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Zafe Bayramı Günü ---

Aıık ra, (a.a.) - Aldığımız malümata 
:'.gör Başkumandanlık meydan mubarebeıl· 

nin 19 aca yıldöolımli 30 Ağııstoda Meç
hul Asker ibidesiade yapılacak meraıime 
ait program C. H. P.artiıi tarafıadan bil· 
dirilmiştir. 

Bu programa göre merasime 28 •ill1et· 
ten g&aderitecek heyetler, Parti, H alkev
leri mümessilleri, mümessilleri, Afyoa, Koa· 
ya, lzmir izcileri, Aakara ve lıtanbal ylk· 
sek okullannın mOme11illeri iıtirak ed ... 
ceklerdir. 

Son Dakika 15 Bin tonluk 

Kütahya ve Afyon halkından istlklll har· 
bine itlirak edenlerden bir heyet de me• 
rasimde bulunacaktır. Bir çok çelenkler 
ibideye konduktan sonra C. H. Partiıi, 
Halkevleri, Aakara ve btanbal yllkıelr 
okulları ve gençlik [kulüpleri namına na· 
tuklar ıöylenecektir. Törene büyük bir aı
keri geçid reımiyle nihayet verilecektir. 

---o--
244 T 

. bir netrol ge- Şeker istihsali başlıyor 
ayyare • e b t ld o-

d
•• •• ••

1 
•• mısı a ırı ı gcurU muc Ankara - Dört büyük ıeker fabrika-

~ • Y -•-- mızdan Alputlu ıeker fabrikaıınıa ba s:e· 
0
-- Moıkova, {a.a.) - Sovyet ce yarısında yeni ıene iıiihıal faaliyetine 

Berlia (a.a) - Son yirmi iıtihbarat bürosunun tebliği: başlayacağı haber abnmııtır. Uıak ıelrer 
dert ıaat zatfında 244 tay· Düımanla bütün cepheler- fabrikası eylül ayının ilk haftasında, Eıkl-
yare düt&rülmüıtür. Bunlar· de harp devam etmektedir. ıehir ve Turhal fabrikaları eylilliin ortala· 
dan 184 tayy1re Sovyetlere Kıtalarımız Snrenıkiyi tah· rına doğru iıtibı 1 faaliyetine girecekler• 
aittir. Şııırk bareklbndaa an· liye etmiılerdir. Hava kuv- dir. Muhtelif pancar bölgelerinde köyltHe· 
cak 4 Alman tayyareıi Bıle- vetlerimiz tayyare meydan· rin ıöktükleri yeni pancar mahıu1& fabrl-
riae dCiamemiıtir. farını ve askeri hedefleri kal ra girmektedir. Kalite ve kemiyet ba· 

--•-- bombardıman etmiıtir. 13 kamından mahsul geçen ıeaedea daba iJi-

Odesa 
Cephesinde 
Moıkova - Londra rad· 

yoıiyle 13.30 reımi tebliğ : 
Leninıradıa ıimaliade çar
pıımalar devam etmektedir. 
Almanların Odeıa cephesin
de kat'i bir muvaffakıyet 
elde edeceklerine dair biç 
bir delil yoktur. Alman kuv· 
vetleri Diayeper aebriai geç· 
mek idemiıler1e de pllıkUr· 
tllmlıtlr. 

Türkiyemizin 
Ses ırallçısı Bauan 
Hamıııt YOGBSBS 

--o--
Tatlı ve faıunlu ıesi ile 

b&tia g6niUleri f etbeden 
Tilrkiyenin Hı kraliçesi un· 
va111nı bihakkia kazaaaa 
bayan Hamiyet Yilcemeaia 
on beo ıla için Babribaba 
Sahilparkta tennnlm ıaa 

olacajıaı okayucularamııa 
mljdeleris. 

Dla akıamdaa itlllarea 
her diallyeai meat •• mıf· 
taa edeo hu ılılde ıan'et· 

dir. Bazı yerlerde pancarın toplaamaıı •J• 
•iuıtoıta Almanların 43 tay· 

lülüa sonlarına, bazı yerlerde ilk klaaau 
yareai d6şürülmüı ve bizim ilk h ftasına kadar devam edecektir. Paa• 
35 tayyaremiz kaybolmuştur. 

car mahsulünün 550 · 600 milyon ıon ola-
Bir denizaltım.ız Baltık de· cığı ve buna nazaran iki sene ıeker iıtib· 

