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AHll:' t:. 2 (A ADOLU) 

Askeri Vaziyet Afrikada hava f~aliyeti 1 HALK DIYORKI J T k h }} • f• 
-Baştuaf.ı;noioabifede- oldu opra ma su erı o l• ~oW<fer 

~ı~~~ehaf;~~~'.1~~~~~~ s~~~~~~~~~~~ t/~~;('~; J~lı~şlstand~1e~~:~~~!J 1~~~ Bu Yol sı·ndekı· suı· ı· stı• mal ~"'" 
hn.ttında 20 den fazla istihkamın da ğer bir hadise yoktur. . l l"d" 
zııptedildiği ilaYe olunmaktadır. Kahire. 8 (A.A.) - Hava teblı- Tamir edi me 1 ır H t 

Almanlann, yarıldığım iddia ettik- ği: . Hükum~timizin yol inşaatına ver- arp e 
l<'ri Stıılin hattının bıırnsı okluğu sa - İngiliz ve cenubi Afrika tayyarelerı diği ehemmiyeti. nsariyle müşahede Nacdat, oıı·s veznadarı ve mubasebecı·sı·nı·n · İspanya, Habeşistan harbi zaman-
ııl maktu,dır. Gamyot meyd:ınında altı düşman ederek memnun oluyoruz. İzmir yiin U U g larında buralara giderek cephe rö· 

C:aliçyıı cephp..;iııde mahsur kalan tayyaı·esini yakmı:;ılardır. Civar ve pamuk nıensucat fabrikalariyle · portajları yapabilmek iştiyakıyle 
Snvyet kıtalarıııclan mühim kısmı kur- kamplar bombalanmı tır. Bir İtalyan burada ç-alı an iiç bin küsur amele· ihmal gösterdiklerini söuıouor kıvrandım, durdum .. Habeşistan va-
tıılnıağa murnffak olmuştur. Şimdi Al- avcısı dü3ürülmüş, diğerleı·i ha>ıara nin de on seneden beri bir dertleri, dilerinde çıplak~ siyah ve meşin ta-
nıanların cekilmeğ• muvaffak olan uğratılmıştır. bir dilekleri vardır ki, müteaddid de- Toprak mahsulleri ofi ·i memurla - Necdet, hariçten ofi · namıııa gelen hanlı Habeşlerin harbini takip et-
SO\-yet ku\•\•etlerini, clnha geniş bir ooo fa aHikadar makamlara bildirildiği nndan Necdet Soydanın, mühim bir mahsullerin nakil üçretlerine ait ha- mek ispanyada bir taraftan kurşun 
C~'ııl><'r içine almak üzere hareket eyle- A l k " halde bir türlü isafına gidilmemiştir. ihtilasta bulunduğunu yazmıştık. mule senetlerinin muht vj bulunduk- ve ;ülle savurup boş vaktinde kita-
dikleri görülmektedir. Bu çwberin bir [man an ÇO. agır za- rıu mevzu, Halkapınar i~tasyonun - Tahkikat artık adliyeye intikal et- !arı rakamları tahrif ı-;uretiyle bu ih- ra ve mandolin çalan lspanyollular 
hnl11 şimalden Yolin;;ki - Novgraddan giat veriqor/ar d~n yukarıdaki fabrikalara . kadar mi bulunmaktadır Necdet Soydan tilası yapmıştır. Uzun müddet barlara arasında yaşamak, asırlardan beri 
Kiyef yolıın<la Pergc~a kadar; diğ-er imtidad eden 800 metre katlar bir 338 doğumlumdur. İlk ifade. inde, İ7.- devam etmiş, bar artistlerinden Gire- bin bir ihtilafla kendi kendini yiyen 
bir kolu da c~nupta Dinye. te,r üzerin- - Bas tarafı bininci sahifede - \'Olun tamiri keyfiyetidir. Bu yolun mirde sarfettiği bu parayı Ankarada suıılu Zeynep Gülerle fuar karşısınd ve buna rağmen nefis şarkıları ve 
dPıı ~imali ·ark iye ıloğrn hareket ha- benzini bittiği için duran bir tank tnnıiri için bir çok defalar müracaat.. Cebeci lisesinin ,;on sınıfında iken ba- bir apartman kiralayıp 325 lira ver- kızlarının kastenyetle yaptıkları 
liıırledir. kolu derhal Sovyet kuvvet l eıinin lar vaki olmuş, fakat bilmeyiz ne zı Z€vatın cebinden çalarak biriktird i- mis, 650 liraya mobilye, 243 liraya o- raksların velvelesi dünyaya yayılan 

ltu,; - Alman kuvvetlerinin hare- hücumuna uğramrntır. Sovyet kıtaları sebepten müracaatlaı· semeresiz kal- ğini . öylemiş. fakat zalııta, bittabi bu- tomatik radyo. vantilatör, şu ve bu, ispanyada tarihle baş hll4a vermek 
k:itı, na:-;ar~lh~·a ~ıntnk~ct.sında Din- bu tanklardan bi~· çoğunu benzinle mu;tır. H-3.lbuki bu yol pek işl ektir. na inanmamı" ve toprak ofi. i idare - Zeynebe de 150 liralık bir saat vesaire güzel olac~ktı. 
\ e"~er nehrıne ~logrıı ııı.kı~af etmek- yakmrntır. Şuİıun bunun gözü önünde de o ka- sine müracaat edip sormuştur. Nec- alnıışlır. Apartmanın müddeti bitme- Bir aı·alık, Çin _ japon harbine de 
t_Nl:ı:. Burada Sov:\1!t!enn ma.~dud · ] 5 iunden beri devam eden muha- d:.ı r berbat ve pe~·iş~n bir h~lde~ir. det, daire naı;nına trenle hari~.ten ge- den V?roşilof c~dde,.;in~e e~zacı ~mer imrendim. Fakat Tanrının o nihayet
ku\ \etler bulumlu.ı dugu, aı-ııl :ı;ıuda - re be e. nasında Almanlann daha ev- Bılhas::.a kış mevsınıınde geçılemıve- len mahsullerın sevk ve te:-;ellum m e- zevceö.ı Bn. l<lehımeye aıt en 600 lıraya ~iz arazisinde kaybolup gideceğimi 
faa. h~tların~ıı I>ıııye . 'ter doguı:;ıına ve! 22 av içincle verdild.eri z:ıyi- cek biı· raddeye gelmektedir. Her munı olduğundan tahkikat neticesin- kirah'ımış, Osmanlı bankasına kemli ve bir daha dönüp gelemiyeceğimi 
C: kılmıs olclugtı ::: anılmııkta<iır. attan ·fazla k::ıyıplaıı olnıuş- ~ene ~·ağmurlu günlerde çayın ka- de ihtilı"tsın meydana çıkacağı anlaşıl- hesııhınn 1200 lira yatırmı:ıtır. İhtilas düfünerek titredim. 

(R. G.) tur. Sovvet _Alman harbi başla- lıarma iyle bu wmtte bulumrn men- mıstır. Bir aralık hüviyet cüzdanı tet- edilen para 6 bin lira kadar tutmak- Son merakım şu ' olmuştu: 
ooo--- madan evvel Almanla'r insanca zayi- :'ucat vesaire fnbrikalard-a çalısan kik edilince N· cdetin baba · ı Ahmet ladır. Uu paralardan 2459 lira kadarı Tankların, zırhlı arabaların, tay-

Suriye harekatı sür' aile atlarının 300 bin olduğunu söylemi.Ş- binle ı ce kadın ve erkek amele. ayak- Hilmiııi.n i~ı!ıi.ni.n, soııum~v ?ir (Osmıın) toP,lanıp adliyeye vel'ilmiştil'. Eşya da yare, planör v~ paraşütç.üleri.n,. sa
. k. f ., b l d !er, İngilizler' ise bu zayiatı 000 lıın !arı sulara dala d:ıl:ı geçmekte \'e adı kelımesını ıla\·e etlıgı (Soydan) mu>'adere olunmu. tur. hilde de büyük donanmaların ıştırak 
zn lŞa efmef!e aş a l olarak tahmin etmi~lerdir. Alman za- lıu :;uretle ı,;lak ayaklarla sekiz ;;aat ;;eklindeki ;;oy-adını ela tahrif ederek i>Iazııun şimdi kendi:-ıini toprak ofis ~ttiği cürceneli bir harbi, gök yü;ı:ü-

- Ba!! tarafı ı inci ıahifedt- _ dalını 600 bin olarak k~ıbul ede!'- çalışmak mecburiyetinde kalmakta - (Karabıyıklar) so.rnclını yazdığı anla- vezne~ları Adilin teşvik ettiğini, muha- nün bir köşesinden _ fakat tam bir 
nwndıfcr istasrnnunu bombalamıs- ~ek. Sov.ret ordul.:ırı 12 giin içintl.e dırlar ·;e soğuk almaları yüzünd~n ~ılmıştır. ~Iaksadı, fazla . arfiyatının sebccı Fehmi Erim ilt- muavini Hamdi emniyet içinde _ takip etmek ... Fo
• ır. Ha ti-ara v

0

e istasvoıı binalarına Alman lara (700) bin kişilik zayiat ha,.;talananlar bulunduğu da vakı - şüphe uyandırmaması iç-in kendi<:ini Akalı~ııı. tahrifatı görmemek ::mretiy- tograflar çekmek, filim ve notlar al-
bahetler vaki olmu.~t~ır. Beyrutta verdird iklerine ve muhare?e. şid~et- diı-. Halta enelki -""ıı.e, fazla taşa~ l~tüıı taci!·i (~~.;maıı Ka_ra?ıyıkların le. v:~zıfelerin_i ihmal ettiklerini ,;öyle- mak.. • . . 
mayi mahrukat depolarına i,;abetler len dikçe> b~ miktarın her gün bn:az ~.ay ."ulaı·ının .. yolu. il~tı,la etmelerı oglu) ŞC'klıncle goslermek ımı>ı.. mıştır. T:ıhkıkat devamdadır. Ne müke~~el ~ayal d~gıl mı_?·· 
kayded~lmiİ, yangınlar t: ı~ı~tır. tlaha aı-ttıgına nazaı an, ev\·rlkıne uzerın e tesadufe.n .ı. oldan g~~en ara- Sonra yer yuzune ınmek, b~ kaç ~ıld 
~uriye ~ahilleri açıklarında Vi ·i de- nisbetl • So,-,yet _ Alman muh.~~ebe- halarla amel~ bıı taraftan o~~ tara- 1 • 1 F d k• eser yaz~a.k, bu.nları her dıle ç.evı~t-
ııiz ta~· . .rarelerin<' hücum edilmiştir. "'i e~nıı . .;ında Almanlarııı veı:dıgı za- fa ta~ıııırken. a.rabalnrdan hır• çay~ zmıre ge en UarJmJZ a J mek ve fılımlerı satmak .. Ya~ı mıl-
Ilir çoğu ha~ra uğratılmıştır. Baal - yiatm ıw k:ıclar faz). <ıldııgu anla- YUY'.lrlaıımış ıçınde bu~unan_ yedı yarder olmak!.. Hayal bu, laf de-
hek meydanına da hUcum .e dilmiş, .ılır. kadın \'(> erkek amelenın bogulmal.a- ka uzla H 1 ki ğİI.. 
bir kaç tayyare hasara uğratılmı tır, Diğer "taraftan İngilizler. Alman- nna ram~~ k~lmıştır. D~vkt }lcmır- rp f azır l ar Dün gece, buna muvaffak ol.d°?m .. 
Tlir petrol depo. u da infilak etmiştir. 'arın 22 n.r içinde. 450_ü .ta ·y':ll:e ,·e. yol~arı atolyesı~de!1. atılan urg~n ~a- Büyük ve sabit bir ta!?'are ıçınd.e 
~ahil açıklarında bir \'isi deniz ta;·- 2000 taı~k kaybettıklerıııı tah.~1111. ~clı ~ .. e. ıııdı• bu ):edı kı~ı kurtarılabılnw- Sıkı bı"r kontrola tabı' lngı"ltere, gene ı"ştı"ra .... k imişiz. _Sanki tayyare degıl ~e, hır 
Ytııesi önlenmi~ ve üssüne döııemiye- yorlar .. ovyı>t or<luları 8 gun ıçın- tıı. Buıın ragmen j ?l ~c ~ec;en. ne halka ıle semanın meçhul hır nokta-
; rcek dereced'e hasara ıığrntılmı;;;. ele 1500 Alman tayyare. i Vl> 2500 de bu ""ne .tamir edılnııştir. tutulacak edecek sına asılmış küçük ve emin bir ev .. 
tır Alman tankı talıı ip etmişlerdir. Pek az bır ma:;rafta meydana gele- Pençereden dürbünleri uzattık; aşa-

