
Nüshan her yerde 5 kuruştur 
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Belediye reısı dün ekspozanl?r::ı ?~r ziyafet verdi. Bu sene Fu~r .ziya-
retçileri geçen yıldan yüz b~n kı~; f azl:-ı ~lı?1uştu~ .. Fuar mevsımınde 

hariçten lznııre J -0,60 ı kışı gelnııştır 
--------=~~----------------------·ıı 

Dobrica mıntakasına 
Rus oaraşütçüleri indi 

Karadeniz s-ıhillerin
de de bazı sabotaj

cılar yakalandı 
Sofya, 20 (A.A.) - Sofya rad

yosuna göre Bulgaristan hükumeti 
Dobricada Dobri mınta'kasma inen 
paraıütçüler hakkında Sovyetlrr 
hükünıetine verdiği notada para -
ıütçülerin 15 eylülde Bulgllr top -
raklarına indikleri ve Üzerlerinde 
müke...-er ateıli tabancalar, r:ıdyo 
verici cihazlar ve Bulgar p:ıraıı 
bulunduğu tasrih edilmekted:r. 

-D~vw.m1 3 ncU aahifed~ 

Almanlara göre 

KIŞ SAATİ 
Dün gece saat 24 den itibaren bütün yurdda kıt 

saatinin tatbikine batlanmı§tır . Her'kes saatini bir 
saat ileri almııtır. 

Budiyeni orduları mıntakasında 
büyük bir çöküntü vukubuluyor 

Bugünkü So\·-
yet tebliğinde 
Ukraynadaki a•- " 
kerl harekat hak ~~~'f..'! 
kında hemen he- " 
men hiç malü
mat roktur. Yal 
nız Kiref civa -
rınd a çok şid 
detl i muharebele 
r in devam ettiği 
bildirilmektedir . - ·-""' 

sıra 

• 

c..'iıŞp~yetlere göre 

Şiddetli çarpış
malar devam 

.ediyor 
lngiliz kuvvetleri J{af

kasa hareket etnıek 
üzeredir 



Sahife "(2) (ANADOLU) 

Çimento fiatıeri Jaoonlar 1 Avustralyada (Şehit ve Memleket Haberleri) 

21 :C:;-lül 19~1 ?&:;:;a 

Bir muhtekir mahkum 
oklu 

Bir kararnanı.e ile 
niden tesbit edildi 

'l:.idivostoka petrol ve • 
l
. .;o harp gemısı inşa iki('eşınelık cadde:ıinde B hor oğ-

malzeme nak •yatına On Bı·rı·ncı· lzmı·r Fuarı lu İtalyan tebaasından manifaturacı 
b

. } } J ettiriliyor Binyamin Pense, pazen satışlarında 
ıgane {a amıyor ar ihtikar yaptığından mahkem.oye ve -

Ankara. 20 (A.A.) - Ticaret Ve- (AA) D h"l' ne Melbrun, 20 (A.A.) - Avustralya ·ı . 1 h k . t· Tokyo, 20 . . - a ı ıye - da gemi inşa programının taciline <:a- k d rı mış, yapı an mu a eme~ı ne ıce-
kaletinden tebliğ edilmiştir: zareti namına beyanatta bulunmağa lışılmaktadır. Programın tatbiki '.:ah- gece yarısı apa n 1 ... sinde suçu sabit olmuş, elli lir·::ı ağır 

Koordinasyon heyetinin 198_ numa- mezun bir şahsiyet, yabancı gazete- minlerin fevkinde ileırlemektedir. Bu para cezasına, 10 gün dükkanıhın 
ralı kara~ı m~cibince .~abul ed:l~n ka- cilere demiştir ki~ . . programa göre destro •erler de dahil • kapatılmasına ve mağazasında bulu-
l!'arname ıle çımento fı)atları kagıt ke- _Japonya Vladıvo>ıtok:ı petrol ,.:e 1 k .. r-o h ) .. 1949 - Baatarafı 1 inci aabifed ... - hası üzerinde güzel bir Kültürpark vü- nan pazenlerin müsaderesini' karar 
se, torba veya çuvallar1 bilahare iade harp malzem~si nakliyatı yapan ge- 0

. ~a 1
1.1t7.ere .0 

1 
arp gem~sı · d-:l>ıern:- kür etmek benim için bir borçtur. cuda getirdiğini, bu suretle Türk bu- verilmiştir. 

ti d . t 1 b' sını n Jı mesınc en ('Vvel ımm e ı ecel,- M ht k 1 · 1 1 - hoında ·· t a·- · . 1 edilmek şartiyle por an çımen osu mil erin tabiyeti ne olur!'a o sım ı - r · u erem e ::1pozan a•r, azız yurc - şarıcı ıgını şa ,, . '. gos er ıgmı >e- ---x·---
~in ton başına 20 lira 70 kurus, ça~uk gane kalamaz. ır. daşlarım; yan etmiş ve demıştır ki: V f 1 
sertle~n portland cimentos~ 2_3 !ıra Japon sularında dola. an . erser: • • • • dıwası için azimle ortaya atılan Dır. _Dünyanın esefle gördüğümüz fc- apur Se er eri 
70 kuruş olarak tesb~t .edilmı~t~r. Bu mayinler hakkında japon htikfımeti Bırbırlerını yaralamışlar ett:_iği ve !ürk milletinin şevk il~ sar.ıl: ci manzarası önünde fıuz~r içinde fua- Fu-ar dün kapanmış ve fuar mev-
fiyatlar ~2-9-94~ tarıhınden ;tı~a:e~ tarafmdan Moskovaya yapılan .. Pr?- Bayındırda Yusuflu köviiııde Hii- dıgı.her ışte ve her sahada oldugu gıbı rıfımızı açm~ş~ık. Sımdı o~u kapar- s!mine mahsus olmak üzere İzmir de
mutebe~dır. ~ynı karar:ıamenın :kıncı testoyu bahis mevz~~ .~den .. ~ozcu, ,.eyin oğlu Hasan Ya-·ar ~:ırho~ ola- lzmır e~t;ernasyon~I .fuarı da gele~e]< ken biır sevgılıden ayrılan ınsanların niz YQlları müdürlüğü tarafmdan ih
maddesıne gore, asgan toptan satış Tokyodaki Sovyet buyuk elçı:sılll' ve- rak Ömer oğlıı Al" S"vyar ve ı~m'lil seneler ıcın dahn burük muvaffulnyec- hüznünü duymuş oluyoruz. Bize bu das edilmiş olan 21 ve bir ·eferleri 
~~ddi ~ir t~ndur. ~orba veya ~urnllar rilen notay3:~~I?s~.ovanı~1 .heııii7. ce- oğlu Ali Uzunla kav~·a ~tmiş, l-ıiı·Jıi- ler vadetmektedir, . • . . .· e~~iyet ve huzuru ~a~şeden Milli Şe- ka!dırılmıştır. ., 
ıcm muşterıden 6 lır~lık cle_pozıto ~hn: vap vermedıgını soylemı:$tır.. rini ta<ıla yıınıl;ımı~lnı·dır. Bu hu~~:-ıta, u.u fuarın .. claımı '.~çı~eu fımıze ve memleketı .~e:ah ve saadet Inciraltı seferleri de mevc;im müna-
caktır. Bu t~ba veya çurnllar, s~tıl Tokyodan hareket edenler· . B k . . . o an ~zmııliler sıze .bu mue~ses~~ ı .19·1.2 içinde idare eden hukumetimize bir sebetiyle ilga edilmiştir. Gece vapur 
d~~ları yerlerın yakınlık ve ~zaklıgı!la Tokyo •.. 2.? (A.~). - ov:~·~.tl,eı :n,, e çıyı yaralan1ışlar Aenesınde ~aha cazıp ":-'~ mute~amıl bır kere daha teşek~ürü bi~. borç bilirim. ,arifelerinde de değişiklik yapılmış-
gore 1,5 - 6 ay zarfında fabrıkalara ıa- Tokyo buvuk elçısının rdık.ısı ıL Bavınd d ıı·· .· ğl "T ıı. halde takdım etmek ıçın, nazık ve lu- Her gün daha zıyade guzele ve iyive tır Yeni tarifeye go··re İzmı·1·dı>ı1 ge-

d . ki a· · S t f. · t l ·: l · r·k· ve · ır a useyın ° u "' ' :ınr- fk' l'k ı ı· · k b"k"l 1 · · · J • • ~ e ılece: er. ıı. . a ıs ıy~ ?na. anca< bazı elçılık mem~~r a:ı_nın ,.ıe ı_. '.~. _ ıem Gene ve arkadıısı Muru<l oğ!ıı tu ar ~ a a arını~a ayı .. '.~ .şe ı ce doğru götüren sıy~s~tı!Ilızle 1942 fua- ce son \'apur saat 24 de hareket ede-
yuzde . ekız nı betınde naklıJ e 'e rlepo çocuklarından murekkep •>0 kısılık llüsey· K d h · 1 .. k 'le}· r:nlışncngımıza emın olabılır"ınız. rııu emin ve asayış ıçınde kutlulama- cektir 
ücreti zammedilecek lir. bir kafile ismi verilmeyen hi~· V~JJ.UI'· rne " ı Tı xrı s"a: O!; o : 1 ~ : 've .. - Size hayırlı yolculuklar, sıhhatler ve mızı Allah tan c]ilerim. . x:---

l:ı Vl· di\·o;:ıtoka ha•rekct etmı:;l •rcl:r. ; 1 ~ d~~.u ü b ~ııkylı ve al vec~ 1 ~- gUzel işler dilerken, gelecek sene de hu Alk 1, bu ırntku müieak k 

~fobruk cephesinde 
Kahire. 20 ( A.A ) - Ort:< şarK 

l~bliği: 
Geçen perşembe günü başlamış o

lan kar fırtınası, dün biraz ~ükilııet 
bulmuştur. Bir aralık müd-afaa hattı 
dtsında mühim bir piyade kolu g-ö -
riilmüş ve topçumuz tarafıı1dıın şid
detli bir ateş açılmıştır. 

Dün tayyareler, Tobruk üzerin • 
hücum etmemişlerdir. Hududd:ı dev
• iyelerimiz faaliyet gösterrrıişlcrdır. 

Hava tebliği: 

se ı O\ m ş, ıça ıı yam :mıı.,, lı • , 1 f . .. Irk le.· ve eğlenceleı i ış anan ıp e s-

SOVV ETLERE GORE ra mani olmağa çalıcı:ın gece l.ınkçi- ıac n unıı~ ~uze ı ı ı.. • . . pozanlaır namına tarıı:ı: satış koo{Y.!ra-
1 .: . ı ~ 11 ,. d h f"f .. tte ,, ara~ında, vatanımızın sukun \e huzuı t"fl . b" ·ı·-· umum mudürü l.V' h" Ö . • . ~.nın c,, e eıın en ~ ı sıııe .• a- .1 ·b h . ·ııe Ren ve me~ut ı er ır ıgı .. . . ıu ıp /. 

_ 8&1 tarafı 1 mcı aahıfede - ralanma;;ına sebebiyet vernıışlı:rı:!ir. 1 e meş u avası ıçı~ c '. · yiğit bir nutuk soylemıştır. Ekspozan 
ta,·vareleri, 60 dan faz) tank vr Her iki suçlu da tutulmuştnr bulzuşm~mızı t:me~_nı kel~erı~.tt Ik _ ı.ar namına teşekkürden sonra Muhip 

,, b'l + h · t . "k' .. aman zaman sure ı suıe e a ıs Ö •v•t f uv•ıffak ll -zırhlı otomo ı ,~a np e mı~. ı ı g-un- - 1 b · t k a·- t klar ho. zvıgı , uarııı m < o c ugunu, 
d f !· k . ·· ıd". .ı.. 9 . - . .. .. ··1 .. anan unu u ve ıger nu u • - D: B h t U • n bir şahese . tt de 300 en az a .ıııı eı o uı ere .. - miş ıse de agır zanaUa PU"kuru mu~- ·r· 1 1 b·-r· hi de nesredilmiş ı. e çe z u. . r yaıa ı-

avcı wvn.ıresini düşutmü~lerdlr. tür • paı or el!' e ut un! şe rh Ik t" afınd·ın' ğını, hükfimetimızın yardımlarının e-
• • ,_ h . d · emydanlarda op anan a ar ' h . t· . ı tmış t : Munnans .. cep esın e{ Moskova, 20 (A.A.) _ Kıasnaya d" 1 . t• emmıye mı ana • zm.ır enternas 

Lon~~ra, 20 (A.A.) - ~elen iıa ·~r- S".ezda gazetesine .~öre, Almanlar ınp~~~ı~i\~yet idare heyeti azasında yona! fua~ının bir çok ~vrup~ fuarla
te_re gore merkez .bolgesınde m~ık~-- Kıytff yaptıkl,;:ı~ı hucumda 10 .tay - Ekrem Oran da bir nutuk söyliyerek, r~ndan. mukem!11.el olılu.~unu, ıç ve. dı~ 
bıl t-aatruza geçmış bulunan m .• u c · yare ve ~uııl~r e tank kaybetmıııler- 1.. . .11 ti . ·n mecudi\·et harbine tıcaretı, umumt ıktısadıyatı, iç turıznıı 

1 T . k ! id ·· d k" C!. ,. ·p~ · K" 4' • d. · d tl· h cun\a mı e erını · h k · f rıı1 "h' · • şa ımoçen o aresın e ı ı~ı. ·" dır. ıyet cıv;trın. n şırl e 1 mu n - .. · t"kl .. b""tün dünyayı harp ate· are ete getıren ua . mu ım bır ha 
kuvvetlen, betaet~e. fakat muııtıı:Ga.- relıeler olmaktarlır ' ~i\~~~ ı~·aktıit h~ fev]ıalj\rle ?:amanlar· dire olı.!uğunu öyle~ış, 12 inci fuarın 
ma~ ilerle~ekte.dırler. , .. Moskova ll:ıerlnde 1 ela 1ııeı!ıuı muvaffakıyetle devıım eden daha ferahi~ ''e .zengın açılm~qı için eks-

Ken1alpaşada tahsih'lt 
bu sene· fazla 

Kemalpaşa, (Hu ·usi) - Bu ::ıene 
kazamız, tahsilat bakımından diğer se
nelere naza•rnn rekor teşkil edecek bir 
durumdadır. Muhasebei hususive me
muru Refik ile diğer memur aı:kadaş
larının işgüzarlığı sayesinde bu sene 
ağusto>ı tahsilatında geçen seneye na
zaran on bir bin üç yüz lira gihi hiiy ik 
bir fazlalık temin edilmiştir. 

