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RADYO GA 1 ETE5i Hu~~si muh~sebe teş- l=n•D!i 
inanmak kıla ınd" kı ıs ahat 8,00~~o~?.!~~.o';Ra~;~~berleıL 

Siyaset dihı) a
ımn bug-ilnldı 'H

ziyeti . ö~ 1 diı·: 
Balkanlarda 

şı uysallık göste- 8,18 müzik: Hafif pnı·ça1nr (pi. 
rirler e Ç"'ko ln- ORHAN RAHMi GÖKÇE 8,45 9,00 (lV kndını - vemek liste'! 

1':den \'C GPne 
ral Dill'in .\tina
yı ziyareti A i
man n kerleriıı iıı 
Bulgnri-tam i _ 
galleri ,.,. niha
yet, lngilt "renin 
Bulgaristı n!a si
ya ·i mün.1:.ebet
lerini ke. ~" İ\ le 
neticelenen Bal
kan iyn. i \'nzi
yetin>n bundan 

---x:---
lngiliz elç'sinin Bulgar 

vakya vazi~ etine 1 Yenı· çalışma a 1 1 k ? 12,SO program, 12,33 müzik; Berabet düşecekleri fik- lnanmrığa çok muhtaç olan beşeri- D Si O aca • knrışık şnrkıtar, 12,50 ajans hnberlt-
rinded · er yet, inanma imkanlarının topyekun Vilayet Umumi meclisi, bugün saat 14 de Vilayet salonunda topla- ri, 13,05 rnUzik: Karışık şarkılar prôl 

Moskovada Bul iflas ettigi bir devirde yaşıyor •. Bi-ıl nacak, büdçe üzerindeki mesaisine devam edecektir. nınıının devamı, 13,20 14,00 mil-'• 

Başvekiline cevab~ gııristan hakkın- !"i\Z da ahlak ve ruh arasında doğup Geçen toplantıda 1939 hesabı kat'i si müzakere edilirken Hususi mu- Karışık program (pi.)• 18,00 progr• 
da ne ı edil"n teb- ynşıyan veya öl n bu his, düne kadar hn:ıebe talı kkuk şubelerin "n ilgasına karar verildiğini yazmıştık. Yap- l 8.03 mtizik: Radyo cŞvhıg> kuarteti 

---x--- liğ, Yugoslavya- ferdin de, cemİyf'tlerin de hale ve is- tığımız tedkikatn göre ilga keyfiyeti şu suretle olacaktır: (1urnhim Özgür ve Ateş Böcekleri) 
da iyi karşılan- tikbale ait bir emniyet ver"lesi idi. Şehrin muhtelif yerlerindeki tahakkuk şubeleri merkezi bir verde l8,30 müzik: Radyo meydan fasbt Yugoslavganın vaziyeti, 

Afrikadaki Alman te
şebbüsleri ve uzak 

Şark ihtilafı 

mı tır. Bulgnris- İnandırmak da bir borçtu, inanmak toplanacak, tahal.kuk memı.ır v,. katipl ri, hep bir arada çalışac~klar- 19,30 :ıjnn. haberleri, 19,45 müzik: 
tanda bu tebliğin da.. dır. Tehl.~ğ m~murlukları tamnmrn kaldırılacak. mükelleflere tebligat, Solo ~esleri {Karışık program), 20,ı& 
nesredilmemi~ ol- Bugün öyle midir?. inanılmış olan knrakol onlerı ne veva umumi Vf'rlere ihtar ve tPbliğ varakaları asılmak rndyo gazetesi, 20,45 temsil, 21,30 kO-
ması Belgrad bütün ~eyler, muahedeler, vesikalar, suretiyle yapılacaktır. nuşma (iktısad saati). 21,45 mtısik' 
mahfillerinin na- garantiler, soysuz ve hoyrat bir harp Lagvedilen t bliğ memurlarının erine aagari orta mektep mezunla- Hadyo ·alon orkestrası {Violonist Ne-
znrı dikkatıerini sonr sı prensibinin çamurlarına düt- rından .olduk a ,'yi ücretle tahsildarlar konulacak, bekaya ve haliye ver- cip Aşkın idare inde), 22,30 ajnns ıa--

onra alacağı . af. 
ha, bütiin alfıka
yı iizcrind" top
lamı bulunmak-

cclbetnıiştir. müştür. Bu bataklıkta mezarsız ya- gi tahsılatının .rtırılması için esaslı tedbirler alınacaktır. berleri, 22,45 mlizik: Radvo alon or-
Belki bu ebeb- tan devlet "'c millet ölülerine bak- Tahakkuk 1 murları, merkezi bir yerde toplanınca Maliyeden ke. trası programının devnmı, 23,00 vauaand Vi'İUI döndü le olacnk ki, • fos- tıkça, artık ,·nanmanın, onu taşıyanın devralınmış olan vergi kayıtları ıslah olunacak, tahakkuk işler! daha müzik: Dans müziği (pi.), 28.d 

Y kO\'a radyo ,u, teb knfasında patlıyacak ve kurulmus süratlc bitiril cek, işleri biten memurlara, diğer fubelerdeki miitera- 2:3,30 ) .uınki progrnm ve kapantf• 
tadır. !iği üç gececlenberi Bulgar dilinde bir saatli bomba halinde bulunduğu- kim i ler gördürülecektir. Bu :ıuretle tahakkuk işleri de yoluna kon- z· A X 

Sofpclnki f ngiliz Ortn elçi-.i Ren- neşretmckte devnm ediyoı·. nu görüyoruz. muş olacaktır. rı.B/T ADA 
\

1 'lZl0)'ntı'n 11cznkctı' ."Cl>e'·ı')•l.•- ·vtı- inanmak, güzel bir şeydi. inan- _ • •·-·-·•·•·•·•·•·~ dcll, Bulgar Ba. ,. kili Filofa ·:erdiği • ._ ~ u - ı -v.• - - - - - - -

l Al 
mo.k, be§er saadetinin, beşer teselli- p 

1 
Hır~ızlıkla1·: 

notada Eıi.rn i mllnasebetlerin inkıtaı go ·la\yn krnl naibi Prens Po · - sinin esa.cı idi .. Fakat dünyayı tutuş- sı·r hey' et 0 ı•se ateş eden hakkında u sebebleri ileri ~iirMüş- manya hududu ch·arıııd:ıki koşkiin- turanlnr, onu da ruhumuzdan, idra- Balçova köyünde Bahçe.arası ~ 
tiir: dt!n Bclgrnclu don mü tür. kimizc!en çalıp götürdüler. Şimd' ise d kiinde Hulusi oğlu Ömer Özgüre a am dükkanın kapusunu kırıp giren belit" 

ı - Bulgaristan. . ulhun korun- Saliıhi)etli mahfillere göre Almakn_ ~n~~':n:::~\\i!i şey.=, artık başkasına IDHALAT iŞLERi 1 ÇIN BU· siz bir hırsız tarafrndaıı 7 kilo köY~ 
ma-inı bahane ederek Alman asker- ya, ancak Yugoslavya ı ini ha~letti - 4 kilo halk sigarası, 11 kilo tütün ..... 

