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Mareşal Patenin mısa-
11. Milli Şefimze 

takdim edildi 
--o-..--

Ankar•, ( a.a ) - Reiıi· 
clmhur lnönü, Fransız dev· 
let reisi Mareıal Petenia 
mesajını getiren Fransız 
devlet nazırı 8. Bönu9a 
Döşenl bugün (Dün) ıaat 
16 da Çankayadaki kö11rle
rinde kabul buyurmuılardır. 
Bu mülikatta Hariciye ve· 
kili Şükrü Saraçoğlu ile 
Fransız maılahatgüıarı hazır 
bulunmuşlardır. 

-----~! l;!~'-iu kad~r milletleri de muvaffokiyet ve zafer zirvesine ulaştıracak genıs ve derin bir bilıi, sağlam ve çe- Albay NokSUD 
tt ~lt&e Ye ıuaun bunun oyuncağı olmıyacak derec~de kuvv tli v ğil z v bü ülmez hır b nliktir. Bug n 

"tla 11 dthıya tarafından kııkaaılaa bir yurt haline sokan muciı , bu yurdu idare den Şeflerimizin bu üç yük- Beyanatı 
el,., ~· llleıiyet ve haslet ile mücehhez olmalarıdır. 
~ ·~il.atı biç bir uman unutmayınız. . "Ticaret! filosunun za-
~ 1 Habeşistanda Malia üze inde lngilterenin giatı Hitleri zaferi 
~lrdaı ıa eski 

1 
ıtatganıardan mOhim 

1

11 Düşman taggaresi Yeni ortaıark umum götlrebilir" 
•ı'ı!•rt,anı miktar~~0esir_ alındı I ~~~~ü k~~~~~ b.~:i~~·n~:;~ v.ıi!::r:~ 

uUOr nelik toplantııında irad etti· ~· Kahire (• io) - Oıtaş rk Malta ( .a)-lngiliz tayya- Londra, ( a. a ) - Orta ği bir nutukta demiıtir ki: 
~~İll • UDJUmi h:arargihının tebliği: releri Malta \ zerinde J 7 şark umum kumaadanı e· , Almanyanın tehdidlDd .. 
lr;'deı,ı,,deSarıy.edekl Libyada işara deg .. er bir ıı1ey düşnuuı tayyı.r ı; düıür- neral Vey l Hindi tın k k d 
l~ t k "' kurtuima için artı oaaa-

'• 10.. • ıp d · olmamıetır. Hsbef sta .. da 27 aıü~ıerdir. Haı::ıran yı içın- umum kumandanlığır.aa ve manın kullanılması zamam 
'-t,_lt 1 ıuk kaohhlr, haziranda esir edilenlerin de impar torluk kuvvetleri orta şark umum kumandaa-

b •rı11 k" •t zelmiıtir. Ticaret gemilerlaia •• ~ eı 1 mu • arasında 3 general 240 su· 65 tayyare kaybetmiııede ı Oh "k · d'I 
ı.~ ... -... ,.,'ı'deıler olma- bay 1941 ı'talyan ve 741 b 1 k . . . ·ı ti ığını eıaıı tayın e ı - bugünkü zayiatı devam ede-~,...,. e k k ua arın 1: serısının pı 0 arı mittir. General Ohenıik cek olursa Hitleri zafere 

lttafı d pe ço. yerli asker bulunmıaktadar. kurtulmuıtor. Norveçte mütt~fik ordulara götbrebilir. Albay, ıoa :ıa-
d, 

11

b •• takdır Ayrıca 6 havan topu da iğ- ----- kum•nda etmiı ve 1884 de maalarda 2,190.000 toalak 
ı b u yaranın tinam edilmiştir. K ıµle • 

t ''l•raf "tt"k ar nıze dogw muı çok değerli kuman- geminin battığını bildirmiı-
d •e "'•'dd· ' gı 1 çe Suriyede Şam mıntaka11n- h" 
• i " ıy t ö danlarındandır. tir. Bu vaziyet çok mB ım· •iatt e g ıter- da mahalli terakkiler kay- dir. Biz bir vapur yaparkıa 

>ti 4- 1, .. tti lcl bu ıon dedilmiıtir. Diier lcııımlar- ma YD -•- Almanlar 3 vapur batı.lyor• 
~.. k::rı?:~,Dy~:!:~ da dcğitiklik yoktur. dökülecek Maca istan ve lar. Vapurların batmuı ile 

lçılaQa eıaıek tehlikesi kiiai biliyoru~, bizim de tay· Sofyı, (a.a) _ Bulgar or· B J it bitmiyor. Ayai zamaada 
.. ~•tuttur. yarelerimiz var, bizde oraııaı dusunuo tebliği: Bugün Bul- U garıstan içindeki harp malzemeıi, l•J· 
~ llllıa harbinde bombalayabiliriz, fakat bunu gar hükümeti Bulgariatauın Nankı·n hüku· metini yareler ve iaıe maddeleri •• 

ti~ •••titri bir ka· yapmağı medeni bir uıul kara sularına mayn döke- yok oluyor. Bu vaziyet kar-
)etiıip her ıeyi saymıyoruz. Halbuki lugiliz- cektir. s at 16 ya kadar tanıdılar şııında Amerikanın don••· 

ı,~~eie vakit bul- ler bu defa merhamet etme· gemilerin geçilm sine izin maın ile beraber barbe P-
1 ıttt~ 1ıler biraz daha den bize saldıracaklarını verilmiştır. Bulg r kara ıu- Sofya (a.a) - Bulgari.tan meıi de luıımdır., ıöıleriy • , btr:. •••bi davran· radyolarında bağmyorl r. tarından geçecek gemilerin bükümeti Çinde evvelce te- nutkunu bitirmiıtir. 

