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.... Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Cumartesi TELGRAF• ANADOLU - tzMIR 

TELEFON: 2776 

Marsilya bombardıman edildi 
Bordo, 21 (Radyo) - Alman tay

yareleri, bugün Marsilyayı bombar· 
dıman etmişler ve ağır l bombalar at
mışlardır. Atılan bombalardan ölen-

22 ADRES: ikinci Beyler aokaiında 
ffAZ/RAN ANADOLU ırazeteai idarehaneai 

1940 ( ANADOLU ) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

t9 •RCV YIL 

- NQ. 8212 
Nqredilmiyen yazılar geri verilmez --------------------------------'------------
CUnU geçmit nilıhalar 25 kuruflUP Sabahçı, günlük, siyasi gazete lerle yaralananlar çoktur. 

Hitler, Fransız Murahhaslarını Dün Kom. 
piy~nde Tarihi Vagonda Kabul Etti 

Murahhaslar, Şartları aldıktan sonra tayyare ile Bordoya avdet ettiler Fransanın mağlôhiyeti 
Lebrunurı riyasetinde toplanan Şiira 

Şar,tları müzakere ediyor 
Röyter muhabirine göre neden oldu? 1 ._ ____ , 
Fransayı iki sebep 
mağlup • • 

etmıştır 
Hitler, tarihi vagon!a Mareşal~ Foşun heykelini Ber1ine naklettirdi. 

Fransa, Italya, ile de miizal<erelere girişti Başkumandanlığın askeri hataları 
Complegne ormanı, 21 

•D.N.B.> 
(A.A) -

FUhrer ve başkumandan yanında 
tnuhtelif ordular şefleri, ordu başku
mandanlığ, şefi, hariciye nazırı ve 
Fü hrer muavini olduğu halde Fran -
~ız heyetini mütareke şartlarını ver
mek ilzere kabul etmi~ir. 
Fransız heyeti, aşağıdaki zevatt:ın 

mürekkepti: 
Yüksek harp şuruı azasmdan or

general Huntziger, hava generali 
Bergeren, Visamiral Leluc ve Fransa 
büyük elçisi B. Noel. ' 

FUhrer Fransız delegelerine şart;. 
ları Compiegne ormanında 11 teşri
nievvel 1918 de mareşal Fochın tez
li! edici mütareke şartlarını Alman 
murahhaslanna dikte ettiği ayni va
gonda bildirmiştir. 

Bugiin Compiegne ormanında vu
kua gelen bu vaka vaktiyle Alman 
ordu !arının şerefine karşı yapılan 
hareketi silmiştir. 

Serefiyle mağlup olmuş bir hasm~ 
karşı bu vakada gösterilen vekar 
Gualois adiliğinin Alman ordusunu 
tahkir ettijti bu mahalde ebedi bir 
kin ekmeğe matuf olarak dikilen 
abidelerle büyük bir tezad teşkil et
nıektedir 

Führer" adına ordular baş kuman
danlığı şefi ıreneral Keitel, mütare -
ke şartlarının ağıdaki mukaddi -
mesini okumuştur: 

Führer ve Alman orduları başku -
mandam adına sizlere aşağıdaki mu 
kadd!meyi bildirmekle kesbişeref ey
lerim: 

rine bu derece şeci bir hasma karşı Londra, 21 (Radyo) - lngilterede mütareke şartları münasebetiyle şun- Ve kabı"nedekı" ı"htı"la" flarf. 
tahkir edici bir mahiyet vermek ni - bulunan bütün Fransızlar, İngilterede !arı yazıyor: 
yetinde değildir. Alman talepleri şu gördilklcri misafirperverlikten dolayı cHitler ordularının şefi general . . • . . 
hedefleri gütmektedir: hükumete teşekkür etmişler ve sonuna Kaytel; Yransız murahhaslarına Al_ Londra •. ~1 (A:A.} - İngılterenın gın mu~alefetı ıl.e karşıl~nm~ştır. Al-

ı - Mücadelenin yaniden başla - kadar İngiliz ordusunun yanıbaşında man şartlarını bildirirken, 1918 de Al- cenup sahıl.~nde ~ır lımana va~ıl oln:ıu~ manlar ıse 100 kılometrelı~ bır cephe-
masına mani olmak. mücadeleye hazır bulunduklarını bil- man ordusunun mağlup olmadığı halde buluna~. RQyterın Fransadakı daımı de 4.000 tank harekete geçırmeğe m~-

2 - İngiltere tarafından kendisi- dirmişlerdir. Kayzer Almanyasının, Vilson prensip. muha?ırı.yazıyor: . . vaffak o.ldular. Alı~anl~ '!'eşum. bı.r 
ne tahmil edilen harbin devamı için Bern, 21 (Radyo) _ Fransız mu, !erine kanarak sulha yanaştığını söy- ObJektıf Fransız m.ahf~ll~m, Fran- ?ata. yüzilnden tahrı~ edılm_ıyen köpril 
Almanyaya tam emniyet ve.rmek. . rahha'liarı, tarihi vagona girdikleri !emiştir. Halbuki Alman ordusu; 918 sız o_rdusun~n mağlilbıyetını ve bunun ilzerınd.e~ Me~seu b~yük mıktar~a t~y 

3 - Esasını Alman devletıne c.e?u: zaman, kendilerini bekliyen Hitlerle rle kahkari bir mağ!Qbiyete uğramış, ü~erıne t~s!ım olmayı dü.şil.n:n. Fransız y~relerının hımayesınde tank kütle.e
le yapılan haksızlıkların tamırını Alman ordusu şefi ve diğer general- dört yilz bin esir vermiş ve müttefik- hükfimetının hareketlerını ·kı aebebe rıyle geçmeğe muvaffak oldukl?rı za
teşkil edecek yeni bir sulhün tesisi ler, kendilerini nazi usulil ile selam- !ere altı bin top terkeylemişti. Gene. atfetmektedir: ma~ 9 uncu Fransız ordusu gerı çekıl
için lüzumlu ~ptid~i şartları kur~ak. laınışlardır. ral Kaytel; bunları unutmuş olabilir, Frıı:nsız ?aşkumandanlığının askeri mege .':'1e:bur ~alm~ v~ bu suretle açı-
Bu mukaddımenın kıraatını müte - Hitler, Kompiyenden ayrılırken , ancak, bu sefer büyük Britan~anın naz~rırelerı. v~ ?ükumet azası arasın- lan muthış gedık hıç bır z_aman doldu-

akip Filhrer, .Deut.schland Uber, Al- tarihi vagonun ve mareşal Foş için Fransız murahhaslarının yanıbaşında dakı şıddetlı fıkır ayrılıkları. ru!amamıştı~. Bundan dol!'an kayıplar 
les n~ğ.melerı arasında vagonu ter- yapılmış olan heykelin Berline nak- temsil edilmediğini unutmamaııdır. Başku~andanlık ~nklaı;~ :e hava o k8:dar büyük olmuştur kı bun~an son 
ketmıştır. !ini emreylemiştir. Almanya, imza.ladığı sulh muahede- k~vvetlerın!n ehemmıyetlnı. ı_stısgar et rakı kahrama~lık, parlak taktıkler ve 

Londra, 21 (Radyo) - Bu sabah Roma, 21 (Radyo) _ Berlinden sinin hiç bir maddesine lıiyıkiyle riıı- mış ve bu~Jarı y~r~ımcı sılahlar ola- ~u~madan ve;rıI~n muhareb7ler ?unut.-
Fransız radyosu, başvekil mareşal Pe- haber verildiğine göre, Fransız mu- yet etmiş değildir. _ rak telakkı eyle~ıştı~. ı:-ra~sız baş~u- lafı ed~mem~şti.r. Bu~un üzerıne za
ten ile eski başvekil Pol Reynonun bir rahhasları, Teleskrıptorla Bordoyu Müttefikler, kendisine karşı daima mand~nlığı mevzı ve ıstıhkam harbıne fere dogru bir ılerleyış başladı ve Al
müliikat yaptıklarını bildirmiştir. Bu bulup Fransız kabinesiyle uzun müsamaha etmişler ve kalkınması için güv~n~yordu. AJ.ı:nan!arın kullanacağı. manlar kazandılar. Fransızlar tank.t~n 
millakatta neler görüşüldüğü hakkında müddet konuştuktan sonra, Alman geniş krediler açmışlardır. Almanlar taktığı .ıvvelce goren general De Gaul- ve tayyareden mahrum oldukları ıçın 
tafsilat neşredilmemiştir. şartlarmı hamilen tayyareyp bin - i•e fırsat bulunca tekrar siUlha sarıl- le B. Reynonun makine harbi hakkın- mağlup oldular. 

