
Kı:ıl 0Tdunım son bııyıik manevTalan11dan. biT gôTiinıi§ 
~~·<:>~~'<>'<><O>'""'""'~~"><::><;:><::><><: 

Bu harbın en 
Mühim dönüm 
Noktası 

So11yetlerle Almanlar 
arasındalıi 

muharefJedir •• 
HAKKI OC.\KOCiLU 

Cilıon matbuatı AJnıanyanın Sovyet
ltre mi saldıracaklarını yoksa İngiliz 
adalarını i~ı:ale mi teşebbüs edccekleri
ai mütalaa ederlerken Bitler pazar sa
lıahı ordularına So~~·et Rusya iizerine 
bart·ket emrinj verdi. 

1 iGILIZLERE GÖKE 

"Moskova" 2'a
fil avlanmadı 

Royter, So11yetler teca• 
11iize uğrıyacalılarını 
unutmamqlardı diyor 
Londra, 23 (A.A} - Royterin Mosko-

vadaki muhabiri bildiriyor : Almanlann 
kasdi tecavüzü Sovyetler B'rliğini gafil 
avlamamıştır~ Harba sürüklenmemek 
için her türlü diplomatik va<ıtaya müra
caat etnıekle beraber Stalinin idaresin
deki Sovyetler Birliği bir tecavüze uğ
ı-ıyncağını hiç bir zaman unutmamıştır. 
Geçen ay içinde devamlı bir surette a~
keri ve yardımcı slvil müdafaa har~1ık
la_; ~-nnılıııu;tır. 

Sov~et resmi tebliğine 
öre harp v zigeti 

Bir günde 65 Alman 
tayyaresi diifürülmüş 
Almanların yalnız bir 
istilıamette JJ ııııomet• 
re ilerleyip üç fıöy al· 
dıfıları bildiriliyor .. 

Moskova, 23 (A.A} - Kızıl Ordu 
Başkumandanlığının 22 Haziran tarihli 
t<>bliği: 

1941 senesi 22 Haziran şafakla bera
ber Alınan ordusunun muntazam kıtala
rı Baltık denizinden Karadenize kadar 
uzayan cephedeki hudut kıtalarımıza 
taarruz etmişlerdir. Fakat günün ilk 
yansında durdurulmuşlardır. Günün 
ikinci yarı.oı;ında Alman kıtaları Kızıl 
Ordunun seferi kılalanna mahsus Ön<'Ü
lerle temas etmişlerdir. Şiddetli muha
rebelerden sonra dü•man büyük zayi
atla tardedilmiştir. Yalnız Grodno ve 
Kristinopol, istikametlerinde dü•man 
ehenuniyetsiz tabiye muvaffakıvctleri 
elde etmiş, Kalvaria, Smjanof, Cehano
vic'e köylerini i!~gal etmiştir. Bu köy
lerden ilk ikisi hudutdan 15 kilometre
dir. 
Düşman hava kuvvetleri taYY"':" m•v

danlarımızdan ve şehirlerden bır çok
larına tnarruz etmis, fakat her taraftıı 
Avcılarımızın ve ha'\"3. müdafaam1zın 
şidde tli mukabelesinG rarpmıslır. Dii<
mana nğır 2.:l ·int ,. ro;rilmistir. 65 di.iş
man tayya•esi dü~ürülıni.iı;tür. 
<:..:~ .... ~"""'/f'.,< .,,4,_""~ 

Alman devlet reisi havadis kısımları
mı<da müfassalcn izah edildil:i gibi bu 
taarruzu nıaznr gösterecek bazı sebep· 
)er saymaktadır. Molotof ta So' yet Rus
yanm taahhütlerine kafi bir sadaknt 
ııt termesinc raj!ınen sebcpoiz taarrwa 
ul!'nıdı!!ını l><· "annam inde izah c~ le
mi tir. 

ve ovyetler 
i~ c bu d: a Jr nı 

lıulımd~mu haha lüzum yoktur. 
Na ona] Soşyalizıu, programıqm ba

if1na o\·yet dllşm•nhğniı parti b:ıyrıığı 
teklinde koyınu~itir. Hele Bitler iktidar 
Daevkiine geldikten sonra Mosko"a lir 
Berlin kanlı bı(akh dü~man halinde bir
lıirlerine radyoları \'e gazeteleri vasıta
aiyle mütemadiyen saldırmışlardır.. Bu 
bdar şiddetli ve öldürücü bir düşman
hğın elbet lıir gün fiili bir çarpıı;maya 
müncer olacağında hiç şüphe yoktu. 

Mos ovan n isteklerine 
dair ifşaat Türkiyede 

hayret uyandırdı 
Fakat Avrupada harp tehlikeleri ba. 

cösterinee Bitler, Sovyetlerlc muvak
kat olsa da bir anlaşma yapmanın fay-

Ulus malıalesinde bu hayrete tercüman olııyor .. 
•aıannı nazara alarak harekete geçti. Ankara, 23 (Yeni Asır} Bugünkü 

Sovyetler bir taraftan İngiliz "e Fran- (Ulus} da Falih Rıfkı Atay Alman 
au deleceleri ile konuşuyor, batta as- Sovyel harbine dair bir başmakale neş
keri temaslar yapıyorlarken diğer taraf- retmiştir. 
tan da Almanlarla müzakerelere giri~- Bunda, B. Molotofun Berlini zi-
mi;ı b~lunuyorlardı. . yareti esnasında yaptığı bildirilmit 

Ingıltere ve Fransa, Sovyetlerın ken- 1 t ki' fi d bahsed k · 
ıli emniyetleri bakımından Ballık dev- 0 an e 1 er e~ er en «yır-
Jetleri üzerinde ileri. sürdüğü bir takım mi seneden berı kom§U ve dost ola
müddeiyah kabul etmediler. Bazı pren- rak kendisine tam emniyet vermek 
ııip anlaşmazlıktan mw.akeratı çıkmaz- için elimizden geleni yapmıt oldu
ılnn çıkmaza sürükliyordu. Buna muka- ğumuz Sovyetler Birliğinin Boğaz
bil Bitler. her ne lıahasına olursa olsun !ara ait istekleri hakkında doğru ol
Sovyetlen harlıın dışında tutmak Po- • .. • 
Jonya \'e Fransa ile mücadele ederken ması lazım gelen beyanatın T ~rki
ııarkta emin olmak için bütün Sovyct yede hayret uyandırmıf oldugtma 
faleı>lerini kabulde tereddüt göstermcdL i;aret edelim» demektedir. 

1939 ağustosunda Sovyet - Alınan sal- ----
ılırınazlık paktı bomba gibi pııtladı. 

Ondan <;0nra ttreyan eden had' eler İspanyadan Sovyetlere 
malCimdur. Almanya bir ~ok memleket- t püskürül' ·· üyor 
Jeri istilaya mu\'affak o)du. Lakin sulhu a eş •• 
eline geçiremedi. Bugün kat'i)·etle an- Madri<l, 23 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
la~ılını.tır ki Biiyük Britanya adalan bildiriyor: Almanların Sovyetler birliği
istila edibnedikçe dünyanın bir sulh ne taarruzu İspanyada Boh;evizme kar
tlevresine girmesine imkan yoktur. şı beslenen kini :yeniden alevlcndirmiş-

İngiliz adalarının isgali de kolay bir tir. Bir gazele lspanyanın ihtiyatkfır 
i~ sayılmıyor. hattı hareketini bırakması zamanının 

Bir seneden beri her gün beklenilen ııeldi"ini yazmaktadır. 
bıı tecavüıe Almanlar lıir türlü atıla- <::>"' 
mıyorlar. 

lş. bu ~ekle giTincc harp çok uzun sür
nıck istidadını gösterdi. İngiltere abloka 
altında A Hııpanın kendi kendisini bes
liyenıi~·ecej;ini binaenaleyh bir gün yı
ktlacaiiını nazara a1arak harb1 uzatmak 
yollarını aradı ve ablokayı ~iıldcllendir
di.. Bu vaziyet kar.ıısında Alnıan1 anın 
alacağı iki karar vardı. Ya İngiliz ada
larına atılmak nihai zafere kavuşmak 
,.e , ahııt ,.,ukavcnıet lcin Sov)'Ct Rus· 
yanın bn~d;ıy larını , pctrollcriııi. Jna
dcnlcrini elf' 1'ccirmek ... 

Bu iki sıktan ba~ka harbı ka7.aıımanın 
\:cya ha.rhı i<lame cttirnıenin iınkfın1 
yoktu. Dile kolay gelen bu iki karann 
tatbiki •:ok ~etin , .e telılikdi harekatı 
ican cttiriyorflu. 

Demek ki Almanlar İngiliz adalarına 
nazaran SO\''.\o'ctlcre karsı yapılacak ta
~rruıu daha az zararlı buldular. ('are
~izlikle buna k:ırar verdiler. 

Japon ya kat'i kara· 
rını vermek üzere 

Harp karşısın
daki vaziyetiııi 
beyanname ile 

bildirecek 
-0---

.Japonyada mühim içti· 
malar oluyor, İngiliz ue 
Alman elçileri B. Matsu· 

olıa Ue lıonuştıııar .. 
Tokyo, 23 (A.A) - Hariciye nazırı B. 

