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lier gün sabahları (lznıir) de çıkar siyasi gazetedir. 

\ SAriİFr.. 3 

Kadın ipek çoraplarının gonç
ları iplik olacak 

l tanbul, 30 (Te efonla) - Çorapı;ılnrın Anknrn
~A f'underdikkri he-.,,.· ·t döndli. Hey'ctin i t(>klerinin 
~ogu Y 1.mct.;t:> krıbul tdilmt:ıdi. Vekalet, kndın ço
ı aplrı rınırı, jart i:t t:>lt'rl" tu lt uıulnn ~erlerinin pamuk 
ipliJ!irıdf.'n ) npthnncmı dnyn.mldı olması için 2aruri 
gdrmekf., bu ~ekilde jm:ı.latı mecburı tutmnkfadır. 

\ , 

~n~zcilik bayramı B. M. Meclisinde müza. 
kere edilen kanunlar -

13gün,In.ö •• unu •• Lozarı-
(l kazan ığı zaferin Türk - Alman, Türklge • Fransa ticaret 

anlaşmaları temdit edildi 
yıldönümüdür Ankara, 30 (A.A.) - B. ~L :Mec- np:mıl, kabul etmiştir. 

li.'3i buglin ŞemBeddin Giinnltrı.yın l ki~c· mliznkere.-;i ~ nrulmH 
riyasetinde tophmmt~. mnli bo!•çla - olnn kmrnnlm· nrn ;ınd:ı. bulunnn 
ı•ın fülenmcsine tahsis için Türkiye - ç!ft~i mallarının korunnın~ma nit 
Almnn~:ı arasında miibadelelere mii- lrnmm hıyihıı:n da \'Rrdı. Reylerin ni
tedniı· husu!-Ji nnlaşmns~ ba~lı pı o - . abı temin edilmediği nelen gelec{>k lop. 
tokolclc tayin .edilmiş olnn müddetin Jmıtıdn bir defa dnhn ı·eye mlirnc:ım 
2 ay ve 'l'ürkiyc - Fransn arasındaki edilecektir. 

.... 
Dizcilik bayramı bugün her ta
f-a merasim e tes'id oluııacak J.:ontcnjnn anlnşmnl:wı ile merbuthrı 1\feclicı. bur.dnn sonr.ı Ceza ve tevkif 
ı r.n~ ük Kahram.\nı lno 

T. nı ul.n<ldcrafrıı de [d tiren 
mtır h"dc ~ nin < a }! rını 

j(tt• <>tlir;ı 1 c>n, 'l'iirk • ulnrı 
• ıiı.c:i 1.n'rı hakl,ını ,.~ Ttirl. b 

r(•fmi d • kurtnrmak 
ı r~~·n·n <b d'y~ ıı iikr .... 11 \' 

rotn: Hnh .. m he~ 'eti tnr::fın- Rus t:ıyynrele ri 
rlan. 

t • · '"' hlikiimleıinin 80 hnzirnn 1941 farihi c\•leri umum miidiirlüğüniin vnıifö ve 
arafın<lan ~o~bar dımnn edilen Finland iyanın merkezi. ue kndm· uzatılmasına ait protokol- te-ıkilutı J,amımmn b:ızı mnddeler il: -

Helnınkıden bir görünüş !erin Ln~cliklcri hakkındaki knnm1 \ :>in~ ait lfiyihn.rı mü..;lr~Hyet karn-2 -- Yo ~ı~r 
:-: - II:ı 'k tekne!' i 
DJ,'\'/Z 1'.'CLEı\"C'J:J.l'RI: 
1 - Ynğ.ı clirek 
2 - Örd..,k .ı nrı"ı 

i 1 lfı~ihnlnrının ikinci miizakc:>r,J!'rini rb l~ miiz.ık<'rc H' t:ıc;vip eylemiş ,.e 
-ı - yrıpmı.,tır. c. evlet memurblrına rıs !ıkl:ırınm t~vhid 

- = - = --- -- fınclan \'erilmek oıureti.rlc ktı!"l1ltın pı!mn l hnkkandaki rn~·ihn'ltn birinci g e Rnlı~iyelinde toplw:ı 
·ıyrt de ternin e\'ll•mi 

nizcilik b~~ ramı:ı> Üe i .. 0 
' t"nin ~ 1.dôıılimiinii kut! 

3 - C'nn lmrt:11·n1n \•nrısı 
r:E.CD EGLENCJ.J1,,İ:RI : 
l - Knr.ı<ıynka öni'ndı'.' 
2 - Snnt 21 de Rörfczcl<: \'tıp,ırla 

<'f!l<:n<'t'li bir g~zinti 
DPnizyollorı n Liman i~let
mc i öniind" Denizcilıır ,.e 
halk için «rl 1ce 

A k A 1 T • t 1 .Mecli~ \in• buo-Gnkii tonlantısın - , .... lt"'ndüliine miit<'dair kamına bağlı 

- 1-. 
.~ er_ı ~ y azıye,. . ., . - da e>rm1)·~o;inin larnamı d \'!Ct tnrn' 1 num:rah <'Cch·<>)d<' bit• d"f~biklik ya-

iktı~ndi tl'şckkiillerin teşkilfıt: ile maznk<>l' sini y~pmı:.tır. 

ık 
idare ve mürrıknbcJeri hnk!nndnki Mccnis C'nr~nmbarn töplnnncnktır. • t f • dd • ı · kanuna ek knnun Jayih~sı ile fenerler --} ara l 18 art ne h~sııat.ını~ ~·arı~ını~· .hn~tne~·cöa cnı;ı~ Sovyetler kaliyetle 
sınc :ut hınhnnın ıkıncı muznkeresını ) 

derece doğrudur r . "' tekzip ediyor ar 

' 1 Sovgetlere göre 1 Rusya, Boğazlar 
_A_lmanlara aö_re ___ l 4,S<;>o Sovyet tayyaresinin imha Cephelerde AI- hakkında talep· 
Minsk, Liyavo edildiği iddiası kuvvetli değildir man taarruzları te bulunmamış 
ve Lemberg iş- Cephelerde S~n Durum püskürtülmüş 

gal edildi 
Almanlar ise bunu is
bata hazırız, diyorlar nusl~rın Almnnlara verdiklerini rini işgnl edcc"klerdi. Bunu yapama- L• ·h d•I 1 

lerdc bır yenilik \'ardı. Tebliğleri par- dılar. Henüz R u::; toprağımı ayak basa- ıyavoya 1 raç e ı en A 
B 1 ı b• S t fı ç:ı pnrça U"Ş~c!tiler. Ve n;ndn. müzik m:ıdılnr. Müc:ıdcle PoJonya foprnkla- manlar saht.lde imha Sovyet matbuat bürosu şef muavini a lı {ta ır ovye r• çnldılar. Bu ıtıb:ırln ncşır saatlerce rındn. ynpılmnktndır. Tfiı·k - Sovyct miinasebatı hakkında 
kası muhasara altında sürdU. Dünkü gün Almanya için bir Rusların Almanlara verdirdiklerini edilmiş b-Oynnattn bulunmuş, ~imanların h?-

bnyr:ım günü oldu. ıiddia eyledikleri rnlrnnıhm da Alman- ğazlnr hakkındaki iddmlnrını tekzıp 
- Filvaki Al~-ı.nl~rın bildirdiği Ru~ lnı müb:ıleğalı görm<>ktedirler. etmiştir. 

: Merkez cephesinde Sov- :!<l~·inh, :ık :ı hnsn:·t \ urc-ock. kad~· dır. l~\ sl~r .. gfö'C A'mc.1ı~~m _2soo ta~- Almaıılar2500tank1500 . Diğer far~ftnn Alrnnnlnr bu hnb~-
1kı binden fnzla fank \"c> dört bınden kı tahrıp, U>OO hı.} ynre:.ı ımhn em•- ıın dotrtltlugunJ!l 1:--ı:t1· m ·• ~ \ c 

yet ordularının 11uıha- f?zla ta~·~·nre k:ıyıbınd •• bah:c;edilmiş- miş, 80 bin ~ c;:ıir :ıln1mıştır. tayyare ka11betmişler ic-ahındn bunu vcsilrnlarln ispat edc-

b • tır. 1nmhılcr "" Ruslnr bu ıddinlnrn Gönllilyor ki Um; _ Alman miicnde-- • • • c.eklerini söylemeJ...-tedkler. (R.G. ) 
çen erı 1/aratı1yor inanmı~·orlnr . .Ruslnr da bunu yruruıh- !e•d h:r prop. gnnda dum:mındn giz. 30 bzn eSlT vermış/er Moskova, 30 (A.A.) - tık gaz~te-

B rlin, 30 (A.A.) _ Alınan karnr- ~:orı.a.r. füp;Jnr \'e t~~ilizlere göre ~u - Devamı dördiincii •"laif'~_. - Moskovn, 30 (A.A.) _ Sovyet is- ciler toplantısı dün Sovyc't istih~nı:at 
r.1hının fc\knl:ıde tcbJ'irj· rnztth:t. Almrın z:ı~ıntın ı glzlemegt- ~-- ·-·- tihbnrnt bürosunun ak1:1nm teblig~i· blirosundn. y:ıpılmıştır. Sovyet ıstıh-

• • b • mn uftur -r • b t bil -~ · · I f k' b Lı'rrıb1!1'g bugUn l,ılnlnrım12 tnrnfın- R · 1·. •·. ı . A N• 29 haziran gUnU Fin ve Alman kı- ara ıosu ş~ rnuavın~ .ozo s ı n 
• d~m z:tpt<'dilmiştir. Alman h~rp b:ıy- h luslhır ~.ı~ofr)~r k.' .A ınanlar. ılk sya JZ8mJ taları Yaren deni?.inclen Finlfındiya miinn~cbt'tlc lıır nutuk soyli\'C'rC'k de-

~ 1 1 .A 20 1 ı,_ • 1 1 ·ı . d am NE' t){) H' Sunıulcnts şehırlc-- 1 ö f . J • ~.. h .. . ıni~tir ki. - ragı, sıı J:t ı ~•. c cnUl'rı ;::ı e 1 zerın e ---· __ _ c r <:zıne kndnl' nh un cep c uzerm- ':i • • • w. • 
_ clnlı-ı;:ı.l:ınm.ıktndır. U<' üınn·uzn f{<>Çmişlcrdir. Rn kuvvet- . ::: Sovyetk·r bırlıl{ınıı~ ~lmn!ı mı-

r. ·l'lİJl, 30 (A.J\.) - fü•tımi tebliğ : Suriyede Japonlar 'imdiden va ler hu<lu<l hoyundnki tnhkimatımızı zılıgı ııı;afııı~nn tnhrıksız bır .te-
l'M .ul.ırle tehligd! hildirHdiği g!bl . Y .. yarmağn çalı ıvorlnı-. Alman ve Fin c:ı.vüzP. ugradwı rnnl~mdur. N'fı2!l~r 

kl~'ll:ırımı~ l.'fmbergi işgal etmişlerdir. zıuetın tesbltı·nı ıstı·uor lcıtnlnl'ının m~ikerrer lıilcumlnrı ln- h~cnmlnrım hnk!ı gti,;tcrme.k ıçın 
(' ph< rı ·n ortru ınd~ SovF·t ordulnrı- TÜd Ü t t:.ı }arımız tarafından tnrdedilmiştir. Lır ~ok u~:<lurma ebcplrı·C' mllr.acn:ıt 
mıı muh. ır:hı :;ıkla mı.kt.1d1r. Sirn:ıı m r amamın llii.şmnu giiııdüz cereyan eden mu _ tS!m;~~i'rclır. Al.n!,·1~ıyanın.. Sovyt-~l<'r 
c n;.hındn kıtnlnrımız dUı.;mnnı tnkıp H· . . hnrt'~lcr netice. tnde cephenin bi'r bı! lıgı!ıe ~arp .'!~nı ~un:~::b~tıyle 

- rdiyorlar. muhasara Ddı"ldı' llldtslan da dahı} fraka çok noktalarında yiizlercc ölii bırak. Hıtlerın SO) l<>dwı. nutuUa buJ Uk çap 
~ı·hild<' u,,. \ u c:ehri işgal edilrniş- 11 kadar A . mıştır. Topçumuz tnrnfından takip ta bir v~ muhi<>lıf ~npltırcl. rla dok-

tir. sya nızamına edilon diismnn, kendi miistahkem snn dokuz rnlnn vnrd!r. . 
- :\d~ orh. 30 (A~A.).-:- Nc~?:ork, Halep, Dı·rzor tek- ait olmalı imiş mevkileri gerisine çekilmiştir. B~ı ynlnnlr.r C:öl)('! ın fnhrıknlarm 
_ Kol mbirn BroHI KMtınııı \'erdıgı ha- Vilnn • Groclno istikametinde Snle dıı ımal olunmu~tur. 

r~1 imr- h:"ı laıımı~ (, - bc>ı" gö;c, Alman !'tid.}:O:>ll. buıpın :6-l~ rar bombalandı . J-:ıponyamn nu.syaya ~arş~ alacağı Kcdnnıi, Poııofonojc ve Ko\'llO m;nta • Iolotof, 22 hazirnnclnki _nut~mHl~ 
r onunda i\fınüı.lm Lin rnaıı ı,ıtı:lnrınır :\tınskı znµtcttrk1erını • . 1 rnzıyet .m€~huldür. Ilnglin J~ponyn. knlnrında ynılılan muharebeleri mü- bu he~·nnnt ~·tılnn~nnını , Hıtl<>rın . hı-

1 Dc>nizcil •r haı rr. bildirmi tir. Kahırc., 30 (A.A.) - Ortn ~ark nın vnzıyetini ne znm:ın tayın ede - lC'akıp yeni mevzilerine ce'kilen kıtn- 1cli kağıtlarhı oyun oyn~tnn kumar-
l1. \ fov verilt-C<'k \'(' m r; - -Devam1 İltİnci sahifede t.c>bliği: .. ccğ~ su~linc japon ~özc{isü «b~ ço.k larıtnrnı ccnnlılnnndnn ,:{' arlrndn11 lı~n~ ilC' Rİ~'[!-l('ti iefrik (lclemerliğini 

ı d l..tır.. ----- . Surlvedc ~ıtıal-an!111:- Ş:ım bolge. n_nzık bır mcsclt'dln cC'vabını \ ermış vurmak mnk!'!ndiyle seyıyrır cHişman vuzüıı.:- vıırmu"llll'. . . •. 
de 1 ~' · ı <IC' l\nı ıvııka Halk · ilk defa olarak ~ındc ve sahıldc mllhım ılcrlcm~ler tır. . cüziltamlarmın yaptıvı tcşl"bbüsler .. r.u yr, ln!ılar hn~·· 'ı ıf ad <'ltıgı 
.ıınm • . rışl:,rınn proI"rnm v • ynp!llı!'\hr._ R_aşkn ceplıelerclc vazıyet Japon gazetelerin~ bakıh.rsn, }.n- f.lknnıefo ufr.rnmı~tfr. ' Kıtnlarımızın ıçırı, bu hııı:nfrlC'1·1 nrrı c;ıra eHh ~t: 

u . du11 •ır. cle1~ışmcmıştır. ponlar Husyanın maglfıp edılccegıni şiddetli muknbi} hiicumları bn Bev _ 'llek unıumı ılıhnt h:ll ırrıınd 11 ı\ ı 
l lf' {~n. Tô ·~, ıngı·ıı·z taggareıerı· gün. w Kahire, ~O (A.A.) - Hrıvu tebli- hesaba kntnı·ak .şimdiden ~sya kıta- yar düşmnn kıtal:ı.rınn inı::nnca Vf' ·bil olnc~ktır .. 

\L , (' J •rbcAl ~ ~ % ~ ~"i: 1>nnm taksimi meselesi iizermde mih- hassn nınlzcmecc bii\•iik znyint ver- Lozofo;kı. h ı \ .ılnnhn cl.ı 
{ a.rt iı~ ~\ ~ ~ ~ Suri •. .rot;: 1n~iliz bombnrdımnn tny ver ort:aklntı nrnsında . görüşm<'ler dirmiştir. . .• ne 1l1İl'nl gNU'"C(' w'İ'lİ ö:I 

l.da . ~ ,-,.. ~ .... ? ~. dÜZ Bremenl bOmbBIBdl ynrc>le>rı Tuumu~da ru;kcri baraknla- ~·npılmnsını istcmektedırıer., , Mh1sk isUknmC.'tfndc kıtalarımız .. •nrvı.nın.tmı tı .. : 
.. ..., ~.,, ~ .~ rı v.e tlc>fıolnrı şıddctlc> bomb~ılamı..;.. Bir jnpon gazet~si, Asya nıznrnının '!\ tnyym·clcrimiz, bir gedik :ıcmağn hır ın ı 11'lktn: 

~"cf. ·:t.~~ ~%~ . lnrdı~" !la!('p hnvrı ~c>yclnnıncl.ı kay. Hindistam ·çin<> nlnrak. Jrn~a kadar muv~ffnk olnn motöı·lü diic.?man km· •. ıı.ıtlrr. ~ov~c.[ pilotları ıııı 'ıclııchı 
~ ~ A ~ ~ ~ ' n •Jerı l .

