
mn uşağır. 
Ônümiızde çifte vazife 

vardır: H4rbi kazanmak 

sulhu kazanmalc. 

Habeşiştanda 
6 Italyan generala 
daha teslim oldu 

Kaııirc 6 A. A. - Ha 
beş atandaki harekat au tık 
.sona ermiş sayılabilir. 
Dün 6 ltalyan generali da· 
ha lngillz ordı.ı:ııuna teslim 
o lmu~tur. 

SON DAKiKA 

Kızı/ordu 
daqanıgor 

RUS TEt3LIGINE. GÖRE 
ALMAN JLERI HAREKE 

Ti DUDURUL'YtUŞ 
Moskova 7 A.A. - Su 

S'\bab neşre !ilen resmı 
tebliğ: Dıin motörlü cüıü· 
tamlar arasmda çok l.Jiiyük 
bir şiddetle muharebeler 
devam ~tmektedir. Kıta· 
~arımız enerjik mukabil 
hücumlarla düşm ına &~ır 
zayıat verdirmi~lerdir. !ju 

şidde~li mu'<abil hücumla· 
nıım: neticesin Je a&ır 2.ı· 
yıata uğrayan düşman öğ· 

ledtM !IOnr• müdafaaya çc 
kilmeğe mecbur edilmiş· 
tir. Düşmımn Dinyister 
nehrini geçmek için sar• 
fettiği gayretler akim k<tl• 
m;şhr. Besarabya böl,ıe· 
ıin\J,, d~ çok şiddetli mu· 

Suriyede de 
, 1şiddetli muha 
re beler oluyor 
BF.Yt{U f ClVA ~lND \ 1 

INGlL'ZLSK TA \R:{ J. 
ZA GEÇflLER 
B~yrut 7 A. A. -

Fransız tebliği : Düşman 
Jün bilhassa sab\l kısmın· 
da bayük bir faaliyt!t göster 
miştir. Bütün gece devam 
eden şiddetli bir topçu 
bombardımanındım s.>nra 

lngiliz kuvv ~tleri . D,~ınur 
cr.1>hetinde şiddetlı btr ta• 
arruz:ı geç'lıı~ledır. Mu • 
harebe bütün şiddetile de· 
vam etaıektedır. Beyrut 
dü 1 ge~~ üç defa 'bo.nb.ır 
daman edilmiştir. 

\ 

hır~L.-Ier olmaktadır. 5 
temmuzdada 28 düşman 

\ 

tayyaresi dı.işürülmü~tür. 
Biıim zayıat&mız 8 tayya· . 
reden il>ardlir. 



' 

Gençlik Gar
denpartisi 

Çok mükemmel 
ve çok eğlenceli 

oldu 

Acı bir kaqıpl Resmi Harp 
tebıiğıeri 

Italyan tebliği 
Roma 6 A.A.- (tal· 

yan resmi tebliği; 

Afganisian 

Y ardımsevenler Ce· 
miyeti menfalltine evvel· 
lci akşırnı Halkevi salon! .. 
rındıı gençler tarafından 

·tertip edue .. !:.. Jo çok mü· 
kenımel olmuştur. 

Valimizle Tuğbay Şü~
rü .Kanatlı ve güzide bir 
davetli kütlenin de hazır bu 

lundc~u bu balo şimdi· 
ye kadar şehrimizde y.tpı 
lınGanlenpartil~rin en mü· 
kemmeli olmuştur. Davet· 
tiler ubaha kadar ~eğlen 

mişJ~rdir. 

Tertip heyetiııi takdir ve 
l tebrik ederiz. 

Teşekkür 
Antakyarıın müteşeb • 

biı ve münev\er geııçleri 

tMahndan Hatkevinde ter 
tip edilen Gardenparti 
baaılih tanıamen yar~ımıe· 

venlere terkedilmiştir. 
Çok nezih, çok neşeli ve 

: çok samimi.geçen bu gece 
c~miyet mubtaçlarını s" • 

• Yindirdiği onları ııbbat ve 
refaha er\ştirdiği gibi gi· 

( denlere de çok güzel saat 
lar yaşatmıştır. Tekerrürü 
nü kadirşinas ve luymetli 
Antakya gençliğinden bele 
ler ıülcran:aı ımı bildiririm. 