Liselerde ka vıd lngiliz tayyareleri, ge('.eıı per ·en
bt: gecesi Trablusgarp ve BL1gazi 
\:man tesislerine, limanlar'laki gemi
lere taarruzlar yııpmı:lardır. Donan-· 
maya mensup tayyareler. Gambot \'e 

Hardiya iniş meydan hı ına, levazım 
clerıolarına, Akdenizde bir düşman 
\"ük gemisine isabetli muYaffııkı.·et
li Laarruzlar yapmışlardır. 

$ıma 1 bolg~sı_nde . Koşt.ıd .~u : ~ıo~kovn, 20 (A.A.) - Burada he , ;mel'' <le kap·ınan funr icin parti poznların şımdHl?n çalışmaga başlıy:ı-
tahkem mevkiının ~ıma~·e. ett!g-ı G:' yaıı edildiğine göre, Alman tayynrc- ~fUı~et i~lure hev~ti namına söz sövlı:'- caklal!'ını söylemıs, nutkunu söyle hi· Şehrimizdeki O:kulla.rla ııserer:fo 
kilom~tı:elik .bir s~~ıl ~erıdı l{u:; h.U\ - lerincleı~. mürekkep ~~r. grup, )lo~ko- mek !jerefiyle mi.lbahi olduğunu sÖyli- tirmiştir: .. . kayd V<! kabul muamelesİ•ıe :,•a•·ın 
vetlerının ~Jındedıı .. · , "l• ,·aya hucum teş.ebb~silnde . bu.lun~ yerek yangından sonraki tzmirin hali- .. - .. Biz.e ?u ferahlı .~_unl~rı. ~·aratan i.iğleye kadar devam erli!eccktir. 

_Mm m~n~k ce~~e.~ı?d.e Alm.'.ıü:ıı: muşs:ı da tayyaı eleıı ve ~afı b,ıfaı- ni anlatmış, tzmirin mühim yangın buyuklerımıze . teşekk~ılerımızı suna- "Yieşru mazeret sebebiyle kayıt mua -
tı?ır z yı-at verdınlmıştır. Alm.t~ıl.aı • yalaı:ı .. ta~afından dagıltıl~ış~~r. dava,;ı için azimle ortaya atılan Dr. rım. Sevgili reıs, eserıyle her yerde ö- 1 ıvıelesini bu tarihten itibaren bir a.\' 
bll"_.neli~0e ııJama1:1ış ve 3000 kı~ılk e.hrın ~~e~ın7 kada.r ~ncak bır ·lu.ıı- Behçet Uz'un partiye ve halka verdiği vün~b.ilir ... Ne mut~u B~hçet 'Uz gibi 1 zarfında yaptırn:ıak ta. mü.mki.indür. 
rn) ıaı > ı-m1 1tır~.ır. m,ın tay y aresı gelmıştır. Her ne ka- ,·aadi v€ırine getirerek geni!) yangın sa İzmırın Tu~·k çocuguna · Bu hu. usta Maarıf V ckaleb::den ~eh 

Kar1ş kar~ mii.<lafaa: .. d-ar bomba atılmışsa da hasar olma- · rimizdeki lise ve orta okullııı· mii-
Ioskova, 20 (A.A.) R.o.rteı· mu ımıştır. • • H 11 · · tl t' clürltiklerine emir gelmi!•tir lngilterenin ~1adrid bü

yük elçisi l_Jondrada 
habiri bildiriyor: Radyo gazetesinin mütaleası: Fabrıkalarda Cunıartesı ! a <evının a. e ızn"' 

Kiyef müdafaası esnaımıda .1.ırnau Ankara, 20 (Radyo gazetesin - .. l · l 1 b ·t bavran11 · • l · · · · 
kuvvetlerine çok ağır z.ayiat \'l•rdi!ll· den) - Rus:radaki askeri harekat, g un erı ça ışn1a ( er es ~ c I ngılız e çı 1 gıttt 

}fadrid, 20 (A.A.) - İngiliz bü
yük elçiı:ü Hoare, hükumetine rnı,or 
vermek ve talimat almak üzere Lvn
draya gidecektir. Hoarenin bu sey:ı!ıati 
,.ıah~i hedeflere de istinat etmekted!r. 

miftir. Mahalli kuvvetler. mrvkılı'- dünya efkan µmumiyesini aliikadar S na.· mile. ·eselerinin cumartesd Bugün öğleden sonrn hınır Halkevi 1 F . .. b r .1 h . . d 
t"ini tH •in adım, hatta karı" karı~ eden en ehemmiyetli bir mevkidedir. .. a . ~.~- ss d· k 1 1 · tarafınctan \]:;ancak stadyomunda lıfo· uaı muna.s.e_ e ~. e.. ~ rır:u.z t; 
müdafaa etmekte.clirler. Hitlerin, cep Rus - Alman harbi en hararetli bir gunlrrı .oglfd~n 8onra ~ açı. lU un- atletizm bayramı tertip edilmiştir. 1 bulunan lngılız buyuk. ,,Jçı. ı Sır 
lıeye reni kuvvetler get~r'.11i:;ı olma - ;.aihada bulunuyor. Fakat askeri h· - du{u~abıl~ceğıhh.~)<~ı~ı.l~~ı. ~ıkı~leç H!=ı Halk, duhuliyesiz .olarak bu hayranı ~n~tchl)Ull lh.lge~~on, refıkası .ve. ~ı-
,.ı, bir dereceye k-adar ıyıclir. Haf~ rekat hakkında iki tarafın verdiği ?;:~ıa~-:a~~l~isrı;;'.ı~a~b!k~ ';ı~~l:~:,1 . dan Mifade edecektır. ~ ıl~ tlü~ h~b·~te~ AfY?~. 11~~ı~.\\: 
laıaroan ben l\.ıyeıın l<apıııarını uo~ haberler, birbirini tutmamaktadır. . · 11

• ra:,: 1 e mı.ş. ır. 1 U\ u 
O S 1 t "ere cıuvmu · oıım AJmanıaı ın, ugır Almanlar, Kıyefi aldıklarını, garp- hf. , ,, z .f·· e!c;.ı: refıkası .ve .kız.ı, .Basma.ıane i -

rta '·ar { a ~ayıpıaı· ·eı·cııKıeri anıaşumaıu:wll'. le kalan döri kus ordusunun imha~;ı Hct \ aga \ sar ıyatı ta!<)Oncla teşyı edılmıştır. 
_ Baı tarafı t inci aahifede - 1'1':' yaı.ıa~tıgı ıçm Aımaıııann ııuuı- hareketinin y~kınd· neticele11eceğ"i- ~ ebze fiatleri lluva gazı ııboneman miktarı 1800 i 1 ,. 

him kuvvetlerini şimdi şimali Afri- ıa.ıu ııareKa~ı ıe,;ri :nı1<ıeı·~ ,mıa~ıı- ni, l'oltay-ayı ela alıp liarkofa clogru . .. .. .. geçmiştir. Belediyeye her gün hava ~:i-
kada toplamıt bulunmaktadır. ,uaKrnuır. uaesaaa ı~uml'n H .<iııııaıı ılerlPdıkJerıni bildıriyorlar. Rı slaı- .. eb~e fıyatl~rında gorul~ı~ luzum,;u~ zı için müracaatlar vuku bulmakta, fa- ---~---....;-.::::;:.;.....;:~--

Evve.lce biner biner esir edilen n.uvveuerı ı:ıır şey yapamauııth•hli • ı ·e tC)/'>!ı#lfrındf\ henuz Kiyefin duş - .r uk,;elı~ sebebıyle .Y~:ı.n nlayette :alı kat fabrikanın randımanı naza'l'ı iti-! 
Grazyan i k uvvetlerine nazaran ~im. nan rııuer, ouyuK Oır şenır :.ı::aplet - tıiğünü ııildirmemi ıer~l!'• Yaını;r. F.uad Tuhahn reıHlıgınde . :evka~.a:te bara alınarak vıii\a~aatların tervici ne 
ciki l talyan kuvvetlerinin daha iyi uıış oırmı.K ıçın yuzıerce tank ve uın- Kıyetın yanında muharebeler ıJlctıı - hır toplantı y~p,ıl~cııkt\fı fı' ~t !11Pı a- imkan görülmemektedir. Bundan böy-1 
rıanevi b ir durumda olmadığı sabit •t:ı·ce ınsnn panasına .l\.1yeII! nucum. gunu bilctırıyorlar. kabe k~miı;yonunun. bu toplantısınd~ le müracaat edeceklere hava gazı ve-1 371 ö. Remzi 

K. S, K. ~ 
37 48 
40 75 47 olmuştur. crmıştır. Ingilizıere gelince, Kiyefiıı cli.i~tii - ~ebze .~ıyatları tes?ı: olun~~~ktır. Fı- t"ilemiyecektir. 

Nil orduau , ha rbin bidayetinden ı~ıuoaıega mı: . . ğünu kabule mütemayil bulunuyor - yat murakabe teşkılatı şeflıgı tarafın- ---x.---
heriı hiç bir vakit, şimdiki kndar kuv- Lonura, ;::u tA.A.) - Anııalıst llı- ıar. Hatta iki Alman ordusunun ))ir- dan toptan ve p~rakende sebze satışla- Balkondan 1.. .. . 
vetli olmamıttır . Bu ordunun ta:ır- yor kı: . --~- leşerek bazı Rus kuvvetlerıni de çe - rı hakkında letkıkat yapılmaktadır. ( UŞffill~ 

278 :::>. Süleyman 
254 Rıza ihracat 
230 S. Gome\ 
210 !nan şir. 

42 46 50 
37 50 51 75 
40 50 43 50 

ruza geçince ilk darbeden daha ~id- titnınde bır kere daha Alman vırdıklerıni kabul edıyorJar. Haber aldığımıza gcıre, bu tetkikatta K k d S r . . k v 1 muvatıakıyet trampet ve boru :;e,;- F'akat :Sovyet ordularım "evire:1 sebze fiyatlarının "imdikine nazaran Ah arşı)~a ~ ab e ım~) ~ b 8

1k
0 agınlc :ı det1 i bir darbe indir~ceği !.:aı'iyetle · ı ..., · .. . v 1 t 1 . "b . d h met oglu ...,a an, evının a onum :ı-

~ylenebilir. ıerıyıe ııan ecııımışur. l''aKat şu mu- kuvvetler, hatif mo'torıze Alımın kuv ucuza ı ması \e ~e zenın a a ucuza Ik" 1 k k 1 · 1 · .. . d . 

