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17 Hkteşrin 1940 
Ştıkrii BA-LCJOGf+•. 

Sahibi ve Bas.muharrll'•t 

, (Sayısı heryerde2kuruş) 
~ fielim:ÇELEN K. 

~eşriyat Müdürü 

Genel nüfus sayımı günü Alman Ma 
arif Nazırı 

Bulgar Başvekili
nin daveti Üzerin~ 

Sofyaya geldi 

Amerikada 
Milyonlarca Ameri· 
kalı asker yazıldı 
Vaşington 15 A. A. - Aı· 

ker kaydi münasebetile Ruz. 
vr.lt bir nutuk söyliyerek ez· 
cümle demiştirki: 

Sayımın başladığı sabahleyin 7, de atıla
cak bir top/o.· ilan edilecek 

Sayım bitinceye kadar hiç kimsenin evinden diş~rıya. çı.k.ması 
yasaktır-Sayanın bittiği yine atılacak bir tvpla halka bıldı~ılecek 

evlerin ilk numarasıııın yanın·. ahlır atılmaz derlıal ı~e baş· 
da hazır bulunacaklar ve top j ıl1}'acaklardır 

Ônümüzd,~ki pazar günü 
bütün yurtta oıduğu gibi Ha· 
la)da da ge,1d nüfus sayım: 
}'~Jpılacaktır. O gıın sabahlevın 

Sofy.:ı 16 A.A. - Alman 
Ajırnsı bildiriyor: Bulgar Baş 
veki Filof İle Maarif . Nazırı• 
nın Daveti üzerine Alman 

"- Mecburi askerliği bize 
ihdas ettirenl~r top yekun 
harp ilan ettiler. binaenaleyh 
hür milletler de müdafaa ted 
birler almak zaruretindedir· 
ler.,, Bu~iin askere kaydedi 
len milyonlarca Amerikalı a· 
rasmda Ruzveltin oğlu ve 
tanınmış bir çok kimseler 
vardır. 

saut 7 de ba~lıyal'ak 0
1an 

' . 
say1 mın başladıgı bır topl.ı 

ilfın edilecek ve uu tep se
sini mÜlt>akip herkes evine 
çekilerek sayım memurunu 
bekleyecek, sokaklardd sayım 
ve kontrol memurl triyle zabı· 
ta kuvvetlerinden başka hiı.: 
kimse bulunmıyacaklır. Sayı· 
mm bittıği atılacak ikinci bir 
topla ilan edilınciye kadar 
hiç bir vatandaşın evind~n 
dışan çıkması yasaktır. Bu 
yasağa riayet etmeyenler der· 
hal ağır pcsra cezasına çarpı· 

lacakıardır. 

Yıne 0 gün nakıl vasıta· 

}arı b.ueket etmiyeceğind~n 

vatandaşların o giin hiç bir 
) ~rt> gid("mıyeceklerini naza· 

"rıdıkkatu almaları icab~ttiği 
gibi, paz•u g:inü yi)'ecekleri.ııi 
d~ blr gün evvelden tedarık 
etmderı lazımdır· 

Valimizin busabah-
ki konuşması 

Çok f agdalı o/da 
Binden fazla sayım n~~murunun hazır bu 
luoduğu bu konuşmada Valimiz sayım 

memurlarınin bütün sual!eriue cevaplar 
vererek vazifelerini aydınlattı 

Valimiz Şükrü Sökmensü- ve bu arud ı teı eddüdü olan sa 
er bu sabah saa! 10 dtt Halk J yım memurl~rının so:-dukla"ı 
siııemas•nda toplaııan sayım suallere de ayrı ayrı ve m~· 
memurldrına hitaben çok fassal Ct"v.tplar vermt>k saretıle 
faydala bir konuşma yapmış vazifelerıni aydınlatmışlar_dır 
ve bu konuşma tdm iki s'3at Sayım m .. murlarına verılen 
sürmüştür. bu ktymetli dire1<t:f çok fay· 

Valimiz r.vifelfı sayımın e· dalı olmuş ve Valimizin ko

hemmiyeti ve bir m•·mleket 
için hc.yati kıymetini yakın ve 

uzak tarihlerden misaller ıe 
tirerek izah ettikten sonra 
asıl maksada g~çmiştir. ı 

nuşması alkışlar ara~.ında so· 
na ermişti~. 

lzmiıde 
iskan işleri tetkik 

ediliyor 

u .. 
Maaı if Nazırı ve •• arıcıye 
Nazırı Ribbentropun hu~u~! 

mümersili il'! Maarif Nezare· 
ti erkanından 4 zat bugün 
Berlinden Sofyaya gelmiş ve 
istasyonda karşılanmışlardır. 