Matsuoka Japonyanın Berlin büyük el
çisinden Sovyet - Alman muha.samatı
nın başladığı haberini alır almaz keyfi
yeti imparatora bildirmek üzere saraya 

- SONU 2 el SAYFADA -

Filhakika e~er Ukranya, Besarabp 
ve Kafl<M petrolleri Almanyanın eline 
gececek olur>a A nuparun ablokadan 
mütevellit ıstıraplan çok bafiniyccektir. 

- c;omı ~ ri SAYFADA -
Japonya Hariciye Nazın B. Matsuoka geçenlerde Berlinden sonra 

Romayı ziyaTeti esııa .. mıda 

Japonlara göre eni 
barbın sonu ne olacak? 
Almanlar mı 

kazanacak 
Sovyetler mi? 

Almanlar beraber So••yetlere kar§ı haTP eden Fin topçuları 
ate~e hazıTlanıyorlar 

Alman hedefi: Yiye
cek ve endüıtri ıaha•ı 

Sov yet elçisi Finlan .. 
diyadan ayrılmadı 

yeni harp daha ziya- Deniliyor lıi: Almanlar, 
Hosfıo11ayı, LeniJtgJ'CICb 

de havalarda oluyor ue Vlıranyayı alsalar 
bile bir şey çılımaz 

Sovyet tayyare- Almarılara ~öre 
Tokyo, 23 (A.A} - Japon ııslıeıi 

mütehas&slerinin fikrine göre AJınaıı 
ve Sovyetlerin karşılıl<lı yilz kadar tü· 
menleri çarpışmaktadır, Mütelıassisler 
Sovyet kuvvetlerinin hudut yaknılarm· 
da harp kabul etmeyeceklerini, Naziler .. 
le dahilde muharebeye girişeceklerini 
tahmin <>diyorlar. Alman bükümetinln 
maksadı Rusyanın Avrupa lusmmdald 
yiyecek anbarlariyle endtistri kaynak
lanru ele geçirmektir. 

leri Finlandi- Sovyet hava 
yayı bombar- klivvetleri 
dıman etti 

Finlandiya hariciye 
nazırı So11yet sefiri 

He lı~nuştu.. 

ezilmekte 
Alman tayyareleri ge· 
niş m.Uıyasta hücııınlar 

yaptılar .. 

ESKt SEFtRtN TAHM1NLER1 
Japonyanin Moskovadaki sabık büyük 

elçisi B. Togo Şikemori şu b.yanatta 
bulunmuştur: 

- Sovyetler Birliğinin büyük bir or
Stokholm, 23 (A.A) - Sovyet tay

yareleri Finlandiya körfezindeki ta
kım adalardan hareket ederek Finlan
diya iatik.8.mlarına ve harp tesisatına, 
gemilere hücum ebnişlerdir. 

Berlin, 23 (AA) - D. N. B. Ajansı dusu vardır, Bu muharebenin neticesi
bildiriyor: Rusyaya karşı muhasamatın ni şimdiden kestirmek mümkUn değil· 
ilk gününde Rus hava kuvvetlerinin dir. Almanların Leningrat, Moskova ve 
zayiatı saatten saate artmıştır. Bunlann Ukranya mıntakasını ele geçirmeğe mu
h.akikt mikdarını bildirmeğe imkfın yok- vaffak olsalar bile bununla harbin neU• 

( Sonu 2. ine'. Sahifede ] 
....,..._~- -< ..... -.-~~ 

r Sonu 2· iTıM Sahifede ] cesi taayyün etmiyecekti;. 
~""~ 

Alman motörize ku" "etleri iJgal ettikleri biT ıehirde Tesmi geçid ııaparken 

Alman - Sovyet\ ~ 
harbı ve Ame-

\ 
Suriyede Müt
tefikler iler· 

liyorlar 
••••••••••• 

rikalılar Amerika yeni 
----0---

AMERIKANIN SOVYETLERE DE harp vesilesile BiR TAYYARE MEYOANI iLE 
BiR iSTiHKAM ZAPTEDILDI YARDIM ET~MUHTEMEL Almanyayı 

V~ington, 23 (A.A) - Almanla
nn Sovyetlere tecavüzü hakkında Va
şingtonda yapılan tahminler B. Hitler 
tarafından Moskovaya bazı talepler aert 
edoldiği ve bunların kabulü gayri müm
kün olduğu merkezindedir. 

Ordu şefleri Sovyetlere taarruzda is
rar etmiş ve B. Hiıler bidayette bunu 
ret etmiş ise de yiyecek ve ham madde 
ihtiyacı ileri sürülerek kendisi ikna edil
mi~tir. 

Tecavme karı• mücadele eden müt
tefiklere yapılan yardmıaı Sovyetler bir
liğine de yapılıp yapılmıyacağı tetkik 
mevzuudur. Realistlerin fikrince Hitle
rizmi yıkmıı.ğa yardım. edecek her vasıla 
iyidir. 

SANGHAYDA HEYECAN 
Şanghay, 23 (A.A} - Sovyet - Al

man harbı haberi Şanghayda ve bilhas
sa oehrin beyaz ve kızıl Rus muhitlerin
de çok büyük bir heyecan doğurmuştur. 
Hararetli bir kalabalık bugün öğleden 
sonra Rusların çoğunun oturduğu Fmn· 
ınz imtiyazlı mıntakasına •itmiştir. Er
kt'k ve kadınlardan mürekkep grupların 
Rus gazetesi tarafından her sıııat ba~ında 
ne~redilen hususi niiehalarda son haber
leri okudukl~n uörülmekt~ir. 

B YAZ RUSLARIN VAZtYF.Tt 
Bir beyaz Rus menbaından Royter 

ajansına bildirildiğine göre Şanghayda 
bulunan beyaz Ru"ların çoğu ramamivle 
Sovyet!Pre müzaheret etmektedirler. 
Bunlar J,i1lc:iimetle millet araflında ınkı 
bit lş bir~i vanıldıP.ı takdirde Alman
lann durdu·:a..hHeceği kaı>aatinı!Aclir
ler. 

j LONORADA J4üH!M 
M'OLAKA'I:r.AR • 

1 Londra . 23 (AA) - Amerika büyük 

~
dçisi B. Vaynan, bul(tln Sovyct büylilı: 
elcisi B. Mai•kiyi ziyaret etrrıiştir. B. 
Eden de Sovyet büvük elçisini öğleye 
do~ ziyaret edecektir, 

takbih etti 
Loodra, 23 (A-A) - Müttefik kvv· 

vetler Şanım fimaılinde Mezeb tanaN 
meydamnı n Mercüayun kununda Kt-

Resmi bir delıUiPC1SJ10n• ~t:""' ~~~:~~ 
da Almanyaya lıarşı Ieri ginneden evvel terkettil.ıeriDdea 

gelen .. _ fı--n•etin aon muharebelerden Şanım sarar ıör-
n~·- -• mediii nn edilmektedir. Hakiki mu-

Amerifıa emniyetini 1ıareı...ıer Şaırun ıs kilometre cenubun
arttırdığı bildlrildL da olmuıtur. 
Vatiııııton, 23 (A.A) - Busün -- Vifi kıtalaruım Şanım timaliw ..... 

redilen reami dekliruyon Almanyanm Iİ mevzilere çekildikleri kat'i olanll 
Sovyetler lıirliğine karıı yaptığı lıainane bilinmemektedir. Sahilde müttefil&ler 
hücumu takbih etmekte ve Hitlermne Sayda ile Damor arasında yan yola .,..,. 
kartı bıdllll8D her kuvvet iJtihakmın dılar. 
Amerika devletlerinin müdafaası ve 
emniyeti lehine olduğunu bildinndde-
dir. 

---<>--

Rus harb1na dair AJ-
Jman resmi tebliği 

---<>---
Berlin, 23 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Şarkta kara ve hava ordulllnmızın kızıl 
ordu ile muharebeleri plan dairesinde 
muvaffakıyetJe cereyan etmektedir. 

Şarki Baltık denizinde hücum botla
rımız Sovyet kaTa sularına kadar ilerli
yerck sahil muhafazasına memur bir 
gamhotla ceman 5950 ton haunlnde 
dört vapur batırm14lardır. 

Karadenizde hafif Alman ve Rmnen 
deniz kuvvetlerinden mürekkep muhte
lif bir tetekkül bir ketlf esnaamda Sov· 
yet sahil bataryalan tarafından m....U
fakıyebiz bir hücuma uğramıftır. 

Kızıl ordu hava kuvvetleri ulak tay
varelerle şarki Prüsyada bazı yerlere 
bomba etrru~lana da kayde değer bir 
haear olmam~trr. 

Şanı.a yerleıen Hür FransızlaTın 
Kumandıını General KalTc> 
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ŞEDiR HAB'*'C.LERi 
Buharbın en 
Mühim dönüm 
Noktası • 

•• JKJNCJ KISIM - razan: Sahin Aıtdamcm runma sı r-
•••••••••••••••••••••••• ........................................... 

99- lerinin örtülme
kedi fala bakıyordu! Evet, ! • • • • • 

sııçın .;ıvı 

PertlJe lıoeanna uDUP, sana bu lıedinin nud fa· Yalnız slpeplerde fıalla· 
la bafıtığını göstereyimn diyordu.. ndmalı üzere çilli 

Bazı fallarımda hata ettiğim de olur
du. Halbuki şu gördüğün kara kedi be
ni hatadan kurtardı. 