149 Akseki ban. 
14:{ Hakkı Ver<ıl 
95 P. Mi.halef 
V4 !>. Paci 

40 46 
40 47 
36 48 
4- 50 4:) 

48 48 

ALMANLARA GORE 
ııaKl\-al<ur l<ı, Aımanıar ou muvaua- vetlerıdir. Bu gibi hareketler öteden- satılması mümkün olacaktır. Fiyatlar, kı rnr .uıu c e~ı~ :n buzderınke 01 tturu~r.ıyeuerı yuzcıe :svu uen ı:svo e ırncıar beri yapılmaktadır. Fakat bunlardan her hafta için vazivet tetkik edilerek en :rıkuvakzet nes~enı ·a1~: e .~re a ! me -

· · · :. . t b"! 1 kt • re yu se en j re r usmııs ve agır Sll 
ıııu oaıegaıı tıııcıırıyorıar. ~liaamarın e. as.ıı netıce alınması mumkun ~le - es ı o unaciJ ır, a·ette yaralanarak me.mleket ha,ıtahaıı, 

- Baıtarafı 1 inci n hifede - son .!:\Us mukavemetı sagıamaır. htts gıldır. sine knldırılmıştır 

56 Esnaf ban. 
56 S. Erkin 
45 Hilmi Üyar 

34 50 43 25 
41 75 48 50 

.. ıı 1.1 manevıyatı u::.mnaur . .ı:ı.u;;ytınııı lngılizleı· Rusyaya tezelden yar - G d • ___ ·,.._ _ _ 
kiz eylıllde zaptedilmistir. muazzam ihtıyatıarıncı-aıı geıen mu- dım etmektedirler. Evvelce rayyarc a r enpar t l 

39 A. R. üzümcü 
30 P. Klark 
35 K. Taner BALTIKTA: .. azzam ırnvvetıerıe Aımanı::ır ırnr~ı- gondermışlerdi, şimdi de t-:ınk gön - Verem mtlcaclele cemiyet; tarafın· ,eferihisar kayn1akamı 

• Kar.a ordu una mens.up ku_vetler.i.m .• ı ıaşmaktactırıar . .Kus kuvvenerı ı::.e o ereceklerdir. Amerikadan Viladi - dan bu aksam fuar gazinosund-:ı mev 
fa eylulde hava ve denız k. tn ve~leı ıııın I Karşııarıncta vıpranmış Alman Kuv - ,.o tok volı'yle tank go··nderılmiştı·r. •· · 

28 jiro ve şür. 

ı 1 k d · d \' ı ' " • simin en zengin gardenpar. ı;;i verı-
Seferihisar kaymakamlığına ta,vin 25 Şükrü Oğuz 

yardımı i e Bat~ enızı~ e .0.r" ':~ı vetıerı ouıacakı-ardır. k ~ lecektir. :\Iühim hazırlıklar yapıl -
_\foon adalarını ışgal etmı lerc~ıı. Dıı 1 Lonctra ~ o 1 A.A.) - Ta \!mis ga- M oskova on, eransı 

edilen Cevdet Baron Kayseritlen gel- 21 Emin Piyale 

Al a yU b 16 ·ı· ıde zatı tes.,b- • ' " mıştır. Çok zengin bir eşya piyango-
miş, yeni vazifesine baştanı-ak üzere lj) Y. C. Benciyo 

b 
.. ~ ·in "'z aşısdı, ed.} u O 1 . da~~ _ızetesının askerı munarrirı aınıanıa- 1\fo kova konferansı, gelecek haf- ;ıu hazıılanmıştır. Bazı .~ebeplerden Seterıh1sara gitmiştr. 18 B. S. Mizraki 
usıy e ·•ıoon a asın an rıı.e a '· ı nn "'ı"ei.tekı ,.evırme .tıare1<etJ"r111ı et ı kt L d .l::l. nın şark kı mına ileırlemiştır. Bu su- ınu "uaı~traJı "'u"ımakta ,.e Agus·t"'o~ra la ıçin e top anaca ır. or ıver- namlarına davetiyelerini alamamış 

Mezunen şehrimizde bulunan Xa - 17. Reşat Leblebici 

u ~... .., • • ~ oruk ıoskovaya hareket etmişur. olan zevat kt"iltı'ı·rpa k k ı d 
relle b~.skınla. Örsel adasının zaptı yo- Almanıarın Kıyete kadaı· ııerJccııı: - Amerı·kadan da Alaskad~n l:tusvaya ' ., r aı,ı arın an 

zilli kaymakamı, lzmir e~ki polis 9 İsmail Kaptan o. 
müdürü Fevzi Akkor Nazilliye git· 5 Albayrak 

ı d b ı t " " clavetiyelerini alabileceklerdir. 
un a ır va~ıyct ~a~ntı :ııış ır. .<rıııı ve netıcecte perışan oıctu1<ıan- tayyaıeler hareket etmiştir. Buntaı- _ miştir. _____ _.ı ----

Hava kuv\ietlerımız, dun gece ~de,..:ı ııı natırla'tmaktadır. l'rıunarrıre go - cta Amerikan murahhasları vardır . Bu.ı;ün Kültürparkta Verem mti-
\·: Mo~kovayı bomhardıman etmısler- re, ıtusı:n· buradaki vazıyetı ı,.ııah lngilizler, Iran tarikiyle Veyvel ku- cadele cemiyetinin günüdür. - Nasıl ... yaralann1ış. -
clır. üHIM BiR Sil?. ıçın kuvvetli ıhtıyatlara maııktırıer. mandasındaki kuvvetlerden ete .kusya- Kapıl-ardan ve eğlence yerlerinden 

2227 
40263 

M . ' '· • I<iyef ne halde: ya yardım etmek istemektedirler. Hat- cemiyetin ııefkat pullarını ~iz de -Eşıefpaşada Kavaklıpınar cadde- 42490 

~erlın 20 (A .• ~:>_ - ·-~ima~ .askerı Londra, 20 (A.A.) - Almanların ıii. bır miktar motorize Ingilız kuv- alınız. sınde Ali oğlu Recep, tanımadığı biı· No. 
erkanı .arasınd~ soy!endıgıne gore şa~·k Kiyefe gırdıklerıni teyid edecek ııır veti, Iranın şimalinden Rusyaya ha- - adam tarafından sol böğründen y-a- '{ 
cephesı harek~tı .~ır s~r · ak~amnkta- naoer henüz Londraya gelmemıştır. reket etmek üzeredir. Orta şarkta B l • · ralandığını şikayet etmiş ve hastaha- 8 
~ır. ~ll .sır ~etıce:"ı ol~rak aşagı Desn~ Key:tıyet ttusların manena ·ııı~an lngilizlerin 750,000 kişilik kuvvetle- ac em ıstenıyor neye kaldırılmıştır. 9 
"e Dın:veper ne~ır~er~ a~~sın~a. 4 So,.: • oıııstıfade Almanlar taratın dan ılan ri vardır. Bu mühim kuvvetten bir · Hadis t hk"k t b t dl" lO vet ordusu çevrılmıstıır . ..,ımdıkı muhn- . bT. . . . Amerikada bulunan miihi~ bır e a 1 a ına. za 1 a .ve ~ ı- 11 
~·ebe<le ~lde edilen bu muvaffakı .;t edıl~ış ~Ja ı ıI. . kısmını !ngıhzlerın Rusyaya sevke- Türk firması, İzmirdeki Türk ıhra - yece e.l konmuş. tahkıkat ~etıcesm~e İNCİR 

3!1 
40 
42 
46 
52 

50 

47 47 
47 47 
45 45 
41 41 
49 .19 
43 45 
37 50 42 
38 50 43 
38 41 
49 49 
52 52 

. . 1 . '. • Fınlerın alayı. deceklerı ani-aşılıyor Yalnız İran :yo- c-atçılariyle brıdem, tiftik, anason, 1 Recebın fazla sarhoş oldugu ve elın-
temmuz bıdayetınde yapı an Bı.i·aJı. - Moskova 20 (A A ) - F.inlerin 2 r 1 1 k k·. tt f 1 ı·ncı'r ve.oaı·re ı"hraç mahsulleı·ı· u··ze. ri.n-1 de bıçakla dola~ırken kazse;1 yara-tok muharebelerine benzemekU:diı-. . ' . · · - .. . . ı~· e yapı aca sev ıya an az a ~ .,, 

1159 Tarım 20 25 

Yalnız şimdiki daha mühimdir. Kiy ._ alayı hır nehrı geçmege te cbbus et- b11· şey de beklenemez. den iş vapmak istediğini bild:rmıştır. !andığı anlaşılmıştır. 

fin :ı~rkında cereyan e~en mu~are~r:~er Buraya bizim lıemşerılcriıı getir- r '"'"" NAPOL YON Ordularının'"'"""""""'""'"""""'"'"'' Dnbois üzerin_d_e_a_lt-ın-,--g-ü_n_ı_ü_ş_:;ı-r-

194 Ç. Ritaş 16 50 19 
175 Ç. jiro 15 50 25 
161 Ç. Albayrak 16 50 23 
154 Ç. B. ve T. nazlı 15 2l Almanların .. ~arsılmada_n. netıcdeı .ıl- dıkleri kötü bir haberi yazmaktan : ; malarla işlenmiş elbisesinin kıyme-

tlık~arını 1g~~teır;e:~~r.Fon Buk or- kendimi aiaı:ızyoru~. Bizimkilerin§ MOSKOVA BOZGUNU § tıni iyice takdir ettiği ıçin hıç kım- 132 Ç. S. Süleymano. 18 l8 75 
1 

1 
en.era odn k.u.. ef . a· ız 

1 
mensup oldugu Dragon alayının ku : : <ı~ye Allahısmarladık demeden or-

cıu an arasın a ı mesa e sım ı ; .a - ma d Alb M d 1 'Jd ~ ~ . ı kta k'I · F k k l 
mıştır. :Mareşal Keserling ve gene:ı·al , n anı ay • arto . ~? ey u .. e ''""" '"'"'' " "'" """''" "'"""""'"" "'""'""'""""'"'" '""""'" '"'"' "'"'"" "" '-· t,1 ı 'n .5e ı dı. a at kapı ara co 
Lor'un idaresindeki hava kuvvetleri ~;o.skkova dtı~lındak20f0 kış~Jdık k.bır s.~- YAZ AN: N•polyon~n Perde ÇEViREN : Şakir Hazım ldundad nobet tutanb mhangbayak kduman 
bll m .. h. t• . 1 sında mıi- '. ıı uvve ı e eş e gı er en uç Çav""U Bnrgı"nvon Erao''kmen a e en c;avuş sa a ın u a ar er u ım ne ıcenın a ınma. hm k" ·1·k b. R k ta ... ~ .. 7 o k b . d k tı· lb. 1 

106 Ç. N. Pirinçci 1.8 l& 
81 Ç, M. ~zmiroğlu 1.2 50 ıa 50 
60 C. Tarım 2l 2l 
36 Ç. Öztü:rk l~ 15 
31 Ç. M. H. Nazlı 13 13 

hı·m rol 1 d ~· d" cok za- ışı ı ır us ı sının pususu- _ 11 _ en ır saatın e ıyme ı e ıse er 
oynamıs ar ır . ..,ım ı . n dü .. k d b. .. b _ · · l ı · k el ·· .. 

yıflamış say1lan Sovyet kuvvetleırinin a şı:ıuş, ym:;ın an, .ı r yuz aşı, ~ı~·ınmı: ~·a ıancı ıır a !nl $orunce, kfi 
artık eskisi gibi mukavemet göstere- hır za?.ıt ve~ılı şıddet!ı bır mukave- t.les, Flament marki olmuşt11k. Hiz- olm ıyan vahşı müzik, kendilerlnı ne ırı bır vurguna kavuştugu umıdı ıle 1130 ye n 
miyeceklerini tahmin etmek doğru 

0
_ m~t gosterdıkten ~onra ağır yaralı metimize ))p.}.<:an bizim kantinci, Ma ~dendirmış olacak ·ki, markiz elbi- n;._a?.am DuboıH'yı kolundan tutup 22453 dünkü yekıl~ 

• 

... ' lur. ol.ırak Ru~lara. e~ır olmuşlar. Top- dam Dubois Rus kadını elbisesi gıy se!eri giyinmiş iki Rus karısınm bir ~urukle~ek ıster. Amma evındc ko 
,,. çusu ve .. su.varısı ıle tam tertıpli bu mı~ti. Hulasa herkesin başka başka denbire ortaya atıldıklarını, ellerini ca~ı 1 mıdesınde bol alkolü olan ma- 23583 U. yekftn 
r kadar buyuk bır kıtanın, pek güzel olan bir elbisesi vardı. J\ı!arkiler içın ayaklarını sağa sola savurduktan dam Dubois çavuşun suratına 0 ka- ZAHİR~ 

A 1 S t l k hazırlanmış olduğu anlaşılan, pusu- Peruka olmadığından bu eksik güç sonra kıçlarının üzerine yere otura- dar şiddetli bir sille indirir ki ça-
Ce e a 1 1 suna düşen süvarilerimizin umumi lükle karşılandı ve pomat yerine rak bir takım hareketler yaptıkları- vuş yere yuvarlanır .. Biz, bu hadi-

Al 
. olara. k vaziyetini daha fazla anlat- clony.ağı, pudra yerine de un k4lla.. nı gördük. İçlımne şeytan girmiş de ııenin hemen arkasından ortalığı çın man pıyanosu mak isteJ?i,sorum. rııldı. ]iJer gibı bµ piçimde, sıçrayıp otu- ı:ın ö~t~;mi~c baıılı_yan csilahba~ı ~:" 

Yıne hızım baloya dönelim. Bu- Şunu da bu arada h;ı.tırlatmalıyım rnrnk gfiya oynuyorlarpı. Bu oyun, seshırı uzerıne aşagı fırladık. Butun 
nun hakiki bir karnaval balosu ha- ki, bütün bu işler olup biterken 1'a- bclkı iyi bir şeydi; markiz e!lıisesile müfreze silahbaşı yapmıştı. Madam 
l i ııi aldığını söylemiyelim. falar durmadan çekiliyordu. Balo değil Ru~ ellJisesile Qynanılırsa bel- Dubois'yi pek çok kızmış olan ça

Yolculuk dol-ayısiyle yeni bir 
halde fevkalade iyi sesli Stoı mar
kalı Alman piyanosu accle satı

lıktır. Müracaat yeri 2 inci Kor
don caddesi Maliye şubesi kar
.,ısında ( 247) numaraya her gün 
ıöğleden evvel saat ond-an on ikiye 
kadar müracaat. edilebilir. 

