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kadar ne Sovyet kuvvetleri tarahndan, --<>--- . ._ Berlln muhabiri bildiriyor: Alman u- ı•BERLERE ~'BE 
ne Finlandiya 1cuvvet1eri tarafından. ne SOVYETLER e~s BiN ESiR I" kert mahfillerinde lıarekAtm jnlr!"'" a au 
de Finıandiyada buı- Alman kuv- ı: ALMAN TEBL ul MUVIF· hakkında epey ketum davraııılmakta-
vetıeri tarııfmdan her hanıri bir askeri A Q 1 dır. 
harekete başlanmamıştır. Bu çok na- ALDIKL RINI s YL YORLAR FAKIYETTEN BAHSEDiYOR Gazet Dölozan Alman aakert mahfil. Almanlar bazı zil< zamanda F"mlandiya hükümetl Rus- _,____ lerirıbı biltiJn cephelerde her feY1n tes-
yaya karşı taahhütlerini harfiyen yeri- Mosj<0va, 24 (A.A) - Kızıl Ordunun Berlin, 24 (AA) - Alman bat ku- bit edilen plAn mudbiııee eereyıııı etti- ktaJ rd R 

- SONU 2 ~1 SAYFADA - Salı sabahı neşredilen tebliği: Pazartesi mandanlıiının resmi tehliii: Şarkta Al- lbıi kaydetmekle iktifa ettlkJerinl :ıra- DO a a us
ııtlnil düşman Baltıktan Karadenize ka- man ordularının bareUb teobit edilen zıyor. A1maıılarm elde ettikleri ilk mu-

Polonya Ba,,,.,kUi General Sikorski 
bir teftlf -........ıa 

Bh bük 11' l . · 
kat bir karar tartll 

Polonya Alman
yayı esas diiş-
mansayıyor 

dar blitün cephe üzerinde taamızlıınnı program mucibince büyük muvaffak.- vaffakıyetler dikkate d~ mahiyette- yaya 100 kilo 
inkişaf ettirmel!e çalı...,•• ve esu ~yre- yetle devam etmektedir. dir. Buna rai!znen askeri mahf!Doerde • 

•~ sarih bir ketumiyet muhafaza edilmek- • • tini Sarvlay, Grodno, Kovno Volkovi- SIDDE11..t ALMAN tr cliJ 
ok, Vladinlrkol!nak ve 'Ravasoska Bro- TAYYARE HOCUMLARI tedlr. Alman hava. ktivvetleriyle Sov- me e aır er 
di'je tevcih etmiştir. Fakat düşman hiç . yet hava kuvvetlerı arasındaki kat, ._. 
bir muvaffakıyet elde edememistir, Vla- Berlln, 24 (A.A) - D. N. B. aıanaı muharebe sonuna yaklaşmaktadır. Al- ___.,__,_._ 
dimirkolinak ve Brodi istikaınetlerinde- bildiriyor: Alman muharebe tayyareleri ınanlar bu muharebede muvaffakıyet Bren, 24 (A.A.) - Şarkta harek.lltm 
ki biltiln düşman hUcumJarı, dü•mana ıarkl Avrupa cepheoinde muhuemat temin etmiş bulunmaktadırlar. ikinci gllnU Almanların milhiın terakkf-
bUyiik zayiat verdirilerek tardedilmiş- başlar başlamaz mütemadiyen dalgalar $imdiye kadar Ruslar Almanyanın )er kaydettiAI ve söylendiğine göre bau 
tir. Şa~ ve Bovososka istikametle- haliacle Sovyetler birliği dahilindeki - milhlm merkezlerini ve hattA hudut ..,_ noktalarda 100 kilometre derinliğe nU
rlnde clilsman ıııbah 8"7İmize girmiş, kerl heclef!..rle oiW. fabrikalannı. kıtaat lıirleriııi bUe cicldl bir ~ tehdit fus eylediği tesbit olunmuştur. 
fakat öl!leden sonra malllup edilmiş ve taholdatmı, tayyare Ü•lerinl, benzin ve edememlş)erdir. Zurihte çıkan Di~ ııazetesfnln favet 
mukabil hücumlanmızla devlet hududu- mühimmat depoJannı homb.nı-n et- ŞARKI PRUSYAYA ~an aldtiı bir habere gllre 

- SONTJ 2 ri !;AYFADA - ım.ıerdir. YAPILAN TAARRUZIAB cephe le bll;rGk lıalaa1e ayn}ırıq__)u-
___ ,_ Berlin 24 (A.A) - Sovyet tanarete- lumnütadır: 
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. lnt(iliz tayyare-
leri A lnlanya 
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Londra, 24 (A.A) - Londrada ölre
nDdiğine göre Pa7.artesiyi Salıya bağla
yan gece lngiliz bombard man tayyare
leri Almanyanın garbındaki ve sim'll" 
garbisindekl hedeflere bUcumlarda bu
lunmuşlardır. 

lneiltereve Al-
man ha li- ElliR llAB BRi 
cumu pek z 

---o--- ı 
Londra. 24 (A A) - Hava H Dahil 

Emniyet Nezaretlerinin tcbHğt: biiş~ 
nın küçük mikvasta olan hava faaliyeti 
tn ·ltcren·n !!ar1ı: ve cem bu s3rki mm
takıılan f ~r·ndP inkişaf etmic:tir l>ek 

emm 

a7. hA!tlr vardt1". 

Berlln, 24 (A.A) - AlmAn ba!;ku
mandanhtının t,.blilf: 

ra~ı pro2ranıı 

lazırlandı 

Jrapotaf llQPanll ... .. 

iaf mür-'ıa&e '10111 yo diJn toplandı 
-= -Baston şeklinde ekmek 
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[ 8'tfteNk 1. ef Sa1afftcfe) 
..._ .._ ..., gtulnt+ Mlluh .. ...... .... .. ... ' ............ LQndra, 24 (A.A) - İngiliz bombar

dnnua ıayyare filolarmııı dUn gece Al
__,.,. yaptıktan hUcumlann başlıca 
be&ıhl Xo1onya ve DUtleldorf sana)>i 
mmtablarly1e ıctel denlı tlssO tnldJ 

ln~iltereyi ihata eden denizlrrdr mu
harebe tayyaTP1erimlt blr tnıdli.7. bra
kol ~,.misi~i bahnnııılar ve iki dii!;man 

gtbtdldll, ..... .... .. 
ylnteala......,, Olallan =.:.•nılll lılr Mrhv ı twı•Hr ...... 

Londra. IC (A.A) - tngilh HCI taJ
, .... .,.. bir mlkdar bombardıman 
biiı••W Pazartesi akşamı şimali 
PnDlldakl harekatta en atalı 11 Alman 
ta),arlll 4tşnrmilf1erdlr. tngllb uyt
ab dd t.omMrdımaa tayyaresinc1en iba-

\•not•n•nu da cidd1 hasara \ı<!ratm1 .. lar- KapotaJ bakkuım T'Ork baynlına 
dı... • . . tesUmlnin yıld811UmG olan ı Temmm rlat mUrabbe komlqoııu dUn ötle- araştırılmıştır. Bu huauatakl tetkiklere 

• ians den inde uzun meM Uı donan- bayramı t.brlınltde bUyUk merubnle den IO!lta vlllyette ft1l muaTlnl B Ek- gelecek toplantılarda da devam edilecek 
ma to farı <lü n 1nyvnrelerin" t te.tld edilecek, bu ınesut l(lnde muhte- rem Yalçınkıyanm relalllfnde topluı- toprak mahsUllerl ofisi tarafmclaa bü-
cmı~r. . . lif d nJz mU..bakalan ve etle~lerl mlfbr. tün fırınlara aynı kalitede un verildiği 
Dlln ~l'ce hl' :ı ktıvvetlerım17. T ~ amlacalttır tçtlınada tuhafiye sat1t1armm toptan halde her mıntakada çıkan ekmeltlerin 
hri m nsnbında liman tesic:!ltı ile İn· Huırlana~ ı>roırama 8ffre ı Temmuz Ur lllsbetlert ıısrU UlmUJ ve bu hUIUB- pişme vasiyetlerinde alrill• dellşiklik-"'*· Beria. IC (A.A) - Alman bqku-

mamlanhlmm resmi tebllll: 
ilt !'ehin cenub~ .. ,~ld 1imanl.~r~n1 Salı atınU ötleden evvel d~ı yollan ta yapılmakta olan muamelenin İltan- lerin sebeplen de MaSh bir t@tk\ke tAbi 

bo?r.h r m:m (' n 1"-1Prd1r P"\: -buy k i letme.si binasmda toplanacak olan d~ bul nat mUr kabe komisyonundan so- tutulacaktır. 
tasdls taııarelerlnln lfcal altında1cı 

nuatablarda bir ,undas alan ı.bMlltl 
· ngm1ar ı'ltarılm1~ır. niz rl riyle den·z tes kkUtlerl Hnlttln- rulması muvafık g3rOlmüştUr. 

de bando milzika olduğu halde saat Bazı tlcar thaneler ithal ettikleri mal- * 
._ ...... D dllfman tayyarell IClflrtll- DF.N17.DE HAVA HOCUMLAR1 
mtlflClr. Bu muharebeler emumda d8rt 
:A1maa tanaNll bybotmıqtur. l.ondra 24 ~AA) :--- A~irallik. d11i:; 

tnaD1s muharebe tayyareterl db ite- si n sr tti~ hır t bH:c1e dwor kı· nun 
ce f1ma11 pıW Almanya Gserln@ H mlk- m vn .re iJerimizd n birine fa rruz 
~ ~ ft lnfdlk bombalan at- ed " b'r Alman tavyareı;l bir balıkçı 
ftlllludır .oterden Wr ~kiti ahnGş g .,,· · taaf ndan tahrip Milmhıtir. 
n ,...,, ....... Bir oo'k men llahet- Bir homh d:-ın ha•ara u~avan bir ba
lar ylJd olnuqtur. Gece avcılanmız ta- lı1~çı C'~isi d'~e1' iki balıkcı gemisi 'hl
rafmdan Wr donanma tıopcJus\I tarafın- nfından ~eb alıMıtssa da sonndan 
a.n da iki dQşman muharebe tayyaresi hatmıştu:. Zayiatımıı Uç yaralıdan iba-

~ 30 da Ctlmhurivet meydanına dl'>ğru lann klr nllbetlerinl komityondan sor- BtR tHTtKAR lDDlASI 
vürü\o{lse ~eçPCeklerdtr Atatt\rk hey- m~lardı. DUnkU m~~akereler esnasm- Karşıyakada Kemalpap caddesinde 
keli önünde vali. komutan ve belediye da bunların talepten uzun uzadıya tet- Mustafa ojtlu kUftdura mahemeclsl H'ıl· 
reisivle daire ~ fieri deniz teşekkülleri kik edilmiş ve müracaat sahiplerinin s yinin. kundura çiV11eri 1&tlŞlllda thti
ve dMılzl UgUi bil tün ınUeSSHeler e~ umumt hUküml r ~. ~ev~~t~de hareket kAr ~ aphğt slklyet edilmiş. ezcllmle 
k"nı ~er ala"aklar. viirüyil$ kolu dıa tmelen muvafık gorulınuştÜ1'. yirmi gram çiviyi on kuruşa satmak su
tam sa t onda Abide önüne il Jmiş bı lu- Dilnkü M. k 1 rde ekmek mevzı:u retiyle ldfo başına beş llra gibi fAhiş bir 
nacaktır. Burada c 1 nkfor flbid•ve ko- üzerinde d"' ha&<Jasiyetle dunılmuş. t - para aldığı iddia olunmuştur. Hüseyin 
nu1acak ve müteakiben bando tar.,fın- tanbulda çıkarılmakta olan baston ek- hakkında tanzim edilen evrakla ac114'e. 
dan isbklil marsı calınacaklır. M. rs meğin t2mire tetrnil edilUp edi1mi,.ceii: ye verlltnişUr. 
bifnc<! mıntaka liman reisi denizciler ~~JOOOOO=aaco•~=oco~aaDar:>Gtaoo-.ıoHDODDDMDDDl"CatllHIHllll 
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l•llİçretlen gelen lıa- Raılara /ngiliz yar-
bayramı h kkında heyecanlı bir hitabe
de bulunacaktır. Öfledea evvelki mera
sim bu sttrE'tle son bulacaktır. 

mem1ebt ........,_ t.m ~ te-

f h 1 ki allh8d8 attMam ........... tep. 

uarırıızın azır ı arı - ....... K...a ... .,...... .. .... 
ya ldlrriyetlnl ...,.... ... ,. "' 

berlere g6re dımı baflı yor DENtZDE MttSAnAltALAR 1 k •• tehdidi ....... 111 ........ w W 1 Jhal 

Öfledlll 90nra1d menshne nat 15 te tanıam anma uzere Alman,..- rıbh n .......... . ..... -abcla 'Ra1k vl 8b6nd9 '-1an Şimdi -.. Alneriba puhleri Al-(..,..,. ı. el s.Mfecle 1 ( BaataNft f. ei Selifede 1 •wp,. e 1 •· malum şan uı•n· ........ ._ 
1 - fJlma1 Badenldııde Ytnlh~a ._Aha edmıaım de .-U .,.U. ca\:lır. Burada yUım mthaha\a a'? ...... _Ati .. mıfır•11lze .._ 

