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• nüahalar 2s kuru tur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Erzurum, 20 (A.A.) - YuaoılaV}'anm MoskOYa 
bilyük elçilifi batkitibi ile ailesi ve matbuat mlif&· 
virl dUn buraya ırelmişler, akf&Ill traniyle lıtanlnı· 
la hareket e1lemiılerdlr. 

On birinci Enternasyonal Fuarı Diin A ıldı 
Lozan kapısındaki açılma 

töreni çok parlak oldu 

r 

Ticaret Vekili nutkunu İradederken ve Fuarın 

Ticaret Vekili-
nin ~Jutku 

Karadenizde müteaddit 
Rus nakliye gemileri 

batırılmış 

Budiyeni orduları geri 
çekiliyor 

Londrn, 20 (A.A.) - Rus ceplw· 
ilinde Alm:ın t:ı:ırruz.u tehlikeli iler· 
leyişiııi muh:ıfaza etmekted~r. Hu 
ilerleyiş sayanı teessüf olmakla be -
rabcr ilan edilen Alm:ın ümidleride 
mukayese edilemez. Cünkii Alma

0

n • 
lar, Ağustos sonundan evvel Rus 
seferin> nihayetlendirmek ümidiyle 
övünmüşlerdi. .~ğ~sto~ sonu yaklaşı
yor. Fakat katı hıç bır ~ey elde ede
mem['.'lerdir. Flihrer osnusiımın ef
sanevi biiylik z.ayiatı neticesinde bu 
h:ırekat, bir muvaff:ıkıyetsi~lik teş-

Alman motörlil kuvvetleri Ukrayna da 
tarlaları arasın da ilerliyor . 

ekin 

kil etmektedir. Budiyeni ordularının 

1 
~~!E~~'.ç:;d~~:~ti ~er~}~::~(!}::~ A skerı"" 17azı·yet 1

1 

h:ıbirlmız bıldınyor: V j 
Askeri mahfiller, Alman kıtaları- - -

nın Nikolayef tezgahlarında ellerine 1 1 
geçen gemilerin, Sovıyetler tarafın • Al 1 S d I 
d-:ın tahrip edilmediğini söylüyorlar. man ar, ovyet or u arını par-
Bu clizütamların yapısı kıs-a bir za-

m~d~~~:.:: :~~!:i!fı.~: ~man- çalı yarak yıkmak istiyorlar 

Alman-lara göre 
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EJenfo '!!ai~illetine ~:~1~~~1:;?~~;.k~, 1 HALK oıvoR Kt 1 Tacirlerle üzüm, tütün ,:~;;.;;:~;,f~~~-. 
- Baş tarafı 1 inci aahifede - tereddiltten uzak, şaşmaz bir i~abct- • • •ı Romanya hükumetinin Ankara bil -

lığı bugün, n il Tiirk milletine hitap le Türk milletine çizdiği yol, bizi Rıhtımdaki yosunlar ve ıncırcı er yük elçisi T~odoresko, ecnebi devlet-
tmek benim için hakiki bir zevktir. valnız tehlikelerden ve ıztıraplardan !er konsolosları, hükfimet, k"omutan-
!arp zamanında böyle bir fuarın masun bırakmayıp aıyni zamanda, Bir kariimiz yazıy~r: !ık, belediye ve parti erkanı, binler-
anzimi çok güçtür. Bu fuarın açıl - medeniyet tarih~nde mmetimizin Rıhtı~ ~enanndakı taş~ar,_ ~alga- ~e halk bulunmuştur. 
ası ve ingilterenin fuarda bir pavi- kıymetini bir kere daha yükseltecek !arın tesı7ıyle yosun ~utt~gu ıçı~ bu- Bugu··n Tı·caret Vekı·ıı·nı·n n·yase- Fuarın Lozan kapısının önü, kala-

·onunun bulunması Türkiye ve İn - bu gibi insani hareketleri devam et- ra_da gezın_enler rehlı~elı vazıyete balık halkla dolmuştu. Kapı üzerin-
il0erenin miisterek istikballerine o- tirmemize fırsat ve imkan vel·mekte- duşmektedırler. Hatta geçen akşam de fuara iştirak eden İngiltere, Al -
an itimndlannın bir bürhanıdır. dir. 9üzelyer~.e 16 yaşı_nda ~ir .~ızca - tinde bir toplantı yapacaklar manya, İtalya ve iran hükilmetıeri-

Eir kaç ay e\'\·el sizleri Türkiyede Bu r.akımdan, 1941 İzmi•· Erıter - gız, bu yuzden denıze dusmu~, ba- ııin bayrakları, milli: bayraklarımı -
.iyaret etmek ve Reisicumhurun uz nas.rc'1al Fuarına i";tirak 1derck, ,ı t~şa çarp.arak yarılmı!! ve kız, .o~·a- Şehrimizde bulunan Ticaret Veki- '>u sene üzüm fiatinin yüksek tutul - zın yanında dalgalanmakta idi. 
~met lnönil, devlet adamlarınız ve rntanımııın bu güzel kö es;nrle ı;ü .. dakı hususı hastahaneleı·den bırıne li B. Mümtaz Ökmen, dün öğleden masını istemektedirler. Hatta Vekil, lstiklal marşından sonra belediy2 
«kerlcrinizle samimi görüşmeler cuda getirilen bu faideli faaliyeti gölürüb:~üştür. Bu_;ada -alfikadarla- evvel vilayet, komutanlık, belediye Bandırmadan ıehrimize gelirken Ma- rei"i Dr. Behçet Uz bir nutuk irade'i-

·apmak fırsatını bulmuş ve daha iyi zenginle~tiren do.st ecnebı devletlere rın tedbır alması lazımdır. ve partiyi ziyaret etmiş, öğle yeme- nisa istasyonunda müstahsillerin bu miş ve -alkışlanmıştır. Müteakibell 
ir i ·tikbal vücuda getirmek için ça- ve bu iştirakleri temin hususund-a ğini Kadifekalesi gazinosunda vali arzusunu öğrenince lzmire bir hey'et Ticaret Vekili B. Mümtaz Ökmen 
ışan rnemleketlerimizin müşterek kııymetli müzaheretlerini lütfeden ç d B. Fuad Tukıal, parti müfetti,i İs=> gönderilmesini tavsiye eylemiştir. alkışlarla ·karşılanan nutkunu ira-
manını müşahede eylemiştim. Ziya- Türkiye sefirlerine ve İzmir konso- eşme e tanbuI mebusu B. Galip Bahtiyar deylemiştir. 
etimi takip eden bir kaç ay zarfın- loslarına hassaten teşekkür ederim. Göker, belediye reisi Dr. Behçet Uz, Tütün ve incir müstahsillerinin de Merasim, · esli filme çekilmiştir. 
la bir çok büyiik hadiseler vukua Sevgili yurddaşlanm; parti reisi Dr. Hüseyin Hulki Cura 1<endilerini alakadar eden dilekleri Nutuklar, hoparlörlerle şehrin mey-
'eldi, fakat bir un. ur değişmeden Biraz sonra her tarafını ayrı ayrı Çeşit sigara için tedbir ve bazı mebuslarla birlikte yemi§- bulunduğu tabiidir. Vekil, bugün İz- danlarında toplanan halk tarafın -. 
:ılclı. Türkiye, her hangi bir müte - tetkik edeceğiniz 1941 İzmir Enter- tir. mirin ve Ege bölgesinin bu en mühim dan dinlenmiştir. 
avize kar;'!, mevcud hazinelerin en nasyonal Fuarında, Almanya, Büyük alındı Vekil, bugün Manisa ve Aydından mevzuu ile alakadar olacaktır. Nutuklardan sonra Vekil, beledi-
ii",;.iiğünü, i tiklalini muhafazaya Britanya, İtalya, İran hükumetleri . .. .. .. • .. .. gelecek üzüm, tütün ve incir müstah- Bu yıl, kalit eitibariyle üstün olan > e reisi tarafından kendisine verilen 
at'i ;;urette azmetmiş bulunmakta- paviyonlarının ne kadar büyük bir fnhı~arlar. baş mudurlugunden dun •illeri ve ,ehrimizdeki ihracat tacir- üzüm, incir ve tütünlerimizin iyi fi - maka la fuar kapısındaki kordelavı 
ır. itina ve zevk ile hazırlandığını göre- şu tez ere~ı. aldık: • . . !eriyle şehrimiz ihracat ve idhalatçı atlerle satılması için hiç bir ıebep kesmiş, içeri girmiştir. Diğer davet 
Kııhramanlık, Tiirkiin ananevi "ek, İzmirliler namın::ı, izhar ettii{im Gazete!1~zıı: 20 ~gu~t~" taEıhl.~ 8~~ birliklerinde görüşmeler yapacaktır. mevcud görülmemektedir. Vekil cu- liler de kendisini takip eylemiştir. 

a;;letidi~·· T~rkiyeniıı yakın ve orta hü;styata giz de iştirak ~decek~iniz. :~.~mm bırıncı sahı~esı~~n ~o~d.unc)u Haber aldığımıza _gör~ .~an.is~. bağ - ~a günü İıtanbula hareket edecek- \'ekil, evvela İran devleti pa\·iyonu-
arkta şımdı.re kadar oynadı~ı ve Belediye reisi; gösterılen yakın · t~ t;ı:_unda ( Çe~melılerın ıhtı) acı ı:ıları, rekolte vazıyetını ılerı surerek tır. mı ziyaret etmiş, burada İran konso· 
rnamakta devam edeceği miihim ro- alaka ve ıı;ardımlardan dol11yı bütün b,ış ıgı altındakı yazınızda Çeşmede .. losu ve maiyeti taraflarından karsı-
ii. bu kahramanlık üzerine müessis Vekaletlere, Fuara iştirak eden mii- sar; s11> kd:~şluk sıfr~ bulundu- Iht•k A vı·lag" ette mu" racaat kale lanmıştır. Paviyonda teshir edilen 
uıunmakt::ıclır. 2.sseseler:e, vilay~tlere teşekkü:rleri- ı u ugu ve ıg~r nevı er. en sıga_ra ) ar . r:uvaı ve her nevi !ran ihraç mahsulü 
İzmir fuarı Tiirkiyenin ekonomik ııi bildirmifı; eski İzmir va1isi ve lnılund~ıru~madıg_ı kaydedılmekte ıse uzerinde aliikadar olan Vekil müte-

·. Lİ'kbalinin .?ir s~!11~0lii~ü:. Bn mü- Trakya .t!mİım1 ~~!~ttişi merhum ge- ele ~u ı~dıa hakıkate tevafuk etme- Halk, muhtekirleri ha- mı· ı"hdas ed ı· ıı·uor ııkibcn sergi s_arayında İn~ilt~re ve 
a. ebet le Turk hukumetını ve mille- ııeı·al Kazım Dırıgın hatırasmı ya - mek~edı~. . b .., b l d Almanya pavıyonlarını zıytıret et -

tini tebrik eder \'e Ttirk hükünı~tin<' cletmi...:: Fuarın bu .;en<> ıle yurd h" N8ıtekım, ÇBeş~e .d.epyornt~zdaSSıpkal- er vermege aşa 1 Il"k" t k v t . "tı k d mi,, konsoloslar ve mafretleri tara -
\"e m·ıı r · r 1 k . · b"' "k !Ak k . · ı am<mn aı:-azıçı enıce er - u ume onagı amır.. ya ın a .- d k 1 ·k .. 
. . ı e ıııe sınıc' Ye ge ece - :ıllar çınde uyu ~ a a a azannmsı ıçın d ' . ., • ' Baf. ' d ' - lhtikar vap-anlar hakkında mm - bitecektir Meydana elektrik direkle- .ın an -arşı anmı~. nutu lar soylen-
ıcın t:ım murnffakıretl<>r dilerim. /apılan işlen anlatmıs; Fuarı mem- l·o~) d.ın dveh'J ld t~mah elnd ~ıg.haraıl· taka t·care.t müdürlügv ünde fiat mu·· - ı·· d"k·lece.kt". At t' ··rk mevdanı "d ' ıniş. merasim yapılmış, milli marşlar 

, k .. d . dı d t k .. .ııı a a ı o ugu a e ma a ın • ı ı ı ıı. a u . " ı- r 1 . t· T .. 'k. T" t d 1 

Ask A v • e ·e~. ıcın .e ve. şın a anınma uze ihtiyacına uygun olan daha ucuz ne- rakabe bürosuna müracaatlar başla- ııı altın bu saha, havranı günlerinde c 111 .enmış ır. uı ıye ıcare 0 a arı erJ aznret ·e go:ıterdıklerı yaı:~lıı:!ll~_r_?.'.m dolayı \'iler de rnevcuddur. Ancak Çeşmede rnıştır. Vilayetçe halkımızın, mühte- reflaktörlerle aydıniatılacaktır. ~avr~·onun1;1 da ziyaret eden Vekil, 
. . . ., J nıu~bu.~t ~~um. 1:!-udurlug_un~. A:: .- hu gibi yüksek nevi marnfılatımızın kirleri hükumet teşkilatına ihbar için Yakında vilıiyette müracaat kale- ıta_l.'i a pavıyon~nda İtalya ko~solo:u 