Dizinde OD bef bin tonluk sal bDID 85 ·.90 bin tona varacara talımha 
bir petrol gemiıini batır- edilmektedir. Pancar mahsul& hiç zarar 
mııtır · görmezse şeker iatihsalitıaın 90 bin toa· 

--•-- dan bir iki bin ton fazla olmaıı mabte

lngiltere 
Üzerinde 

Londra (ı.a) - lagiltere 
üzerinde don biç bir hıva 
faaliyeti olmamııtar. 

klramıııa maıiki Haaıların· 
daa her lımlrllnin Jıtlfadeal 
içi• kotı•fı 1Dpb11ildir. 

meldir. Memleketimizin senelik şeker iıtib
liki hemen hemen bu ıekere çok yallıa 
miktardadır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Haklı bir dilek 

o 
Karşıyakada oturan bir mubırririmiz dl· 

•yor ki: Bir kıç giiadenberi, baıı çocukla· 
ın tlara binerek Alaybeyia turiıtik yola 

üstünde ol ncı rilratleriyle at koıturduk
ları, halbuki buraıı mahalle araıı olmakla 
beraber bu yolda çoluk çocuğun oynadık· 
ları da eksik olmadığı görülmektedir. 

Bir kızaya meydan verilme11 pek mel· 
buz ol a ve zaten kanunen d bi memaa 
olan bu cliretkirane haıektia önlnln aha· 
maıını Karııyaka belediye ve poliılnla ıaJ• 
r tinden dilemek ıazetemiıia ••ıifealdlr. 
Zira bu dilek yalnız biıim de;u, hatla 
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~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tal ebe kayıtla-1 JTankların Boğuı 
_Şehir Haberleri_ rına2Sağu9tos· J Ve Paraşütçüleri ı 
Ziraat mektep-1 Akvaryum bit- ta baş~~cak f-21- Tere;:• :ı::-sıRRı sA~ 
leri tedrisatını mek Üzere Şehrimiz liae ve ortı okul· :-Bır yedek nelerin hatıra cleftd'=:: 

•ı t• k ----- larına talebe kaydına ve bl- Artık cephe kmulabilir mi? \'~~ 
yenı eı ırece tünleme imtihanlarının ya- çelikten kaleler halinde ilerliy• ~~ 

----- Killtürparkta teais edil- pılmaıına 25 atuıtoata bıı- taaldari1le yeni bir m&cadele p f"' 
Z1raat koaıresi on bir 

aj'aıtoata Bornova Ziraat 
mektebiDde iıe başlamıştır. 

Ağuıtoı ıonuaa kadar de
vam edecek kongrede Ada· 
aa, Buru, lstanbul Ziraat 
mekteplerinin miidtiriyle. se
çilen ikiıer muallim va lzmir 
Ziraat mektebinin b&tün be· 
yeti talimiyeai çah,maktadır. 
Ziraat Vekileti tedriıat ıu· 
beıi midir& 9e kongre reisi 
konıreaia a-ayeaini aııtıda
ki tekilde k&liıa etmiıler
dir: 

- Ziraat mektepleriaia 
proıramları ve talimatname· 
leri JeDiden ı&zden geçiri· 
lerek tedrisat. diıipli•. im· 
tilaaalaran ıureti icrası ve 
•JDİ zamanda k&ltllr de11le
rinin daha kuvvetli olması 

için illveler yapılması gibi 
kararlar abaacakbr. 

Şimdiye kadar imtibaaıız 

ahnaa talebeler badema mil· 
ıabaka imtihaniyle alınacak 
1eni prorram ve talimat••· 
me Tlrkiye Ziraat mektep· 
!erinin tedriutanda bir yeni
lik 1aratacakbr. Mektepten 
iyi dereceden mezun olanl•· 
ra ylkıek tahıil imkinları 
temin olanıcaiJ ıibi mem· 
lekete pratik ve ameli zi
raatçı 1eti1tirmek eaaı ıaye 
oldaiaadan yeai program· 
larda tatbikata daha fazla 
ehemmiyet verilecektir. 

--.. --
Bılıdiuı ancomıni 

toplandı 
Belediye daimi encümeni 

dtln doktor Behçet Uıan re· 
iıHtfncle toplanmıı, ıehirde 
yeaide11 iaşaıına karar veri· 
lu bazı yol ve kanalizaıyon 
iataabaı mDteıhhide ihale 
etmiıtir. .......................... 
BASMAHANE 

.... [!]~ 

111 Ulıl Aile Bahçesi 
~-9:-YAZLIK TiYATRO ...................... 

ıK. Kemal ve bmirin ı 
ıG&zide San'atkirları ı 
ı pra6u tarafından : ................ -.... 

