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Koza bayra~ıı 

Bursa, 24 (Tdefonln) - Buraada yaş koza fiatle~ 
Bursa, 24 (Hususi) - Bursa yaz koza fiatleri 

dan pek memmındurlar. Bueün borsada koza bayra
mı tt>ttip edilmiştir 

80 ncu YIL Neşredilmiyen yazılar geri verUmez1---------------------......... ---------------------------

N1>. 8569 Günü geçmif nüshalar 25 kuruştur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi ~azetedir. 
----------------------------------------~-----------------------------------------·-----------------ııı.---...;;..;.... ______________________________________________________________ --: 

, ' ' 
Türk·Al'8an paktı 
Millet Meclisinde 
Başvekil Dr. Refik Saydamın bir 
nutuk irad etmesi muhtemeldir 

· .\ııknr:ı. 2·1 ('I'eleı'nıılaJ - Tiirk _ ;\Jmaıı clostlıık ıııtıahl'.'desi. hngiln 
fliiylik .\l illc•ı .\l€cJi,.,j hn l'il' iye .Jııciimeııiııcll' mii ı:ıhı\• <>clilcrı:k Uı.::wirı 
Nl.ilnıiş 'Te h .. 'r ti mırnmi~t·y ..: sevkohınnın~hıı'. :\'ivdi t , yal'llı (hııglin) <ıl
nrnz:-.1ı l·urna gtiııii müzflkere.;;i ınulıtPnwlııir. Ku w~ik· ile lJn~,·0kil Dı·. Re
fik ~:ıyılnnmı l)it· tıtıtuk il'[ıd f'tnıc•.::i ,.-!' lı:ı;ıı h:ltiph:ı·iıı "lÖZ .-.iiy!tım{')rı-i 
nnıhtC'm --leli r . ..:.:.;,;~~;...;,;ı;;,;.;.;, ________________ ._.__,. ....... ~==------ua....,.,...._.., .... _.._~ .... --

Oahillge Vekaletinin gerinde bir kararı 
,--~--~~--~-------~----~~~---

Valiler kaza ve _köyler-. 

Edenin beganatı 

''Türkiye dostu-
1 f muz ve müt-
tefikimizdir,, 

Eden Rusyaya mütekabi
liyet esası üzerine yar
dım edileceğini bildirdi 

Harpten sonra hiir Po
lo11y a devleti kuru

lacaktır 

ASKERi VE iKTiSADİ INGILIZ 
HEY'ETLER RUSYAYA 

GiDiYOR 

de daimi te_ftişlerde Son Ba lkan harekatında Alman aaker1er i ön hatlarda 
1 ' --- -

bulunacaklar 
A
( Şart 

1
ceph

3
asin

5
de ı-· _l_A_s_k_er_i_~_<;ı_z __ iy __ e __ t-:1_ 

Tedkiklerin netice~i raporlarla iman a! . ov- 1 ı 
Dahiliye ~ ekiletine bildirilecek yet şehrını aldılar A l m a n 1 a r 1 n p ı i n ı . 

~-. ~): .. ; l 1 a 1~1..:~;:
1

ı~:ld~re~tişl~~·i sıra~~~ıaa kazı:- 300 Alman tankı Şimal 
.· · larcla ve yol llzerınde koylerde bır t h • Ed•J • 5 ve cenuptaki çıkıntıları 

işgale çalışıyorlar • 
0 

" kaç saat kalmaları kafi d-eğildir. Va- 8 rlp ı mıc 
..• ~ )ilerin h~tlkı daha \'akından tanıma- Y 

-'~ hırı için ka.z·:ı v~ kÖyl~rde ~aha ~az- bı·n Esı·r alınını~ 
} · la kalm.'lları, ya1nız guzerp:ahtakı de y 

ğil, içeı"lcrcleki kö~·lere d~ gitmeleri · • 
münagip görülmi.işiür. Bu t~ftişler Alman tayyarelerı de 100 
esnasında valilerin kazalarda dört S t t k h . 
Jıeş ~n·.'.lt ka]m:ıları da az hul ~tn!UUŞ- OVye an 101 fa rJp 
tur. Bu müddetin' hnze:ı bir h~fta etmişler 
k.ıclrır ilrnı~~i. V:tlil~rin b:ı~ı kÖ\' -
-Devamı ikinci sahife de - . 
-......----- --- Almanlar hava hakimi

Polonyanın fedakarlığı yetini aldıklarını Ruslar 

Polonya Rusya 
il~ bera her ha~ 

\ reket· Edecek 

128 A lman tay yaresi 
düşürdiiklerini iddia 

ediyorlar 
F'll hr<'rin umumi karargahı, 2·1 ( A. 

A.) -· Alm'!'ln r<>smi tebliği: • 
Şarkta Almnn ordularının hare -

kfüı, t<'oıbit •edilen program mucibin-
·' IR usgada esir olarak· ha- r: mnvaffa1ny('tl(' devam etmC'kt(' -
Dahiliye Yt!kili Faik Öztrak . l • h / d b l dır. 

ı\ııkarn. 2 l (T(•Jcfonla) - Dahı- p ts ane er e U Unan - Devamı dör dUncü sabiEef'd -
!iye yeka!cti, ıı.~ı-~ııı i~lerinin d~1l~a yüz binlerce Polonya· 
ı.vi hır şekıldc gorulmcsı, dcrdlennın 
dinlenme;i hıısu:::ıınnn temin+. i('.İll bnın serbest bırakıl-
miihim hır k:ırar \'eınıi~ bulıınmak -
fatlıı·. Yeni karar, Valilerin 1rnıa Ye 
köylenlPki tefti~lcrinin ftdd"si gö
zönün<le tutttbr:ık ı:ılııımıi \'p hn tef- • 
tişleı-in biit.iin b.za ve köylere 
te:?nıili r.:-u1s obruk kalnıl r-dilmi~lir. , • 
Bu husu-:l:ı Dnhili.n1 Vckuletincc va
lilikh•rt.: giiııdı~T'ileıı tamimin aı1:1 hnt-
-----·------

ması istendi 
Berlin mühim if ıaatta 

bulunacakmış 

Kripsin faaliyeti hak
kında vesikalar neş .. 

redilecek 

Şark caphaslnda dOnuanın en kuvvetli iki 
ha1a ordusu çarnışıuor 

Sovyel Baltık filosundan mühim işler beklene
bilir - Suriye harekatı ne vazigetie? 

Antoni Eden 
Londrn, 24 (A.A.) - Röyt.er: 
Alman jstilası iizeri+ıe Sovvetler Bir. 

!iği hakkıııd:ı tııkip edilecek ·İngiliz si-
ya~ti A mm Kamarasında müzakere 

, e<lilmiı,ı \'e uzun ~ual ve ~vap teatile
rinde bultınulımı~tur. Bu müzakere es
nasında l~clen tarafından verilen geııiş 
izahat ara~ında Türkiye hakkında ştı 
ı>e.wmnt yapılmı~tır. 

- Türkiye, bu yeni h:ırpl(• bitarnf
lığını i!flıı t'ltniştir. 19!~9 ilk foşrininde 
imuılndığımız knrıjılıklı yardım mua
lıedl'Hindı·ıı lx>ı·i Türkiye ile münasebet 
]erimiz •·ıık tıw•usi l.ıiı· esasa davanı -
.rnrdn. Tlirkiye bizim dostun~uz Vf\ 

müttflfikimizdiı•. Tüı·k hükumeti, Al
m:ın hükumeti ile ynptığ'ı .son müza -
kl'relerin ~:;·rinclen lıizi famamiyl~ 
haoordar etmiştir. Bu itibarla yaptık
lun anla,::ma bizim içfn bir nürpriz ol
mnn11~tır. Fakat hiç bir rnuaherle ak
terlilmemiş olma:'ını tabialiyle tercih 
ettiğimizi söyler;-;t>m, her hal<le bir ~ıı· 
if-ıa ctmi:5 olmam. Bununla beraber bu 
muohede iki tnrnf arm;mda me\'eut kar 
~ılıklı taahhiitlcri .--ıırahtle koı·ıımakt.ıı •• 

Jkj taraf tebliğlerine nazaran as- rip edilmiştir. Beş bin ka.daı· Aman dır.Tiirk hiikfımdi, bir çok ve~ilelerl<' 
kC't·i vaziyet şöyledir: subay ve eri Ruslar tnrafmdnn nsir lngili?.-Tlil'k ınuahedeı-ıinin hu w•cibele 

SovyetJerin B·alhk filosu 

Almanlara gl>re, şimalden Kara- edilmiştir. · rin bnşıncla geldiğini bilcliı'nıisf ir. An-

Finlandiya Rus
yaya karşı har

be girmiyor 

deniz sahiline knQar olan sahada ht~ BerlindPn Ofi ajan.~ının bildirdiği- la~nıa aktiıulen sonra Türk hükumeti 
arruzları inkişaf etme.ktedir. Ta.ar - ne güre de bazı mınfak-3.lardn Al- biiyiik dc:imize tcnıiırnl vermi~ W:' sun 
ruzun inkişaf ettiği s::thalar şnnlur- manlar C':-ki Polo11ya araz.iginc yüz 21 saat zarfında muahedemiziıı bakı 
dır: Kovno, Litv:mya ·cenubunda kilometre derinliğine kadnr nüfuz olduğunu bir kere daha ~\·ii etmis . 

Krips Moskovadaki va· Polony-a: :ır:ızisiyle Grodno, Volkoi:t. etmi.,Jerdir. tir.~ . 
' Brcst Lıtvoi'lk, Linov ş:ırkfa Grodi , Alman fobliğinde, hareka'tm inki- Eden, Alm:-111 tnarnızunclnn bnhi~lc 

zifesine dönüyor R?m~nyada Bnkovtn:ı l3imalmde şafı hakkınd:ı bir kayıd yoktur. Plft- demişliı: ki: 
• • • 9 ., • ~ . • • Dımnı~ste, ~~ıro8kidir. n~ .göre ha~ekiıtın de\'am ettiği bil - . -:: ~~ıtle~·· bugiin lıir ker<' rfaha k<-n-

.. ~<:ılın. - ~. 1<~·.~:~--:: ıaıı re. mı hıı Ruslara g~r~. Almanlar bu faar - dırılmeki~<'dll·. Romany'!.l cephesinde dı ;:;ozuı~e. ıhnnetini göstermiştir. Al -
k.l~ naküın ı.~ı.ı.ıh.\ 01_ • . . . ruzlarındq bır muvaffakıyet elde e- ki harekat hakkında da malfım:ı.t ı.;ıanyn ı<:ın muahede taarruz hazırlı -

Alm~ıı h.aı ~:~) e ıı<'zar~t~n~c lııgılı.z- demedikleri gibi, Şatulay, Ravaııu~ mevcud değildir. Sadece Rumen rad- gıdır. Kışın .nımuı;ıak sözler srırfedi -
Sr)\y~t ııj bır~ıgı c;eı~~e~·csı 1 <:.1 ~rlc l!1gı.1- ka istikametlerinde piiskürtiilmiiş- yoı=aı h:ırekatm devam ettiğini hilclir- lir. 11kbnh:mla t~ıarruz baı?lıır. Alm:rn
t.erenıı~ :\lo-;ko\'a hııyuk ekıs.ı Krıp~ın lel· ve hudud haricine atılmışlardır. mi~tir. • ymıın kii<'iik ve hi.iyiik de\'letleri yık
~fn~.~~ı F~ll ,~;t'k~ıı)~ıf r··k ~ yc:k~ıda Şarki P rusyadan ilerliy_en Alman kuv- Alnınn - ~OYyet harbinin inki~nfı mn nwtocllnrı bunlar<lır. 1:iifi.ln mua -

Finlandiya Moskova ·pak· 
tına sadık kalacak ~.ın.--d~:\~'~·~rı >t.;·~:1j:~·i·ıpı ·~cngı y·ad~n- vctleri ~aıtafından Lanca, Kalno, hakkında miitnl~:ıcla bulıınm:ık he - -Devam1 ikinci sahıf~d,. -

Stokholm, 2·1 (A.A.) - Salı saba- cı :aıd:--1cı 1 
ı e .. Jı < •

11 n~$ \:e teiı ~I 1 ?- Bre~t LıtovRk işgal edilmiştir. Şat.u~ nliz erke1ı ise de, ~n ta hminlcrcle hu-
hına kn<lar, ~'in kuvvetleri Finlfmdi- re·. ve!Jı ·~ nı· uıen~ıt' A nz.ı < e.Y e erın lay mmtakasmd·a Rusların mukabil lunulnbilii·. · Peten. Darlan 

I lngılt<'t'cııın o.nıadıgı hnmı rolu lıakkın l .. l · •) <>oo Al lo Al . . . · , ;\'ıtd:ıki Alımrn kuvvetlerinin Rus ara 1 1 1 1 .. - kl . . 1 ~ rncum arı) ~ •> man fan tah- m.1n 1-.ıtalnrının Gıodno, Rıeı>t 
• h k t· 1 t < n l>:.! ( co, .'-e\· er ogTcne<:e · erı ı ave L"' k 13 k . . 1. d ç rt" 

karıjı a:ıkerı are e ı ba!J amamış ır. , , t>: ~ d'l . t··. · · , ........................... 1111111111 111111111111111111 ı lOVs ·, u ·ovın::ı şım~ı 111 eıı e ı- · .. 
'k ı b'J F' IA a· R 'lfi:> ' e 1 mı<ı ıı. Si k t•• . j'k t' d b' p 1 •ht•ı-ı rııı. nu nazı zaman<ıa ı e 'ın an ıya, us ' . ' B. ·ı·· ? ı (AA) - ·v, • . • b' R . ll l:'d ·ame 111 e cenu l o O!l\•a ve 1 1 a 1 mı t' 

1 ~. lh .. d . · . G <:tın,- • . ı.uııe~mı ır 0V8 ya USY8 . l"" l d "\f . • yaya karşı o aıı ı..aa 1 u lerını ~·erıne · e ne raJ Sikors~~ ka\ nal·t· n h'J r •r .01.. • şımn ı ~' oı-:wyn -:.ırn~ın a ;., acnrı:-ıta-
getirm<'kt~<lfr:. ~skcri. arah~l~r, :\fo;-;- ~o.nılra, 21 <:·~.A.) _ Polonya baş- '· Aln~;1·;1 h~l~/~/r~ n~zareti, Çördlin h • A • ı:n çıkın~ı. te~kil ede~ 700 kilometre-
kova paktJ htıkumlerı mueıbınc.e Fı!1 \'{'kılı geııer:1l ~ıkor.~ki, Polonya kabi- ~on mılkuııun ıÜmannıdaki aki-:le.rini ya arp ılan ettı !ık :ır~zı ılc !3rest .Lıc?.:'Rkdan Varşo- Darlan, Mareşalı bertaraf 
topr~kl~rnıtla.n ge~;erl>k ~?\'y{!t lisleı·ı- n<:~i ymıfından üı:.;,·ıp eclilmi~ olan şu şu ı:;unetle hUlasa edh:or: ~a ıst!kamet.ındekı dı~er . ~ıkmtıyı .., 
n~ ~:tn;ı~IP;rdıı:: D~ın ~O\)C't. tayyarele dC'kl~un:,~Ont~ okunıu~lur: «Bizim il'in ('_<;fl'l{ cihet, Çörcilin ılk plan_da k~p:ırmak lR~edıkl~ri :tn- etmege çalışıyormuş 
l"I J. ınlaııclıya uzenm· ,tkııı ~ apmaını~- «Garpfa bı:: c:ol~ clo;:.th~rımız için mü" lngilkrc ile. Sı)\ \'etler uı·asıncla a~keri Slovak ord Al - lrı~ılmnkta<lıı_. Sovyetlerın bunu e\·- Londrn, 24 (A.A.) - )Iii~takil Frnıı 
]ardır. .., . ,. ~kool işler uzermcle. hı~·~ ~ölge teşkil ve ~iyasi :'<thacla. bir knc ZR andanb<'ri usu manya VC'lc!eı: tahmın edere~ burahra faz- sız Ajan;-;ı Franı:ız htıchıclundn n bildi· 

