
Alman askerleri harabe haline gelmiş bir şehre girerlerken 

\"işi F ransasile 
Japonya 

SOVYET HARP TEBLIG' 

Alman Baskumandan , 

lığının hususi tebliği 

Mahsur Rus as
kerlerinden 52 
bini Almanlar 
tarafına ~ eçti! 

Mormansk şehri henüz. 
Ruslarda buiunu vor 

Ruslar ;· ç verde 
Fransız partileri Sov• 

Bu ifıi devletin. merakla mukabj) faarru- yet,erle döviisecefı 
beklenen vazı:vetleri gönüllü aslıer toplıyor 

artılı anlasıfmış rtı•ıer Berlin 6 (A.A) - Alman orduları . . za ~e'I::.' başkumandanlı<:ı aşağıdaki hususi teb-sayılabılır.. --0---- liiii neşretmiştir: 

Alman taarruzu bu hızla devam ederse ••• 

D 

ve 
ha ta 
Le • 
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içinde oskov 
düşebili 

D:n yeperi geçerek 
önünde ric'at eden 

Moalrovaya yürüyen Alman ordularının 
Sov yet ordularında inhilal alameti vardır 

3 

Rus ordularının Almanlar karşısında tam bir infıizamı muhtemel mi1 ... 

YAZAN : EmekJi General Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 

ı::GlllZLERE Gö:E 
---<>-- l Minskin gnrbındaki kızıl orduya men-

Sovyetle ile Almanlar arasında başlı- Ostrov sehri A man- sup 52 bin Sovvet askeri Alman cenbe- Ruslar hı·r hafta 
yan muharebeye mihver devletleri~n .. rinin tazyiki altında olarak AlrÔanlar 
işgal ve nüfuzu alhndaki devletler dog- /ardan geri alındı tarofına geçmiştir. 
rodan doğruya veya bilvasıta i~tirak -o--- MUR.MANSK!N RtTSLARDA 

--o----

eylemi. !erdir. Hatla şimdiye kadar bila- 0LDUc":U ANLA "ILIYOR 
ranıgın· , muhafazaya muktedir oıan ts- Yüzlerce Alman tanıu " 

d J Stokholm 6 (A.A) - Munnansk'ın veç hükümeti de toprakların an A man ııe bİİ''İİh mihdarda Al• düstiiğii hakkındaki haberler mevsimsiz askerlerinin geçmesine müsaade ettik- " 
ten sonra nühvere doğru temayül hare- man motörlü ,,ıvadesi gibi görünmektedir. Tidingen gazetesi 
ketlerini hı7.lanılırmışbr. imha edildi.. Cumartesi gecesi Alman pike tayyarele-

S Alnı h b k rşısmda De- rinin Munnanskta demiryoluna hücum ovy~t - an. a{ı ı .. a 1mı !ardır Moskova 6 (A.A) - Sovyet tebliği: etti&i ve demiryolunu bombarrlıman mya1nızokrası1Jelrir. deedvazıklye ~rhmı akett ş··zını~ 5 Temmuz günü kıtaanıruz Ostrov, Bo- ettfüini yazmaktadır. Bu haber de Mur-
a P ece en are ~ B b · k u d b··ı J k h ·· · 1 ed"I d .•. · ·· t 1 • k d·ı ·ki d Jet kal- risov, o nus ve .. ovogra o ge e- mans ın eııuz mıa ı me ıgını gos er-

ne : acagı mera e ı en 
1 

ev rinde kuvvetli düşman motöı:lü cuzu- mcktedir. Çünkü i~gal edilmiş ise de-
ıruBş · · · F d'" - J tamları teşekküllerine karşı şiddetli miryolunun bombardımanına lüzum ,., ransa, ıgerı aponya.. . . B hah k k 1 

Son günlerde gelen haberlere göre bu muharebeler verınışl.~rdır; u sa ı- a mazdı. 
iki memleketin vaziyeti aşağı yukan an- talarımız Ostrov bolgesın?e taarruza FRAN8TZ PARTlLER! 
Jasılınışt.r. geçmiş ve düşmanı b~. şehırden tardet- G?!H.l"LL"O Y AZJY~R .. .. 

Vişi hükümeti, evvela Sovyetlerle mişlerdir. Yüzlercde düşmanı·· ta1 .~kı. ve .,,!ışı 6 (Artis.~~ - ~fi, aı~ns1 ınaFragore db~rt diplomatik münasebetlerini kesmis, son- büyük miktarda üşman mo or u pıya- '::'.'n"z pa ı yanı ra.•1' .. ·-~z _ır-
So t la -•-•-- bl k etmi< ev- desi imha edilmiştir. ligı, Fransız halk ve mılli bırligı partıle-ra vye a cwuannı o e " '""ADA [ S 3 ·· S h·t d 1 velki gün de neşrettiği bir beyanname - SONU 2 <i SA ı r - onu . cu a ı e P 

ile Sovyetlere karşı gönüllü olarak harp 
etmek istiyen Fnınsızlann serbest , bu
Jnnduğunu bildirmiştir. 

Vişi, beyamıamesinde gönüllülerin 
Almanlınla birlikte barba i~klerinin 
lıeynelmilcl kaidelere aykırı düşınecU
fini de izaha çalışmışbr. 
v~ bu izahı yapmasına itiz~ 

oktur. Esasen dünya o kadar ana~ı 
kindedir ki beynelmilel hukuk ve kaı
de diye bir mefhum kalmamıştır. 

Vişinin Sovyet - Alınan harbı karşı
ııında aldığı Vll2iyet bir hakikati tebarüz 
.ttirmiştir ki o da zaman zaman gizlen
mesine gayret ve itina gösterilen Fra~
lllZ - Alman iş birliğinin emrivaki hali
ne geldiği ve Vişi Fransasının. muka~
derabm tamamen Alman zaferıne bag
ladığıd.r. 

Jlid.iseler anlatmaktadır ki Vişi Fra?
sası İnı(iliz zalerinden ümidini kesmış, 
hatta İn~ltereye karşı ffphe almağı gö-
ze aldırıruııbr. b · 

Vişinin biricik dlişiincesi her ne ha- "'""'""";R~us::'.!'.;ya:=;";:'";;,;e;;ıı;..~şı·;;.ma~li;ndçe~h.;;a:;,;re;...,k;d:;ttc:ı;.,:b:..;u:;:lu::;.na<;;":,..F~ı::;·";...,tıı;;:<:";,;k<;...lıın"'ttdıı,.<::,n,ç-,""iny:::""'°.<::basına oluna olsun Almanlara boş gö- .,, 

~=t~!rl~n1an.,.,ı':e":ı:~:k.00'::~tıı'k;i Şark cephesinde sictdetli a ımanl rıı DBrisin~e 
=~::~:.~~~!~~::~~~~~:~;: muhtrebeler olrgP.r çete harbı şiddetlendi 
bilmiyoruz. Cünkü Fransız milleti dii

flinc~lerini izhar etmek iktidarında de- A iman • Rumen 
~ldir. Topraklarının hüvük bir kısmı 
dfü;man işgalindedir. Dij(er kısmı da yi-

ne Almanlar hesabına calısmağı kabul zırhlı Ve SÜvarı 
etmiş olan Darlan ve arkadaşlannın ida· 

resi ve tazyiki albndadır. hu··cumları dur-Bnnnnla beraber kendi tonraklıırıııı. 
lendi namus, eerer ve istiklallerini ko-

rumak icin harp etıniyen FranSU! çocuk- duruld·' 
Jarmdan ne kadarmın Almanlar hesabı- ıu. 

"Esir milletler 
K azilere çuk1 r 
kazıyor ve 
kazacak'' ııa, ve komünizmi imha yolunda kan ~ 

dökmeğe ııönüllü olarak kosacaklnn ta- --<>-
~ ve tahmin ed.ile~ez. . .•. . Ruslar Dirina nehri el· Ruslar diyorlar hl : 

Yalnız son bSd.isenm belır~ıgı hır ~a- varmın Alman cesetleri (l)faııalıltat mavaffafıı· 
lrlkat varsa o da bütün temınat ve ıd- lfL 
diaıara raj(nıen Vişinin tamamen ınihve. tanlı ve tayyare enlıa· yetler dünyanın Nazi " 
niifıızıma ı?irdijti ve artık bitaraflık söz- ziyle dolu olduqunu aleyhinde oldu!)amı 
terinin bir kıymet taşıınadığıd.r. • • "f""•orlar ...ı-ıı 

Japonyaya ııelince; vaziyeti en çok SO,, •.11 .. ~- yemez .. n 
merak uyandıran memleket bu idi. Moskova 6 (A.A) - Sovyet tebliği: Maskova 6 (A.A) _ Sovyet istihba-

Cünkil Japonya üdü nakbn azasıdır. 5 Temmuz gecesi Ostrov, Solotzk, Bori- rat bürosu reis muavini Lozovsld Rus
Bununla beraber Sovyetlerle aralannda N ograd Volisk istikametinde !arın Alman hatlarınm gerisinde silrat-hen.. .. ,_,_ b" ,______ b. ld·• sov ve ov d··'-

112 mu:re..,.e ı ~ununıyan ır sa ~- b da uh beler büt'• şı'd- h · tın kt ol = mazlık nakn vardır. ve Besara ya m. ~re . . .un le çete arbmı organıze e e e -
Sovyet _ Alın harb b 1 _ deliyle devam etmıştır. Dığer ıstikaınet- !arını teyit etmiştir. 

. an ı aş ayınca me h . eli" k 1 d k d · tir ki rakı mucip olan nokta, Jaoonyanm bu te ve cep enın . ger ısım arın a mev- Lozovs i aynca emış : 
ıd a .. lık Pakbna s•dokat ·· t k zii ehemmiyetsız muharebeler ve gece - Muvakkat ve kısmı muvaffakıyet-

83 ırm . q ıı:os ercre . ıl o~- . t' k 1 h ·nde bitaraflığını muhafaza edecek mi, Yoksa keşif hareketlen yap mıştır. •=.v ıs ı: !er bütün d~~yanın Nazili . a ey 1 

Al ı 1 birlikte Sovyet Rusyaya sal- kametinde gece cereyan eden şıddetlı olduğunu gizliyemez, demokrat memlal 
dı man. ar a keyfiyetleri idi. muharebeler bu sabah ta devam etmiş- ketlerin müttehit cephesi kınlamaz. ı: -
r~cagı .. m~ beri Japon diolomatik tir. Polotzk istikametinde kıtalanmız yanlar ve Rumenler de dahil olına.k üze-

r 1 ~ 't;'n e~ lakin bu iki sual- garbi Drina hattını sa~lam bir surette re tehakküm altındaki bütün mılletler 
daa ıyb~ . ar '~;:'ış, lınak mümkiin tutarak düşmanın bütün taarruzlarını Nazilirin çukurunu kazmağa yardım et-

en ırıne sarı cevap a tardetmislel'dir. Bu nehir civannda Al- mektedir. 
olamamışb. .. .. b • manlar binlerce ceset bir çok harap ol-

. Yalnız şimdiye kadar udu pakt~n a- mruı tank ve tayyaı'.e bırakınıslardır ÇETE HARBINA DAİR 
nıleri olan .üc devletten ilı:isi, y~nı Al- Mutaarrızların bir çoğu me•a~larını. ALMANLARIN VERD!<'.';l 
k:,~ny; v.e Italya, Jaoonyanın •Çın har~- nehrin dibinde bulmuslardır. 5 Temmuz MALUMAT 

lar ~z=r~~alckınuv~frak old?guh·~~a e: akşamı Borisov istikametinde kıtalan- Berlin 6 (A.A) _ D.N.B. ajansı bil-
. . e urdııgu Nankm u m "ddetli muharebeler yapmı•lar ve d" · tinı tannna ı d d f B ı· ve mız sı · ırıyor: 

1 R ı~ıs ar ı. Bu e a er m , k bil taarruzlarda bulunmuşlardır. Dun burg mıntakasında bir A man oma, resnu Çin 1ı··k.. f 'n nezd•n mu a k e.ı· a k 1 
dek· s f ı · · u umc mı . - Muharebeler devam etme t ır. kamyonu şiddetle ateşe maruz • mı~-
h '. ı .. e 

1

~ ~rını geri ~ekmeğe ve Nank>tJ BYADA tır Bu vaziyet karşısında şoförler del'-ılirııkümebnı tanımaj!a knr,. "~•nıişler- BESARA tak ında süvari ve haİ kamyondan inerek mukabele etmlş-
. Besarabya mm as A 

- <;ONU 2 et SAYFADA _ [Sonu 2· mci Snlıijede ) - SONU 2 ci SAYFAD -

daha dayanır
larsa Almanlar 
~evşeyecek 

lngilizlere nazaran Al· 
manfar lıat'i zafer lıa· 
zanamadılar ve Rus 
~ete harbı usulü iyi 
neticeler veri~or,, 

Londra, 6 (A.A) - :Rus - Alman or
dulan arasında muharebeler başlıyalı 
iki hafta olmuştur_ Alman kıtaları bu . 
müddet zarfında kat'i zafer kazandıkla
rını iddia edemezler. Bilakis Alman mo
törlü kıtalannın hücumlarına karşı koy
ın:ık iı:in Rus!Ar taclından tatbik edi
len GeriJJa usulü iyi neticeler vermiş 
gibidir. 
STALiNİN EMRİ VE ALMANLAR 
Sta1in tarafından milletine, mecbur 

olunduğu takdirde bulunduğu mahalU 
terketmeden evvel her şeyi tahri P et- ı 
mesi hususunda verilen talimat Alınan 
mahfillerinde büyük bir hiddet teflit' 
etmişe benziyor. Bu da bu usulün Al: 
' - SONU 2 ci SAYFADA -

-------
Suri~ mt~ ı il'z Herıa. 

gişi devam edi~or 

... 
•ı . 6'l,(SJ.1'V 

,.• 
\ 

.KAP.koı: 

.. 
Alman _ Sovyet harp sahalarında harekatm inki§a/ şeklini t<ıkribt 

gösterir hııritc:ı 
surette 

D amur ırmaiı 
2eçildi, Barif 
işıral olundu 

Alman - Rus harbı bütün şiddetiyle ~ 
devam ediyor. Sovyet ordularının 22 ~ 
Haziran sabahından beri, evvelS hudut-
lar boyunca ve müstahkem hatlarda; OH DAKiKA 
sonra, geride Litvanya, Letonya, beyaz • •• • • • • • • • • 
Rusya, garbi Ukranya ve Galiçyada 
gösterdikleri cok şiddetli mukavemPt 
kırılmış ve Almanlar, tahminlerimiz 