Kahiıe. 8 (A.A.) _ A,,kerj sözcü Hitlerlc • -apolyorı arasındaki fark erk olan lııı islek yolun tamirini ric-a izmire ııhtelif ynlerdeıı getirilen ~<'hrimiz tngili;~ konsolo,,11 ile e- ğıya bakıyoru:Z': . . . . · 
d.enıi. tir ki: şudur. , 'apo!yon :\fo.<:kO\""'lya kadar 'dınırnz. karpuzların iyileri başka •erlere Ye faret tic-::ıret ale:;ıe~i dün belediye Mahaşerallah; sankı ınsan degıl, 

t - Avu•tralrn kıtaatı I>amurun gelmiştir. Halbuki Hillcr Kremlin İzmir yün mensucat memur ve bilhass:ı i:-;fanlıula ·cvkedilmekteclir. ıci"i Oı'. Behçet Uzu zi.r:ıretle Fuar- çelik parçalarla mücehhez ve, kum 
eenubunda bülü~ı Vi. i mevzilerini o.;arayıııııı yalnız fotografını giirmek- İşçileri namına muhtelif imzalar İzmir manavlarında satışa çıkarılan da sergi sarayındaki İngiliz paviyo- gibi kaynıyan bir kurd dalgası biribi_ 
ı,;gal .. et.mişlcrdir .. ':ını . !limalinde As- <' iktifa edecekt~r. A/açaiıda karpuzların ekserisi ham ve bozuktur. ııu!.1lın hazırlan~ıa. ı hakkında görü~- rine .~ald~~n:'.ış .. 
rn koylı alınmıştır. Tiıdmürden iler- SO\'J et çetelerı tarafından hırpa- Belediye bunların satı~tan m<>ııerlilme- muşlerdrr. Pavıyon, yakında tanzıı.. Gok yuzunde tayyareler, acı ve 
Hyeıı kol, mukavemet,;iz. olarak )anarak Ye gittikçe şiddetli bir mıı - Şikayet edilen IDCVZUUD sini kararlaştırmıştır. me başlanac-nktır. Bu sene de pavi- müthiş çığlıklar atıyor, canavar dü-
Kor~ki ka:<aba:-;ını iı;ıg:ıl erlemiştir. kavemetle karnılaşarak Alman mil- • • Bundaıı ~oııra vagonlarla şehrimize yondu muhtelif dominyonlarla mils- dükleri bağrışıyor, ta}'ya\reler pike 
Dirizordan hareket ~<len kol, Rakka lrıti, Hitierin kendisine ifo:.•ı miimkün aslı nedır ? getirilecek karpuzlar sıkı bir kontrol- temlekeler mamulatı teşhir edilec"k- yapıyorlaı'dı .. Bazıları arkalarından 
Şt hriııe giımi tir. Türkiye hududu bo- olmıyan bir vazife tahmil ettiğini an- . . .. .. . . den geçirilecek, gerek i,;tas.rnnlarda tir. kesif dumanlar savurarak veya alev-
·' unca ilerliyeıı kol da 'nemirkııpının lıyacaktır. Dun alaçab ııahıye muclurıyetm - Ye gerıı>k,;e dükkan ve sergHerrle hu f!İ- Paviyon atı~lıırı hararetle devam ler saçarak botluklardan aşağıya ka-
g:ırbına doğru ilerlem~ktedir. Lozof ki. ~özkrinC' ~iiYle dr\·am den şu mektubu aldı~=. ~ bi karpuzlar imha edilC'cektir. etmrkteclir. Me\·cud paviyon sahası yıp gidiyorlardı. . . 

Londra, 8 (A.A.) - Müttefik etmişt ir: c M'uht~re~ gazetenızın 1 .temmuz ooo pek az k:ılmı~tır. Bunların kısa bir Bir düğırleye dokundum. Bızım 
kuvveUer, Humu~a 25 kilometre me- - Zayiatı mızı \'e ~ e ferbe:- eclih•n 1.141 tanhlı ve 8581 sayılı nu~~asının A •• k •• • z-amand:ı tamamen . atılacaklarına sabit tayyare yere doğru biraz daha 
.<:.fedeki biı· köyü zaptetmişJercJir. kt~Yvetlcrin miktarını ifş:ı Nlen.ı;m. oırıncı .sayf:ı~ınlll ~aretJe~ utunun- tatur muzesı n,ıuhakkak nazarirle bakılmaktadır. İ~~İ. Ş~di toprağı daha yakından 

Vi,i, 8 ( A.A.) - Fran,.ız. resmi Agır ~·nra!ılnrın )J o. kıırny:ı, <IJl-"Pl'- lla (im · ıka) et) başlıkl'~ .1 azı. okun- I• uar afışleri ~imclıclen lıiihin vilayet gorebılıyordum. 
tebliği: l~rinin daha ir:erlrre :evknlunclııkla- ctu. 1\.e) tıyet b,erveçhıalı tavzıh olu- Mi~ze 20 A2"usto&ta \'e kazalara gönderilecektir. Bu Jıu-ı Dünya değil, sanki bir mezbaha .. 

mumı vazı.re t:! ebeddUJ ,rolrttır. rını · nnıvorum. nur: su tak} hazırlıklar bitmiştir. Binlerce topun namlusu durmadan 
Dün fa::ırnızn geçen düşman Damuı· Sov;, etlerin ııiifusu, Almmılarclaıı Helecliy.e tarafın elan kır bekçile_ri açılacak Beledi.re İzmir şehrinin geniş bir evvela ateşin dıllerini çıkarıyor, on-
civarında .~abaha kadar muharebele- üç mi. li fazla olduğundan. Sıl\·yet tayin ve ücretleri halktan tah il dil- 20 Agu,;toııUı açılacak olan hirinci rehberinin tabettirilmesini ihale et-1 dan sonra kızıl güllelerıni aavuru-
re devam etmiştir. Di<rer no!üalarda ordusunda kadın t:lburları te~kil <'- mıs degılc .r. k 1 1 k' At t" k .. · · h mistir. Bu reh berele tzmirin 84 ma- ' yortardı .• havalarda, mığterler, ka-

.. 1 .>ahıııı·e "eka' letı· celı'le~ı·nı'ıı, kıı· ı.ek ·orc onca ·ı . 11 ııı· · nıuzesının. azır- 1 mühim lıir şey yoktur. Hava kuvvet- clilmesine liizum yoktur. Kadınlar • ,, " 1 ki fı f 1 ti <l d 1 kt hallesinin h·aritaları Ye sokakların ratar, kollar, bacaklar uçuyordu .. 
Jerimız bomba ve mitralyözlerle he- vnrdımeı ol:ırnk kullanılmaktaclır. çııerı k·anunuııun. etyevm mer'i bu-. c;ir.aık~~e;~~ .ı~eiik:m!~~~i~ ~:{: g:: numaralan yazılacak, mevcut. mesi -! Uerken pençerenın bırınden içeriye 
rleflere v~ Dirizora hücum etmişler Çocukların ~fo~kovaclaıı çıkmaları mnctuguna ve bınaenaıeyh arazıyı t' .1 . . . 1 1 kt l re yerleriyle, parklar ve bahç~ler bir bacak gıraı ve A~erıkalı bır ga-
mühim neticeler almışlardır. Gece mechııri değildir. F.bevcvnlerin ı IZ"'l- ııa:araan muhai"aza için istıhdam ın me,;ı ıçın ça ~~ma acır. hakkında malümat verilecek ve bil- 1 zetecıye çarptı. Amerıkatı süratte 
Ueyruta üç h-ava akını yapılmı~tır. ı;iyl i<:tir<>n lcı· giinclc~·ilme kterlir. olunacak bel,çi ticre'tlerınin arazi ~a- hassa a arıatika bulunan yerler hak-' tırladı ve sevıncinden bır çığlık ata-
Bıı· kaç ölü ve ha~ar \'ardır. Bir yan- Her ('\' clr hi!· pasif müd:ıfaa tertiba- hlplennden aunaoııeceğıne daır -0laıı Gaz Buhranı kmda geniş izahat bulunacaktır. ırak kanlı bacaga sarıldı. )'.uzu, mez-
gın çıkmıştır. .ı vardır. Fakat *ehriıı sığınaklarını, emırıerı tizeııne \' manalle tıekçileri . Hundnn ba~ka bir de küçilk cep bahadan kan yalamaktan çıkmıt b•r 

Ku~fü;, _ 8 (A.A.) _ ~lüttefik kuv- deri nele olan ~·er~ltı trcnl<'ı. i w t<;. ııe kır bekçılerıııiıı bir elden idaresi J:suna çare lazımdır rehberi tabettirilecektir. Bu rehber manıuku. hatırıatıyordu. . 
>etlerı :-;ng ve :-ıol cenah!arıııdaıı Bev- tasyonbı· teşkıl -eylemektedıı'. ttaha muvafık olacağı düşüncesiyle fu-ar zamanında şehrimizi ziyaret c- - I"le yapacaksın onu? Dedım .. 
nıt \'e Humu,; üzerıııe yürüyen t~ _ oo ıor ve çar~ı ve mahallat bekçııeri .;l.levcutl gaz :stokunun ftZ olması d~nler için faydalı malümatı ihtiva ede - 1'1e mı yapacagım -dedı- teşıur 
sekkuıler~ mühim tcrakkileı· kaydey-ı/zlandaga Amerikan as- ırnnuıılarına teviıkan bi{· teşkilat d~la~ıi!iyle şehrın bazı kısımlarında cektir. Ziyaretçiler bir müşklilı'itla edecegım,ve sonra gazetemde ttarı-
ıemektedırlcı. Iki kolun ayn ayrı ha- . • \'ucııaa geurıımı~ ve bekçi ücretleri- guçlukıer vuku bulmaktadır. ~Iuhte- kaışılaştıkları veya gidecekleri y.er- nın en buyuk harbınaekı bır KeaıK 
reketleri birleştirilirse, Beyruttan Hu- kerlerı ıhraç edıtdi ili \'ermıyenıer hakkında gene kanun lif mahallelere .. tenekelerle tevzi edi- lcr hakkında tererldiicle düştiiklel'İ Dacagın hlKayesı) aıye bir roman ya-
ınu. a kadar gerilmiş hır yay 'ekli _ 8 t f b' . . h.f d _ ıııucıtıınce tahsilı emYal Kanunu tat- ıen gazlar kalı gelmemekte ve tc>- zanl[ill hıı rehber ~aye;;inde biitiiıı zacagım .. 

d 1 D . ' aı ara ı ınıncı aa ı e e oık olu t . t t 1 .. i' k · 11 . . k 1 . .k 1 nıevcu o ur. enıırr:-apının zaptı da . . . nmuş ur. zıa ın mun azam yapı mama.<ı yu - mı~ ·u erını o aylıkla hallı>dehile- rı .. yret!.. ~u Amerı alı ar hakika-
nılihimdir. Burada Tüt·kiye _ Irak ~ılıkıı mume:,sıller tayın eylıyerekler - lhıve>ıııe saygılarımı sunaıırn. zünden sıkıntı çeKilmekte, gazsız ceklerdir. • ten tunar mantukıardır vesseıam! .. 
Türkiye - Suriye demiryolları nokta: uır.:> •. Alaçatı nahıyesı müdürü kalanı-ar olmaktadır. uerken karıımızdan bır tayyare go-
ları mevcuddur. tiU me:;aja, lzlanda rei icumhuru ile Baha Gürfırat Bugünkü tevzi şeklini daha muıı- ( \ zuktu. bıze aogru gehyorau. Sılan-

Damurdn 4-5 kilometrelik bir cep- Huz\'elt arasıncta teatı euııen mektup- E .. ta zam bir şekle koymak ve kafi mik- Askerlik yoklaması ıarını bıze çevırmıştı. ) ayyare yanı-
he mevcuddur. \"i~i kıtalan, nehrin ıar <1a leıtedllmıştır. şreipaşa UtODUSterı t:~rda tok temin etmek cihetine gi- ba§ımızaa ourau. ve aert bır ıntar 
aşılmasına mani olmak için 8 defa Unava, ı:s. {A.A.) - Kanada .. baş\'e- Yukarı mahalleler ha:kı, ~·ollar dılırse çok iyi olur. Çünkü buna za- İzmir askerlik ıubeainden: auyuldu: 
mukabil taarruza kalkı~mışl ar. a da kılı ,\JaKenzı Kıng, Izlancıayıı. gonrıerı- açmaK, ototıus ı::1ıctrnek sııreti.rıe be- nıret vardır. 941 ihtiyat yoklamalarını yap- - :>en, ey Türk gazetecisi, bura-
pü.;'fürtlilmüşlerdir. 1 n AmerıKan Kuv~ellerının lıııyuk mık 1 ecııyenın .}'aııtıgı hızmetın kı;,-metıni tırmıyan 31~ ,ili 332 doğum ara- ya gel! .. 

' ooo ya ta oıcıugunu soy;Jemıştır'.. .. rnKUı.r eLmeKtemr . .ı. ıh ayet ı~ehir ha- . FftANCOLA HER TARAFTA-· sındaki ihtiyat eratın senelik yok- i- ırtaaım, t,ayyarenin Kanadından 
MISIR MAHSULU" . \aşıngtoıı, 8 (A.A.) - ~ımal usle- yatını oraya kactar çıkarmı~ Ye go- !:• w ·- _ _ _ 1.. lamalarını yaptırmak için temmuz çıktım, yanıarına gittım: 

rrne gıcıen ge~ılerın ha~tıerının gız_ lllrmuştur. ı SATILACAK 941 nihayetine kadar her gi.in - J:iuradan haroı temaıaya, rö-
Ankara, (llusu 1) - Koorclina;ı- il tııtuııııası ıcap ey!edıgıncteıı, lzıan- :::ıık , 1k, konaktan hm eket edeıı o- --:;-·- . . . . . öğleden sonra şubeye müracaat- port~J yapmağa geıdın ha! ... 

y~ın heyetinin ,reni bir kararına göre, <laya sevk olunan kıt~iarın .mıktan bı- toiıu ·ter buıabıliyonız. Aııcak, şu, , I• rnncol'.L ~evz.ı ış~ ba~~ma. n:ıuh_tehf ları ilin olunur. KeKeıeaım, takat şakağıma bir 
ııundan evvelki karar haricinde kalmış ıını;nemektedır. ~e kadaı· ıngılız kuv- cınerın de tetkı.ki rnycıaı oıur kı, !"~mtlere \erılmek suretnle azanıı ~- - tabanca namlusu dayandı: 
olan_ mıntakalarda da mı ·ır mahsulüne vetı mevcut oıdugu da meçhuldür. Ge- oura yoıcuıarıııın muhım bit· kısmı, ,kılde ko.layla~t~rı.lacaktır... Bel~dıye ZABIT ADA - liır içeriye ... Harbe ittirak et 
Jıukumetçe el konmaktadır. çen.1*ne .~ur~dan gelen .}:oıcul~rın if~- mezarıık. baııı ve yeııı muzayecte be-ı francola ~mal .ı~ını ~o.ntrolun k~bıl ?I~ "~·e·e·;g,ı;s·e·;u de görürsün .. 