)Tosko\'3, .A (A .• ~.) -.. :\Iolotof. F.rn edebilecek ve ıarnı:Jı ıhtılail~ra ve biri· birliğ·i Ltılunctuihl hakkı~aki iddia- nın yanında ger almış l:ı ku\\:et ~evketmemış olmahuı mtıh riyoı·: 
:\.faC':tl' Ye Rlo\'ak elçılNını knbul elmı~- anln~mazlığn ~eh?bıyet Ycı:~hılecek olan ~ız lehiıw genls ,.~ ~·:ıni lıurhnnlm· \'Cr . temeldır. Ahnanlar~n bural~rmı ı:ı- ::\lare~nl Petcn ile Amiral D:ırlanm 
ur. Polo~ya ,.e Rmıyn !11es_elesı -ent:rnnMyo_ miı,: olmnsıctır.:; Prey.b.urg, 21. ~A.A.) - Slovnkya sn .za~~~da ele gccıreceklerı tahmın n~:ıst açılmı~tır. İyi haber alan mah _ 

-ooo--- n:ıl ~ırnı-:otAton C.ck_ılobılir ~ann ım.)>, Aynca ~ıı tihet ilı)\' 2 1 edilmiştir ki, b:ı~v~kı.lı ''.e .hnrıçıye nazırı Tuka, Rui'i edılcb;lıı. fıllere göre, mare~al Peten, amiral 

Macarl•St&D Bu de'klıu·nsyon~n ayrıca dcnilı:ı;oı· İ ngiliz hn~,·eklliniıı mlidufna icldia:-ıın- clçısı ı:udı~ı kabul ıederek, Sl?vakra- ~u~~yede: A : . Daılanın kendisini bertaraf etmeğ~ 
ki: . dn htıhınclnğu pııcnslpler prem;ip de - nın ~u8ya ~le. res_m:n harbe gırmekte Suı ıyede cenu ~ı \'e S.am 1 le 1\~.eı:ce çalıştığı hakkında bir intiba lıusıl et-

«Polonj ıı m!llctiniıı esa~ · düşmanı ğil, f:ıknt zn.rıf ,·c ç-oculcçn k~ıçamak - olcttı~lmtı bı.ldırrnışhr. _ . A .. n~n, .Bcyrut bolgelerınde rrıuhım mi..~til'. Dnirelerd-en bir çoğuna mare • 
• • "' •• olan Almanya, bu derece. uzun zaman lnrdıı·. :Mılletc ~ıt~b~n aşagıdakı besannn- bır ınkış:ıf olınnm:ı~la ~eraber, Irak- şalın ret'mi yerine amiralın resmi astı. 

Rusya ıle sıyası munase- en hii.\'lik foln~etledmizin kaynağı olan Londr:ı, 2~ (A.A.) - ttimn.da de - ıne neşredılmış!ır:. tan El>.ukemnlden .ıler~~~rnn .. kune.t]er rılmıştır. l\lareşal, Darlanm eı:.ki muha 

b k t tf füifakı ,\'tl'imıştır. Almanlar Ru~yaya ğer biı· meıılwd:.rn habt•r alrn<hğına gö- .. «Slov.akya mılletı, Almanya ile te~n- ~·10_ kılometııclekı K~~muı·, dıger riplerin yardımını w.mine çalıştığım 
atını a e 1 hiicum cıtmekJ.e btiyi.ik rlzk alıyorlar. re, İngilteı\'nin :.\Io.c:k0\·a sefiri Sir n~ıt h~lı?~e olarak Avrupa kültürünii ısmıyl~. Palmıı· me\'knne varmışlar- da aıılamı~tır. Darlan umumi emniyet 

nudape~te, 24 (A.A.) - :Macar hü- Neticesi meşklık olan ve kendilerini Krip~ nı;dfe:ıi bac;rna döneeelrtir. hımaye ıçın Almanynnın yanında )'er d~;· V~~ı kıtal arı burada muk:wemet 1 teşkilalında e,:::ash taraftarlar bulmuii~ 
kum-:.>ti, hugiiıı Sovyet. elçi-:ine bir no- zayıfl:ıtacnk bulunan bir i~e başlıyor- -- a!mnktarlır. Sl<~v~k or~u.su teşekkulle- gosterıyorlars~ da, zırhlı k~':vetJeı·e 1 tur. Amiral Darlan rlaima çok ihtiyat~ 
ta vererek, SO\·yctler Dirliği ile siya~i lar. :lOO bin e::;ir \'-C binlerc.z Polonya ketleri ne fadcn in rloğrn ve nıımuskar ı rı, Almanlara ıl.~ıhak ı~ın . Sloyal\,va k.~.-şı ~u. z~yıf. mukavemetın uzun 1 1ı hareket etmekte, fa:-:an·urlarıncfan 
münasebetkri ke:-;tig-ini rc:'lmen bildir- erkek Ye kadını hala Rus hapishanele- bir hareket olacağı dti~iinülmemeli mi. topraklarından oteye gıtmışlerdır. surme3ı ıhtımalı azdır. Bu mukm·e - yakın mesai arkaclaslnrını bile hab"r .. 
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1 SAtllf .t. 2) 

[)enizcilik bahisleri: 

Tayyare gemileri · 

{ANADOLU) 

Dahiliye Vefsaletinin 
yerinde bir kararı 

- Baı tarafı birinci tahifede -
!erde de geceleri kalması daha fai
deli olacaktır. Bu suretle valiler ka-
za ve köylerde halkın islerini daha 

Fiat niürakabe komis-. 

yonu dün toplandı 
Taggare gemilerinin ehemmigetini ilk takdir eden ~;~!e!~:işe!f:r~~lef~~ı~~,.~ir. imkanını 
ve ona göre inşaatta bulunan devıet ınunteredir ~~~:~:f~~~r~~:~~f;~t~~~~!E~c~;hl1:. 

Tuhafiye satışlariyle ekmek 
mevzuu tedkik edildi ki halde rnlilerin acele ve mtihim iş-

leri dii')iinerek merkezde ça!ısmalan- Fiat mürakal.W' komisyonu ılün ög- umumi hükümler · çer~YC>inde hare -
na ve buradan arrılmamalarıııa lü - 1-rleıı soııra vila.vette vali muavini R. kı> l etmeleri muvafık görülmüştür. 
zum ka 'mamıstır. Cünkü bu· ı;ihi i~- Ekrem Yalçınkııpnııı rci.,liı!inde top- Dünkü müzakerelerde ekmek me\"-
lerrlen hab rd:ır edilmeleri iç_i_n h~r lanmıstır. . .. zuıı üzeriııcl ~ de durulmuş, tstanbul-
kaz·1va ve hemen hemen hrr koı·e iC- Bu topl;,ntllln luh.ılıye ,a[ı~larının ... 
lefo~ vardır. \":dilerin olnm.,hillı'ri topbın kar nish. lleri Riirüslilnılis ve 1a çıkarılmakta olan baston ekmegın 
de bulunduğundan. acele hi: i< çı- hu lııbula yapıhn:ıkla olan muamele- lznıire teşmil edilip etlHemiy~ceği ara 
1<arsa bulundu klan ,·crl crılı'n merke- nin t,ı,.nhul fiat mürakab~ komi~.ro- tıı ılmı~lır. nu husutakı U>tkıklere ge-
7.e dönmeleri kol:ıv~lır. nunıhn .<oı·tılnı'"ı nıuvııfık görülnıiis- lecek toplanlılarıla da de\•am ~dilecek-

Ya.liler kaza v~ beleılh·~ : •INini iiiı·. tir. Toprak mah~ullcri ofisi taı-afın-
de tetkik ve (eftis edcce·i:!er. Jrnr:1 ~ Bıııııian \ıaşh D lııw licarethilnel ,,. dan hütii!l fırınlara ayni kalited 0 un 
tarda vnnlı~ bir iş~ arsa onlııı, rliiz •!- ithal d1:ikleri n"'11an. kar niolx>~leri; verildiği. hald". her m~ntaka'.la çık.an 
t :•cekler ve h·ılkın isteklerini. dilek- nı komı,;~·ondan sornH~~Ia'rılı. llunku ekmeklenn pı~me \· azı,-ctlerındc go -
!erini, ;ı ikfwetlerini öğreneceklerdir. miizakereler esııa>ııHla bunların ta - rülrn ıleği•ikliklerin sebepleri de 

Yalilcr, bu tetkik seyahat!nindPn lı>pleri ıızmı llZııılıp t>tkik <'<lilnıi• ,.e esa .<lı !tir tetkik" tıilıi tutulacaktır. 
;ıvdetlerinde. hangi kazada ve kör
rle kar giin kaldıklannı. ne ;ribi t~t-

Ark Roayal tayyare gemisinin güvertesi kikleıde bulunduklarını, hal'rnı te- Fuar hazirlıkları 

-RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

7,30 program. 7.33 müzik: hafif 
program (Pi.). 7.45 ajans haberleri, 
8.00 müzik: hafif programın deva
mı (Pi.), 8.30-8.45 evin snati, 12.:lO 
program, 12,:ı:ı müzik: peşrev Ye 

~arkılar, 12.45 ajans haberleri, 
1!1.00 miizik: radyo salon orkP•tra ·ı 
(Yioloni.ıt Necip Aşkın). t:l.15 mü -
zik: şarkı ve ~az sen1nileri, 18.~0 -
U.00 müzik: rnd.vo salon orkestrn
<ı programının devamı, 18.00 prog
ram. 18.0!l mü zil:: kemençe ve ka -
nun ile saz e•f'rleri. 18.15 konuşma: 
rnemleket s:ıal postası, 18.2:; konuş
ma (dl~ politika hiidiseleıi), rn.ı:; 
cocuk s~:ıti, 19.30 ajan.ı h:.herleri, 
l!l..J.~ nıiizik: çifte fasıl. 20.15 rad~·o 
o;azetesi. 30. ı;; ıııiizik: bir ha!k tiir-
1<ii<ü öğreni~·oruz: haftanın türkü.ıli , 
21.00 ziraaı..t-1kYinıi \'e toprak nıah
s ulleı i bor.ıası, 21.10 müzik: Yiolol'
'"J Rololnrı - )fe~ud Cemil, 2ı.2:; mii
zik: rivaseticıınıhur bando-u (sef : 
Ihsan Kiinçer), 22.10 müzik: <olo 
<al'kılar. 22.30 ajans halı~rlcri. 
22 .. 1.; müzik: tlnıı~ müziği IPI.). 
2:1.2:; 2:ı.:ıo y~rınki program "" kn-

Son deniz harplerinde (ayyaı·e ge- vare adedi on beşi geçmez. • ~cıın.i~criı~i ?.ahiliyc. "'.~kald'~c lıir 
ıııileri mühim bir rol o~·namaktadır. ikinci asıl tayyare gem.si Ark }{o .. ıaD?1 '·! bıldııecek.eıdıı. "~·'ll~. ~---
Harpte tayyare gemil .. rinin ehemmiye_ ı·aı• idi. 193~ - 1935 bahri inşaat prnıı-

1
.: e~:ıle_~ .bu .. ra.ırnı:Iarda, b7;.ı. ııa- BAYINDIR HALKEVI 

ini ilk defa takdir ederek ona göre, ramına dahil Olan bu tayyare gemisi l!H \P ko,\l~ıın ınk.1"afını tem:n <'rle- ç k e a V le le m••saba 
in~aatta bulunan de\·let İngilteredir. 1937 n~-anında denize inclirilmi"· 1938 hılı•rpk duşuncelerııı ve n;alum:ıtııı o z ngın eg nce r' u - CALIŞMASI 
lngilterenin ilk tayyare gemileri zırhlı ··yluliiııde hizmete girmiştir. B·u tay- da bulunına<ını, i•'eınektNlır 
olarak yapılmağa ba,Jaıımış(ı. Bunla- ~~re gemisi 22 bin ton hacminde olup EJ . b kalar tertip edilecek ~2 6. !l-11 pa~a1'. gü;ıü Bayındır 
rın taı·yııre gemisine tahvili büyük i>ır çok tayyareleri taşımakta ve geni uenın eyanafı Halktvınden otuz kışılık lıır grup .ban-
nıa,;r:ıtiara <ebebi,·et ,·ermi4i~. İngi- bir ucu" giiverte>ine malik bd'>nmak- 8 1 f b" . . hif d 20 Ağu,;to<l:t büyük mc-ı-a,inıle açı- ile dev 'L konserv~tuarıııın genç \'e donun da istirakiyle Uladı köyüne git-

, , . - as ara ı ın.ncı sa e e - J k I t · t I f ·· ·d r ti · · ·· .. t r · J b"T" ·· ·· k .. l'"I l b. ı : z ıımirallığı, hundan ;onrn asıl tayya. adır. herlekr. pakllar ve anlasmalnı·, nni haca ·
1 

ok 1ıın ztmır en
1 
ernıı.k·yon~ udı:rı gtuzı 

1
e .ahr rn. erının10 mt us •. ımer~1 er0 kıp l':ık"t er ,.~ ~ 

1
un 1~umGı ?Y u f!ber e

1 1
:r-

~·e geınilerinin inşasına başlamıştır. Uçu"' güvert.e..ıi 2.JQ n1etre uzunlu - bir Alnıan tecavüzlinden E'.VYel ku!İan1- azır ı - aı ı a~am anmn .. UZ€l'<' ır. e meı fl l' l ugusunu <" en1ın<:' ça ısmn - ı. e geçırm_ış ~r( ır. ·~zıve .. ~~ ıy~ 
lngiltere ın1x ~nesinde bir tayyare ii-tıııda ''O 4o metre genı'•lı·g·ı·ndedı'ı· Sıı 1 ki f 1 lı k 1ı· d ... 1 Fuarn bu sene bır çok ecııcbı devletler tadır. doklorn da ı•lırak etmış ve kovluler-. · . ., ·• , ., · an or ormc an aş ·a ıı· .şev egı - . · . l f'. 1 ı k B ı ı b· ·k bel t ·b· · .· ı h t ı ı ı · gemi'i J apmaı!a koyıılmu. \'e 1919 ey. ke"imi yedi metredir. 102 bin beygir dir. · · e~ıı~b.' lıcaı~ .. ıı ma aı:ı ve.meme ;,- un arc :~n .... a.~ a c en eı ı; e,ı ge_ ı e~ı .'" a ve • ıtma ı ? ~n ar m.uay~nr 
liılünde denize 'ndirmHir. Fakat mü- kltV\'etinde oı~ 11 makı·nelerı· gemı·ı·c ,,,_ S .. l R . . . k . \l t tımızın en buyuk sanayı W! l:carct mu- ne! dır~ktorluııu tıırafından hazırlan- crlılmı~. sıtmalılara kının tevzı edıl -

' ~ . ~' O\ıe u,\aıa aıgı, man ecn- . 1 .. t· 1 t kt 1 .. kt 1 ·• . T'"·k·· .. ı·· ı··ı kl' Ik ... 
tar~keyi tak_ip eılen "e.n~ler. alelumt~rr. ıtte 31. mil ~ürat temin ediyor. vüzii b:r ga)'c. dejl:il, fakat bir vagıta _ e~sese erı ı~. n·.~.,~ eme c. ve, yer eı•ın• ma. a .o an ~rogı:a~'.' g'~ıc, ~ı ı;cııın ''."~ ~c wy,ı~. ı c gere· . "' ·evı .. reısı .w 
ıc~lıhatta bır gev,...k]:k hm<ule getır· Gomını·n gu··v·'·rto·ı· zıı·htır Genıın'ıı l . B . ti b" ... k b'. ı J t· şımılıdcn hazıı .... nıakladıılaı. heı taı.ıfrnd,ın lzmııe eelecek olan fut geıekse z.ı.ıat nıemıııu laı.tfıııd.rn 

. ' ~ -" · · ı ıı. u ,.ure e uvıı ır cev c ın as- 1 1 1 1 ı· · ı ı .. ı · ·ı·k t ·. t ık f ı ı ·· ·· ı ı k ıliğintlen Hermez namını :ılan bu ge. tırh kaı>Iaması da orta çaptaki 'opla- k .· k '--t· . k : 1 B ··t . d· Fuara ırc ec<' o an ann ne"" ı ve ıs· ıo, gure~. c enızcı ı ·, enıs. a ıcı ı ayı a ı goruşmc er yapı mı~ w n ·•anı 
. . . . . . • . > "" l'<ı.ı" ını ıı aca" ı ı ıın; a a .ı- t•f , ı· b.. k'l 1 •• k·t . 1 ,· t'· k 1 •• ·J ht"ı·r mu·· '"bnkal·ıı· .. ı ·· ı ı·· "] .. ·ı··. mı aııCTtk 1!l2:\ .ıene<ıııcle hıznıete gır. rın gullelerıne dayanacak bır kalın- !arına kar•ı hücuma geeince şarktan . ı .a"''.' ıı . se_ ı c e ,.ı ı geçırn;c_e'. ı .'' ım, aı ~;. e . mu ~ ı "" ' ' • gcc '"' < onıı muş uı. 

