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Fuarın açı ma 
t fsi atı - BAŞTA.BAFJ. ı iNCİ SAllİn'DE - ı kabe ve tahdide Ul.bi tutmuş bulunu,10- ıQ. 

malann müessese ve teşekküllcrlıniz.in ruz. Yurdumuzun himayeye muhtaç o ~ 
gayretl;rini ciddi takdirlere layik bulu- toprak mahsullerinin bir kısmı ile deniz · ~-••:s::::ı::::s:::illm:C::!lllBl!2?.:::~Z:::=Ex:C:::z:li:C:~::Cm:mmmrml!lmı:CE!:'!?Z::.i.3E::::!~:2ls:!::ı::::!:rı::l!!!llZ=:::::r.::~~ 
:rum. mahsulleri istisna edilirse diğer 

---<>-
• BAŞTAltAFI 1 iNCJ SAlliFEVf! • 

TORK MtLLl!."TlNtN maddelerin ihracına ancak ~·a bir ithal 
YARATICIT.ICT eşyasının ithalini temin mukabilinde ve-
Aziz ar~aclıışlarım. ya yine ithalatı temin için lazun olan dö-
Yüce Milli Şef bu güzel eser münase- vi.7. mukabilinde müsaade ediyoruz. 1h-

beti}•lc buradan büyük milletimiu hi- rnç maddelerimizin harice satışından te
tap ederek )'elli Türkiyeyi (Kültür ve vellüt eden fiaUer farklarını milmkün 
iktisadi faaliyetleri mütemadiyen hele- olduğu kadar müstahsile aksettirmeğe 
canda ve lleri Juı e olnn • memle- ça1ısıyoruz ve tatbikatta bunun müsbet 
ket) diye ta;.".Sif ~rnıuşlanlı. ..Bıı tzı«- ticı:>lerini memnuniyetle gôruyoruz. 
· büyük :milletimiun inşa ve imar yo- ttHALAT VE VAZlYETtınZ 

!unda rfetti.ği deYamlı mesainin en ve- ithalat nıevzuurula. yabancı mcrnle-
ciz bir ifadesidir. ketlerin !koyQuklan ç memnuiyet-

Tıicaret Ve ili 

1 racat~ı ve 
. listahsil e te-

ased·yıor 
Hemen bütün dünyada insan enerjisi- lerini, münakale müşküllerini yenmek 

nin öldürücü ve ocaklar söndürücü bir mecburiyetindeyiz. Bunun için bir taraf'- B. ümtaz lımen yarın 
boğazla .ile be.der olduğu bugünde tan devlet ofislerlni faali~·ete geçirmi~ •iinl•~~araya htıl'elıet 
güz.el lmıirin e anan • eSinde gunır olmakla beraber diğer taraftan ilh lç1 dt?Oe!ı 
ile d - ll inci ternasyomd Fua- tüccanmıza akreditif açınak, nakil va- ıe -
rınm ur e edeni manzarası. sıtaıs · etmek, nşe memleketler- T"ıc:ıret VPlnlimiz B. Mümtaz Ökme:ı 
yine bugün şark hudutlarımızda Van den mezuniyet a1m:ı'k gibi gerCken yar- dün ö~leden evvel Vilüyet, Komutanlık 
gölünü Kurtalan ruığl::ırınm eteklerini dınıları yapıyoruz. C. H. P. ile Belediyeyi ziyaret etmiş, öğ-
demir ~ğlarla örmeğe çalı_şan veya irva tHTlYAÇ MADDELERtNtN le yemeğini Kadifekalc ~azinosunda hu-
ve iska programımızı yurdun tllrlil kö- TEV Z t t susi olarak yemiştir. Vekil bugün ihra-
§elerinde tatbike u{.'lıŞUl Tilrlt işçileri- Dahilde yetişsin. hariçten itha1 edilsin catçı birliklerinde muhtelif müstahsil-
nin. TUr1c fen adamlanıun şu ulvi man- halkın ve Milli Müdafaanın muhtaç ol- terle ve bu meyanda ihracatçı tacirlerle 
zarası, milletimizin nlhuna yerleşmiş duğu ana ihtiyaç maddelerinin temini görüsccektir. B. Mümtaı: Ökmen ayrı
o1an bu yaratıcı helecan ve heyecnnm merkez veya mahalll idareler vasıWiyle ca Manisa ve Aydından gelecek olan 
en m~kUI prtlar alımda dah1 neler ba- Devlet eliyle yapmaktayıx. fütün, ihüm ve incir müstalısiIJeriniıı 
prmak kudretirule olduğunun beliğ ifa- TOPRAK M..'\HSOLLERJNlN dileklerini de teshil edecektir. 
deleridir. F t A T :t Ticaret vekilimiz tüccar ve müstahsil-

KUDRET!M1ZtN SIRRI Toprak nulhsullerimiWı Jiatlerini bu- lerle yaptı~ı temaslar hakkında matbua-
Milletlerin elem ve ıstırapla müşahe- günkü şartlara göre istihsal maliyetle- ta beyanatta bulunduktan sonra yarın 

de ettiğimiz bııgünkU bedbaht hali kar- rini de göWnünde bulundurarak miis- <:ehrimizden ayrı1acaktır. 
§ISillda bu kudretimizi muhafua edebil- tahsile vefa gösteren ve müstehJiki iz-
meği ne talihe vene de tesadüfe med- rar etmeyen bir ö1çü ile tesbit etmiş bu
yun değiliz. Nesl..imiz bu mazhariyeti, ta- l 

· · bin b" "-''-- ten ll'ı • unuyonu.. rih.iıı bydetüği ır mWYUCt. . hyı- ' Hubub.ıtta olduğu gibi fasulye. pirinç. 

-------
Tran1vay kavsi }1a-
kında hiikiiıu~t kiyle ders alarak iç ve d~ politikasını, nohut yağ ve diğer gıtla maddelerimiz.in 

milll menfaatleri. milll istiklAll kat'i te- isti~l mmtakalarındaki fiatlerini tes
minat altına aldığı kadar insanlı~uı sulh bit ve resmen ilan ettik. tstihlak mınta- ön Ünden k a 1 d] r ı t] v or 
ideallnl de mUmkün oldu~ kada?' mah- kalarında bu maddelere nncak nakit üc- .. 
fuz tutan bir istikamette yüriltmek im- retleri ile % muayyen kar nisbctleri ila
kA.nını bulmuş olmasına med~dur. ~tı ve edilebilecektir. 
vesile ile burada 'l'(J.rk mllletinin bUyuk Bu tedbir ile mUstahs'ilden ınüstehli
kurtarıcısı Ebedl Şefin hür~. hat~ası- ite giden nisbetsi?.: ve ölçüsüz fiat temev
nı. htJ§U ile ~ayı ve . bırl1?ımizm ~e vtiç ve tezayüllerini önlemiş olacağımı
milll yasetinıizhı yilce Umsali olruı Mil- za kaniyiz. Bu tedbirler tesirini yeni 
n Şefin önUnde minnet ve ihtiram ile mahsullerimiz idrak edildikten ve pi-
e~ilmeği Asil bir va7.ife sayarım. yasaya çıktıktan sonra gö.sterecektir. 

BA;kimad~~~;~L:-. F , -...n •- Bir mühim nolda)rt bil has.sa tebarilz 
ız ...:w11 .... uuızce uar 'e ..-.t>- M:'"" u:- ,_ :...- · B t db• ı t b c1 üSlerl eml k timiiin "kt.i.mdl f _ eı .. wnueA L">ıe:rım: u e tr1er e u mn -

fie:~lerlnin ~k~ eve mille:ıer arası~- d~lerin Ucnreti 1!51~ ~en edilmiş l!t'~ıJ-
Y "mtln n.... 'ki ld v k dır. Bu maddelerın ıstihsal mıntakaların-

d
caretmlllvc ttlun m"'"j"-11vvı '-~ti:~~ v; da ilan edilmiş olan a11ımi füıtlerine na-
ar e er arası m naseuc kil .. u· ·ı k 1 tedil ki\n ·1a 

bilhassa knltür mUbadelelerinde hizmet- ucrc 1 e m~ u ve mu . ı -
ı if ttiğ" • · k etlldir Onun irin- ve etmek suretıyle meşru bır kazanca 
er a e ı ıçın ıY_ID :. . sh nza gösteren her tacir bu mevzuda ken-

dir ki Fuar ve sergı teşebbusle:?'ne ~r disi i · dalına azlhnt bir faaliyet sahası 
zaman ehemmiyet vermiş olan Cümhun- ~ . 

Hüküroet konağt önündeki traınvay 
ka\'si seyrüseferi işUI eder mahiyeLte 
görülmüş o1duğundan kavsin kaldml
ması için ~ilAyet makamı ile Belediye 
lllım gelen teşebbüsalta bulunmuŞlar
dır. 

Karis Belediye tarafından gösterile
cek yere nakledilecek, bu suretle Ata
türk meydam daha serbest bir şckı1de 
seyrüsefere müsait bir şekle sokulacak
tır. 

Villlyet makaınınm ka\rsin kaldırılma
sı müsaadesinin verilmesi hakkında na
fıa vcki\letine mürncaatte bulunduğu 
haber alınmıştır. Nafıa veldileti tarafın
dan milsaade verilince kavis kaldınln
caktır. 

et hnkilmeti bugün.kil ah\•al ve şerait bulnbıleceklır. 
Y akında lAk d 1 Arkadaşlar. A 
altında da Fuarla f n a a a a~. o - Tecrübe göstermiştir ki içeride veya O R N O 
muş ve ondan maddt ve manevt muza- d da h h t•v. 1 d z;•aat e •e i-..ae • • ,,_1,,Ur ışarı arp avası es ıgı 7.aman ar a. a-· :a. .... •llU ha;;;;;: esirge~cu.d;ıa;, ekseriya ticaret, birden bire kazanç hır-

0 b?rem ~ a ~·bu güzel eserin sının ka~·~tığı.._ avare sermayelerin fır
n ır sen e~ . • . . d sat kolladı t bir saha tellkki edillt". Bu 

açılışı mOnasebetıyle milli ıktisa ımızın hıı:dı d 1 . 1 t" t btrd bıre· . ted" . al kta lduğu isti- 11 se o ayısıy e ıcare en 
=e~ı: ve iği ted~irle~ hakk~da. başta n~7.arlann, iiı:erinde şUpbe ile dolaştığı 
en bUyUğUmUzün. ~rcktifleri ?.lduğu ~~:~aliyet sahası olmak -z.annı alhnda 

halde. çok değttli fikirler ve mutalafi- C . et 1 tı r11• L-yntm 
rded·ıa· B b k tli ..• _,_ıı: emıy 1ava nın, mllll .n~ 

lar se ı ı. en u ıymc lDUtaUUt- ah • i b b;l bö 1 bir ~1phe ve 
lara yeni bir FY iUive edecek değilim' ~ın. ouı 1 en Y e '!<"- k 
M.. d izl kısa b ··nk·· harp şart- sayıbenın hettA :ıannı altında bulunma· 

l 
usaa eiknt. edi bUnca ugmizdu ki~ menfi te- dahi hakiki bir taciri hiç şliphe yok ki 

arının ısa ye e ii · d BUh t' reti 

Bornova Ziraat mektebi müdürlü~ü
nc tayin edilen Adana Ziraat mektebi 
müdUrü B. Muzaffer şebrimize gelmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