-<>-- veçbile, bilhassa şimalde 3 Temrnuzdan-
fngflizler Beyruta ve beri Sovyetleri takibe baslam!§!ır. Bu
... bl ~ddetll gün Rus ordulannın, Baltıktan Karade
.a ra usşama ,, ni2e kadar, bütün cephede umumi ri-

hava hücumları yaptdar catleri artık bir emri vakidir. 
Kudüs, 6 (A.A) - Müttefikler Bey- Almanlar bu neticeye nasıl varabil-

rutun 15 kilometre cenubunda Damur diler? 
ırmağını geçmişlerdir. Tüdmürden ge- Almanlar bir hafta sustuktan •onra 
len müttefik kolu hiç bir mukavemet Rus barbına dair ilk haberleri 29 Razi
görmeden petrol borusunun 4 numaralı randa fevkalAde teblii(ler halinde nesre 
istasyonunu işgal etmiştir .. M~ttefiklı;r başlamışlardı. Bu teblij?lere göre, Al
Şam ile sahil ar~~ C~enın 10 J?- man uçak armadası 22 Haziran sabahı, 
!omet:re ~dar. şımali garbısınde Rarifi gün ağanrken, düşmanın üzerine atıl
ışgal etmişlerdir. .... • "'i mııı ve düşmanın sayıca üstün olmasına 

FRANSIZ RESru.ı TEBı.ı"' . . . rağmen aynı günün akşamına kadar lıa-
. Vişl, 6 (~) - ~sız tebliği: İngı: va hAkimiyetini elde etmi1f;ir. Bir gün

liz kuvvetlen cuma günü ve. cumartesı lük muharebeler neticesinde, Alnıan!ar 
sabahı ancak ı:ıek az terakki k~ydede- 1811 Sovyet uçağım tahrip ettiklerini, 
bilmişlerdir. Tüdmürli l.sgıı} etmiş ol~ bu rakamın 23 Haziranda 2582 ye ve 28 
İngiliz motörlü kuvvetleri Huı:ı>~_ isti] • SONU 2 · · SAYFADA _ f Sonu 2· mcı Sohıfeue - ıncı 

~talin hattında 

muharebeler 
devam ediyor 

5 temmuza kadar Rus· 
ıardan 300000 esir alındı 

Berlin 6 (A.A) - Resmt tebliğ: Şaik 
cephesinde muharebeler Stalin hattında 
devam etmektedir. 22 Hatirandan 5 
Temmuza kadar dilşmandan 300 bin 
esir alınınışt.r. 

Hava kuvvetlerimiz kıtaatmıızın ha
reHtına mühim surette müzaheret et
mekte olup attıkları bombalarla 500 
kamyon, 18 tren ve bir çok iltisak nok· 
talarmı tahrip etmişlerdir. 

Dün yerde ve havada olmak fuere 
281 düşman tayyaresi _lınluı edilmiştir. 
Zayiatımız 11 tayyaredir. 

Suriyede harp 
bitiyor mu? 

---<>----
Miitneııe· lcin tem slar· 

da bulunuluyor •• 
Londra 6 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansının Ankaradan aldığı bir habere 
göre müşahitler bir baltaya kadar Suri
yede bir mütareke imza edilirse bunu 
hayretle karşılamamak icap edeceği ınll
taleasında bulunuyorlar Daha fazla 
kan dökülmesine mani olınak için Surl
yede ve -Oaha baska yerlerde '11.0ktai na
zar teatileri olmaktadır. 



.·" ) . 
-{ " 

YENi AS'JR 1 TEMMUZ Pazartesi 1941 
AZ2 

ıA~RUPANıt<mMUAMMAsıt ', ŞEuia nABERLERi 
Vişi Fransasile 
Japonya 

" Nazi ,, Muamması! Avrupadantele- Gediz ·e Büyük Mendreste, 
--0---

Bu ilti de11letin rneralıla 
beklenen vaziyetıuı 

artılı anl~ılmış 
sayılabilir .. - 39 -

f AZAN: JULE:S RCMAtNS 
c- Ben b.inala.rdaki sa}onlarda,n biri- saiirlerimizden bazı sualler sormak ve 

ni kendilerine tahsis ederim. tctimaa .siz mc>r.aklarını izale etmek istiyot·lardı. 
riyaset -eaerSiniz. ~c;timada 1ıazır bulu- Misafirlerimiz Fran.::ız genclerinin bu 
nan gençler 'birbirleriııe sualler sorabi- arzr..sunu ın~nuniyctle kabul ettiler, 
lirler. Frau.."12 luıle!.i ro!ü~si karşısın- ve bu iınhnanda muvaffak oldul::ır. Na
'da, gencleriınizin mem1ekelleriD.e :§.•ap- .zi. .r~jiminde i!!Örülen ifratın, sa\nk -n
tı<Yı seyahat esnasında Almanların gös- ]imlerin ifratlarına karsı bir aksülamel, 
te> .. cli~i debdebeli lıüsnıi kabule mfüıa- vahut umumun mcnfaatlP.l'İne aykırı 
bih merasim vapamıvacafunur.ı Otto suiistimallere karsı hir a'k ültunel oldu
Ahm takdir edi)•Or Bu bir m.itıi haleti ~u. zamanla vati«İetin imikrar bulacağı 
ruhivedir. Fakat Abetz isine devam tezini müd<ıCaa ettiler. İtiraf edeyim ki 
edec-ekse, memleketine ka;.şı söyle di- aramızda bir anlasamamaz1ık çıkmasına 
yehilmelidir: mani olmak için verdikleri inıhata inan-

fon levazımı 
sretiriliyor Yeni su tesisatı bitirildi, L Btı.sta, tr /. ırı Safıif ede j 

&t :.ıiiyasi bacli&eyi •iiteakitt te J81Mm 
hariciye nazırı Matsuoka Japonyanın ta
kiıt e.tereği hareket tarzı ıbaldnnda b
nnnı ~ bulanduğumı SÖ)iemiş, fa.. 
kat .bu kararm ne olduiunu tasrih ey
:lememiştir. Söyleııis tanına ve Bedin 
ile lRolllawn Nanki:ni laıoına1anna ,._ 
lulmıa. ildi pakim binileri anmmda ... 
giiae kadar lıalledihnra~ buluaan bazı 
~ son <m ıtün içinde bir kara-

«hte Ft"ansad~n da .mukabele ıtör:rne- mış S?Öriinüvorıfok. Kasti, belki de müc
ğe ba~lıyoruz. E~er ~u mukab--le. A1- rimane emnivet ~e itminan hlSsi ııvan
manların çok ehemmiret verdikleri 9 dırmıstık. Bu hususta, sulhperverlikleri 
Temmuz hareketinin himayesinde ya1"1- Uİ!!'\maa aeık görüşlerinMn hiç bir fe .. 
lırsa. bunun ehemmiyeti nazarlannda dakarlı'kla bıılunmamış olanlar hüküm
on n:ıiı:lli art.ar. Her h.."llde bu nre~ !erini venuler. 
Otto Abetz'i memnun ctmis oluruz.> Alman gençleri de Fransız 9 Temmuz 

Muvah1t1.t ettim. ~anb pmlm. teskilalı h.:a~kmda ~Y'ı uahat ;sıetii1er. 
Her sey muntazam bir seki1de. hatta .Ar.:>ular.ını taimia. .etük. 
~amimi bir, hava içindi" cereyan etti. 9 Fevkalade memnun ve mütehassis 
Temmıu !.areb!ti Etrafmaa Mnesmiı:: -olan Otto A~ hu ictima ıdci~y1e 
olan F~ 1!'f'!'nen~ .A lmmı~vı:ı tcse'kkiirler1ni bi1clirmeX: için ziyareti
kıı~ı esaslt bir lıususiyeti yoktu Ham me .(!eldi. Mic:arere1in devaıru -0.ı;nı:ıc:mda 
etmek dea, çalısmalc istivOT"1ırrdt. Fa- ~endisivle müteaadit hususi mülakat
kat sa~ cenah ~enclilc hizoleri .:ır.asında ı~r ~aphk. Btt anamdan hoc:lcınmı.~. 
bile Nazi ideoloiizisine kar!?ı pek az te- Neşeli, sen bir adamdı. Bir zafım var
vecciih besl.~ ~ Naii refüniniıı dır. böyle iı»anhn severim. Sekten. :sıb
kUJhnd~ lbuı usUDere ~bilhassa h.atb, kırmızı sac1.ı. yüzü çilli. samimi. 
bu usUBeriJı müfrit tnahürlerifte br- ince simalı, tallı :se.c/Ii iiii. Ne~ ıile ~ 
şı . .ar.1kça ademi m~nu.ıllv.M dUJ'UYW- di.. Aslen F,ran.m flıunanı. yahut Alsas
du. KOl'DS\llarm.m. da1üll ıiS!ttine hrş- h OO:ı:wı mı.ih.t.emcl.dir. Bana çocuklıık 
ın111c ~ Fnmsız gmçlik mümes- '>e ~çlilc hayabm da anlattı. 
silterl etrafunda toplmar.ak Alman roi- - B f TM E Of -

BalıJıesil' 11e Afyon Ka
ralıisarda da telefonlar 
otomatifıleştirileceh 
Posta telgaf ve telefon umum müdür

lüğü, memlekete otomatik telefon tesi
satı yapmak ve :ın~v.eut şebekeleri te.vBi 
emek bakımından hazırladığı proje mu-
cibince çalışmalanna muntazaman Cle
vam etmektedir. 

Halen faaliyette bulunan otomatik te
sisata ilaveten Adana, Mersin, Kayseri, 
Afyonkarahisar, :Balıkesir, Bursa, Zon
guldak, Adapazarı, Çekirge, Kozlu ve 
izmitte otomaik telefon tesisatı yapmı
ya karar vermis ve bunlara ait plBıdarı 
haz-11.urufl:lr. Bu on bir mtotakaila ya
pılacak telefon 1Chekeleri o mıntakala
nn ihtiyacımı ltar,ııltyacalc -bİT 'halde 'bu
l ı ınac.aha. 

Bu tesisatı vücude getirmek için li
nm "01an ma!zme, alat ve -edevat Maca
ristana sipariş di!miştir. Önünmüzdeki 
aYlar içinde yeni şebekelere ait makine
lerin memleketimize ~et:rneceği ve der
hal faaliyete ~erek şebe1derin en kı
sa bir nmaruia tesisine çalışılacağı bil
dirilmektedir. 

Diğer taraftan htanbut - Arlb.ra tele 
fon şeb1cesinin tevsü ve diğer vilayetler
den bazılarını bu -şehdtey ihal etmek 
için lbtın olan maheıne de İngiltere.ye 
siJJ8l"İ$ edilıriiştir. Bu ma!zernenlıı de 
~lmesine intizar olunmaktadır. 

AlmPn taarruzu bu hızla devam ederse ••• 

Bu hafta içinde Moskov.a 
ve Leningrad düşebilir 

~--~~~~~~~~---~*~~·~~~~~--~~~ 
f Bastarolı 7. l."I ı;-,, ıfede l Sov)>etler birliği, bu harekeli !her ne b- taklıklariyle KarpaL dağları rıı.:asıncla. 

Haziraa akşamma kadar 4107 ye baliğ dar ileri gitmiş olan Alman zıriilı kuv- Alın.an \"e Slovak kıtulıırı. w..ağlılp diiş
olc!u~u bildirdiler. vetleırlııin piyade kuvvetleıinden ayrıl- manı Lemberg'in iki tarafından dcri!uya 

l\.tmanlann kızıl hava kuvvpt]erine ması şeklinde ve Alınanlar aleyhinde doğru takip clmiş; Dü.naburg ile Riga 
'1 günde ver.dirdilderl zayiatl:m birinci ~östeımişl.er ve bu vaziyetten istifade arasında Düna nehri Alm.ınlarca geniş 
güne ait nlcamın ııisbeten vüksek <>1- ıiçin şidi:Jclli mu'lal'bll taar.ruzlarla Al- bir cephe ile muhtelif yer1erinden geçi.i
mam. Alman taarruzunun Sovyet1erce man zırhtı ikuTvetlerinin, geriden takip miş ve nih~yet Biyollstok şarlunda ım.ah
~2 Haziranda beldenm.ediifuıi ve bu se- eden piyade kuvvetleriyle irtıöat peyda sur Rus ocdu '{!l"Unlanndan en büyüğü 
beple Alınan uçak kuvvetlerinin -Rnsbt- etmeler.ine mani olmağa gayret etmiş- imha edilerek 100000 esir alınmıştır. 
nnkini en ço1c: meydanlarda, yani yPrde lerse de Pripjet lbataldıklariyle BiyaHs- 1 Tcmnmza kadar Afmanlarm .a1dık
basmağa muvaffak olrluldaııını g&terir. tok .arasında 1kıilmış olan Sovyet ordula- lar.t veya tnhrip .ettikleri ıw-hh arabala-

Alman kara ordulan da. hav.a ktıv- n çemberlenmekten lrurtnlamamıŞl.ar- rm sayısı 5'17l e. toparınki de .233t e 
vetlerl gibi, 22 Haii!"an sabahı saat 3 11.e dır. Ondan :sonra. burada '(!\inlerle SÜ'l'e!l varrnışhr. Kezalik aynı müddet uı.rlın
genls bir cephe ile hududu ~e~ek te- 1kurtU1uş muharebe'leri <le Ruslara fayda daki Rus uc.a.k kayıpları t.akriben 5000 
bassüt1erlni bltirmekte olan düsman or- vermiyerek Scnrye.t ordularının etrafın- olmuştur. Esir .seyıst da 160,000 e çık
<lulannm içerilerine sa1i!1rmışlara1r. daki Alırum çemb~ıi günden güne da- mıstu- iki pek eheıımıiyetlidir. 
Dilsmanm kuvvetli hudut tahkimatının r.almıstı. 2 Temmuzıla forman.skta Aıman ıçe
bir 'kısmm1, dalla ilk muharebe ~im ün- Biy:alistok cebine tıkılmış olan Rus -0r- vi.rıne hare kati devaın etnıis. Pri"Dict ba
<ıe. <!üsilrıebilmisterdi. Fakat Aılman ta- du1amu .şimalden .saran Alman ~rhlı takalığının cenubunda Bolochov'da bü
arnmmun tamamiyle bir haShn se'illn- kuvvelleri ayın 27 sinde, MinSk bolge- vük bir zırhlı mulıarebesi -olarak yeni
Öe -.ald olmasına rai!men Sovv t ktt"Pla- sine vaımışlardı. Bu mUharebeler esna- den 100 Sovvet tankı tanrip eililmi~ ve 
rı, siln.tle dnran.mış'lar n neticede :aı;r smda muazzam So"Ye't zırhlı teşekkül- Dubno'da 120 Sovyet tankı zaptO'lun
telrntla tardolunan siddetli mukabil ta- leri, dahn bidayetten itibaren Alman or- mustur. Macar orousu & Karoat da;,la
am.ıdanfa botun.mm:,a'T'iit. Alman uçak dularının ileri yürüyi.\~Jerini akim hı- rm{n gccitlerini Galiçyaya doğru zorlı
filolat'ı, kara kuvvetlerinin harekahnıı rakmak için, müteaddit büyük taarruz- yarak Alman taarruzuna ayak uydur
Cla ~~ etmi~ ve düsrmın kavve'f:leri- 1ar ~·ap~r •e :ileriye gitmiş olan serl muştur. Aynı ijtiinde Alman - Rumen 
nitı mukav.eınftini kırmak hususunda Alman kuvvetlerinin .gerilerini kesnıe- kıta1an şimali MOli!n~dan Pntt neh-
kıymetli yardım!arda bulunmu5tur. ~. ve kendi kuvvetlerini ihatalardan rini geçerek sarık& yani Diııyester neh-* kurtar:nı.ağa ~lışmışlardır. Fa.kat Al- riııe doi!ru viirıhnüşlerclir. 