Avcılara, atıcılara! 

Mükafatlı büyük 
atış müsabakaları 

Cümhurigei Bag,amında 
şehrimiz Gençlik Kışlasın

da yapılacak 
Bed ... n Terbiyesi BöJg .. lt·ş· pazar günü ıakşama kadar 

kila tı tarafından 29 ilktel$rin muvazzab adresi le birlikte ya. 
Cümhuriyet Bayramı günü öv zı ile veyahut bizzat Bölıe-
leden sonra saat 14 dt- Antak ye bildirmiş buıuııacakhr. Ba 
y& Gençlik Kışlasmda yapıl· tarabten sonra yapılacak mü• 
mak Oz'!re mükafatlı büyük racaatlar naı:arı itibare alan• 
bir atış müsabakası tertip e· mıyacaktır. 

dilmiş t ir. Bu atışın hedefi Miisabakade birinciliti ka· 
( Jçan güvercin) olacaktır. zanana 10 lira bir madalya, 

Sayım defterindeki 14 su 

alın üzerinde ayrı ayrı duran 
Valimiz bu sualler ıızerindt" 
mufassaİ ve misaller getirmek 
suretile kıymetli izah.tt vermiş 

Bölgemizde ilk tefıt ter tip ikinciliği kazanana 5 lira bir 
edilmiş bulunan bu güzel mu madalya, üçüncülüğü kazana · 
sahakayR köylü, şehirli böl5e na da bir madalya verilecek· 

lzmir 16 A A. -Şehrimiz halkından olan butün avcı ve tir. 
de bulunmakta olan iskan atıcılacımız duhuliyesi~ olarak Sayın Mvcı ve atıctlarımı· 

Hastalık, doğum ve kaza 
szıbi zarurı sebepler k-uşısın· 
da en yakın pohs karakoluna 
ıandarma veya bekçilı:r. v.asıta 
siyle haber vermek kafıdır. 
Hükumet bu hususla lazım 
gelen bütüu tedbirl~ri a:mış 
oldugundan polis ıner · 
kezierinde doktor ve ebeler 
baıır bulunucuk, valdndaşlar 
ilaç pclrasından başkn ne dok
tora ve ne .ie ebeye ııiç bir 
iıcret vermeyeceklerJir · 

Arıadolıı A ian 
sının tavzihi 

Umum Müdürü dün Muğlaya iştiı ak edebilt'ceklerdir. Her zın ve atış meraklılarının bu 
giden·k orada iıı~a edilmekte avcı ve atıcı tüfeğin; ve fişek güzel fırsata kaçırmamalarun 
oları göçmen evleri işini tef- {erini kendisi getİrt!cek ve ve şimdiden hazırlaBmata 
tiş eylem:ştir. Umum Müdür müsabakaya iştirak etmek is- başlamalarını ehemmiyetle tav 

Sayım memurldrı evler~: 
görecekleri rıufus . adedıı.ıı 
yazmakla mükellefdırler. Bı
ııaenaleyh ail ~ye meıısup o· 
lup ta dışarıda veya başka 

• bir şehirde t.JUlunanl:trın yaz
dırılmaması lazımdır. Çünkli 
onlar dd bu!unduklan yı rin
de yazılacaklardır. Sayım me· 
{IJUr!ıırının işıni kola) !aştırmak 
ve sayımırı o gün er.ken~~ 
ve muvalfakiyelle r.dıcesını 

temin etnı"k ıçııı vatandaşla· 
l'ln kendıleriııe mura ~aat ede~ 
cek sa)tlll u emurlarıııa azamı 
ko!aylıgı go~terme en, sorula· 
c.ık suıtllt>ı e !iUr.ıtle dvğru ce 
vap wrmeleri lazımdır. Bu su· 
retlt" lıem sayımın erkeııdt:n 
bitmesıne yardını edilmi~, 
hem de v"tanı ve milli vazife 
ı{a edılm:ş olur. 