Bu yıl Bomo\•a Ziraat mektebine pa
rasız ı•ablı olarak alınacak 4S talebenin 
listesi, tasdik için Ziraat \•ekaletine 
~öndcrilmişür. ___ ,,,,_ __ _ 

alı ni • de 
a t c' cm~ sirlerini ınllmkün olduğu kadar önlemek m ~ssıbri1 c. :r. assa ıca • sermte-a-

iç' hükllm ti · 1 an tedbirleri yerun, gının, ve sayın meşru ve mu 
ın 1 e~ o.ı.zce a ın dil klir vasıtası telt\kld eden Türk tacir- Fuar mlinnscbeti~le .$Cht'.iınizc ziya-

izaha'-~da~şlasncagıBmJ. k" c··~hu terinin bundan çok mliteellim o1acaltla- retci akını devam etmektedir. Bu kala-
. Arıuı. . r: . urtdaıyorsunuzlh ı ihnn~ d- rına "'Uphe yoktur. b k 1 la f--1~ 

nyet Türkiyesı, y .su ve c a nITtKARLA MOCADEl.E balık günlerde sa ı a ı nn '1Allyelc 
sulh prensiplerine sadık kalmakla be- geçme ini örilcmek için zabıtaca lüzum-
raber milli Şeref ve tsUkWini korumak Ancak :ırkadaşlar: Buna rağmen, hü- lu tedbider ittihaz edilıniştir. 'İstnsyon 
toprnk bUtUnlOğüne hftlel iras etmemek , ~etin aldığı tedbirl.er~ :ağmen bizim ve iskelelerle umumi eğlence mahalle
için çok ciddi ve çetin müdafaa tedbir- azız yurdumuzda da ıhtikar yapan ve l"ine bu gibi uygunsuz kimseler sokulmt-
1 ri almağa mecbur olmuştur. Bu hal, bunda israr etmek isteyen bir zümre yacaktır. Bilhassa fuarda daha esastt 
b- çok insan kuvvetlerinin istihsal sa- vardır. Arkadaşlar: Btmiln bu 7.Ümre ile tedbirler ittihaz edilmiştir. 
~ından çekilip istihlak saflarına g~ ~ti~, fakat devamlı bir mü:a~~leye g~- rıııtıh•---
mesini intaç etmiştir. Bizim memlekelı- r~ bulun~yoru~ ~8:1k, hukumet .. reı-' A.tattirfı me anının 
miz için de cihan piyasaları, beynelmi- ~ımızın davetıne sa~ımıyet ve tchalukle tanzimi ittl-
1 ı Unakale yollan hemen hemen ka- ıcabet ederek bu mucadclcye tam mana-
e m ıştır Memleketin muhtaç olduğu siyle :iştimk etti. Matbuatımız mcv:ıuu 
~~n;k ithnl maddelerinin temin ve te- milli bir dava oI~:ak ele aldı. Bizzat !\sil 
darikinde bUyilk müşkilller doğmuştur. ve vatanperver tuccarlanmı:ı bu dn~ada 
tşte bu vaziyet karşısındadır ki devlet, esaslı yardım ?'olundadır!nr. ~u .m~ştc
iktisadi sahaya daha müessir bir suret- rek ce~t hlç şUphe yok kı tesırinı oste
te müdahale etmek mecburiyetinde kal- recek.tir. 
nuştı.r MÜSTAKBEL VAT AN 
oıŞ TtCARET1MtZ S:vglli ~rld~l~rım. . . 
D ş ticaretimizde tuttuğumuz yolu BUtUn mıltet~ ınanıyor '\'e ımnı~ edı-

.. 1
1 

hUlfisa edebilirim: yoruz ki bu büyük cihan badircsınden 
§Oi}; maddelerimiz için esas itibariyle Türk milletinin şerefi, istiklali. topravk 

·· t 
3~ bulmak mUşkül!tı bugün için bütünlüğü gjbl mail ve iktisadi varlıgı 

Hükümet konağı tamiratı hemen he
men bitmiş gibidir. Binanın iç ve dışın
da pek az boyanru:ak yer kalmıştır. 

Meydandaki tanzim işi de sona er
miş, hUkümet konağı meydana çıkmış
tır. 

Meydandaki tamirattan istifade ed.i
lerck oraya yeniden elektrik direkleri 
konulmuştur. Milli bayram günlerinde 
Atattirk meydanı projektörlerle :ışıklnn
dınlacakbr. 

muş erı d wı a· 1 k k k . bahis •zuu değildir. Talep çoktur, a sag am ve ınç o arn çı aca ve azız 
fialler ~f;erişlidir, ancak bir taraftan vatanın ~er ~esi ~~ glin, .. fnkat mu- ~ 
halk ve Milli Müdafruı ihUynçlanru kar- hakkak b~r gu~ lzmırın bu guzel eserle- .a .. 
şıla.mak ve bir taraftan memlekeün çok rlyle _sU~ülen~ış olacaktır. .. 
muhtaç olduğu ithal ınaddelerlnin itha- 11 ıncı 1zmır Entenu syo;ı 1 Fuarı, bu
lint bu mallarımıila temin etmek znnı- yUk vatana ve gUzel İmure uğurlu o1-
rcti dolayısiyle ibrncatı sı'kı bir mUra- sun. 

edeni et 
hiç r ndH n geri 

Jıa mamalı azminde ir .. 
-o---

Fuarımızın açılııı 
mıina ebetile 

• E en mille 
radyo ile mesaj 

gö der L 

e 

Hava kurumuna her sene olduğu gibi 
bin lira teberrü ctmi.ş olan F.şmcnin 
Si~ köyündeı bay Ali Haydar Kaçar 
oğluna altın tayyare madalya verilmiş
tir. 

Fethiyede Dudu Artakan isminde 
yurdsever bir kadın yedi pı:ırça tarlıı.sı
m kurumn vasiyet etmiş olduğundan 
mezarının kurum tıırafından yaptınl
masma karar verilmiştir. 
Bayındırın Çırpı köyilııden Koca bı

yık kızı 75 yaşında bayan Ümmühan 
ölümüne bağlı olarak <;ok iyi bir tarla
sını hava kurumuna terketmi.ştir. 

ZABITADA 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE_ - BA$TAKAFI l İNci SAHiFEDE. 

retim esnasında görmliştllm. o zmnnn- JS" ~ a a.JS.. genr 
kültürünün en cnnlı v en eftzel önıek· dan beri pek çok bUyül: hMiseler olmuş- -' 'C-'" uısr ~ 
lerini venneğe çal n bu hareket b 1 tur. Yn1nız bir unsur de~işmeden kal- arJıadaşını J1 r fa ı .. 
b:1şma ~ir .~~et kaynnğıdır. ":aJ~t hi- m~tır. Türkiye her hangi bir millecavi- Kemerde Kahramanlarda Necip oğlu 
zun sevmcımrz:ı arUıran. yannki ~uoya- ze karşı mevcut hazinelerin en büyU- 18 da Osma kadın ıes· den 
nm bu günden çok farklı oloaı:ı u- - - stiklAI•-• uh f kn ,. yaşın n mese ın 
hakkak ın ihti m .. tea•"be· ğunu, i i1lllU m il azaya t .ı su- Ali oğlu 16 yaşında BchQeti bıçakla ar-
ı . . . 0 ~ 1 

1~_ •. }~ıa :;:re dır u rette azmelmis bulunmaktadır. Kahra- kasından yaraladığı 'kAyet edildiği için 
enpmmn 1° ı;:unh.1q•~LU 

0b ası"'_,· manlık Türkün ananevi hasletidir. Tür- tutulmuştur 
avyon nrı ırer ıurcr U gu-.c.ıC sef• ı · • kın __....__ ~ • 

ı-cdiniz bize hıık vereceksiniz. uyenın ya şan\.ıa ve orta ŞB:n'i."'a oy- Bes meıt.e ylilıseııten 
Tü k . lıı tim la deko nadıi:'l ve oynamakta devam edeceği mU- ~ Ü •• 

1 
• rlarmknnba' r. n. ~nd. • r~-n. ra- hiın rol bu kahramanlık Ü7.erioe mlles- ttq ocağına d ta.. 

erı o n m sevı ırıyoruır. estir M J B runcuk k"" ·· 
w le:.ven hütün eller istikh lirı müjdeci- s l . . E t 1 L T"" ,_. . de Seül~en ca7:51ı nınYusufu Yılın oyuntaş-
I · · • 1 k b" . • d" • la zmır n ernasyona .uıan urauyenın eyman o" u az. 
eı:; 0 

'.ll'tl 17'.l ~ ın~or r. d drnnomik istikbalinin bir sembolildlir.. kırarken beş metre yllksekten taş oca-
d'~ unla~ ~1n~nı m~en~e~arışın a Bu münasebclle Tiirk milletini ve Tiir- ğının içine düşm~. muhtelif yerlerin-
ğı ıger mı e e en ns g mayaca- kiye hüktim~tini tebrik eder ve kendi- den nğır surette yaralanmıştır. 

n:uz inamyonn. lcrine şmdiden geleeek yıllar icin tam Yılmaz, İzmir memleket hastanesine 
ŞEVKET BİLGİN muvaffakıyetler dilerim. getirilerek tedavi altına alınmıştır. 

Doktor maaşlarıı bir mesele oldu 

1941 viliyet bütçesi he
tasdik edilmedi ·--n uz 

ilciyet umumi mecllsl ve Dalilliye"VefıaJeti dofı· 
ıtorlaPın tip lıadro esasına göı!e maaş almaları· 

ftJ iste elde.. 
Viffiyctin 1941 bütQCSi üz tasdik-

ten çıkmam1ştır. Bu hususta aldığımız 
malumata göre, bütçenin tasdik edilme
mesine sebep, Sıhhnt ve İçtimai mua
venet vekaletince bütçede bir noktaya 
itiraz: edilmesidir. 

Bu nokta kadrodaki clt>ktor ve me
murların maaşları meselesidir. Vekalet 
tip kadro naı.an itibara alınmaksızın 1:ı
mlre tayin edilecek doktor ve ~ıhhat me-

murlannın rının tanı olarak ve
rilmesinj, batta dro müsait olmazsa ta-
sarrufnttan tediyat yapılmasını istemek
te, vilayet umumi meclisi, dahiliye ve
kaleti ve bütçe tetkik komisyonu ic;e tip 
kadronun esas tutulması hususunda 
mutabık bulunmaktadırlar. Mesele hak
kındaki son kararı V ckı11er heyeti vere
cektir. 

tku 

dan büyük ~iyaretçi. kitleleri lap gid 
~'<>r •. Nihayet açılma saati geldi.. F~ 
Lozan kapısındıı bu sene zabıtanın D ı1 
ğı tertibat cidden mükemmeldi. Da,rel<. 
ter. kenditerine ayrılan mevkilere 8 

bul edilmekte idi. . . 1 Açılma törenine Ticaret vckilı ba 
Mümtaz Ökmen riyaset eylemiş ve tort' 
ne istiklfil marşiyle başlanmıştır. a.11 

Bel diye reisimh. sık sık alkışhı!1~ı 
nutkunu söylerken sinema ve fotoW"' 
objektifleri mütemadi:ı;-en işliyor \'e flO' 
parlörlcr bu nutku şehrin her tnrafıll' 
yayıyordu. 

Beledi.ve .reisinin nutkuna, pro~ 
mucibinre vın Ticaret vekili hükuftl. 

J - ·u.ııtı· 
adına cevap vermiştir. Tıcaret ki a· 
zin cidden bir hesıer olan nutku 5 

rekli alkışlarla karşılanmıştır. . de-
Vekil bundan sonra fuar antrcsuı ti 

ki kordelayı kesmiş ve daı·etliler, o~ 
müteakip te büyük h8lk kitleleri ftl 
sahasuu doldurmuştur. 

İRAN PAVY01''U . iti 
Ticaret vekilimiz ev\·elA Iran de;..,.. 

pa~'Olıtı.nu 'Ziyaret ederek açılına tu-~ 
nini hususi merasimle yapmıştır.. ~ 
kon losu ekselans H. Chods, ve"klli ıcO 
sılıynrak pavyonu gezdirmi tir.. ve . 