Bize hizmet eden Rus kadınları.. kıyafet bakımından tamaml;ınmış ol ki iyi bir tesir yapacaktı . .. }{er ne vuşµn elinden kurtarmak için epey 
na Fransız elbiseleri giydirmekle ı~e duğu halde, kafaların duman!anma ise, gülmekten çalamaz olduk. La- sıkıntı çektiğimizi bilhassa söylemek 
haşlamıştık. Bunlar birer, markiz kı ~. bakımından yaziyet, pek çÖk kı- kın flüt durunca da bizim markiz:n Uerim. Çavuş bir taraftan yediği 
yııfetine girıyorlardı. Fakat kadın- \•amını alıvermişti. i~tahı arttı. . Takatsız düşüp yere tokattan, bir taı:aftan da. ve hiç 
lür bu elbiseleri giymeği bır tiirlü l\1Uzik olarak elimızde bir fli\tle :-ıerpi!inciye kadar zıp layı p durdu- ~üphe yok en mühim olarak da uğ
hecerememekte idiler. Flanıeııt ı:e lıöliiğün trampetesi vardı. Daha ılk la.r. Kadınları ıılkışlıyarak kaldır- radığı hayal sukutundan pek kız
l;en bunların tuvaletlerını tarnaml:ı- h~wa baf)lar başlamaz, Madam Du- dık; içerek, dans ederek sabahın gın ve müteessirdi. lşte bizim balo 

· ·i Rmı ter lıc:ıs bölük emini ile karşılıklı zir oyu dördünü bulduk. da böylece bitmiş oluyordu . 
Madam ( Arkaıı var) 

51 B. pamuk 
20 ton susam -

K. S. K. S· 
75 

39 50 40 

Kulak, burun ve boğaı 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke 
İkinci Beyler sokaiı No. (80) 
Haatalarını her gün öğleden sorıt 

kabul ve tedavi eder 
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(ANADOLU) 
.1 Eyiül 1 S'il ra:z:ar 

Boenos Ayreste 1 Günün meselesi 
:. ...................... ti ................................................................... . .................. : -. . -
~iz mir Levazım Amirliği ilanları~ 

1 

- Bqtarafı 1 inci sab4fede -
tıılııcı _yaygaraya boğan baroknlar ... 

. . : ............................................................................................................... . 
Alrnan büyük elçiliği Muhter<>m belediye re!•~ emin olsuıılaı-, 57 inci tümen salın alma komisyonundan: 

Kat'! teminatı 
• • · bunlaı·, beş kuruş gıbı ucuz paraya 

hınası taşlandı rağmen halkı eğlendirmiyor, h,unl~r 
bilhassa en küçük bir sanat~~ g_uzelhk 

Boeno•, Ayres, 20 (A.A.) - Halk, seviyesi ile alakalı dahi degıldır. Ga
dün Alman büyük elçiliği binasını latanın meşhur balozlarını ancak ki
taşu tutmu~tur. Resmi.. _maka~_Iar, taplardan tanırım. Fakat ~u. barakalar 
araştırma esnasında huvuk elçıhkte her halde onlaırdan da gerıdır. Öyle ol
yangın bombaları ve yakıcı mayller- masa bile bir güzellik ve kültür meş
lc dolu .. işeler bulmu~lardır. heri olnn fuarımızda Galata balozbrı

nın kopyc;ini yaşatma'!'ahyız. Bunla
hali rı kat'i olarak tMfıye lazım .. Bulgaristanda harp 

ilan edildi 
JJI - Tiyatro vo Hiııama: O halde 

halkın bu husustaki zevkin~ nasıl ce
vap vereceğiz? Gayet bas!t .. San'at 

- Bas tarafı 1 inci sahifede - seviyei!i çok yüksek olması lazım gelen 
lık Bulgar müfrezesiyle paraşütçü - açık hava tiyatrosundan. başka olarak 
ler arasında müsademe olmuştur. Bir ta, tiyatro sıın'atını az ÇO~ kavramı~ 
Bulgar aubayı ile bir çok asker ölmüş ve istihcıın duygusuna sa~ıp ._komNh 
tür. Paratütçülerin bir kısmı öldtirül- artistlerinden mürekkep bır dıg~r halk 

Cinsi Miktarı Umum tutarı 

Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 

Miktarı 

~1ukavelenin şekli 

740000 kilo 
375000 kilo 
475000 kilo 
520000 kilo 

95000 kilo 
260000 kilo 

2465000 kilo 

12210 lira 
6625 Lira 
7125 lira 
7800 lira 
1425 lira 
3900 lira 

İhale tarihi 

916 
422 
535 
585 
214 
585 

KAPALI ZARF 29t9 941 pazartesi saat 11 de 
KAPALLII ZZARARFF 29. 91 941 pazartesi saat 11 de 
KAPA 29 ·9/941 pazartesi saat 11 de 
KAPALI ZARF 29 ·9,t941 pazartesi saat 11 de 
AÇIK EKSİLTME 29 9/941 pazartesi saat 11 de 
AÇIK EKSİLTME 29 9 '941 pazartesi saat 11 de 

lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

müı, bir kıamı da esir edilmiştir. tiyatrosu daha k~o·mak.. \'e bıı: .açık 
UZUN SUREN BiR TOPLANTI: hava sineması tesıs etmek.. İngıhz ve 

Sofya, 20 (A.A.) - Nazırlar hey- Alman paviyonlarındaki Rinemanın gör 
eti, dün akıam br toplantı yapm•ştır. düğü rağbet •. liin!~tt~yin bir b.edava
lçtima, saat 17 den 23 e kadar sür - cıhk hareketı degıldır; ucuz bır açık 
nıüıtür. hava sinemasının ihtiyaç derecesine 
ASA YIŞSIZLIK UNSURLAR! OR- yükselen zaruretidir. 

1 - Ayrı ayrı şa~n~melerle yukarıda cins ve miktarı yazılı dört 
kalem kapalı zarf ye ıkı kalem açık eksiltmesine lüzum görülen odu

nun ihale günü 29-9-941 pazartesi saat 11 de yapılacaktır. 
Kapalı z:ınlar K. nun tarüatı dairesinde tanzim edilmiş ola
rak komısyona biı· saat evvel verilmiş bulunacaktır. 

2 - 1.steklilerin belli gün ve saatte vesika ve teminatlariyle lıir
lıkte komi~yona müracaatları. 

TADAN KALDIRILACAK: il' - Hlırekctli tcşhfr: Geı-ek umu-
Sofya, 20 (A.A.) - Hükiimet, bü- mi müesseseler, gerek hususi firma -

tün memurlara gönderdiği bir emir - Iar bir takım afişler, istatistikler ve 
de memurların sadakatına müracant gr~fiklerin telkin ve idrak ettiıren ka
ederek aaayi§sizliğe sebebiyet veri' - biliyetinin deliileti ile bir çok ~eyleri 
bilecek bütün unsurların kabil oldu- anlatmak, reklam ve propaganda et
ğu kadar süratle ortadan k~ldırılma- mek istiyorlar. Bu işi iyi bir başarı ile 
sını talebeylemi§tir. yapanlar da vardır. Fakat şunu unut-

3 - Şartnamesı komisyonda her gün görülebilir. 
18 21 23 26 3855 

Aa. Po. 1578 Sa. Al. Ko. Rr. den 
1 - Numunesi komisyonda görülmek üzere iki bin çift kundura 

~·aptırılacaktır. 
2 - lhale günü 27-9-941 cumartesi günü saat on birde muvakkat 

teminatı 1200 liradır. 
3 - İsteklilerin muayyen gün ve saatta komisyona müracaatları. 

13 17 21 25 BULCAR BÜTÇESiNDEKi ACIK mamaJı ki; müşahhas biır gösteriş, mü
Sofya, 20 (A.A.) - Maliy;e nez":· cerred bir telkinden ve hareketli, can

reti tarafından ne§redilen hır teblı- Iı ve daima lıeğişen teakuplar halinde
ğe &Öre 1941 seneainin ilk =-it• :tvın ki teşhirlerde bu müşahhas gösteriş
da bütçe varidatı altı m·lyar ]erden daha fazla anlatma ve gösterme 
571,500,000 levayı bulmuştur. Bu iti- kabiliyetine maliktir. O halde bu afiş
barla bütçede 360,311, 773 le•· alık !erin, istııtistiklerin, grafikleırin ve di
bir açık vardır. ğer levhaların anlatmak istediklerini 

5~ inci .tümen •.atın alma komisyonundan: 
Zırde cıns ve mıktarı yazılı 12 kalem kunduracı malzemesi satın ah

ll:acaktır. 3~10-941 cuma günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere istek
lılerın temınatlarıyle birlikte Çanakkale yalı caddesinde askeri poRta 
1837 satın alma komisyonuna müracaatları. 

. İh.ale günü 3-10-941 cuma günüdür.' 3904 

BULGARISTANDA HARP HALI börle hareketli, canlı resimler, manza- Cınsı Miktarı U tutarı K-at'i teminatı 
Li. Kr. Li. Krş. ILAN EDiLDi raİar altında değiştire değiştire ifade --Ankara, 20 (Radyo gaz .. tes;n - etmek çok daha faydalı olur. Bunun 

den) _ Bulgari.tandan gelen haber- çok basit biır mi•alini inhisarlar pavi· 
!er bu memlekette huzursuzluk bu· roııunda gördük. Bu gibi teşhirl.,ri ço
lu~duğunu göstermektedir. Dobrica j(altmak ve tekamül ettirmek lazımdır. 

Kunduracı bıçağı 
Düz tığ 

12 adel 
10 adet 
20 adet 
25 adet 
25 adet 

6 24 159 00 
30 

Eğri tığ 1 00 

ınıntakaaına Rus para1ütçüleri inmis- Bunlar ve bunlar gibi daha bir kaç 
tir. teferruat noktası da nazararı itibara 

Sofya polis müdürü, bu mes.,le alınan bir fuar, daha zengin hatııralar 
hakkında §U beyanatta bu]unmu,tur: \'e daha kuvvetli ihatalar vererek dPV-

13 • 14 Eylül geceai cenup D,.,b- resini kapar. 
ricaaı üzerinde uçan hir tayyare ye
re bazı paratütçüler atmıştır. Bu mın 

Kaça buruk 
Kaçaburuk sapı 
Çelik masat 
Kunduracı iğnesi 
Kunduracı ipliği 
Vaketa 

7 adet 
45 adet 
32 yumak 

135 kilo 

1 50 
1 25 
3 50 
1 35 
3 84 

472 50 
Balmumu 2 kilo 

122 lcilo 
3 12 

taka derhal polis ve askeri klll•ve~- Askeri Vaziyet Kösele 568 52 

!erle çevrilmiıtir. Müsademede hır 
üıt tejmen ve Pazarcık polis mi.ı
dürü ölmüf, bir kaç askerle polis 
yaralanmııtır. imha edilen parasüt
çülerin üzerinde bir çok silahlar, ce
hennem makineleri (yani dinamitler) 
bulzar ve ecnebi paraları Y'll! sa '1te 
Bulgar nüfus cüzdanları bulunmuş-
tur. ·- ...... -

Bütün bunların Sovyet m&nlulata 

olduiu anla,ılmııtır. 
Ayrıca kauçuk sandallarla Kara

denizdeki Bulgar sahillerine çıkan 
bazı kimseler de yakalanrnıttır. ilan
ların üzeri erinde de sabotajlar için 
bazı infilak maddeleri bulunmuştur. 

Paraıütçüler 80 kiti idi: Bulgar po
liı müdürü, paraıütçüler_ın. tam8:?'':" 
imha edildığıni bildi'rml§tır .. Huku
met, ayni zamanda Bulgarıst~nda 
harp vazıyeti olduğunu ilan etmıştır. 

- Baıtarafı 1 inci sahifede -
.eri hamlede Alman hava kuvvetle -
• ı. kendilerine büyük bir pay almı -
or. Ş11rka doğru hızla inkişaf edeıı 
.ıareKiıtla yıldırım harbi tatbik edıı
mckte . .Alman tayyareleri de lıu ha
ı·c>kütı he~lemektedir. Alnıan tayya
,.eh•ri, Sovyet demiryollarında mü -
nını tahribat yapmıştır. Bu tayyarc
,er. Sov;etlerın takvıye kuvvetleri 
aln1'ılarına mani olmağa ve nakliyatı 
felce uğratmağa çaıışmaktadırlaı-. 