~ayım memurları sabahle· 
yiıı saat tam 7, de kendile· 
.rine tahsjs edilen mmt:ıkadaki 

Alman ve İtalyc. 0 lzmi:- vilayeti <.:._hiliııde i~kan tediğirıi en geç 27 ilkteşrin siye ederiz. 
T .. k edilen göçmenlerin toprak ih •E•Nİİ511101!'11!1!Nl!!!!Dii1JA~K~TK~A--•••ıııiııı11İıaı••••••••-Ajansların 1 n ur tiyaçları meselesini de !esbit 

ıt'atbuatını ittihanıı etmektedir. 

yersizdir -···r·ü r·k·· ·c·u·· n.l .h ·ur·i·y<-·t·i ·h·J·, j.;··-··1 

Ankara 16 A. A. d Po çı ve cevletc;idir. Ve en kı 
d' · deki ltıtlyan or usu · 1 . 

va ısın . sa lıır 2anıaııda ınemlekt>· 
nun denız aşırı memleketle- . f h , t . . ı·r 

. l h d k tı ı e a ve saEıae e 1 erış ı 
S .. vkır den ııı se er en k 'f · .. · ı re .... uıt> vazı t•s.nı UZ< rıne a • 

12 adayı mevzuubahis edC"n 1 ımştır. DevJ,.,.tçilık de Ras· 
Tu .. rk n1,·ıtbuatının bu neşri - d 

yonel Ekonomik Siyasa e 
yatı mahza uydurulmuş ara· mektir. Bunu:ı için ise her 
ciften ibaret olduğunu ıtal • Ş(·ydc-n evvel ııtifusun hali· 
yan ve Alman Ajansları yaz ; ııi, harekı-tini bilmiy~ İh· 
maktadır. Anado'u Ajamı ' tiraç vardır. Dayandığı top 
dosyalarında !:it'rİ bir araştır rağı gere~i gibi bilmeyen 
ma yapar.ık bu tdgrafm as· mimar bunun üzerine sağ-
hnı bulıouştur. Telgraf Ste- lam bir birıa k'Jran1 az. 
faui Ajansı muharririnin nok ' işte önümüzdeki 20 ilk· 
tai nazarı kaydile Alman teşrin pazar gımü vapıla· 
Ajansı tarafından veril~iştir: cak olan Umumi f\:ufus Sa 
Ve rıslmda 12 Ada kelımesı yımı evlete yaratacağı 
mevcuttur. Hinaenaleyh ya· varlıkların <lay,rnağı olan 
lan baber vermek ittihaını nl.ıfusu tanıtıırcaktır. 
Anadolu Ajansına ve Tur.k O günü önemle karşıla· 
g;,z~telc.rine katiyerı t~11cıh ya!ım. 
edilemez. Bu ~elgrttf Aıansı- BAŞVEKALET 
mız tar.afıııdaıı 12 l"!şrini istatistik Un:ıım Müdürlüğf 
evvelde neşredilmiştir. ~.utn•:r '«N"'~ 

Balkanlarda Londıaga 
Vaziy~t hala vuzuh~ Dün en şiddetli hava 

suz hücumu yapıldı 
Londra 17 A A. _ Londra 17 (a.a.) - Dün 

Balkaıılardak; vaziyt.t hakkın Alman tayyarelerinin Londra• 
da Londrada şu mütalea yü· ya yaptıkları hücum hakkında 
rütiilme ktedir : Londrsda şu malumat veril· 

Vaziyet hala muğlaktır. mekkdir: 
Bir tarafta .. Rusyanııı alaca· Dünkü hücum lıarbin ba .. 
f?ı v,ıziyet meçhul bulunmaktıı ladığ' gündenberi yapılan 

hücumların '!il şiddetliıidir. ikeıı, diğer t;\r aftan AlrnıJll· Fakat bu hücumda da aıkttri 
yaııın Balkanlarci~ki eınel vt• hedeflerd~n ziyade hususi bi-, 
arzularını anlamak ta güçtür. nalar hasıra uğramışlar. Ba 
Sov~ et Rusyanın vaziyetinde hal, ıngil;z milletinin müd .. 
vuzuh yoktur ve bu devletin faa azmini bir kat daha art
hattı harekt>tİ merakia bek· tırmaktndır. 