ıııistir ,ıktadır Gemı·nı·n techı·za(ı da mu"'hı·m- Al . .. k . 1 . t hd., t ,. ıçın lıır çok eglenceler hazırlanm.ıkta- ) ayacakl.udıı. . . . mnn\a\,! aı~ı nr e ıu or nu,t . · · · bel ct· · b . ı· . l h 
Hernw.•, nıiikemmel ,.,. >ağlam biı ctir. Ve bütün topları ta;yare hücum- kalmıv~ıc;tktıı·. . dır. Bıı. meyanda fuar gazınosu ı~ın .zmır ~ ıy<',ı }I ::eı:~ .~ıa.~a < a a yangın başlangıcı 

ıny;-are ır.mıisidir. H:ıfif hir zırhı V( ıarına kar~ı tahsis edilmiştir. l·:d~n. 9:ı 5 sem»ind<' ~foskonıda he- km·,·ctJ~ bır M~es~ra takımı. \'e arlrn~- çok. z_ı.1aretcı g~lece~ını goz ~nun~le.:ı:: .. . . _ , . _ .. . 
•ıırpillere kııı·;;ı hu'u'i hücreleri var- Ark Royalin 114 milimetrelik 16 . , t . 1 t ·ı· S . , t .. !er lemııı edılmı~lır. ;\Iuhlelıf gece eg- tar.ık. ııbl, gazıııo \e lokant.tlarl,ı '''" Dun ,a,ıt li>,30 d.ı Al,ancakt.:ı ıkınc1 

. ' \an.ı \apı ara , ngı ız - O\H mu- 1 . 1 k T. , t • ·ı · \' h t h ıı .· k · ı l B F · · · ·ı ""3 
ılır. Yalnız hucm' hiiyük değildir. İn· IO 'milimetrelik 32 Pom _ Ponı topu w ;ınselıeİI.~ rinde iki de\'ld mena·fii al ~ \"- lence en yapı aca ·tı~. ıya,ro, operc ıımumı e~ ence YC ıs mı ~ ma a cı ın OH on~, a. n. ~zıı .. e~.e :;_ı .. o nu-
"iliz 1mir·ıllıg" ı o t·ırihle •bir sepeb ou miktarda ag•ır mitral»özii vardır h' 1 1. b 1 1 - .. 1 ,.:. grupları, para"z sınema cnlısarnk, de ,-e n;ı kıl rnsıtalarında ırap e<len tecl- maralı " kai!ı evın, u uncu katının • • • · , · · ıııc e llr sev u unmac ıgı "oy enu!l(ı- . . • . .. 1 • ı .· . 1 • k . d . b . ı · · d k •- d ·h ı fazla vumurta kıı\·ıııak> i;tem!'diği ci· Geminin tasıdıg"ı tanare miktarı 60 · h t 1 t. • .,.·, t• t hl.k 1 · lıırçokılavelcrlezengınle~enLunapark nreıı .ıııı .. t.ı ıı. an;o <aıresın en çı an a ... ş eı a - . , •. • • ııı ıı ıra mıs, '"zııe ın e • c erııı- . t .1 . . . b. .. 1 .,0 . ·, ·t ·t 211 .1- 1, k· l· . b. çal .. · ... ti ı ·· .·· k · ·t·da ı 
h<·lle,lU,~~OtonJukhirg~miin~aet-kadardır. l b·h· rld .. l S , . ] .· ··. zıyareçıerıeıncazıp lr~r('gcnce ~ aguso,an . e_1uc aı,11 ır ,ıja,!l,J)ee. >U)Ume 1'1,11111 
nıeklc iktifa etnıistiı·. ;\[akinelerinin Geminin planı bir "ok pr~tik ,.eni_ ıkcı~ 1:: seu 1

1<çe. ot~yer~.utn .m1.kuz1.a .. -,me\'ZUll tc~kil edecektir. ay de\':tm decek olan fuar ırünleri?ıde gö~termis ise rle, yetişen itfaiye yangı-
' ' ~ , eıe uzun.uncnıı ım ma gos CiCi <) tl-ı İ . b ! d• . .. ~ · .> 1 · h · b t l b·· 1 .. _.. 1·· • ···ı·· 

KU\·veli kırk bin h<'~·J!iri, saalta 'ürati ikleri ihth·a ediyor. İçine alıhi{ı ta;- ni sii\"l•·mi•. iki devlet ara<ındlı vasa- zmı!' e e ıyesı fuar. g-unıerınue znııı· se n aş an ''.'~a " ın~ ı am nı soııı uı mu~ ur. . .. 
·15 mili "C"ll1€1. Jlu ititnrh Hermes rnrenin çoklug-u bunların bir ,.erde · ti f ki 1 ~ · l'İ\'a<etırıımhuı· flarmonık orkestra• ı maııznrn<ı arzrrlerf'ktır Yangın, bıı111·0 claıre,ıııın oba bo-
.... .r. .. •• - ' ( • • ' _ J n1a Rar arının aı· ı o ma~nna ragn1en · · l · · . d· . '. b. - k • ı t 
t·ıy-rnıe g•nıi'i nın<lern kruvazörler bulundurulmasına manidir Bunun ü · ·. ı d ·· t k b ı ı ı .. - rıbun .tn sıçıı;an " I\ı rınıın ç.a ı-
ıle~ ve muhr.iplenlen <iint 'tibarivl~ zerine mühe~disler gemiı;iıı )çindc- ·'·~·ası· c tava la 1 .r,nuş ere .Al u un'.ı c ulgdu- • .I'' tutu~tıırma•i)'le çıl<mısl ı r. E\· si -

. , • ( • . . . . .. - . , . . , nu. mu~ -ere\. c uşmnnın manj.a o ll- Yamanlarda cı·nayet ırortnhclır 
•»ı~ıclır. . . . bırbırıuı~ uze~ınde ıkı "1ra hangarlar ğunu, Sovyetlerin şimdiye kadar clai- ' · 

lıılnız hu gemıyı ııı~a edenler ona ınşa etmışlerdır. Bu hangıırlardan u- nıo Alnıanlarln mevcut ademi teca\"iiz B" d v 

ıx~ metr~ urnnluğun~la, 27,4~ gen~ş- 9u.ş ~livert~sine t_~yyareleri çıkarma!{ paktıııı i!{!ri sürerek nıiizakerelcrc ya- Kampın hazırlıkları ır genç, kaçırama ıgı ZABITADA 
LJ!ııHle ııuul bır şekıl vermışlerdır. ıçın uç 8erı asansor vaı·dır. nasmndıklannı dört ay evvel SovYelle bitmiş gibidir kızı Öldürdü 0 z·e·=·=·r·=·=·· 
J:u tnyynre gemi:-dnin 1 tO nıilimetrelik Geminin uçuş gilv4?rt ~inin ön tara- ri; ı .. •ndra A~fttiı t~hlik(\(len b3.hse- .. Köyde bir hi.diae: 
ıi, 102 milimetrelik : ı, 47 milimetrelik fında da üç silratli catapulte ~cı·cut- rl il i ıı ce fi kir teafoi nde ıı bile ceki ıı i fdi- 1 U>mnı uzda açı lacak olan ,·erem mll_ Bergama kazaşının Dündar ko - .Kem alpaşa k3zasıııın P:ı r;;,1 ·oy n-
ıayyare dafi -! topu \·e l ! nıitralyözii tur. Bunlar çok ağır yüklü tayyarele- yirıi nildirmi• ve demiştir ki: cacl<'le c oıııiydiııin yanınıılar kampınııı yünde fecı bir hadise olmuştur. Ay- de !brahım ogtu .ıteşad .Uöcen, ayni 
,·nrdır. Fakat Hemıe,in ta~ıdığı tay- rınlluçmasıııı kolaylaştırmağa mahsus- _Son bir kac günd2 vukubulan ha- hazırlıkları bitmiştil'. Cemiyet, kam-!ııi köyden Uüı;eyin oğlu Hi yaşında Köyden Hamcıı oğlu l{ecep h.araca;ı 

tur. Bu tayyare gem!si, rnpurların en tliııeler iizPrinc ~ranıızda nıiizake rcler pa gitmek istiyenler i~in muntazam na-IMustaıa Kıroz, Mehmed kız~ yirmi aralurıııda çıkan bir kavga •onunda 

Radyo 
Gazetesi 

l esa:'lı vasfı ?la!' ıstikrı~r Ye. muyaze- ::-erey:ın etmektedir Hunun neticeleri- kil va•ıtası hazırlanu~ ı·c bunların iic-ıyaşında J)Ierycmi k~çırmak ıst.emış- uıçakla burnundan ve I.ıuşınıia!l y:ı
ne;e ıb nıalıktır. En .~ıddetlı fırtııııı- ni ifsa t•demezsem ele, Sovyet, iş b'rli- retlerini de kararl:ıştırmı tır. Kampta ur. )1eıy~m, lılustafa ıle kaçma[ta rnlamı~tır. 
!arda bıle pek sallanmaz. Yapılım tec- i(i irin a"keri ve ikt1>•adi heyetlerin vemek ve karyola ücretleri dahil oldu-' razı olmayınca aralarında mücadele Lıraıi lzmir memleket hasl<ıhııne
rübeler parlak neticeler vermiştir. Do- Mo,;koYaya gönderilmesini kabul et - ğu halde caclır 175 kuruş, he• yasın- 1 1.ıaşlanıı~,.ılustafa bir taş vurarak z-u- "ine kaııdırılmı:J, suçlu yakalanmış-
kuz .tayyare, on bir.dakika gibi rekor mi~lir. Bu h ·etl • ı·in vazifesi, Alman elan on ya-~ına kadar· olıtıı çııcuklarlvaılı kızrn kafasını parçalamış ~·e ölü tır. 
t.e~lul ~de~k kısa. bır. zaı:ıa~ zarfında mağlübi.retini tahakkuk ettirecek için ı üz kurnş, hnraka in<an b:ısııı;ı 1 müne sebebiyet vern;ıiştir. Kalıl tu Bıçak ıaııyanlar! · -- --
gemınııı guvertes:ne ınmıştır. ~ekilde fadiyetle I.ıulunmaktır. Sovyet 225 kuru~tur. itulmuştur. Keçecılerde ismet paşa bulvarın-

Finlandiga - Rusga 
münasebatı 

Ark Royal, seyy~r bir tayyare. mey- hükilmeti. yardımın mütekabiliyet \'€saiti nakliye ücrl'lleri :1 ooo da Ahmed oğlu Halilın uzennde bir 
·hını .te kıl eder. Zıra ger;ııde ıkı a\"Cl e•ası üzerinden yapılmasını bildirmiş, • Karşıyakadaıı Y:1manlar kampıııa ·KARŞIYAKA - NAZiLLi su··. bıçak l.ıulunmuş \'e müs:ıdere edil -
ve ?~rt torpıl _tayy~re ~~losu varılır. lngilteye hül«ınıeti bunu kabul etmi~- otobüs tarifesi insan ba~ıııa yetmiş be* l rnıştir. 
h.ı~ılız gemı muh~_ndıslerı, mod~rn tay tir. kuı:u~, 4 \·aşından on yaşına kadar rı· MER MAÇI Para çalmıı: , 
;,ıı~ gemııerıne l~zım ola.n ev;afı, yanı Eden, Sovyetlerle daha evvel müza- lan cocuklar için ıle 'ıo kuruştur. Ya- :- , .. . .. . .~ İkiçeşmelik Çavdar sokağında lb-
genış bır uçuş gilv~rtesı, nıuvaz~ne, kereler cNeyan ettiği hakkındaki Al- tak ve kaı·yoladan 75 kuru•. valizler- Kar~ıyaka Gençlık. Kulu bu ıut: rahim .oğlu Hüseyin, evliıdı manevi-' 

Amerikctnın 
d ;~rat, k?lay yere ınmek ve g«mıden man beyanatını tekzip etmiş ve Polon- elen ele 2~ kurus ııhn~caktır. l.ı?l takımı. ıle gureşçılerı, . l'fazıllı resi buıuııdugu elli yaşında Hayı i-

yaı ımı bırden bır çok tayyare havalandırmak yadan bahi,Ie demiştir ki: 00 :Sumer kulubunun cıavetı. :ızenne yenin uykuda bulunduğu bir sırada 

t esaslarını bır araya toplamışlardır. _ Polon"a milleti emsali görül _ 8 H"d t' k •. ,. 1 pazar gunü Nazıllıye gıtnı~teıdlr. dk 1 artırması ıs c:nıyor A k R ı t ·1· t ·ı • , • n 1 agll3 ın a 11 ı "an ı ki idini kırmak suretiyle 55 , r oya ngı ız ayyare gemı e - miyen felaketli zamanlarında kahra _ U r· ütbol takımları araRında yapı an 1 Alman - Ru' htilıifında r.·:nıan- rının e>as modelidir. Ondan sonra iıı•a manJıuını göstermis ve hürriyete müs 1 maçı, Karşıy-akalılar iki bir kazan- i~ad parhaskınkı çdaldtığhık~kikiiyet eldildki-
. . - 'ld R ··1 111 t . v· to . . F . . 1 . "· ' - ' · ı hk • ld ı d gın en ıı ın a a ı at yapı ma ·-dıyanın \·azıyetı saı:ıh degı' 'C. O- ~.~1 en US rıo.us, 1~. :!Ollö, o.ım~· takıl bır devlet olarak yaşamaga kesbı ma um o u mı~.~r ır. .. . . . .. tadır. 

manya Almanya ıle ışbirlıgı yapmak- uable, lndomıtable tanare gemılerı, i"tihkak eylemiştir. lngiltere Polon - :Sumer gureşçılcrı ıırasındakı mu- A b d d.. . ... 
1
d .. 

