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Nüshası lıer iJerde 5 kuruştur 
CUMA TELGRAF: ANADOLU - IZMlR 

TELEFON ı 2778 

Almanyaya Kitre satışı yapacağız 

20 ADR~: ikinci Beyler aokaimda An.k!ırn, 19 (Telefonln) - Alm!ı.nyayı:ı 90 bin lira

hk kitr<' sntıl:ıcaktır. Teni:ıt hisseleri Tir.:ıret Ve
kaletince teshit ~dilmiştir. Yakınd:r ruakadarlnrA bil
dirilec~lii r. 

HAZiRAN ANADOLU sazeteıi lduehue.t 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

80 neu YIL Netredilmiyen yazılar serl verilme21-----------------~-----------------------r 
N.,. 8564 GünU seçniiı n\iıhalar 25 kunııtur. Her günsabahlan (lzmir de çıkar si asi gazetedir. 

ı--------------------------------------------------.-..------------..:.----------,------------------------------------------------~--------------------------~ 

Libya harekatı sırasında Tobruk dış 

Şarn Üzerine taarruzlar 
başladı 

Fransızlar Merce Agunda 
muhasara edildi 

G. Dentz iiltimatomu 
reddetti 

ürkiye, etrafındaki hadiselere karışmıyacak, 
topraklarına tecavüzü silahla karşılıyacaktır 

Türk - Alman do-<1th1k muah<:de~i yasetinin hususiyetleri samimiyeı. ıhnı muhafaza edecektir. 
dün gece ~ant 21,30 da Ankarada im- doğruluk \'<! dlirlistlüktii'r. Bunun giz- Fakat toprflklnrına karşı vuku bula 

mtid:ıfaası önlerinde tahı-ip e dilen ltalyan tanklarından bir ka~ı zalanmıştır. Böylece Türkiye ve Al- li hiç bir tarafı yoktur. Tilrkiye, keneli cak her tec:ıviiz mutlaka silahla k:ır~ı-

Darıanın llL1byad~ vaziyette de- mnnya birbirlerini~ top~aklarının trafındal:i ihtilf\tlnrn knrşt bitraflı- la~neaktır., Harekatındaki istikl~lv 
1 masuniyet ve tnrnnmiyeti mülkiye.qin(' / mu~::ıhaleyı .?er :-~m~n .reddedecek1.ır. 

1 

ğişiklik yoktur karşılıklı riayeti ve biribiri 3.leyhine f '\ l~ıg-ıltere. muttefıkımız~ır. Onun aler-

Do•• golcu··ıere mütevoeccih harekattan tevakki etme- Al R hıne \'akı oıncak hnrekata a.ı~t oımıya.-
ği faahhild eyl<'rnişlerdir. manya- US• eağız. Fnknt a.ra.mızdn ihtilaf bulun-

Mesal•l ına·ııız "uıvatıırı' ı·ıarı• lkindc:.i de, Türkiye ve Almanya, · b• mıyıın Almrınyanı!l da dostu. olacak~ ;·e 
il mi.işterek menfaatlerine taallUk. eden ya har IDe on:ı .~:ı.:~ı harekattan tevakkı edecegız. 

il • k'ldll meselel-erin halli için aralarında doı.ı. Bu·yıık de\·letler arasında Almany:ı. 
p t . . ff h mavz arını ÇI 1 ır tane temaslarda bulurun:ığı kabul e;- d v ? Av~upn!1ın· ~ürkle~]e silahla. ~:~rpış-

e en, S1Z1 8 a azır• lemi~erd-ir. Her iki <levlet bu taahhüd_ 0gru mu ~a~a gı.:memış :re~aı~e devJetıdır. Tn-
dır. Fakat Dögolcü şef· !eri, her birinin elyevm mevcut tanh- rıhı mu.n~sabetle7ımız, bazı Avrupa 

Almanlar hücuma ka[. hlidlerine dokunmamak kaydi ihtira- devletlerı .1ıe yenı olmakla beraber, 
ler cezalandırılacakhr' zisiyle kabul etmişlerdir. Yılni, yeni Romanya da buna işti- ~lrn:ınyn. Jle ~ema.st:ı;ı sonra .b~ miina 

kamıgacaklardır muahede._. gerek Türkiyenin, ge-rekı;ıe s~het ~erı şek:ıae ınkışaf etmu~tı.r. ~:ın 
dedi Almanyanın mevcut taahhüdlerine do- rak edecekmiş Ve ha· zımattan soma Alman askerlerı Turk 

FRANSIZLAR 500 ESiR ISKENDERIYE GENE 
kunmaınnktıdır. Ha.riciye Vekilimiz zırlıklar başlamış ordu~u~un fali~ ve t~rbiyesi için me~ 

Mnlta -'a r:ı.ransız iayya- de matbuata verdiği beyanatta, bu nok leketımıze gelmışlerdır. Fakat asıl mu-
rt ~ Hı r ı NDI tayı teb:ıriiz ettirmiştir. na.sebat on dokuzuncu asrın sonl:mna 

ALMIŞLMR releri dü ürülmemlş . BOMBALA Maamafih bu ihtirozi kayıt yü - o 1 S?ğru başlar ve seri inkjşafını gö~~e-
Deyrut 1!) (A.A.) - Fransız ha~ •. . Ş . Kahire, rn (A.A.) - Asosyetid zünden, dostluk muahedesi kıymet ve T RK·ALMAN MUAHEOES • rır ve da~a sonra umumı harpte ~ılah 

va kuvy~tleri Sayda mmtakasında 'ışı, rn (A.A.) - D. N. B. AJun- Pres gazetesi muhabiri bildiriyor: ehemmiyetinden hiç bir şey kaybet - NIN OONYADAKI DIGER arkadaşlı_:'{ma k~dar yarır. 
düsman motörlü kuvvetlerini bombar ınndan: . . . . Mısır makamları. yabancı radyola. memektedir. Hariciye Vekilimizin de . ,Umu~ı ~arbı fa.kıp eden seneler 
<lıı~~m etmişlerdir. Fransız deniz kuv- . B:ışvekıl munnnı .:ımıral Dm:lan Su- rm halk tarafından dinlenmesini tne· iş.aflet ettiği gibi, bu veeibeler munhe- AKiSLERi ıçın~d~ ~ıç. ~Jır mem!eket, Alm:ıny~nın 
\'etleri d€ ayni sahada 1ngi1iz mev- rı.yede hnı·p .eden ~ogol ta~aft.arların.a netrnişlerdir. Yalnız İngiliz ve Filis- dede münderiç. mefhuml.arln asin te - m:ıırlubıyetınden <iogan ıstırabn Turk-
zilerlne ateş açmışlardır. İçlerinde lı.ıiabıen radyoda lıır me:;?.J n~şret~ış tin radyoları <linlenebilecektir. aruz etmemektedir. 'fiirkiyenin dış si- -Lütfen 4 cü aahifemize bakınız- - Devamı dördüncü aahifeed _ 
hiri~lbavolmaküz~e7-10zabltve tı~ Darl:ın~hu ku~etl~ın ~u~~k~ Kn~~ 19 (A.A.) ~ Ll~adnhl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~ 
500 ask~r e3ir edilmiş, mühim rnnl - d.en sonrakı hntal~rmı .ızrıh ~l~ ,_azıye- vaziy~tte değişiklik '.}-oktur. Habeşis - A t ) d -
zcme iğtinam ıe<lilmiştir. tı kn\'rayamı.va1rok Ynzıfelerını .~apm!- fanda Gondar bölgesinde Habeş vatan VUS f8 ya a 

17-18 hnziran gecesi düşman Rey- ~·~mları~ :ne:;;~\. olacnldarml roylemış perverlerinin tazyiki ıartmnkt:ı, cenup 
rotu 3 kor-0 bombardıman otmi~.tir. ve den::~tır kı.: . . bölge:Jinde vaziyet memnuniyet verici 
IIas:ı.r azdır. 6 ölü, 6 '.'r"!ır:ılı ,·ardır. - Sız.e Surıyc~ Alman •e 1 ilıly:m- şekilde inki~tıf c-trn'"kt~dfr. işçi Partisi liderinin 

beyanatı Kudüs, 19 (A.A.) ..:__ Askeri söz- l~ı·a karRı .:1:uhnr~bey~ ~m:am etmek Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. A-
y t' t d"ld'g~ ·n· te lazım gelclıgı soyl~nmıştır. F3kat i:ınsınd:ın . di Kuney r:ı.nın zap c ı ı ı ı - , b 1• k k. ·• • · 

,. .
1 

· t' 'ı··tt f'k kunetl.,r dfüı 1• r:rnsızlnfdrıo ncı ca arsınız::ı. ım SoJJum cephesindeki hnrekatfa in-
" ıt e\ emıs ır .• t u e 1 

' "km1<ı.~1r? J)·ık"r n.-.bon ,.,. Surıvcd' · · 
~nat· 21 ele ~ehre giı·mişlcr~lir. Bun- ç. · t • • " . • • ..:ı.. • "' • ' gıhz zırhlı mü!r~ze!erinip ıayuıh <'V-

- Devamı dördüncü gahilcde - -Devamı ıkmd aah1fede - -Devamı akıncı aahif&de -- "Orta Şarka' hata kav. 
vıti aindırilmalidlr,, r '\ 111 llll lll UI iti 1111111111111111 lllll ll ll lll l lll lll ili llll 

Bir ltaJyangazelesinden ispanya, Fası ' Pa-rti meclis ve müsta-

Almanya ile 
Italya 

Türkigeden Hiçbirşeg 
istemeınektedirler 
Reı·lin. 19 (A.A.) - İ talyan 

gnzetele-rinden l~nz\'tta Del Popo
Jonun :.\Juf'solininin nutku hakkın
rlaki maknlesi Bi•rlin mahfillerinin 
nazarı dikkatini c~lbetrniştir. )fa. 
kale Tlirkiyi'nin garp devletleri iJe 
yaptığı anlnşmnlara rağmen kiy{l
setli bir :-iyn;;:et takip "ttiğiııi, ne 
Almanyn, n-: de ltalynnın Türki.re
d(trı hiç bir Şf:Y hüeınedikkr1ni, 
:r.ıussolininin de ltalyamn 1928 
deki• dostll!k siy~ıı:;etini tnkip .etmek 
arzusunu tc·har ettiğini knydeyl~ 

mekt'-'diı·. 