~ 1 4ıı • Y. S. C. Reisi 
• Nüzhet Bilgin 

\ M~Hi piyango bu 
gün Eskişehirde 

çekilecek 
Türk Hava Kurumu 

milli piyango.sunun bu keşi 
dt si l ugun Esk1ş~lıir de 
ya.ulacakttr. llu keşiJedd 
en büyük ikramiye 40 bin 

~liradır. 

FA YDALl Y AGMURLAR 

Aylardauberi devam 
eden kurakhk•an sonra 

1 
evvd~i gün ~l.v~yd\ye ve 

: Kuao.urL ııabiyeaindeki 

kÖy'e e ıaebzu\ miktarda 
ht)ı..'alı ra~murlar yağ111 1 ş· 
hr. J.: u yağmu ı un bi hatmı 
A~darı ve yttzlık m~ zrııı:t ta 

~ ta) dası dokunacak tar. 
'FAYDA VE ZARA,{ . 
1

GE'flREN YAG\ilURLAR 
Bursa 6.A.A- Üç gün· .. 

denberi vilayt tin mLJbl h. 
yer terinde ba §JD}AD j ai· 
mur düıı ak ·am Lirdenlıi · 
ı e §İddetleuerek oka~I tr· 

da ıeller hasıl olmuştur. 
!- ı1ı1ad ZıJmanı ba~la· 

yan bu yc1ğmurJıııı mah· 
ıul zaru görmektedir. 

AkLisar 6 .A.A- Ay· 
lu da,nberi devam eden 
ve bilhassa tutüu mahsulü· 
ııu tebdid eden Kurakhk 

Kı :J nı-; t ıi id a reei· 
leiimizden Gene

rdl Kzt m Dirik öldü 
Bugünkü posta ile ge· 

len htanbul gazeteleri, 
Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirikin 
kısa bir hastalıktan sonra 
hayata gözlerini yumduğu 
1&~ hAber vermekte.iir. 

;rd~ ve Trakyada 
yur< kıymetli iımel • 
ler ı " ~ miş olan Kazım 
Dirile d R'erli bir idareci 
idi. Mt. ma tat. ı ıdan 
magfiret dılea ,z. 

b~lediye Reisleri 
nasıl izin alacak 

Ankara - Belediye 
Reisleı ine ne ıuretle ve 
han~i makam tarafından 
izin verilecegini bazı vila 
ydler Dahiliye Vekaletin· 
den so"muşhudır. Vekalet 
Belediy., Reislerinin mezu 
niyet taleplerinin mecliı 

taatikine arzedilmesini ve 
mezuniyetlerini mahallin 
e:ı büyük idue amirleri· 
ııin mu vafakatile istioıal 

eylemelerinin muvafık ola 
cağmı alal.-:adarlara bildir· 
miıtir· 

l('ar kontratlarını 
belediyeler tasdik 

etmiyecek 
Ankara -Dahiliye 1/ e 

k~leli irar kontratlarının 
Belediyeler tarafından tas• 
dik edilmemesi hususunu 
vilayt-tlere tebliğ etmiş, 
bu vazih·nin note. liklere a• 
idiyelini ebemmiyetle ha· 
hrlatmıştır. 

Rus ordu
sundan 

20 BiN KiŞi ALMAN· 
LARA NASIL. TESLiM 

OLDU 
Berlin 6 A A.- Aı· 

man Ba~kumandınlığınan 
fevkalade tebliği: Minsk 
civarında muhasara .edil· 
miş olan 20 bin kişilik bir 
kuvvet başlarında bulunen 
Sİ)aSi Komiserierile Ku 
mandanlarını öldürdük•en 
sonra firar ederelc Alman 
ordularına teslim olmuşlar 

dır. 

Kornünistler tevkif 
ve idam ediliyor 

•ydud 6 .A.A- Sela
hiyt. aynaldardı:..ı ögre
nılu ıı.e göre, zôrbaıık 

ve sab hti harek etlt:ri ha· 
zırlayan komüııııtt ve 
ye hudi kur~uua ui.1.amiş· 

lerdir. 

OÜh )aaan bol )'o t.lDUrla 
birtud olu,o;:v. Ç\ftçi 
!C~WÇ ıç.ıu.4edır ! 