~--~----------------len 111 ektedir, sebatın düzelmekte oldutuq 
Türkiye• ile Sovyetler Birliği dair gelen haberler Londra 
anlaşmasmın, lngi!iz - !fos ı da hiçbir hayret uyandırma• 
anlaşmasj kadar L<mdr .• da 1 mışt~r. Çünkü çok sıkııık bir 
memnuniyet uyan<lıracakttr. l vaziyette olan JaponyaDllt 
Japon-Rus ıul.İna ı Sovyetler birliğine azami fe 

b f d 1 dakartıkta bulun.nası, batta 
se ata etta ın a bir nüfuz mıntakası bile ka-
Londra 17 A.A,- Japon bul etmesi mümkün RayalmaJt. 

ya ile Rusya arasındaki müna ta dır. 



.... " ... -· 

Be/etliye zu- Cümhuri-qeti- ı Bir iki,satırla 
bıtasl tallmat mizin 17 ncİ yılı ~ Nl!vyo~k l6 (a.a.) -. 

Bugun çıkar. bır yangın netı· 

Fransa 
Mısıra olan borcu· ·• 

nu ödüyor 
Kahire 15 A. A. - Fran 

sanın Mısıra borçlu bulundu· 

• 
nupıesı 

25 
Madde 243 - Mecrası ol

mıyan yerlerdeki her l>inanın 

kendis~ne. mahsus sabit ve QU 
na mutaallık ıalimatnameye 

uygun!uzun bir ıağım çukuru 
bulunacaktır. 

Mut'.u günlerimiz apaydın 
ist kballeri görıliimüze ferah 
hk vnirken: karanlık günle· 
rimızin acı hat· alannı unut· 
ımy~cağız ki, kavuştuğumuz 
sa~d"'tleriıı, nimetlerin şük: · 
raııl.ır.ıuı file.ı ifa için d11r • 
madaıı yortıtmadaıı çalışabi · 
telim. 

:;. * 
* Evet ! geçmişteki ıstırap 

cesinde harp gemileri 1-rın 
malzt!me imal eden bir fabrika 
harap olmuştur. Yangının sc-· 

~u meb!ağin ödf•nmesi hak· 
bebi m çhuJclur. kında iki hükumet arıısında 

- Tokyo 16 (a.a.) - Ja· cereyan eden ınüzakt reler 
poıı donanma kumandanı ile memnuniyet verici bir ~e,kil· 
bahriye nazırı bugüh Japon de neticelenmiştir. Fransa, 
imparatoru taraf1ndan kabul pamuk vesaire bedelindeıı 
edilmişlerdir. Mıs1ra borcu olan bir mil • 

Bükreş · 16 (a.a.} - Ro· yon 200 bin lngiliz Jirasım 

Kiralık dükkanlar 
Belı~diye Riyasetinden: 

Belediyeye ait Şükrü Sök· 
mensüer caddesinde 
634,3 ve 634,2 numarah iki 
dü!ckamn kan H11zir.an 941 
tarihine kadar icara verile 
cegiııden talip olanların tari 
hi İlandan itibrtren 15 gün 
zarfında Belediye.Je ınütt-ş~k 
kil komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

* * • 
Bele ı iye füyasetinden: Bf.ŞİNC1 FASIL 

YANGINA KARŞI YAPI· 
:LACAK ŞEYLER 
Mac'de 244--Dukkan,;ml 

lathane fabrika ve saire gi· 
hi umuma açık yer-ler. yangı 
na karşı ihtiyat tertibatı aia· 
ra~ bulundurulma3ı i~bu tali 
matnamede Vt:>} a Belediye 

pek büyüktü, onun içind-! 
gelecelrt'!ki saadeti dört göz 
le bekliyoruz. Her yllı birbi 
riııdeıı daha üstün iyilikler, 
~üzellikler getiren Cümhurİ· 
yet idaremizin 17 İnci yılı· 
rıın yurdumuz ve ulusumuz 
için sonsuz refah ve sela · 
met getirı-:r~gin... güvenerek 
şimaiden seviniyoruz, bu hak 
kımızd,r. 

manyadaki İngiliz taba1sın· ödemeyi kabul eylemiştir. 
dan 70 ki~i daha yann Kös· 
tence yoliyle lstanbula hare· Japonlara göre 
ket et11Jek üzere Romanya· Tokyo 15 A.A· - Domei 
dan uyrılacaktır. Ajansına ıgöre, Tokyodaki si 

Roma 16 (a.a.) - ,Muso· yasi müşahitlerin fikri Ruzve] 
lilli, burada hulunmukta olan tin nulku Cümhurreisi seçimi 

Jnönü caddesindeki bele · ' 
1diyeye :1it 81 uu:naral~ dük- : 

kan icara verileceğinden is • 
teklilerin belediye muhasip· 
liğ!ne müracaatları ilan olu
nur. 

tenıbıhatlarında lüzum gösl! 
rilrn her türlii vasıla ve ter· 
tipleri Lu!undur mağa o k<tbil 
mü,..sseseler mecburdurlar. 