Ba akıım 

Mürebbiye 
komedi 3 Perde 

MURAT ŞAMiL FERRUH 
••• heyetialn klmllen yeni 

NUMARALARI .......................... 

melde olan Akvaryum inşa-
(anacaktır. Bütünleme imti· lir mit . ~ 

ah ilerlemektedir. IKöıfeı blll ~ 
balıklarının ve canavarları· hanları 17 eylül akıamına ve Şunu te!Han mecl>aram ki, l"J. 

kayıtlar da 22 eylill akıamı· ran bu tank ve tay1areleria a11.I ~---.Jılll 
nın yap111 tarzları halka ......,..~ ... 

na kadar devam edecektir. yet &zerinde çok mlbim rolle.rı ,_ yakından ıöstermek gaye- ~~ ... 
Lise ve orta okullara pa· beraber, bizi bir anda çlrilk bır 1 • siyle 11Ücada getirihnekt olan ı • 

raıız yatılı olarak girmek deviri•eren ıey. Milli birliiin ba • akvmryuman 16 ığuıtosa ka- . ~ 
dar ikmaline çahıılmakta- isti1enlerin mtllabaka imti- ve imaaıızlıktar. ..-.. 
d hanları da 2 e1lilde Tilrk· Ba harpte ıene insan raba, -;... 
"· ıreden, 3 eylllde matematik- aelmektedir. Bir defa maaewf k Bunan için meYcat amele :r • 
kadroıu ienişletilmiı ve me· ten yapılacaktır. ıaraıldı mı haliniz cidden barapbl • 

· d d d Batır.aleme imtihanlarının Çüakü &nlia&zde imanı biti• saıye gece e evam e il· u ti• ":" .JI 
a6nlerini okul idareleri te1- dardakça muvaffak olmanı•• • ..,. mete baılanmııbr. ea,ak • h ti ltl• 
bit edecek ve talobeye bil- yoktur... Uıan ı&ze ae ace bavaz iaıaab 16 ığuıtoaa f b /_ 
dl·recektı·r. Orta okulların cci ve m&dbiı ald etimiz... ... kadar bitirilirte gardenparti 1 b ak Y"' ~ 
eleme imtihanları 4 eylilde Bu ıabrları, gla im aıı yar ~r 

receai akvaryum ıiyaretcl- yaıları akıtarak yaııyoram. ,.,.,.. .---
lcre açılacaktır. bıthyacak 19 eyliUde bite· ları biç bir teyl balletmeıl ~ 

cektir. ta• ° KaYvetJi bir iman, maaıum 

F • Liselerin ıon ınnf bitirme ıonıaı ufukları kaplayacak ola• 
evzıpaşa imtihanların• da 2 eyllllde tayyareler liıım... ,.,,,, 

Bulıarı bitmek Ozıra baılanıcak ve ıs eyl&lde Bunların 6teai, lif ve reıaftar 

- --- bitirilecektir. Benim bildiiim badar ... 
Lise olıunlak imtihanlara 

G&mr&gün öa&nden Baı· 
mabaneye kadar uzanan 
Fevzipaıa bulvarinın inıaatı 
fuar zaman"ına kadar bitiri
lecektir. Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz, din paket ta11 
döıenmekte olan yeni bul
varı teftiş ve inıaatın bir an 
evvel ikmali içia direktif· 
ler vermiıtir. 

da 18 eylillde baıhyacak ve 
23 eyHU akıamı nihayet ba· 
lacaktır. • 

Lise ve orta okullarda bu 
yıl tedriıat• 25 eyltilde baı
lan~cakbr. 

Okul idareleri yeni dert 
yıla iÇin icap eden bazarhk
larını ıimdiden ikmal etmiı· 
lerdir. 

iLAN 
Fiat ·mürakabe 
nundan: 

komisyo-

1 - Urfa menıeli yemeklik ıade1•ilarına lzmir için 
toptancı kin dahil olduia halde toptan ıatıılar için ytiz 
altmış sekiz buçuk kuruı ve pera~ende satıılar için de 
perakendeci kirı dahil olarak y&ı aekıea beş buçuk ku· 
ruı fiat tayin olundoia. 