Paris 6 .A.A- Polis 
geniş mikyasta bir komü· 
nıst paopaganda merkezi· 

ı ni yakmış ve 31 lcomoniıti 
tevkif eylemiştir. 

bitarnfhığnı muha 
faza edecek 

Topçumuz Tobruk ci· 
varındaki • düşmınin top 
bataryalarını ve limanda 
bulunan gemileri bombar 
dı:nan etmiştir. Mihver 
tayyareleri de Liman te· 
sisatına ve gemilere, \'i)'e 
c~k depolarına ve kışiala· 

Kabil 6 A.!\.- Afga 
nistan Milli Meclisini bir 
nutukla açan Kral Meh· 

' m~t Zahirh~n bitarafük 
takibedeceğıni ve h~r iki 

ra ta rruz etmişlerdır. 

1 Küç '•k bir vapur batırıl· 
mışhr. Tayyarelerimiz Sey 
diberram } civtırında bir 
düşman mevziine mitralyöz 
ateşile lıücu:n etmiştir. 

Dü~man tayyareleri 
Bingazi ve Demeye hü· 
cum etmiştir. Habe~istan· 
du esasen mevcudu az o· 
lan kuvv~tler:miz bütün 
miı.hrumiyetl~rine rağmen 
kahraoıanc• muharebeler 
yapılmaktadır. 

RUS TEBLlGI 
Moıkov4 6 A.A.-Hus 

resmi tebliği: 
Bir t'!mmuz gecesi O., 

trop, Pololcsa j Borspo;:> 
v~ .. Vol>uğra:i, Vo1onrilc 

istikametinde ve Besa· 
rabya mıntakası,.da ııuha 

rebebr bütün §iddetile 
devıtm etmiştir. Dığer 
istikametlerde ve cephe· , 
nin diger kısımlarında 
mevzii ehemmiyeti haiz 
muharebeler ve gece k~şif 
leri olmuştur. 

O.strop istikametinde 
gece cereyan eden şiddet 
lı muharebeler bu s ıbah 
ta devtm etmektedir. Kı· 
talarJmız garbi Polonyayı 

sağlamca ellerinde tutmak 
ta ve bütün h ırrudara tar 
detaıektedırler. 

Nehir civanuda Al· 
manlar binlerne set, bir 
çok barabolaıuı tan are 
va tank bırakmışlardır. 

5 temmuz akşamı Bors 
pot istikametinde kıtaları 
mız şidJetli muharebeler 
yapmış v ! mukıbil taarruz 
!arda bulun muşl.ırdır. Mu 
herebe devam etmektedır 
Besarabya mıntakaaın.Jı. 
süvari, piyad~ Ve! zırhlı 

kuvvetlerdt!n mürekkep 
miihim bir düşman grupu 
taarruz teşeblniıünde bu· 
lunmuş ve bu taarruz a• 
kamete uğratılmışt • r. 4 
temmuzda dü~manın dü~ü 
rüidüğü bıldırılen 43 tay· 
yaresinin J 1 oldugu tes· 
bit edilmiştir. Bızim za· 
yıatımıı 29 layyaredir. 

MACAK Ve FiN TE.13· 
LIGLEt{i 

Budapeşte 7 A.A.
Mucar tebliği: 

Kıtalarımız Dınyeper 

nehrine varmışlardır. Rus· 1 
lar mukavemete karşı nev• 
midırnc çalışmaktadırlar. 

H ~isin ki 7 A:A• -=Rea 

muharip tarafla iyi dost· 
luk :nürıasebetledni ida· 
me edeceğini beyan etmiş 

ve Afganistanın istiklaline 
. karşı vukul:>ulacak mutbiş 

hareketi şiddetle önle · 
mek için alınacık te .Jbir· 
lere Millet vekillerinin 

müz aharet' cdecejinden e.Jıin 
bulunduğunu söylemiştir. 

Akdenizde 
4 Italyan gemisi 

batırıldı 
Londra 7 .A.A - lngi· 

iiz Amirallık dairesi teb· 
liğ ediyor : 

Akdenizde deniı altı 
larımız yeoiden mühim faf· 
liyet göstermişt~rdir. Son 
günlerde 9 bin tonluk bir 
muavin ltalyan krovazörü 
ile 6 bir. tonluk bir iaşe 
gemisi yine yiyecek mad 
desi taşıyan bir gemi ile 
bir mübimınat g"misi tor· 
pilleı•erek bııtınlmıştır. 

