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Ticaret odaları, Fuara kollektif 

olarak iştirak edecekler 

80 ncu YIT~ Neıredilmiyen yazılar geri verilmez1---- --- -------------:----------....-----....----------
N1J. 8S7ı Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. Her gün sabahlan (İzmir) de ıkar siyasi gazetedir. 

Ankar~. 26 (Tıelefonla) - Ticaret VekaletL, 
Türkiye ticar.et Ye sanayi odaJsnnın lzmi.r fuarı
na kollektif !tarzda iştirsk ett~lmelerJne karar 
vermiştir 

Refah vapuru isken-------------'-----~ 
deriye yolunda battı 
158 Yolcu ve gemi mürettebatından 50 ki6i 

kadar sandallarıa Mersine çıktı 
' ' Mareşal Peten 
Milli Şefimize şahsi bi 

Alman ağır Geminin torpille ıni, yoksa Tnayine çarparak mı mesaj gönderdi 
b "' b //• d / 'T' Ankara, 26 (A.A. ) - franaız ( attı.~·ı e . l eği . ~ a/ıkikaf a baş/andı nazırlajrından Ddnua L<nen, bu- 1 

_..\nk<~.r[l, 2G (A_.A.) - Haber n~dığı- ~ine ı;ıkmıştıı·. Diğerlcriııcleıı daha hn- gün hua~si.bir ta yyare ile Ankara- Almanlara göre 
rnızn gor<'. i.\[-ersındcn lsk-enderıyeyB zılarnıın da kudanlacıığı üınid edil- ya gelmıştır. ---- ·---• 
har<'ket ctmİ"- olan Türk bandıralı Re- rnelttedir. \'<tpunın bir 1orpıl:.> mi. ,\·ok_ • ~onua Lqşen, ~rana:ı. devlet 
foh \'npıır~ man)e;:;ı:f bntmış Ye içinde s_a bir mayine ı;arpnr:u\ mı battığı hnk_ reısı Ma~~ş.~l Petenı!' ~eı~ıcum~ur 
bulun:ın 1 .l8 yolcu ıle \'apuı rn.yfasın- l:ındn hiikıiİlıetec t·ıhkikat yapılmnh- İsmet inonune şahsı b r mesaJını 
<lan iki ::andal içincl~ fiO 1\i~i k:ıdar Meı·- bdı ı·. ..hiiıiiaiııiimliiiiiiildiiiir., • ._ _________ _ 

r 
Londranın tekzibi 

Boğazlar meselesi 
görüıüımami& 

Rumen radyosunun ver
diği haberin yalan ol
duğu bildiriliyor 

Londra, 26 (A.A.) - R ö:.rte..r : 
Salahiyettar I..ondra mahfilleri; 

Bükreş radrostmun; İngilizlerin. bo
~ azlar mıntakaı:ıında Türkiyenin Sov_ 
·etlere bazı üsler vermesini elde et
eğe çahştı~ın ı iddia ~den haber ini 

ynlanlamaktadı r. 
Bükı'eş rndyo:>u, Eden il<' l\faiski 

nr:ısında yap,lan 8011 Jrnnf.cran~la 
-:\Iai~kinin, TUrkiyenin Boğazlarda 
Rusyaya Usler terketmesi içfn Türki
ye iizerin<le tazyikte bulıınmağa Ed.Q
ni iknn etmiş olduğunu söylemi8Ur. 

Btı hikay:ede en uf:tk lıi r hnkikrıt 

~cm:ı~ı bulunmadığı Lonclt':.:ıd·a be
yan edilmehiedir. 

Flılandiua da nihaget 
barba airdi 

Fin ve Alman ordıısu 
diin müştereken iaar .. 

ruza geçtiler 

Fin hükumeti, Sovyet mü-

j Askeri Vaziyet 1 
1 ,-

Meydan muharebesinin neticesi 
harbin seyrini değiştirecektir 

Eğer Rus tebliğlerinde yanlışlık yoksa, şimalde 
' Rus kıtaatı iyi bir taktik kullanmıştır . . 

Ruslar bütün cep 
helerde mağlô
biyete uğradılar 

Kovno ve Vilno Al· 
mantarın elinde 

ltalganlar da Şark cep· 
hesine bir hey' eti se
l eriye gönderiyorlar 

tankları bindirilrn'ş olarak cepheye n a k ledilirken 

lsveç de · harbe r_-----.. --, 
girmek üzere 1 Ruslara gore_J 

' Alman -kıtaları Isveçten 
transit olarak geçecek 

Bana rağ1tıen lsveç bi
taraf lıiını muhafaza

ya çalışacakmış! 

Alman taarruz
ları her yerde 
püskürtüldü 

Bükreş, Köstence ve Me
mel dün bombalandı 

Dünkü hava muharebe
lerinde Sovyetler 86 
A lman tayyaresi dü

şürmüşler 

Haıa ıuharıbalırı 

Alman limanları 
dün.de bom
balandı 

Bir ln,iliı tayyareaine bombalar yerlettirili.rken . . 





t 

27 F.az,rarı 41 Cü" iA 

inhisarlar l?,n)ir başmüdürlü-
2ünden: -- · -~ · · --- · : 

ı - Halk pınur Bira Forlı;·ikumızda imal ·edilecek lıuzların satışına 
26/6/941 tarihinde başlanacıiktıi·, • 

2 - Satışlar her defiisincla 11> kalıptan aşağı olmam11k üzere her is-
tiyene yapılacaktır. . . . 

3 - Beher kalılıın fabrikaya teslim ftati 3fı kuruştur. 
4 - !faz bedel'cri rne~ai. ~aatleri dahilinde Başmüdürhik V!'znesince 

tahsil (•diler-ek mukabilind~ Fatura \'<'rilecekli.r. 
5 - Fatura mukabili mııl, fııtura tarihinin <'rlesi :ıkşamına kadar 

fabrikadan çekilecektir. 
Buz almak isti;·enlerin Raşnıüdül'hiğümüz satış şubesine müracaatla 

faturalarını ;·nptırınaları iliın olunur. 26 27 (2369) 

Vilayet daimi encümeninden:· 
Urla _ Bademl<>r yolunun 2 ve 5 nci kilometresindeki ahşap 3 ve 6 

metrelik )1enfez ve köprii tamiratı 1G40 lira G kuruş keşif bedeli ile 18/ 
6 1941 tarihinden itibaren 15 gün mücldetle açık cksiltnıeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı ;·a~a hükümlerine göre hazırlıyacaklan temi
natlariyle birlikte ~ı Temmur. 19·ll f"rşemlıe günü ~aat 11 de Viliıyet 
daimi Enciimenine lıns vurmaları. 21 27 (2243) 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 
Aydın vilayeti meııılcke• hast'1hanesinin \J·ll mali ~:ıh ıhtiyacı b~~

nan 140 kalem ve 6000 lira muhammen kıymetli eczııı tıbbi.resi :l-7-941 
tarihli perşenbe günü saat lG de ihale edilmek üzere açık eksi,tm.ey.e 
konulmuştur. Şeraiti ve tıblıi ecza m"ddeleri müfredatını görmeı;. .ıstı: 
yenlerin Aydında vilayet daimi encümen kalemiyle sıhhat ve ıçtımaı 
muavenet mildürlüklerine müracaatlıJrı. T:ılııı olanların da ;J-7-941 
perşenbe günü saat 15 d~ yüzde 7,5 teminat mektuplariyle vilayet dai
mi encilmen kalemine müı•.ıcaalları ilan olunur. 18 21 24 27 22~7 

Tekaüt ve-Yetim maaşı alan
Iıırla vatani hizmet mukabili · 

maaş alanların nazarıdikkatine 
lzmır üefteıdarhğından : 

ı - 1'ekaüt Yt: .r~1.1111 nı~aşı ala 1ıarla vatanı hiznı~ı n1ukahiJi ma
aş alanlarııı şimdıye kadar ~cnede IKİ defa tübi tutuldukları ı oklama 
muamelesi a-6-941 tarih ve 40;;6 l\o. kanunun bırinci madde,ıı·J., ~ı:;.. 

men kaldırılmıs olduguııdan lıııııdıııı ,,oııra zat maaşları yokıamaları 
ve bununla aliı~alı J~ıer Iı.ıkkıııda ı apı.·.<caK muamele aşagıda göste
rilmiştir. 