FEVZ. cıesıne gore ıngılız kuV\etierı 80 hın cıestanı karşunnciaki durak mahallm- ~a~a~ı s~bebı.}le e:;kıden oldugu ~ı?ı Lınıaııd<ı b?r Juidi.se: \-e benı bır yere fırlattılar. Sırtı-
f PAŞA BULVARI _ kadardır. . . . den bınerler. Konaktan buraya k-a- hır fıı.ı.m~.ı ya~.~ırac.~k f~kat ~atış ıç:n _ Limand~ bir mavnada çalısaıı Ali ma bir paraı~t geçirıl~i, elime ailah: 

Açılı YOR 
1
, Lo~~rn .. .. 8" (A.A.) .- Harı':1~e ~e- llaı· gelen otobüsler ekseriya doldu- K~rşıy~k,ı, .. G~ızel.}.al~ >e _Eş7efpa~a ogh.ı Kadr:ı, havanın sert olmasından ıar v~raıJer ... layyarenın ?e tayyare.~ı 
zaretı :;ozcusü, Amerikan kuvvetlerı - gu içın kadınlı erkekli çoluklu ço- mahallatı !'akınlerının de ıhtıyaçları mavnayı vapura yana t k . . h· _ oıduııunu bilmıyordum. tayyare su-

~·ev~ipaııa bul\·arının lnınalizasyoıı ıım fzl.an~'.?'a varması münasebetiyle cuklu bir- çok y~lcular, ~aman zaman karşılanacaktır. latı çektiği sırada müv~7~~esiı~:nka;- ratle uçmajia baıtadı. Artık nereler· 
tesı~atıy.le parke dö~nmesi i:i müte .l,<iemış~r kıG. 1 . . . . bu iki noktada uzun müddet bekle- SiMiT SATIŞLARI bederek mavnnnın içine clüsmüş Ye ha- de bulunduiumu bilmiyordum. Ya· 
ı hhıde ıhsle eclilmistir. :Müleahhicl - u, . 1.:00 an~ı~ ~ galınıle r IBJ : mek mecburiyetinde kalmaktadır- , • . . • fif~ yaralanmıştır. nımda başkaları da vardı. 
ı, zım. olan malzemeyi temin ecleı· et-jc~mhuı:u? :ıa~ ettıgı. sıyasetın ma~tıkı !ar. Acaba, E:;ırefp"Uşa ile bu iki nok- lwvelce. çıkanl~n .• ~ı~ı~ler, eksi.!a B;,Ç<J.k ta.~ıyanfor: _Hazır olun! 
mez ınşaata derhal haşlıyacaktır. Bu 1 h,1! 111e~kıcesıdıı • Bı: ~ıy,a~tte Amerık~? ta arasında fasılalı ::ıervis ihda11 edi- unlardan . ımal edı.ldıgı ~çın beledıjlle Keçeciler Garclenbarcla Yusuf oğlu Kumandası işitildi Bir kapak l-
,,11retle ehrin 25 enedenberi istediği 1 hır eııı devletlerınm garp yarım ku- lem ez mi 1 bunlara fıyat te:>lııt etmıyordu. Fakat Hamid \eKü!iilrparkh Ar 
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te-
• • < ı 1 · k · · t d ld - d B · ı' .· 't ·1 · . ·d k ' • ıırcr Hça' pe a a gı ıyor um. aratut açı mı-tır. Bulvaı· aynı zamanda sevrüsefer ama nıye ın e o ugu ur. u ışga . . .... • · :;ımı çı e1 çav ar ve arpa arışık un- bıılunmııs müsadere d'l · t•. d 

: ~ini de çok kolaylu~tJracaktır~ neticesinde İngiliz kıtalarının Izlan - Fecı bır hadıse lardan s~mit jmal etmekte ve bunları /\tl(/znlc;ı. anısında· e 1 mı,ş 11 • yor uAll h v . . .b. 
-- dayı miı.dafaa etmek taahhüdleri kal- BiR EN · SURE TE yüksek fıyatla :;atmaktadır. Belediyece Gaz;ıer c·ıclclesı'nde.Aı· k . . b' k 

1
- v al un, topraga çıvı gı 1 ça-

k• • k b ı d · k'I k · G Ç AGIR T · 't · , ı k ıı· ~ · ' · ı ızı yırmı ır ı acagım _ aca ve un ar te rıcen çe ı ece tır. sımı ıma ısı ·ı ır kontrole tabı tutu- vasınch Pakizenin 0·. . d t d v 0 . d"' .. .. d B. d b. 

• ~imdilik Izlandacla hem İngiliz, hem de YARALANDI lacak ve bu şekilde satışa müımade edil ~r~mis' kızı ı8 \"l~ı~:ı 11 ~. a ~·ur ~gu ıy~t uşMnuyor ':::_· dır den ş··'rf 
Amerikan kıtalan buluııa<:aktır. miyecektir. . sizlik ı· iiz,üncleı{ 'lı.ır;·ıl~· t~~·~geh'.l!: par~§U ~çıv 1 vb ~u t Nur ~: 0 '! e 

I ooo Çorakkapıda Servilimescidd1ı 1010 ŞEHiR iŞLER~ ~e· hadise, sırasındn 'k~c<ltıg"eı .ık_ etıgı ba!a.gıyak .. ol~rlu Ta .. t~~·k .. eı··g1or:eyım, 
YI k kta T h . ·ı 17 d . · · · " " şı aye e- ızım oyu er, ur.., oyu erL so-• TURGUTLU LMAZLAR ıncı .so a a ır og uv · Sasın a . . . dilmıs olduğundan hakkında tahkikata palar ve silahlarla beni bekli o~lar· 

BUGONKO PROGRAM balıkçı Hasan, buldugu bır ınavzer Beledıye reısı Dr Behçet Uz dün baslanınrntır d T r · . . Y 7.3o Program, 7,3:1 hafif parçalar, TAKiMi MAN*SADA kurşununu hızla duvara ~arpınış ve şehir içinde tetkikle~de bulunmu~ be-ı ZavQu; ço~uk: ı.. aAm ye e ınmıttım: b d . 
7.J5 Ajans haberleri, hafif parçalar 1 ka l" t l ·· riııe kcı nd 1 d' f'd 1 - d .d k { ç - man • yapmayın, en e sız-
programının devamı, 8,ao evin saati. Turgudlu, (Hususi) - Kazamız çı:a~ ~~:.,~~ 1kr::::~ı~z~arnınav~sa~~ :k1~! iş\ea~ 1.gı~a 1 a gı ~re. t' Rıdaisn . 1°~~k1 kapıda 1260 ıncı sokakta İs- denim. Gazeteciyim, sormayın başı-
1" "O I' l'k t kl!itı her h d f l' " 1 1 rını goz< en geçırmış ır. e ma.ı g u on yaşında Necmeddin d" ·t ma gelenleri! _,., rogram, 12,a8 pesrev w saz genç 1 eş sa a a aa ıyet- etmiş ve delikanlıyı ağır surette yara- tanzifat hanında temizlik işlerini tet- metre "k ki' tc · .. . 01 • • 

·emaileri, 12,45 Ajan. haberleri, l:l tte kb'ul~utnmba~\adıry. !Pazar günü .. b~ lamıştır. Yaralı hastahaneye kaldırıl- kik etmiş ve baz'ı emirler vermiştir. oynnrk~~ ~üv~zen:~r l~~~v~~· .u~erdı.~de y·dJ?ıyece~Y:~~~· kafa;:ta bır ad'!P~ 
,.,olo şarkılar, ıa,15 karısık program, eş ı a a ag ı c .ı mazlau kulubu mıştır "s ve w zq ra u:ı - ı un. . . •gım va ı , en ımı 
18 Program 18 03 dans havahrı 18 }"'' futbol takımı Manısaya giderek Yıl- · 1 0!:5) 1 m~, agır suret~ yaralanmıştır. Ya- karyolanın dıbınde buldum. 
ko;ıuşma: memİeket' p~sta~ı. '18,'25 ko~ dınmsporla st!ıdyu~da bir maç'yap- li ten avdet etmiştir. J{öylerıe~ I soırs a fad~vj~~k ~e1mleket hastahanesinde çJMDlK 
ıııı~ma ( dı~ politi.ka h~rliseleri)' 18,45 mı~tır. Oy.un, her ikı kulübün seyirci- yol işleri, telefon irtibatının daha ı e • ına a ınmıştır. 
~;ocuk .~aat~, 19,.ıo ~.ıaııs ~ ha~rlcri, 1~1:1 v~ oynıyan.ları. ~~mnun edecek mükemmel bir hale konrna~ı 'le zirai ' INCl.R 1 ( "'\ Hayfa bopıbalandı 
.. 0.15 radJ o gazetesı, 20,.ıo bır halk hır dı:;ıplın .çcrçıvesı ıçınde devam et- asayi~ meselelerini ehernm1Yet!e tet- K s K s Maza "k ( · it .. · · 
tiirküsü öğreniyoruz, 21 ziraat takvimi miştir. Netıcede Turgudlu Yılmazlar kik ve takip etmi~tir. 12 cuv·ıl Tarım • · · · rı cazı ncıra 1 Kudus, 8. (A.A} -_Sabahle.yın. b~r-
ve t prak mahıııılleri bor:a>ıı, 21,10 saz takımı 0-2 Yıldırımspora galip gel- Kaymakam vekili 146056 - ' 5 50 plaj" ında de 3 sa_at süren hır alarm verılmıştır. 
ı>.;.erleri, 21,25 riya eticumhur bandosu miştir. İzinli bulqnan kayrn-akaınımıza . ~uhtelı~ ye:lere bombalar atılmıştır. 
:!2 .. 10 solo şarkılar, 22,8~ Ajans haber_ Jandarma .kUJııandanının teftiıi tahrirat katibi Bay İbrıthim.iıı veka- 146068 Ma~a~~ c8:zı, önü1!1~zdek.i pa- s alka ~ıt .bın~la~da hasa~ vardır. İn-
1~rı, 22,45 cazband, 22,50 yarınki prog Kazamız Jandarma kumandanı Jet ehne·i vilayetçe uygun göl'ülmüş. ZAHiRE zar lı\lnu lncıraltı plaJ gazmoıu /nf'-ı ~ayıat :i?k~ur. Dafı. bataryalar 
ram ve kapanı9., Yaşar, nahiyelerdeki karakolları tef- tilr .~ 65 ton bakl 1 

9 9 50 
içiıı teınin edilmiıtir. Kaa ıye e ~çn:ıştır. T~la".'ıv: Yafa ve 

· a - udüst:e de alarm ver.ıJmıstır. 
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enç heveslilere a)afran• Bodr.rr.ı • ıa ... n.uduğundan: 
: ................................ ., ............................................................................ .:. 
llzmir .Levazım Amirliği İlanlarıl 

l2m~r i~eva2ım Amirlıgi s~\ıtl Alma Kouı;•)'Uüuu.dıısıl: 
l - P,('heı- kilo'Lına 13 kuruş fiat tahmin edilen 232 'Lou Jl wt 

26/7/941 günü saat 11 de kapalı zarfla istekllerine ·1ıale euilmı 
üzeı~ eksiltmeye konmu~tur 

Gayri menkul mallann açık arttır· 
ga keman dersleri ma ilanı: 

·ı· A ık arttırma ile paraya çevrile· . -
•••Hııi~;;;'i';;;;;;;;•:;~ii'k; .. ~t~11~'i;'~"'k~;i~;~:;;d~;:;••11uu11uıuıuııb verı ıyor • cck gayri menkulün ne olduğu: 217 

Muhterem anne ve babanın, ço • sehim miktarı şark an Himalen yol. 
cuklarmı bu huauata tetvik e-eleri, garben Kamil bahçesi cenuben Hil· 
modern musikimize de büyük hiz· ·eyin oğlu '.\lchmed Bahmet bahçe -
mettir. siyle mahdut mandalin bahçesi. 

Her gün aaat 18-20 cumartesi gün- Gayri menkulün bulunduğu mev -
leri: 17-20 pazar günleri: 9-12 ye ki, mah:ıllesi, sokağı numarası: 
kadar Güzelyalı lnönü caddesi 41 Bod!'Unı cLrmil ·köyü hanıt mevkiin· 
nci sokak 18 numaralı .. vde kabul de. 
edilir. Takdir olunıııı kıymet: Sehim iti-

lzmir belediyesinden: 
1 - Çocuk yuvasına seTtelik 3240 

kilo koynu eti ile 220 kilo Kuyun ciğeri 
\'e lll kilo beyin satın alınması işi Yazı 
işlerin<leki şartnamesi veçhile bir ay 
nıüdtlelle pazarlıga bırakılmıştır. l\Iu
hammen bedeli 2088 lira muvakkat te
mınatı 156 lira 60 kuruştur. Taliple
rin teminatı öğleden evvel İş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle 11.7 .941 der. 
2:l.7.941 (dahil) tnrihine kadar hafta· 
nın l'azıırtesi, çarşamba ve cuma gün
leri saat 16 da l~ncümene müracaat
ları. 

lıarı\'le 1043 lira 50 kuruş. 
Arttırmanın y:ıpılacağı yer, gün, 

oaat: Bodrum çarşı içinde 4-8-941 
pazart~si S. 13-16 ya kadar. 