Ankrırn yc·kunu tcı.J.ıbdı \'(' v~ızi
Y"'ti itidalli bir tetkikten çıknn 
netice ile lehte ,.~ nlf':yhte miifale-n ı 
ctmeği birai. 

Ar jantinde bir 
suikasd 

istiyor 
ldl grupları Melbtıı'Jl, 19 (A.A.) - Avu~trnl

ys b:ışvl'kili Menzisin ge~en g-ünkü 
nutku münas-ebE'tbıle merlis.te söz 

- Harbı kazanmak için hi.itün Türk • Allan muabldl. 
alan işçj partisi lideri demşitir ki: 

l\loako\•a, 19 ( A.A.) _ Tas njansı tehlikelere göğlis ge1mc>liyiz. Tiu 
Vişiden bildiriyor: sini tasutp ıttııer tehlikeleri önlemek de Avuı;tralya 

İspanyo1 "'az.cıtelcrinden Artiba il için miihimmat, Jngiltere için de .. 
h "' anavatan ham filosundan bir kıs -

gazetesi Fransanm Fası muhafaza Ankara, 19 (A.A.) - 'Cumhuri mını başka yerJ.ere göndermekle mi.im Önümüzdeki günler :zarfında nıühim kararlar aıacağı zannedilen Aı11erı-
c·lmC'k husu~undaıki at'ZU:3Um.l t-akl- yet Halk Parti~i Meclis Grubu i1e kündür. 
bih edl'r.ek diyor ki: Cumhuriyet Halk Partisi 'mii..<>takil Bugiin orta şarklaki müttefik kuv-

lianın yeni tayyare gem'lerinden bi.ri Nevyork limanında 

- Fr:ınsa vakth·lc lıiç hir hakkı ol- grubu dUn akşam ayrı ~yrı içti- vetleri, b!iyilk h:ıvn kuv•·etlerine 
k u ı m" htr111·c. l:.ı· ""'e Jları·cı·.l··~ 'rekı'lı' ta- muhtaç bulunmaktadırlar. mn -~1zın ı• ası e e geçirmiş ve hala da " ..-- ·J ~ ' - , " H 

t rafındnn wrilen ı·zalıntı <lı'nJemis .• '- ava nazırı da bey~natta buluna· 
mııhafazn (' mck istemektedir Hal - . . . "' .. rnk, hava teşkilittını genişletmek Almanyaya karşı ne 
lıuki bukukan Faı:ı İspanyaya nid - l<'rdır. Purlı l\leeJıs grubu Tur'k - programına tevfikan, ic~lıında h::ıre- • 
di.r. Rc·lki Fransızlar hunim maziye Alman <lo.qfüıJc muahedesinin im- kuta da iştirak edebilecek yeni ta- tedbır alacak? 
karışmış olduğum\ zannetmektedirler. zasını ittifakla fasvip etmiştir. lim fayyarelerin!n. sipariş edildiğini 

Amerika Finlandiya ve 
Romanyada ne

ler oluyor? 
Fakat l;;p:ırıyollar v~ P:\shlar böyle l Mü~t:ıkil grup da hükumetin hnttı 1 ve bunlnr da yeti~tı_nlmek için irabm Bahriye ihtiyat/arına 
ÜlıiılÜiiiİılılıliUfiıuıııııııııııııııınııİııııııııı ~~~ko!ini ittifakla fasvip etmiş- ~;:,,b!~~ı~~~;:~. s~ah altına alınrıea- hazır olmaları bildirildi Roman~r~~ ::~eri ha· 

Al · Tlrk -Alıaı dııtlıiu b~~~~.~~~~~;e~i.<t:ıı·~i~~ i~~e:;;~~ r:ı.· l d. ...., Aı manya lngilizler nna hitaben neşrettiği bir emr_i yev- r ın an ıgaua man 
000 mide h~zır ~l~alannı bild~mişti!. kuvvetleri bulunuııor ve • • A 1 JJ_k Harp fılosu ıhtıyatlnrı henuz ça.gı· '3 

S~k sık hava hüc'umuna Y enı aletı kullanmağa nıaşmanın musaauu rılınam1ştır. · ihtiyatlar toplanıyor 
baclıyorlar . nüshaları Berlinde .. Ticarc>.~ filosunun genişlet.il~.e~i Lond 16 (AA) - F' ı· d'. -

'# • • munasebeııyle mürettebat temını ıcın ra. . · · , rn an ı~~ 
. teatı edı/ecek rlP b.c\•anname neorediJmistir. ~a ~etsamoy~ gıde.n 'apurlar~ ?eyrı-

A • ·ı b h · ;.. • · 1r k~ 1• sef::ıın ruh..:atryclerı verılmelcrmın 14 

B,.est Ve Bremen ha- Bu aı•t a·~an taarruzu Ankar:ı., 19 (A.A.) - Tiirk • Al- m.erı.rn' a r_;;yc ;1fiZlll. \.nO ı; .a ı1 haziı'anrl:m b21'İ keildiğini bildiren ik 
U 1 UV man dostluk anlaşmasının tnadikine kat~:ıbı l::ıhra. ~ aptıgı bır tamımd~, tıca- fürndi harp nezateti clivor ki: 

vazlarına akınlar "" d:.ıir Hariciye Vekaletinde hazırJannn re 1 a rıye Rtıb.aylarmın ~ eı· a~ - Bize gelen bir habere göı-e, ha-
kırmaaa muvaffak bir liyihayı hükumet yarın (bugün) rontnm~~a faal hızm~le. çag:rılabı- ziran başından beri Alm:.ın kıtaları 

şiddetli oldu Meclise takdim edece~~ir. Li.}'iha ve ece · ı:-rını habeı• ''ermı~tır. . . o kndar fazla miktmda Finlandiyaya 
·ı· oımuıtu merbutu anl:ı.şm:ı Harıcıyeden g~erek ~a~ıngto!:1, 19 O\A.) - ~mqıka gelmeğe başlamıştır ki, bunların sa-

1.od:a, ı.~. (A.A.L.- lngı.ız ha - ~ kısa bir .zamanda ME'clis umumi heyeti_ hnr.ıC)ye musteJ:ırı ' els, bugun g~z~- dece memleket~n gcçmevip orada 

... 
ugrıyor 

va nezaretının tebJıgı: L d ne sevk edlJ.eeektir Anlaşmanın mu - tecılere ynptıgı b{'_rnn,:ıtt~ a,,mışta· mevzi ·ıldıkhrı asikardır · 14 Jı:ızirnn-

sa""g cenah VB Alman ta Bombm·dıman tayyarelerimiz dün on l'~! rn (A.A,-) - Devlet. nazı- sadak nüshnlarmırİ .Re:rlinde t~atisi ki: danberi :1 Finlandiya v:;puru . tevkif 
• gece Almnnyanın ııimali g::ırbisinde· rı. lord n.ıv~rburg ımpa~atorln.k t~k: t<-mmuzun ilk haft:ısında '\~apılacaktır -Devamı ikinci sahil d • - Devamı dörd··~ . .' h"f d -

• • ki deniz fo;Jeri i1e limanlara ve nısyenlerıne, tayyarelerın gelıslennı • • · e ~ u cu aa 1 e e raf tarları f aaııuetı 'Fransad{l. Drest limamna <ıidde'ilc uzaktan haber veren gizli -a1€tleri Londr:ı, 19 (A . s . G. .d takip edilen sip~e· 
hücum etmişlerdir. kulla.nn:ı:ııarı hakkında bazı talimat Fransada A.) - 1\[ebuskırd::ın on ın mu- tin simdilik alenen 

Bocnos Ayre~. 19 (A.A.) - Petika l3rernen ve Bı·cst m~vkileı i başlı- vermı~t.ır. . . biri avam kamara - · bih:lİ,ri.lme~? umumi 
,Kazetesinin yazdığına göre, sağ cenah ca hedefi teşkil etmiştir . .Malum ol- 1ngılız ~nhıl muhafaza -~eı visı k.u- Rı.ndıı s~z :ı.lara~k .aL harebelerı• menfaate '!lykırıdır. 
fırkııla.rıncfa bir snikasd keşfoclilmi!4- <luğu veçhile, 3 Alman zırhlısı Bres- manclaııı oa Radyo Repar.3ga <lenı - YENi VAPUR INŞAATI rıudekı ::ıon hadı~e- Demiştir . Ayni 
tir. Yapılmakta obn ta.hkikat. hadi- tc sığınmış bulunmaktadır. ' !en h? ~Jet ~:ıkkmda ~·adyoda iznhat lerİn hava yolu ilı- mebus, gene Girid 
.·.·<le bazı ask~rlcrin ve tanınmı$ fikir Alman akınları: vermıştır. F ~k~t tcknı k teferruat Lizbon. 19 (A.A.) - Fransız tez- nakledilecek kll\" • - • •• •• hadiseleri Uzerinde 
~dnmlarrnın medhaldar bıılumhıkları- )iQndra, 19 (A.A.). - Hava vc> da- hakkında hıç tfı::aatt•a lrnllınmnmış - gahlnrında vapur inşasına hararetle ve'tli İngiiiz kıtaln· lngılterede butun te• harbiye ve hava ne-
m göst.ermiştil'. hili emniyet nezaretınden: tır. .. . devam ~dilmektedir. Bu vapurJar rımn arttırılması z:ı- f ;. .1 . znretleri.nin i~birli • 