Urfedm kam 801 eenah burada Nor- ,.wJirim ld ~ amya latlldlmMI yelken ve kUrek mtıaabakalan, vağb dı- -ı.ı .,.~, ...... tfnık ettirilmesini t.ıdtere de Amerlb 
"'1alnkltaa ......... , o111l Q..nl anya ..... ,,. ..... '*- heywt ~k. 8rdf!k yarışı ve can lrurtmnıı gibi ·~ fllllıyasta ..... enceleP .. ..... ..... .... anmwlald muvuala ;ro1lanmn ....,. 
J'alkenhont ve Dltel De Ma!'eŞtlt Maner- A8DderllmMl laak1ctMakl tekliftmlzl b- cok cmp dentı ~~t!ftcelm '91)1lat"l1t· let'I ..... l'Jcuu»OI' al*- • ......_ lıh•tHı•ıllll. t.lıl-
haym.ta Mak ...ı...ıea General Mareş- bul ~. Bu heJetlerin valfe.l hr. lb psetelerl .. ..,... lıir fa ala Mr 
kof brfl 11mflJ• 1'ulunmaktadır. ~ A1manpnm maltl<kblyetl olan GECE EôLENCELERt 20/ Ajusloa/1.Nl de b(lyllk merasimle ,...UcUmhur ftllrmoalk orbltr• ile claha ele ....ı.nıotlW ÜUB 'han 

2 _ Memelden Xarpatlsra kadar m~ pyemizin tahaklwlw utnm- Bundan baslcA saat !t de denbı volta· açılacak o1aa bmir EntemMynnal Fua- clwtet lc.ouemtuuma PD9 n sOdde kuvvetlertnla mltm. W. 1Lw .-rk 
merk-. IMaada lılareşal Foa Ranemen dald pyretlerimbl takviye etmektir rı '-e liman işletmeleri &lUnde. Kaı,ı- rı hazsrlıklan taınamlanmak Uze.redlr. arti6rlnln mlbunere tertip etn..terl eephulnde ••..ı ._ Ak 1 ıar• 
De ..,.ı Şafapmkof bıf1 bııştyac1ır- ÖnUmUzdeki asker! lşt1rakhı devamı yakada aynı amandı denlzeller ve Fuara hu ıen• \ar çok ecnebi devletler, hUIUIUftu temine 9Allfma1daclır. darbe indirilmeli llmaana llriltlafu 
1ar mUddetlnce yardımın mUtebbiliyet halk için ~e t-jlenceleri yapt1acagı gi- ecn~bt ticaret llrınaları ~ memleketi- Bunludm bafb Beden terblyell O. ed17orlar. 

3 _ Bokovlnadarı Tuna atızlarma ka- -.. dahlUnde o!acaiım Sovyet bUkU- bi körfezde de vapurla gezinti tertip mizin en bUyUk sınal ve ticaret mU~ue- nel dlnktarel tarafmdan hamlanmüta MJlwer devletleri ile siyasi miinase-
Clar sal ctıDah burada Marepl Llst Ge- meli bildirnıqtlr. İngiltere hUkUmeti bu edilmi§tir. seleri iftirak etmekte ve yc:rlerini şimdi- otan ~ .... ~ ı.. t.. bet1ıarl ~ ..... W.... Amefi. 
neni Anton..im pubu, General Kolhte mUtaleayı kabul w tasvip e~r. ıww-- den hazırlatmaktadırlar. rafından tımlre gelecek seçkin Jpbro..,. .._ a1aeala bral4ann ehtımmltet\ 
bJ'ŞI brfıyachrlar. y J k Fuara ge]ecekl~rin neşeli ve ltıtifad~U lar fut.bol, gll~. denbcl1tk, t@nls n ab- (Ok Mlyftkttlr. 

Sol oenahJa met1ces arasında Baltık Flılır •ar .. ıırı-ı aman ar am- vakıt gcçirm~leri içln bir çok t? lencelcr cıhlt pbt muhtelif mU..1-blar ,..- So91et - Ahmm ..... brşl!lllMla .. 
devı.tlertnln tefkd. ettlll Utısa\: mınta- 1 IA 1111 hazırlanmaktadtr. Bu meyanda i uar caldatdır. ntls sh lly1endya R111vtlllll ae ft-
baı meftUttur. Ve burada karışıklık- pl aeıJıvor gazinosu için a11gaJe edilen mU&ik ve ltmir belediyeld bu sene Fuara daha Undtlltl ftl816m delllıRr. 
Jum ln1dpf etınMI mUmktlnclD.r. Mer- [ Batcnıfı 1. ri SahifPdP 1 , Y artisler, tiyatro, o~~t gnıplan. parası1 ccık ziyaretçi ı•lecellnl gözltntlnde tu- n.ldbten ••ıbMller l(la ..,.. 
m n •1 cenah arumda da Maca!'ls- 118 ıetlnnekWir. Netekba Meakova ---o--- sin ma profe ör Za ı Sungurun en yeni tarak otel. lokanta ve gazinolarla salr fnuıt o1aB 1ta ., ...... ..._ wehle 
tan Karpatlar .ııı mmtakasınm t~ldl mmL.iıd _.. ..... ukerl nakli- Kamp.. vesaiti nakli· hüne teri ,. hir c k ·1 ·1 .. lerle um in- umwn1 etlence Ye latlrahat melWledn- istifade edlb ......., ..... ._ ... 
ettlıt llu.ak noktası vardır. ye vasıtalan Flnlandiradan ıreçerck •• tleri kad , le en Ltlnep~ k ?·~ re ç '1 ı 1c1n c. zip d ve nakil vuıtalınnda icap f'>den ted- ~lerfe ahniKal ............ ,_uh 

MFJlKE'lDE VE CENUPrA U..- ,__ .. __..... islerlae ıit- ye ucre ne ar. birer ,..vlencc mevz·rn t 1 ed cektir. birleri almaktadır. eyllJHektlr. 
VAZhfi -lehı•. Dla ~ •n ala- Verem 11\Ueadele cemiyetinin kampı Ayrı" .. m\lht1•11f • 1 n~ 1 ri de yn- Bir ay devam edecek olan Fuar tun- Şimdi merakla W:lt-. 8' ..._ 
Ceaupta Alma • Rmnm ordu.u tici- • ,.r• ıt1r. hazırlıktan bitmiştir. Kamp 1 Tem- ryıl .. <'akt r terinde bnlr şehri b8'tan ~a bir bay- var4ır. 

"etle htlemnıl bDmuf, TunaJı Otlıaqb ~ pate]erl -8J ~kl muzda açılacaktır. Cemi Yet kam- t m'r J .. .:ı· y i 1" r günlerinde ti- ram manza!'UI arndecektlr. t - Soqetletla • hn•lt ....... 
~ Ba1ın4a ftnll1' Brotu ımıMellf ubıt ft&iyet hasebiyle fsvedn derhal pa gitmek isteyenler için muntazam na- ~ ~-· · - - -7;«AX1:0:XD""'"DDO! .,llllJDHf"HHHHIHllll 1Hl. 
ııokWlrda teea•h etmlf .e Dlny~ almatta mecbur hulundulu kararların kil vasıtaşı tE'min f'tmi~, bunların Ucret. Polis kolleHne ··---- .,.... :! - AmerlbmD a1M91t , ... ,.._ 
tfolfu ıer1 veldlmekte o~ Xttıl Ordu- ehemml,.unl b~. leri.ııi de kararlaştırmıştır. Kampta ye- "' pi 3 - Jq.m1yam bnın. 
yu takipte bulummtftur. Letıonya ft Utt...,a mmtakalarmda me'k ~ karyola Ucretlr.ri dahil oldu~u melftUl' a.- ai J'O!' to anıyor 8o\')'et _ Alman ltuatla1'11141a 91b-

1Cm1 Ordu Dln,...rter u.ertnc1e mub- boı..tit aleyhtara huebtln ehemmi- halde bir gUn için çadır 175 kunı!;. bes Fmnıyet amır ~etlııtlrmek ~aksl\dı- . Pam~ ~acetçdar blr~ idare hey- veıned tQtn ed~ ,,.,.. <* ....... 
Tetnete hant1amnaktachr. yed ~enmlyaır. yaşından on ya ına kıuiar ohın çrı"ulrh· y} .. yiik ek derecelı Ankara polıs kolle- etı bugun ogleden sonra hırllkler b~- lar devam •rrıen v......- w T• 

Mer1tnde1d tenkldler Mlh·- Orocl- J'INLER stMDtı..tK SEYiRCİ icin yil% kuruş, baraka irı.Yn başına ?25 jine liııe ve ort:ı mektep rnczunu me- sında toplanacak.. ihracat mevmu uze- yonma MIJlk dyad faalb'edere .... 
no mmtabtmda ............. Bu der- S.. 14 (A.A) - Zlrlhte çıkan Di kuruştur. murlar alınacak bl•nlar kollejde mesle- rinde görütmelerde buluucaktw. olduia ~. 
temek Wefl Baltık drdetlerlnln ihata- Tlıl ... '8ıllnla İsveçten aldılı haber- Vesaiti nakliye Uetellcr:ne gelince, ki dere ve stajlannı ikmal ettikten son- - --- •~KKI oc.SOOU1 
11 " 1'unlarm lnutul1mutd11'. 1lre .ıere muht.ttf kaynaklardan bildi Kar ıyakadan Yamanlar dağına otobüs ra memleketlmbin muhtelif yerlerine Karpyakablarm 

rtMLANI>tv A BBLIYOR rtJen ~ dolru bir Pin • Al- insan başına 75 ve 4 yaşından on ynşı- tayin edileceklerdır. -.
8

,.lmde ıntisabalcal8ft 
Sol .-hta Ma,...1 Manerbaym mi- man deri hareketi teeyy0t etmfllftlıtir. na kadar olan çocuklar için 40 kuruştur. - ----- n • •ı-11 tır••1t ld .. lf 

seDlh ~ette beklemektedir. l'ln Ma-~ .. ..mclOlk _.., Wr utta ha- 11'4Ya naklinde yatak w karyoladan 15 Pazar giinü Nm~ sriden KU11P- ti ... 1111 il 
~1mm tedafUt !'819nftn hed~ General reket takip etmektedir. kuruş, nlizlel'dtn yirmi bet kunış alı- Gelenler, '1denle&' ka gençlık kulübünün futholcularlyle r ~rofı , . et Sahffffle 1 
Falkenhorst Munnarsk ile Lenlnııcnt '-OJ"' _ nacaktır. Manisa mebusu B. HüsnU Yaman 'tÜr~erl Nadili. Simer spoı- .......... ponyaya .............. karu ~. 
tıNımulald ma•wa,ı k--'r ft 1la aı • ı..ı , n • .,, Ankaradan. Antalya md.aMI bayan Tür- le samitni bir ka"'lqma yapnuşlardu. SOVYST n 1TALYAlf 
suntle her tilrlil tngillz yardımını llY- lYefıCe VQR dfh mı• ZABrı'ADA kan örı lstanbuldan. lıkln umum mü- Çok heyecanlı olan futbol maçanı iz- ELctu:RIYLI JIOZAıa!Rl:L1!! 
rl ftltlm1dba lalmak- uıra.n- Kızıl r Ba,foTOfa ı. CI &Jtifed• 1 dnrtl B. Cttdet Ankaradaft, tuniT it mlrllleT 1-2 ..,.. Be km .......... v. Tokyo 24 (A.A) - ... , .... Wrllll 
Orduya l'ln1Anc1iya Yolunu kapamakttt. rlnln bu •hah b811f lmned.te _.1d s d• ~ k b• banlcan m0d6rtl B. Haltı Erol lttanhul- pı]aa bet Pıet ..a..Nlla..,..n iti haıp bllıGk eı.Bad ille e..ıl aYft 

Pnısyaya yaptddan akın Ahnan tana· ev lxa JZJ(j Jr dan tehrimize gelmişlerdir. Afyonkara· K~r~ıyalcab sençlertn telline neticeten- :n B. .__...,. llJM9' ıerzh• dlr. 

Sı • .,J ı.. lıd re daft bataryalllft tarafından tardedtt- hlor mebtısu Bayan T6rkln Canenç mışt1r. Bu ......... .._. 'blı( ~,..,, IUt 
arr )'eae nare t rru.ttr. Dt1ŞID8D tayyarelai • bdar .. be • 5ak~e. it hAnlca11 mOfetttılerinden B. 