Baltık denizinden Gallçyaya kadar. man zırhlı v.e piyade kuvvetlerinin. tan- SON VAZIYET 
'.Alman _ Rus hudu'tlannı ~ecerek ilerli- ka karşı miidafaa silahlan pek bol ve Sovyet Ol'dular.ı. bütün cephede müt-
yen Almı:ın yürüviiş kol basılarma. düs- mükemmel olduihı Jıibi vasıfca da üstiin t.efik onfolaruı iaa'lTtımnu durduımm
maa ~ Hv.iranıla :şiddetli rmı'kahi1 ta- ol.an Alman. uoaklar.ı ve ruç.akcılan.. ka- varak bilakis k<-nd.i mukavemetlerinin 
anıız1ar yapnm ve buıtünClen itTharen ra or.dulııriv1e tlaiı:na misal te.~kiil ed.eoek tıamamiyle kınlClıihnı görünce umum~ 
iki tarafın r.;ıl or&ulan arasında. hemen surette mülremmei bir .iıı bicliği yapa- ricate •nsiamı<!Yarılır. Bu .sebenle A1-
<1aima .Alman'hnı:t lehinde neifice~en bildilderinden Sovyetlerin :askerce, ucak man ordulan 3 Temmu.Ma .şi.dd.all bir 
ço1<: siddetlt, a~tr ve kanlı biiyük mııha- ve tıırik<ıa malik:ıolduklan sayı üstlinlük- takibe başlamışfardır_ .Avni za.manaa 
rc-h"Ier cereyan etme~e bnı:lamıştır. N,._ le-ri netice itibarile 'flwda vermemiştir.. bay 'Sm1in ricat e3erken dü!mlana s-~rı
tekim kav.etti bir mih;bılıkem m~ki Fevkalade Alman tebli~lerine .göre. vaeak he!' şeybı ~riye .nakledilemediği 
olan Grodno daha 2~ Haziranda hücum- ilk dört muharebe giinünde orau tara- •akdirde, imlıumı em~. 
la zantolunmuc:tu. Brest _ Litovsk ta, P.n fından tahrio olunan Rus tankları 1200 e Ahnarı - Fin -orouian şimdi bütiiıı 
a~'t Al an ~uıt ımn&\hales!Yle ve ucak JilD1an tara'fından bozulanlar Fin - Rus hudtı!u bcrvunca ıtavnız edi-
24 'J.T"~• bi1cumh :ahmruştı. da 97 sa;rzya baliğ ohnustur. Alman tan"k vodar. N1ll'mansk bö~inden ileTli:ven 
Doj;ı Pr.myei!an Lhvanv~a pirmiş 'kuvvet1eri. de, Xomo civarında Sovyet '1\lman kolo'!'Clmıu lbu mevkim 200 km . 

olan Alman <Orduları şiodrfli muha~- munarebe arana tese'.kküTIPr1ne ka~ı ~adv cenubundaid K11ndalal:cha var
bP-lPrrle.n .sonr.a nudutm .t;ıkdben ~rı ve v.apmıs oldu1dan iki günlük muaızam mıstır. Onun hedl!!fi takriben l800 km. 
170 Km. ileride 'bulunan Kovno {Kau- bir tank meydan mubarebr-si netİC"esin- 1kadar daha cenupta bulunan Leningt'a
nas) ve Vilna sr>nirlerine rlP avnı pündP de muzaffer olmuşlar. ve 'hep Alman ~m sarkıdır. 
girnıicderdl Ondan sonr.n AlmaribtTın.. si- leb1i~leri.ne ~öre, mnteaailit Sovyet Lefunya - Sowet lmdudwm aqan si
nıa1de cüret1d1.r~n~ He-rlem""1PTine ne- 7.lrhlı kuvvetll"rl muhasara -eaiierek im- mıitt A!man cmiu1an, ~iş cımheile f,a. 
vam .pr.l•...re'k Ri" na Balba.ıt llökülnn Di.i- ha eililınislerdir. Bu mubarebede Af- 'lin!!Mlt - Kaleon~ c~esıne do~ ilPT
na Tlchrin.i ~i,. knc yerilen ~ecfilder1ni manlann eline sa!?lam -01ar;ık gece.71 lıas- ı,.mektea1"rler. M'in~ merinae-n sarltııı 
ve Duv~c;k (Tiiinabun!\ şeh,.;ni .de PTie- lıca J?anainı sunlarmış: 200 den fazla .::ıomı yi]r,.."1ven 'V'e Bere'T.ina nelırlni mi'l.. 
rine p .. ,..irdild.crini pfüi.iırüz. Brtiahi Sn'l- tank "f'!l :zu 'ağır), 150 'top ve 100 kadar t.eadd.it v.ırlı1ı ve mcrtörlii taarruzlı:ırfo 
yet oCJrrl '.farı ~.e zIThlı ;t.eır:ekkiillE'rivlp D omobil. crecen Alman orduları da su fında Din
Ur" 1< filnlan A1marilam.ı. ilPrlemelı?rine- Y'me fevkalide Alman itevli~erine veSterl if!~ Mos'kıma ııizerlne yürü
büt"in kır1."'vetl<>riv1e mani olmaya crılı"- ~.öre muharebenin i11c S gününde Al- ""D~eiirl~. Bu Alman Gl'İhrbın:nm 
m• 1 r. i kat "'tice.de va ricate mechur 'Tlanların eline 40000 den fai1a ~ dücı- '&tünde ricat ıeaeıı. Soweı or~hi1armih 
01 ' "l!' v 'ahııt 'Slltııda ve burııda iha- mliş ıv.e ele geçen lophr4a.n :şimdiliK !tesliınleır ~ d~e ml:ı:ilil aDmetle
t. Prlil.,.rek mnhv ve ec:ir olmu.,lardır 4100 adedi sırvılabllmiS&'- 46 ibmesi S2 ri iiyaaeılir. 

Pinsk (vE!".·a Printe't) ıtmt.ald11d:ıTınm tonlu"'k ıen * o1ma'k lilll!'Ze ıceman 2m GaJıcv.aaa da Nacar:la:r Lem:~ ıee
cc>n11bunda dn A1man or(lubrivle güzi- tank ta ya ta1uip ıedı1ınlı ~.sa!- nubımda Sbn:ıülava iüe Ko1mn:vavı :a1a-
'de Srıvvet kıtahın ımrı::mcfa !<lrldetli mu- lam olarak ele~· m ifl~- Mmanlarm lh~deli ıbit-
h rE'h~~ <ıhnus ıve Lem ~n!~m nrbm- • 'taN So~ .ıar.ı!u1arma hiç bir luıtta dnr-
Cla inc:a P.dilmis ohn en Jwv.ve11i ve en Dilı:lden :sonra, Ahnım. ıve ~ iha- ~ iim"kl:m Y.Prmiy.eıc:ek surette. r.tr'llll 
a ri Sovvct • 'hk"Amlan Alımm1ar 'tarıı- va ve bra ormrlarıı Ye Dlhlı kol ıonhı- ~ seıi turr.mhnm bir bma haThıde 
fınrl11n h\.iı::Tlm~a :zamolunmuStu. A:vn• hm .ar.asında Şiddetli ımücadele &ıha lbes ıd.aima onhrm ara'lar.ma so'kma1dm.d.ı:r. 
z<!""\raın11 A11T'mı zniıh kuvv.e'tJeri. iL;e .. ..rnn deqm ıe'l:rriistir. Bu m··ntı1eıt udim- & znhlı tiimmı :gnrobm, Simdı1ik Pri,p
lıi "Tin'tn Volhv?ıva\Ta l"~k J .. "Utsk rfa Gal'cvada Letn.ber.g ıve Baltı'lc: gb;_ f!'!t btttak1ildamım "sima1mMıı:ı u· 1k -
üzerin ll"ll .,.,.., b n~ ilmPmiı::ler.di ıve Hnde L1bau A'hnanhrca .ahıımş; Al- l\Ioskovav.a doimı ıve ~un'!:an I.;uts:1c -
Alman b:ıva kuvveflerl bu jl!"rlemeJ~ man - Fin bb.Jannm ıtaarrum., mnal 'ltiev iSt.ücamamıie .siddetli ıtak.i.p ve 
t . ·..fi su vaT'drm. ı<tmiı.1erdiT. l-ıuz denliin~f'!l 'Pln1anıUv.a körfezine b- bımk'Ierini ;ırçmikltıihrbr. 
.Mm~nbrnı G odtıo'nırn Buanovi~ ıiar, bütlin "Fnı - .Hm hndndu boyunca A.lm11ft taauuz 1l'e italdnlerl $imdive 

ve- Rr~ - Litov..-ktan Pmsk v.e Luts'k ~aı;lam ~ Fnmsa, ~er~ Siya~ ımü- lr:&!ıtır ld. hma devam ıe1ti!i takaiTde. 
U7. rine mütend..t"t z~rnlı bıarrurlaT1m nasehetleri:ril ~ Almaıı zıırhh ıvP ~arım ve Leriin~m bu hafta 
i]r>ri ür leri Bivalistok sehrinin sark makbıeli ~ V~ ıg:ritmb ~ uliişım!led 'ft in ..a:r.ede So.y~ 
ve cenup ı:;arl-:ında iki Sovyet orducru- Serl'zina nehrine varmş. Let.ocya.nm nrdularmın "tam bir .inhiEamı bek fon e
n un çemberlenme-sini mucip olmuştur. merkezi Riga zaptolunmuş, Pripjet ba- bilir. 

merasimle açılacak 
5 senede 50 mUyon lira ile ~apdaealı sa tesıs.tı 

IG)'llJaa da ita........._ 
Nafıa vekaleti, memleket.in muhtelif rada bulunan elmA bahrelttüıe su telr· n .. bınnuş ıwe JQOAy.amn da ü('tll 

mıntakalıu·ında bir müddetten beri de- ziatı başlamışl.ır. palda sallabtiai lf';)'it ~ ıeWuiwma 
vam eden sulama tesisatının inşasını ik- MERSJN VE TA'RSUSTA ~mek llizmulu. ~ 
mal etmiştir. Yapılan kanal, baraj ve Önü.miizcleki sene içinde Tarsuslab. -:.... Japon- A.vnı,_ ihu1nnm lb.._, __ _ 
regülltöder vasıt.asiyle binler.e.e aönüm Mersine kadar olaa bsnıın tamamını mı ;:.;.., ftal~ın e;.-Mı!ı rOlii 4e1-"; 
arazinin sulanması imkanı artık hasıl verilecektir. 'Xesisatm bir kaç ay için;-~. 
olmuş bıulu.runaktadır. de ikmaline intizar olunı:rulktadır. Ahnaıılarına liizunı göreceii dakika. 

Gediz havzasmdaki 'Menemen ovası- BİRİNCİ BES sENEıJıt J'BOGBAM Ya balar Japonya lıareketm blaeak ve 
na ait tesisatla Büyük Menderesteki Nafıa vekaletln!.n 5{) milyon lira sar· icap ettiği günde Sovyetlere sark hu-
Horsunlu ve Kuyucak kısımlarından fetmek suretiyle beş sene içinde lruyiik dadUDdaıa y.iikleıwcel-18-. 
~Nazilliye ~t' olan kısmm da te- stı tesisleri yaprnak Çn lıazıdaclı!ı ka- Mat.nobmn MMbva& irma1afıiı 
sr-atı bitmiştir. Onümüzdeki hafta için- nun layihası Büyük Millet Meclisindeki ı>alrl hemen hemen kıymetini kaybet. 
de bu mmla.kalarda büyüle merasim ya- alakadar encümenlerde :tetkik olunmak- mek yoluna girmis sayıtaınlir. 
pı1acak ve buradaki tarl:.ılara istenildiği tadır. !Bu rw-a ile bilhassa Orta .Anadı>- Y. A. 
kadar su \·ermek mümkün olacaktır. luda büyiik tesisatm inşasına başlana-

Menderes!n sol tarafında Pir1ebey tes- caktır. Verilen ınaW:ıruua nazal'an bu 50 
mi:ve olunan kısının da tesisatı ikmal milyon lU-a ile l.S36.000 dek.ar baiakbk 
edilmiştir. Bol su~'& bvu.şa.eak: olan ıkw·utulacak, 1.364.000 dekar arazi fe
mın"takalar at'a.c;ında burası da bulun- ye7..andan masun bulundurulacaktır. 
maktadır. 5.735.000 dekar arazi d~ tamamen su-

Gediz üzerindeki SusığırW<: havzasın· ya kavusınuş olacaktır. 
daki Kemalpasa. Kaı·adere. Manyas ve :!·İNCİ 5 SENELİK PROGRAl\l 
Karacabey ovalarına da derbal su veri- İkinci beş sıe~lik 11rogram 1947 seıne--
1ebihnesi için büyük bir gayret sarfedil- :sinde tamamlanmış olacaktır. Binlerce 
mektediı-. diinüm batak.lak. kUl1.lhılmak 'Slll'eli,le 
NİGDEOE ziraate elverişli arazi kazanılacak ve 
D:ğer taraftan N,mde.de J;apılm.ı.ş olan nuntakalardaki köylüler sıtma hastalı

su barajt inşaaiı da tamaıril.an.mış \'e :bu- ğındm lwıW.1m~ ıoJacaklarclır. 
~...ı:~~~~..cocc:aaaac· : a:aaaıx 

/ngilizlere göre Soo yet harp tebliği 
f Bnı:t(lrntı 1. ri ~,.fı;ıp(lp l 1 Rn"1"ımf1 l n .(:,,J.;fot?" 1 

ro.an oriiularını maruz bulundurduğu DIV1NA NEHRİ HAVALtStNDE 
müskiilatı gösterir. Bizzat Alman ,gaze- Polotsk b5lgesinae dÜ§man garb1 Dı-
te1erinc1e Ruslar tarafından :tamamiyle vlııayı geçmeğe te.~ebbUs etmiştir. Ener
tahrip cdi1en köylere dair hir ~ok }'azı- ]ik bir mukabil hücum naticesin3e kıta
lar ç1kınah."tadır. D~r taraflan Rusya- fanmı:r. düşmanı bu neıhrin cenup sahi
da hasat azami sürat1e yapılmak'ta, mah- Hne atın1ııtır. 
ı:;ulün en seri suretle kaldU'llına.>1 ve StDDETLt MUHAREBELER 
nnkli için bütün vasıtalar, hatta tayya- Lepel bölgesinde kıtalarınuz hattın 

Şart BIP.b0r1inde ıitlletll 
m uharelJB1er nıuuar 

-<>---
[ Rnstnrnf· 1 t"İ ~a1tifede ] 

zırhlı lm\'vetlerden mürekkep .mlihim 
bir Alman - Rwnoo gı·uhu. Bertse ..istika
ıneti.ııde taarruza teşebbüs ctmjşse da 
düşmaıım bu isHkametıeki laarrudarı
na ht3laııı.m.ı.z: ;p& .şidde.tl.i bir mu.kav~ 
met ~rerek mani. o1mak.taıhr. 