1 - lşbugayri menkulün arttır
ma şartmımcsı :l-7-941 tarihinden 
tibaren ı:.2 • ·o. ile Bodrum icra da
'rc~inin muan·en numarasında her
kesin gurebilmesi i~in açıkm. llanda 
ı·azılı olanlardan fazla malumat al
mtık ıstiy('nler, işbu şartnameye ve 
1J41-152 clogvn numara:-\iyle tnemuri
retimiz mü.racaat etmelidir. 

l - Aşağıda cins ve ınık~~rı yazılı iki kalem odunun 22-7-941 gü. 
nü hizalarında gosterılen saatlerde kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılaca•ktır. 

2 - Şartn~me_leri he_r g_ün komisyonda görülebilir. 
3 - !steklılerın bellı g~nde zarfların a~ılmasından en az b;r saat 

önceye kada11 t<:klıf mektuplarını kanuni veRikalariyle biı·likte 
makb~z karşılıgında Fındıklıda sııt,ın alma komi•fonuna ver. 
melerı. 

Cinsi Miktan 

-ÜDUN 
ODUN 

Ton 

:3000 
3840 

Mu. bedel 
Li. Krş 

60000 
76800 

tik. Te. 
Li. Krş --
4250 
4590 

Ek<iltme 

~ !I 14 19 

11 de 
11.30 da 

lzmıir Levazım ~irliği Satın Alma Komiıyonundan: 
MıK~l n Beher Kilosunun Hepsinin tahmin edilen 

Cin•i, • o tahmin bedeli Tuarı 

N t 26000 
Lr. Krş. S. Lr. Krş. 

ohu 16 00 4160 00 
Bulgur 42000 2:ı 00 9660 00 
Pirinç 30000 41 cııı 12300 oo 
Kuru fasulye 36000 24 OO 8640 00 
&ıdeyağı 24000 1 45 00 34800 oo 
Sabun 20000 4:ı 00 8 • 600 00 
?;oz şeker 24000 49 00 11760 00 
,-atates 120000 8 00 9600 00 

2 Muhammen bedeli -:~0160- lira olup ilk teminat 2262 ,irad·r. 
3 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 Hepsine istekli olmadığı takdirde Anadolu ve Rume i cihetleri '" 

ait olanlar ayrı ayrı ela ihale edilebilir. • 
5 ı,teklilerin belli günde en geç saat 10 na kadar kanuni wsiknla n 

i)e birlikte teklif mektuplarını makbuz karsılığı Fındıklıda Ko-
mutanlık Satın alma komi,yonunıı Yermeleri. 9 14 19 24 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Karter piller marka bir ad<>t Traktör yedek parçalari;·le hirlikt 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 T~ksiltme 25 Tem. 941 Cuma günü saat 16 da izmirde k•'llnd. 

izmir levazım amirliği ,atm alma komiRyoııundıı. yapıtıc:ıktı 
:ı Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Taliplerin teklif edecekleri fiyat üzerinden kminatı mU\·akkat 

vereceklerdir. 
5 Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat t<•k· 

ilf mektuplarını ihale saatından en az bir saat en·eı komisvonı 
··ermis bu°lunacaklardır 9 1 :ı 18 2!1 ' ' . 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Pnzıırlıkla 150 adet musluklu ;;u fıçısı satın nlınacnktır. 
Talipl~riıı 10 Tem. 941 Perşembe glinü 'a:ıt ıı; ıfo K1'1nda irnı;,. '•·· 

vazını amirliği :-;atın alma Ko. na müra<.·natları. 2 - Çocuk yuvasına seoelik 7000 
kilo inek sütü satın alınması Yazı iş
leri mliılürJilgilndekı şvtnanıcsi veç
hile lıir a; müddetle pazarlıga bırakıl
mıştır. Muhammen bedeli 700 lira mu
vakkat teminatı 52 lira 50 kuruştur. 

2 - .\rttırmaya iştirak için yu -
karıda yazılı kıymetin .'üzde 7,5 
nisbctinde pey veya milli bir banka
nın teminat mektubu tevdi edilecek· 
tir. (121). 

:~ - 1pote'k s:ıhibt alac-aklılarla 
liğer alfıkadarluıın ve irtifak hakkı 
-ahiplcriııin gayri menkul üzerindeki 
~aklarını husul>iyle faiz \'e ma,rafa 
lair olan lddffilarını işbu ilan tari -
. ind ıı itibaren ,-irmi gün içinde ev
rakı mü ·biteleri\·le birlikte memuri
vetimize bildirn{eleı i icabeder. Ak'i 
baldo hakları t:ıpu siciliyle aabit ol
madık~ıı •atış bedelinin 11aylaşma -
<ından hariç kalırlar. 

Ek .
1 

Makarna 24000 :ı:ı 7920 oo 
" 1 tmenin şekli teminatı muvak- fhale tarih gün Ye •:ınli M. M. Vekaletinden: 

Taliplerin tı'minatı ögleden evvel le 
bankasına yatmırnk makbuzlariyk 
11.7.941 den 2:1.7.941 (dahil) tarihine 
l,udar haftanın pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri saat 16 da Encümen< 
m ii racaatları. 

;ı - Çocuk yuvası na senelik 22 ka- 4 _ Göi<'terilen günde arttırma -
lern erzak salın alınması, Yazı işler ı·a ;ştirak t><lenler arttırma ~artnanıe. 
müdiirlfigünrlcki şartnamesi ,·eçhile in: okumu~ \'e lüzumlu malumat al
bir ay miiddetle Jl<lZarlığa bırakılmış- nış ,.e bunları tamamen kabul etmiş 
tır. :Muhammen bedeli 4352 lira mu- ıcl v, itib1ır olunurlar. 

> 
> 
• 
> 

> 
> 
> 
> 

kate akçesi 
Lr. Kr. 

312 00 11 Tem. 941 cuma günü saat 10.~0 
724 50 • 'flem. 94 l cuma günü saat 11 
922 50 > Tem. 941 •cuma günü saat 11,30 
648 00 > Tem. 941 cuma günü saat 15 

> 
> 

1 

> 

• 

2610 00 > Tem. 941 cuma günü saat 15,30 
645 00 > Tem. 941 cuma günü saat 16 
882 00 > Tem. 941 cuma günü saat 16,30 
720 00 12 Tm. 941 cumartesi günü sa:ıt 1 o 

. 594 00 • Tem. 941 cumartesi günü sa~t 10 30 
l'.uk~rıda cıns ve miktarı yazılı dokuz kalem erzak ayrı ayrı' 
~ı~!l~ı;ınch~_Yazılı ~arih gün ve saatlerde birisi açık eksiltme 
uı t Y e. dıger sekızı kapalı zarf usulü ile satın alın araktır 

2 - Eksdıltme kışlada izmir ley~zım amirliği satın alma komis,·o~ 
nun a yapılacaktır. • 

:1 - Şartnameleri ~er gün komi,ıyonda görülebilir. 
4 - ~ksiltme?'e ı~h-~k edecekler kanuni vesikaları ve teminatiyle 

açık eksıltme ıçın muayyen saattan evvel kapalı zaı·f ı'çin de 
tem nat · tekl"f ~-

1485 sayılı k:ınuna göre, lıu sene harp malülleriyle seh t yel nıl riıı~ 

isabet eden ikramiye miktarları aşağıda gösterilnıi~tir . 
Paraların tevzi komisyonlarınca dağıtılış müddeti (4) ay oldugund:m 

malôı ,.e yetimlerin (Rapor, resmi senet w ikrnınıye rüzdanlari)·le hirl .·
te) m~nsup olduklan ikram')"A tevzi komisyonl.ırıırn ınürar11afarı. 

Lira Kr. Lira Kr. 

1. ııri derece su bap 265 50 1 ne• <lt•rcce {')'(• 132 7fi 
2. • • • 2!18 95 2. • • • 106 20 

:ı. • • • 185 85 :t c c • 7!l f)!) 

4. « c • 159 :ıo :ıı. • • • ;;:~ 10 
5. • • • 132 75 !). • • • 26 !)!) 

6. • • c 106 20 6. c c • 2(i ;;:; 

(Ileht:r ~ehil ailesi ele 2n lira 22 kuruş alacakl:ınlır.) 
8 9 10 11 12 l'' .. 11 1;; 1 (j 17 -

Nafia Vekaletinden: 

vakkat tt·minatı 326 lira 41 kuruştur 5 _ Tayin edilen zamanda gayri 
Taliplerin t<'ıııinatı öğleden evvel !~ mı·nkuı üç defa bağırıldıktan sonra 
lıank:ı. ına yatırarak makbuzlariyl< n ç•>k arttırana ihale edilir. Ancak 
11.7.941 den 23.7.9·11 (dahil) tarihim rttırmıı bedeli muhammen kıvmetin 
katlar haftanın pazartesi, çarşamba vı . uzdc yetmiş beşini bulmaz v~ya sa
cuma günleri saat 16 da Eı:cümen< ı• istiyenin alacağına rüchariı olan 
müracaatları. ıığrr alacaklılar bulunup ta bedel 

4 - Çocuk yuva•ına senel.k 936( JUn!arın o gayri menkul ile temin e
aılet tek dp ekmek satın alınması, Ya· lıımış alacaıdanııın mecmuundaıı 
z işleri lJlüdilrlüğündeki şartname" . azıa~ a cıkmazsa en çok arttıranın 
veçhilc bir ay müddetle pazarlığa bı· aahnu<lu baKı kalmak üzere arttır
rakılmıştır. '.\luhammen bedeli 1123 li- na on gıin dana temdıd ve on günü 
ra 20 kuruş muvakkat teminatı 84 li. ·ııı aa,ta yapılacak arttırmada , 
rn 25 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ. ı µeueJ. satış l>tıyenın alacagına ruc
leden evvel lş lıankıı"ına yatırarak 1ı naı.ı ulan cı.ger aıacaklıların o gay
rnakbuzlarlyle 11.7.941 den 23.7.941 ı. menkul 11 • temın e<!ıtnu~ oıacaK
(dphil) tarihine kadar haftanın pazar.' an mecmuunuan razıaya ~ıkmak 
tesı, çarşamba ve cuma günleri saa• 1 <nl'tıy.<, en çok arttırana ıııale euııır. 

' ve. ı mektuplarını ihale s-aatından en az bir saat 
_ evvel _lomısyona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 

İzmir levazım .amirliği satın alına komisyonundan: 
Eksiltmeye konulan iş: 

16 ela lfocümene müracaatları. 1 uo) •il v•r nellel <>ıue euıımezsc inaı,. 
27 1 6 9 12~9lll '' :ıpı.maz Ye satış taıcııı uu~~r. 

ı Il''kil k • - " uıı; rı menKuı kencıısnıe .nale 
lürk me ~~lan~~~;n ~n~gı 01~':1-nd.c~.~ At~ - JlUn:ın ktnı.ı c ttcrnaı \"eY'H \·erıı~n 
hu h ':i lıe oşerne. 1 sokuler~k ınuuu:ı.. ~~ııtll~ Jıara.)J. veııııez~e ınaıe 

a anın ıon ve parİi(! taşı :lelr..ararı ı -~uuıuıınr!lK k(lnu.sıııllen cv-
rsaslı surette tam;ri, Fen işleri mü- ~eı en .)Ut\:'cK tc.n.urte uu.uııan Ji'.1111-

<lıJrlüğundeki keşif ve şartnamesi \·eç- ı..• cı.ızeı..uıı.~ oıuug-u .,eue.ıe ;!ırnaga 

hile açık ek,;iltmeye konulmuştur. Ke·' •".az, · oıut'a una ı "'·' oımaz 
~if be<lel 808~ lira 36 kuruş muvakkat ,·eyıı uuıuııınaz>a n~.uen oıı 
t 

111
• . ı 606 ı· 45 k 1 T 1. ""~ gım ınuauetıe antınııaytı çıKa-

e . ına ı ırn nruş ur. a !JJ- r1up ç.:_. çure. urttıı+ana ınaıe euııır. 
lerııı ten1it1alı uğlcdeıı evvtl İş banka- .ı.o.~ .ınuıe a.ıı.ısıu<.Hl.h..ı 1·.H K ve geçen 
sına yntırarak makbuzlariyle ihale ta- ı:unıer ıçm yuzu~ ,, uen n.,;ap 0 ,u. 
rihi olan llı17/!J41 Cuma günü saa· 16 11-ll:ah. ıa.ız \O Ulger zaı-aı·ıaı- ayrıta 
da Encümene müracaatları. UK•ll. nacet KUı.ıl:J.tCSIZHl !1H.'ll1tu·ıye .. 

2 - F~rler mahalle: i 900 ve DOl ne,, ~·uıı ... ~l. ııııı..:ıutt.u Lan:-.11 u~unuı. 
•okak döşemelerinin sökülerek parke ... ıı,ııue \ ıa.ı ı 
taşı ;;,c e :ısıı tamiri, Fen işleri müdür- .HU!l<laı.n ıahç.•<:ndekı h s,e ; ll. 
lüğündcki keşif ve şar~nan1esi vcchilc Ka.Lıo,L gO.SL ı·ıı. 11 <J.-o-v-iı LarulJ.Ilut~ 
:ıçık _eksiltmeye konulmuştur. Keşif nocırum ç:ırş ıçınae ı>nu 1 ıan "" 
lıedelı rn 13 lıra 68 kuruş muvakka~ te- """' rueıı a •• nr:ııa şanuıtme<ı daire. 
nıınatı 370 lira 80 kuru~tur. Talıple- ınue •atııacııııı ııan oıunur ~vv.ı 
rin teminatı öğleden evvel İş banka,ı- ~ 
r.a yatırarak makbuzlariyle ihale tari-iycnın cumıe lrnp!'ıııdakı wın ıaııta
hi olan llı7ı 941 Cuma günü ,aat 16 <•n:ı ı'erKesçe uuınmeK uıere asu-
da Encümene müracaatları. oııştır. uan ııunur. 