$imdi beni bütün İstanbul da kara 
kedili bakıcı diye yadediyorlar. Bu ne
den b:liyor musun? .. Çünkü bana mü
racaat eden mUşterileriınin falına hep 
bu kedi bakıyor da işte ondan!.. Ne o? .. 
Şaşkın şıışkın yüzüme neden böyle ba
kıp duruyorsun! .. Yoksa sözlerime inan
mıyor musun? .. Dur .. Sana bu kedinin 
nasıl fala bakbğını göstereyim.. O za
man yalan söylemediğimi görecek ve bu 
kedinin ne kadar akıllı bir hayvan ol
dui!una kanaat getirmiş olacaksın .. 

Penbe yerinden kalkb.. Sedefli bir 
dolabın yanına giderek kapağını açtı 
ve dolabın içinden bezden mamul bü
yücek bir torba çıkarıp ağzındaki bağı 
çözdü ve bunu dümdüz bir şekilde yere 
yaydı.. 
Torbanın içi gayet ince bir kumla 

dolu idL 
Torbayı açıp yere yayan Penbe bu

nun içindeki kumlan bezin her tarafına 
yayarak müstevi ve ince bir tabaka vü
cuda getirdl Bu işi bitirdikten sonra 
kocasına dönüı> dedi ki : 
-Şimdi gizli bir niyet tut.. Aklına 

her ne gelirse gönlünde gizle, bak bu 
kara huncuk senin esrarını nasıl keşfe
decek görilrstin.. 
IDOl ::: :z:=:=cc:a c 

Demirci Memo büyük bir hayrete tu- 11erUiyor-
tularak yerde, içinde kum serili bezin Muhtemel hava taarruzLmndan ko-
önüne bağdaş kurarak oturdu. runmak malt.adiyle kazılan siperlerin 

Penbe sabırsızlanarak : üzerlerinin örtülmesinde kullanılmak 
- Haydi, çabuk haber ver·· üzere, vilayet emrinde bulunan çiviler-
Niyetini tuttun mu? den her mıntakadaki tali komisyonların 
Memo b'~• dusun·· .·· ür gı"bi göründük-... ~ emrine evvelce tesbit olunan ihtiyaç 

ten son_ra cev:ıp vderdi : kan • D nispetinde miktarlar tahsis olunmuştur. 
L-•--•~-ırazh mi ilaklımsaa ebet, b".1gırn., isi': Her komisyon kendi azası araS1nda 
~. e e aşına ıraz ge ._,_, d · · "ld · b" Ha Çoktan be . i.hni • . al ed veya mınıaıuann a ıtimat etti en ır 

b
• • evedtd.. On rı ": . ~ ışetg tutsamen zatı mutemet tayin ederek bu çivileri 
ır ma e var.. un ıçın nıy ala k lh · h" 1 · · d 
k · · lacak. (B' ka dakika .. ea ve tıyaç sa ıp enne tevzı e e-

ço ıyıo • ır ç suren k' 
yeni bir duraklamadan sonra devam ce ~r-, , . 
d k) · t k rdlın • t tut Çıvilenn yalntz sıperlerde kullan•l-e ere ış e arar ve ve nıye - . . 1 k h' k 1 b'k t masını temın ıç n sı 1 ır ontro tat ı 

ump .. be . olunacaktır. en . 
- Gel boncuk, buraya gel kara bon- ----

euk .. Diye kediyi çağırdı. Kedi biraz te- Sehrimiz'n aiizel 
reddüt eder gibi görlindükten sonra rtlClflZGl'll'-Gl'I 
ilerledi, torbanın üzerine yayılan kum 
tabakasına doğru yüriidü .. İnce kumla- te.ıfJit edifl)10f'-
rın üstünde üç defa gezindi, üçilncü do- Haber aldığımıza göre tzmir halkevin-
lanmadan sonra bezin yanından uzak. de amatör resim y0panlar tarafından 
!aştı. gitti, Penbenin yanında ve kumla· toplu bir şekilde şehrimizin muhtelif 
rın önünde b!.r yere, ard ayaklarını bü- semtlerindeki güzel manzaralann pay
kerek. vUcudunu ön ayaklarına istinat zaj olarak tesbit edilmesi için calı~mala
ettirip oturdu. O vaziyette, kumların ra başlanmıştır. Resim yaı>mağa heves
üstünde pençelerinin tevlit ettiği izlere ti olanlar bu mabatla halkeviııde top. 
bakar gibi bir tavır takındı. !anmaktadır. 

-BtTMEDl- YENt BELEDh'E 
CALIŞMA.LARI 

Japon ya lrat'i kara- ı Yeni harp daha ziya- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün şe
hir içindeki belediye !nııaatını teft!.s et-

r ı nı r;ermek üzere de havalar.Ja oluyor miş ve bu meyanda Bahrlbaba parkında 
yeni pliııa göre yapılmakta olan ıslB.ha
tı görmüştUr. 

[ &lftıırııfı l. ci Sahifede J { Bııştarnh 1. ci Sa.lıifede ] * 
gitmiştir. Hariciye nazırı vaziyetle ali- tur. Alman topraklarına Sovyet savaıı Belediye encümeni dün ö;:!leden son-
kadar beynelmilel meseleler hakkında tayyarelerinin taarruzları tardedilmiş- ra reis Dr. Behçet Uzun reisliğinde top
imparatora lmhat vermiştir. tir. Bunlarm iki taarruzda uğradıkları lanmış, Karşıyaka ve yukarı mahaUeler-

Müteakiben Matsuoka hariciye neza· ezici ınağlilhiyet Alman hava kuvvetle- de yeniden inşasına karar verilen kana
retinin bqlı.ea erk:Anı. tarafından akdedi- rinin Kızıl Ordu hava kuvvetlerine in- lizasyon ve yol inşaatı hakkında ihale
len 1çt1maa riyaset etmiştir. İçtima on dirdiğl darbelerin şiddetini gösterir. ler yapmıştır. 
dakika sUrınllştllr. Toplantıdan sonra B. ___ , ___ _ 

Matmob hariciye ne-ı.aretine gelen Al· $ARKt PRUSYA ttSTtJNDE EKMEKLER 
awı b6ylllı; elçisi reneral Otto ile !Hl Pazar günü şafakla beraber Martin 
dakika ııllrllşmliştllr. tipinde dokuz bombardıman tayyaresi Hasıl cıfıardacafı? 
BAŞ\i'EKİL DE İZAHAT VERDİ şarki Prusya üzerinde uçmuştur. Bun- Vilayet fiat mürakabe komisyonu 
Tokyo, Z3 (A.A) - Başvekil Prens !arın yedisi Alman avcı tayyareleri ta· bugün vilayette vali muavini B. Ekrem 

Konoye buglln lmpuator tanıhndan ka- rafından dUşürUlmüştUr. 35 Sovyet Sa- Y alçtnkayanm reisliğinde toplanacak 
lıul edilmiş ve vaziyet hakkında izahat vaş tayyaresinden mllrekkep diğer bir ve ağlebi ihtimal ekmeğin yanmsar kilo
vermlştlr. Diler taraftan öğrenildiğine grup hudut civarında Alman tecemmll- luk çıkanlması muvafık olup olmtyaca
Cilre yann bblııe l~dan SUllra Av- !erine ve asker!. hedeflere taarrm etmiş- ğı hakkında tetkiklerde bulunacaktır. 
nQlll barlıt karşısında Japonyanın duru- tl Bunlardan ikisi mllstesna geri kalan- ___ _ 
mu !ıııkkmda hllklimetin bir beyanna· !arı avcılarımız tarafından tahrip edil
- ııeşretmesine lntimr edilmektedir.. nrlştlr. 
Buna lııtizaren büldlmet ve ordu erkA
m araınnda toplantılar yapılmaktadır. 
Başvekil Prens Konoye hariciye na

zırı B. Matsuoka, dahiliye nazırı, ordu 
ve donanma ve genel kıırmay erkilnı bu 
~örü'lmelere iştirak etmişlerdir. 
İNGİLİZ VE ALMAN ELÇİLERİ
NİN l\ICLAKATLARI 
tn;:illcre büyük elçisi bu sabah hari-

ciye miisteşariyle görüşmüştür. Mülakat 
40 dakika sürmüştür 

Domei ajansı tarafından bildirildiğine 
göre SovyP.t - Alman muhasamatına ait 
rralfıınat teati edilmiştir. Dün Alman 
büyük el~isi de B. Matsuokayı ziyaret 
etmirti. Bu sabah ta büyük elçi başve
kille bir müddet tekrar görüşmede bu
lunmuştıır. 

ALMAN HOCUMLARI 
D. N. B. Ajansı başka bir telgrafında 

su mal(lmatı vermektedir: Pazar günü 
Şafakla beraber Alman hava kuvvetleri 
KD Oır tmıır= hımı'lıl'!aırma 
erici .iırr'l>e'l.,r milirrıımtlr. Alman Sırvas, 
tahrip ve pike ~ düşmanın 
tayyare mcydanlany'le tesisatını 'nhrip 
etmişler, bir çok tayyare hang3rlarıı11. 
barakalarını ve çadırları bomba ve mit
ralyöz ateşiyle tahrip etmislerdir. M uh
telif yerlerde motörlü kıtalara ve zırhlı 
teşekküllerle cephaneliklere, demiryolu 
şebekelerine, topçu mevzilerine ve im
tihkamlara taarruz edilmiş ve bunlar 
her çapta bombaların isabetiyle t.'lhrip 
edilmiştir. 

plajları Çeşme kaplıca ve 
RASiM PALAS OTELi 

28 Haziran 
Cumartesi gÜnÜ açdacaktır. En mükemmel btirahat yeri ve ..ı.hi boınyolar 

RASiM PALAS OTELtDtR. ,,. 
a • • - - -

Gelenler. GidenJep 
Konya mebusu B. Fuad Gökbudak 

lstanbula, Aydın mebusu B. Nazmi Top 
cuoğlu Aydına. iş dairesi müfettişi B. 
Refik Ankaraya gitmislerdir, tapu mu
hafaza mıntaka müdürü B. Lütfü Semyü
cel şehrimize gelmiştir. 