. -:-- Ba~ tarafı ı_ ıncı •ahifede - !·?'. '1 ı.ıdy 0 ıdaıe:sme, 1~!.11.1 r \ e. Tu~- satı~ı ılıca mevsimine münhasır ol - vuku bulan davet, tesirini gö;;termis- mi ihda:=; edilecektir. lş için nıi.iraca- ~~ı:ıfu~~~n, ka~şı]anmış, kon_,,olos~n 
nışı vm:::;a da çogunun çekilmis ol - <~~t% matbuatın~! t~~~~u~ /t~ış \e duğundan bayilerin depomuzdan bu tir. Fiat rniir-akabe bürosu teş-kilatı at sahipleri, doğrudan doğru~·a bu İ oy~~.dı~~ sa~ı;:ı.ı ı~-~t~Uı dı~lemış, 
ma~ ı muhtemeld~r. '"1-;ı.r~ı~~~ı~u sur~ e. ı um_ı_ş_ ır: . nevi sıgaraları atamamak endişesile '.fa yeni ~e:rıurlar gel~.ek sure.tiyle k".tleme müracaat edecek, istidRlarını 11 tı:ı ;z ıc~~e 1: ıgının_ ~a~ayı eser-

C~nup . c~phesınde Alman taanu- Bu tör em :r~~aı~t r ek~ın~ız F . ·ız miktarda almakta oldukları ve •kmaı ~dılmış ve ona gore faalıyeie verecek, bir numara alacak ve en kı- l_erı~ıı _tei~ık .:tmıf, t~m·~ ~ ~~ım ~e-
z~~ şıd~etını kaybederken, Leningrad "(ezmek ~ ... ~e ışır% e;n~ ta'·~f t~~~ yük,,ek nevi mamiilatın bayilerde bu- geçmistir. sa zamanda istidalarına cevap ala - '~ı.ı eıl, . anıba, k z;nır, ıa Y\ ~f ~ 
bolge::ıınde yeni. bir Alman faarruzu · t"ın. ~ur un . er ' 1 ın lıınmaması sebebinin de bundan ileri ooo caklardır. 'ıy ~n aı mı, an ~.arımız.. Ya 1 a_r 
ınkigaf halindedir Övle anla~ıhyor .,.elerek zmırın neşelı semMı altın - I b"I •. ht l b l v·ı b•• • pavıyonlarını ve dıgeı· pa\'IYOlllaıı zı-
ki :\imanlar Sovyet Örduların~ par da toplanan yurddaşlarımızın yiiz- ge e ı ~~~g~ mud eme udubr.ı.mt··uş ve 1 ayet utçesınin tas· - x . yaret eylemiştir. . 
cı;lı~·arak mag" lüp etmek ı"stemekte= . erinde milli saadet ve huzurun akis- n~al· a_ı;ıa_hıtj. epo a mevclu ku u_nktne- Hamiyetperver \Tekil şerefine di.in akşam saat 

• , · · g" ·· , B" b d r vı erın ı 'aca uygun o aca mı ar- d•k• · • 'kt'? ·ı ı "O d d · d ı . · 
dirl~r. Bugün gelen h-aberlere göre .c.rı~~ .,,,,o:u,:J or~ul.nCuz. hız. ~1_. ~a.a etı ela bayile;de bulundurulrnaoıı için 1 1 nıçın gecı l . at daşlar -f ·t'". ··la ~ t1;l gazın osun a ,Ju· zıya -
Lenıngr-ıd _ :\Ioskova demiryoluna l! ~~, ı evgı ı um urreı:-ımız e - . b d t db" 1 1 t v an c veıı mış ır. 
50 ·kilom' etı·e ·me·afedekı· • ·o\·o.rrad ·afımhki milletçe bir kay:ı. halinde :en._. eken dek. ıtr er .ha. ın_nı_ış ır. tb t Vilayetin 1 !J41 yılı bütçesi tac;dik Ziyafette vali, komutan, parti mü-

• a t 1 1 - ı u arı -.ı ı avzı ımızın ma ua · · v k'll H • t· k ı Esmenin Sirke köyünden Al" Ha'-'- f lıııgün Almanl·arın eline dü~müştür op u ugumuz:ı. ve biitiin kararları, '· dd . h • . .. . ıçııı e ı er eye ıne sev o unmucı- • _ .'. eiiişi, mebuslar, ecnebi devletler 
Şayed nrma hareketleri~de mu. ~dbirJeri milli saadeti kökleııtirnıe- 'anu;ıu~u.n ~fk ek ma ~usı:~ıhna goıle tu. Bu muamele henüz bitmemiştir. dar Kaçaroglu, her sene olduı:u g_ıbı mümessilleri, belediıve ve parti reis

\ nff:;k ol;~ Alma~ kuvve·tıerı·n· kar- ··e hizmet eden Cumhurivet. hükılme- 'ıaze. e!1ızın ıl çıl acd~l- ~us asınca Söylendiğine göre, tasdikin uzama - tbub sen~! deb hlava kururnltuna bın lıra ieri bulunmuşlarchr: Ziyafet, samimi 
• 1 - 1• • • ba d h · k < ercını savgı arım a ı erım. sına sebep, Sıhhat Vekaletince bir e erı uc e u unmuş, a ın Ütyyare · . ·b h 11 1 d . . 

.;ıJamak üzere ihtiyat Sovyet knv _ ımızın • sımız a er zaman_ ıı.rnnı · • . . . . . . d 1 , . 1 t ltif dilmistir as .~ a ere evam etmıştır. 
\'etleri rnkc;a bir kaç güne kadar Le uluıımasına medyun olchıgumuzu A d 1 8 .. d .. ı-·v.. noktaya ıtıraz edılmesıdır. Bn nok- m; ~~·asıd e Da d A k ~ · f t Dun gece fuarı ziyaret edenler pek 
11 ; 11 •ncl te~~·id <l'l . . - :liyoruz. n~ 0 u - aş mu ur ugun ceva- ta, kadrodaki doktor, sıhhat rnemu- e ıye ~ ur u _rı -an ve a e- r·oktu. Eğlence vasıtalarında halk 

~ , l 1 e ı_ mış olacaktıı. Dünyanın geçirmekte olduğu su hının ılk fıkrasında, yazdıklarımızın ru ve hastahane hemşirelerinin maas derken yedı parça taılasını kurumu- dolu idi ve fuar nes .. d "d" 
t l,~me c ede ya~ı h~re~et baıılamış- ıııhra~lı ve feliiketli zamanda m·lİ~ hakikate tevafuk etmediği bild iri! - !arıdır Umumi mecliste tip kadro muza U!berrü etmi. tir. Vasiyetinde - ,e ıçın e 1 ı. 
'ıı·. ,,u ~llrf'tl~ Kıyefın ş~mald~ı:. sar- '11.Zİ bu badireden ~~-akta t~ta~ v~ mekte,. fak~t. diğer kısımlarda vazi- huducl~ndan dışarı ç;kılmam-asında mezarının hava kuru.mu tarafından Ziraat mektebine talebe 
~ıp · .ır .t~n ~uşatı~ma~ ı~tendıgı a~- ö ·le ecnebi dostlarımızın da bizim- yet tevılen ıtıraf olunmaktadır. Bu i,;rar edilmiş, hatla mütehas~ıs dok- yapı~masını arzu ettiginden kendüıi- . . . .. .. .. 
.aşılmakt,ıdıı. Genıs Dmy.eper nehrı- ) • 1 t ki d t '.. tezada sadece ifaretle iktifa ediyo - toı-la. ı· k d l ·· d · ne lavik olduğu sekilde b'r mezar Bornova zıraat mektebı mudurlu-
ııi Gomelclen geçmek kolaydır. , ~aly a>; lı. arı Bs~.a -~k Yef~e .e gun- ruz. l·g·ı·ı'1dıa - dıpl . a rho akrlın mulsaa esız- vaı1tı~ılacaktır . , güne tayin edilen Adana ziraat rnek-

B .. 1 b" rı ıazır ıyan uyu· Şe ımıze en ı en o aJı - a arı o an maaş-· · t b" ··el.- ·· B M . 
. uguı:ı ge en ır haberde, Sovy_et- •rin m·nnet ve tazim h" ·l . ,·.'. . 000 !arın vı>ı·ilemiYN'Pği nı>tice«hıe varı.\- Ba•yınclırm Çırpı köyünd~n Koc-abı e 1 ı :-rıt~ uru . uzaffer sehrımize 

lerın Dınyeper şarkında tutunabıle- • h .~ t h .. kil t· .1". N•;;ı 1 ~ 1 \e S b k J k dL;:" mı tı · yık kızı 75 yaşında Bayan 'mmü _ mıs ır. Bu yıl mektebe parasız 
ceğini ümid e,\·lediklerini bildiriyor; ll~ UllkT D~kt meRırnfı"zkın ı~me - a J a J ara arşı te uır . . hh t v ki'] f İ . d k" hh t han Geçinir ölümüne bağlı olmak yatılı olarak alınacak 45 talebenin 
ayni haberde Alınanlar için gl!çile - ıışv; teı ı ı ?r e ı • 'al ~'dama Fuar sebebi~· le lzmire fazla kala- m .. eı Me:el ~ a et ı,k.zl P1t ır et ı ;c:;ı d~ iizere çok iyi bir tarlasını hava ku- listesi Ziraat Vekaletine gönderil mis 

· . k b · h · 1 d • d 1_ • en ıç n sevgı ve saygı arımızı · . -; . • u "" .~ erı ve eş ı a ına ayın e ı- .. . . ' f · 
~ı\~ı~~ ·dır ne ır oma T,gı ~ ,a) - öilfen iblağ buyurmanızı .rica <>ele- balık gelme>;ı~ı fırsat bılen bazı sabı- lecek doktor ve memurların, kadro rumuna te?erru etmıştır. ır. • • 
e~ 1 ı) ~ı \:" . .· rim. ~ahların faalıyete geçmeleri ihtima- nazarı itibara alınmaksızın maaşları- Bu. ham~_yetperverane ha:·e.keHeri Heryo Vışıde 
• on_ are :ı~ın netıce,.,ınden şn ma- . lıne karşı zabıta tedbirler almıştır. nın tam olarak ödenmesini kadroya iakdırle sutunlarımıza geçırıyoruz. v· . 2 .. . 

na. ç.ıkarılabıl~r: . . ~~ı~da bır Alman hareketi bekleme- Biillin istasyonlar ve İzmir limanı sı- naz'f!ran arada,ki farkın da' ta"arruf- arasında çıkan bu ihtilaf ancak Ve- villa~iı, 1 O (A.A.) -, . :Vluta~·~kedenberı 
t~ı~:;: ~l~~~~cf~~r~~f, ;"ımdı Al l!_l'lan llı~ır. Bunun z-amanını lAlmanl t hazır- 'odkontrol altında bulundurulmak - tan verilmesini istemektedir. killer hey' eti kararivle halledilecek- reisi. I~~r~·~t~f:iı;.ees;~ı:~._~;;ı ~t~t~;n 

• ' ' · ln)~per c ogu - ıgının zamanı tamam ıyaca' ır. ta ır. Dahilive ve Sıhhat Vekaletleri tir · ı· B · d v· ."· : ·~ 1 • a-" ' . , . . ıye nazırı one e ışHlf'dır. 

lzmir fiat mürakabe komisyo
nundan: 
l\fıııtnkn iktı ad rnüdi1.rlüğünce evevlce iliin olunduğu veehile fabri

k:ıdtın doğrudan doğruya kendi namlarına çimento getirten toptancılar 
bu malların beher torbasuıı İzmir rıhtımında ve motorda yiiz otuz iki 
buçuk ''(• <lepo VP. nıağ-a.zalarıııcla yüz otuz yedi buçuk kuruşa satacak
lardır. 

llu k~bil t_op!aııcı çimento tacirlerinden mal alıp ta lzmiı-in muhtelif 
emtlerıı!de ıh~ıraç sahiplerine perak~n<le satacakların bu ndktadan ve
r:.ceklerı na~lıye .ücreti, istif ma~rafı ve mağaza kira ve ma rafları ile 
yıızde be nı>ıbetındeki karları dahil olmak üzere işbu çimentoların 
beher torba mı peı-ake.nde olarak azami: 

A - Ba rnah-an:e, Alsancak ve civarı semtlerde 
ı: - Tepecik, Halkapınar, Karantina ve !'lemtlerde 
r. - E ·refpa. a, Güzelyalı ve ,;emtlerd • 
I> - Buca ve Bornova ııahiyelerinrle 