2 - Diyarıbakır. yemeklik 1adeyağlarına ise keza top· 
tancı kira dahil birinci nevine toptan yüz elli beı. pera
kendeci klrı dıbil y&z altmıı yedi karaş ve ikinci uevlne 
ayni teraitle toptan yüz elli perakende yBı altmıı kuraı 
fiat teıbit edildiii 

3 - Mllıtehlike arı için teıhlr edilecek bu nevi ıade 
yağlarına meaıe nevi ve yukarıdaki fiatlerial ıösterir eti· 
ketlerin vaıfı Komlıyon karan icabından balaııdutu allka· 
darların bilıiıi olmak tııere ilin olan ur. (3260) 

iLAN 
Fiat mürakabe 
nundan: 

komisyo-

Perakende ıuretil~ ıatııa çıkarılacak ecnebi malı maka
ra ipliklerinin perakendeciler tarafından mllıtehliklere aza· 
mi yilzde on beı klrla ıatdmaaıaın kararlaıtlrddıiı Uin o
lunur . 

* .. , 
Bir düıman t•yyareıi geliJO'•iiır ,,ı ""'11 
V aıiyet fevkallde te hlikeU... bil' r 

iil, ıığınacak en ufak bir çakar 
Tabak gibi bir araıideyiı.. ~ 

lıte alçaldı... ti'! ~ 
Ve bizi o hain mitraly6ı at~.,..,, 

Arbk &l&mft muhakkak ıibi ~ t/I 
Ç&akl aramızda 6l&mle a•ca J 

rıı kadar mesafe var... \'• ,.,,./. 
Sai kolumda bir ıııılta... ~ ~ 

kanlar ..• Arkadaı, mendiliyle d """' 
yor ve ben, toz toprak içi• • 
kaybediyorum ... 

* • • .,., ":.JJ 
G6ılerimi açbm... Senar _..-..Jı.ı 

yamalı bir çadırıada11m... Bil _. tİ 
celeyia titrek bir ııık albad• ,,_. 
laaamadıiım ıon elimle ya111~ 

Aldığım haberler, beni çdcb • 
BIİtüa cephe inhUil etmil f ..... 

tam manaaiyle maiJGp olmllf k•"'" 
Açıkca ı&ylemeliyim!. B~d:? 

da bizim hakkımız değil 1111 ,il 
lmaaıız, tankııı ve taytıre 

bıtka ne beklenebilir? .. 

.............................. 

iLAN 
Fiat mürakabe 

ilzmir yabancı f 
ilik şubesi b' /_. 
flığından: ~!ı 
ı Tam ehliyetli kııa f.1s "1"i 

komisyo• ı kelleflerin ı 9-94ld• 1•~ 
ı hk lutasıada bulaaaca~1 ~ t' 

d ı naın teıbiti için 25·8 r- ~ yonun an: ı ıabemize mllncaatları •:,..ı-1' 
Perakende olarak ıallt• arı edilecek ylD iplikler için ı uklaraDCla kaaual •" 

alatelllike ıatıı 1apaa perakendeciler iti• uami Jbd• 1lr- ı ol-ıajı ilin ola•~ 
mi lslr ba•dl taylD edllml"ir. 3'56 .......... t+" .... .. 



• ~~kada ted ~~'üffıeültiı ! · 
alını yor ~ll:J!::i&~ a::tS• 

~'11.a~: ... ı _ u... Yankesicilik 
~-:-eti d61111aa tıyya· Halkapınarda Ramazan kı· 
\ h Jaldaıt.ğıaı uzak· zı Y ııarın parmıını yankeai· 
~ tl~r •eren rizli ve ellik auretile çalup kaçan 
~~rua yakında ••· Hü.eyin oflu Hüseyin takip 
~4' Ye deniz aıırı sonunda yakalanmıştır. 
~ alala 24 uatiade 
~· balaaacaklar•aı bil· o--

"~,,· Zaaaedilditfae gö· Hırsızlıiına 
~ t. •Uer leıilterede d&ı· 
~ "'-""•lerinin yerini teı· teşebbüs 
~ , lııllJaaılmakta olan Belediye hanında Ahmet 
,..:_• L laaıasi radyolara og· ıu Ali Müıtak oölu Abdi· 

t•tedir. • 
.....__

0 
Jin uykuda bulunduğu sırada 

ciizdaaıaı karııtınrkea ya· 
kalaamııtır. 'I dutroaırlnde 

~~1<.!~~1~.~~~~3 Sopa ile-döv-
~·)!- batan •fearleH• mek 
~ i ID&rettebatıadan 

•e on bq asker lkiçeımelik hacı ali cad 
~ 111 ki . ildikleri deainde lımaU of la Aıiı bi· 
\ ) •dili1or. Dokuz aı li ıeb~p Hilmi kızı Haai· 
\ .. "•laaarak ıoaradan beyi ıopa ile d6vd6ğ&nden 
~ oa bir aıker de yakalanmıştır. 
'tt~ıtar.. Deatroyerin ~~~!!!!!!1!!1-~~~~~~ 
t'-'ı. tı 14s kiır idı. 8 Sırrı Aslan 
~ t •ı deıtroyeri orta • 
~~._ ll.:tiye ve melzeme A) p 
-...7' t •e ıalimen varan ~-bit Kıymetli polis amirleri· 
'~. kafileye refakat mizden komıe~ muavini \>ay 