M<ıdde 245 ~ Kfiğıt ve 
bez J>drçalJrıle furunlıuda 

kullanılan ot,ıalaş tahta µar· 
çası, çalı ve .saire gibi ko 

layca parlıyan ve fı•t-uşan şey 
leri her nerede olursa olsun 
toplu 9lan le:-tıb tı almaJch 

b-araber:Oeıediye)e hab""ı ver· 

meğ-f" ve mctahossıs m~mur. 
lar tarhfındso gösterilen nok 
sanları tam;ımiamağa mecbur 
~.hırlar. 

MaJde 246 Yukarıda· 
kı mad.dcde !'Bzıl<tı! şeylere 
~ em,erlt:"ı;iııiıı ub§ap binalar· 
Ja vr• bodrumlarda ve bu ka 
bil ttblik~li yerlerde bulun 
durulmaiı yasaktır . 

Y!adJe. 247 Şehir içt>rİ 
ıinde kağıt benzin: ot, çöp 
te .s. ıre kaµilioden olan şeyle 
·i her ::e maksoıtla olusa olsu 
raknıak yosaktır. Sayfıyeler· 
I •. ve biııah.ırı yekdiğerindt':ıı 
~ 1 az 15 mt"tre mesafede o· 
l"O t mahallelerde itfaiyeye 
Odluınat verilmek aartile ya 
.ılabilir. l·unu yakanlar ci 
•adakiıeı \ıı ko~· udaıı ve du · 
rıaodan miıtet:ssir olmamala 
ı v~ ateşin e:rafa sıçramamcı 
ı ıçin icabeden tedbirleri 
~ma~arı şarthr. 

• ALTıNCı F' ASıL 
ALıŞ VERiŞ lŞLERl 

Narh-Azami fi~t 
Madde 248 - Zaruri ha 

.ıici Belediye tarafından ko 
ıılmuş olan narhtan fazlası· 
~ satmak yasaktıı. 

" * • 
istikbali nıizden emi '! bu-.. 

lunuyor : basiretli Cünıhuri 
yet hükumetimize bugün ht.>r: 
zam~ndi;!•ı d<ıha çok güvtm·· 
yoru~. ~ünkii; bize 'rad~tÜ· 
ji her şeyi yapıyor ve yeri . 

ne g'etiriyor:. Ya düıı bö;lt! 
illi idi! 

Hayır ! 
Dejenere olmuş mütered 

qi Osmanlı han .. danır.rn mil 
liyets·;; sultanları kendisi gi· 
hi va~nsız bir sürü sersl!rİ· 
!erle birleşerek yurdu düş· 
manlara satan ha:nlere gii · 
ven olmazdı. 

Nasıı olu rda, vatanı dii 
şünmlycıı , yur-da: " veriınsiz 
buz. çorak, çöl ,, diye ba · 
kanlar, ttf~ııdi doğmuş, elen· 
di yaşamış büyük Tür.k mil, 
letirıi esır gibi hor gören ve 
kc-ndisini ayakta tuıan. bu 
vaıa.1m her d~ı dine dermfin 
olan, bütün bu rrıüşfiklert; 
gogu!' gererek toprakları 

için kanların• akıtan evlatla 
noı, r:n nihayet düşm miada 
bir olup, onlara satan nan · 
kör ve bain sultanlara, köh· 
neleşmiş saltanat idarecileri 
ı ... , beyni :.:ulanmış ve3irJ ... re 

ve dar gtirüşlü Osmanlı zih· 
ııiyetin.ie yeşıyarı münevver· 
lere İnanabilirdik. 

lnanam'lzdık ve İnanma· 
dık: işte 17 iııci yılırıı i,Jrak 
etmekte olduğumuı mu!.:ad -
des · Cümhuriyf"t idaresifli 
kurduk . 