•adır. Fakat t'mıandıyanııı tedafüi Ark R~yalin. d.a.ha ziyad;e tek~m~~il et-'.yanııı ıniittefikidir. Hür bir Polonya lkiçeşınelikle Bn. Hidayeti bıçakla sııbak_a da çok z~v~li _geçmiş, netice- B;~g:m:n ka~':~n~n ~azık ba ·ıarı 
'azı; ette kaldığı anıaşılmaktadıı-, ,JJ!i bıı '!Cklıdıı. lllustrıou~ ıle \ ıcto - kurulmasına yardım edecektir otuz ''eı indeıı vurmak <uretı·yıe öl de gureşlerden uç unu ı<arşıyaka1' - m k". d b. k l t Hg 

·· ı.·ous 1936 37 · ·· ı-nları ı d· 1 · , ' · - 1 · d h l>" 1 · ·ıı· ev ıın e ır va a o muş ur. nsan Almanya ~ın toprakıarıııda:ı a~kerı·ı. : . -. ~nesı.pa 1.a a- Loııclra, 2-1 (A.A.) -Londrada res dürmekten maznun ve mevkuf ma- ar, ıkısını e ,;ayı esa ıy e ·-azı ı oğl 1b h. F f• 1 , h 
geçirmek içın Fınliindiya ile b;r mu-;hıldır: Bu ıkı ı;:cmı 5 kanunudanı Hl:l7 nıeıı bildirildiğine göre, Sovyet Rusya, rangoz Mehıned Tanga şehrimiz ağır :Sümerlileı kazanmışlardır. bul~ndur:u ı~'aıd:sc:r':ı'.ba az 3

, ~.::ır 0l 
ka\·.ele im.z-uı~nıış, fakat askerleri •enesınde t~z.gaha konulmuşlar.5 ?'.. ·;tng11ter~nib askeri ve. ik:ısadi birer ceztt mahkemesinde 12 sene müddet. iskeleden kazık ba·ıarın~ado·:.:er~t-
geçıı mem;s, F ın _topraklarına el koy-1:!\~~edi~ e~lul 1939 da denııe ındıııl- 1 he.ye~ gonclermc>ı teklıfını kabul et' - le ağır hapse mahkum olmuştur. EMNiYET AMiRLERi mekle iken müva:enesini k:ybe~e-
mu~tur. Fınlandıya da, toprakların- ş · , _ . 1 mıştır. rek arab-:ıdan dü müş ve öım·· t'·. 
da Alman askerleri bulununca muha- . Bu?ların uzunl~kları 229,5:>, gemi-ı Londrn, 2·1 (A.A.) - Röyter: . E YETiŞECEK ş uş uı. 
rip vaziyete geçmi~tir. Finlandiya_ lıkleı;-ı 29,. su kesımı. 7,35 ~etredır. İngiliz hükumeti, müstakbel iş bir - GES POR 1 1 
nııı şimdilik Rusyaya karşı taarruzi )lakınelerını? kuvv~tı 110 b!n. beygır liğinde Sovyetlerin mütekabiliyet esa- tzmirde büyük bir bo•lugu dolduran . Emniyet amiri yetiştirmek maksa- il § ~ B=lei:!! a 
harekete geçmeğe niyeti olmadığı olup saatte s~ratl~r~ 30,7.5 .mıldıı;-. Ark sı hakkındaki talcpkrini tasvip etme- Ege>por mecmuasının 'ilk nü8hası in- diyle Anknrada yüksek dereceli polis 'WI U iiiiiil 
anlaşılmaktadır. Eden de bugünkü Ro~alde oldugu gıbı bu ~k! gemale .de ğe kıırar vermiştir. tişar etmiştir. Uzun ömiirlü olmasını koJlejine lise ve orta mektep mezu.nu 
beyanatında.. Finlandiya elçisi ile tay; a.re hangarları bırbırıııı_n .. uzerı11-ı Londra, 24 (A.A.) - Hariciye na- temenni, spor meraklılarına rıw"ive memurlar alınacak ve bunlar kolleıde UZU Mı 
görüştüğünü, Finlıindiy-a ile Sovyet- de ıkı_ katt.:ı _?lup uçuş ko?~u~une .. uç zırı Eden, Finlandiyanın Londra elçi- ederiz. • mesleki ders ve stajlarını ikmal ettik- 130 Alba)Tak 
!er birliği arasındaki diplomatik mü- a"ansorle bagl~d.ır: Her bırı11ın mur~t, sini knbul etmiştir. Elçinin Ru•yayıı ten sonra memleketimizin muhtelif 261706 ııasebatta bir tebeddül bulunmadığı- tebatı 1600 ~·.şıdır. 114. mılımetrelık karşı F'inlandiyanın rnziyetini izah eı·r tafrı·ka batlıuor·. yerlerine tayin edilcceklerclir. 
ııın kendi•ine bildirildiğini beyan et- 16 top, 40 mılı~etrlh~ bır 5nk ha\.'.8 ettiği sanılmaktadır. y 00 261926 . ·ti dafı toplar ve agır mıtralyozlerle mu- AK l 1 ı· , 1 
mış r. . . . c~hhezdirler. Bunların taşıdığı tayya- H SAi/ CP.A .UE.llURf,[ - mrah da hayat ÇiVi IHT KA-RI 
Amerıkanın vazıyetı: I 40 .1 50 d d GU.VD!!N · 
Sovyet - Alman harbi Amerikayı relekr lıede .1 aekrasüın a ıbr.I İ Ahın.et Ç.oö-umlu,·,·ı bakı"<·e 65 lı·ı·a (Çıplaklar) (Açlık) (Köyuıı yo K k d K 1 ead<le-
k J"k d t kt d' N. k• ma ıın zere uunan mp- 1 ·" , . , - ' ' -, arşıyıı a a cmapaşa 

~f·o a. a a art e. mbe .. e kı~. e\yodr . Jacable ve İndefntigable tayyare gemi- borç
1
u .. Yebnıce mahallesınden olup.ha- lu) (C~lan Avı) ve (Perdenin ar- sinde Mırntııfa oğlu kundura ma.lze: 

aymıo gaze esı ugun u y<ızısın a, ler· d a . f h .. d' le. 1 1 len , •. an ul Hadımköyü baş bugluk kası) isimli roman ve hikayelerin meci•i Hüseyinin, kundura çivılerı 
Almanyanın Rusyayı mağlup etme- c bıl e193Y8nı 3e9vs~ 

1t daızf t1'. rb.l m
93

p
9
a- hizmet taburu 3 iincü bölük erlerinden muharriri Refik Ahmed Sevengil, satışında ihtikar yaptığı şikayet 

· A k 1 ·ıt · · b. · · a e ve n e a ıga e - ı t f -ı B - kuyuc 1 d · b' k h ·1 · l t · · c -"{ m~rı ~ 1'":~ ı"g'ı ere dıçııı kt ı~;ıcı 140 bahrj programına dahildir. Bunlar l\ us aöd.a og u . ayranı. Çogumlu e.r !1or- o u arı .~rın ır me~~kl ey~- d.ı m~ş, a kınan ertıbatl:ı yırmi grar;ı 
~,erece ke lfe a 

1
e
1 

To .ubr, emet e. ıdr. 1940 senesinde denize indirilmi•ler _ cunu k.~mdemış oldugundan Ezırgan- c.an. ~~ esrar ı .. e s:rıp ~~ru. t~~·e~~. ç
1 
ıvıyıdon bu:·uş.a satmak sı.ıretiyle kı

·'e":yor eıa t rı un gaze ~sı e'dir. - lı mev ·ıın e. tapunun 39 numarasında ~.enı ır eser vucu .. a.ge ı~mış.n. . ş: osu11 an eş Jıra gibi fnhış bır para 
lngılterl'ye yardımın derhal arttırıl- Bu ·ene a f nda h. ele . . k _ kayıtlı 400 !ıra kıymetindeki 4597 met nya~ hayatının muhım bır hadı"esını aldıgı tcsbit edilmi~tir. Suçlu aclliyr-
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288 ır. Şe~be~ 
172 Tarım 

Yok 

ma;ını istemektedir. !erdir • Bun~a:ı~ hac·~~m. g~ıe~. 1 _ re murabbaı bahçe yerinin borçluya teşkıl edecek olan bu romanın adı ye Yerilmiştir. 
Amerikıı yeni .ka~·arname ne mih- rin h~men hemen a~~idi~~~'a~a~~aık~- ait nısıf hisse.si icra dairesinde açı~ «İmralı• . dır.' Hayat ve ~ukacl.cle~a~ ---o·o,o-----

l!l Dehri . 'Mlı 

\'er tebaah~rının ~ht~ra .haklarını.n ta- neleri 140 bin beygir kuvvetinde olacak a~tn:ma suretıyle 21-7·941 paza.rtesı tın kendılerıne haz!r.lad~gı traıe~ıyı PAMUKÇULAR TOPLANTISI 47!l 
nınmıyacagıın bıldırmıştlr. ~!ıhver ve saatta süratleri 32 mT eçe ekt· gunu saat 11-12 de satılacaktır. lıfo- cesaretle oynayıp bılırmış ve netıce- ı 1327:1 
tc~an;ı ücı etini :ılabilecck, bloke Bunların gizli tutulan ,:ı~h~faz~ t~~~ hammen .. kıyme~in yüzde yetmiş beşini yi sabır ve taham'!lülle omuzlann - ~amuk. ihracatçılar lıir!iği idar~ he: __ 
edılmı~ paralanndan .ayda . ancak tibatı lllııstriousın"jkiııden daha kuv- bulmadıgı takdırde on g~n uz~tılarak da taşımakta ola_n ınsanlar nası.! ya .. :.:etı. bugun .. t.?planacak, ıhrncınt ışlerı 113752 ~· 
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beş yuz. dolar çckcbılecektır. işgal vetli ve mükemmel olacaktır. Yukarı- 31-'.-941 . ~erşenbe gunu aynı •aatta şıyorıaı:?. ~Iahkuml-:ır bu . netıceye uzerınde goruşmelerde bulunacaktır. _ ZAtflRI', 
ultınd;ıkı mın~~~alarda bulunan da verdiğimiz bu izahat, İngiliz bah- katı .'halesı ı~ı:a k!lın8:~ktı.r. D~m!fa nasıl, nıçın, ne yold~n. geldıler: .Ka- qocı 2'> ton Rııkla !l 2rı 
A.merıkan ,;anayıının de dolar muka- riyesinin tayyare gemilerine ne büyük ~arcıyle ?ell.ıılıyeRı muş~erıye aıt.tır. ranlık bır ruh gecesıııın aza~ı ıçınde G_ELENLER, GlDENL.ER . -----------
bılfnde satın alınmakta oldukları ehemmiyet verdiğini gösterir Satış peşındır. Bu gayrı menkul uze- kıvranıp bocahyan genç hekım ma~- Manısa Mebusu Hay Hushu Ya - z Ay 1 
.ınlaşılmıştır. Amerika, li<ans Irnlla- · ıinde bir hak iddia edenlerin 20 gün kumlar adasından nasıl nyrıldı? man Attkaradaıı, Antalr:ı mebufü Ba- Kon.nının Seydi•ehir kazasından aL 
ııabilecek devletler arasına Vrnn,a- Ticaret Vekili Anka- i~inde evrakı müsbiteleri ile birlikte Tiirlii sergüzeşt arkasınd<ı do!a~an yan Türkan Örs İsronbuldaıı, iskan mış olduğum nufus cüzdanı ile asker-
vı idhal etmemiştir. Bunun 'ebebi Akhisar icra dairesine müracaat et. gafil ve muztarip ruh, İmralı muci- umum müdürü Bay Cevdet Ankara- lik terhis tezkeremi zayi ettim. Yeni-
l'ran,anın paralarını Alman emıiııe raya döndü meleri aksi takdirde hakları tapu sicili zesinin ışığıyl~ aydınlanmamıo ol- dan, İzmir iş banka·'t müdürü Bay !erini alacağımdan eskilerinin hilkmii 
\·erme<i mümkün olduğmıdandır. ile sabil olmadıkça paylaşmıya gire - saydı nasıl bir akibctle karşılaşacak- Hii.ki Erol htanbuldan şehrimize kalmadığını ilan eı1eı-im. 
Amertkadakf mihver ~~baalarının Samsun, 24 (A.A.) - Burada bu- mezler. · tı? .. · gelmişler, Afyonkarahi'sar mebusu Kemeraltında Sağır sokakta 1!l ııuma-
dı,;arı çıkmal-:ırı da yasak edilmiştir. lunan Ticaret Vekili Mümtaz .Ok - Açık artırma 10-7-941 tarihinden Refik Ahmed Sevengilin yeni ro- Bayan Türkan Gönenç Sökeye, iş rah mağazada mukim Konyıının Sey-
,\ncak bu kararın muvakkat olduğu men, ticari ve iktısadl müeıı;ıeselerlelilibaren alıcılara açıktır. 1\faltlmat is- manını 1 Temmuz salı günitııden iti- bankası müfıettişleriııden Bay Said di'!Chir kazasından 316 tevellüdlü Ab-
,. para işlerinin tıuıfiyesind.ın son- ve halkla temaslar yaptıktan sonra tiyenlerin dairemize müracaatları ilan haren V AKlT gazetesinin tefrika ve maliye milfettişlerinden Bay İh - di Beş oğullarından Abdullah oğlu 
ı·a kaldırılacıığı söylenmektedir. bu sabah Ankaraya. dönmüştür. olunur. 2886 siltunlarındtı bulacak~ınız. ~ıın llfan!~:ıya gitmişlerdir. t~mail Çavuf -
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µ ~n_ı.ir lf,.~ct%1jıı _ ~mir/iğ~· . lld~l~~ı.1 . . . .. ' ······················ ............................................................ ~ ........................... : 
r·111111·1>eu a.•kcri satw a l nın. knınfaııoııımdnil: 

Askeri Vaziyet ls~e~deriye bombalan~1 
_ Bat tarafı bU.:1\cİ aahifede _ halım•, _2~ (A.A:J. - .\ [ısır lhılırlı· 
- Baıtarafı 1 inci aalı.ifede - ~" n. zaretıııııı teLlıgı: . . 

nıet kınlırsa, İngiliz kıtalarıııın Pal- Dıııı _sııl.nıh Alman tayy'.ırelerının_İs-
nı . d . ş ın 1 - 0 k"lomet ş·ıma- kenderıyeye yaptıklan hucum netıce- Umum 

ı.r en' am 0 ' re · d 20 k · · ·· ı ·· 60 k · · 1 !indeki Humusa 3-4 günd& varmı:ları ~~ t~ı- ·ışı 0 muş, ısı yara an - Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı Münakasanın İhalenin taı·ih 
İlk 

mümkÜndilr. Humus elde ·~dilırse, l ı ••ş __ ._ _ _______ Kilo ·Lr. Kr . Lr. Kr. şekli gün ve saati 
ondan sonra Suriyede Vişi mukave- D k ---·•I -------·---------------...---...._ ______ _ 
meti beklenemez. O f O T Sığır eti 66.000 2a760 1782 00 Kapalı 7 7 /941 pazartesi günü 

Londradan verilen haberlere gö- B h f u zarf saat 11 de 
ı e Beyruta ilerliyen Avustralyıı kıta- e çe Z 
!arı Beyrut şehrine 16 kilometre Sığır eti 218.000 
mesafeye kadar yanaşmışlardır. Bu- Çocuk Hastalıkları 

5886 00 Kapalı 
;zarf 

7 7 /911 pazartesi günü 
<ı;aat 11 de 

gün İngiliz donanması ile ha\'n kuv- • 
vetlerinin Beyrut limanını havadan Mütehassısı 
\"e denizden lıombıırdınıaıı ettikleri Hastalanm 11,30 dan bire kadar 
de haber verilmiştir. Beyler sokağında Ahenk matb&UJ 

Sovyet Baltık filosu: vnnında lııı.bul ed.,r. 
Dün, Sov yet fi 1 os ıı n un Karadeniz- ı..;~-~;..;.::;;::.::.:..;;,;:;,;:.;.. _ _ ___ ..,, I 

de Rumen filosuna üstün olduğunu 
SÖJ iemis ve yapablleceğı i~lcrdeıı 

_zmir belediyesinden: 

--------------------------
Sığır eti 218.000 78480 5886 00 

Sığır Pli 21R.OOO 78480 5886 00 

Sıi\"ır eti 88.000 31680 2376 00 

-Kapa il 
zarf 

Kapah 
zarf 

Kapalı 
zarf 

7171941 pazartesi günü 
saat 11 de 

7 7 / 941 pazartesi günü 
saat 11 ele 

7 7 /941 pazarte•i günii 
saat 11 de b~hsetmi~tik. Bugün d.e Sov)"i'' ve 1 - Kemer köprüsü yanında 1090 

Alnı.anların B:ıltık filolarından bah- ,ayılı so>rnkta 4 numaralı kahveha-
sedeeeğiz. le karsı mdaki 84, , 5 metre murab- Sıiı;ır eti Kapalı 7 '71941 pazartesi günü 

Sovvetlerin Baltıkta 2 muhnr~bc zarf saat 11 de · 
5-l.000 19440 1458 00 

gemisi, iki büyük krııvazörıi, bir ma- ıaı yol fazlasının bir sere mffddet- ---------------------~-------·-----
rin d(\kme kruvazörü, 5 torpito kru- e kiraya verilmesi, yazı i~l~\'i mü- Rıj:(ıı· ~ti 12.000 13120 ll!l•I 00 Kapalı 7 ·7 941 pazartesi günü 
vazörü, 21muhribi,12 torpitouotu, 72 lürlliğiindeki ~artnamesi veçhilel zarf saat 11 de 
denizaltısı Hırdır. ıçık arttırmaya konulmıı~tur. :ltu - -,---.--------------------~---------

Almanlara gelince, gö.iterılcn ke· 1:ımnıen bedeli 45 lira muvakkat te Rtırır rtı 20.000 7200 540 00 Kapalı 7 7 9.11 pazartesi günü 
tiımiyet yüzünden bahri inşaa't . ve nina!ı :ı lira 10 kuruştur. Taliplerin zarf saat 11 de • 
batan gemiler bilinmemektedir. in - teminatı öğleden ~vvel i. bankasına 
gılız iddialarına göre bugün Aıman ;atııarak makbuzlaı·iyh· ihale tarihi Konın siitii 14.000 
!arın faaliyet gö,terebilecek gemile- ılaıı 7-7-!lll ııaznrte~i günü ~aat 16 
ri, Bismarkın eşi olan 35 uin tonluk fa encümene müracaatları. 