Bolşeviklere ka""şı 
gönüllüler 

Zağrep 7 .A.A- Hır· 
v&tistanda Bol~cvi 'c t~dhi· 
şinden evvel geçe!llerde 
kaç\ p g !len on\,i ılerce 
Ukrıanyalı bulıınmaktadır • 

Eli silah tutan nemen he 
men bütün Ukranyalıhr 
derhal Bolşevikliğe karsı 
h'1~p etaıek için gö.1 üllü 
kıy Jediımişlerdir. Bu su 
retle HırvatioıtanJaki Uk 
raryaiılardan mürekkep 
b r gönüllü heyeti seferiye 
si teş:Cıli düşürıulıne'<: tedir. 

KlBRIS BOM3ARDI· 
MAN EDiLDi 

Lefkoşe 6 A. A. -
Kıbrıs adası dün gece bom 
bardım ın edılmiştir. Lef • 
ko~e üzerine iki d ıi boın 
ba dü~mu~t:.ır. ÜJger bom 
bılar Magos!da deniz 
açıkldruıa atılmıştır. N ~ 
hasar ve re de insancı 

zayıat olmuştur. 

japonyanın 4 se 
nt-lik harp zay.ıatı 

Tokyo 6 A.A.-Neşre 
dilen bir resmi teblığe 

gÖrt', geç ~n dört sene· 
denbl!rİ Çınde cereydn e· 
den mubarebelt•r 
de }ıponyanın 10J25U ölü 
venJıiınt bı1Jırmektedır. 

Aynı uıu.ld e t zurıudıt çın .. 
urdularıu . 11 z,,yı.atı 3 ınıJ 

yon 15 b ı ıı kış ı <lır. 
~ 

mi teblığ: 

Üu~mıa tayyareleri bı 
zı yerleri bombardıman 

etmişler Jir. 

' Sıırigedl' 
mütareke 

bunun için 111 
nazar teati e 

liyornıuŞ 
Londra 6 A· ~ 

Müstakil Fransıı f>. ~ 
Ankaradan aldıgt ~1 
bere göre orad• 
bitler bir ' haftcaY* d 

Suriyede bir 111 

imza edilirs~ bJ~~ 
~e k!rşl(un ı nık 1 ~ 
ceği miita lessıııd• 
yorlar. 

11 
Daha fazla k• ~ 

mesine mani olıJI' ~' 
riıede ve daha b•: ı 
lerde noktai ,,,.ı• 
ri olmaktadır. ~ • 

H atkevi" ~ 
e r ırı 

ıngilizce l ~ 
ziye ders9!ı 1 Temmuı .11l;ıdt 

baren H11kevı · ~ 
ziye ve ingiliıce 
açılmıştır. ı. ,,ıı 

R. . ,.u 
ıyazıye . .;e 

hafta pazartc-sı 17 
be glinleri saat 

aliyettedir. it'' 1 

Me<:canerı ' e~ ı 
İngilizce öğrerııll1~e 
vatandaşların .A:1,rı~ 
beti ne mürac~ N ~ 

TERZi BAY r- be' 
·t "e Her çeşı uıı 

c.laya uYf ilO 
ve mantoI.arı ·ket·~ 
gcmleklerı dı tbife 
ve hem ucut e ,;• 
mek İ:;tiyeole' r e 
adrese cnüra.cllll 
ler: ~·b ~e 

Yol başı (~1'~ 
mahallesınd~ ,,ıı 
ğında 9 nurıııt 

t:Jcnl s Y o ,of /8 
il arı e!Z jc'' 

AntakY' 
luğ .ıııdan . P.~ ~ 1 

Muhatap ~"de 
Armutlu k~Y .;o 

oğlu 1 brah•~vı·~ 
Y ıkup kıt• fıJ' ~ 

40 Adet cPıı 
altun lirai•~ /JııJ 
Armutlıı "

0 glıl " 
'mel Hahl 0 

,.0 ~• 
ı ı~ Jr 
o:erhurı b•' ~oı 

utl~ ı' 
nın Araı eti• ıı'f 
in 83 par~ !Jlı i 

kuluııÜLô 0)ıit1 t felile (70 ıt11if11 

tıkdır ~d•"-tf' ~ 
Buıı• ıl" 

• 1 f 
nır. var5 \r ı f 
itibaren 11.1 I~ 
bit<lırıne••' "'' ~ 
makall~·~~ ol,"~t 
üzGer• .'!~J"( 

ll ,.~ 
f{ıV"'' ,~

,,, ı.) 

·r · k 51 
t1" ur ,ıe ı 

dan çe"' i' 1 

ıJJ~ 
mı got 
mayın•' . ,r 

r-Jeşr•Y 
seti il' 

C:H.f'· ~ 

tı 

,, 