- BAŞTARAFl 1 iNCi SAHiFEDl4!--her tarafından dinlenmek, eğlenmek ve İran. Şnhinşalu Riuı Pehl~vi. h~~tl~ 
nin Izmir fuarında hususı hır ıünn 

FUARIMIZIN TEKAMOLU güzel şeyler görmek iç.in gelenleri de hazıdanınasını ınreyleiliği bu pavYO~ 
ı933 senesinde Gazi heykdi arka- tl!.tmin etmiş olncaktır. ~ 
d k J 1 1 k t dn uzun müddet tetkiklerde bulunırı n n i yangın sahaSJ üzerinde zmir 9 Burada söy eme iyim i, zmir enter-

eylül panayırı namı altında kurulduğun- nasyonal fuarı, her sene meydana getir- l~~ İran halıları, mensucatı \'C iS' 
danberi her sene mütezayit bir terakki diği geniş turistik harekete cevap ver- d :Miiıf.' 
bydede.n bu müessese. 1936 da Kültür- mek için yalnız fuar tıahuının cazibeleri tihsatatı gözleri okşamak-ta i i. B. !i' 
P~rk irindeki bugünkü •erine nakledi- ve .. ;;lcncelerl ile d-ı:.il. iz.mirin müstes- taj Ökmen İramn Jii.t .sanayii ile !..t· 

'"' 
1 

...... "tS kadar olarak bu hususlaki faaliyet '1 .... 
:erek burada azami bir inkişaf .zemini n& tabii güzelli1:1eri ve nadir birer kıy- kında geniş ölçüde malıimat .a,mıştır· 
dde etmi-ş, memleket içinden ve dışın- met taşıyan bir çok tarihi ve arkeolojik 
<lan iştirak :ve ziyaret bakımından bu eeerleri ile de mücehhezdir. iNGİLİZ PAVYO ru 
niSbette de geniş bir alüa toplamı~tu. TIJRISTIK ÇLIŞMAl..Ml Müttefik Brit ny hüküm~~~ 
Oilbusa son seneler zarfında, medeni iuniri.a bütiiA bu kıymetleri.ol bir ke- ne funnmızda hazırlamış C1uğu ım:v-~ 
cünyanın uğradığı felike.tli hale rağmen r~ daha güzel göstenndc ._.e bunlan gör~ torluk pavyonu fuann en muvaffak 
hmir enternasyonal fuannan üzerine al- meğe gelenlere en rahat ve kolay şart- şelerinden biridir. . _ _ı~ 
drğı vazifeleri abamaksızın ynpmağa lan temin etmek üzere ba~lamış olan Bu pa~d bü~. im~aıoı-oJ' 
muvaffak olduğunu memnuniyetle söy- turistik in~at faaliyeti, pek kıymetli temsil edilmış ve İngilix sanayune ·~· 
leyebilirim. bir idare ..-e faaliyet riiknG olan valim.iz nümunele-r biiyük bir kö işgal elıtl~ 

Bu munffakıyetln ba~lıca tebebi, fu- muhterem Fuad TuLatın hizmetleri ile tir.. !t' 
ar hareketlerine tezad ve mani teşkil daha bu günden iyi netieeler vermcğe İngiliz !konsolosu \"e vis ~lii. 'it 
eden h.issiyat ve temayülita Türk vata- bqlamqtu. Bu meyanda lociraltı asfalt kili bu pavyonda istikbal eylem~~~-11 
runda yer verilmemesi ve nrk milleti- yolu, Alsancak _ Halkapınar yolu. Ku- Törene Lc;tikltıl marsı ve bu!1u !11u~ 
rin bütün insanlık için tamamen hayır- ııyaka sahil yolu yapılmıJ. Halkapınar- İn~iliz mnrŞlnn dinlenerek 'oaşuı.nm.wbif 
lıahane duygular beslemekte olması ile K.rşıyılka yolu da inp edilmektedir. Vekil pavyonun her yerini hususi İ~ 
ifode edilebilir. iunirin ve fuann bu çe,itli güzellik- itina i!c gezerek Brit.ish Council ( -_ı. 
F·ıL_L,L L•· w • A · Şefi ''- ku""l u"'r birlı·g·i• kısmımla --~·1 

"' ı~a. en oüyügiimüz zız - leri ve cazibeleri baklanda benim if - uz J ~..., t;P' 
ıniz fnönünün her türl'i zaaf ve tered- demden %iyade. aramızda aziz misafiri- mustur. İnJ?İ1i7. ticaret korpornsyonu bb' 
-dütten uz.ak, pşmaz bir isabetle Türk rr.iz olarak bulunan güüde mathuat et'- ınmda Türkiye mUmessili :Mr. Cm d' 
miletlne çizdiği yoL bizi yalnız tehlike- klınımızın fuan ve lmıiri tetkikten son~ vekili ist.ikbnl ederek 'llZUD izahatta b 
lerden ve ıztıraplardan mruıun bırakma- ra beyan edecddcri mütalealar mcml~- 1unmuştur. 
yıp ayni zamanda. medeniyet tarihinde &.etimizin lıcr tarafına yayıl r k. Lcnüz AU\IA~ PAVl'ONU .,U• 
rnilletimizin kıymetini bir kere daha fuar ve b:miri görmemiş ve ziyaret için Almanya hlikümeti bir taraftnn .mı 
}-Ükscltecek bu gibi İn5ani hareketleri karar verememiş o1anlan da harekete yük harp gaileleri ile meşgul o~~ 
devam cttlnncmize rusat ve imkan ver- ıc~tlrecciine v(iphc etmiyorum. :sırada hükürnctimize kır$ bir d~ ~ 

m~~~I D1PLO~TLARA YURDUMUZU D HA tYt nişanesi olan ve cidden mükemmel~ 
TF..ŞEKKOR TANIMAK eser halinde yükselerek fuarunu:a ~ 
Bu bakımdan. 1941 f~mir ~ntcmu- Bu miinud>etle ve 1qdtkiiderimizle veren kıymettar bir pa~n hazırla ~ 

.... ..... b k • t • ,_. fu ~ek t tır. Alman general konsolosu ~~!~ yonal fuarına iştlral:: ederel::, ''ataıumı- eyan etme ıs erım 11;ı, arı memı e JUll ..... 
zın bu güzel köşesinde vücuda getirilen içinde ve dışında tanıtmak Üzere matbu- antresinde vekiJi istikbal ederek ctıtJ 
l•u faideli fa liycti zenginlc}tiren dost at umum müdürlüğü, Anadolu ajansı, elçi i Fon Papeıı adına ve kendi a ~· 
ecnebi devleilere ~·e bu .: ... :-'Lleri temin Ankara radyo idaresi ve İzmirli arka- Alman pavyonunu açılmak üzere ı..: .. icı' 

~Aa. d 1 d d hn im le - b""t"" diın culenu.ş· ve nyni zamandn on il': 1. hususunda kıymetli müzaheretlerini lüt- ttş arımız a a 1 0 a uı:ere u un J' ,_-llf'' 
T .. ıc· tb t bi •- •- tl" ci İmıir fuarının .küsadı münaseuı; ,.ı. fedcn Türkiye sefirlerine ve İzmir kon- ur ıyc ma ua ı ze ÇOK. Kıyme ı yar- k hill'" 
d 1 d b 1 d kl "b" D let de Almanya hükümeti adına Tür ~ ~ 

soloslarına hassaten teşekkür ederim. ım ar 8 u un u an gı ı, ev - m tini •ı•e İunir Belediye reisini te~ 
Sevgili yurddnclarım. miryollıı.rı ve Denizyollan umum mü- huSV' 

..,.. d- l""k'--' fua .,.·, ..... : •-ola '--tırmak eylediğini bildirmiştir. Vekil bu .<! 
Bir az sonra her tarafını ayn ayrı tet- ur u .-ı. ra ,_ y ... e... .. yı.ay awkadan dolnyı teşckkürlcrni ifodc eı 

kik edeceğiniz 1941 İzmir enternasyo- ve ucuzlaştırmak Üzere bu sene de ten-
nııl fuarında, Almanya, Büvük Bıitnn- 7.ilatlı tarifeler tatbik ettirmektedirler. lcuıi.şt.ir. tilf' 

" B et1 L - ld y "b' f Alman pa .. ·ro.nunda her iköşe •. _hcr .•• 1.• ya, Jtalya, 1ran hükümetleri pavyonlan- u sur; e, ner sene 0 ugu gı ı, uar _ _.:ı_1 ::::.: ~•nll". 
t ·--.:1 ·ı:ıı b'lctı" ,_n yurdd,.•lanmız yal lü a1ayıştnn .urı "'e fakat~ .. ~ l~.JI mn ne kadar bu··yu··k bı·r ı·ti·na ve •e••L ı'le f'..ıu.uL\ 1 alil ..,. - '- ttl..I" 

.. •... f i · · · kl k 1 mükemmeldir. Alman sanayu pe~ '".~-~•ir hımrlandığını görerek İzmirliler namına nız uarı ve zmm zıyaret etme e ·a - bir şekilde teşhir ve temsil edilın~J 
ızhar ettiğim hissiyata siz de iştirak ede- mayıp, tenzilit müddeti zarfında, mem- b dd eSg" 
Ceksı'nı"z. - !eketimizin bir çok şehirlerini de gör- Vekil bu pa\•yonda ir mü et ın suf 

· k b ı d d L • • olmuş ve tesckkürlerini tekrarla~ VEKALE11.ERE TF.ŞEKKOR me · ve ö,- ece yuı umuzu na ıyı ta-
194 I tzmir enternasyonal fuarı, muh- nıtmak fırsatını elde etmiş olacaklardır. f:at:~!! ~!~~~rşı alakası ~ 

terem Ticaret vekilimizin ve :vekiJetinin Bugün burada aramızda, muhtelif şe- l .:ı_ • , -~"'' 
h . ı d _,_ __._. 1•· - den beri malfundur. Ita yawı J:Ullll""".4 

YCtkın alillca ve yardımlan, BJhbat, maa- u er en &c:M!D en ...,,_....ın ama or gureg- · d hıJSIY 
·ı · · d b 1 · B d ·n· gibi fuamnıza k:ı.rşı harp __ içın .e A~,, rll. ziraat, münakalAt ve inhisarlar ve- çı enmız e u unuyor. u gece en .ı - Jd - t w 

b f _,_ h t' t d ·ıv· 1 bir kıymet vermekla o ugunu ısp:ı 
1 

_..ıı 
kaletlerinin bu Kne bir kat dab zengin- nren uar açu.ı; ava ıya rosun 8 Y gı - nd İ 1 k -'"rııOT .. b L 1 - w• • b l"k lemiştir. Bu pavyo a ta yan o""" .. ~..ı 
!ee-tlrilen daimi tesisleri, evkaf, i" ban- ç.e musa aıı:a arım goreccgımız u çe ı kısa ld"" 

>1- "' •• l T'" L ki "d ·ı · vekili istikbal eylenuş. · ve .. o -_;;-
knsı. sümer ha-:k, eti bank umum mü- vucut u ur&. çocu arını ve ı arecı erı- b k Jew:. 
düdüklerinin, ı .. asüransın ve milli pi- ni muhabbetle seliimlanm. Fuar :ı:iya- nisbette kıymettar ır nutu SOY ııf 

·ı · b d ı · d ·· d tir. İtnh•an hükümcli mümessili ~-.A 
yango idaresinin i§tiriikleri ile değerini retçı erme u sene e z.mır e gurc~. e- kwıda iki memleket arasındaki tıcıı:,: 
"rtırmı" bulunuyor. Bundan dolayı muh- nizcilik, futbol, tenis gibi çok zevkli d d t1 kta b_LcJJJ .. .. b lı: ı ·· k ·-''-A ._ münasebetler en ve os u n aı..,.. 
terem vekillerimize ve bu müesse"-lerin SI•Or müsa a R an gonrıe ıııuı;antnı na- __ ,_ """ ı bed .ı. • · ~ d. _L lemiş ve alk~nmı 1ır. ._:c 
lıymetli müdürlerine teşekkür etmek :ıır ayan en teTUıyesı ceneı m:ıı.- Vekil. İtalyan .sanayüniıı ufnk ~ 
bizim için bir borçtur. törlüğüne billıassa teşekkür f'derim. meşheri olan bu mükemmel pavyoıııJ ~ 