Ll kun81111* • ...,.. ne ~lar- vı.ra9 .. a JDI• Salt ve maliye mülettl!llerinden B. lhean B•e.-or - :••••llnllAtllr' _İİİİİİİİİİİİ.i.İİİİİİİİİi;;iiiiiiiiiMİİİİİİİİ 
NftG ya~ Gfl yor dır ki derhal R9r1 dönnıele mecbur b1- • kı Manlsaya cftmltlerdlr. _... a 

tb Hdtabk ..,... muıı ae olla ..... 
~. Atıla bo......._ .._ .... m 8 --- IPCll' lllMllU. il HnlrM M1.......... "olılama 1nnfırml• 

[ Bqf11T'Gfı 1. ci SUifıde ) iare d~. y AJIGIJI den itibaren 7ADIİll ~ _. • 1 -r 
RMlı'o .... Hi ... .Sre ~ "'" ALMAMLAB lM TANK TAımlP Düa 1 S.30 da Allancakta lchcii .ko.... ... ..... pr. 1 yan yabaru:ılara .. 
e::~=:'t:ı~.:=: :::!'~Ofln Alma hna J' ~· ... fflC .. fe- cloada Layaa S.fi7eye alt :H3 WD&rah b j 
inkişaf o1ma .... 1c. l>enher lralı: Ebuke- hnetlefl .............. ııtea idi· d .... ~ ....... it katlı ·~ üçilnoü ~b'-ndaal ~ - 1 ya vem· •eolre td i er er• 
mal b&lsesinden Hüma istikametinde çtik Mr mmtabsmda yfb d6şman .,..._ Is•= ı DladS ~ iTeıinden Ç••n at~ aern çatıya _.. I 
hareket eden motarize kın'\ etlerin h.- la ...,., ~Mr. .,......,.. hdar ~l im ....._ olaıı•r. Jetle büyümek lelidaduu r~it ise b k e •lnda-• YAllANCI uaımM 90 
Cluttan 240 ldlemetre mesafed4! Tedmlr Mltfllt eepfaeıll ........... tM!b ...,.n otlu 16 ,. .... MUl&afa Ki- de 'eriten itfair• d.that .... 1 -~ arpten pe zı· :s mı BASKANUGIMDAK t 

,.-.. •ter llftyle Polm• ... , .. ~ tahrip ................ , rr ....... raz. Mehm t kızı yl"*!i yquıda Meı,... mittGr. d~~~. ~ ,.!:° de 1 - Yabllnea_~ lh~_Ylovo'• ....... ~'-•IRA.-..Yı 
Yafmtf bulu.chldan &ir~r;lmektedir. mi·~ ...... let '•*· ...,_ rua ol· clalresin ~ı uunwwıı .... .,.... • ya memnun 11111 yaptırmıpw.ı- W1llll .....-r 
V1ei lutalan bunda maknemet etmekte Soo yet/ere pre mat11ıe.a ........ ml-W. '-t' ı laE çab11 hltutt•~ b·. ~!':1;!'~~ :!:'8.:: 
ile ele :mlW ft motcnlü kollara kati' uzun f BeşUraf• 1. ci SahifMe 1 M.telafit ,..... .Wtlı Mr tatla Me~ • ve ..,._ GPI ır. ~l&•::,.:.C jS.bl ~ 1 
bir mukavemette l,uhmmalan a,J l>IT Htaiae tardedilmlftir $1d'Ylay nWt Mtma wmNflaı. 8eynt. •kan M... - ,_.. fafNl'l»OI lıdlfled M• ::Ü:. ~ '- ~ 
ihtimal olarak mGtalea edd~hWr. Bunda =asında topçumu-zun "~te tali- ,_ d~aJ l1ntlt W feCUlr katil --. Bir ka maldlla olda 111• • ... ......... rtadm rı: eddeeek~ 
Fran•ız multnemeti lcınldıet taktirde Lu rlben MO tMlk tahrip edi1mlftk muttur. IJdçe.-aeltltte ı.ı.n HMiayetl IMçak• _.. .. ..., 2 $ubeye elblle ~ 9ft'lro 
mevkiden 1 s o kilometre metafede •• ._ lltdwMtlade dtlfmım 

0 

kunwt- BURıana ~esti, bapna 1a .._ yerinll.. ftrmak ...,.tb'le &ı.. dofan oaslye•I teaa .. kı ;kemmUI etmb sevke tabı .,...1 
Samın tinaallnde \tuhı_nan !"ümse hu mo-o lerl setli' c:OzUtamlaranm aml tf\! + ~da dür.elden ~aırnu. •• lftdkıaf maraa. _...., 1 tın acele subeye ıe1me1erl. .ıttl tatt•; 
tarize kUVYetla ÜÇ dort gun içinde vara• mecbur etınlf ft JCovno Lomlto ft Ktr ip .. 1ruaa.- Parsa köyfkwle goz Mehm< t f anganın 12 sene ..odclet• Madrit il (AA) _ Lp.n,.ı lıarlıtıl- cftrde flaklarmda bmmt muamele: 
Lllirler. lngiliz.ler HnmsU elcle ederlt> se Bt'Mtl tf1aı.t munffak cılm:Clflur. ....... eilla l\eta& Bac:en. •:mi köyden le aftr ltapse ltonulmas1ıta ksru •eril· ye nezareti sartıeGıttl Alman. Bil....... yapılacall l1'1l olunur. J 
01td.n sonra artık Vltl lutalann~ muh Han ~ ~ H_. o1J. R.e.p ICanıGaJt ualartnda miştir. hakkında Ok resmi lapanyot teflirlnl OltTA EBLtn!'l'MAMBU : 
...-.te devam etaeleri beklenemez. havacılan barekltta bul\l1llD1llltm'. .... c;alsaa Wr ...,.,.. IOllblld h.çakla a.-. bU~r llpm,.a lllılllll c1emtı1t;1r lllZM'l'!TLILERE ! 

Londra radyon dün sahı1 b<;I ııindc gtta tanaftletmls .e ı.a.a dM! bafar-- nan .,......_ ,...j...... ld . tzMtR YABANCI ASKERLiK şu.§ 
taaillz ltunetlerinin Beyruta do~ru iİel'· ,....._ •llllmia Uzft:tncle 11 dutıawı aa v..ı. "ın. ....JeUa ha.;_aulmı Mmetba h" 'I 1 .......... "' lnst BASKAMLietND.AN: İ 
Jlyerelt fe}.~e .16 kilometre ~ ol- ayyaftll dUşlbm8ıflıı+rdlt. kaW..-., .p. pkw ••"'· olan LıpmJOl ..a1r ıstem, 11111? ; •• Orta ehlJyetnamell kısa lılzın* tl- ! 
duld.anaı bilcl1m1iştlr. ALJMAN Df'8I.P'JI. e.- m__. dG4n ı o1za aow,ı.eter hl mük@UeftMin yedek subay hazır. § 

DGntabahtaln«iUzclonanmaYeha• Pmr ... p ........ Cln1ert &o..,.t Manevi annesinin EMiN 24 (A.A) - Orta - ın.s- btrliltM ~ ....... ...,.ılık kıtasma sevkedihnek üzere 28/85 
bn-etleri Beyru~ limananı havadan ,,. ~ıtalan tabi))en bet 1dD bd.- Alıntın par8911b alauı 111 ... kunetlertnın tlWıl&: dal a1dala -- duydultl wamal· ıMl ta1'1hlne kadar $Ubemiıe mftra- : 
-.mden bomharclaman etmitlerdh. aubaJ ft ll'l ea1r al•ıpdlt. tki,...-ellkt. Çavdar sokaiında lJa. ~ tayyuelerlnds Trablus ~ atııere bUdlıebllhfm. caatlerl tlAn olunur. 1 

ıahll'll oilu HG..,la laalt~ncla matınl ... 8C;iklatmda 1aa. dav t · tlellnt Dt19r tuafwl ..,.ndal)DI "'9 AJ.. * i 
nne9I elli Pllnd• Hayrtyenm santlılt· Wlf,Nl'tara bft!nfne hGftnl .-... manyama Kaclrlt 1'lı.lk .... Par.ar UDEK SVBA "l'LAllll& 

nı lcınnalc Mltetlyte S S llra11nı aldıfı tfU. Aiti hin tontlato1uk 'Wr ..,.. elc!dl a. IGftU Ruayaya ~ Aın- harebtln- YOKLANASI § 
r e•me kaplı Ve pli jla vet e-l'ldiiladea tahkikat yapılmatı:tadrr. -. ......... • ::.. -:ı n::, ~ ~ § İZMİR ASK1t&IJK euaat BAS.§ 
"-' Y Ka .......... 111 .._.___ 1 KANLIOINDAM • § 

RASJ'M P' ALAS O TELJ ... ....., .._ ... ....-.-. ......___ Sin hartcı obnaytı> şubemizde t. -
J"t. vmug ..... Wlft a.nn., A~- bU- 1 941 -L) ! 

Betpma lranımun Katık &af)att "'" ytdl eh'td w ftıkbe. ~ elçl- yıtıı bulunan ve ;yua. ama.•nı = 
28 H . iinde mft1!'•4tf bit .da abnuttat. H. ....... w ,, a•. ' • 119ptırmatnt4 yedek subaylann 30/6/ 1 

azıran *" ollu ft, .. ,.fılM F~1t. fa& tatıfl~ WMMl tanflftdm ,...,._ 1*- te1»- ....... M (AA)._ LıpuaJOl bblm- 941 gtıtıllne kadar vo1damatanmı 
holıınduft, hıııtde aral>tıya M.etek lıke-- ltlıtı ...... ..,, • .a.ıtııta .......... il dla .... •..ad> .. mi• 'wftlete l yal)tırnıadık)Aft takdirde l0'7& sa~ i 

CGIWteli r.unii •çal~. Ü il ,, • ..-. ilti...:..t ~ •• llhlai ~ 
ltASlll PALAS OT&LIDS&. 

lede• kımlc baSanna tlolru .stınel:te "'9 ttıtı!M t•1dwı Mr W. tılbmn- .._.. ..._ ıs h• . ..,_ .. Alman - kanunun on ıou maddesi mueibin- i 
f1sftt .,.._@ft•!Iİnl ••Pedere~ araLadd da 20 ldşin1n öldUtn w 90 k1'iDln de hu1llnda dolan vaziyetin tetkik edil- 1 ce eet.alan ları Uln olunur. i 

. . ı 111 1 IHUlllllllHlllS 



25 Haziran Carıı::amba 1941 

IAWUP4NIKQlMUAMMASll. 
Leopold Muamması ! 

YENi A..SIR 

Muayenehane nafılii 
·Operatör 

Arif Yurcu 

tzMtR SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

SATIŞ lLANI 
Sadık, Makbule, Hasan ve Melunedin 

şayian mutasarrıf oldukları tzmirde Ab
dullah efendi mahallesinin Kepekçi so
kağında 94 No. lu hane mahkemece ve-

Askeri Hastanesi operatörü rilen izaleyi şuyu kararına istinaden 
Muayenehanesini İkind Beyler S4 15/7 /941 Sah günU saat 15 te İzntlr sulh 
numaraya nakletmiştir. hukuk mahkemesinde sat~ı yapılacak-
TL. 11.foa,·enehane 3452. Evi 4042 tır. Bu arttırmada talunin olunan bedel 

Belçilıa lıPalına ,unıarı SÖ:;Jfil' ı:clıtim: ir t • 'İzMtR .. CEZA-VE TEVKİF EVİ 600 liranın yüzde yetmiş beşi verildiği 
aPrUZa maruz fıafdlftlZ rftl derhal biz!2en )1'21'• MüDüRLtlôüNO'N EKMEK tLANI takdirde talibine ihalesi yapılacak aksi 

1 _ tzmir ceza ve tevkif evinin takdirde sat~ 10 gün daha uzatılarak 
dan isteyiniz. FafıGf evveffi fUIP:ıt!G)1 te• 1161941 gününden Mayıs/o42 sonuna ikinci arttırması 25/7/941 Cuma gUnti 

masları Ulzımdır kadar bir senelik ekmek ihtiyacı olan saat 15 te yine dairemizde yapılacaktır. 
_ 30 _ beheri 960 gram itibariyle ~artnlmede Gayri menkul Uzerinde hak talebinde 

yazılı şartlar dahilinde şehirde çıkan tek bulunanlar ellerindeki resmi vesaik ile 
)' A Z A N: J U L E S R G M A 1 N S tip ekmeğin 20 gün müddetle ve kapah ve daha fa>Ja malil.mat almak isteyenler 

c - Peki, bunlan neden Belçikalıla- Söze ba.<la<lım: zarf usulü ile münakasaya çıkarılmış· dairemizin 9.U/248 No. lu dosyasına 
ra anlatmıyoruz? .. > •- Bütün gC!vrctimize rnj!rnen bu tır. mUracaatlan lüzumu ilAn olunur. 
:Kulondr yüzünü ekşitti ve dedi ki: harbın çtl<ma<ı hem feci, hPm de haca- i 2 _ ihale 10/Temmuz/941 güniinc 2351 {1415) 

•- Brüksel sefirimiz Bergeton ıyi let~ver bir istir. DcmuLaı i!~r bunun ras!layan Perşembe günü saat 15 te tz-
bir adamdır, zekidir, fakat kuvvet- önüne geçmc ~e çalışmış olduk!· rı ,_,in rnir ceza ve tevkif evi müdürlüğü daire- tzMtR BELEDtYEStNDEN: 
siz, cesaretsiz ve azimsizdir. RMmi bir şimdi ~alehe çaln• aları la7undı:- Siz bu- $ind<; toplaçan komisyonda yapılacak- İnönü caddesi GUzelyalı mevklind" 
nota ise veremeyiz. En kuvvetli noktai na her kesten iyi vakıLınız. Kr~l da tır. Dr. Behçet Uz parkı önilnden Tayyare 
nazarımızın ne olduğunu biliyorsunuz. öyle deiill nıi? Demokrasiler, cemiyeti 3 _ tstokliler 13000 lira muhammen ban~arları ilerisindeki tur'stik yoluna 

{imdat talebinizi, bizimle yapılması beseriyenin hürriyetini kınin etmek ve bedel;n ytizde yedi buçıık he•abiyle 975 kadar olan 6593 metre terbilndeki pa
zarurl temaslardan evvel alırsak. is is- cebrü şiddet devı·inl nihoyetleı'<lirmek lira .nuvakkaten teminat verece1'tir. ket taşlan ile dösell sahanın sökülerek 
ten geçmiştir; verdiğl.ma teminat hU- ıçin harp ediyorlar.• . i Tahmin edilen senelik el:mok mikdarı cıkacak iyi tasl:ır kullanılmnk ve nokS<ın 
kümsüz kalacak, bizden yardım göre- Yapbğım telmihin mtiessir olaca~mı 108~33 kilodur. kalanları da yen.iden ikmal edilmek su-
miyeceksiniz.) umuy?rdum. j 4 _Teklif mektuplan 10/ Tcmmu1.941 retirle e<aslı bir sekilde tamiri, fen !.,-