'TAYYARE ZAYİATI 
Yapılan tetkikat ne.liceW:ıde 4 Tem

muz günü düşürülen -Oi.işman tayyar.ele
rim evrelki tehliğde b.i.ldirildiği gibi 
43 o.lmayıp .61 olduğu anlasılmı~ır. Bi
zi:ın z.ayi~bın.ız 29 tay.Yaredir. 

-------
lm~.nı~rın erisinde 

çete harbı şiddetlendi 
ı't'!ler kullanılmaktadır. Bir çok orman- her noktasını muannidane müdafaa et-
larda, bilhassa Lotsk onnan mmtaka- melde V'e miihiıu düşman mo~·iı1ü fJr- f Ba<>ftım1• 1 r' d ·l"W!~ l 
sıuda çıkan ~;angın1arm devam etmek- ka1armm tazyikine aay::ınmaktadır. Bo- terse de, dört Alman "3 Bot.şevik•in di-

l d dd tli h -.....:A... " ne -düsrm,i..<:tür. le olduğu hI!dirilivor. Biifün bu haber- risov bö gesin c şi e · mu ıu~ucıcr 
ier Staliııin 11;erdiğ.i emrin nıu\•affakı- ol.maktadır. Kıtalanmız burada mu'ka- Bi1~hara oradan geçen Ahnan kıtalan 
yetle tatb=k edilmekte olduğunu ~öste- bil hücuma geçmiştir. Topçumuz, tank- Bo~e-rik müfrezesine ateş etrriişltır ve 
riyor. Hatta bizzat kendi memleketle- bnnuz ve hava kuVlrellerimiz dii~ a- millreze kaem~ğa meebı:r ?~t~. 

· • ...:_ı!L'- • • •-'--'b' ın· • na aNır zaviat venfüımekteılir. Sovyet askerlerı Alman -esır1eorım.n uçu• 
rmın .zen!';uu.uuerının La!U'l ı ıemr ı ~ Ü öla'" ::...t-. ~- .a- - l 
a n i 1 • -sterdiği d· - S TANK b!HA EDtLDt nf L ~:n1'9":r...,. v:o1ı aueu A .. man 

lrnt. sefi etrafındaki birli~ni ve Rus &bruisk bölgesin.de kıta!arunız bü- aı:ıa ıı<:an zayı cı.m1ş omasına ~en 
milletinin esare :e düSmemek için iher şe- tün ihücmnlan muvaffa'kıye'tle tardet- kurtu1muş'tur. 
yi yapm ı.k hususundaki sarsılmaz mi.'ilerdir. B11 bölg~ıle clli düsman tan'kı ---------------
ni göstemıektedir. tahrip edilmi.s'tir. Yine bu blögeile düs-

• mana oıerdirilen zavi.at düsmanın faa1i-
MOTÖRLÜ Hf C tıın.ARIN yelini .az:altmıstır. Ta.raııopÖl böl~e:tlnde 
IJEVAM Mi'.DDETİ! ıkıtakı.rının: şiddetle muharebelere <!~ 
cı'laymisq ~zetcsinin St0kho1nı mu· vanı etmektedir. Kıtalanmız mühim 7.30 Program 1\"e ımem1eket saat ayarı, 

hnhiri Fransa .mai!b1p olduktan. srumı ıdüsman motörlii ciiziilamlarınm hü- 7.33 Müzik .u1. :l.45 Ajans habetleıi 8.0D 
hir Atman ~cneralinin söylrii,ği u söz- cum1 ı-mm öniine J!ecmislerair. Müzik pi. .8.30 .. 8 45 E\ri.n saati 12.30 
teri Jbatırlatmaktadır : ~er mntörlü 'l'e YEN:t ALM..\N HüCUMLARI Program w.c memleket saat ay.arı 12.33 
zırhh nnsnrlarm !f'cvlkalide si.ddelli bil- 5 Temmuz sabahı dt4;man Novograd- Müzik : Fasıl .sarkılan 12.45 Ajans ha-
cuın!ara df!VBm etmclcri icap etseydi o Volensk iStik:ametindeı motörlü cüzü- berleri U.00 .Müzik : Fasıl şaı·lalan .de
zaman iba hücumlar bir 1ınfta -daha aYDİ taınlarivle hüeumlarına yen.iden ba_<;!a .. vnmı .. 13.15 -14.00 Müzik pl. 18.00 P_rog
siddellc idame ed"lcmdi. Ç:iiukii mo- mıstır. Novo:zrnd - Volens'k m.ikamefu:ı- ıram ve memleket 'Saat ayan 18 OJ Mü-
törHi vımta1arın 0 'Vakit bir tıererıe ta- de muh~rebeler de:v.am etmektedir. 'Zik pl. 18~0 Konusnıa ': Memleket poıs-
miri icap eieeekti. SOVYET HA VA HÜCUMLARI tası lBM> Müzik : V.iyalonsel &Glo: Caba 

Öyle samlıyor 'ki ~imdi !luslar biT Gtindüz lhan ku~etlm:miz 'lhi~m ~usret ~ayar .. 19.0~. ~on us~ ı(Mehme-
hafta daha ıdapnnbna Alınan metöt- tanlda.ı·rn ı1.-e :ı:notörJiı ıkoUarma muvaf- din saati) •. J.9.15 Müzik : Koy havam 
1ü :vnsıtalnTı tamiTe mulıtaç tJir vaziyete fa~;s•et!e hü:ıı:nbr yapmış: ~~· 1.~.30 ~eke:t .~at :ay.ar.ı -ve ajans ha
düserektir. Bn ıda onlarm barntt "\'e Sulin.a ;ve Plo~ı ~umen sehhienm bom- hederi. .19.'4.S ~uzık : ~':l ~ 2t.l5 
abhş 'ddetlerhri "Draltacaktır. baıdıman etmiştir. Ra4yo gazetesı .aG.45 . Bir halle 

_.. fü"rküsi.i ıi:iğreıııiyanıı: : Haftanın ıtü:rküsü 

RUSLARIN ıl\~"EvWA'ft 
Rus ordulanıım mükemmel nıanevi

yıtı ve Polonva, Fransa seferlerinden 
ne derece ıistifade ettikleri iki tıaftnian 
beri dİişlnanm .insmn ns>tığı lıiiL'IUlila
ra mukabelede l!ÖstcrdiMeri so~ukk'ln· 
lıhkla tC7.IWiir chnistir. 811 ınu'ka'1ane
tin gittik~ fın:181aşao~'lllt tahmin et
mek doğru olur. 

Suri yede /ngiliz f
•f•r. Kaleden ka1eye. • .ll.00 .ZU.Sat ıtakvimi 
~ ve~ mahsulleri borsasa :'2Ll.Q MY... 

le vişi devam edi vor zik : Solo şarkılar 21.25 K'QDDŞD1a{ Hot
lxş) :2L45 .Müzik : Radyo sezıfıni ,er. 

f Btı<:'ltı:roj 1 M ~ 1J 0 f(.'(1P 1 kesfrası.22.iO Memleket saM ayarı, ajans 
k · d kı'be o k'l kad 'habet-Jeri, baırsalar fiatleri.. :22.45 Müzik 
am~~~ e taı..:,::J_ 3..ı,_ t omctre ar ,pl.12.2.ıiS _ 23:-00 Varıı.nki program ve b-

araz.ı -zanauıu.ııwıw::rwr. 

Dirizuru muhasara eden kol şimali ..,_~ __ · -----------
garbiye doğru bir kaç ıhafif cüzütan Kf•ACA 
gtndenn.işir. Üç ~ evvel Oeziren!s:ı •- • 

RUS KADINLARININ AZMİ mal kısmına ~irmiş olan kuvvetli ıno- • • • • • • • " 
Sovyet btalaruı.ın mukavemet hissi törlü kol ancak Kamişliye kadar terak-

crkeklere nıünımıar Olma.Y11> 1aaa..ıar da ki edebilmistir. GeneraJ Kiizan Dirllı" 
---10-~ -

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 
.ayni derecede azimle t'arpısmaktadır. !M:ercayum bölgesinde karsılıklı top
Alkazar İspan:vol ~azetesinin Berlin mu- çu faaliyeti olmuştur. ~iliderin Cczzi
habiri Em bııbnlaruun bT1 ~i neye ~ptı~ hücum .geri ?UskürWlmiiş-
ömıeldıe ft si_yle .ıc..~ : Baza b- tlir. Toıpçamuz mfüecarize aiıı' inyı;plar Gen.er.al Di.riği bvhettik. .Bunun tees. 
lelerile şimiliyc kaanr erKeklerclc '.bile veırdirıuistir. sürıü btiıiln h.mir wJwyci.iyle Ege böl,ge-
~iiriiınmnh! 'lbir l?iMet ve teheıniide iNGİL'İZ DONANMASININ ATEŞİ sini bısm1$.br.. Evet . .bütün mülhakatta. 
~arpıs• bdmiann 'ftliidafa •erlı:t'leri- Sahilde 1ngiliz f:1osu ıcuma gunü .oğ- İzmir muhitinde umwni ıb1r elem hil-
.ni işgal ettikleri görüleyor4u. leClen sonra nctimsi.r. o1ara'k: Damur üze- küm .sü.r.eyor. Ruhu şadolswı.. 

rindeki mevzilerimizi bombardıman et- Bundan ıbilmem .kaç sene eVVcl İr.an 
ALMANLAR NE DİYOR? 
Ahı:ıan DoyQe Algema;r;ne gazetesi de 

beklemni:v:en bir vaziyetten ıbahsctmck
te ~ Rusların göster.dikleri .muamıida
ne mukavemetin Alınanları daimi .suret
te muharebeye ilk tahmin ed.i.ld.i;ğind.cn 
f azJa .asker sevkine mecbw: bırakbğını 
tasrih etmektedir. 

mistir. Sahinşahı ıbazr.etlcri .Atatürk.ün misafiri 
03ğer bölgelerde byde değer bir şey olarak İz.mire ;gelmiş, $eh ir ~osunda 

;vOktur. bir f!:arden ;parti ll.erilıni$ti. Kfıum n:rik 
!HAVA. MIJHAKEREIERİ mada İzmir 'alL<ıi sıfatı ıile şen, neşeli, 
!Beyr.ı:ıt dün gece şiddetli b!r .haıra hü- misafir ağırlıyoı", iE!trafa her .zamanki gi.

cuımma ıruırm 1\aılm.ı.ı:;tır. T.rablussam da bi ,şe!tar.ct sacıy.ordu. Bir aralık hü.fede 
bombarclımmı. edilmistir .. Hava ikund- !$ahin.şah hazretleri Atatiirkc rahmetli 
lerınıiz <ı:l:u.Tmlldmı tdüşmanm ztrhlı kol- ıgencıral .icin aÇok Dirile adam» dedi . .Bu 
lannı 'Ve Tü.dı:nür •civaımdaki düşman kelimenin o .zaman .p.ek munis olmıy.an 

SABOTAJ llABEKETLmÜ askeri tahassiitlerini bombardmıan et- hecelerini sah .b.au.etlcri ıtekrarlıvarak 
Tavmis ~azctesi Stali.n.ir:ı .nutkunda ta- mi.ştir. Dm !İngiliz ıbıyy:aut:5İ düsüriilmüş- Dirıikin dir-i ve canlı manasına Türkce 

l:mkküın .altı:mi;ı buJıman milletll!f Jıme- tür. ofüuğunu sövlem!sti .. Ertesi gün bu sü-
lesir.:ı.i.n Rusy.anm müttefiki olduklanru :BE\1B..UT .BALKI DAl'iLARDA. ituıılarda vKfizım Dirik P~· diye bir 
söylerken hata etmemis olduğunu kay- Berl!n, 1> .(A~~ - D. N. iB. :ajansı bent yazmış, bu sıfatın kendisine sov.a
dediyor. Her halde Stalinin davetine ce- bildiriyor : Ingiliz hava kı:t\o·vet1erinin dı Dhnası münasin olacağını ilerilte sür
VBP teşkil eden bir çok sabotaj hadise- Becrutu bom.bard.ımam Lübnan halkı miisl:üm .. Rnbm~i gener.al yazımı oku
lerinin vukuu \>ildirilmektedir. üzeninde <fena bir tesir yap~. Halk ıyru:ak beni caihrmıs. 11&na .ad bulduğu-

Tas ajansının verdiği bir habere ~öre ı::dhri terkederek dıiğlam iltica etmekte- nuzdan tesekkür ederim, .cok .iyi, çok: 
Skoda iabrilcalarmda bir ıÇOk toplar kul- dir. isnbetliıı demiş, zarif b;r nilkte ile de : 
!anılmaz hale sokulmuştur. Hollandada 1NGtL1Z iLERLEYtŞl cıBana ad .koymuş .olmanın sihrjyetini 
vatmıperver isciler bir A.lmnn. ki~yevi BERDEVAM muhafaza edeceğim• sö7.lerini iHl, .. e et-
mnddeıler fabr.ikasında yangın ~karmış- Kucliis 6 (Radyo $,22.il.5) - Kahirede misti. 
laMır. P-01onyalılar yolların .kenarma ,neşredilen resm.1 tebliğ: Tüdmürden General Dirik hayata ililima diri .ola
g!zleaerek .&manvadan Almanyaya gi- Humusa .doğru ne.rliym motör.ize kuv- rak a:vak uydurmuştu. Eserleri de, kcn
dıen ve .petrcıd taşıy.aıt samıç ıkUIG'wıla- vetler hareke1ılorinde :ın.ülıim in'kisnflar disi de bi.iyiiktür. Aziz a·uhtmu hürmet-
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1 TEMMUZ Pazartesi ıtt41 

Alman bafkum andan
lığının hususi tebliği 

[ B~tnrafı 1. ci Sahifede 1 
ri komünistlere kar~ı Avrupa mücade
lesine iştirak etıvek üzere gönnllii kıta
ları teşkiline karar vermişlerdir. Bun
lar Sovyeilcre karşı mücadele cephesin
de Fransayı temsil edecek ve Avrupa 
medeniyetini muhafaza için mücadeleye 
iştirak edeceklerdir. KayıUar bu par; 
t.ılerin şubelerinde ve Paristeki hu.<usı 
büroda yapılacaktır. 