~!iiidatı Tlrt 
~ ~ııaın sauısı 
~ ,,. (•.a.) - Gasete-

Sırrı Aılan Alpın Alıanc:ak 
merkezinden lkiçeımelik 
merkezine nakledildiğini. hı· 
ber aldık. lkiçeımelik mu· 
hitinde ötedenberi çok iyi 
tanılan ve sevilen 1.bay Sırrı 
ya vazifesinde ıonıuı mu· 
vaff akiyetler dileriz. 

taly n r 
1 fkoş ı 
Bombaladılar 

--o---
Roma (•. ) - it İyan t b· 

liği: ltalyan t yyaı el eri Kıb· 
rısta Lcfkoşe ha•• meyd • 
nını bombalamıılardır. Fam .. 
gostada vapurlara ve liman 
te,kiltibna iseb tler kaydet
mişlerdir. 

Tankların himayesinde Bri· 
tanya teşek ülleri Tobruk 
cephesinde mevzilerimize 

.<aklaım•i• teşebbüs etmiş
ı~r ve topçumuıun ateıiyle 
piiıkürtül:.ı.. üştür. Tayyarele· 

rimiz yeniden Toaruk müda
faa tesiıa ını bombalamı,tır. 
lngiliz tayyareleri Trabluı· 

garp, Derae ve Bardiyaya 
hücum etmlılerdir. 

Habeıiıtanda topçu ve 
devriye faaliyeti olmuıtur. 

Britaaya tayyareleri Gondar 
ve Azozoyu bombalamıı ve 

ve mitralyöz aıeşine tutmaı· 
Jardır. Atlantikte harekitta 

bulunan denizaltılanmııdan 

biri lngilterenin bir vapuru

nu ve bir sarnıç gemiıini 
babrmııtar. 

--o---
Ruzveltin yatı 

Vaşington, (a.a) - Üç 
günden b ... ri Rnzveltin yata 
Topanak bir esrar perdesi 
albnda gizlenmektedir. Bah· 
'iye nczıueti son defa Cu
martesi sabahı yattan bir 
telaiı aldıiını bildirmiıtir. 

"-.. ~~:J•clıld ecnebi tale
~L. ••ela bir iıtatiıtlk 

l ~ 'JOtlar. 

~ "'lttetiıtikte Ttirkiye . 
~ l'~ ile 161Dkmekte· 
a.....,_d talebe rrapa Al-

iLAN 
Fiat mürakabe 
nundan: 

komisyo-

A az 
• 2' nç ı 

ınd yeni bir 
ku übü açıldı 

Adap zan - Memleket iktrsadi bilnye
sinde büyük bir v rhk temin eden Ada 
p z rı demir ve t hta fabrik lan bu defa 
bir de p~r kulübü te is ed rek fabtika ve 
memleket por ı veri rini ç tısı altaaa top· 
Jamıştır. 

Sporun heı sahası da memleket reaçli· 
ği e rehber olac k ol o Det sporun eçahı 
töreni samimi bir bava içerisinde şebrimiı
de bulunan tllme komut nı general Fıkrl 
Erbuğ tar fnıd o y pılmı~tır. 

Törene tüm n bandoıunun çaldığı iıtik
Jil marıı ile başlanılmış tümgeneral Fikri 
Erbuğ k11rdel~yı k s rek kulüp defterini 
imzaladı tan sonra Detaspor gençleriae 
ınuv ffakıy t temenni etmiştir. 

Törenden evvel MilJi şef lımet loönii ve 
memlek t büyükl rine telıraflar çekilerek 
ku ii oün açıhıı ve geoçlığın ıaygaları bil· 
dirilmiıtir. 

Bundan sonra kulüp heyeti amumiyeıi 

toplanarak idare heyeti ıeçimi yapmıı bat
kanhğa f•brika direktörü sayıa B. Vahap 
S labora ve diğer idarecilerini de ıeçerek 
memleke~ ve gençlik hayabnda 6nemli it· 
ı r vadeden ilk çahıma riialloil bu ıuıetl• 
ıoaa erdirmiıtir. 