GENERAL DIRIK'tN HATIRASI MiLU SAADET eeden inceye tetkik eyl~ \'e ~·erv;f 
.Trakya umum müfttişliği. tunir, Ma- Muhterem Ticaret vekilimiz, izahatla kıymetli iştirakten dolayı 

nisa. Denizli vilAyctlcri. lzmir ticaret Bu törene iftiri.k etmek we fuan gez- cld.ir etmiştir. 
odası ve diğer ticaret odolan, hususi sa- mek için yurdun lı-..r tarafmdan elerek DİliER PAVl'ONLARDA -~ 
nayicilerimizden ve tüccarlnnmızdan lzmirin nqeli seması altında lop1ıuıan Ticaret vekilimiz bundan solU'a s&';ı 
mühim Lir kısmı fuara kar bu sene yurd~~ Y~~de •. ~ili saa- sarayı dahilindeki ic sanayiiınizc ~ 
ele kıymetli alakalarını lütfetmişlerdir. det ve hUZ1a'Un akulerıru goruyonunuz. pavyonları gezmiş. Mnnisa. İzmir Jel 
Kendilerine memnuniyet ve teşekkürle- B~ .~ saadeti ve ~eıe~i ~evgil~ cümhur l yet pavyonlannı. l7..lllir yardımscvt;~ 
rimizi bfldirirken, iz.mirde bıraktığı bir ro.s~ etrahndali mılle-9Cl .. ~!1' kaya cemiyeti pavyonunu ve fuardaki. b~ 
çok eserler arasında, fuar sahasındaki hnlmde t'?plu~~~ ve ~~ kar~- pavvonlan gererek tetkik e~·lenıişbf· 
fraky pavyonunun da müesslai ve bun- bn, tedbirlerı milli saadeti kökl=ttJr- ZİYAFk.""l' . o' 
tarın hepsinden fazla lzmirlilcri kal- meğc hizmet eden cümhuriyet hükü."Tleti Gece saat 21 den sonra Ada gıır.iıl .e' 
hinde daimi bir sevgi yaratmış olan mizin ba~ızda her zarrum uyanık bu- sunda \•erilen ziyafeti şercflcndircll ~-
merhum general Dlrik'iıt se~ hatıra- hmmasma medyun o!d bilironu. kil fuarın ;J!ece rnanuırasını bol bol 4r 
sını huzurunuzda yat etmeci bir vazife MlLU ŞEFE MiNNET retmiştir. Z"yaf t geç ' kte kndaf' 
bilirim. Dün ccçiımekte olduğu fU b - vum etmiştir. ıP 

FUARIN MEZtYEllERI rantı ve f • etli da, milletimizi Dün gece fuar cidd n müstesofl ftl' 
Muhterem yurddaşlnrım, bu~ diredeD uzakta~ ye böyle, ec- manzara ar?..etmekte idi. B~: .. wrO~ 
f zrni entema!!Yonal fuannın bu sene nebı clostlarmuzm da bizimle paylqtik- hııvai fisenkler atılıyor \'C ibuyu~ rJll 

de yurd İÇinden toplaya.cafiı alikaya lan saaclet ın fte1C •• bı kitleleri p:ıv;·onları ?.iyaret ed1Y0 J1J11' 
hı:k kazanması için mümkün olan ynpıl- Büyiik Şefimize, derin minnet ve ta- tık gecenin parlak intibaı fuarın 
mnk suretiyle, ııüslü, cazibeli ve eğlen- zim • • • • ve · et vnffokıyetinin en büyük delilidir 
celi olmasına çıı.lışilmıştır. timizin kıymetli B i dOktor Refik ltAYBOLAN COCUKLAR . rJ. 

Öyle umuyoruz ki fUAr, ıiştir!k eden- Saydama da en içten aem ıre saygdan- Dün gece knl:ıbalıkt.an fuarda btıP.ı 
fere memnuniyet bahJ ticari istifadeler mızı lütfen bi ~m rica ede- küçük coctik1ar kaybolmuştur. sfl' 
temin etmekle beraber memleketimizin bunlar bir müdilet sonra bUllJP 

ebeveynlerine teslim edilmiştir:__./ 

am·yet Yucases 
Sahilpark Gazinosunda 

Her akşam fmurlilerin atkı, tufanlan arasında nı bO,nk 
konserlerine devam etmektedir.. Fırsatı knçırmayum.. 



..,,ıı Aeustos Persembe ıo&t 
- E! s 

Fuar 2;Üreş müsabakalan 

Dün gece yapılan güreş-
lerin verdiği netice 

~' ,,,,,_ 72 k·t d . Ankaradan Celal Atik İs-
uar güreş müsabakalarına dün .saat 1 1 0 a. . .. · 4 d kika 30 sa-

2.1de11 bölgeden gelen 38 güreşçlnin iş- tanbuldan Faık .Bu.ke.nı Cli:kırıdan Ce
~rakiyle Fuar Açlk hava tiyatrosunda niyede t~<;a gçetırmı~~: f;mail Yılmazı 
aslandı mil Yılmaz orum "' ~ı · t 
GUreşleri Ticaret Vekilimiz B. Müın-- 5 dakika 45 saniyede. tusla mag up c -

tat Ökmen ile Vali B. Fuad Tuksal Be- mistir. . · T fur ü-
ledin reisi Dr Beh t Uz taki etmic:- 79 kilo: !zaurden Muhlıs . ~Y • g 
~di · çe p 7 el b" gÜ""" çıkararak rakıbı Ankara-

r. z ır :~ · b i Pde tuşa 
Dun geceki teknik neücesi §UDlardır: dan Vecdı 8 d?kıka eş .sa.n Y S un-
Birincl devre: 56 kilo: tsmail Sezgin. ı=ııetirmek suretiyle ycbt~ ı:ı:kla 

Jtaif Dnngel arasında karsılaşma tuşla dan Adil Yener lstan u . r el 
İsrnailin lehine neticelendi.,.Bundan son- yaptığı güreşle sayı hesabıyle ga ıp g -

~~ A.hmet Çakırla karşılaş:ın $efik Kan- mi~tir. • •. ş BüY.ük Mus
ueroır rakibini sayı hesabiyle mailup 87 kilo: Yan agır gure ·. ki olma
etrniştir. 61 kiloda tstanbuldan Halil tafıının karşısında kuvveth. ra p iz ce-
~astan Hamdi Topsakah 2 dakika 56 dı~ından ~re,Seyler.:d~~;i;:at~::ıl;san 

lfede tuşla yenmiştir reynn et:ı ş, ı h' la l 
t~~~ !_riloda Anknradan. Mustafa Beton Mustafa Ckak~\ ~iid:kik~ ~:niy~~ 
~n Fazıl 1 dakika 50 san!yedc to yapara g ş · 
uşa getirmek suretiyle yendl. tstanbul- kazandı. 
~ liasan Pala da hmird Tal~h itti tKlNCt DEVRE: 
fakla m 1(1 tm' f en a - tstanbuldnn Ahmet Cakır rakibi 1tc~-

66 kil~ ıJa:bul~;· Hasan Korade:ni7 ~ n Raifi sayı hesabiyle mağlup etmış-
~ Tahsini sayı hcsabile. İzmirden tir. 1 k ı~=n tc; 
.. '.L<Uırnut Sönmez tstanbuldan Bekir Yol- Bundan sonra Kenan a ar;ı . .....:- ;· 
C?ılYu 6 dakikada tuşla yenmiştir. Ç°: mail itlifakla galip ilnn edilmıstır. S7fi~ 
l'lıtndan Ragıp Tetik. Ankaralı Recebı Kandemirle karsılasan Kenan besı~ı 
~u k dakı"k ... da tusa gelmek surctiylr yenilım:-rettin Ö?.Şene gUzel bir güreş çı ar- .. da d d 
~a ra~en kuvntli :rakibine 4 da- tir. G~reşlere bu akşam cvam e ı-
~ 52 saniyede tuşla yenilmiştir. lecekhr.:..~-L'..~~--c::::-,.<::~~~~~ 

PiNi GiLiZ M alezvadaki 
ln~lizler Siya
llıa 2idemivecek 

'l'o\yo, 20 (A.A) - D. N. B. Bildiri'or: ~ Şimbun gazetesine Bankok
~ bildirildiğine göre Sin~apurdaki tn
~ ınakamları maleeyadnlti tngfli?lerin 

ay}anda seyahatlerini men etmiştir. 

~ANLARA G6RE 
bccıuz ZA DA.TL. 

"e~Un, 20 (A.A) - İngiliz bava kuv-
eri dün 31 tayyare kaybetmiştir. 

tesl~e bir İngiliz bom~rdıman ta~ 
ta Alınan nrtl7.isi Uzennde ve diğer bır 
~are de İngllterede bir hava mey
~de dUşUrU.lmüştOr. 