'de, ı Balkın bezi- Vesaire.. Vuaire .. ., Diye Bulgar hükumetinden geçe- ıekkül etmiı olao Nankin -••m--
f.'~• aıtıthiş, kor· yaptığı beyanat göıteriy.or cekleriuden 12 aat evvel bükümetini tanıdığı ı resmen D J J 

\ ,;;• olınızdı. ki Londranın mutedil siya- iıin almaları mecburidir. alikad rlara bildirmiştir. ar an 85'0 
~"h~ • bııg&a mutedil seti Viti tarafından bir ia11- -•-- BudıpeJ!e (a.a) - Maco- elçisini ka• 

~~~t'ii .. ~•11lı ıiy11etin niyet ve medeniyet eseri Şam yenıden rbistan h~k~meti de .. Naokio b l • 
.:'lllilli 1 anladıkları değil, bir aciz ve korku ül}um tanı ta ımag resmen U ettt 

S, • •e el 
11 

tonuau değiı- iaşıneıi olarak telikki olun- bombalandı karar ve.:_~şti~:__- Vişi, ( a. a ) _ BaıvekU 
~· ~ll·cı'b• sert koauı · makt•dır. 
~1 ~ 1 Şım (e.a - Şam yeniden muavini ve hariciye aa11n 
W."-' "d 

1 

•r. Vişi bükü· lbiimal, general Veyvelin bombardıman edilmiş, 70 JngİIİz hava a miral Darlan dün Viıideld 
' k. d, ;ını.,, ve ltaraf- Hindistarıa gönderilmesi ve ölü ve 20 kiıi yar lanmışhr. Japon büyük elçisini ka 
~ . .._.. le •bı çok tiddetli onun yerine orta ı•rk abva- Bu~lardan başka birçok ya- Nezaretinin tebllg"' i etmiıtir. 
~ '"''I lllla11aıaktan ve lini daha iyi bilen yeni bir rah1ar da vardır. Atalan bom· 
~~11'-',•lt~ londraya mey- lagiliz kumandaa~nın tayin baların Alman mamulitı ol-
\ b •n ve ona göre edilmesi oıadaki vaziyet ve duğu anlışılmııhr. 
~~- 'Z•rlıkl•rını ikmal metodlan da bir miktar de .. 

~~ 1' te~tlciamiyorlar. ğiştirebilecektir. Bizim tees-
~~ "~6Qa ••al Hondeıkerin süf eltiğim1z nokta bugDnkil 
~ -ı,.,ı, 'b Dımına "Biz 
~ te11 hırp uıuliinü ta· 
~ ,,~ııaı etmiyoruz, 
~ l11ca tta Franıız kav· 
~ '1cı•lc kumandanlı
'--:' '•tıu 1•1 bombaladllar. 
~ le llıria KudUıteki 

...._•clıahk •••-

hareket ve siyaset tarzının 
eıki müttefikler bugOo de 
kardeı olaa ve kardeı kala· 
cak Franıızlar araıında kın 
d6klllaıeıiain devam etme
ıidlr. Ne yazık t•Y··· 

SIRRI SANLf 

Beyrut a 
Tevk0 fat 
Şam (ı.a) - Viti maka-

matı Berutt bazı milbim 
ıabsiyetleri tevkif et· 
miıtir. Bunların araaıadı 
ı•ıete sahip ve mub rrirleri 
avakatlarla ~ir de maarif 
na arı buluamaktadır. 

Londra, ( a.a ) - lngiliz 
hava nezatetioin tebliği: Bu 

s bah gündüzün Blenhaim 
bombardıman tayyareleri tek· 

r.r AlmJınyanın şimali gar· 
bisi üzerinde uçarak hedef

leri bombalamışlardır.OJden
borgd ıehrin cenubunda 

bulunan eıya garına da 
taarruz edilmiş ve borada 
bDyOk bir yanıın çıkar1I· 

--o--
isken deriye 

Yine bombalandı 
ehemmıuetslzdlr 

Kahire (a.a) - Mıaır 
hileye nezaretinin tebllji: 

06n Hbab Almın ta 
releri bkenderiyeye lal 
etmiılerdir. 3 öl& ve 1 ,. 
vardır. Ha1ar eh•mmllnttmm 
dir. 



l·ı e •ıA a ı erın vı a-
yet dahilindeki 

Tetkik sauahatıari 
--o--

Dabaliye VeklJeti neşir ve 
bftt6n Vi1iyetlcre tebliğ et· 
tiii bir tamimde bundan 
aonra valilere viliyetleri da
hilindeki kazalarla kasaba· 
lara •"nenin muavyea za· 
maalannda tetkik ıeyıbati 

yapmaları emredilmektedir. 
Eaaıen valiler, mrnbkal111 
dahilinde hükümetio mümea· 
•İli ve en büyük mülkiye i
miri olmak ııfatiyle vJJiyet· 
leri dahilindeki itleri tetkik 
re teftiı ayni zamanda ali· 
cadar memurları her zaman 
aarakabe etmek kanuni ıe· 
lhiyctleriai haiz olup, bu 
aakıadla viliyetleri dahilin· 
e daima tetkik ıeyt hatle .. 
i•d• bulunmak mecburiye· 
ındedirler. Ancak bu ıeya· 

atlerinden elde edilen ne-
• celerin her zamla mibbet 
1 
ı daima giiz ön&nde bulu 
ır hir halde olmatını arzu 
~ea vekilet, bu seyahatle· 

ı daba muntazam bir ıe~le 
•Dma11nı m&aHİp görmüı· 

Bu ıuretle idareleri altın· 
bulunan kazalarda mem· 

cet itleri ile gayret yakın· 

• temH etmek fırsatını 
· acak olan valiler ıeya· 

leriai m6tcıkip tetkikle· 
e dair bir rapor tanzim 
ıcelder ve bu raporları 

.~ lı11a bir zamanda Veki· 
göndereceklerdir. Ve

~t ba raporları en büyük 

ı• ihtimamla inceleyerek ve 

lloket iıf eri etrafında 

kea talimatı alikadarla
erecektir. 

---o--
eledi ye 
'emurlarının 
ekaütlüğü __ .. ___ _ 

kara - Belediyelere 
milesaetelcr ile beledi· 
H•katı memurlara için 
t Hndığı teıkili bak-

i kaauD liyıhHı ali· 
encilmcnlerden geçe· 

ecliı umumi heyetine 
aamuıtur. 

ha etaılarına göre 
aylıiı tabıiı oluna· 
için bu cins vuife· 

ıırenlerio otuz sene 
\le hizmet etmiş ba

rı, hizmetlerinin aı· 

• ıeaeyi ve yaılarının 