65~0 49~ 50 Kapalı 
zarf 

7 7 941 pazartesi günü 
saai 11 de 

·-----~----
bir muharebe gemisi ile Lıi,. ce]l kru- 2 - nr.raj "antralda 4 sa\·ılı de- Koyun 
vazöründen ib-arettir. ıonun bir 'ene mlicldetle kiraya n- yoğuı·rlu 

:~.000 405 30 00 Açık 
Eksiltme 

7 7 !l41 pazartesi günü 
saat 11 de 

Diğerlerine gelin~e'. Alman deni- ·ilme-i. rnzı islPl"i müdiirliiğüncleki ·--~---·-· 
zaltıları Atlllntikte meşguldür. Tor- ;artnanı ;si \"eç.hile açık arltırnraya Koyun eti :ı.ooo !)25 :l!) 00 Açık 

Ek•iltme 
7 7 941 pazartesi günü 

ı;aat 11 de pitobotlar sahillerde gemilere hima- <Onulm:ışltır. :IIulıammen bedeli 70 
ye vazifesi görmektedir. Hlicum ;ra muYakkat teminatı ii lir:ı 25 ku
botlar d;ı. J\1anşta İngiliz ticaret ge- uştur. Taliplerin temina'ı iiğleclen 
milerine karşı kuilanılmaktadır. fü- \'Vel is hnııkafüıa Y:ltır:ırak makbuz 
naenaleyh Alm-anial'rn bunları Bal - uiyle ihale tarihi olan 7-7-!l-11 pa
hğa almaları, J\Ian~ ve Atlantikteki ·artesi giiı>ü s:ı<ıt 16 ela encii•»ene 
faaliyetleri aleyhlerine olur. Ilüia- nüracaai.lı.ı·ı. :ıo 2ii ~O :; 
a, Baltıkta Sovyet filosu Almanlara Tamimiı mlitemncliye sur•liy!e clii 

üstündür. ·eme. Jiı;.j'ım, park işlerinrle 1-6-fl-11 
Büyük harpte Sovyet donaıım>ısı, arihinrl~n :H-5-!l42 tarihine kadar 

gemilerin bir kt>mı şimalde lngiliz 
filosuna karşı tutulduğundan ve fe- bir sene müdtletle 1 ilii ~ () adeJi_ ara-
na sevkü idareden Baltıkta bir ;ş gö- sında tahavvul etmek uzere gunde 
rememiş Fınlandiya körtezind n rtı· \-a•ati 3 tek yük arabasiyle lüzumu 
şarıya a~ çıkabilmışıir. Şımdi Finliın- h11linde bu bir sene içinde yalnız ile 
diyada da Almanlar bır cephe -a~- ay için 1 ila ·i adedi arasında olmak 
ınıştır. üzere günde vasati bir kamyon ça -

Hu vaziyet karşısında Baltık ~ov- Jıştırılmıı3ı işi, yazı işleri müdürlü -
»et 1ilosu şu şekillerde kuılıınııuuılir, ğüncleki ~eşif ve şartnam_esi veçhile 
IJem asker naklıyatına, hem de 1s - .bır ay muddetle paza rlıga bu-a k ıl
\'eçten Almanyaya demir naklıyatın-a mı~tır .. Keşif bedeli 5643 lira, mu
ınuni olabılır. vakkat teminatı 423 liın 25 kuruş -

ı _ ::>ayısı 72 yi bulan denı~'.ıltı - tur .. Taliplerin teminatı öğleden ev
larnı Almanya sahillerınden ıtıba - vel ış bankagıııa yatırarak makbuzl-a
ren J.'in sahillerine kadar deniz yol- riyle 4-7-0-H tarihinden itibaren 
larında faaliyet göstererek nakliyata 16-7-041 ( dnhil ) tarihine kadar 
karşı koymak, torpille mücad~le et.- haftanın pazartesi, çarşanba ve cu-
ınek, "ynı yollara mayin dökmek. ma günleri encümen_e mürac:ıat!arı. 

2 - lsveçle Alman sahille:1 ara· 20 :!5 2!) 3 
ında faaliyet göstermek, ayin 941 yılı tebhiı atı umumiye i ~in 

dökmek ve lsveçten Almanyaya de- Fomill, Kreolin ve kükürt >atın -alın-
nıit· n-::ıkıi'-'atına taarruz ptmek. 1 ' ması, yazı ~ileri müdür ü~ündeki şart 

3 - J\layin tertibatına m:ılik ge· namesi veçhilc bir ay müddetie ııu· 
milerle Alman liman ve.deniz ü>ierıt ıariıga bırakılmıştır. 111uhammcıı 
ne mayinler diıkerek Alman t;carl' oedeli ,;.ı5 lira muvakkat teminaıı 
Ve harp filosunun harekatını tehdlll 41 liradl!', taliplerin teminatı öğle -
etmek. k 

Rus Baltık filosu, büyük harple den evvel iş ban ·nsıııa yatırarak 
ıle mayin dökmekten başka lıir iş makbuzlari.)' ]e 30-6-!Hl tarihiııckıı 

L·l-7-aH (dahil) tarihine kadar hal
Rörn1emış, hunun tı.:~iri cüz'. 0Jn1u~-

h aıun pnzartP i, çarşanba v~ cunı~ı 
tur. Ancak o zaman 1-2 hıhtelba ıı 
vardı. ve görülünce müthış kor ·uyu ,ünleri encümene müraca<ıtlurı. 

ı 5 20 25 2rı 2rnı 
nıuciıı olmaktaydı. Bugün i•e vazi
yet uaşk:ıdır. Mevcud tahtelbahir 1 - !Hl yılı fukara doğunılnrı ve 
fazladır. Filo iyi kullanılırsa, lıu hast'1ları için pamuk, band, g:ız bc
harpte büyük ışler görmesi muhte- li, lizol, oksijen ve eter satın alın -
meldir. ması işi bir ay müddetle p:ızarlıg.1 

Hava harbi: bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
~ark cephe•inde, bugun düny-anın 576 lira 65 kuruş muvakkat tcmin~

en lıüyük ıki hava kuvveti çıırpı~mak 
tadır. Bu miicade.le, Alınanların şim- tı 43 lir:ı 25 kuru~tur. Taliplerin te· 
diye kadar giriştikleri h:ırplerııı hıç minatı oğleden evvel i~ bankasına 
uırıne benzememektedır. <,:unıw şlln- yatırarak makLnzlariyle 30-6-9'!1 
dıye kadar taarruz edılen mıntaka- tarihinden itibaren 14-7-941 (dahil) 
!arda Alnı-anlar semalarda tam ha- tarilıine kadur haftanın paz.arte-
ı<imiyet tesi' etmi~lerdir. l:lu harpte 
ı•e sayı u~tünlıiğü temını miımkun si, ~ar~anba ve cuma günleri e:ıcü-
değildir. Bugün tahminen Almanlar mene müracaatları. 
adedce ];(us tayyarelerınc faikLiı·. 15 20 25 20 2196 
l"akat Almanlar için bütün hava bir- lki bin adet İzmir şehir rehp e.ri -

1 A~ rı ayrı şartnamelerle yukarıda cins Ye miktarı yazılı 11 ka
lem et, yoğurt ve sütün hizalarında gösterildiği gün ve saat]pr
d<> kapalı ,.e açık münakasalar yapılacaktır. 

2 Bunlara ait ~artnamelcr her giin komisyonda görülür. 
:ı - Kapalı zarfla miiııakasasına i:ıtirak edeceklerin 2490 sayılı k:ı

nunıııı 2 ,.e 3 iiııcü maddelerinde yazılı vesika ile yine bu knnıı-
111111 tarifatı claire,indc teklif ,.e teminat mektuplarını bildiri
len s:ıatlardan bir •nal e\·veline kadar makbuz karşılığında Ça
nakkale askeri ,;atın alma komisyonunda bulundurmaları. 

2r.-27-29-l 2203 

İ zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 
Miktarı 

4000 Kilo T·aze fasuJ;·e 
4000 Kilo Taze knhak 
1500 Kilo Taze soğnn 
1500 Kilo Domates 
2300 Kilo Taze fasulye 
2300 Kilo Kabak 
700 Kilo Taze 'oğıın 
800 Kilo Domate• 
Yukarıda cins ve miktarı vazıh sekiz kalem iki parti ,;ebzc ihtiy-ncı 

ayrı ayn pazarlıkla alınacaktır. 
Talipleı in 26 -Haz.-941 pcr~enbe günü saat on beş buçukta ' kı~lada 

fzmir ıevnzım amirliii -atın aJmn kom i ~.\·onunn mü ı acaatları. 2:-:\58 

1zmir Levazım Amirliği. Satın Alma Komisyonundan : 
Miktarı 

100,000 Kilo Odun 
• :ıo.ooo Kilo Linit könıüı ii 

:ı,ooo. Kilo ~fakarna 

l 0,000 Kilo Kuru fasulH 
:ı,ooo Kilo Toz şekeri 
J,000 Kilo Sabun 
:ı,ooo Kilo Sadeyağı 

Yukarıda c·in,; ve miktarı ;azılı yedi k"IPın odun kömür\'<' erzak a,·_ 
ı·ı a.\'l'l pazarlıkhı·~atın alınacaktır . ~ 

·ı · ı· J . ki . ~ a ıp erın Yerete · erı erzak ııumunt.'leri \'C teminatl:.ırivJe bil likte 
27-Haziran-941 cuma günü sa-:ıt 13 de kıslııda iznıir Ieva.zım amfrliği 
•at:ıı alma komi•yonuııa miirncaatları. 2357 

-lzmir Levazım Amlrl i ği Satın Alma Komisyonundan: 
~liktan 

ôOO Kilo Kabak 
600 Kilo Taze fa.•uive 
250 Kilo Domates • 
300 Kilo Taze soğan 

1000 Kilo Kabak 
1000 Kilo Taze fasulye 

500 Kilo Domates 
500 Kilo Taze fa8ulye 

'2300 Kilo Taze fasulye 
2300 Kilo Tııze kabak 
700 Kilo Taze soğı{u 
800 Kilo Domates 
Yukarıda cins ve miktan yazılı üç parti <rbzr anı anı pazaı !ıkla 

satın alınacaktır . . . · · 
1 T~lipleriıı 26-1Ta.zira n-!J41 peı·~eıılıe güııU saat onbeşte leminntlariy
.le bırlıkte kışlachı ızmir levazım amirliği satın alma komi"·onuııa mü-
racaatları 2356 -

' 

.iklerini Ru$yaya karşı kullanmak nin tabı ,ve ihzarı işi, yazı işleri mil
imkanı yoktur. Evvela garpt~ lngıl- dürlüğündeki şartnamesi veçhile a
tereye karşı bomba ve av tayyareleri çık eksiltmeye konulmuştuı-. .Mu -
bırakmak mecbu·riyetindedir. A kşi nam men bedeli 1200 lira muvakkat 
takdirde gece gündüz devam ed<'n teminatı dokHan liradır. Taliplerin 
!ngiliz -akınları daha teRirli olur. teminatı öğleden evvel iş bankasına 

Diğer bir saha da Akdeniz bölge- yntırarnk makbuzlariyle ihale tarihi İzmir Levazım Amitliii Satın Alma Komiayonundan: 
;idW. tsken(j! eriye taarruzlarının ida- olan 7-7-1941 pazartesi gunu saat 1 - Bayramiç birlikler inin gene lik ihtiyacı olan 220 ton "1ğır et; ka-
me'i İngiliz donanmasının serbest 16 da encümene müracaatları. palı zarf u.<ul iy le satın aiınacaktıı. 
kaıır:aması için adalar ve Yunanis - 20 25 30 5 2 - İh-a l esi 10 tem mu z 941 perşenbe günü saat 17 de ezined~ki 
tan cenubunda tayy-ar e bırakması K. k y l •atın alma kom i•yonunda kapalı zarf uRulıyle ilıale'i y;ıpıla _ 
lazımdır. Llby:ıdan ta,ryaı·elerini . ı ralı a 1 caktır . 
. Çekmek'imkanı da görülmemektedir. Karata~ta koııforlii güzel manzara- 3 :\1uhammen bede li 88000 lira ve muvakkat teminatı 5600 liı-::ı-
Ingilizlerin Rusya harui devııın c- lı lı;r yıılıııın alt kısmı kiralıktır . 2!l45 dır. 
derken, burada hava faikiyetini ele t:.:;e:..:le:;;.f:;;.o:..n'c:a...:m=u:..ra:..c:.:ıı::a:.:l:... ---- - -- 1 - İsteklilerin ihale günüııp saatind~n bir snat evvel mill'ilcant ve 
geçirip harekete geçmeleri muh!<• - !otları harp görmemişlerdir . Alman 2490 sayılı kanunı:Ja yazılı \'esaikle birlikte ezine satın nim~ ko-
meldir. .. tıwyarecileri yühek ,·asıflı .,.e mo - ' -:~--m_i_s:..y-on_u_ı_ıa_m..,..ü ,,ra_c:..a:..a:..·t;;.;la;;.;r;.;ı;.. _-.;2:...5:.-.;;2:.:8;.....::2_6. _______ _ 