Kendimize gelince; o başka. Yer- cu· N ANKARAYA GiDECEK en :-;onra Yunanbtan i,b le mo.::gul den göğe kadar inanabiliriz. Polisin mukabelesinden ~kilo ucuk çalınmıştır. Hırsız araJll-)erinin Bulgaristnııa girmesini k~ bul 
etmistir. Halbuki İngiliz hükumeti
nin kanaatince bu ulh. mihver de\'-

olncaktır. V ,._ böyl"' bir ,·nanca hem hakkımız İhracat V<' ithalatçı birlikleri trmu- l' or. . .. ~-.& 
Söylendiğine göre; Alman Harici- vardır, hem de ihtiyacımız.. mi kfıtfü' B. Atıf İnanın rei liğinde sonra yakalandı *. ş hıdler n:evkıın~e .150~ UDi"" 

.ve nezareti. Yu"'oshl\'.\'n mesele~ini ORl_2AN RAHMİ GÖKÇE idhalat birlikl 0 ri ıX"ıslerinde.n miirek- ,-.. , . . - ~ . D.emırh.n. ne. sokngında I~mın oglu şO;.J 
Jeti rinclen baska kim e tnrafmdan b -ı - l \\ elkı "'ece Te•\llcıkt" tın1u11ıı e' I 1

•• B B H ._, · hııllcdiııce Yunan mesele ini kolayca kep bir he) 'et, bugün Ankara va gide- 1 . • dbk' 8 ..• ı-~1 . "'k ~ d h 1 ru \e ·.ıı.U'ı aşnrnn, · üseyin za. 
tehcli<l eclilmem"kte idi. bitireceği kanaatindcdiı·. Ancak Al- 1 kf · · C"ı ara m n 1 urme ı · 0 agın a a - Akclemırin teneke dıvarmdan a~ 

:\imanlar, 11ulgar topraklarını ye. manlur şimdiden ele Yunani tan işiy- ÇOCUK ES RGEME KURUMU ce H~\:'cl, yeni tc kil olunan ticar t o- ktı h Z) cbntna v~reı~ btirb~tadis1 .e1 olmu1 ~- rak e\ine girmiş, 27 lirasını çalın 
ni tecaYiizler için bir fü; olarak kııl-ııe mC<gul olmaktndırlar. Buıımı de- KONGRESi TQPLANDI r· it. kfüıthl<' t nıa:n gelecek ,,;e ha- ur .• a ı ac.ı ısmı e~ ı Clıen m· kaçarken tutulmuşlardır. 
lnnmak üzere lıuraya yerleşmekte- lili, Bükrcş rndyoııunda Yunanca yn- ı·içtcn mcm'cketımize idhııl ed'Jecek •;hıi-1, t-ıı~rhoş. ha!.dc ?1r umumhaneyf' * Kahramanlar mahallesinde 
dirl-.r, İngiltere. buna kanidir. pılnn neşriyattır. Çoc ık (l 'İrg.eıne kurum ı tzm:r m 1r- nıt<•nnı 1 :;ipari~i huc;usunda 'vo!·ü e- gırme~ ıstemış. uzcrmde ~abmı:a bu n111n OJtlu .Mustafa Kösen; Tahir 

2 - İngiltere, Bulgaristamn Al- Almnnlnr, bununla Yunan b;rlik kcz'ni11 umumi içtimm akt..dilmi" kt'. "' lundu 'U anla ılım., ''e polı" mrnlaha- 1laticc11in evinde iki gece misafir -.ı, Cc 11 • ) d · k t b ' J k te ı...ı..... .. ~ 
manya il.c isoiıliği yaptığına kanidir. \'I' mukavemetinin kıuılma ıııı i-'tih- iclar• hc)C>ti \e murnkip raporlı rı o-ı Malumdur ld. yC>ni tcşkiliıtla l-ıükfı- de'~' 1

1e a tancn1~ 1 ama.. ~e·rJbuııun- dıgı sırada 15 liralık bir ceket 
Runun delili ele fuclur: dnf etnıektedı'rl"r. kun· ı k t· sv'y> v ı"claı· h , 'etı' ı'"ı'" ... t' · · lh ı·t ., f 1 · lh ı uu unmmı ur. >Unun uzerıne u şa- ve zabıtaca tutulmu tur ~- .. • • • oJ .. .,. ıne ım z a a a <'s. a"ını az ıı. l' n e- h b · · .. ~ " · 

Bulgaristan. ngiltercnin mütte- Vi i hükumeti, bir müddc'ttC"ııberi dil.mi. \ ' C yeni Sl ne bıiclcesi de tasdik el rek pim ndn fiat vükselisine mani .
1
. • ta anc.ı mı çe~erC>k I?01ısın 1~og l'anaın: 

fil.teri olan Belçika, Hollanda \'P. Po- ueyn. !milel politika sahne inin arka o:tııım• stur. olmak , ihth acı koh~' en temin etm •k ~ne dayamış, tehdıd ctmış ,.~ sım~a Alsancakla 1441 inci sokakta 9 J1 
loııya ile müna~ebetlerini diine kn- plfinına düşmi.iştii. Fakat birinci te _ '\ cııi idar he) 'eti azalarıııın inti- i t m. teclir. • lııraz m;ılnrnk tnb~n~a mı polı e cin~- maı·ad:ı Sedad oğlu Şenoral Bedat, 
dar ke .. mediği halde imdi kP meğe rindenbcri Afrika da bulunun Gene- hab<ıtına geç ilmi. tir. Seçirrd"': h bw- r~ ııl~.ı 1 ates ctmıstır. Polı de ncJsı- li kızı Bn. Nüzhetiıı e\ inde elektrik 
karar \ermiştir. ral Vc,·ganclın ansızın Yiı:iye gelme- ka ı n üılüru Haki Erul. cmh'i.k b: ıı- 111 mudafarı~·a mecbur kalarak tabını- tüsüyl ötü yaparken dikkats;·., lill"!lll 

• ofy:1d:ın \'erilen bir habere göre. :si nazarlrırı Frnn!:m a cekmıstir. Ge- k.ı ı muclul'U Sedat Dikmc>n, tic. ret ihracat en. ını <: .kmıı:, 7 .kurşun .. ıkmış~ır. Mer yangına sebebiyet vermişlerdir. 
Bulgar Ba \'ekili Filof: kendisine n~rnl Vcyg:ındm. · .iure-ıal Petene lb · mucliiru ,.tail E·in. diş Dr. \li mıler, L ı· .hu-ınu t.e·aclu~ ~serı ~larak 
notarı veren İngiliz elçi ine. Almmı rnpor ,·c;,mek icin geldiği bildiri!- Halim Bnr r, ıl\'ulrnt Zehra Tt>ğin, llr. Limanda ne vaziyette 7 h~d. flere ı">am;t etmemıştır. Nıhayet -------------~ 
zaf~rinden emin bulunduğunu gö-rt - mt:ktc ise de lıu eyahatin d:ıha .,u- Ali Rıza Cnl n CcFıl Yarkın fiicc tr- ' hadısc)e · elıebıyet \'eren şahı-ı. tutul- ı le::;:)} 
: en sözler söyle.mi.8, <'lçi de kendi~ine miillü sebebi erle yapıldığı tahmin ılan AhnPd t"zlimcii. R ·sat I~..)btclıici- Şt ~rimiz ~i~aret 'e sanayi odno.;ı is- mu:ı. ad:·, ' verilmiştir. ~o rcz:::::! a 
şu cc\'abı ,·ermı,tır: •dilmC>kt"dir. >ğlu i re> hey' fne \<' tuccurclan Sa- t..:t ~tık ~cı:vı ı ~arafından hazırl:mmı x·--- iWI 

• ıu~ olini de Alman zaferinden Filhakika bu ırada A\• 111 kama- di İp'"kçi ... fozaffcr t.:ı·aş. Mu tnfa b.ır Jf.ltatıstıv.e gol'(> ~ub.ıt ayı za~·fmcln Türk san' atkarının 1~U'!"Z_U_M_ı ___________ ~ 
izin karlar f'min görünüyordu! rnsında sorulan bir sual ele bununla Buldanlı mcrk z bankası müclUrii lımnnımızdmı dış memleketJ(lre 