1
. l .k. . nın pıı;tı ve yerde dagılmış duran tny. uzandığını bunun Asynda nıznm ku- vetleı·ini durdurmuslnrdır. Kıtnlnrı- H•nım <'n· k ıcın Alman torH~ r 1 ..., "i>.'?..~ • ~ ' ,':, leri ngı lZ er l l yenz avcı yareler bombnrdımmı cdilmi"tir. A- racaklar i~in hak otnra'k tanınması mız tarafından üslerinden ve pirnde nı teenvüz etlikh:rini Ö\'l"m· t "· I!,~ 

4f.. ô ~ ~ ten•• 'k t • • l · k 11 ı~ "' '"' k · • b k' · t b" '·""! 1 · 'ı· ~~~;.p ••• ~. jftc t . k rlar nıcrı ıl!l ~)\ateerı u :ı.11nn A\'llR· nzım g~ldijriniyazmlŞlJr. .uvvetlcrındcn irtibatı kesilmiş bu- u ı\':'ZJ)"(I u ullu 11 )~ '" 
«> f1,, n IU ul:.a .~ 1\~rnu~a.nlı~ı filika! agyaresz Çl "QTlYO t::ly:ıh Pi!?~lar ll.um~~ ;nerdanındn Husyıa jnhilül etti~.i .takdirde Al- hınnt~ ~lilşmnn kollnrı, hava k ıvvet- kanunu ı~ni 911 d.c>n h '7; 0r:\ 1~ ":{~f. 

,•r !'\fn~ınk genıısı fıliknlnrı Londrn, 30 (A.A.) _ Hnvrı nezn- ~~!de 1. ~ısı ln))nr~:.ını ynkrnı<:lnr, nınn. Jnpon m<'nafıı?ın çarpışmnsı lcrlmızın fnsıla-.ız ate . .) -altında cıon ~ndnr Almnn.t )):tr~~eı ~ 1t"n\·iıı 
v:ını ·ıikalnrı ret inin tebl' •·i. dıg-crlC'rını hnsnrn ugratmışlm·dır. hiı· ihtimııl olnrnk nazara alınmalı- dcrl co müskiil bir m<:vkirli:' 'rn un _ ~ovyc. t cJ~yJetı httdllc:ı :ırın!' ·f d 

a.~ ' iz Jı İngiliz J~o;nbnrdıınan tayynri'leri Bc:rrut rıcıklarmdn bir Visi tnn·n. dır. (R. G .) ınnktndır. <.'tmi lerclır. :\vn ınltclrlet " 1. 1~ 
Ji..... ı~ı: :. ~~ındn mc>snfc ıtiindüz Alnınnya üzerinde faaliyette r<'!.ıi c~U.slirlilmli~liil'. . . ' Hududclm1 bir geri Cf'kilm<' hare- So\') et tny~·nr<'1c-ri nrızalnr \ ı;u~l 
--V ~ı m ~ ............ ı .. .. bulunnı·ak Bremen ve Orgenburgu .1~1gılız tnn:a~'C·l l'i rl.• J)ir7.orrla 5 _ • _ _ • - Devnmı dördiin~ii •"hif~Pd - ~nen! t'l 11. clc>fa Al~rnn tonra au 

hnmnı n r; .... R sya bombarchnrnn etmisli>rdir. İngiliz t:ı:v- Vıı;ı tnyy_:ıı·c!'ını yerd(• mifr·ı.!•;i)?}e - , .,Aoo;; ~T ı.c.R ·-- U?.l'l'Ul~(· u(m ~~ıardu. K ı1 u ~ 1 
'.1.me i koı a u y:ırelcri bulutlnrdr;n i<;tifnde ederek ltr.cnta ııgr:ı.tmı~lnrdır. . ::::=• $ z ~~ iıt ~ n s : lng•ıı·ız kabinesı•nde ua '!~ Hrıl n ~ota~~!\ ob~r O \ • 1 1 

· 7 7 n ı ı f ''(ind·· B "d ı ·ı · lcr ---- -·- <ıı.> Alnınny .. \ll uı~ r r n <' ı - • ., •• . uı r~m<'ne kadnr gı C)lffill? - • k · t'• ?1 · !>41 A 
~ UD8- a· B , ğ s . . t • t mr · ıcan e mı.::. - nı • ~ 

ınu mı .,11 Dl . ı~~ r<>men, nun gi'ee de üı.arruzn u - ovyet ·)ng•I• Kının evzıa ı I d&g""'·ş·kl'k mnn ekisi $ııı nb<.'rır. '" ni bit· 
klil nH zl, • 1 l)I .. n hded~fkr arn ındadır. ll 11 1 iZ s il "cadele bu sene ol- Pi an 1 1 1 tc•\·dF liizumu hn ıl olmuqt r. n 

kesti .. on rn, ~W (A.A.) - uvncı 1 < •• •• ıtma ~ . mu ~ d' l h t ıdn '>7 mnrt ih• 18 ni n t 'Lr. ın tlan ' mi\t"lı~s l"brının fikirl"rine göre, d~: goruşmeleri Jukça gen;r~· A~1~:as: :~kk:f ~~: -- \lnı;ı; tn\'\:ıu hr·n· 80 d<>fn hu~ 
vazım amirliği s - ~:ı ~~r! ~·e dnhn mUcs~ir n.vcı ~a~ınre!'oı lıııyorlark. al aJanı liri, he~ zam~~ Lord Biverburg Levazım dıı tocr\'il1. l'ttikl<'ri krı) dol tnmu 

ı.., .,.,., mı ta ~nıar • • ımalı ıçın snrfcdilen fanlırctın ılk ne- ,.......__ lecek no ta a; "kt d k. • ı_ l ' il r ~ı hn"'ıı· ndn \'(:>\'ilt>n notndn . 
ıı.... yenı nı- l' 1 . 1 d 1 ~ k h d k • f ını ar a ının DU un- N t• • ·ıd· . ... . " . ' 500) n hırı. 1 !C<' crı, • nn~taki rnubnr~belcr e a lll· ~ıOS OVa temas a d er yer e • 1 eza re lne getirı 1 Hl n· .. n,, "}p 1 <f hazır n ı.t n ndq . l mışıı benzem kt-0d' l rı e· ınaaıdır. • . . ı . 1 go d { h 1 d 
mu r. 1azarıy e s be~ ır. .. · de d• Dil k " azetemızde, Karşıyakanın I ondra 30 (A A ) Kabinedekı m:ın t ~ 11 n nın <' :ı t du 

.t> nlnc.\k bu n~kl • ce~eo~no~d ş gıindlir Mnnş ı.ı~e:~~ri· vam e ıyor i'"l' kö~l:rinde kinin az bulunduğu ieh~cldtil 'h'nkkıncln . mGtnlc:ndn bulu- tN•fl\ iiı tti l r'ncl •n 'k. , .. t il 1 

r·'l • ıhal" .edıl b\Jr kay~ \ ,e s~rt ~~~~~f~~~" ~~)ın:ı.drın Mosk?''a, 3.0 <:t\.A.) _ Harici ticn.- ;a~ıİı idi. itiraf ederm. ki, hayre te naıı Röyterin diplomatik muhnrrlri ~o{'lu. ~~m3~ ...1g\ ~j~~~"~1 hıd ~? 
•. bf', bın az.~rm<'n hildir - medhüs. nn eclilmi siir:ı.t ,·e yüksek l'd hnl.k. kom1,se~ı, 1ngıli.1, ..,l~isi Krips düıtük. Karşıya~anın bır. 1faÇ adım yazıyor: . n ·ır ı_ - i) 1'nb'ı h11 bir ~ 1 

ıltı b 11 Lcı<1 ·uz uçz hiib1m M·c:nfından b h 1 ş, • . Alman ile lngılız hey etınin "konon .1. 1 •1 i.sindeki bu 'ko)'leı'de kınm bulun- ı .. ord lli\'"rburg'un levazım nazır- ·11.'l'lı•mı<:lHdıı. • b' n lo 
~ • a so unnn yenı l l nF'·nd 1ı ~ ım>:~e e- ı er d ? 1 y ... • • 1 . J •·olunn a ırmn ı 'P n· ~ ı "l lan 

ur. nlin:t ebn.., '!\fos:n ı::.mit 109 lnrn karsı ii ·tünliii!ii- <'r; ' '1 
'" ~~ ~ın:mıı kabul et:mistir. rnnzsa doğru mu. ~r • .. ıgınn t:ıyini, ba~·ekıhn cvazırn ış e- " •. 1 • •• 1 ~ 

ıl '11 8-t mrı uz.94 nü oöııt»r • t' · · l nznr runu lıır tnrnft" }{ . M 1 B"ze kahr•a, kının lev2atını, koy- rino ~<>,..difi ,('hemmiyeti gö tnrm<'kte ,·ndı• k<>,·f nrn nch 1 npı mn 
mirli[ i ntın 'ınn" bnt B ... tındo mbıR ıkr. l . . h 1 g"ının tof. bir tnr ıftnn drı lng"1~

1

1 . rıp;;; • 0
11°· 1 d•- köy ihtiya r heyetleri vaaıtaıiy. clir "eli 

l d•ı " • ul1 aş •n ngıhz a\'ncı ) O 1 s o • ... ız f!enern e- er .... k" d 1 d d O A o • J ' o kt _ı •O 

t ı-nı ı c ı en nUntı eb iki kıtv\' ti' k d h d Bunlar rır \' • O\)<'t wdu . efl<'r' n d Ö· 1 yapınah ve oy o a arın a aımı Lord Biv burg trwynr~ mnl:ıtı .'ı" ııo ı1111 •• 

mıı ak~atn ak!r. Gku - Formnld~ \~e ~~~go~d~/~u ı~i tip ye· ru.sm~!er ol?l~stur. Müdar!:S~ı~ ~o- ,:kilde kinlıı bulubma~~ı~. 1 A yni ~~- n:ı7:ırhgmdn kt>n 1ngi.lt r. dd tnyy~- . Rı~~ :rtro ,un ·>~ r/ ~zır:ın~ovv ı 
\~ m ~~n~·ıkn~cle.} rlni hSpit .~n~·~"'r ve Hnrikaynlerden çok :~;:ı~ı~utıvını de nıülftkatlnrdn. bulun- mnnda ~a•t;ı'S.':.ım:hdı•; C~~kü kkr. ~~k~~rıtıı:.1 ör~~~~to~~uıtt~~:.~.: ' r.nf ndıı ; ;.. ' " ı-ilrn inl' l 

ra ,.,..nı nı'l n a ,-uk~ektir Gö .. l odaların a 11 1 b't m~ıst ırrou d ı f .nin m n 1-nr ı ha mane l r 
lif k. plarını iht . ..... ~~~f,·> Şay~t Alman. fabrikatörleri h:ıvnct· bnhisı~~~: Ct<l~ ;ı~ gibi ~ool"lcrin nini a1ıp ku anmıyan ar •**e var - n.141dre nt'za indeki tebC' u ~ - - Dev~m~ dördUncU ı~birede -
a verrnış bulunaca~- - Devamı dördüncU sahifede - uu nldub"U bllinmiyol'. dır. rın <' o mu ır. 
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BiR S!f~au_rıeaı: .... tnitl Bal hastalıkları F rancola "htiy cı 1
" 

Go··ıcu··k ~ ~ 337 
sucONKO PROGRAM Ziraat Vekaleti b;r ta- _, · --- 1 -k " f 

7.30 Program, 7.33 l\Hizik: Hafif mim gönderdi Hastaların da ihtiyacını karşı amı uzere ırın- 1 
Türkiyen?n lsviçresidir program (pl.), 7.45 Ajansh aberleri, ı 

Bendeniz İstnnbulluyum. tzmire çok ~:g~/~:2~.i~:vi~~~~~f~ l~~tia~:o~~~: hn~~~ia;:ek~~e~~ın~~raf~öcı:;m.~:~ ıara verilen un miktarı 3 den 8 'uvaıa çıkarıldı 
1 geldim, gittim. Muhiti, Çeşme, Koz al· 1~·33 ~fu~\ !uf iı~ ~~~~1~: T~2k45 bir tamimde deniliyor ki: .. Haı:;tahnr.cler ve ıırı~talM için şch-' memnuniyet uymıdırmıştır. 

yaylalarını da bilir ,.e se\?eri:ı:n. Gölcüğe JAa~s a r erı, · · ~. uzı · .., r çe Bağlarda Prono elan zaraı: ı:or - rimizdE> s:mdiv, knd.ır tic ( nval un- &>hrimiz<l~. al~~adrer _makamlar 1 
hic gitmemiştim. Bir Ödemış yolculu- plaklar ~~r~gra~mın clernmı. ı ... lG/ mel t,phJike~i çok azalmıştır. 1 agmur • : . i . . 

9
_ .• francola tcv~ı i.::ını ~ıkı bır kontrole 

ğunu \'C ile ederek Gölcüğü, Tilrkiye- l 4.oo Muzık: Karı ık program (pi.), yağ~a ve pıonos görünse bile nncnk uan francola ım'll edıl ~oıdu. _,o kı- tiibi tutnc!lk}ardır. Bundan höYl<' 
nin bu en giiz{'l, t'n nadide parçasını ~8-00 P:o~a!Il ."c. nı:mleket ı:;m:t ~ya- taze "ürgiinler ve y-nprrıklarda gö- lo kadar l k:ttr:ı undan çıkarılan frnn imal edilc~eı: franrolnlar. yaltlız _hli-

1 

·Doğumlular 
yoklama ı ~ 

326, 322, 318 doğıııll 
luların yokla1nalar1 

tanıdım. 11• ıs .. o .• l\~üzıkT. ~ad) 0 salon orke trn- riinlir ve ancak yeni tef<ırnelerde .za- c.olalar ancnk hn. tnh.tm•l •ı,n n 1 pPk kilmet tabıbl riyle beledıye dok'tor-
Bizi S<'rt virajlnrdan yükseltip gö- sı (Vı~l~~ıst 1~c? Afkm), J::g ~~- rar yapabilir. Büyümi.iş koruklar :•z bir kHtm hn tal.ırı.1 ihtiv.tcmı tarı tarafmdıın rapor ibraz cd<'nlcıre lzmiı Aslı:(rlil• Şubesi Ba~kan 

türen otomobil, Bozdağın namütenahi n~ı~?'n . .ı: eme pos ~ngı, : ıı- tutınnz. Bu duı uma gö bundan son karşıhyabiliyor, Li,. ç·)!c ihtiya" s!l- tevzi edilecelctir. (Jzndan: 
gfü:ellikleri ara!ıından geçerken mu- zık 'dRndyo s:~o~O o;e trası n?g~amı- ra bnğcılnrın dikkat etmesi I:lztm gc- !tipleri dP fr-3ııeola t ... dnrk:n•' imkfüı Francolaların yalnız bir furundn 
hayyilemcle bir Gölcük ~aratmıya c;a- m!1 evamı, .. ·. . onuşma ll\~ :a- len nokt-alar ımnlardır: L Ulamıyor!:ırdı. inınl edilm(lqi bir çok güçlüklere se- 337doğumluların ikinci yoklamal 
lısıyor. muYaffak olamıyordum .. Aşa- atı), 1 ~·15 'Muzık. Rndyok~nlon or;;·3tÖ ı _Yapraklarda damla yapacak Vekil.iP .. , b~ı lılıH: .h ı,ir ,0k vn - beµ olmaktadır. Bıı vaziyet nazarı rına l.Temmuz.941 den itibaren bn, 
gıda giizel .\1encler.::; ovası bütün haş- ~~ı pı~g~~ın~n 1;~~ l\~~!11.1k. F: 1 kadar yağmur yağdıktan sonra ha- tandnfllar taı·af•ndaıı ~·:ıpıl:ın mU - itibara alınarak cliğer furunlarn da !anacaktır. Mükelleflere ait davetiy 
metiyle yntıyordu. Nihayet bir noktn- Jan~O :- ~ eJ

1
• • ot . u~~ 45 ·.::r~~ va kapalı gider veya y-ağmm.· devam- racaatlnr. nT1,;,rı iti'rnıa ~ılrr:•:. fz. un veı ilcrrk francolıı imal ettiı·ilece>k ler çıkarılmıştır. Her mükellef ke1 

va geldik. Artık burası zirveyi teşkil ~~kzı, Ş · 
0

1 in yo ~~hzede;~: it. (.Tu- Iı yağarsa hemen vağmurların arkası mircleki lı ... t.ıiı l" . \' • ha talnrın :h- tir nu. stır.('11c ihtiyac ~nhiplerinin dı"ıı"" go··.,.terı"Jnn tnrı"hte Şu"--ye ~;/'> 
..ı • d S ~ t f · t tt•ı B"" zı ·: an o o arı .ı. ı a .nızı ·an e- · ~ .. 1 1 · · . . k 

1 
k "C' ., " U\.! c" 

euıyor u . ._ ag ara ı ışnre e ı er. u- ) 21 00 z· ,-t u 1 . . . T . k nlınır nhnmaz tnze suıgun Pr e ne- tiyacı i :ıı . •k:z cm rı: c·k tra un talı- frnnrola temııı ctmelcrı n n~·1 1qnca ~ Kendilerin• 
nik ve bevnz bir göl, yemyeşil vadile- ııor ' . . ırn.ı a <vımı \:. opı3 ferneler iizerine \'ÜZ litt'" .o::uya bir (~ tdilnıi f,. \'ek:-ıletin ~·ı km·arı ıır. ' mege mecburdur. ' 
i·in orta ı~cla bir ~iir parçası gibi ya- 1\Iahsul.lerı bo.rsası. 21. lO l\fuzık: Saz ı .. ··ztaş; o 5 kilo kireç karıı:1tırıp · · davetiye cıkarılmı) an :337 doğumlu 

d "' bl h "k 1:-d b" a· eserlerı taksımler ve onın hnYalnrı, ' 1
•
0 go · .. '.. 1 k - ~ .· .. 