~a•acaklardır. 
> 

145 
148 
150 
155 

kurusa 
Kuruşa 
Kuruşa 
Kuru~a 

E - t~taııbuldaki fabrikalardan kendi namlarına mal getirtip Kar
:ı•y!ı~ada s-atı~a arz.e~~c~lder. çimentonun beher torbasını 12,5 kuruş 
ııaklıy~, bır k~ruş :->tı~ uc.retı ye mağaza. kira ve masrafları da dahil 
olmak ~zere yuzde o ka~· nı:;betıyJe beraber azami 155 kuruşa satacaklal· 
dır. Alakadarların malumu olma'k üzere keyfiyet ilan olunur. 3381 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüEü Merkez satın alma komis
yonundan: 
. A:ıked fab_rikalar için liııters pamuğu satın alınacaktır. Ellerinde 
lınter.s ıın~rngu me\·cut olanların numuneleriyle birlikte merkez satın 
alma k•Jmısyonuna müracaatları ilan olunur. 21 23 25 27 3315 

lzmir bakkallar cemiyetinden: 
f:u d~fa bakkallar vasıtasiyle halka yapılan kahve tevziatında ma

halleıcr~n~. k~hve verilmemiş olan mahalle mümessillerinin 22-8-941 
cuma .. gunu aı.K amma kadar ikinci kordonda 81 numarada cemiyetimi-
ze ~~.ıat etmeleri rica olunur. 3383 

Bornova bagcıllk istasyonundan 
l\[üess~s~. Razakı bağları mahsulü 27-8-941 tarihine rnüsadif çar -

~ar.1b::ı gunu ~aat 15 te. Bor1:1ova bağcılık istasyonu binasında pazar
l~ld-a sat;la~agından talıplerın 22,5 lira muvakkat teminatı izmir rna
lıre vezııesıne yatırarak mezkur günde hazır bulunmaları. 21 22 25 

Devlet Demir Yollarından: 
l\!uharnmen bedeli 175000 lira olan 22000 aded tulum 3000 adedi 

ca~et ~e ı!anUılondan i~:a~et takım olma'lc üzere ceman 25000 adet işçi 
<>lln~esı 5-!J:!l41 cuma gunü aat 15,30 da kapalı zarf usuli ile Ankara
ı~a ıdart bınasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 10000 
.ır~lı~ nıuya~kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif· 
lerını 11Ynı gun saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri la -
zımdır. :;ıartnamcler 200 kuruşa Aıtkara Haydarpaşa ve İzmir vezne· 
lcı-iııde sa'tılmaktııdır. 21 23 26 - 27 3344 

lzmir ziraat mektebi mÜdÜrlÜğÜnden : İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
• ·amzet defteri Doğum yeri .ı. Iezun olduğu orta 1 - 2:l65080?ı4metrle •k_anaviçe alınacaktır. P.azarlıkla eksiltme;;i 
Sıra numarası Adı ve Soyadı mektep .- ~:. 1 .o;a ı günü saat 16 da tophanede istanbul levazım a -

mırlıgı sa~ın alma komisyonunda yapılac11.ktır. 

4 Osman oğlu Ethem Bursalıoğlu Çal Denizli lis~ orta kısım 
6 Mehmet Ali oğlu Ferit Zıngın Urla Karataş orta mektep -

15 Salih oğlu NPcmettin Ulaç Giresun Giresun orta mektep 
16 Mustafa oğlu lh.~an Karaman Giresun Giresun orta melktep 
18 Harun oğlu Ahmet Kona! Giresun .Giresun orta mektep 
20 Arif oğlu Kemal Devrim Salihli Bergama orta mektep 
21 Yusuf oğ. Mehmet Ali Büyükkuthı Yalvaç Yalvaç orta mekJ;ep 
23 Hakkı oğ. Sabit ZiyaBursalıoğlu lzmit Denizli lıse orta kısım 
27 Xusuf oğlu Ahmet Mavi Yalvaç ,Yjl!vaç orta mektep 
34 İbrahim oğlu Hamdi Turşucu. Yalvaç .Yalvaç orta mektep 
37 İbrahim oğlu Ömer Elmacı Yalvaç .Yelvaç orta mektep 
63 Ahmet oğlu Behçet Özer Aydın Aydın orta mektep 
7:1 Bilal oğlu Osman Topçu Amasya Amasya orta mektep 
75 Ahmet oğlu Mustafa Palas Aydın Aydın orta mektep 
85 Hüseyin oğlu Osman Kartal Yalvaç Yalvaç orta mektep 
!14 Ali oğlu İsmail Bekpınar Arapkir Arapkir orta mekU!p 
97 Ramazan oğlu Hüseyin Esentürk Bergama Bergama orta mektep 

106 Hüseyin oğlu İbrahim Bağış Kırkağaç Tilkilik orta mektep 
110 Abdülkadir oğ. Abdülgani Akça ~ntıky-a Hatay orta mektep 
114 Ali oğlu Hüseyin Erdoğan Isparta İsparta orta mektep 
118 Ali oğlu Safi Kayhan Kula Akhisar orta mektep 
124 Abdullah oğlu Emin Bilgiç Şarki karagaç Yalvaç orta mektep 
138 Hamdi oğlu Mustafa SivaS'lıgil Zile Zile orta mektep 
141 Ahmet oğlu Mehmet Ünsal Aydın Aydın orta mektep 
l 42 Yusuf oğlu Şü'krü Ergene Buldan Denizli orta mektep 
146. İbrahim oğlu Nihat Oztürk Beyşehir Yalvaç orta mektep 
151 Mehmet oğlu Raşit Dilmen Kemalpaşa Gazi orta mektep 
152 Mehmet oğlu Halil Türkşen Bodrum Milas orta mektep 
160 Faik oğlu Irfan Büke Gördes Manisa orta mektep 
161 Ahmet oğlu Nurettin Daldal Çorum Çaru morta mektep 
169 Münil oğlu Mustafa İnönü Muğla Muğla orta mektep 
175 Durmuş oğlu Metmet Doğan Beyşehir Yalvaç orta mektep 
188 Mustafa oğlu Kemal Bakırlı Urla .G-azi orta mektep 
190 l\.Ievlftt oğlu Ahmet Köker Elbistan Elbistan orta mektep 
192 Emin oğlu Süleyman Köse Tavas Milas orta mektep 
195 Mustafa oğlu İdris Tuncay :i.\.1uğl~ Muğla orta mektep · 
200 Hüseyin oğlu Asım Demirci Amasya Amasya orta mektep 
201 Tahir oğlu Abdülkadir Güntan İzmir İzmir lise orta kısım 
211 Mustafa oğlu Nuri Eser Beyşehir Yalvaç orta mektep 
212 Mustafa oğ. Abdullll;h :Bakioğlu Y~lvaç Yalvaç orta mektep 

1 - B.u s.e~e m~ktebımıze kabul edrlen para.:>ız yatılı ( 40) talebe
nın ısımlerı yukarıda yazılmı.ı;ıtır. 

2 - Mektep 15 Eylülde tedrisata başlıyacaktır. Mezkur günde 
mektepte bulunmalıdırlar. 

3 - Evrakını mektebe gönderip de tasnifte mektebe alınmıyan
ları~ e:rr~ıkı mahalleri ziraat müdürü ve muallim'lerine gön -
derılmıştır. Oradan alacaklardır. İzmirde bulunanlar ise 
mektebe müracaatla •bu evrakını almalıdırlar. 3351 

İzmtr levazım amirliği satm alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna seksen kuruş fiat tahmin edilen 50 ton motor 

yağı 25-8-!M 1 ıınzarte;;i günü saat 11 de pazarlıkla satın alına-
caktır. · 

2 - Muhammen bedeli 40,000 lira olup kat'i teminatı 6000 liradır 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte fındıklıda satın alma komisyo

ııuna milracaatl&rı. 

2 - ~umunesı komisyonda görülebilir. 
:ı - Is_teklile:in teklif edecekleri fiat üzerinden ıyüzde 15 kat'i te

mınatlarıyle belli saatte komi,,yoııa. gelmeleri. 
İzmir le~a;ı:~ amirliii satın alma komisy·o--n~-n--::d-an-: - -----
1 - Dı]<ılıde buhınan birliklerin ihtiyacı olan 36000 kilo kuru 

sogan açık p11..zarlıkla eksiltmeye ıkonmuştur. 
2 - M~hammen fıat tutarı 2700 lira ve ilk teminat bedeli 202 lira 

ellı kuruştur. 

3 - 1.hal~si 4-9-941 perşembe giiııü saat 17 de Dikilide satın alma 
komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Ev~af ~~ ş-artna:n;esi ~er gü,n komi ·yonda görü'lebilir. · 
5 - Talıplerın !rnnunı ves.~kalarıyle ihale saatinde Dikilide satın 

alma komsıyonuna muracaatları. 21 25 29 2 

Yüksek ziraat ennstıtüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

1 Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı-
na bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edileeektir. 
İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
C) - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar ~lınmaz) 
D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de 

zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin münıcaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları 

lazımdır. 

A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
B) - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. • 
C) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnarnesi veya tasdikli sureti 
D) - Okula alındığı takdirde as~eri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüd 
senedi talebe okuldan btifa etmek ister~e o~:ulca tahakkuk ettirilecek mas
rafları birden verir \'e bu da tnahhücl senedine k:ı.J·cledilir. 

E) - Sar'alı uymkeıı gez~n, :ıidikli, bayılma ve çırpınma müptela ol
madığı hakkmda velilerinin Noterlikten tasdikli taahhüdnarnesi (bu gibi 
hastalıklardan biı'i ile okula girmezden evvel rnalfil oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır \'e okııl masrafları velilerine ödetilir. 

3) - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile milracaat edecekler ve şubelerince - 2 nci maddede - bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonıll Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eyliilün 25 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sı
rasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
~dilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. 

13 171 20 231 27 3'0 3 7 10 13 17 20 23 25 (3237), 

• 



~o, 1541 P • ı::l'le • (AN~l,.OI. _ _ _ ·----· - - l'AHIPI 1 
•• ~•ııuıııııtuıııuıu ıııı ı ıı ııııuıı ııııııııu oııııı ııııııu..auı• ıuuıııııuı•ııııııı'••••••u! 

lzmir Defterdarllğından: 
·-·--·- -·-- -:.;----=-;:;;--·· -'-----~-·======= 

:Iİ.t Levazım 
. .'ııht> i Jlı>~ap S•'ni'Si Aılı l"i \laiı:ılli' 

No. \ . 

• 
8ok:ık 

mirliği İlanları!. 
1 IU11111111•111111 111•1•1•1u111111111111111111111rlıllll~lll•llllllUlllllllll llll••ıtt111ıı: 

eri satın alma komisyonundan: 
;..ti.her kilo•u on altı kuruştan 62550 kilo nohut kapalı zarf 

;. TO.. ' l'icar.('t n1lidde-t i .llntrııh Kazanç 
L. Kr. 

Hulmııı 
L. Kr. 

F. Ziıııı 
L. Kr. 

( ~2 :1 

L. .Kr. 
\ •'kllll 
L. Kr. 

ltıb. l'l .t· 

me 
Cilt Va. 

. ~liyle satın alınncaktır. -Y-e-ni-Ş-.-
-'"luhammen bedeli 10008 lira ve muvakkat teminatı 751 Ji. 

1641 
1615 
1553 

~------
939 Celiil 

Jak A. 
Şevket 

Arzuhalcı 
Mütercim 
:\Hihendis 

A.A. 
c 

F. P . 81 
15 / 1 

42 

Senelik 
_____ ı_o_o_ -25_0_0_ --5 -oo- - ---- _3_0_0_0 __ 2_5_2_9_ -1-n;i 

~g 240 3B 47 7 69 6 92 53 08 25 25 c ·•d . c 

j 
ır. 

tl'tnameai komisyonumuzda görülebiHr .. 

c 
c • 2 nci Kordon 

1/1 939 - 15/7 / 39 
Sen<i'lik 50 85 42 50 24 40 146 90 25 20 c 

haıe•i 11-9-941 pertembe günü saat 15 te muğla komia
'"nunıuzun bulunduiu mahalde yapılacaktır. 
~•ldi!erin ayni glinde aaat 14 de kadar teklif mektuplarını 
0trıiıyonumuza vermeleri ve kanuni veıikalarını beraber 

~tirmeleri. 15 21 26 31 
~•zun aınirliii ıatın alma komiayonundan: 
f{eheri kilo•una :ıs kuruş fiat tahmin edilen 10 ton zeytin ta-

t esi 22-8-!141 c .ımn günü ,aat 11 de pazarlıkla ~atın alına -
aktır. 