Bunlar, her halde bu sonunc·ı mü- alaknd ırdır. Bir mcbu ; şimali Afri. r·nıif l~an ve kız muallim okulıı vnr 5•40 1,31o lir.ı kıymetinde l3,fl6~. l20 tramvay arabası 
hikatın pek . nmimi cereyan etmedi- knda Knzablankadn Alman zabitle- direu··1 o lı,n an Kerim" Soylu yedC>l, kilo muhtelif .mahsul ih~·nç edilmhıtir. 
ğini gö termektedir. rinin bulunduğu haberinin doğru ,ızalıkl:ırn c;ilmislerclir. Ayrıca 106!.l !ıra kt) metınde 28 baş da lzmir tramvay ve <'leklı-ik <;:rketi-

EI i, bir kaç güne k. dar l hın bu in olup olmadığını . ormuştur. Hariciye 
0 

ha) vnn ihraç olunmuştur. Jhraç edilen nin tıpkı Belçikadan getirilen nraba-
gelecektir. . . mü ... te<ıa·n Bntler, verdiği cpvapta bir madc!C>le>r ıırai'iında miihllll" mil, tarlara ları gibi motorlü bir aı·abanın İz:nird., 

Sofyacla Jngıltere ve Bulgarı tnn müdde t nbcri bir Alınan mü urekc iKiNCi L)SE MEKTEPLER balig olanlar ııo.} lNlir: inşa cdildiı!ini.} azınıştık: Nafıa Vek1·l- --
arnsınd. ki mUna cbetle ke3ilirken komis,·onunmı Kazablanknda bulun- :1,116,769 Jirn kıymetinde tütiın, l .. ti: yerli u-;bılara yaptırılan bu gibi lOG 
diğer taraftan Eden \'e Yunan Bns- duğuı;u, son zamanda da bir takım VOLEYBOL ŞAMPiYONU 1,269,6 O liralık incir, 143000 !iı"llıh .ırabah rın hal<.'n mevcud tram,·aylnr 

236601 1
•
2 

Hkili Korizi ara. ındaki görüşme- Almaıı zabitlerinin buraya geldiğini lzmiı <le < ort a~ dır de' am edegel- palamut, 70577 lil'nlık palamut !rnl:i- tipine! olmak km ıd \'(l aı ti) it' kabu- •)86707 2 
lcr de Ati nada nihnyetlenmisti:-. Nes- bildirmi tir. lan , oleybol maçlnrı 8 na er- . • ı. 4fl3~2~r.ı~ık bakin, ~7G9~ lıı alık liıniı muvafık gbrmiış ,.e bu huı.;u-.a -u l, N 
reeli len resmi tebliğ şö) le hulfı ·a edi- Trablu garba v• hatta Bingaziye mi , ikinci rkek li . 12 !l':..nla , o- susıım, 21..>:::iJ Jır.ı kn metıııde {ıımıln- dnir siı k.,.t direktörhiğune tPlJ'ig~t y: -

0
· 

le bilir: motörlu Alman kıtalnrının geçtiği Jnybo' mph·onu olnıu ·tur. J:i•·inci r- 11.. pılmı-.tır. 7 
1 - E\'\·clii tebliğde. Yunnn a:s- halde Kazablnnkava Alman zabit- : İki ci '· z· 't 1 si cJe: t'çilıı- o • fnsa dilen motristcn başka bir tl<' 8 

kerlerinin kahramanlık ve zaferle- Jcrinin gcç.mesi ay~m dikkattir. i hı 'U lmı ·)ardır. romork, yani ikinci mm·ki araba ins:. D 
rinden hayranlık beyan edilmiştir Bunların, İngiliz donanmasının Ce- ll <bol ,u çl(lı ı. VEREMLE MÜCADELE KON· dilmistir. Yeni ınotri arabaya 1 G 10 

2 - Yunımi. tnn hqkCımeti, yaı·- 110,·ayı bombardıman ettiği sırada 1 1 mım:ıra konmuştur. Bu araba, b.ı hı1 f· 
dımlarındmı dolayı lngiltcn'''e t~- Afrikayn geçtiklcı i anlaşılmakta- Ok llar nrnsı H nclbol maç'~rı <la GRES B TTI ta içinde ·cfcrc çıkarılncaktır. 11 

· ekkiil'lerini bildirmiştir. dır. bu }mftrı ba Jnmıs; maç alakalı geç- ::\1uzakeratımn bakiye. ini ik!ııci iç- 1 ...J... ' INClRı 
:~ - Sonra P.alk:ınların vaziyeti .ı\frikaya geçen Alman mü frezele- miştiı. ~onunda il'1nci li e, zir.ınt lise- timııa tnıik ve t hir etmiş o!an \e-

1 tedkik edildiği \'C harbin geni.leme- ı·inin mıktan malam de~rilse de bun- ,; ıi d< u , k,1r ı LırlE> yeıımi ... ı·r. rem muc:ıdcle c~mi~cti kongrcı;:; w lnı Kısa Haberler 1 Çuval 
mei nokuısından kararlar nlınclığı, !arın, ltalynnların maneviyatını tnk. l\I:ıc;lar her hafta p.ıınrt s: , çar- hafta gene cemıyetnı Beyle.rs0kıgın- _ 

• 4 - Vaziyetin. her vechesin<le İn- \'ij e için kilçük miifrezeler şeklinde m •tın! rı t: <I\ umdıı . , ' h t. ~.ıki b'n._ı ında part_i m~fetti .imiz Ga- ,----------- 1 44o A . .M. Ataman 
gıltc•re ve Yunanıstanın mutabık bu- geçtikleri anin ılmaktadır. Fakat u:ıı:lı m • dır. D li\ okt·ır. lıp Bnhtıym Cokerm rıyasetınd<> top-

14
2 Y. 1. T:ılfıt 

lundukl:m bildirilmiştir. ı bunlar İngiliz kıtulnriyle tema~n geç. · lanmı , müzakt r Jer ni sona erdir- * \'"layet \'eterint.>r muclurii B .• ·,ı- 35 H. Le\i 
Bu re--m'.i tebhğden onra Eden, tiklerine gore pek o kadar küçük Jzmir _ Adana /r.an mi tir. zım 'P)gur S 0 fcrihi:ar kazfün dahilin-

Yunan milletine bir hitabede bulun- müfrezeleıı de değildir. Maahaza ne . Kongre; geçen . cnel+i m~ aij i tak- d~ ~ r köj:dc. lı.ayvanlar~a çık.an .h~ - 617 Yekfüı 
muş. Y~nanlıların lrnhramnnhğını se- de ol a bunlar, bu cephelerdeki İngi- Konsolosluğundan: d.ı· el rek ,.ki idare h y'eti ııe e~ki tnlıg-ı letkık ıçın mahnllınc gıtnıı,tır. 130!J02 E ki )ekun 
na tmış, zaferler kazanmış oldu kin- liz kll\ vetlerine karşı ko\'acak vnzi- , . • f . . mu rakipleri ıwnen tekrar intihnı> et- * Ka tamoni mebusu BE. Rızrı 
rını bildirmiş, Yunnnistamn lngilte- )·~tte değildirler. • lnı ıl.ınla ı.ın tabaalarııı.ı Lı!dı- mi rr. Kı} m · tli bir milli te "kkülü- Saltuk, sıhhat ve içtimai mum enet w- 1315lfl U. yekün 
rt> ile birlikte harpte de,·am kararını Almanların Afrikaya şu nrnksad- ı ilir ki onlardan .biri. pa-;apı ı·tuı.u I miı.z olan cemiyC'te nıurnffnkıye~lt!r eli- k_fdeti .müfc.ttişi. J>r. Fnik ve milli em- ZAHIREı 
bir kere daha 'teyid ;eylemiştir. larla f:"('Çtikleri tahmin edilmekte- ka) rı eder~ keyfıyetı \'e pa-.aı,or- lerız. lak. mufettışlerınden Me~~ed Şer~f 

Çuval 

100 S. Stileym:ı. 
G P. J{lfırk 

K. s. 

26 50 
2:3 

](. s. 