Borsa 

DeniZdsi Lizbonda 
. Lizbon, 20 (A.A) - Asor, Mader 
adalarından Lizbona şimdiye kadar batı
rılan bir çok tn~iliz vao~rl:rrınm mUret
tebntından bin ki~ ge-lmıştır. 
~~~ .... JCOı·--~""'Clıl""'!Xlr""' 

tZMtR BELEDiYEStND~N: .... 
tnönü ~ddes; tayyare uolıeo.nu onun

den turistik yola kadar olan kısmın sol 
tarafına 250 metre bo':da y~~~n .. kor
don çekilmesi, fen işle.n mlı~urlu~unde
k" keşif ve şartnamesı veçhıle acık ek
si;tmeve konulmu tur. Ke i~ bede1i ~05 
1. GO kurus muvakkat lemınab 52 lıra 
ıra ,. . ..v~ed 

95 kuruştur. Taliplerin temınatı oe en 
evvel iş bankasına yatırarak ma\::buzla
riyle ihale tarihi olan 1/ 91941 ~n.arte
c;i günü saat 18 rla Pnclimcnc T"'"T'acaat-
ları. 17, 21, 25 29 (1782) 

* Karşıyaka _ Bostanlı me\•kiinde umu-
mi hel1l yaptırılması, fen işle:i müd~r
lüğündeki keşif ve şartnamesı v~hile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kesif ~
deli 892 Ura muvakkat te:ninah 66 }ıra 
90 kuruştur. Taliplerin teminatı öMeden 
evvel iş bankasına yatlTarak makbuzla
riyle ihale tan1ıi olan 519/941 Cuma gti-
nU snat 16 da encümene ıniiraraatlarL 

21. 25, 30, 4 (1807) 

YENIUIR 
:w:::a ı z:z:::wz:w: 

İZMiR DEFTERDAJlLJ{;JNDAN: 
Şubesi Hesap 

No. 
Senesi Adı f~ faltalle Sokak Kapı Nliltet Matrah Ticaret Kazanç Bulıia'n F .mm Ceza ı· o1run fhbanwnc Ciasi 

L.K. Cilt Va. N•. mliddeti L. K. L. K. I •. K. L. K. 

Yeni 84 943 Cafer Kahveci K. iL 1 inci Kordon 116 400 934 )'ıh 140 00 28 00 %1 00 189 00 3 81 3 ncü 
Yeni 1346 935 M. Mehdi Fınnca B. il. H. Osmani7e 158 30 1!9 935 yılı 38 70 7 74 6 97 53 41 1 22 3 ncü 
Yeni 266 932 Ali Suphi Şekerci A. A. Şekerciler 8 45 46ö 93% yılı 180 180 1 19 3 neli 
Yeni ısı 934 Bahaettin Berber K. H. H. Müzayede 8. Z5 35 100 934 yılı 3i 7 00 42 00 1 40 3 n<i.i 
Yeni !57 9:?6 Şaban Dökümhane iL H. B. T. 1% 30 • 150 9?~ yılı 15 3 ~O • . 18 1. ~~ 3 ndi 

Yukarıda i 'm ve unvanlıırı ile ticarl"tgah adresleri yazılı mükellefler. nanuna muhtelif yıllar açın tarbolunan vcrgıler fizcrme mükelleflerin vakı ıt~r~ 
fizcrine kantıni dcrecattaıı aeçerck tanzim edilen 3 üncü ihbarnamelerın tebli!i ~ bU mllkelleflCI' her ne kadar annmış ise de bulunanıadıldan tesbıt edd-
diğindcn 3692 sayılı kanunı~n 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur.. 3382 (1818) 

Şuhl"si llesnp 
No. 

Senesi Adı işi Sokak Kap1 
Na. 

Ni.ıibet Matrah Ticaret Kazanç Buhran F.zam Ceza 
müddeti L K. L. K. J .. K. L. K. 

Yekun ihbamnme Ciru.i 
ı .. K. Cilt VL 

veıı'ı ş. 520 937 .l\lordohay 8akbl K. lL 1 inci Kordon 172 325 937 yılı 17 61 3 52 21 13 1 8 ! imi 
ı 1372 936 1\1. Şilkrii Kom.isyoııtu B. H. H. Kolancalar 3% 190 936 yılı 76 00 17 48 11 41 104 88 1 63 ! inci. i:i ~~ 586 938 l\fustafa yata Çankırı 18 45 121 938 yılı 54 00 ıe 80 6' 8' ! 7 Z inci 

ş 586 938 Mustafa Yata A. A. Çankırı 16 4$ ıze 131 yıla ı 85 zı ı Z$ z 8 z ind 
Yeni • 799 935 Mustafa Kantarcı B. B. iL Kantarcılar !S 200 935 yılı 50 'lS ll 21 5 61 67 a Z 30 2 lnd 
~:i ~: 1349 935 Mustafa Kantarcı B. H. R " 148 ZOO 935 yılı 14 03 Z 81 16 M % 4% Z ~nd 
Yeni $. 134 935 Mustafa Kantarcı B. Il. H. • 148 . ZOO .1.35 yılı Z1 53 4 .31 . • . !$ ~ • 2 • 43 Z ~.nd 

Yukanda i im ,.e wlVanlan ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına rnulıtelıf yıllar ı(m tarholunan vergıler Wmleri hıza91nda ~östttilmıştir. Mu
kctlcflcrin iarhotunnn bu \·ergilere vaki itim-ılan ü~erine kanuni dcrecattan geçerek tanzim edilen ikinci ihbarnamelerin teblfil i(in bu mükellefler her ne 
kadar aranmış ise de butunamadıklarından ilan tarihini taltip eden ~ itibaren 15 gUn içinde ifiraz haklan oldutu 3692 sayılı kanun 5 ve 10 uncu mad-
deleri hUkiimlcrinc tevfikan tebliğ malı:amına kaim olmok üzere nan oluııur. 3381 (lSlt) 
- -------------
1ZMtR 2 NCt iCRA MEM:URLU

ôUNOAN: 

İzmir ErnlAk ve Eytam bankasına ipo
tekli olup satılmasına knrar verilen tz
mirde Oguzlar mahallesmde 1257 inci 
sokakta 28 sayılı ve 1059 adanın 8 pa~ 
linde kayıtlı vesair 1üzumla izahatı dos-
yasındaki tapu örneği ve vaziyet rapo
runda ynzıh 2500 lira kıymeti muham-

Bayan tezgahtar 
aranıyor 

menli evin mülkiyeti aMk arttırma sure
tiyle ve 844 sayılı emluk ve eytam ban
kası kanunu mucibince bir defaya mah- ,; 
sus o1mak frzerc arttırması 25/ 9/941 ta- Birinci sınıf ınlitehessıs Doktor 

Te-zgahdarlık vezifesinde istihdam 
edilmek üzere iki bay n işçi aranı
yor. Taliplerin: Sadık Akseki (E.
ki Tevfik paşa) otelinde ( 15) ng.. 
ınaraya saat 1 7 den 19 ft kndar mü-
nııcaatlnrı. 1-3 ( 1786) 

rihinde Perşembe günü saat 15 te icra Demir AH Kamçıoğla 
dairemiz içinde yapılmak "Üzere bir ay Cilt ve Tenasül hnstalıklan ve . 
müddetle satılığa konuldu. Bu arttırma ELEKTRİK TEDAVILEBI 
neticesinde satış bedeli her ne olursa ol- •-· 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. ızmıt 
sun kıymetine bakılmıyarak en cok art- Elhamra Sinrmasa artasnda sabalı-
tırruıın üzerine ihalesi yaoılac;ıktır. Sa- tan akşama kadar bastalanru kabul 
tış peşin para ne olup müşteriden yan-

lzmır Ticaret Lisesi Mödtirlüğünden : 
Her sene aktamlan açılmakta olan müstahdemler ve memurlar için akpm 

kurslarında Anadili - Muhaberat, Fransızca, lngllizce, Matamatik. Muhasebe. 
Oaktilografi ve Stenografi dersleri verilmektedir. Bunlardan birine veya bir 
kaçına birden devam kabildir. 

12 Yl\fllldan 45 yaşına kadar talipler kayt ve hl>ul edilmt'ktedlt. 
Kayıtlar 25 ağustos tarihinden itibaren her gün 9 dan 12 ye kadar yapıla-

Cl'ktır . 
Kaydedileeckler beraberlerinde : 
A - Okul vesikası cen az milJet okulu B. Kursu vesikası lizund1r. 
B. - Hüviyet cüzdanı 
C. - Hükümet doktorundan alınml§ sağlık raporu ve a~ kağıdı. 
D. - 4X6 Miyülı:lüğünde 6 adet fotoğraf getirmelidir. 

21 23 3378 (1817) 

fZMIR DEFTERDARLIGJNDAN: 
Matrahı Nev'l 

lsmi İ§ yeri Lira Kurut 

Ncaip Yamanlar Karyola amili haşdurak 
Şamlı sokak 

1843 57 Muamele vergi.l 

lız yüzdC' 2,5 dellaliye masrafı alınır. eder.. TEU.:1''0N : 3419 (469) 
4 

tpotek sahihi alacaklılarla diğer alacak- ~·---•••• ••••••• .. ~ Vergi rniktan 
hların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayTi Ura kurut 

No. 42. 
Miail zammı Y ekfhı MüW...Z..t tam No. Tarh senesi 

menkul üzerindeki haklarını hususiyle .. '1tui:AK.-öuaüN ;~ ooliA'Z'-
faiz ve masrafa dair olan iddialaruıı iş- HASTALIKLARI MÜTEHASSlSI 
bu ilan tarihinden itibaren 15 gün için- DOKTOR OPEBTÖR 
de evrakı müsbiteleriyle 1'rlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu siciliyle malum ol
madıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 
10/9/9U tarihindı>n itibaren şartname 
he-rkese açıktır. 'l'alip olanlann yüzde-

Dahi Oke 
hdacl Beyler Sokaiı No. (80) 
Hastalarını her f(iln ö!leden sonra 

kabul ve tedavi eder .. 
(1680) 

••• 1 •• 

Lira kurut Lira Kr. 

184 36 184 36 368 17 937 ı 

name 
Yukarıda iaim ve unvanı ile ticaretgah adresi yazdı mükellef namına tarik 

olunan vergi milct.an ile itiraz komisyonunca ittihaz edilen karann tebliği içla 
mükellef her ne kadar aranmıo ise de bulunamadıği teshil edildiğinden llıa 
ıarillini talip eden günden itibaren 30 gün içinde meikUı vergiye itiraz baka 
olduğu 3692 saydı kanunun S ve 1 O nen maddeleri ltükUmlerine tevfikan teb-
liğ makamına lcaim olmak üzere ilan olunur. 3380 ( 1812) 

7,5 teminat akçaS1 veya milli hir banka 
teminat mektubu ile 941/ 20288 sayılı 
dosyaya İzmir ikinci icra memurluğuna 
mUracaatları ilan olunur. 

ıznatr BalılıaJıar Cemiyetinden: = ıı111111111111ııımımumm11111111nmmtıHm••• Bu defa hal:kallar vnsıtasiyle halka yapılan kahve te\·zintmda mahallelerine 
= Do"tor ela'" ı Ygrkıe E kahve vedlmemit olan mahalle mümcssiilerlnin 22/6/941 cuma günü akşa~ il 1 n ~ mın bdat" ikinci kordonda 81 numarada cemiyetimize müracaat etmeleri rica 

AKH1SAR tCRA MEMURLUGUN- jzMfR MEMLEKET HASTANESl E olUnar. 3383 ( t 816) 
DAN: = DAetı..ıYE M'OTEHASSISI E -----------

Akhisar Tütüncüler bankasına borçlu E MUAYENEHANE : İkind Derler E VIUiyet Daimi Encümeninden : 
Behçet olau SU1eymanın tapunun Mavıs :sokak No. ıe.. : fdarel huauırfyel viJAyete ait pşal auyu membaında 9-'8 Ura 88 lı;uru,luic ta-
932 'h 82 da kayıtlı So- § TELEFON 3956.. ~ rnirat 1 1 /8/941 tarihinden. itibaren 11 19/941 tarihine kadar bir ay içinde lnrı numarasın -:ınu1111•1111nu11nuı1111tınunıuı•mnttnutttt111 
ğukkuyu ıncvkiinde sağı yol ile ~hdu! lZMtR 2 NC1 1CRA MEMURLU- pRzarlığa çlkardnnştır. Tamirata ait ke~ifnameyi ve ~rtnameyi görüp olcumak 

BUGVN LALEDE 

iki parça depo ve arsasının yarı hıssesı GUNDAN: istiyenlerin her gÜn muhasebei husu11İy e mildüriyeti varidat kalemine ve paza~ 
3500 lira muhammen kıymetindeki gay- İzmir Ernlik ve Eytam ba..nkamna lığa girmek istiyenlerin de encümen toplandığı her pazartesi ve pef§Cmhe gü"" 

BUGÜN ~ANDA ri menkulil açık arttınna sW"Ctiyle satı- ipotekli olup borç ödenmediğinden satıl- lcrl saat 11 de % 7.5 depozito mnkbuzlariyle birlikte vı18vet daimi encümefti.. 
3 (•'lLhl c:;a çıkarılmıştır. 15/9/941 Pazartesi gU- masına karar verilen fzmirde Alsancak- ne müracaatları ilan olunur. 3321 ( 1808) 1 - TCRKÇE ŞARKII.I söZLtl' 

RACIRESVL 
! - TÖBKÇE DiK FOREN 

AVCIBÖLÜGV 

J •• PARIS JŞIKLARI 
Tino R-Ossinin en giizcl filmL 

1 _ Seyrine doyum otmıyan ~il saat 11 den 12 ye kadar Akhisar icra ta Mesudiye caddesi 1437 inci ipek ao-
Heyccanma hda!mıyan filim . dniresindc yapılacaktır. O gün bu gayri knlt 10 sayılı ves:ıir liizumlu izahatı dos-
Cİ'NA y r '!'EBI menkule konan muhnmmen kıymetin yasındaki tapu kaydı ve vaziyet rapo-

" .. _ nrl'"'?l'ÇE-. SÖZLÜ SARKILI yüzde 75 §ini bulursn ihale edilecektir. runda yazılı 2500 lira kıymeti muham-
J.ff \J ı-• "'cı· ıHL Bu bedel elde edilmediği takdirde art- mcneli evin mülkiyeti nçık arttırma su-