A: Yük~ek tahsill' de\nnı •tiC'n eekck çocL1klar; ın·aaşlurtni bizzat 

alsalar dahı, . . 
B: :tı.Iaaşlarını JJızzat ~ıl.;u11ıy an aıt: Jun111n1 nıul~kaıt YP .retınıler, 
c;: Rrşıt olmıynn yani 18 yaşını ıkmal t1 tmenıı~ olan kız V() erkek 

çucuklar. . - -- __ .__ 
Eskiden olduğu gilıi yoklama mu:ımcle>ıne taoıdirler. Bunların dı

~ıııtla kalıp maaşlarını lıızzat al~nı:.rın bu vaziyetleri devam ettiği 
müddet_çe fotogtaflı maaş ve muha'<'be ınıtclürhıgiinün taı;<liklı m aş 
kayıtlanııı havi nufıı• hü\'ıyeL cüz.claıılarını ibraz eyledikleri tıd<dirde 
voklama ilmulıaberi aranmaksızın maaşhuı verilecektir. 
• 2 _ Ancak kanunun yoklanıasız tediye)'e ait birinci macld• si hük 
mü kanunun neşrinden ü~ ay ı;oııra merıyete gireceği ve kanun ela 
6-6-941 tarihinde neşredilmi~ buıuııdugu cihetle G-9-941 l-aıihine ka
ctnr yapılacak tediyatta Y•IIe tski>i gibi muamele. ifa olunacak:ıı-. 

3 _ Tekııiit ve yetını maa~ı aluıııarl.ı ,·atanı hızmet nıuk<ılı lı maa~ 

alanlar, maaşlarını gerek bızzııt \'e)" bılvasıta alHıııl-aı, gerek yoklama 
muaıne]e8iııe tabi obunlar \'e:a olmasınlar ağustos 941 sonuna k~dıır 
fotoğraflı nufus hüviyet cliular Iarınıı maa~ ka;·ıllarınııı lıir hülasnsı
nın derci mecburitlir. 

liu muamelenin ıtası ıçın haftada ıkı gun tah-
sıs edıimiştır . 

}{a\·ıt muamelutıııa 1 t ·JllTllli/. 1 D..t !" lHl'ihindt>n ıtıbaı en ha~:anaca
ından ~uhascbemizdeıı m.;a~ ıııan lıılunıunı nıülekaitlııı ve yeıımleriıı 

~ tarihten itibaren ,;alı ve per~enlıe güııl<•ri ellerindeki .fotognıflı nu-
u • 1 ·1 b' "ki 1 hÜ\'iüev clizdanları maaş cüzdan aı ı ve re"mı senet erı e ır.ı e 
us • ' 1 k t 1 l . . t 1 muhasebe müdürJügüne ınüracaat a ayı· n1uan1e e eı ını yap ıı·n1-:ı arı 

Jazımdır. Ağostos !141 gayc,ine kadaı· l1ll kayıt muamelelerin i yııptırmı
yanların maaşları tedi;·e olunmıyac·aklır. Keyfiyet ilan olunur. 

27 30 2 2393 

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve uzüın tarım satış koopera· 
tıfieri biriiğinuen: . 
Kapal ı zarf usuıi,·le 20 Hazirnn ( uma günü eksiltm~•İ yupı lun 146.161 

j ra Jwdeli ke~ifli Abancak anbar ınşaatımıza inşa müddetinin kI"a olma
~1 sebebiyle lıazı ıa,iµlerın iştirnk etmedikleri anlaşıldığından in~aııt müd 
ıldinin ihale tarihiııcl n ıubareıı (l:!O) iş giınünc (bliiğına ve önümüule
.i<i 2 T€mmuz çarşamba günü 'aut l~ de açık <'k"illnıenin yapılmnsına ka-

r:tr verilmiştir. . ... 
Müddete nıüleallık olarıık y:.pılı-ıı latliliillan lıaşka dıger ~artlar tl)"

neıı tıakidir. Şartname ve keşif enaki ııe mııkavele sur 0 ti Birli.ğinıizde 
· · "7 211 ·ıo (2~8.ı) ııoruıelıı lı r. "' · • 

Vilayet daimi encümeninden: 
Senevi kırk lira icar l.ıeüelli Karaııtinacl:ı tramvay caddesinde 481 

ayılı dükkan b'r yıl müıld tle kimya nrilmek üzere oıı ıriin IT'iiddel

Ie temdiden ilan olunur. 

Kira ~artlarını ôğrı•nmek ıstİleıılerin her ı:iin ınuha•ebei husu

h e müdüri\·eti ,·aridat kalemin,. ,.e pey >tirnwk i'tirenlel'iıı de ihale . . -
tıaıihl olurı !lO-G-!l 11 l(lİI1ÜnP mii adif pazıırte,;; günü saat ım hirde vi-

llyet daimi Pneünı?nine miiracaatlnrı ilftn olunur. 

lzmir gümrük muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 

Komi yonda nwvcuı e\. af dahılincle ı:ıoo kilo sığır eti ka,·nı·maRI 

pazarlıkla ~atın alınacaxtır. Talip olanların 9:{ liı•:ılık tenıiııntlarıııı 

gümriik baş müdürlüğü \e~negiııe yatırdıkl:ırıııa dnir vezne makbuziy
le 30 haziran 941 pnzaı lesi gün il ~:ınt onda komisyona müracaat et-
meleri ilan olunur. 2402 

( ANADOLU) 
- :. ·· ····••Hfl l 11 .. . ... . ............. .. ..... . ............... . .. . il ti ......... . ....... . ......................... . : 

llzmir Levazım Amirliği İldnlarıi 
!ı••·•• ••n•••• • •••••••••• • •••••• • •••n•••••••••• •••••"•••••• •ı ı ıııııı ı ı ııııı ı ı•• • •••t• •••n ıııı ııııııı ıu rııı ıı~ 

lzmir Levazım Amirlii i Satın Alma Komiayonundan : 
1 - Aşağıda cins miktar ve muhammen bedeli yazılı iki kalem can 

kurtaran malzemesi l-Temmuzl941 günü ooat hizalarında gös.. 
terilen saatlerde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Keşif ve .şartnamesi her g.ün komisyonda görülebilir. 
:ı - İsteklilerin belli gün ve saatta kai'l teminat \•e kanuni vesika

ları ile· biı·likte fındıklıdfl komutnnlık •ntın alma komisyonan:ı 
gelmeleri. 

Cin. i Miktar 
Adet 

Muh. bedel 
Ll. Kr. 

Kat'i t€. Saat 
Li. Kr. . 

Can kurtaran yelek 
• c Şalı 

10000 
400 

40800 00 
29276 00 

26 

6120 
43!11 

00 
40 

29 

11 
11,30 

(2373) 27 28 
llııwrlıe11 o,<ku> satın olma komisyoıııındaıı: 

Umum İlk 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Tutarı Teminatı 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

Münakasamn 
şekli 

İhalenin tarih 
gün ve saati 

Sığır eti 66.000 2::1760 1782 00 

Sığır eti 218.000 • 78480 5886 00 

Sığır eti 218.000 78480 5886 00 

Sığır eti 218.000 78480 5886 00 

, Sığır eli 88.000 31680 2376 00 

Kapalı 
zarf 

Kapalı 
zarf 

Kapalı 
zarf 

Kapalı 
zarf 

Kapalı 
zarf 

7 /7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

7 7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

717 /941 pazartesi glinii 
saat 11 de 

7 /7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

7 /7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

-~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

Sığır eli 54.000 19440 1458 00 Kapalı 
zarf 

7/7 /941 pazartesi günü 
saat 11 de 

-~~--~~~--~·~~~--~--~~~-·~~~--~~-

Sığır eti 42.000 15120 1134 00 Kapalı 7/7/941 pazart€si günü 
zarf saat 11 de 

Sığır eti 20.000 7200 540 00 Kapalı 
zarf 

7 '7 /941 pazarte•i günü 
saat 11 de 

-----·~------------~ 
Kn.rnn ~iitii 14.000. 6580 49:l 1\0 Kapalı 

ı,arf 
7 '7 941 pazarte.,i giiııü 

şaa( 11 de 

Korun 
)'Oğurdıı 

:1.000 405 30 00 Açık 
P.ksiltme 

7 7 941 pazartesi giinii 
'aat 11 de 

--------------~-----------~ 

j ...... 
521) :ı.ooo Korun Pti 39 00 A~ık 

l'ksiltme 
7171941 pazartesi ııi1nii 

,aat 11 de 

,\yn a~Tı ı>artnamel~rle yukarıda cins ,-e miktarı yazılı 11 ka· 
f zmir lE>vazım amirl iği aatın a lma komisyonunda n: 

J A,ağııl:ı cin~ \·e miktarı )'azılı beş kalem Si'bze 10 Tem • 
muz-941 günü ~aat ıı,:ıo da kapalı zm-f usuliyle ihale edile
cektir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebiliı-. 