Hilkumet m-eh:ıfili bir şC>y ~öylcme- Perşenbe giinii pek nz diişm:ııı tay Bu alet, ra~yo mevc:.>lerı C"aı:ına Fransa ile Afrikadnki Fransız müs-ıruretini gösterdiğ·ini erruatı l e tetkık ğ-inde görülen an -
ınekledir. Fakat gazele, vaziyetin cid- yare:">i ı>:ıhilimizi geçmiştir. İngiltere- daya~.makt~, 818 ve k:ıranlıklardatı as tcmlekeleri ~rasında deniz ticaı·~'t iş.. söyliyerek bu hu:::us... d•] kt d. laşmamazlığa ~emas 
oi olduğunu k:ıydeylemekle ve bitaraf- nin l3arkındn. bir kaç yerde Esmig- la mutee,.·,;ır ?Jmam:tktadır. Uza~- !erinde kullanılncaktrr. ta hükumett~n iz:ı - e l me e ır edince. mi.lstes:ır su 
}ık maskesi nltında ·yapılmakta olnn landa bombalnı diişmliştür. Hafif lar~ te\'c!h e<lılcn bu ınev.ceı:r yol. h: Bu müstemlekelerden 2 inci teı;.rin hat istemiş, hazine müsteşarı da ce,·aLı vcrnıistir: 
ıı:ııi taraftan 1ıe~riyatını tenkitle btt hasar vardır. lnsnn zayiatı bildiri) - z~rmdekı tay~•are ve gem ılcrın ~·er~~ıı ve şuba.t aylarında Fransa)o·a 5 bin \'erdiği cevapt:ı; na d - ""le. ald k ş· d. b 
:-tı!"~tle İngiltere _ Arjantin :ırasında memiştir. gost~rrnekte~tr. Bu harpte bilyuk ton et, 18 bin ton yağ, 3 bin ten ba- - Giridden ahna11 dersler .sureti - ~ •. z:. eı:ı 1 1 

• ım 1 nn· 
:m'anevi dostluğun ve Ameriknya kar- Orta şaTkta: f~ydalar getır.e~ bu a~et a\:cı. ,.e ke- lık, 3~ bin ton şeker, 12 bin ton ka'- .mahsusada ve bütün teferru:ıtı' ile lardan. ıs.ıfade etmekteyiz. B•md:m 
~ 1 F.cmpatinin kmlmasınn çalış1ldığ1nı Kahire, J o (A.A.) _ Tnyy-are1c. şıf tayyarelcrının vazıfelerını c:ok kao, sair yirecekler ve 35 btn litre , tetkik edilmektedir. Fakat bu gibi , fazla ızah:ıt vermek doğru eleği! • 
~·aımaktncllr. ~D.evam1 i~lnci ıah\f~de - -Devamı ikinci aahlft-de - şa1'tlp ldhal ~o.ilmi~it. ku'-v~tl~rln ıı:rttırılmnsı hakkında dir, ___ ""_.... ..... _ 



-----------·-
(SAttlf ~ 2) 

Manifatura ve tuhafiye 
eşyası fiatları 

-Komisyon, mağazalann alacak-
. ları karı tesbit etti 

( ·ANADOLU) :.!O HA .... iR i\ N C ü~lA 1~41 

lnciraltı Atletizm müsabakcilari 
BUCALILAR DA P.LAJDAN p .. .. I • d ht t•f 1,so ~~~~~!:01 ~=~ b!lfif 

iSTiFADE EDEBiLECEKLER azar gunu, zmır e mu e 1 parçala.~ .<Pı.>. 1.4.? ajans haberleri. . . . , . •• k 8.00 muzık: uvertur ve entermezzo-
. Gazetemızın .neşrı.}a~ı_nı ı;e Bu~n bolgeler karşılaş&Cft tır laı· (Pl.), 8.30-8.46 evin saati, 12,30 ~alkını.n. da İncır~l!J plaJlarındart .ıs- . . . . . .. program, 12.33 miizik: oyun türkü-

tifadesın.ı naz~rı ltib'are al.an d~nız- '22 haziran pazar günü A1Sllncak kcsır, Aydın ve Mnnıga, 1zm1r ıçın bu- leri. 12.45 ajans haberleri, 13.00 
rol~n,:ı ıda~esı, va1;>Ur t~rıfel.erınde stadyomundn şimdiye kadar şehrimiz- yiik bir rakiptir. . . miizik: karışık program (Pl.), 13.15 
tachlat \'e bı.r sef~r ıl~vesı. de~ apm~ş: ıle hiç yapılmamış olan büyiik atletizm Diğer bölgelerde~ d~ İznıır a~lctı7:m müzik: saz semaileri, 13.30 - 14.00 
tlr. Bu .~urdle şımdı tarıfe su şeklı müımbakaları yapılacaktır. meraklılarını sevındıre~k surprız- müzik: karışık programın devamı 

\'ilii..ret fiat mürakabe komisyonu ta- miştir. almıştır: •. . Bu miisabaknlnra Aydın, Burdur, ler beklenebilir. . (PL), 18.00 progı·am. 18.03 müzik: 
l'nilndan manifatura ve tuhafiye eşya- Bu mallar ü?Jerindeki perakende sa- Konaktan pazarr.:ıual4en3: 16,20 Denizli,. ~nl.ıkesir, İspn~ta, 'Manisa .. Süre~~·ada~. ~~hadan Y_nln~z. !zı~ı~ fasıl sazı. 18.30 zirant takvimi :_c 

.... k~ f' tl · · •~ · edı.ldig··ını· · ı k · 8,10, 10,30.- 12,oO, 1 ' 0
• ' bölgelerı ıştırak cdecektır. ıçlJl degıl, Turkı~e atletızmı 'içın 1~ 1 toprak mahsulleri borsası 18 40 mu-mıu ar ıva erının '-'«YlD tlş k~r nisbetleri de azamı o ara \•uz- ıs r: 1n 5o 21 3-

1 
. · 

1 
t' 

1 
bekl kt r ' · o 

t k :B ··. ı te rinievvıel · ' · .ı>, .,, J • o. zmir1 temsıl edecek atlet er ara - ne ıce r enme e-c ır. zik. radyo svving ork.estrası, 19.0 Y;;guş ı.h. u~adg?ıe.. ··k1e den "t- de 25, yerli çulaki ve şay:ıklardan to~- lnciraltından: ,. sında Suha Aksoy, Stircy·ya Ara gibi l\Iiisabakalar saat 17.de başlıyncak kon.uş~a (iktısat saati}, 19.15 miizik ~: 1 ~~rı ını~e.: ,~~ :~:;~uyü,:ıüleri~- tancılar için yüzde 7 ve perake'tldecı- 9,30, 11.55, 13,40, 15,25, 1 ı .1 o, beynelmilel atleUerimiz vardır. Balı- ve şöyle devam edeccktı.~·: .. yeni film miiziklel'i (Pl.), 19.30 
d=n \'eı ~~t:n "'mensucattan (Avrupa ler için de yiizde 15 kar hadleri tesbit 18,60, 20,40, 22,55. . .. J • Geçit resmi, 110. - gulle - .. yuksek, ajans haberleri, 19-45 müzik: klii.sik 

1 
•• ~~ 11 . ki ns .. t olunmu!!tur Konaktan cumarteaı gun erı: 100 _uzun, 800 _ dısk, 200 - uç adım, program koro ~f. Mesud Cemil. mnıı) ~-uzu-c e 

1
• pamu u rne u ... a s • 9 15 14 3· 17 3- 19 •,v 9 1 40 D rlanın Do"~nolcülere 1500 · 't k 400 5000 Balkan - - r · · ... atış.la;ınclan da yüzde kırk kar alı- Tuhafiye ~yası uatışlarınd~ top. - •· . • •' ;,, • • 0 • ,. ,), - ' • a o - cırı - sırı-, • • • 20.15 radyo gazetesi, 20.45 miizık: 

rt kt tancıya yüzde 16 ve pernkendecıler ıçın lncıraltmdan. • bayrakları. ' saz eserleri. 21.00 konuşma (mem-
n. I~kıiül. dantel tül. tül veya dantel lüks adde~iJen çeşi~lerd~n kadın çan- ıı,55, l G,~O, 18·40• 2o.4-5. 22•55· mes~ı~ . S~y.ı h.esabı. ~.öyJ~ ola~tır_: .. - le ket postası). 21.10 temsil, 2~.00 n.1iı 
fızcrine brodeler, ı-:im islemeli düz ve taları, eldıvenler, ıpcklı çamaşırlar. Konaktan.:. - Baş tarafı 1 mcı sahifede - .. Bı~mcı 5, .ıkı~cı 4, uçuncu 3, dor zik: radyo salon orkesh·nsı ( vıolonı~t 
dekli lamalar ipek k~difeler hariç- robln.r, şapkalar, tuvalet t~kımlaı,, 9,45. 14,3.,, 18,40. tek Alman, tek italyan var mı? duncu 2, beşıncı 1, rıl~ıncıO; . .. • reciµ Aşkın), 22.30 ajan· hnberlerı. 
•f><: rn ılan ~ıpirimeler, süse ~it sire- hecliyelik madeni ve bnlhir takımları, lnciraltından: General Dögolcü kuvvetlerin, yapı- . Ha~emle:: B.B .. RnsıT, S_adı. Huse- 22.45 müzik: radyo !!nlon orke.ıtraı::ı 
1,1: \.g lfımalnr, ipek veya pamuk or- ytinlü trikotaj işleri. kauçuk ka~.1r e~- 11,5!), 17 ,40, 21,50. ilan vaidlc~r hilafına !.ran~ızlara karşı yı~. Feh~nı, Hıl?11ı, Alaeddın, :Mesud, ın·ogrammın devamı. 23,15 miizik: 
gantinler üzerine işlemeliler ve mahi- yaları, esanslar ve bunlara mun:ı_asıl • 000 

• kulla!1ıl~ı~ını da soylec~kten sonra Snıt. Be!lım, Ce~a1tır. dans mliziği (Pi.), 2:3.25-23.~0 yn -
yeti itib:ıriyle buna benzer biitün ma- eşyanın ,perakende satışlarrn~~ yuz~e F evz1paşa bulvarı ınşaat kenclıl:_rını Fransız bftyragı altında top 000 rınki pl'Ogrnm ve knp~ınış. 