Londra, 21 (Radyo) - Belgradda mişler ve akşam Bordoya hareket m;k istediklerinden, aldıkları parala- ~aki kitabından ilham ~lar8:k. seri ~a- ~iya.-i sahada hükumet mer~ezi~ıi 
bulunan .Fransız.lar.'. başvekil mar"ş3l eylemişlerdir. . rı memleketlerinin inkişafına sarfede- lınd~ ~nk ve ~yyare ımalını tavsıye m!ıdafaa etmem.~ ~ar~rı uı;ıumı ıtı -
Petene bır rneSaJ gondererek dllşman- Fransız hükfimetı, Alman şartları- ceklerine silah ve mtihimmata vermiş. etmıştı. Halbukı bu, başkumandanlı - - Devamı dordüncu oahıfede -
la mütareke müzakerelerini prote•t-0 nı kabul edip etmemekte muhtar bı- !erdir. 
~tmişlerdir. rakılmıştır. Sulh muahedesinin en şiddetlisini 

Suriyedeki Fransızlar da Fransanın Bordo, 21 (Radyo) - Bombardı - bizzat Almanya Rusyaya kabul ettir'. 
$ark orduları kumandanı general !>fit- man dolayısiylp şehri terketmiş olan mek istemişti. 
tel Hause müracaat ederek Fransanın re'sicumhur Lebrun ile mareşal Pe - Hitler, Fransaya yaptığı tekliflerle 
mütareke yapmıyarak sonuna kadar ten ve kabine erkanı, bu sabah tek - neler yapmak niyetinde bulunduğunlı 
mticade!eye devam etmesini istedikte- rar buraya avdet eylemiştir. ispat etmiştir. 

' 

Pa·namerikan kongresi 
Yakında Riyodöjaneyrede toplana-

rini bildirmişlerdir. Reisicumhur, bugiln hastaneleri Kaytel; bu sefer Almanyanın harp 
Gerek Yugoslavyadaki, gerek Suri- gezerek yaralıları ziyaret etmiştir. istemediğini söylerken, nazj ordulan- l • h • t" • k k 

vedeki Fransızlar; şimdi içinde bulun- Bordo, 21 (Radyo) -Son dakika- nın Polonyaya nıuııl saldırdıklarını u- Ca t't ve cı an vazı ye ını onuşac:=t 
duğu şartların Fransanın teslim olma- da alınan bir habere göre; parlamen- nutmuştur.> . . . . . 
~ı için bir sebep teşkil etmediğini, zi. to reisi ile ayan reisi jul Döjanene, Bordo, 21 (Radyo) _Havas ajansı Vaş.ınrton, 21 (~adyo) - P~n 1 B;rleşık devletler aras.ınd.akı ıktıs~ -
ra teslim olmak gibi bir hareketin, hilkfimet erkaniyle birlikte Alman bildiriyor: An_ıerıkan kongresı, yakında Rıyo dı, mali ve müdafaa tertıbatın;. m.ü-
"..'iltl;efikler ta_;afı~d~n bir hiyanet te- şartlarını tetkik eylemişlerdir. . Mütareke akdi için hükumetçe vu- döJa?eyr~da topl~nac.aktır. Bu k?n- za~ere eder.ık kararlar verecegı soy 
•akkı olunacagı fıkrınde olduklarını Londra, 21 (Radyo) _ Röyter a.ıan ku bulan talep ilzerine ita!ya ile de :nü- ırrenın, cıhan vazıyetı lle Amerıka lenıyor. -
bildirmişlerdir. sı, Almanların Fransaya verdikleri - Devamı dördüncü sahifede _ 

lngiliz Kıtaatı Döndü - Romanya Kralı 
. . . Milli ittihad Partisinin başına geçti. 

Fransadakı Kıtaat Tayyarelerle nakledıldı. Dominyon- B kş m d od 0•• l k . . . . u a a ra y a s y ev verece 
fardan da yenı kuvvetler lngılız lımanlarına vardı Bükreş, 21 (Radyo) - Bugün in- 1 cektir. 

Londra, 21 (Radyo) _Almanlarla Tayyareler ve mühimmatın hepsi, lanmıştır. tişar eden bir kararname ile rnillf BUkreş, 21 (A.A) - Kral, vatana 
·· d J · · F t kl d ki ittihad partisi tadil edilmiş ve bu hiyanet ve casusluk cürümleri hariç, 

muca e e ıçın. :ans!z .. o~ra .. arın a de na edilmiştir. Yeni kıtaatta beraber t~yyare mek- partinin başına bizzat kral Karo! bütün diğer suçlara ııamil olmak ü _ 
kal'."ış oJa_n ellı bın kışılık ı~gıl.ız kuv- . Lon_dra, ~1 (Radyo) - Bugün Ye- teplerinden çıkan tayyareciler de var- geçmiştir. Kral, partide yapılan ta - zere geniş bir siyasi affı umumi ka 
vetı, ~ug~n. tayyarelerle ıngıltereye nı Zelan?a ıle Kanad~ V? Avusturalya. dır dilatı radvoda bir nutukla izah ede- rarnamesi imzalamı•tır. 
nakledılmıştır. Fransız topraklarında dan yenı kıtaat gelmıştır. Bu kıtaat, =.:..· _____________ .c;_ _ _;_..c.;.'-------'-------------'-v--"------

Almanya Amerika birleşik devlet
leri reiıı! Vilaon tarafından verilen 
ve müttefik devletler tarafından te
yid olunan teminata itimat etmiş o
lan Alman ordusu 11 Teşrin;evvel 
1918 de silahlarını bırakmıştı. Bu, 
ne Alman milletinin ezici faikiyetine 
rağmen, Alman kara, deniz ve ha -
va kuvvetlerini kat'i mağlubiyete ıığ 
ratamadığı bir harbin sonu olmuş • 
tur. Mütarekeyi imza edecek olan 
Alman heyetinin muvasalatı anından 
itibaren bu devletler resmen vermiş 
oldukları teminatları ihlal etmeğe 
başlamışlardır. Alman milletinin bü
tün ıstıraplannın başlangıcı bu va -
gondadır. Bir millete tahmil edilebi
lecek tahkir ve tezlil edici her şey , 
maddi ve manevi bütün ıstıraplar 
bu mahalde doğmuştur. Dört sene sü
ren kahraman bir mukavemetten 
sonra, yegane gafı, demokrat devlet 
adamlarınm vaidlerine inanmak ol
mu, bulunan bir millete karşı verilen 
sözler ve yeminlerden dönülmUştilr. 

3 Eylill 1939 da büyük harbin baş
langıcından 25 sene sonra İngiltere 
ve Fransa biç bir sebep olmadan Al
manyaya yeniden harp ilan ettiler. 
Şimdi, me.~eleyi silahlar halletti. 
Fran~a mağlup oldu. Fransız hüku
meti bir mütareke için Alman şart -
!arının bildirilme~ini Alman hükü -
metinden rica etti. Bu şartların bil -
rlirilme~i için tarihi Compiegne or -
manı ~eçildi ise bu Fran'a için tari
lıinin şerefli bir sayfasını teşkil etmi
~·en, Alman milleti için de bütün za
manların en bilyük zilleti gibi telak
ki olunan bir hatıranın haksızlıtı 
t~mir edici bir adalet hareketi ile i!e
lebcd silmek için yapılmıştır. Fransa 
bir tek seri kanlı çarpışmalarda kah 
rıı.manca mukavemetten ~onra mağ
)(lp olmuş ve yıkılmıştır. Almanya mü 
tareke ~artlanna veya müzakerele -

•ri>k Bi; ıt;i';;~";;~:;;ıi" "'"- ltalyan Fabrikaları Yandı 
T rablusgarpta vuku bulan son mu-

1
ngiliz tayyareleri, Torino ile Cenovadaki en büyük 

,,,,-~~~~~~~~~~~---

Nuri Said Paşa 
Ankarayı ziyaret 

edecek 
Bağdad, 21 (Radyo) - Irak hil· 

kumeti Hariciye Nazırı Nuri Said 
paşa ile Adliye Nazırı Seyid Naci 
Şevket, Ankarayı resmen ziyaret 
edeceklerdir. 