2 - Muhammen bedeli 27ıı75 lira 25 kurustıır. 
:ı ilk temin:ıtı 2053 lira 12 kunıstıır. 
4 Anadolu ve Rumeli cihetine ait sebzeler ayrı ayrı talipl.-rine 

ihale edilebilir. 
5 1:-ıteklilerin belli glin en ger gflal 10,30 a kadar teklif mektup

ları ve makbuz kar~ılıP:ıııı da Fıııdıklıda •atın alma komi•YO· 
nuna vernıeleı" 

Cinsi 

Taze fasulye 
Taze knlınk 
Patlıcan 
Taze bilJ, r 
Kırniızı rlonıal 
B:·m~·:l 

~J: ktnrı 

11)5 ton 
35 ton 
80 ton 
10 ton 
80 ton 
7. 500 

1\.luh nmmen bPdcJi 

11550 lira 
2100 lira 
7200 lira 

600 lira 
4800 lira 
112!) lira 

-İzmir levazım amirliği satın a)ma k omisyonundan: 

22 27 1 6 

ı - Aşağıcln tin• ve miktarı yazılı beş kalem r.:ış sedz~ 10-T~m
ıııu~-941 günii saat 11,30 da kapalı zarfla ıhale edılec~ktır . 
Ş:~rtnnmP~i h_r gün komisyonda göriil~biliı. 

., .. 
;\luhammeıı bN!eli :ıı550 lira olup ilk teminatı !!366 lira 25 
kunı•tur. . 
( ~kii.dar i<tr.nbul cihetine ait •ebzeler ayrı ayrı taliplerine 
ıhale edilebilir. 

·1 - 1 tekliler belli gün ~n geç .<aat l O na kadar teklif mektup
larını makbuz mukabilinde fındıklıda satın alma komi•yonu-

n-a veımeleı1. • 
Cin•i ;\fiktarı 

Ton 
l\Iuhamnien bedeli 
Li. Krş. 

Ane kadııı fa<ulyc 
Bamya 
Patlıcan 
Domates 
Yeşil biher 

130 13000 00 
25 10400 00 

130 3500 00 
76 3750 00 
18 900 00 

22 27 l 6 

lem et, .rniturl ve 'ülün hizalarında gö~terildijİi glin w "aall<>r· 
de k:ıp:. ı n :ı~ıl, ıniiırnka<alhr ;·apılacal<lır, 

2 - Hunlara ait şaı'ln:ım<>ler her gün komi"yoııcla görülür. 
:ı - Kapalı zarfla miinakaoıasıııa iştirak edeceklerin 2490 Myıh ka

nunun 2 ve :ı üncii maddelerinde yazılı vesika ile yine bu kanu
ınııı tarifatı claire~inde teklif ve teminal mektuplannı bildiri
len >:ıatlıırdan bir <ııat c\· eline kadar makbuz karşılığında Çn
ııakkale ~<keri "1ıtın alnı:ı komi•yonuııcla bulundurmaları. 

25-27-29-1 220:3 

/ znıi1 le razım aıııirlirii .atın nlma komi.~ıwnıından: 
1 - Tahminen beher kilosıı 41 kuruştan 100 ton .'ığır eti pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41000 lir:ı muv:ıkkat teminatı 3075 liradır. 
3- Şnı'ln<ıme•i komisyondan verilmektedir. 
4 - İhalesi 7-7-941 pazarte•i günü saat 16 de Geliboluda e~ki şube 

binasında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 - lsteklileı in mezkur gün ve saat 15 de komlsyonumuz:ı m!lra • 

caaiları. 19 23 27 1 

lzmir levazım amirlii i satın alma komisyonundan: 
1 - Muh'telif mınlakalara yaptırıhcak asgari (14000} azami 

(24500) ton kara nakliyHtı kapalı zarf usııliyle eı;,iJtmeye 
konmuşlur. 

2 Yaptırılacak lııı nakliyat !iç kısma ayrılmak suretiyle ~yrı ayn 
tııliplerine ihnlt• edil~lıilir. Bu iiç kal<>m nakliyatın birinci par -
ii<I u•gurl br~ lıin nznm! 8000. ikinci pnrti asgari dört bin aza. 
mi ııltı bin be ·~·Uz UdinclI pnrti n•garl be~bin azami ~n bin 
tondıır. 

~ - Eksiltme 8-temnıuz-!>4 l .,aJı $Unil sanl on altıda kışlada izmir 
!nazım -amirllği satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Hcp;;inin fohmin edilen tutarı 122500 lirııdıı-. 

5 - Teminat mu\'akkata ııkçnsı 7375 lirııdır 
6 - Şartnamesi komisyonda görillebilir. 
7- Eksiltmeye iştirak edeceklere kanuni vesikalariyle teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis.. 
yonıı vermiş bıılunncaklardır. 22 27 1 6 

·---· 
izmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 35 kuı uştan 60 ton şehriyr k:ıpalı 

zarf usuliyle satın :ılınacaktır. 
2 - Muhammen h.-deli 21000 lira muvakkat teminatı 1575 liradır. 
:ı - Şartnamesi komisyonda verilmektedir. 

İhalesi 14-7-941 pazartesi günü saat 16 da Crl!liboluda c;ki !'ll· 
be binasında komisyonumuzun bulunduğu mahalde ,rnpılacak
tır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saat 15 de Komisyoııumuza müra. 
caat etmeleri 25 27 1 7 2!lli!l 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Miktarı 

kilo 

3000 kilo taze fasulya 
:ıooo > > patlıcan 
1000 > > domat 
:ıooo > > Bamya 

500 > > Biber 
1500 > > Soğan 

Yukarıda cin~ ve miktarı yazılı altı kalem <ebze pazarlıkla •atın alı-
nacaktır. • 

Taliplerin 30 haziran 941 p<ızartes i gilnü saat onda kışlada i·mıir 
levazım nmirliği S'atın alma komisyonuna müracaatları. 

fzmir leııozıın amfrlii}i ..vtın alma koınisyomıııd.an: 
Mahiye 35 ila 40 lira ücretle bir hamurki\rla bir ])işiriciye ihtiya~ 

vardır. Taliplerin ehliyet ,.e hüsnühal \'asikaları \'e 'lhhat raporları 
ile 28 haziran 941 cumaı te'i günü saat onda kışlada lzmlr levazım 
amirliği satın alma komi,yonuna mUracaalları. 

l mıırhrıı o.•keri Ratın olma k<nrıi"1f<nnmdarı: 
Miktan 

Kilo • 
6600 kilo kuru fa•ulya 
4000 • Bulgur 
4000 > Makarna 
~00 > Pirinç 
500 ~ Şehriye 

2100 > Sadeyağı 

6000 • Kesilmiş sığır eti 
Yukarıda cins Ye miktarı )'<ızıh yedi kalem erzak ve et ayrı a)·ı ı pa. 

zarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 30 hazirnn !l-11 pazartesi ııünü saat on beşte nümuneleri 
ve teminatları ile birlikte kıslada İzmir levazım amirliği satın ·alma ko
misyonuna müracaatları. 

Hadımköy satın a lma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna otuz kuruş tahmin edilen 18 bin kiol kesilmiş 

'Iğır eti kapalı zarf .rnulü ile eksiltme)·e konmuştur. 
2 Eksiltme 1.1 t..eııımuz 941 pazartesi günü saat on beş otuzda 

kışlada İzmit Jeyazım amirliği •atın alma komisyonunda yn
pılacaktır. 

:ı - Hepsi11in tahmin edilen tutarı 540Q liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 405 liradır 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 27 2 7 12 

Hadımkö:v satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna otuz kuruş fiyat tahmin edilen (120.000) 

yüz yjrmi bin kilo ke!-lilrniş ~ığır <>ti ihtiyacı kapalı zarf u .... ulü 
ile eksiltmeye konmu~tur. 

2 Eksiltme 14 temmuz pazartesi günü saat on altıda lzmirde 
kışlada İzmir leynzını amirliği satın alma komisyonunda yft

pılacaktır. 

:ı - Hepsinin tahmin edilen tutarı 36 lıin liradır. 

4 - Teminat ve muvakkat akçesi 2700 liradır. 
5 - Şaıtnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltnıeyc iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat ve 

teklif mektuplarıııı ihale saalındaıı en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 27 2 7 12 

lwıiı· leı•azrnı amirliği satııı alma konıiayonuıufaıı: 
ı ~ Beher kiJo,uııa on üç kuruş yetmiş beş •antim fiyat tahmin 

edilen (972,000) dokuz yüz yetmiş iki bin kilo ekmek ihtiracı 
kapalı zarf trnulü ile ek<iltmeye konmuştur. 