ifatura, eşyaları için perakende sa- 40 ve dıger alelunfo~ tuha!ı)e~ e~l.~- l .,. ı~nmaga. da ye~ etmış, ;nareşal Pcte- K k d x 
t ı lnrrl:ı rfüı.de 50 kar nisbeti tesbit 0 _ ınrı. satl~ıarıı:aa.d~ ::uzde 2a kaı· nı - hazır ıgı . nıı~ kendıterını n!fetm.~ge ha~ır bulun arşıya a a CEZAEVINDEKI KURS 
hınmuştur. MefruRata ait ıpamuk ka- betı tayın edılmıştır. Gümrük önünden Basmah:ıne ıstas- dug~m~, yalmz Do~olcu şe~l-c1111 bu af-
clifeler, goblen, e:-;tefe. perdelik veya * . yomına kadar uzanan Fevzıpaşa hul- tan ıstıfade eclemıy~rek ~ıd?etıe cczn-
clliz ve empirimeli tiiUer için kar had- Ayın son ha.f.ta!nncla İstanbuldakı ,·arının geçtiği yerlere rnstlıyan b1nn- lnnd!r~lacaklarını soylemıştır... Sebze bahçelerinde lfalkevi dersaneleri ve. kurslar 

tli vlizıl-e kırktır. fiyat rni.irakabe kursundan mezun o- lunn istimlak isi sona ermiştir. Bele- \~ışı, 19 {A.A.) - Cebeluttarıktn 
Yerli mensucat satıslarında (ipekli lacak kontrolörlerden bazılarının l:ı:- diye, bulvarın kısa bir zamanda m;ıl- inglliz ba~a~yal.~r!.nı~. baz_ı Fı·ansız hastalık 

komitesinin İzmir c-cz-aevinde açtığı 
derSnnelerin imtihm1l:ll'l bittiğinden 
bugün ı:;aat 18 de diploma te,•zii tö· 
reni yapılacaktır. kumaşlar hariç) kadın ve erkek yün-

1 miı~ tnyin <!dilecekleri haber alınmış- masını temin edecek tedbirleri de al- tayyarclcrını <luşur<luklerı hakkında., Ziraat müdürlüğü Karşıyak.ı mın-
liı kuma satı~larında birincıi el top y tır. lzmir fiyat mürakabe bürosu kad- mu.ıtır. Belediye daimi encümeni Fev- çıkan hnberl~r, Form~sı~lar t:lrrıfınclmı taka ·mda domates· ve biberlerde 
t nncı.ra yüzde on beş, pamuk rnensu- ro u tnk\·iye edildikçe fiyat miiraknbe zipnısa bulvarınııı tesviyesini ve ·yolun resmen tekzıp cdılmıştır. hastalık olduğu ve bir takınl h'3ş~~e- ZABITADA 
<'at satı"~nrınd.a yiizcle 9, ,,, ayni mal- komi yon~n~n. kar~rlar:_ı _mü~bet sn- pal'ke ~1ö%cnm'esi isini mUteahhicle ihn- F." l d" R • terin bahç.clerde zararlar ika .c.t'tık- "t·z·=·=·e·e·sı: 
Jnr üzerındekı yarı toptancı satışln- hada tntbıkmın mumkun me~be te- le ctmışbr. ın an ıga Ve oman !erini tcsbit etmiştir. Ru haşerelerle Orman yangını: _ . 
rıııdn yüzde 6 kar ni.b<-ti tayin edil- mini elde edilmiş olacaktıı·. OTOMOBiL LASTiKLERi yada neler oluyor? mücadele için bahçe sahiplerine a- Menemen kazasının Aliaga nahı· 

· • k ıavlıklar gösterilccelrtir. yesine bağlı Karakuzu köyti Y~kı • ÇÖRÇILIN BEYANAT' Ih •kA • .Muhtelif acenteleı· üı.rafıı~dan şeh- _ Baş tarafı ı inci aahifede - zamı el~ i k' • h?J 1 d ha~tnlık nıncla ve Çukurköyil civarında Sn· ti Br rimize gelirilmis olan bır mık~~r·otO- edilmi5tir. İngiliz hiikiimeti Finlfö1di- B::ıhçel ~mc e bı hse e ~~pl~r'nin li.i _ rımsaktep-e mevkiinde orman yangı· 
Londra, 19 (A.A.) - lngilrere baş mobil Jagti~lerinin evvele~ mur~cant ra Ynpurlarına ruhsntiye yer~ce,._ği ~a- zuhl~r ~d~b· .

1 
a .. ç~a~nıde ~imaları nı çıkmış \'e clerhal söndürülmil~tur· 

\<'kili Çörçil, bugiin Avam Kamara - edip de ihtıy~cını mahal!ı be1~dıy<:le- bul etmiş olduğu şartlara Fınla!1dı~:n ~~m l~ .. ~ ~ t ıı .e~ 1 t "dlrlü· "in<! mii- 12 döniim dahilikıdeki fm1dahklnr 
-.ında beyanatta bulunarak yakın !!.1rk 2 kiti blklrlldl İl- rine tnsdik ettıren otomobıl ~ahıplerın" hükumeti artık uvmağa rnuktedır bır ıçın 'ıl.ı~ e zır,~a rn~ ~a k;ı nahb e- ~·anmıştır. 
h:iclh·~leri ve ~ecek senenin Atlan- 9 1 tevzii ne başlanmıştır. \•ıızh·et:te telftkki ~tmemektedir. r:ıca~\d~tTe1.~!. Km sı~' ' Bıçak çekmiş: 
tik muharebesi iJe deniz miinakalatı klll•t Jlr .ı ~çen sonbahm·dn Finlandiya h!i- ıne 1 ırı mı 11~00 Mer~inlide Muharı-.em oğlu ka • 
hakkında yakında Avam Kamarasın- • Amerika kfımeti Alman kıtalarına Nor\'cçe gı~: sap Jlasanın sebepsiz olnrak IIüsc· 
da heyanatta bulunacağını, fakat umu mek iizere Finlandi·yadan gcçnwk mu Kemalpaşada yin oğlu kasap Hasan ve Abclullnh 
mi menfaatlere halel gelmcm~Ri için Fi at milrakabe komisyonunun tes- - Baş tarafı 1 inci sahifede - ı::na<le ·ini v rmic:tir. oğlu b"aik(' bıçak çektiği RikttYet e • 
bu :son müz::ık~rclerin gizli CC'l!'«!de ya- bit ettiği kar nisbeti h~rkinde, bir -Robin .M:oor vapurunun batırıl- * IOçu" k b·ır harman uanaını dilcliğinde!l yakahmmıştır. • 
pılacağını , öylemi .. tir. hırdavatçının kalay ve biı tuhafiye mn:ı hacli:;esinde Almanyaya karşı Romans adan gelen haberler, bu mc1!1 Araba kazaaı: 

ooo magazasının da yün sattığı tesbit e- yapılan ithnmlar, bu vapurdan kur- Ieketin askeri' hazırlıklara <leyam ettı- ~ 
1 

kaz ısının Ahmalı kö- Alsanrnk şehidler<le Osman oğl 1 Çivi ihtiyacı karşılanıyor dilmiş ve .Yüksek fi.a~le satış_ yapan tulanlann ~apa. muv~~l~tları se .- ğini bild~mektedir. ~inlan?ıyad.a. d~ •.. ~fmÖ~~ş~ö ·ü ~ududu arasındaki .lrab-n.cı Ali. •dareslndeki araba~ ı 
her iki dükkin snhıbı, cOrmu meş- bebi,ylc hafıflemrş degdclııı. All!erı- sefcrberlıge ya.kın bır rnzıyel .ı~cJa,., -:>u.1ı ~ d .. s d .... m arazi: dahilin- Mustafa oğlu Bürhana çnrptıra1·nJ.; 

Son günlerde vilityet ve mıntak-a hud yapılarak adliyıeye verilmi~tir, ka, buna karşı alına~sk. t;:dbırler e~~il~iği. anlnsılmaktadır. . tn?'1~1ıler. ~aı : ~~ 11~ 1~l~u- ~i~ ve G dönüm ka- yaralanmasına selwbiyi't vcrmh'ıtiı'. 
ticaret mfidürliiğiinc bir çok müra - A hakkında yakında nıhaı •\.-:rarını F ınlandırada Alman kll\' \ ~tlcrmın b~ -O. • ·ı . . . gharmn.n edilmiş ar - Karısını dövmüş: 
cnatlar vaki olmakta ,.e çivi istenil- /.nuınga \'erecekt~r. Kaı~ koı~s~lo:-;l~.g~ıın, luncluğunu . iddia ~tn;e.ktedırler. Hatta dar b'.~:c~ııu\ ~iv~rdn bulunan muh- İkiçe-şmelik 55!) ncu ~oknkta e". 
mekte idi Vilayet makamı miiraca- - Bat tarafı biııinci .. hifede - kurtulanların ıfadelerının hulaı:a - P~tsnrno lımıım ıngılızler tarafındnn P~:f a'). - !ar yanmıştır Yangın kici Bil<ll g('çimsizlik ,·üzündPn kll' 
at sahipl~rinin vazivetini nazarı iti- . . D G Ia•,.a hl"icum !-arının hilrlirilmesi için emir ,·eril - kapatılmıştır. Diğer bir habere ~iir€ ~€ ıd cıns ııguçhalkın elbirlig-i ile sön- rısı 40 v~~ında Ki.ibra;·ı dövmfiq '" 
· • rımız eme ve azza ,, . t' d Al d adaları vnziYeti i.izerınclc Jan arma ve • · · • . . . bara -alaıak geçen partiden emrinde · 1 d" y d hü .·. 1· e hul mış ır. . . e an . • ~ .' · · · dil ... 

1 
.. ı··. ıdJh·pye verılrnıştır. 