7 e ,.e •artnamesi koırıisyonda görülebilir. İsteklilerin 
,~ liralık teminat makbuzlariyle mezkur tarihte Çanakkale 
«erı sahn alma komisyonuna müracaatları. • 19 20 21 

le\razım amir1iği aatın alma komisyonundan: 
•her ciftine sekiz yiiz kurus tahmin edilen 5000 beş bin çift 
~at fofini kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
.k'iltme 1-Eylül-!141 pazartesi günü saat onaltıda izmirde kış
•da izmir levazım amirliği ,atın 11lma komisyonunda 'Yapıla
lttır. 
•Psinin tahmin edilen tuturı 40000 l iradır. 
.eıninat muvakkata akçası ııooo liradır. 
,artnamesi komi ·yon da görillebliir. . 
ksi!tmeye jstirak edecekler kanuni vesıkalariyle teminat ve 

eJtlif mektuİıl:ırını ihale ~ua•inden e•ı az bir saat evvel kom·,. 
~no vermiş bulunacaklardır. 16 21 26 30 
ı.,••zun amirHii satın alına komiıyonundan: 
eher kilosuna 3,50 kuru tahmin edilen 480 ton •aman 

h
aPah Larfla ek,ıltmeye konnrn.' tur 

• • 
• 
• 
c 
c 

• • 
c 

• 
c 

• 
• • 
• 
c 

• 
• 
• 
c 
c 
c 

c 

• 
• 
• 

1544 
974 
974 
460 
444 
443 
436 
434. 
424 
412 
388 
389 
379 
379 
375 
369 
367 
368 
343 
343 
328 
302 
283 
23a 
232 
223 
222 
218 

afesj 27-8-941 ç-arşa ınba gunıl ~;ıat 18 de Edrem!t •atın 
.ına komisyonunda yapılacaktır. . c 28 
k teminatı 1800 lirad ı r. E,· af ve şartnameoı Ankara, ls· c 1524 
nbuı, izmir le\'azım amirlikleri >at ın alma komi•yonların· c 34 

; !!'örulebil eceği gibi komi•yonunıuzda da her gün görü· • 39 
ı.."ıliı· c 50 

« 
c 

• • 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

• 
c 

• c 
c 
« 
c 

• 
• 
c 
c 

• 

c 
Has:ııı 

c 
Hakkı 
Şerif 
Ali Ülgür 
İsmail 
Durmus 
1smail 
S. Reınzl 
İsmail 

« 
S. Özkan 

c 
Rıza Eri~en 

H. Çinar 
Haydar 
Ş. Selvi 
Feyyaz 

c 
Abdiilhalim 
H. Önel 
M. Ali 

c Tntar Kazım 
c K. Şekerpa r<i' 

Hasan 
Musa 

:-lafiz. Ab

• 
• 
c 

« 
940 

durrahman 
« c 
Salih 

ı·alipl~rin kanuni vesikalar iylc ~irlikte mezkur günde ko- c 69 
~~Yona müracaat etmeleı i. 1-. 16 21 26 « 83 • Gani 
La..~ d 179 • Cako ~ lıun Aınirliii Satın Alma ~oını~yonun an: , . • 192 c M. Ali 

c 
c 

• 

Talat 
!.mail 
Abdülkadir 
K. Yalaz 

eher kilosuna 40 kuruş talı mm edıl en 120 ton sıgır etı ka- c 
198 

, Ömer 
PaJı zarfla eksil:meye k<Jnmuştur. c Kemal \'e 

« 
Keresteci 

• 
Hasırcı 

i\fonav 
Kunduracı 
Sebzeci 
Manav 

c 
Sebzeci 
Kunduracı 

c 
c 
c 

Berber 

• 

• 
Kunduracı 

« 
Sebzeci 

• 
!ifanın· 
Kunduracı 
Saldalyacı 
Marangoz 
Hallaç 
Yorgancı 

c 
Marangoz 

c 
Komisyoncu 
Kunduracı 
Kavaf 
Fırıncı 
Köfteci 
Kolonyacı 
Kutucu 
Marangoz 
Hallaç 
Yorgancı 

c 
« 
c 
c 
« 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

• 
c 
c 
c 

• 
• 
• • 
c 
c 

• 
c 
c 
c 
c 

• 
c 

• 
c 

• 
• • 
« 
c 
c 
c 

• • 
Keten 

c 
Mutaf 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
K. Pazarı 

• 
c 

Taşçılar 
NCur:ıbıt 

c 
c 
c 
c 

c 
2 nci Kordon 
Kemernltı 

• 
c 
c 

Murabıt 
c 

• 

42 
2 
2 

97 
10 

6 1 
123 
127 
147 
159 

92/ 6 
92/ 6 

94 
94 
98 

110/ 3 
110/ l 
110/ 2 

4 
4 

139 
94 
93 

27 61 
27/ 60 
27 51 

50 
48 

48 
62 

241 
251 
293 
309 

. 
Senelik 50 

1/ 1/ 939 - 30/ 8/ 939 40 
1/ 9/ 938. 31/ 12/ 938 40 
1/ 1/ 939 • 15/10/ 939 20 
l i l / 939 - 15.19/939 25 
l; 1/ 939 - 15/ 6/939 30 
1/ 1/ 939 - 1/ 8/ 939 25 
1 '1/939 • 8/ 9/ 939 25 
1/ 1/940 - 1/ 2/ 940 25 
1/1/ 939. 20/ 11/ 939 25 
1/ 1/939 - 1/ 10/ 939 30 
1/1/939 - 1/ 10/939 30 
1 1/ 939 - 10/ 21939 30 
1/12/ 938 • 31/ 12/ 39 30 
1 1 939 • 10/ 9/ 939 35 
1/ 1/ 939 - 1/ 9/ 939 30 
1. 1/ 939 - 1/ 9/ 939 30 
1/ 1/ 939 - 1/ 9/939 30 
20/ 121939 - 31/ 12/ 39 30 
1/ 1/ 940 - 25/ 4/ 940 30 
l/11939 • 31112/ 939 25 
1/ 1/ 939 • 1. 10/ 939 30 

Senelik 40 
l , 1/ 939 • 114. 939 30 
111 939 - 2 / q/ 939 25 
1/ 1 ·939 • 1/ 5/ 939 30 
1/ 11939 - 15 .1 61939 30 
20/ 5 939 - 31 / 12 139 !\O 

1/ 1 g40 • 3/ 1/ 940 30 
1/1 . 940 - 8 / 8/ 940 30 
10 2,'941 - 11 3i 941 30 
1/ 1. 941 - 7 4 941 
1/ 1/ 940 - 20; 5; 940 

45 
30 

1 ·1 941 - 3. 4 941 25 
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97 23 18 

40 
38 

4 35 
87 17 

08 
91 
19 l 45 
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2r> 17 
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25 45 
25 47 
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23 6 
23 7 
23 10 
23 11 falesj 27•8•9 .ıı çarşamba günü saat 11 de Edremit satın • 199 Hüseyin 

j lııa komi"yonund~ yapılacaktır . ?Ol f f y 
83 

23 12 
lit l eminıın 3600 liradır. Evsaf ,-e ~artııamesı A.nkara İs- c - • r an organcı < c 31 l / l ı 940 - 1/ 3 / 940 30 35 1 70 34 ..12 36 2 

23 14 '~buı ve izmir levazını ıımır!ikleri ~atın alma ~omı•.Y~nun.d.a • 205 • HiiÔyin Marangoz c )Turabıt 35 ı 1 1940 - 10 16/ 910 30 35 4 60 9ll . 1 15 6 67 

1 1 910 - 1 3 940 

40 
30 
25 
!\O • 22 

~oruıebilecegı gil.ıi kom!syonumuz?a. da her g~n g?rulebılır • 219 c Z. zgür Yorgancı « c 49 ı ı ' 940 - 1/ 6 /940 30 25 3 ıo 62 77 68 5 17 23 15 
''!iplerin kanur.i ve~ik>1lariyle bırl ı kte mezkur gunde Ed- • 222 « K. Şekerpare Hallaç c c 50 ı l , 940 - l / 12 ı 9-10 25 26 5 95 ı 49 ı 19 ı 29 9 92 23 16 

elııit askeri •atın alma komisyoı:,u6na gelmelerı. : ~~~ : ~~- K~!haş ~~tı~~acı : xasp.çılar 9878 '>? '10/S9e4n0eli;3 112/ 40 ~~ :~ ıi ~~ 3 ~! ·1 ~ı 2~ :~ ~~ ~~ 
12 16 2l - c :ıo2 c tsmail vesa ire Kunduracı c "· :zar 94 -l; l / 940 ." 2/ 6 940 30 a6 4 50 90 ı 12 nx 7 50 23 23 ~ leırazım amirliii ıatın alma koınia~~~~n~~~~ 480 fon c a28 • Ahmet Çit Manav c • 88 26.12.' 940 -20 11 '40 25 UO 16 46 3 29 1 11 24 06 23 25 

ueher kilosuna 5 kuruş 50 santım _ın mustur n c ~B6 • Şerafettiıı Kunduracı • :\Iutaflar .12; 4 ı 11940 • 212 940 25 300 66 16 14 1 ı 1 09 23 29 
h t<ı ot kapaıı zarfla eksiltmeye kon ii ~aat· 16 d1! Edremit c 12 • F. Kafadar Manav c Kemeraltı 197 20 / 1/ 941 • 3 4 941 25 300 20 55 4 11 ıo 27 3·1 93 25 42 
}lesi 27-Ağu •tos-941 çar•amba g~n ' •' c !\88 • İbrahim Kunduracı • Mutaflar 9016 1; 1 940 _ 2/ 2 ' 940 30 300 33 67 08 07 55 23 21 
~~ınt alma komisyon.unda ya~~laafc~ke ı~.artnamesi Ankara İs- • 424 • Saz Mehmet Manav c < 147 5/ 2 940 • 5 6 940 25 100 8 22 ı 64 2 06 1 79 13 71 23 36 
~ b emınatı 1980 lıradır. E~•. . ·atın alma komisyonla- • 575 Şevki Kutlu Berber « c 98 1 :1 940 • 1 ·4; 940 35 72 6 21 ı 24 ı 55 1 35 10 35 23 28 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

• 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
( 

c 
c 
c 
c 
< 
c 
c 
c 

c 

• 
c 
c 
« 
c 

• 
c 
c 
c 

• 
c 
c 
c 
c 

• 
c 
c 
c 

' c 

• 
• 
c 
c 

rı;;, uı ve lzmır levazım amır!ıklerı m" ıızda da her gün gö • ~3234 Saz Hü~e.Övin Manav c • 147 20/ 6 940. 20 9 940 25 100 6 30 l 26 1 57 ~> 3
6
7
8 

~.'04 5
8
0
6 

2
2
3
3 

2
3
7
8 u~a görülebileceği gibi komi•yonu • • • • :Mehmet z l\fanav c « 129 1 1 940 _ 111 940 25 100 22 88 4 58 5 72 .., > c 

"'
1

~ilir • 552 Mustafa Zahireci c Şekercı'Jeı· ~ 4 l , 1 940 • 3 • 940 2fi 70 4 41 88 1 10 6 39 23 47 c •aıı. '. . . . birlikte mezkur günde ko- ö v • 73 23 48 
ilis 'lllerın kaııuı:ıı vesıkalarıyle. 12 16 2ı 26 • .;59 c mer Sucu c Çiviciler 28 l t 5J940 -15 / 10 / 940 20 96 8 78 1 76 2 19 12 · • • 
.......,umuza muracaat etmelerı. • ~1: • Hawan T .. r>.i • C'ankırı 37 ı,•sı9S9. 31 12 939 !\O 8~ 6 79 1 36 l 70 1 -17 ~~ ~~ ~~ ~~ • 
'fi::.'- Amiri"' S Alma Koıııilyonunclanı « • H. Kanber c c Belediye 23 1/1 939 - 13 6 9:l9 30 80 11 72 2 3·1 2 93 

24 
, • 

'e ""' . . ıa.ı. atın . 15 kuru~ fiyat tahmin e· • fl7" • Rnhmi Milccllit c Bak,r B. 34 1/ 1 940 _ 19 5 940 20 80 6 05 1 21 ı 51 8 77 .. • 
11/'kli ıhtıy-.ıcı_ ıçın ~eher kılo,-una. be günii ~aat 16,30 da • 297 « A. Nuri Yazmacı c His:ırönü 5 l . l / 939 _ 16, 3 939 40 156 12 16 2 43 14 59 24 45 c 
ta e4 72 ton sıgır etı 28-S-!!4 l per~en c 78 c Anam Kavaf • Kemeraltı 327 l '1 

941 
• 16 4 911 45 200 25 89 5 18 12 94 44 Ol 25 49 c 

Palı zarfla alınacaktır. ·ık tem· natı 2430 liradır. • 917 lsnıail Demirci c Çekınececi 98 Senelik 30 250 75 15 00 18 75 108 75 24 17 • 
v~fammentbedeli .