:ı - 7i5 nci sokakta kanalizasyon 1 - l""'"J >anıralda 4 sayılı depo
yaptırılması, Fen işleri nıUdllrlilii;üncfe. ıtun uır ,;ene mucıcıetıe Kıra;-a venı
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek- u.e;ı yazı ışıerı munurıuguııueKı 
siltnıeye konulmuştur. Keşif bedel' ~a;·,.ı:ııııc;ıı ve~nıle ııs-ı-v u cuma 
10!!0 ıira 20 kuruş muvakkat teminatı ııun;• ~:ıac lo ; <l uzatıınııştır. .\lll· 
81 lira rı kuruştur. Taliplerin teminatı .ıaııımeıı Pt'Ueıı ı\J ııra muvaKkat tc
ôğledcn evvel h baııkasina yatırarak ııunau " ıırn ·ı" ı;:uruştuı-. l aııpıerm 
m:ıkbuzlarly!e ihale tarihi olan 11.7. ,eınınuu ög tefen e\'ve.ı. ış bankasına 
!JH Cuma günti saat 16 da Encümene Y•hıı·arak nıaKııuııarı ıle tayın edı
müracaatlan. 27 1 5 9 (2397) •eli guu ve sa-atte encumene müra-

cuatınn ı 
Kültiirpark Fuar gazinosı;nun kırk :! _ ·r:::;refpaşa cadde;in üzerinde 

'>eş gün müddet'c kiraya verilmesi ya- ılıı ada ~1.2ıı parsel 210 \"e 212 sa
zı i~leri miidürlüğll::Jeki şartnames; ;·ııı ıkı dıikkanın yıktırılması alana 
veçhile ::ıçık artırmaya konulmuştur. aıd <.>lmak üzere enkazının satışı, ya
.\luhammen bedeli 500 lira muvakkat z ışleri müdürlüiündeki keşif ve 
l<'ıninatı 37 lira 50 kuruştur. Taliple- ş:ı.rtnamesi veçhile 18-7-941 cuma gü 
r'n teminatı öğleden evvel l~ bankası- nü saat J6 ya uzatılmıştır. Keşif be
na .ı·ntırarak maklıuzlariyle ve gazino deli 16 lira muvşkkat teminatı 1 
l•letıııeye t>hllyet ve kifayeti olduğu lira 20 kuruştur. Taliplerin t.eminaıı· 
h:ıkkında Bek~liyı• riyasetinden ıılncak.. öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
ları vesikalarla birlikte ihale tarih; ıııakbuzlariyle ıs:ı:in edilen gün ve 
olan 11 17/!141 C'uma giinü saat 16 da ,aatıa t'ncümene müracaatları. 2601 
T•:ncümene müracaatları. 1 _ Mecidiye m-ahallesi 378 ve 

27 1 5 9 2399) :rnı sayılı sokrrkların teHViYe ve adi 
1:172 nci sokakta 25 ci adanın 152 ta,;Ja yemden döşeltirilmesi işi, fen 

:.'\[ .\lurabbaındakı ::2 sayılı arsasının i.'leri müdürlüğüııdeki k~şif ve şart
salı~ı. Yazı işleri :\Iüdürlüğündeki •art. namesi veçhile 9çık ehıltmeye ko -
numesi veçhile açık artırmava k~nul- nulmuştur. Keşif tbede\ 8~~ l~ra 5~ 
muştur. '.\Iuhammen bedeli · 15? 0 lira kuruş muvakkat .emına. ı u }~ra 6a 
\luvakknt teminatı 114 !iradı -Tar kuruştur. Taliplerın temınatı ogledeıı 
·ı • ' • ""! d t r. ıp- en·eı ·s lnınkasına vatırarak makbuz 
erın temınatı og e en evvel s Banka- 1 . 1 ı, 'h 1 t rihİ olan ?• 7 941 
sına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- arıy e ı a e .. 3 . t 16 d _.,~ • 
rihi olan 16.7.941 Çarşamba günil sa- ı:a.rsaıııbn guııu ,aa a encumene 
at 16 da En~ümene müracaatları ınuracaatlnrı. b'll . , 1 6 <ı 

14 
· 2 _ İtfaiye otomo 1 erme .-enelik 

1150 tene'ke dökme b.en~ın. ~atın ıa-
1 - Askeri ve mlilki tek ı el kanu- lınmıısı yazı ;şıen mrudu;lugündeki 

nunun 61 inci maddesinin tadilne ve ş:ırtnamesi veçhıle bı a) muddetle 
hu knnunn lııızı maddeler ilüvesine paazrlığa lıınıkılmıştır. llluhammen 
claifkanun. bedeli 4975 Jiru muvak~at t_eminatı 

2. - Tlirk ceza kanununun bazı :n:ı lira 15 kuı uôtur. Talıplerın temi-
maddelerini değiştiren kanun. nal ""! d ,·\·el ış bankasına yatı ., ' ı og e en e .. 1 ?•> 7 " -

" - Fcvkaliıde vaziyet dolal ısiyle rarak makbuıJıırı.1 .e _,,. -;,.JJ den 
bazı vergi ve resımlere za'l" icrasına 8-8-!J4 l dahil tıırihıne kadar hafta
<lafr olan :l828 numaralı kanıma ek nın p-.ıazrtesi çnr~a'!1ba ve c~ma gün 
kanun. !eri saat 16 da encilmene muracaat-

Yulrorıda yazılı kanunlar beledi- Jarı." 9-13-17-21 2600 
• 

1 - ~?he~. k•!osuı:ıa yüz elli_ be~ kuru~ fiat tahmin edilen 7ıı.ooo 
) ctmı~ hın kılo sadeyagı kapalı zarf usuli\"le ('ksiltmeve kon-
mu~tur. · · 

2 - Eksi.itme 21-Temmuz-9H pazarte,;i günü saat onaltıda kıslada 
lzmır_ ı~,·azım amirliği satın alma komisyonunda rnpılac;ktır. 
!lep~ınııı tahmin edilen tutan 10!1500 liradır. · 

.. ., 
·l 
5 
Ü 

~emınat muvakkatası 6675 liradır. 
Şar~namesi komisyonda görülehilir. 
Eksdtmere iştirak edecekler k:ınuni vesikalariyle teminat 
teklıf mek~uplarını ihale Haatinden en az bir ,,.aat e\'\·el komis-
yona nrmı~ bulunacakl-ardır. t 9 14 19 

İzmir levazım amirli!'i satın alma komisyonundan: -. 
1 - Reher kilosuna ~7 kuru• tahmin edilen 647,885 kilo "ğır eti 

a lınacnktır. 
2 

. ; 

' 
.) 

Kapalı zarf~a eksiltmesi 16-7-!141 çarşanba günü saat on beşte 
tophanede ıstanbul le\'azım amirlii!i satın alma komi"·omıncl"l 
yapılacaktır. • · . 
ilk teminatı 87:\5 lira :17 kurustur . 
Ş:ırtnamesi komisyonda ıı:örü lebilir. 
ls.tcklileriıı kanuni \'esikıtlariyle teklif mekteoplaı·ını 'h ı 
t 1 b 

• ı a e saa-
ıııc en ir saat en·el komis)·ona \'Prmelni. 30 4 9 J 4 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - · Beht'I' ~ilosuırn 27 kunıH 50 santim fiat tahmin edilen 71.500 

kıl~ .1·~gı~rt .. almaca~t~·· Kapalı zarfla.eksiltme,; 21-7-941 ıın
znıt ·~ı uunu -1aa.t ı.),.ı{) da top},ınedt.• 1-..ıanhul lcvazın1 :l111irliği 
~atın alına kon11synnuncla ynpılar:-ıktır. 
llk teminatı 1 ·17•1 li: a Hn kunıslur. 
1
, • • 
·~vsat \·e sartnan1e:-:i komisyonda Jl'ifrülehilir. 
Talipleri_n kanuni vesik•l:ıri ·ıe teklif mektuplarını ihale saa. 
unrlen lıır saat p\·vel kom:...;)'Qna vern1eleri. n f) ı..t 19 

lzmir Levazı.m Amirliii Satın Alma Komia:ronandanı 
l • Beher kkılosk·u~ 1a 2 kuı·u~. t<1ıhmnı edilen 60 bin kilo odun ihti

)~acı. açı e 'ı tme HUretıy e "'1!ın alınacaktır. 
Eksıltme 16 temmuı 941 çar<anba giinii ><aat oıı L'te kı•l 2 
el · · ı · ır1· ' ""' ' a-a ızn1n· eYazın1 an1ır oll satın alma komis,·onunda yapıla-
caktıı·. · 

3 - Tnhı:ıin edilen tutarı 1200 liradır. 
4 - :emınatı ı:nuvak_kule ak~a:>ı 90 lirndıı·. 
5 - Ş:ırtnamesı komısyoncla görUJebilir. • 
6 - F:ksilt.m~ye iştirak ~decekler kanuni n•ikaları \'e teminatları 

ılc bırlıkte lıellı gun ve saatta komisyon{t müraraalları. 
l 5 9 15 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma K · d 
J 3500.000 :ıdet kücük ve 600 000 loml bı~yonkun kankıı· ı· ·ı· 1 , · ac e uyu er ·e · ı ı ışı ı a emin. 

yon çadır kap>olü alınacaktır. 
2 - ~u~~s~:~~- tahmin bedeli -5~. 7şo. !im ilk teminat. 4187 lira elli 

" u 

4 
5 

Pazarlıkla eksiltmesi 15 7 941 Salı günü saat 14 de Tophaned 
htanLul Levazı · ı .. · t e · .. m amıı· ıgı sa ın alma komisyonunda yapılacaktır 
Nu'.11un~ evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebilir. · 
Talıplerın belli vakitle komisS"Ona gelmeleri. 7 9 

lzmir Levazım Amirliği Satın Al1"&. Komisyonundan ı 
1 - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihti•·acı olan , erzak 

\'e aşağıda göslitrildiği gün ve 'nntlıırda ihaleleri kapalı zal'f 
ve açık ek:>iltme ile yapılncııktır. 

2 - Talipler'.n muvakkat temiııBlinriyle birlikte ihale günü \'e sa:ı
lındıı Çanakkale deniz konıutanlığı satın alına komisyonunda 
'"Julunmaları. 

:ı - Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç \'e dı~ zarfları kırmızı b;l 
mumu il> mühürlenmiş o!Bl'ak ihale saatıııdan bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komi"~·ona ,·crilnıis olmalıdır. Postada 
,-aki gecikmeler nazarı itib8ra alınmaz. 

.ı - A~ağıda miktarı gösterileıl erzaklarııı koyun, kuzu, sığır et
leri bir eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti de • 
vermiye mecburdurlar. 
l~vsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 
satın alma komisyonu ile i,tanbul Dz. St. Al. komisyonundan ve 
İzmir M<t. )1v. Sa. Al. Ko. bHşkanlığında görülebilir. 

Muvak~~t 

1 - ::IIanisa su işl~r.i üçüncü şube müdürlüğü mıntakas. dahLind. 
Menemen ovasındaki eski seelelenin tamir, terfi ve islahı ;1<. ::l'lenemen su
lama şebeke<inden noksan kalan imalat w inşaatın ikmali işleri muham
men keşif bedeU vahidi fiyat esası üzerinden (369.~6!1) lira (47) kuruştur. 

2 - Eksiltme :l0-7-941 tarihine rastlıyan çarşaıılm günü saat on beş
te Ankarada su işleri :reislijli binası içinde toplanan sıı ehiltme komisyonıı 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme ~artııamesi, mu)\a\·e!e projesi, bayındırlık 
i~leri genel şartnamesi, umumi stl ıi~lt->ri fenni şa.rtnamıe.si ilP hususi ve fe • 
11i ~nrtnan1eleri ve projfllerl 18 lira -19 kuru~ n1ukabilinde .... u işl<'ıi reis -

liğinden alınalıilir. 

A · Eksiltme~"\:! girebilmel<. için isLeklılerin lll5H lira 74 kuruşlt1k 
n1u\"akk:ıt l<'minat vermesi ve ek:-0iltmf>nin yapılacağı günden en az üç gü .ıı 

evvel ellerınde bulunan yesikaları ile birlikte bir <lilekçe ile nafıa vcka
ldine müracaat ederek bu i~ mahsu" olmak üzere vesika almaları \'e bu 
wsıkayı ibraz etmeleri şarttır. Du müddet içinde ,·esika ta,chinde bııhuı
mı)·anlar ı-ksiltmeye iştirak edemezleı-. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarını ikinci ıııtıddede yazıl. ~anttan 
bir ~aat eneline kachır 'u işl~ri ı·eisliğine makbuz mukabil nde vermek!· 
ri lazımdır, Postadtı olan gecikmeler kabul edilmez. 