harebelerde lngilizlere esir düştü ltalyan fabrikalarını tahrip ettiler 
Londra, 21 (A.A.) - Libyada vu- 10 uncu italyan ordusunun başmilhen- ~ond.ra._.21 .<Radyo) - Dün .gece deki. imalat! har.biye, petrol. tasfiye,tur ki, alevin şiddetinden pilotun şoz-

ku bulan bir müsademe esnasında ingi- d" .d. ~.1 .1 •h "tal f . k Brıtan) a. uzerınde Alman hava ;aar- fabrıkalan ıle köpriller, demıryolu ve !eri kamaşmıştır. Bır saat sonra dığer 
ısı ır. " umaı e) 1 yan se erı ııv- ruz! olmam d tad ·· · d ı ta d 1 ··h· b" f"J d h 1 · • b b liz kuvvetleri italyan generali B. Las. . .. . . . . . . arı ış.sa a mu uzer? ın- epo arı, yyare mey an arı, mu ım- ır ı o a a ge mış, en agır om 3. 

tucciyi esir etmiştir. ''etierı başmuhenclısı sıfatıyle ıspanya g~lız tayyarelerı, Almanya. üzerınde, mat depoları bombalanmış ve mühim !arı, fabrikalar üzerine atmıştır. Şeh-
1\l'ezkür general Libyada bulunan harbine i~tirak etmiştir. bılhassa Ruhr ve Ren mıntakaları ha.- hasar ika olunmuştur. Bir İngiliz tay- rin şimalinde demiryolu ve deposun 

D. Vekili Istaobulda 
valisinde askeri hedefleri bombardı - yaresi üssüne dönmemiştir. Almanya- da bombalar isabet etmiştir. Fiat fab
man etmişlerdir. Havanın berrak ol- dan dönerken İngiliz tayyarelerinden rikasına. sekiz tane gayet ağır bomba 
mamasına rağmer büyük hasar ika biri, Almanların bir deniz bombard- bırakılmıştır. 
edildiği anlaşılmıştır. Tayyare dafi ba- man tayyaresine rastlamış ve onu dil- Cenovada Ansalclo fabrikasının ha. 
!aryalarının şiddetli ateşine rağmen şürmü,tür. saratı çok büyüktür. Ayni zamanda 
yalnı_z ~ iugi!iz tayyaresi üslerine dön. Londra, 21 (Radyo) - İngiltere h3 Milano civarında Brede fabrikasiyle.~ 

Nüfus memurları ile tahrirat katiplerine zam ya- nıemıştır. . . . va nezaretinin bugün neşrettiği tebli- Santasen Ciano tayyaresi fabrikası, 
Salı gecesı Brıbmya üzerıne taarruz ğe göre, İtalyanın ilanı harp kara!ın- Torino şehrinde Kaproni fabrikası, hiı 

pılacak, bekçiler, zabıtaya merbut kalacaktır eden Alman tayyarelerinden 17 Al. dan 24 saat sonra ingiliz ağır bombar. vapur tersanesi bir demir ve çem 

t 
. . . . . . . man tayyarecisinin düşürillerek esir dıman tayyarelerinden ikisi italyanm fabrikası ehemmiyetli surette tahrir 

sta~~ul, 21 ~Telefonla) - .~ahılı- se.vkedılm!ştır. Bu kamın layıhasına edildiği anlaşılmıştır. Geçen hafta zar en büyük iki tayyare ve motör fab- edilmiştir. · 
ye Vekılı B. ı:-aı.k Öztırak: b.ugun A~- gore bekçıler, her_ yerde zabıtaya !'ı~r- fında Alman tayyarelerinin İngiltere rikıuıını tahrip etmişlerdir. Bunlar Ce- ('"--'-----------...., 
karadan .şehrımı1.e gelmıştır. Vek:l but kalacak; bekçı "\1~ralar~, ~ususı ıda üzerine yaptıkları iki akında 10 Al - novadaki Ansaldo ve Torinodaki fiat 
burada bır hafta kalacaktır. Gazetemı- relerce emlak ver.gısıyle bırlıkt~ halk- man tayyaresi dilşürülmilştilr. Bir çok- fabrikalandır. Alp dağlannı geçerken ASKERE DAVET 
ze be.vanatında: . • . ta~ t.oplaıııp bekçı .. Iere ayda. on lır.adan lan da üslerine gidemiyecek derecede İngiliz '-yyareciieri, havanın nedre-

t ta b 1 hl 1 f il 1 k d t l kt "" Rizeli olupta İzmir ve millhaka. :---,. s. n u un_ mu e ı .. u.mumı. ı~- e ı ıraya a ar ucre verı ece ır. hasar.a uğratılmıştır. . . tinden oksijen cihazlannı kullanmış- • 
lerı. le ugraşacagı'?:'. D~hılı~e teşkılat J K b" . Brıtanya tayyarelerının Hamburga !ardır. Kar fırtınası Y. üzilnden tavya- tında bulunup şimdiye kadar hiç 
kanunu budce encumenlnde b 1 mok spanya e , askerliğini yapmamı• 316 dog"um]u.' 

• •. 11• un .~ a ın Si yaptıkları bombardıman esnasında re kanatları buz tutmak tehlikesine • 
~dır. Bu sene .. budceye 400 bın !ıra . . . 6000 ton petrolü ihtiva eden büyük bir maruz kalmıştır. dan 335 dahil doğumluya kadar bu ı 
ıl.ave ede~ek ~uf.u~ m.~n:ıurları ve tah- Madrıd, ~l (A.A )- Polıtık me - depoyu yaktıkları gelen haberlerden an Tayyareciler, fiat fabrikalarını ışık lunan piyade, topçu, silvari sınıfla 
rırat katıplerı gıbı kuçük memurların haf!l~e ka~ınen~n t~şekkülünde b~zı !aşılmıştır. Bu depo yangınını sön- fişeı:ıkleri sayesinde vazih surette gör rına mensup erat askere sevkedileı 
maa~l&r~na zam yapılacaktır. Mahalle tadı lata mutedaır bır kararın kabıne dürmek için Almanlar iki gün uğraş- müş ve bombalarını 1600 metreden bı- ceklerinden mürettebatları verilme) ı 
bekçıler.ı hakkındıı hazır~anan bi~ ~a- heyetince bugü? yarın alınması inti- mışlardır. rakmışlardır. Alev sütunları fışkır- üzere bulundukları şübelere müra 
mm layıhası da Buyilk Mıllet Meclısıne zar edılmektcdır. Evvelki gece Almanyaııın 15 şehrin- mıştır. İnfiliık o derece şiddetli olmuş- ,_ca_a_tı_ar_ı_i_ıa_n_o_ıu_n_u_r_. -----
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SAHiFE 2 

.Surigede vazi
yet sakindir 

. ı 

Vapurlarını zdan 
biri limanımıza 

Fransız generah mesaj geldi 
neşretti . . 

Fransa ile hıüstemlekl!lerı arasında 
Şam'. 21 (A.A.). - Suriyede vaziyet işle~lmek üzere kiralanmış olan yedi 

ı~nıamıyle sakındır. Yakın şark kuv- şl!ooimizden biri vlaıi Altay vapuru, 
ve'lerr kttmı:ndanı general :_ıı~l Hau: Marmari<1 tariki>'l.e Mersinden limanı
se r h.nlka h:taben .n~ş.rettıgı liır ~esaı mıza gelmış, mendirekte demirlemiştir. 
ela n ızam ve a.s yışı ıdame etmege Ve Vap r buradan ıstanbula gidecektir. 
h~r1 türl.ü ka.:gaşalık çıkarm_?k t eb- ' * __ ....;...._ 
lııh,erını kat.:_ı . urct.te. ~~ a azmet- ALAÇATI BELEDİYJ<;81NDE 
m•• bulundugunu b ıldırPıı ştır. laçatı belediyesinin 93_9 yılı b;ld-

Her tarafta sıkı tedbırl r alınını.}- , ·· t hdem maa' ve 
.ı. 1 r ce. t~ I11fJ11UJ' ve mus a ş 

' · ücr2tle iıu,. y dıı 30 ı;u :tecavüz ettir-
lsviçre-F rans:ı rnünaka- di er dolayı, fa l~ının A catı 

ı ~ k •- - · beledi~·~ eisiyle muha•e~ine tazmin 
atı CSilm<!;>İJr ettirilnM>si için dahiliye vekil.Jetinden 