8 

KS. 
67 Bu vaziyeti takip edecek . afhn, dir: tunun ne . uretle zayı olduğunu uç I _... ,... B lıı~ l:tanbu~dan. şehrım.~ze .gelmış, 112 B. pamuk 

bütiin diinyn efkfiıı umumiyesi:ıi iş- l -Dozgun hnldc bulunan İtalyan gün zarfında kendi i in tnb' L .ı . ar o·· L u·· M Snns ınebu .u ~·· Mı~lhnt Şukrh Bleda lO ton P. çekil'. 
gal edecektir. askerlerinin rnanevinıtını yükselt- n ı un lstııııbuln gıtmışlerdır. 250 Ç. kepek 

Alman ask rlerinin, l'unan hu- nıek, • • duiu I~on olosluğa ve eıı )nkın polis 1 ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dtıdlarnın doğru toplanmakta devnm 2 - İngilizlerin bu cephelerden da "resine hnoer vermelidir. Ege li:se i müdtirli muallim Bay T s· T 6 
ettikleri gel~n haberlcı·den nnlnşıl- ba ka > <>rlere kuvvet ayı1'mnl:mna Bulundugıı ~ rdc 1\onso.o,ı.. ne Kemal Şnkirin bncanağı ,ırkndn- ayyare IDem&Sl el. 364 
maktadır. Almanya, siyasi ol un, n - mani olmak. bulunmndığı takdirde derhal "mni- 1 .. ımız C'nvicl Turhanoğlunun cniş- Bugün büyük ve muhteşem program 
kcr~ olsun her !e ebbüstcn evvel Bul- lJzak şark \aziyeti, artık tavazzuh /t>t müdurlugune muracaat mü- tesi jandarma )arlıa) lığından mii. 
garıstanda nglamca yerleşecektir. reler ıribi olu,,•or. Burndn Çin, Fele- 1 · ı S O ı ı ~ ,.} kt'llefti·., te rnıc akıp ztürk miiptelfı ol-

A man arın e\'\'Clii Yugol!la,·ya ınenk Hind~ tanı me eleleri, Sovyet- duğu hastalıktan kurtulamıyarak 
uzerin?"' bi_, ~areke'te teşebbüs ede- japon ıhtilafı, Ilirmanya yolu mese- P:ı:s.ıportunu bulmağa muvaffak 
ceklerı tahmın olunuyor. E\velden- leleri 'ardır. Son zamandn had bir ol.ımadığı takdirde otuz uun ~arfııı- I cliin \efal ettıgini büyUk bir tees-
Lcri \'aziyeti nnzik bulunan Yugo - ekil alan Siyam , e Eindiçini ihtilii- da poli" t.t·dıkile birliktl' kedi) eti surle l'ınber aldık. 
lavya, .,.imdi daha nazik \'aziyettedir. fında \'i i Fran a ına H indıçinidc k 1 1 1 t• ş h h" · Cenaze i bugün Knrsı)·akadu 

Yugo. lavyanın toprak fedakfırlık. Lau a ve Kamboç eyaletlerinden ba- f'n ) '1 ııı ran e\' e 1 a enııa hl • 
!arına kat~anma mı ist.iycn bir ziim- zı yerler terkini japonya teklif et- t nıünw. sılligin • bildirip pa,;aportu- , F'uhrecldinpaşa cnddesinde 36 mı-
re ve) a bır kaç zümre \'ardır. Mih- mi._ ti. \'isi, bunlaıııı vermek i"temedi, nun tC>cdidiııi istemelidir mrırnlı evinden kaldırılarak saat 
,·er, Bulgaristaııa \'C galip ihtimale Am rikn da kendisini tatmin etti. 1 Ak i t.ıkclird, onların ·~ c>ni pıı n- on bir buçukta Soğukkuyu cam in-
göııc, Macari tana, Yu~o~la,·yadan Fakat japonyn, bir ültimatom v~rdi, ırnıt hakkrndaki dılukleri knLul de namazı kılındıktnn sonra So-
toprak parçaları vadetmıştır. bunun müddeti henüz bitmeden Vi ·i -

Yugoslav hilkfıme·ti erkfınının, Yu- teklifi esas itibariyle kabul ettiğinİ ı oluıımıyJıc:ıktır. No. 831 gukkuyu A ri kabristanına def-
~~ lav. toprn~lnrının parçalanması bildirdi. Yişi Fran asının boyu:ı eğme ~ _ ııedilccektir. Al'kadaşlnrımıza ve 

Ses kraliçası Di/bef 
Deanna Dur bin 'in 

son eseri 

ILKAŞKI 
Ayrıca zengin ila• 

veler: 
Oyun saatları: 

2-3,30-5,30-7 ,30-ıçın mıhverin her tiirliı te ehbüs!eri- si ihtilfıfı belki de halleclecck'tfr. fa- sine tnknrnk , e oradn ü ·ler tC>darik merhumun kcclerdide ailesine tnzi
ne karı;.ı mukavemet azmi ktı\•vetlcn- knt bu me ele, Uzak şar.k işlerinden ecl ·rek İngiltere \'e Ame!!:ka "ci!I dıı- Y tlerimizi sunar, merhuma Tan-
me~tedir. • bi~idir. Japonya, kendic:ine karşı ha bii~ i.ık mc lelN· çıkaracaktı ... \'e rıdnn :\iağf ret dileriz. 9,30 

1 ugoslav e1·kn111, Almanyaya kar- mııınct altında kalacak S!yamı, ı>e- b . imdilık bir hazırlıktan ibarettir. -

• ~111111111111111111111111111111111111111111111llllll111111111111llllltlllllllllllll1111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111ıınıı1111111111111il111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111IJ1il1111111111111il111111111111111111iMllll11111111111111111111111111111111111111111111111111 = •• 
~ ELHAMRA idaresinde milli kütüphane sinemasında BUGUN 
----------------= ---

Bütün lzmirin At~k Olduğu 
İLAHI BiR CUZELLİK 

HEDY LAMARR 
ve .sinemanın en kudretli erkeği 

ÇILGINCASINA SEVENLERİN FİLMİ 

BU KAD N ENiMDiR 
SPENCER TRACY 

~ TÜRKÇE SÖZLÜ 
~AYRICA: Dost 1 ngilterc haı·iciyc nazııı EKSELANS ANTO.ı TY EDEN ile impcı , torluk genelkurmay başkanı GENERAL SİR JOIL • I>İLL in Adana w Ankııraya g !işleri ve ynpılan muazznm karsı lama 
=: tekmil U!ferruatb le 'I'ÜRKÇI~ izahlı olarak 
5 FOKS JUR. ·AL da: F~n son \e en mi.ıhim HARP haberleri \'e diğer haberler. 