!) 15 22 26 25 7!i 

Vilayet daimi encümeninden: 
ldarei husu<iyeit Yiliıy •te aıL olup HLraıia üç kurular mc\'k •. ndek, Lıalı 

<...~e içinde ~Y\"elce Yuku bul:ın yangın neticc~iıı<le yann.71 \"e dört duyar 
haline gelen binanın tanzim olunan 3~2 lira 36 kuruşluk tamirat ve inşa
a.tını yapmak ,.e yangın Yl'rinde mevcut 15 ila 20 metre mikabı taştan is
tıfade ediıerek bunıı mukabil iiç ı·•l mii<l<lelle her yıl kira bedeli vermek 
•lıreti;-lc mezkur bina L:O-ô-~41 ııarihindcn itibaren bir ay içinde pazarlık 
su:·etiyle kiraya \'erilerektir. Talip olanların vihiy~t encümeninin toplan
dıgı her ııazartc~i \'e pcr~nbe günleri vilayet dainıi encümenine müra-
c:uıtları ilün olunur. :25!!2 

Vilayet daimi encümeninden: 
lctarci hususiı·e.; vilayet.: a't Karaııtiıı:ıd:ı tramvay caddesinde scnc\'i 

40 lıı:a kira bedelli Jıll ;;ayılı dükkfın ile Bucada vı•arct bahçcsJ ;çir:!~ 
~_enen 72 lira kira beelelli 8 sayılı ev bir yıl müddetle kiraya verilmek 
uı.ere :30-6-941 tarihinden fübarcn bir ay içinde pazarlıkla kiraya veri~c
cektir. Talip olanların vilayet daimi encümeninin toplandığı her p;ızar
tesi ve perşeııbe günleri saat on birde vilayet daimi encıimeninc mur.ıca-
atları iliın olunur. 25!>1 

T. M. C. Talebe YurtlarıMüdür
lü2ünden: ' -1 - lkmal kurslarına ıicYn:·ıı cd<"cck t:ık·lıeler i~'n Kız \" ı·h k ta-

lebe :nmllarına talebe kaydına hn,laııınıştır. 
2 - Yur<llarda ta1~·lx» \'a:nız yatacak \'e 'ennıaşırlnrı "llll1 tazaınan 

yıkanacc.klır. 
:~ lG-7-!141 tar!hind~u ~:~-8-~J41 tı;r i~n Kadar .. a' 1ıır k ... r~ dev

resi için yalnız ,-atrn. k '"' ç:ım .. şır 'ıknnı:ık i~ıı talc.Lccen p• 'n 
olarak O:-< lira ücret ulınır. --

·I - Yurdlara gelecek talebe lwra bcı·inıfo 2 vcsi'wl;k fnograf, ror-
ır:ın \'e yastık kılıfları iic yatak ~.ar :ıfıı ı !ı"lirmi)e mecburdur. 
J\aryola, yatak, yastık, yorgan vur<ithl'ı ver'lecekt r. 

;; __ Kayıt ~çin Al5ançal}. y:qlur isk:e: si ynnında :~20 nun aı-a!: bi

ıı:ııla talebe yurdları miicllir1üj(iine nıiiroc~;ı• cılil r. 
TELEFO.V: 2~20 8 9 lO 11 12 ı:ı 1<! 15 (25x0) 

Cinsi 

Sığır eti 
Ko:;un .ıti 
Kuzu eti • 
Zeytin t:.ınesı 
Sabun 

:Miktarı 
Ki Gr. 

16000 
12000 

9000 
8000 
7000 

teminat Eksiltmenin 
Lr. Kr~ . 

480 
450 
337 50 
240 
262 50 

nevi 
Kapalı -zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
A~ık eksiltme 
Açık cksiltırre 

~:J:siltmenin yapıla
cagı gün ve saatı 

28ı7 /971 15 de 
2817 /971 15 de 
2817 /971 15 de 
2817/9491 15 de 
28,7 9491 15 de 
18 23 9 14 

• 



SAHİFE 4 
------. (ANADOLU). 9 Teın.mu2 1941 Çar4ıun6a 

Malta bombardıman Amerikan ihtiyat tayya- Kıbrıs dün de bombar· 
edildi recileri hizmete dıman edildi Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

. foluı, s (A.A.) - Resmi tebliğe .. l Lefl:oş<>, 8 (A.A.) - P:ıznrtesi 
gôıe, p:mır gec<'si .\Iıılbdn ·! alarm ve· çagırı ıyor günii abnhleyin Kıbrı ·:ı üı: akın ı npıl· 
rilmiştiı'. :\lLılıtdif ııol.t. !:ıra l;cımbn - Vaşiııgtüıı, ,' ~A.A'.) _ Amerika rnıştır. llk nhn Üı' ıl::dga hnliml<> Lef~ 
kır ntılmıştıı·. t' ı·hiv<> m·znı·c·ti bir <·mirıı::ıme neşre- l\ıışe m<>ydarıııın .ı :ıpılını ;tıı·. Hasaı: 

Bir rnikUır Jınsnr vr zayiat v:ırrlır. r;~n·k·. AııH•rik:ııı lıam kuvvetleri ihti- yoktur. Üç "sivil yar:ılaıımı~tıı·. lkincı 
Bir bomkınhmnn tnyyarehi ııvcıları- vat ,;ub:ıylaı·ıııın derhal a. k r1 mn - tıkın .d~. L~.ıkoş meyd:ıııınn .rnııılmı~-

Cenubi: A merikada 
başlıyan harp 

mıı t:ırnfınıl:ııı dii liriilmii~tiiı·. k:ımlar:ı miir:ıc:ı:d ('irm•l<>rini bildir- tır. _9çuncu ı!kııı h.:ık~\ınd:ı hı'miz hır 
---x mi~tir. l<>blı' ııcşredılmenııştır. • Şili t avassut 

Ankarada bir 'gençlik 
parkı vücuda getiriliyor 

Bir Fin vapuru torpille- ooo 000 

nerek batırıldı Garpta lngiliz hava ta- AVAM KAMARASI TOP· teklif ett i G ı•k k d ··ıı koruluk 
Helsinki, 8 (A.A.) - Şirruıli Anıt'- arruzları çok şiddetlendi LA NACAK enç 1 par ın a go er' • 

trik~kdan b~ub~ıb~~:~·iiklU .o~:ırntk geflnıdek- - Baştarafı 1 inci aaltifede - Ankııl'll, • <R:· G.)I - Arnnı ~:ıma- Peru. Ekvatör harbini lar, açık ha a tiyatrosu bulunacak 
e ı ·en ır 1ngıuu geınısı ara ııı an . .. . . rasının alenı hır ce . • ynpacagı, bu h J d ? 

cenilen l'rutof vapuru, Orkild :ıdala- :ırruzlar:ı bu sabahkı hucumlar ınzı- Cf>lsede hiikümetin harbin gidişi ve alı- yabancılar mı azır a ı ' Ankara, 8 (Hmımıl) .- ProjelN'İ çeleri, açık h:ıva Uyatrosu, korul:ır, 
rma !!eVk olunurk. n torpillenmiştir. marn eylemiştir. Geceki hücumdan 8~:1· nan tedbirler hakkında izahat ver<.>ceği Vss·ngton g (AA) _ $ili hükfı- itmam edilmis ol:m Ankara gençlik :par atla gezinti mahalleri bulunacaktır. 
:! ölii vardır. Haricı.ye nezaretine gelen ingiliz t~yyarelcri şafakla beraber don bildirilmektedir. ıneti "~eru 'Ekvatör. ihtilufının halli kında ·insaata~hararetle devam edilmek Havuzdaki fiskiyeden sular otuz met· 
mnliimat bıınrlan ıb:ırettir. mii!;lerdır. 1 . . . . icin 'u.ıvassu"ttıı. bulunmağı teklif et - teclir. İstasyondan ('ıkınca büyük bir reye kadar yiikselecektir. Göller ve hn_ f 

x •• . Lo_nd~a, 8
,. (A.A.) -. ngılız 1.a~b~: /talyan teblig ... i ıniştir. · boşluğu dolduracak olan gençlik p:ır - v~~ıl~rdnki ad~lar birbirlerine küçük 

Almanlara gore ı<.>l<>rı dun g~c~ .~olon) ~· :\l?n~ter. rb! Vaşington, s (A.A.) - Gazeteciler kının duvarları ve giriş kapuları hn- koprulerle baglanm:ılctadır. Park .~a -
• • hı' tabıırg, Frank.~uıt şe~ırle;ı ıle ~ Rom:ı, 8 (A.A.) - ltalyan umu- toplantısındn bevanatta. bulunan hari- zırlanrnıştır. Göll.:r ve havuzlar da ya- hası 27 hek-t.-ırdır. Ha\•uzl:ır ve goller 

. - Baıtar~fı 1 ~cı sa ·f~de - Alm.anyanın dıger ~hırlerıne hucu~ mi tebliği: . • ciye müstesnrı s"umnPr Vel>ı, Amerika. pılmaktadır. Göller ve havuzlara çu- 4,!'i hektarlı~. bir sahayı kapla!llnkta
·:ıçını z~pt tm_ı~lcrrlır. Bu sıg-ıııakl~ı.r et mı ler, uzun ımıdı) a hııralarını bom Havn tcşekk~llcrimiz Klbrı~ nda- nın ve diğer Amerika cumhuriyetleri- buk barajından ı:.u getirilmek~ir. dır. Kışın gol ve havuzlnrdakı sular 

t•n . on -<ı;;tı~mdır. E_uıı.lnr .o c~er~~e mu- hala~ı~lar~ı:: .. ~ , cede . ınclan Lefkoşe üssünü bombardıman ııiıı Peru _ Ekvatör muhaı:ıamatını Ankara gençiik pa;kında göller, ada donu~c.'.l bu_racla kayak ~porları dn ya-
kcmm 1 ma~kelennu~tır kı, hır k.ıc; met P.~zartesıy 1 alı~.ı b~glı) an ~ed tr ctmistir. Yt'rde 3 tayyare yakılmış durdurmak arzusundn }ıulundukların- cıldar, havuzlar, selaleler, çocuk bnh- pılabıleCi'l..iır. 
r~cleıı. bile görii~em~mekt.cdir. B~lşe - ~!~ı:bı ~l~anyadakı ~chll'lere sıd e ı l.ıir ç'okları dn hasara uğratılmıştır. dan emin olduğunu söylemiştir. 
vıklerın 25 ,.antımlık toplarla hucum- hucuml.ııda bulunulmu tı~r. . . Şimali Afriknda Tobrukta düşmanın Yeis, bu ihtilafta harici tesirler bu- • •k N ı•ı •• 
J~~·ı d~fol'!lck ve durdurmnk tc~eb ~ . Loııd~~·. ~ (A.A.) - H.ıva nez::ııetı- piyade ıırhlı 'ieşekkiilleriniıı yaptığı lumıp bulunmadığı sunline, bulanık Japonya pasıfJ orv~ç 1 er mu• 
hıı~h·ı akım bırakılmı~. Almaıı toplan ıııı~ ie?I.ıgı. . .. taanuılaı· tarcledilmiştir. suda balık avı ekseri\·etle h·i olur· ce· · 
bıı . ıj(ıııakl:ırı gerilerden clövcrlwıı, 1 ngı~ız hava .. kuvn•tlerı dun g:ırp Savaı; t :ıyvnı elerimiı Tobmk i:ı - vnbıııı vermekle iktifa eylemiştir: •• d 1 • d 1 ye az• 
Alm:ııı kıt:ıları ölü z:wiyder·den ilerle- c:.-p~ıesınde dt~~mana karşı . tan~ - ı tihkamlarını: hava Uslerini bomba - Vasington, 8 (A.A.) - Verilen ma- muca e esıne ca e e: 
mi lN, mazgallarclaıı el bombaları ı:a- ru~ı hareketlcrıne devam etmı~lerclır. J:ımrnlarclır. İngiliz tayyareleri Trab- !Umnta göre Peru topçuları bu sabah ti) 
vurarak müdafileri öldiirmü~lerdir. Aıı:ı~· bo~?~rdımaıı t~yyarc-ler:, avcı lu-ı \:<' Bing:ızb·i bombalamışlardır. ihtilaf dnhillııdeki arnzide bulunan Ko- hazırlanıvor met er 

Stokholm, 8 (A.A.) - Almanlarııı ta.ı~a.releıı!lın refokatınde olaıak .AI- oo vak villusı kövünü bombardıman etmi~ 
Stıılin hattına kar.;;ı hücumları, ildnci h~r cıvannda )1~:ıult tayyare !~brıkn- S tl •• tir. Ekvatör ·hudud kıtaatı. muvaff:ı: 
~·~ ~C~ll R~~ nıiidnfna haltını ~armnk ı;~ı~:· .".: Ec.t.hu? cıvar~nd~ elekt.~rık fah= ovye ere gore kıyetle mukavemet göstermektedir. Pc Japon donanması vazife· Halk lngiltereye 
ırıııılır. I· :ıkat lnıııdan da katı hedef rıl .. ısı~le kım~a fabrıkasına hucum et B f b' , . hif d . k t 1 b k"' ·I " t tt·~· · . · 1 ı· B "k' h d f ... k k - aı tara ı ır11ncı ıa e e - ıu ı aarının azı o~ eıı zap e ıgı • h sandal

larla kaçıyormuş mılaşılm·ınıaktadır Bu hat Leıııngmd mı: N'< ır. ,u son ı ı (' e e ;\: u se ,. h be · t k · J kt d sinı başarmag" a azırmıŞ 
Kiv~f \: . fo-<ko\·;yı nı{icl:~faa etnıı>k- infilak kudr<.>tindc hombalarl::ı bir çok ,gaı bt Divinyaııı~ şimal kıyısın~. mii- a rı e ·zıp 0 unm:ı · a ır, 
t cİir. yaııgııı J.ıomb.:ıları ü;abet. etmiştir. him .k~!"''ctlN' ı~racın.a teş<.>bhu,, <'-

L'kraıırn ceplw. inıil'll :ınl l eıfon lıir l larekfıt esııa~ındn avcı t:w.vnrele - elen cluşm.'\r_ıl~ ş1?rletlı çarpışmal.ar Orta c.arka mal- Ankara, 8 (R. G.) - japonyada Londrn, 8 (A.A.) - Norveç veliah-
muhnrrir, Alnıaıılarııı Fran. a har - rimiz y<"di düşman tayyare~i düşürmüş \·.u~ua gel!Tiıştıı· .. Kıtalarımız mevzıle- ~ pasifik mücadelı>leri için hazırlıklar dı, prens Ulans <lö Nodeç, diin akşam 
binde oldnğu gibi J.ıir )o;Ürpı·iz ?a;.ırla - !erdir. Üc aYcı !~ı~·~:a~·em~z kaybol.muş. rını. sıkı bır 11ureıtc muhafaza etmek- k d görülmektedir. japonyadaki A~ya ni radyoda bir nutuk irad ederek tlemis-
makta bulunduklarını sö.vlcmıştır. Bu tıır. Bunlarclan ıkısıııın pılotu denızden tedır. . . zeme a iDi e- zami teşckkiilleri 3 milyon azasiyle tir ki: 
muharrire göre Almanların ilk hedefi trnrt:ırılmıştır. Lcpel mıntakamnda sıddetlı c;:ar- birlikte başvekilin riyasetindeki bir - Norveç milleti, nefret ettiği Al-
:.l[unır:n!'.k, Tnllin, Ode!'.a \"(' Ki.r<>ftir. nlenhaym homb:ırclımıın t:ıyyaı<ele- pışmnını: olm~k~adır. . .. · d•yor teşekküle iltihak eylemiştir, Bu te- nır.n milletir.in yeni nizamını tanıma· 