Cenevre, 21 (A.A.) ,....._ İsviçre ile vilayete gmir l!'elmiştir. 
Fran'a ara. ındaki münakulit tama- BİZİM İŞ Y APM K 
miyle mlink:ıtidir. Posta tçljr.U:,v te- İ TtYOR 
Jcfon miinalrnliitı da ke-ilmiş hulun - Rigada ir müessese zeytinyağı. ,;u-
maktadır. Hi!len yalnız Tı ir tek telefon ~ı"""Ylfl\'r. hardal tohumu ve her tüı;. 
iıatt! rnrdır. Ve o da r mi ve dipJo_ ljj Uın\'!li r~de ihr.ar;:ı,tı .. '.a~an _mil
matı k görüşmel e re tah'' " edilmiştir. esseselerlc ış yapmak ıstedı~ını alakq
YUGOSLA YY1\- !TAL A TİCARET darlara ildirmi.Wa.._,~ =-~e~ 

İ LERİ FİRARİ YAKALA Dl 
Roma, 21 (A.A.) - ML1htel"f i ı _ Mııı·,. la lü:ı:u 11 bazı i aatta ca

yan - Yugoclav mübadele komitesi 940_ Jıştırılıl'k n firar den Mehıned namın 
!141 senesi içinde iki memleket arasın- da bor mahkum gene yakalanmıştır. 
da yapılacak ticari mübadele! rin prog DSYRlM ORTA OKULU 
ramını tesbit etmek üzer 0 Romadl\,top- }{u. 1'i devrim orta okulunun, resmi 
lanmıştır. Yugoslavya , .J italyan he- ~rta okullara muadil olduğu vekaletten 
;.·etlerinin reisleri bu hu•u~ta bir iti- bildir.ilnı.iştiı:. 
l.ıif imza etmişlerdir. AYDIN MEBUSU 

11 A;vrln mebu. u l3. ıfqkt1i $eııer Aıtka-

ZABITADA 
Kafayı çekince: 
Karşıyakada Bostan ı gazinosun -

da Rüstem oğlu Ali, Şaban oğlu 
Faik ve gazinocu İsm:ıil sarhoşluk 
<aikasiyle içki parası meselesinden 
kav.R"a etmişlerdir İsmail, sandalye 
il~ Faiki basından yanlaml~tır. 
Bıçak çekmişler: 

Kuruçay mahalle•inde Said oğlu 
Süleyman ve Abdils oğlu Salih kız 
meselesinden birbirine bıçak çekmiş
lerdir . ı 

Pantalon hırsızlığı: 
Kestelli caddeRinde Halil oğlu 

Kadri; Yıldız otelinde B. Hakkının 
pantalonunu çaldığınclan tutulmuş -
•ur. • 

Eve dönerken: 
fkiçe.,melikte 640 ncı sokakta otu

ran Remzi oğlu Mchmrd. Ahmed oğ
lıı Vahdeddin, Ali oğlu İsmail Ve Şe
rif oğlu l\fehmed, sahilpark gazino
sunda icki içerek evlrrine dönerken 
cliiierlrri Remzi oğlu l\!ehmedi fena 
halde dövmüş Vp üzerinde bulunıtn 
43 lirasını almı~larchı·. Yalnız Şerif 
oğhı :\Iehmed vakaya karı.mamı~ -
tır. Suçlular, tutulmuşlardır. 

Bir kaza: 
Dolaıılıkuyu mahallesinde !;26 

ne sokakta Nuri kızı 8 yaşında 
Aclile, Boncukçu Hü~evinin damı !l
zerine cıkmıs, ayağı kayaralı; yere 
i!Oşmü., başından ağır surett~ yara
lanmıstır. 

radan şehrimize gelmiştir. 
·~--=~*·--

ROMANYADAKİ MACARLAR 
Bükre•, 21 ( AıAı) - Romen ekal. 

liyetler nazm dün ~şam Macar ayan 
ve mebuslarını kabul ederek Roman -
rndaki Macar ekalli;vetini a!Akadar e
den muhtelif me•eleleri görüşmüştür. 

13.30 Program 
13.35 Ajans haberleri 
13.50 Müzik (Alaturka) 
14.20 :\ıüzik: Halk t!lrk!lleri 
14.30 Müzik: Riyaseticumhur ban

do.su." 
15.15115.30 l\!üzik: Ca-zband (Pi.) 
18.00 Prngram ve memleket saat a-

·yan 
18.05 Müzik: Hafif müzik (Pi.) 
18.30 Müzik Radyo caz orkeotra.;ı 
19.00 Konuşma · 
19.15 Müzik (Alaturka) 
19.45 Ajans haberleri 
20. O Müzik: Pi.yasa şarkıları 
20.30 Konuşma: (Güniı meseleleri) 
20.50 Müzik (Alaturka) 
21.20 Müzik: Küçük orkestra 
22.20 Serliest saat 
22.::t(} AJafıs haberleri 
22.50 Konuşma, (ecnebi dillerde) 
22.50 :1'1111!\{: Cazband (Pi.) • 
23.25 23.~<1 · Yarınki program 

...... 
Sardinya 

Akdenizde bir İtalyan adMı .. Korslkı\l\Trı ?:enubıitra: düşer ve ondan, 
Bonifacio boğazı ile f\Y.rılır. Ocma lı.k r. Demir, çink@, k •n, man~3-
ııez, antimuan, bakır gibi madenleri zengindir. Ada civarında Sardalya, 
Orkinos ııihi halıklari:{ ~'takQ~ avcılığı ~a milhimdir. SaPdinvalılar Akrl€
nizir. J>l'k ••ki hir k:w inden :ııerler. Adanın t:a ihi milad"da~ 15 asır önce, 
Kartacalıların adayı istila<ı ile başlar. Dıiha .ıoııra ı Roinalılar gelmistir. 
Otta zlınıaıılarda ise lıuracb Arapları. daha ~onra paoa hakimiyetini· gö_ 
rilriiz. 14 üncü asırda ada, Argon kralın geçti ve İşpanyiı - italya ha~b!ne 
kadar İsp:.ınrolların 'lİnde kaldı. . A 1 • 

1713 de Avusturyıı tarafıııdan üıg~I. ~dildi. 1720 ili? 
0

Ava,·turya Savua 
clükası ı Sicilyaya m ·abil bu adayı alma· mecbur etti. Böyle Sardiny 
adası avua ve Piedmont ,le birlikte Sardi ·a krallığını teşkil etti ve u 
krallıgın etrafın< Kont Kavur, ari idi s i Vi tor n 1 birle-
ş:p çarpışarak, Sard;nyadan, bugünkü i a kral ı~nı yaratıp geldHer. 

(ANADOLU) 

Trirkiye.tıin stratejik 
eheınmiyeti 

1.nciralh 
Plaj ve gazinoları ve 

G 'lcük oteli 
Sıcaklar b tı. Halk yavaş yavaş, 

dini nme v rinlenme, hava alma, "T•• k" R B Jk } d } denize girme ihtiyacını duymağa ba~-
Uf .1ye ve usya, a an ar a su -

1
ıaaı. . 

Haber aldığımıza göre, yarınki pa-

hu" muhafazada mutabıktırlar znr günü İzmirlilerin çok sevdikleri 
' ' İnciraltı plaj ve gazinoları d ~ıla-

Macarca Magyar Nemz~t gazete- Musul petrolünden istifade edece],:. caktır. Ayni gün o~obü rv!sleri ba~-
sinin (Türkiyenin askeri ve stratejik !erini bildirmektedirler. Memleketin lıyac.ağı gibi a_yın birin~e.n iti_baren va
ehenlliıiyeti) başlıklı yazısından hü- motorize edilmesi büyük adımlarla pur ı~letılrnesı de esas ıtıbarıyle. bul 
!asadır: ilerlemektedir. Ordu da nazarı dik - ~dilmiştir. 
Ya~ın şark müttefik ordusu, ha -j kati celbedecek derecede motörize Keza, Ödemiş Gölcü oteline 