Fransa bu s6zleri resmi bir nota ile Ümıdımden d~a az ~evk ve he.ye- Perşembe ~UnU saat 14 de kadar sıra !eri müdürlü\Wndeki keşif ve şartname-
bildireınez. Bu notanın bir çok kiıruıe- canla ceyap verdi. Bımdan sonra Hıtle- No. hı mekbu.> mukabilinde 2 c1 mad- si veçhile kaoalı zarflı ek•iltnıeye lro
lerln eline geçmesine ve sonunda B~lçi- rh~ Belçika - Ho~hnda h~<l\ıduna yapa- dede yazılı yerde toplanan komisyon nulm11$tur. Ke~if bedeli (Yirmi sekiz 
ka hükümetinin resmi kitaplorın~a in- c.agı muhtemel bır tec:ıvuzun .J'.'ransada ! reisine vcrcc~klerdir. bin beş yüz yetmiş beş lira yetmiş be5 
tişanna tnUsaade edemeyiz. Bu ancak uyandırdığı cndl•eyi ın~vzuu hah.« et- 1 5 _ Şartnameyi görnıPk ve Ea>Ja iza- kunıs) m•ıvakkat teminatı 2143 lira 18 
ciddi ve kat'! bir lisanla şifahen söyle- tim. hat :tlmak isteyenler mesai saatlerde kıını~tur İhalesi 2/7 /1941 çarşamba ıtü-
nebilir. Zaten kral ile temasımız lazım- Dostum • X .. • bard~lcla•a "'r~p dol- Bab.,ibaba civarındaki ceza ve tevkif nü saat 16.30 dadtT. 2490 sayıl.ı kanunun 
dır.ı> durdu. Ben münh"-•11·nn Holl~m a füe- evi mlhlUrlii!;>iine mliraca>tları ilan olu- !orifatı dahilinde hazırlanmış te'.clif 

c- Bu işi boıt deruhte edeyim mi?.• rine yaııılacak bir taarruzun <foi'tJtn,'a- ııur 25. 29. 3. 7 2337 (1413) mektupları ihale günU azam! •aat 1530a 
diye sordum. K:ulondr derhal muvafıı- ~ı tehlikeyi ehemmiyetle tebarüz ettir- !: ·1İ•ın11•1n1•0"''"'' ··•11"•••1:· .. 11 :·nıns:u1ı 1·: k~ dar encilmer.ıı riyaseti.ne verilir. 
kat etti. mei\e Qalışıyordum. \ § DİŞ T ABml § 15 - 20 - 25 - 30 2193 (1340) 

f.şte bu sebeple bir kaQ gün ııonra, 10 •X .. • dUştlnceli ve dalgın, ce"ap ve~- ~ Wf'E-•jt CEMAi, flCER § Fevzipasa bulvannm 895 •ayılı ııo
Teçrlnien..l 9311 tarihinde BrUksele meden oturuvordu. Serabın ho•uma gı- ;: ,.. ~ = kal.tan itibaren SO metre boyda kana
~et ettim. Aldığım. taUmat gayet dip gitmedi~ni rordu. § Muayenehanesini İldn.ci .Beyle~ so- !§ lizasy~n ve 3660 metre murabbaı gra--
ıııırlh olnıakla beraber geniş harekAt Kadehimi doldurarak bir daha icmc- :; kak No. 72 ve nnkletm·•tır. S nit parke taşı ile döşeme ve 900 metre 
--·-~tisin d ,,...,_ •-- ttıA< ını ·· ledi ve sordu·. :; TELEFON : 4349 : tul boy'• ko-• ,...k"lm-•I •-\eri fen ~_,.,. e e mt.lllli:QIU. nrgu e pı;•m soyKral .. 1i ki , ,_ ed. ·? =·••t••nHo't••••t,•·•·•··•n•~••'·•· t ,tt• nuttnnnnt- . t'-... ruon "S · l -.:;- ~ ' 
takdirde Brlllaıaldekl Fransız sefirln.i •- a soy yece . er.mıo n u .. • EMNtYET UMUM MUDtlRLUCO-N- ısleri müdUrlüğUndcn '10 kuruş mu"ka-
bu işe mUdalıale ettirıniyebilirdlm. Dostuma karşı hadıt davranabılll'- DEN· bilinde tedarik edilecek keşif ve şıırt-
İldnol bir Cbarlıırot tıldiııesinin ademi dim. Fakat sadece: z ;_ ta 1 • • ğ 15 OOO on n11mes! veçhlle kaııalı :r:arflı ehlltmf'ye 
tekerrilrll için Gamlıın ve Daladiyenin •- İki ktan birini intihap etmesini anı memur an ıçı;ı ço u · konul.'\111Ştur. Keşif bedeli 27961 lira !1 

. . .şı y k d. . U . b. bes bin metre kışlık gn kumas 27-6-941 ,_.it 1 10 bMledl!l ~eben de tamamiyle iş- söyliyeceğlm: a en ısıne m e,..ır ır •--ıh· il dif C ..:•~u ·aat 15 te kunı~ muvaı< at teminatı 2091 lra 
tır.k ettilhndea, ııe&rlere .,.ok defa ve- yardımda bulunabilmemiz imldlnlarını = me m 88 uma "~' 8 kuruştur. İhalesi '1-'1-941 PaZarlesl gll-
rflen boş şifahi teminat ile iktifa etme- vermek, yahut ta tehlike geliı> <;attığı hi~b zaf ı;-•ull~~~ sa~;ı ~'.ına~ak\ırb nU saat 16.30 dadır. 24.90 sayılı kanunun 
meğe, Belçih kralının ve Belçika hU- zaman başının çaresine bi=t kendisi ku ır '~t~he . ~~ 1 ~ yum ~ş tariCatı dahilinde hazırhınm!J teklif 
kümetinln hakikt vulyel ve m&haUa- bakmak .. • cevabını verdim. ruş rt mın elnl e~. u~a~ı~ n - mektuıılan ihale gllnU azam! sot 15,M
rını, taklıı edeceği hattı hareketi l!ğren- .x ..• Yukarıda yazd.ığ1m gibi, •ınü- mu.ne ve şa n~.'".~s . gorme 18 yen- u kadar encilmen riyaselln.ıo ttril\r. 
~,....._ d~- ka . esslr b. dımda bulunabilmemlı im- 1 .... ın umum mudurlUk satın alma \:o- tşln p·-·ı mnıoıw. ed~ çıkanlacak .,.._ ..,.....,.. snnra unmeğe rar wnnış- ır yar k ' k .,.. · mi,vonuna müracaatlarL ~= -' .,_ 
tıırı. kAnlarını venne • ten ne a•tetti,.unı M·· k . kl . 6668 1. 1 k !18 mukabilinde ödenecektir. 

Mart dan d una oso.ya gırece emı ua ' 19-25-30-5 2258 (1313) 
Jet nazın ~lm~":i: ;!:~it dC:: sor u. muvakkat teminat makbu:zu veya ban- _ Or. Behçet Uz bul-nnnda Z8 ne! 
anlaUıktan ~- bir"'-'- -Lut ·-l-ız FRANSANIN TAI EBİ ka mektuhiyle beraber 2490 sayılı ka- .ııuıın S64 ır:etre murabbaındaki 28 

-• """" 7 "'' '"'" nun ~ üncU maddesinde yazılı belıtele,... a 
hdlm.ahn hmuruna çıkmala karar wr- Kendisine izah ettim: le bMlkte münakasa günU saat 14 de •ayılı usanın ... tıft, yazı: işleri müdU.-. •- E·-~ı• bir taarruza maruz kal- l··•• d-L• - • --L:1 La--•t • ·~ a. kadar tarflarını koml;yona vermeleri. ugun e«> ,.. .. .,ameol Y.,.,.~e " """ 

Muvasalatıının akabinde kendisine te- dmız mı, derhal bizden yaı-dım l•teyi- ·-··- ,_ .. _ ·-··· zarflı arthrmaya konulmuJttır. Muham-
lefon ettim, nezar.ıte gelmemi, oradan niz. İkincisi, kurmay t~maslan ... Bu sa- z A y t men bedeli 56-40 lira, mu,,,.lı:kat t.:ml-
birlıkte evinde yemeğe gideceğimizi yede askerlerimiz körilkörilne ve geli- Muvakkat temiMt olarak İzmir bele- nah 423 liradır. ihalesi 7/7/941 Pa-
ııllyledi. •Ev• dediği, Brüksel sayfiye- şi ciizel hareket etmemiş olurlar. diyesi hc"'1hına iş_· bankasına yatırmış ol- zartesl gilnü saat 16,10 dadır. 2490 ..,.. 
lerinden birinde an1 ka uh "cun·· cu"'su··, yalruz Hollandn taarru Z!l ıl k t rlf h d hili d harı-• --' orm ara ~şı m - u · dullum 20/7/940 tarihli ve 10819 No. lu Y ı anunun a a a n e nan-
te m 111·-·••alı -' d od m•·uz· aklırı:a deve ku•u ~•bi b~nrzı ~ kU · k l lh l _., il • • ııe ~- ' uya ar, m em, ya· ~ • ,... makl.ıu:m zayi ettinl. Yenisini alacağım- mış te ' me tup arı a e g~n a>:am• 
ni kısaca Amerikanvari bir garson iye kuma gnmilp teblihdrn ma,.uı oldu- daıı hükilmsUz oldu<!u nan olunur. saat \ 5 .30 a kadar encümen rlya~et\nc 
idt Ykemek esnasında sl$nan bir Flak- !:"ruh':.ıtlk::":Jt";dtdi;;;:.1!~!'::lıı~ Seoif Alakuş verilir. 21, 25, 30. 5 ZZ9J (1386) 
rnan adını himıet etti.. Baş yeme o:.~..r--... ~,.. .. ~,. .... ~..-.-e-~..-:.:>z ... :n:»~~~~===cacucı:a=:::::=ıuııa 
Carbonade ismi verilen Flaman köylU rak bizdeıı yardım taleb.indc bulunu- İzaniı• Delteftiarlt•!lnndan• 
:peıneı'!l oldu. nın:. Daha doğrusu, Ifollandanın tehdi· li" • Muhammen B. 

Tabil, enfes Moselle şarabı da vardı. de maruz bulunduğu tahakkuk eder et-
Yemekten sonra dostumun kitap dolu mer, •izin de haırnt\ bir tehliko ile kar- Satı~ No. 

Qılışma odasında baş~ görüşmeğe şılaştığ1nıza kırar vcreı-el. d ·rhal ,ı,ar-

Lira K~. --
bıışladık. dım talebinde bulunmamı d.ıha makul 7 4 7 Umubey mahallesi şehitler caddesinde 1194 ada, 1 

pauel M2. 116 ıaj No.lu arsa 
parsel 580 M2. 1 16 tap No.lu arsa 

560 00 
S80 00 Barbın ilinıııdan beri birlııci defa olur.• 

olarak buluşuyorduk. Halbuki bu har· Dostuma kanaat gelmomi~ll. Cevabı 
bın llnüne l(eçmek için beraber <;alış- söyle oldu: 7 46 
manıuı mı td.ikT.- - S t TM E D 1 -

U'"llurbey mahallesi şehitler cd. 1394 ada 3 panel 
650 M2. 124 taj No.lu arsa 650 00 

ıı:ıc:rıo:::z::;ı-"':ıtıCW».'lJCZ~C'C c::ıoıcc;.e--·· .. ~ .... "',,._,,..,.,Jl!"'l!''!' .. -,.,,....,,..._,.r,,.,..~ 749 

Vi'I e ne!er o!ugor? f:t"·xAiA.J!A'i;,;ö.sv .. ~ 750 

Umurhey 1512 Mızrel<lı sokak 1395 ada 1 parııel. 
695 M2. l l ı,j numaralı arsa sıo oo 

---Petenle amira 
Darlanın arala

n atılmış -DARLAN, MAREŞll PETENIN 
YERiNE GEÇl't1EK iSTiYORMUŞ -Londra, 24 (A.A) - Ftal\IB budu-
Clunda müııakil Franaız ajansına a:elen 
bir telıırafa göre rnaref8.1 Petenle atnlral 
Darlanın arası yeniden açllmıo:;tıf. Ecne
bi mahfillerind~ alınan malumata na
zaran mareıal Peten amiral Darlanın 
bndislni bertaraf etme~ıo c:alışbğı lnti
baını haııd etrniltlr. 

Maretal nezaretlerde ve reoml daire
lerde kendi fotoğrafı yerine amiral Dar
lalltn resimlerinin bulundupunu öğren
miştir. Amiral Darlanın e>lcl muharip
lerin milzah~retini temine çalıtmak.ta ol· 
·duğu ve emniyet te,killtında kendl•lııe 
bir heyli tOTaftarlar temin ~ttiği zan 
edilmektedir. Amiral Darlan büyUk bir 
ihtiyatla hareket etmekte v~ n yakın 
mesai arka ,hı1orlyl~ ke~dlslre merbut 
subily)a!ı bile tasavt.1rlarındatı haberdar 
etmemektedir. -------
Habesistanda iki yer 
daha işgal edildi 
Kahire, 24 (A.A) - Orta şark ln

ıgiliz kı1vvetleri umumi kararglh1n1n 
tebliği: 

Vhyada kaı d...Jilecel. mühim bir ııey 
yoktur. 

Habcşistan"'a ceınupta Hah~ vatan
P"'r··~rleriyle J l-.ir1 :~i yap~Tak ilerliyen 
k11vvetl~rimiz Ago~a ve YeUi,·i i~~al 
e-'erek 400 e•i• alrn.,lardır. Diğ•r hü
tHn 11"'trtakalarda h,_Telc:et memnuniyet 
verici bir tanda n •• ı.mektedir. 

Nairobl, 24 ( A.A) - Resmen bil
dH!dill;in• ıröre lnviliz kıt•lariyle Ha
beş c•nııiiv,.rlerl Egar ile 8Pdelleyl i•
«a} etmislerdir. Burası ~immııııdl\n ftli 
ı.:1,., tııf"b· .. T"",..,afed bulunrnakt•dır. 