2 Eksiltme 14 Jemmuz !!41 pazarttsi günü saat on altıda İz. 
mirde kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonun 
da yapılaca'ktır. 

3 - Hepsinin tnhmin edilen tutarı 133660 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 7933 liradır. 

5 - Şartname"; komisyonda görülebilir. 
. .. 

6 - istekliler kanuni vesikaları ile t~minat ve teklif m~klupları· 
111 ihale sa-atından eıı nz bir •aat en·el komisyona vermiş bu-
lunacaklardır. 27 2 7 12 

Vilayet Daimi encümeninden: 
ldarei Hıısusiy<>i \'İ(ayet;> ait Bucada üç kuyular mevkiindeki bahçe 

ıçinde "nelce Yukıı bulan yangın neticesinde yanan ve dört duvar haline 
g~len biııanııı tanzim olunan 382 lira 36 kuruşluk tamirat ve inşaatını 
yapmak ve .raııgın yerinde mevcud 15 ila 20 metre mik'abı taşuın istifa
de edilmek \': buna mukabil 3 yıl müddetle her yıl kira bedeli wrmek su
retiyle mezkiır bina zikrolunan şerait dairesinde 10 gün milddetle temdi· 
den müzayedeye konulmuştur. isteklilerin şartnameyi görmek w okumak 
için her ıı;ün l\Iuhasebei Hususiye Müdüriyeti Y:ıridat kalemine ve ~;· 
;üı mel, istiyenleriıı de 30 6 941 Pazartesi günü saat 11 de \'iliiyet Daimi 
Eııciime•ıioe müracaatları ilıin olunur. (2!l91) 

Borsa idare heyetinden: 
Hükiımetimizııe el konıılan pamuklnrda t·'1ı< i; ıihaz edilmek üzere 

Tiaret vekaleti emirleriyle bor,.amızea müteam~I ıınmııklarn g/\re mü
meyyiz heyetimizce tutulan nümuneler idare hey.-t'mizce lıittetkik 
kabul edilmiş olmakla bu nümunelerin lıor>anın pamuk ~<alon,ınıla hu
su•i mahallinde le~hir edilmekte oldııi(unu ililll olumır. 

27 28 29 2400 

DEPO INŞAATI 
lzmir incir ve üzüm tarım satış kooperatif

leri birliğinden; 
!n,aatın !nsnntın cinsi 
i\Inhalli 

.\fuhammeıı 
hedeli T. L. 

.\luvakkat 
teminat 

İhale tarihi 

Saıayköy Kooperatif depo<u 17.133.8;) l.28·1.!14 2ı7/941 
Çobanisa c c ı:l.000.80 975.- 2/7/911 

Yııkarıdıı yazılı depoların inşası !.! Temmuz 941 çarşamba gtinü saat 
15 de Birliğimiz merkezinde açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltmeye iş
tirak etmek istiyenlerin k<>gifname ve ~artnamesini görmek üzere Birliği-
mize mtıracaatları. 27 29 (28844) 



(SAHiFE 4) (ANAD O LU) 27 Hnzirsn 941 CUMA 

İspanya tarziye 
• 

verıyor 

Almanlar, Yunanistan. 
dan çekildi 

Tobrutta lnaı.ıız mevzi- · rt O 
ıerı düzeltildi w~ ... iiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...... ______ ...... ___ _, .... 

Madrid numagişleri Atina da d iin Italyanlara Bingazide mihver g mi- Siuasattmizden takdirle Sovyetlere hü-
tekrar etmiyecekmiş teslim edildi leri bombalandı b h 1 GJ K t J 
Lonclrn, 26 (A.A.) - Röyterin öğ. Atin.ı, 26 (A.A.) - Alman ku - KnJıirc, 2t~ (.\.A.J - llm"a Lcbli- a so unugor CUmU • ay e 

idama mahkOm bir 
1irari uakalandı 

rendiğine göre İngilteıenin Madrid mandanlığı, bugün alahivetlerini gı: . ' • t • 
büyiik elcisi 1ngiliz elçiliği ön(inde Akropolda me-.rtısimlc ltah.·anlara Lıhya~l.a: Ağ!r ingiJiz ?o_mbnrdı - (ngı·ıı·zler ı•ttı·fakımıza JS emış jandarmalarla mÜsa-
vuku bulan kargn alıklara dair rn- cle,•retmiştir .• Ierasimcle Alman ge- man taH nrıclerı G-azzaln ınıs mC'yda. 
porunu Lon~rayn göndermtstir. nernllerinden Bon, Şulter ve İtalyan nını bom~ard.ıma~ etmişlerdir. Av~ı- sadakatimizde.n • . • demede bacağından 

hpanya hükumeti, lngiliz nleyh- generali Celnrdi ile m:ıslahntgüzar- 1 ~~ı~ız. bır fır~! ıtaı,:a~ t:ı..r.r:u·esı!li Alman harıcıyesı buna 
tnrı nümavişlerden dolayı tnrzivc ve- l:ır ve bazı zevnt lrnzır bulunmuştur. dusurmüş)er, rlıgerlennı }ıaf;ara Ug- memnundurlar h ı·f • • yaralanmış 

kt . l ı 'b· .. ,. r · l tt 1 • k tal n ratrnHdardır. mu a ı ımış . rf>ce ır. spanyn, Hl gı ı numnJ ış- . eraSJmcıen sonrn a .} an ı a B' . . , ,.. . Al d . . . fanısn 26 (Telcfonl:ı) _ Adam 
ı"rin telcNrUr e>tmiy ce>ğini de ttımin !ıir geçit resmi yapmıslar \'e Akropo- m tın~z.ı snl~gcce 1 .Lrl:ıar l.ı~mb:ıfan d'~·ur\{i ]( ~~!1 bı:zıu~hf esJnı·fı ~fş- 1.l)n<lrrı, 2G (A.A.) - Röyter: Der- ölıHirmekİe suçlu ve idam mahknm-
etmi<ıtir. 11' italyan bnyrnğı çekilmiştir. b 1fı ır. '~.:ın 

1 
n clemırlı gernılere is:ı 1 1

' h r 1~ ~.1 ı .. ır 
1
•3 ıa mı. e ;r lınJ So\:;"Ctler birliğine hücum etmek }arından Kulanın Ynşıbüyük kövUn 

---0 00 ooo n~"terd\d,~d·ı o muş,! meııdere1d •rde at.rn.sDı ı::U:ı .ne ~~;b~ntp.anı~{ld •. gel<;ırmbış- bah:;inde ieneral Knytelin ııoktni na- den llas~n oğlu Mustafa Kırkulnk 

O • h b• d A b)• • u ea ı yangın ar çıkarıl mı tır ıı. n~ a . :ı 'e r.ı ~o arı, u znrı Ribentr.opunkine t~rcih cdilmis 1)1 . d S l'hl" . d 'k' eniz ar 1 mi• onanma 1 80 te gı""' Lonrl n 9 6 ( i\ A ) 1 ·ı· . had'seden bahsetmekte v TUrkiyc . ..- ... nı~nn a a ı ı ~eznevın en ı ·1 

' 
m 1 ·k terb·l:,,._': • . . - ngı lZ orta . 1 • • t' ·hakk d t kel. k" :. - tır. Ribcntrop ı,·e bazı hariciye erkanı, ru kad:ışiy)e birlikte kaçmış firari -

~ar ıxı: nm sı) a e 1 ın n a < ır ur soz- ~01;yetler birliği Ue muslihane bir hal 1 d b · · d ' l 

taarruzu mu?, Mühİm lngiliz gemı Za• Libyncin: Tobruktn kıtnlnrımız ler kullanmnktaclır. l.\Iihver matbu- ~ureti bulmak tarafını iltizam etmiş ter 
0
f z~ma~ ~1.1 e~,fm k~rır;,a {ırırr;ız 

ıliin harici müdafaa hatlnrmda düş. ntı dn Türkiye hakkmclaki yazıları- !erdir P.uzevatınznnnettiğinegöre· • :ıı·ı\ın 3ı{ ~ ;pke .kf!le :. e u u~\.
yiatından bahsediliyor m:m elind .... bulunan kısımda geniş nn devam e-ylemekt.edir. ı _· 'sovy;tler birliği harbin önUne mu~ ur. ıı· ·u : .. ' .. 1 