1 tıy?.r tbı .. ·~~,.~· ci~ae~\e~i~i;. J~1di::dt~· 21.30 Konuşma, 21.4:-> irnzik: Klasik atmahkdlır. Buyukk. ı:1~lkı.~ı 1arl.t ·ı · :ırtt Bergamad !arın <lahı Şubeye :nuracaat ~rı mı e~ 
ı ın ır . ~ g .• 

1 
. • C"f' , ... , d ro~ ·ı 22 !'O vapra ara \".C es 1 surgun OJ'(' l aç a c 1·nayet buridir. Aksi takdırde gelmıyen er; Orada on dakıkn hayret ıçınde kaldık .. P1:ogı am, ~ · 1•1 C:su '-ft"mı. • ·'"' k 1 .. 1 • 

Nilk-ı'-·et volu takiben indik. Burada AJans haberleri, 22.45 .füzık: Dans ma2 uzB.umdsuzcfuı.l .. t • k"rcc ı 1111 A·. kanununun muaddPI maıl 
,J • •• ·~· ( l) 29 5r: '?3 00 Yarmki - un mı aza goz aRı \C 1 • 1 · ·b· "dd ti t · a· 

giizcl, tertemiz, konforlu bir otel de muzıgı ? . . ... .. " -·. . kuHanınak hem kesc·ye Ye hem mnh- Yol Üzerinde bir adam ete erı mucı ıncc şı e e eczıyc c ı 
rnr. Tam göliin ken.a;ırnı. yerle~en bu program \e knpnnış. . ul<' zararlıdır. Bir hiç yiizündeıı bir, ı<'cevi ililn olunur. 

o~<'l ~e l?kan~a .. ı, .tıt.ız bır ~·o~cu~un; 000 
3 - Kısa süren yağınurhn"'\'('.yağ- adam öldürüldü öldürüldü l'OKLA.WAY A CAÜTRIJ,ANL.4.R hır nılenın bütun ı. tırahat ~e 1htıyaç- ZABITADA murun arka ·ından çok kuv\•ctıı sı - . 

ln~nı knr~lıyacnk çap~a b~r şey .. İ7.- ve•e•=•e•:ı-·2•• ıc·ak veya gline~ olur ve yaprakların Keme. rd~ tc'llekıeli mahalle.de ~ır Hergnma kazn ının Kınık nahiye- 194 ı ihtiyat yoklamalarını bugii-
mır Husu~ı muha~be.;ı, c-ıclden çok B k t üzerindeki dnml:-ılar çabucak kunır- katil ,·aka.;ı olmuştur. D('rrır oglu ·ine bağlı Ölçiilü köyü ile 'Knlafa't ııe knclar '.'aptımı"·an· 326 doğumln-,er"nd{' bir i abetle bu eseri kurmuş tça · a..~yotmu§: • ' ' • ıA d ı ' 1.f h t D ir ıni~rİfir bu '"'1C\'kii arasında meçhul bir krti! ha- ,J 

'öl~. h"ll ·.~ b ·d b , t . ko-.. Keçeciler - Tezarlıkbaşmda Ahmed <ıa gözt-nsı yapmak az1m ır. rnmdm,!1.r. 'elme·t ~nlı ş' b~ h - !arın temmuzun 2 ve 3 ncü günleri, 
lı un a ı eı ı, O.\ an O:) n, emız vı Ş 1 t" .. • el b. b 1 b 1 4 Bu ·ene külleme (ball'k) yı- ltm ugu ,,fo rnıe og u • :ı anın, e- cfi<ıC'Si olmuştur. 

ularla in anı mest eden meyvelerle og ut ev ;:e 
111 uzerın e ır ıca' u un- lıdır -Ü;ii~ler döniinceye ·kadar Hlya giderken kapıyı knpnmarlığına Ölril W köyünden İdris oğlu Hasan 322 doğumluların 4 ve 5 nci günle ·i 

dolu .. Bir nk nm gezintisi yaptık. San- mt~ 11~ t k • 1 •. bağl.arı kiikürtsüz bırakmamalıdır. kızmıs ve knpıyı kapatmasını şöyle- Yava , memnu silah taşıdığı icin bir ·abalı ~aat 9 da öğleden sonra saat 
dnl bizi, ye illiğinde gölgeler toplanan K.ez rt. çzdmAmış mH. k.. • ı\'z fakat ~ık sık bag-lar; kükürtleme- miştir"' Bu yüzden Şabanla 1\f ehmcd aya mahkum olmuş ve ceza miiclde- ik·idc askeri ve:aiki:vle birlikte mii-
k h .11 d . el 11 aran ınn a rap n>!an mev ·ııncıe ' , ~ ' · D t· b" -
ar.,ı ~a. ı ere, ora an sıra sıra ... ~ra. Fi wl F ·cı , Ar wl :\1 trıfa lidir. Kiikiirt valnız kullanılmam ah D<>mir rıı a~ıncln kavga <:ıkmı ve e- mi ıtirer-ek köyüne gitmek i,..in yo racaat ctmel<'ri, 318 doğumluların 

kahv<>lerııı kenarlarınn kadar goturdü. r' mi as oghu erldı k\le • 
1 hogı~' •. u ,.1•1•1p 1 4 kadar ki.il· kireç ,. va ~rıkak to- mir bıçakl-n ~abanı atrır surette muh :a cıkmıştır. l<!llafnt mflvkiin gC'l _ 

( , C" b ··da " ~t , '"'rlak •·.o. ı1""t olu aza ar o o u ·arı n llC nag - · ·' · ' . 1 ...,.1 1 t "-" ı·"· 1 .. h. · t h" da 7.8.9. ncu günl ri öğleden soma 
•<' " 

111 ~ g .. ~ ·•
1
••• • ..... ': • - c:. ~,1 rarak rezalc•t çıkardıklnrır:ıl:m ,·n- zu kaı ıştırmalıdır. telıf ~·er erine en vara amış ır. ı. arn- < ıgı zaman 1enuz iıvıye i f l'.., ıt edi 

voı· .. Dagl.~r ara .111.a ınmış .. derm bır •. Y l ·a'. · Vekaletin bu tamimi vilftyet zira- Iı memlck('t hastahane-ine kaldırıl - lemi\·en mcıçhul bir sahN ka .. q rna nal ikide Şuh 'YoC gelm<'leri, btt ·gün-
huzur Vl' uklin, btltun ~u guz:ı pnr~a- "n;nmış aı ı;.t? nt müıliirlüğli tarafından mii.:ı"rnh~il- mış~a da biraz sonra aldığı rn ·a!:lrm rıkmı w• nedı:-n olduğu bili-ımi.ı·en !er zarfında yoklamalarını ynptır-r ~af.\1::rr ~~eld~, 1 yeo re~mG~'I .. ~.~.zı ~~ı:~\·~~~a~ . Deniz lı'lnyolm'll'da !ere bildirilmek üzere alfık:Hbrl:ıra tcsirivle ölmü!;t(ir. l)ir sebep](' Ha.s:ın Yava~ı hr~unla mnk ;çin mliracmıt ctmi~(lll bu clı -
zmır ı eı e .ını~ ı . .n.aı l,o cu~.~rn b". hAJ-: • l ' t tebJi<.· edilmMir Su(.'ltt yak:ıl-nnmıs V(' hakkında. tan iilclürmii~tiir. f{umlul. ı-ın haklarında kanun! ceza 
kıymet \'{' hıı"'ıı"ıyetlc>rını an amış ın- 11 a ıı:;e 0 muş ur. "" " · z"m cıclil n C\TnV~ adlive\"' tec:lim Hileli'" hakkmd:t t-:ıkibntn "ddct- . . ~· . ~ 
. nnlardı. Erkeklere mah Uc baı~yo kı~nu~cla 'd.l . f. · 

1 
d r d"l . . tr.tbık edılecegı ılan olunur. 

Sabah <>rkı•nd n y ne çıktık ,.c iki dizm~kte olan lTejad ismın~l· hır genç i 1 l <' 1 mış 11 • ---~---- e e\a.m <' 1 mcı.tedır. 
t:'Üniimiiz bo~ le, Gölcüğü, güniin mu- kadın.lara !1rnhc;uc; kı 'ma ~·llzerl'k ? ~- ~ NC KORDONDAN I · i E YOL AR . ----. ... , 
:wyEn zamanlarında. ayı, ayrı nokta- mck ıstcmı.., ,.e. b_una manı. ohı~ak ı 'tı- iSTiFADEYE BAŞLAND I YEN iNŞA ED LEC K l lzmır belediyesinden· natı ogledeıı evv~l İ~ _Bankası~a. l atı-
l:, rındnn lf>dkik €tm"kle geçti. ,·en banyo bekçı~ı Şcm.:eddı_n Ol{lu S.:!y- Vilaret daimi encümeni dün vah . .. ... • rarak makbuzlarıyle ~.hr~.ıc tarıhı ohm 

lzmiı· <löııerken gözlerim<! hulil iecldini yer<' nırmak ı;:urctı~·I< ~arala Atatürk cadd 'sinden Alımncnğa muavini Ekrem Y.alçınkayanın reis- 1 - Fevzıpaşa bulvarı guzergahına ~G.7:941 Çar~~mb;ı. gunu saat 16 ıla 
Ciılcuk doln ıvorclu. 8u kba intiba-' mıc: V<' tutul mu tur. · doğru her türlü nakil va ·ıtalarının geç- lığinde toplanmış, Güzel~alıdan ln- tcsudüf elliğinden dola) ı istimlak edi- ~ncumene muracaatları. . 

1 !arla ?uzcı~ biı ';ı·rd parçac;ını anla~- me~.i d.ün.dt>n itibaren Bele~li~ ece .me- cu·altı nıevkiindcki clörtyola .kadar len 22 parça gayri menkulün, çıkacak . 2. -. ~aı:?aro Mahalle~ 351 sayıl~ 
mak ı 'edırn. .!\1 n k~a<lım sudur kı. y; / ı nedılmı~tır. Araba, otomobıl ve kam- uzanan dört kilometre uzunlugunda-lenkazı müt€ahhide ait olmak üzere :;ok.ıg~n geıı kalan 50 Metı e kısmın< 
'"'.\le \'erleri bilmeli, tanım alı ve fa.- aman ar suyu \"Onlar muntazam lıir ŞO ... .? hnline geti- ki turistik yolun katranlanrnası işini: yıkt rılnıas ·e Molozları ki" . ' ı kanalıza 'YOll yaptırılması \ e bu. sokıı· 
nıtnırıliyıı. I · aııhulda da h<'r do"ta Karim·akn Yamanlnr $UJ'll menba- ~ilen Cumhu~;yet bulvarını takiben münakasaya çıkarılmasıua ve fakat 1 

1
• •• 

1 ~. .. .. ~. n~n na . ı ışı,: ğı~ ~~y'eti _umumi~e ·ini~. tes_v~ye V 
Göl~iifru tnv"iY · <.1tmegi ıld t-ı ahr!ry-

1 
rndıı B~İediye tanıfındnn hafriyat yap-ı C'umhuriye~ :-ııe~·danına çıkac:ıklnr \~ plfıj rn v imi miinasebetiyle çok sık Fc~ı ı?leıı _Mudu:lugündekı. keşıf ve 1 a?ı d?şe~e ıl~ ~:e~.~~.:n du.~tt~ıl~e, 1 mı" 1rn hı11ıırorum. tırılmaktarlır. Su. son zamnnlaı«la, ge- burnd:ın ı:ıı·ıııcı ko~·clona geçerek A.- ın~an se:·rüscfcri kolnylaştlrmak mal~ ,.aı tırnmesı veçhıle açık ek::ııltmeye ko-

1 
ı en ışlerı. Mud~ı lugundek.ı. eşı :ıı 

)[em'C'hetimiz~ ~t\•:lim. ciiııkii o. ren .eneki heyelfın .ebebiyle horulnrııı'.~•~ncağn gı~ec.el·lerdı:: ':\xde.~te oton~~- ~ad-iyle bu yolun 750 metre::ıinin ~-lııuımuştur. !{\!Şif bede_li 3331 lira mu- artnamesı veçh:le açık ~ksllt;11f:a 
Ct•nıwı kadar gilzPldır. bozulmasından ve menbalnrdan bazıla- bıll~r Ataturk cadde::.ını t~kıp eclec-~- manct suretiyle yaptırılmasına, tzmır \'ltkkat tenunatı 249 Jıra 85 kuru~tur. !ıulmuştuı. Keşıf .oc:ıeıı ;~6r 

5 Vecdi Susar rının kuruması ~·tızünden nz g~lmekte ler, nrnba V<' knmyonlar ıse h('ykelın _ Torbalı "Olunun 14 üncü kilomet- 1 Ta1iplerın teminatı öğleden evvel lş I ı<uruş muvakkat ~mınatı. 1 ~~x.ı-.u. 
. "' · · · · ·· 1 (' h ·· · + b iv• ı·ııı!l "'E'"e- . . ,J • • b k· • . . k . 1 · ru.-tur. Ta.ııplerın temınatı oa ~ -- -- --- - - \·e venıden u ahn·ık ı.;tıyenlere u \'C'· onmıc en um m ı)e. u " • 0 " l"e.sıııdekı beton menfezın ınşa:smın an asına ~ atıraıa makbuz arıyle "' l a.kb 

Al l •• . · v • ·~ ' • • ' k · rs · 1 chn cHineceklerdir . • l ı t· "h· ı 2 7 94 1 . ı. · vvel s Bankasına yatırarak m man ara gore rılmegt> ımkan bulunamamakta ıcl . 1 rP J'I( ı. ~ (} ıın ' . \'E İzmır - Kemalpaşa yolunun meb- ıııa e arı 1 o an .. 1 çarş ımua gu- . ·l 'l'.h 1 •"h .. I· 16 7 941 ~ 
Tıkıınrm 4 m('ııfez temi-.;l.nnecek çat- de kı mı olan E,.rcfpaşa hastnnesi-;no ·aa .. 16 ela }<;nctimene mür:ıc:!::ıtlnrı. arı~b e ı a ~ taı; ;6°d~nl'ncfi:nene ınıı-- Ba,taralı ı inci aahifede - hyan bazı RU boruları eleği tiıilerc-kl GELENLER Gl'DENLER 'nin önünden b:ışlıynn yolun yaptı -.~-:-- Şclı_itler cac.ldesindc eski mezarlık am a gunu ·aa " 

n~rliıı, :10 (A.A.) - D. N. R:. . n~n~~ri dö-ene~k onra ;:u hol ~ol g<:- 1 ' .. • • ı·ılma ı _münn~i'saya çı~arılı;nış olma- o~unde~ı yaya yolun ,Bet?n o~rıra~ ~e-lra~natlar~{;g ncu sokul· ta rn ncu ~cııııı~~ 
Lıtvan~ a , • IJ •tonyarn kar ı ılerlı- lccı:ıgınn<'n Y<'nı ~ıbonel"r<' . vC'rılec!'k- Aydın mebusu • az mı Topçuoglu sın-n ragmcn öteden ben talıp çıkma- ~~~ıı ~ al?tınl~ası, 1' en ışlcn ~ludür-