al tırma 10 gün uzatılarak 25/9/941 Peı:-- retiyle ve 844 sayılı banka kanunu mu-
, •• A j KAZAK şembe günil aynı saatte yapılacaktır. Yı- clbince bir defaya mahsus ohnak üzere 
' Ft · ne muhammen kıymetin % 75 ni bul~a- arttırması 26/9/941 tarihinde Cuma gU-

TORKÇE HARP LMI~-""' dığı takdirde 2280 numaralı kanun huk- nU saat 15 de icra dairemiz içinde yapıl-
.,... müne tevfikan tecı1e t.!lbi tutulacaktır. mak üzere bir ay milddetle satılığa ko-

:-•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••-: ~-L. 1 • • Tecil tarihinden itibaren bir sene ziun~ nu du. Bu arttırma neticesinde sat~ be-
5 D J D · y ll d : da borcun yüzde 20 siyle yUule 7.S ~ız deli her ne olursa olsun en çok arittra-: ev et emır o arrn on : ve müteakip seneler içinde bu şekilae nın üzerine ihalesi yapt1acaktır. Sabş 
-....... ••••••••••••••••••••••••.. rd b sene · 

.. _ M-L :rn··,::~ .. h·e•d••ell••••(••l•7•5•0••0•0••)••lir•.••.••o·~:·n••2••2•0•0••0 .. a•d .. :;ı. Tulum 30_oo. ad. celi. taksiUer ödendiği takdi e eş peşin para ile olup m~~riden yalnız 

._ ouı,. ... ~, uı eu mliddctle takside bağlanacaktır. tşbu yüzde 2.5 dellfiliye resmi alınır. İpotek 
5/~et ~e ı>antolondan ibaret takım olmak üzere cemen 25000 adet ~tçı elb~81 gayri menkul üzerinde bir ha~ iddia sahibi alncaklılarla diğer alacaklılaruı ve 
ııın:/94 t cuma günü saat 1S,30 da ka pRlı :zarf usulü ile Ankarada ıdare hına~ edenler varsa vesaiki resmiyelerıy~e 15 irtifak hakkı sahiplerinin bu gayri ınen-

B a. ııatın alınacakhr gün içinde icraya müracaatları aksı hal- kul üzerind~ki haklarını hususiyle faiz 
~ • 

11 ite girmcl i.Btiy~nlerin ( 10000) lirıılık muvakkat teminat ile .kanunun de hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça ve masrafa dair olan iddialannı işbu i1ln 
t.~ ettiği veaihları ve tekliflerini ayni gün saat 14, 30 a kadar komısyon re- p laşmaya giremezler. Damga harcı tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı 

l!ne "ermeleri lizundır. . d:fıaliyesi teslim masrafı alana ait satış milsbiteleriyle birlikte memuriyeiimize 

l'IAr MURAKABE KOMİSYONUNDAN : 
Mıntalcn iktisat müdürlüğünce evvelce ilin olunduğu vcçhile fabrikadan 

doğrudan dofruya kendi namlarına çimento getirten toptancİblr bu mallana 
beher torbasını lzmir nhtımında ve motörda yüz otuz iki buçuk ve depo ve 
mağazalannda yÜz otuz yedi baçuk kuruşa aatacaldnrdır. 

Bu kabil toptancı çimento tacirlerinden mal ahp ta lzmirin muhtelif aem'° 
]erinde ihtiya~ sahiplerine perakende satacakların bu noktadan verecekleri 
nakliye ücreti, iatlf masrafı ve mağaza kira ve m rafları ile yüzde beş nishe
tindeki karlan dahil olmak üzere işbu çimentolann beher torbasını peraken
de olarak azami: 

A - Basmahane, Alsancak ve civan semtlerde 145 kurup. 
B - Tepecik, Halkapınar, Karatinn ve semtlerde 148 kuruşa 
C - F.,.refpafa. Güze}yah ve semtlerde 1.50 lturUf& 
D - Buca ve Bornova nahiyelerinde 155 kuruşa 

Satacaklardır. 
E - istanhuldaki fabrikalardan ilendi namlarına mal gctirt4> Karşl)'akada 

aatıta arz edecekler çimentonun behet" torbasını 12.5 kuruo nakliye, bir kuntı 
istif ücreti ve mağaza kira ve masraflan da dahil olmak Üzere % 5 kat nlsbetl 
ile beraber azami 15 5 kuruşa satacaklardır. Ali.kadarlann malUınu olmak üze-
te keyfiyet ilan olunur. 3384 ( 1611) tılıiıa"naıneler (200) kuruşa Ankara Haydarpaşa ve lzmir veznelerınde sa- peşindir Alacaklıların yüzde 7,5 pey hlldirmelerl icap ed~. Aksi takdirde 

20 lctadrr. 21 23 2 5 ı 1 3344 < t 809 > k ası ~e ·a teminat mektubu ibraz et- haklan tapu sicilince maln.'tl olmadıkça D -s- R Olı I ı,s i 1ı •d I .11ı ndan 
'l',/8/941 tarihinden itibaren a J . ytt Arttınna 1/9/941 den iti- paylaşmadan hariç kalırlar. 10/9/ 941 e~ arp u u ve .. ses om ... an ·~·" 

~1 Urldyede çıkan siyasi Ye gayri ıiyasi gazete ve mec:,mualann bıu;ıv.m.enaup- :' M'l şakt ır. D h faila malfunat iste- tarihinden itibaren şartname herkese Bu yılı deniz liaesine kayıt ve kabul için müracaat eden o':ın'ların musaba~& 
l.ın:na- bıa.thuat umum müdürlliiü tarafından verilmiş Turk baıno blrligını~ ka~- ~ .açı 94fiızt n~mara ile icra daire- açıktır. Talip olanlann yüzde 7,5 pey smavlan 1/Eylül/19~ 1 pazartesi günü aıat 9 d'l lstanbula muracaad. e~e~en~ 
~e ;aınn olmak prtiyle ve Türkiyede bulunan ecnebi gab~tler .:utarrır~rı- y.cn erı~racaatları ilan olunur. parası veya milli bir banka teminat mek- latanbul deniz komutanlığında. mersine müracaat edenlerin de Menın e enız 
c. e nıatbuat umum müdürlüğünün v~-eceği fotoğraflı ır vesı e mura- sınc m 3354 (1813) tubiyle icranın 9j1/21352 sayılı dosya harp okulu ve lisesi komutanlığında yapıla~hr. . 

1 
. 

1 
r tik-

t~ebnelc eartiyle halk ticaret biletleri 2zerinden ?'o 60 tenzilat yapılacaktır. -------------=:::=: numarasiyle ikinci icra memurluğuna Smava iştirak edeceklerin, kuruşun ve mureklceplı kalem err-,4 Y~6;5 ~allat için istasyonlara müraeaa t edilebilir. 3313 ( 1806) : ımwıuı••ı•ı•uıı r•ı11111ıı11111111ınmm11ııııt•: müracaatlan ilAn olunur. 3376 (1814) krini beraberlerinde getirmeleri lizımdır. 15 16 21 3 ( ) 

~DR. Li FAİZ USMAN§ 

VIY ANA SERGiSi 
21 - 28 Eylül 1941 
MÖMESShJ K. A. l\J (}ı,LER \'E SERiKİ 

........__ Minerva Han Galata - İ stanbnl Tel 40090 

= DOCUM VE KADIN HASTALIK- 5§ 
: LARI l\fÖTEBASSISI : 
§ Hor gün öğleden sonra Salepçlo~~ E 
~sokak. Ahenk matbaası yanında ~ 
: No.lı muayenehanesinde hasta kabul : 
~eder .. TELEFON : 3990 § 
:: EV: GUzelvah İnönU caddesi 1174 ::; 
: (1670) = 
: nunıuumm mı 1111nı11111111111111111 ıuııı ı nıı ıt 

------------~~~~~~~~~~~~~---~ 
.... --.. --ımı--~=~-=oll!l!:ı~ ......... ~~·~1m~ı:!llml! ........ ı~~ 

Altın Rüya 

lzmiri kolonyasile meşhur eden 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
Şaheaeri 

Rilil Eczanesi 

Fuar 
Bahar 

1941 
Kolonyası 

Altın Damlası 
Dalya 

Kolonyaları 

aratan Krep Jorjet 

ECZACIBASININ 
EN YENİ 
şAınsEBI 

F1-ar [1S41] kolonyası 
Yalnız bir ay müddetle 

Yalnız Türltiyenin meşhur 

Şifa f!czanesinde 
satılacaktır 



, 

fi: .ıt HIFE ai YENj ASJR 

Almanların bildirdiği Karade~iz~le iman tau- En bii!ük ~uharebe Cdesada geni bir on. 
bir Sovvet emri gare b'!CUmlarl arttı Akdenız:de mı olacalr? kerk bidİSOSİ mi OIUgOr~ 

Daha sa ilam bir 2 kruvazör, 5 ı~~ra ~arşı bü- Almanlar 
mukavemet t e .. ı.. • 1 t yuk hır taar-

• • 
ezıcı 

• • • • muı1 rıp, 1ı opçe-
s1sı ıf;ın ne ya- ker 'e monitör ruz mu hazır-

pılacak? t ab • d·ı • lıyorlar? 

zaferler kazan
dıklarını iddia 

BiR KARIŞLIK TOPRAK BiLE 
ALMANLARA MÜCADELESiZ 

BIRAKILMIYACAK 
Berlin, 20 (A.A) - Almanların eli

ne geçmiş olan giz11 bir Rus emri yev
" isinde şöyle denilmektedir: 116 nci, 
1 1 nci, 18 nci ve 90 ncı fırkalar kuman
danlıklarına: 

Ricatın devam etmekte olmasına bi-

rıp e ı mış 

Sovyetıerin asJıerlerini 
vapurlara blndirmeğe 
çalıştıfılara, tayyarele· 
rin buna mani olduğu 

bildiri liyor .. 
Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Almanlar Ukraynada ilerle
dikçe Alman hava kuvvetleri de hücum
larını Karadenize tevcih ediyorlar. Al-

n<'ıen şu emri veriyorum: mnnlnnn bombardıman, avcı tayyarele-
1 - Ricate nihayet vermek ve teşek- riyle $tukaları Dinyeper ve Bug mun

ktHlerde nizamı tesis etmek için her şey saplarına Odesa ve Kırını yanm ada-
dcr ber bir h:.Jde konacaktır. sına şiddetli taarruzlarda bulunmakta-

2 - Paniğe sebebiyet verenler ve dırlar. 
n.enzil hizmetlerini bozanlar derhal Sovyet gemileri çok büyük hasarata 
kurşuna dizilecektir. uğratılmı'?hr. Sovyetler tümenlerini Ka-

3 - Bütün hafif ve (lğır mitra]yözlar radeniz limanlarından gemilere bindir
derhal ateş hattına scvkedilecek ve em- mek için büyük gayret sarCediyorlar. 
n:yet altında bulunan mahallerdeki tank Stukaların öldürücü taarruı.ları saye
dafi topları ile teşekküller ehemmiyetli sinde bu gayrc•ler akim kalmaktadır. 
ve tc~likeli görülecelı: yerlere. ~önde~i- Alman tayyareleri cem'an 36 pin ton 
le~ektır:. Muharebe .h~tlan. gerısıne ~gır hacminde Sovyet vapuru batırmışlar ve 
r~.ı~ralyozler yerleştınlmelı ve mevzıl~- yine cem'an 25 bin ton hacminde Sov
r~nı t~r~edecek oJnnlar kurşundan geçı- yet vapuru hasara uğratnuşlnrdır. 
rilmelıdır. So tl · "k" k ·· b h · 4 M""d E h d · u~· .. vye erın ı ı ruvazor, eş mu np, 

--:--- u a aa altının erın g~ mu- bir top çeker ve bir monitörü o kadar 
tuddıt merhalelere ayrılmalı ve hır kn- r. h - tın t k" b l ar 

l k k - d l · k d'lm a~ır asara ugra ış ır ı un arın -
nş ı topra muca e esız ter e ı e- t k k ll lrn · kıı. k 1m .rt 

ld
. ı u anı asına ım an a amı:?.ır. 

me ır. 

S - Siyasi kumanda Ye komiserler, -
kumanda ettikleri teşekküllerde intiza- Ruzveltin ri vasetinde 
m1 14 saat zarhnda iade ve teabit etme
lidirler. Kumanda ettikleri teşekküJler 

içinde büyük miktarda intizam!lızlık un
surları görülecek olan siyasi kumanda 
ve komiserlerin cümlesi harp divanına 
scvkedilmelidir. Rütbe işaretleri çıkar
mış olan bütün siyMt kumanda ve ko
miserler saat 1 7 ye kadar bu işaretlerini 
yeniaen takacaklardır. Aksi taktirde bu 
kumandanlar birer hain gibi kur,una di-
7ilecektir. 

Bu emri yevmi 4 1 nci kolordu ku
mandanı tuğgeneral Kosvbutziyin imza
sını taşımaktadır. 

giz.li bir içtima 
. . 

Nevyork, 20 (A.A) - Nevyork Tay-
mis gazetesi, rcisicümhur Ruzveltin 
Harbiye nazırı Slimson ve bahriye na
zın albay Knoksla bir saat süren gizli 
bir konuşmada bulunduğunu ve bu gö
riişmede hariciye naurı KQrdel Hulun 
da bulunduğunu yazmaktadır. 

---- ---
FINlERE GÖRE ... 

cAslına mütabiktir.» kaydıyle biri,nci 
teşekkül şefi kumıından Stefanovun im-

7°"sı dn bulunmaktadır. Sortavalde Rus-
tTALYAN GAZETELERİ 
:NESELt ! 
MiJano, 20 (A.A) - Şimali ttalya ga

zeta1eri Sovyet harbindeki büyük mu
zaficriyetleri tebarüz ettiren yazıl:ınnda 