32
h
400 lirakoıu;.:.0nda ~örülebilir. 1 :ı27 • :\Tu~tnfn :\!urangoz • Yol B 10 ı ı 9-10-15 12 940 ~O 180 51.50 10 30 12 87 ı:ı 05 87 72 25 3 c 

a1 v;; ş~r name'ı er gun. · onı . · vvel komisyona teklif • 1277 • ~Iehnı ~ t Kunduracı • Çerçi · 10 l ,' l 940 _ H . 940 :ıo 120 1 78 37 49 2 59 25 31 • 
ltılerın ıbale ''1latıııdan bır sanc e t etme le · • 1:; rn « lbralıinı Komisyoncu c Karrtiça!ı 10 ı ı 6 939 • 

31 12 939 
30 70 3 96 79 99 5 74 25 38 c 

'lttuplarını vermeleri ;_ey~5_m~~'..:~a6 rı. • l5l:l • Ş. Akalın c c • • 10 1 l . 939 _ 
1 6 

!l:\
9 

:ıo 
90 2 79 56 

70 60 4 65 25 37 c 

• 
151

2 • • . • . _ • . • .. 10 ı 1; 940 _ 28, 940 30 90 1 01 21 27 2~ 1 78 25 3_6 .• . 
J' kerı satın alma komisyonundan: G'""ll k Yukarıd:ı i ~ im Ye ,1~m·anlıırı ıle llcaretgah. adr~slerı ~~~ılı m:ı~ellefler namına muhtelif yıllar için tarh olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştir. Ilıı mükelleflerın terkı tı
ahıninen beher kilo.,un:ı 2J kuı·uştaıı -'"' ·iJo kurn fa· rnı-e~ edıp h.ılcn •.ı. ı<'ıl ~. lıulu.ıııluklal'~ t ' sbıt ~-clılemed ı gıııden. ılan turihiııi takip eden günden itibaren 30 giin içinde mezkur vergilere itiraz hakları olduğu 3692 sayılı kanunun 5 'e 
~iye kapalı zarf usuli~le satın aılnacaktık~·k·ıt 10 uncu nıaılri o lerı hu>umlerıııe te\' fık:ıo lklılıg makıımınıı kaını olmak iizerc iliin olunur n:n

9
) _ SONU YARIN -

Doktor 
NURi ŞEMSi. GONEREN ' 

·'Uh"mmen b e cl c Jı' lf>.612 lı'ra ,·e nıu,·a ' teminatı 1126 ı · ı· · 1 
ltad ~ - lzmir evazım aınır ıjc ı •atın ama komisyonundan: lzınir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
• ır. . _ .. T lhale•i 1 .,_9_941 ı - Beher k i Ju ,un:ı elli kııı ıı~ fia, tahmin edilen 54000 elli dört ı - 20 ton 'acleyağı ınz:ırlılka satın :ılınacaktıı'. :'>fuharnm~ıı be-
ltnamesi komıs;-onumuzcla guru.elı ı ır. · - bin 'kilo ke~ilnıi~ konııı eti ihtiyacı k11palı zarf '"ııliyle ek- deli 34000 liradır. Qlııa gu· nu·· .• 0 •

0 t 15 rle 'fıı"l 0 cla k omi•yonumıızıın bıılıındıı- ·ıt kon ~ q · tıır 
"" " "n sı meye "" ' ' 2 - Hususi şerait ve ev.·af topkapı mnltepe a,•keıi «atın alma ko-

tnahalde yapılacaktır. kl'f kt 1 z Eko<iltme 11-Eylül-!l Ll ııer~embe günü sant on altı buçukta misyonunda göriilehilir. kıı·1 ° rı·n a"nı· gı-ıııde ~a 0 t 14 de kadar te ı me · ııp arını · el k » ıda ı"'mı" 1 · ı J k · 
Q • ,. ·' • "' ." • ·e ·ik'dnrını lıeraber ge- i zmır e ıo" 4 ı e rnzım anııı- iği •atın a mn om"YO· :ı - Paznrlık 28-8-!lıı pazuı·tcsı ?ünü ,,aat 15 de mezkur komis-
. lltısyonuınuz~. \'e rmelerı ve kanunı ~ ·' ' ' nu:ıdn yapıluca.ktır. . yonda y11 pılacaktır. !':ııeıeri. 15 21 26 .,o :J _ Hepsinin tnhmııı edılen tutarı 30240 otuz bin iki yüz kırk 4 - Kat'i teminatı 5100 liradır. 
'ıun amirliği ıatın alma komiıyonundan: ·n ed'l liradır. · lzmi,. Levazun Aınirliei Satın Alma Ko . d . 

Hastalarını Anafartalar cadde
sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar· 
şısındaki muayenehanesinde ka
bul eder. 

"her kı'losuna otuz yedı· kurue fiat ta_h.mı 1 .ı cıfı 1380. 001 4 Teminat muv-.ıkkalası 2268 iki bin iki ~·iiz altmış sekiz lira· 1 Beher ki 'losun~ t mıayonun an. '---------------
, k - . . ; " 0 uz üç kurus fiat tahmin edilen 88800 kilo" ·ı otuz se'kiz lıin kilo ayaktan qğır etı apa ı z-.ır ıısulıyle dır. . l ö ül kesılmış sıgır eti kapalı za r' ı· 1 k ·ıt k t ı· Satılık tarla 

~ J 5 _ ş. artıı.ames i ko_ m.ısyoıu a g ı· ebiliı. 2 Ek,"lt 1 E .. r usu ıy e e ·sı meye onmuş ıı . sı!tmeye kon~ıuştur. .. .. .. onaltıd· . . . . ' G - E.k,_·iltme,·e .-tırak. ~decekler.· k~nuni vcgikaları teminat - sı m~ ~- ylııl-941 perşembe günü saat on altı buçukla ~Sıitme 8-Eyluı-941 pazarte•i gunu saat k .a ızmu "' - " 1 hal a t d k kışlada ıznıır levazım amirliği •alın alma komisyonunda ya • Manisayıı bir saat mesafede büyük .ıııada izmir levazım amirliği satın alma omısyonunda teklif mektup arını ı e s a m en en az bu· suııt evvel O· pılacaktır. fihanpa•a çiftliğinde kanalları ha-
?ııacaktır. . b' bin alt . !' mbyona vermiş bulunacaklardıı-. 21 26 1 6 

3 - Hep$~nin tahmin ed:·ıen tutürı 29304 ,irmi dokuz bin ilçyüz zır sulanabilir. Senede iki defa yaz 
•tısinin tahmin edilen tutarı 51060 ellı ır.. . mı~ ıradır. lzmir levazım aınirliii aatı~ alma komiıyonundanı dört lıradır. · mahsulü alınabilir (1000) dönüm -
elltinat muval< 1<at11sı 3803 üç bin sekiz yüz uç lıradır. 1 _ Beher kilosuna otuz ~ort .kuruş fiat tahmin edilen 576000 4 - Teminat muvakkaıası 21!)8 i'ki bin yüz doksan sekiz Iirnclır. itik bir tarla satılıktır. Taliplerin 

o :l"tnamcöi komı"yonda görülebilir. . , .k 1 . beş yiiz yetmiş altı bııı kılo. kesilmiş sığır eti kapalı zarf 5 - Şar.tnamesi komisyonda görülebilir. · çiftliğe müracaatları. 21 23 25 
!iıtmeye ı~tirak edecekler k.ınunı H",

1 
a arı temınat usuliyle eksiltmeye konmuştuı . .. .. 6 - Eksıltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları teminat -;;;;;;;;;;;;;;;;liiiliii9lm;jjii '~:lif mektuplarını ihale saatinden en ll;z bı~:aat ener ko· z _ Eksiltme ll-Eylül-941 perşembe ~u~!.'. saat on altı buç~kta teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel ko- r • 

".Yona vermiş bulıınuc aklarclır. 21 1 6 
izmirde kışlada iznıır ıevazım amırlıgı satın alma komısy0• mi<yona vermi.~ bulunacaklardır. 21 26 1 6 Halis Zeytnnyafından mamal 1 

tı;;;;;mirliği-aatın alma-ko"uı.iıyonun~an: .1 nunda yapılacaktır, lzmir Levazım Amirliği Satın Alma l<omiayonundan: 
''iter kilosuna otuz üç kuru< fiat tahmın e.dı en 88800 kilo 3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 195840 yüz dohan iıeş bin Kilo Adet Cınsi Ömer f'rfuharrem 
i:ııilmiş sığır eti kapalı zarf u~uliyle ek>ıltmeye 'konmu~- .<ekiz yüz kırk liradır. . . -- -- S 
~. 4 - Teminat muvakkatıısı 1104.2 .. on b1:1' hın kırk iki liradır. 2000 Balnıumu Çamaşır abunu 
lt.,i!tme 11-Eylül-941 per~emlıe giinü •aat on altıda kışla· 5 - Şartnamesi komisyonda gorulebılır. • 800 Ağaç çivi TOPTAN KiLOSU 
• izmir levazım amirliği atın alma komı~yonıında Yapıla- 6 - Eksiltmeye istirak edece~ler k11n.unı vesikaları teminat 3240000 Kap•ol 
~tır. . . dok b . . teklif mektupla~iyle birlikte ıhale saatınden en -az bir saat evvel 864000 Torok iaptiye ' 48 Kuruştur 

... ~eıısinin tahmin edilen tutarı 2930I yırmı uz ın iıçyüz komisyona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 6 ı _ Yuıkarıda ,·azılı dört lrnlem malzeme pazarlıkta •a•ın alınıı · 
~ti: liradır. . .. . . ---:----.:.~~:.::,,::::::...;:,;;:.~--:--":'""--~------- caktır. 
·llıinat muvakkat-ası 2198 iki bın yuz doksan sekız lıradır. lznıir levazun ami.-liii aatın alma kon,ıiayonundanı 2 _ ihalesi 25-8-941 pazıırtesi günü saat 14,30 da tophanede i'· -o .•t namesi komisyondı, görülebilir . . . . . 1 - Beher kilosuna otuz üç kuruş fıa_t t~hmin edilen 88800 sek- tanbul levazım amirliği satın alma komisyonundıı yapıl:ı • 

6 ·~Riltmeye iştirak eclecekJer kaııunı ve~ık~laı ıyle temınat sen .sekiz bin sekiz yüz kilo kesılmış sığır eti kapalı zarf caktır. 
~~lif mektuplarını ihale saatinden en az bır saat evvel ko- usuhyle eksiltmeye konmuştur. .. .. !\ _ Numuneleri komisyonda göı ülebilir. 

Urlada zayi cüzdan 
1 ıııYona vermi~ bulunacaklardır. 21 26 1 6 :ı - Eksıltme ll-Eylül-941 perşembe gunu saat on altıda izmirde •l _ İsteklilerin teklif edecekleri fiat lizerinden ilk tenıin'.lthriyle 
~ ·- · t ı k · d kışl1lda izmir leyazım amirliği satın alma komisyonunda ya- bellı' ,·akı'tle komisyo:ıa gelnıeleı·ı· . l.',er k.·ılenı 3 ,· rı aı· r. ı ba.d· '1l,,', tım amirliiı ~ ın. ~ ma omııyonun a~: pıladaktır. ' 

Geçen pazar günü Urla - İskele a
ra,ıııda siyah ıenkte içinde para bu
lunmayıp yalnız şahsj evrak ve mak
buzlar bulunan cüzdanım kaybolmuş 
tur. Bulanlar Urla Solari fabrikası· 
n~ teslim ettiği t11kdirde memnun e
,, 'lecektir. 

ı -her kilosuna yırmı ıkı kuru~ fıat tahmın edilen 80000 !ere verilebilir. 21 2:ı 
IQ.en bı"n kilo bulgur imtiyacı kapalı zarf usuliyl e eksilt- :ı - Hepsinin tahmin edilen tutan 29304 yirmi dokuz bin üçyüz 

dört liradır. 
,_;>e konmuştur. T · t b' ·· d k · ı· 

f2mir levazım amir1ifi satın alma komisyonundan: 

:z ' ' iltme 10-Eyiül-941 çar~.:ı~ba günü saat 16 da İzmirde 4 - enıına muvalkkatası 2198 iki ın :.vuz o san sekız ırada· 
~lada izmir levazım amırlıgı »atın alma komisyonunda 5 - Şartnamesi komisyonda görülebiliı. . 

l'Pııacaktır. . .. 6 - Eksdtmeye iştirak edecekler kanuni vesicka.Jareyle teminat 

1 - Dikilide bulunan birlikkı-in ihtiyacı olan ıısağıda yazılı yiye· 
cek yem ve mahrukat 'kapalı z·:ıı file eksiltmerc konulmu~tuı. 

2 - Muhammen fiat, tutarı ile ilk teminat bedelleri ve ihale •ıuıt- Ur lada: Giridli Mehmed Ali 

:ı eıısinin tahmin edilen tutan 171lQI) on yedı Jıin altı yıız li- te_klif mektuplarını ihale saatin-den en az biı- saat evvel ko-
!(ır -~-:'"':'m":'.'.""'."..ı::'·o:n•a-:.v?er~m~iş~b:!!u!!lu!,!n!!a!;c;:a!k.!.!la~r,:;:d~ıı;;." --~2;;1;..;;;2;.6_.1:;...;6:__ 

4 . llılnat muvakkatası 1320 bin, ~ç Yüz Yirmi liradır. -f:ımir levaz~ a~irliği •atın alma komiıyonun~an: . 

leri hizalarınd:ı yazılmıştırö . l • b • • 
:ı - İhalesi 4-9-941 perşembe günü Dikilide satın alma komısyo- zmır eledıyesınden: 

nunda y:ıpılacaktır: .. .. .. 1 - Acez,. ve muhtaçlara verilmek 
5 "'rtnnnıe 'i komisyoncl:ı görülebılır. . . 1 - B.eheı: )<ılosuna yedi kuruş fiat tahmın. ed.ı len n.~44,000) 
ı; '~iımı ey e iştirak ed e ' · le: kanunı ve;.ıka'ları teminat b ır mıl_yon Yliz kırk dört bin kilo kuru ot ıhtıyacı kapalı zarf. 