423 
r t. bb d k" 

34 
s6 s.ı 

v<"n Almanlar, Baltık . ahillerinde bir tir. 1 lstanbula gitmiş, güzel sanatlar aka- dığı nazarı dikkate alınarak bu yo- 'luguııd-.!kı l:eşıf ve şartnamesi veçhile . 
1 

• 0 ~: ıe ~u~~ aın ;~01 _ 0 
',ıetıe 

Rolscvik fırka mı sarını lardır. Muha- -- demi i dekorasyon profe örü Vednd !un yaptırılmasını temin nıakımdiyle iaçı~ e1:sil~meyu konulmuştur. Keşif be_ ~ ı 1
• v~b J1a'L~ ~1·ın.ıı~ 

1 
, ·~379 ncu 

.-;ırn o derec.., ::ıkıchr ki bu fırkanın im-
1

• r, Tiirkiye lş Bankası tetkik ve neş bu·giinkii rayice göre yeniden keşfi-, deh ~98 ı_ıra 75 kuruş muvakkat temi-11?1~1 tt· a~ı d 1t. 1~~1ı ı ~e daııııı 638 
ha ı muhakkaktır 1 ~o e=ıs a 1 rivat mi.idi.irü Mecdi Sayman Anka- nin ,·apılnrak tekrar miinaknsaya çı naiı 36 lıra 75 kuruştur. Talipleri te-1 80

: .ı a ~~ ıo daki tcı a 
1 

$l"sala-
Breti. l:w, ~o (.~.A.) - Slovak teb- ~ u ı rndan, devlet limanları umum müdür l·nrıi~.\c;ına' karar verilmiştir. minatı öğleden evvel lş bankasına yatı-ı ~ere ~ur;_, al1;1 l . ·-~~y~~ği1Pdeki 

liği: mu·aYnıi Hamid Saracoğlu, İzmir 1 ~ r:mık makbuzlariyle ihale tarihi olan ~ ın~n sa ış~ az~~ş e~ı my ur flJ ıırtıı-
Ordumuz dii nıanm mii:~tnhkem rn{'V- INCIRı gümriikloer başmüdürü Sej•fi Aydm Y ILOIRIMDAN OLEN 2:7·941 çarşamba günü saal 16 da li.:n-,·~ar .na:;ıesı 

1 
veç t e. :ıp~ 1 zareJl beclelı 

?.ilerini z~rt(lttikten . onrn geni~ bir K. s. K. s 1 tanbuld-an şehrimize gel mi !erdir. KOYUNLAR cu?1ene müracaatları. . ~~~Ô~ li~~u5~~~r~:Ş ~t~~.~~~ teminaı ı cephede ausman hntlnrını g<'çmıs \'e 63Çu. Tarım 4 ~!) G 3_-.B~hçet_UzÇocukhastnuesıbah-, 1028 r adı 
il,..rilere dalını tır. 145 84 Ji' 'ki~·ek un Beled iye Encümeni Ödem is kaza mm Kiraz nahiyesi- çesıne ıkı dcmır kapı yaptırılması, Fen T l ırl .. r. 

2490 
• •

1 
ı_,11nunun 

•• • • " ,J • • I • l . ıvr r· ı·· w •• d k" k "f 1 a ~P crın aj 1 ı ,.. t h \ışı, :Jo (A.A.) - P.ır taraftan Ro· Bcleclire daimi encümeni Dr. Beh ne bağlı Sırımlı köyünde Hüseym ıış e~ı uc ~r uguı~ c ı eşı Ye şartmı- t "fatı dahT ıde hazırlıyacawıırı c -
m~m :ı, . !o,·:ıkrn \''\ • lacnri&tnp. !le 145947 ı;. yekun ç.et t:z'un reisliğinde toplan mı~, şe- Koçanın Nnı_:lıdere .mevkiindc . bulu-ımesı veçhıle y~nı~en aç~k eksil~meye 1 1~

1mektu~l~r1

1
1 ihale tnritti oııın 16:•' · 

f:'~nlandı~a. kıtalnrı Almn.~larla ışbır- LA.tllkt. ı 1 hir içinde yeniden yaptırılmaınna ka nan koyun~ a.gılına bır yıldırım ı abet 
1 
konulmuştur. 1'!.eşıf .ıx;delı 207_2 l.ıra 82 r,41 Çarşamba günü saat 15,so a ka: 

lı:r yapmagu haşlarken, dıger taraftan K. S. K. S. nır verilen bazı inşaatlar hakkında ctmi~ ve agııda bulunan on koyunun kuruş muvakkat temınatı 15.:> lıra 50 ı d· r l"ncümen riyasetine veriJif· lhale::ıı 
bir 1tnlyan efori kııasınm da harbe 65 Ton Bakla ~ 25 ihnleler vnpmıştır. ölıncı. ine ·ebebi~~et vermişti!-. lkuruşt1ur. Taliplerin teminatı öğleden 1ı~ 7 941 ç . n ba güniı saat 16,30 
iş~iı:aki ~ab<>r ;:e~·.il~kteclir. -~fadrid 000 ı · EFES ~ MU" ZESI 

1
cv\:e! ~ bankas_ııı_a yatırarak makbuz- dadı~. arş,ı 1 

1 5 ıo 15 
h~k~metı de •.. gon~llule;~~n murekk~p F iya t ~ürakabe komisyon~ Cezalandırılan Şoförler . ~ '": .. "". . inrı~ ~~ ı.?alc tarıhı ola~ 2.?,.941 çarş.~m-1 . _ 
b~r k!ta;ıın Jfoıı~e:ıle~cg~nı resmen bıl_ ViH'iJ·et fıyat miirakabe komı yonu Dün akşam geç vakit belcrlı~·e za- h!cs .harabeie:·ı vc .. muzesı ~1a~rıf 1bn g~nu saat 16 da Encumcne mura-ı 1 _ Çocuk yuvasına seı1elık ~:40 
d~rrnıştır .. $ımd.ı ;e~ı mıllet, bu harbe bugiln haftalık muayyen toplantısı- bıta mıemurlnrı taJrafındnn yapılan vckaletınce İznıır muzeler mucltit· - 1 caatlarıi . . . k.l k .. t" .

1 220 
k"l koyun cıgerı 

gırmektedır. Fılvakı bu yardımlar, nı yapac-aktır. kontrolde bazı otqmobilleriu fazla Hiğiinlin nezaretine verilmiş, bunları l - tfaıye ıçm 22 ade« komple em-
1 

ı 0 o~un e 1. 1 e ı 0 işi Yaz 
muazzam Almnn kuvvetleri yanında .··ı·atl" g·tt"kler· tcsbit edil niş ve te !im almak üzere müzeler miidiirli me ba mn EL tulumbası satın alınma- \'e 10 kılo beyrn atın alınması . 

f 1 kt F k t k A k t- t;ll ı 1 1 1 lsı Y·ız . l . l\1""d"" r· ... d k" t 1 . d k" . bıle hır !' zn.rı o acn ır. a ·a mez ·ur uvve bunların sahipleı inden belcclive> ce- Salahedclin Kaııtnr Selçuğa gitmiş-, , .' .ı ış erı ... u ur ugun e ı şar na_ :şlerm e ı şartnaınesı veç 
IC'ı' birbirine ilfı,·c edilince mühim bir fannerlıaymdir. Rumen ordusu ilk zalnrı :ılı~mıştır. • tir. me:n veçhile kapalı zarflı eksiltmeye müddetle pazarlığa bıraıuırnıştır. ~ 
yekun olacaktır Askeri az olmı Fin gündenlreri Alman ordusu ile sıkı irti- • · konulmuştur. Muhammen bedeli 99001 hammen bedeli 2088 lira 1nuvakka 
ordu~u, !>39 hnrbinrle 10 fırka idi. Fa- bat tesis eylemiştir. ----- ----~ lira muvakkat teminatı 742 lira 50 1 minatı 156 lira GO kuruştur. Tar 
kat bu ordunun tecrübesi geçen seneki Berlin, 30 (A.A.)-J). N. B: 1 h• la mum mu•• du .. rlü 0oün kuruştur. İhalesi 4.7.941 Cuma günü 1 rin teminatı öğleden evvel lş bank , 
harpleri" artmı~tır. Ordu iyi teclıiz Sravolska bölg~sinde Alman kıtnla- n ısar f u ~ - saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanununllatırarak makbuzlariyle U.7.941 !. a 
edilmistir. Bu ordu Lcningrad ve Ri- r1 So\•yet mukavemetini kırmışlardır. tarifatı dahilinde hıızırlanmış teklif 12~.7.941 (dahil) tarihine kadar 
m:ılde rol oynıytıbilecektir. Çiinkii Fin Yüzlerce tank tahrip veyu iğtinam edil_ den: mektupları ihale günü azami saat 15,301 ıııu Pazartesi, çarşam® ve cuınliıııiıi~ 
nsk('r)eri araziyi iyi tanımaktndırlar. miştir. 42 yeni Sovyet havan topu da n kadar gncümen Riyasetine verilir. leri saat 16 da .b:ncümene ırli" 
Vin orclıılnrımn kumandam :Mareşal alınmıştır. 1 Keşif AArtname plfuıı ımıcil:ıiııce idar~mizın Paşabahç.e fnbrikasrn- 17 21 26 1 ları. 

lzmir vilayeti daimi encümenin
den: 
İımİl" Memleket ha ·t."lne inin aşağıda yazılı ihtiyaçları 23/6/941 tn

ı ihinden itibaren bir kı;::mı 15 diğer kısmı 18 gün mtiddetıe ek iltmeye 
çılcarılmıstır. . . 

1 - 54000 kilo 6820 lira 20 kuruşluk Ekmek, 1!>800 kilo 10098 
liralık koyun eti, 12480 liralık ilftç. Kapalı znrf usuliyl 7 /7 /941 pazar
te i giinü saat 11 de. 

2 - 25200 Kilo 4284 liralık Siit, 25200 kilo 4032 lirnlık Yoğurt, 
55000 kilo 1100 liralık Buz, 10800 kilo 4536 liralık Sıi{ıı· eti. Açık ek
::ı'ltme ile 7, 7, 941 Pazartesi gföıü saat 10 da. 

3 - 3150 Kilo ~o~ıo liralık Sadeyağı, 4050 kilo 1539 liralık lVIa
karna, 4500 kilo 2025 liralık pirinç, 2250 kilo 562 lira 50 kuruı:ıluk kırık 

-1)11 · ç, 130 kilo 975 liralık Çay, 720 kilo 446 lira 40 kuruşluk ~ytinyai',"l, 
450 {\ilo 148 liı·a 50 kuru~luk Tel şehriyesi, 2000 kilo 800 Jiralık Sabun 
1~00 KJi lo .405 liralık. Yeşil sabun, 300(} kilo 270 liralık Çamaşır sodası, 500 
çıft 75{l lıralık Terlık, 2000 metre 500 liralık Kefen bezi 500 kilo 103 lira 
25 kur~. Petrol, 4000 kilo 240 liralık Ağaç kömürii, 40 ton 400 lirnlık 
Soma. ~ den kömürü. 

10/7 O 1 Perşembe günü saat 10 dn açık eksiltme ile ihnle olacaktır. 
Ek iltme ' . i?ıaleleri İzmir Vilayeti Daimi Encümeni dairesinde yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi öğrenmek iizere her gün hastaneye \'e ek
siltm<-~~ iştirak "clecekl rin Hu usi Muha ebeye % 7,6 heqabiyle muvnk
Jrnt teminat ak nlannı y:ıtırarak alacakları makbuz veya Banka mektup
lariyle muayyen glln · saatlerde Encümene müracaatları, kapalı zarf 
usulü ek ilt Ye iştirak edeceklerin 1 ... "lrflarını 2490 sayılı artırma eksilt_ 
me kanununun tarifatı dahilinde hazırlamaları ve muayyen saatte t.e.slim 
chnif olmaları ilAn olunur. 26 28 ı 4 ( 868) 

? 

la yl!plıracağı yol ve kanalizasyon ve hedmiyat işi kapalı zarf usuliyle Belediyemizde GO lira aylık ilcretli 2 - Çocuk yuvasına ~ 
l•kc;iltmeye- konulmuştur. b' kAt· l"k .1 100 1. k .. . kilo inek sütü satın alınma:: 

ıı· a ıp ı ı e, ıra aylı ucretlı 1 • • ı1 ~ r ~ ·· d ki ,şartna.1' 2 _ J<e.if.bC'deli 2 ,190.~W lira r, 7.f> muvnkkat tl•mimıt 2114.27 b" h . l"k .. h 1 . 0 ek erı mu ur ugun e w 
ır mu asıp ı mun a dır. rta. m -

1
hilc bir ay müddetle pazarlıgı. 

liradır. tep mezunu olan (Lise mezunları ter- mıştır . .Muhammen bedeli 700 • 
3 - Eksiltme 16 7 941 Çarşamba giinli ı;;aat 15 de K bat.aşta Le\·a- cih edilir) ve ııskerlikle ilişiği buluıı-1 vakkat teminatı 52 lira 50 ku 

zını şuhemizdclci [ Iım 1·omisyonunda yapılacaktır. mıyanların 3.7.1941 Perşembe günü 1 'raliplerin teminatı öğlede~ 
4 _ Şntnanıe ~özii geçen ubedeıı ,·e Ankara. İzmir Ha miirHirlükle- 1 t 14 30 <l B leci" y . 1 . M" bankasına yatırarak ma 

1 L.. l.dsa .. alü- .. · la el ıye azıışerı ü-'ıı.7.941den 23.'7.941 (da. t·iııd""n 140 kurusa a ıruı .ıır. - k · b k · · 
r> _ l\[u'·naka.sa'-'a "İrecekler mUlıi.irlii teklif mektuplarını 1,anuni \'e- ur gunc c• ynıpı .~c~ rn~sa a a ımtı: !kadar haftanın pazartesi, 
~ ,J ., l~~nına evrakı musbıt<>lel'lyle gelmelerı ve cuma günleri saat 16 

~aikle ~' 7,f> güvenme pnrnsı ınakbtızıı \'cya Bnnka teminat mektubunu ve ılan~ .. olunur. 27 2 miiracaatları 
::artnmne inin I<'. ]i'ılcrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfla- Juıltürpnrk Fuar gazinosunun kırk 1 3 _ Çocuk yuvasına 
; mı ihale günü eksiltme saatinden bir sa::.l <;vvelin!' kndar mezkur komis- beş gün miiddetle kiraya verilmesi ya-, lem erzak satın alınma 
\"nn baı:ıknnhğınn makbuz mukabilinde verilmeı;;i lazımdır. zı işleri müdiırlüğüncleki şartnamesi müdürliiğündeki şar 

• 1 3 G 8 (2456) veçhile ıaçık artırmaya konulmuştur. bir ay müddetle paz 

lzmir manifaturacllar birli2in
den: 

5 Temmuz 9<11 Cumal'lc i günli saal 14 dt• l!il'liğimizin yeni :Maııifa
turacılar çarşı,·ındn 12 num:ırnlı biııasıııda alelade Umumi hey'ct toplan
tı ·ı trapılacağındaıı 11irliğimizde kayıtlı -rızaların Birlik binasıııa teşrifleri 
rica olunur. · 

RUZNAME: 
l - İdare h y' ti raporu ve geçen yıl he ahının tetkik ve t:ı~diki 
2 - Yeni yıl biidçesinin ta diki. 
3 - Yeni .idare hey'eti seçimi 
4 - Müı·akip seçimi 

5 - Biı'Jiğe kaydedilecek nzalarda ar:ınılacak şartların tesbiti. 
(2465) 

• hthammen beıleli 500 lira muvakkat 1 tır. Muhammen hede 
tRminatı 37 lira 50 kuruştur. Taliple-

1 
vakkat teminatı 32 

riıı teminatı öğleden evvel İş bankası-' Talipleı·in temin. 
na ~·atı rnrak makbuzlariyle ve gazino ban1n~ ı n yatı 
işletmeye <'hliyet ve kifayeti olduğu I 11.7.941 ~n 23 
hakkında Belediye riyasetinden alacak_ lkadaı· naftanııı 
l::ıı·ı vesilcalarla birlikte ihale tarihi cuma günleri s: 
olan 11/7/941 Cuma günü saat 16 da müracaatları. 
J•;ııciimt-ııc miiracaaWırı.· 4 - Çocuk 

27 1 5 9 2399) adet tek tip el 
1 - H u!Usi bey caddesinde geri ka-1 zı işleri müdü 

lan döşenmemiş kısmının Belediyece 1 \'eçhile bir ay 
verilecek kesme taşlarla yeniden dö- 1 rakılmıştır. M 
şcıttirilme~i işi ile Banka altından iti-1 ra 20 kuruş 
bnren 860, 895 ve 896. ayılı sokaklarda,ra 25 ktıruştı 
mPvcud dö. meler sökülerek esaslı su-

1 
ledeı "''vcı 

rette tamirleri, Fen işlerj mildiirlütrün- makbızlariyJ\ 
deki k<>şif ve şartnamesi veçhile açık' (dahi} tarihiı 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli tesi, .:arşaınba 
1652 lira 30 kuruş muvakkat teminatı:ıs d Encümen 
123 lira 95 kuruştur. Taliplerin temi· 27 l 

.. .. .. 

s 

s 

s 

s 

s 

s 
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{AJ'<IADO U) İZ tomrut:Y·~-=~,~-----------k~--------.-z-m_:_r_ı..e ..... v_a_2~S-n-t-1n--A~l-n-~a--K-o~m--ı·a_y_o_n_u,;_,nd-nn __ : ____ __...-.--..-.. ..... __ l ______ ._._b----l----C!' ..... --h--h---~--~M .... -.~.~ ...... -... .......... ,,.,...J=-==-~™--=A....,... __ __ 
c:U a ınaca 1 Ezinonı'Vanntmm ••n•lik ihUı-.rı olan 3600 ton sa- stan u ..-:ı:l 1 uessese er rtırma ve 

rl.kal r üd" ü"" man tusuliyle cıatın alınacaktır. . umum m U l günden·. 2 thnle ız-911 paznrte<>i günii saat on birde Ez~nede- Sl•ıtn~ e kO·ll-İSY00UOd8ll: 
ki askna komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapıla. 