-------
ZABITADA 

Bir araba fıazası-
Alsancakta Şehitlerde Ali oğlu İsmet 

ile Ali oğlu Numanın idarelerindeki ara
ba Hasan oğlu beş yaşında Kenana çarp
mış, çocuk yaralanmıştır. Her iki ara
bacı yakalanmışlardır. 

Fena bir luırefıet 
Karşıyakada Selim sokağında Abdur

rahman oğlu 17 yaşında Cahidin on beş 
yaşında bir kızı iğfal ettiği zabıtaya şi
kAyet edilmiştir. Cahit hakkında kanuni 
muamele yapılmaktadır. 

Boynundan vaPdu.. 
Ödemiş kazasının Bademli köyünde 

bir yaralama vak'ası olmuştur. İbrahim 
oğlu Mehmet Gönen ile Mustafa oğlu 
İsmail Keçe rakı içerlerken sebebi anla
ştlamıyan bir kavgaya başlamışlardır. 

Mehmet Gönen bıçakla İsmail Keçeyi 
boynunu sol tarafından ağır surette ya
ralamıştır. 

Yaralı Ödemiş hastanesinde tedavi al
tına alınmış, suçlu yakalanırustır. 

• ddetli zelzele oldu 

Değirmenderede bazı 
hasarat vukua geldi 

Zelzele fıazalaPda da Jıi ssedildl, fll~ IJir tarafta 
fliifrrsçe .zqiat haller alınmadı.. 

Dün öğle üzeri saat 11 raddelerinde 
şehrimizde şiddetli hir yer aaı:amtw ol
muşhır. Hasar "" zayiat byded:ilme
miştir. 

Zelzele ayni -da vı1iy.-.U ka
zalarında da hissedilmiştir. 

Sarsınb bilhassa Değirrnendere nahiM 
yesinde pddetli olınuı ve on saniye ka
dar devam ederek bazı hasarlar vukua 
getinniıtir. Nahiyenin mektep binaıiyle 

köy odası oturulamıyacak hale gelmif 
ve diğer binalarda da bir kıoım çatlak
lıklar husule gelmiştir. 

Yine dün Dilcilide 5. Bayındırda 3. 
Tirede 2. Cumaovasında 4, Seferibisar
da4, Menemende 4, Karaburunda 3, 
Urlada 5, Foçada 6 saniye süren saraın· 
tılar kaydolunmuıtur. 

Değirmendereden baıka yerlerde ha
sar olmamı ıtır. 
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F nara gelenler büyük 
kolaylık görecekler 

Vapur ve tren seferleri şimdiden tanzim edUi· 
yor, ücretler de acUZM 

1941 lzmir enternasyonal fuan mü• seferler ihdu olunacak. latanbul - Ban
nasebetlyle devlet demir ve deniz yol- dınna ııürat postası ikiden dörde ve b
lannda yolcu ve qya nakil ücretlerinde mir • lıtanbul arasındaki ıürat poatalan 
geçen oenelerde yapılan tenzili.t bu se- da ikiden ilçe çıkanlacaktır. Bu arada 
ne de aynen cari olacalı:tır. Fazla owalı: ara postalanna devam edilecek ve ıa
denl:ı: yollannda, lotanbuldan lzmire ka- yet bu seferler de bir kifayetsizlik görü
dar olan mıntalcada fuann kapanacağı lii.ne aynca illve 1eferler yapılacaltbr. 
güne kadar lzınlre gelecek postalar için Vapurlara iatiap haddindea fazla 
tenzilatlı bilet ıatıpna devam edilecek. yolcu hiletl lı:e•ilmemesini temin için ali
dönllf biletleri fuann kapanmasından kadarlara olmdiden emirler verllmlt. 
on gün sonraya kadar muteber olacak- vapurlara giriş ve çılntta izdihamı ön
tır. Fuar miinasehetiyle yeni katarlar ve ]emek maksadlyle lüzumlu tedbirlerin 
lzrnire civar mahaller için muntazam alınması da ,imdiden kararlqtınlm,.ırr. 
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Valimiz dün 
Ankaraya ~tti 

Bu vıl zevtin 
çok bol olacak 

So11yetlerle Almaniar 
masındafıl 

mııllarebedir
uAKK.ı OC\.KOl:LU 

( Baştarafı l. el Sahifede ] 

Bu takdirde mihver uzun sürecek bir 
harpta da mukavemet imkinlımm elde 
ede.:ek demektir. 

Resmi notalarda bir çok şeyler söy
lenıniştir. Daha da söylenecektir. Beyaz, 
kırmm, yeşil kitaplar neşrolunacaktır .. 
Fakat Sovyet - Alman harbmm hakiki 
sebepleri yukanda iuh edilen sebepler 
olmaktan knrtarılamıyacakbr • 

Zin hakikat budtır .. 
Şimdi meselenin ehemmiyeti Napolyo

nun başaramadığı Rus seferini Alman
yanın muvaffakıyete isal edip edemiye
ceif keyfiyetidir. 

Ortada bir kuvvet müvaunesidiği 
mevzuubahis değildir. 

Daha harbın ilk ~erinde Battıktan 
Karadenhe bdar iki taraf müsavi kuv
vetleri bışı karıpya koymuşlardır. 

Sovyetler pfil avlenmamışlımlır. 

Moııkova böyle bir turrmu -- bek
lediii için askeri lumrlıklarmı da cına 
göre yapmıştı. İki tarafın motör ve tank 
kuvvetleri diinyanın en büyük devle
tinde mevcut olabileeelderin üstündedir. 

Sekiz on milyon insanın karşı bışı 
boğazbışacağı bu malwebe şüphe :rol<· 
tur ki dünyanın en genis askeri hare
keti olacaktır. Elbette ılhTanm ma
kadderab Uı:erinde ma-lr cılaeak bir 
hareket, bundan daha küçük ölçüde ola· 
mazılı. Bütün diinya -.klıı ı.. lıolaş-
111anın neticesini bekliyor. Çllrçllln lle
diı; RJÖİ ı.. mücadele ı.a harbm en mil• 
hilll ılOnüm noldasuu ™1dl ediyor. 

HAKKI OCAKOGı.U 

Bil' fıtiDPil ukUI edUeeek 
Vi!Ayet damrt encümeni dün vali mu

avini B. Ekrem Y alçınkayanın rebliğin
de toplanarak rlimameslnde bulunan 
maddeleri gilrüşınilş, Tire - -Çatal yolu 
iltlsakmda bulunan Hilseyin ağa köprll
sUnUn UAve inşaatla daha mükeınmel 
bir hale konulmasrnı karar altına al
mıştır. 
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Valimiz B. Fuad Tuksal dün •abahki Ege bölgesinin 1941 ytb zeytin mah- -

Afyon treniyle Ankaraya gitmiştir. sulü mütahassı•lann söylediklerine gö- ~ Yo/elama yaptırmı• § 
Bir kaç gün Ankarada kalacak olan re çok verimli olacaktır. = b / = 

B. Fuad Tuksal h•» vilayet işleri haktn· Mahsul ha.talıksızdır. Zeytin mü ... i yan ya ancı ara l>e i 
da veki.letlerle temaslarda bulunacak- tahsili vaziyetinden pek çok memnun- = k b • / = 
tır. dur. s •eo e tci ı er ere i 
... ;;:eı>:set::c:.0ı:e-:l" :>'!1~oa~oc:ıc:o:::c: .. ıa=ı=ıc:cccıc:=======ocı:c:=::ıcı: :a::ı! §izMİR fK i 

Suri yede Müttefik· Sovyet elçisi Finlan. §BF.si B!~~c.~!':L şu.~ 

' 

"J ı · / d · d / d E 1 - Yabancı 941 ihtiyat yoklama-E er ı e t yor ar ı ya an ayrı ma ı E sını yaptırrnıyanlar karara bağlan- ı; 
1 RoPtn••fı 1. c; Sah Hede 1 r Baştarafı 1. ci Sahifede l § mak suretiyle yabancı şubede ~ 3 