.:
1

1 g\~n e':Ye d ır 

1 
Be r 1 bir Cl'phe ÜZPrinde yeniden mUhim 1ngiliz radyosu aa bugün hariciye g~mek için genia tnvizatta bulunmağa yerde pusuya uş~rudm lŞ, muısa eı -

SVeçten top Sesleri r~. r ın, 26 (A.A.) - A man teb- bir ilerleme vnpmış ve bu suıetle bu \'ekilimizin beyanatınd:ın bahsetmiş rıza gösterecekti; mek en kı:ıolnra 3~t·agınldnn yarahkı .no a-
ıgı: l tl•rcdl' k <l· . t' . . k .. ve Türk İngiliz ittifakının devam • •Y • rn . ya Mı anmış ır. am mn ·umu duyul Vonanma cüzülılmlnnnın Sovyet- '.'"" en 1 vnzıye ımızı ço • ınu- •Y• -. • .. • • 2 - Dıger işgal nltına alınan mem- 0 \fRnisaya getirilmiş ve hastane•·e ya. 

muş "''' . !er birliğine karşı harekette bulun - !ıım Stıre.tte tnk~·ire. eylemiştir. eyledıgı ıızlerı U7.erınde durmuştur. leketler~e o~d~ğu gibi So\•yet toprak- tırılm~tır. Diğer ffl'!lrile~ takip cıdil-
Stokholm, 26 (A.A.) - :Soylendı- m.ılro ına rağmen lngjıter.eye kar:;:;ı Ilabeşıs~nucfa. Cımma mıntn1rn (R . G.) !arının ışgalı ıle Sovyet harp istihs:ı- mektedir 

ğine göre Stokholmun dış ndnların- mücadele devam etmektedır. Den~- ı'lı.nda tC'mızleme sonn ermek üzere- 000 lfitı azalacaktır. · 0000 __ _ 

dan dün top ,c:es)eri işitilmiştir. Garp. altılnrımız şimali Atlantikte kun·etli dır. Surı·yed :l -. On milyon Almanın seferber u·· • • 1 ·ı· 
sahili açıklarında da top sesleri du- 'hıftrnyc altında bulunan bir kafileye Socl~lonun cenu.hund:ı itnly:m ktıv e edilmis olması Alman iktısadiy:ıtl üze- DlVersıteye ngı iZ 
~ ulmuşt:ur. hücum etmişler ._.0 ceman 4s bin ton vetlerınln \'t.' Afrılrn mlistemleke kı- f ·ı· ·ı • h k t• rine çok müessir olm:ıh1.adır. f •• l • l k 

--ooo k k' d" .. b t !nl-arımn kütle halinde firarlnl'ı de ngı iZ ı etJ are e l Bunlara mukabil general J{avf.oJ şu prO esor eri ge ece .u · se ız uşman gemısı a ırmış - • ı k . • • · · J ""' . Ruslara Ör l:trclır. - 'tım cı .me ·t~dır. devam ediyor ılldıaları ileri sürmiiştür: 1. t11nbul, 26 (Telefonla) - Üni-
.g . e . Albay Franger kumunclasındak'i Derlın, 26 (A.~\·) - Tobruktnki • ~ovyetler birliği or~usumı terhis et- ,·crsitede bulunan ecn;bi prof.esörw -

- Baştarafı 1 ıncı sah fed e - 1 Allfnıral Şer cep kruvazörü şimali muhnsnıa çenberınt daraltmakta o- Sahıl mıntakasında bah· mege nıuvafaknt etmı.recektfr. Bu or- Jcrden uazıl-arı, Amerıknya gitmcg!' 
meğe teşebbü eden düşmanın ş!d- 1 , cenubi Atlnntikteki · seferinden lr.n .\lm:m \•e ltnlyan kıtaları, müt- " • <lu ise Almanya için daimi bir tehdid- karnr vermişlerdir. Bu profesörlerin 
d,.ctıi hücumları pUskiirtlilmüştür. 1 hır Alman üssü e dönmüştür. Bu ~e- Jıı~ sıcaklara mğmcn fnalis:etıerini rı kuvvetler de /aalı- dir. Znı:n~n bıra~ıl.ıraa S~lin ordusu- ~:<'rin~, 1!1giliz ~rofesörler gelecek-
Kıtnatınıız Rasarab) ada Pru tun 1 ferde ceman 151) bin ton gemi batırıl n~~ltm~mışlm·dır. Topçu nteşı ile in. t g •• t . nu tcnsık etmek ıçın vakıt kaznruıcalı:- tır. Şımdıden müracnntlar bnşlamış-
şnrk!ml. tu~unma~tadır. ~ütlhı te : 1 mı tır. Bu ·raka~a. 86 bin tonluk lıir ':ı~ızl?r~. mevzilerinde bazı değişik- ye OS erıyor tır. Ve Alm~ny~ iki cephe-de harp et- tıı·. 
şcbbtl<ııt.ı puskUrtülmektedır. Nehrı! 1 afilen·n he'-·ıet' mecmun~ı dahildir lıJ.ler ıcr:ısınn mecbur bıralı:rnı~lar- K::ıhire, 26 (A.A.) _ Orf.a sark teb- m<'k mecburıyetınde kal:ı.caktır. 
g eçme· m ff k 1 Al 1" 1 

J 
1 

• • (lır ı·w· • Z d'ıd • Y• .. Am 'k +:... 1:. • •ı h h gc ~va ~ .. 0 ~n mnn Ye Uz.un bir seferden sonra Pengoen . ıgı: . ,anne 11 ıgıne .gore, erı ·n e.ura- iman JŞÇI erİ asta 3 • 
l?umenler esır edı1!11ı~tır. . • . j nıuavin krm•nzöriimü.z, kendisinden . Suriyede fazlnhı.şan Vişi muknvemc- fında~ ~emokrasılere yap~Jan yardı- • 

H:ıva kıuvvetleı ımız Fmlandıya - d..ıha ağır toplarla milcehhez Kon - e· Al tı karşısında Şnmın garbinde kıtaatı- mın ~ıttıkc; :ı;tm~sı, Amerıknnın har- nesı açılıyor 
dnk~ A~mnn tayyure ~ey?anlarmaı, ol İngiliz kruvazörü tarnfınd-an ba- lr m&D ge• mız mühim temkkiler kayd~'tmis1çır- b~ gırm~~ ı~tımalı ve Alm:ı~y~nın ln- t~ta b l "G (T 1 f 1 ) J.r .. 
t~hrıpknr dar~~ler ınclırmiş)er - l ırılmıştır. Kumandanı ve mürettc _ dir. gıltereyı .ı~tıla et.~clc teşebbilsune k~l- ; n r u .~"' . . e e on n - u~a 
dır. l\fcmel ve Ko tencede petrol de~ b·ıtmdan mühim bir kısmı öJmfü:ıtür misi batınldı l\lerce Ayun bölgesinde dün zapte<li. kışmak ~çın henuz h~zır bulunmadıgı- k~la~ w ~. ekaleh hmnnln~ umum mu-
polnı ına, petrol ~·üklü gemilere hü - 0'. 1 .· ı T 1 . " " · len me\•kiler fnkviye edilmektedir. nın tasdık edilmesi, ordu şeflerinin durldgu, G:ıJ.atnda . .eskı yolcu n~o-
cum edilmiştir. Çarşnııbn günü 76 Kıger ~ıık ngı ı~ ere e ır düşI?Uştur. Bu aemi Bı·smarka ma). Sahil bölgesinde topçumuz Dnmur noktai nazarını tercih ettirmicttir nundn 25 yataklı bır hnstane açmaga 
dlişman tay\•nresi diiRürülmiiş ve tav ?"'n'o ·ru~aızötril ha~nra ugram~.ş- o müdnfiJerini bornb"rdım"n rıd.nrek 1n Başka hir sebeb de jogal ;ıtı~dnki karar vermi~tir. Hastanenin büti.in 

~ • J tu. ,u gcmı .Y.l madan evvel \'UZ c .. .. "' ~ - ] • ~ h ı kl 'k l d"l . f H st 
y~ırelerimizden 17 si üslerine dönme kırk ~ekiz bin t 1 k - . zeme taşıyormuş • giliz bahriyesi ile işbirliği halinde ha- mem eketlerd'? görülen hoşnudsuzluk- nzır.ı arı ı mn e ~.mış ır: n ~: 
mi,..lerdir. ' : • . , . on u g~mı • . rekete ge~mir.k!rdir. tur. Darlnnın siyaseti, Fr:ınsa mesele- ne. hır temmuzdn lfunak-alat vekrh 

Sovyet - Fin hududunda esir edi- ~n\1.~mıi2 '~ kı.} ~eth. hn~ulesıyle \. a~ıngton, 26 (A.A. ) - Amerika Kahire 26. (A A) - Hn,·n tebU-i . sini bile dü2eltememiştir. Komünist tarafından açılncnk ve liman i~cile-
len bir pilot; . ~ ı .te mu~addı~ şıleplerr Alman Da.hrıye m~hf!lleri~e göre, 9 bin ton- Suriyede: lngf!i~ ha:vn ·k~v\·<!tle~i; propagandası Fran~ada nrtm:ıktadır. rine mahsu~ olacaktır. 

