı bir kaç truıcsıni bu işle iı:in sükütu föial etti. h P orad<ın ayı·ıl~~ktadır. Bu itibıır- .Muğl:ı, 7 (.A·-~·) - Dün öğleden bunl::ırın az ehemmiyetli kısmının :iiln~n A. 
4~~ ta\·zif etti. İlk merhale Lizbon şehri - • 'e düşünüyorsunuz?. Ne planJıır la esrarengiz te51kılatın merkezinin de sonra 2 hafif, bır Şi<ldetıi z~Jzele ol· Sta lin hattına \'armaları muhtemel. 

,R~~s;.~ :A~~~~:ı
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51,7 'cti. Orada silnler<"e kalctıl11r, fakat bir kuruyor unuz?,. Fiıınıburgdıı lnıJıırınıa ı ihtimali ·ı.tıde mu,tıır, Hasar yq)(tur, djr. 