Vişi, 23 (A..'ı) - Suriyedeki vazi- Helsinkide gece yarısından sonra ha- :; !andığından bu gibi yabancı eratın E 
yet hakkında Viside neşredilen tebliğ va tehlikesi işareti verilmiştir. 25 daki· §!şubeye müracaatleri, aksi takdirde:; 
cumartesi akşamı ~amın Fransızlar tara- ka sürmüştlir. Dün Apuda yirmi dakika :; takibata maruz kalarak iş ve güçle- E 
fından tahliye edildiğini ve harekatın süren hava tehlike işareti verilmiştir. § rinden mahrum edilecekleri.. E 
Suriye çölüne sırayet ettiğini bildirmek- Hiç bir bomba atılmamıştır. § 2 - Şubeye elbise gelmiştir. Evra·§ 
tedir. Günün bariz vasfı budur. Kisve Helsinki, 23 (A.A) - Ak4&Dl saat § kı tekemmül etmiş sevk~ tAbi era- § 
ve Şam civarında 1 3 gÜn muharebeden 20 ye doğru Sovyel elçiıi hariciye nazı- ;: tın acele şubeye gelmelerı, aksi tak- :; 
sonra Fransız kuvvetleri adetçe ve si- n Vittins tarafından kabul edilrniıtir. E dirde haklarında kanuni muamele ~ 
lahc• Ü•tün düşmanla karşılaşmışlardır. Mülakı<hn neticesi hakkında henüz hiç 5 yapılacai!ı ilfuı olunur. §! 
İngilizler Şamın cenubi şarki mahalle- bir haber nqredilmerniıtlr ;: ORTA EHLİYETNAMELİ = 
!erine ve tayyare meydanına eri,mişler- - ;; HİZMETLİLERE S 
di. Bu harekatı Müsliimanlann mukad- larda kanşıklı hava faaliyetl olmuştur. ;:tzMİR YABANCI ASKERLİK $U-:; 
des ~ehir telakki ettikleri Şam şehrini Harekabn hidayetinden beri düşmandan EBESİ BAŞKANLIÖJNDAN : § 
masun bulunduracak derecede uzak tut- 15 00 esir aldık. Fransız hava kuvvetleri § Orta ehliyetnamell kısa lıWnete t&- 51 
mak imk~nı görülmemesi üzerine şehrin lngiliz kuvvetlerine karşı bütün cephe- :; bi mükelleflerin yedek sub_ay hazır. S 

:; !ık kıtasına sevkedilmek üzere 26/6 3 
tahliyesi emredilmiştir. Fransız kuvvet· lerde faaliyetlerine devam etmektedir. § Ml tarihine kadar şubemize müra- 3 
teri şehir dışındaki mevzilerde yerleş- FRANSIZ MUKA VEMETI ŞiDDETLi E caatleri il~n olunıır. 5 
mişlerdir. Kudüs, 23 (A.A) - KudUoteki a&- :; * :; 

GARBI SURIYEDE keri sözcü Mercüayun etrafında muhte- ~YEDEK SVBAYLARJN:!,.-
Garbi Suriyede mukavemet devam lif noktaların Vişi kıtalan tarafından 

etmektedir. haktan gelen mühim lngiliz siddetle müdafaa edildiğini bildlnniıı- § YOKLAMASI E 
kuvvetleri hududu geçmişler ve Tedmü· tir. Sehrln şarkında dikenli tel ÖTğiileri § İZMİR .ASKERLİK ŞUBFSİ BAŞ.§ 
re doğru ilerlemişlerdir. Bu hareket der· te•i•" edilmiştir. Muharebeler Fransızlar S KANLIÔINDAN ı E 
~al tevkif edilmiotir. Fransız hava kuv· ve Avusturalyablılr arS!ında devam et- E Sin harici olmayıp şubemizde ka- § 
vetleri düşmanı bombardıman etmişler mektedir. Diğer taraftan Kunaytere ko- E yıtlı bulunan ve 941 yoklamasını E 
ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Bu lu şimale dcfru ve memnuniyet verici § yaptırmamış yedek subayların 30/6/ 51 
hava faaliyetiı-.e bu saboh t:ı fasılasız de bir t~·zda ilerlemektedir. 5 941 gününe kadar yoklamalarını;; 
vam edilmiştir. Şarkta Fransız kuvvet· Şamın şimalinde Mezeh etrafında ha- § yaptırınadılrlorı takdirde 1076 sayılı§ 
!eri Ebükemali peeri almışlardll". zı muharebler olmuştur. Sahil mıntaka- 3 kanunun onuncu madd""l mucibin· 3 

HAVA F AALtYETI sında hiç bir muharebe kaydedilmemiıı- § ce cezalanarakları illin olunur. § = ::ı Cenubi Llibnanda ve diğer mıntaka- tir. ;:ııı "ıP"'JIH• "'' .• ,.,,, '''" ' "" • tlllllHlll: 

Memduh o sene tıbbiyenin 3 CÜ sınıfına alem teressüm ebniş bulunuyordu. Hu
)l"eçmişti. Artık yarı dnktor sayılabilir- kuk fakültesine yazılmıştı. Müddeiu
di. Hastı nelere devama ve dört ay son- mum! olmağı dUşünüyordu. Seneler 
raki ilk doktora için derslerine simdi- arızasız geçti ve dört senede diplomasını 
den hazırlanmai!a baslamıştı. Çok ·mem- aldı. Ask.,rlik ve staj mUddeti de nor
nun ve neşeli idi. M:istakbel me.<le~inln mal şekilde sona erdL 

r 
kimdir? Ve onu kim bulup müstahak 

1 
• " 1 ·ı olduğu cezayı verecektir? • ff J K A Y f • Ahmet hıçkırarak ağlamağa ba~la-

m,.tı. Sonra hocasının önünde gfu! yaşı 
--------------·~---------------· dökmekten utanarak çıkıp gitti. Abme-

tiyere bağırdı: 
- Bunak herif! Demindenberi fişimi 

elinde evirip çeviriyorsun. 34 numara
daki paltomu versene artık ... 

Ve kolundaki genç kadın•n kulağına 
eğilip vestiyeri işaret ederek: 

S:ltafatlı rem71 olan Dr. harflerini her * 
gün ho< kaldığı zamanlarda mütemadi- Seneler geçmiş, Memduh evlenmlş ve 
yen ismiyle birlikte bir kl'''1da karalı- çoluk çocuk sahihi olmuştu. Müddeiu
yor vr bu Dr. Memduh k0llmefoıini mumt Memduh mesleğinde epey şöhret 
gchnekten büyük bir zevk alıyordu. kazanmış, adilane iddiaları halk arasın~ 

Bir gün hastnnede ko~uşlardan bi- da anlatılır ve ismi hürmetle anılır ol. 
rinde hir kızcağızı dalgın yatarken gör- muştu. Mesleğinin 20 inci senei devri
dü. Çok acıdığı bu hastayı itina i!r te- yesini ikmal ettikten bir hafta kadar 
d•vi e!timıeği kendisi için borc bildi. sonra bir glin iddia makamına oturan 
Has!~bakıcılardan izahat alarak hemen Memduh suçlu sandalyasında kendi oğ
o hıısta ile alakadar oldu. Ertesi gün !unu gördü. Hakimin mutat suallerine 
ha3tiıneye geldiği zaman ilk isi bu has- suçlunun verdiği cevaplardan sonra za
tayı ziyaret etmek istemek oldu. Lakin bıt katibi, daha bir kaç saat evvel işlen
yatağı bomboş buldu. Hatırına gel•n miş olan bu meşhut suçun mahlyet'ni 
yegane ihtimal hastanın başka ko((usa şöyle okudu: Suçlu Vahit hnılisine 
kaldırılmıs olması idi. Bunu has!abakı- ihanet eden maşukasının yeni Ar.-kını 
cıdan sordu. Aldığı cevap şu oldu: ağır surette yaralamıştı. 

- O hasta gece saat 2 de öldü. Söz sırası müddeiumuın!ye P•lmiş!i. 
Memduh bircl,en irkildi. ttç senedir Yerinden ağır ağır dowulan Memduh 

tıbbın da bazı ahvalde aciz kalabilece- suçluya münasip gördüğü cezayı söyll
f!ini hiç düşünmemi.ti . Müthiş bir sı:- vecek yerde samünin ve heveti hakime
Jt-utu hnyale u."inyarak ~f'rl adımlar?o nin hayret nazarları aras,nd~ m0slı:'~in-

!I~ omduhnn o. dP"tı i'1:lfa ettiğini büıfırai. Muhakeme 

Bir Mes'ııliyet Hissi 
diyordu. Bu ve müteakip celseler çok 
heyecanlı geçti. Son celsede heyeti ha
kime, sabık müddeiumuminin ikna edi
ci mUdafaası karşısında Vahidi beraot 
•ttirmek mecburiyetinde kaldı. Bu ka
rarı müteakip Memduh ta bir daha av
det etmemek füere adliyeyi terketti. 

Kendisine fakültede hukuku med.eni
ve kUrsüsUnü teklif ettiler. Kabul et
medi: 

- Tesir altında kalarak adaleti lavı
kı veçhile tevzi edemivecekleri mn~~k
kak olan kimseleri okutmak istemem 
-liyordu. 

* Memduhu şimdi lisede sosyoloji mual-
limi olarak görüyoruz. Yeni vazifesin
den memnundur. Talebeye not takdir 
etmek. iddia makamında adalet tevzi 
etmekten ~ok daha kolaydır. S•ncler 

le""nde de 

diler. Derhal odasına almalarını söyle
di. Gelen, masum ve mUteessir çehreli, 
fakir giyinmiş biri idi. Ahmedi tanıdı. 
Oç gün evvel ikmal imtihanında hiç bir 
şey söylemediği için onu sınıfta bırak
mıştı. Her halde şimdi hocasına küfret
mek Uzere gelmişti. Lakin umduğu g'Li 
cıkmadı. Ahmet sük<ı.netle ve gözleri 
faşararr:tk anlattı: 

- Bu sene son sınıfta ikinci senem 
idi ve siz bu sene de sınıfta kalmama se
bebiyet verdiniz. Artık tahsilime niha
yet veriliyor, mektepten koğulacağım. 
Sizde kabahat yok, bilemedim ve beni 
bırakmakta haklısınız. Fakat benim de 
kabahatim yok. Zira imtihana girece
;;ıın günün gecesi, beni varlığiyle le.sel
li eden yegfuıe sevdiğim annem can çe
kişiyordu. Sabaha kadar onun yanın
dan aynlamadım ve bu haleti ruhiye 
i inde imtihana <?eldim. O h•lde benim 

din sualleri Mem<luhun nefsinde ceva
bını bulmus ve Memduh elim bir vic
dan azabın{n tazyikk5.r buhranı içine 
gömiilmfürtU. 