!.alan b~r m~ktar çh•.inin. haki~d. ihti- ~~ia~:Y;~ ~~n~ ed~~~ii. tuş- 'Sumn~r VelsÖ ~lın~~t~: t;~~~rıle~:~ ~u,,:•a ı!~~ ~~~;;,1~1;~~~;~r aT~~~~~:~ı 1~~~~ ~~.~~ı~l~~;n kuru ot}aro atı!nn y~- Bir d~yak atma had~aeai: A ıt 
yaç sahıplenne tevzı edılmesını mu- man .M.altaya iki defa taarruz yap- nhef?fldhugludnu ~l~~~~~va' kn,...1 ~·d- ~~ntı~l (l~. G.) nık . ıgaralardan çıkt1gı tahmm -edıl- K ç _cıler~ .Ana.art.ılar n-ddo c 
·nfık g-rmilştür ı · t f d · 

8 1 11 
e. · ' "' " · k d' de Ragıp oglu gnzınocu Ken:ın ' 

' u .ooo mış, .tayya~e enmı~ ~r~ ~~ !l~ o~- detli lıir protesto yapılacağı !ahmin Helsinki. rn (A.~.). :-- Finlfınd iy:ı me te ır. Rifat' oğJu Muzafferin bir iş mec:ı>te· 
• • ~enmış , bır tan!sa d~şu~ul.mu~, ı- edilmektedir. istihbarat biirosu lııldıı:ı:;oı·: . . . " - ~ sinden Haı un oğlu Salimi dö\·clü!de· Lıbgada vazıyette tJ.- ger ~~.zıları tahrap edıl:nı.ştır. :--:eyyork, rn (A.A.) - 1ti.m~g:l IIiiku111:1~ m e.~nleketın e.mıııretinı SUYA DUŞUP BOGULMUŞ ri sikayet edilmis ve her ikisi 1ınkkıı1· 
ğ . :ı.ı•ı_ -IJ. Bütun bu harekata aştırak eden değer menbalardan haber verıldıgı- korumak ıçın mudafaa tedbırlerı nl - . . . . "' hk'k t bn ·Janmıstır 
iŞ&& 11' §tHWllr ta.y~aııelezimizd~n döı"dü üsleı·ine ne go~re muhacir ~ıfativle Amerika- mı.slır. F'e,·knlade manena için bil· çok 1 Ödemış kaznsıııın Bır,gı nnhıye~ın- dnKta kı a -a • ş ' " · 

d .. . . · · · · • - 1 b' b - l • k olmuştur Çıft- ız açırma. - Baştarafı 1 inci sahifede - onrneıruştır. .. ya bozguncuların girme ine manı ol- ihtiyat <>fradı sılalı altına çagrı m)Ş- d~ ~1~ o?u m~. ' 3. ası Akdil adında- Kem.ı1paşa lfazmnnm Ham~a (Bıı· 
velce tahmin edildiğinden daha fazla- ~nlara. ıore: . mak iç.in 1 temmuzdan ~vvel ~ıkı ted- tır. . . r ç~ Alım?gl~ Sule,).~an mahallesindeki bn) kü,·iiııde t.:;a oğlu MHstnfn }(alı; 
dır BerJın, 19 (A.A.) - D. N. B. a- birler -alınacıktıı·. Bu ışle meşgul lfolsıııkı. ]!) (A.A.) _._ D. N. B. A- kı şahı~, ( umhuıı~et t 1 .. k .. ·den İbrnhim ,nz• 1·• 

· · · · d · • · • k'I d'l · d · .· · · iintlc bu unan mısır ar asını raman "\~ nı o~ · lngılızler muharebe meydanında Jansın an· olmak üzere bır he\' et te~ ·ı c ı e - )ansm an: C\ ının on : . . t ır. . 
1 

v gjJ JJntu ·ı kendi R,z,ı• 
iki '-'ilz tank bırakmışlardır Bunlar- lngiıiz tayyareleri ça,rşanba ve cektir · Salahiyetle.r mcscle~i hakkında kn- stılamakta iken eskıdenbe.rı .. milp e .ı ~.nşıl tHka c e h l~k 

11 
+..,,_kiI<n· 

J • b . Al . r . . . k.. l kk''l d Al· 1 ld w • • • ha t.alığı ytiıundeu su sı~ c aC'ıl'mıs \"(' a \ mc l •• ·ı dan bir kısmı Almaıı ve italyanlar ta- perşen e gecesı manyanın şıma ı Berlin 19 (A.A.) - Sıya~i m:ıh - rar verme uzere t.Şe ·u e ('n .mc 
1
u ugu ı;aı u • .. _ 

1 
t .· t · b 

1 
Şt • 

rafından tahrip edilmiş, bir kısmı da garbisinde münhasıran rneskfın m.a- filler, A~erikadaki konsoloslukların a_dalnrı .Fin -. S?~·et komill'~i fnaliye- 1 unğının içine diışmuş ve bogu muş uı · a ns anını ır. 
ingilizler tarafından geri çekilirken hail~ ve hastahanelere hilcum .etmış.. kapatılması hakkında AlmanyaI?-ın tıni fatıl etmıslır, • . . • d . ay için ı illi 4 adedi arasıııda oln1a};. 
terk ed;lmiştir. l~rdır. Brernend~ da~ında sar1h şe. - verdiği notaya Amerikanın şimdıye . lzmır beledıyesın en. üzere günde \asa ti hır kamyon ça • 

Berlin, 19 (A.A.) - I>. N. B. A- kılde kızıl haç ışaretı bulunan bır kadar cevap vermedigıni bildirmış - JngılızleT K· d'fekale ve Cumhuriyet !wrulu- lıştırılına ı işi, yazı ışlerı: müdürlü. 
jansı salahi:retli mahfillere atfen bil- hast-ahane} e de bombalar ~tmışlar - Jerdir. ... _ - Baı t.;.ah bininci aahifede. - ~ .t ~ • k i.izcrc 

150 
adet kanepe ğündeki keşıf ve şartnamesi ,:cçhile 

diriyor: . . .. • . du. Bo~b~lar, .. h~stahanenm pek . . . . . A-~ ~olaylaştıra~aktır. 19:35 s.~nesınde guna. onma . . ,. . . . dürlü- bir ay müddetle pazarlığa bırakıl: 
17 - 18 hazıran gecesı muteaddıd yakının.1 duşm~tür. Jzmır ashye ıkmq: hukuk hakımlı- ılk tecrübesı yapılmış, bır muddeıteıı yaptııılması . ışı, ~azı ışlerı ~lu 

1 1 
mıştır. Keşif bedeli 5648 lira, mu 

Almnıı tayyareleri fskendcriyede li- Londra, 19 (A.A.) - Salı günü iinden: 941-940 · Leri çok tekemmiil ettirilmiştir. Ku- ğüncieki keşıf ve .. ş~~rtnamesı veç 11 c vakkat teminatı 
4

2
3 

Jiıa 26 kuruş• 
man tesisatına, dafi batarya. mevzile- Manş denizi üstünde \'e Almanyanın lzmiı· Bornova Arslaıüar so1rnk 27 mandan geçen sene lngiltereye kar- ı7-6-941 cuma gunu .saat_ 16 .ra uza- tur. TaJiplerin teminatı öğleden e'' 
rfııe büyük çapta bombalar atmışlar- i~gal saha~ında 16 diişman tayyal'e- No. da Ayşe Eşiyok vekıli avukat şı yapılan taarruzuq kırılmasının tılmıştıı. K-<:şif bedelı .l9e>O lıra ı~r -vel iş bankasına yatU'arak makbuzl-ıı· 
dır. İyi neticeler alınmıştır. i dütürülm(iftür. \.'ehi)! Akman' taratın dan kocası lz-' bu aletle kazanıldığını ileri sürmek- vnkkat tem mail 14 7 lıradıı·: Ta ıpk c- r.iyle 4-7--941 tarihinden itil..ıareı> 

Londra, 19 (A.A.) - Salahiyettaı· Lefkoşe, 19 (A.A.) - Alman hıy mır ·Bornova be;xıer sokakda .l<'ilo -; !iğin de mi.imkün olnbileceğıni söy- rin teminatı öğleclcn evvel. ış b:n .. a- 16-7-941 ( dahil ) tarihine k::ıdııt 
ingiliz mahfilleri bildiriyor: yareleri, Kıbrıs açıklarında bir .Mısır rınah berber .Necmeddm aleyhine a- lemiştiı-. sııın yatırarak makbuzla~_ıyle a.}'ı~~ haftanııı pazartesi çarşanba ve cıı· 

Garp çölünde.ki harekatta, İngiliz vapurunu mitralyöz ~tevir_ıe ~utmuş- çılan Lıo;Şanma davasını ıııüteda~r • _ C!lilen glin ve saatta encumenc mu- ma günleri encürn'ene rnürac:ıatlatl· 
kuvvetleri, So~lu~un şar~ın~aki i.lk !ardır. Hasar ehemmıye~ızdır. Ya - uava arzuhali suretını .muhtevi da-j Ahki.mı ıah•İye aulh hukuk baş- racllatları. . 20 25 29 3 
h~~ket mev.zılerınc ~1.lmı~lerdır. rahlnr bura hastahnnesıne kaldırıl- vetiye mazruiu mtidlleıa_leyh Jı;tan- ki.tipliiinden : lki bin adet lımir §ehir. rehper~_- Hatay caclclesinin talebe çayırı 
l>üşmanın hücum edccegmı gos~rc.n mışlardır. bula gittıgınden ve adresı malam oı-j Satılacak yer: İz.mir mezbahası nin tabı ve ihz-arı işi, yazı ışlerı mu- .. .. d kö .. , k d 
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tre 

emmareler yoksn da kuvvetler1mız ooo rnauı~ınaan ıwa teıwg ıncıc ecııınıış ı,-alhane karşısında 130 dönümü ih- diirlüğündeki şartnamesi vec;hile a- onun e~ pru;} e a ~r me · ıı 
muhtemel hücumu karşılamak için GELENLER , GiDENLER ve Izmır ve Jı;tanbul zabıtagınca ynp- 1 tiva eden jözcf Leviııin altıda bir k eksiltmeye konulmuştuı. l\f u ·- boydakı şosanın beledıye ta~f~nd.~ 