5 'EANSLAR: 2,15-4,30-6,45-9 ela. C'umnrte i ve Pazar giinleri 10,30 ve 12 de bn lıyacaktır. 
§ DİKKAT: Haftanın bütün gunlcrind ilk seanslar VCU.Z HALK MATİNELERİ dir. Fiatleri; 20-25-30 . 
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7 MART 194} CUMA 

Ganstervari bir hadise GAZiANTEP ViLAYET 
MECLiSi (tll~ŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE } 

kı B. Sırrı Eıkan tarafındı .ı bizzııt 
ık onmuş ve hırsızın bulunmnsı için Gaziantep, G (A.A.) - Antep v'la-

.1 tertibat nlınmıştır. • yeti uvıumi meclbi, bugün son toplnn-
'ıtl.abıt.1, h;r:;ızı izi üzerinde araş- t~. mı ~~n~mış YC vali, k.ısa .bir nutuk 
.. trın yaptıgı sırada Bn mnhmıe rnev- so~·lpmıstır. 1941 senrsı Lüdce::ıi 470 
wde Selçuk otelinde oturan t~tan- hin lira üzerinden tanzim edilmiştir. 

~I u l\fustnfa oğlu 17 yaşında snbı- Dunun IBO bin lirnsı 'maarife. l'~ lıin 

1
/ Cemil f<:~ isoyun ·on gün sehrin Jir~sı nafiııya •. 56. bin Jiras.ı sıhhat iş

~ld ~aç semtınde fazla parn sarfetmi l<>rın<> v.e 10 bın lmısı dn zıraat ve ve
te .ugunu tesbit c'tmiştir. C'~mPin ne- tPriner islerine tahsis edilmiştir. 
}\~ittiği aranırken l.ıunun üzerin- x·---
uı 1 ·ı tane tabanca ile mühime{' para Arnavudluk cephesinde 
ld ll~cluğu v-e ~lbisclerinin ycn,.ilenmis 
U~nu gören snbıknlılardan İzmir- ( BAŞTARAFI 1 NCİ SAHiFEDE ) 

,a.~USCyi~ oğlu Mu. tafa ve tsbnbullu boğulm~ş~ur. İtalyan esirleri ~yn! z~
ııı ırı:d. ogl u .Fikret de kendisini so~·- ~an~a ıkı .vapurun daha 'l.mttıgı.!1~ bıl
~ ıçın takıbe başlamışlardır. Bu iki dı ı mışlcrdı r. Bu vapu r lnrdan hırı ka

't ıkah, Cemil gyisoyu GöztepP.de do- tır ve 1!1anyo .~ır~a. ının 62 inci alayı
Şırken görmüş v.e Köprü nıevkiindc na t •chızat, dıgerı de Toskana kurtla-

l!ııha b' · · · t 1 ki 
11 

ı r sokak tan geçerken üzer ine rı ı~~1ın~ a~ıya!1 a ~ya ~op. n~~ .etmek-
~ cuın eckr ek kollarını kı kıvrak yn- te ıch: Ge~e esırlerın bıldır~ıg.ıne gö-
lndıktan sonra iizerindeki iki taban- re muttefık havn kuvveti •rın•n yap

:rı:ın bir ini almış, kendisini tchdirl e- tığı. akııılar. neticesinde italyanlar çok 
lııa t'<!k paralarını alabilmek icin korku t zayıat verm1şler Ye aralarıııda kargaşa 
t ~ maksadiyle tabancayı iki el aU.-!} lıklaı: çıkmıştır. 
lllışlerdir. Atına, 6 (A.A.) - Yunan resmi 

ı·11 ~mil, bir aralık bu iki kişinin e- tcbl}ği .= . 
'le d~n kurtulmuş ve koşarak kendisini ~eşıf muharebelerı ve lopçu fnali-
~i~ıze atmış, istimdada başlamıştır .. Y. tı ~lmustur. 

ıth.sesini duyan Göztepe k:m\kol }lo- Atına, 6 (A.A.) - Yunan matbuat 
ıe.rı, acele hfidi.e verine yetiştikJori nazırının beyanatına göre, Yunnıılılnr 

;.
1
.1t Mu:stafa ve F'fkı'€ti bulmuş Cc- n:ahnlli ~arekat esna ında İtalyanlara 
ı de denizden: ' a~ıı· .z~yıat v~rdireı-ek mitralyöz me\• 

- İmdad ! zılerını ve bır tankı tah rip etmişler. 
1( })iye bağırırken duyarak vetisip beş subay ve 160 ncf er esir alınmıc:tır. 
.ırtarmışlarclır. • Bunlardan başka Yunanlıl.ır iki tank. 
O sırada Cemilin, Göztepc tarafın- 3. t:ın~~d~fi topu \'~ küll!ycı li cıtomatik 

a bulunduğunu öğrenen sh·il memur- sılah ıgtınam .:>tmısl<'rdır. 
trır ela yetişerek derhal hadiseve el ko\- Yunan pb•ade km•vetleri ile hirlik-

tışlcırdır. w • t~ hareket eden topçu çok tesirli b i1 
Y~pılan a" tırmnda C'enıilin üzf'rİP ateş a~rı;ış \'e Yunan tayyat'eleri cep

ı hır tabanca, B. Cavidin elbise.; he gerı--mde kıtaat tahşid:ıtmı ve mi1-
~~td~siisü, bir ciizclan içinde tan<'.; rn.lyöz !11"'vzilerini bomba dım::ın ef-
.u lı l'a kıymetinde 8.ö altın m:ırk. 2 mışlel'(lır. 

• ııe Yarmışa rlık Türk altmı, bir tnnc 
lıı~ 11'k altın ve l O lira kağıd para hu
dı. nıuş, Cemilin, hftclise gec<>si kullaıı-
egı 2 tabancayı da B. C'avidin evin 
~I al~ığı tesbit <.!dilmistir. 

~ti er ıki vakanın failleri . meshud C'ii· 
Ilı lll ler kanununa gore <lerhnl mahke
cı~e verilmi, ve teYkif edilmi~!erdir. 

Amerikaya göre 
Balkanlar 

\ 8A.ŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 
11dn So\') etler hakkında muhtelif 
/ ler . öyl c ıımekte, ekseriyet, So\·
u t }>l'ote!-ltosuııun samimiy_ı;ndcıı 

l" ~he etm ekle bernb'er bazı muhnr-
t <'l', Boğazlaı mesele~inden Al. 
anıarl n So\') etlerin ara ının açıl
asından bah5etmektedirler. 

ZELZELE 
Evve~d gece saat ~1.0') de l>eğir

mendere nahiyesinde dört . ani~ c sü
rt.ıı oldukça şiddetli bir ze zele o!mırn
tur. %::ı.riat ve hasar yok!, ı'. 

lzmir 4 Üncü icra Memurluğun-
dan: 
Açık artırma ile paraya çevrile cek 

gayri menkul 
İzmir l{ahra mnn !ar mahn lk·~i 1•113 

ııcii sokak 57 numaralı 104 metre 
murabbaı a .ıtm. 

(210 ) lira kıyın ti ın uhammincli 

isbu gayri menkul açık artırnıa ile 
-..a.tılığ.t çıkanldı: Birinci artırması 

28 ~; ~)41 Cuma glinii snat 14.:.:0 dan 

15 <' kildar dairemizde icra erlilecek-
Gaip aranıyor tir. Uu artırmada ( ( 7;, n i s~ıf:'tincle 

\ E,.kiden 1zmirin B~yleı• ~okağında bedel verilmez..,e en çok aı tıranın ta
l> YnArap fu runu civarında oturan ı:hhüclü baki kalmak şa:{iyle ikinci 

01is komiser tekaücllerindcn Elmn- artırma J O 4 !141 Perş~mlıe gi.iıı\i yi. 
·ının N ~ uh lar mahallesınde kayıtlı Be- ıe ıwni :saatte yapılncaktır. Hu artır_ 