:i\Iaamafih bütün lıu .?olge)erde bı- d~rn tayyarclPrle ik i senedir harbet- lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiryonundan: 
rakılacak tayyareler ~uphesız ki n>- mektedirler. Rus tayy,ırecilerinin ta- l - Kışkıcla me\·cuci 580 çift köhne erat fotini ııazaı !ıkla <atla -
gari miktarda olacaktır. Görülü ".o~ lim ve terbiye•ini hilmiyoruz . yalnız caktır. 
kı Almanlar için hav:ı kunetlerıııı manevi kuvvetinin )·iiksek ve cesur 2 - Taliplerin 27-ll azirun-94 1 cuma günü "aat on birde kıslııda iz-
toptan Rusyaya karşı ku 1.ınmak olclukiarıııı tahmin ediyoruz. Ve ce- m i ı· levazım amirliği 'lltın al ma komisyonuna müracaaÜan.2355 
mümkün bulunmamaktadll". t;n bir dli~man olduğunu -<>ınıyorıiz. lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Suriye ise yalnız garpta hm·hetli - Almanların diğer Ü•liinlüğii, müte - 1 - Azami 50478 ton kuru ot balya lı veya teli ci heti askeı·iyeden 
yor. İkinci, üçüncü harekfıt •ahası anız olmalıınnda Ye inisyatifi "elle - ver ilmek suretiyle balya lı veya döküm halinde teslim ı·tlilmek 
yoktur. Uzak şark ise ayrı lıir hölge- rincr,, lııılıınduı·malarıclır. 22 haziran ~artiy l e kapalı zarf usuliyle sııtın alınacaktır. 
<lir. japonlar saldırmazlık paki:jııa sabahı ::;°';et t<t,,·;·are lıirliklcl'i° ha<- 2 - Tahmin edilen bedel b~Jyalı için 3028680 lira teli ciheti as-
rin; d ederlerse, buradak" · ·ı;·y-arele- kına uğramıştır. Ilımda S0\">"'0 t tay- keriyeden nrildiğin e göre Lıafyalı 2523900 lira döküm halin-
ı·ini bile getirmeleri mııh •.ıeldir. Bu ~'llrelerinin tahrip t>dilmi" olması de olduğuna göre 2019120 liradır . 
. <uretle bugün mevcud t:ıyyareleriııiıı nıümkilndür. Fakat büyUk kuvvetle- :ı 

0 
İhaie"i 14-7-9.U pazartesi günü s:ıat ıı de yapılacaktır. 

hepsin_i bu cephede kullann'ıilecek re malik olan Rusya, Polonya~·:ı hen- ı - İha l l•si toptan veya gruplar hnlinde v~ya k ısım kısım da yapıl·a-
durumdadır. zemez. Buıılıırın ihti,·allari11 tel :ifisi bilecektir. , 

Bu •ebeııle, Alma"nların kahir ht•- kauildir. ,; 5 - Şartnamesi her gü n komisyonda görülebi li r. 
,ap üstünlüğü temin etmeleri müm - :::lovyetler biı ]iği tebliğinde pazar 6 - İsteklileı, mezkür gUn ihale •aatinden bir saat evveline kadar 
kiin görü lemez. Ancak Alman tay - günü 76, dün de 52 Alman tayyare- ta lip olacakl arı miktar lara göre kanııni ilk teminat makbuz-
yareleri malzem"e ve - tayy-arecileri sinin düşilrü ld üğii bildirilmiştir . Bu lannı ve tek lif mektuplarını topkapı ma ltepesi eski asker i liııe 
de harp görmeler i bakımından Rus- hususl ar da Alman tebliğlerinde ma- bi n asınd aki asker i satın alma k omisyonuna vermeleri. 
Iİll'dan daha kııvvetlldfrler: Rus nl • IOmnt yoktur. (R. G,) 26 29 4 10 

tSAHlit. 3) 

lzrnir Levazım Amirligi Satm Alma Komiayonundan. 
·t.- .T.'!_bminen beher kilo•u 35 kunıstan GO ton şehriy~ !rnpnlı 

zarf usııliylp satın alınaca'ktır. 
2 - ·Mtth·::ımmen bedeli 21~90 lira muvakkat teminatı 157S lirııclır. 
3 - Şartnamesi komLsyond:ı verilmektedir. 

hıalesi 14-7-941 pazartesi günü <aat 16 da Gelibolı;d:ı eski şu
be binasında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapı!ncak-
tır. . 

4 - İ•teklilerin mezkur gün ve saat 15 de Komisyonumuza miira. 
caat etmeleri ~5 27 1 7 2!'l59 

İ zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ezinedeki birliklerin srnelik ihtiyacı olan 31l0 ton s ğıı ei ka -

palı zarf u;mli:.·Je satın alınac-aktn'. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 10-7-911 persenbo gün[i saat 11 de Ezine

deki a·<ker( satın alm:ı komisyonunda ihalesi yapıl:ıc:ak!:r. 
;ı - ~fuhammen bedeli 220400 l'ra olup muvakkat temina•ı ı 2270 

liradır. 
4 - tsteklileı·in ih-nie günii ihaleden bir saat evvel teminat re 2·190 

sayılı kanunda yazılı vesaik le birlikte Ezine .satın almn ko -
misyonuna müracaatları. 25 28 2 6 

lzmir Levazım Amirl iği Satın Alma Komisyonundan : • 
1 - Beher kilosuna otıız kuruş tahmin edilen 144000 yüz kırk dört 

bin kilo kesilmis <ığıı· eti kapalı zarf ıı.<nliyle eksiltm~ye kon
muştur. 

2 - Eksiltme 12-Temmuz-941 cumarte,;i günii sa<ıt 11 de izmirde 
kıslada izmir ~ey:ızım an1irliği ~atın alma komh~yonund~ ya-
pİlacaktır. , 

:ı - Hepsinin t><hmin edilen tutan •l'l200 kırk iic bin iki viiz ILa-
dır. 

-1 - Teminat murnkk:ıta .ıkçnsı 3240 üç hin ild yüz kırk l,iraclır. 
!; - Sartnnmesi komi ronda görülebilir. 
6 - fgteklileı· kanuni Ye>ikaları teminat Ye teklif mektupl1ır1111 

ihale saatinden en az bir ;;aat en·el komisyona \'ermi~ bıılıı-
n:ıc-aklardıı·. 25 :ıo 5 10 z 2360 

!:mir let'azım amirliği .•atııı alma komi..•yonundan: 
1 - Beh er kilosuna altı kuruş yirmi beş santim tahmin edilen 

(1,505,000) kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf u;;uliyl~ eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme 2 temmuz 941 çarşanma.günü saat on altıda izmirde 
kışlada izmir le\·azım amirliği satın alma komi;;yonıınrla ya -
pılacaktır. ' 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 94063 liradır. 
4 - Teminat muvakk<ıta akçası 598:-1 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komi•yonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni wsikaları teminat teklif 

mektuplarını ihale ;;;ıatinden en az bir saat e\·vel komi;;yona 
yermiş bıılun-ac:ıklaıc.ln'. 15 20 25 3°0 

Lıııi;· lerarnıı ıı miı liıii sııl ııı al m« komisyoıııından: 
1 - Tahminen beher kilosu 7 kuruştan 400 ton kuru ot kapalı zarf 

usulii ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 28 bin lira, muvakkat teminatı 2100 liradır. 
3 _ Şartname•i komisyondan verilmektedir: tJı-ale"i 3/7/941 per

senbe günü gaat on altıda Geliboludaki eski şube binasında 
komisyonumuzun bulunduğ.u mahalde yapılacaktır. 

4 - istekliler mezkur gün ve saat on bese kadar teklif mektupla-
rını komisyonumuz-a vermeleri. 1 7 21 25 29 

İzmir levazım am.irliiii aatın alma komiayonundan ı 
1 - Beher kilosuna yedi kuruş fiat tahmin edilen 102500 kilo kuru 

ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 7-temmuz-941 pazarte•i günü •aat on beş lnıçukt-a 

kışlada izmir levazım amirliği "atın alma komi;;yonunda yapı
lacaktır. 

:3 - Hep•inin tahmin edilen tutarı 717ii lirarlır. 
4 - Teminat muv-nkkata 5:19 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Istekliler kanuni vesiknları teminat \·e t~klif mektuplarını 

ihale sa~tindeıı en az bir saat evvel ·komisyona vermiş buluna-
ca khı rd ı r. 21 25 30 ö 

Düzeltme 
Gazetemizin 17, l\J, 21 \'e 2:\ Haziran 941 tarihli nüshalarının üçün

cü s:ıhifelerinde ne~reclı.en Cmur bey a,;keri satın alma komisyonunun 
!'\ kalem muhtelif miktardaki ot ililnında; taliplerin Çanakkale ~atın 
alma komisyonuna müracaat etmeleri ;;ehven ~·azılmamıştır. Bu i~e aid 
taliplerin Çaııakkalede Umurbey askeri posta ıs:ı7 satın alma komis-
yonuna müracaatları . ' ı 

lzmir vakıflar müdürlüeünden: 
:\[mı tahsilıit 

şehri vazifesi 
Lr. Kr. 

lU 50 llo<taıılı camii 111ıanı ve hatipliği 
15 Hostaıılı camiı nıüezzin ve kayyımlığı 
15 ŞadırYan camii bir;ııci mü<>zzin ve kayyımlığı 
15 :;>adırvaıı camoi ikinci müezzin ve kayyıınlıiı 

. --

Yukarıcla )·a1.ılı camilerin imamet ve hitabet ile müezzin ve kayyımlık 
nızifeleri nıuııhaldir. Müsabaka. imtihanı 51 7, !l41 perşenbe günü öğleden 
3onra ,aat on dörtte yapılacaktır. Talip olanların imtihan gilnünden evYel 
bir dil-ekçe, sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, mektep şehadetnamesi, nufus 
tezKer 'sinden ilJaret evrakı müsbiteieri ile birlikte Yakıflar müdürlüğünde 
müteşekkil kombyona müracaatları ilan olunur. 2235 

D. DE.\tlın·oLLARI ö ııci iŞLETME ı;.o.ıtlsro.vuNDAN: 
Bir sene zarfında H. paşa deposuna gelecek olan tahminen elli bin 

ton kömürün vagonlardan yere ve yerden makineye tahmü tahliye işi 
kapalı zarf u"ulü ile ek~iltmeye konulmuştur. ~ksıltme 27.6.941 T. Jı 
cuma günü saat on birde H. paşada işletme komısyoııunda yapılacaktır. 

,fuhammen bedel ton başına tahmil için 25 ve t:-alihye için yine 25 ku
ruştur. J\Iuvakkat teminatı bin dokuz yüz yetmiş altı liradır. htek!:lerin 
eksiltme giiııü >aat ona kadar kapalı zarflarını vermiş olmaları !iı -
zımdır. 

Bu hırnıısla fazla lnfsiliıt ve şartname almak istiyenlerin işletme kale-
mine mllrncaa11arı. 10 14 19 25 2117 

, 

• 
Otel - Gazino - Lokanta ve ·Pastah ı;- nesi 

Eaı bölgesinin en muhteşem biricik müısesesidir 
. MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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(SAHiFE 4) ( ANADO L U ) '25 Ha2iran 1941 ÇaııanLa • 

Almanlar loryıçtı tıd- Suriyecle İngiliz-
blrlır aııuor ler ilerliyor 

Meclis Parti 
Grubu toplandı 

• Bir İngil~z ihr~~ından mı Merce Ayun civarında iki Umumi sıhhat işleri üze- - Milli Şef -, 
endışe edılıyor . köy zaptedildi rinde görüşmeler· oldu . 

Londra, 21 (A.A.) - Nor\'~ AJ:ın- . . . 1 b ld D • •t•k 
M bildiriyor: . Kahır~. 2~ (A.A.) -.~.rtn ::;nrk in- A~karn, 24 (A.~) - c ... ıı. l'nrti i stan u a enızcı ı 

Norvcçin cenubi gaı·bi snhili üze - gıhz knrargahının rebhgı: l\Jcclıs grubu hey eh hugun toplan -
rinde Almnnlnrın faaliyeti artmıştır., Suriyed~: l>fi-?. lngihz kıtal.arı. Şa- ~ı. Ruznnmc~c::, sivil sıhha! teşkilatı bayramında bulu-
Huralarclnki Norveçlilerin derhal tah- mm. cenubı garbısınde Da~anoyu ış~al ılc o;~u teşkıla.~ını~ .ve.adlı üıbnbet bacaklar 
Jıyesi emrolunmustlır. Oslodan garba etmı.slerdır Burtıda ~anı _ Be) - teşkılutının bugunkıl ıhtıyacına cev•ap 
doğru müU:>madiv~n Alman kıtaları lrut •yoluna doğru ilerlcmektedır. !tür verı.,cck durumda olup olmadığı hak- 1 tnnbul, 24 (Telefonla) _ Bir 
na.klediJm~tedir·. ahilden genis bir IFran ız ve Hindli kltalar Hcrta şıma- kındn hiikfınwle te\•cih edilmiş hir 
yer, memnu mınt3ka ilan cdil~i tir.! ıınde bulunan. yük_. ek mevkileri uıar- , ual ta~rirj \'ardı. Bu t..ıkrir.n nJfikn- Temmuz denitcilijc b!ıyramı, bu se
Bu :}'er, dahile doğru yüz kilometre gir ruzla zaptetmışerdır .• ler~e Ayu~.mın_ dnr ~·ekıllNce ~evnp verildikt n son- llC çok parlak bir şekild~ kutlula
mekte, • Nort fiyordunun şimnlinden !takasın a kıtaarımız yem mevzıı ka- r~ bır çok hu1ıpler ayni mc' zucla ııacnktır. Yalovnda bulunmakta 
başlamakta, ~nubunda Krederoya ka-lznnçlnr elde etmışJerdı.r. Muharebeler soz nldılar ve memleketin umumi ohın )filli Şefimizin de ha)Tamı 
dar inmektedir ld.:vam etmclüedır. Sahıl rnıntakasında sıhh-:ıti hakkıncln ittihaz olunacak şcreflendirecekleri bildirilmiştir. 

Norveçli rı~ tnhUye ini Almanlar kı Avu tr~lynh kıtalar J?Ühi~ı diğer tedbirler etra~ıncla. faydalı müzakere. 