Umurbey 15 12 Mızr.kh sokak 1420 ada S panıel 
296,50 M2. l / 4 7 taj numaralı ar .. 210 00 E Hllr.ÜNKÜ PROGRAM~ 

•••••••••• - .......... 751 Umurbey 1512 Ml7raklı sokak 1420 ada 6 panel. 
7.30 Progrom ve mcmlPht •aat ayarı 

7.33 müzik (Pl.) 7.45 aiaM h~ber1eri 
8.00 müzik (Pi.) 8.30. '8.45 evin saati 
12.30 program •ıe memlekel '"at avan 
12.33 müzik peşıev ve sarkılar 12.45 
aj~ns haberleri 13.00 mifaik rodyo salon 
orkestrası 13.15 müzik ~arkı ve saz !!<:· 
maileri 13.30 14.00 müzik radyo sRlon 
orkestrası 18.00 rrogram ve memle1<et 
saat ayan 18.03 milı.lk kcn'enç" ve ka
nun ile saz ~serleri 18.15 konu,ma mem
leket postası 18.25 konuşma (dış roli
t!ka hadiseleri) 18.45 çocuk saati 19.30 
memleket saat ayan ve ajans haberleri 
19.45 müzik çifte fasıl 20.15 radyo ı?aze
tesi 20.45 rnfüik bir halk türküsü öğre
niyoruz haftanın Ulrkllsü çlçe"lclcr tilr
küsü (sarı'mla \ 21.00 ziraat takvimi ve 
toprak n·,3h.;ulleri borsası 21.10 mfüik. 
violonscl solobrı 21.25 t•1U•ik ı-·yaseti
cümhur bandosu ~2.10 ınüzik sola ~r
kılar 22.30 m•·m!eket s~at ayarı, ajans 
haberl<tl l:u~nlar liatleri 22.45 milzik 
(Pi.) 23.25/23.30 yarınl-i program ve 
kapanış. 

= ıımıı ı ı ı ıım•ııııı ı ı :1111111111111111111 ıı ı ıımııııı ı :; 

~ Tabi::ıtın $Ha kay • ~ 
§ naklara Seierihisarın § 
§ Karalcoc ılıcaları !§ 
!§ Kum, mi'.tmin~ roınatizma ve bil-§ 
§ hassa <i;·aU-: had lıklarına şifa.ı § 
§ sayın tımir ·.e lıavalisi halkınca:; 
: tecrübe f,,. rahır.til". S 
;: 20 HAZİRAN 1941 den itibaren E 
E açılmıştır. 'J'p'fif ed<'CCkl'>r ö~ledell 5 
E evvel Bosr..haMde belediye g•ra- E 
§ jında Seferihisar otobüslerine mU- E 
: racaat eylemeleri ve beraberlerin·;: 
§ de de nüfus cUzd~nl•~ını bebeme- E 
: hal getirmeleri rica olunur. E = ;::: = ~llllllllllH!lllfiHl!lll;fll .ll!lllU ~ u11111111a111= 

«11L" 
İzmir borsa ~.u\1.:lt\rlanndan ha~ 

Refael Kori dün saat dörtte vefat 
etmiştir. 

Cenazesi İzmir 3 UncU Karataş 
9 Evllil solcai!ında 155 numaralı ha
nesinden buıriin saat l de kaldırıla
<-•ktır. 

296.50 M2. 47 taj numanlı arsa zıo oo 
Oınurbey 1213 iplik cadcleai H84 ada 20 panel 
3015 M2. 71 tai numaralı arsa 753 1S 
Umurbey 121 3 iplik caddesi 1384 ada ll panel 
1800 M2. 65 tai No.lu arsa 
Umurbey 1213 iplik caddesi 1364 ada 22 panıbl 
1600 M2. 6 7 tai nurnarı>İ.l rsa 

450 00 

450 Ob 

752 

753 

754 

7H 

756 
757 

Umurbey 1499 demlıhano sok.alı: 144S o.da 3 pareel 
90 M2. 1 O taj numaralı arsa 4S 00 
Umurbey şehitler cd. 1 394 ııda 1 panel 1 30 MZ. 128 '-ili ana 1 JO 00 
Umt>rbey 15 12 Mızraklı sokak 1423 ada 4 parsel 

.. 758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

212 M2. 5 1 taj numaralı arsa 
Umurbey 1512 Mızraklı sokak ada 2 panel 152 Ma, 
59 taj numaralı arsa 
Umurbey 15 15 sepetçi sokak 1417 ada 6 panal 
39,50 M2. 17 taj numaralı hane 
Ci.i%elyalı 39 clı Reralzade sokak 6 7 7 ada S panel 121 
M2. 3/ 1 ka ı n·ımaralı arsa 
GUzdyalı , cu Rerah·ade sokak 677 ada 4 panel 
1 14 M2. 4 / 1 kııpı num- ralı arsa 
Köprü şehit N .. Z'm , okaı;ı i,ntidadı 1730 ada 6 pıı.nel 
182 M2. n• •naraaız aro 
Kl\pr;i şe Na;ım soka"· \mtldadı 1730 ada 5 pa,....l 
34 6 25 M2. numa.-nsız ; r.a 
Köprü ~~hit N'Zım •okağı imtidadı 1730 ade. 4 
panel 29 2 M2. numaraltZ o.na 

ru oo 

100 00 

200 00 

121 00 

114 00 

46 00 

85 00 

7'.i 00 

Yukarıday azılı emvalin mülkiyetleri peıln para ile 22/619•1 tarihinden 
itibaren 16 gÜn müddetle miizayedeye konulmuştur. 

ihaleleri 6/7/941 tarihine mlloadlf salı gilnil Wlt IS tedlr. 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 depozito akçesi yatııa 