Bu krizden kurtulur gibi olduğu bir 
llnda yaptığı i' derhal istifanamesini ya
zıp imz•lıyarak hizmetçisiyl~ mektep 
müdürüne göndermek oldu. Akşam 
üzeri müdür başta olmak üzere ken<li
sini seven bütün muallim arkadaslaı1 
ziyarete geldiler, bu fuı1 iftirakın ne<Ien 
mütevellit olduğunu sordular ve tekrar 
vazifesine avdetini ısrarla istediler. 
Memduh: 

- İhtiyarladım, kPndimi yorgun his
sediyorum. Artık c•lışamam diyor, et· 
variyle bütün ısrarların beyhude o!~u
i!unu anlatmak istivordu. Evden ayrılır
ken müdür ark•<fa•larına yavaşça: 

- Her huyu iyidir. Lrudn şu me,lek 
istikrar.mi ığı bütün faziletlerini sıfıra 
indirecek kadar fena bir adetidir diyor
du. 

* Bir balo sabahı... Salonu terkeden 

- Beni sınıfta bıTakan sosyoloji bo
ca'!! dedi. 

Meonduh muallimliHen istifa edinoe, 
kendisine ruhuna uygun bir maslek te
min edemiycn rliplon1B..!mt bir kenara 
fırlatmı< ve birikmiş bir miktar para.•ı 
ile bir i-nurtdPt calışnıadan gccinip git
mi~ti. Lakin zaten pek mahdut olan bu 
serveti dP tHk,,.nince çalısrnak mecburi
yetinde kalmıs ve bu uzak vilayete ge
lerek bu isi bulabilmişti. 

Yeni isinin daha ilk günü uğrad1~1 bu 
ağır hak;ret Memduhu birdenbire sars
m1ştı. :Rcışını sesin geld!·ği tarafa çt"vir
diği valnt Ahmedi tanıdı. !şte eski talo
ı, .... si, i..:tj1-ba]in!n mamuresini yık.ırak 
kendisini rnk•' altında bırakan :;ahsı 
hizzat bulmu-ş ve ona tnli"'"rhrık old11ğu 
ceznyı vermiı:;1i 

Memduh rok momnundu. Diploması
nın senelere~ temin edemediği idMl 
roP~leği artık bulmuı:;tu, GF>rce iz7e-ti 
nef!=ıi 7P.clf"1f"nmi~ti ve 7r.de1enPC'~1tti. Fa
kn.t k-imseyı:- h:lf'\,.,..k, bi'~i ·preı .. tenalık 
etmiyel"ekti ,. . ., H::1v~1•ı. kcr1 -t· 1 ~U ~ey 
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tZMIR BELEDiYESiNDEN : 
ı - Mezbaha idaresine bir adet 

amonyaklı kunıpresör ve teferrüabnın 
satın alınması , yazı işleri miidürlül':ün
iteki şartnamesi veçhile bir ay müddet
le pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen 
bedeli 12000 lira, muvakkat teminatı 
900 liradır. Taliplerin teminatı öl!leden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
rile pazarlığa Mirak için 25-6-941 tari
hinden (4-7-94l dahil) t.arihine kadar 
hafi.anın Paznrtesi Çarşamba ve Cuma 
gilnleri saat 16 da.

1 
ı;:oncilmenP mtirneaat .. 

lan. 
2 - İtfaiye otomobillerine senelik 

1150 teneke. dökme benzin satın alın
mRsı vazı işleri müdiirlü~ündekl sart
namesİ veohile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 4975 lira, 
muvakkat teminatı 373 lira 15 kuruş
tur. Taliplerin teminatı öi!leden evvel 
ihale tarihi olan 25-6-941 Carsamh• gil
nü saat 16 da encümene mürııc,.thrı. 

10-14-16-24 (1291) 
1 - Dariilacewye 800 kilo dana eti 

alınmrun yazı i•leri müdürlii~ündek' 
şartname'! veçhile bir ay mUddetle pa
~arlıi!a bırakılmıstır. Muhammen bedeli 
240 lira muvakl~at teminatı 18 liradır 
Talirlerln teminatı öğleden evvel İş 
bankasına yatırarak ıın 1941 tarlhin
i!en 2117 /941 (dahil} tarih;ne kadar haf
tanın Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 
gllnlerl saat 16 da encllmene m!irooaat-
ları. 

! - Darillacezeye senelik 8000 adet 
tek tip ekmek satın •lınması ya~• l<le
ri mUdUrlilğündeki şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlıb bırakılmı'l
lır. Muhammen bedeli 960 Ura muvak
kat teminatı 72 liradır. Taliplerin temi
natı öğleden evvel İş bankasına yatıra
rak 1117 /941 tarihinden 2117 /941 (da
hil) tarihine kadar haftanın Pa•.arte<i 
Ça"lamba ve Cuma gUnlerl q~at 16 "" 
encUmene mHracaatlan. 

S - Darllla~e senelik 22 kalem 
erzak satın alınması yut ~lerl mUdllr
lUıtU.ndeki şartnamesi veçhlle bir ar 
müddetle pıızarlıl!a bırakılmutır. Mu
bammetı bedeli 1414 Ura muvakkat te
minatı 106 lira 5 kuruştur. Taliplerir 
leminııtı ~eden evvel İş bımkuınP 
7atırarak 11/'1/941 tarihinden 21/'J/941 
'(dahli) tarihine kadar haftanın Paur
tesı, Ça,..,.amba ve Cuma günleri encll
lnene mllrııcaatları. 

24, 28, 5. 9 (2.134 (1403) 
1 - On! santral tamir atölyesine llA

"" .-..Uecek kısmın iıısaası yazı işleri 
mUdUrlUl!llndeld keşif n şartnamesi 
veçhlle 30/6/941 Pazartesi ıııınn saat 
18 ya U%8tıhnıştır. Keşif bedeli 7555 li
ra M kıırtıf muvakkat teminatı 566 lira 
70 kunı~tur. Taliplerin teminatı öJ:le
i!en evvel İş bankasına yatırarak m~k
bıttlartyle tayin. edilen gün ve saatte 
encll.mene mUracaatları. 

! - Otobfis işletme dairesine 8 ton 
motor yaıtı satın alınması yazı l<lori 
mlldUrlllğllndeki şartnamesi veçhile 
30/6,1941 Puariesi gllnil. AAat 16 ya uu
tılmıştır Muhammen bedeli 4POO lira 

ıoıtı 

···················~··················· : ANKARA RADYO.Sil : . - . 
: BUGtlNK() PROGRAM S -········ -- ......... . 

7.30 Program ve memleket saat aya
rı. 7.33 mUzik (Pi.) 7.45 ajans haberleri 
8.00 müzik 8.30/ 8.45 evin saati 12 30 
program ve memleket saat ayarı 12.33 
müzik türkçe plaklar 12.45 ajans ha
berleri 13.00 müzik (Pi.) 13.15 müzik 
türkçe plaklar 13.30/14.00 müzik (Pi.) 
18.00 program ve memleket saat ayarı 
18.03 müzik fasıl sazı 18.30 konu~ma 
memleket postası 18.40 mUzik (Pi.) 
19.00 konuşma (yuva saati) 19.15 mU
zik radyo salon orkestrası 19.30 memle
ket .saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
müzik radyo salon orkestrası 20.15 rad
yo gazetesi 20.45 müzik radyo salon or
ke.stra.ı 21.00 ziraat takvimi ve toprak 
ınahsulleri borsası 21.10 müz.ik (Pl.) 
21.30 konuşma 21.45 miizik klasik prog
ram 22.30 memleket saat ayarı ajan.< 
haberleri borsalar fiatleri 22.45 müzik 
(Pi.) 23.25'23 30 yarınki program ve 

-------
İNCİRALTINDA 
BİR HADİSE .. 
İnciraltı plajında bir gaz'noda içlikle

r! rakının teı;iriyle 5.dabı umuıniyeye 
ve nizamı içtimaiyeye mugayir hareket
te bulunduktan iddia edilen şoför Ta
bir oğlu Mehmet Lütfü Olgun ile hyas 
oğlu Enver meşhut suçlar kanununa 
tevfikan adliyeye verilmişlerdir. 

~ ı ili 111 ili t ııı ili ı ııı m 111iliıım11111111111111111111 n '§ 

="D k "l = § n tı o aranıyor,,~ 
~ iyi Türkçe ve lngilizce bilen tam ~ 
: tecrübeli bir Türk bayan daktiloya ;: 
E ihtiyaç vardır. Fransızca da bilen§ 
i tercih edilecektir. Bonservislerle § 
:; Turan da T uryağ fabrikası müdüri· E 
§yetine müracaaılan ( 1 402) 1-6 § 
::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

AKHiSAR BELED!YESINDEN: 
Akhisar Belediyesi tanzifat ~!eri mn

teahh!tliiti 9500 lira bedeli mubammeru 
üzerinden yeni baştan kapalı zarf usulü 
ile rksiltmeye konulmu.tur. 