Il 

Eksiltme tnrihi 
Mu.Fi. Muvakkat Çoğu Azı 

s 

. . 
(• 

iı)l hız ~uz k.'um"tr"' ik f tren ucret· Af'.- caktn ıt olmak u~re Ttif k kt>ndaı~ in Salih ceviz kU- 3 - Muhali 108 bin lira muvakkat teminatı 6650 lira -

acaktır. Ta.ııpl rm kutuh.lerin , h kkında. maınmat dır. 
lmf' komi<;~ cmuna mürac •atları ı :

1 5 7 
(2454) 4 - ı~tekcünü saatinden bir saat evveline kadar teklif Prn!\a 

Cin i 

26500 
19000 
7~00 

2'7000 
5800 

37500 
22300 

2750 

-39500 5 ) 
6 ) 

10 ) 
ıo > 
15 ) 
14 ) 
13 ) 
20 ) 

teminat 
Şnrtnamc St'kli 

Bedeli 

ek
er
un
mü 
ı1ü

ıt -
0ri 

...................... , ....... , .................. , ,., , ~·,.. tetuzlarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı vPsaik. ı l u11111:ı111111............ .,.~ _ .. n ınna 
• leriylzinedeki as~ri satın alma komisyonuna müro- 'l'uw hakla 

30000 
11500 
39000 
12000 
495ft0 
~oooo 

3240 

ıııı 'llıııaıı••w ııı• ••••&••••••••••••••• ı • 

'Ltm alma komi.syonundan: 
Umum İlk 
Tutarı Tt'minatı Munak.ı -aı 
[ r. Kr. Lr. Kr. . "kli 

r; -...-...;c=-a-at:-1~: ~--.._;2~6_1~-6~!.1 !.l -------- lsp:lnak 
: l:ımir l<;;liği_ satın almıa. konıiayonundan: Barhuın n Fasulvn 

...... .. ...... ı - Aşıı~ mıktnrı yazılı bes kalem yaı:ı sedze 10-Tem. Ayı..r l{~dın fo"n:;;ulrn 

llın.1enin tarih 
gün w anti 

muz->nat 11,30 da kapalı zarfla ihnle edilecektir • Cnlı fı'a-.ulvn 
şartı gün komisyonda göriilebilir. llnmrn 

2 - Muhleli 31560 liro oluı> ilk teminatı 2366 lira 25 Smk clomntesi 
kuru \ er ılomatC'si 

. 
37RS !'!2 253 J{n \l!l lı 1117 /1911 C\lmn s:ı:ıt 15 t(' 

3760 1782 00 Kapalı 
zarf 

7 - 941 pazartesi gUnü 
saat 11 de 

3 - üskiul cihetine ait ~ebzeler ayrı :ıyrı taliplerine Sn!t1'.I. K:ı'ııı'~' 
ih:ılc Patlı<':m 

4 - lc.telgün ıen geç saat 10 na kadar teklif mektup_ ~<'miz otu 
larını1ukabilinde fındıklıda satın alına komisyonu. Dolmahl< Bilıe>r 

2800 
19500 
18750 
61200 
10700 

7500 
3000 
7200 

4800 
5250 

32.0~10 
28500 
82::011 
}1.500 
13000 

9 ) 
8 ) 

10 ) 
16 ) 
5 ) 

15 ) 
10 ) 

5 ) 
2 ) 
8 ) 

4750 
78480 5886 OOKapalı ,_ 7 /941 pazarteı:1i gUnii 

flaat 11 de 
na v 

Cinsi Miktarı 
Ton 

:Muhammen bedeli 
Li. Krş. 

Kcrc\'İ'Z 

Ha' nr 
\>nnrar 
l~nginnr 
R~rnahnh:ır 
Limon 

l?.2SO 
4000 
GSOO 
5500 

7x48o 

ıarf 

5886 00 Kapalı 
zarf 

---------...... 9-11 pazart:esi günü 
ant 11 de 

.... 7 941 pazarte~i giinii 
ant 11 de 

--Ayş<' kt' 
Bamya 
Patlıcın 

Dom ate 
Yesil bi 

130 
25 

130 
76 
18 

13000 00 
10400 00 

3500 00 
3760 00 

900 00 

~250 
3500 
3000 

5(i000 

10110 
300 

50 

7!l000 

::!000 
700 
150 

12 ) 
5 ) 

75 
40 
55 

190 9:> 11/7 /1911 C'tllll:l 15.30 d:-ı 

· 16~0 2376 00 Kapalı 7 941 paz::ırU.>si günü 
.ant 11 de 
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HadınıYma komisyonundan: · . h·i Su (D:nnarnna) 
7 9 n pazarte ı guuu 1 - 75 ot 7-7-941 gUnü saat on altıda pazarlıkla sntın 

saat 11 de ah 
2 - E\•namesi her gün komisyonumuzda göriilebilir. 

- 7 911 pazartesi günü 3 .- T:ın fiyat üzerinden yüzde on be.s teminat nlınn-
aat 11 de en 24 1 

---;-94i llazarte i günü Hadımllma komisyonundan: 
nnt 11 d<' 1 - 750 Ot 7 '7 /941 günü saat 14 de pazarlıkla satın ah-

- 7 911 paznrtesi'günil nnc ~ant ı ı d<-' " - F.vs:ı.m<>ı::i her giin komisyonumuzda görülebilir. 

Ehe Giimeci 
Tatlı Knlınk 
Asmu füıb:ıl• 
Bm,r Turım 
Kırınt7l ttırıı 
l\l:wcbnoz 
Oc;c otu 
ftsm:ı V npr:ık 
lnrC' Rilwr 
Y <'c;il S:ıl:ıt:ı 
Tli;rnr 

3000 

'75 
500 
ıoo 
300 

3000 
5000 
1500 

3500 

150 
750 
200 
coo 

6000 
10000 
2000 

500 
c:oo 

---------~-~-~-----
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4 
8 

adet 2 
Df'mct 2 
Demet ı 
Dt'met 1 

G9 GO Acık 11 /7 /Hl ıı Cmn:ı Hi.~O cb 

\., 

nn pnzartesi p;ümi 3 - Tnı_..k fint i.izerinclen % H>. teminat nlınncaktır. 24 l 

____ a_nl 11 de İzmir le~ği satın alma komisyonundan: 
!Hl pnwrf<'si giini.i l -· Eeri için 4800 ton kuru ot kapalı zarf uı::uli.i ilcı 

.o 00 Acı'c. 
I• le il.r. -----

T:ı:t.l' Sn~an 
l\for11l 

300 
300 

8000 
5000 
500 

1000 

12000 
ROOO 
1000 
l!iOO 

20 
15 

adet 1.5 
nclet 2.:l 

Ocmct ı.;, 

nd<'t 3 

sant l 1 d<' ınbağlanacaktır. 
-n-ı-ik-~~ılı 

11 
ka- 2 - l\fu.Pdeli 288000. muv-akknt teminatı 15270 liradır. 

rilcliği gi.ın ve saatler- ~ - lhnmuz 941 pazartesi günii saat on sekizde Ezine
clısatın alma komisyonuncln yapılacaktır. 

~~da görtilür. 4 - - İt!n~mey~ her gün ~omis,yonda görebilirler. Talip 
lcunu v.? ıhaleden bır saat evvel teklif ve teminat 

klcrin 2490 • nyıh ka- m.e 'e 2490 s:ıyıh kanunda yazılı vesikalariyle bir-
ı>:-ıika ·ıe .• ınC' bu knnu- Ji on baı;ıknnJı{pna miiracnntları. 1 5 1 O 15 
t rn lttuplarını bildiri- ı· · ı ı· zmır a- ı2i satın alma komisyonundan: 
akbm karşılığında Ç!l- 1 - Baikleri hayvanatının ihtiyacı olan 2000 ton kuru 
bulundurmaları. ot e alınmak üzere kapalı zarf usuliyle satın alına-

Bns tl\.cıyun) 
Beyin 
l\nnı ci:"<cl' 
İ--k(•mhe,.. 
Pnen 

Arpa 
"'umun 
lit'pek 

250 
3000 

800 
200 

1500 

30000 
::4000 
12000 

500 
5000 
20011 
400 

3000 

41500 
395011 
J5j00 

17.5 
15 
25 

5 
2 

8 
5 
6.5 

JOG 32 Acık 

1152 75 l{np:ılı 

lG/7 '911 (':ır~nılıa !:U:lt l:i te 

Hl/7/911 Cnrş::ımba ~ı at 
15.30 cl:-ı 

. .,, _1 220~ ca \'<''>il 1'.rik 

-------------------- - 2 - 1hnımuz-941 pazartesi günU saat 11 de Ezinedeki 
C\:l\llll 
l<rıqlll7. 

undan: 
10 

asltlm-a komisyonunda lrnpnlı zarfla ihalesi yapıla- Portnk::I (fi-1 liik) 
l'oı"lahal (80 lild 
Mnndclin" 

500 
2000 
211110 
7000 
:~oııo 
1000 
1000 
1000 

]000 
~ rıııo 
:hiOO 

10000 
50011 
25011 
2(1011 
2000 
11100 
1200 
2000 
1200 
1000 
1000 
1000 
20011 
2000 

12 
15 
l!l 
~ 

Miktarı 

105 ton 
:35 ton 
80 ton 
10 ton 
80 ton 
7. 500 

at l(ı, 

Fmdı 

Mu 

l(';n ·b:l.l Tem - en 
rf... ~.~ulir'.t'. ihnlC> edile-\ 3 - .. 1>l1 deJ~. 7~,~00 lira n:ıuvakknt teminatı 4750 liradır. 
go1 uh:b.ln. 4 - · 1s ale gunu ıhale santınclen ve teklif mektuplarına ve 

1 

24anunda .yazılı vesaıkleriyle birlik"te Ezinedeki ns-
•• . . . _,,__ ... ~J!1a k.omı yomına müracaatları. ,26 1 6 ıı 

r ı ı\l Kp~,.n<' t · r~-ı·w•s Al · -• · zmır uu- ıgı atın ma Komıayonundan: 

Ehna ( Aıwısva) 
Fhmı (Giiıniic,h: ııc) 

Ay,·::ı 

'\rmut ( Akcrı) 
eft,ıli 

1 
"u 

11
• t hlif m ı-tup- l -- T~her kılosu 85 kuruştan 60 ton şehriye kapalı 

' ~ zı satın alınacaktır. 
da ı;atın alma komı yo-\2 - l\'Jbedeli 21000 lira muvakkat teminatı 1575 liradır. ~·;~~7 l~ına ... ı 

3 - Ştomisyonda verilmektedir. b dC'l 1 nze \•jr;nc 
men e 1 

1 

11941 pazartesi günü saat 16 da Geliboluda e ki şu- \ild• o erli) 
~ komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapı1acak- e •iim ( \'ı:ıınnc:ıl.) 

"rn ~ı f'.tiim C \:wus) 

700 
800 

10011 
700 
GOll 
:)00 
:;no 

12:;0 
1250 

50 
2000 

200 
2:;110 

\ 

4 - İ~ezkur giın ve ~aat 15 de Komisyonunıuz:ı müra- incir 

-~~o· .. ~~-~:":':':2:-5~-:2_1_1~ .... 7-~-· ~---2=3~G::.;9:.;,_ __ .ı Portak:ıl ((;& liik) 
lsmiı Amirligi ~atın Alma Komiayonunduu ---------------

1 - ·una 2 kuruş tahmin edilen 60 bin kilo odun ihti- l\ırilıl<· ldiıni:ri.i Hi:lo 2025 

22 27 1 . 6 
•ksiıtme surc~.rlc satın alınacaktır. ----

.. .. 
2.5 

40 
20 
15 
30 
20 
2:l 
20 
2j 
30 
13 
25 
15 
5 

17 fiO ----
28,28 
25,25 

4!iH 30 Knp:ılı 1 S/7 /911 Cnmn !mnt 1 !i lC' 

2657 80 l\.aııah 23/7/9tll Çnr~::ımha s:ınt 15.30 

ll65 78 23/7 /941 Ç:ır!intnba s:-ı:ıt 1 G 

... __. . 
Koın;syonund11nı 

2 -· 6 temmuz ~4~ _ _çarşanlJu günii 'aal on \>eşte kışla- lknzin 
\mm,. am gıı salın alma .ıwmisyonunda yapıla- Pı•fr<ıl 

1!1500 
·lGOO 

2:ifl00 
7150 

Satın Alnı 
mı 

o 
) Kabak 

O Taz.e fa u 1~ [ 
lJ Dor.•.ıt 
O Taz<' ~ogan 

\et m \azılı dort ka 
Hplerın 2 temnv 
l •\azım 

ht>r g ... n korr 
n, t azer·nd 

·----
3 - iılen tutarı 1200 liradır. .:.ıhhi l\liic">S(''\Clcrin tN l mnli yılının hir ,h-;ıın ihtiyaçl:m ~arlnaınelcri \"cçh ile cksiltmc:rc konulmuş-tur. 
4 -mtivakkate akcası 90 lira.dır. t - Eksiltnıe:Jer Cnj!alcı!!hınrla Sıhhat ~·<' ktinıni 1\1unvcnct l\tiicliirliiğii binasında kuru Komisyonda yapılacaktır. 
5 i kombyond n görü leh ilir. 2 - Ek.,lltmolorin « k li. gihı , .• snatlc ro: Muhnınnıen rintleri, nıurnkknl lem innl mikdarla" karşdnnndn gHsleril· 

G - iştir~k edecekler kamın'i vesikaları ve teminntları nıi.,tir. 

b 

.