1
.'I' oğlu Hacı Naim evlfıtları l\1uaı-· macln dn keza ', 7!l ni:;b ,t:nd talip 
~ın Mehmet • '"uri ve Lamia ye 1\Hi- zuhur <>1mezı-.c ~atış 22~0 ııuııı:ualı 
d ecceli bilen ve tanıyan var. a Defter- kanuna göre geri bırnkılncaktır. Bu 
arlık tahsilfı t miım yyizi Kmr.ıın To- ga) ri menkul üzerinde hak tıılı>bin-

la~ u insaniyet namına haber verme- rle bulunn11lar clleı·in cl t:>ki rc•smi vc
er· · ı rıca olunu!'. -;:dkle birlikte 15 gün içinde mihaca-

at etnH>Jiılirler. Ak i lınldı~ hnkları 

el l~rnir 4 üncü İcra Memurluğun· tapu ,ı;icilincc m:ılı.im olmadık<:n Jl~' -
atı : lasmadan hariç kalncaklardır. Sntış 

Açık artırma ile paraya çevrilecek pı• şin para ilt>clil'. 'r 2,.) dcnii!in• ye 
I . gayri menkul tapu harcı müşteriye• nitt ·r. ~artna-

( ANADOLU ) 

iktisat vekaleti maadin umum 
müdürlüe-ünden: 

İzmir vililyetinin merkez kazasıııa bağlı Cumnovnsı ıınhiveısinin SnıHlı 
k.öyüıı?e <:ı:imalen: Çamurdcrc t<'PL"İndcki beton siitundan ~nkallar tc-]H'
sınJekı beton ı:;(it,111a hattı müstakim, sarkan: çakallnr tepesindP-ki be
t?.n .~fitundaıı l\furtnd koµri.i ·ilııe hattı nıli-takiın. cennlıeıı: .l\tıırtnd köp
r~~~nınden ba~layıp Seyitali tep<>~indeki beton ı;iitundan ve Sandı köpriı
sundcn gcçeı'<'k C'ınıkoğlu tepesindeki beton sutuna hattı nıi.iıık<>sir, gnr. 
ben: Cıııık~ğlu tepc.:-;indeki l1ı'ton siitmıdan huducl başlangıcı olan c:nnıur 
dere tepesındeki beton ~ütunn hattı nnistnkimile çevrili ve 810 hektar
clnıı ibaret arazide Profe.::ör :\11.:STAFA HAKKI XALÇAC'J tarafınclaıı 
J 5-10-1935 tarihli ve l 2ııum:mılı ruh:atnameyc müsteniden bittahaı'ri 
meyda11a çıkarılan Linyit :\1adcni 99 yıl müddetle mumaileyh uhde~ine 
ihale olunacagıııd ... n mandin nizamname. inin :rn ve!{7 inci nıacldt:>Jeı·i mu
cibince bu ihaleye itirazı olanların G-2-941 taı ihintleıı itbar<>n iki ay 
içinde Ankara İkJ ısad Vck:iletiııl' \e mnhallinde Y ilaye't mukamma is-
ti<ln ile m üracaat eyl em~leri i l fın olunuı·. 7. 2:1 (823) 

Vilavet daimi encümeninden: 
lzmirde Hatay cadcle,;inde Araplıasan çeşmesi me\•kiiııde kain naln

mam mektep binaı;ııı~a bulunan muhtelif cb'adda ve ces~1mette (43!'12) 
lira muhammen bedel li 21 %0.86 kilo Demir pot l'clin . atı:;ı 7-3-19·:1 ı ta
rihinden itibaren temdiden on giin müddetle açık artırmaya çıkarıl

mı~'tıl'. 

Taliplerin ihale taı•ihi olıın 17-3-1 !)41 Pazartesi günü ·aat 11 Je vi.iz
cle 7,5 tcminnt nıaklıuz ve) a mektuplnrile birlikte enciımene miiNt;ant-
ları. (850) 

RuznarTiei müzakerat: 
- 1cial'e hey'eti ve murakip raporlarmm okunması. 

2 - 1940 yılı blfınçosıınun ta diki \'e idare hey'dinin 

:3 - Temettü tevzii, 

• 

ibra.ı, 

4 Kur'n ile çıkan ıki azaııın ) erine y~nicleıı iki azıının intihahı, 
5 - Bir mtırakip intihabı, 
fı - Yeni. sen° aznlhrına v-erilecek huzur hakkının tnvini 7-'22',87:i) . . ' 

lzmir defterdarhğından: 
Satış )luh ammen B. 

• To. su L ira Kr. 

4 1 !1 

.ı21 

422 

12;; 

( Karşıyaka Bostanlı J 807 ve 1700 N o. hı yalı 
(caddesi so. 1356 ada 1 p.ırsel 161i l\I. l\1. 504 
(No. lu arsa 
(J{ar~ıy :ıka Bostanlı 1800 Şeref s'o. ı :~56 ada 
(17 par el 16 M . 1\1. 7 taj • To. lu ar~a 
(Karşıyal,a Bostanlı lSOD Şeref :sokak 1351 ada 
(ıi p:ır:> '113 1 M. :;\ 1. 12 tajlı arsn 
(Karşıyaka Bostanlı 1809 ~ref sokak 135 1 nda 
(2 par:sel 14" M. ~i. 4 tajlı ar.:)a 
(KıırşıynJ,a Ho!'luıılı 1700 \ ' t' 178!1 No. ~nlı ,-e 
(Tahsin . o. 1::ı25 ada 2 • ar;;eJ 177 1\1. M. 47" 
(tnjlı arsa.. _ 
(Kaışıyaka Roı;taıılı 1811 kn ı·ak.ol sokak t:~3R 

(ada 1l par. 430.75 :vı. .1. 17- rn tajlı ar::;a 
< Kar~ırnlrn Bosta nlı ı..,mı ~eref . okak 1354 ada 
( .) parsel 14 !\I. 1\ !. 10 taj lı arsa 
( Kar!}ıyaka Bo,.;lıınlı 1811 kımıkol sok:ık 1354 ııda 
( 14 par;,,~! 200 .1. ::\1. 3 tajh nrsa 

J27 l~arşıy:ıka Bostanlı 1700 :. ıılı cad. sok.ık 1 :159 

!W 

131 

ı ·~· · V-' 

tnda 1 par"' 'l ~7 ı ::\1. :\1. 71 1 tajlı arsn 
(l{ar~ınıka Ho,.t:rnlı 1811 knraJ,ol . oknk rn~16 
(ac'a 14 pıır. 1200 l\1. M. 22 tnjlı eşcari havi ar:-1a 
(Kı. ·şı~ aka Hostaııh 1700 yalı c< d. sokuk 13:>7 
(<,ıla rı parsel 214 l\l. • 1. 8~) tajlı nrsa 

0'arsı~ ak.ı no~lı ıılı 1700 yalı cad . .:-oknk l3:i7 · 
( ııd:ı 7 parsel 21 l M. M. 87 tajlı arsa 
( K.ıı·,.;ı) aka ı;..,:;tanlı 1700 v 1788 i\ o. yal ı cacl. 