1 <l,aha ön~de~ .hareke~ ~eçm~l~rı_IJr. .~afı~. Vekale~i su iş.leıi mı~taka tmıan t:ıhkıkattan da ikametgnhı_-'sehim arazisi. ~ıamrnen bedeli l200 lira muyak~at ~·cril~ce~ kes~e taşl~~l-a t.amarı, f~~ 
Kuvvetlerımızın mevzı1erıne donuşu~- ~lu~ettı~ı 'B .. ~ecıp Suver~n ve lŞ da-1 nın l>ulunamadıgından ııanen tebJ:-ı Tcrekıe:ıi mahkemece taşfiye edil- teminatı doksan liradır. Talıplerın 1şler1 ı:ı1il.dür~ügünd:kı k~şi! ve şaı • 
de dOşma~ ~ra!ınd.an o kadara~ mu- ıresı mü~ettışı ABay T~vfı~ ts.~anb~l:'ırat icrasına ve muhakernesinın. 27-~l- mektc olan ölü jozef Levinin ıı-9- teminatı öğleden evvel iş bankasın~ namesı ':çhıle. açık e~sıl1tmey~. k~0 ctaha.le e<!ılmıştır kı, bundan, mıh,:er- dan, l\Hı.nakalat Vekaletı mufet_tış~ 1 ~41 cuma gum.i saat ıo a taJikme kal :J22 tarih .sıra ı64 kayıtlı bir tarafı yatırarak makbuzl1lriyle ihale tnrihı 11ulmuşt111. Keşıf bed.elı H18~ l~ı a 2~ c!lerın huc~~unu beklememek netıce- Bay Cah.ıd Okyar Aydından şehrımı- rar verılerek arzuhal suretıyle dave. Ilayındırh berikli ile düşlcrncnt ba- olan 

7
_
7 

_
1 
~41 pazartesi günU snat kuruş muvakk~t tcmınatı ~49 l·~~~ıtı· 

sı de çıkabılır. . ?~ g!l"!ışler, ~!dm mebusu Doktor 'tıye mazbatası mahken:e dıvanhan~- ğı bir tarafı kasaba demiryolu bir 
16 

dn encümene miir:ıcaatları. kuııuşt~·· ~alapler~n temınatı og al> 
Londr.a, 19 (~.A;) . Habeşıstan- Ş~k~u. ::>ener Sokeye, An kam sulh sme talik edilmiş oldugundan mud- t-arafı çelebi zadelerin arazisi bir ta-, ~O 

25 30 ;, den cnel .ış ban~asına .~:ıtırar~11 da dev:ı~·e f~alJ?"Ctımız <levamdadı:. 1 hakımı Bay. Haydar Soysel An kar~- deialeyhın bıyin olunan gün ve saat- rafı menemen y4jliyle mahdut altıda 
1 

_ Kemer köprüsü yanuıda ı 090 makbuzlarıyJe .. ı.~ale tarıhı ol (l• 
I..okentının 2o . . kılometrc garbın~a bır 1 ya, ~un:hurıyet merkez. bank.ası mu- te mahkemecıe hazır bulunması veya bir ı:ıehiminc 170 lira muhammen' . , kt 

4 
mım:ıralı kah\'eha- 4-7-941 :uma gunu saat 16 da ene 

dUşm.a~! me\'~ıı. alınmıştır. J?ü§m~n Jet'tışlerın.~e.n Bay 1~z~t ve lım~nlnr bir vekıl gôııdermesi aksi takdirde kıymetli arnzinin açık aritırma su_ sa) ılı oıca a. . ·ab- mene muracantları. 
160 ölu, 150 esır, 4 top; 20 mıtralyoz 1 umu~ mudilr muav!nı .B. H~rnı Sa- hakkında muameleyi gıyabiye icra r~tiyıle satılma;:;ına k~rar verilmiş_ ı ne karşısındakı 84, ~6 nıetı e ~m 15 20 26 2 _ 2195 ·e 
bırakmıştır. ı acoglu İstanbula gitmışlerdı:-. kılınacağı tebliğ makamına kaim o!- tir. , ı bnı yol f::ızla~ının .hır sen~ mt~dde.!- ı - 94~ .:rıh fukara dogumlnrı ', 

mak üzere ilin olunur. 'Birinci ihalesi 11-7-941 cuma gü- ılc kirnyn verılmesı, yazı ıı;leı:r m.u- hashıları ıçın pamuk, band, gaz be 
--------------- nü saat 3 te icrası tensip olunan işbu dürlüğündcki şartnamesi vcçhıle zi, lizol, oksijen ve eter satın :ılııı' 

Tavaa aaliye mahkemeainden: altı4n bi: sehim arnzinin açık art - açık arttırmaya konulmuştur. Mu - ması işi bir ay müddetle pazarlığ°ıl 
Davacı 'favas jandarma bölük ku- tırma.')ına iştirak edecek olanlar hammen bedeli 45 lira muvak,ırnt !(' bırakı~ıştır Muhammen l>'edelı 

mandam vekili gedikli çavuş Ahm~d \"üzde vedi buçuk ni ... bctinde pey nk- minatı 3 lira 40 kuruştur. Talıplerın 
576 

r 
6 

k kk t t . ıı· 

Kapalı zarfla eksilme ilanı 

Tire belediye reisliiinden: 
J - Belediyemiz müess-esesi elektirik aıantralı He mezbaha \'e ölü 

nakliye otomobillerinin 941 mali yıhnn ait mevaddı mUşteile yağ ve stopi 
! htiyncatı 11/6/91.ll tarihinden 1/7 /~41 tarihine kadar 21 gi.in mli<ld('tle 
\·c kapalı zarf usuHi ile ekı;iltmeye :konulmuştur. 

' " 

2 - Eksiltmeye konulan ihtiyacatın: 
Muhammen bedelleri Miktarları 

Lira Kuruş 

6525 
2100 

22 
680 

00 
00 
00 
00 

4;; ton 
a ton 

100 kilo 
2ton 

Cinsleri 

Mazot 
3. ve 4 sıfır mnkine yağı 
Gaz 
Benzin 

z 

9327 oo Yekun 
3 - Hınlesi 1 7 04J salı günü saat on alt1da yapılacak olan bu ek~ 

. iltmenin umumi ve fenni şnrtnamelcri ile mukavelename projesini gör-
11:.>k ve bedel ·iz olarak almak i tiyeıılerin ekıı.iltme müddeti içinde her 
gun belediyemize miiracnat etmeleri ve ksiltinye gireceklerin de 2490 sa
j ılı kanun ve şartnamesi lılrifatına göre tanzim edecekleri reklifnameleri 
ııi 117 / 941 salı gUnü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde belediye-
mize tevdi eylemeleri lüzumu ilin olunur. 20 24 2226 

Gürtekin tarafından davalı lzmır Çesi veya bu miktar banka teminat teminatı öğleden ıevvel iş bankası~~ ıra 5 uruş muva ~ ;~ın , 
birinci aziziye sinekli caddesi 1091 mektubu ibraz edecektir. Yapılacak yatırarak mnkbu~lariyle ihale tnrıhı tı 43 lira 25 kuruştur. Tahplerın te 
ok-ak :3 numaralı evde Tavasm ~~- aı\ttırmada muhammen kıymetin olan 7-7-!l.U pazartesi giinii .;aat lG minatı öğleden evvel :iş · bankns111tJ 
zılca bölük ııahiy~sindeJJ Hasan Hu- yüzde y€tıniş beşini bulmadığı tak- d-a cııcümPnn miil'acaatları. y-atırarak rnakbuzlariyle 30-6-94l 
seyin oğlu dişçi kalfası Rlşit Süsle- dirde en çok ar'itıranın taahüdü ba- 2 - Gaıaj sanlralda 4 sayılı de- tarihinden itibanm 14-7-941 (dahil) 
yen nezdinde .A'.hmed Gürtekin ka - ki k-almak iizere knt'i ihalesi on gün ponun bir sene müddetle .kirnya ve- tarihine kadar haftanın pazart'1' 
rısı Hatice Gürtekin aleyhine açı- sonra yani 22-7-941 salı günü saat a ritme.si, yazı işleri rnüdiirliiğiindeki iİ çarşanba ve cuma günleri enciı' 
lan boşanma davasının yapılmakta te icra oluırncaktır. şartnamMi veçhi!~ açık nrtt1rıı~nya ır:ene müracaatları .. 
olan duruşmasında: davalı namına İhale bedeli peşindir yüzde iki bu- konulmuştur. Muhammen .becleh 70 15 20 25 29 2196 
çıkanlan gıyap kararı ikametgahı- çuk belediye resmiyle evkafın 'taviz lira muvakkat teminat~ 5 lı~_25 ku- 941 yılı tebhiratı umumiye içjıı 
nı terkederek ayrıldığı ve hale~ borcu bulunduğu takdirde taviz be- ı uştur. Taliplerin temınatı ogleclen Fomül Kreolin ve kükürt satın -:ılııı· 
nerede olduğu bilinmediğinden hı.- delini alıcı ödeyecektir. İşbu aı ::ı.zi - evvel iş bankasına yatırarak makbuz : .

1 
• Udürl .. ğündek' şaı1 

la tebliğ iade edilmiş olduğundan nin altıclu bir sehmi il zerinde bir hak lariyle iha.Je tarihi olan 7~7-9.~1 pa- ması, s. azı ş~~rı ~ ay ~üddetl~ pi' 
mezkur kararın ilanen t_ebli - ·~ddi~sında bulunanlar varsa ilan ta- zartcsi giinü sa-ai 16 ela enc11111ene nan;E';_sı ~eç k ~ ı~ır Muhammeıı 
ğine karar verilmiş olduğun~a!l rihinden itibaren on beş giin içinde mürac~a·Liarı. .. 20 .~G 3?,, •. 5 .. ~:~~~a 54~al~am muv~kkat teminntl 
duruşma günü 8 temmuz 941 tarıhı- vcsaikiyle beraber mahkemeye gel- Tamıratı mutemadıs e suı tıs le do 

41 
r d t l 'plerin tem·natı öğle, 

ne müsadi~ perşenbe gün.il saat .9 da meleri Iazı~dır. A~ııi takdirde hak~ı şeme, 15.ğım. park işlerinde 1-6-941 den ~~v~' işa ~ankasına 1 yatırara1' 
Tavas '<lslıye mah~emesınde. bızz~t tapu kaydıyle ~nbıt olmaclıkca pa; - tarihindl'n 31-5-942 tarihiıw kadar rnakbuzlariyle 30-6-941 tarihindeJl 
h~zır bu!~~madı~ı veya bar vekıl lnşnrnclan hariç kalacaklardı:·. Satış bir sene miiddetle l ila JO adedi arn- 14-7-941 (dahil) tarihine kadar haf• 
gondermedıgı takdırde duruşmaya hakkında dnhn fnzla mnlQmnt al - d h .. 1 t k .. g"nde tanın p·azartesı· çal'aanba ve cunı' b d d 1 - · · ı h .. hk Rlll a ta. avvıı e me uzerc lı , ~v gıya ın a evam o unacagı gıyap mak ıstıyen er er guıı ma eme • . .. . .. ünleri encümene müracastlan, 
kararı makamına k&im olmak üzere başkitipliğine müracaat edebilecek- V'as~tı 3 tek .yuk ar~b.asıyle luzu~u g 