Karadenizde Sovyet donanmasına 
ı·e ticaı et gemilerine karşı Ja taar
tuzlar yapılmış, Berlin haberlerine 
göre donanmadan bazı parçalar ha
-ara uğratılmış, bir kaç ticaret ge -
mi,;i de batırılmıştır. Bu harekatın, 
,ımdi hafif olmakla beraber artm;'"ı 
~·e mühim neticeler vermesi ço;~ n1u11 
.emeldir. 

(Radyo ııa :rlrs') 
Bulgarca Slova gazetesi bir maka 

le neırederek hükumetin hu ıe.dbır
lerinın dojtru olduğunu, dev le tın .. "-
tıklil ve emniyetin• koruyacak bu - (;ayrı _\lenkul _\lallarııı Atık 
tün tedbirlerin alındığını bilerek v~- Artırma İlanı 
Ya bılmiyerek devleti mütkül vazı- İımır Bırıncı Icra ::\1emurluğun-
yete ıokacak olanlar içın tedbirler dan: 941/23665 
ittihaz edıldiğini yazmaktadır. Diğer gazeteler de Bulgarıatan•n Açık artırma ıle paraya c:evrıle-
çok tehlikeli anlar yaıadıgını bıldı - vck gayri menkulün ne olduğu: E\' 
•erek mılletin hükumet etrafında maa bahçe. 
loplanmaaını istemektedirler. Gayrı menkulün bulunduğu mev-

Her halde Rus - Bulııar münasebet-
i 

ı.- ı muhallc8i, ~okağı nunıara~ı: 
lerinm pek &erııin halde olduğu an a · • 
tı lmaktadır. iki devlet arasında bır Karşıyaka, Soğukkuyu, Ordu 'okak, 
h b h d ·ı ek l~ 'l'aJ· No. Jı. arpten ciddi surette a se ı m - v 

tedır. Fakat bu harp ilanı eğer &ele· Takd•r olunan kıymet: Heyeti 
cekse Rusyadan &elecektir. umumiyesıne (2500) lira. 

Rusya, ıimdiye kadar Bulııariıtan- Artırmanın yapılacağı yer, gün. 
la harp ilan etıniı vaziyette olduııu snat: İzmır i>ırınci icra daıresımle 
nu bildirmemek isteyordu. Bugün cumartesı günü saat 11-12 de ve 
bunun ilanı, Ruslar için belki daha 11.10.941 tarıhınde. 
elveriıli olacaktır. 1 1 _ İşbu gayrı menkulün artırma 
, 1 sartnamesı 26.9.941 tarıhınden ıtı-

. Sof ya, 20 (A.A.) _Dün neşredilen, haren 23665 No. lı Birinci icra dai
bır tebliğde deniliyor ki: r~~ınin muayyen numarasında ~er 
. ~3 - 14 eylül gecesi bir yabancı t~y k~"in görebilmesı ıçin açıktır. !Ia~1-
saıe Dobrıca mıntakasında uçarak hır da yazılı olanlardan fazla malumat 
ço~ .Paraşütçü indiırmiştir. ParaşütcL'· almak istiyenler, ışbu şartnameye 
1 ı ım~ıı edilmiştir. Bir Bulgar subayı ve 41 '23665 dosya numarası le. me
ve rohsl ölmüştür. Tayyarelerin attığı tT nrivetimıze müracaat etmelıdır. 
b~at zcı;ıeı:in Sovyet menşeli olduğu tes- ' 9 :_ Artırmıya iştirak için yuka-

ı edılmı t· G k ~ t· o 7 5 · b t çenlerde ı~. e:rek bt~, ger~ :<e ge - nda yazılı kıyme .•n J , nı:ı e ın-
lanların iK.aıa~enızde bır sahıle ~ıkan de pey veya mıllı bır Bankanın te
da sabota~aı;sı. Rusların Bulgarı~tan- minat mektubu tevdı edılecektır. 
mak isted'kl P':"ak, normal hayatı boz· (124 ) 
met So,. ~ rı'!ı anlatmıştır. Hüku - 3 _· İpotek sahibi alacaklılarla 
kiimeti~~~ e çısı vasıtasiyle Sovyet hii 1 - r alakadarların ve irtifak hak-
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lzmir levazım amirli.iti satın alma komisyonundan ı 
1 - BehPr ~Hosuna 35 '<uru~ fiat konulan 219 ton sığır eti 25-9-

941 perşembe günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartna"'lc~i her giirı komisyonda görülebilir. Muhammen be
deli 76650 lira e>lup ırnn teminatı 10165 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve e:ıatte fındıklda satın alma komis -
yonnnn gelmeleri. 21 23 

lzmir levazım amirliii sabn alma komisyonundan : 
1 - 1105 tonluk bir arlet silep duba 23-9-941 •alı gunıı saat 

1_4 de pazarlıkla "atı~ 'a!ın-acaktır. Muhammen bedeli 69000 
lıradır. Kat'i temine.n 9400 liradır. Şartnamesi her ıciin ko
misyond:ı göı iJlebiliı 

2 - isteklilerin belli gün ~·e saııtte fındıklıda satın alma komis
yonuna gcln1eleri. 

lzm ir levazım a m irliii ıatın alma komisyonu nd an: 
Ci.ı<i ;\1ikbrı 

Adet 

Büyük kazan 24 
Kiiçiik kazan ·i2 

ı - Yan ba_kırları. c'.heli .. askeriyeden verilmek ve dip bakırla-
rıyle dıger ı~çılıl!'ı !"luteahhıde ait olmak üzere yukarıda 
mıktarı yazılı ~6 adet kazan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - E~:".n ve. hususı •<tttlar her gün öğleye kadar komisyonda 
gorulebıhr. 

3 Taliplerin 30-9-941 ~ah günü saat 14 de kışlada izmir Ieva
zını amirliği ;;-atın alma komi•yonuna müracaatlan 

21 24 27 30 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlü2ünden: 
Yuda Algamerin müterakim vergi borcundan dolayı haczedilen ve tapu 

kaydına nazaran Güzelyuırt mahallesinin Türk pazarı sokağında 202 ada 
ve 15 parselinde mukay~et 66 eski 85 yeni numaralı ve 150 lira iradı gay 
ı·i safiyeli ve 1200 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyeti vilayet idare he
yeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin temi 
nat akçaları ile birlikte 20-10-941 günü saat on altıda vilayet idare he· 
yetine mürncaatları iliin olunur. 3884 

Seferihisar belediye riyasetin· 
den: 
Su yollarında kullanılmağıı elveri~lii metresi 150 kuruş muha m 

kıyıntllı 2 incelik 1250 metre demir ;u hor""· ' m en 
2 - Metresi 100 kur~~ m~h~mm~ıı kıymetli eksi 1.5 incelik demir 

?OO metre Rtı borı~su d~hk, çuruk, yarık, dahildir. 19-9-941 taıihinde11 
ıtıbaren o.n beş gun mudd~tle ayr~ ayrı iki müzayede kaimesiyle açık 
arttırmay.ı çıka;ılmıştır. İstek!ılerın. ıhale masrafı kendilerine -ait ol· 
mak ve seferıhı,.~rda te, 0 llüm etmek üzeı e muhammen bedelinin 
yüzde 7:5 gu ı:;s.betinde teminat akçasını belediye veznesine depo 
ederek ıhale ~ıınu olan ~-10-941 cuma günü saat 15 de seferihisar 
beledıyesınde n-ızır bul•rnrrnları lüzumu ilan olunur. 3905 

------- SaJiife (3) 

Teknik okulu satın alma komis-
yonu başkanheından: 
Patates 10000 12 1200 

Kuru soğan 9000 7 630 

Nohut 2500 26 650 

Toz şeker 10000 48 4800 

Kuru üzüm 1000 48 480 

Mercimek (Y~şil) 1000 26 260 

Kuru Fas. Çalı 5000 28 1400 

Yumurta (adet) 75000 2,6 1875 

Kuru Barbunye 2000 20 400 

Sirke 2000 10 200 

Tuz 3000 7 210 

Salça 1200 28 336 

Limon (adet) 24000 5 1200 

Gaz (litre) 500 20 100 

Çay 200 760 1520 

Yassı kadayif 500 53 265 

Ekmek kadayif (çift) 500 43 215 

Tel kadayif GOO 30 150 

15891 

Ekmek 50000 13 6500 

Kaşar peynir 2000 120 2400 

Beyaz peynir 2500 70 1750 

Un 6000 23 1380 

Pirınç unu 250 35 . 87,50 

Şehriye 300 40 120 

lrmik 500 40 200 

Makarna 2000 4ii 900 

Zeytin 2500 42 1050 

Zeytinyağı 4500 94 4230 

Sabun 4000 56 2240 

Pirinç 9000 50 4500 

18857,50 

lstanbul Beşıktaş Yıldızda bulunan okulun 941 mali yılı ıhtiyacı olan 
yukarıda cins ve miktarlariyle tahmin bedelleri yazılı erzak kapalı 
zarf usulü ile Gümüşsuyunda Yüksek :Mühendı:; mektebi muhasebe•in. 
dr 29.9.941 tarıhine rastlıyan Paza ıtesi günü •aat 10,30 da 11 kalem 
,.~ •aat 10,45 de 18 kalem erzak ve saat 11 de ekmek ayrı üç şartna
mede eksiltmiye konulmuştur. İlk teminat 1191 lira 25 kuruş ve 1414 
lira 32 kuruş, ekmeğin ilk teminatı 487 lira 50 kuruştur. İsteklilerın 
şı.rtnameyi görmek ve ılk teminat yatırmak istiyenlerin .eksiltmeden 
bir gün e\'veline kadar okulumuza ·:e eksiltme günü de Yük,;ek Mühen
dis mektebi muhasebesıne gelmeler ı, teklif mektuplarının eksiltmeden 
bi •aat ev\'elıne kadar makbuz mukabilinde komisyonumuz başkanhğı
n'l verılmiş olmalıdır. Postada vakı olacak gecikmeler kahul edilmez. 

11-16-21-26 3687 

Çine kazası Muhasebei husu
siye memurıue:undan: 
ı - Çine kazası ı Numaralı Kahraman köyler birliğı tarafından 

100 x 63 eb'adıııda 105 derecei harareti temin eden tazyiksiz seyyar bir 
adet yerli malı etüv m11kinası mübayaa edilecektir. 

2 - 3. Teşrinie,-\'el 941 tarihinde Çine kaymakamlık makamında ih~-
lesi yapılacaktıo-. 

3 - İhale açık eksiltmeye tabidir. 
4 - Etüv makina8ı sağlam olduğu her·eti fenniye tarafından lıilmua-

yene anlaşıldıktan soma alınacaktır. 
5 - Etüv makinası Çinede te~lim edilecektir. 
6 - İhaleyi müteakip satın alııııın etüv makinm;ı bir hafta znrfınd 01 

teslim edilmesi 8arttır. 
7 - Satın alınacak etüv nıakinası bedeli peşin tediye edilecektir. 
8 - Etüv makinasıııa tahmin edlen fiat beş yüz yirmi liradır. 
9 - İhaleye iştiırak 'c 7,5 teminat akçası Çine Ziraat Bankasına yatı

rılmak veya ::\1illi bir Bankadan teminat mektubu ibraz eylemek suretiy-

le olacaktır. 
10 - İhaleyi müteakip teminat akçası 7o 15 şe iblağ edilecektir. 

9 13 17 21 (3692) 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
l - Tahmin edilen mecmu bedeli 15200 lira olan 4 bin metre erat 

kaputluk kumaşının 25 eyliil 941 perşenbe günü saat on beşte pazarlıkla 
ek•iltme•i rapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1140 lira olup şa\tnam~'i her gün komiRyondan alına-
bilir. k · da 

3 - İsteklilerin belli gün ve 'aııtta Kasımpasada bulunan ·omısyon ' 
hazır bulunmaları. 21-23 • 3908 8266 

lzmir C. M. U. li2inden: 
İzmir birinci sorgu dairesinde çalıştırılmak üzere 10 lira .. maaşlı telıl -

• k' · ı· • · ı t u · k nun 4 üncu maddesın-gat daıresi atıp ıgı açı mış ır . .,,emurın anunu .. .. t . d··r 1 
de sayılan evsaf ve şeraiti haiz olanların 25 eylfıl 941 gunune e'~ 

1
u .Pc ~ıı 

perşenbe günü saat on bc~te imtihanlan ir.ıa kılınacağından talıp ~r~n e 
men adliye encümeni kalemine mürnc>'atlıırı ihin olunur. .~. o9 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden : 

Tas Aı·a nazarı dik~atini çekmi~lir. <kıgc hiplerinin gayrı menkul üzerin-
naının tekzıb ·. ı ,a · ı f · m s t · t· · 1 • .. Moskova, 20 (A.A ı. . . deki haklarını h.usu.sı e a•z. ve . U, - veya sa ış ıs ıyenın a acagına rııc-

releri tarafından Bu·? - .. Ru~ tana- rafa dair olan ıddıalarını .. ışbu dan hanı olan diğer alacaklılar bulunup 
rasü••u" tıld - . garıstana 6 ııa- .h· d ıtibaren 15 gun ıçınde da bedel bunların o gayri menkul 

' "" a ıgını ıddia ed ·t· l ·· tarı ın en · b' ı·kt ·ı t · d·ı · 1 ki ıradyosunun iddiasını T en 1 .t ı «.n. evıakı müsbitelerıle ır ı. e ınemu- ı e emın e ı mış a aca arının mec 
Propaganda diye tavsif e~~e~t~nd~~ bn rıvetimize bildirmelerı ıc~p. eder. muundan fazlaya çıkmaz"a en çok r · A'ksi halde hakları tapu sıcı_lıle sn- artıranın taahhüdü baki kalmak 

bıt olmadıkça satış bedelının pay- üzere artırma on gün daha temdit ve 
~lüzik yuvası ı !asmasından hariç kalılar. on günü ayn.i saatta yapılacak art~r-
.- • • . . 