rak mezkllr günde milll emlak mllrlflrlüğünde müteşekkil aatış komiJyonuna 
müracaatlan nan olunur. 2307 (1410) 

~~~~....-...c~~~~~:OG="~~==~~c~-~c=o=cccccccco=~=o=:oco::ı 
tzmir vUly ti kadastro heyetinden: 
Vilayoti ' bmir 
Mahallesi 1 Kuaphıdır 
Paft,.. 48 
Parseli : 2 'i 
Ad,.., ı 317 

K R OK l 
Karar No 1019 
Yukanda cizil•n ıeltle Ye fen &.mirinin mahallinde •e pafta"" oTijinal üze

rinde yaptığı tetkik ve serdeylerdlği mütoleaıra nazaran bu gayri rnenlı:uliiıı 
kadastro aına•""-ıa bıhdlt vo t.-nim variyetinin lcat'ileştirilmiyerelı: noksan bı
rekıMığı anla.,ıl-lı\;ındsn fon amlrlnin bu teklifi veçhile paftaıımdald terııima
tın l'uk.rıda <h:i1Pn ~,.kiJrtekl eb""-l veçhile teshihine ve evvelce bulunan 
15,50 murabb m•tre m•·~ha nılkt nıun 16,50 olank dllzeitilmeoine Ye ara
daltl 3 murabba m•tT" farkın b11\9;~>inde bulunan 24 panelin 77 murabba 
metrelik meoaha miktann<lan ten7il edilm...ı.ne ve lteyfi7etln o yolda on bq 
ııün müddetle 24 par.el 9e.hibi Haham Yll9Cf Aboo.fa bildirilmeolne birlikte 
katar verildi. 7 / 6 /94 1 

Komisyon reltıl Fen Amiri Ar.a 
(14JZ) 

$ARİFE ı 
. 

Kendinizde 
mzda 

veya çoçuklan
~ördii.iünüz 

Halsizlik. Kans11lık, Hazımsızlık, K ann ainlan. Karın şişmeleri. Bıınuı 
makad kaşınması, Oburluk. Uaş döomesi, Salya akması. Saraya 1ıen
sinir halleri, Gece korkulan, Gllrmede, tşilmede lıımıkluk, ~bl (llyrl 

tabü haller; 
Bunlar :vevtı> içilen ı;eylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak

larda yetişip nreyen ve kanlarımızı emen 90lucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için ecraneden bir kutu Santa alınız.. Ve içindeki tarife mucibin· 
ce kullanınız. Derhal kurtulursunuz... 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR-

8 ant ct, 
., o -

ismine 
Dikkat 

...................................................................................... 
• • • • 
i Devlet Demir Yollarından 5 • • ....................................................................................... 

(MAHSUL . .SA.TiSi) 
D. DEM1RYOLLARI 8 - Net iŞLETME KoMlSYONUNDAN ı 
ld......-.üzin Alııancak Ye Ba.mane e mtla anbarlannda toplantıdan birikii

rllmiş {Hurda incir, Kumdan, Arpa. Bakla, Palamut, Swıaın, Kuru F aaul,.e. 
Nohut, Pamuk. Ana.son. Pamuk çekirdeği. Buiday ile deiııl.r çenı.er n aielm 
MU§&mba parçaları 30/6/941 tarihinde ao.at 14,30 da Alsımcakta lfletme bi
nasında lcomlsyonumuzca açık arthrma Ue ayr' ayrı .,.blacalttn:. 

Mecmuunun muhammen bedeli (1010,33) lira olup iatekliledil (7S.77) B
ralılc M. teminat makbmlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri laz
d.ır. Şartnameai ioletme kaleminde görüLobUir 

14 17 20 25 217J (1330) 

ORDU HASTA DA.KiCi HEMŞiRELER OIWLV• 
HA A..tr BA.ZJ İZA.RA2' 

Ye oınııa lı~ıt ue fıcdlaJ fartfarl 
1 - Ordumuza ha.ata bakıcı ... ftemıire retiftlrmelt iiz...-e Ankarıı.da M. 

M. V. ıa.ra&ndo.n 1939 llCllflÖnde açdmlf olan ı..a- bab:ı n. ~ ob
luııa bu - de 50 talebe al•n•okbr. Okula girmelı: amı edenler, bulundıdı:~ 
lan malıallia ftlilliin,., lcayma.l:amlıiına nya ul<erlllı:: ..,Lelerine dilekçe le 
mBrw:aat edeceklerdir. 

Z - lOJ aa.yılı lcanua mucibince bu ob1daa mezuııı olae.ı.IWır. meanw 
olup tekaüdiye altı<:allirdır. 

3 - Mezua olanlar alb -ilk ~ l.izmetledaü 0<d11 h-hanel...U.
de .J11P11C8kİat, ondan eonra amı eder!.,.. menıINcetıelci blltila ..t.hl 11ıtekldil
ler b.ndUerille açık olacalttır. 

• - T ahail müddeli 3 aene olup, bu milddet içimle olwdıua arda het lln 
liarçlılc Yerilecek. ı- ft llbaolan tamamen okula alt elacakbr. 

S - Okuldaa mezun olanlar, harem baUAW>a göre 20 lin ull _a.,... 
ba•lamalt üzere maa9 alacaklar ve bu mllı:tar gittikçe çoialacaktu: bu -
dahi ;.,.,, giy~ ve barınma orduya alt olacaltbr. 

6 - Okıd 15 E,.lül 1941 de tedrl•ta bqlıyacakbr. 
1 - Okula bytt Ye lcabul tartlan tunlardır• 
il - Türkiye ciimhurlyeti tebauuıdo.n olmıılı: n. Türk uı....ôa bulwımalıi.. 
'b - Sılılıatı yerinde olmak .,.~ durum11 iter ilcllmde nzlfıe cörmeye mllsalt 

bulunmalı: ('bunu har haııııf bir ha-ı.ane •mhl ı...,..,tt raporu Ue teablt ettı... 
mele Ye enalı:a bağlamalı: lii.zımdırl. 

c - Olcunm yap on altıdan a,aiJ ve ,ırmt ık.iden yukan olınİyaeaktır. • 
d - Kendisi. ana V1I babut iffl!t •t.linden olmalı: (l..ıı Ym,-l!t Potı.:e -

•İlt ettirilerek e"1aka bıığlanacaktır. t 
e - En u otta okul tahsilini bitirW. olmak ( e\ome lmtiluınlariuda lft'll• 

..,ffak olmal: tıuttir) v~ bu df"teettfe te.hsil gördGğll iobat etmek (tudlk
name Yeya bunun tasdilcli bir •uretl. muameleli e....lrnıa elcl~ec.ltılr. l' 

f - E-ırli veya rı~nh bulunmamak (.,......,ıe., evlocnlp bo,ananlarfa koeaııi 
ölmiŞ olan kabul edilir) buna ait med..,ı hali bildirir mil.bit enak keza ._ 
1enecelctir, 

g - Okur •hht oebepler dıtinda 1>ku111 kCltd~den terk ettl.ft, eYlenme 
8Ufl!tİ lle Veya diğer intlbatf ııtıbeplerle okuldan çıkanf.Jığı, afb Mftelik m
burf hizmetini yııpmadıiı vel'll tam~,.,Jamadığ,, ...., yahut ııdıb~ oe\,.,pl.,. dt
ıında olı:udan çıkanldığı takdirde tahakknk eı:tirltere!t mektep mım-aAanni 
tamamen 5deyeceğlne ve gÖ•toro~ ......ılı:alıınn tamamen dofı-tı o!.dufana 
dair noterlll::ten tasdikli va kefilli bir taahhütname .-erecektir. 

8 - Vulı:andald şeraiti babı: olan <ık•r, olrulıı lmtihıum~ olanak ktıhul edi
lecektir. 

,, - Yukandalı:i maddeler mueihince eYraltınm muamelesini bltiren1-
den. vilayet, Yeya koza, merk~zlerinde ohlnonlar bu makamlar Yeya ad:e,.. 
lllı: tul.eler! •aorta• ile evraklarını de>fnıdon doftuya Aftkaftl m.,,\n haııta
he.n...ı. bıış tabibi ...., okul ıııüdilrlilğfü.e gônderilecelclerdir. 

1 O - Milraco.atlann Ağını.,. 19 41 e.llı.ayetine kadar 9'>n• ..nlirlJmed U.. 
ır.:u.ndır. 

il - Okurl.ann kabul edlldilderi ...., me'ktebe \aerb.t etme tıı.riı.ten aynİ 
makamlar tarafuıdan lı:endil...tne blldiıilea>l:t!.r. 

12 - K•bul edilecelclerln okulua bıdundufu Anbn.ya lı:adu gelmek ...., 
okulde. t.:kru yapılacak aıhht muayo.ne netleed he.1'tllhlı:lan tebeyy!lıı e&
lerin memklı:elterlne gitmek ~ mo.oraF edecelı:!eri yol paralan \endlledmı 
alt o!cakhr. 

Aako.ra Merkez Hutal...ned Baş Tabibi •e okut mGdilrll alha7 
nr. l5aban !1anıl\!U 

11 20 Z3 26 29/Mayia. 1 4 7 IG U 16 19 2Z !5 28/Huttat. 
..... 1 4 7 10 n 16 19 22 2'.i 28fTemu& ... 1 4 7 10 n 16 ,. 

Z! 2S 28 )0/Aiuaı.tıs/1941 180-' 1111) 

Nrrrtye De1111P ve Çeıııı J?o'wflrafarl m•te.sse· 
sesi Müdürlü;tünden : 

BiR STENO DAKTILo VE tıct DAJCTiı.o A'LINACAK.Tm" 
1 - MUnh.al bulunan barem hariti mUdilrlyet steno - d..ırtlloluRuna UO lira 

7ll kadar llcrctle İngilizce bilen, Steno dakt!lolul\ıı ve usul il muha~ Aşina 
bir bıwan memur alınacaktır. 

2 - Müessesemize imtihanla iki bayan daktilo alınacak ve muYaffak olanlara 
lDO U..aya kadar ilcı-t verilecektlr. İmt! ban Ankarada Sllmerbank umumt mil 
dürlüR\lııde, lstanbulda Sümerbıııık ~ ımbu! şubesinde ve KMftbUkte mUesııe
se müdllrlfllilnde 2/'7/941 tarilılnda yapılaeakbr. 

Bu memurlyet!er için isteklilerin Ankıında SUmetbaıık umumi müdUrlUi!tlne, 
fstanbulda Sümerbank stanbul ŞUoosine ve Karabükte müessesc mUdUrlOğllne 
mllr9ca.atl11 tedarik edebilecekleri iş tal epnaınelerlne ~!tda yımlı Yes:u1d 
bağlıyaralı: en gec ın /941 tarihine ita dar mUessescmi"ıe mllnıcaatlerl i\lıı 
olıınur. 

1 - Tahsil vesikası.. 
2 - Hizmet vesikası.. 
s - Poliıı 1y1 hal kağıdı 
4 - Nfilus hüviyet cüzdımı. .. 
5 - Sıhhat raporu.. 
6 - 9 boy 6 vesika fotoğrafı. .. 23-ZS-ZT 

fstanllul Belecll)teslnden : 
Temb.lik işleri, mezarlıklar ve bahçeler müdUrlUklerlne ait hayvanlann. 

yıllık ihtiyacı lç•n sabn alınacalt 520140 kilo arpa kapah ı:arl usulO ile eksilt
meye konuhm.ışttır. Mecmuunun tahmin bedeli 49413 \ıra 311 kuruş ve ilk te
minatı 37n6 liradır. Umum? ve hususi ••r1n&.'"lle ve buna mütef~ diğer eY
rak 124 kuruş mukabilinde levazım mUdfalüğilnden Vl!rilecektir. llıale 7-7-
941 Pazartesi giinil saat 15 'te daimi encümende yapılaeııktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan 941 yılına ait 'ticaret odası. Yesikalarlyle 
imuıh ş•rtname ve kanunen ibrazı lhım gelen diğer ~saik ile 2490 numara
lı lı:anunun tarifatt çerçevesinde hazırlıyacaltları tı.klif mektuplon ihale gU-
nU "°t rs e 'lı:11ı!or dalınt encUmene vermeleri lazımdır. , 

21......:!S-30-3 ıms (1388) 

Tapu ve kadastro umum -n~ditrlüftünden: 
A,.valılı: kazuuıuı kadastrosu yapıltıealchr. 261 ~ aııyılı kadastro ve tapu 

taı.rlr lcan1111unun 8 ci maddesi mucibince keyfiyet gayri menkul sahiplerince 
de malllm olmalı: üzere ilin olunur. 2311 ( 1411) 

• 
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SiY ASI VAZIYET Son askeri Vaziget 
A1man-Rushar- Al 1 h d 
b 

.. h man ar u u-
ını şup e ve d k 3 h. 

k k d v d aya ın se. ı-
or u Oi?ur u • ld 1 ---<>-- rı a ı ar 

Amerikalılar Rus ya

nın yenılmesi f~ia
ket olur dıyorlar 

-<>--

Rusların cephede çılıın· 
tılı yerleri bıralımaları 

muhtemel 
---o--- Radyo gazetesin·~ göre Alımın - Sov· 

r IJ'o ,_ ·t !=:İne göre, düny~::"\ en yet harbı hakkında her iki tarafuı neşret-
hüvuk , .' rcbc'iı olan Rus - AlmJ.n tiği tebli~lere ,-r.'.jste-niden '~z.ryet şöyle 
h,» •. n 1:;.;bma.sı her tarafta buy erk hulasa edil bilir: 
bır hoyret uyandırınıştır. Çünkü Al- Alman tebliğine göre' Şimal ceph.,in
manya il Sovyet Rusya arasındaki mil- den yani baltık denizinden itibaren Kara
nasebctler'.n bu derece gergin oldu('.ı;'lu denize kadar olan sahada taarruz hao!ı
kiııı<e bılmlyordu. Fakat bu mu ons,. ca ıu istık•metlerde inkişaf etmktedir. 
betlerin icyüzü Almanya tarafından bi- Lltvan) ""ela Kovno, Litvanyanın cenu
tara! devletlere ve bu arada Türkiyeyc bunda eski Polonya arazisinde Grodno, 
verilen bir nota ile izah edilmiştir . Bu bu şehi:rin cenubunda Volkovi•k. daha 
no nrun dikkntle tetkikinden çıkan neti- a~ai:ıda Almnn - Rus hududu üzerinde 
ce şudur ki Almanyayı harekete sevk Bre.ı Li tov,k, Luvov'un "8rkında Bro
edcn hakikl Amil setratejik düşüncedir. di, Romanyada Bokovinanın şimalind• 
Bilindiği gibi 1939 Ağustosuna kadar Kaıninensi ve Kodov•ki iıtikametl.rin
Rusya ve Almanya arasındaki münasc- de taarruz Jnki.ıaf etmektedir. Fah• 
betler pek ziyade gergindi, Rusya aynı Rus tebliğine göre: bu larrmlannrla 
zamanda garp demokrasileriyle i5birliği Almanlar muvaffekıyet elde erlemedik
yapamamıştı. Binaenaleyh siyasi bir 1,.n gibi So]ay ve Bev~ruska istikemr.tin
yalr.ızlık içinde leli. Hatta Münih kon- de taarruz kuvvetleri tamamen pU.kiiT-
1"ransına iştirak bile ettirilm~i, De- tülerek hududun haricine atılmşıtır, Av
mokrat devletlerin Almanya ile araları ni haht"re göre Şolay mıntakı.~ında Ru" 
a~ılınca bunlar Rusya ile işbirlrnine te- mnkabil ıaanuzu netir-.inde üç yüz Al
vessiil ettiler, Rusya bir taraftan de- m•n tanlı tahrin •rlilmi•tir. 
mokrasilerle lı;blrliği mUzakerrsine gi- S••ki p .... v~da harPı.-,.1,. vecen Al-
rişmiş iken, diğer taraftan Almanlarla 
temasa başlamıştı, Binaenale;·h 1939 man kuvv"'leri ftl •im•1"'! Knvn•. Lnm
yazında Rusya iki taraflı bir siyaset ta- zov • ve V ttnov•nın doğu"1....-d-.ılri bum·· 
kip etmekte bulunmuştur. Moskova ile ""!arda R·-·t 1 ltov•k f"lıl•l~rini İ•
Deınokrat devletler arasında mUzakere- "•l etrn:•lerdir. F•k.t bu ... ı.irl•r """'"" 