4 - Evsaf ve şartnamesı her gün kom;syonda gorulebıılr'. lizere 25 OOO k'l d .. . ... 
;; - Tnlıplerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ı'ıale sa,ı· , '. . . ı 0 0 U." komuru salın 

-~lif mektuplarını ihalı· s ll:ıtınden en az bıı- aat eYve1 ko- la c.ksıltmeye konmustur. . 
«ı·ona vermi~ Iııılııııacaklardır 21 26 l G ~ - Eksıl~me. 12-P.rlül-94İ cunı-.ı günii saat ona!tıda izmırde kış- Miktarı 

ı ı.;. Amir"'"i Satın Alm" Komi.ayonundanı • lada ızmır levazım amirliği satın alma kom ı•yonunda yapı l a- l<ilo 
azım .... 1 - k r· t h . cııktır. ) ; eııbat ihtiyacı kin beher kilo>l'na '"' · u.rn~ ıat a _ mın e· 'r 

1~eıı 00 ton ,ığır eti 28·8-941 perşembe gunu saat lil .30 da 3 - I ep~inin tahmin epilen tıılal'I 80080 s:ks.en bi~ se.kseıı liradır 100.000 
·~Iı zarfl1I satın alınacaktır. . . ~ - Temınat m~va'kkatası 5254 beş bin ikı yılz elh dört liradır. 850.000 

~ ,~hammen bedeli 40500 lira olup ilk temı.?atı 3?'.J8 lıradır: ;} - ~a~namesı komiııyonda görülebilir. 440.000 
il 'Saf ve- şartnamesi her giln komısyonda gorülebılır. 6 - ~ksı!tmeye iştirak edecekler k'llnuni vesikaları teminat 300.000 
1 lliıılerin ihale saatinden bir saat evvel Çanakkale askeri te_klif mektuplarını ihale saatinden en az Iıir saat evvel ko- 180.000 

hıı alma komisyonuna müracaatları. 12 16 20 25 m)
3YOna vermiş bulunacaklardır. 21 26 l 6 

tinden bir sanl evyel dikili ask.eri ,,,tı11 ıılnıa komi,yoııırna ve r- ,ılınması ışı bır ay muddeUe pazarlığa 
meleri, l.ıırakılnııştır. ltuhnmmen bedeli 1500 

Cin•i Muhammen li'k teminat lhııle İhale J: r:ı muvakkat teminatı 112 lirıı 50 ku-
lira ıutarı Llra Kr. Saati ~eklı l'll ' !ur. Taliplerin ~minatı öğleden ev 

Patates 
Odun 
Saman 
Kuru ot 
Sığır eti 

1200000 900 00 ıo Kapalı ve! İş bankasına yatırarak makbuzla 
ı 700000 1275 00 11 zarf riyle 22.8.941 d~n 8.9.941 dahil tnrihi-

1320000 990 00 14 • ne kadar haftanın Pazartesi, çarşamba 
1800000 1360 00 15 • ve cuma günleri saat 16 da Encilmene 
6300000 4725 00 16 • müracaatları. Sartnamesi Yazı işleri 

21 25 29 2 müdürlUğündedir, 8 14 ıs 21 

• 



Macar talepleri 
hergün artıyor 

Iran -Sovyetler 
münasebatı 

(ANADOW) 

Almanların eline 
e:eçen vesika 

2'.i_ Ağıato 1941 Perpıi:ıbeı 

Telgr~fi · T~l'efon' _ . · ve Ajans Haberleri o 
Akdenizde büuOk baro- lhttkarıa mücadele bütün memlekete teımn adildi 

Ankara, 20 (Telefonla) - Tica- üzerinde tetkikler yapılmaktadır. 

Transilvanya, Slovakya Iran gazetesi Delhi rad· Sovyet kıtalarına veri· 
ve Hırvatistanı da yosuna cevap veriyor len kat'i emir 

· t 1 Tahran, 20 (A.A.) - Pars: İran Berlin, 20 (A.A.) - 41 inci Sov-
IS ıyor ar gazeteai, başmakalesinde Delhi rnd- yet kolordu kumandanlığının, Al-

ıer oıaoak ret Vekaleti fiat mürakabe ve ihti- Önümüzdeki bir kaç gün içinde bu 
karl_a mücadele işlerinin bütün mem- maddelerin de kaç kuruşa satıl~cak 
le kete te!.ımll edilmesine karnr veı· - lan ilan olunacaktır. Vekalet pığer 

ltalyan harp ve ticaret fı· miştir. H;uen bütün vilayet merkez- t araftan etiket usulün~ bütün .me_m· 
lerinde birer fiat murakabe komis - 'ekete teşmil etmektedır. Her maga· 

Cenevre, 20 (A.A.) - lyi mallımat yosundan bahL'!le diyor ki: manların eline geçmiş ol::ı.n gizli bi.r 
alan mahfillerde beyan olunduğuna gö- ... belhi radyosu, lranla Sovyetler emri yevmisinde şöyle denilmektedir. 
re, ~Hacar - .Kumen miınasebeweri gıt- birliği arasında dostane münasebet- d.18 inci, 11 inci, 110 uncu ve 
tıkçe vahımleşmektedir. 'on giınıerde lerin idame!li için tehdid ve tavııiye- 90 ncı fırkalar kumandanlıklarına: !osunun imhası isteniyor yonu kurulmuş bulunmaktadır. Bu ~a ~atm~~ -0lduğu _eşyan~ fi.atini 

, komisyonl11.r bilumum gıda maddele- tayın edılmış olan fıatler uzerınden 
rinin fiatlerini ta:vin etmekle meş - ilan etmeğe mecbur tutul11.caktır. 
gul buJunmaktadırlar. Ticaret Vekil- İstanbul ve Ankar~da olduğu gibi 

Macarıar, kumen muhafızlarına ateş !erde bulunuyor. Delhi radyosu, Ricatın devam etmekte olmasına 
açmıştır. Iranla Sovyetler arasındaki sağlam binaen şu emri veriyorum: Londra, 20 (A.A.) - .Manooster 

Aynı hadise bir kaç sefeı· tekerrür esaslara dayanan ve şimdiye kadar 1 _ Ricata nihayet vermek Vt> te· Guardiyan başmakalesinde diyor ki: 
etmıştir. Ultro ırmagında iki .Kumen sa!.sılmıyan ~ostluğu bilmiyor. Bu şekküllerde nizamı tesis etmek için ~Ge~era~ Smaksın, Akdeniz~n beşe~i
a~kerının ce:ıedi buıunmu.~tur. m.unase_betlerın esası her iki taraf her şey seferber bir hale konacaktır. y~tın şımdıye kada~ tan~madıgı en bü-

eti gıda aıadde'1erinden en mühimle· diğer bazı yerlerde de ihtikar yapan 
rinin fiatlerini tayin etmiştir. kimsel_eri ihbar etmek için müracaat 

~umenlenn de mukabH hareketle- ıçın sarıh olmuş, yalnız Delhi radyo- 2 _ Panige sebebiyet verenler ve yu~ meydan m~haıebesı:ıe sahne ola- Şimdi zeytinyağı ve sabun fiatleri yerleri ihdas olunmaktadır. 

riyle artık hudud hadiseleri vahim bir su bunun haricinde kalmıştır. Delhi menzil hedeflerini bozaD'lar dPrhal cagı hakkındakı kehane~ı, .. an~ak Al· 
şekil almıştır. radyosu bizi tehdid ederek, bizim kursuna dizilecektir manların Mısıra. karşı hüyuk bır taar-

Macarfar cenubi Transilvanyanın biitçe ve kuvvetlerimizi başkalariyle 3 ·_ Bütün hafll ve ağır. mitral- r~ derpiıı ettikler· manasını ifade e~e-
iadesini istemektedirler. Macar parla- mukayese ediyor. Her şeyin paraya yiizler derh1!l ateş hattına sevgedi- bılır. Almanlar tarafından. ~kdenız- htanbul, 20 (Tel<'fonla) _ Ali Kil- miişlerdir. 
mentosunun fosist mebusları; Slovak- Jayandığını zanneden Delhi radyosu lecek ve emniyet altında bulunan de yapılacak olan herhangı hır _hare- çüker adında birisi, bulunduğu çiftlik· _ 24 &<ıat ~nra Ali ayılmış ve mezar
ya ve Hırvatistanın da ilhakını tazam- tıldanıyor. İran, memlekette ııulh ve mahallerdeki tank · dafi toplan ile k~t ıancak İtalyan. donanma ve tıcar~t te tenekede duran pis suyu içerek has- fda -0lduğunu his~edince feryada başla
mun eden, her şey bize iade edilmeli- sükunu idame etmek, dostlariyle iyi teşekküller ehemmiyetli ve tehlikeli ~ılosu~un yardımıyle. ~~al~l<.uk ~ebı- talanmış ve dokuz ay iyileıı:ememiştir. fmıı1tır. Feryadı işitenler merazı açmış
dir iddiasındadırlar ve bunu istemek- münasebetleri devam ettinnek arzu- görülecek yerlere gönderilecektir. lır. BınaenaleY_h. ~er ıkısının de ımha- Nihayet bir hastahaneye gıtmeğe ka-

131
: ve Aliyi bitkin bir halde dısarı çı-

Bir genci öldü diue diri diri mezara gömdüler 

tedirler. Romanya - Macaristan ara- stındadırlar. l\Iuharbe hatları gerisine ağır mitral- sını tesri edebılırız. rar vermiıı ve kasabanın yolunu tut- 1 , • İ " 
sında iktısadi münMebetler de .sıfıra Delhi radyosu da iyi münasebetler yözler yerleştirilmeli ve mevzilerini muştur. Aİi, yolda bayılmış ve başına 'karmışlnrdır. Alı, dogruca stanbula 
düşmüş bulunuyor. istiyor:ıa bu tahrikcilikten vazgeç - terkedecek olanlar kurcıundan geçi- Çöıçil, lzlandada ha· toplanan köylüler uzun bir müddet S"etirilmiş ve mezarda kalmadan müte· 

111111 melidir. rilmelidir. kendine gelmediğini görünce, öldü di- vellid göğüs darlığının tedavisine baş-
1 icaret vekilinin ~utku .s 4 - Müdafaa hattının derinliği raretle karşuancıı ye yakın bir mezarlığa götürerek göm- lanmıştır. 

Fransa en faz la nizama n;nte11.ddid marhalele~~ aıyrıln;ah ve Londra (A.A.) - Izlanda gazetele-
- Baı tarafı ı inci aahifede - bır ~arışlık. t?prak mue:ıdelesız ter- ri, Çörçilin Izlandayı ziyaretini hara- Almanua 31 devlete 

rumak, Toprak bütünlüğüne halel iraıı muhtaç imiş ke~ılme~elı~u·. . retle alkışlamakta, tarihi mülakattan 
etmemek içın çok ciddi ve çetin müda- s ''as k mnnd"n • komıser 

Vi i, 20 (A.A.) - llaresal Peten v -. 
1
" ı u ~· .... "e .. · • sonra en küçük demokrat devleti ziya- 1 k f:ın tedbirleri nımağa mecbur kaldığı- . ler kumandn "-tt kler "-ecekkuller aurı aca mıı '·lıaün radvoda bir nuttık ı'rad r.derek •. . ·• "· ' ı ·• ., . - ret eden Çörçilin bu seyahatinin sevinç nı, hu hal, bir çok insan kuvvetlerinın u " " "' d ıntızamı 14 at f d ade ve 

d rmüıtir ki: • e . . . sa zar ın a ı. . . uyandırdığını yazmaktadırlar. • i:tihsal saha ınd:ın çekilip i tihlak saf· - · e~ıs etme! d ıl Ktım" d ttıklerı Stokh ı 20 (AA) D N B - Ya lx!nim tarafımdansınız veya " - . ı 1 ·er. ..n a e Norveç ajansının falanda muhabiri · om, · · -. · " ', · 