BELGRADDA 
YENİ İDAMLAR . 
Belgrad, 6 (A.A) - Sa~yeUibalıkkay-

ııaklardan bildlrildil!ine göre wr . 
ve sabotaj yanmai!a hıızıı:l~an ıs komü. 
nist ve yahudi cumartesı l(Un!i kurşuna 
dizilerek idam edilmlslerdlr. 
a:: tıunn1ıı,•tt1•n•ııııınııututtı•-•••11n111111u111 1: 

i Satı,ık Kamron i 
§ Gayet az kuUanılmış bir çok yedek § 
5 paıı:alan mevcut mamtla çalışır § 
: BENZ - MERCEDES - marka beş E 
5 tonlulı: yük kamyonu satılıktır. Mat- § 
5 baanuza milracaat. ~ 
§ 1-5 (1518) ; 
:,n•11ını1111ııt•ttıoı•ı•n11tıı•ı••••nnnn111t1111111 -

tzMtR TtCAREl' MAHKEMF..SIN
OEN: 

tzmlnl.e Çatalkaya hanında komisyon
cu Fuat Atay tarafından verilen istid•
da 18-6-941 tarihinde devlet deniz yol
ları id•reslnin İzmir vapurunun ikinci 
seferinde 5245 sayılı konsimentosuyfa 
fzmirden lstanbula yükledi~ 60 çuval 
çeltik İzmir vapuruyla sevkedilmiş ise 
ae bu mala ait konsimentonun zıya• 
u!h'amış olduıtundan bahisle iptali iste
llllmfl olmakla icra kılınan tetkikatta 
mezkı1r 60 çuval çeltiğe ait konsimento 
aureti ibraz edilmiş oldulhmdan ticaret 
kanununun 638 inci maddesi mucibine• 
zıyaa ul(radığı iddia olunan konsimen
tonun 45 gün zarfında mahkemeye ib
raz olunması ve ibraz edilmediği takdir
ae bu müddetin hitamında kon<imento
nun iptaline karar veril•ro$ ilAn olu-
nur. 5-6-7 2532 (150~l 

lzmir Kız kole
Ji talebesine 

• . ecek ve bu hususta 
Bütün!~eye gır talebenin 16 temmuz 

yardım istiyecck B 30 da Kollej Mil-
19·il tarihinde. saat t edeb:Icceği ilan 
dUrlüğiloe mUracaa 4 - 7 
olunur. 

l llllıl "'"'nı ı ııınııı ı ıuııııııuınuıtnııt: 
= ,11111111 = 
§ SA'J'ILIK ESYA ~ - -§ Japonyadan ııetirilen en son moda§ 
§ kadın sabahlıkları ve pijamalıın er- § 
§ kekler için rop dö şambrlar ve masa§ 
§ örtüleri, Japon isi kahve f\ncanları ;: 
E5!1/941 den 1017/941 tarih'ne ka-E 
§dar ucuz fiatle satılıktır. § 
§ ADRFS : Ba•mnhane Gaziler cad- § 
Edesi tSMAİL HAKKI URLU otelin-§ 
§de 78 numara.. E = 1 - 3 (1512) • § : · .. .. . ın· ·· ı · · ·, · .,.. ,., ••• ~ -

tZMtR CEZA VE TEVKiF EVi 
MüDüRLüOüNON EKMEK ILANI 

1 - lzmir ccu ve tevkif evinin 
1/6/941 gününden Mavıs/942 sonuna 
kadar bir senelik ekmek ihtiyacı olan 
beheri 960 gram itibarivle sartnamede 
vazıh şartlar ıfahilinde s0 hirde çıkan tek 
tip ekmel!in 20 j!'iln müddPlle ve kapalı 
zarf usulil ile miinaka<aya çıkarıl"l'u;-
tır. .. .. 

2 - thale 10/Temmuz/941 ~unune 

rastlayan Persembe vünü saat}.~ te. lz
mir ceza ve tevkif evi miidiirlüt!U daıre
<inde toplanan komisvonda yanılacak
tır. 

3 - İstekliler 13000 lira muhammen 
bedelin yüzde yedi bucuk hesabiyle 9!!i 
Hra muvakkaten tPminat verecektır. 
Tahmin edilen senelik ekmek mikdarı 
108333 kilodur. 

4 - Teklif mektupl.rı 10/Temmuz941 
Persembe ıılinU saat 14 de kadar sıra 
No. lu makbuz mukahil;n~e 2 ci mad
dede yazılı yerde toplanan komisyon 
re-isine vereceklerdir. 

5 - Şartnameyi görm~k ve fazla iza
hat almak isteyenler mesai saatlerd• 
Bahribaba civarındaki ce7.a ve tevkif 
evi müdürliil!üne müraraatları ilan olu-
nur. 25, 29. 3, 7 2~37 (ldl~l 

TURKİYE DEMİR VE CELİJ< FAU tK _LARI 
MUESSESESİ MUDtlRLVGVNDEN : 

S Müterdrn J proje ressamı 11e S malıine 
ressamı afınacalıtır •• 

1 - Müessesemizde münhal bulunan barem harici müt•rcimlikl ere 
kadro münhalabna ve ırö•terelecekleri ehliyete göre 21 O liraya kadar ücretle 
3 İngilizce, 1 Almanca v~ 1 de F ranBızca mütercim alınacaktır. 

2 - Müeueaemizin Tesimhanelerinde iıtihdam edilmek Üzere. bar~m 
harici 170 liraya kadar ücretle l proje ressamı ile kadro münahnlatına göre 
100 ilô. 140 liraya karlar ücretli (barrm harici) 3 makine re .. amı alınacak
tır. 

ARANILAN ŞARTLAR 
A - Fili askerlik hizmetini ifa etmiş olmak 
B - 40 ya,ını teraVÜz etmcmit bulunmak tarttır. 
lateklilcrin, Ankarada Sümer bank omumt müdürlüi(üne, f~tanbulda Sü

mer bank lıtanbul ~ube•in~ ve KaTahükte mür,.,.r-,.e mtidürlüğünc mliracaat
la tedarik edebilecekleri it talepname!eTine aşağıda yazılı vesaiki veya 11u
Tetlerini bağlıyarak en !!Ol: 20/7 /941 tarihine kadar mÜe••e•e müdürlüğüne 
müracaatları; 

l - Tahsil veoılı:ası 
2 - Hizmet vesikası 
3 - Polis iyi hal '18hadetnameııi 
4 - Nüfus hüvtyet cüzdanı ve aıkerlilc terhiı vesikası 
5 - Sıhhat rap•>ru 
6 - 3 boy 8 veallcalık fotoğnf 7 10 13 

Vifa11et Da· i EnrifmenfndP.!I: . . 
.f:t.rei hususiye vil&.yete ait o]up her tür]ü sıhhı tertibatı havı ~ers;?am.a 

kaza91nda kBin otel ve gazino demir bas eşyası ile birlikte ve .fl.r.nevı 200 lı
ra kira bedeli üzerinden bir yıl müddetle kiraya verilmek Üzere 29 /~ ~941 
tarihinden itibaren 15ırün müddetle ilôn edilmiştir. Kira ~artlannı 01,-ren
mek İ•tİyenlerin her gün muhasebeyi hu!'ı:U!i!İye rnüdüiyeti varidat kale-mine 
ve kirasına talip olanlann ihale tarihi o lan 14/711941 tarihine mü•adif Pa· 
zarteıi günü aaat 11 de % 7,5 depozito makbuzları ile birlikte vilayet dai-
mi encümenine müracaatları. 2 5 5 4 ( 15 2 1 ) 

Camaıtı Tuzlası Mitdü .. lü~nden: 
Tuzlı.mız için mübayaa edilecek 129 metre ~ikftp kerest(':ye ihale gunu 

olan 4/7 /941 de talip çıkmadığınd•n bir ay müddetle pazarlığa konmuş
tur. lıteklilerin 4/6/941 pazartesi saat 14 e kadar her ııün müdürlüğümüze 
müracaatlan . 7 10 2549 ( 1522) 

Camaltı tuzlası miidi' rl .. ~ünden 
Tuzlamızca rnübayaa olunacak 6 adet hayvanın pazarlı1': ~nü olan 30 16/ 

941 de talip zuhur etmediifinden pazarlık on bet gÜn temdit edilmşiıir. is
teklilerin 14/7/ 941 saat 14 te hayvanları ile birlikte miidürlüvii""ü,de mü-
teşekkil komhyona müracaatları. 3 7 l O 2505 ( 1466) 

rıtR.K Mft.A.Rtli' CEMİYETİ EGE LİSE~i MU· 
DVRLUl:VNDEN: 

ikmal kursları 16 Temmuzdan itibaren liııemizde bıuıl&yacaktır. 
ikmale kalan talebelerimiz bu kurslar• devam etmek iizere her gün öğleden 

evvel lisemize müracaatlan leyli talebe mektepte hlabili •. 
6, 7, 2569 (1517) 

tzmir muhasebei has sive müd ·· ri etinden: 
Mehmetçe'nin müterakim bina vt'rgisi borcundan doloyı haciz edilmiş 

olRn ve topu kaydına naz&ran Umurbey mahalleıiniıı 14 39 ada 24 par~elini 
:ı~kll eden plvarle ıokai'ında 21/23 numarada ve hazine' maliyeye satış be- ı 
1 j~JdJ.n 37441 lira 18 kl~ruş ve belediveye tanzifat ve tenvirat ru~umundan 

-120
1~Ô 4.

1 kuruoa mukabil mahcuz bulunan ve 1500 lira iradı gayri safili 
v e J lıra ~ıym~tindr-ki ettk.i buz fabrik:un ve rnüşttmil8.tından bahc.e ile 
~erunun r a ~e, cu~ elah sabite ve makina1an mülkiyetinin satışı için vil8.yet 
ıdare h<."y t tı kararıylc 21 gün rnüdd~tlc müzayedeye çıkarılmıştır. Talplerin 
t•mirıat akçeleriyle birlikte 23/7 /941 t•rihinde saat 16 da idore hevPtine 
müracaatları ilan olunur. 3 7 25 03 ( 146 7) 

İstanbul BPledivesfrııden : 
Taksim meyd>nlvle Taksim bahçe•i ansındaki lnönii gezisi yollarının isti

nat duvarlnrı ve ttıfe-rnıatı in!taatt kapalı z.arf usu;ü ile ıektııiltmeye konulmuş.
tur. Keşif bedeli 78477 lira 92 kuru~ ve ılk temınatı 5173 lira 69 kuruştur. 
~Iuka~~le. eksiltme hayınd1rlık işleri genel hu"u~i ve fenni oartnarne1eri. pro
Je ~•şıl_ hüla•aıiyle buna münferi diğer evrak 392 kuruş mukabilinde beledi
ye do~ ı!leri müdürlüğünden verilecektir. ihale 16/7 /941 cuma günü aaat 15 
te •ımı e .. • 'lk · kb k . ncurnende l-apılacaktır. Talıp1enn ı temınat ma uzu veya me .. 
tupları ıhale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen işleri müdürlüiiüne mü
ra~aatla al•caklan fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalan im
za ı şart.ıa."'e ve konunen ibrazı IRzım diğer vesaik ile 2490 numaralı kanu-
nunun tarıfatı · k la ih 1 " ·· at ] 5 d k çev~eaıllde mazırlayacaklorı teklif me tup rını a e gunu sa-

• adar doım· .. 1 . lb d ı encumene verm~ en zı:n ır. 
4 7 11 li 2514 (1497) 

YENi A.SIR - •• •• uzum tarım sa-Izmir lııcir ve 
tış kooperatifleri birli~inden: 

Müllnkattald kooperatiflerimizde çalıştırılmak üzere orta, lise ve ticaret mek
tebi mezunlarından imtihanla muhasebe aitajyer' alınacaktır. 

imtihan 12/ 7 / 94 i cumartesi ıaat 14 te yapılacaktır. lstelı:.lilerln imtihana 
kabul ..-raitini öğrenmelı:. üzere birliğim'ze müracaatları. 5 7 2546 ( 1509) 

Mahdnt me•ullyetli Garp Linyitleri ;şJetıneai 
Tntanlt 

Telııraf adresi: 

lJnvit fav~n1ı. 4 5 6 7 8 (1496) 

Ro1'1!011a Zirraat Mefıtebi Müdür!~.ğünden: 

Kilo 
Fi 
Kr. 

Cinsi 
% 7,5 ilk 
Teminatı 
Lira Kr. 

(Aedet) 2'ln00-3 I 000 12 Ririnci nevi ekmek 279 00 
5000- 6000 51 Kovun eti 229 50 
1 000- 1 5 00 41 Dana eti 46 12 
2000- 250C 46 Tosya pirinci 66 25 
2000-- 250() 160 Sadeyağ (Urfa) 300 00 
500- 60C 62 7rvtiny•ğ (2,5 asit) 37 20 

2000- 250C 6.50 Patates 12 19 
1000- 1200 47 Toz şeker 42 30 
1000- 1200 24 Knru fasuh•e (Horoz) 21 60 
800- 100'1 36 M•k•rna (ekstra) 26 50 

25000 1.50 ~nb•lık me~e odunu 26 12 
(Ton) 20 1475 M•rlen ki\mürü (Zonguldak) 22 12 
(Ton) 10 2650 Kok kömürü 19 67 

Mektebimizin 94 1 mali yıh ihtivacı iC"İn yukarıda cinı ve miktarları yazılı 
erzak ve mahrukat 2 /7 1941 tarihinden itibaren 15 l!'Ün müddetle açık eksilt
meye konulmu• olup 1617 /941 cuma !'İinü •oal 15.30 da mektepte mütetek
Jdl ~rıtın elma komioıyonunda ek.tııiltmell'ri vap1lAcRi.{1ndan taliplerin mezkUr gün 
ve aerıttt"" e~reti tt-rninatlarını İzmir mekl"''"'ler muha.aebec:.iliO:i veznesine yatıra-
1&k mf"kbuzunun komİ'JYona vermf"lrri. Bu i~e ait ş.artnamt'leri görmek isti
yen1er her şrün mektep müdürlüğüne miir,,.caAtları ilir. olunur. 