ler cereyan etın~kte iken ve bütün dün- Rı•• • Alnuın hucfodu •akmnıd~dD'. 
ya bun1ann bir neticeye varaca fını Ru~ tshli~int'! P:Öre Ru• kıtalar1 dürı 
umarken Rusya ile Almanya arasında be~ bin kadtır Alman s1•hl'ly ve erini ,.~ir 
ansızın bir pakt UnzaJandı, bu anla..c;- ıtlm•..,lardır. Berlind~n Ofi ei11n~1n1n bil
ma He anlaşılan Almanya Rusyaya Bal- dirdi1'hıe !!Öre Alman kıtalnn dün ak
tık havzasında ve Besarabyada bir ta- •ama kadar hududun b»ı noktalanndo 
kım müsaadekarlıklarda bulunuyordu. vüz kilometre kadar eski Polonva top
Polonya harbe girdiği takdirde bu •Pklomıdo n!ifuza muvaff•k olmı,.Jar
mmnleketin taksimi için de bir itilaf nk- dır, Har.Htın inkisafı hak1.,nda Alma" 
dcdilıniştir. Anlaşılıyor ki Almanya Rus resmi trbli~l .. rinde hrmen hir bir hvıt 
ya ile akdettiği Ağustos 1939 paktı üze- mrvcuı de"ildir. Yalnız eTI'rlce t-.'h;ı 
rinc Demokrat devletlerin gerlleyecej!f- •rlil•n plana ~öre inki•af •tti/:i 'hildiri· 
ni ve harbin de çıkmayacalpnı Umit ecli- liyor. 
yordu. Fakat harp çıktı. Bunun üzerine Basarabvada harekete geçen Rnmen
Almanya Polonyayı isti!~ etti, 28 EylGI- Alman ordularının ı. ... k~tı hakkınrl• 
de yapılan ikinci bir anlaşma ile Polon- da hn H<l tATaf tehW<ierinde ••aolı J,;. 
ya, Rusya ve Almanya arasında taksim ctey yoktnr. Yaln•'! Rnmen radvo•11 Rn
edildi. Bundan sonra iki memleketin merı Jcıt;tlATlnın ilPri har,.le .... tintn dev,_.,.... 
münasebeUeri şiSy1e bir cereyan almış- ~ttiC7irıi bi1clirmf"kt .... dir. HnrekAhn inki
tır: ııo,fı hı-kkı"da heniiz mütal~a bevan1 

Rusya Alrnanyanın garbde meşgul rrıü'"kün olma1"alcla 1'nPher Grodno 
olmasını ve garp devletleriyle dövüşür• ile Brr .. t Lltov•k ve BTOdi ilP Cerno
ken zayıf düşmesini ümit etmiştir. An- vi•ki l•tikametlnde ilnliyen Alm•n kı
cak bu suretle ~ktaki tasavvurlannı ta annın CPTl •n ~mı i1e ..,;,,, 11 Moıı-1,.v
tabakkuk ettirecekti. Almanya garpte va &TP•Jrıd,.. M"carİ•t"na dnX.,,ı J.-ir crktn
meşııul oldukça Rusyaya kar<;ı bir uy- tı tr•lcil edrn ve tah;h•n 700 kilometT• 
Mllık siyaseti takip etmeğe ba•lam1'!ı. ljk bir hı•dut lmmı ihtiva •den anı>; 
Bo··yle bir va•'yet Rusvanın pe'- icı"ne ~ ~ .._ kı"1""1' ilti! keza CTodno ve Rrr•t l.itvo•Jr 
elveriyordu. Halbuki Almanyanın işine 
h 1 

""'ev'L-ilf"rl ara111ndl\ Vl'rotovıı. htikamf"tln-iç ~ vermiyordu, ÇUnkü ıı:arptaki bo-
ğuşma bir muvazene husule getiriyor- ,.]p dil:•• bir rıl,ınll te•k.fl eden 81'8.Zi Mr
du. Ve Rusya şarkta serbest kalıyor- •ıuını 111.: pl~rrlR lwrtarmak ;.,,.,ıa.ı •. 
du. Bu suretle adım adım şarktaki pto<ı- ,..; anl•.,Jıvor. Ru•l•nn bu te.,.1'hii•l•·' 
ramı tahakkuk ettirmeJle ba.<lamışh. Bu ~nr•den drmlo ederrlc cıkıntı k .. ıml•
programın ne olduğu da B. Hi!lerin be- nnda fazla J..•ıvv•t trrhım;• olmam•l•
yannamesinden anlasılmaktadır. Bu va- n muhtern,.ldir. R1, s_.henle bu arı-zi ru•r
z.iyet Almanyanın i5ine elvermiyordu. ,.,,.Jarınt Alml\nlann k1qa zaman,.J" ,.JJe
ÇünkU kendisi Demokrat devletlerle •İne ııeçinnelerine intizar olunabilir. 
meşgul iken şarkta Rusyanın genlsle
mesine ses çıkarmamak mecburiyetinde 
kalıyordu. Rusya kuvvetlendikçe Al
manyanın istikbalde karşılaşacağı mese
le de zorlaşıyordu. 
Fransanın yıkılışı vaziyeti temelinden 

değiştirdi. Almanya ıı:arp harelcAtını tas
fiye ettikten sonra Rusyaya karşı vazi
yeti kuvvetlendi, evvelce Rusyaya en
gel olacak kadar serbest vaziyette değil
di. Bundan sonra bilAkls Rusya Alman• 

·yadan çekinmeğe ve kork:mal'a başladı, 
Almanya şarka dönUyor ve Rusya ile 
hesaplaşınai!a karar veriyor Rusya Be
sarabyayı Romenlerden alırken bu kU
~ük devlet Almanyanın kolları orasına 
atılmakla Almanyanın vazüeleri daha 
>iyade kolayl~mış oluyordu. Alınanlar 
Romanyada asker tahşlt ediyorlar. Rus
ya bu tahşidatın kendini istihdaf etti
iiini bildiği halde ses çıkaramıyor, fakat 
hazırlanıyor ve bir taraftan hazırlanır
ken diller taraftan taarruzu mümkün ol
duihı karfar tevkife ralı<ıvordu. 

HARBiN ASIL SEBEBİ 
Bundan sonra Alman - Rus münase

betleri cidden garip bir saflıaya giriyor. 
Bu devletl~rin her ikisi de biribirinden 
şüphe ediyor, çekiniyor ve korkuyor. 
Biribini müstakbel düşman addediyor
lar. Fakat her ikisi de bunu belli etmek
ten ~ekini)·orlar. Almanyanın Rusyaya 
karsı harekete geçmesi bu suretle zaru
ret halini almıştı. Çünkü garp cephesin
d•kl harekat tasfiye edilmekle beraber 
Al,,..anya tn~ilt•reyi is!ill\ edemediğin
den haro devam edip duruyordu. Ve 
Amcrikarlan yardım gören !nııiltere ile 
yakında karsılasmak Almanya için er
geç m!ıkadderdi, Bu mukadder gilnü 
beklerken Rusvıı arka tarafta beklivor
du. Al1'"1nlar bir gün Rusların kendile
rini arka :h~n vuracağına kat'i k:ınaat 
getirdiler Rusya lstemiyerek bin bir 
hareketle ht:.'lU belli etti. d!cr Almanya 
ve Rusya arasındaki itilM hııiidav ve 
petrol r. ,cc.-.Jel~rine inhisar etmiş ol'iAY· 
dı bir anl <maya varmak muhtemeldi 
Almanya Rusyaya itimat edemiyordu 
Ve bu iti..,-. tqzhk gi!!ikee doha ziyade 
artma'<ta ; '· Bu sebeple tn"11tcrey• 
karşı bay-t. memat mücadelesi yanal:' 
Almanva kuvvetlerinin mühim bir kıs
mını Rus~'llya karşı tutmak mecburive
!inde bulcnııvordu. Ve Rus kuvve!leri 
arttıkça hu Alman kuvvetlerini de ert
tırmağa mecbur kalacaktı. Anlaşılan bu 
!Phlike\·i kökünrlen bertaraf etmek idn 

Alrn•nvA horbe karır verıııl•tir. A 1m•n
va bu harhi arm::ı1('lq muP7'13ffi hh· jf:r 

"ir~;~ini hilivor. Fak:ıt A lm:ln !P'tt-nil
••ker1 kuvvet ve te•l<il5tçılık k,.,ı. 
"T"etinin bunu bac;arnraihna Alma:nl~r 
:nrın,.,.,o kt~rt1rlar. 

tNG!L'J'FRE VE RUSYA 
Rus:va iki seneden beri tnP"iltc-"V" 

knrsı düc::manca bir va2ivet almı~tt. Ger
cekte iki dcvlntin menfontl 0 ..; de övle 
kolay kolw t•lif edilemez-il. Faht bun
ların her ikisi AlmrınvAva karc::ı diic:m~n
lıkta birleşmhlerdir ·Ve mii•terek dü•
mana karşı lsbirliri yanmak üzere l'Ö
rU<mPkte oldukfon anl .. ılıyor. EvveJk; 
sıün B. Çön:il Rusvaya kar<ı bir sempa
ti nutku sövlemistir. 

tn<?Jlterenin Rusyavn karsı teknik ve 
iktisadi varılımda bulunaca!nnı b;ldir
miştir dUn de hariciye nazırı B. Eden 
Rusvaya ik!i•adi ve a<kerl birer hevet 
ııitti~ini bildirmiştir İngiltere hariciye 
nazın Rusya ile daha evvel anla<mak 
mümkün olamadıEhnı, çünkti Rus:vanın 
Almanya ile anlasınıs bulunclul(unu 
söylemiş ve Sir Stakordkrib•in Mo.•ko
vada ki mesaisinden sükranla bahs•tmi•
tir. Diğer taraftan İn"1ltere ve Ruı:ya 
arasındaki temasların da cok zaman ev
vel baslamış olduğunu iddia etmekte
dir. Berlin bu temaslar hakkında vakın
da mühim malumat verileceğini de bil
dirmektedir. 

1NGfT,1ZT,F:R NORVECE 
ASKER Mt ÇIKARACAK ? 
İnl(ilizler bir btraftan B. Edenin söv-

lediiii gibi iktisadi ve askeri hevetle~le 
maddeten ve B. Cnrçilin nutkunda •Öy
lediği ııibi manen Rıısyayı takviye eder
ken diğer taraftan Norveçe asker cıkar
mak i.tiyormuş gibi davrananık bir ta
kım Alman kuvvetlerini l>'arptn tutınpk 
L•!iyorlar. Almanların Norveçte alm1' 
oldukları~dbirler bundan ileri gelmt,e 
benziyor. 

AMF'.R!KADAK! 
Dtl'SONCELER 
Amerikan efkarı tımumiycsı ve gaır

teleri de Alman - Sovyet harbivle bir 
hayli me<gul olmoktadır. Nevvork 'l'•y
'TIİS gazetesi dünl<il makale<in~e divor 
l;;i: cAJmanyanın R11.svayı maP-lU.o etme
si Amerika ve !nailtfre icin birinci de
reoede ehemmiveti ı,,;, bir felaket olun 

Nevyork He;ald 'I'-ibün de !ngiltereye 
vapılan yardımın n"'k 7ivade arttınlma~ı 
liizumunu ileri sürmllstür. 

~v iilaı:r<inin bazı JmcuK aeıw;1J1.- ı .11.c1Ju ... ~~~.,.. --

YEN) ASIR 

Alman - Soıget harbı ve 
lngiliz gazeteleri 

fırsat 

iki tarafın kuvveti 

Ruslar denizler
de Almanlar-

dan üstün 
_,___ 

25 Haziran Carsamba 19.tt" 

Parti grubu meclisi dün toplandı 

Sıhhat ve adli tababet 
"Elimize 
~e~ti, kıyme
tini bilelim'' 

diyorlar 
11ıi tarafın hava lııwvet- teşkı·Ja" tı konuşuldu 
lerı aşağı yulıarı mü· 

SaVi gibidir Ankara_ 24 (AA) - Cürnhuriyet' ver: et vekillcrı hukümet ad,na eevııp 
~ Radyo gazetesine göre Baltık deni- ~aJk p::ırtısı mec1ıs gru~u umumi heye-ı verllik 4 n ~onra bir «;C k h lt ·pler aynı 

uRus31a son.bahara fıa· ı zinde ki Rus deniz kuvvetleri iki muha- tı bugun •aat 15 tc •eıs vekili Seyhan mevzu!.ır üzcrınd ve bu ınlinasebctle 
c!Jar muJıcıvemet ederse rehe gemisı ile ili büyük kruvazör. bir mebusu Hilmi Oranın reisEğinde top memle'<etm umumi <ıhlıı <hrwnunun 

B H
• f • • . moyın kruvazörü, h•ş torpıto ve kruva- lanmıştır. Sivil sıhhat teşkili'ıtiyle ordu miistakbel ink~na duu alınan ted

• ıt erın hezwmete ug· ı zor,_ 21 muhrip, 17 ıorpiıo ve bot v .. 76 sılı~at teşkilatlarının ve adli tabah<-t !eş birler üzerinde faydoh mulfilı.-ızalar der 
ramma muJuılıfıalztır» denızaltı gemisinden mürekkeptir. kılatıı:uıı bugünkii ihtiyaca cevap ve- meyan etmişlerdir. Hat'plcrin h<·ynna-
T..ondra 24 (A.A) _ Gazeteler Sov- . Alman kuvvetlerine gelince' lnııiliz ren hır -~uruında ".lup olmadığı hakkın- tını ve ,-ekillcr tarafında., verilen i-.a· 

yet _ Alman harbınııı bütiln safahatın-! ıddla_sına göre bir .. "?.uhareb_e kru~azörü da ~ü_kwne!e tevcı~ . edilı~ıiş bir su~ hatı müteaki~ ruznamedc başka ma~ 
dan bahsederek henüz karışık olan va- ve hır cep kruvozorunden ıharettır. Bu 1 takrır_ı _ru7::aınede idi. Alakadar adlı- de bulunmadıgından celseye nihayet ve
ziyeti aydmlatmağa çalışıyorlar. Hitler muharebe ııemisi Bismarkın e~i olan ye, millı mudafaa ve sıhhat içtimai ınua- rilmiştir. 
Sovyctler birliğini e~aret altına almak Terplçtir. Cep knıvazörünün ismi belli ııtllllllııtıııııııııııııııııııııı11ıııııııımııııııı11ııııııı 1111111111111111111111111ıı11111111ııııııııııı1111111111111111 
gibi menfaatler temini arzusundan baş- değ~ldir. Diğer .Alınan _ku;:"'etlerinden Bisiklet birincilikleri müsabaka&ı 
ka ,müttefikler arasında bolşevik mese- denızaltıları malGm oldugu uzere Atlan· 
lesi üzerinde ayrılık doJlurmak ınaha- tikte meşğuldur. Hafif kuvvetler yani 
dını da gütmüştür. Buna muvaffak ola- muhripler ve torpito ve botlar Belçika
rnamı.ştır. dan Norveçin şimnlinc kadar sahil bo-

Dcyli Telgraf bu hususta diyor ki: yunca deniz nakliyatı himaye vazifesile 
B. Bitlerin bolşevik meselesinde müt- mükelleftirler. Hücum botları ise Manş 
tefikJeri birbirinden ayırmak icin sarf- denizinde İng-iliz nakliyatına taarruz 
ettiği gayretlerde muvaffak olamadığı elme1<tedir. Görülüyor ki Baltık denizin
sliylcnebilir. Demokrasileri bol50vikli- de Alman deniz kuvvetleri ancak Aı
ğe karşı ayaklandırmak için Hitlerin !antik ve Manş kanalı muharebelerinin 
sarfcttiiii gayretler nefretle karşılan- zararına olnro.k faaliyete ııeçebilirler, 
mıştır. Hitlcr müttefiklerin harp gaye- Hu!a•a olarnk Rusya Karadenizde Ru
lerinde tefrika çıkarmak teşebbüsünde menlere karşı olduğu gibi Baltık denl
mağl(ip olmuştur. zinde de Alman deniz kuvvctl~rine kc.r· 

Nlyuz KroO:k.l gazetesi diyor ki: İn- ıı Ü•IÜn vaziyettedir. Rusya büyük harp 
giltere bu fırsatı ele almalıdır. Bu va- te de Alman donanmasını in~ilizlerin 
ziyet İngiltere için tali eseridir, Bu ga- şim• l denizinde tutmalarından bilistifa
zete bütün matbuatın fikrini telhis ede- de B~ltık denizinde hakim durumuna 
rek şunlan i1Ave ediyor: rağmen eevk ve idare yüzünden hir it 

Alman - Rus haı·bı istirahat için biır göremcmi~ti. Bugünkü duruma gelince 
vesile teşkil etmemeli bil5kis tam gay- Alınanyadan denizle aynlan bir mem