lolclurmuı olmaaı, fiili 
'arı 20 ıeneyi doldur
aamak kaydile vazife 
~iyecek dertcede 

1~1111maları ıart ola
A•c•k tababet ve 

..... 1••1•tları menıapla· 

kimyacılar 
65 olarak 

-Şehir Haberleri~ 

Yamanlar 
kampı a ıldı 
Bu yıl Y manlar kampı 

daha modern ve diba mun
tazam bir şekilde açılmıı ve 
her türlü asri konforun ihzar 
edildiği öğrenilmiştir. 

Yorulan dim ğların dinlen· 
meıi, vücutçı ziyaa uğrıyan 
kuvvetin iadesi için bu tifah 
tepede beş gün bayat ıllr· 
mek cidden çok faydalı ve 
çok kirh bir hareket olur. 

Bahusus b~ıta verem mü· 
cadele cemiyeti riyaaetine 
tayin edilen muhterem diı 
doktorlerimiıden B. Halim 
ve kamp müdürliiğuae seçi· 
len çok değerli szençlerimiz· 
den B. Nevzat Cemal Dağ· 
emre ve muaviDi muallim B. 
Süleyman işin içinde oldukça 
kampın bu sene çok munta
zam bir ıekilde idare edile-
cciine ıtıpbe bırakmamak
tadır. 

Genç ve çalııkan idareci· 
leri tebrik ederken ödevlerin· 
de muvaffak olmalarını da 
gönülden dileriz. 

--o--
GOmrOk önOndekl 

meudanda ıslahat 
Belediye, Feuipııa bul

varıuın başlanııcı olan güm· 
rOk önündeki meydanı ıslah 
etmektedir. Burada yeniden 
kaldmmlar yepılmakta ve 
çiçek tarhları viicuda geti· 
rilm ktedir. __ .. __ 
Karşıyakanın 
Francoıa lhtiuacı 
ihtiyaç s hiplerioe bir 

kolaylık olmak ilzerc bugün· 
den itibaten Karşıyakaya 
kifi miktarda francola gön· 
derilecek ve bunlar- doktor· 
dan reçete almış olanlara 
verilece tir. 

Belediye 
Reisinin teftişleri 

Belediye rciıi Dı. Behçet 
Uz, dün Knltürparkta ya
pılmakta olan yeni tesint 
ve tamiratı tdtiı etmiıtir. ---
Gelenler, Gldenıer 
Mardin mebusu 8. Ali Riıa 

Levet Ankaraya gitmiı, Ezi· 
ne kaymakamı B. Ali Cemal 
ıebrimizc gelmiıtir. ----o---
Halkın Dili 
Aydında 30 haziran 1941 

pazartesi gününden itibaren 
Bay Hilmi Tükel tarafından 
Siyaıi ve günlllk olarak 
"Halkın Dili11 iıimll bir ga· 
ı.etenin intiıarına başlanmış· 
tır. ilk sayılarının çok fay• 
dalı ol~uğunu iÖrdllk. Yeni 
refikimize ıoaıuz muvaffa
kiyetler ·re uzun 6mlrler 
dileriz. 

Riyaseticüm
hur filarmonik 

• 
orkestrası 

Riyıseticümbur Filarmo
nik orkestrasının lzmire ge· 
lerek fuar günlerinde Kül
tllrparkta bir kaç konser 
vereceği memnuniyetle ha· 
ber alınmıştır. 

Bundan başka Devlet kon· 
ıervaluvarı talebeıiaden mü
rekkep bir heyet te fuar 
zamanı lzmire gelerek açık 
bava tiyatrosunda bir kaç 
temıil vermeği kabul ct
miıtir. 

--o--

11, 
L_ 1 'b ..._,el 
lica, 

-20- .. "' i 

Ah! Taşof! Nt~rdesin? Net' ~:; 
desin 1raşof?.. ~~~: 

,I~ 
Deli Memişle güreşmek, 11e zaman güreı asır',- "-ı 

namı birdenbire her yanı rıada airal1r duyuldlOf t~~ 

• 
---- 111111111111----

alan bu babByiğitle boy öl· halk: J.·· '-\' 
Yanı·dan Halalar çDşmek irtiyen bir silrü peh- - Ah neredesin T•f " ... 

livanlar olduğa halde halk Diye haykırırlar, ·~ 't), 

Uapılacak onun kRrşııına (Çaloof) ua m n (Çalmof) bir b ti 
çak rılmasını münasip gör· yere vormuı, altında h~ ~ 

Belediye reishği h lkıc mllşler, çiiakü çocuğundan sribi yoiurmuş ol••• ~ 
ke afetini nazarı dikkate ı k k d · _, yetmiı i ihtiyHına a ar, yıae: 
alarak kır gaziaoıuyle Kili· Memiıin Deli ormanda su· - Ahi TaıofJ Ner 
tllrparktaki bazı yerlere ye· bnı yere vurmaja ahdet· Neredeıin Taıof? ... 
niden asri belilar yaptml· · 1 d' ı dı mıı er ı. . . Diye mırıldanır ar ··• ._.., ~ 
masını kararlışhrmııhr. (Ç ı f) i · dl J r """ • mo y rmı ıene r Fakat blltlla bua a ~ 
,~ ~~ ~ ~ Bulgaryada baı pehlivanlık sarfedilmiı liflardı •. Ç ifl ~ ! ZABIJA HABERLERi ~ elliği halde bir kere olsun ae Taıofua datlard•• ffl 
.. • -• omuzları yere dcğmemiı, on ceg" i ve ne de ÇalJOOt" 
~ a::::t.::a~a::::t.::a ~- ıekbi de baş peblivanhöa k k dlT.ef 

B ki d M b t .. • 5yle olay olay » ~ 
ayra ı a e me og· yOlcselmfı, sayııız güreşler ... ,._..-

lu Dursun Ali. Sabri karısı etmiş, bir kere ohun yenil· livanlara yenileceıı d {" 
ismete ı. c·ralt d k. b Taıof, on sene içlll .• _;.. 

D 1 ID a 1 anyo· meden otuz sekizine fel- ., ...... 
da sarkıntılıkta bulunduğun· lcrce insanın kaa111ı ~ 
dan muğber olarak vapurla mi(~~İmof J 8 dej'il Bulgar· yiizlerce baba yiil.ti ~ 
izmire gelmekte iken arala· yada, dilnyanıa biç bir ta· gibi oralr.la biçmiıh·: i' 
11nda çıkan münazaat neti· rafta rakibi bulunmaz bir onun içia tekrar ıebır• ti 
eninde Ali hamil bulundu- pehlivandı.. Onun yalnız mek, delika11bhj'ıaıa b•,, 