Mareşal Budyeninin son haftalar zarfın
da vuku bulan muharebelerde muanam 
mikdarda harp malzemesi ve yarım mil
yon insan kaybetti~ni bildiriyorlar. 

Popola D'1talia diyor ki: 
Sovyet hatlan ~imal cephesinde de 

sarsıldığı için Jnzı11arın cenup cephesin
deki kayıpları blitiln Sovyet cephf'sinin 
müvazene5ini tehdit etmektedir. 

Çörçil ve Ruzveltin Nasyonal Sosya
lizmle Faşizme sliikast hazırladıklan 
bir zamanda bu zaferlerin öğrenilmesi 
neşemizi 3rltırmıştır. 

- - - - ------
Macar - Rumen mü

nasebetleri vahimlefti 

Cenova, 20 (A.A) - İyi nıalfunat 
alan mahfillere göre Macar - Rumen 
mlinasebetleri gittikçe vahiınleşmekte
dir. Son günlerde Macar devriyeleri 
Rumen muhafızlarma ateş açmışlardır. 

Oltimanda iki Rumen askerinin cese
di bulunmuştur. Rumenlerin mukabele
si üzerine çok vahim Mdiseler olmuş
tur. 

Macarlar cenubi Transilvanya, Slo
vakya ve Hırvatistarun kendilerine ia
desini istemektedirler. 

Macar - Rumen iktısadi münasebetle
ri de sıfıra düsmüs hulun.maktadır. 

--·· v .. 

Alman tayyareleri 
lzlanda üzerinde 

Londra, 20 (A.A) - Royter ajan
eının lzlandanın merkezi Rejaviltten al
,J ığı bir habere göre Alman tayyareleri 
bu sabah lzlandaya bir akın yapmışlar 
ve Rejavik üzerinde alçaktan uçmuılar
,ıır. AJarm 35 dakika eÜnnÜ§tÜr. Derhal 
havalanan lngiliz avcı tayyareleri Al
man bombardıman tayyarelerini geri 
nönmeğe mecbur etmişlerdir. Hiç bir 
homba atılmamıştır. 

- - --

ları ıı~uhasara 

eden çember 
daraltıldı 

Rusların terlıe llazır· 
landığı mevziler fasda· 

SIZ ateş altında.. 
Helsinlci, 20 (AA) - Resmi. teb

}jğ: Sortavalın cenubi garbisinde vücu
de getirilen çenber Finlandiya kıtaları 
tarafından daha ziyade daralhlmıştır. 

Dü§man anudane mukavemet etmek
ıedir. Finlandiya topçusu düşmanın 
tahliyeye çalıştığı mevzilerini laıılaaız 
olarak ateş altına almaktadır. 

Külliyetli miktarda ğanaim elde edil
miştir. Bunlar meyanında her türlü harp 
malzemesini muhtevi kamyonlar, zırhlı 
otomobiller, traktörler, atlar, toplar ve 
otomatik silahlar bulunmaktadır. 

Harekata muvaffakıyetle devam edil
mektedir. Zayiatımız mühim değildir. 

KARŞILIKLI HA VA 
H OCUMI..ARI · 
Helsinki, 20 (A.A) - Sovyct tay

ynreleri dün Baumayı bombalamış]ar
Yt da hasar olmamııtır. Fin tayyareleri 
Vuoksiç üzerinde cereyan eden hava 
muhareblerinde altı Sovyet tayyaresi 
nüşünnüştür. Finler iki tayyare kayb et
mişlerdir. 

Fin bombardıman tayyareleri Sur
r.1ansk demiryolu Üzerinde bir merkezi 
bombardıman etmişler ve ladoga gö
lü üzerinde nakliyatta bulunan kayıkla
ra tam isabetler kaydetmiflerdir. ______ ,,,.,.,,,, __ _ 
D. Cörçil lzlan
dada f ev kala-. 
d~ alkışlandı 

ediyorlar 
«ITALYAN HARP 'JE TICA· 
RET Fil 4JSUNUN IMHASI Ruzveıt . Çör~il mülcilıa· 

tı ve Almanlar • Rasia· 
ÇABUKLAŞTIRILMALI» rın gizlice yapıııııarı 

Londra, 20 (A.A) - Mancister lıüyüJı SGffl har p gemi• 
Gardiyan baş makalesinde diyor ki: sini Almanlar aım.., •• 

General Smutsun Akdenizin beteri- Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
yetin şimdiye kadar tanımadığı en bü- bildiriyor : Gazetelerin neşriyatına Al
yük meydan muharebesine sahne ola- man ordulanmn znferleri hakimdir .. 
alğa ba.kkmdaki kehaneti ancak Alman- Bir Alınan ~12etesi diyor ki : Çörçil ve 
Jann Mısıra kartı büyük bir taarruz der- Ruzvelt başbaşa vererek askeri müte
pİf ettikleri manasını ifade edebilir. Al- hac:sıslannın da mütalaası :mucibince 
manlar tarafından Akdenizde yapdacak Almanyayı kat'i olarak -yenmek planını 
olan her hangi bir hareket ancak ttal- hazırlamışlardır. Bu plan iki devlet ada
yan donanmasının ve ticaret filosunun mının en yakınları için bile malum de
yardımiyle tahakkuk edebilir. Binaen- ğildir. Halbuki cenubi Ukraynada Mr~
rueyh hCT ikisinin imhasını tesri edebili- kutta bu1unnn Ahnan ordulan mUthış 
riz. zaferleriyle düşmnnlarının· teşebbüsleri

-----~----

A iman ya inhilal 
etmeden harp 
kazanılmış sa

yılmıyor 

İngiltere Almanyayı 
parçalamalı, JJ Jıüçülı 

devlet haline getir· 
melı lstiyormuş •• 

Stokholm, 20 (A.A) - D. N. B. Ajan
sı bildiriyor: Nasyonal Revierri isminde
ki bliyilk İngiliz mecmuasında yazıldı
{,'lna göre İngiltere ancak Almanya inhi
lfıl ettikten sonra harbe kazanılmış na
zariyle bakacaktır. Mecmuaya göre Al
manyanın 31 küçük devlete aynlması 
Iazım gelmektedir. 

A.Ll//..ANYAYA Sü1KAS1' 
YAPILIYORMUŞ 
Berlin, 20 (A.A) ...._ D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Almanların harpten sonra 31 
devlete ayrılması 1üzumu hakkında Nas. 
yonal Roviye İng!liz gazetesinin neş
riyatı hakkında bir makale neşreden 
Folki er Beobalıter diyor ki: 

Çörçil ve Ruzvelt yegane harp gaye
lerinin milletlerin hürriyet ve adalet 
içinde ımlha kavuşmaları olduğunu, hiç 
bir araı.i kazanmayı düşünmediklerini 
bildirmişlerdir. Nasyonal Roviye bize 
bu kara manevraların içyüzünü göster
miştir. Biz bunu kaydetmekle beraber 
hayatımıza suik:ıst yapmak istiyenfori 
dl'virmek azminde olduğumuzu bildiri-
riz. 

HARPTEN SONRA MESGUL 
MEMLEKETLERE YARDIM 
Londra, 20 (A.A) - Düşman işgali 

altındaki memleketlere harpten sonra 
yapılacak iktisadi yardım meselesini tet
kik için müttefikler Londrada bir kon~ 
ferans aktedec~klerdir. Bu konferansta 
aynı zamanda dünya istihsalat fazlası 
meselesi görüşülecektir. Müttefik dev
letler dünyanın bir çok yerlerinde bü
yük ham madde stokları yapıyorlar. 

---- ---
Iran ve Sovyet
ler her zamanki 

~ibi dost 

ne mukabele ~tmektedir1er. Ukraynada 
kazandığımız zaferler Bolşevikler i~in 
büyük ve ezic,i. bir mağlubiyet olmuştur. 
Binaenaleyh Almanlar •Hiç bir şeyden 
korkumuz yoktur- derlerse Londra ve 
Vaşingtonun siyasileri onlara gücenmc-
6inler .. 

Doyçe Algemanya Çaytung diyor ki : 
Alrnanyanın kazandığı zaferler o kadar 
kat'jdir ki Londra ve Moskova nikbin 
edalarından vnz geçmişlerdir.. Londra 
Sovyetler hakkındaki hülyalarından 
uyanmıştır. fnglliz1er müthiş hakikati 
her gün öğreniyorlar. Bu hakikat şu
dur: 

•Almrullar şarkta muzaffer oluyorlar.• 
BerlinCT BQrsen Çaytung yazıyor : 
Halen Odesada hakiki bir Sovyet dun

kerki tatbik halindedir. 
Nikolayefte Alınanlar eline geçen 

büyük safü harp gemisi Sovyetler birli
l,rinin Boğazlara \'e Akdenize karşı ta
arruz niyetlerinin bürhanını vermiştir .. 
Şimdiye kadar Sovyetler bu büyük harp 
gemisinin inşasını gizli tutmuşlardı. 

- --N'INll---

MACARLARA GÖRE 

10 Aiustosa ka
dar verdikleri 
zayiat hiç me

sabesinde! 
Macar zaylcdı : Yalnız 

JJJ ölü, 'J8 yaralı ue 
109 Jıayıp vermişler .. 
Budapeşte, 20 (A.A) - Macar umumt 

karargahı tarafından tebliğ edilmiştir: 
10 Ağustosa kadar zayiatımız a~ğıda 
gösterilmiştir: 

Subay 16 ölü, 34 yaralı ve 2 kayıp, as
ker 297 ölü, 907 yaralı ve 107 kayıp ge
çen harbe ve cereyan eden muharebe!~ 
re kıyasen zayiat ehem.miyetsizdir. 90 
Temmuzla 10 Ağustos arasında kıtaah
mız 600 kilometre- katetmiş ve bu esna
da şiddetli ve orta şiddetli müteaddit 
muharebeler vermiştir. 

SOVYETLER1N B1R HüCUMU 
Budapc~dte, 20 (A.A) - 18 Ağustos 

günü saat üç buçukta bir Sovyet tay
yaresi şarki Transilvanya hududu yaki
ninde Inekpaula kasabac;ı civarına yedi 
bomba atmıştır. Tarlalara düşen bom
balardan yalnıı. altısı infilAk etmi:.c;tir. 

Pars ajansı, Belhi rad· tnfilakler kasaba kilisesinde yalnız bir 

Yosunun tarizlerine kaç camın kırılmasına sebebiyet ver
miştir. 

ceva veriyor.. 100 RUMEN GöNüLLüsü arrMtş 
Tahran, 20 (A.A) - Pars ajansı bil- Bükreş, 20 (A.A) - Eski Yugoslavya 

diriyor : Delhi radyosu İran1? Sovyetler topraklarından '100 Rumen gönUilil.sü 
birliği arasında dostane münasebetler Bolşevikliğe karşı yapılan mücadelede 
idamesi için b~ tavsiyelerd: bulun- Rumen ordu.siyle birlikte harp etmek 
maktadır. Delhi radyosu bu münasebet- üzere Stamora Moravitzada hududa gel
lerin ne k adar dostane olduğunu ve şbn- · otı .. 
diye kadar hiç sarsılmadığını galiba bil- mı~ .... · 
miyor. Sovyetlerle mUnasebabmız her 
zaman dostane ve kuvvetli olmuştur ve 
Delhi radyosunun salahiyeti h aricinde 
kalmıştır. 1 

Bul2aıistanda 
on iki casus 
tevkif edildi 

J apon yacıa bensizlik tZLANDADAKI NORVEÇ KIT'A· 

Delhi radyosu bizi tehdit için bil~ 
ve kuvvetlerimizle başkalarının bütçe 
ve kuvvetlerini mukayese ediyor.. Her 
şeyi paraya bağlı zanneden bu radyo 
boş bir propaganda :yapmaktadır .. İran 
hükümeti memleketinin emniyet ve sü
k<lnunu temin etmek için bütün memle
ketlerle sulh ve bitaraflık esasına müs
tenit dostane münasebetler idamesine 
azmetmiş bUlunmaktadır. Delhi rodyo-

HERKES ELiNDEKi NiKELi 
HÜKÜMETE BiLDiRECEK ey~f::n°\t~b0ar!:·te~zin ne~~~;:e~ü~ LARI PEK MUNTAZAM .• 

tün otomobil ve taksilerler husuai oto- Londra, 20 (A.A) - lzlandayı zi-

21 Aeustos Persembe 
. . 

·soN ,:HAB·E-~ 
'' . 

..... . ; ı ., 

Aakeri terfi listesi hazırlanıyor 

ihtiyat subaylar sırala
rını bekliyecekler 

Ankara, 20 (Yeni A~ll') - 30 nğustos
ta terli edecek olan subaylarla askeri 
memurlara ait terfi listesinin hazırlan
ması bitmek üı.eredir. 

Jandarmu enel komutanlıv ı da, jan-

darmaya mensup subaylnrın terfi 1istf' 
sini haı.ırlamaktadır. Diğer taraftan ib' 
tiyat subaylardan muayyen müddetleri' 
ni doldurmuş olanlar sıralan gelitlC' 
terfi ettirileceklerdir. 

lstanbulda tünel s eferleri tatil edildi 
İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Arakıları çeken kayış gelinceye kadar tünel ~ 

f~rleri bugünden itibaren tatil edilıniştir.. ....ııı 
~~CICICICIC~~~CCCICCCl:)OCICICI_,. 

Yugoslavyanın Moskova baş katibi dönüyot 
Ankara, 20 (A.A) - Yugoslavyanın Moskova büyük elçiliği başkatib\ ve_. 

lesi efradiylc elçilik matbuat ataşesi dün Erı.uruma gelmiş ve buradan fstanb1J" 
la hareket etmişlerdir. · f111 
~~~~~.-o:ıccocıccıcı cı cıoccıccıcc:ııxıcıc• 