16 20 26 20 21
91 

teblii olunur. . feri iJAn olunur. h'Bhnde bu bır sene ıçınde ~alnız uç ~ 

l• 
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CSAHlFi :ı) ~O R ZİRAN CUMA 1941 ( 'A N A D O L U ) --------------- _____ ..;....,;... ___ oıiiıiiıııiiiiiiıli---------------..:..-----------------~:-;. .. : .. : .. ::: .. ::: .. ::: .. : .. :: .. :: ... ;:.:: .. :: .. :: .. :: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. ;: .. : ... : .. ::: ................................................................ :. 
~amir Leoıuıaa Amirlifi İldnlarıl lstanbul sıhhi müesseseler arhrma ·ve eksiltme komisyonundan: 

Muhammen fiat Teminat Şartname 
Bedeli 

Sekli 
in i Azı Çoğu Kr. Sa. I..ira Kr. Eksiltme tarihi 

Ekm,.k 730,000 917,000 Kilo i2 76 

Karaman 55,500 78,000 c 60 

Dağlıç 78.000 104,000 c 55 

-~·------~~-~------------~~-
Kuzu 8,800 14,900 • c . 58 

Sığır eti 157.000 214,000 42 

Süt 153,000 185,000 « 18 
·~-~----~~-~ 

Kase Yoğurdu 9,500 16.000 Adet 8 
~~-·~~~-~--~----------~·~-~--: 
Kilo Yoğurdu 10.000 19,000 Kilo 25 

Mutb:ık Yumurtası 240,000 380,000 Adet 2 

Günlük Yumurta 170,000 225,000 4 

Sade yai;'1 30,800 41,600 Kilo 145 

7.ıeytin yağı 20,800 31,100 70 

Zeytin daııesi 9,125 14,650 « 40 

Beynz sabıııı 23,400 ~4.000 ·15 
---·--- -~~-~·~--·~--~ 
Y"şil s:ıbun ] 1,200 17,750 « 30 

Tert• .} aı:tı 4,440 5,!)]5 c 160 

Re~el 4,600 .L>.760 c 60 

Kuru kayısı 6,500 8.900 c 85 

-------~---------~-------~--
Kuru Fa~ul.re (Horoz) 35,300 46,800 30 

.Nohut ~3.920 30,!>(10 c 30 

Pirinç 78,200 l l l,iıOO c • ~7 50 

Ye(;il mercimek 1,000· J,801) < 

Kırmızı mercimek J0.580 16,l:iO c ıs 

--------~-----~--- -~-·------~---
Kuru üzüm 14.600 

Kurn bnmyn 50 

Kuru barbunya 16.800 

19,400 

150 

c 

c 

40 

120 

20 
--~---------.-. -- ----------·----
Soğan 34,500 53,750 c 05 
--------~----~---~..._-~----~--
Patates 80,500 ! ı 1.000 1 .. .. ----------------------·----
Rulgur 41.300 411.800 < 20 ----------
~oda ]6,600 22.200 < 08 

Domat~s ı:ı,nlçası 2,300 c 

----~--~--------------·--~·~---
Tuz 

l\~me eker 

Toz şeker 

Mnknrnn (İrmikli) 

~hriye (İrmiklı) 

Pirinç unu 

21,000 

4,000 

54,400 

26,150 

17.4, o 

4,!150 

2,700 
---·-------
Kııskuı. t 1 rmıkli) :>ı)O 

25,900 < 05 

6.600 48 

82,000 « 45 

35,000 « 36 

2B.67i> c 34 

6,;)50 c 32 

c 30 ------
« 36 ----------·----

8768 87 585 Kapalı 25/6/941 Çarşamba Saat 15 

15189 15 lO l!i J{apnh 2!i/G/B41 Cn rşnmb:ı Snnt 15.30 

2949 75 Hl 7 Knpnh 27 /6/941 Cuma. Saat 16 

1245 00 o Kapalı 27/6/941 Cuma Saat 16,30 

4524 00 3 02 Kapalı 2/7/941 Çarşamba 8aat 16 

3() 1 f) J 4 2 42 Ka1ıalı 2/7 911 Çarş:mıh:ı Sn:ıt 1 ii,RO 

1013 ;j5 o Kapalı 2/7/941 Çarşamba Saat 16 

• 

5 97 'Kap ılı 4 7 !111 f'uma ::iant ı:; 

.. 

2983 ~l l !)9 Knpalı ('umn Saat 16 

. . 

1 
l.'11 ::7 o K l :ı lı !l 7 !Hl r:ır~:ımhn ~n:ıt 1 !l 

- , 
irmik 900 l.150 c 30 

~===========================:::::::=====-·-=-==-=-=-==-:---::----=-=-~-~:-:::;:===-~---Heyaz peynir 15,000 2 t,850 c 50 

Kaşar pe;pıiri 2,900 i>,900 100 
===.:-====:::Z::=======~============== 

16 J 374 :rn kaımlı !> 7 !Hl Çnrş:ımbn saat 

S1hhı MiiP.:::.C's!'I rin 1941 ,\foli yılı ihtiyncları olbnbtnkı ~artnnnıe w• Xliınuııeleri V<.'<:lıilc eksiltmeye komılnıııştm·. 
1 - Eksiltn C'ağnlOJ!IUll<ln .'ıh hat ve lctımni • 1 unvnnet ..'.\1ücliıı wırü b:na:-ıncla toplnıuın Komisyonda \'flJ)l)acaktır. 
2 - El,siltmeniıı Şel,Ji, gün ve "natleri, • ı.uhammen fiyat, muYakknt garanti mikt:ırl:ll'ı knrşılnrındn gö terilmiştir. 
3 - Kapalı znrfla y~.pılacak ekı-",tmeler için ıhalc saatinden bir ş:aat e\'\·el istekliler teklifi hnvi ve ağ-lı mlihiirHi znrflarını mnkbuz nrnkabi

Jinde komisyona ,.<.'rm'-lerı lazımdır. Mt>ktuplaı c'la teki• f olumın f iyntlnrın hem y:m hflıı de l'!'ıkknmla ynzılması kanuni mecburiyettir. 
4 - tstekliJnr umum nıiiesl'<'seli'rin bütün ihtİj fıÇları \ .'·a bir Miieı--:e-:cnin bir ş:ırtı1nnıe dnhiliııdc bulunan l.ıüllin ihti~·açlnı·ı için t('kfift.-. hulu

nacnklardır. 

ht<>klik r 19..11 nlı 'L'i :':-r>t odası \tsiJ,n.sı~ P 21!'0 '!'\ılı kı.mndn yazı•: W'~ilrnlnr vc> mm·:>' ! .. it :r:ırn!1t: makbuz vcra H:• ııka m('ktıınla1·m; 
kapalı zarfların içerisin<' koymaları lfizımdıı·. 11 20 (4376/2120) 

lzmir ziraat mektebi müdürlü
P"ünden: 
Bu sene ınektebimize parasız leyli 40 talebe 

alınacaktır • 

Mektebe girmek için 
ıı) - Oı t.a mektep mezunu olmalı. 
b) Yaşı on dokuzu geçmemiş hulunmalıdır. 

- Mektebe girmek istiyenler 
Ortn mckt<-p <liplomnsıııı ,·era tasdikli suıxıtini , e uu diplomn~·n esa:

ol:ııı ders 1ıotl,arını, hüviyet cüzdanı veya tasdikli örneğini, zirant i.~le
l'İne tnhummiilü olduğuna dair .sıhhat rrıponınu, aşı şuhad~tname:;ini, 
hüsnühal var:ıkasını, :ırazi sahibi olduklrırınn dnir vesiknlarını, :ıltı adet 
fotograflariyle birlikte bir istidny:ı ekliyer<'k mür:ıcaat Htzımdır. 

1sten<'n bu vesikaları noksan gönde~i!nLr \•cy:ı tasnifin yapılacağı li> 
ağustosa kadar t.amamlamıyanlar lrnlıul olunmıyacklardır. Knyıt \'e ka
bul muamelesine l tem1'rnz !l41 tarihinde lınşl:rnncak ve l 5 nğu . .,tos !>41 
uk!5amı nihııyet verileccktiı-. Tasnif neticesin<!" lrnbul edil<'cek talel~lerin 
isimleri 20 nğusto~ 941· de İzmir g:ızeteleri ile i!:in edilc~ktir. Mektebe 
kabul olumın talebe, öziirsiiz mektebi terk eder ve mezun olunca hiiku-

lzmir 2ümrükleri baş müdür
lüğünden: 
160 lir:ı kıymeti ınuhamınineli bir :ıdet elma. taşlı p:mtntifin y:ıpılnn 

müzayede. inde alıcı ı çıkmaclığ111dn11 ~atışın 30 haziran pazartesi günü 
.:;ant on beşte kuyumcular içinde yapılacağı ilfm olunur. 2190 

M. M. Vekaletinden: 
l - Kırıkkale San'at Gedikli, Ankara Musiki Gedikli ~ıerzifon 

Gedikli Oı·ta okullarının yalnız birinci sınıflarına ve Kayseri Gedikli orta 
okulunun her üç sınıfına !>41 EyJUliinde başlıyncak.9·11 - 942 ders yılı için 
talebe alıııacııktır. 

2 - İsteklilerin Türk ırkıııdaıı olması, kendisinin ve ailesinin kö
tü hal ve ş<ihret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
rapılac:ık seçme sınavında muvaffak olması şarttır. 