ğu bıçakla sabriyi belinden korktuğu, daha doiruıu glbel çağlarını iaıaaW ~" 
yaraladığından yakalanmıı- kırşılaımaktanta, karşılaı· ıında geçirmek imklll'·dt' 
tır. mamağı daha doğru buldu· mamış, batti gıyaben 1 

§ 848 inci ıokakta Ah- ğu bir tek pehlivan vardı.. karara bile almııta.. • _.., 
met oğlu Hasan F ebmi, Hü· O d (T f d d ~ 

• aşo ) a ın a gene Onun halk araııncl• .._1u 
o.1eyin oğla H&lil ve karısı d d l'k ,, .. ~ 

o evrin en yırtıcı e ı an- 100 hatıraları: Giireı Ola. wı 
Nimetin evine t11rruz etti· .,......-

hlanadau, güreı meydanla- hlarının tandıldanncl• 
1 
... lf 

ğindcn yakalanmıştır. ı f ı d d .,. 
rının sayı ı artına ana an ı.. resimlerile, üıtllae çık•'1 

§ Malderesinde Tevfik Zi· Fakat ıet1:iz on senedir, şarkıları idi ... 
ya oğlu sabıkah Talil sar· dağlarda at altında ıilih ·c0lıl' 
boı olduğu halde bağmp omuzunda dolıııyor, yüz ki· Bulsrarlar, buna 

1,,W' 
çağırmak ıuretiyle rezalet ıiye yakın maiyetiyle bükü· bulmuı olıalar, Deli M• tdf' 
çıkardığı ve hidise mahalline nıete asi gıla:riı insan ayağı karşıtına doğruda• dol ort' 
gelen polis memuruna baka· basmamiş mağaralarda ya (Taıof) u çıkaracaklar, ,J,. 
ret ettiğinden yakalanmııtır. ııyordu... Anadoludan kopup 1 ~ 
§ Bayrakh • Menem a cıd· (Taıof) un dağlarda do- bu genç boğ1111• t~~1,ı 

d d )a!!, QJHI (Çahnof) UD baflDI yüzll aörmemİf oJJIUS I 
eıin e mnteabhit Niyazi • 

Enoy tarafından yaphrılaa boı buukm•ş, tam yirmi ı ~ yere çıkacaklardı... ,, 
. tt &· d. nedir, baf pehlivanlığı en Fakat buna imklll b~11 ınşaa a ır yarmanın ına· ..--

çetin b111ml ı ındrca kolay· madıklarından, (TaıoO 
0
_. 

mitle ahlmatı ııruında ko- F (T f) .,.. lıkla almııtı. akat aşo la aşag" ı kalmıyan battl La'il 
pan teı parçaları Azizin (Ç ı f) b' k J ı• r a mo ır ere o sun her zaman için yeri•• r •• 
evinde mis fir lbrıbim karııı kartı karııya gelmiı, bir 1 0f) .. 
Naciyeoin koluna ve batına kere olsun er meydanında Hyılan meşhur (Ça 

111 

· b ı ı k h tutuıturacaklardı .•. ıaa et e yara anmaııaa ıebe- el ele vermiş i i pe livan ,.. 
biytt verdi§'iad~n hastaneye değillerdi .. Buna rağmen her -Sonu~I 
kaldırılmıı ve tahkikata baı· ı Hergiln ilk ıeanılar a Birinci (15) kuruı 

lanmııtır. :i EBLugHünAmatMinelRerinAden sitibı:nreneimki naefsiııfnilimda 1 
§ Konak vapur iıkelesin· 

de Kemal oğlu gözden ima kt 
deniz kenarind• doı.,m.kta f t-3 hpap Çavuşlar Sir e ı 
iken gelen tiden ohmobil- : TÜRKÇE SÔZLO S 
ferden Hkıomak ittedii'i 11· S 
rada denize düımtıı lae de f 2-Manon Lesko TÜRKÇE sôzLO J 
kurtarılmıtlır. ı Seanslar : 3 Ahpap Çavuşlar 2.30·6·9.30 S 

§ Hatay caddesinde Veli ı Manelesko 4· 7.30 S 
oğlu Numan Mehmet arala· ı Cumarteıi ve Pazar günleri 11 de baılar 111-
rında çıkan ka•iada yek ı Yaz fiatleri : Birinci 25. 81.lkon 30. Koltu1' 40. lllı •• 
diierin bıçak teıhlr ettik- ılarda Birinci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kuruıtor. 
lerlade11 yakalaamıılardır. Cumarteai Talebe 1eaaılar1 10 .kur tor. 
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1
11 edebilecek 

~ırı, ı llltıı için alı
,,~ llleyanında, 
ta,~ '.'leriye Türk-
~ .. içt,t~rketteri tara
tea.ıil ••tın alınan 
'-'Qa trJe lllemlekette 

'b, '•ileri için Meti

"-11a~' IDılzemenin 
"-

1
"de11 muaf tu

ı.... :•eıa 4 ~ t 18 sayılı ka-
bi~t6lınuı ve bu 

'd, t bıre mot6rln 
'•tnil oıunmuı-

~ :':• libiyuına 
b h~ 1Ytt oıDddeti 
ııı,d •onuna kadar 

r, detle temdit 

dikten sonra akt m üzerleri 
piyasa için en elverişli bir 
yerdir. 

Böyle olmakla beraber 
burada da bir mahzur göze 
çarpıyor, a t alb ve yedi
den itibaren bu kıyıda be· 
nim gibi çoluk, çsruk hava 
alm k için gezeni r biç te 
rahat yuzu görmiiyorlar, 
çünkü ikide bir arkadan 
ya bir psiklet veya bir oto
mobil koınuı çalınıyor ve 
yahut ta binek ve yük ara· 
balarının vardıı sesi işitili 
yor. Lütfen belediye reisi
miz bütün büyük şehirlerde 
olduğu gibi bu saatleroen 
hiç olmazsa saat on bire 
kadar olsun bu cadden na
kil vasıtalarının geçmesini 
yasak etse ve arka ıok k
lardan dolaşmasını emretse 
çok yerinde bir hareket 
olur. 

HALııN sEsı ~E Kru.R ,, 
~ lit \re yetim maaşı a an 
t \>a.tani .hizmet mukabi i 
• ~01anların nazarı dikatine 

t,~ er tırdarhğından : 
~:-•t 
ıi:'l tı, •e yetim maaşı alanlarla vatani hizmet muka 

tı )ok1•rın ıimdiye kadar senede iki defa tabi tu-