ret sarlı icin bir fırsat gibi ele alıruna- leket yani Finlandiyada Almanya Ru•
bdır. Bugün tekerrUr etrniyeeek bir yaya kar~ı cephe açmıştır. ikmal aevki
fırsat elimize gecmist!r. Her ne kadar 
aınl ordu iki cephede harp etmiyorsa yatı ya denizden ve yahut bir takim 
da Alman hava kuvvetleri iki cephede müşkülıita rağmen laveçten yapılabilir. 
muharebe veriyorlar. Halbuki bu bar- Deniz yoliyle nakliyat nihayet Baltık 
b 

denizinin ,imali p.rltl ucu olan Fin kör
ın neticesini bava kuvvetleri tayin 

edecektir, Sovyetler birliğ:yle derhal iş fezi açıklarından geçerken Rus deniz üa
birliği yapmanın ehemmiyetini takdir ledne yakın bulunacaktır. Bu nakliyata 
etmeliyiz. Ru.Jar taarruz edebilirler, Neticede 
Eğer Sovyetler birliği kısa bir za- hem bu nakliyatı, hem de lsveçle Al

manda hezimete uğrarsa iş bozulabilir. manya arasındaki demir nakliyatını cid
$avet son bahara kadar mukavemet dl olarak tehdit edebilirler. Sayısı 72 
edebilirse Hitlerin hezimete uğraması olan Sovyet denizaltıları Alman sahille
muhakkaktır. Demir sıcaktır, bUtün rinden Finlandya sahillerine kadar faa
kuvvetim.izle ona şimdiden vurmalıyız. livette bulunarak Alınan gemilerinin tor 

İşc;i partisinin gazetesi olan Dcyli pi!leyebilirler ve bu yollara mayın dö
Herald da harekete geçilinesi hususun- kerek nakliyatı tehdit edebilirler. lsveç 
da ısrar ederek hükürnete bir nevi açık ve Alman sahilleri arasındaki demir nak 
mektup neşrediyor ve diyor ki: Bu fır- liyatına da taarruz edebilirler. Nihayet 
saltan istifade ederek ai(ır bir darbe in- Alman liman ve Ü•lerini mayınlarla sey
dirmeliyiz. Eğer Sovyetler birliği daya- rU •efere kapayabilirler. Binaenaleyh 
nırsa İngiltere dümıana harbı kısalta- Ru• deniz kuvveti ve dehizaltıları iyi 
bilecek şiddetli darbeler indirebilir, kullanılma Alman liman ve deniz üs
Bilakis Sovvetler birliği kısa bir za- leri eivannda mühim i~ler görmeleri 
manda m~lilo olursa neticesi İngiltere muhtemeldir. 
için fena olabilir. Hava kuvvetlerine gelince: üç gün-
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l lki miihim haber 1 
dür Anupanın §8.rk bölgesinde en bü
yük: iki hava kuvveti çarpışıyor. Bu son 
mücadelede Alman tayyareleTi.nin ka
hir Üstünlükü temin etmeleri imk8n1 pek 
mevcut değildir. Çünkü Almanya hava 
kuvvetlerinin bir kısmını lngiltereye kar 
şı garp cephesinde, Akdeniz donanma
sına karşı Yunan adalarında ve Yuna
nistanın cenubunda, nihayet Vavel or .. 
du•una karşı Libyada muhafaza etmek 
mecburiyetindedir. Rmya ise hlil& yal
nız bir cephede dövü~mektedfr. Ve Ja
ponlar bitaraflık paktına riayet ederler
se UT.ak şarktaki tayyare kuvvetleri
nin bir kısmını da garp cephe!!lne nakle
dehilirler. 

Buna mukabil malzeme ve harp tec-

lzmirden A hnıet Sünbül 
ikinciliği kazandı 

Antakya, 24 (A.A) - Türkiye bisik- sona varmı~ır. Valimiz Sökmen haşt.ın 
!et birincilikleri müsabakası bu sabah sona kadar yarışları takip etmiştir. El
Antakyada başlayarak Reyhaniye • Kı- de edilen teknik neticeler şunlazdır: 
rıkhan ve Antakya arasında 120 kilo- 1 - Osman Çetiner 3 saat 15 da'<lka 
metrelik bir mesafede yapılmıştır. Mü- (Eskişehir) 2 - Ahmet SUnbül, tcker
sabakaya Ankara, İstanbul, lzmir, Balı- !ek farldyle (İzmir), 3 - Osman Ban 
k~sir, Eskişehir, Seyhan, Denizli, Koca- (Eskişehir), 4 - Kemal Aras (E:;kifc
eli, Bursa ve Hatay bisikletçileri iştirak hir), 5 - Orhan Suda (Ankara) 6 -
e?"lşti.r· Çok kalabalık bir hallt kütlesi- Halit Ofla (lstanbul). ' 
run alilka ıle ~aklp ettiği müsabaka pek Takım itibariyle F.skişchir birinci 
heyecanlı olmuş ve büyük bir intizamla gelmiştir. 
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Türk-Alman muahedesi 
B. Millet Meclisinde 

Ankara 24 (Yeni Asır) - Türk -
Alınan dostluk muahedesinin tasdikine 
ait lllyilıa yarın (bugün) Millet Meclisi 
umıınıt heyetinde görüşülecektir. 

Türk - Alınan ıktısadi müzakereleri
ne de bugünlerde başlanacaktır. 

ne dair lilyilıa meclis ruznamcsine alın
dı. Hariciye encümeni mazbatasında :ın
)libanın müstacelen müzakeresini teklii' 
ederek ezcümle demiştir ki: 

•Hükümetçe takip edilen ve büytik 
millet meclisince de tawip edilm!ıı olan 
sulh siyasetine uygun olun muahede-

HARİCİYE ENCÜMENİ nin tesdikini derpiş eden bu kanım la-
MUAHEDEYİ KABUL ETrİ yibası encümence aynen ve müıtefıkan 
Türk • Alman muahedesinin tasdiki- kabul edilmiştir. 
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Aydında vazife 
cenazeleri 

kurbanlarının 
kaldırıldı 

Aydın, 24 (A.A) - Valimizle villlyet memurlar, parti, halkevi, belediye erkil
dahillndeki bataklık ve yollan teftiş ru, polis ve jandarma mU!rezeleri, bele. 
ederken bir kaza neticesinde menderes- diye zabıtası, sanat okulu talebe!Iİ ve ka
te boğularak vefat eden sıtma mücadele !abalık bir halk kUtlesinin l§llrakiyle 
doktoru Ziya lşeri ile nafia müdürü yapılmıştır. Vazife kurbanlarını taziz 
N~ı;t Aydı_nerin een~ ~reni bugün eden bir nutkunda vali Sabri Çıtak ölU
valimız Sabrı Çıtakla, hiikümet erkiln.ı, !erin hatıralarını taziz etmiştir. 
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Dün Mtailada şiddetli bir zel· 
zele daha oldu, hasar yok 

Muğla, 24 (A.A) - Biri dün gece, biri bugün saat 12,30 da olmak üzere 
Muğlada iki yer sarsıntısı olmuştur. Bugün duyulan sarsıntı şiddetli idi. Ha.5ar 
yoktur. 

Amerika ya yapılacak ihracat haz1rlıfı 
lstanbul, 24 (Yeni Asır) - Tacirlerimiz Amerikaya ihraç edecekleri mallan 

hazırlamağa başlamışlardır, Şilepleriınizin Amerika •eferine başlamalan için 
izin beklenilmektedir 

§ ı . İtalyanların Ame· § 
§ rilıadan cılıması ya· § 
§ salı edUdİ. 2 • Haca· § 
§ rfstan Rusya ile mü· § 
~ nasefJetlerini fıesti § 
~ Vaşington 24 (A.A) - Amerika~ 
§ hükümeti bütün İtalyanların Ame- § 
E rikayı terketmelerini menetmiştir. E 
§ İTALYA MUKABELEİ BİLMİ- § 
§ SİL KARARI VERDİ § 
E Roma 24 (A.A) - İtalyan tebaası- E 
~ nın federal makamların hususi mü- § 
§ saadesi olmaksızın birleşik devlet- § 
E lerl terkedemiyecekleri hakkında E 
§Amerikan hükümetince alınan ted- § 
E bire bir mukabele olmak üzere İlal- E 
§ yan hükümetinin de İtalyada veya § 
§ İtalvan işgali altındaki topraklarda § 
E yerleşmiş Amerikalılar hakkında E 
§buna mümasil bir karar ittihaz et- § 

rübesi itibarile Alman tayyareciliğ'nin J • 1 Temmuzda Modada bir üstünlüğü vardır. Rus tayyareleri uenrz yarıfl Var 

§ tiği resmen bildirilmektedir, § 

§ * § 
E Budapeşte 24 (A.A) Macar;: 
§ hiikümeti bugün Sovyet elçisine § 
:: bir nota vererek Sovyetler birliği E 
E ile siyasi münasebetleri kestiğini § 
E resmen bildirnıi<tir. E 
E * E 
~ Roma 24 (A.A) - Stefani ajansı-~ 
:: mn Budaneşteden aldıi(ı bir telgra- E 
§ fa ıt"Öre Macar hükümcti Sovyetler § 
§ birliğiyle siyasi münasebetlerini § 
§ kesmeğe karar vermiştir, § 
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S ovakva Sov
vetlere harp 

ilan etti 
----<<>----

Presburg, 24 (A.A) - Slovakya 
başvekili ve hariciye nazırı B. T ugas 
öğleye doğru Presburg Alman e\(iaini 
kabul ederek Slovakya cümhuriyctinin 
SOvyetler birliği ile harbe girdiğini bil
dirmi~tir. A:vni zamanda Slovakya mil~ 
letine i.tideki beyannameyi neşretmiş
tİT: 

Slovakya milleti Almanya ile tam 
bir tesanut halinde olarak Avrupa 
kültürünü himaye İçin yer alınaktadır, 
Ordumuza mensup te•ekküller harp et
mek için Alman teşekküllerine iltihak 
etmek üzere Slovakya cümhuriycti top
rak ]arından öteve sritmislerdir. 

kısmen eski tip aanılmaktadır. Ve tay- İstanbul, 24 (Yeni Asır) -1 Teınmuzdenizcilik bayramında Modada deniz 
yareciler esa•L harp tecrübesi gönnüş ylll'l§lan yapılacaktır, Bu yarışları Milli Şefimizin şereflendirmeleri muhtemef... 
değillerdir. Rus tayyareeileimin talim dir. 
ve terbiye derecesini bilmiyoruz. Fakat Münakalat vekfılcti, yarışları kazanacak ~kküllere kupa ve kürekçilere 
kuvvei maneviyesi yüksek, ce~ur ve fe- de madalyalar verecektir. 
dAkRr olduklannı sanıyoru7.. Bu bakım- coı>:::ı::: ::ı::c::c:C'iC'i:ıc :ıcı:: :ccocı: cooc: c ; :=ccc::ı c c ~a ac:::caac ı:ı' c cc 
dan Rus tayyareciliğini Alman hava 
kuvvetleri için çetin bir düşman san
mAktayız. 

Bir Sovyet tebliği harbın ilk gününde 
düşürül~n Alman tayyarelerinin 65 ol
mavıp 76 olduğunu bildirmi•tir. Alman 
tebliğindP ise şark cephesinde hava ha
rrkatı hakkında malılmat mevcut değil
dir, 

Maltaırı~ bir tayyare 
el Asürldü 
Kahire,24 (A.A) - Orta şark lnı;ıi

liz hava kuvvetleri karargahının tebliği
ne göre Malta üzerinde bir düşman tay
vart>!lli düıı.ürülmüştür. 

Finl~n,.·:va Alan'11 
;!da1="!'1'.,ıı Alman!ara 
lt!t'alAmamış. .. 
Berlin, 24 (A.A) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Almanya ile 
Firılandiya arasında geçen ay !onunda 
Aland adalarının Almanyaya kirlanma
sı ha~kında bir anlaqma akrledil~inc da 
ir yabancı kavn1tklardan çıkarılan ısayi
e l.,.r ~iyasi mahfillerde teyit edilmemek
t"dir. 

•1-:tpr h"r ır.·ty;:,n a 
fP'ov(,..<1~ lr•u.•Pl••l) 
U'ııt c>..ııU~f"mis 
Berlin, 24 (A.A) - Yan resmi bir 

ffi'"'"'badan bilrliriliyor: 
Muhtar bir Litvanya devleti il~" edil

diili hakkında yabancı kaynaklardan 
verilen hoberler Rerlin mahfillerinde 
tayit edilmemektedir. 

Makineye 
Verilirken 

Mac&r • ~ovLet sigasi 
münasebatı kesildi 

Budapeşte 24 (A.A) - Macar bükü
mcti bugün Sovyet elçisine bir nota 
tevdi ederek Sovyetler birliği ile siyasi 
mlinasebetleri kestiğini resmen bildir
mistir. 

Avam kamarası 
harp tahsisatını 
kbul etti.. 
Londra 24 (A,A) - Avam kamarası 

kısa bir müzakereden sonra büküınetin 
istediği bir milyar İngiliz liralık harp 
tahsisabnı kabul etmiştir. Maliye nazı
rı Kingsley V ood bu tahsisatın üç ay
lık ihtiyaçlara killi geleceği mütalaasın
da bulunmuştur, Harp masrafları şimdi 
va•aÜ olarak !((inde l 8 milyon 250 bin 
İngiliz lirasıdır. 

Şark cephesinde 
Almanlar ıoo tank 
tahrip ettiler •• 
Berlin 24 (A.A) - Dünkü gün Al

ınan bava kuvvetleri ~ark cephesinin 
nisbeten küçük bir mıntakasında lO<:l 
düşman tankı tahrip etmişlerdir. s:ın
diye kadar bUtün cephede ne kadar 
dilşman tankı tahrip edlldiği tesbit edi
Jenıeıni.ştir. 

Surigede tap.gare mee
danla"ı bombalındı 

Kahire 24 (A.A) - Orta şarkİngillz 
hava kuvvetlerinin tebliği: Suriyede İn
giliz ve Avusturalya hava kuvvetleri 
dünkü Pazartesi günü büyük bir faali
yet göstermişlerdir. Büyük bir tayyare 
teşekkülü Baalbek, Talia ve Rayak tay· 
yare meydanlannı mitralyöz ateşine 
tutmuşlar ve yerde sekiz v~ tayyare.. 
Sini tahrip etmişlerdir, Diğer bir çok 
tayyare de hasara uğrablınıstır. Bir 
tayyare de düşürülmüstür. 
isviçrecle hava 
tehlikesine karşı 
tedbirler alınıyor 
Bcm 24 (A.A) - İsviçre ordusu ku

mandanlığının verdiği bir emre göre 
halk ve hükümct makamları hava teh
likesini önlemek üzere derhal ışıklan 
karartacaklardır. Ecnebl tayyareleri İs
viçre hava sahası dahiline girer girmez 
tehlike isareti verilmesini beklemeden 
tayyare dnfi bataryaları ateş açnea1o
lardır. 

in iltere üzerinde 
hava faaliyeti 
pek az ... 
Londra 24 (A.A) - Hava nezarett 

nin bu aksamki tebliği: Buııün saat 18 e 
kadar İngiltere üzerinde diL<manın hiç 
b'.r faaliyeti olmamıştır. Pazartesi gece
si düşmanın İngiltere üzerine yapbğı 
küçük bir taarruzda bir düşman tııyya
resi tahrip edilmiştir 