-··----
lstanbul adliyesinde 

nakil ve terf ıler 
Adliye veltileti baz: bikimler arasında 

yeniden tayin ve nakiller yapmışbr. 
lstanbul müddeiumuaıiliğiae bildirilen ba 

yeni listeye göre, İstanbul asliye ticaret 
reislerinden irfan ve Zeki mahkemei tem
yiz. izahklarıua; asliy hukuk hikimleria
den Nail ve Sevinç Aslan; htanbul aıliye 

hukuk hikimliklerine ticaret iza11ndaa 
N.zmi Urga, sulh hikimi Niıamettin Ôı· 
gür; lltanbul ticaret izahklarına Afyon hl· 
kimlerinden Behzat, G rze miiddeiamami· 
lerinden Hikmet Oıal tayin edilmiılerdir. 

Bundan bııka lstanbul ticaret reiıi Fa
zıl Soruıbay, aıliye hukuk hikimi Ali Zi· 
ya, asliye ceza hikimi Necip Nadir yerle
rinde birer derece terfi etmiılerdir. '~"· ecnebi talebe 

~ ·~- •laemmiyet itiba-

~··;~;;·;;;;~Bk• 
Kara çayır otunun balyalanmıı olarak bmirde beher ki- --•-

ıısaı ır oıa
~ı oteller 
~ ~~ .... ?..~~~.~ .. 
~dası oteli 
~ "il Hacı SadalJab ao· 
~ ~la Zer erin raıoı f ab· 
~- 'l•ll•d• ba oteller 
~d· •11 temiz ve ucuz 
~ • 1

'· S4LIH ZORER 
'z Pt &lıreyi Haıtabklan 

• t) O &telıa 11111 

q..ı, kTOR 

~lı Sonad 
8~Yler'' So. No. 79 

~·•ısı aınaran 
~ıaı Aaafartalar 

lı • Tilkilik Akar 
"1111adaki maay ... 

• lsei>at ..... 

loıuaan azami yedi karaı fiatle sablma11 komiıyoaca ka- • •• b • • • 
rarlaıtarılmııtır. . y eşıl tur enın tamırı 

Alikadarların malümu olmak üzere keyfiyet illa olunur. 

Devlet demiryollarınd n: 
Zeytinburnu fabrika11nda teslimi ıartiyle beher tonu 19,94 

lira muhammen bedelle 1100 ton normal ıun'i portland çi
mentoıa kapalı z•rf uıuli ile Hbn alınacaktır. Milnakasaya 
27·8 941 çarıanba günil ıaat 11 de Sirkecide 9 iıletme 
binaııada A. E. komiıyonu tarafından yapılacakbr. istekli· 
)erin ayni ılln saat 10 aa kadar 1645.05 lira muvakkat te: 

miaat teklifi •e Hire kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan 
kartlar1aı komisyona vermeleri Jızındır. Şartnameler para-
sız olarak komiıyoadan verilmektedir. 3191/9821 

12 - 14 - 16 - 18 

Jzmir gümrük baş müdürlü-
ğünden: 
Levazım •e ıatıı seniıi illa tahtasında müfredatlara ka· 

lem kalem yazıla milıtamel çoval elektrik lltüsü, mokr ak· 
ıamı, cam, demir, eski mua, dolap demir kata, ve s ir 
eıyaların 15 8 941 cuma gUati saat 15 de açık m611y de 
ile ıatılacıiındaa taliplerin ylhde 7,5 pey akçelerini yni 
gln ıaat 121• kadar bıı mtıdthiyet veıneaine yatırmaları 
7atarma1aalarıa mlhJ•d•J• lıtir&k attirilmlyecıklerl 11111 

•la•DJ· 3036 

Bursa - Tamir edilm kte olan Buraanıa 
meıhur Y til türbesi ve camii için Maarif 
vek"leti 18 235 lirahk bir tahsisat gönder· 
miıtir. Yeşil tnrbenin çinileri baıtan baıa 
sökiilerek, duvarları tahkim ve tarain edil· 

mek ıuretiyle eskiden yaptıralmıı olan •J· 
ni çinilerle tamirat dev m tmektedir. Ta
mirata mliiehıs11s mimarlınmız nezaret et· 
mektedirler. __ .. __ 
Fuarı Ticaret Yekill açacak 
Anka a, - Ticaret Vekilimiz Mümta& 

Ökmen lzmir Fuarını açmak üzere bu Cu
martesi akıam Ankaradan latanbula hare· 
k t edecektir. Vekil lstanbnlda bir glln 
kalacak buradan vapurla lımire hareket 
edecektir. 