28/8/941 tarihinde saat 11 de ihaleti 
yapılacak olan bu i$I! istekli ol.anlann 
tarıfatı kanuniye ~ile Akht•ar Bele
diyesine mllraeaatleri illn olunur. 

·ıs - 18 - 21 - 24 2179 (1345) 

muvakkat teminatı 360 liradır. Taliple
rin teminatı ö~leden evvel iş bankasınn 
vatırarak makbuzlariyle tayin edilen 
gün ve saatte encümeni' müracaatları. 

3 - Zabıta memurlanna 83 adet kas
ket yaptırılması işi bir ay müddetle pa-
7.arlıj!a bırakılmıııtır. tık pazarlıii• 
27 /6/941 Cuma günü saat 16 d.a yapıla
caktır. Muhammen bedeli 220 lira mu
vakkat teminatı 16 lira 50 kurtı•!tır 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İ• 
bankasına yatırarak ınakbuzlariyle ta
yin edilen gün VP. :;aatle encümene mU-
raoaatl:ırı. 2334 (140~) 

YENi A.SIR 

İstanbul sıhhi müesseseler arbrma ve eksiltme komisyonundan: 

Cinsi 

Ekmek 

Karaman 

Dağlıç 

Kuzu 

Sıiıır eti 

Süt 

Kilo Yoirurdu 

Mutbak Yumurtası 

Giinlfık Yumurta 

Sade yajb 

Zeytin yağı 

Zeytin danesi 

Beyaz sabun 

Yesil aııbun 

Tere yağı 

Re~el 

Kuru kayısı 

Kuru Fa~ulye (Horoz) 

Nohut 

Pirinç 

Ye~il mercimek 

Kırmızı mercimek 

Kuru Ozllm 

Kuru bamya 

Kuru barbunya 

Soğan 

Patates 

Bulgur 

Soda 

Domates salçası 

Tuz 

Kesme şeker 

Tnz seker 

Makarna (lnnikli) 

Şehriye (İrmikli) 

Azı Çoğu 

730,000 917,000 

56,500 78.000 

78.000 104,000 

8,800 14,900 

157,000 214,000 

153,000 185,000 

9,500 16,000 

10.000 19,000 

240,000 380,000 

170.000 22fl.000 

30.800 41,600 

20,800 ::1,100 

9,125 14,650 

2$,400 84,000 

11.200 17 750 

4,440 5,915 

4.600 6,750 

6,500 ~.\JOO 

35.300 46,800 

23,920 80,900 

78,200 111,500 

1,000 1,800 

10,580 16,150 

14,600 19,400 

50 150 

16,{100 2!J,SOO 

H.500 53,750 

80,500 114,000 

41,300 46,800 

16.600 22,200 

2,300 3,325 

21.000 25.!lOO 

4,000 6.~00 

5",4(\() 82.000 

Kilo 

• 
c 

c 

• 
• 

Adet 

Kilo 

Adet 

c 

Kilo 

c 

c 

• 
c 

c 

c 

• 
• 
• 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

• c 

c 

c 

c 

• 
c 

• 
« 

Muhammen flııt 
Kr. Sa. 

12 75 

50 

55 

58 

42 

18 

8 

25 

2 

4 

145 

70 

40 

45 

30 

160 

60 

85 

30 

80 

8'1 50 

26 

18 

120 

20 

ıs 

08 

25 

05 

48 

26,150 35,000 c 36 

17,480 23,676 c 84 

Teminat 
Lira kr. 

8768 87 

15189 lli 

2949 76 

1245 00 

4524 00 

3619 H 

1018 56 

8964 7! 

2983 61 

1841 S'1 

Şartname 
Bedeli 

585 

10 ll 

111 7 

o 

8 O! 

2 42 

o 

1 99 

o 

Şekli 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kaııalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

ıra,,atı 

K&11alı 

SAHiFE J 

Eksiltme tarihi 

25/6/941 Çarşamba Saat 15 

25/6/941 Car,amba Sut 15,SO 

27 /6/941 Cuma Saat 16 

27/6/941 Cuma Saat 15,30 

2/7 /941 Carsıımba Saat 15 

2/7 /941 Carıamba Saat 15,SO 

!/T /1141 Çarşamba But ıs 

4/1/Nl Cuma Saat 16 

9/1 /941 Ca~m.ba Saat 15 
Sıhhi mües~eselef' Clf'tt ... ma ve eflsiltme Ko- Pirinç unu 4,950 6.550 c 92 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mls)?omı Reisliğinden : Nişıısta 2.100 s,550 c so 
1 1 Hu:lran 941 tarihinde Sontelgraf ve 
11,20 Haziran 941 tarihli Anadolu ve Kuskus (İrmikli) 600 850 c 36 
il. 1 S, 20 Haziran 941 tarihli Ulut TC 

IS Haziran 941 tarihli Aktam ve lrmik 900 1.451} c 30 
IS Haziran tarihli Y. Asır gazetelerinde neşrolunan hastahane ve aıhhi mü- ::======;:======:;:=;:;;;===~~:;:======~~=============="=======:============== 

-..selerln 941 mali senesi ihtlyaçlan hakkındaki ilanda Karaman etinin mu· Beyaz peynir 15,050 24,850 c 60 
187' S8 kapalı 9/T /941 Carşamba ııaat 16 lıammen fiatı 50 kuruş nlacağı y~rcle sehven 60 kurut olarak neşredildiği gö- ---------

2
-,

9
-

0
-
0
----------------

rülmüıtür. Keynye< tashih olunur. 2312 ( 1408) K.ı••r ııevniri 5,900 100 
7:7.=.=::::==:===::=:=~~======::================================== 

BoPnoua Belediyesinden : 
1 - Su teU...tı için aşağıdaki malz~me satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedli 899 liradır. 
J - Açılt ebil.tme 9/7/941 çaqamha günü saat 16 da Bornova b•lediye· 

olnde yapılacaktır. 
4 - Muvakltat teminat 68 liradır. 

Malzemenin cin~· Adet 
Fi. 
beheri 

Ka lvanlzli Söke<; l 00 16 
Kftlvanlzll Ma.,.n 200 Muhtelif 
Nin!I v~ dubl nipll 100 c 
ValRi v• ko•eleli pirln-; ~,,..,. 100 c 
Ku,.,.un boru behn metT-.1 2.50 kilo~OOkilo 60 
Regar beheri 5. ~ kiloluk 50 ıulet 90 
Beton künk 12.5 tantimlik50 ~. ho~· l 00 25 
Kolye bilezik muhtelif 30 250 
K....,,.,. 300 kilo 40 
Clmento 50 torba 140 
Mi12yo boy;o 10 kilo 120 

M. Kıymeti 
Lira kuruı 

16 00 
26 00 
16 00 

190 00 
300 00 

45 00 
25 00 
75 00 

120 00 
70 00 
12 00 

699 00 
5 - Şeraiıi anlamak ietiyenlcrin b lediye riyuetine müracaatları . 

24 27 30 5 2313 (1406) 

V"lciyet Daimi Encümeninden: 
Urla • Bademler yolunun 2 ve 5 ;nci kilometresindeki ahsap 3 ve 6 metrelik 

menfez ve köpril tamiratı 1640 lira 6 bırus kes:.f beddi ile 1816/1941 tarihinden 
itibaren ıs .. ~ m~ddet~~ acık eksiltme ye ko,.;ulduğuni!an istekliler';Jl 2490 sa· 
yılı yasa hükümlerıne gore hazırlıyao~k ı.m teminatlan ile birlikte 3 temmuz 
1941 pel"'embe ııünü saat 11 de vilJ\yet daimi encümenine baş vurmalan .. 

8 - 24 224.'l (L~G7) 

tsıanJJal Beledive"'inden : 
8ejiktaş Dolmabah~ ile Maçka arasındaki yaruldun vt- ,atr Nedim cad

de•İy)e lhlamur aanındaki Nü>hetiye c ddelerinin •'>•e ve adi kaldırım İnşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltm•yc konulmuştur. Ke!lif bedeli 19987 lira 66 ku
ruş ve ilk teminatı 1499 lira 7 kuru~tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık iJleri 
genel, hususi ve fenni şartnameleri ve buna müteferri diğer evrak 1 00 kuruı 
mukabilinde belediye fen İ4leri müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 27/6/941 cuma günü aaat 15 tc daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün evvel be
lediye fen i,!eri müdürlüğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet ve 94 1 yı
lına alt ticaret odası vesikalan imzalı şartname vesaire ile 2 490 numaralı ka· 
nunun tarifatı çevre.inde hazırlayaeaklan teklif mektuplarını ihale günü aaat 
14 e kadar daimi <ıncümene yenneleri lazımdır. 12 16 20 24 21 19 ( 1 315) 

izmiP inhisaPICll' BC1$ MüdiiPlüğiinden : 
B.- müdürlüğümüz ve l:rim!r ütün fabrika91nca 941 mali yılında yapılacak 

JTian ı ıil ve yaprak tütün ~andık ve balyalariyle makine aksamı. bot zuruf ve 
aair eşva nakliyatı 917 /941 tarihine müsadif çar.amba günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere yirmi gün müddetle pa>arlı{ia konulmuştur. Muhammen bedel 
tutan 19463 muvakkat teminatı 1461 23 liradır. isteklilerin tayin olunan 
gün Ye Hattıe ba .. müdürlüğümüzdeki k"'.....,;~ .. ">"lrt müraauııt1ıııın. 