b1t· 1•11ıa muamelesi 3·6·941 tarih ve 4056 no. 

~ •o,,'"ci aıaddeıiyle k11men kaldırılmış olduğundan 
;qlld' zıt maaıları yoklamaları ve bununla likah 

'la •• ~.~ Yapdacak muamele aşağıda gösterilmiştir. 
·~t d,'b~•hıile devam eden çocuklar: maaılarını biz-

. "''••ı ı. b. . ~ 111 ızzıt almayan alelumum mütekaıt ve ye-

~ 'tit ol 
'~ Ço l!lıyaa yani 18 yaşuıı ikmal etmemiı olan kız 

il Cllldır. 
- dı;ld11ğg gibi yoklama muamelesine tabidirler. 

~ d,,_'llda kılıp maaşla rıoı bizzat alanların bu vazi
'-trıai: ettiği miiddetço fotoğr fh maaş ve muhase

ı,tıllı .11611 tasdikli maa~ kıyıtlarıoı b.vi nufus hüviyet 
~ ttııa •brız eyledikleri taktirde yoklama ilmühaberi 
\ -~~ lllııştarı verilecektir. 
, ·~"-& ~•11unua yoklam sız tediyeye ait birinci mad

U ~e ~ •11unua neşrinden üç ay ıonra meriy te gi· 
~ 6.g ~Uadı 6 6°941 tarihinde neıredilmiı bulunduğu 
t~i l!a 41 tarihine kıdar yapılacak teaiyatta yine es 
li ~~.:t•ınele ifa olaoaca ktır. 

_, "-•• Ve yetim maaıı alanlarla vata11i hizmet mu-'• te! klanlar: Mıaaılarıoı gerek bizzat r 'Y" bilvasıta 
,1 "'''' ~ .. Yoklama muamelesine tabi olsunlar veya ol
l t6td ıuıtoı 941 sonuaa kadar fotoğraflı nüfuı hu
"'tid1,'111•rına maaş lrıyıtlarının bir büliaasıni derci 

~hıeıenin ifası için haftada iki gün 
~t·ı ,ıımııtır. 
.-''•t~'OJclitıoa 1 temmuz 941 tarihinden itibaren 
1~ill , 111c1ıa muh ıebem zden maaı alan bilumum mn

,tt,1,ti' 'Yttiaılerin bu tarihten itibare sah ve perıem· 
d' t6ıdellerindeki fotojraflı ntıfaı hüviyet cilıdanlan 
tı~'1ıaiG, •1aları ve reımi ıeaetleriyle birlikte Muhasebe 
i dtt. 1\ ~ llltlracaıtla kayat muamelelerini yaptırmaları 
• )'i)tır lllıtoı 941 gay11ine kadar bu kayıt muamelele
t 0&. ~111aalarıo maaıları tediye olunmayacaktır. Key-

o '11111r. 27 J 2 (2393) 

nla, eksiltme ve .......................... 
ve şımdiye i 

i aıe n n muvak-
ıat bir fıkra eklenigor ~ 

-- ----- ı 

337 
d yaptırmı- i 

____ ar çağrıl yor • ! 
Arttırma .. ek iltme v..e ih le ı Talebenin ve son yoklamalarını kapllrmı- ı 

kanununa bir muv kat fıkra : yanların vazlyetlerl. : 
ekle mesine dair k aun fi- : iZMİR YABANCl ASKERLiK ŞUSESl BAŞKANLI- ı 

: GINDAN: . : 
yıhasıoın bu hafta içinde 

ıl-1337doğumlu y b ncı eratın ikinci yoklamaları'l!temmuıı 
Maliye encümeninde müz • 1 941 günü den itibaren aş ğıd ki liste mucibince başlıya· ı 
keresİDe başlaııacaktır. ı c k 13 ğustos 941 gününe k dar şube merk zinde de· ı· 

Mezkur kanuna ilave edi-
ı vam dccektir. Listedeki sır numa alan şubemiz.de ilk ı 

len muv kk t fıkr şudur: 
ı yokl ma olar rahn cüzd nlarıa şubemizce yazılan nu- ı 

"19,, 9 Avıup h rbinin 
ı mar iardır. ı 

devam ettiği müddet içinde 
ecnebi memleketlerden 

8
_ ı 2-Başka doğumlu! rdan ah.'lbeliği dolayisiyle 940 se- ı 

ı ocıine kadar t cilini yapbrruış olanlardan halen talebe1i· ı 
tıa lnıac k h~r türlü eşya t ğe müdavim olac ki rla me' tcbi terkedonler (talebeler ı 
ve lev ıım, arttırma, eksilt-

ı mektep vesikasiyte) 4/8/941 pazartesi günü müracaat ede- ı 
me ve ihale kanuou ile, mu· 

ı ceklerdir. ı 
h sebei umumiye kenununuo 
hükümlerini tatbiki k bil ı 3-Başka doğumlulard n olup t sıhhi durumu dolayı· ı 

1 b il d 
't ld • ı siyle son yoklcımaları tehir dilmiş olanlar 5 ağustos 941 ı 

o mıyan er e, aı o ugu ı I - ~ d k · ı v kil r t kl'f' M I" ea ı günu muracıat e ece fo rdır . 

k ı:.J et . 1 ~ e _ 
1
t 

1

1 
ve 

1
8 ıyek ı 4-Bi:inci yokl malarını yaphrmıyan 337 doğumlu erat ı 

\' rı e ının mu eası anma " · " i kal r h r ı 6181941 ç rşamba guoü müıacaat edeceklerdır. : 
1tııebr~t cdr~lve k e 1

1 
eycd ı~ce : 5-Memleket içinde doğup büyüyen ve yahut muhacir ı 

es ı e ı ece es ar ııırc- . . . , 
. d - b d'I kf ı veya mültccı olur k gclıp te geldıklerı aene yaşları 22 den ı 

sın K c mu ayaa e. 1 ec~ 1~'" ı küçük olenlardan bugüne kEdar her ne sebebe mebni : 
IA 'b nua;n mucıp ~e 

1 
epd er t olursa olsun ilk ve son yoklımalarıaı yapbrmayıp yokla- ı 

~yl 1 akstıod~. aynel2 şoy e e- ı malarını yaptırmayıp yoklama kaçağı kalanlar 7 /8/941 ı 
uı me e ı . d ki d. ı 

"Ecnebi memleketlerden ı perşembe günü müracaat e ece er ır. 
t 6 Şabede izdiham olmamesı için yabancı erattan 941 ı 

yapılacak mübayaat firma-
la r tar fınd n kendi memle- ı yoklamal rını yaptırmamış olanların karar almak için 23 ı 