Hataylı Şükrü OGUZ 

Jnlıisarlar 
Kuru İncir alacak 

Haber aldiğımıza göre 

Maade l49 - Ücret tari 
eleri: Umumun yiyip lçm~ 
ne, yatıJ.> kalkmasrna, tara· 
p temizlenmesine mubsus 
'rlerin mü~terilerdeıı Bele 
1y~ce tetkik ve tasdik ediı 
ış obm ücre! tarifelerindr!n 

rzla para a!ırıması vey;; ta· 
1·eıerin Beled\yeye tasdik 
i\irilm"mesi ve tasdik edıl 
0emiş tarife kullanılması Yd 

/.tır. işbu tarifeler, karşıda ı 

iııhisar'cır idttrl"sı doğrudan 
doğruya müstahsil ve f skcrı· 
deruıı teslimi olmak üıere 
kuru İncir nıübayeasına baş· 
laınak üıer .. dir. 

dJayca L okunacdk 
dar büyükçe harflerle ya· 

r 

Sağır, dilsiz ve ;kör
lt!r n1ekt': binin 

konseri 

lıulgar ticaret nazırını kabul arifesinde Amerikalılara hi-
etmiştir. tab etmeklt-dir. Bununla be-

Lon<lra l(i (a.a.) - İn· raber bu nutuk üç tar.uflı pak 
giıtert! ıin Vaşingto•\ büyük ta karşı Ameı·ikan noktaina· 
elçisi hiikumetile istiş;\re eyle· zarının ilk resmi ihdesini 
mek üzere ve tan:are ile teşkil ettiği için ve ay,ni ,za· 
bugün buray,t gel mişrir. Se· manda Am~rikan hukiimeli· 
firin burada ne kadar kalacağı nin İngiltereye ve Çine yar· 
malum degilse de kısa bir za dımını fazlalaştırmak niyeti· 
manda tekrar vaz•fesi ba~ına ni bildirdiği için büyük bir 
avdet eJt'ceği tahmin ~dil· ehemmiyeti haiz bulunmakta 
mektedir. dır. 

- Roma 15 (a.a.) - Bul- ıtalyan tayy,arelerinir 
gilr ziraat ııazırı bugün tay· hu" m t• . k Jd . cu u ne ıcesız a ı 
yare ı!~ Sofyadan buraya gel· l k d . 

16 
( 

miştir. s·en erıye a.a.) -
- Uükreş 15 (a a .) _ Akdenizde, uzun b~r cevel~.n 

Dün petrol mrnhıkasında Ç•· dan sonra lskeııderıyere do· 
kan yangıııın husule getirdi· n1;n İngiliz filosuna mensup 
~ · h a 3 ·ı 4 · ı 1 harp gemileri bugün İtalyıuı gı as ruı ı e mı yon ey . . .. 
arasında olduğu tahmin edil- tayyarelerının hucumuna ma · 
ın•ktedir. ruz kalmışlarsa da, batarya· 

,_ B~kreş 15 (a.a.) larrn açlığı şiddt-~İ ateş 
R d A . b"Jd" · 3·1.., karşısıııda dagılmuga mec· a ar: ıaıı sı ı ır:ı yor: • , 

S t b . . . bı"r bur oımuşlardır. ovye arp gemısırıııı 

50000 kilo sığır eti 
alınacak 

Jandarma birliği Eratı için 
5000::> kilo sığır eti pa7.ilrlı~ 
la satın alınacaktp· , Talip o· 
lanları · ı 693 lira 75 kuruşluk 
muvakkat temiı atlarile birlik 

te ibal" günü olar. 21,10,940 
pazartesi günü saat 14 te Antak 
ya k:şlasınd ı müteşekkil satın 
alma komisyonuna nıüracacıt 
lan. 
BELED[YE RE1SLIG1NDEN 

Yurdun lıer tarafında oldu· 
ğu gibi bizdede bir ağaç bay· 
ramı yapılmasına ve ağaç dik
me yeriniıı hastane civarında 
su depo etrafmdakı araziye 
ve dağ mıntakasiyle eski me· 
zarhk yerlerine teşmil edil· 

mesine ve ekilme mevsımi· 
nin 2 Şubat 941 tarihi ola· 
rak kabulune Üelediye aı· 

mi 2ncümeniııce 105 Sa)'l 

-.·e 15,10,940 günlü kanıma Romen gemi.si:ıi batırdığına 
dair Amerikan ı ad yolan ta· 
rafından verilen haberl~r 
yalanlanmak•adır. 