<liselerin inkişafı karşısında ehem - edilmiştir. Müttefiklerin açtığı 25 mak, Bozdağ yaylasının havasınd n v 
miyeti i kaybe\ ğe başlamıştır. 1 milyon ;-terling kredi, hemen hemen Gölcüğün gÜ"zelliğinden istifa.de e 
Türkiye sanayi müesseselerinden ya- tamamen ordunun techizatına sarfo- için bir çok aileler hazırlanmal\ta 
bancı mühendis ve müteha.sısların lunduğu gibi, büdcede ordu emrine !ar. 
tahdidir müttefikler lehine bir te - 5.8 1'.1il!onluk fevkalade tahsisat ve- Bir cesed bulundu 
ma~il.ldür. Fakat. ~on Papen, bu sem rılg'~~~-ayni gazete yazıyor: Urlanın Çeşmetltı mevkiiııe yakın 
patıyı zayıflat!"aga çalışmaktadır. Politika (Yugoslav) gazetesinin bir ada önünde denizde hüviyeti meç
~-nkara ehafılı, Ankar~nın. verec~- i 'tihbaratına nazaran, Türkiyenin hu! bir erkek ce•edi bult~muştur. Ge
gı. karar.da İtal~~anın vı_ı.z:ıyetının b_u- Oniki adalarda veyahut diğer !tal - cenlerde Gediz nehrinde yıkanır!\tııı. 
yu_k arı,ııl ola~gı'1ı bıldırmektedır. yan topraklarına karşı bir tecavüze hoi?ulan ve cesedi bulu aııııyan Taced
Müttenkler, Tudc ord unun mo.dern geçmeğe kat'iyyen niyeti yoktur. din çiftliği ortakcısı rahim~ ait ol
bır hale gelmesıııe ve tam techız~ta Türkiye, ancak muhtemel bir taar - ması muhtemel görülm .>ktedir. 
malık olmasına yardım etme~teılır - ruzu karşılayacaktır. Sofya muhabi - G "k k' Jl 
ler. l\tayıs on;alarıpda \Hle bıt teca- rimizin bildirdiğine göre, .l\loskova ÜmrU te 1 ma ar 
vuze karşı Turk ordusu, hududları - ; ıe Ankara arasındaki eski dostluk Konsm•ntoları gelmiyen veya her 
n~ müe .. ir b.ir şekilde mtldafaa ede- yeniden ihya edilmiştir. Rivayete hangl bir seb~ple gümrüklerden çekil
bıle:ek. ka~ılıyete malık olmuşt~. bakılırsa, Moskova, Türk iyeye her miyen malların allikadarları nam ve 

Turkı}'enın sulpperver temayulle- hangi bir devlet tarafından olursa hesabına ticaret vekale1 ine salahiyet 
ri ... onu. v ordusunu v~ memleket olsun, bir taarruz vaki olduğu tak - verilmiştir. Karıır dair~sinde güm
~udafaa,ını kuvvet1endırmekten h ç dirde yardımda bulunacağına dair rüklerden çıkarılacak malların tesbiti-
bır. suretle ~Jıkoymamıştır. Luzu.ıı:ııı teminat vermiştiı;. Buna mukabil ;rn ba~lanmıştır. 
halınde 2 mılyon asker çıkarabılır. Türk hükumeti de, harp şark· Ak_ 
iki bi~ tayyarelik bir filo<u vard~c. denize sirayet etmedikçe bitar1aflık _ Şaşal kaynağı 
An:ıerık~d~n (50)_ a~ed ~ortıs. tan ayrılmıyacağını temin etmiştir. Şaşa! suyu kaynağında yeni bazı te. 
Vrı&'ht tıpınde askerı ta~ ı m ta~ yar.~sı Gerek Sovyet Rusya ve gerekse ,;sat ve tamirat yapılacaktır. Kaynak
ısmarlaıruştır. Müttefıkl~r de dort Türkiye, Balkanlarda sulhün muha- ta dün beledive reisi Dr. Behçet Uz il€ 
yüz tayyare vermek vadında bulun- faza edilmesinin her iki devletin vil!J.y.et daimi encümeni aznsı tarafın
mu.ştur. Benzin stoku az sayılırsa da de menfaatleri icabı olduğunda mu- '1nn tetkikler yapılmıştır. Kaynak yo-
Türk mütehassıslar bir harp halinde tabık kalmışlardır. lu da tamir edilec~tir. 

MAHKÜllIİYET ZİRAAT MUALLİMİN! VURMAK 
Zimmet ve ihtilastan maznun bele- 1STİYEN1N MUHAKEMESİ 

diy~ eski. ta~sildarı B. ~!ya~i Yaı:rnn Bornova zeytincilik ista;;yonuııda 
Savaşın ıadeı muhakeme yolıyle Agıı·- ziraat muallimi B. Bahri Becere kıı.l!J 
cezada tekrar görülen muhakemesi ne_ ka~dile silah atan Arif Atıcının muha
-tiçe~~nde iki ~ene,. üç_ aı:, on gün ağır kemesine dün Ağırcezada devanı ·,dil-
hapsıne karar verılmıştır; miş, alakadarların cevap mahiy,;tin -

MEZUNİYETLER 
Emrazı sariye ve istilaiye hastaha

n~si lıRshekimi Dr. Lütfi Serinken. 
Buca lıfolediye ~~si Celile İzgi ve Ti· 
r~l\in Gök<;en belediye ebesi Macide 
Sügür~ birer ay mezuniyet verilmiş -
',ir. 

. . ~!AT MURAKABE İŞLE'.~1 deki tezkeleri okunmuştur. Buıılaru 
Vıla~et fıat murakabe teşkılatıntn göre B. Bahri resmi muallimdir. hin- r 

İzmir bürosu şefliğine mıntaka tic;ıret dan memnun olmadıkları Arif A t
0

ı c ı
mü~ürlü~ü _raportörü B. Re~ad Ösker nın müdürlükçe vazifeden uzaklaştı -
tayın edılmıştır. rılmıştır. Başka dinlenecek şahid kal-

Malul subaylar 
çağırılıyor 

F /ND/K LiSANSI madığından müddeiumuminin iddia>n-
İn~il~ere hükuı:neti, . memleketimiz- nı serdetmesi için muhakeme, haşka 

den ıngıltereye gonderılecek fındıklar J:ıir güne bırakılmıstır. 
için IisaM usulü ihdas et~iştir: Li8ans ---*---
~uracaatıarı, derhal tervıç edılmekte- B. SALİM AKDOCAN 
dır. 

lznı i , a ..... ·ke·rlik ş1,be.l.\indea: 
Şubemiz malul subaylar defterinde 
kayıdlı bulunan subayların (malili 
erler ve sehid yetimler değil) acel' 
ıubeye müracaatları ilan olunur. 
aı-± = -
S ök e Beledige 

Kilo Adet Cin$i 

• 22 Haziran 1940 Cumarte•ı -

Zabıtamızın al- ı 
dığı tedbirle~ 

ı-ın neticeler verdı 
J. d•llı-

Geçenl~rd"l, yangın yerinde aı~ı
şaıl bazı ahlaksız kadınlarla kurn tıil
lardan bahset~iş ve _bu.nlara korş! ınev 
bir alınmasını ·ıstemıştık .. B_!J ırıbıbil4i· 
ıwarda ÇQk hasııas bulundugud:ı.. Po"' 
ğimiz zabıta, ismi- gel)en eaha . d~vrl· 
Jis adetlerini ar m • 1 d rhal 
yel.eti ihd !I ef me su ıy e earcı
sı t•dbirl r hnış ve ıırtı uınJıılU~ 
\arı ~h >!iz ka ınlar g ztik t 0 

w~ ti• 
Zü,lııt~ıı\n f11ııJ,i.)'. ti ve alınan nevin
c . a da otura!) alkı da _çok ~fon 

ü i~tir. D[ id ehanemıze te e te· 
den a.,ı vııtantla lar, zabıtanııza 
'!Ckkürl~ti n i bildirtnişlerdir. 

F laketz~delerden meım· 
leketlerine dönecek 

olanlar 

riqasetinden: 
Bedeli muhamme.ni 

LiSE KAMP VE İMTİHANLARI Uzun müddet izmirde başkomiserlik 
Lise olgunluk imtihanları 28 hazi _ yapan bilahare Akşehir emniyet amir

randa sona erecektir. Liseler 9 ve 10 liğiııe tayin edilmiş olan B. Salim Ak
uncu snıflar talebelerine mahsus aske- doğan polis enstitüsünde yüksek ihti. 
r! kamplar 27 haziranda sona erecek, sas kursunu muvaffakıyetle bitirmiş, 
temmuz iptidasında son sınıf talebe- istanbul emniyet amirliğine tayin e-
sine mahsus kamplar başlıyacaktır. dilmiştir. 