Sovyetlerle dövü:-mek ıstcmi _ \,:r~ne se~ etmıştlr. B~ surctl~ hık Elbe ısmın~ek! Alm.a!1 vapuru~ kara ordusunun harekatını himaye A\-rupada bu seneymahsulün 10 m ilyon - -.. -.-o----
yoruz. Fakat buna mecbur ediliyo • !ayı~t;nm~:i~mafa 2t00 bın tonluk ~t~h;e°Jel o~ra~ ~ır İngılız t,-ıy~·aresı için fcıaliy.ctte bulunmuşlardır. Avust- ton noksan olncagı anlaşılmıştır. Av- Serbest dovızle yapılacak 
ruz. Harpten bıktık . .ı.Tiçin harp etti- ·Alman ha· okmu·ş·l~~-. 1 'it .~adınla~ ·leşı t ur~nn 90? mıl me- r:ılynlı tayıyareciler 3 Vişi tayyaresi n.ıpadaot\·eyağstoklarıdaçoknıal- .dh 

1
,. 

ğimizi bilmiyoruz. ııi~ sark sah~~nd:';~0~rı to nf~k e~~- t~ Ja~o~~.~~:a~ıb~r . .,k ~ ~m~ ~- şt~at- düşürmü~ler, diğerlerini hasara uğrat- mıstır. J a at 
Almnnl:ır, n~kerlere votka içiı- - gemfvi batırmış lıir diğerjn~ ha~a:~ .... nnlık yriptıkı ı:ıa~ır~:kt:a!11ış ı. or- ınışlar~.ır. ooo Ankara, 26 (Telefonla) - Ticaret 

mekte ve hnrbe sarhoş olarak sok • uğrntmıştır • :;. • Lond;n '>6 (AA) A ~- . Ktıduş, 26 (A.A.) - Hiir Fransız- ınaııı·z Rus ,., bı·rıı•ı· \ 'ek§leli, serbest döviz mukabilinde 
~~ktadır. Bu taarruzların birinde lngil•~ hava kuvvetieri j al al- resinin t~bİi~ ine· Br~ic:~~~l!ık dnı: lar şefi,..gener~l Döifol $.ama gelmiş, ge_ • 'I y ithalatın ta~i tutulduğu. y~~i u~~ıl 
hucum, efrad sarhoş olarak ynpı}mış tındaki mmtakalarda faaJiu!~e t 7.eme "" i"şeg temfn etmek m ;a :;:~l neral Katru 'fe LoJantıyon tımıfınd:ın hakkında-alakadarlnra bır t:qnım gon 
ve bunlar imha edilmiştir • bb.. . .J e - <l • .._ •• • :ı sn ıy e karşılnnmıştır d<!rmistir 

Demiştir. . ·. ~· ~ e!mışl~rhso de huni 1-ard:ın 26 of nı~ ~çılmbıiş lgemı ıkle~l;_~ Aselltizincisi Lond rn, 26 (A.A.) - Müstakil Frnn- Hey' etler yakında Mos· ~ . 
J) t 1 .t cı wıY) arcsı ava avcı anınız tara- .ın t o uz n on u ı°" uc man vn- sız njnnsı lstanbuldan bildir ivor : ---000---
onnn.~n ~YY~.r~. cri .. dlln ?n ilil!-ı- fmdan dUşUrUlmUştur. puru batırıhnıştır. Vişi hükQmeti, Sudyede· dört ku- kovada bulunacaklar 

man fa.}Jaresı du urmuşlerdır. Dün gece ingilterenin cenup -:ahili M it d d•• •• ·· ı d w• • • • • • 
Londrn, 26 (A.A.) _ Röyter: limanlarına hUcumlar va ıl~;stı a a a UŞUrU en n:nn nnı deı,,11ştırrnıştı:. Suriycrlen Londra, 26 (A.A.) - Röyter diplo-
Şark cephesi muharclJ.eJerini biz • Rliiyet şartJ:ırı .. · Jd w· • ~ •• r. t 1 hıcret devam etmektedır. 150 Alman matik muharririnin öğrendiğine göre 

zat görenlerin Alman rndyolarıncln limanln 
1 

d I.}ıl o uguln anhınşc ayyare er \'C 1talynnın 1 tanbula geldiği bildiri!- Çörçilin Avam kamarasındaki nutkun' 
l tt ki .. r n a evve ce yapı an avn A mektedir d b h' · ~. .-

~n 11 ı nrına gQre, Almanlar çok çe akınlarında ağır zay·ata uğramı 1 Malta, 26 (A.A.) - Resmı tcıh • · a a ıs mevzuu ettıgı l\Io!ıkovaya gı-

Kıbnslılar 
Türk .. hava kurumuna 
2 bin lir'a verdiler tın mücadelelere mecbur lrnJmışlnr- te!jisnttn büyOk miktarda '<ln şıo ı3n Jiğ: _. dc<'ek İngiliz hey' eti donnnm:ı ve hava 

dır. Rus e.v~Ulceyşi rt~ ulleri, Almmı çıknrılmıştır. ~ g nar Ç~rşanl>a günü cereyan eden hava 'am bombardımanı kt~\·ı,·etler~ ı:zıümessillerind~n ve ekono- w .A~kar~.' 26 ( A.A.') - l.I~bc~. al 
ı~.rm .tahmınınden fnzln yük ek go • Alman ike ta ·n 1 . , . _ ınuharebesi esnasında üç italynn av- y mık teknı~ı~·enJcrden mürekkep ola- dı~ımızn gore, Kı~rıs. ahalı~ı !urk 
rulmüştilr. Almanlar mufıteJif nok - r:ında Tob~uk acıi~n;ı~~rı ı24 .ra~ cı tayyaresi düşürülmüştür. Bir bom. c:- l'~h J'd• • E b" caktır. lngılız hey' eti pek yakında ~Ios- ha\~ ~urumuna 2 hın lırn teberru ey-
tn~nrd~, i~.kfiı edilem~'l-'cek şiddette niz kuvvetlerine hO~um ~t;:i~ı ~~ b?; bardımnn tayynresi hnsnra uj(ratıl _ 6'Q u euı ını ygu ı kovny~ hare~et edecektir. . . lcmıŞtır. 
mtiessır hucumlnra ugramışlardır. hafif kruvazör ·ıc b'r b . "' mıştır. tu"rb • J • b il fngılterenın :\Ioskom bOyiik elçısı 

Anknm, 26 (R. C.) - Bildiril<li- "Pmisinı· batırınıışl.n ı· Bc:z:ızın~ sarnk ıç 000 esıne ue ısa e er Sir Stafoı-t Krips halen Londra dn gö- Mug"' lada tekrar zelzele 
w. •• R "' .. re ır. >lr agır ru k. .. ı · · 'h t ı · k .. 
gıne g~r:. umen paytahh P.ükreş \'nzöri\ bir bomba isabet etmistir. fsveç te harbe girmek va ı o/mu~ r~~m; erını nı aye e er< ır?1e. uzere- ,, Jd 
bugün ıkı defa füı bonıbnrdımrın fJiiıı "'lindiiz a"nş t . 1 . . r ılıı. \. e muhtemel olarak bır k:ıç giine O U 
t , ·, • )"' • l f b "'' • fiYJ are crımız .. Ank"ra 9 6 (R G ) 1 ·ı· d k"cl" • 'f · b d" kt' .ı)Jnıe,.n. :ırn ınd:ın bombalaıı - lln.yfa Hmanını ~ombal 1 d uzere li .. - . •Y: ... - ngıızra - .... r..azıesı aşına onece .ır . . ... ıu-·la 26 (A.A)-D'I b h 
mıstır. Ccnış ha :ır ,·aı dır. lngiliz hnfif tnvnır a~l.$ 3~ U'. yosunu~ bıldırdıgıne gore, Alman tny- Londrn, 26 (A.A.) - lngıltcrcnın k"ı ı g ~ . ·. . l n sa 3