1 

t' 

1 

k , belh gun ve •••ita komisyona müraraatlnrı 3 - Kapnh zarOa , .• ,,ıneok ck<illnıel•r için Hmlc •onfoıden bir •nal cwel isteklilerin tcldifi havi •in rnühürlii zari-
•< Z.' • ı >yacı ı>az.or ı - · 

1 5 9 
' ı.,mı mokbuz mukaı;;unde 1'•>mi"'>·onn '"ermeleri lô7.>mdır. Mckluplnrda tcklU olunan lintlcrin hcu> yan hem de rn-

çarı;ıanbı gunü . an~ onda -. . "':'-~--- - - . -
15 

l;nmln yazılnms-ı knmmi mccbnrivc-ttir. alma komLc;yonuna mu-\ lzmiAmırlı~ı Satın Alma ~omı~yonundan: · 4 - ~istekliler Ml yulı ticaret ~dası \,esilmsiy~c 2490 sayıh kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garanti \'cya Banka 
l -> una «>2 kuru:-j tahmın edılen 60 ton koyun eti nlı- nw1·t11t11'ır•tı• \;nnalı 711rfhı\"ın icinr knvınnlnn lazımdır. 5032 ı 10 (2377/5032) 

onundnn: • ~ \ 2 - .rfl-a ekıoıatme:i 17-7-941 p-erşenbe günü snat 15,30 Z.MIR BELEDll'BSll\'DEN: o•• d • t• t • d 
n enelik ihtiyncı o:an \. 1ede levazım nmirliği satın alma komisyonunda ya- 1 - Hükumet konağı önündeki Ahı- emış ıcare ve sanaYI 0 a-
6\tın alınacaktır. \ Hirk meydanının döşem<'si sökülerek d 
pazartesi gilnil saat 11 de 3 -ıtı 2340 iıraclır. . bu sahanın beton ve park.P taşı ile sın an: 
k'·ıt tem·ı·n.atı 2587 ira 50 '' .. • "'.1• _ 5 •• ure . .1111• · 'e.n ıı: 1

• n u- escJ ec ı m. ış olnn Akseki Ticaret Banktısı Ödemic:ı Şubesi'nin Ödlin" 
5 .....:n koanuni ve'iiknları ile teklif mektuplarını ihale sa- \ 1 - d k k f "ıl 'ı' undn yapıl-acaktıı-_ 1 4 -şartnamesi komi~yoncla gortilebilir. "Sfi"l tte tan··· F · ler· ,.. T ·1 ı·1 · 

•İl" saat vveı komi•yonn vermoleri. 'ur ugun e 1• eşı ve şa"nnmesı v;ç- para verme ışleriyle uğraşa<ailm• mütedair beyannamesi 2279 ve 3899 
n bir aat evveline kadar 

1 

1 5 10 15 
hı\e açık eksıltıneye konulmuştur. Ke- numaralı kanunlar hiikmiinc gör~ f.licilin n;:;4 numara!'l.ına kayıt ve teı;cil 

90 snyıh kanunda yazılı - şif bedeli 8088 lira 3G kuruş muvakkat edildiği iliın olunur. · 
i atın alma komi ••onunn lzmir Amirliği Satın Alma Komisyonundan: . 6 r 45 k t T 1. "' 1 -losunn kırk kuru<? tahmin edilen 674,885 kilo ~ temınntı 60 ırn ·uruş ur. a ıp- Necati Karagözoğln Mustafa Gön<'n 
6 1 6 11 v !';!gır l · t .. wl-.l l 1 b k - "'' "°"'-"'"'-- ._ ı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. erın teminn ı og t.-uen C\'\:e ~ an a- imzası 

imzası 

Öılemiş Tkıı r ... t ve Snn::ıyi Ocla!::ı 
resmi mührli 2 ~7-7-941 peı:şenbe günü snat on beşte 1.ruı.nbuldn top s~n~ yatı~ara~ makbuzları):~e !hale fa. 

on be tC' p~ zarlık la satın evazını amırliği sn tın alma komisyonuncla vapıla _ rıhı olan 11/ ı /941 Cuma gunu 5a::ıt 16 · da I~ncUmcne müracaatları. . 

ınumuzd görülebili.... rntı 14.748 lira 70 kuruştur. 2 - Erler mahallesi 900 ve 901 nci 22i9 ~umaralı Ödiinç pnra 

\'eııne iı::leri kanununa tcvfiktın b(lyarı-

~ tizde on heq lC'minat alı-, ~ _,
3
j 1coıı1icı) onda görülebilir. soku~ döşeıncleri!1i.n sök~il.ere~ ~a~~c nnmeclir. 

24 L 5 -in ka•uni vc•ikalnn ile teklif nıektuıılnnm ihale sa- 1~§1. ılo <><~sil t:ımırı. Fen ışlcn mudı!r- Bnnkamızm Ödomiş şub0eindc c-ns ni?.amnam. inde ynzıl• yapnbile-
yonundan: bir sıı-at e\~·el komisyona vermeleri. 1 5 10 ln lugklındek~ keşıf vke şar1tnames.ı v.eçhı~e '!eği muamelfıt ve ikraz.ıttrın otürii borçlulardan alacağı ra;zin en )·üksek . r-· S Al K • açı ek:ıııtmeye ·onu mustur. Keşıf . w d 1 K . d . li""l .. .. .. 
100 ton l'lğlr eti paz,.rhkia ı,.,,ı. ATBif ıgı abn ına. ~ayonun~•. bedeli 4943 lira GS kuruş rnuvakknt te- baddı aengı n yazı mıştır. nnumın ıiçüncü rnad .,, . u ~mune gore uı 

1 -losun• 350 kuruş tııhmııı ed•len 9 bın kılo •aı·ı •a - minalı ~70 lira 80 kurustur. Taliple- nüsha olarak yazılıp sunulnn iıbu boynnnnmelerden bor nushasmm 1klı-
"' le :!;n"caki ır · .. .. 

0 

riıı teminatı öğleden evvel 1 ş bn11knsı- ,ad \' ekiilet in<> ikinci n Ushasın ı n M .. ı nııidü rl iıfii ue w üçii ncii nüsbnsmm 

kk:ıt teminatı 3075 liradır. 1 

dir. 
1;> de Gel boluda e. ki şube 
uğu mahalde yapılacakhr. 

- de komic;yonumuz\l müra -
27 1 

iayonundnn: 
"' ::ı"g-ari (14000) nzami 

ı zarf usuli} lt' ek~iltmeye 

ayrılmak suretiyle -ayrı a.ıyrı 
ılem nakliyatın birinci par -
ci ı:ı::ırti n goari dört bin aza-

2 --in ek~ı 1t~eııı 4-7-941. c1~}~a gunu ~aat 15,.,.o da top_ nn y::ıtırnrnk makbuzlari~~ıe ihale tari- da knvıt ve nan ecHlmek ü:rxre Ticaret 8ıcil memurluğuna göndt'rilmesini 
ı:lnııbH evnzım -amır ıgı atrn :uma komı!';yontmda hi olan 11/7/941 Cuma günU saat 16 ri~ cdE'r ve bu vesile ile saygılnıımı;{,ı t<:krnrlarız. . 
ıctır. da. l~ncüıncne miiracnatlnrı. . T" ö · · · ~ f · · · 

3 

.-ıinatı }72t_liradır. . 3 _ 
775 

nci sokakta kanalizasyon ı - Aks6kı a· ıcarE:t ta~1k1 -.ı ~iemış şub<'sının alacngı ım,ın en ~·ilk-
4 _

11 
bet• vn ·ıt1 <' komı-.yonn gelmsleri. _,,, raPtırılmnsı, Fen işleri müdürlUi.',..Unde. ı::ek h:!d ı senev :-.u~zce ııehız buruktt~r. .. . . -iz,. anıitliği ••tın alnın komisyonundan: ki keşif ve ııartnamesi veçhile açık ek- 2 - B:mknmızı" teşk•l"lınm bulı>ıııııadıgı muhallor uzmne olan ı -

1 

_ cin, miktarı knti teminatları yazılı bes kalonı iaşo siltıneye konulmuştur. Keşif bedeli ko11l.o v• ikraz ;onellrrinin lnh<il nrnsınfı müşteriye aittir. 
ri hııalaı ında göı;terilen giin ve snntlarda pazarlıkla 108? lira 20 kuruş muvakkat teminatı ~ _ Uaı-ir mahall<'r iizerin>? alınarnk tah. il st>netleri ve havalelerden 
nacalttır. ~~ hra 5 kuruştur. Talipl~rln teminatı m.,o-a;i yetmiş b~s kuru.; olmak üzere lira başına on para ücret nlı-

2 ~ Topkapı f! ki Maltepe n~kerl lise binasmclnki ıı.atın ugleden cv_vel l_ş bnnkas.ına yatıraı·nk 
0

cakt · 
misyonunda yapılacaktır m:.ıkbuzlnrıylc ıhale tarıhi olan ıı.7. na ır. . . . . .. . . 

,.. .,~rtname i her r•iin kon.ıı"syo d" ..... 1 ~ 941 Cuma günü snnt 16 da Encüme,1e 4 - Borçlu hesabı carılerın faızlcrı hP.r uç "yda hır hesap cdılmek su-
") ~ .,.. • n .. goıu ur. ·· · ··1 1 ·1A d 1 kt" P 1 l "b" 4 -rin mezkılr gün ve aatt<ı teminatı kaliyel<ri ile ko- nıu•ucaatları. 27 1 6 9 (2397) rı>tiyle resu ~· e ~ •~« • ı <ee ır. o"1a, < amga pu 11 gı ı mns-

miirııcan~lan. ~ 1372 nci sokakta 25 nci nclanın Hi2 raflar müşterıye nıttır. 
5 - liralık s:·cle.ynı'.1 7-7· !>41 pazartesi günü saat onda !\{. lo.Iurabb~ınd~kf _32 sayıh arsasının ı; _ 1{omisyonln m::ıl satışlarında araba, hnmmaliye, kGntnriy(', nav-

ı.pılnr•kh{~ 1 ~.nıınalı btiyesi 7500 liıadır. . snlışı, _Ynzı ı~lcrı MudUrlUğündel<i şart- ıu11 , ,igortrı, ardiye bor•a, ><.ılış komisyonu, simsariye gibi piyn°a 
izmir G -ırnlık s~~ı' n1~ı 7~7_g41 pazartesi gUnii sa::ıt on bırdc nnnıesı voeçhıle açık arbrmayn konul- t miilii mucibine<-' masraf miistuiye aittir. 

ı:ıpıl:ıca' ~· '-'mınntı l,ati~•esi 7500 liradır. muştur .• tuhammen bedeli 1520 lira ea . . 
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7 .;rn!ık zeYlinyn[•ı 7-7_-911 pazartesi giinil snnt 14,30 M~•nkka~ OOmiı:au 114 liradır. Talip- lG Kuruşluk Pul 
si ı•npıln~aktır. Tem•untı ka\;yesi 7500 liradır. . ıerın temınatı ogledcn eweı iş Bnnkn- imzalar 

g -tirnhlc •• ~n 8-7-911 AAh giinU saat on birde ihnlesı sın~ yatırarak makbuzlnriyle ihale ta- Resmi mühür Yusuf Demirtav Mustafa Uysnl 
ıktır. Te~natı kat!y-c i 7500 liradır. rihı olan 16.7.~41 Çarşamba gUnü sn· Ti t B k 

0 
.irolık kıı~ızı mercımek g.

7
_
941 

salı günü oaat 14,30 •I 16 da Encumene mUraeaatları, Akse~l 1 care an ası 
•si yapıl•••ktır. Teminatı katiyC'i 7600 liradır 1 ~ 9 14 ödem U Şube•! 

r. 
nı ves;kalari~ le teminnt • ve 

n en az bir nat evvel komis-
22 27 1 6 



1 TemmU7. 1941 SALI 
(ANADOLU). ------. ·---

SAHiFE 4 

1 
&~dkng~e Münak~filff Sıhhlye ~~iii~~~-~~~iii~ifiiiiiiii 

1 FiKiRLER -Bqt~ht~ci.~h~- vekil~ri lı~nbıhla o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' ---m:ıcımıı::ı-ıms:ıı:m::m-;aa:a:m•, keti yapan piyade setr kıtalarımız, lsmnl.ml 30 (Tel fıınhı) - .\Hina- ~ 
S E YA H A 1 knnlı muharebeler vererek_QUş~n~~ knlal Vekiİi Cevdt:1 Ketim lıH.J:.yı ve . d h Ik k h 

.. piyade ve motörlU kollarını Vol.r.o-. Sıhhi.(' Vt:kill HnlMi Alcıt!l'l •lırimi- Mlh il 1 b' baft• b l a a ve 
., liyu Çelebilıin seynlıa.tname!sını • Licln hnttındn durdurmuşhı.rdır. . 2 e g~~lilcr. lneedan ~:ırırd.: d ı .- bay. vere er n ır ran u a a 

okumıynnlar v-ars::ı. bunu okuma arı- MoC'tkova 20 (A.A.) - So\')·et ıs- ' .t b l ,..\··tır ., 
. 1 . O 1 d •rinc .. ' b'l·1 · d'.. Sovvet ı nnıınun n urınc •• • . 1 k ' t ı d nı tnvsıye ('( € 1'1Z. .smnn ı e'\i lihbarnt lılil'OSUnUll ı ull' ıgı • · · . 1 zanıa 1 e e b 

ait seyahntname1er ve hatıra1nrn me. tebliğinin devamı: Sovnetler katiyeile !ek- ı teVZIJDe aş an l 
r:.ıldı olanlar bir vakitler Prevczeclen Luck i:;tiknme'tindc motürlü kıtn- :.1 • • 

Basr:ı körfezine kadar imtid~~ e~en lar arasındaki m\\him .muhnreb~_le~· zıp edıyorlar Rus ceph42>._.sile 500 ta·, 
Türkiycnin bir ucundan dıgermc devam etmektedir l\lilhım tank cuzu B f b' · . hifed 
seyahat müşkülatrnı öğrenmişlerdir. tamiaruı;n kulla~ılmasına rağme~ - q tara ı ıl\!Jlcı ısa e - yareyi geç.iyor • • h lk d 
lstanbuldan Bnğdada tayin ~dilen düşman Novgıad, Poli<Jt, Şcrpe istı- hareket olduğu bildirilmiştir .. B . .ı dek ılere numara verıllyor' a a 
bir v:.ılinın uç ay seyahattnn s~nr~ kametinde püskürtülmekll' knlmn - Jfir!lsyonun metni ncşredilmışlır. Bu 
memuriyet mnh-aHine vastl olııb~l~ı- mış, tank kuvvetlerimizin ve tayya- deklfirasyon nc.nba niçin A!mnnlara Londrn, 30 (A.A.) - l\H~tehn h • • ntakasından alıyor 
ğini bugün düşünenler o zamankı ın- r"lerimizin darbele:riylc rlU~mnn tan~ karşı hmımane hareket t<'qkıl elm~'k- bir 1n.tın verdiği rnalO.mat.n göre, \ vesını mı 
snnlnrın tahnmmül knbi-liyetlcrini de c·.iznt:ınılarınm VC' motörlli piy~desı- t<~rlir. verit\ hu hafta içinde Avrupa ve < , 1 ) 1\Tersine nmnnrn v~rmckte ,.e halk bu numarn-
dllşllnmclidirlcl'. Bu eyahat müşkli·ınin hiiyilk ktı:unı imha ~ılilmiştir. lln: Sovyetler Bil'liği, Tıırki,rc bir tc - ,,arktnkJ tnyyare kayıplnrı 183 tn;ıhııl, 30 ( rel~f?n al -:-,t' Seh- hırla kt>ndi mınt.aka.sındnki kahveciye 
ıatı yüzünden kimse memleketi ta-\ 3 kuvvetlerimiz de muvnffakıye~h caviize maruz kaldığı takd.irdo ~ov- reye baliğ olm:.ı:ktadır. Bn raknnı 6_00 ~on t!~ .\f ge ~ış .ı.~ İ:ı::ış- mUrncant <.'derek kahve!1-ini nlmaktadır. 
mynmamış, gör.emcmiş Ye öğreneme-! muharebeler vermi~. yarma te~ebbı~- ~;etler birliğfııUı bitm-..1f kab,..agını senenin en yüksek rakamıdır. B ı,alı\e. \Zı~ ı:k iı;:-;1 cvl~~e 
mi:ı bulunuyordu. Nke İstanbullular \stinde ırnlunnn düsmnnın piyadelerı- bi:dirmiştir. Şimrli .Almanynnın SoY- mukabil 65 lngiliz tayyaresi düşn;~r. Polısler \e ç oe- -
vudı ki izmiti bilmezlerdi, hele 1 ... - 11 j ve tanklarını durmadan bombala- ~·.etler birliğinl' harp ilan etmesi tize- tür. Bunlardan da bir kısmının pı • • o J il 
tanbul çocuklnrı askerli~ten de muaf mı~, Luck istikametinde kıtantımıza rine lıir çok memleketler. bt~ meya~- ]arı kurtulmuştur. iman ılkarıumu- Bın•ızı arnı va rı .. 
tutuldukl-armdan bu imtıynzları ken. I rıı\izahnrett~ buhınmu~tur. dn Tilrkiy<', Iran ve Afgnnıstnn bı- 1 t 
dilerini Babıftli deva iri hududundan 1 Hugfü1e knd . r kolay zaferlere ahş- tnrnfhklnrım ilan c>tmicılerdir. Ame-