25000 Mazot 12 Kş. 

İzmir sicili ticaret memurluğundan: 
(Yaşua S. R. Arditi komandit ~ir

keti) ticaret unvaniyle İzmirde Bi -
dayet hanında 2 numarada her tür-

imzaya n:ıezun şeriklerden olduğu 

anlaşılan FEHMİ ADAMOCLU şir
keti mezkiireye izafetle ve İzmirde 
İsmet paşa bulvarı 1310 numarllı ao
kakta 10 sayılı evde oturan REFAEL 
OCLU YAŞUA S. R. ARDİTİ şahoen 
ve anlatacaklan veçhile bir mukave-

2500 
25000 

Makine yağı 32 Kş 
Odun kömürj.i Kş. 

1500 Amp11l SO Kş. 
Elektrik fabrikasıııın 940 senesi jhtiyacı için yukarıda yazılı malze

me münakasa. ile alınarr.ktır. İhale 27-6-940 perşembe günüdür. Ta -
!iplerin o gün saat lli de belediye encümenine müracaatları ilan O• 

lunur. 11 14 18 22 2147 

lnhisar~arlar umum müdürlüğün-
den: 

lü idhaliit ve ihracat işleri ve komi~
yoncului<ıa iştigal etmek üzere te -
şekkül eden işbu şirketin ticaret un
vanı ve şirket mukavelenamesi ti -
carct kanununun hükümlerin göre 
sicilin 2780 numarlsına kayt ve te;
cil edi ldiği ililn olunur. 

lenamenin mevad ve şeraiti ative 
d · · d t · d"l ~ . 1 - Keşif, ~artname ve planı mucibince idaremizin Ankara umum 
aıresın e resen anzım e ı me.~ını ~ . . 

ed k ti .. b 1 d müdürlük binası bahçesinin yolları ve tesisatı işi kapalı zarf usulıle eksılt• 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührü ve 

F. Tenik imzas1 

1: Mukavelename 
Bugün bin dokuz yüz kırk senesi 

mart ayının dördüncü pazartesi günü 
saat on bir. 4-3-940 

İzmirde birinci belediye caddesin
de 72-1 numaralı hususi dairede va-

• zife !!"Ören izmir ikinci noteri beıı 

Zeki EhiloğLu bu dairede ·ş:min ba
şında iken hüviyet ve adresini tes -
bit ettiğim iş sahibi daireme gelerek 

arzu ere şu sure e soze aş a ı-

lar. meye konmuştur. . 
MADDE 1 Ak"tl d . 2 - Ke,if bedeli 11019.30 lir& .muvakkat teminatı 82.6.45 lıradır. 

b k l · - t· 
1 

ert akrasın a ,ş- 3 --- Eicsiltme 5/ VII/940 cuma günü saat on be~ istanbuJdıı Kaba-
u mu ave e ve ıcare anununun . 

h ·· kü l · d · · d b" (KO"AN taşta levazım ve müb0yaat şubesindAki alım komısyonunda yapılacaktır. u m erı aıresın e ır ,,. - ı . . İ . 
DİT) · k t· teşk"l d"l · t· Ak·t 4 -- Şar!nam~ sözü geçen levazım şubesı veznesınden ve zmır An-

şır e ı ı e ı mış ır. ı - . · .. 
!erden HÜSEYİN İZZET AKOSMAN kara ba~ müdürlüklerınden 55 kuru~ alınabılır. 
ve MEHMET FEVZİ SEYREK ir • _ 5 - Mdnakasaya girecekler mi.Uıürlü teklif mekt~plarııu kanuni ve
keti ile SÜLEYMAN ADAMOJLu >a:kle 'ı( 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka ieroınat mektubunu \'B 

k d · HEMO,..LU · k t· KO şartnamesinin F fıkrruıında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ve ar eşı u şır e ı - . . t d"" de k 
MANDİTER (mahdut mesuliyetli ) ihalP günü eksiltme saatından b_ir spt evyelıne kad~~ saa on or . • a-
ve YAŞUA s. R. ARDİTİ kollektif dar mezkiir komisyon başkanlıgına makbuz mukabılınde vermelerı, l!\ • 
(Gayri mahdut mesuliyetli) şerik _ zımdır. 20 22 24 26 4975/2258 
tir. deti 21 /2 '940 tarihinden itibareı nın dördü~iif pazarlesi gilnll 4-

1
3-940 Adanın en mühim •ehri ce upt!l.!<i. Kog,H,ari limanıdır. Adada 1000 kilo

nıetre uzunluğunda demiryolu vardır. Ehal~ 900 bi,rı kadar.dır. 

r ELHAMRA MASlNDA 
Bu;tın iki !il il\ fiırn birci 

1 - ,TOSUN P.AŞA , 
Türkçe sözlü eşsiz komedi §aheşeri 
2 - CEZAYİR SEVDALARI 

• 1 
1 

ani tacağı gibi bir mukavelename -
nin tarafımdan resen yazılma'inl is
tedilı!r. Kendilerinin kanuni ehliyeti 
haiz olduklarını gördüm. 
ŞAHİTLER: İzmirde pazaryeri ma 

MADDE 2. --Şirketin merkezi İz - 31/12 941 tarihine kadardır. Müı- .ı\Kl~RİN: Firma ve imzalaı;ı 
mirdir. detin inkizasından leakal iki ar e - ŞAHİTLERİN; imzaları 

MADDE 3. - Şirketin unvanı ve! şeriklerden her hangi biri tara,- T. C. İllffiir ikinci 
(YŞUA S. R. ARDİTİ KOMANDİT fından diğerlerine feshi tahriren ila- Noteri Zeki Ehiloğlu 
ş"rketidir.) bar edilmedikçe şitket iki senelik Resmj mühür ve imzası 

müddet çin temdit edilmiş addedilt- Umumi No. 458 lif ADDE 4. - Şirketin idaresi \"e 

1 • 

Baş rolde: CHARLES BOYE!ı •• 
Metro jurnalde e11 son h~rıi haberleri 

Seanslar: Tosun Paşa: 2-5,30-9,30 . da • . ' ' (;pzayiı- se,·; 3,~j0-7,30 

0 ( 

Yaz fiatleri. Koltuk 40 - balkon _ 3(} - iıirinci 25 kuruştur. 
Cumartesi ve pazar günleri ıı 13q ct; h~fta arası her gün 2 de ucuz 

halk /"'ansı 
Fiatler koltuk 25 - Balkon 20 - Birinci 15 

hailesi birinci taslı çeşme sokağında 
66 numarada oturan Abdullah Can
yurtlu ve fzmirde ikinci Mahmudi -

temsili kollektif şerik YAŞUA s. R. cek ve müteakip iki senelik \\evreı- ıHU>usi No . .4/182 
DİT! ]erde de aynı huku··m cari o'·acakhr. İşbu mukavelename örneği daire· AR ye aittir. Şirket namına tan- ' tı 

1-1-940 tarihinden itibaren S. R. AJJ.- miz dosyaBtnda saklı 4-3-940 tari 
.Ye Behram sokak 28 numarada Ka- zim ve imza edilecek bilcümle ev - ve 7430 umumi numaralı aslına uy. 