k tlerinde cari k nun bü- ı t~mmuz 941 t rihinden itiba ten cumartesi ve pazar güa- ı 

: leri b riç olmak üz re h er gün öğleden sonra müracaat· ı 
kümlerine göre teklifler der-
meyan edilm kte ve bu tek· • ları kabul edilecektir. ı 
lifler r ısında 2490 ıeyıh : 7-Tecil, terhis, ile, nafaka işlerile beraber sair iıle- ı 
arttnm, c ·siltme ve ih le ı re müteallik mür caatlar keza cumartesi ve pazar günle· ı 
kanunu hükümleri tatbik ı ri hariç olrnak üzere b r ~ün öğleden sonra kabul edile- ı 
edilmediği gibi, le hbüt be- ı cektir. ı 
d 11 · · b .. -k b. k ı 8-115 hılafına hareket edenler 1111 sayılı kanunun ı 

erı uı uyu ır ısmı- . . · ı 
. 1 k · t · ı muaddel m ddeler mucıbınce cezolanacakları ılin oluııur. 

nın pcşın ° ra 11 enmesı ı 337 DOGUMLU FRATIN İKINCl YOKLAMALARI ı 
ve .~vas ol r ~ vcrı!ecek m~- ı iCRA SIRA NUMARASI ı 
bılıge mukabıl temıaat verıl-

. d lOSO 
1 

h ı 1-100 23 Temmuz 941 Çarıamb 8 30 daa 12 ye kadar ı 
mem.esı e . 8 yı 1 mu •- ı 101-200 24 " 941 Perşembe ,, " " ı 
sebeı ~mumıye . ~an_unu~un ı 201-300 25 " 941 Cuma " " " ı 
83 Oacu maddesı hukmuoe ı 301. 400 26 " 941 Cu:uarteıi ,, ,, " ı 
muhalif buluıımaktadır. ı 401 SOO 28 ,, 941 Pazartesi ,, ,, ,, ı 

Eşya ve malzemeye .olao ı 501-600 29 ,, 941 Salı " ,, ,, ı 
ıiddetli ihtiyacımız nazarı ı 601-700 30 ,, 941 Ça ıımba ,, ,, ,, ı 
itare alınarak mevcut kanun ı 701-800 31 ,, 941 Perşembe ,, ,. ,, ı 
hOkümlerioia ahvali hazıra- : 801-900 l Ağustos 941 Cuma " ,, ,, ı 
nın devam ettiği müddete ı 90l·sonrası2 ,, 951 Cumıateıi ,, ,, " ı 
münhasır kalmak şartiye ta· ı "'** ı 

dili zaruri görülmüştür. 1 337 doiumlular yoklamaya i 
-9 Y- ı v ı .... ı çagrı ıyor. ı 

L u L ı lzmlr Asker ilk Şubesi aa,kanllğından : ı 
ı 337 doğumluların ikinci yoklam larıua 1 temmuz 941 ı 

ahae ı d D itibaren başJanac kbr. ~ÜkellefJere ait davetiyeler ı 
ı çık rılmıştır. Her mükellef kt .tine gösterilen tarlbte ıu- ı 

r t ı beye g lmeğe mecburdur. Kendılerin davetiye çakarılmı· : 
: ıyan 337 doğumluların dıhı şubeye müracaatları mec- ı 

deposu ı burdur. Aksi takdirde gelmiy nl rin 1111 Aı. kanuauDUD ı 
ı muaddel m ddel ri mucibidcc şiddetle tecziye edileceii ı 
ı il~o olunur. ı Her cins bah rat, Tuva

let eşyası kum ş v mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boya, Z çyağı, FILIT ve 
diğ r sitler fiatler normal 
kalıte ek.tradır. 

Cilt ve Zühr vi Hast ıkları 
M üte ha ssısı 

DOKTOR 

Sali ~onad 

Dr. F 1 ık 
h.mlr Memleket b tanemi 

Rontken mülebanaun 
Roatkea •e Elelatrllr teda•lıl 
-r•p1hr. ikinci S.yler Sokı. k 

, ) N l ' 

.., .... - ........ .. ................ ,# ............ .. 

FAYDALI BiLGiLER Dikkat ederseniz b&yllk 

Yanar Dağın ateşi 
Nereden Gelir? 

Y o rd ğ tepesinde geniş 
bir d e lik ola bir dağdır. 
Bu deliğe krater derler. Bu 
delik arzın merkezindeki sı-
c k tabakaya kadar iner. 
damek ki yanard ğın tcşi 
merkezde gelir. 

Peki amma rıın merkezin
de daima ateş v rdır, hal
buki yanardağlar bazuı ateı 
pilık .. rürler, bazaada sakin 
dururlar. Bunun ıebebi ae
dir? 

y n rdağlarıa ekserisi, fara
za, Etnı, Vez6v, veya Elka 
deniz kenarındadır, demek ki 
bu yanardağlar deni& altaa-

dan rzın merkezile batlıdır
lar. Denizin dibinde bir sar
sıntı olduğu zamaa oradaki 
toprak tabakası yarılır. ba 
yarıklardan ııcak tabakaya 
u ım:ar. Buıu ya derlaal 
buharı, y hut 1ıaza çevrilir 
v büyilk bir tazyik albacla 
yukerı farlu, işt yaaardai 
ajzından fışkıraa li•lar n 
dumanlar bu ıuretle çıkar. 



RADYO 
GAZETESiNDEN 
Berlinden bildirildiğine gö· 

re mabaaara edilen Sovyet 
ordalarını ıeride bırakarak 
lliuk iıtikametinde taarruz
luıaa de•am etmit olan Al
man mot&rlB kavvetleri Minı
ki ltıal etmiılerdir. Minık 
aıal Sovyet toprakları dıbi-
Dadedir ve dört iıtikamet
tea relen demiryollannın 
birlqtiii bir noktadır. Moı· 
kova iıtlkametinde yapıla
cak m&teakip barekif bakı
mından ba mevkiin Alman· 
.Ju içla çok büyilk ehemmi· 

eti hiiz bulundufu mubak
ldır. Fakat bununla bera· 

J»er Alman orduları aıd Ruı 
palclaf aa hatlarına henüz 
~tmamıt bulunmaktadırlar. 

el b&yllb harekltın miask
ıonraki ıahada vuka 

man tahmin edilebilir. 
Daha cenuptan Lutık b61-

palade muharebeler yine 
\lmular ltbinde inkiıaf 
ı,t.tererelr Ro•no b6f1eai· 
'9 kadar yayılmıı bulua

ldadar. Fakat So•yet teb· 
•••rlne 16re Alman motor
' kavvetletiain ilerleyiıi 
'ovao bölruiade dardural