Afrika Cephısinda 
T rablusgarp tekrar bom 

bardınıan edildi ]arına geçmesini intaç ey!edığini; yol- aleyhimde.-iniz. Hürriyet ruhu, mağ- ~cş~kktiller içinde büyük miktarda sunları bildirmektedir: Nasyonal Review icımınd~i büyük 
lar hemen hemen kapandığından idhnl nıı· Fransız milletinde el'an yaşıyor. ıntız~msı_zlık unsurları görü~ecek ?· " cHiç bir devlet adamı Izlandada lng!liz mecmuasında yazıl?ıg~ı:a gö:e, Kahire, 20 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
mallarıı: .. ı tedarikinde miışküller doğ· Kanuna itaat -etmelisiniz. Bu sayısız ı~.n sı.r~sı kuma~dan ve komıse~lerın Çörçil kadar alkışlanmamıştır. Çörçil, İngıltere, ancak Almanya ınhılal et~ık- Şiddetli kum fırtınası . harek..lita ma-
d~~~n~~~~y;}j,y_~JzJ;v ESASLA.Rl mü~küllit içinde tesigine çalı tıji;ım ~Y c_u1!11esı .. harp. dıvanın.a. sevkedılme • bütün sevgileri cezbetmiştir. Askeri ten sonra harbe kazanıl~ış nazarıyle ni olmaktadır. Tobrukta düııman top-

l)ı.ş tı'c,"retı'mı'zde tuttug-umuz .··olu budur .. Fransanın asıl muhtaç olclugu lıdır. ~u.~be _ışar.et~el'lnı çık.armış geçid resminde Norveç kıtaları dikkati bakacakt~r ... Mecmuaya g?re Alma!1ya- cusu hafif faaliyet göstermiştir. Hku-
.. • d ol~n butun sıyası kumandan \e ko - çekmiştir. Burada Norvecin deniz, ka- nın 31 küçuk devlete a) rılması lazım ducl bölgesinde topçularımız bir mi·· 

hUlasa. eden Vekil, ihraç maddelerımi- ~ 'Y nızam ır.» m1°erler a t 17 k ı '· s:ıret 1 kted' ""t' düaman nakı'l va.<ııtasını hasara U°'· ., · s. -a Ye ac ar un ı,. · • ra ve hava cüzü tamları vardır ge me ır. "'' "' " 
zc iyi fialle müşteri bulmanın bahis 000 !erini yeniden takacaklardır. Aksi · Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. r:ıtmıştır. 
Jnevzmı olmadığını, talebin çok olduğu- lngilizlerin Taylanda takdirde bu kumandanlar birer hain Almıınyanın harpten sonra 31 kil- Kahire, 20 (A.A.) - Orta şark ha-
mı, ancak mmı mudafaa ihtiyaçlarını ıdbi kurşuna. dizilecektir. Ajans dıkte servısının çük devıete avrıımasını ileri süren \'a tebliği: 
kar~ılamak, muhtaç bulunduğumuz id- gitmesi yasak edildi Bu emri yevmi 41 inci kolordu ku- d w ks h· b Nasyonal Revlew mecmuasının tekli- İngiliz ıağır bomba tayyareleri salı 
~hal maddebl~rimizi temin eylemedk içıb·~ Tokyo, 20 (A.A.) - D. N. B. mandam tuğ general Kasabustiski - VSefr 1

2g0ı (ADOA) a'!~ ak l~r fini bahis mevzuu eden Yolkiı:;er Beo- (Ttecesi Trablusgarbe taarruz etmiştir. 
1 racatı!1 ır m~rakabe ve tahdi ~ t~ ı A ·ahi Şimbun gazeteı;ıinin :Rankok- nin imzasını taşımakt-ııdır. A11lına mu o ya, · • - L>Lüna a at na- bahter gaz-ctesi eliyor ki: spanyol mendereğine isabetler kayd 
tutuldugu~u; bır kısım .maddele.rın ıh- tan aldığı hususi bir habere göre, İn- tabıktır, cümlesinin altında da, bi- zırı tarafından bildirildiğine göre, de- Ruzveltle Çörçil, Vilsonun 14 mad- olunmuştur, müteııtldid yangınlar çık· 
ra~ın~. ~uba.?e~e St~ret!yle musaade ı:rilizlerin Singapur ve :\falezyada Tay- rinci teşekkül şefi kumandan Stfa- miryolunun inşıısı bitmiştır. Ve bu 15 <lesinden mülhem deklarasyonlarında mıştır. . 
e?ıI?ıgını; hukuı_netın. ıhra~ madde!-?- landa gitmeleri yasak edilmiştir. tolün imzası bulunmaktadır. eylülde işlemeğe başııyacıaktır. yegane harp gayelerinin devletler için :Meriland Amerikan tayyıırelerini 
rımızın satış fıatlerındekı farkları 000 ANADOLU: Bu haberi; 5.30 dik- adalet olduğunu söylüyorlar. kuUanan cenubi Afrikalı pilotlar Tob· 
müstahsile akscttirmeğe çalıı,tıgını R l 30 hk A ld te servisi verdi. Her zaman olduğu gi- Demokrasi pirleri, arazi kazancı ruk bölgesinde bir düşman kampını 
söylemiştir. uzve t, Nazırlarile gizli seneye ma um o u bi bu noksan haberden bir mana çıkar- elde etmek ist:emediklerini bildirmiş- bombalamışlar, kamyonları mitralyöz 

MAKUL ve .-,..!EŞRU KAZANCA bir konuşma yaptı İstanbul, 20 (Telefonla) _ İki se- mak; ayni ~,:ı.vadis rad!.o s:rvislerin- !erdir: . ateşine tutm~ışjardır. Çadırlar ve kam-
TARAFTARIZ ne evvel Kuru çeşmede babası Ali Şev- den geçmedıgı:ıden mumkun ola~a- Nasyonal Revıew mecmuası bunu }'onlar~n bır kaçı .Y~ılmıştır. 

V~kil; Top~ak mahsulle~inin. ~üs- Neyyork, 20. ~A.A.) - Nevyork ketle kardeşi Raziyi mıras yüzünden dı .. ~ıalnız ~.lakadarl.arın nazarı ~ık- yalanlıyor. İsmi geçen mecmua, yahu- ~eş~.f .~ay~arelerımız; geçen .pazar-
tahsıle ".efn ı:?St~r~n ve n;ustehlı~!. ı~- Taymıs gazete~ının yazdığına göre, öldüren Zekinin Ağırcezada rnuhake- katını çeke: de, şu d~kte s~rvıslerı ıs· diliğin ve onun Londra ve Vaşington- tesı gu~u hucuma. maruz kalan v_c 
ırar etn;ı~en ?lçu ı.le 1:Esbıt ed~ldıgı~ıı~ Ruzv~lt, Harbıye nazırı Simson ve mesi bugün sona ermiş, Zeki idama lalı ol~n~r~ ıhm~J ve lakaydıden kurta- daki cürüm ortaklarının hakiki niyet- Lampazıra ~dası cıvarında kıaray_a. d~-
~u ~~-ır~n nısbetsı.z fıat. tez~yıidle;ı~ı B.ah.rı;:e nazırı Knoks ile bir saat !ıÜren mahkum olmuş, fakat babasının ken· tılır ümıdıyle hız de aynen koyduk. !erini bize göstermiştir. ~n. dokuz bın tonlu~ İtaly~n g~mısu~ın 
onledıgını;. bu ~,'.l~~elerın tıcaretının gızlı bır konu. ma .Y'.~J?mıştır. Hariciye disini mirastan mahrum bırakması, IJllll :;,\focmua, Al~:any:ıya \~ersayın çok hala yanı_nakta oldugunu gorm~~erdır· 
:ı>ıla menedılmedıgını, makul ve mute- nazırı H ull de bu mulakatta bulunmuş-! cezanın tahlifi için sebep görülerek 30 l . iyi sayılabilecegı şartlar dıkte ve kabul Habesıstanda Debarek kalesı ısabet· 
dil ve me~ru k:ızanc-a rıza gfüıteren tur. ne. mahkOm edilmi tir. s tanbul tramvQ ı ı e tirileceğini bildirmi tir. le bombalarımı , Gondard levazım han 
her tacirin bu mevzuda faaliyet gö. te- t 

1 1 000 garlarında iaşe depolarında ynngınlar 
rebileceğini bildirmiııtir. Al l .. 000 

stanbu ! 20 (Telefonla). - ~tan- Ş K Ş M k çıkarılmıştır. 
MUHTEKlRLERE KAR.'il man ara gore Sovgetlere göre bul el.ektrık, tr~.m~a.~ "!.~ ~llnel ışiet- an· ay- ek os ova- Tayyarelerimizin hepsi üslerine dön-

ıl!ÜCADELE - Bq tarafı biıünci 1&hifede - - Ba tarafı l inci .. hifede - melerı umum mudurlügu~ün elektrrk • d' mi.işlerdir. 
Ticaret Vekili, ihtikar mevzmına te- tayyaresi düşl.lrmüştür. Finler iki 1 

_ . ve tram~a~ kısı~larına aı~ kar~rn.a- ya ?'~ ıyo~ . ---oooo~--
mas ederek; bütün tedbirlere rağmen tayyare kaybetmişlerse de pilotlarını bombardıman etmıştır. Büyük yan- ~e Heyetı Vekılecc tasdık edılmış- Radyo gazetesının verdığı habere Yahudılere Fasta da 
ihtikar yapan ve bunda ıgrar etmek is- kurtarılmıştır. Fin bombardım'an gınlar ve infilaklar müşahede olunmuş- tır. göre, Mareşal Şan-Kay-Şek de ~fos-
tiyen bir zümrenin bulunduğunu, bu t:ıyyareleri Murmansk demiryolu tur. Pazartesi günü 30 Alman tayya- ooo kovaya gidecek ve Mosko~a k.on~eran- rahat yok 
zümre il-e çetin ve devamlı bir müc::ıde- üzerinde bir merkezi bombardıman resi düşürülmüştür. 12 Sovyet tayya- it l 1 sına iştirak edeceğini bildırmıştır. 
leye giri~ildiğini; halkın hükümet rei- !'tmişler ve Ladoga gölil üzerinde resi kayıptır. Baltık denizinde 2 nak- a yan ar memnun Bu takdirde Moskov{l. konferansına Rahat, 20 (A.A.) - Evvelki gün 
:iimizin davetine ~amimiyet ve tehalük- nakliye yapan kayıkl-ara tam isabet- liye gemisi batırılmış, diğer iki nakli- lVIilano, 20 (A.A.) - D. N. B. dört devlet iştirak etmiş olacaktır. Fas sultanı ile general Noges sa-
~e. i~abet ve mücadeleye i~tirak eyledi· !er ka~de~mişlerdir. .• ye gemisi yanar bir halde bırakılmış- Şimali İtalya gazeteleri, Sovyetlere Japonya d a mUlf.abıl rayda görüşmüşlerdir. Bu müllikat-
gını, matbuatın bu mevzuu bir dava Helsınkı, 20 (A.A.) _ Teblıg: tır. karşı muharebelerde Alman ve MüLte- ta geniş ölçüde fikir teatis~de bul~-• 
olarak ele aldığını, bizzat asil ve va- Sort~vaba_n~n cenubi garbi.'!inde ı....ı....... .. fi~ kı~ların zaferini teba~üz ~ttiriyor- tedbırler alıyor . . _ nu.l.mu~tur. ~eneral Nogesın yahu~ı-
tanperver tüccarlarımızın da bu da- vilcuda getırılen çenber Fin kıtaları Moskova, 20 (Radyo) - Bugun laı. Son haftalarda Budıyenı ordula· T k 

0 20 (AA) _ D N B l~ıın ı_~an:etı hakkında ha~ırlıadı~ 
vatla esa lı yardımları gulunduğunu tarafından d-ııha fazla darlaştırılmış- neş~edilen hususi bir So"'.Yet ~liğinde rının. muazzam malzem: ve yarı~ !llil- ja~dn 'sözcüsU, ~eni ~iz~m~ame .b.ır İ{OJeyı .Fas su~tanı tasvıp etmiş· 
ııöylemiş ve; . . tır. Dilş.man. anudane mukavemet et- hafıf tank n~k~eden .. hır mık:ar ~- yon ınsan, kayıbı oldug~nı~ bııdıren mucibince japonyada yaşıyan büttin , ıır. u proJeye göre Eylül 939 d!1~ 
• ~~u. m~şterek ceht hıç süph<' yok kı me1.'iedır. Fın. topçusu düşmanın tah· ~an tayya~sı.~ı_n ~~~tt~ba~ı ıle bır- t'opol.o Dı 1taıya gazetes~ dıyor kı: . yabancıların japonyayı terketmek 1 sonra Fas~ Avı:up~lılar ma?allesın 
t4'~ırını go. tereccktir» Demiştir. Hyeye çalıştıgı mevzilerini fasılasız lıkte zaptedıldıgı bıldırılmıştır. cBılhassa Alman - Fırı kuvvetlen- nivetinde oldu klan takdirde japon de .<>turan rah~dılerın, yahudı mahal-

ŞUNA iNANIYORUZ ki.. olarak ateş altına almaktadır. Kül- M~sko, 20 (~ ... A.) - So~yet tayya- nin şiddetli t~ktiği neticesinde şimal- hiİkümetinden hususA bir müsaade !esme nakıllerı YQpılacaktır. 
Nutku.~~ şu uretle bitirmiştir : liyetli miktarda ganaim elde edilmiş- reler_ı pazar~sıyı ~alıya bag~ıyan .gece de Sovyet kıtaıarı ~rsıımıştır. Alm~n: alma'iarı Iiizım geldikini teyid etmiş- 0 1111 