2 7 1~ 16 2473 (1460) 
~~~~~~~~~~-~~~~~·~~~~~·~·~~~~~--•-M 

;c." .. ~'!1'~~,, ,«' .... ~~ ,ilf.•o"'cı'°"''"'er Arttırma 11e Efı· 
~iftmc 1{01911· yon••t1don: 

Cin•i Azı Çoifu M. Fiyatı M. Teminat şekli 

Ke•ilm~ odun 76 90 4 50 
I< r <ilmomi• orl"n 2000 27'0 4 50 1163 25 kapalı 
l\I· n""l kX.,,iirli ?1000 d'i'iOO 06 18/ 7/ 941 cuma 9aat 15 ,30 

S·hhi miif"ııı..tt f",~1,.rin 1 Q4 I mali yılı odun ve mangal kömürü ihtiyaçlan 
k~ ?"'> alı ,. .. ,. f u ;ıulii ile f"k ııı i1ımeye konulmustur. 

1 - ~"' t..c:i ltrne C i'ı:ı oP-Jıınfl ~ ~1l,lı ~ t vr ictimai: muavenet miidürlüı'fü hl· 
na•·rı~ ' k,.r,.lu komi <vımrla 1817 /!141 cuma günü saat 15.30 da yapılacaktır 

2 - İstckliler;rı tekl'Oerini havi za rflon ihale $aatinden bir saat evvel 
m;ı kbuz mnkf' hilindl"': kon1i ..,,ıona vermeleri. 

3 - l•tekliler 941 vılı ticaret odası ve•ikalariyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı v esikalar ve muvakkat garanti ve bRnka mf'ktuplannı kanalı zarfların 
içine kovmaln lazımdır. 7 12 2566 ( 1520) 

iz,,.;,,. DeftP.l'l'J~rb,..•~ an : 
1 - Maliye meslt'k mektebi için hari(ten lise ve orta mektep mezunu 

0)11nlRrdan müsabaka ile telebc alınttcaktır. 
2 - l.iıe ve orta mr.ktcp mezunlnrı tahriri ve ıifahi olmak üzere ayn 

ayrı imtihArut. tibi tutulacaktır. 
3 - 'f'ahriri imtihan 28/Temmuz/941 pazarte~i günü, tifahi imtihan 

30 / temmu7/941 ça""amh;:1. günü saat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir günde ikmal edilmcZ11.e- imtihana müteakip günlerde fasılasız olark de
vam olunncektır. 

4 - imtihan, hesap, tarih, coğufya ve medent bilgilerden yapılacak
tır-

5 - Müsabakada kazananlardan •VV eln ortadan yüksek tahsili olanlar 
teroih olıınac"ktır Bunların ad• di alim ı"8 baliğ olmadıi!ı taktirde orta tahs!li 
olanlardan vrkaletçe tesbit edilecek dereceyi almış olanlar mektebe kayot 
olıınacaklardır. 

6 - tmtahana girecf'klerin: 
a) 16 yasmdan kücük ve 2 5 yatından büyük olmamaları prttır. 
b) Askerlik çağında olanların askerliğini yapmlJ veya 8Ahrlikle alaka

ları bulunmamış olmak lazımdır (Mü•ccel olanlar kabul edilemez
ler). 

1 - Orta tahsili olanlardan mektebi muvaffakiyetle bitirenler (20) li
ra maaş vey• ( 75) lira ücretle, Lise tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
(25) lira maaş veya (65) lira ücr.ıle maliye memuru tayin edilecekledi.r 

6 - Moktebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebelere tedri.at ve staj müd
dt-tince mekıep yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalmalan
na oöre yf"'vmive mukabili ayda 20 ~ 30 lira verilecektir. 

9 - Mii•abaka imtah2nında muvaffalc olup ta mektebe kabullerine 
Vf"k51etç..e- karar verilenlerin rapor, taahhüt senedi ve saire gibi kendilerine 
bildHl.cek evrakı b•şkaca defterd.rhğa tevdi etmeleri lizmıdır. 

1 O - Talip ol•nların 4, 5 X 6 eb'adında iki fotoğraf, nüfus hüviyet 
ciizdan1arı, a11kcrlik çağır.da olanların a"kerlik durumunu ll'Österlr vesika. 
tahsil derecesini vö,.,terir tasdilcname veva ,ahadetnamt")eri ile birlikte niha· 
yet 25/temmuz/941 cuma ııünü saat 17 ye kadar i.tlda ile defterdarlığa. 
müracaat etmeleri lazımdır. Vesikaları nokaan olanlar veya bu tarihten son
ra müracaat •denlerin talepleri kabul edilmiyecektir. 

Kf"yfiyet H~n olunur. 
1 ı o 15 21 22 21 24 25 vıı 2515 (1519) 

~~~~~~~~~~~~~~~-- . 
t'>'Mtıl mor <'l)tVl"<::tNn"RN: 
1 - Atatürl<: müzesi hin•sının .ıvn, 

hadano ve vanlı bova<ı ile tas t•ml•l•n
"Ylesi ıribi bazı t~mir~t1nın 'vauılmnsı. 
fon Meri miHiill!i'ti1nd•1d ke<if ve •nrt
namPsi VPrhi1e erılc "1.:-cıHtnıevP kon11l
nıu"111r Ke<if bedeli lfi?t l;ra 44 kurus 
~ııvnkknt teminotı 121 ı;._ 61 kunı<ttır. 
'rali lcrin temir..Htı ölSlPilE'n evvPl ic; 
"'~nlca~nna. v,,h,.arpk n1akhu'71arfl.,, ih:1le 
tarihi nhıı .14 .79~1 Pnnrl••i gUnil saat 
lR rla P""r-üml\nrıı miiracaıttl~n. 
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İÇ HASTALIKLARI llfÜTEHASSISl 

DP. re11fifı Ra.şit Vysaı 
Her gün Hasta kabul eder. 

Muayenehane: Kestelli caddesi No. 62 

Pastacı fırını yanında 

TELEFON: 4360 

Kendinizde 
ruzda 

SAIJIFE ı 
w * 

veya oçuklan
~ördn~ÜnÜz 

1 
Balsizlik, Kan ... lık. Hazımsızlık, Kann alnlan, Karın şişmeleri, Burun 

makad kaşırım-. Oburluk. Daş dönmesi, Salya aknı.sı, Saraya benzer 
sinir halleri, Gece korkulan. Görmede, işitmede bczulduk. ıı:ibl gayri 

tabii beller; 
Bunlar yeyip içilen aeırlerln temiz ve saf olmamasından dolayı barsak· 

larda yetişip llreyen ve kanlarunızı emen 1JOlucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alıruz .. Ve içindeki tarife mucibin
ce kullanınız.. Derhal lrurtuluısunıız.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

8antq, 
c . 

ismine 
·Dikkat 

ORDV HASTA BAIUCI HEM.ŞİKELER OKVLV• 
HA A1T BAZI 1ZAHAT 

Ve oJıuJa Jıayıt ve Jıa.bul şartları 
1 - Ordumuza huta bakıcı ve hemıire yetiıtirme!< lizere Ankarada M. 

M. V. tarafından 1939 een ... ınrl .. açılmış olan haıta bakıcı ve h•mılreler olı:.u
luna bu sene de 50 talebe alınacı.kbr. Okula girmek arzu edenler. bulundulı:.· 
lan mahallin nllliğ!n~. kaymakamlığına veya aokerlik •ubelerlne dilek~ ile 
müracaat edecelı:.lerdlr. 

2 - 3433 aayolı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, mem<K 
olup tekaüdiye alacalı:.lardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu h8Atahaneleri1'
de yapacalı:.lar, ondan ıonl"il arzu edorleroe memlekettekı bütün aıhlıt tetelı:.kül
ler kendilerine açılı:. olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 ıene olup, bu müddet içinde okurlara r.yda beı Ura 
harçlık verilecek. la~e ve ilbaalan tamamen okula ait olocaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa ıröre 20 lin uli uıaattaa 
başlamak üzere maaı alacaklar ve bu milı:tar gittikçe çoğalacakbr: bu saman 
dahi İaşe, giydlrme ve bnnnma orduya ait olact.kbr. 

6 - Okul 1 5 Eylül 1941 de tedri••ta başlıyacaktır, 
7 - Okula kayot ve le.bul $artlan şunlardır: 
a - Türkiye cUmhurJyeti tebaa11ndan olmak ve Türk İrkından buluıımalt. 
b - Sıhhatı yerinde olmak v~ durumu her iklimde vazife rönneye mUııal.t 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane aıhht heyeti raporu ile teoblt e~ 
m•k ve evralı:.a bağlamak lazımdır). 

c - Okurun yaıı on altıdan .,ağı ve yirmi ikiden yukari olmıyacabr. 
d - Kendlııl, ana ve b:obası iffet ~lıllnden olmak (bu vaziyet pollııce teY• 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsili'1i bithm4 olmak (eleme imtihıınlannda mıı

vaffak olmak şarttır) veya bu d.rec.de tahsil gördüğü !.hat etmek (tasdik· 
name veva bunun tasdikli bir •ureti muameleli evrakına eklenecektir. )' 

f - Evli veya nisanlı bulunmam~k (evvelce evlenip boşananlarla kocul 
ölmüı olan kabul edilir) buna alt medeni hali bildirir mU.blt e.-rak keza ek
lenecektir. 

it - Okur aıhhi ııebepler dı.,mda okulu kendiliğinden terk ettiği, evlenn-4. 
sur.ti ile veya diğer inribatt sebeplerle okuldan çıkanJ..lığı, altı senelik meo
burl hizmetini yapmadığı veya tam3mlamadığı, ve yahut sıhhl sebepler dı
şında okudan çıkonldığı takdirde t•hakkuk ettirilerek mektep masraflanni 
tamamen ödeyeceğine ve göstt>ı-diVi vceikalann tamamen doğru olduğuna 
dair noterlilcten tasdikli ve kefilli bir taahhütname ver•cektir 

6 - Yukandald ••ra.lti haiz olan okur, okula imtihan.oız olarak kabul edi
lecektir. 

9 - Yukandaki maddeler mucib•nce evrakınİn muamelesini hltirenlel'
den, vilayet, veya kaza, merk~zlerlnde oturanlar bu makamlar veya a.skel'
lik şubeleri vaaıt8BI ile evraklannı ,ı,,vrudan dc.ğnıya Ankara merltez huta
hane•i ha• tabibi ve olcul müdürlüi\iı ,e gönderileceklerdir. 

1 O - Müracaatlann Ağustos 1941 nihayetine kadar aona enlirilmeal ll• 
zımd ır. 

11 - Okurlann kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihleri ayni 
makamlar tarı.fından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anka.oya kad.u gelmek va 
okulda tekrar yapılacak .,hhl mnavcne n•tleeıl haotalıklan tebeyyün eden
lerin meml•ketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralar, kendilerine 
alt o]e.,ktır. 

Ankara Merkez Haat>hane•i Bas Tabibi ve okul müdürtı albay 
Dr, Saban Barutçu 

17 20 2' 26 29/Msyİs. l 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Harlran 
ve l 4 7 10 13 16 l'I 22 25 28ffemuz ve 1 4 7 10 n 16 19 

22 25 26 30/Ağu•to•/1941 180~ 1111) 

A:vııtın vll~VP.ti alıa Mi1d ;,.Ji'f!tbt"1en : 
KAoalt zari usulf\vle eksiltme ilAnı.. 

1 - Eksiltmeye konulan is: Natllll - Bozd~n yolunun 15+000-19+080 ld.
lometreleri arasında 18595 lira 34 kuruş keşif bedelli şose e.911Slı tamiratı lLı 
17 + 245 te 1.00 ilk bir menfez in"8atı. 

2 - Bu l•e ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık isleri genel sartnamesi 
D - Tesvlvei tUrabiye sose ve klrır!r ~aotına alt fenni şartname 
E - Keşif hülisa cetveli ve silsilei fiyat 
hteyenlerin bu ıartname ve evrakı nafıa mUdUrlUğUnde görebilirler. 

3 - Ehiltme 24-7-941 tarihinde Per•embe gÜnü 18at 16 da villyet dainıt eQ' 
cilmeninı1e vapılacaktır. 

4 - Ek<iltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye l!i...,bilmek icin isteklilerin 1394.65 liralık muvakkat teminat 

vermesi ve Aydın vilayetinden ihal~den 8 )!Ün evvel bu is için alınmış mllteahc 
bitlik vrsiknsı ve ticaret odası vesikası bulunması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplnn 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi enc!imenlne getirilerek encümen rci.sljğ;ine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet UçilncU maddede 
yazılı saata k"dar gelmiş olması ve dı.ş zarfın milbilr mumu ile iyice kııpatıl
m~ olmAsı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

29-3-7-11 2433 (1457) 

İstanbul Belediyesinden 
Belediye bududu dahilindeki bazı şoselerin katran bitüm mahlGtlyle kap

lanma91 İşi kapalı zarf u•ulü ile ebiltmeye konulmu•tur. Keşif bedeli 24.622 
lira 40 kuru, ve ilk teminatı 1846 lira 66 kuruştur. Mukavele eksiltme Bayon
dırlık işleri genel, huau•t, ve fennt şartnameleri proje keşif hüb•a.!yle buna 
müteferri diğer evrak 123 kuruş mukabilinde fen iıl•ri müdürlüğünden veri
lcc•ktir. 

ihale 14/7 /941 pazarteııi günü aaat 15 ıe nimi encümene yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 6 gün evvel be
lediye fen işleri müdürlüirone miiracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 Y'• 
lına ait ticaret odaın ve.si1c:alan imzalı sartname ve kanunen ibrazı lizıms:?'Plcn dl· • 
ğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çcVTesind~ hazırlavacRklan tek. .. 
lik mektuplann ihale günü aaat 14 de kadar daimt encümene vermel•ri lazım-
dır. 26 2 7 il 2375 (1442) 

2 - Namık Kemal rn•h>ll•<i 41~ sayı
lı "'1knkt>n itibaren 4?5. 42q .oovılı so
ka'klorla Korotcne mahallosl 5!>9 snvılı 
ı::oltakta kFtnflli7rt~nn vant1rılma!li1. fen 
'•leri miidiirlüÖ'llnd•kl ·kosif ve .arlna
mesl verhile arık •hiltmeve konulmus
tur. Kesif bedeli 972 lira 95 kurııstur. 
Vluvakknt teminatı 72 lira 97 )rurustur. 
Talinlerin teminatı önleden evvel i~ ban
knsına yahrıırıık m•kbu•lariyle ihale ta
rihi olan 14-7-941 Pa•artesi günü saat 
16 da erı,.iimrne mürncaatları, 

Kemal K. Aktaş 

3 - 57x41 eb'adında 220 adet matbu 
d'e-fter qatın alınması, yazı iı::leri m\idilr
liiifündeki şartnamesi vechile açık ek
$iltmevP konulmuc;tur. MuhammPn be
deli 1100 lira muvakkat teminatı 82 lira 
50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş banka.,na yatırıırak mnkbuzla
riyle ihale tarihi olan 14-6-941 Pazarte
si günil sa•t 16 da encümen• mliracaat-
lan. 28-3-7-12 (1445) 

ı-:iıaı Eczanesi 
FenNti GözliifıçUlölı Şubesi.. 