•ıtar. Saıka bir habere 
lre de kendini arkadan ku
ıtdmak tehlikesine maruz 
lrea Raı kuvwetleri Lem-
~ cenubu ıarkiıiae doj'
ı çelrllmiılerdir. 
Rualar Çekilecek Gibi 
Prnt cephesi ade diin de 

llaim barekit olmamııtır. 
tt&n faaliyet cephenin uç 
•mıacla temeıktiz etmittir .. 
jer kııımlarda mühim bir 
reket r~hlilmemiıtir. Fa-
t Raılarnı biıtUn cephe 

1 :!erinde aenİf mityHta pir 
l ~me hareketi hazırla· 

kta bulundukları tahmin 
~aldadır. 
lu1ada Hava Muharebe-

;.,11 cephesinde hava ha· 
h lıaldnnda pek az ma· 

aat ıelmiıtir. Diiak6 ba
alaarebelerine dair Al
bııkamaadaabğıaın teb
•• Sovyetlerin bava kuv· 
en•• yeniden mtlıbiı dar
• indirildiği ve 216 ıı 
ı maharebeloriude olmak 
• 280 So•yet tayyaresi
•ı11Ulld8ğG veya tab
ecl.Udiği bildirilmektedir. 
r glade bu kadar fazla 

enin dOtilrOlmesi için 
.. mlkyaıta hava muha

l rinin cereyan etmiı ol-
1 ilam dar. Bu da bar
lk yedi gilnO zarfında 

ld8ill bildirilen 4700 
ırealn Sovyet hava kuv· 
rillia faaliyeti ilzerinde 
lı ltlr rol oyllamadığıaı 

• Bundan iki netice 
alr kabildir: Ya Sov· 

• la hakiki zayiata bu 
fazla değildir. yahut 

t hava kuvvetleri 4700 
tanare kaybetmekle 

al1etli derecede sar
k kadar fazla tay· 

maliktir. Bunlardan 
iala claba doğru ol 

aacak aaman 161· 

RADYO~ TELG AF llA!it, LrRı A~~:İtr;! 
... .. re 

PARTi MECLiS GRUBU DON TOPLAIDI 
Refah vapurunun 

kahve 
batışı, 

ve francola 
meseleleri konuşuldu 

Ankara (a.a}-Cumburiyet Halk partisi mecliı grubu diin 
ıaat 15 te Trabzon mebaıu Haıan Sakanın reisliğinde top
landı. Ruzaamede Refah vapurunun batmasına ait Klitah· 
ya mebuıu doktor Ali Nibatlıbatı tarafından •erilmiı bir 
takrirlı: lat•abol ınebuıu general Kizım Karabekir tarafın
dan francoJa ve kahve tevziine ait Ticaret vekiletlne bita • 
ben verilmiı olan takriri ve üçüncü madde olarak aıker 
ailelerine muavenet mevzuuau tetkik etmek için umumi he· 
yet kararile teşekkül eden P rti grup komiıyonuaua rapo· 
ru vardı. 
BAŞVEKiLiN BEYANATI 
Cel1enia açalmaııaı müteakip Bııvekil doktor Refik Say· 

dam ilk -defa ıöı al11ak bükü metin meıgal olduill bugiln· 
kil aiyaıi meselelere dair kııa bir izahatta bulunmuı ve 
noktai nazarı grubun umumi tasvibiue iktiran etmiıtir. 

REFAH VAPURUN UNUN BATIŞI 
Buadan ıoara Refah vapurunun ae suretle bıtmıı oldu· 

ğuna dair yukarıda zikri geçen takrir üzerine mtiıakere 
kurulmuıtur. 

ilk defa Milli Mlldafaa vekili Saffet Arıkan ba meseleye 
ait uzun ve esHlı izahat vermiıtir. Vekili mfiteakip ıöz 
alan bir çok hatiplerin mütalia ve tenkitlerine bizzat baı· 
vekil doktor Refik Saydam ve milli müdaf aaa vekili tara
fından cevaplar verildiktea sonra bu mevzua ait takrirler 
okunarak hlikllmetin yapmakta olduiu tahkikatın neticeıi
De intizara karar vermiştir. 

FRANCOLA •e KAHVE IŞLERl 
Üçüncü mevzu olarak lataabul mebusu ıeneral Kazım 

Karabekiria ticaret vekiletine tevcih edilen takriri üzerine 
müzakere açılmıı ve ticaret vekili B.Mümtaı Ökmen butak
rire mevxuubahiı olan meseleler hakkında beyanatta bulun· 
muı ve sual Hhibi ile diğer bıtipler de mütaliRlarını ıöy
lemlıtir. 

Grup ayni zamanda Hker ailelerine yapılmaıı icıp eden 
muavenet hakkındaki komisyon raporuauo vaktin KCÇ ol· 
ması dolayiıiyle perıembe glinü ayr1ca bir toplanta yapıla
rak m611kere edilmesine karar vermiı ve Hat 19 buçukta 
celseye nihayet verilmiştir. 

Z f . ~~~·~ ---o--
a er mt!.'~lf"'~ l • 1;\it~Berlin (a •) - A1' 

lngiliz Bac:v i.ı . .._.. ~·~,. baş kumand 
' tebliği1 "\ ..... 

IİDe Verildi Diln sabah~ ~l~aı 
Londra (a.a) - Bışvcki- Rigayı almıılarô·ı:::. 

Jet blnaıının bahçesinde Ka- kıtaları unsurları İıeıi ~ 
nada domiyonunun harbin geçerek a6ratli bir b r.~ 
ıonuna kadar lngilterenin reketile şehrin ceıll 02' V 
yanında buluaacağıua d11lr kıyHını e1aıen dala~. 
01.n melale ba'vek'I mı'ıt ziranda iural etaaitl J ı er v• 
Çörçile Kanada nazırların- --

0
---

dan biri tar fındae tekdim 1 talyan ref 
edilmlıtir. Meıalede "941 • 
zaferine iıtirak" kelimeleri teblİiJ ,r 
yazılıdır. Meş le ile.ibirlikte Roma (a.a) - lt~J 
takdim olunan mesajda Ka- dulan umumi kat.,,..... 
nadanın sonuna kadar harbe 391 nğmarah teblitld•• ~ 
devam edeceği bildirilmekte- Maltada cereyaD • ~ 
dir. va muharebeleri aetld~ 

Çörçil cevabında Alman- av teıekk&Ueriaaiı 2 i~ 
yanın iıkenceıi ne zamana tayyaresinin alevler ş.-'J 