83 00 

42 00 

75 

37 00 

7fı 

SG 00 

37 00 

ıo 00 

17 18 00 

~00 00 

85 00 

85 00 

78 00 

( l:ak 132;) ada 11par.el101 M. l\l. 474 taj. a r a 
l'ukarıcln yazılı eım alin miılkiyetlerin~ biclay.etcn üılip zuhur etmed;

·,ind~n 3-3-D 11 t: rihinden itilıa ~n 10 güıı miicldetlc tem dide lı ırakıl nıış-
ıl'. İhaleleri 13-3-!'41 tarihine mti..:adif }>(>l'Ş<'mlıe giınü s;ıat l l t~dir. 'l'a

:ipleı in muhanıııı~n hcdcller: i.izcl'indeıı )"iizde 7,5 depozito akçP:.i ) atıra
t clk y~vmi mezkürıla milli ~m1:1k mUclii ı liiğüılll" miit~şekkil sntı~ konıis-
\ onuna rniirncaatları ilan olunur. 876 

c· zrnır K ahramanlar mahalle. i j iın- m 18 3 941 tarihinden it'bm·l'll her 
u okak 21 No. lu iki katlı iki kapu_ kesin görebilmesi iı.;in aç ı ktır. Tlaha 
ıı dör t odalı ev. fazla maltımat almak istiycnl1>ı dai

işb( lOOO) lira kı~ meti muhenuııincli remizin 939 260 1'\<ı. hı do~yagına 
t 
1 
~gayrimenkul açık artırma ılc s:ı- miiracaatlnrı ilan o lunur. (88J) ll'sııs:ımm:ıBr.1G11il!!ll;::;:m!~mll•Zı111mal••mım:ı&::mım•m•r•amm;;' 
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1 ıgu çıkarıldı: Birinci artırm.ıi>ı 2 
" n41 Cuma günü sa at 15 den Hi .30 
ııııcıar dairemizde icıa edilecr-ktir. 

Çeşme su lh hukuk hakimliğinden: 
Davacı reşme ıin a l rçatı ıın h iy<·

:;"nd<'n ölii Ahmet Yarhıın knrı , Cm_ 
muhan Varhan tarafından O\'t>\ oğlu 
Hiı ·eyin aleyhine' iknmt> cttifı istı1ı
k::ık daY~·sı i.izeriıl<' miiddelnlcyh Hü-

e 
ıviakine "f amir hanesi 

bu· 

~ Bu artırmada ', 75 nisb<>tinrle bc
lı eı Verilmezse en çok aı-tırnnın 'taah
• lıdü ba ki k a lma k şartiyle ikinci ar
tıltına 1 0 4 941 Perşembe gi.iııiı yi
' r• ayni saatte :vnpılncaktır. Bu ar-

r ününde tesli m elmeği prensip edine :ı ve 
serine daveti~·e !le arzuhal 5ureti nunla iftihar eden bir müessesedir 
le ndi~inin lıultmmanrnsından hila ' ırnıad a da keza ', 75 ni,.betiııde 
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J•anuna göre geri bırakılacaktıı'. Hu nın meçhul bu!un<lıığıı bildiri mış ••aı••••••••rm••••••••m••••••• 
olmakla mahkemece bu babtaki tcb- , " 

1ttı ı menk u l üzerinde hak talehin
r 
e J.ı uJunanlar t>llerindeki re. m'i vc-
aikJ<' b irlikte 16 gün içinde miıractt
~t t melid irler. Ak. i halde !takları 

l
al>u siciliıH' e mallım o'mndık('a IHl\"-a • 

tı ~ adan hariç kalacaklardır. Satıs 
t eşın para iledir. 'L 2 ,5 dcllaliye ve 

1
at>u ha?"cı müşteriye nittiı·. Şal'tname 

,..8 8 !341 tar ihinden itibaren iıerke
tı görebilmesi için açıktır. Daha 
l'nııa malfımat almak i tiye n ll'.'r dai-

!iğ-atın ilirn<'ıı icra ına \ 'e muhakem<'
nin 11-3-!l 11 ııalı gunti ~:ınt 1 O a hı

rnkılmaı:-ına karar v<>rilmiş ve arzu
hal sureti il~ dan•tiyc varakası u. u
leıı divanhaneye talik e <lilmi~ old u
ğundan Hii ·eyinin munyyen mahkc-
me gunli o:an saat 1 O cl:.ı a~nl\1tcıı \'C 

ya \ ddl göncleı me-i aksi takt~rde 
ale) lıine gıyap knrarı ,. rileceği tcb·
ligat makamına kaim olmak üzere 
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•~mir Belediye~!nden: Omer Muharrem 
Belediyem izin Varidat servisin de 

:Çık olnn m emuriyetler için 8 S'941 Çama şır Sabunu 
arihine müsad if Cumartesi g ünü sa- T O P T A N K l L O ! U ;t dokuzda müsabaka i • ihanı ya- 37 K ıı Jacağından Orta mektcı) mezunu ' _ _ u_ruştUf _J 
~~ak ve askel'lik fili hizmetini bitir- ~--='*=·=~-~~==:~==:!!~=~-!!!!~-

ış olup s5 yaşını motec~viz buı un- Usta aranıyor 
iatna k şarttlr. Li e mezunlariyle Ömer Muharrem Sabun Fabrikası 
ı aktiloğrafla seri yazı yazma mı bi- için Sabun kHici bir ustaya ıhtiyaç 

Yayal{öyde 
Bin bir çeşid 

akkaliye 
v 

magazası 

ALİ ARKAYIN 
Toptan ve perakende bakkaEy~. hırdıvnt, kırtasiye v~ 

işleri de yapılır. 

H ariçten l?f'lıır.ı>k hn hangi b ir sipariş müşterinin nrzusuna 
edilmek şartMe de knbul edilir. 

baskı 1 
göre tesl im 

Bütün İzmirlilerin misafir oldukları 1 
• • iş Bankası civarında maliye 

Ankarada: Yenı Şehır Palas: bahçesi karşmnda: 
TELEFON 3949 

l 
Tepebaşında Şehir t iyatrosu 

sfanbulda: Yeni Şehir Palas: karşısında 
TELEFON 41300 

enler t e r cih edilecekt ir. 
1 

vardır. ı-· ı:rteklilerin evrakı musbiteleriyle Mu" racaat· Ömer Muharrem Türkjycnin birinci sınıf otellerinin en iyiai ve en konförlüıüdür 
~•Yaset makamına müracaatları lü-

1 
Ticarethanesidir. GEL/ LER : Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilirainia 

Umu iIAn olunur. 7 8 (880) - ---ııı~-------·• liiiiiiiiiiiiiiiiiiillılııı-••••• - _ y &MEL 

- SAHİFE: 8 -

li~·;~·i; .. L~·~·~·~·;~ ... A~i;fii.i ... il~~i~;~ı 
................................................ ... ... -l . L · · .... · • ' •••·••••••··•••••~··•••••••••···••••••••••••••••••••••••••: 

zmır evaz..ım Am•rlıg ı Satın Alma Komıayonundan: 
1 - A~kcrı ev!o\afta kırk 'ton kul'u Fasulya 8 3 941 Çnrşamba gli-
., nu saat 15 ele ilıalc ediJmek üzeı e paznrlıkln alınacaktır. 
... - .Muhammen bedeli lOOÔO liradır. 
3 - Kat'i teminatı (1500) liradır. 
·1 - ~steklileriı! e\·saf \"e şeraiti sTörmek n pazarlığa iştirak etmek 

uz.ere tcmınntlariyle birlikte .Mani ada Askeri satın nlma ko-
mıs) onuna müracaatları . 21 25 ı 7 

İzmir Levazım Amirliği Satın A~ma Komisyonundan: 
1 - Mevcut nümunesi veçhilc (800) çift fotin 22-3-1941 cumnrtPsi 

günü saat 1 1 de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - l\lu hammen bedeli .(6200) Jirndıl'. 
3 - K ati teminat1 (780) liradır. 
4 - 1 tekli.lerin ş~ıin~m.<>siııi gör~1ek ve pazaı·lığa iştirflk etmek üze. 

re temınatlarıle bırlıkte Mnnısada a keri satın a lma komi:syoıı u-
na müracaatları. 7. 1 2. 16. 21 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Müt eahhit nam ve hesabına beher kilosu 26 kuruştan 10 ton ku

ru üzüm snt:l'n alınacaktır. 
2 - :Muhammen bedeli 2600 lira kat'i teminatı 390 liradır. 
:1 - ]halesi 10-3.-941 pnzarte;:i giinü saat 15 de Çannkkalede posta 