2Q 24 2217 (1375) 

- ~-- - - . t- . 

Rı~ht Müe~lerin 1941 ~fol! vılı ihtiyııçlan olbahtaki şartname ve Numuneleri v~hile elc.siltmeye konulmu~UI'. 
l - F.ks~ltme 9agaloırl~nda Sıhhat ve t~timnt Muavenet Mildü~1ıı~ binasında toplanan Komitıyonda yapllacaktır. 
2 - F.ksıltınenın Şeklı, g!ln ve. snatlerı, Muhammen fiyat, muvakkat garanti mik:tarlan kanıılarında g!lsterilm!ştir. 
:l - Kaııah zarfla yapılacak eksıltmelı>r için ihale saatinden bir •aat evvel istekliler teklifi havi ve aba mllbUrUI zarflannt m.akhruı mukabl

linde komi~yona vermeleri lllzırndır. Mektuplarda teklif olunan fiyatl:ınn hem yazı hem de nkkamla yazılması kanunt mecburiY'ttlr. 
4 - İstekliler umum mUe»se•eler!n bllton ihtiyaçtan veya lıir Mncssesenin bir 4artname dahilinde bulunan bllton ihtiyaçtan için t.eldifte bulu

nacnkl•l'(hr. 
5 - l•kkF1or 1941 yılı Tirnret o<la•ı w•ilrn•ivle 21!'0 •rvıh kıı~unda vazıh vc•ikalar ve mu'V'akkat ıı•rıınti makbu-ı 'l'•ya 

knı>nlı z:ırflnnn leori•!ne ko\'mnlon 11\ıımdır. · 11 2(1 
'R~nkn ,,,..ım.nı~n11i 

( 4ll'Tf! , .. , ~1" 

tZMtR SULH HUKUK HAKtMLl
CINDEN: 

SATIŞ tLANl 

Şerif kw Fatma ile Şerif km Akide
nin '8Yian mutasarnf oldukları Bay
raklıda Mahmut bey sokağında ilin 14 
sayılı hane mahkemece verilen izaleyi 
suyu kararına istinaden 1617 /941 
Carşamba giinU saat 15 te 1zmir sulh 
hukuk mahkemesinde .satışı yapıl••ak
hr. Bu arttırmada tahmin olunan bedel 
750 lir:ırun yUzde yetmiş beşi verildiği 
takdirde talibine ihalesi yapılacaktır. 
aksi takdirde satış on ııün daha uzatıla
rak ikinci arttırması 2817 /941 Pazarte
si günU saat 15 te yine dairemizde yapı
lacaktır. Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki re!mi 
vesaik ile ve dah• fazh malıhıat almak 
isteyenler dairemizin 941/58 No. Iu 
dcısyasına müracnatlan lüzumu i!An olu-
nur. 2331 (1409) 

TtRE ASLtYE HUKUK MAHKE
ME"SlNDEN: 

Tironin E.•ki Oba köyünden Çlirtik 
oğlu HUseyin ÇUrük ve Tire Çoban k!l
yilnden Sa~ır o.if:lu Hasan kızı AnP 
aleyhine Tire ruıliye hukuk mahkemesi
ne ikame eylediği bo~aruna davasınm 
cari mahkemesi sonunda tarnfl3r evli 
olup tarafların yPkdigerine kar.<ı sada
kat ve milz.."lharetle mükellef bulunmu ; 
iken knnnı"' bu kanunt ve !Uzum ve 
mükellefiyetlere riayet etmeyerek ev
lenmenin um•""' hUkümlerine kar.<ı 
oylun bir pl.:11 • 12 seneden beri ayrı 
ya~adıkbn~dan kanunu medeninin 134. 
133 ve 150 inci maddeleri mucibince ta
rafların h!'•anm~lanna 2812/941 tari
hinde h;;ı..ıı.,, VP 1<.rar verildiğinden ta
nnl il~~,ı,., i<'bal'f'n mUddealeyhanm 
15 gün 7'..,,noi' +a~,,;zı d~va eyleme<! 
01·•1 takrl•-~. b°'an,,;a brannm ke•bl 
~tiyet e~ ..... .ı"o:finden teblll! malc:RlT' 1

"'':': 

'•aim 01 .... ı, il.zere n~n olunur. 
233:.> (1407) 

MENEMEN tCRA MEMURLUCUN-
DAN: •ı~ 

Bir borcun temini t..tifası zımnında 
muka.tdema tahtı hac.:e alınan MPneme
nin Kası"' paşa mahallesi Kum tept> 
mevkii hrr.lr caddesinde Uin 500 llra 
kıymeti mu.'ıaınmenell 20 oda ve bir 
Köp s ve bir he15ya mllştemil a;ı~ evi 
açık arttırma su~tlyle peşin pal'ft ne 
satıl•caktır. Birinci arttırma!! 14 TPm
muz 941 Pazartesi gilnll saat 11 de Me
n•m•n icra dairesinde yapılacak. Bu 
nrttırrnoda kıymetin yfude 75 nl bul
madı!n takdirde ikinci arttırma suretiy
le 24 Tommuz 9-11 Per,emb~ gUn!\ qat 
11 de en çok arttıran üz•rlne ihaleyi 
katiyl'l'I icra kılmacağmdan mllşteri 
yUzde 2,5 dellroiye ve tapu harcı vet'
mekle mükelleftir. !şbu gayrl menkul 
UT.erine bir hak iddiasına uluMnlar 
evrakı müsbiteleriyle arttırma.tan 10 
gün evvel dairemize mUraca~tlnn aksi 
takdir~e haklan tapu sicilile mukayyet 
o}n, dıkç8. paylaşmadan hm~ 'ıırak•la
calrlardır. tşbu şerait dair~s;nde ı.t,.!t

lilerin yfüde 7,5 pey ak~!<! ve 940/567 
num~r"3 M~nemen icra dalreüne müra
caatlan nan olunur. 

2310 (1405) 

rermuı ofnıla Satln alma fıoml.syonu INqlıan• 
lıjmdan: 

Cimi Mi tan lcllo T al.mln bedeli 

Dailıç dl. 
Kuzu eti 

30000 
5000 

Un 

20400 
JISO 

Zl.SSO 
lstanbulda Beş'ktaı Yıldızda bulanaıı T eknilı: olı:tıluımn 1941 Ma'tt ,.lt il.ti 

yacı olan ,...bnda c!.ru ...e mlktady\e tahmin bedeli ya..lı dail~ .,.e lc-anı .. ıi 
şartnamesine gllre 30/6/941 tarihine ra•tla:ran pazartesi günü -t 1'4,30 da 
ihaleol yapılmak üzenı ı-nhul Tablm Cümllpuyu yu1ı:ııek Mühendi• melctPbi 
muahaoebeoinde toplanaeak olatt komisyonumuzda hpah zarf •ııllyle ebl.lt
m~ konulmaıtw;. 

ille teminatı 1766 lira 2S kuruftur. lıtcklilerin şartnameyi gönnek ve ilk te
minat yabrmal: üzere eksiltmeden bir gün eVTeline kadar Yıldızda ,,.,\onan 
okulumuza n ebiltme günü de Ciimüşauyunda yüksek Mühendis mektebi 
muhasebesinde topla~:ıcalı: olan komisyonumuza gelmeleri. Teklif mektuola
nnın eksiltmeden bir aaat evveline kadar makbuz mukabilinde verilmil bulun· 
mut Uzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

14 19 24 29 2163 (1331) 

tzrnır Gıtnırilfı•~ı B~mtidüf'liiğttnden: 
160 lira kıymet muhamineli bir adet elrnaa tatlı pantatifin yapılan müzaye

desinde alıeıırı çıkmadığından aatıJın 3 O Haziran pıuarteıi sıünü saat 15 te lı:u-
• yumcu)ar içinde yapılacağı ilil.n olunur. !G 24 2189 (1348) 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BIOG!!:NINJo.: en birinci l<an, ktrvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gli9teren bulunmaz bir devadır .• 
Gnp. nede, enfloenza, sıt.- Jibl laastıı1ıklanı tutulmamalı: için sa~btı,ıu.a BlOGENİNE kan ve demuın haptanv\e 

sir.ortıılayuuz.. 
BlOGENİNE; dalma bıu tazeleyip kuvvetlendirir, bab~ gideru, harkten ~elet'ek her tUrlli mikroplan öldü 

rür. Tatlı bir istiha t.-min eder. Sinir ve acı.Jeleri sağlamlaştınr. zekift :riik'leltir .. Bel gevşekliği ve ademi ilı:tida· 
nn ee blrind ıleVHldır .. 

BIOGENtNE; kullananlar bt'lyyee bnlu, kıştaa, IGfuktan ve bavalann deiişmesinden müteessir olmazlar .• 
C'llnkil vileudo bir umu fen( ve din( balUDClıınr ve bu sayede mülh.İ$ lkibetlcrle netleelenen GRlP, ne'lle, en. 
ettta, •hu gibi ı...rtalıklard n korur Bu JıMhıhklardan korunmak ırin bOyiikler sabah, öfle, ıı)q<am_ birer. ""ltb 
J'll'lından listiln çoeııklar ,..ıms .. ı...ı.. ...... lıirer BlOGENlNE almalıclu. Ha•ta olanlann lrurtulnıası ltiıı de bu hlr 
milıdar ıu1tuılmaLdır. BEK ı.:czANEOE BULUNUR.. 