• ıı 
foskovn "(i (AA ) p ı · ' 1• · • • e Wşekkullcrı g-0 - Ba4tarafı 1 inci salv"fede - \'nrelerı Şamın mc~hur Emeviyc camii ::\loskova büyük elçisi Sir Kripı;e müşa ... ş ço şltldetlı hır :yer sarsıntı ıle 

•. •' - · · - ra\'c ıı g:ız '- C" ,.;ıma ı Almanya lizerindc ..,z ehem · · h b 1 1 ' - . · • . • : . . · · tıir h-:ıfta içinde duyulan en ı::iddetli 
te~ı. (Dnrbar 1"asistlere yıldırım ı;u- mh'etli infiFlk ve :rnnÖ"'I b .. h 1 memek ~tırtiyle bu mii:;:ı:ıdc veril· - ~ı ?m n a~ı~ nrdır. Du hadıse halk vır hns um·am verılmıştır. e sa t 1 ·t B' h ft d 
rativl 0 mukabel et r · ) b 1 y ı · ' 0 ·n om a arı mis't'r uı rınde bhviik tesir vnpmıştır Al ooo .\ r " rsın ısı 0 muş ur. ır n a a 
iınlnki bir ~ııkale i~~~~~~. ~~ !gı n - nl h~nstır. 1 ns:r~ kampında hnrp esir St~kholr.ı '>6 (A A ) - 1sve" res manlar ise, bu c:tmiin İngiliz gü.llele: chı):uıan yer sar.sınhsının ııayısı on 

F . • ı~or ı. f'l'ı nrfünııdn o)h ve \'arnlı vardır. ln .. .. : ' .. . . y - • 1 h ld w b"ld ' k . Sanayı· sergı·sı· hec:ı bulmuştur. 
c n ı ·L Almanya, me,·cud paktı ı:ı- g'Jiz Ül\'varclerindc~ iki . düs" rı · mj sozcusü, Almnn askerlerine tran- rı.} e nrap o ugunu ı ırme ·t<>dır- · 'D. ht k. J h 

k,ılmııdan ihlı11 l'dcrek bize taarruz (it. mn~w .. • • < J tır j • •it mlisnade:<ıi verilmesi hnkkında ıfo. Jer. T , oır mu e ır ua a 
tı. G:ıııg ter usull<'rh·l<> lıu fosh.ıtlaı· 1 ~ • <>r: h • . 1 13 ~ . mh~tir ki: Ne ıstersc olsun, hunlardan cıımie Sergi 10 Ağustosta hk" l'J 
simdi.re kadııı· bir çok miHctJerin .. top. gT~) t :·: n~ır;21 .. :1~~su:_c ~· ~ rn: - Bu fednkilrlığın esaslı surette La betler vnki olduğu anlaşılıyor. Ge- 1 ma um O UU 
raklarmı i tilit cttileı-. Biz lıu hnrhi i:..- ~i:clil~~);.~;~~ıdrı .ıh uı u ~~ı~ 1[j .Y?1 ı .. ,·eçin hnrp dışında kalmaı:ıınn vnr- len haberlere göre, camiin Yanında bu- kapatılacak lstanbul, 26 (Telefonla) _ ~iko 
t:rn~dik. Dunu biw <.><'hl'<'n kabul et- Jngiltcre\:~ kar~ı m'~v~~del~if~ ~~1~ 1~ tlım edeceğini sanıyorum. · lun~n .~aliUıeddini Eyyubinin tnrbesi- lstanh.11J, 26 (Telefonla) - BiT 

1 
Snknlakçıoğlu namında bir ndnm, bu-

t ırı!ıle!·· . .rnı·f> kn{·betmi;rr · ,')iJ a.\ Gazeteler, g.cçen defa olduğu gi- ne e ı:sabetler olmuştur. kaç gün evvel burada bir snnayi ser- s;iin iplik ihtikt1rından beş ay hap~. 
1'asızmııı hlirri.ret, htiklfü ve \•ııta- · '~ bi isveçin Finl:'indiyay-n -yardımda bu Tap.onlar R S J gisi açılacağını bildirmiştim. Bn ser 750 Jir:ı para cezasına ve dUkkı1nınm 

n_ımıza uz~nan kı.mlı J){'nQe ini <:'Zmck M d• l~~nup hulunmıyncağını sormuşlar, J' ' U yauan ginin nçılmnsı karnrlastırılmış ve ha- da_ 67 gün kapatı1mnsmn nınhkOrn ol-
Juzınırl!r· Km vetlı Sovyctıer birliğinin ura ıyede yangın . ozcii şu ce\'abı vermiştir: ayrılıyor z''dıklar epeyee ilerlemtştiir. ~. muştur. 
dnı·be ~ luzımdır. • fağrur Bitler ve Uanisn 96 • .. - Finlfıncliy:mın şimrli kııwi\tli 26 temmuzda aç,ılacak ve 10 nğus- -5- 0-N-----/------n.:~n~ ı, 200 ı.nil)~nluk So\·yetler bir- • r(ır;di. d - b.~':.~le\~~ıa.) - Bu~n lıir yardımcı;ıı \'nrdır. .. :\~oskov.a, 26 (A.A.) - Aralarında tosta kapan:ıcak'tır. Ru suretle ser- DAK 'KA: 
lıgrnın ııa ıl hır mıllet olduğunu nasıl T · . .} c e. uy 11 ııı J-ıtngm 0 u. buyt\k elçı P:ınakavatın zevcesi de bu- ginin açılıp ve knpanma~ı İzmir fu-
rlöYiiı:ıtüğiınü \t' kalbinde kendh~rinc ~hsın.ın ~\'ınden çıkan yangın Av- Ak J • /ı • • ~· lunan japon kolouisinden 22 kiı<ilik bir :rn ile karşıla m; ·acakt1r • R t 1 11 1 
km.,.ı duyulan kini göreceklerdir. ~~n cv1.ne .d.e sira~·.ct ::tti: J.\r~nis:ıd:ın uenız ngıtız 1 ılosu kafi!c bugiin japonyaya hat'eket ede- ş: J · · US llllrB ar acar g. 

Pa ifikten Knrpatlara kadar uzanan gırlen ıtfaı~ e atc.,ı sonclılrdu. takviye ediliyor cektır. K"" 1 • .· d k lk 
SO\'Y tler birliğinin, ağlnm tf•mcllC'l'<' ooo X 0y erımız e a 1nma tanı bombaladı 
<layanrlığım göstereC'eı!iz. )liittefik:tn Hava muharebeleri . - Bq t~~f'ı birinci sahifede - Almanlara göre Ankara, 26 (Telefonla) - Veri -
knrnrımız ~udur: B tar f' b ' . • hif d fılo<1undan ıstı fadc edeceklerdir. t len malumata göre, köy kalkınma Budapeşt:c '>6 (A A) - Sal!hi-

Hain düşmanı yenmek, Almtmlıırı ];;- il~' . ~ 1 ıft;.ncı ıa e e - . .. Al!'":rnl:ırı~ ·Karaden!zde bahri üs- - Bat tarafı 1 inci aahifedl!'t - kanununun tatbik edilmekte bulun- yettar kayn~klarda~ 
0

bildfrildiğitı c 
topraklarımır .. dan ko\•mnk "" imha C't- ·c .g f· ~~.} ar~ler~ .r.u ;"ab?h .\fan., tunlük temın etmelerı mümkündür. hık ordular çnrpışm:ıktndır. Umumi duğu 29 bin k<h·ümüzde köv n-amınn göre Sovyet hava kuvvetleri Macar 
me~. ~ıı/~ma 1 ıa.nsa a 1 1 üzerıne tnar- l<"'nknt bu üstünlük ablukanın tesir ini h:ır.p ~.c ~nhil.olmak iizere tarih bu k:ı- eskiden :32 bin· dönüm ahnda ekim topr~klann-a 'tnn~ruzlarda bulun-