·ı s "d rak ukudat "k ·ı h DİTİ namına yapılan muameliit ve · · mı ag uyu • ve vesaı e mumaı ey o-µn olduğu bittasdik alakadara ve • 
Yukarıda isim ve adresleri yazılı şirket firmas1 altında münferiden im netayici işbu sirket. tarafından dev; - " 

1 kt rildi, Bin dokuz yüz kırk s.enesj ha • olup sahipleriııi tanıdıklarını ve şa- za edecektir. ra ınaca ır. 
had ete mani halleri olmadığını söy- (Y AŞUA s. R. ARDİTİ KOMANDİT MADDE 9.- Kollektif şerik Y +· 'Zirım ayının yirmi birinci cuma &'ıi -
leyen ve kanui evsafı haiz oldukları bilcümle idhalat ve ihracat muamelii ŞUA S. R. ARDİTİ hiç bir ücret ta- n!l. 
görülen şahitlerin tarifleriyle şahıs tı ve komisyonculuktan ibarettir. lebine hakkı olmak.sızın bütiln va~-
"ıl hüviyetler:ni tesbit ettiğim. . MADDE 6. - Şirketin sermayesi 

İŞ SA,HİPLER!: İzmrde birinci be- (15000) on beş bin liradan ibaret 

V. G. 
Mukabele edildi 
21/Haziran/940 ··---...- MÜ)DE ._,••••ı ledive caddesinde 27 numaralı ma- olup (6500) altı bin beş yüz lirası 

ğazda icrayı faaliyet eden (HÜSE- HÜSEYİN İZZET AKOSMAN VE 
YİN İZZET AKOSMAN ve MEH • MEHMET FEVZİ SEYREK şirketi 
:\IET FEVZİ SEYREK) unvanlı şir- ( 5500) beş bin beş yüz lirası SÜ -
kete izafetle münferiden imzaya me- LEYMAN ADAMOGLU ve kardaşı 
zun Reriklerden olduğu analşılan HEMOCLU şirketi ve (3000) üç bin 
MEHMET FEVZİ SEYREK şirketi lirası da YAŞUA S. R. ARDİTİ ta -
mezkiireye izafetle ve İzmirde Yor- rafından nakten vazedilmiştir. 
gancılarda 22/24 numaralı mağa - MADDE 7. - Kar ve zarar üç ;;e
zada icrayı faaliyet eden (SÜLEY - rik aruında mütesaviyen taksim e -

t"ni ve mesaisini şirke.t işlerine haıı

retmeğe ve ayrıca kendi nam ve he
sabına hiç bir iş yapınamağa mec -
burdur. 

30 kuruşluk damka puhl 
İzmir ikinci noteri resmi milhrp 

ve Zeki Ehilo'ğlu im:ı:aııı lzmirin Balçova Ağamemnun ılıcaları 20 Ha
ziran 940 tarihinden, itibaren açıldığını mu'1· 
terem müşterilerine tebşir eder. 

. Beghancısı 
l smail Karatig li 

MAN ADAMOGLU ve kardaşı dilecektir. 
HEMOGLU) namına münferiden MADDE 8. - İşbu şirketin müd-

Yazılan bu. mukavelenameyi şahit 
!er yanında kendile.rine okudum ve 
anlattım. Münderecatının isteklerinf 
ve beyanlarına aynen uygun olduğu; 
nu ve başka bir diyecekleri olmadı• 
ğını bildirmeleri üzerine resen tan

zim ettiğim bu vesikayı tasdiken 
hepimiz imzaladık ve mUhürledik. 
Bin dokuz yüz kırk senesi mart ayı-

MEHMET FEVZİ SEYREK"in eir 
kete izafetle· münferiden irnzaya •e: 
lahiyeti dairemiz 936 senesi biriııcı 
vesaik dosyasında 144 sıra ile saJclı 
sirkülerden ve FEHMİ ADAMOc1ttJ 
şirkete izafetle münferiden imzafıı. 
selahiyeti ayni dosyanın 228 sırasın· 
da saklı sirkülerle muşaddaktır. 

İzmir ikinci noteri resmi mührü 
ve Zeki Ehil oğlu imzası 
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lzmir levazım i1nirliii zatın alma komiayonundan: 
Miktarı 

%00 kil<' T. fasulye 
9600 1<ilo T. batlıcan 
:J810 kilo T. bamya 
!)840 kilo T. kırmızı domates 

960 kilo T. bliber 

1 - İrn::r ~ht. l\lv. 'laric; birlikleriıı·n yukarıda cingi ve miktar;:ı. 
ı ı ~·azılı he~ kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konmu~tur. 

2 1 1 ıale<i 24-haziran-!140 pazarte;i günü saat 15,30 da kışlal'ta 
izır ir levazım amirHği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tatın>in edil~n rutarı (1809) lira 60 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (135) lira 72 kuruştur. 
'I - , ıırlnamem her z(ln komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

t.:ırmek merhııriyetindedirler. 

7 EJ>siltmeye iıtirak edec~kler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilncü 
roeddeleriııc\.e ve §aı·tnameııinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle :)irlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. ı> 18 17 22 

Jzrnİr levazım AmİrJiıii HllU aJrna komİıyonundan l 
Miktarı 

Kilo 

1800 T?.z-. fasulya 
1800 Batlıean 

720 Taze bamya 
1845 kırmızı domates 

180 Taze büber. 

1 - İzmir Mst. j\'.!v. bariç birliklerin yukarıda cins ve miktarları 
yıızılı beş kale'Tl sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle milna
kasay:ı konmu~tur. 

2 İlıale~i 24-hnziran-940 pazartesi günü saat 15 de kışlada izmir 
levazım amirliği rntııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı (324) lira 90 kuruştur. 
( Teminat muYakkate .ıkça~ı (24) rra otuz yedi kuruştur. 
5 Şartnamesi her gün !rnınisyonda görülebilir. 
6 İstckrier ticarPt cda.ıııda kayıdlı olduklarına dair vesika gös

te:nıe~ mecburiyetindedirler. 
7 - Ek,iltmeyc işti~ak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii 

nıaddeler:nde \"e eartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkat:ılariyle birlikte ihale saatinden evvel kom'sy.1na 
n•ürııcaatları. !J 13 17 22 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
Miktarı 

---
Kilo 
---

2100 'l'aze fasulye 
2100 Taze batlıcan 

840 Taze bamya 
• 2460 kırmızı domates 

21G taze büber 

1 - İzmir Mst. Mv. hariç birliklerinin yukarıda c'ns ve miktarları 
yazılı beş kalenı 3ebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

2 lalesi 24-haziran-940 pazartesi günü saat on dörtte kışladıı 
izmir levazım amirl"ği satın alma komisyonunda yapılacaktıı· 

3 - Tahmin edilen 1 utarı 391 lira 62 kuruştur. 
4 - Teminat mu\·akkate akçası (29) lira 38 kuruştur. 
5 Şıırtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 İstekliler ticaret .ıdasmda kayıdlı olduklarına dair vesika gös

terınek mecbur:yetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunıın 2, 3 üncü 

maddelerindı! Ye •aıinamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü 
racaatları. 9 13 17 22 

lzmfr levazım cimirlifii •ıtfın alma komisyoıııınd(l)ı: 
1 - 1170&0 kilo vo~urt alıoaacktır. Kapalı ıarfla eksiltmesi 8-7-940 

2 

pazartesi günU Paat 15 te tophanede istanbul levazım anrirliği 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 23.510 lira ilk teminatı 1763 lira· 25 kuruştur. 

3 ··- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. \ 
4 1steklilcriı kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ek- · 

siltme saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
22 27 30 6 2337 

lzmir leva•ım amirliii sabn alma komisyonundan: 

. ,. 

'1... 

Miktarı Cinsi Tahmin tutarı Teminat Mv. akçası 
2000 kilo Sadeyağı 2360 lira 177 00 
1250 > Zeytinyağı 525 > 39 38 
5000 > Pirinç 1500 > 112 50 
3000 • Kııru fasulya 600 > 45 00 
1250 • Kuru üzüm 175 • 13 13 
2000 > 1'to\ut 220 • 16 50 
2000 • Zeytin tanesi 400 • 30 00 
2000 • Sabun 620 > 40 50 

1"1ünkasanın ,ekli !hale tarih gün saatı 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma gilnil saat 9 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma gün il saat 9,30 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 10 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günil saat 10,30 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi ganü saat 9 
..\çık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günü saat 9,30 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi gilnil saat 10 
Açık ek!'iltme 29 haziran 940 cumartesi günü saat 10,30 

1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve mikla-. 
tarı yazılı sekiz kalem erzak ihtiyacı sekiz kıta şartname$iyle · 

2 
ayrı ayrı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
İhaleleri hizalarında yazılı tarih, gün saatlarda kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Sartrınmcleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - I!tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös 

5 
termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 12 17 22 26 

(ANArk>LU) 

lzmir levaıı:ım amirliği satın alma komisyonundan' 
Miktarı 

2400 kiln taze fasulye 
2400 kilo batlıcan 

!)60 kilo taze bamy 
284!1 kilo kırmızı domates 
2-10 kilo taze bilbcr 

1 - bnir M"t. Mv. h11riç birlikler·nin yukarıda cins ve miktar
IDrı yın1lı lıe kaleı• sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle :ni 
ıı:ı kr:•aya kon mu tur. 

2 ihalesi !!1-haziran-940 pazartesi günü saat 14,30 da kışlada 
ixmir levaz ım amirliği satın alma komi yonunda yapılacaktır. 