3 - 'l'ahsillerini iki seneden fazla terk etmiş olonlar, yaşını bü
~·ültmliş wya kliçültmüş olaıılnr, yaşları, boyları ve ağırlıkları Askert 
J .. ise ve Orta okullar talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul 
cıluııarn:ız. ... 

- . 
':ıe1n--.eıe•11•••1111111111ıeın1111111111a1•1•111aııa1111aııııH1111111111 .. 1 .. 11111111 Uli lllı•l 11'' 1111111• 

frnıir levaztm amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna altı kuruş yirmi beş santim tahmin edilen 

(1,606,000) kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usu1iy1e eksilt -
mızye konmuştur. 

2 - Eksiltme 2 temmuz 941 çarşanma günü S"Rat on altıda izmirde 
kışlada izmir kvazım amirliği sntın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 6 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 94063 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 598S liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . . 
6 - Eksiltrne)'e iştirak edecekler kanuni vesikalal'ı tcmınat teklıf 

mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 15 20 25 30 

l::mir levazım amfrliiii satın almcı komisyonundan.: 
) - Tahminen beher kilosu 7 kul'uştnn 400 ton kuru ot kapnlı zarf 

usuliyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli -28000- lira olup muvakkat teminatı 2100 
liradır.,, 

3 - Şartnamesi komi.s.roııurnuzdan verilmektedir. 
4 - İhalesi 2/7 / 941 Çarşamba giinü saat 16 da. Geliboluda Eski şu

pe binasında komisyonumuzun bulunduğu rnnhaJde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin mezkfır gün saat 15 e kadar teklif mektuplarını ko-

misyonumuza. vermeleri. 16 20 24 28 

lhnurb<>y askrri satrn almcı komü~ııonu11da11: 
Umum Kati 

Cinsi 

Saman 

Mikt:m 
Kilo 

ı:ıo.ooo 

Tuntarı Teminatı 
I .. r. Kr. Lr. Kr. 
1230.00 186.00 

Miinakasamn 
Şekli 

Pazarlık 
Şartname~i-

İhalenin tnrih 
gün ve saati 

4 7 /941 cuma günü 
saat 14 de 

Samnn 13.000 533.00 80.00 Pazarlık 
Şartnamesi 

4/ 7/941 cuma günü 
saat 14 de 

Saman 75.000 3075.00 461.00 Pazarlık 
Şartnamesi 

4 7/941 cuma günii 
saat 14 de 

Snmnn 34.000 1394.00 209.00 Pazarlık 
Şnrtnnmesi 

4/ 7 /941 cuma günü 
snnt 14 de 

Saman 38.000 1558.00 234.00 Pazarlık 
Şartnamesi 

4 '7 /941 cuma günii 
>:aat 14 de 

Saman 23.000 943.00 141.00 Pazarlık 
$nrtnamesi 

4, 7 /941 cuma günü 
sant 14 de 

Saman 50.0ÖO 2050.00 308.00 Pazarlık 
Şartnamesi 

4/ 7 /941 cuma günü 
saat 14 de 

Saman 32.000 1312.00 197.00 Pazarlık 
Şartnamesi 

4/ 7 / 941 cuma günü 
saat 14 de 

---~~-----~ •. ---~-----~------~--~~~---~~ 
l - Ayrı ayrı şart.namelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı sekiz 

kalem samanın şimdilik ilk ihtiyacı karşılamak üzere şaı:tna
medeki evsaf dahilinde ve birliklerin ordugilhlal'lna. teslim edil
mek ~artiyle 46 ıncı maddenin :M. fıkrası mucibince pazarlıkla 
usulen miibayea edil~ktir. 

2 - lhnlesi 417 !)41 cumn günü sant on dörtte yapılacaktır. 
3 - İs'teklileriıı belli gliıı ve saatte vesika \ eteminatle.rı ile birlikU! 

Umurbey askeri posta 1837 satın alma komisyonuna rnüra • 
caatları. ~ 

4 - Şartnamesi her ç-ün komisyonda görülebilir. 

20 22 24 26 2178 

lzmir Defterdarhğmdan: 
Satış 

No. su 
Muhammen B 

Lr. Kr. 
713 İkinci Karantina Köprü Muhdes yol 1731 ada 6 parsel 

262,75 M. M. No. suz arsa. 
714 İkinci Kanıntina Köprü Şehit Nazım sokak 1731 !ıda, 

12 parsel 291,75 M. M. bila No. arsn. 
7 IG İkinci Karantma Köprü 1\Iuhdes yol 1731 ada 7 parsel 

252,25 M. M. Bila No. arsa 

63 00 

72 00 

64 ~o 

716 Hasan Hoca M. Belediye civarı Kızlarağası ham içinde 100 00 
3::t7 ada 51 parsel 22,5 .M. M. 46 tajlı Dükkan 

717 Hnsan Hoca .1\1 • .Belediye civarıııda kızlarağası hanı içinde l 25 00 
337 ada, 54 parsel 31 .M. M. 52 tajh dükkan • 

718 'I'oraman M. 831 ve 827 No. sokak 409 ada 8 parsel 76 250 07 
1\1.1\t. 6 ve 1 tnjlı hanenin 24 te 3 hazıne hissesi 

719 Çorakkapı Bedava sokak 1~24 ada 99 p.-ırsel 80 M.M. 46 600 00 
tajlı ev. 

720 Akdeniz M. Girit hanı içinde 969 ada 16 parsel 6 M.M. 120 00 
10/ 51 tajh dükkan. 

'i21 Akdeniz • ı. Girit hanı içinde 969 ada 6 parsel 4,25 150 00 
1\1.M. 10/37 tajlı dükkan. 

722 I\:lıruçay M. 1544 üncü ikinci sepetçi sokak la82 ada 3 
parsel 77,25 M.M. 6,8 tajlı arsa. 

723 Kuruçay M. 1544 üncü ikinci sepetçi sokak 1382 ada 10 
ıı:ırsel 42 M. M. 20 tajlı arsa. 

724 Kuruçay M. 1544 iincü ikinci sepe~i sokak 1382 ada 7 
parsel 143,26 M. 1\1. 14 tajh arsa. 

725 Kuruçny M. 1544 üncü ikinci sepe~i sokak 1381 ada 18 
paı·scl 42,50 M. M. 5 tajlı arsa 

i26 KuruÇfiy M. 1544 üncü ikinci sepetçi sokak 1382 ada 9 
parsel 39,26 M. M. 18 tajlı arsa 

i27 Kuruçay 1\1. lö33 üncü Emin~y sokak 1381 ada 11 
parsel 248 l\1.M. 10 tajh arsa 

728 Kuruçay ::\1. 1551 inci ~l'ef sokak 1379 ada 17 pars-el 
17 :\I. M. 29 tajlı arsa .. 

20 00 

11 00 

36 00 

11 00 

ıo oo 

60 00 

12 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin parn ile 6 G 941 tarihin· 
tlcıı itibaren 17 gün müddetle mtizayedeye konulmuştur. İhaleleri 23/ 6/ 
tl41 tarihine müsadif pazartesi günü saat on b~ştedir. Taliplerin muham· 
men bedelleri Ozerinden yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak ye\·· 
mi mczkurda milli emlfık müdürliiğiinde miite~kkil ~atış komisyonuna mii 
rncnatları ilim olunur. 6 20 2045 

lzmir silah fabrikası müdürlü-
2ünden: 

metin veı diği memuriyeti kabul etmez:::e kendisine yrıpılan nıası·nfüırı 
temin edeceğine dair noterlikt~n musaddak bir genet \"''ı~ceklcrclir. 

Sağlık fişi örneklerini Ye claha fazla iznhnt ulnı:ık istiyenlel'in vilayet 
.1.iraat miidiil'liiklerine miiı ncnat ~tıneleri lifm olunur. 

_.J 3 17 2225 

1 - 941/942 yılında yetiştirilmek üzere 18-6-941 gününden iti
baren 31-6-941 gününe kadnr çırak kayıt muamelesi yapılacakbr. 

2 - İlk okul mezunu olmak ve yaşı on sekizi geçmemiş olma ı, 
tnm sıhhatli ve jyj ah!Uk ·nhibi olması şarttır . 

~~~~~~~~~~~ı~~-~~lı~~~~~~-O~~~-t-o~r-·~~~ı 8 - Talipler ihtiynçilnn fnzla olduiu ~kdirde 7-7-941 güniinde 
Halia Ze•bınyaiından mamal yapıhıcak yazılı imtihanda ehliyet gösterenler tercih -edilecektir. 

4 - İsteklilerin 10/Haziran/941 den itibaren bulundukları yer-. 
ferde Askerlik şubelcrinden diğer kaydükalıul şartıariyle müracaat yol
iarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabul kağıdlarını en geç 10/ 
Ağustos/ ~l41 tal'ihine kadar Askerlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 
•ıkullarrn müdiirlilklerine göndermeleri ilan olunur. 

8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 

lzmir defterdarh2ından: 
Em er T knndın milli emlflk salış IX'deli borcundan dolayı haciz edilen 

Alsancak Atatürk cadd0 sinde kain 364 sn:yılı ve 17500 lira kıymetindeki 
otel binası 21 giln müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 15 tem
muz 941 ~:ılı gUnO snnt on beşte vilayet id:ırc heyetine müracaatları. 

- 20 27 3 10 2170 

~ Behçef Uz Ru husustn fazla rnalGmat almak istiyenlerin fabrikaya müracn-at 
Ömer Muharrem etmereri. ı1 20 2s 2221 

Çamaşır Sabunu 
, TOPTAN KILosU 

38 Kuruştur 

Çocuk Hastalıkları Çamaltı Tuzla müdürlüğünden 
Mütehassısı Tuzlnmız için 5 ila ıo yaş arasında araba ve yük taşımak için 6 adet 

Hutal&nm ıı,so dan bin tad&r beyrir pazarlıkla satın alınacaktır. 
Beyler IOk•imda Ahenk matbauı ~ İl~UJerin hyvanlariyle birlilrte 80.6.941 Pazartesi saat 14 te Mildür-
yamndf Ub!l sdsı " IUf(lmilzde milt~ıekkil komisyonda hazır bulunmalan. 7 14 20 (2084) 

er. 