Zevtinyağı ve sabuna fiat konacak 
Ankara, 20 (Telefonla) - Zeytinyağı ve sabuna da fiat tesbiti teknrrUr ~ 

miştir. 

Ticaret vekaleti fiat mürakabe ve ihtikarla mücadele işlerini bütün me:ınJe' 
kete teşmil edilmesi için yeni karar )ar vermektedir. 

~=~=~:~~~J:J:r~1:;~~~·cı cıcıcıcıcıcıc:ıcıcı ,,,. 
Makineye Son ln~liz ve 
Verilirken Alman hava 

\-işi kıt' c..ların

dan hür Fransız
lara iltihaklar 

başladı 
Londra, 20 (AA) Müstakil 

Fransız ajansının Beyruttan verdiği bir 
habere göre Bcyrut kampında bulunan 
Vjgi kıtalarından hür Fransız kuvvetle-
rine iltihak edenlerin sayısı günde vas
ati olarak yüzü bulmakta ve gittikçe art
maktadır. Humus, Rayak, Şam kamp
lanndan da iltihak edenlerin sayısı 
memnuniyet vericidir. 

tltihalc. edenlerin çoğu son 2amanlar
da Fransadan gönderilen takviye kuv
vetlerine m~nsup sub:ıy ve crlerdir. 

- - --
Şiddetli bir Rus hücu-
mu püskürtüldü mu

kabil Alman hücu
mu yapıldı 

Berlin, 20 (A.A) - Şark cephesinin 
merkez kısmında dün tankların müza
heretiyle yapılan şiddetli bir Sovyet hü
cumunun Alman kıta1nn tarafından püs
kürtüldüğü bildirilmektedir.. Mukabil 
hücuma geçen Alman kıtalan Sovyet 
topçu mevzilerine kadar ilerliyer~k mü
teaddit top iğtinam etmişlerdir. _,.,,,,,,,.,_ 
lngiliz resmi tebliği 
Kahire, 20 (A.A) - Orta şark İngiliz 

kuvvetleri umumi ka.rarg!ıhının tebliği: 
Hudut mıntakasında diişman topçu fa

aliyeti teati edilmiştir. Topçu ateşimiz.in 
altında düşman nakliye müfreı.esi ha
sara uğramıştır. 

--- --
Amerika - Rusyaya 

benzin veri vor 

taarruz) an 
Londra, 20 (A.A) - İngiliz bom~ 

clıman tayyareleri çok fena havaya J 
men Salıyı Çarşambaya bağlayan ~ 
de Almanya üzerine hücumlar yap1JJ"J 
!ardır. Bo-nbalar hedeflere isabet e~ 
tir. Tayyare meydanlarına da hUCU'" 
edHmi5tir. İki tayyaremiz dönmemlştit~ 

Londra. 20 (A.A) - Hava Nez.art 
nin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz dün.t; 

cc Kiel ve şimali garbi Almanyada !1!; 
hedeflere hücumlar yapmışlar ve DOY. 

baların hedefler üzerinde patladı~ 
g~rmüşlerdir. Tayyarelerimiz işgal_,..,. 
tındaki mıntakı:ıdaki -tayyare meydııwl' 
rma da hlicum etmişlerdir. Bu haraki 
tan iki tayvarcmiz dönmemiştir. t' 

Londra, 20 (A.A) - İngiliz hava ıı 
znrctinin tebliği: İngiliz hava ku~ 
Icrine mensup avcı ve bombardııtı"'." 
tayyareleri Salı gUnU Mnnş sahillerl1 
düşman işgali altında bulunan mınta 
Iar üzerinde muhtelif harekfltta bul 
muşlardır. Sabahleyin avcı tayynrel~~ 
den müreltkep bir çok filolar şiıJ>I"' 
Diğer avcılar da Ostandda sahil ınub" 
faza gemilerine hücum etmişlerdir. s;; 
lardan bir çoğuna isabetler olmuştur.~ 
gemi batarken bırakılmıştır. GUno" 
avcı tayyareleri refakatinde Hade~ 
ucka bir akın yapan Blenhaym born~ 
dıman tayyarelerimiz şifendifer e ~ 
ambarını bornba1amış1ardır. Mütead.~ 
bombanın hedefi üzerinde in!ilAk eP. 
görülmüştür. Blenhaym tipinde I 
tayyarelerimiz HolJanda sahilleri aÇ et, 
larında düşman gemilerine taarruı 
mişlerdir. ~ 

Londra, 20 (AA) - Hava ve ~ 
emniyet nezaretlerinin bu sabahki te] 
liği: Gece az mikdarda düşman tayY~ 
şark sahilini muhtelif noktalarda gt:'l~ 
rek tngilterenin içinde uçmuştur. 
iki tayyare uzaklara gidebilmiştir. 
birine uzak noktalara az mikdarda 
ba düşmüştür. Bir dilşman ıayya 
tahrip edilmiştir. ..~ 

Berlni ,20 (A.A) - D . N. B. bil~ 
yor : Alman savaş tayyareleri dün ~ 
yaptıkları taarruı.i keşif harekMı e ~ 
sında İngilterede Sunderland ve JJ ~ 

Tokyo, 20 (A.A) - Asahi Şimbun ]imanlarını bombaJamışlardır. Sun~ 
gazetesinin San Fransiskodaki muhabi- lımdda büyük ve küçült müteaddi~ ~ 
rinin verdiği bir habere göre Amerika- gmların çıktığı görülmüştür. tngU":J 
dan Sovyetler birlğine külliyetli tayya- nin cenubu şarkisinde bulunan tayY' 
re benzni sevkiyatı yapılmaktadır. meydanlarına da hücum edilmiştir . ..4 

Muhabire göre yakında benzin yüklü Uzun menzilli bir Alman savaş ~1J 
11 vapur hareket edecektir. resi 19 ağustosta P eroe adalarının.~ 

_ ,_,,,,_ şarkisinde bin tonilAtoluk bir İngı)Jj 

F ransa ve Amerika caret vapuru batırmıştır. _J 
Berlin , 20 (A.A) - Alman b8P' 

Vaşington, 20 (A.A) - H ariciye na- mandanlığının tebliği : .,f.. 
zın mister Kordel Hulü ziyaret eden İngiltereye karşı harekAtımwla ~ 
Fransız büyük elçisi B. Hanri mü- yarelerimiz büyUk bir ticaret vap -;_ 
Wtatı müteakip gazeteci1ere beyanatta hasara uğratmışlardır. İngilterenııı ~ 
bulwıarak Fransanın Amerikan menfa· ı kında ve cenup sahillerinde esliha ~ 
atleri aleyhine hareket edeceğinden rikalarına, liman tesisatına, ta~ 
Amerikanın korkmaması lhıın geldiğini 1 meydanlarına gece hücumlan yap 
söylemiştir. 1 tır .. ~ ___ ---~~..-.. 
<::'>"'. .................. .......-..-.. ~ -........ ........ T' ~ ~. ~ ~." . 

mobilJcrin scyrü seferini men etmi~tir. yaret eden ynbancı devlet adamların- su bu tahrik edici konuşmalarından iç- Sofya, 20 (A.A) _Bulgar hüküme-
Benzinden gnyrı mahrukat ile mütehar- drın hiç biri Çörçil kadar alkışlanma- 1 b k ti tarafından ncpedi en ir ararname-
rik nakil vasıtalannın kullanılmasına mıştır. Çörçil bütün ldandalıları kendi- --- - -

tinap etmelidir .. 

devnm cdılccektir. şine cezbetmiştir. Burada askeri kıtala- y eni t ip Sov yet avcı de halk elinde bulunan nikel mevcudu-
_ _ _ rm geçit resminde Norveç kıtaları inti- nu harbiye ncı.aretini bildirmeğe da-

İ Gİ!.TERE 7.am1ar ile nazarı dikkati celp etmişler- tav varl!leri vet edilmi ur. Sanayide nikel ve nikel 

-r de iza!tı kaybetti diSr. • b• Moskova, 20 (A.A) - Kızıl Yıldız hulital~ının kullanılması men edilmi§-
Londrc1. 20 (A.A) - İngiliz bahriye üveyşe yenı ır gaı.etesinde çıkan bir makaleye nazaran tir. 

n"uıretinin tebliği : Kasala denizaltısı hücum Y3\Hlmış.. yeni tip bir Sovyct avcı tayyaresi ceır 12 CASUS TUTULMUŞ .. 
üssüne dönmekte geç kaJdıgvmdan kay- Berlin, 20 (A.A) - Dün gece Alman hede hizmete girecektir. Bu tip tayya-

s 1 1 Sofya, 20 (A.A) - Stefani ajansı 
bolmuş addediliyor. avaş tayyare eri Süvey~ imanını ve reler büyük bir sürate ve kuvvetli si-

Diisman radyosuna göre Kaşalonun Süvcyş kanalındaki iaşe tesisatını mu- ]ahlara maliktirler .. Tabü bunlar hak- bildiriyor: Bir yabancı devlet hesabına 
bütün miirettcbatı kurtarılarak esir edil- vaffakıyelle bombardıman etmişlerdir. kında fazla teknik malumat verilme- çalı~an 12 caaus Bulgar poJiai tarafln- . · 

_____ ___,-:....:..--------~~~~~----~----J.Bi~a.k....:ww.ıı~..cı.llU.ıJ~IUililllllü:&Wı:...._.ıLmeJg~iı:....----------~~~~--d_~_n~te_vk.i __ ·f_ ed_ihn __ ~_ti_r_. _________________ F_uon ___ • __ du_ .. n __ a_kfa~_m~C1Ç1-ltfl_"'_~_ü_u_a_k_ip~ar.:e«iüi manzaralardan 1>tt' 

1 