-~c--

Pi incin llatı tesblt edllluor 
Ankara, - Tlc.r t vekileti plriucin .fl

ıhnı teshil içla kbnaımaktaclır. Bu fiatlar 
yıktada illa oluaacaktar . 



lldlntJ 

Fırınlar sıkı bir konro· 
la tabi tutuldular 
l•ta11bal - Beledi7e yeni tip ekmekle· 

ria İJİ çdıanlmasıaı temia içia farıelar1 çok 
•kı llir ıekilde koatrol ve teftiı etmekte· 
dir. 

RADYO·TE[GRAF HABERLE 
Soa ı&alerde yapalan teftiıler ıoaaada 

&ir çok farıalarda ekmeklerin çok iyi piti· 
rildiji ıöıilmlıt&r. Yalaız bakır köylhlde 
fırıacı Aaeıtinln hamar ekmek çıllardıiı 
teıbit olaam111 ve ıladellk ihti7acıadan S 
.çaya) aa ekılk verilmek 11ıretiyle cenlaa• 
cbnlmııbr. Ba 5 çoYal an ciYardaki 
difer bir fınaa hive olaam111tur. 

lngilizler Fran
saya karşı 

Ekonomik tadblrlar 
alacaklar mı 

Bulgarların 
bir iddiası 

Sofya (a.a) - D. N. 8. 
ajanıı bildiriyor: 

Sovyet tayyareleri Balga· 
riıtaaın ıimali tarki haYali· 
ıini yeniden bombardıman 

etmiılerdir. Ruılar Jlkaek 
iafiliklı ve 7acıgıa bomba· 
ları atmıılarchr. iki kiti ya
ralaamııtır. ---

1 

Belediye ikhıat midiıllğiiain bozak 
ekmek çıkara• fırıacılar laakkıada tatbik 
ettiji ba ual çok mleuir olmaktadır. Fı
naclar Yerilen waların azalhlmamaıı için 
-iyi ekmek çıkarmak huaıaada aıami dik
ati laaltermektedir. 

Londra (a.a) - Mar1ela 
Petan'ia Fraaıız milleti•• hi· 
tabea ıöylediii natak Lond· 
rada çok feaa karıılaamııbr. 
Gazeteler Petea Fr••nııaa 
karıı ekonomik tehdirlerin 
alınması r bmaıanda ittifak 
etmektedirler. Alman tebliği 

--·o.o--

ıırı tabıaclları uapılaı taızıat 
lıtaabal - Villyet ıerbe1t kahve ub· 

pna elU olmak lbere kaymakamlıklarda• 
auatakalanadaki kara kahvecilerin kalaYe 
ilatl,acıaı teıbit etmelerini bıldirmiıti. Kay· 
makamhklar. lbtiya~ liıteleriai pı1derpıy 
•Ul1ete ıöadermektedirler. 

ihtiyaç liıteleri verllea kahvecilere din· 
dea itibarea kahYe dajıtılmuıaa bıılan· 
mııtır. 

Elde mıvcat 800 çaYal kah•• ibti7acı 
elalllara dajtblacakbr. 

Baadaa ıoara her ay kura kalavecllere 
kili mikdarda kahYe tevzi olaaacaktır. Ku· 
ra kala•eciler ba kahveleri 125 ıramlak 
paketler içiade ljlltllmlı olarak ıerbeıt 
•bfa ~ıkaracaldardır. 

Vlllyet kahYecilerin mahf fit kahYe At· 
mamaları içia icap edea tedbirleri almııtır. 

--o---
EllZıldı daloılık ıaauuatı 

Ell11t - Ellzıf dajcılık ajanlığımn mi· 
kellef baılan içia hazırladıjt dai tatbikat• 
larıaıa ikiaciıi bag&n Ellzıi gençlik kulllb& 
içme •alaiye1i, Koıealr, Germili, Hilıeyaik 
paçllk rrapları bedea terbiyeai imirleri
aia ipiıaldyle 2130 metre iıtıfaıadaki Maı
tu datıada yapılmııtır. Zirai tetkikat ta 
yapılmaı ve tatbikat uaıııada ceaaba İar• 
ki .U.yetlerpe b&ylk tahribat yapaa kımıl 
•e 111D• haı'-releriaia 1atakları balaauak 
allbdar makamlara blldirmiıtir. 