Güneş 11e Spo,. gözlöfderfnln e11 son model 
11e şekUlerf-
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RUSLARA BAlltlRSA 1~an ~azetesininl RUSLAR ÇAllŞMIŞ~iR j Kıbrısa yeni bir hava 
hücumu yapıldı 

bir makalesi Alman hı..dutla- Al 
1 

b •.•• k Almaiı paraşüt-
T k - K fk d b. k man ar uyu ··1 • t ... ür iyenin, a as- rın a ır ço h t .k t çu erın yap ı2ı 

SON I-IA.BER 

Ith a li t çoğalmağa başladı 

Basradan bir çok eşya
nın celbi mümkün oldu 

ya ve Musul petrollf!- d asara ı a e - k• 1 k 
ri üzerindeki hakla- tayyare me~r a- t•kı • • •• eş ıya ı ve 
rından bahsediyor 1 1 erını soy- casusluk! 

nı y~ş ar liyorlar 
Polonya, Besarabya ve Liyon. 6 (AA) - Ofi ajansı bildiri

}'Or: 

Ttı.n gazetesinde •Türkiyl'rıin vaziye
ti• bas lığı altında yazdığı bir makalede 
Morıs Bemo diyor ki : · 

Baıtılı eyaıetıerinde es· LEFKOSAYA EN AGlR CAPTA 
hiden ve simdi mevcut BOMBALAR ATILDI 

Üc büyük muharip devlete resmi mu
"hedelerlc bağlı bulunan T'ıirkiye bu 
muahedelere riayet etmek ve bitaraflığı
nı muhafaza azmindeclir. 

24 mart 1941 de Ankara ile Moskova 
ıırasında akdedilen anlaşmanın metnini 
hatırlattıktan sonra Tan gazetesi yazı
sına şöyle devam ecliyor : 

Bu karşılıklı anlayış ve bitaraflığın 
Boğazlar rejimi üzerinde nasıl bir tesir 
yapacağı düşünülmüştü. Bu hususta ilk 
sürülen faraziyeler Türk efkılrı umumi
yesinde şiddetli akisler uyandırmış ve 
Türk gazeteleri Boğazları açmak ve ka
pamak ancak Türkiyeyi al&kadar eden 
bir iş olduğunu yazmışlardı. 

Ve hakikat te Türk matbuatının yaz
dı~~ gibidir. 

Montrö muahedesi hükümlerinin ça
bucak unutulmuş olmasına hayret et
mek lılzımdır. Bu mukavelenin 20 inci 
maddesine göre Türkiye muharip oldu
ğu takdirde harp gemilerin'n Boğazlar
dan gecmesini münhasıran Türkiye ta
yir. edecektir. Yine ayni muahedenin 
21 inci maddesine göre de e~er Ti_irkive 
kendini tehdit altında görürse 20 inci 
madde hükümlerini tatbik edehilccek
fü. Bugünkü şartların Türkiyenin 21 
inci madde hükümlerini ileri sürmesine 
müsait olduğu inkAr götürmez. Manına
fih bu, Türkiye tarafından ittihaz olu
nan v87.iyeti tutmak kolav bir sev de
ğildir. 

Suriyeye İngiliz kıtaıarının girisi esa
ren muhasamatı Türkiyenin cenup hu
dutlarına yaklastırmıstı. Alman - Rus 
muha•nınatı Türkiyenin Karadeniz ve 
Kafkasyadaki vaziyetini bir kat daha 
sıkıntılı bir hale koydu .. 

Bundan bir kaç gün evvel Moskova
dan gelen bir haberde Batum limanını 
müdafaa için alınan bir takım tedbirler 
zikrediliyordu. Mal<lm oldul\u üzere 
Hazer denizini Karadenize bai!Jıvan ve 
BakO. petrollerini nakleden yol Batuma 
müntehi olmaktadır. 1921 de Kars mua
hedesince Türkiye Batum şehrini ve li
manını terkeyleıniştir .. Gürcistanın Sov
yetler birliğine iltihakı üzerine Türki
yenin Gürcistan lehine yapb~ fedaklir
lıklardan istifade eyledi. Ancak Türkiye 
bir şartla Batumu Gilrcistana terket
mişti. Türkiye Batum limanını hiç bir 
vergi vermeksizin keneli ticaret ihtiync
lan için kullanacaktı. Demek ki Batuır 
bir nevi Türk limanı olarak kalıyordu 
Bilılhare 1926 da Ankara hükümeti Mu
sulun Iraka yani İngiltereye aiclivetini 
tanıdıktan sonra Gergük petrollerinder> 
mahrum kaldı. 

BatumA akan petrolden kendine hisse 
çıkarmağı arastirdı. 

Kafkasva. Rus _ Türk menfaatlerinin 
karma karışık olduğu bir yerdir .. Ve bu 
esasen girift olan vaziyeti hiç te kolay
laşbracak mahiyette değildir. 

---- ---
Almanlar bir hayli 

incıiliz vaoaru 
tahrip etınlşler-

Berlin. 6 ( A.A) - 6 temmuzda dört 
bin tonluk bir düşman ticaret gemisi 
Alman savaş tayyareleri tarafından İn
g:liz sahilinin cenubu garbi<inde babrıl
mışbr. Yecli bin tonluk diiter bir vapur 
da o kadar ağır hasara uğrablmıştır ki 
yana yatnuş ve yavaş yavaş batmağa 

başlamıstır. 

UZUN MENZİLLİ TOPLARIN 
MÜDAHALESİ 

Berlin. 6 ( A.A) - Uzun menzilli Al
man bataryaları 5 temmuz sabahı Duvr 
istikametinde ilerliven bir düsman va
pur kafilesini bombardıman etmlsler ve 
kafileyi geri dönmeğe mecbur etmişler
dir. 

ALMAN RESMİ TEBLİ{;i 

meydanlar ne hat'lnr? 
Berlin, 6 (A.A) - Sovyetler birnği 

Polonyayı, Besarabyayı ve Baltık eya-
letlerini işgal ettiğinden beri Alman hu
dudu üzerindeki Sovyet tayyare mey
danları müthiş surette arttırılmıstır. Bc
sarabya işgal edilmeden evvel bu mın
takacla yalnız dört Sovyet tayyare mey
danı varken şimdi 151 tayyare meyda
nı bulunmaktadır. Eski palonvada ev
velce bulunmakta olan 43 tavyare mey
danı yerine şimdi burada 348 tayyare 
meydanı vücuda getirilmistir. L:tvan 8 

yada sekiz tayyare mevdanı varken 
şimdi 88 tayyare meydanı mevcuttur. 
Letonyadaki tayyare meydanlarının 
adedi evvelce 13 tü. Şimdi ise 70 tir .. 

Estonvada 10 tayyare nıeydanı vardı. 
Şimdi 77 tayyare mevdanı vardır. -----
ıtalgan resmi teblf'i 

------<<>----

lngilizler Bin~a
zi ve Dernevi 
ha' adaıı bom

baladı a~ 

MiHVER DE T"BRUK MEVZl· 
LERINE VE LIMANINA 

HÜCUM ETTi 
__,~ 

Roma, 6 (A.A) - ltalyan umumi 
karargahının tebliği: Şimali Afrikada 
topçumuz Tobruk yakınında iki düşman 
topçu batarya mevziini tahrip etmiş ve 
limandaki gemileri bombardıman etmiş
tir. Mihver tayyare teşekkülleri linman 
tesiaatına ve limanda bulunan gemilere, 
topçu mevzilerine, yiyecek depo)arına 
ve kışlalara taarruzda bulunarak infilak
lar ve büyük yangılar çıkarmı~lardır. Li
manda küçük bir vapur babrılmıştır. 

iNGILiZ HOCUMLARl 
Dü1'man tayyarecileri Bingazi ve Der

'leye hücum etmişlerdir. Şarki Afrika
".!a Sidamo ve Gala mıntakalarında kah
ramanca harp eden kıtalarımız esasen 
'Tlevcudiyetleri pek azalmış ve yiyecek
siz ve cephanesiz kalmış olduklarından 
~ayısı mütemadiyen artan düqman kuv
vetlerine harp merasimiyle teslime mec
bur omuşlardır. Bunlar !onuna kadar 

mukavemet etmisler ve en sonunda düş
mana ağır zaviata mal olan bir harp 
vermişlerdir. Gonda ve diğer mıntaka
larda mukavemet dc.-:vam etmektedir. 

ALMAN RESMİ TEBLİ0i 
Berlin, 6 (A.A) - Resmt tebliğ: Şi

mali Afrikada bir İnıtiliz tank hücumu 
toncularınuz tarafından tarded!lmiştir .. 
Pike tayyarelerimiz Tobruk limanını 
bombardıman ebnişlerdir. 

9 i t 11l 1
'"'" ,. ... ~erali 

t e$lim o,du.. 
Kahire 6 (A.A) - Habe~istanda ye

niden 9 İtalyan generali teslim olmuş
tur. 

---- ---
}~ırvatıslanda

ki Ukranyalı
lar ve harp 

Berlin. 6 (A.A) - Resmi teblii!; : 
Atlantikte denizalblanmız 33800 ton- Eli silah tutanlar Bolşe

luk 6 gemi batırmıslardır. Hava kuvvet-1 Vilılere fıarŞt nönüflü 
)erimiz de ayrıca 11000 tonluk vapur ha- gs ... e.,.elı_;;. 
tırmıslardır. ııu " .. ~ .. 

Tayyarelerimiz zayiata uğramaksızın --<>---
Mans üzerinde dört İngiliz av tayyaresi Zagrep, 6 (A.A) - Hırvatistanda 
düsürmüslerdir. Bolşevik tedhişinden evvel geçenlerde 

Berlin, 6 (AA) - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre 4 emmuz
da Kıbrısa yapılan şiddetli hava taarru
zunda Lefkoşe tayyaTe m~ydanı en ağır 
çapta bombalarla büyük bir muvaffa
kıyetle bombardıman edilmi•lir. Şimal 

kısmında yolun her iki tarafında düşman 
mevzi ve barakalarına isabetler mü~
hede edilmiştir. Keşif tayyarelerinin 
t;ektif?i fotoğraflara bakılırsa düşman 
pek büyük hasarlara uğramıştır. 

İKİ 'Cİ BİR HÜCUJ\t YAPILDI 
Lefkose. 6 (A.A) - Kıbrıs adası dün 

gece yeniden bombardıman edilmiştir .. 
Lefkose üzerine iki dizi bomba düsmüş
tür. Diğer bombalar deniz açıklarına 
atılmıstır. Ne hasar, ne de insanca zayi
at olmustur. 

-------
Akde izde ueP.i ınoiliz 

muvaff akı:·etıeri 

Italvanların iki 
kruvazörlE ri 

batırıldı 
--<>-----· 

Aslıeri levazım nalıle· 
den iic İ*alynn nP.misi de 

imha olundu-
--<>-

Kudüs 6 (Radyo - S. 22.15) - İngiliz 
amirallık dairesinin tebliği: 

Akdenizde faaliyette bulunan İn~iliz 
deni•altıları 29 Haziranda dört destro
yerin refakatinde giden 9 bin tonluk 
Garizza İtalyan kruvazörüne iki torbil 
isabet ettirınislerdir. İsabet eden torpil
lerle cephanelik ateş almış ve düı;man 
gemisi batmıştır. 

Di~er deni7_altılarımız da 9 bin tonluk 
bir ttalvan ~avaş kruvazörünil torpille 
bahrmıslardır. 
Ayrıca 6 bin tonluk düşman levazim 

l(emi•iyle 1600 tonluk bir gemi bir ftal
yan levazim ü.c;süne malzeme nakleder
ken batırılmıslardır. 

8 bin tonluk bir İta lvan levazim gemi
si ne ayrıca babrılmıştır. 

Tomil isaoctiyle havava yük•elen du
man sütunları görüldii~ için bu gemi
n;n mühimmat taşıdığı zannedilmekte
dir. 

ln2iliz tavvare
ler; Lil d~mir 

f c.brikalarına 
hi!cum etti 

A lmanya UzPrlne yapı· 
1 lan alıında 1 inqiliz tay· 

y aresi düşürüldü 
~ 

Londra 6 (A.A) - Londrada öğrenil
diğine göre İngiliz ağır bombardıman 
tavvareleri avcıların himayesinde olarak 
Lilde mühim demir fabrikalarını bom
balamışlar ve isabetler kaydetmişlerdir. 

ALMAN RESMİ TEBL1Ct 
Berlin 6 (A.A) - Dlin gece İngiliz 

tayyareleri ~arbt Almanyaya infilak ve 
yangın bombaları atmıslardır. Siviller
den ölü ve yaralı vardır. 

Alman gece avcıları lnıtiliz tayyarele-
rinden birisini dii•ürmüslerdir. 

7 tNGtLtZ TAYYARESt 
DüSüRüLDü 
Berlin 6 (A.A) - D.N.B. ajansının 

bilclirdiğine göre Alman gece avcıları 
dün gece Almanyaya akın yapan yedi 
İngiliz tayyaresini düşürmüşlerclir. 

---- ---
11.ir ~ansız balıkçı 
pp_:;.,.~ hat•.,..•"1•$.· 
Visi, 6 ( A.A) - Pöti Pariziven l(a•e

tesine ~öre bir balıkçı gemisi Atlant'.k 
•ahillerinde bir İnıtiliz tayyaresi tara
:hndan batırılmısbr. Geminin sahibi ve 
bir denizci ölmüstür. 

kaçıp gelen on binlerce Ukranyalı bu
lunmaktadır. Eli silılh tutan hemer> he
men bütün Ukranyahlar derhal Bol e
vikliğe karşı harp etmek için gönüllü 
kaydedilmislerdir. Bu suretle Hırvatis
tandaki Ukranyalılardan mürekkep bir 
gönüllü heveti scleriycsi te,;kjlf dü<ü
nülmektedir. 