- l3erlin ıs (a.a.) - Al· 
ma·ı propaganda nazm Gö· 
belz. bugüu ltalyan ticaret na· 

nıesi nin 3 üncü nıadde~ıle 
Kayıp şahadetname ı karar verılmiş olduğun<lah 

938 · j d halK.rn haberı olmak u·· 2 1> st:ııesınc c isken erun .
1 

-re 
"Ik d ııan olunur. ı okulun an aldığım ~aba-

zırım kabul eylemiştir. j 
- Bükreş 15 (a.a.) - Ro 

deı naınt:yi kaylu:tcirn. Yeni· •••••111n~••-.•n•,-•• 
sini alacağ•mdaıı eskisinin 
hükmü yoktur. 

Uehmet Y1lmaz 

\Jeşriyı!t Mü furii 
Setim ÇELENK 

men saı:siırü, Macaristan a· 'ilıl•lll!ll••~•Pl••~iıi~•••:A:•W••illl•-
leyhine Rom .. ıı matbuatının /J Qll 

H P .matbaası AN l'AK'r' A 

yapmakta o!dugu u~şriyata / 
nihayı-t verilme.c;ini izhar ey- r 
leıniştır. 1 

·- Atiııa 15 (a.a) İngil- 1 

tere> e satılac:ık olan 50 bin } 
ton kroııet iizümü ile 10 bir. j 
ton sultani üzümü .hakkında r 
Yunan ve lngiliz muraiıhas-
1arı arasındakı müzaknt'le· 
:-e devanı edilmektedir. 

Ml)skova 15 (a a.) -
Alnıuo elçisi l3erliııde birkaç 
hafta kaldıktan sonra bugün 
Moskovay.a dönmüştür. 

- Süveyş 15 (a.a.) - Hü
kumet ııeşreltiği bi,. beyan
namede Siyam hükumeti 
tdrafındarı ileri sı.iriılen bazı 
arazi taleplerini kati surette 
reddetmt>kte ve 12 haziran· 
da lıaıırlanınış oları Fransız 
Siyam ademi tecavüz pak· 
tııhn imzasına amade oldu 
ğunu bildirmektedir. 

-- Londra 15 (a.a.) -
Hükumetin idaresi altında 

BELEDlYE RtY ASE rıNDEN 

l inci rı"'Vi bugday 
Vasat buğday 
Çekilmiş bulgur 

Kilo 
1 
1 
1 

Un dört yıldız birinci 72 kiloluk bir !çuval 
Un 
Un 

üç 
iki " il n 

" " Koyun eti 1 inci mezbaha 
., ,. 2 inci 

Keçi di 1 inci 
., ., 2 inci 

Sı~ır eti birinci 
Dana eti birinci 

Sade P-rimiş yağ 
Tuz 

Kuru fusulye 
Patates 
Sabun 
Şeker 
Çay 
Edirne peynı .. , 
Zeytin 

" 
" .. 
.. 
" 

,. 
" 

ti tt 

satışı 1 
,. ı 
,, 1 

" l 

" 1 

" 1 
1 
1 
1 
1 
1 . l 
1 
1 

,1 

,. 
1 

Kuruş 
11 

8 . 10 
11 
1100 
1000 
800 
40 
35 
30 . 31 
21·24 
14. 1:) 
17 - 18 
120 
5-8 

mış ve-ya basılmış olarak 

~essesenin münasip yerleri· 
la ~sılacagı _gib~ bunların 

çuk kıtadakılerı de mat-a· 
rc:;1c uzerine konacaktır. • 

lzmir 16 A. A. ~ Sağır, 
dilsiz ve körler mektebi ta· 
rafından teşkil edilen or kes· 
tra yakında halkevinde bir 
konser verecektir, du kon· 
.~eriıı lıasılatı ile orkt;.sran-rn 

lngiltere ile ispanya ttrasında 
ticareti iııkişa! ettirm,..k mak· 

sadile bir:şirk~t tf!~kil !"'dilmiştir 

Gaz yağı 
Odun 

Kömür 
Kömür 

( çubuk) 
( kütük ) 

.. ı 
1 
1 
1 

20 
10 
40 
38 
6'0 
50 
30 
22 
1,10 
2 
2,20 
14 

(Sonu var) 
bir sağır, diJsiz ve körler 
yurJıı inşa edilmek üzere 

memleket dahilinde bir turne~ 
ye çıkma.>ı kararlaştırılmış· 
hr. 

F raııcala 
Has ekmt!k 
Halk ekmeği 

ı 
1 
1 

12 
10 

• 