4 
_-_ Gösterilen günde artırmıya mada,, bedelı satış .ı~tıyenın alacagı-

, ~Iaaııf v ekaletınııı ta>ıliki ile _ t , k d nler artırma şartnamesi- na ruchanı olan dıger alacaklıların 
~çı mıştır. Ortaokulların birinci, •ş. ıra e e lüzumlu malumatı al- cı gayri menkul ile temin edılmış 
:.~kbull~rın (4) ve (5) inci sımfları ~;. okum~lŞ r:rı tamamen kabul et- ıJacakları mecmuundan fazlaya. ~·k 

k
a e esını kabul eder. Ayrıca her ş vde unt.b olunurlar mak şartile en çok artırana ıhle 
ese hu"usı· d le "e ·ı· İ ınış a ve 1 1 ar · · · .. ' b d ld d·ı 

len mühlet içinde parayı vermezse 
ıhale kararı fesholunarak kendisin
d~n evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on gün 
müddetle artırmıya çıkarılıp en çok 
artırana ıhale edilir. İki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler ıçin '1ı 
5 den hesap olunacak faiz ve dığer 
znrariar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Madde , (133). 

Nafize w itırahimiıı mutasarrıf olduk.arı ve tapu siciline göre 767 hıs 
sede 43 hissesi serbest olup 724 hissesi on bin iki yüz yirmi üç lira muka
bilinde birinci derecede haziMye ipotekli bulunan mesudiye mahallesinin 
yeni Türkiye sokağında 3 numaralı ve 2850 lira kıymetli hanenin müte
rakim vergi borcundan dolayı mülkiyeti haciz edilerek idare heyeti kara
riyle yiırmi bir gün müddetle icra kılınan müzayedei evveliye.~inde taliJl 
zuhur etmediğinden müzayedesi 10 gün müddetle temdid edilmiştir. 29 · 
9-941 günü ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin yevmi mezkı'.ırda 
idare heyetine mürncnntları ilan olunur. 3886 

Diş hekinıi 
M. Sabih Ağabeyoğlu 
Merkez hastahanesi diş mütehassl'ı 
Ha,talarını her gün öğleden 

-Halis Ze:rtnn:rafından mamul 

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 
hat " ers ı J verı ır .. za- 5 - Tavin edilen zamanda gay- edılır. Boyle bır e el e e e ı e-

:ı ü a.Imbak ve ka?:'dolunmak ıçın ·i k 
1 

Üç defa bağırıldık\an son\nıezse ihale yapılmaz ve satı~ tale-
kncu eyler ,;okagında 28 No. da · men u t ihale edilır An- lıi düşer. 

1 hdul idaresine müracaat olunma- rnken rtçak arbırad~fı muhamme; kıv- 6 -- Gayri menkul kendısine iha-

".,.iiıriİı. _______ -\3~D:;_ __ I CR. a ırma e • 1 1 k. d h 1 . · metin yUzde yetmiş be~ini bulmaz e c unan ımse er a veya verı-

Ev yukarıda gösterilen 11.10.941 
tarihinde birinci icra memurluğu oda
sında işbu ılan ve gösterilen artır
ma şartnamesi dairesinde satılacağı 
illin olunur. 

ıonra 

No. 
ikinci beyler sokağında 
25 de kabul eder. 

TELEFON : 3680 ,"!!"" ________________ , ' 45 Kuruştur .J 



Sah.ile ·c 4) (ANADOLU) 21 Eylül 1941 Pazar 

Roman yanın 
harp gayeleri 

~ı~~~zk~~re~&a~aye~k~I-------~----~~~~~~~~~~~~~~ 

R~indfyabmahlnekın~~M o~~~~~~~---~--------~rr 
olş vizıni ortadan 

kaldırmak 
men haksızmış J Ianedana ait mallar 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SON DAKiKA: 
-- - ---lıükıln elindir 

Sovgetlerin 1940 ta niyete alınmasındaki Eski şak elmaslardan 
aldığı Rumen arazısını isabeti anlatıyor bir kısmını harice mi . . 

istı"r-' t t k .. __, . Kırın1a gırdılcr, Cankova ua e me gonuermış l .1 "' 
Bükreş 20 (AA ) _ Radoı· ~ "ııı- 1Ioi1ko\'a, 20 (A.A.) - Finlandi- •) " . yer C~tı er 

- • '. • '. . ' • .I• \'anın Amerikaıhki .-Jçiliği t:ınfııı _ Londr:ı, ~O (A.A.) - l ahraıı rnd- . 
sının sı.ya~! muhn.rı.·ırı ~·azıy~~-:1 , ·dan nc>::reclilen ~m·i - bernz • kit:ılıa yosunun wrcligi bir lıab ·.re gii~·e, yeni . l_ı~m:ı, 20 (A.A.) Bükı·ı:ı~tt!n bıl-

Rom.m~ .ınm h.ı~ ıı g.ı~ ele ı ı -uıılur- . t'h 1 t L. .. • ""ılı J~ııı'Lıgı· h·ııı 1 '-~~\·"kıl ol·ıı"ık ·ılı - dır ılı \'Or: ı cevap \'eren ıs ı l'ır•ı uro~·ı n•ıs 0• • • u .... ~ • • • · . . 1 ır: . . . . , . . . munvini LozO\':<ki :1e;ııistir ki: · 1 koym:ıkt:ıdır. Yt•ni kal>iııc te~ekkiil e!- .Rumen kıtal. rı ~ı.~·ııııa gıı·mı:s~er \'e 
1- SO\)etler uırlıgıııın 940 hazıra- s t R • ,· . .. •mek t·ı·z~ı·eclı"ı· '!ah un11ın11· ·ıt' ı']a"ıı ctlı- Dımeferopol Ye :\Jılıtoı)Ql demırvolu · - ı - ovve usvava m•ın teranı- "' . Y , , , . • nında Romany:ıd:ın cebırle aldı!<-l'I Ru- .. b 1 • 1 1 · • • 'L . ' 1 1 

ği için bazı sirnsi mevkuflar cuma gü- üzerinde mühim lııı- nıel'kez olan Can-
men arazisini .-;ilah kuvvetivle ve Al- z~ .~ş .~.r 1Jaş ·K·tmaz t 2dnıngrka< ın c lek- ııı"ı el'lıest. b. ı

0

t"ı
0

kılnıı ·tıı· ş'-aha . .'ı·t el- ko«a \'P~le;ımh.:l<'l'dir. .. · · . . nız ussu o ·ın ro:ıs ·ı a ·ar"'ı ı · · · • · · u , · 

::;~;;~-ı_nın musı>llah yardımı ıle gen ı· hava akınl·~rı Fin t~p~·aklarınd:ı..n ha- nı:~~l:ır~ göı:nıek üze~·e . mebt!sla;·d~n ~1üstakbel n1uharebeler 
' • ' · .. . . . .•. valanan tavvareler tarafından \ apıl- muH•kkep hır heyet tc!;ikıl ellılmıŞtll" . 

. ~ -. Bol~e_vı~ re.ı'.mınııı_,te :kıl ettı.g~ ı mıstıı. A l~~n kıtal arı ve malz~mı?;;;, i Esk.i Şahın bu <'lmasl:ırdan lı:ızılarım nerelerde olacak 
muhlık tehlıke.\ ı ortadan k.ıldırm:ık ı. ı • 'I .. ·t· F'' 1 d'·· . .. d, ·ı ; h:ırıce gönclermis olm:ısından korkul- • 
ııe iştirak etmek. "'. .ı~ ~~ '~ 1.n. a~ 1~ a} a gım crı .~·. maktadır. · - '.'vyork,. 2? .( A.A.) - Unayted Pres 

:\!illetler arasında cere\·an eden mu- \ e r ı.ıl,ındıs a' Alman - Hu~. }ı·ıı bı 1 ıldli i~/.ılıa/. AJansı bıldırıyor: 
hurebelerde Roman nını;ı Dobricavi bı~~tl~ımSadaıı etlvveı, ~el'.~~~·b.erlı "-. ıllan c.t- Tttıl·ı~t •~az•~tec ·, ,,ncllı ı-l·ıhnt \·aınl- Amerika harhiyt• mliste~M·ı Klay 

. · . . . . · . mı:ı ır. oyı·e er ıır ıı.pnın mu ı>tavı;r. '" " ·• ·' ~" ·' • " · b . . tt· ı. 1 ... k ı · ·t· k". gen alması hakkına hıç hır ıtıraz ;;ı;~ı ld • . 1·1'· . 1 't'b .1. , T' . )malıdır. E~ki hale müsaade etmrnıe- eyan.ı .t uu un,ıı.ı c emış ır ı. 
y~ikselmediğini. Dohrıca halkınııı mü· ~ür ugu il< ı,ı,,ı ıtı ı ı aı .ı gu unı - li.riz» demektedir. Yeni Şah, hanedana - Al!nnnyaıı~n .Rusyaya kaı·~~ kul-
hım lıir kısmını mazi boyunca Rumen- 1• , . ·k· S .. •l _ F'> h• . ail bütün malların hükümete t ·rkine l:ııımak uzere muhım _taze ku:·w.ı var-
lerin teskil ettiklerini eskiden sima! . ,ozo\,, 1• !!.eçe.n ın.ıe ' 1. •0 -\arar V'rmi ·t·r dır. Umum Alman tumenlerı :rno ka-
komsuI:irı tarafından biır kac ue•<ı R~- bı. esnasında lngıltere. '~· Am~·rı!~~cla I /.a ıc~ k.1; · 1 1

• dar tahmin €dilmektediı. II:w:ı ku\· -
man;·actan gasbeclilen Bukov.inaı;;n ela Fkııbııe 1re knık·~11 sbc~ııbatı .1."s1edıltlıy:~!ll T'ah'ı·ac:1"20 (111'~cı) :__ Ro"vter AJ·an- vetleri insan bakımıııdan Birle~ik A-
R 11 - a u etme e eıa er soz erııır• ·ov • • · · J m "k b .. k" d k ı b" _umen o c ugunu yazmakta ve ic;timai le deYam etmiştir. · · - sının husm;i muhabiri bildiriyo1.: .~rı .. anın ugun u ?r usu ac a.ır u-
nızam mevzuunda, Romanyaııın bol . F· k t l .it· . . .· . Bugün 130 Almanın daha memleket Y~k.~ur. ~lmaııyad~kı tayy:ıre mıktan 

Lozovski hududun em-
Rumen kıtaları 

Erzincan ve Erzu-rum 
belediyelerine yardım 
3,300,000 lira verilerek her iki 

şehir imar edilecek 
Ank::ır:ı, 20 (Tt'lt'fonla) - Dahiliye rakhr. I~rzuruınıın mııhtaç olduil;u yol 

\'ekalf'ti, hazineden El'zincan. bel~diye-1 ve mesken insantı ile yeniden kurulmak 
~ine 2 milyon, En:unım ~elecl~yesııw ~c t:ı olan Erzincan sehriııin yol, su ve lft 
1 aoo 000 lira borç verılmesıne daıı· . . . . . 
1, b. ·. k ı ·,·ı·h·ı ·ı h·ızıı·l·ın1ıotı• ğım islerıne :ııt ın~:ıaiı bu surt•fü• tesn o :ın ıı anun a. ·" • • ·~ , . . . 

Lüviha, l\Iecli. in dahiliye ve bütçe en- edılecrktır. 
cii~enlerinde kabul edilmiştir. L'iyih:ı kanuniyet kesbettikten sonra 

.Lfi.yih:ının, Jıu" pazartesi günü :Jlec- kanuni formalitelerin hemen ikmaline 
Ii,; ıımumi hevetine sevk edilmesi km·- çalışılacak \'e önümüzdeki ay i<:inde un 
,·etle ınuhtN~eld!q·, Bu paralnr her iki paralann adı gecen belediyelere tevdi
vilayetin imar v<• inşa:.:ı i<;in . arfolunu-. ine gayret edilf'cektir. 