ALMANYAYA YAPILAN HÜCUM 
HAKKINDA TAFSİLAT 
Kudüs 6 (Rodyo - S. 22.15) - tn!(iliz 

hava nezaretinin tebliği: Dün gece tay
varPIPrimiz narlak bir ay ışıltı altında 
Rerlin~en 120 kilometre mesafede bulu
nan Mfl;;.deburf!u bombard1man etmis
lerilir, Garbi Almanyada Osteburg ve 
BIM'es te bombardıman eclilmistir. Bu
ralarıla mühim hasarlar ika edilmistir 
Sim•li Fransadaki tavyare meydanları 
da bombalanmıştır. Bu harekattan ü~ 
tavvar,.,miz clönmemi~tir. 

---<>---
---- ---

İNGİ!.TEREYE 
Alman hava cumu 

haEif geçti TM'lUP EDtLEN 
ALMAN GF..MtLERt 

"İzvestiyan gazetesine 
göre indirilen Alman 
para.şütçülerinden bü· 
yüfı Jıısmı imha edild i .. 

Moskova, 6 (A.A) - İzvestiya gaze
tesi •Paraşütçülere karşı ilk mücadele 
tecrübeleri> başlığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki : Muhasamat esna
sında düşmanın indirdiği paraşütçüler 
hiç bir yerde tek bir hedefi taarruzla 
işgale muvaffak olamamışlardır. Hiç bir 
yerde kıtalarıınızlR açıkça muharebeye 
cesaret etmemiş olan düşman paraşüt
cülerinin tatbik ettikleri milcadele usul
leri eşkiyalık ve casusluktan ibaret kal
mışbr. Bunlardan büyük bir kısmı yal
nız olarak yakalanmış ve tamamile im
ha edilmiştir. Paraşütçüler ancak mü
dafaa muharebelerini kabul ediyor ve 
ekseriya selameti kaçmakta buluyorlar 
ve indikleri yerlerde gizleruneğe muvaf
fak olamıyorlarsa ellerini havaya kaldı
rıp teslim oluyorlar. 

-------
Vişi kabi es~ toplandı 

Devlet sekTe
teri Ankara se
ya hatine dair 
izahat verdi 

FRANSIZL4R 14 TEMM UZ 
MiLLi BAYRAMINI 
KUTLIY ACAKLAR 

Viıi, 6 (AA) - Fraıuız nazırlar 
heyeti dün ak~m bir toplantı yapmış
tır. Toplantıdan sonra ne§redilen tebli
ğe göre Devlet !lekreteri Benuva Meşen 
Ankarayi ziyareti hakkında ma16mat 
vermiştir. Amiral Darlan dahiliye na
zırı sıfatiyle umumi idarelerde komüniet 
ı .. b,;k&tiyle mücadele için alınan ted
birleri anlatmış ve bundan baıka 14 
temmuz bayramının kutlanması hakkın
da ittihu olunan tedbirleri bildirmiştir. 

PARfSTE 31 KOMÜNİST 
TEVK!F EDlLDİ 
Paris 6 (A.A) - Polis geniş bir ko

münist propaganda merkezini basmış ve 
31 komünisti tevkü etmiştir. -
Makineye 
' ' erilirken 

lngiliz raggareıeri 
-------

Pelı 
-~~-~~-:x*x--~~--

yafımda A vrupadan da memlefıetimize 
llaltita başlanılabil eceği anlaşılıyor .. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Son hafta- kün olmuştur. Bu maddeler muhtelll t .. 
lar içerisinde piyasada bariz bir ithalat rihlerde Basraya getirilmiş, Irak Jıare
hareketinin başladğu ve bu maksatla ce- kl'ıb üzerine orada alakonWınasma zarıı• 
reyan eden muamelelerin canlandığı ret hAsıl olmuş muhtelif ithalllt eşyası• 
müşahede edilmektedir. dır. Ekserisi Amerikan ve İngiliz ntilS-

Avrupa hattından deıniryolu münaka- teınleke mallarıdır. 
lıltının tekrar temini için büyük bir fa- Köprülerin ve hattın tamirinden SOD' 
aliyet gösterilmektedir. ra Avrupanın muhtelü merkezlerlııd<! 

birikmiş olan bir çok itbalAt eşyll'lJD)JI 
Münakalatın tamamen kesilmemesi derhal memleketimize celbi miimküJI 

için otobüs seferleri de yapılmaktadır. olacaktır. Bu eşyadan mühim bir kısmı· 
Diğer taraftan Basrada bulunan bazı nın halen Macaristanda bulunduğu zan• 

mevadın memleketimize celbi de milın- nedilınektedir. 
il 11111111 ııı il' ili lifi! 11 11 1111111111 11111ııı11111 il il il 1111 1111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111 il il ı• 

Milli Küme maçları dün bitti 

Beşiktaş birinci, Galata
saray ikinci, Fenerbah

çe üçüncü oldular 
-~----~-....... --- - - ---

Altay beşinciliği lıazand ı.. Dün'lıü m açlarda Ga• 
l atasar ay ve Feneff, 1ıl. S porla Harbiyeyi yendi.. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Milli Kilıne maz hücuma geçtiler ve alb dakika gibi 
maçlannın sonuncusu bugün (Diln) kısa bir zamanda Uç gol çıkardilar. Fe
Kadıköyünde Fener stadında yapıldı. nerlilerin yapbğı bu üç gol Harbiye ta• 
İki günden beri fasıla ile yağan yağmur kımını sarsmadı ve takımın ınanevivıı
sabayı feruı bir vaziyete sokmuştu. Maç- bnı bozmadı. Bunun semeresini de fazla 
!ara yağmur altinda devam edildi. gol yememek suretiyle gördUler. Fener-

GALATASARAY _ MASKESPOR liler mevsimin en iyi oyununu oynsdı· 
İlk maç Galatasaray _ Maskespor ara- !ar ve birinci devreyi O - 3 galip vazıyet· 
d ıld B Adn Alon te bitirdiler .. 

sın a yap L u oyunu an İkinci devrede 12 inci dakikada All 
idare etti. Birinci devre Galatasarayın 
bariz hllkimiyetine rağmen golsüz geç- Rizanın gilzel bir plllsesinl Cihat bloke 
ti. Bu devrede M3$kesporlular müdafaa- edemedi, Kemal yetişerek Harbiyenin 
sı güzel bir oyunla Galatasaraya gol fır- yegane golünü yapmağa muvaffak oldu. 
satı vermediler. 40 mcı dakikada Fikret kornerden Fe-

İkinci devrede Galatasaray tefevvu- nerin dördüncli go!Unil yaptı ve maÇ 
kunu hem idame etti ve hem de fazla- ta bu suretle 1 - 4 Fenerin giılebesiyl& 

neticelendi. 
laşbrdı. Mehmet Ali ve Eşfak gol çıkar- MİLLi K'ÖMEDE ALINAN 
mak için canla başla çalışıyorlardı. Bu- DERECELER 
nun semeresini de 19 uncu dakikAda Milli kilme maçlarının neticesi : Bi• 
gördüler. Bülent bir karışıklık esn:ısın- rinci Beşiktaş, ikinci Galatasaray, üçün· 
da maçın yegılne golünü çıkardı ve Ga- cU Fenerbabce, dördüncü Harbiye, be· 
latasaray maçı O - 1 kazandı. şinci Altay, albncı İstanbulsııor, yedin-

FENERBAHÇE - HARBİYE ci Altinordu, sekizinci De.m!rspor, do• 
İkinci maç Fener - Harbiye arasıntla kuzuncu Maskespor ve onuncu Gençler 

yapıldı .. Fenerliler oyun başlar başla- birliği olmuştur. 
11 ı 111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111 •1111 11111111111111111111111 il 11111111111111 il lllM il il 111111 tl 

Muğlada şiddetli bir zel
zele oldu, hasar yok 

Almanya ve işgal al. Muğla, 6 ( A.A) - Dün öğleden sonra eaat 
yer aanıntıaı olmU§tur. Hasar yoktur. 

t ındaki hedefleri şid- Akhisarda 37 vatandaşa 

17,45 te Muğlada §iddetli bit 

detli bir surette 
bombaladılar 

Hollanda sahilinde de 
bir romorkör hasara 

uğratıldı.. 
--o---

Londra, 6 (A.A) - İngiliz hava ne
zaretinin tebliği : Dün gece garbi Al
manyanın bir çok şehirleri İngiliz bom
bardıman tayyarelerinin taarruzlarına 
hedef olmuştur. Bu bombardıman tay
yarelerimiz gilzel bir havada ve ay ışı
iluıdan istifade ederek Munster, Asna
bruk, Bielepeld ve Magdeburgtaki he
deflere şiddetle taarruz etmişler ve bü
tün bu şehirJ.,rde pek ağır hasarlar mü
şahede edilıniştir. Tayyareler döndüğü 
vakit büyük yangınlar çıkmış bulunu
yordu. Munsterde yangınlar bilhassa 
cok geniş olmuştur. Garbi Almanvanın 

madalya v~rildi 

Akhisar, 6 (AA) - T ürk hava kurumuna yüksek yardımlarda bulunar. 
3 7 vatandaşa madalyalar tevzii münasebetiyle dün hillevinde bir tören yapıl• 
mıf ve heyecanlı vata" severlik tezahür ]erine vesile olan bu toplanbda kurumun 
baıardığı itler takdirle anılmıştır. 

Buraada yağmur mahsule zarar verdi 
~~~~~--~.,.....----~~~~ 

Bursa, 6 (Hususi) - Üç giinden beri vilayetin her tarabnda fasıla ile yağaıl 
yağmur dün geceden beri şiddetli bir hal almış ve sokaklar sellerle dolmuştur. 
Kazalardan alınan haberler yağınurların oralard,, da şiddetli olduğunu bildir
mektedir. Hasat mevsimi olan bu mevsimde mahsul zarar görmilştilr. 

Muğlada çocuk yuvası açıldı 
-~------......... -~----~-

Muğla, 6 ( A.A) - Çocuk esirgeme kurumu tarafından em ~dile'?' . ~ocuk 
yuvasının açılı1 merasimi bugün yapılm ış tır. Törende vali, beledıye rıu, halk• 
evi mümessilleri v diğer bir çok zevatbazır bulunmuıtur. Yuvada halen kiın
aelİz dört çocuk vadır. Yuva on yataklıdır. 

Bir cif tlık 
• 

köylülere dağıtılıyor 

Rheine de dahil olmak üzere cliğer şe- Edirne 6 (Telefonla) _ Ziraat vekaletince istimlr.k edilen Taykadın çiftli· 
hirlerine de taarruz edilmiştir. Hollan- ğinin mesabası tamamlanmış, çiftlik Taykadın köylülerine her aileye sebeı:ı 
dada Rotterdam ve Denhelder doklan- dekar olarak tevzi edilmeğe başlanmıştır. Hükümetin bu hareketinden ltöylU• 
na hücum eclilm:ştir. Şimali Fransada ]er sevinç içindedirler. 
Caen civarında bir tayyare meydanı av ~~_,,.,.,...,,.,.- - =~~~15:::::c=r ·,,..~ ""="} ~c:=:~C 
tayyarelerimizin taarruz keşü uçuşları A -sLad .. • .a f ın· .,.;ıterenin Am ·ka 
esnasında bombardıman edilmiştir .. Bu mer•H a ... ı r- man F,,.., er • 
"ece hareketlerinden üç İngiliz bombar- memurları intihar daki isti'ıharat 
dıman tayyaresi dönmemiştir. ediyorlar .. $efi döndü-

Güpe gündüz Blenheim tip:nde İngi- Nevyork, 6 (A.A) _ Nevvorkta Al- L:zbon, 6 ( A.A) - İngilterenin Ame-
liz bombardıman tayyareleri Hollanda man konsolosluk memuru Jülyus Otto rikadaki istihbarat dairesi şefi tayyare 
•ahilleri açıklarında diisman ticaret ge- cumartesi günü banyo odasında asılmış ile dönmüstüı. 
milerini araştırarak bir hava dafi gemi- olarak bulunmuştur. -----
sinin refakatinde giden bir romorköre ;q. RUZVEJ. T 

PeştP.de ta"''nre teh i· 
Jfıo11i""'"'" a,.ı,.ıı 
Jtnrhıdmıvor-

Buılaııc te. 6 (A.A) - Macar m'll! 
nıiidafaa vekaleti dün öğleden itiharPn 
Budaoe<tedc tayyarelere karşı tehlike 
ile Pa•il müdafoa h~lini kaldırmıstır. 

Evlerde tıa'lil müdafaa tedbirleri alın
mıyaeaktır. 

Kudüs. 6 (Radvo - S. 22.15) - İngi
liz hava ve Oah:li emniyet nezaretleri
nin tebliği · Dün ııece dümıanın İngilte
re üzerinde hava faaliveti hafif gecmiş
tir. $arld İngilterede iki vere bombalar 
atılmı~c;a da hasar cüz'idir. İnsanca za
viat yoktur. B;r Alman tayyaresi dil
şüriilmüştilr. 

Diin ö"'leden ~onra Norvrc açıkların
~~ ha?'<'klitta bulunan sahil muhafaza 
tny:v~rp)Pri 3 bin tonluk bir gemıvı 
hom1'elıyarak batırmıslardır Diğer bir 
aemi hasara uğratılmıştır. Bu gUndü7 
har<>kRfında hiç bir tayyaremiz zayi ol
mamıştır. ' 

taarruz etml'şlerd'r. Hava dafi neınisi Doktorlara göre Jülyus Otto intihar n S ..., . . d'~ 
"' M ·ı h A stury d" ""e..,az araya ... ~on .,. tam isabetle tahrio olunmuş ve romor- etmiştir. umaı ey vu aya on-

kör ha.<ara uğratılmıştır. Bombardıman mek hususunda isteksizlik gösteriyor- Nevyork 6 (A.A) - Rei<>cünıhut 
tayyarelerimiz dönmeden düsman avcı- du. Habrlardadır ki Alman büyük elçi- Ruzvelt Pavdnarktan beyaz sarava dön,• 
!arının bir taarruzunu tardetmişlerdir .. liği memurlarından Menzik te geçen sa- müştür. Reisicümhur bı>yaz sarava do
GündUz yapılan bu hareketlerden bil- lı giinil bir tabanca ~nuyle intihar ner dönmez bir çok hüküıııeı erkftniyl~ 
tün tayyareler imiz dönmüştür. etmişti. görüşmüştür. 