1 
Rus ccphc~i de ilave edilir.{', Aln • • ditade ıus tekrar bombalandı 

dışnrı çıkmnlnr)n:ı bir .se>bcp w• vesile 1 ınış olnn Hitler ve arkndaşları ile gc- ı·ika cln bitaraftır. Bu izahata nnz'!l- znyintı 500 ii geçmektedir. mıuası an 9 
yoktu. 11 rnlleri, yedi günlülc muh rcbcler mn bitraflıi'r,ını ilan eclen memleket.. hıgiliz hm·n. kuvvetleri nd::ımn 1 

Cumhuriyet d;Cvrincleu • onr ,milli ı. ticcsind-0 iki binden fazla 8ovyc~ }erin hc>pı:\i A lmnnyaya karş~ hasma- clnfnasında lıiı"' ~'l.yyaro knybehf!en - • • • h .. 
hududları içinde yenid~n ı~uruın~ t .nıo. ııo biııclcn. fazl.u .sovyet ~~kcrı ne biı \':ı7Jr.ct. almış ~cmektır. ı~r. znyıf gece taarrı~zl~rıncln. dil!":ebli~ler Alman mıl· Bır kafıleye de UC 
'fürkiy.ede her ferde tatbık edılcn mu imha ve esir ettık1cırını ve ayı'.ı za: Üçilnrn nokt:ı. hogazbr nıe"E>lı: - J2 tayyare kaybetmıştır. Al~~n~~. b kl d"ğ" { • d"ld• 
savi haklın· yüzünden heı kes me.rn- ınnndn HiO t-ayyaı e lrnyheyl_c~ık1er_ı- "İdir. meşgul arazi to;prı:klarınrla duşUrt\tD e e 1 l za er e l 1 ~ 
Jeketi tıınımağn bnşlndı, fakat ymc . ı •İ bildirıni~lerdir. K~ndilerının ~sır Jlit l~dn mu~ikiye ne derec·e vuku- clüşmnn tayyarelcrı 9G d;r. Buna r .. bald. İŞ Kahire, 30 (A.A.) - Hava ~la- ' 
nedcnse bir Avrupa seyalınti merakı \ <' r:ı11k kay hı hakkında bir ı;.e>y o:;?s- ı'n olduğunu· bilmiyorum. Fnknt Hit- kabil İngiliz kayıbı 54 dhr. ıerı 1 ırmem ği: . 
peydn oldu, memleketimizde en muk- l >menıi~IC'rdir. nn !cldinları tekzıbc lcr hu me~eleclcn brıhseclcrken ·on lngiltz bombıtnUma.n 't&YY elerı 
t<-'dir hekimlerimiz bulunduğu halde , 'ie değmez. derece tiz bir ses cıknl'mıştır. Hitler, Orln şarkla Alman, ltnll~~n. \~e \ 30 (A.A.) - Röyter: rumartesi gecesi Bing.aziyc h m et 
tedavi için Avrupayn gidenler, en 

11 
Ilnldkat oudur ki, Almanlar Sov-\ Molotof Beri ini ı:ynret -ettiği ~ırada, kuv,·etlerinden 73 tnyya;e clug(ırulınretle beklenen Almnn tebliğ- mişlerdir. Liman mıntakasındij Y!-~-

~ıhhi knphcnl-arımız ve içmelerimizin ·et hHduclln~ınn 170 fırka asker tah- 1 boğnzlnrın So1\'yetler birliğine \'eril- tur. lngiliz kayıbı 11 dır. Alman -efkan umumi,fesini gınlar çıkarılmışttr. Gazzala ını~ 
mevcudiyetine rağmen Vişi, KarlQbad ~it etmislc>rdiı. Bunun Uçtc biri mo- me ini istediğini . öylemiştir. A . . "<ldct jc'nde donmıma da yle memnun edeceği ~ilphcli rneydnm. Derne limanı da bo lan· 
mcrnklıları, senelik istirahat zamnn- t 'irlli fırİ<nlaniır. Almunlar, So\·yet Sovy t hlikumcti bu beyanatın h:ı- t ~a':~ r~i~ı UmıüŞ~nr ?ktedlı'. Çarşanba gün1', bil mıştır. . 
!arı için bUyük Avrupn şehir.erini kltıılarınm hududa getirilmemesin. : 1,iknte hic Lir ~ur<>tle urgun olmadı- ay:~ l ış 000· ıvnffaklö'letlıerin 'bildil·ileceı- Trablu~garp a~ıklarmd.a. ~ıll-
ziyare·[ nrzuluları glindcn gOne art- den-' i.;;t.ifade ederek bir hır ız gıbı l:ını beyan et mi~ bulunm~ktndır • cbliğin neşredileceğinin ilin l"'r himayeRinde ~yreden hır bfıl~-
tı. Ilülii '1 bu akınlar olurken ~iğcr hndudu geçmişler ve ilk knn•ctlc!·li' HitlPrin boğn~lar ı~a~kmdakı be~:~ı- Askeri Vazıye. Almanlar arasında kat'i ·e hücum edilmiştır._ B~mbala~~rnı-
tar.ıtt .. •ı yeni i<l:'ırc kaphcn ve ıçme- •iştarl:mmız k:nşıln~mışlardır. Bı : nah, So\•yct sıyn~etının esas P!emıı~- ·in verileceği zannını hasıl le rin yakınl-arınn. du~tukleri r· dl • 
Jeri 1,,:Jiiha, seyahat gilçHiklerini knl- 1.:nci v.e ikinci günün mil. ntlcmelerı Jerini nnlnmıynn ve aldanmag;ı mu- _ Baş tarafı ı inci aahifedE! - müştür. . 
dırmağa çalışmaktan fariğ .olmndı . .;'u kuvvetlerle olmur,tur. Asıl Sovyet ~ait kimseler i(.!İn uydurulmuş ifti;.a- 1 ckted'. Bunun uzun zaman be Trabiusgarp civarında.ki. f*btı: • 
Bt~gün ~eımct gibi olan ~cmleke~i - .uvvetleri, harbin ~çU~ct~, b.~zı mın ı~~rd-a~ biridir. Bun.d~~. ma~sı:ı.d Tur- ı!n~lnmıv~~a/ı muhakkaktır. iki tnmya ve Galiçya cepheleri 1:-~ d:_; b.omb.alan~ı~. ge~ııt h88ar ılCt\ 
nuzde şıfa yurdl:ırımız günden gune . :ı lrnfardn dördlincu g.unlı du.:ımankı kıyeyı Sovyetlc_: bırl~gın~ ~ar~ı ~:ıh- ds bit.'lraflar~ kaışı diismanmın fe a sükutun muhafazası, Ru-s <'~lıh1~ıı;tır. Bır ta) ynrcmız ilslilne dön 
nrtmakta ve demn'.)·ollnrımızla h:ı· ta- l m"''ia gccebilmişlenlır. Almanlar, rik etmek \'e Turk mılletının hıc;sı~·a- . ' ... tte lduğunn göstermejM çalmetinden fazla. bohsolunmosı 1 ~<'mrntir. 
rafa ucuz. rfLhat ve kolny seyahat et- \)u ~~ıretle Bt'>?!lt Litovsk, Vilno, Kn - tında n:ıhoş bir te~ir ynpmak ve her 'az~~dırl:r ,v dar görülmekte Ye endise tl• 

rnck mümkün bulunmaktadır. ınası işgale muvaffak olmuşlardır. Fa ne pahasına olursa olsun Almnnyaya m~lmanl~r· Ru hrın 4800 tayyaaktadır. H b ı t idi 11ır itli 1 
. Bugiinki! ~ıcdeny. vesait ka;·şıınnd,ı ~rnt Almnnlnrm hede~i, Jlns or~ul~rı. t::ıra~tar ~-azn_nrnakhr. v k:ıvbettiklerlni bildirmektedir. Rus; Nahriten gazetesinin Bcr- a 81 1 a 1 
ınsanlar gıttıkçe tıt.z ve as~~ı olduk· :nn yayılmasına manı ?!arak hı~ ka~ Gobe>lsın pıs mutfngmda .. hazır - rııi bir haftada bu derece zayiat v<abiri cliror l<i: .. 
larından haklı olnrnk UZl!n zıhıı~ ~-(> be_ ' , tın içincl~ Kiyef \'C cl:ger ~e~ırk·;ı lanmış olan bu ynlnnl~r, Gohel~ A- dikleri kabul edilemez. Bunun i~nların Pripet bataklıkl~nn- ıııırall uır ~ı ••• 
den ):Qrı:ul!l.uklnrın~ ~çıı;ne_k ;ç,ın r~- ~.ımaktı. Almanltı" bu hcdcflcrı.:ı~ \ a pollonav ne kndnr be-nzıyor~. o ka • Rusların gafil avlandığını beklenısetmiş olması, bu bn~a~lıklar 
hat \e ıs.tıı n~atle~ın; dUşliu~~ or '; rr.ınnnmılardır. Kıtahırnnız suı n~l~ dm· dogru~ur.» . . Jflzımdır. Halbuki Rusların hazırlıUyilk Rus kuV\~etlermın !'1"- Kahire SO (A.A.) _ Ingiliı orta. 
ulıışmnk ıstedıkl~rı. ~ere de bırmı e\- J'<.nlmışlar ve bu yıldırım scferını Gazetecıler, şu su ah sormıışlaı - h bulunmaları icin sebebler mevcun alındığı zannını \'ermış • ark te-bli··. 
vel vasıl olmnk ıstıyorlnr. ı fomleket , 1.:.mete ugvrratmıı>larrlır. dır: d 'b d gı ·u· b' d x.:-lklik yoktur 
d hil . d u d .. ~. t . . , . ,L '" •1 

• .. 1 "k tl k ur. Lı va a · ıç ır eıs.. · a 111 .c g n en gun~ arı.an nn:l~e Almanlnr bu yerli, sekız gun.u - Almanyanın Sovyc ere arşı :Mihver taarruzunun gUnü bilinm H be · t. d • İtalyan kuvvetleri 
scferlcrm(> pek cesaretı .olmı.ranlar ıcın •mtharcbclcı<le iki binden fazla tank, harbe hazırlandığı dünyaca mnllım di~inden bir iki hava birliğinin Almam mufas.:ıal bir hnber veril- G ; şa: ~~i •8 "tıemi~ir Gondar ha 
silrntli ~:.e rnhat trenlerımiz ve ya:.akh, 1500 tnvıyare kaybetmişler ve 30 h!n: iken. Tns Ajansı niçhı SovyeHer bir- !arca vaknhmmıs oİması muhtemeldic rağmen, ordu ile bernber : 0

\ '{!)~ a k~ı:andanı ~lan general 
ycmekl~ v_ngonlnrımı7: va~. ~u nım~t- den fa;.la ec;ir vermi lerclir. !Iakıkı liğinin Almanya. ile mc:cut l~-a~ta Fakat· nı~y<lanı~ da müdafaası icı muhabirlerin Rus cesaretin ~~rı !Ja~slim olmuştur. 
lt:nlen ıstıfa~e ;d~~ek tat~! zan~~nlnı:,ı- .::ovyet znyiatı 850 ta~·a~e, 000 tank, :iayet. etmek:fie bulund~gı~nu bılc.lı - ederdi. Çiinkü Rusların iki sene18etmcleri dikkati ?ekmekte- ·B~rlin 30 (A.A.) _ D. N. B. 
mızı rnc~le~eti~ı~ı gezıp gor:neg~ lG bin kny1p \·eya •esırclı~·· ren bır te~zıp n~şretmıştır.? . . . dersleri tntbik etmiş olmaları tazırıer.ecc mnkavemetın beklen- Alma~ • lt.alvan topçusu. Tobııuk 
hasretmek '\iC A\ıupadan evvel 1<>ncl. Almıınrn d'-·osumm tnfınfnrnş ha - Lozof~kı ~u ce\abı vermıştıı. dır Bugu"n de 1489 ta'-'Uarenin \•eı"tşaret olur.maktadır ... d k "'ft t ·-1ın :;..ı1 · · bom-

1 k t . · · t k I" ı ... l. ' J • 'lk k' ~d· 1 s tl h"l ~ · JJ • • • • • (;nün e ı:ı;Aa ~cemmt• ermı 
n:em e ~ ımızı amma. ~zumunu ~ '- ljerleri a,,ılsızdır. Hnrbın ı • ~ ız ~ ~on .ha ·~ ~r, ovye er: u rn- tahribi ihtimali çok zayıftır. kika Alman muharr rleri bardıman ıetmit ve düşmana iwAn 
dır etmıy~n k~ldı mı bılm m. . rünHik plfinçosn ~udu.r: metının sıyasetını aydınlatmnktadır. Filvaki Almanların Ruslara fazerinin miimeyyiz vasıfların- 1 c 23,yi-at nınlirmist' 

.~u ve ıl~, ıle .okı~y~mlnrım~zdıı.ı~ bı~- • Alman kuma.nd~nlığının t-sh~!n et Sovyetler birli~i mevcut p~ktı .koru- za:;·iat verdirmi~ olmalnrı muhtemeı;ctmektıc, Alman kıtalnn ta ve ma zeme e , ooo . 
mı ~nlcre ) .ıtakh ~ agon hnl.kmd.l bı- •. v. 'ı'lldıl'ım zat'erı akamete ugratı1- mak ve clostlugu tahakkuk ~ttırmek 1' C" kil Al anlar ilk baskını yır kavemet kudretleri kı- • 
:az mn1Un:1~t verelim: llk ~·at:'l~h vn~oıı ~~~~t;r. Alman kııwetlcrinin motöı:- için elinden geleni yapmıştır. ~u t~k: ~~Şıa~d~r. Fak~t bunlar, <lnha ilk gü~e~~rin nasıl tekrar toplan- Sovyet d1p1omatları 
J~lctm{!k ışı (l~}G) da B~lçıkanııı .Pll· ili ve tank vasıtal:.ıriyle yıldırım iŞ zip Alınanların <la pakta ruwetını !erde arledce üslUn olduğunu söylecli~e sürpriz teşkil edecek şe- h .. B r d 
.vıta.htı ol:ın Eruksel fehrm<le ~e!cıkn, r>iı·liği akamete uğrntılmıcıtır. Tnar- lcyjt ettirmek i<}irı y-apılmıştır. Fakat )eri Rus hava km•\•etlerinden hakiJl\rbe at11dı~lnrını knyd~·Je- eDUZ er 1n e 
1n~ıltere,f Fr1 nns1~ "eı hüb~·:t. h_i~11<~tm~.t- 1 uz hızı kırılmıştır. Sovyct -ynyıhna- im tekzibin ne Almanyada ve ne de yeti Almanların nlmasmn kafi <leği.ıcr. B<:ı·lin, 30 (A.A.) -Sovyetlerin. dip. 
1 : 1 ta:a ınc nn ,uru mı 11 şu <• ıx.'l- :.ı ynpılmı,.tr. .. Almatı taraftarı memleketlerde neş- dir lomntik milmessilleri hal-en Berlınde-
rı.Jınd:-ın b~ !anılmıştır~ H~~cn (4~0)_ . ı yapılmı~ır. Sovyet kıtaları duş - redilmcdiği malOmdur. Bu Alman Yedi günde 4800 Sovyet 1ayym'<!Suhabirlerin verdiği haber - dir. MoRkovadaki Alman diplomatlnn· 
;~ ~on Rclçıka fran~ı ~··01 mı j;011 ~,~rli mana acı <lnrbclc.r indirer{lk ı:us.top- hareketinin i.iğrenilmesinc ynrclım nin kaybolması ihtimali <le o kad!\ıongol kıtalannın mitral- nm da mübadelesi ;çin mü~~er~ 
J~as~ t ut.'1~) ~{O:a/ esı ~. ~n b ~ ~11 ~ rakl::ı.rını müdafaa rtlılcktedır :. .. w İl}İll yapıhnıştır. A • • • km'Vetli değildir. \lmnn tankları t:ırafınclan bnşla.nmıştır. Hangi yolla gıdlleceğı 

unJ ~nlm 1~1 ıı~; 11\ c t . u ~Ik tıf - ı loskova, 30 (A.A.) - Bugu~v ?g- Almanya, evv.ela hır ademı leca - lki t::ırnfın neşrohınan tcbli~kri!'ln sonra silfLh olarak ellerin- 1 l::c!U değiklir. 
mış u :mu~ or. • ('~ e. -e ımıze ı ~ e) '"ılen sonra neşr.edilen Ru tcbh rı: "·iiz paktı yapmakta, sonra hukuku göre :uıkeri vaziyet şöyledir: 1 tabnnc-alnrla mukavemete J 1 "it 
fa yıı~a~lı :~ ye~-e ~ \~gonl~r 09- 1