Manisada üzüm sergisi 
Maaiıa (La) - Her yıl olduja ibere ba 

ıeae de Maaiıada lılm 11rgiıi 20 ıfuı· 
tosta açılacak ve 20 eyl61e kadar devam 
edecektir. Ba maksatla iıtuyonda teıhiı 
•• •hı paYyoaa yapılmaktadır. 

o 

Almanlara 
•• eore 

Berlin (a.a) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman bava kanetlerine 
meaıap tayyareler evvelki 
ı&a 125 1 hava maharebele· 
rinde 63 1 yerde olmak Ü· 

zere 184 raı tayyareıi dil· 
tlirmlılerdlr. ----
ihtikar la 
Mücadele 
latanbal - Şehrimizde ilı· 

tikirla mlc.adele itine bii· 
yik bir ehemmiyetle deYam 
edilmektedir. Halkımızın 161-
termekte oldaja b11uıiyet 
alikadar makamlarla mem· 
ııuniyetle karıılanmaktadar. 

Builln de Fiat mDrakabe 
bllroıaaa yeni ihbar yıpıl
mııtır. Meıhar bir eczahaae 
hakkında da taki&at yıpı· 
hyor. 

--o--
Bilecikte dolu 

Bilecik, (a.a.) - Sarada 
evvelki ı•• J•iaa tlddetli 
bir dola kııaba lçiadeki 
baf, bahçe ve boataaları 

mabıal alamıyacak bir hale 
koımuttar. ---
lngiltere Baıve 

kil muavini 
Loadra (a.a) - Baıvekil 

Berlin (a.ı) - Sov1et tay· 
yareleri Berlln &zerine bir 
defa varmışlar ve bir ton 
atırbğında 20 bomba atmıı· 
lardar. Diler aeferleriacle 
Berliae yaklaıamamlflardır •• 
Alman tayyareleri iıe laer 
rece Moakova llzeriae 60, 35 
70, 40 toa ibomba atmaja 
muvaffak olmaılaıdar. 

Berlia (a.a)- Almaa top· 
raklari1Je iıral edilmit arazi 
Ozerincle ve ılmal Ye Maaı 
denizlerinde cemaa 60 lngi· 
liz ta7yaresi ditiıllmlıtlr. 

---o--
Son Rus tebliği 

Londra (Radyo 8.15)-Le 
aiarraclıa ıarkıada Smoleaık 
Bel•1• Cerkof iıtikametle· 

rinde mahare!,eler devam 
etmektedir. Smoleaık birkaç 
ıin evvel tahliye edildiii 
tebliide illve edilmektedir. 

DllıirDlen 43 Alma• tay· 
yareıiae mukabil 3S Raı 
tayyareıi kaybeclilmiıtir. Bir 
cleaizalb ı~mimlz Almanla· 
rı• lS bia tonlak &lr petrol 
ıemiıiai babrmııtır. --o--

Uluburluda 
inıaat 

Ulabarla - Kazamızıa J•· 
ni imar pllnına ıöre hazır· 

laaan yetmiı mıfaıa ve lal
li• inıaıı bitmek &seredir. 
Bahçeler araııada karulaa 
yeni kaza merkezi ba ia• · 
ıaatla bir kat daha rlıelle
,.cektir. 

--ıı••--ı R Ç J ı mavini Atley radzoda beı : usyanın ar arı ı dakika mlhim bir beyanatta 

ıı v E ıı balaaacaktır. Beyaaat uat Marecal Pete• _tı_r. ___ __ 
Tlrkiye aaıt:ıe 17 de yapı· .. 

i Kanlı ihtilaller i .ıa-cak_tı,_. ____ nin nutku 
· ı Cama ıl•laden itibarea ba çok me· ı Dr fahri (fık Beril•, (a.a) - Almaa ıi· 
ı nkb, çok laeyecaah tefrikamızıa neıriae ı ..;., Memleket llutaaeıl yaı1 mahfilleri Mueıal Pa-
ı bafh1oru. OkaJUcaluımıu ba mlbim ı RoDtku mlteb ... •• teala Fıaa111 mllletlae lalta· 
ı •• tarllal eıeri laaruetle taY•IJ• ederiı. ı lloatke• •e llelatrlk te.ta•lıl bealade oau eatueaa bal· 

rapllu. lklacl Buler Sokak 
t9 N• T•Lll•bN. tMt 
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Milli piyan o bilet1erinizi (Sudıt) 