Almanya ile yeni tica
ret anlaşması 

Almanyaya 1 O milyon lirallk tütün 
satıp ecza alacağız , 

'Ankara, 24 (Telefonla) - Hükumetimizle Almnnya :ırasında on mil
yon lirnlık yeni bir ticaret mılaşması için müzakerelere başlanmıştır. Ve
rilen maiamata gör~ biz Almanyay:ı tiitiin satacak, mukabilinde tıbbi ecza 
\'e sanayi mamulatı alacnğız. )H\badele kısn zamanda bn~h>·acakt1r. 

enerji ile yapmışlardır. Almanlar, mez. bır terakkı daha ~a~d~tmışl~rdı~. Top- for .oldt~. ~Jntipl~rın beyanatını ve Şehrimizde bir çok d11niz müs.'lbn-
ru nrnziye ele te ahOp etmi~lerdir. Bir çumuz _Damurdak~ \ışı mevzılerıııe kar vekıllerrn ızahntıni müteakip ruznn- kaları terli(> edilecek, iyi de~"CC s• •ı e• J h •• 
noktnda Almanlar ıırazinin düzlüğünü Si fnahycte geçmış bulunmak~:ch~. . mPclP başkn madde buhınmadığı ci- alanlara )Hinakalfü Vekili tarafın- ıcı ya ve ınga- aponya enuz 
temin için hnrnkalnrı bile yakmışlar - Kudus, 24' (A.A.) - Askerı sözcü, lıetlC' e<>I ey<' :ıon Vürildi. d:m kupn ve mndalynlnr vcrilccC'k-
dır. l\leroo Ayunda merkez mıntakasında x tir. Gece de denizde fener nlnylnrı zi bombalandı ka ar vermeclı• * kmlyu S{flZe~siıre göre Airmınlnr j)jze):da köy~ k~~~~ası,~ı~ Eltaki köyü- G • in ·ı.·z ha-· yapılncaktır. 1 r 
hu tedhirleri. Norveçe karşı bir lngi- mm ıc;;gal edıldı~ın!• \ ı.~ıı. kı~l~rın.ın eDIŞ gı -------
liz taarnızıı ihtimaline karşı almakta- B ytüıctme çcl\ıldıkl<>rını bıldırmış- T•• k• b• •kJ H b · t d "k. k" R J l 

• dırlar. lngiJizlt>r bu Ur<'tle garp C<'J>- lİr. . . . va• taarruzları ur ıye ısı et a eııs an 8 J J • ~eV J USyadaki apoa arın 
he inde bir miktar Almana keri tutn- Kahırc, 2•J (A.A.) - lngılız ve A- b• • •ı•kı . • daha zaptedıldı memleketi terki bildirildi 
rak Ru~yay:ı ,·nrdım <>tmektcdirlcır. ,.u~tralyn tayyareleri B:mlbek, Rayak lftDCJ J en 

• 000 h:ıvn rneydnnıarma }liicum etmişler, 8 K 1 · ld f B Kahire, 24 (A.A.) - Orln şark Tokyo, 24 (A.A.) - japon sözcü-
~ \'i i tayyare ini tahrip etmişler, diker o oyn, Uuse or , re· 1ngi.liz tebliği: . fü, bugünkü matbuat konreransm -
,,.ark cephesinde lerıni ha ara uğratmışlardır. Süveyda men, Ki el bombalandı . h. . • • • Lıb~·ada: Kaydedilecek bir şey dn beyanatta bulunarak, Alman -

- Bqtarafı ı inci sahifede - el\ nrmd:ı hn\•a meydnnına hücum edil- Esk1şe ırlı Osman bırınc1, yoktur. . • ov~·et ihtilafı karşısında jııpony-:ı -
Sovyet tebliii: mi.,, bir hangar yakılmıştır. Bir Vişi f İ li Ah t •k• • Hnbeşıstn~da: Ccııup.t~ Habeş va- 11111 \'aziyeti hnkjındn bir şey söyl<'-
• to kO\'fl, 24 (A.A.) - Kızılordu- tnyyı:ı:re i dUşilrUlmilştür. Süveyda kn- . ~.onılr.n., .. ~4 (A.A,) - Hnvn n('znre- zm r me 1 ıncı ~nn~er:erlerı >le lıb!rlığ'ı yaparak miycceğini, lıu hususta tefsirdf' dP 

ııuıı salı abahı nesredileıı tebliği: ıı<' i d<' bombalnnmışttr. ~·nı.n. teblıgın<> gör<>, b!lyük rnikt.ardıı geldiler ılerlıren kıtal~nmız Agaru ".e Sedel- bulunam1yacağını ifnde ~miştir. Söz.. 
Pazartesi giinii düşm:ın Balt1kt:ın ıııgılız lıombnrdımn•ı fılolnrının dilıı layı ışgal .~tmışlcr. ve 400 esır almış- cil, japonyanın resmi deklarasyon 

J~:ırndenize k-adar hUtUn ccph" iize-j . • • •• . p-~e Almmıyaya karşı taarruzlarında . • '> •• • • lıırdır:.. Dıger lıQ~ün mı!1~ak.alnrda ııeşredcooği hakkındn d:ı bir .şey diyc-
rindc t •. nrruzlnrını inki~nf ettirmeğe hazın bır cenaze torenı1 l>nşlıl·~ hedefler Ko~oyn .. vc Du~el~~or~ . ~ nt:ı~y .n. :"~. ( A:A.) .. - Turkıye bı. ha~~knt. memnu!lıy.et \'erıcı hır tarz. nıiyeceğini söylemiştir. 
çalışmış ve ..esa gayretlerini ·ı'tula\· • :\ d . r . snıınyı mıntnkalnrı ıle lüel denız ussiı ı::ıklet bırıncıJıklerı musnbnkası ~ı\n - cin ılerlemektcdır. Gazeteciler üçHi paktın tef İl ini 
c'rod. no Kntın' ,. 8 'vo,·kovink' • \'J"'.t: . Aydın, 2:1 (~l1tısldtqık)' °7:f~t.Yl ır~ \fi 

151 ıolmuştur. Başkn tayyareler Vilhelms- bıkyndnn başhynrak Kırıkhan - Rey. ~ayrobi, 24 (A.A.) - Resmen bi·l- i~temialer ~ö~cü mu-ahedenin a"ık 
' • " " ' • • • •· ılt.> kıızn ve ko\' er e ·ı il\: Hı erı esna- h f r ı il ·ı 1 · h · · nrn d k' ı 20 k'l t l'k d" ·ıa·· · " 1 T k t l H · "i ' ~ " 

demir Kolinıık. Riwo u kn, llrocli'e "'tndn feci bir -JrnzaYn .kurb;n giderek :ı,~ıı.lt ·,mlc "kı.1, hn!ı·oJ ver bı e Ab mi nıı 1ı::t. - anıa~feed" ,.~ıpn 1 a ·at • ~ı .:• obmck rıe ı . bı~ı. tıgı<Jne gAore, nf{l ı ızB dı ali ~;ı. a-1 olduğunu söyJemiş: .. 
tevcih etmi tir Fnkat dil~man h'ç b'r _ 1 • T . t hh t .. ga ı a ınuı ı se ıı ere om a ar a - mes ~ ... ı mış ıı. ... , u~n a a ara, eqıS an a garo ı e e e ~ ı ışga _ J:ıponyn hnttı ha~ketını ,·nkın-
mm·affakıyet ~Jde ~tme~ıi ·tir 'vıa' .. \le~.derc ~ .~ogu nn. "~ a~e f 51 ~d~~ mışl:lrdır. P.ir tayynremiz dönmemi~- l t:ınbu}. Ankarn, lzmir. Eski ehir, etmişlerdir. BedeJJyi Cimmndan 65 ki- da aydınlatacaktır. • · 

• • 
1 uzhet Aydınerın cenaze erı ug n Lo d '>4 (AA ) L a a b' 'kl +,.·ı · · t' k J · t· ·u ı· ~~ h" 24 (AA ) 11 t b · (leml·r Kolı'ıı•ık \'e Brodı' ı' t"'ıka.met·n- ıli~!·u Dr. Zı.}n l,.~rı \C nal ıa. mbı ü~ ltir. Btılıkesır, Seyhan, Ilur.-a ve Hatay lometre mesafededir. Demiştir 

de bUtiin hücumları düsmana büyilk · · · k ld ı t . 'M 11 ı·a, - · · - on rn n ıs.ı · e....,ı erı ış Ir:l · ey ernış ır. "n 1 n.n ıre, · · - il\'a e - Sov..-et - Alrnnn ihti15fmın halli 
Za'-•ı'"t ,.,, .. a·r·ıerek t~rdedı'Jrnı·.,ıı·r haz!n tur .. törenled·u hırılkmı~~tı~. k. et- öğr.,nildiğine göre, pnzartcsiyi .,alıyn Sökmen Siier müsabakayı ::onunn !iği: irin J'aponvamı{ tavassutta buluna -

J .. """ 
1 1 

" • ·.ı • rıısıme buton Ay ın a ı ı ıra e - ı, .r..ı · ·ı· bo b d k d t"'k' · · t• 1 ·ı· '· ı · · " · Şatulnr ve Ravo u k·l istikametlerin . . V 1' B b . C t k ·r k 1.1n15. ıyan srcce rngı ız m ar ıman ta\• a nr .. ıp etmış ır. ngı ız l><'lyyare erı pazar gece ı cnğı hakkında Şanghaydn ~ıkan şn. 

de du .. maıı ab"'h "r.azı'mı·ze ..., 1·rmı·s- mışt1ır. n 1 • n
1 
rı bı n ·,d\'azbı. e ur- ym·eleri Alrnanyanın garbında \'e şf- Teknik neticeler şöyledir: Bing3zi limanı ile diişman miinnkn- ,·İnforı. tekzip• eden sözcü J'npon'·~ _ 

• " " b ~· b·ın arının mezar arı aşın n ır nu - ı· b' · dek. h d fi- h" ı ı O ç t· l) r.: d litt hll tm• ı rc1· s· ·ı d · ' ' • J fakat öğleden sonra mağlUp ec!iJmıs ·k . d 1 k T·t . h t 1 1 ma ı gar ısın ·ı e e ~re ueum ar- - mnn c ıner .., a:ıt fo a- ına cum e ış e ır .• ıcı ya n a- nın üçlü palet ve g0,.,·et _ jnpon pak· 
't'C mukabil hUcilmlarımızJa devlet tu . ıra ~l~re. o u erın a ır::ı nrın da bulunmuşlardır. kikn. (Eskişehir~ . sı~da Siragöz~ limanına taarruz edil- tından miltevellid blltün taahhOdle • 
hududumuzun öte ine tardolunmuş- rnzız etmıştır. . !...ondr~, 24 (A.A.) -:-. }fava .'"? da- 2 - ~hmed SUnyol (fzmır) teker- mış, ta·yynre ıle hangarlar yakılmış- rine ııadık kalacağını bildirmiştir. 
ttıl. Şatuı .. , mı t k d to hıh emnıyet neznretlerının t-eblıği: !ek fnrkıyfo. tır. )foskova 24 (A A ) _ faponvn-

• uJI n a asuı a O(;Umu- n·· d" k" "'k b" "k 3 o K k . . '. . . • • . ' 
zun at:eşi ile takrıben 300 tank tah- M h t · . un gece ~şmanı'!. ·~ç~ı .. ır mı:- . - sman a t Eskı~ehıı:. ooo nın M osko\'a elçisi, -aldığı tnlimnt 
rip edıımı-ştir. Biyalıstok istıkamc - U tar ıtvanya .}a t_a .olan ha~a fa~lı~~tı ıngılter~.nın ~ - Kemal Arast &kışehır. 11,1111 '•flltllrl •ır ilzerine Rusyadn bulunan japon er-
tı.nde ctt·ı·ş a t . il " t J kurulmadı ~nrk ~e cenubı şnrkı mınt::ıkalnn uze- ;, - Orhan Sevd~ Ankara. Ol 1 • kek kadın ve "Ocuklarının •aponvıı-m n se ır c zu am arımızı .· l · k' r t · f B 1 d ı 6 il l'd U ı 1 ' " ;ı• • 
geri çekılmeze mecbur etmiş Kolno, 1 ın~ c '". ış.ı c mış. ır. ura ar 3 •. l~Zı - ~ ~ ~ u gta~bul: . . . il 

1 
~·a gönderileceğini bildirmiştir. 

Lanca, Bre t Lito" ku i galc muvnf- ilcrlin, 24 (A.A.) - Muhtar Litvan no~tllln.ı n_ bomrnı:ıı atılmı.ştır. )luhım . Takım ıtıbarıyle Eskış~hır bırıncı- lf 11•11 l lllr Tokyo, 24 (A.A.) - Sovl·etı"r 
, fnk olmuştur. yu <.levleti ilan edıldiği haberi Berlin- hndnr ~oktur. nsnncn znyınt ve yaralı dır. • P birliği ve ltalya elçileri, ayrı ayrı h:ı, 
, Hava kuvvetlerimiz muvaffak!\ et. de teyit edilmemiştir. nz s'r d. t ·'t d'ld'ğ' ö d" b' 000 riciyc nazırı Matsnokayı zi}·ııret e't' 
li harekatta bulunmuı.tur Buğün Almanya - Finlandiya arasında ge - d" • m 

1 
e) 

1 
ed 1h 1 ınc g re t ukn ır Lozan gu••nu•• Kabinenin bugu-nlerde mişler ve yanmşnr saat göriişmllş • 

. . ~ · d Al d d 1 k' uşman avcısı a n garp mm a asın- 1 d' 
tayyarelerımız ve hava bataryaları- çen ay sonun a an a a arın~n ırn- da düşürülmüştür Bu suretle düşllrll- b• k b ki • "r ır. 
rnız 51 düşman tayy:m~-i clOştlrmU~- ın~mas~ hakk~~~ bi.ı' anlaşma lmzalan l n ta 'Ynre r n ..,: kOn '\'fıınfyf ll . 1lf ldr 'd aran e el DIJOr ooo 
lerdir. Pazar \'e pnzartesi günleri rlıgı dogru degıJdır. rnuştu~. · · B d • I ·' a rı , 24 (A.A.) - sp:ınyol hn· • • 
Sovyet kıtnlnrı tnkribe!1 b_eş bin. k_a- . . . . . Londrn, 24 (A.A.) _ Bildirildiğine U Sene e merasim e ricfy~ ne1.arcti sözcilsü, Alman - Rus lsveçin vazı•yeti 
dar Alman su~nyı ve crı esı~ etmı __ tır. ku\'\'etlcrının Lıt.\'~ny~nm merk-0zı göre, n\'cı tnyyareler i ile bir miktar kutlulanacak h.arb! h~~ın~a ~lk resmi lspanyôl tef-

DUnkU teblığde pazar günü du~l\- Knuna a kaı'Şı canıyane akını nefret bombardıman tnvynresi simali Fran- sırinı bıldırmıştır. d ·~ 
rUldüğü bildirılen dlisman tayynre- uyandırmıştır. HükOmet makamlan- :ıdaki h:ırekat ~sna~ınd~ 11 Alman lstanbul, 2·1 (Telefonla) - 23 tem- İspnnyol4'özcilsü demiştir ki: e nazı~ 

• !eri 75 değil, 76 dı:r. nn müracnntla binlerce hnlk gönUl- . av~ı tavynrcsi dllşOrmUşlerdir. 2 ingi- muz Loznn günli, her sene olduğtt gibi - Milletin hissayatının nihai ter- 1 
Şarki Pruayaya akın: Jil yazılmak istiyorlar. Jiz bomba ta\·yaresi kayıptır. bu sene de parlak ~kilde kutlulanacak. cUmMıı o1an Jspanyol hükumetinin , _ J 
Berlin, 24 (A.A.) - Sovyct tay- Oç cephedeki harekat ve ~ tır. Üniversite rektörlUğü, bugiinün hepimizin müşterek dCişmanımız olan LA:tonga ve Litvangau'd 

ynreleryıin şarki P.ru yayn akınları, kumandanlar x programını şimdiden hazırlnmağa baş ve İspanyol istihlas harbinin bu dliş - ka '-/ '-l /et ? 
rlafi bataryalnrın ateşiyle tardedil- Bern, 24 (A.A.) - Şarkt.a hare- Amerikadaki İtalya l Jamıştı r. rn~nn kar.ş1 yapılan mUC'a~lelerin en rışı" '" ar mı çı ı 
miştir. Sovyet tayyareleri o derece katın ikinci günU Almanların mühim D ar 000 n~ımkar knhraman ve m~illerinden bi- 'stokholm 24 (AA ) _ Mntbuat. 
miie!-!Sir mHdafan Hcı karşılaşmışlnr- tf'rakkiler kaydettiği ve söylendiği - aynlamıyacak I .

1
• I • •• rı~i .!~şkil etmj~ bulunan Sovyetler So\'\'et • Aİman h;rb.i L'lrşısı~dn ts, 

dır ki, derhal geri dönmeğe m"cbnr ne göre bazı noktalarda 100 kilo - ngı lZ gazete erıne gore Bırhgıne harp haberini aJdığı zaman w•ç .hUkOmetinin dl'rhal ve mühim kıt· 
kalmışlar v~ bombalar kırlara dfüı - ~etı e derinliğine nüfuz eylediği tes- 1 d~ı~·~uğu mt>mnuniyeti sizlere bildil'ı'.'- rrtrlnr nlmak mecburiyt"!tinde .bulun • 
müştiiı-. . . bıt ol~ınmu~ur. . . . ıtalga da mukabele ola- lıılır!!.11· . duğunu kaydediyor. . 