1 
Kıtalarımız Mormansk ve Luck düvel kaidelerini ihHil ederek hnzır- Cephede umumi olarak iki bölgedttiklcri snla!:ıhyor spanyanın ngı ereye 

ı;~~sı_nt erı1·t1r~~c ,, aş nmı~ ır <~·~ ~~)- biilgcleı inıle sidclctle mulıarcb~~ıe de Jıklarını ikmal <'Yleyip tcC'aviize kalk nn Riddelli muharebeler olmakta<lıı 000 " • verdigw i teminat 
e 0 1 3 ıTs .1 ~ıe n.ızarnn a. ·' \" m C'tmcktcrlirlcr. Diğer lı<ill!"lerde maktadır. Bnnlnrdan biri . rnsk ıliğeri Luc 

sen<'sinde ı1:.k~yoede yataklı ~·ti~onln- \~slf h.:wekcfüri \'~ kıtal:ırın t<'cl'm- Gaze.teciler,. :ıskc.ri vaziyf't lı~.k - !ıölgesindedir. ~rika kara ordUSU Londra_. 30 (A.A.} -. . ~öyWl'ln 
Jn (G~.O~_O) l-ı~ı scyn?~t ct_m~~~ır. . n nlcri olmustur. lcmd:ı ız:ıhat ıstcmışler, bunun UZ<'· Birinci bölgede iki taraf büyü • k l cli,ploma:'tık mıuihab'1-ı bıldırıyor: • 

1 
kpııu~mzde~ı ~ne Fçın. bilbuk. \.zır· Karelide devlet hududunu gecnıc- rint' Lozofski şunları söylemiştir: zırhlı motörli.i kuv\·etıel'ini muhnr.ehJ bıne Çl arı ıyor fngilterenin Madri<l bilyU~ elç1~~ 

1 ar ) a.pan zmır .naıı u ın amı frc teşebbü!t eden diişm~~ her defa - - -?lman~anı~ diiıı~:.ay~ hm·ı1 ha- ~·e işt.irak ettirmis bulunmaktndırlatton, 30 (A.A.) _ Ruzvelt Sir Snmuel Ho~r, cuma~esı . ~nu 
her hnlde daha çok m tırncaktır. . ında ,.idd.etli mukabil hucnmlnrımız- b~rlerıne. ~>0gdugnnu .soylüyorsunuz. Dün Biyalistokun şimal ve cem~ imzaladığı bir kararname general Franko. ı!e uzun bır görüşme 

F l!ı ağır zayiata uğratılmı!!tı.". Alın~~ ~ız rt.e ~ılıyor ~muz. kı bunhır yal~n- hundan ilerliyerc~ )litska kadar uz:ımmuzda başlıyan yeni sene yapmıştır. Harıcı):e nazırı .~unyerjn 
A. " piy·ade taburları ilk defn 0ıarnk hu- aı darı ıbarett.ır. D~z .. ~n~. ve dogru nan Alman zırhıı. kollarm.m. ~ur~~ ordusu asker miktarını do- oc h~~ır b~lundugu bu gor~şm 

noo--- cıımage çmiştir. Almanlnr huciud~ - nuı.lUmnt vel'ılmes11ıı .ıst;~ 01·117:. Bu iki Rus ordusunu ıhatn ettığı bıldırıl bin olarak tcsbit etmiştir. son nunınyışlerdıen bahscdilmış 
Alman resmi tebliği nuzda 300 ?lil bmıkmı~lnr ve gt'rıyl' ~cb~pledir ki haberlcrımız gecıkmek miş~i. Bunların . bir. kac gü~e k~~~icvv-01 940 d:m sonra 19 ya- neral F:aı~k? lıu knrg~~~lık!ar !o'I-

<.' ~kilmislerdıı·. .cdır. ya ımba veya <!~ıt· edıleceklerı de Jla'n.l edenlerin kaydına varın kıııda fıkrmı açıkç~ bıldmnış ~ 
Berli~, 30 -~~.A.) - Alman ordul:ı. Libavov bölge inde düşman ~hrnc . Cnzrıteciler, .~erlin ve l\foskovnd~- olunmuştu. Almanların bu i~dialnrınktır. MUtehassıslann fikrine panyol hü~Qmetinin.~u. ha~kitı. k.a-

rı res~u t~bligı: . . . tqcbbiisünde bulunmıı.ş~ıır. K:.ıt~ h~- kı eleilr_rlc <:lçılık. meı-.ıurlatının .mu- nuslar şu cevabı ve~rn~k~dı.r. . rın lmydedileceklcrin 700 t isen tıasvıp etmedıgını so.ylemıştır. 
fngılteııeye karşı d<>uız haıbınden~ ,. ketle düşmnn s:ıhild2 ımhn edılnıı$ baddesı mcselcsınc temns "lmı~lcr Evet Alman motorl\ı bırlıklerı s~r., vnracnğı tahmin olunmak- HUkOmet, bu hareketlerın mesul· 

2540 lonilfitoluktan bı;şk:ı be_s vnpt.ıı· 
1 
r r. Di.in 53 di.işmnn tayyaresi düşiir- •tc ım cevnhı ulmışlnrclır: yürüyüŞıe şimal ve cenuptan Mitsk ön~ • • inini cezalandıracak ve bunlann tıcr 

rlııha b~tır!lmı~t~r. Bır tanesı mt~avı.n dük. 21 tayynrcmiz kayıptır. 15 Al- - Bliyiik clcilerlc elçilik !'rnmnr- !erine kadar gelmişleı·dir. Fakat. Lidn ooo- kerrüriine mani olmak için lüzumlu 
kru.va~ordUr. !::ia,·as tayynı"Clerı bır mnn tankı tahrip edilmi~tir. Gece av- 1::.rının nıiilı-:ırlelcsi idn mü:r,aıcercler Volkavik hattında düşman p.ıyades1 d k• öldü nıiihim tcdbirfori alac!lktır. 
k~~ıle ıçindt: :eyred~n c.emnn ~3?00 to- cı:anmız mükemmel çarpışmışlar - "<.rcy:ın elnıekleclir. Alm:ın hukuku~ durdurulduğu için asıl mııhnsaray:ıa are's 1 
nilato hacmıııde 3 tıcaret gcmısı batır- dıl' mı miidafan- etmeği iiztırine ~hın Ruslar değil Mitsk önlerine kadar ge 1 mışlarclır. Diişınnn. dün g~cc $.İmali Al- I~onclı·a, ~O (.A • .A.) - l\tiista1dl nul,:r:ıri:taımı Sov~·ctler st-firi ve 1s- J<ın Almanlnr girmişlerdir ve bu mll·k, 30 (A.A.) - Meşhur Halu ZeJlnnJ'•imdan mam• 
mnnya ahili iizerın~ ?ılha~~a Hıım- Prnnc:ız Ajanc:ı Almnn huduclundnn ve~in 1\To ·kovıı sl'firi bu ;şJe rnc~gul haı-ehelerin neticesi Ruslar le.bine mle eski Polonya reisicumhu- Ömer MııJıarrem 
b~1rg ve Breme~. sa~ıllerınde halld~ s~- hildirivor: ı;Jmnkfadırlar. celli edecek-tir. ~vski, bir haftalık bast..'1.lık-
kpı mahaUeler uzerıne yangm ve ınfı- Rus· mc ·clelerine iyice v:ıktf, yük- Dundnn c:onrn Rus tcbliğlerjnin ırn- Luck, Grodi, Lemberg yarına hareı ölmiiştUr. Kız kardeşi, ~·~- Çamaşır Sabunu 
~"~bombaları atmıştır .. Halk aı:asındn '<'k bir ncıkeri s:!h~iyet şunlnrı söy - ıetcciler~ tevzii ve meı::ni tarzı üze- katına gelince, Almanların muhnrebefoktoru, Paderevski ölOncı-ı TOPTAN KiLOSU 
oıo. ve }arah vardıl'. Bır çok bınn hn- ı ,mi.~tir: rinde rikir tcaii~i :--:ın~Jmış ve toplnn- vi netice!;f!~irmck Jçin L~ı.ck ~o~sun· yanınd.an nyrıl1!1amışlar~ı.r. ı 
saın u.g~mıştır. .. . _ A ım:mlaıın Polonya \·c J<'rnnı:n- tı.ra nıhayet \'.erılmıştır. da çok buyuk tnnk t~kkullcrı kullan;ffa, bır senedrr vn~tının ' 41 Kuruştur 

İngılız hava hucumlnrına ~:ırşı mü- ·r karsı t~tbik ettikleri t'.ıbiyeyi Ru.q. - maktadırlar. .. . r kısmım Polonya uy,runa 
dafnacla gece avcılan ve <lafı bat:ı~n- ı•rını. kar;ıı kullanm2.k bliyiilc bir ha· birdenbire yarılamamış, bu muvar- Ruslara göre bu t.aarruzlar p~ıskurl"du. ••••••••lıi•n~~! 
Iarı. ~ok muv-aff~kı):~t .. k~zaı.~m~~~r. 13 tfülır. Fr;nsn ve Polonya harekiltın- fnkıyctsizliği örtmek için Sovyet kı- tiildüğti gibi bıı teşekküllerin hır kıs· ooo- • .;A;;-.N--A--0--011'!"~L~~U~!"I lngılız rnyyaresı duşurulmuştuı. ıln gaye, dlişmn.n hntların1 bazı ma- talarının ehemmiyeti t.ebnriiz ettiril- mı imha edilmi~ti.r. .. . d k• f• . 

---000 ıı:.ı..llerdt- kUtle h-alinde ynrarnk mişliı·. Rumen c.ephe~ınde muhı!ll hareketgton a 1 ın Se 
llk -'e· 1,a 

0 
'arak memleket i,çerilerine girmakti. Bn U· 2 - Hayal mahsulü ve kontrol- görUlmemektedir. Buradakı kuvvetle·:· • • teblig"' İ 

Uı J' ' 1 ·ul geniş Sn\'\ et topraklnrı irin güç- süz Sovyet tayyare znriatı iddiası .. rin daha ziyade Sovyet kıtalarını cc-ırının 
_ Ba,tarafı ı inci sawf'ede - lür. . Deniz ve ~n~·a z-ayiatınclan }>a.hse- npta t.esbit vn.zifösini aldıkları sanııon, 30 y~.A_.) - .~inlandi-

• A • • • • r Ru.,lar azim hnrp nıalzemesıne ınn elerken ahlakı lrn)'lt \'C sarta ıstınad lıyor. neşrettıgı bır teblıgde, Fin-

. ...,... ............ 
S<ıhibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKT&M 
-::-lıkt~ ınk~lap '.rapncak bır tıp ~ma ı~e ı:ı.tirlcr. A lmnnl:w Polonyada yolla- etmiyen Almnn teh1iğleri, büytik ha- Şimalde Şarki Prusyndmı Almnnl.a-ı Sovyetlere karşı nldığı va-

~maffak olamnn~ışla~, T~)t~onkye .1 bilivoı l:ırclı. Fakat Rusyndn hücum va znfer){'t inden bahsederek ihtiyat- rııı Don n(!hrini geı:.erek Donahur?u IRı40 martında imzalanan sulh Umumi Neşriyat 1\IüdUrO 
el or~ıaldan}n m~ a~·~. ere /~ 1.ro ;n- :6 ,, ~\ vcH RtHı b'l:nlarPım \·erlerini :ı davranmış ve knrncltıki mm•aff.nkı- r,-nl ettikleri bildirilmektedir. Ru 1şgalµnin müt.eaddid defalar ihlal HAMDI NOZHET ÇANÇAll 

e nva te <'VVU u 1 mızsız emın ,0 u- 1 ı\•ine mc~burdurlnr. · ~·<'tlcr hakkında fazln malClnul.t ve- J!albktalt.i So\•yet kıt,alnrını .:Uüş~U~masından ve dahili işlerine -: :-
nacaktır. . , • ·Almanlar. nyni dcrecc<le ynsıtnyn l'cmı:mi.lerdir. vaziyete dlişürmUştiir. Şol11n hol.~esı~-. bir tnrzda mü~a)ı~lede h:ı
h}Jondr~, 30 (A.A.) - .. Ha~a '\ d~- mnlil· ve ı;iddctli bir diicım.anln ilk Almanlar, Sf'ri iJcric>rncler ile> yı- d::! Sovyet kıtnları mukavemet gostcrı1an ve Fin ist.iklnhnın t.elıdıd 
k~ 1 ~~~2-ı~·et nezaretlermııı u :=ı:ı a - defa 'ı.aı·p" cdiJ•oıfar. Ruslar da esn:; kılPcrıY:ını bcklediklrı·i şimn.l cephe- ~·ol'lar~a cln, Alma~la.rın Donnbnr~ıa~n ileri geldiği bildirilml'k-

1 /:: 
1
- i · ·ıte .. i d r· m·lhaı elıe\'İ kabul iı'in 921 lııHl.uclln- sini vermişler, az ilcıleınelcr olnn C<'P almnlnrı. htınların ırtıhatlarını kcsm!ş 

h ,'c~ ::~1 t" r~ ıız~~t .~ < rmatıı.1 rı' dısıntln;ı u~aklar"ua veya Vo!gn hC'lNi meskfı.t geçmişkrdir. s.'l.yılcıbiliı·. IJCnin~rarl yolunda Pisko\··----------·ı 
B \ ~ n.a ı~f ~d .. z f~ı .. ~~ı~~ f.ım~\~~ı. hntlarına çekilmek :ırzn:;unu göc:tc- Tebliğler, Sovy.ct z:ı.yiatının büyiik d:.ı ~imanların .ıelıne geçere, Le?>~~·a burun ve boğaz 
. u Y' nr; eı en >!1 ı r 1 m " ur. ·en h,iç bir emmar-0 yoktur olduğunu ,öylemcktectir. Alnır-nlnrın ve Lıtvnnyadakı Sovyet km·vetl<'rı bus-t 
Şnrki İngıltcrcde .bır n.okfalya bomtb~ ı Londı·a 80 (A.A.) - B~lka kı . n Lh• cival'ında SO\'Yet. kıtafarını çe- bütlin limid~iz ynziy~re düşer R. G. ıkları mÜtehaSSlSl 
ntılm1!:t1r Hnsar "fe znyıat o manmpı. •, . . .· • t d'kl .. t b ·ü Lt"'I k 

Londra. ao (A.A.) _Öğrenildiğine zamanda parlak mJ2afiel'i __ Yetler ;·a. \U'I?" ;e ı <'Iı c aı z e. '.ıı me 
g"re İngiliz bombardıman tnyv:ırele- deden Alman kumnnd-anlıgı, efkarı- tcdıı .. Bnsnrabyad~. V<> Baltıkta Al- ----O-·· 

/ <liin gece ~imali garbi Almanyadnki uınumiyenin sn hırsızlığını Abertar?f m.ln kıtaları yerlerınd '? durm:ıktn - Muğlada fay dalı 
h def' re tnnrruz etmiıdcrdir etmek için bir haftalık harekatın plan dır. . 

Loı 'ra 30 (AA ) :..._ İngiliz hnva çosu denilebilecek bir tahlilini yap- sovyet tcbliğlcrı. es:-ısh muharebele yağmurlar 
,.<! dahili 'emnivet 'nezarellerini,n diin mıştır. Miitehas~ısların fikrine giir.e, rin neticelenmekt-en co}: uzak oldu- . A ~ Be)'Jer aobJ> No. (80) 
ı.k amki 1eb1ifii: ·• biitiin f.evkalade tebliğlerin iki nok- ğunn bildiriyor. Şimdide.n Almanln- :Muğ~a •. 30 (A.A.) 7, Mılas wve ~~u~~ •rlDl 1l"8" p. öjledea ..-. 

Pazar ünii akıam sant ıs e kadar tası Uzerinde durulmaktadır. rın SovJ-et mukavemetiııı kırın kır~- lada. ~aEı clereced~ duş~n .yagmur ~ı-
1 ·ıt ~- · :ı h' b' d" tn~" ı Ge~k Ba.ltıl· ve gerekse Ba- mıyacngı hakkınd~ ıızım boylu mü- dan tutun mahsu1u çok ıstıfaclc ~tmış-m •• tıria.t ..ter. 
ng.ı ere uzerınne ıç ır uşman ""' - ~ h • 1 · k ' 1 1 t'r ıırnstahs'l memntındnr 

yar-0si uçmamıştır. sıı.raby~ hıtdttdlartnda Sovyct • ntlnrı t·:den nrdn bulunmn ytın ı~ o U?', ı · .. ı • 
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