ı 00 d~ k~mısyonumuzun lıulunduğu mnhalde yapılacakt ı r. 
4 - lsteklılel'ln mezkiir gi.in ve snnte kadar komisyomımuzn miirn. 

caat etmeleri. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom1ayonundan: 
1 - Erzak \e eŞ\a nakliye:si 21-3-941 cuma günü ~aat 11 de kapalı 

zarfla ihal si yapılacaktır. 
2 tık teminatı (l 900) liradır. 
3 - Şnrnamesi hcrgün Sclimiyecle Tümen .::atın alma komisvonuııda 

görüJcbilir. ~ ' 
4 - 1ste~liler~n belli saatınchn bir saat vveline kadar kanu ni ~ kil

cLkı teklıf mektuplnrmı komi yona vermiş olmalnrı şarttır . 
7. 11. 15. 19 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Bch~ıinc yiız ·ek:scn beş Ji, n tahmin edilen (J 00) adet çift al lı 

naklıye arba ı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 11-. fart-941 alı glinü saat onda 1zmirde kışlada İzmir 

Levazım Amirliği satm alnın komisyonunda yapılaca ktır. 
3 ~epi. inin tahmin edilen tutarı (l 8500) •on sekz bin beşyüz 

lıradır . 
4 - 'l'akarnır edecek fıni i.izeriııden teminat kntiycsi ulmacaktır. 
5 - Şaııııam<>si kombyondn göriilcbilir. 
G - İstekliler kanuni ve ... ikaları v~ tenıiııatlnril birlikte ihnlc sa-

- atından <'Vvel komisyona miiracaatları . 

İzmir lev~z1m amirliği satın alma komisyonundan : 
1 - ~znı ırdeki hava şehitliği ihata dıvarları ile sair ııok-.:mlnrınm 

ıkm:LI ve iıı,.ası kapalı zarf usulule ~ksiltmeye konmuştur. 
2 E~sıltme 22-l\~aı:t::141 cumnrte~i günü saat on b irde kışlarla İz_ 

1~11· !e\ zım amırlıgı satın alnın komi. yomında ya1Hlac.aktıı. 
:l - Keşı~ bedeli 6187 lira kırk yedi kuruştur. 
·1 - Tem ınat muvnkkaıe akçası 465 l iradır. 
5 - Şarna.me ke~ifn~me ':e reıınıi komisyonda göri.ilebilir. 
6 - 1 5'teklıler kaııunı ~ esıkalarile teminat teklif mektuplaıMııı ıha le 

saatıııdan en nz bır .;aat evvel komi ... yonn vermiş lnılıınacaklar-
dııı. • 7. ] 1. 15. 19 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom~syonundan: 
1 20 Çift J,ay:ık ayak kabısı 180 çift çivili koşu nyak kabıı;ı ] 550 

adet atlet fanelesi 1550 ndet atlet donu 1550 çift Hlı;tik ayak 
kabı pazarlıkla :satın alınacaktır. 

2 fha:<'si 1J-3-~)41 salı giinti ~aat 15 de 'Tophanede 1. tanbul Le\'a
zım Amirliği ı,atın alma komh~yonunda yapılacaktır. 

:1 - Tnhıniıı bedeli 16600 lira ilk teminnh 1245 lirndır. Nüm111ıeleıi 
· komis\ onda görUliir. 

· ~- İsteklilerin belli vakıtta komisyona gelmeleri. 

İzmfr Levazım Amirliğ i Satın Alma Komisyonundan: 
l - B~herine GO kuruş tahmin edilen elli bin aded hez un çuvalı mü

teahh it nam ' he abına alınacaktır. 
2 Pazarlıkla eksiltmesi 11-:3-941 salı giinii -.aat 14,!10 da 'l 'opha-

11ecle L~'· ftmirliği satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - tik temınatı 22u0 liradır. 
.ı - . Ti.imuııesi kom isyoııda göriilebilir. 
5 - 1stekHlerin belli gün ve. aatte komi:syon:ı gclmeleı i 

İzmiı· Levazım Amirliğ i Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Elli bin a deL b z veya Jut. un çu\•alı almacaktır. 

2 Pazarlıkln ek!'iltme i 11-3-fJ41 ah giinu ı;aat 14 de Tophanede 
Levazım Amirliği 5atııı alma komiı;yonunda yapılacaktır. 

3 - Jut çuvalın ilk teminatı 2860 lira, Bez ÇU\ alın tr•m inatı 2250 
liradır. 

·- 1 4 - i\ümu ııelcri koıni..,yonda gol'üliır. 

13 - İsteklilerin belli -aattc komisyona müracaatları . • 
Bornova Tümen satın alma komisyonundan: 
l Tum~:m bir likler i h ayvanah ihtiyacı için sıfırdan -5- numanl\'a 

kadar -27555- geyim beygir ve -6931- geyim katır nah pnzar l;k
la satrn nlıııacaktır. 

2 - Umum tahm in tutarı (38197) lira 35 kuruş olup kat'i temi~atı 
(5730) liradır. 

:1 - Pazm·lığı 14-3-9 il C'uma günü snat Hi da Bornova :>atın alma 
komisyonda yapılacaktır. 

. 4 - Şartname komi. yonda goriilebilir. 1:sleklilerin knnuııi ve Hm ve 
temiııatlariyle birlikte mezkur gün ve saatte komis,·ona ~tclmc· 

leri. . · 867 

lzmir veteriner müdürlüğünden: 
lzmir IJkbuhnr At yanslaı;ı 16 Mart 941 tarihinde başlı) acaktır. Ko

-ulara :ştirak ~ttiril"c~k ha)' aııların kaydınrı Yeter iner :;\Hidiirlüfrii dai
r siııcle 8 l\l:ırt 941 C'umarte.;i giınti başlaııacnk 13 .Mart 941 Pcr~mbe 

güııi.i s:ıat 16 d:ı kap.ın:ıcaktır. • 
HmHlil,np yarısına girecek he.) vanlnrııı kaydı i"e 10 l\lart 94 ı Pa-

l:.rt<>si günti :ınt Hi d.ı lrnpııııac;ağı il.ın olunur. G 7 8 ~856) 

Manisa 
dan: 

bağcılar bankasın-

Bankamızın 1940 hesnp yılına. ait alelfıde g<'lıel toplantısı 31-mart-94 1 
pazarL:;i gümi saat « 10> da 1\Ianiı::n 11 alitpaşa cnclde inde kfiin d aird 
mahsu. asında yapılması takarrur etmiş ve müzakeresi icap eden mesail 
de aşağıda gösterilmiş olcluğ"undan o giln nizamname mucibince en aşağı 
on h:sseye malik bulunan hi. eclarlarımızın iştirak e) lemelcr i i l fın olunur. 

Askeri fabrikalar umurlı mü
dQrlüğünden: 

Oksijen tesisatı alınacak 
l~linde çalışır bir vnziyette ok~ijen tesi atı olup hı ~atmak isth·enierin 

evsaf Ye salış şarllnrın ı bildirir tekliflerin i tetk ik edilmek ilze.re en kı ru 
Dır zamanda askeri fabrikalar umum müdürlüğüne göndermeleri. 

'Z 9 ıı ısa sıs; 



yeler verdfler 
Ba Mtli••ln, Jilcludle 

""'1ıa/aza Mi.Jec:elt. 

1- Bir ltalyan gemisini 
babrdı 

Londra, 6 (S. 21,10 radyosundan)-

abe,liler 
Zaferler kaydederek dur

madan ilerliyor 
Sofoten atla/arını 

temizledi 
• 