Hariçten kükürt id
hal edilecek 

Etibanka 500 bin liralık kredi 
.. evikliğin imhası mücadelesine üıtirak o~etl~r abirl~~ini~ı ~·\ ~ . ~-~ıeı.'~a, ten <;ıkarılnıası ile İran en tehlik€li su- ?~tun _mılle.~lerdekı tayy~rel~r derece
etmek k:ırarına gelince, bunu a~ırlnrca fınd'.lki hududl~rı . •r ~·~dı) •1 t~ıı.a: lıotajçıl ~·dan ve beşinci kol mensup- "mdedır. :\Iust.akbel 1~arbı!1bılru:ssa1~
devam eden Rus tehlikesinde aramak . 1 k nı \ a tııı e emnı; e. larıııdan kurtarıl mı olu ·or Şimdi <;o- panya, Akdenız ve şımalı garbı Afrı
Jiizım geldiğini ve bu mücadelede milli ~!tına .a ~a tal nde kad:ır haklı oldu- g~u tehlikesiz ~lan 2~0 k;da~· Alm·ının katla olacağını tahmin ediyorum. 
me. d' _ 1. h f .. d' ,· . gunu .ın amıs ar ır. Sovvet Ru -ya, • '· .. H 11 d H. d• t t h • 
~ ~cu I}~ ili mu a aza~ı en ışe:-;ıntn ~ayed o zaman tedbir al~amış alsın·- toplanması işi kalmıştır. Alman tabu· o an a ın ıs anı a SiS 
•1 ~ 1 1 oldugun.u, ~undan ba. ka beyne!- dı Alnı:rnrn il h· •b' 'Ik r' •• Aİ - yetinde olan bir kac Yahudi ile bir kaç v 

~ıl~ mevcu~ıyetı kurtarmak husus~n- man ,.e Fi:ı kıfaıa~·~ r~n\ng;:~~~ ·~o Avusturyalının Tahranda kalmalarına taarruza ugrarsa Ankara 20 (Radyo gazetesi) - Pa- banka hesabına memlekete ithal edil· 
.a umtaekııı· ·~n.ınk~n :akıtıl~ası~ı~ dun- kilometre yakınınd; bulunacaklardı. ınüı:;aade edil mi tir. Bundan maada Batavya, 20 (A.A.) - Daf Kuper zartesi gü~ü Koordinasyon heyetinin 1 miş bulunmaktadır. Kükürt satıcı fiya-

edildi 
}anııı ( ırını azanacagını ılave et- " 1 b' 1.. SO\'\·etleı· bı'ı·lı'U.ı'ne '·apılacak ae,·kiı·at- te ·ı ~ 1 ı ·k d den bı'r ka mektedir :>O\'yet er ır igı, Finlandiya istikla- ·. . "' / . :' . ~., ·) gaze cı eıre: bagcı aırı a a a ar e .. . rarı 91- tı, mutedil olacak ve istihsal ması·afı-

. !ini mahvetmek istememiştir. Bunu la hızmetleı·ınden ıstıfade edılebılel:•.k - Japon.rn şimdi sakindir. Fakat kacaktır. Bu karara gor~ haru~ten ıt- . . kt . K d k" -
oocı rnpaıı Bitler ve Fin hü kt1metidir. 200,ka?t'~· Çek t~ İ~·anda kalacaktır. 1 bu tehlikenin geçtiği manasına gdınez. hal edilecek kükürtler ~cın .Eti banka. 11 ~. artırmı) ~ca 11: a~a~na~~ e u 

Isveç askeri nlüşahid- 000 E8k1 Şah V( wtıka;n: Hollanda Hindistanı taarruza uğ:radığı 500 bin liralık bir kredı tahsıs oluna - kurtlerde mustahsıl ale} hıne fıyat far-

ı A ::.\fosko,·a, 20 (A.A.) - Röyter A-. takdirde Singapurdaki kıtalar derhal caktır. Banka, bu para ile haric;ten hı mevcut olduğu takdirde bu farkın 
erine göre tlanfikf e jansının Irandaki muhabiri bildiriyor:. yardıma ko~acaklardır. ingilterrenin kükürt getirtecek, müstahsile satacak- merkez bankasındaki fondan ödenece-

Eı:;ki şahın fafahnn civarında bulun süratle harekete gec;ebileceğine ka.n.iim. • tıır. ~Iiihim miktarda kükürt, şimdiden gi bildirilmektediır. Lenin2rad vira- . duğu z:ınnedilmektedir. Polis eski şah- Demistir. 

·ı . . Bir korsan gemisi mı ~~~li~~:~k~:ıu~~ı~fre~ı~·:i~~~l~aı~~~~;~ ııııııııl1111111111111111111111111111111111111u11111111 Ve"\ n De mı· r y o 1 u ı· n ş a atı neye çevrı mıştır batırılmış birler almaktadır. Söylendiğine p;öre Berlin yarı resmi [ '\ 
eski sahm, yakmda 111.·anın dışında, 

Stokholm, 20 (A.A.) - Askeri v ,• t 20 (AA) R 1. sarkta bir vere ,gönderilerek orada c:ıer- kaynaklarına göre Ela" zı"'ga ıarmag"'a 75 kı·ıometreıı·k mesafe kaldı müşahidlerin fikrine göre, Budiyeni .. a.şıng on, . . . - uzve t, best bırakılması muhtemeldir. Britıın-
ordusu mtişkül vaziyettedir. Rusla- dunkü gazetec:Ier toplantısında Ameri va kuvvetleri umıımi karar.R'ahı Bri-1 . . . 
rın merkezdeki mukabil taarruzları kan harp gemıleri tarafından bil' raih- t 1 ·ı·-. . T h k' ' k'I K h• • b Ankara, 20 (Telefonla) - Bır mıştır. Bu ıstasyon Dıyarbakırdan 75 
bu ordunun vaziyetini ıslah edeme- ver korsan gemisinin batırıldığı habe- an;-a e ~l )~~n~n ba J ranın se ı 1t ·İ·~- a 1 renın om- müddetten beri Diyarbakır hattı üze-ı kilometre uzakta bulunmaktadır. 

· t· F' 1 d' 1 1 d · ld rı· hakkında beuanatta bultııımak ı·~te- metr·~ hş:mda ın el u_ut~anTyahz 1 1
.'· - 'ı rı'nde yapılmakta olan rav ferşivatı Bundan başka Elazıg- • Van hattı mış ır. ın an ıya ı :ır ıı şıma e . . J v me ırn ın a yer eşmış ır. a ran şım- b d . kJ d • d ·ı 1 kt d' 

mühim terakkiler kaydetmektedir. memıştır. di, Britanya ve Sovyet kıtaları tara- ar ımaDl ş:mdi Sinan ıstasyonuna a ar var- a ı er eme e ır 
Leningradın vaziyeti de müşkiildür. fından hemen hemen lamamiyle kuşa-
Alman bataryaları ve hava bombar- Moskova konfarans' tılmıştır. h b • 
dımanları şehri viraneye çevirmi tir. U I Ankara, (Radyo gazetesinden) _ 8 eri 
1\-fühim binalar birer kale h:ıline 'O - !randa idare artık tamamiyle ingiliz · 
kulmuatur. Şehirdeki radyolar milte- ve Rusların elinde bulunmaktadır. ln- 1 K d d / b. 

PAR İSTE Berlin ve Stettin 
bombalandı 

madiyen imdad istemektedir. Lord Biverburk Lon- gilizler Benderşah ile BendEırşahpur as en uy uru muş ır Her sokak köşesinde 
Fakat lngilizlere göre dradan hareket etti arasındaki hattan istifade i~in tedbir- ya landan ıbarettir l l Alman tayyareleri de 

2 .. . !er almaktadırlar. Burada bır <;ok kam cinayet er O uyormuş h /"f [ J /ı 
Londra, ~ (A.A) - Dun ':erılen vonlar da hazırlanmıştır. Berlin, 20 (A.A.) - Yarı resmi bir mu te l ger erue a-

haberl~re go~e Lenıngraddakı Rt~oı Londra, 20 (A.A.) - İngiltere le· • Bir gazetenin ya:;ı.Bt.' menbadan bildiriliyor: f" •• d•l 
mt~~~~ıl tafr~uztu ~~. cihede \'azı - vazını nazırı Lord Biverbruk, ::\fos - Bugün Tahranda cıkan Ittılaat gaze- İngiliz istihbarat dairesi, Alman Par is civarında iki a ıget goster ı er 
r\~ 1f{e 1~t e 7•ŞUh a~a;ı cc.nhupl- kovaya müteveccihen hareket etmiş- tesinde neşredilen biır makalede şöyle tayyareleırinin gfiya Kahireyi bomb:ır- F.ransız daha kur- Berlin, 20 (A.A.) - İngiliz adala-
ha ' Rmar g,rın 1 erı. are. e edı.' ! - tir. Nazır, yola cıkmadan ev\'e] Sov- denilmektedir: dıman ettiğini iddia ediyor. Görünüşe rının şarkında savaş tayyaırelerimiz 17 

assa us arın ı:;anayı ve mao ın 1»- t b" .. k ı · · ::.\1 · k" ·ı .. .. j «Biz bugün ye·s dü· emel' · Ye göre bu şavia Almanların b geh· hak şuna dı·zı"ldı· bin tonluk bir saı·nı" ve bir ticaret ge-tihsaıatı bakımından endişe Yerici - ye .. ı··uyuG e c;ısı " aıs ı ı e goruş- . d'. t"... .. ı de h :şm . ı~·ız. h- ık d k' • J 'h• t db' 1 . u 'k ır . " 
1' · M f'h memleket' p k . muş ur. azetecilere beyanatında ; ıse uş ugumuz an a er şeyımız ma - ın a ı mev um e ıı· erme arşı ıs- misi batırmışlardır. Diğeıı.· tayyareler. 
',ır. a~md ak_ı anav· ve ..:ı~ad ~ ?et~ıcı Rusyaya y~pılacak yardım esasları - volmuş demektir. Çok müşkül anlar g-c- lam aleminde bir nefret uyandırmak cenubi şarkide bir şilebi ağır surette 
0 an gerı e 1 s · 

1 111 ıs ıh- k ı t 1 • •· 1 · t 1 • • Fakat m z' le 'b t d · aksad' 1 çıka 1 t Al ' Loı1dı·n, 20 (A.A.) - Vüı.i rad.vo- •hasara uO.ratmışlardır. Şimali Afrika-51 !atı ile kaybedilenleri nisbeten te- nınA ar~kr aş kırı acagını sor emı!) ir. cı1rı1yoruşz. l • af ıct1 n ıb_re t eı~sı m b 
1 
ıy ed rbı. 1m1 ~ş. 1ıdr: •. ma~. resmb ı "' 

1• f' .. k.. d.. . Petrol kuyu! merı ·an ayn aklarından gelen a a ım. a ısı men aa arı n· ara1a, men a anıı an ı c ırı ıgıne gure u suna göre Alman ordusu tarafından da savaş tayyarelerimiz 15 eyhilde Sü
a ı m~m un. uı. H'il r büviık ~r~11 haberlere göre, Amerikan hey'eti de bırakarak ittihad edelim. Zaman gec;e-ıkasden uydunılmuş biı· yalandır. Hü- dün Paıiste neşredilen bir beyanna- veyş kanalına, İskenderiyedeki liman e:. g~çırme~ ıcın m~·ıe üze almı~tı~~ vo.lda~ır. Am~rikan ımirahhas hey - cek, b~ günler de gec;ectkt ".» . cum Kahireye değil Helyopol~~ tay:ı ·'~:c meu~ .. Paris cıvarında Argönönulde tesisatıııa ço~ şiddetli ~~M'l'uzlar yap· 

k 1 lıklara k.ı1laıı g g · etı reı. i Harrıman, Lonclrada gaze - Eskı Şahııı Isfahandan nereye gı - meydanına yapılmı~tır. Bu hucum mu- komunıst propagandası yapmak su- mışlardır. Duşman hafıf tayyarelerle 
~ı k l ~ d. . tecil er toplantısında, Amerika dan deceği henüz belli değildir. İngilizler, him bir munıffakıy,,tle basarılmıştıı. retiyle düşmana yardım ettiğinden gece şimali Almanyaya taarruza teşeb 
n ançu O la JSeSI R.~syaya yüzlerce tayyare ve ·ca:ı k hahsi emniyeti bakımmdan eski şahın k [ t ~?la~·ı .i~i Fransızın kurşuna dizildi- b?s etmiştir. Berline kadar gelebileıı 

Yı l _J•• •• •• J ~ k J gonderildiğini söylemi.;, Moskova Iranda kalma:ıııı muvafık bulmadık- Süvegş ana ı mın a- gı bıldırılmektedir. Vişi radyostlilU!l lıır kac tayyare bombalar atmışlardır. 
ı uonumunue 1. O youa konferan•ına ne vakit gidecegiııi sıı- !arını ihsas etmi~Ierdir. kasına hücum spikeri, Almanya ile işbirliği ~·apmı- Stettinde ivil halk aırasında zayiııt 
merasim yapıldı rnn gazetecilere: . ooo yanhra kar~ı te?bir alınma"ını ma • o~ı:ıuştur. Tayyare dafi topl~r~, i~i .~n-

- -. Loııdradn henüz yap~larıı!;: hır Rögter Robensonun Kalıiı·c: 20 <~:~·> - :\Tısır dahi!iye reşal Petenden ı~temiş ve bazı halk gılız bombardıman tayyareı:ıını duş.ır-
Tok~ o, 20 (A.A.) - ,\Ianc;uko ha- ~ok ı~ler vardır. Mosko\'nnı. ne va - neıaretinın t blıgı: kütleleri aruı:;1:1da Fransanın yeniden müşlerdir. 

cfüıeııinin 10 uncu yıldönümii müna~e- kit gideceğim lwlli değil<li;·. hayatına ait film Cuma . ab:ıhı erkenden Süve.vş k:ı- imar ve ihyasına <;alışan bir kişiye Londra, 20 (A.A.) - Hava nezare-
betiyle Man<;uko e.Iciliı{inde merasim ooo nalı mıntak:ı,;ına bir hn\'a hücumıı ·karşı aksi istikamette çalışan 10 ki- tinin tebliği: 

1 t l\I 1 · 1 Londra, 20 (A.A.) - Röyter ajan- ı b b ı t ı t s · D ·ı· t 1 · d yapı mış ?ır. erası.~c e Japon nazıra- Amerı·kan ıı·ma 1 d . . . . R .. ·t . 1 .. t -h 't y~pı mı~ ve om a ar n ı mış ıır. a ki- şinin buluıı<luğunu söylemiştir. pı- ün gece ingı iZ ayyare erı, ÜŞ· 
rından maada harıcıye nezareti men- n arın a Sllll11 :~~ ~~11.1 ' 81 .. 