kadar devam edeceğini bil- d6şürmütlerdir . ~~ 
dirmediğiai, Alman ölOm Afrikadı, Tobruk ce~; 
makinesinin daha nerelere ıiddetli topçu fa~li~ ... 
götihiUecetinia bilinmediiini muıtar. Tayyareler•• lf 
fakat muhakkak olan birıey maa deniz teıekklll~.,a il 
v•Ha o da lagiltereaia Hit- d k b' JllllP'" 

arıuz e ere ır tar· 
lerizmi yıkmc < içio bir ıey· ağır bıaara ajrat•ıt ,,.tJ 
ler yapmak ıerefiae na1l ola· Diter ltalyaa tıJf ,,~ 
cağun ı~ylemiştir. Tobruk milstabkelll :,,.._r 

içinde Amerikan aska- nin iaıe teıisahDI ki..,. 

rl. de bulunan bir dıman etmiılerdir. Ş;,. .,.-
rikada dliımaıun D l'~ 
bor garaiıoaauaauJa et ,ı1I' vapur batırıldı için yaphğı teıebbasl .~· 

Vışiagtoa, (a.a) - Ame· hat611 akamete u;ra';.,,. ~ 
rika bahriye nezareti yabancı Deaizaltılarımııda• ";" 
bandıra ile Londraya Ame- Iaıiliz torpldoıa•11 tor 
ıika bahriye ıilihendazlan mittir. 
götilren bir vaparua torpil- ---- j 
lendiğial teyit etmiı ve ölen- - R ,oJ 
ıuin adedini bildirmemiştir. Slovak e 
Hariciye mDsteıarı B. Sum- T bl• ği 
ner Velı beyanatında batı- e 1 51ofl~ 
rılan vıpurda AmerikaD Kı- Presburi (a.a) - te~ 

Denizcilik bayramı dün büyük zııhaç teıkilatıaa men•up ordu.unun busınnk• ---
hasta bakıcı bemıirelerin de Slovak kıtal rı dit• .. ~ 

bir neş'e içinde kutlulandı bulunduğunu söylemiıtir. kavemetini kırmakta·;,..-
Kaaşıyakıada dün ıaat 17.30 zı doğru büyük bir kalaba· Huta bakıcılar teıkilitı eden düımaaı takib• ~-

lığın ÖDünde yüıme müsabakalarına batlandı. Havanın çok müdürü Bn. Meri bahriye eylemektedir. So•Y•t ~ 
ııc•k olm81ına ratmen Karııyakahlar bu bilyilk bayramı nezaretinin altı basta bakıcı sundaki Slo•aklır tat',_, 
kutlulamak için ıabile dökülm6ılerdi. Efesin bir iıaretiyle hemıirenin kurtarıldıtıaı bil- miktarda Slovakya 
ilk yarıı yapıldı. Banu mllteakip kurbağalamaya devamla dirmit bulunduğunu ı6ylemiı geçiyorlar. ,,ıt'tl' 
Necmi büylik bir farkla birinciliği kazandı. Bayrak yarııı ve şanları ilive etmiıtir: Ahaaa malzeme ••_.'it" 
da, halk arasında derin bir beyecıo uyaadırmııtır. Kıymet· - Alınan haberlere giSre rin aayııı ıüratle art ,,, 
li muzika kolumuz, dün büttia Karııyakalılara ayrı bir llem batırılan vapur evvelce Hol· dır. Slovak cflıit1111latl ""' 
Yaıatmııtır. landa vapuru olan Marten· 1 k' d tOO man meme ıa e 

Deniıcilik bayramı münasebetiyle, Denizyollarının tertip dir. Bu timdi IDglliz ticaret metre ilerlemiılerdit· / 
ettiği gece vapur gezi utiıiae ayrıcı b8tlia halk miaaettar- filosuna dahildir. Vapurda ___.,,.,, • 

dır. Akıam Hat 22 de Karııyaka Halkevi tarafından ter- bulunanlardan 8 ıHS.hecdaz, 8Ugln"O Prolrl,.,~, 
tip edilen gece eğlencelerinde büyiik muvaffakiyetler elde 6 bastı bakıcı ve 11 diier 1 ra 
ettiler. Bu vesileyle düa Karııyakahlar çok g6zel bir deniz yolcu kurtarılmıştır. 7,30 Proğ:ram, J,33 b• ,ıeti' .ı 

çalar, 7,45 ajan• hab~ ,,,._., 
alemi Y•ıamıılardar. Fı· laA d. •.l; ... ' -------- D D ıyaya ı.afif parçalar, s,30 •" ı'• 

J 12,30 karıtık ıarkıl•' ılJ .,.r 
apon resmi iT AL YAN indirilen ajanı haberleri, 13 k•'1'0~' 

kılar, 13,15 k•rışık P' 15 ~·~ 
sözcüsü diyorki Haıa kuvvetleri Mal. paracütı-. üler 18•03 dans havaları. 18

' ,, ıv 
~ ~ nuıma, memleket poıt• ~~ 

Tokyo (a.a)-jıpoayanın taua hOcum ettı·ıer Helıinki, ( a.a ) - Dlin konuıma (dış politik• ı,.-
reıml ıözcliı6 yapbiJ be- Sovyetler Fialiadiyantn muh- leri) 18,45 ~ocuk ıaatir ,ı ,; 
yanıtta "Ruı·Alman harbi Berlin (a.a) - ltalyan ha- telif şfhirlerine tayyare bü- ajanı haberleri, 19,4~ ~.S ~ 
üzerine hasıl olan vaziyet l va kavvetlerine me"ıup tay- cumlarında bulunmoılludır. 20,15 Radyo ır .. eteıı!r•'"'' _!-
dolayisiyle hOkümetin mah- yareler evvelce Alman ve Sovyetler HeJıiakiye para· halk tilrkGıü atreaı 9' ,,.,. 
temel olarak bir tebli:X. n•• ltalyan bava kuvuetlerı'nı'n 1 ziraat takvimi ve topr• ]o •• r 

• ~... T ıüt e aaker indirirlerken Fin ... 
11 1 b 211e ,o _r., 

redeceği ihtimalinden bah· Malta &ıerine yaptıkları h&- k 1 • t f d ıu er ersaıı, ' ti 11..-: 
aı er en ara ıa an para· Lılar <ııl 2c Rfyaı• ~ setmiıtir, olabilir ki bu res.. cumlar esnasında y ) ı k • 1 ' 1 ~ apı an ıüt e inme iıtiyealer bir iı bandoıu, 22,10 karııık b•~' 

tir. 
mi tebliğ neırectilmeı" de- tabribab devam ettirmiıler- yapamıyacak hale ıetiril· ve türkGler, 22,30 aJ••' 
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