" Alman hava faalıyetı: Zurıhte cıknn Dıw,ht g~zet~~ının 1_ • 1_ _ ._, fırsab kaçırma• Dıgcr t:t~aftan Alm~~yanın i\ladrıd Gazeteler, Letonyn ,.e J..it\'anyadnki 
Berlin, 24 (A.A.) - D. ~· B. : l1>veç k:~yunkl:ırm~.an ~.Jd~gı b~~ ha - 1'Q1' agnı ICUl'arı afuı bü~6k elçısı pazar. günu Ru~y.nya knr- Q.olııe\'iklik nleyhtnrı hıırekahn lhm:tl 
Alman tayyı:ırcleri, şarkı Anupn bere gore ee]lhe uç buyuk lıolgeye ak JA dır şı Alman hareket!nden harıcıye mızı- çclilecek kadar .olmadığı kannatindP , 

cephesinde harekat baslayınca, mü- uyrılmı!I bulunmaktadır. . m azım rını haberdar ettıkten sonra general <lir1<>r. 
tevali dalgalar hıılinde Ru yadaki :1 • ı - Şimal buz denizinden Finlfın- .. V;'lŞın~o~, .. 24 (A.A.) - Amer!kn • • • • Fr:tnko ile u:u.n bir görüşmede bulun-
k~ıi hedefle.re, silah fabrikaları~ıa, rliyn körfezine kadar so~ cena~. ~uku~etı butu!1 .ltalyanıa:ın. Amerıka Bu harp utırahat ıçın ~rn~hı~: _Har~c~y~ nazı~ı ~unn~r, ltal-

000 
• • 

du man tnhşıdntına. tayyare üslerıııe, Bunıdn Norveç hsrekutını ıdnre ) ı terk etmelcrını mcnctmıştır. ., t k •1 t t•d• 1) a .bu~ li~ elçı mı "~ 1:urkıye, Japonya Balıkçı gem ısı bath 
benzin ''e miihimmat depolarına hü- etmiş olan general Fnlkerıhürst ve ltomn, 24 (A.A.) - İtalyan ~bnn- fleSlıe eş l e meme 1 ır elçılerını kabul ctmıştır. . . 
cumlar ~ 11pmışlar. burnlurım IJomba- Jlitel ile mare al :Mnnneıhaymın ~- ının ~edernl mnkamıa:ın hususi mii- Londra, 24 (A.A.) _Gazeteler, <~azetee.iler sözcüden iı;paynnın Sov- hil~~~~~a: 24 (A.A.) - Amırallık 
Jamışlardır. bık muh::ısımı general Marcşkov :-ın:ıde.-.ı ol~adnn Ame~ıknyı. terk ede- Sovyet _ Alman harbinin safahatın_ rct1~~1e hı_: çarpışmada bulunup bu - 1~} • . • • • 

Hava hakimiyeti Almanlarda mı? karşı karşıya bulunmaktadır. rnıyeceklerı .. hnkkındnkı t~dbıre ~rnka- dan bah!' ile vaziyeti aydınlntmağa Junmı.racn~ır~ı sormuşlar, ~özcü .şn cıe- d" l\fa) ın ~~mılerı.mı1.e tn.n:ruz. ede~ 
nern, 2.ı (A.A.) _ Lasovis gaze- 2 _:\temelden Knrpn'tlarn kad::ır hele olmnk uzere ~tııly~ hukOmc!•· ltnl- çalışmaktadırlar. Gazeteler Bitlerin vabı vermıştır: ~şmnn t:ı~~arel<1rınden hırı, ~ır ::; 

tesinin Beri in muhabiri, Alman a<:ıke- merkez burnd-:ı mareşnl Fon Rnyhi- yada \'.e İtrtly:ın ışga!ı tıltındakı sn ha- ~ Rusyay-a hücumunu, derhal 'menfaat- . -::-- Bıı h~~t!sta cevap vermeğc sala- lı .~. ge~ım;zb tr~afındaf! ?ıhbp Mı -
ri mahfillerinin şark cephesindeki ııan ile mnreşaJ Şapuşinkof knrşı larda h~ıluna.n Amerıknl~ar hnkkın~a. leı• temininden bagk:l, bolşeviklik se- hırattar clcgılım. Her hnldc bun~n bin- mış. ır. ugı .n ı. ı:ı gem.ısı.ne }r ~ 
hnrekntın inkişafı hu usunda keti'im kar"t:\'adırlar buna mümn~ıl karar nldıgı re~men bıL bebi'l·le müt•-fı'kJe.r ara"ına a"-·nlık !erce İP.panyolun arzusunu tcşkıl etti- ha ı~ahetl ctb".1lı_şhtır. Gebmı )e<legez al!nt 

v. • ' • ~ 1' "I ' t' " ııı; ·~ " " w • • ö }' bT · mış ısc c c ı a nre ntmıshr avın davrandıkl~rmı bildirmektedir. 3 - Bukovinadan Tuna :ıgızlnı ı- < 111 mıs ır. sokmak lizerc yapılmış görmektedir- gını 8 Y. ıye ı mm. 3 1 d . · ·. · ' · 
Gazet dö Lozanın Berlin muhabi· ı.n knclnr sağ cenah. ooo Jcr. . Ma.ctrı~.' 24 ( A.A.) - ls~~nyol ka- ' yflra ı ıı. · 

ri şunları yazmaktadır: Bııradn mareşal Li t, gencr!ll An- Alman resmi tebliği l>ey)i Telgraf diyor ki: bınesı, .dun gece başlıya~ muzakeı:eıc- 000 . 
cAskeri mahfiller, cephelerde ha- tonesko grubu, gencr:ıl Kuliv ile · Bitlerin Bolşeviklik meselesiyle re dbug;ın de devam etmışt!r. Bu ıçti- Fuarda Maarif paviyonU 

rekatın te bit edilen plan mucibin - karşı knrıııyakatlır. Berlin, 24 (A.A.) - Alman re - müttefikler nrasına nifak 'Jokmak ma a .,o,·yet • .Alr~an ~.ıı:.b~~d~n sonra 
cc cereyan ettiğini temin cyJemekte- Sol cenah ile mc.rkez arm;;ında Bal- mi tebliği : 1 planında muvaffak olamadıjı ~öyJe- hnı;;ıl olaı:ı v:ızıyetın goruşuldüğiinden Ankara, 24 (Telefonla) - Maarif 
dir. İlk A1man rnuvaffakıyetlcri tık devletlerinin teşkil ettiği iltisak İngiJtereyi ihata eden denizlerde j nebilir. Almanların demokrasileri şüphe edılmıyor. \·ekaleti, İzmir fuarındaki maarif pıı-
dikkate değer mahiyettedir. mıntaka ı mevcudclur. Ve burada ka- muharebe tayyarelerimiz bir İngiliz bo1şeviklikle ayaklandırmak gayret- . \'fyonundaki resim \'C yazı sergisine 

Askeri mahfillerin intibama gö • ı·ıl?ıkhkların inkiş:ıf etmesi mümkün- knrakol gemisini batırmışlar, ;ki va- Jeri nefretle karşılanmıştır. Bu tali - ııııtrı••ı Jlll Zlllldl talebe yazı ve resimlerini de gönder-
re Alm1ln hava kuvvetleri ile Sov - dlir. l>uru ciddi hasara uğratmışlardır. himizin karsımıza çıkardığı bir fır- il • m«>ğe ktırar ,·ermiştir. Bunlar, okulhı-
yet hava kuvvetJ.eıi arnsındaki mu- Merkez ve sağ cenah ara ında da ngiliz tayyarelerinin gündüz Frnn- snttır, istifade etmesini biJmeliviz. jrnı her Rınıf ve şubeler9ne ait ol1ıcak, 
harebeler şimdi sonuna yaklaşmak - Macaristan Karpatalar mıntakasının · a sahilleri Uzerinc yaptıkları akın Niyuz Kronikl diyor ki : " R d ynı,larına ,.~ sınflnrınn göre nyrılacak-
tadır. Alman tayyareleri şimdiden teskil ettiği iltisak nokta:ıı \'ardır. e~nasındn 22 dUşman tayyare~i -dflşil- «Mademki bu 'şebJ,üs akamete ·usyaya yar im edecek• tır.· 
tefevvuku temin etmiş bulunuyorlar. Cenuptn Alman - Rumen ordusu riilmüştür. 4 tayyaremiz kaylptır. uğramıştır, şimdi teşebbilsli ele al - J • • b•td• d.I ı ·A--N--A--D--Q-... L-•u---
Bunun i<>e netice üzerinde müessir şiddetle hilcuma kalkmış, 'funayı )fanşta uzun menzilli donanma malıdır. Bu bir fırsat'tır.b · ennı 1 Jr 1 er 
olacağına şüphe yoktur. Rus tan~r-e- Galası da geçmiş Bolgrnda varmış toplan düşman tayyarelerine ateş ' Gazete, fngiliz umumi efkarına Londrh, 24 (A.A.) _ Avustrah·:ı 
Jeri, şarki Al manyadaki büyük şe - Purutu muhtelif noktaJardıııı tecavüz rıç.mıştır. Gece muharebe tayyareleri- tercllman olnrak vazısınn şöyle de - ve Yeni Zelanda hükumetleri Rusy~ _ I Sah 'b" •••;•••••h . 
birleri değil, huduct şehirlerini biJe etmiş ve Dinniestere doğru geri çe - mız Tnymls nehri munsabındaki li - vam ediyor: · ya ingiliz yardımı vapılrnası hakkında J • 1 1 ve aşmu arrıri 
bombardımana muvaffak ol!lmamıŞ- kilmekt.e okrn kızılorduyu . ta.kipte ~an ve t~ is.atjyle ce!1ubi şarki ~n - .. «- Sov:ret _ Alman hnrbi, i ti rahat ki sh·asc!i ~nsvip ·etmekte olduklarıni

1
. HA y DAR R O ş T O ö K T E 

lnrdır. ~ulu!lmuşt ur. Kızıloı du Dınnıester gıltcrede.kı lımnn tesısatıanna hu - ıçın bir \'esile teşkil etmemeli, tam gay resmen bıldırmişlerdir. • • 
100 So.jet tankı tahrip edilmİf: uzN·ındc mukın·emete hazırJanmak - cum etmışler ve ynngınlar çıkarmış - ret. sarfı için bir fır :ıt olarak <:le alın- A\'ustralyn baş\·ekili Menzis mebu- Umumi ~ ... ~J.yat l\lildQrfl 
Berlin, 24 (A.A.) - Dün Alman tadır. . !ardır: . malıdır. Bugün, tckerrUr etmiyecek san medisinde beyanatta bulunarak 1 

"'I 

h:l\'a kuvvetleri, şark cephesinin Mcl'kezdeki teı·akkUer, bılha.sn lngılız tayyareleri şim{l)i gnrbi Al. bir fısat elimize geçmiş hulumıyor. Al- Çörçilin nutkunda bildirildiği ve~hilc HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
ni belen küçiik bir mıntaka ında ~rodno mınfakasmda kaydcrlilmiş - ma~yn.d:ı bazı noktalara az miktar - manyn, ordusjyle cl<!ğilse de hava km·- Rusyayn ingiliz imparatorluğunun 1 -: :-
100 diişmnn tankını tahrip l'tmişler- tır. Bu ilcr1cmcık hedefi Baltık dev- dn ınfılttk ve ynngRl bomba ı atmış- vetlerjylc iki cephede harp <'imek mec- yardım sesini t::ım::ımiylc tnsvip eyledi- Abo Yıllaiı 1400 Kr 
<lir. Şimdiye k!\dnr bl\tün cephede Jetlerinin ihata. ı ve bunların kurt::ı- lnrdır. Sivill~rdcn BIU ve yaro!ı \'ar - buriyetinclcdir. Neticeyi ise h:ıvn km·- ğini bildirmiştir. ' ne 1 8 AJlajı 800 ° 
ne kadar clilşman tnnk1 tahrip P<lil - rılma~ıdır. dır. Evler~ ısnbetler vnki olmu~tnr. vetkri tayin ed<'cektir. Yr.ni Zelanda haşH~kili Frıeyzer de hU 
oigi te. lıit edilememi~tir. Sol cenahta mareşal M:ınerhnym Gece nvcılnrı bir, donanma batnıya- Ru.ya ile mUmkiln olan iş birliği yn_ kumet~ 1emııslar yaptıktan sonrn Lon • Yabancı memleketlere 27 lira .. -- .. --Moakova da a larm : müsellah \'aziyette beklemektedir. ları iki cHlşmnn tnn·aresi dUşürmCiş- pılmahılır. Sonbahara kadar Ruil- mu- ctr"dn beyamıtt-a bulunnrak Çölçi! ta- l 

l\loskonı, 24 (J\ A.) - füı sab1nh Fin mnı·f'şalının tedafüi l'Olünün he - lerclir. k~\'ellK'ti dcrnm edcrı.e, Bitlerin hezf- rafından izah olunnn siyas<?te Yeni ıe.1 idarehane: ikinci Beyler Sokak 
<>rkcnden l\foskovadn alnım verilmis.. defi, gcncı·al F:ılkenhorst Mormansk 000 mcti muhakkııktır. J){'m!r sıcaktır. O- Jandnnın f tirak <>ttiğini söylemiştir. 
tir. Dafi hatnryrtlnrı faaliyete geç - ile l.cııingrn<l *'rasındnki muvasal:ı - Mobı·lyelı" evlerin na kuvvetle \'urmahyız. Fr.:Jyzer, bu meselede birlikte hareket GONDELIK TAKViM 
mi tir. ;ı ke mek \'e bu suretle her Uirlü y:ır- İşçilerin Oeyli Herald ğnz~t.>::i ne · de>bilmckle kendisini bahtiyar nddet-

Galaa ve Köatence bombardnrnan clımıııı gayri mümkün kılmak için kiralanmasİ • hükumete bir n~vı nçık mektup olnn tiğ!ni ilave cylemlştfr, 1360 Cemaziyelevvel2 
edildi uğı111şırken kızılorduya Finlfindiyn mnkale~Jnde diyor ki: Mutnada zelzele EVKA7' 

Mo kov-n, 24 (A.A.) - Köc:t<-nce yolunu kapamaktır. Ankara, 24 (Tele!onla)-Koordinna cBıı fırsattan istifade ile dUsmana • 
H' Gala~ limanlarrnn SO\·yct fayyn - )f uhtelif kaynaklardan bildirilen yon he.}·etinin, mobi1ye1i ev ,.~ rlairele- ağır darbeler indirmeliyiz Rusya faz- l\fuğln, 24 (A.A.) - Biri diln gece., S. D. S. D. 
1·eJerinin taarruz ettikleri biJdirilmek Lcningradn doğru bir Fin Alman ileri ri kira~·e \'erme hakkındaki kararı. la dayanırsa, düşmana ağır dnrbeJ.er biri de bu sabah olmak (Jzere Muğlada bah : 4,'l9 Alqam 19,44 
\eclir. hareketi teyid etmemiştir. Finliindi- bugiln reRmt ga1~~de ne.şredilmiştir. indirilebilir. Eğer Sovyetler kısa zlı- 2 zelzelc.Yukubulmuştur. Zelzele sn • le :12,15 Yatsı : 21,4b 
Kaunaaın ltomhardımanı: va eimdilik puif bir hattı hareket Bu knrnr, 20 ~ubnttnn itibaren mutc- manda mağ}(ip olurlarsa, neti~ fn - bahleyin şiddetli olmuştur. Hasar vok- '-==:.J'!~lW~-•!==~.i..J~ 
Kaunas, 2 4 (A.A.) - Faoist hava takip etmektedir, berdir. giltere için de ağır olacaktır, tur. • • j~ rı:;:k : 2,0 z 1. 