- cButun mille~ inanıyor ve iman tiı·. Bunlar meyanında her turlü harp Berlıne yemden hücum etmışlerdır. ya ve .ıtalya, cenubı Ukr~yn.a zaferını tir. japonyada ikamet eden Ameri· Bulgarıstanda nıkeller 
ediyoruz ki bu büyük cihan badire in- malzemesini muhtevi kamyonlar , Askeri ve sınai hedeflerde yangınlar neş'~ ıle karşılamıştır. Çorç~l ve Ruz- kalılara bu müsaadenin verilip veril-
,t!en T_?~~ m,~l~eti?i? şer:fi i8tiklali1 top- zırhlı otomobille.r:, tr~~törler, atlar, çıkarılmıştır. . . . .. .. .. ve~tın Alma_ı:ı~a v~ .faşizm içı~ haz.ırl;ı· miyeceği sualine cevap olarak söz- toplanıyor 
rak butunlugu gıbı malı ve iktısadı var- toplar ve otomatık ~ılahlar bulun • Rus tayyarelerının hepsı ussune don- d_ıgı akıbet ogrenılınce bu neşe busbıı- cii her vaka hakkında ayrı bir ka. S f 
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lığı da .c~ağıam ve dinç olarak çıkacak maktadır. Harekata muvaffakıyet- 'müştür. tun ar.tmıştır.:> . . • ı-a; verileceğini söylemiştir. japonya- t? f.aa, f d · · red'l u g~r k : 
ve aziz vatanın her kö esi bir gün, mu- le dev-am edilmektedir. Zayiatımız Aynı gazete, cKan~ tıcaretı b~şlıgı ya giren ve çıkanlara karşı alınan me ıed 1:"a ~n ikan {~e~ ~ ~n ır a~~r1 hakkak bir gün lzmirin bu güzel e!'ler- mühim değildir. )foskova, 20 (A.A.) - Bu sabahki altındaki bir makalesinde Ingilız ve ed·b'rler Amerı'k..,da t· .. tbı'k edilmek- nam de, aH, eb.ın e u unt~n b~ldı _e 
1 · -- J · 1 k B d t 2 • s · t t b1·· · · A ·k ı 1 s ti d ml • 1 . • .. ... mevcu unu ar ıye nezare ıne ı ır-erıyle su~ enmış o aca tır. u ap-eş e, O (A.A.) - 18 Agus- OVJe e ıgı. merı a ı arın ovye ere yar ı arı- tedir diye sözcü aimali Amerika • d t a·ı . t' S .d 'k 1 

11 · 1 · E te l F ' il .. t 3 "' d b' Dün g kıtal nm büt" h ı tefs ed k d" k " · • n ' " mege avı:- e ı mış ır. anayı e nı e 
b . "k ncı zmır ntl rlnlasy?na : tıarı cO.d g. nu ska.aU,kı,a a ır Sovyet tay- b eceh beal ıdz unt ~pi c n B 1 ır 'k~hrte·1·1·1yRor ı, ·11 t' . k rle japonya arasında vapur işlemedi- ve nikel halkalarının kullanılması me-

üyu vatana ve g ze zmıre ugurlu yaresı şar .ı ·aynada Açalova ci- -?yun~ mu are ere evam e mı~ eı:- o ~vı .1 : a ı us ~ı -e ının anı- ğ:ni, Amerikan gemisine yapılan mu- nedilmiştir. 
olsun.> varına yedı ~o.mb~ atmı;ıtır. infilak- ~ır. Bılh~ssa Novograd ve Gomen ıstı- ıı~ k~pıtalızmı yıkın~ ~çın akıtmıştı. amelenin, San Fransiskoda Tamora · 

]ar, kasaba kılıses_ınde bır ~a~ camın kametlerınde anudane muharebeler ol- Şımdı bu kanlar kapıtalızme satılmak- japon gemisine yapılan harekete mu 
Almanlar karadenizde kırılmasına sebebıyct vermıştır. Baş- muştur. tadır. kabele olduğunu beyan eylemiştir. 

ka hasar olmamıştır. · 5 f 
bir donanmaya sahıp 000 • • • Dün geceki güreş müsabakaları o yad" ;;~:~nan ca-

oıuyor1ar Avustralya başvekılının Fuar gilreş müsabakalarına bu lstanbuldan Faik Bükeni 4 dakika 
- B .. tarah 1 inci aabifcıd• - nutku gece saat 21 de 11 bölge güreşçileri- 30 saniyede güzel bir oyunla tuşa Sofya, 20 (A.A.) -Stefani ajansı 

ya, b-u suretle Karadenizde mühim nin iştirakiyle açık hava tiyatrosun- getiriyor. bildiriyor: 
b 1 kt Baı tarafı l ine' .. bifed• d b l y 1 ç Bir yabancı devlet heS'abına çalı-bir donanmaya sahip u unaca ır. - 1 - a aş andı. Müsabakaları bir müd- Çankırıdan Cemil ı maz orum-
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Ukrayna harplerinde 163 bin esir 'e bizim değil, ja:ponyanın hareketi bu det Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen dan lhs11.n Yılmazı 5 dakika 45 sani- ia~k"f c:.~us. t~ gar P ısı ara ın n 
alındığı, ölü miktarının 340 bin ol - gerginliği tevlid etmiştir. Eğer japon- ile vali ve belediye reisi takip etti - yede tuşa getirerek yenmiştir. 79 ki-ı -e" 1 e ı mış · •• 
duğu tahmin ediliyor. Maamafih mu- ya bu gergıfoliği ortadan kaldırmak !er . . Teknik neticeler şunlardır: lodan; lzmirden Muhlis Tayfur, gü- Am~ rı k;,ı d a san sor 
harebeye iştirak eden Budiyeni ordu- ;stiyor~a bu onun elin~edir. Avustral- . Bi;inci ~evr~.: 56 kilo; İsmai~ Sez- zel bir güreşten .sonr~ rakibi ola~ Nevyork, 20 (A.A.) _ Amerikada 

Bir tahtelbahır battı 
Londra, 20 (A.A.) - Bahriye ne· 

zaretinin tebliği: 
Kaşaıu denizaltısının üssüne dön

me müddeti geciktiğinden kaybol
muş nazariyle bakılmaktadır. Düş • 
man radyosuna göre Kaşabu tahtel
bahirfnin mürettebatı kurtulmuş ve 
esir edilmiştir. 

000 

Amiral Lihi Bernde 
Bern, 20 (A.A.) - hviçrede se

yahat etmekte olan Amerikanın Vişi 
elçisi amiral Lihi, Amerikanın Bern 
elçisine misafir olmuştur. 

!arının mühim bir kısmı elan döviiş- va ve JUponya uzun muddet dost yaşa- gın ıle Raıf Donge-1 arasındakı kar- An karadan Vahıd İyıçakarı 8 dakı· her nevi muhabcr::ı.ta ııansör konul
mektedir. Mareşal Ruşinkin bir ma- mıştır. fakat dostlar arasında açıkca şılaşma tuşla İsmailin lehine netice- ka beş saniyede tuşa getirmek ııure- ması hakkındaki ordu şeflerinin yap
nevrası ile Kırım eyaletinin ciddi ;-örüşmek en iyi şeydir. lendi bundan sonra yapılan Sefik tiyle yenmiştir. tığı teklifin Reisicumhurdan mül • 
tehdid altına alınğı ııöylenmektedir. ::.\fonzi., görüniişe nazaran ja- Kandemir· Ahmed Çakır karşılaşma Samsundan Adil Yener, 1stanbul- hem olup olmadığı sualine Cumhur 
Almanl11.r, Rusların denizle olan mü· ponyanın Taylanddan muayyen meta- sı ittifakla Şefiğin lehine neticelendi. dan Rızzıkla yaptığı güreşte sa1·ı rci inin hususi katibi su ce~abı ver. 
nasebetlerini kesmeğe çalısmakta • !ebatta bulunduğunun anlasıldığını ila- 61 kiloda İstanbuldan Halil, Sivas- hesabiyle galip gelmiştir. mMiı': " llOO 

dırlar.. ve etmiştir. .. . tan Hamdi Topsa~aılı 2 dakika 56 sa- 87 kiloda;_ lstanbuldan .. :\fostafı_ı. _ Ruzvelt J:İijrJe bir tekliften ha- Lizbona gelen mülteciler 
Berlın, 20 (A.A.) - D. N. B. Bu nutku muteakıp Avu tralya par- ni:ede tuşla yendı. Çakmak, Se'.)·ıd Ahmed guzel hır berdar değildir. 
Alman kıtaları Ukraynada ilerle- 'fımentosu 6 :aatlik gizli bir cel e ıık· salto ile 1 dakika 25 saniyede tuşla R .. "" I] •• 

1 
• Lizbon, 20 (A.A.) - İki Alman 

dikçe, Alman hava hücumları Kara- d<etmistir. ' F-:ızlı Arınç lzmir, Ankaradan yendi. Umt'D gonu U erı tahteJb.ahiri tarafından batırılan Sud 
deniz rrunt<&kasına teşmil edilmekte- .Mustafa BetLına 1 dakika 50 sani - lknici devre: Bükres, 20 (A.A.) - Eski Yugoı>- Yugoslav vapuru mürettebatından 
dir. Av, bomba ve tahrip tayyarele· ğcri hafif iki krnvazör, 5 muhrip, yede tuşla yenildi. lstanbuldan Ha - 66 ki'loda; İstanbuldan Ahmed Ça.- avya toprak'iarından 700 Rumen gö- kurtarılan 33 kişi buraya getirilmi~-
riyle Ştukolar Dinye9eı· sahilleri bir topçeker ve bir bermonitor o ka- san Pala İzınirden Talatı ittifakla kır rakibi lçelden Raifi sayı heııabiy- niillüsii, Bolşevikliğe kar~ı ~:apılan tir. 
ve Kırım mıntakasına hücumlarda dar ha:-ıara uğramıştır ki, artık bun- mağlup ett.i. le mağlup etli. mücadelede Rumen orclusiyle birlik- Sekolo, 20 (A.A.) - ::.\!arya Por-
bulunmakta ve Sovyet gemilerini ların kullanılm:uıına imkan yoktur. 66 kilo; Hasan Karadeniz İstanbul Bundan sonra karşılaşan Kenan te harbetmek üzere Samora-Nora. tekiz balıkçı gemisi bir 1ngiliz tica-
büytik hasaı a uğratmak hıdırlar. Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. İzmirden Tahsini sayı hesabiyle Olcay ve İı-mail Sezgin güref!i güııiln dtzada hududa gelmiştir. ret gemisi milrcttebatından 17 kişiyi 
Sov•yetler beyhude gayretler sarf ede- Berliner Por,-ıter Zaytung yazıyor: mağlı1p etti. İz mirden • :Mahmud en heyecanlı müsabakası oldu .• re - Makenzı Kıng Londr~ da kur~armıştır. . . . 
rek kuvvetlerini Karadeniz limanla- Sovret bahriyesi, halen Odesada Sönmez, lstanbuldan Bekir Yolcuyu ticede lf\mail ittifakla galirı ilan Lızbon, 20 (A.A.) - Te~rını~aııı 
ı·ından ,emilere bindirmeğe çalışmış bir Sovyet du:ıkergini tatbik halin - 6 dakikada tuşla trendi. edildi. En son güre.~me İzmirdrn e- Londrn, 20 (A. .) - Kanada !'J39 dan beri 200 bin mülteci Ameri-
lar a do, bu faaliyetler 'ilkim kalmış- dedir. Nikolayefde Alm11.nların eline Çorumdan Rağıp Tetik Ankara - fik Kandemirle Kenan arasında o'I - b:ı'Jvekili Makçnzi King, İngiliz hü- kaya gitmi~tir. 20 bin ki'Şi de Kilper 
tır. Tayyarelerimiz 36 bin tonluk 8 ~eçen Sovyet saffı harp gemi!'i, Sov- dan Nureddin Ôzşene karşı giizel bir du . Netice(k Şefik Kandemir 5 kumetinin daveti üzerine tayare ile tayyaresiyle Amerikay:ı geçmiştir. 
nakliye gemisini batırmışlar. 126600 vetlerin boğazlara ve Akdenize k:ır- güreş çıkarmasına rağmen kuvvetli dakikada rakibini tuşla yenmeğe 'ıugün Londraya gelmiştir. Maken- Asur ve Yeşilburun adalarına iltica. 
ton 24 n-a.kllye gemisini ~ır hasa - ·ı. emell~rinin ve niıyetlerinin yeni rakibine 4 dakika 52 •ıaniyede tuşla muv.~ffak oldu. . ~iking bur'.\da. l_ml?nduğu mti.dd.etçc ed~n ~atırılmış İngiliz. tic~r~t ge~i-
ra uğratmışlardır. Bundan başka bır delilıdir. Sovyet bahriyesi bu ırc- yeniliyor. Gur~lerc bu -nkşam da devam eclı· barp kabınesı ıçtımalarına ıştırak lerı müretteba.tından bın kışı de Lı7.• 
Sovyet harp filosundan biri afır, di· minin inşasını gizli tutmuftur. 72 kilo; Ankaradan Celal Atik lecektir. edecektiı:. bona gelmi~tir. 