Pripct bataklıklarnıda mağlfıbiyd~ l'imiz. ı:oll:ın~a :~ahitleri :ıçıklarınrla . Bodruısk ı!>.t~kametı~dc du§man V.aıJl e 1 şekkiilün gayesi, A ya birliğini ve ci- mıştır. Norveçli genç pilotlardan yiiz-
uğrıyan Rus kuvvetleri, .Stalin hattııın h<>.~· hırı 2 _. ;ı bı.n tonluk ~ v~purd~ıı bır ç.?k dcf_n Dmyeperı ge~mege !.e- han sulh ünü temindir. de doksanı Jiimdid<!n müttefik hava ktl\" 
doğru çekilmek istemektedirler. Al - mıırekk~p bır du~man. kafıle~me şıd- ı:~.b.?.u~. ctmı~, fakat kı~:a~~ıı~ız~n ol~ .k Fakat Tokyodan gelen haberler- , vctlerine gönüllü yazılmıştır. Non·eç-
man kuvvetleri, bunları miitemacliycn d·tle hiıcum etmı!>.le:ctı.r, Altı vapura duı ucu a.teşı altm.dn .b~.:. uk. kn~ ıpla_ı y eni sistem Amerı an cihan sulbünü temin sözlerini cerh te geni!) bir ek~criyet; yeni nizamı icıt~-
jz'a~ e\·lenıekt dir. Ihınlar Ştuka tn _ bomhnlar ürnbet ctmıştır. Yeı·erek :ık mevzılerı uıerıne gerı tankları da geldi etmektedir. japon amirallık sözcüsü- nı<>mektedir. Norveçliler, kürekli s:ın-
va "ıerinin hücumlarına r'n::ırıız kal·_ Bombnrdıman tayyarelerimiz Kale cekilmi~tır. nün bugün verdiği bir beyanat, sulh dallar da dahil olduğu halde bllyiik ci-
~aktadırlar. Bu kuvvetlerden Pf'k azı ar:ıklarıııcla diğer bir vapur kafilesine Novograd - Volin;;k istikame'ti~de Vaşington, 8 (A.A.) - Salahiyet- ifadelerine benzememektedir. Bu ıl:ıle iştirak için şimal deniıini geçe-
gcriye çekil':!bilmi tir 150 tank tahrip hi.icum etmiş ve 2 bin tonluk bir vapur anııdane ı:arpısan kıfalarımız dıiş - tar menoaıardan öğrenildiğine göre, sözcü, japonya için en büyük tehli- rek burnya g.elmi~lerdir. Bunlardan ba 
edilmi~. 100 Rıı· t-0pıı Almanlnrm <.>li- ve torpille mücehhez bir hücumbotu m:ınn ~iddetli biı- muharebe vermek- .\1ısıra gönderilen harp maı.zemesi ha- keyi pasifik Okyanusunun tcskil et- zıları dünyanın dörtte üçünü kat<.>tmlıı 
ne !{('Cmist.ir. bahrmışlarclır. Bıı hnrekiita Ü!tirak tcdir. Bu mıntakada kıtalarımıı bir ıen ayda 20 ila 25 gemi tutmaktadır. tiğini, Amerika ve lngilterenin ha- !erdir. Hep!>.i de \'atanlarına hür \ 

Berlin; 8 (A.A.) - D. N. B. ~den tayyare! rimizden dördii üssüne di.işman taburunun rica~ ha~tını ke- Hu malzeme bılhassa tank, bombardı- zırlıkl:ırının japony-aya karşı oldu - muzaffer olarak dönmek azminde<lir-
Sorret kumandanlığının y.:ıralı Al- dönmemiştir. Sahil muhafaz:ı servi!line ıw~e~ bu taburu tamamıylc ımha et- nıan, av tayyareleri, top ve cephane- ğunu, Çinin de buna dahil bulundu- ler. 

maıı nskerlerini i,·i korumndığı vesi- mt'n>ıup bir tayyaremiz de kayıptır. mı~tır. den mürekkeptir. Tanklar 13 t-Onluk ğuııu söylemiştir. Sözcily·e göre Ame-
kalarla IR.sbit olu~arak bildirilnı'i;;tir. Londra, 8 (A.A.) - Dü~maııın .7 'temmuz güııii hava kuvvetleri - hafif t~nklardır. Bunlar 37 roilimet- rika, Rusyaya ':o'Rrdım mukabilinde Romııuı il Juıanıstın 

B rlin, R (A.A.) - Stalin ha.Hına dünkü hava fa~li_ret!, m_üııfcri~ bir. düş: m~~ düşm:ın motörlü. cii.züt~n:ları.~a relik toplarla ve mitralyözlerle mii : Sovye~ler birli~ir_ıdcn ~sler te~in eY- . • 
karsı ileri hareketine devam eden lıir ınan tayyaresıııın ıııgılterenın şımalı mutemerkız darbeler ındırmı~ \e duş- cehhezdir. Bunlardan günde 10 tane.sı lersc, Japonya ıçın vazıyet vahım ola-
~l~an piyade kıtn.''-1: hir dü$ma!1 }><- garbi~ind_ı> .ah illeri a .. arak kı"a.hir me_ ma~ tay~·a.rc . meyd3.ı;Jarına knnıı Nensanmeyan fa?rikalarında yapıl - cak!ı~. Çü_nkü pas~i~ va~iyeti japon- dll 18180 ftUSllr 
tıhkamını işgn\ eltııı;ı ır. d::ı bu ıshh- :ııfo uzerınde toprnklanmıza ııtlfuz et- mu\ affakı:. etlı harekatta bulunmuş- maktadır. 'foplar ıse geçen harpten kıı_ ya ıçın Çındcn mühımdır. 
kam miidafileriııi si.rnı;i komiserleri ta ınesinc inhi ·nr eylemi tir. tur. .. ··~ lıın 75 milimetreliktir. Bunların ku - Sözcü beyamıtını donanma me~c- Bunlar arasında se-'aret 
rnfrndan kalenin içinde kilitlendikleri Londra, 8 (A.A.) - Hava ncznrc- :Moskova, 8 (A.A.) - Bugun og- rulmaları jçin makini;;t heyetleri gön- lesine nakil ile japon donanmasının 'J' 
Ve bunların kendilerini fc<ln elm~ğe tinin bu sabahki tebliği: . l~5l_en !'lOTira neşredilen Sovyet teb - derilmiştir. hazır olduğunu, verilecek vazüeyi memurları da var 
mecbur edildikleri görülmü:ıtiir. Kı~- J?iin gccı>. ingiltercııin cenubu_ncla bir lıgı =.. .. . . Kahire, 8 (A.A.) - İngiltere harp muvaffakıyetle başaracağından e - , 
men istihkamın yeraltı koridorlanııcln ş~hıre mühını ha. arlar meydana geti- Bııtun !Uma! ccphesınde Oslı·o\' - kabinesi azasından orta şark milmes- min bulunduğunUı söylemiştir. l~tnnbul, 8. (Telefonla) - Roman-
cereyan enen .şiddetli çarpışmnlardnıı reıı şiddetli bir hücum yapılmıştır. elan U~rnnyaya katla: ı:nuharebeler ı;ili Oliver Litilton beyanatta buluna _ Netice şudur ki, japonya Sovyet- ya \C ?:'~~~~ısUı!1d~ h~lunan .. Ruslar.
. onrıı müclafil~rden . nj{ knlnn 20 kişi Yangınlar cıkmış,ı:ı da bunların önü ·a- ı-rec~leyın d~vnm etmıştır. Alman rak, yüksek evsafta Amerikan harp Alman harbinden istifade ederek pa- da.n elh kı~ılı_k bır ~afıl.e bugun ı;chrı
ieslim olmuştur. lııımıl'lır. İngilterenin cenubunda Ye ıl<.>rı harektı O. trov mınkıkasında malzemesini muhtevi gemilerin kızıl- sifik ve şarki Rusva meselelerinin hal mıze gclmıştır. Kafılenın arası~dn se-

Biluhnre yeraltı clehlizlcriıı<le 8 rle cenubu şarkisincle <le bazı yı>;fore bom- durd:ırulmtiştu'r. Barko~iç civarı~1- denize gelmelerinin en cesaret verici lini düşünmektedir. Fakat Amerika far.et.mem~rk~arı da .va.rdır. Kafıle An-
kndın bulunmu!')tur. SoYyet makamları balar atılmı~tır. da bıiy~lk muhnre.bcler clevam cdı • bir hadi;;e olduğunu söylemiştir. Oliver nın bir müdahalesinden de endise ede kaıa) a haıe et etmıştır .. 
ııın mı kadııılnra silah vererek ordu ile Bedin, 8 (A.A.) - Diiıı gt'ce mii- vor. Duşma.nın Dıııycperi zorlamnk Kızıldenizin açılması ile lngilizlt>rin rek kat'i kararını alamamaktadır. J: 
bitlikte harp ('tmeğ<> nıechur ettikleri hinı tayyare> kuvetlerimiz ingiliz liman hmmsundakı teşebbüsleri akim hıra - zaferlerinin mevvı>lerini almağa başla ooo Amerika bahriyesi tak-
anlaşıl~ış!ır. Ianııdaki !'sk<!ri hccl~fl~ı~ bombalamış_ ~ılmıştır .. E~irl~r. alınmı~tır. N.?vog- dıklarını bildirmiş, Kahiredeki vazife- Kral Borı·s Alman elçı·. 

Helsınkı, 8 (A.A.) - Iiang1ide top- !ardır. Agır çı.ıµta ııı1ılak ve yangııı ıad - Volımık ıgfıkametınde duşma- sinden bahisle hedefin başkumandanı ı viye ediliyor 
çumuı düşm~n. nı~vzile:ine tan~ is~lıe>t bombalan tlokl.:ırı ,am~a~lan ve .iaş<' nın. tnnkl:ırıııa , motörlü, makineli başka işlerden kurtarmak .olduğunu, sini kabul etti \'aşingtoıı, 8 (A.A.) _ Amerika 
ler kayd<>tmıştır. NaklıYt· gemılerı ıle depolarını tnhrıp <>Yl(•nııştır. Alman sa 1 

U\ vetlcrıııc ktıışı muhaııebelC'r ol - harekatın .siiratlendirilm('si lazım gel- bahri·ye nezareti Amerika lı:ırp geml-
at ,e tutulınııştuı·. Bir ıHismaıı ~<>ıılıa- vas t?yyareleri ~udıııor! ,\~.or17:es liman- ııı.~.ktadır. ~alın ce~upta ,kıtal~rı!11ı~ diğfoi, harp müddetin~ Kahirede k:ı- Sofya, 8 (~:A.) - K.ral Boris, Y_e- !eri inşasını .c;ür;tl,.ndirmek için yeni-
ne depo~u l>crlım·:ı olnıustur. Bır falı- l:ın ıle 1. keııılerıye d<>nız ııs~une <le ifı- d~şmana :. aı~daıı 'e gerıdeıı ,ızınılı ıacağını beyan etmiştir. ni Alman .elçısı Bckerleyı kabul etmış- d<>u 585 milvon dolarlık munzam tah-
t 1.b:ıhirimiz mütcnddicl diişman ge - a~'l'u'.- e.tmiştir. Yan&:ır_ılar miişahcde c- lıır hareketle mu~~bil taarr~ızcla tir. Elçi itimadnamesini vermiştir. MU siı=;:ıt isromiŞtir. Bunun 160 milyon do-
mılerini baiırmıstır. Şarkta clfü;nınn dılnııştır. )fan~ s~hılıııde nıkıı ~ul~!l ~uluıımı!şlar v~ ~uşma.nın 2 P ı.nıde Mütecaviz Saadeddin Jakatta hariciye nazırı Popof da ha- !arlık kısmı, tamir havuzlarının ı~lnhı 
hiic~ıma kalkmı~~n cl::ı 4~ ö~~ ~:c t.'.ııık ~.u~ar~?cc~e 11 du,man t~yyaresı du- alap.nı ı~ha e'i.mış.ler<lı~. . . zır bulunmmıtur. için ı;arfodilecektir. 
zayı, tı veren du~man puskurtıılmııs - şıırulmustur. 2 tayyaremız ka),ptır. U kraıı:. ada .Mogılov ı.~tıknmetınde mahkum oldu 
tür. Bizim zayiatımız hemmiyetsizrlir. Diişman diin geç.e garbi Almanyanın Dinyesteı·e doğru yarmaya tc~eşbfü; 
Kıtalarımız bir çok hölgelcrdt' düşman muhtelif yerlerine infilak ve yangın eden rlüşmaııa kıırşı kıtalaı ımız şid· Ankara, 8 (Telefonla) - Bundan Şehir tiyatrosu bu sene Iskenderiye bombaltındı 
topraklarınııı derinliklerine girmi tir. bombalan atmı,tır. Sivil hıılk arasın- deile harp etmektedir. Düşman lıu lıir müddet evvel, Arikarada coğraf- f a a gelmiyecektir BiR INGILIZ TAYYARE GEMiSi 
Riı· miktar firari So\",l""t :ı keri bize il- da ölü Ye yar:ılı varclır. Bilha ~a Ko - i~tikamettc grup grup imha eclilınek- ya fakültesine taanuz eden ve kaç- . U r 
tihak etmiı;:tir. Hava ktı\'\'Ctlerimiz ıl!i~ lonyada 1:kiiıı m:ıhalleleriııcle büyük lNlir. • , nın ·ına mani olan f.akillte bekçisi lstanbul, 8 (Telefonl11) - Haber DE HASARA UGRAMIŞ 
maııı bombalamıştır. ha.ar \'anlır. Gerek bu gerek gecele - 7 ,1enınıuzcl. tayyarelerimiz diiş- .Milrtezayı yaralı;ran Saadeddin, ağ'ır aldığımıza göre, İstanbul şehir. ti-