0i ~-ıı ıakf ~~) [~~ l ŞJ yar:ılanmı~tır. r-ıa~ar ehemmiyetsiz- ker, şunları ilave etmiştir: manın Baltıkta en mühim limanı olan 
supları \'e ordu müme;ı,;illerinden lıir eden .~ır 1 ~ ım go~ ~ 1•1 me. ~ ır. un- dir. - Her sokak köşesinde cinayet - Stettinde doklara, antrepola.ra ve eş-
<;ok kim. eler hulunmu~tur. Ayrıca mih <la Ro~·t~r~l, keıı_d~"1 ~~. Ya~ dı,ml ede~; Kahirede rn Lir çok vilüyeilerde a- !er olmaktadır. Yeraltı trenleri bir ya istasyonlarına hücum etmişlerdir. 
ve~· devletleri mlimexı:ıılleriyle Manc;uko ] 2 J ngiliz ha l"JJ genı isi zevcesmı. e .~:u u. 11 31 1 ~.'. em~ı liirm i<:ınreti Yerilmislir. tuzak yeri olmu,..tur. İki t.ayyaıremiz dönmemiştir. Sahil mu-
hükumetinin tanıdığı devl€tlerin ııiya- • . • etmektedır. Fılını bılhmı~a BruJ,,.,;eı \'e ooo · hafaza tayyareleri i~e hiç bir kayıp 
si mümessilleri de hazı:r lıulunmu~lar- tamır edılıyor Eks-L.aşap~.l ar::sıııda, kar!sının ya~·~ }ıapongada hava 000 kaydetmeden dün gece Fransada Nant 
dır. l\.Iançuko elcisi ir:ıt ettiği nutukta . 'JO (AA ) l" 1 . dımı ıle guvercı:ılerle scrı haberlerı Vjşi hükumetinin An1e- civarındaki hedefleri bombardıman et-
mihvercilerin :veni bir dünya niz~ını Vaşı~gtoıı, . .'".. . ... : --- .. :·ı u-ı~·e nasıl gönderdiğini ıesbii etmekte, bu se·.f.er[erı" k 1 . . mislerdir 
t sisini istihdaf ettklerini bildirmi ·q 1., n<>zaretınd~n o~reııı\dıgıııde g~;e,t h!~ - meyanda reisicumhur Linkolııin katli J' rikadaki büyü e ÇiSi · · oocı 
Harbire nazırı da japonrn :\1anc;ukJ l~n Amerıka. l~man :ırınd:lı -J·t ngı - haberini de n:ısıl verdiği gösterilmek- T?k~·o,. 20 (A.A.) - Domei Ajan- Va.:i;ıgton, 20 (A.A.) - Vişi hü- B ·ı ·ı • 

C ... bl k h. . . t~ . b bl lız harp gemi:'! tamıı- e 1 mc' e ve tedir 1 11 .., 1 rezı ya gemı erı ve ın o unun e emmffe ını, u o- . . 1 p ı .. · :ıı JJ t ı~·ı~·or: . kiimetinin Amerika lıliyük e <;i;;i ge-
k h b' ge . 1 . t~kdirinde r ·ı ıaşe maddelerı almakt:ıc ır. ~un aı.n ono Te;;rınıevvelclen sonra .ıaponyada r· "ag<ıı·ılmış \'"e verı'no İngiliz taraf - u . t ?O (AA) B' 'l • 

un. ~r ın bnı~k· eme:ıı 1 •--k . " 1 ı: e aı a:ında 30,000 tonilatolu'< Vor;;piLP R l F . . ş h· ·ı y k h . 1 " J " • v :ışıng on, ~ . . - rczı 5 ıı 
venı nızamın u ·ısmııı( a uc cısı o aca ı.ı US arın Baltık fı·losu oı moz.ı ve ang ,ı,· ı e u o am.ı ve tarı olarak tanınan Şarl Rısk tavin h"k" t' b' l ·ı B ·ı :.. .. 1 . t'. A.I , ' 1 ·" - ·h. . ~affı harµ gemi,;i ile Formidau ~ ve 13 . K .. · . h , . f .1 •· '. . . : u ume ı, ır rnrarname ı e 'l'ezı ya 
gını soy emış ır. man e çısı, mı 'l:eı- 111· t .. ·. t· . . . ·ı " D lh' •·e ang - ong aıasımla a\'a ı.:e e~ eıı edilmislir Bundan Vışmııı Amerıka ·ı .· . lı d .... ,.! h ta 

·ı l p· 1• d. d·~ · ıs rl\ ıs a\) aıe gem ı c11 e ı , Stokholm •)o (AA ) R 1 'hch eclil •ccl·t·ı· .'. · . . _. it _ gemı e11nııı un an uoJ e arp mm • 
cı €11' spanya ın an ıya ve ıger ra- L' · · ı k · -· · ' ı ' - · · us arın 1 '· l ' 1 • ile munaı:ıebetlerını duze megc ka- kalarına girmeleri yasak edilmiştir. zı eJÇiler na~ına l\Iaıı<;uko imparato- ı>erpo TU\':tzorlcrı de varc ır. Baltık filosunun hweç limanlarına il- x rar verdiği anlaşılmaktadır. 
runa tebriklerini bildirmi:-;til'. 000 tica ettiklerine dair wrilen lıalıerlcr Sonya Heni Amerikan 000 Belediyeler bankası yalandır. 
Atina Universitcsindc t b t• Zelzele felaket.zedelerine hissesi ooo e aasına geç ı -

bir vak'a ı'lugv lada z.elzele Stokholın .. 20 (A.A.) - Afton Bla- yardun Ankara, 20 (Ilususı muhabirimiz- it -
Londra 20 (AA) Rom•td!l çı d t 1 f 1 ) det gazetesınclen: E . 20 (AA) - E. 'od kı" 

ANADOLU 
, ......... ~ 

Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR ROŞTO ÖKTEM ' · · - ' - en e. e ona - Dahiliye Vekaleti, .Iuğla, 20 (A.A.} - Muğlanın Maruf sinema vıldız•. Sonva Heni rzuıum, '. · ıc_ı~. ~ kan Mesajero gazetesi, Atina ii:ıi - b ı d ı k J J t f 0 Jaketzede! ,. n 
~ e ~~c .er a~ununun b!r .maddesi- Belanya mınlaka ıııda şiddetli bir yel' Amerika hbiivetine geçmistir ~1uame yer sarsın ısı " . . erı ~'" 1 --• .--

ver:-ıilesiııde kargaşalıklar cıktığını nı degıştıren bır kanun Jarıha::;ı ha - sarsıntı. ı olmuı.:tur. Zarar ı·oktur. leı:;ı' Frankfortdakı· Ame~ik~~ ma- gönderilen eşyala.rın ıkınci ı partısi ' Umumi Neıriyat Müdtlrll 
ve bir miktar talebe ve pt·ofosöriin 1 t B ı· · J • · d" b ımış derhaı k yo zır amış ır. u ayiha ile belediyele- ()(,>() kamları tarafmdan tamamlanılmıs - un uraya ge. '.. '. a1!1 n- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR tevkif edildiğini yazmıştır. · b ı d' ı b · ı ı h il n gonderıtm· t 1 rııı e e ıye er an kasına vermek ~ı v 1 t .. t .. 1 • tır. Arth;t gazetecilere beyan:ıtında; ar a ma a erı e 1:) ı ·. . . - .. --Kastaınonuda bir mecburiyetinde oldukları senelik i~- n ug a u un erı -Amerikan tabiiyetine girmekle 000 

l tirak hisselerinin daha kolay lıir uısul Muğla, 20 (A.A.) _ Vilayet dahi- l.ı".lhtiyarım.. .l\Iuvaffakıy~tlerimiıı Malta üzerinde Abo • Yıllıiı 1400 Kr. 
top antı 'le tahsili derpi~ edilmekte VI! l:l\lllC !inde tüli.ııı mahsulü bu yıl l'V:<af ve bir çoğunu orada kazandım. ne • 8 Aylalı 800 

Kastamonu 20 (A.A.) _ ift<;i m~ıl- ~onu~.a kada.r hlira.k hi"sesini bankıı.- renk itibariyle cok iyidir. Demdir. ıialta, 20 (A.A.) - &ş glindenberi Yabancı memleketlere 27 lira 
!arını koruma kanunun tatbiki dolan· ya gondermıyenkrın bu borçlarınııı 000 H · l f hava hücumuna maruz bulunmıyan; .. - .. -ııiyle merkeze bağlı köy ihtiyar heyeÜe n.~hili.re ~ekale.ti emriyle yüzde 10 I ·ı . .. ' . d-,. ava <Urumuna ve a- J\Ialtada bugün alarm verilmiştir. Se-. 
ri valinin riyasetinde toplanmışlaırdır. ~umruk h~~selemıdeıı a.rrı.lara k b:ı.n- ngı teı e uzerın c - ı . ·I b. ı t b . . .. nenin en uzun gecen beş günü böyle 1 İdarehane: İkinci Be:rler Sokak 
\'ali, kanunun ana e::ıasları hakkında kaya tevdıı e!'!a•ı kabul edılmektedır. Londra, 20 (A.A.) _Dün gecı> in- Ol ere ır e et l U lüzum uz şekilde gec;miştir. Diişmıın 1 
kendilerine izahat vermiştir. . L.a):ihada~i n:u:rakkat bir madde giltere üzeı·inde hi<; b!ır hava faaliyeti İstanbul, 20 (Telefonla) - Slovak tayyareleri görUnmfüıse de sahili aşa- CONDELIK TAKViM 

1-----9"!!!------- ıle ıştırak hıssesını zamanında yatır- olmamuıtır. tebaasıııdan Dr. Kortes adında birisi, m:ımışlardır. 1360 ~aban 28 Doktor ma.rıp da faiz taıebi sureti.rıe t:ıki - yarısı ha"a kurumuna. yarısı da fa- ooa vı 
Sala .. hettı·n Tel{ant bat yapılmakta olan belediyeleı· için Hamdı" Nüzhet Çan çar . kirlere ve~ilmek ü~ere ya~j Liilfi Kır- Hitlerin yaveri EVKAT 

rle bu tevkifat durdurulmaktadır. dar:ı 500 !ıra tevdı etmıştır. D 

fıocuk haıtalıkları mütehassısı Lfıyiha fikir ve mütaleaları alınmak Ikt d rek·1· Jstaılbulda Boynes Ayres; 20 (A.A.) - Hitle- S b h 8
5· 3°6· Ak 1

8
8·,10· üzere alakadar Vekaletler·" gönde- Sıhhat Eczahanesi ısa ı 1 • ''İn yaveri ve konsolos FTiç Vaydeman, a a : • şam kinci Beyler Numan Zade so- " • ~ 

kak 5 No. da hast~larını sabahtan rilmiştir. i İstanbul, 20 (Telefonla) - lktıımd bir japon vapuru ile Kobeye hareket µile :12,07 Yatsı 19,43 
Önümüzdeki ay içinde mecli~e Taze Temiz Ucuz laç V:kili Sırrı Day bugün ~ehrimize gel- e~mişt~r .. B.aş~a bi~ yere konsolos ia-ı ~kindi ·15 34 laıak 4 o~ 

• :-;ıJ nmıstır. ym edıldığı soylenıyor. •iiiiiiliilıiilıiıııııii'•'•--iiiiiiiiıilıiiı..mllii''ittiı' 