\. atanı nılidafna için tek adam gfüi (' .. ç~şl;rı ~ ~f.mşı~rdır. . m·..altmıyncaktır. Çünkü, artık Sovvet dnr buyuk hır muharebe kaydetme- vapıltı·kocn bugün 182 bin döniime mus1ardır 
nyaklnnmış bulunuyonız. Kararımız ma~oru~ 1ena ır 1' n at ingı~~z ve ~! li~nnlarından Kfü;tenceye petrol. ve miştir. Çıkmır.tır. 245 kilometrelik köy oto- s'"ovvet tayyareleri R nrho \'e Kar-
vatanın selfımeti için m(icadeledir. IIa- a'. a-.;cı arı arasında .!11uteaddıd bugd:ıy nakledilmiyecektir. Karade- Stokholm, 26 (A.A.) - Sovyet - AL mobil. ve nrnba '\'oJları 212420 kilo- sa' mcvkfl~rini bombardıman ctmi 
reketimiz bir gayeye mnteveccihtir. ~nı pı~mtl~r. olm~i v.e ? rlusmım tay- nizde Ustünliiğü temin etmek milhim- man muhasemntının bidnyetindenberi metreyi bulmust~r. 29 bin kövümüz- l~rdir Oldukça mühim tahribat vn~ 
İhti:rnt,;ız dü,.m~ını ezmek ve imha <'t- ~' ;,esı n rıp e .1 ı;nıstır. dir. Almanların Romanyaya bir mik- l\fa~eş~l Manrıerhuymin kumnndagın. de bugün 1 s5fio misafir oda~ı mev- dır · • · ' -
mek. ",av.cm~~ zayıc1ır. • v tar daha tahtelbahir getirmeler i muh- dakı Fın ku\·vayı küHiye~i, Kareli ber- cuttur. ' 1 · 'lııf • 

Gazete yazısını ŞÖj le bitiriyor: . ı..e.r}~n, -~. ( A.A;) - D. N: B. ög- temeldir. .:\foamafih Sovyetlerin de znhını kapamakt.:ulır. Bu harp geçen 000 ran bltaraııııını ilin attı 
«Knhramnn Kızılorduyu, vatanın 1 "11.d~gıı!~ gorc, 2,, - 26 hu~man ge- J::dtıktan nehirler v:ısıtasiylc Karade Rus - l<'in harbinden dalı:ı uzun bir r• 1 d• . 

selam~ti için ilk çnrpısmalarda kazım- c; 1 '?gılız bomb:ırdım:~n t~yynrcleri ııizc tahtelbahirlcr inrlirmeler i muhte- cephe üz~rindedir. Lndogıı göHiniin ı::ol r ınıan ıqada nıhaget :'.\Iosko,·a , 26 (A.A.) _ fl'anın Mos-
dığı muvaff:ıkıyetlerden doJa\'ı tehrık E;ımnlı Alm~~yn sahıllerınde bazı meldir. sahilind~. iki tar af keşif kolları var- h b • d• kova büyiik e lçisi, ~ovy-0tlcr birliği 
<-deriz. Şnnlı pnrtiniizin, hiik.umet im:- mnhalleı~e hucumlnr yapmış't1r. Halk İngiliz - Sovyct deniz işbirliği, Çu- dır. Göliin simnliııde har<:'kat ~•apa- ar e gır l Hariciye komiseriııc 26 haziranda 
zin ve .şefimiz 8taliııin etrafında bir- hl. nı.e. kun mahalJercle !ıaRar çoktur. nakkale boğazının \'aziretine bağlıdır. bilecek iki grup toplnnınaktnrlır. - Baıtarafı 1 inci aah;fede - şifahi bir notn tevdi ed<?rek tranın 
lesmeliyiz. Davamız hnklıdır. Dil nı::ın 11:ıl~ ara ın<lQ <!a zayınt fazlndır. Tiirkiy'{!nin boğnzları kapatıp knıpat- l\.Iuharchc hnşln~·ın<'a Fin _ Almnn ınüna~ehetlcri hakkında bir mavi _be~ AJm:ın • Sovvet harbi mu\•n~ehesin
ezileeıektir. Znferi knznnncnğıı. ·Fi·- Bır ~<ıcrn karnrgı.hınn i abct \•nki ol- mıyncnğı mnlfım d~ğildir. l\Iütehassıs- tanrru1.unun Heyaz denizde Knndalas- .raz kitap ncşredcoektir. de kat'i bitn~nfJık muhafaza edece-
tevli F'a.,i:-;tler bu harpte mezarl:ırını mu~ .ur. .. larııı fikrine göre, İngilizlerin Sovy<!t- ki körfezine doğru inkişaf edeceği sn-' Helsinki, 2G (.\ .A.) - Ncşrcd:len ğini bildirmi~tir. 
bulmnhdırl:ır \'<'.' bulacaklardır. ..E:-ııtlet aı acıındrı. ol enler vardır. 1 ler birliğine yapacağı en müessir yar· nılmuktndır. Çiinkii lngiliz y:ırdımının bir tebliğe nazaran, dört So,·yet tnyyn. Al " 1ı Le b . ' 

Loııdın, 26 (A.A.) - lngiliz gnıe- du mnn .. tayynrC'.ı füişiiriilnıltştlir. <lım, ham hiicumlarını garp cephesi gnJ~bileccği Morrnank:-. dcmiryolunun re i J>yferlahti körfezine ve 20 Sov~·ct man ar n ergı 
tel ri Sovyet - AJm:ın harbini alaka ile ?ar

1
kta duşmnn ufak hava kuvvetleri üzerine tek.sif <?tmektir. :\Toskovay:ı. gi- en rakın noktfün burasıdır. :\kşhur bombardıman tayyaresi de Kothn şeh- aldılar 

takip elm ktcclirler. Harp hakkında ılc rnclud nııntnk:ısı arazi ine hilcum decek nskeri hcy'etin hu deniz meı::cle- NiYa clektrik F:unlralı da bu mah:ıUin rine lıiicum etmişlerdir. • 
"nrih mnlUmat olmnchğındlln gazel<:'Jer. laı· ynpmı~ ,.~ nrnvaffnkır<>t elde -et- ~ini de göt·lişccekleri tubiidir. şimalinrldcil'. 1 nu schrc ~·apılan hücum, öğleden I'eşt-0, 26 (A. A.) - Alman kıta-
ıl mufas.snl tefsirler yoktur. Knt'i nrn. m~dcıı az mıkllll·da bombn ntmıştır. Elceıire, 26 (A.A.) - AUnntiktcn Stokholm, 26 ( A.A.) - Lifr:ınyn ,.<' r.rn ela tekrarlanmıştı r. nunlardan ları l.~nbcırgi işgal etmişlerdir. 
himııl gelmemekrodir. Ru. ve bilh:uı a . :0ndr~, 26 ( • .\.A.) - Hnvn ve ela bir zırhlı, bir tayyare gemisi, bir kru- L-etoııya bölgelerinrle Almanına· caı- i,, ·ka Poorva, Sorvy, Lovisa ve Han- Bükre.: bombardımanı 
Alm:ın ı bliğleri İ"C', bile bile gayri. a- hıl ı .~nmı\·er nez·aretlerinin bbliğ-i: vazör, 7 torpido, 5 denizaltı Gebclütta- ,amba giinü ilerlemişlerdir. Ro\·no ko şehirl<:'ri de Sovyet tayjarelerinin r · 
rih .raz.ı mrıktaclır. Verile>n biı· tek hii- _IJun geceki hnv:ı fnaliyeti bih'lik rıka gelmi'!tir. Bir zırhlı, bir tayyare Vobelno biiyiik Ş('hirlcri Almanların hllcumuna maruz kalmıştır. Ayni za- Ilükreş, 26 ( A.A.) - Sovyct fay. 
kiim şudur: mılo·a,tn olm:ınnştıı·. Bn7.ı mahallere gernisj, bir kruvazör, milt<>addid muh- elindedir. Lih·anyanın anahtarı mcsa- 'mnndn Sovyet topçusu da Finlandi~·n yareleri btı sabah !mat 6 ile 7,30 arn 

Biiyiik nıuhnrebcler gccikmiyecek- bombalar atıJmıstır. Gece iki düşmnn rjp \'C S ticaret vapuru da ~beHitta- besinde bulunan Dnnaburg Dirtisk ka.' topraklarınn kar ı ateş açmıştır. "Sın da Biikrc~e taarruz ederek 14 
tir. l'ck muhtemel olarak hu muhare- 11H Vfl ı·esi dü ürüimü tiir. Bazı nok- rıkla bıılunuyordu. H alen CebeHittcı- lesine de Almanlnr y:ıklaşm1şlnrdır. I 24 düşman tayyare~i topraklarımız hombn ntmışlarclır. 14 kişi ölmüş, 1 Z 
bcler. Alnı:ııılar eski Sovyetler hududu üılurdn h-a~ar \'e az miktnrcla 7ayiat rık havuzlnrındn üç İngiliz vapuru de- $imdi Rus müdafaa hnth Duna nehri üzer inde düşilrillmü tür. Bir ta~·yarc kişi ya.ralanmış'tır. 6 bfna yıkılmış 
na rnrınca \'Uku bulacaktır. \·ardır. mirJidir. üzerindedir. 'de n\·cılar tarafından dU~UrUlmUştür. ve 3 bi1H1 dn bnsnrn uğramıştır. 