Kllcfık 8ovyet tnv:rnrelcri Fin ı:c- rin Gal mınfak:ı:->ıııa . ·hpılnn fanrruz- mamn havada ve yerde 58 tayyaresi- cezada devam eden muhak<.>me.o.i so- yatrosu, bu sene İzmir fuarına gıde- Rerlin, R (A.A.) _ Alman tayyare 
hirlerlni bombarclım·a·ıı ctmisl.:rııir. arcln 16 iııgiliz tayyaresi diişiirülmiis- ııi tahrip etmi~lerdir. Bizim za_vi:ıtı - ııunda, 2 sencı 2 :ır hapse mahkum miyecektir. Halk opereti ise, ftt:u• teı;;ekkiilleri 6 temuzcla tekrar lskende-
Hangöden kalkan iiç tayynre Hcl~in - tiir. mız 5 ta_.·yar{'dir. olmuştur. mevsimini lzmircle geçirecektir. riye limanına yaptıkları hücumda bir 
'kiye boınlıalar atmıstır. iki ev vıkıl - havuzu tahrip etmişlerclir. Bir Britan-
mıştır. 4 ölü ve 21 yaralı vardı;·, - Şarlok Holnıs; hali hazırda me\'--

1

1 . aciz kaldım vesselam!.. y:ı tnvyare gemisine de ·isabet vaki ol-
Rerlin, 8 (A.A.) - D. N. B. cucliyeti Anka kııı:.ıuııa benzer bir ke;y- E • d • it ı -Amiral ela lideta asabileşmiş .. O nıustÜr. Ağır bir bomba tekneyi parça_ 
Paı:ır günfi Alman,- Rıımcn kıtal~- fiyet ?l~luğundan .. emniyet müd~rü srarengız enıza 1 ar da bizim gibi hııYret ve t rc<ldücl için- lam0ış, bir diğeri geminin önüne isabet 

rı Basarabya c;ıphe ·ıııdc Sovyctıerın umumı ı Parana mııracflllt mecburıye- de!.. . \'imiştir. f't€mi clerhal yana !\·atmıştır. 
siddetli mnkavemetin:i kırmışlardır. ti hasıl olmuş Ye bu itib111fa meşhur Aşk harp dehşet ve macera -; D::ıli olmak, hic bir şey değil dos Afyon v~lilig~ i 
Biitün mevziler ele geçirilmi. tir. Diiş- zabıta memıırlarımız ernar lıu isle ' ' tum ... 
man Di~·enstere kadar atılmıştır. Esir t:ı ·zif cdilmişt:ir. - 36 _ . O sırada knl\11 ve &rt bir ı;es, mü- Ankara, 8 (Telefonla) - Afyon va_ 
ımyı~.ı ve ganayim miktnrı büyiikWr. - Neti.~ n_e ?ldu ~· . . matbuat; bil has. a lııgiliz gazete) ri Yanıldığımızı kabul edelim. Hataları, kiilerneyi k~~ti: !isi Osman Sabri, emniyet umum mü-

Ruk_reş, 8. {A.~.) - Rumen ve Al- -;- ~e~ıız.ka.f~ ma!umatgclme.!Tiıştı.r. her glin bu mevzu üzerinde durmakta insanlar işler. Şüphelerinizin, endişe- -:; Efenıııler, ııelc>r komışuyorsu - dürlilğüne .:·e. Da~l.i:re Ve~aleti ~~s-
man kıt.1laı ı taı afımlnıı zaptolunaıı :\~a.ım.ıfıh ıcr.~.ıtlaı ını her gun bıl- ve Alman milletini mes'ul tutmakta- lerinizin hep'1i ele vanlıştır. T<'k ııözle, nuz. . . . .. . . . ~~şnr nı~a\ ın! Ş~fık t~ Af~ on valilı -
Ruko:·i~şnı~ nu~usu _öO~ ?inclir. Bu- dırme~~<'n gerı. kalmıyorlar!. . ılırlar. ~ Yanıldınız!.. • Bu sua_lı ge~ıı~ın. s~v.arıBı Bıtm~n aç gıne ~ın ı>dılmış.]erdır. 
r:ıya ıkı ~ .. alı tayın eclılmıştır. Ba aralı 1ıı~ı.lız B:ahrıye na~ırı tam Brı.tan- Ru makaleler kısmı kiilli itibariyle Fakat Fransa bahriye nazırı ami- ınıştı. lkı gedı~l! \azı~et nldılar. 
ynyn da bi~ ~ımu~i vali gönclerilnıi;~t.ir. yal.ı ı.dı. l:ı'.ıd~ı ve aynı zamaıırla hiılra- imza~ız n('şredilmekte, Alman hlH<il· ı·ai Dirol yine kanaat getirmedi, - Emredesınız? . A N A D Q L u 

Çernavtının. bır kısmı nlevler ıçın- pt•ı e t degıldı. Tekrar sordu: . metinin ve milletinin korsanlık da,·a- _ Aklıma gelen başıma gelir der- - İlk alacağmı.z meznnıy~tlcrrl~~ 
rledir. Sovy{'tler Bukovinaclan ayrılıl'- .- . ~<>mı>k ki, kors~n denizaltı ge. sıncla bigane kalmaclığı jleri sürule • !er. Zannı galibime' göre, endişelerim- sekizer glin katedılmek su~e.tı1Ie sızı 

.k:n ~~Ikın _bir kısmı~ı c'ıa içerilere gö- rı;ıl~rınııı Almanl?ra :ut olduğu kanaa- rek doğrudan doğruya bu korıınııJığın el~ aldanmış <leğilim. ~z~ya .~a;ptınyo:um. Gemı ıçın~e bu 
turmu~lcrdır .. B.ukov~nacla rıı.ı.fusıı 12 tıııı ta~ıyoı·sıııııız !. ,. Almanlar tarafından tertip ve idare * gıLı m~ka~em~~crın l~t'nımı olrluv,unu, 
v~ 8 b_ın ?la.n ıkı ş<.>hır tıımamıyle tah- -:-- Iwet !. Buna kat ı kanaat ha. ıl edildiği ileri sürülmektedir. G<!cc kapkara idi. Ufuklar, zifiri kıı. bu ve ıle ~le ·~~;e.nrn~ .ol~rsunuz. 

.......... 
Sahibi ve Başmuharriri 

HA YD AR R0ŞT0 ÖKTEM 
- ::-rıp edılmıştır. et!ım. . . :Alman' hükumeti ve Alman nıiJ]eti, r:ınlığa boğulmuştu. Sanki dünyayı -: . Emıedeıbınız. smar!111 • • • 

Stokholm,. 8 .~A.A.) -. Sovyet _kıt:ı- O .·ı;'.racla k:ıpı .vıır~l~u .. ~·e. l~gı!ız manevi varlığını lekedar edecek \re be- ıınrnmi bir matem kaplamıştı. Semada B~~nz sonra :ırnıral :Mılner, kul-c:}e Umumi Neşriyat l\lildür!l • 
lan pa7 . .'ll' gıl?undcn bcrı mu~abıl t.a- B.ah~ı~e nez.aıetinııı ~~\eıı, ıçerı. gı~- riyeti famir edilmez zararlara ı;ev- bir tek _yıldız bile görünmüyordu. De- ırcldı.', . . . HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
arnızlard:ın rnz ge.<;eı. k Stnl!n !lıus- ~ı. 1'.lıncle bır zarf ~a~dı. Bunu Bahrı- kedecek olan bu tehlike ile dolu ~rgii- nizlercle müthiş bir rüzgar, korkun~ Stna.ı-ıden s~ıd~ı... • • ? - : : -

tahkem hattı mc\07.ılenne çekılmı~l r- }e nazırı~:ı. uzattı .-.c. . zestlerle hiç bir nlakası me\'curl olma- hir fırtına hüküm siirüyordu - Bıtmnn, Je~ı bıı ~~l~r var mı. y 11 1400 Kr 
ıtir. İlk Almn_n hücum~arı, maıeşal - ~a"ınıng Strıtt.en hır enrık !. rlıkını \'e :ırzu edild.iği takdirde ikinci lkinci nmiral :Milnerin torİ>idolar - - Yok efcndım :. ged:klılerlc konu- Abone • ı ıiı . 
Rayştan ve Lı. L ıımunıı taarnııunıın lJf'cl.ı .\·c :ıyrıl~lı. . .. . amiral ~lilleriıı idaresinde bulunan dan nıiirekkep filosu 16 mil süratle ~ııyor~~rn. Ncı:~d~. ısc Asor :ıdalnrına • 6 A71ıiı 800 
mukncldenıe i • aııılmaktıı<lıı·. Alnrnıılar lngılız Bahrı.re. n.ızırı eWak uzerı- Alm•ın donanmasının İngiliz ve Frıın- ilerliyordu. Alman torpidolaı·ınııı a _ varac.,.,ınıız~ soyl~yorbrclı. Yabancı meınJeketlere 27 lira 
·imrli geçilenk• kala.n. mühim ~ııiklar- 11:? bit' göz g~zdırıl~. . . . . sız ;lonanmala;i;·ıe birlikte, . ~kctcniz- miraİ gemisinin 'köprüsündeki küçiik . An11raı, c~dcli bır tr..vırla cevap ver- - : :--
da K.!zılorclu ~Jakı.rc~ını t~sf!\'e ıle 111 "15- . - :\Ieslekcla~ı.rr: :d:'~lı-. ~~g'.lızcc bı- de, korsan denizaltı gemil~rını~ taki- kulesinde oturmuş olan .iki gedikli baş clı: o"i 
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• idarehane: İkinci Beyler Sokak 

guldurler. )fın. ~ııı ı. galı de bıtıın ın:ı- lıyorsuııuz. Ru ıtıh.ıı la <.\ ı akı aynen bi için müştcr;!ken çalıı-::ıbılecegini if- çanı:ı arasında şöyle bir mükaleme ce - ~ ~r.ı.ı ... . . . 
tııf ?ir haı:<!ket.tır. '. eılaıyoru.m !. . . .. .. tiharla arzeder.» · reyan ediyordu: , Sonra dume.ncınııı y~~ı başında t~-

F'ın şehırlerıne S~\'yet tayyar<.> Jı.ıi- ~Bcrlı~ı - ~ın.ı~n l!~~ı butu~ .cle\·let.. Bahriye nazırı evrakın mealini oku- _Şayanı hayret değil de nedir? n.ı:suil nıahallıncle IX'klı~enlerdcn soı-
cuml~n. kısmen ?afıf geçmektccl.ıt'. lerın .e~ırlerı v.:ısıüı~ı.\ le H~rıc~?c n~- cluktan . onra, 'ilave etti: Bizi, ne di ·~ Azor adalarına giiııd' ·j. lıı : ll' .. .. .. .. 
Hcl..ınkı \'e Lovıza~la .taarru~lar ı:ıcl- zaretl:wfa aşagıdakı mesaıı gondcrı- _Bundan ;ız evvel Alman.bahriye- yorlar? Orada işimiz ne? - tfu ~yler go~undu mu? . 
ıl tlı <!lmuşlur. He! ınkıcle 8 lıı_n !1ıctr• yor: . . . . sinin gösterdiği ·nezaket ve alaka dola- _ Hakikaten hayı·et edilecek ~Y ! . -:--;: . ~ ır e~cı!<lım ! _ Maıımafıh b_u 
<l~ıı pık •yapan Rus t_nn:ırelerı hır 1,aı: <Koı·;;;ın rl.enı~altı gemılcı·ını~. za: yısi\"le İngiliz liralı ve Fraı:ı!la Reisi- _ Doğrusu da bu! Öyle ya, biz Ak- zıfırı -~ara!1Iık ıçınde bır ~ylcr tefrık 
• UZ metreye katlar ııımısler w~ ~onr~ rr:~~. zaman ı.nk; ar eden. tecav~zlcr~ cu~huru Almanya~·a te~kkiır ~lgrafı denize korsan denizaltı gemilerinin ta_ etmckJm~a~ı var rr:ı? . 
bombalarını .atmı,lardır. Ru . Fı~l~rı yt~~uncle.n be) ?e mılel tıearet .ale~m rektilcr ki bine memur edilmiştik. Halbuki şim- w - • r. :ı ~şı~ f~nerı meydana ~ıkanna 
saşırlnıı , alarm cln geç verılnıı. tır. muteeı;sır oım.ıktadır. Bu gemılcrııı, · S · 11 . • ..w .. bağlad d' A or adalnl' .d. B . ·a ga Ra~ r<>t eclınız. 
Kotha limanı ve şehrin bir kısmı 

0

ha- Alman hilkÜf!l~ti~in tahriki .ile faali- onr.a c. er;ını gogsune . ,1:. • ı ~ ' '.' ı~a gı .ı~o11.ız. u ıeııı - . 
rabe halindedir, . rete geçtiklerı ıddın edilmekte ve biitun - Şımclı do•hım ! .. TahlllJnlerınıızde rengız emrın hıkmetmı knvr:ımnktım - Deı•o.m edece!. -
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