3 - Tı:.hın:n <>d;Jeıı tutarı (519) lira 25 kuru~ur. 
4 'l'cnıinat muvakkate ak~ası 38 lira 95 kuniştur. 
5 - Şnrtnamc::i her gün komi~yonda görülebilir. 
& - t.rteklilrr ticaret odırsmdn kayıdh olduklaTma dair vesika gög.. 

tcrmek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye :ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünri\ 

• maddelerinde \'C şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvnkkatalariyle birlikte ihale saat'ııden evvel komisyona 
miiı•ııcantları. 9 13 17 22 

İzmir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki hariç birliklerinin 4500 ton knra 

nakliyesi kapalı zarf usıılU ile eksiltmeye konmuştur. 
2 İhalesi 28 haziran 940 cuma günü saat on altıda İzmirde kış

lııda izmir levazım amirliği satın nlına komisyonunda yapı-

" ,, 
lacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 15750 liradır. 

4 - Teminat !JlUvakkata akçası 1182 liradır. 
5 Şartnamesi her gün komi,yonda görülebi11r. 
6 fatekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve lemi -
ııat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev. 
ve! komisyona vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 26 

! zınir levazım <İ mirliği satııı alma lcomi.•yonıındctn: 
1 - Ispartacla bulunan birlikler için pazarlıkla (10,000) kilo makar

na satın ~lınacaktır. 

2 - Pazarlık 24-haziran-940 pazartesi gilnü saat 11 de kışlada izmir 
levazım Jmirliği satın alma komisyonunda yapılacaktr. 

3 - Teminat kat'iye akçası (312) liradır. 
4 - İsteklileı· belli gün ve saatte komlsyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Harbi,ı·e • Tai<~iın arasınd,,ki yolun kanalizasyon inşaatı kapalı zarf u. 

<uliyle eksiltme~,. konulmuştur. Keşif bedeli 40136 lira 77 kuruş ve ilk 
teminatı 3010 Hrn 26 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri ge
nel hususi ve fonni şartnameleri proje keşif huli\sasiyle buna müteferri 
diğer evrak 206 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden alınacaktır. 
thab 8-7-!l40 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk lemiııat, makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz 
gün evvel fen i5leri müdürlüğüne müracaatla alacakları foflnni ehliyet ve 
940 yılına ait ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacakları teklif m~ktuplarını ihale günü saat 14 de ka
dar daimi ~ncümene vermeleri lazımdır. 22 26 1 5 2321-5022 

Balıkesirde Eti Bank garp lin
y itleri işletmesi1,den: 

Bundan hö.vle her kim isterse parası peşin verilmek, siparişi asgari on 
beş gün evvel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda teslim edilmek, bir 
''agondaıı aşağı sipariş yapmamak şartiyle aşağıdaki fiatler üzerinden 
kömür alabilir. 

SOMADA: 
Parça 
C<ıviz 

30 milimetreden büyük 
10-30 

Rekompoze 't> 40 parça % 60 cevizden mürekkep 
Tozlu fındık O 10 

Tavşanlı ve Değirmisazda: 
Parça 
Ceviz 

40 milimetreden büyük 
15-40 

6.75 lira 
5.75 lira 
6.00 lira 
3.20 lir:ı 

6.75 lira 
5.75 lira 

Rekompoze <,; 40 parça ~; 60 cevizden mürekkep 6.00 lira 
T. f•nclık O 15 2.30 lira 
Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden siparişlerin bir ay evvel bildil"il-

mesi lazımdır. 22 25 28 1 4 

Salihli Belediyesinden: 
1 - Salihlide 2614 metre murabbaı kaldırım işçiliği açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 

2 - İhale günü 8-7-940 taTihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
tedir. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Talip olanların şartnamesini görmek üzere Salihli belediyesine 

müracaatları ilan olunur. 22 25 28 1 2346 

Askeri fabrikalar Istanbul satın 
alma Komisyonundan: 

Ereğli ve Zonguldaktan Bakırköye 9300 ton levamarin kömürü
nün taşıttırılması kapalı zarfla 2 temuz 940 salı gilnil saat 14 te istan
bulda Salı pazarında askeri fabrikalar yollamasındaki rntın alma. ko
misyonunda ihale edileeektir. Beher tonuna thmin edilen iiat 19 kuruş 
tur. İsteklilerin ilk teminatı olan 1360,13 liranın mal sandığı makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaiki havi zarfJarını ayni gün saat 13 çe kadar ver
meleri şartname her gün komisyonda görülebilir. 

16 22 26 1 2230 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
1 -- Mevcud fenni şartnamesi veya taliplerin teklif edecekleri nü

muneler mucibince 100 kiloluk tuz çuvalı pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 25-VI-940 salı gürlü saat 14 te istanbulda Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 -- Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede· 
cekleri fiat üv.erinden yüzde 7,5 güvenme para.lariyle ve nii
muneleriyle birlikte mez.kür komisyona müracaatları ilan olu-
nur. 18 19 22 24 4946-2255 

İzmir ;ı.;nci icr a memurluğundan: 
lpo le temin edilmiş bir borçtan 

doll\Yı açık artırma suretiyle satıl -
masırra karar verilen Bucanın Yukarı 
Koııığaç mevkiinde şarkan borçlul:ır 
dan Behçetin kuleli tarlası, garben 
yol, §imalen Hamza, cenuben Fa -
kirzade zeytinliği ile mahdut 73n2 
metre murabba'l ve btr kuyu, ve 6 
zeytin, 25 lrmut, 5 badem, 2 incir a
ğacını muhtevi ve 564 lira 60 kuruş 
muhammen kıymetli bir bağ 23-7-
940 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15 ıie izmir ikinci icra dairesinde a
şağıda yazıl! şartlar cHı.hilinde peşin 
para ile e açık artırma suretiyle sa
tılacaktır. 

1 - İcra kılınan artırmada satış 
bedeli satış istiyenin "lacağına rüc
hanı olan diğer alacaklıların bu gay 
ri menkul ile ~m,in edilmiş olan ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
ve muhammen kıymetinin yüzde 75 
ini tecavüz etmek şartiyle en çok ar
tırana ihale edilec~ktir. 

Bu artırmada böyle bir bedel el -
de edilmezse en c;ok artıranın taah
hüdü bak kalmak Uzere artırma 15 
gUn daha uzatıllrak 7-8-940 tarih;ne 
m!isadif çarşamha günü saat 15 de 
ayni mahalde gene rüçhanlı alacak
ları geçmek şartiyle en çok artıra
na ihale olunacaktır. 

2 - Artırmaya çıkarılan işbu gıy. 

ri menkulün artırma şartnamesi 

10-7-940 tarihinden itibaren icra da
iresinde her kesin görebilmesi ıçın 

açık bulundurulacaktır. İlanda yazı
lı olanlardan fazla malO.mat almak 
istiyenler 939/2010 dosya numara -
siyle memuriyetimize müracaat ede 
bilirler. 

3 - Artırmaya iştirak için yukarı
da yazılı kıymetn yüzde yedibuçu
ğıı. ,nisbetinde pey akçası veya milli 
bir banklnın teminat mektubu tevdi 
edilmesi lazımdır. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve intifa hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını, hususiyle faiz ve mas • 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı milsbteleriyle birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icabeder. Ak
si halde hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

5 - Gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartnamesini 

görmü;t ve lüzumlu malO.matı almış 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

ve itibar olunurlar. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale 

SAHIF! ! 

İzmir sicLi ticaret 
memurluğundan: 

1zmirde Arastada 293-300 numaralı 
mağazalarda tuhafiye ve hurdavat tica 
retiyle iştigal eden (Hacı Hüseyin ve 
mahdumları) ~irketinin feshine mii1c
dair bevanname ticaret kanunu hüküm 
!erine göre sicilin 2777 numarasına 
kayıd ve t 0 cil edildfğj ilan olunur. 

lzm:r sicili ticaret m~mıır
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1: Beyanname 
İzmir ikinci noterli.itinrlen tasdik

li 7 - eylül- 1937 tarih ve 14082 umıı
mi ve 368 /4 hıısu<i numara ile mu,ad
ilak (HACI HÜSEYL r VE ~1A H
DUMLARI) ıınvanivle teşekkül etmi~ 
qlan koll~ktif sirket . eriklerinden 
Mustafa Asımın vukuu vefati ·le ge
ne izmir ikinci noterliğinden tas~ikli 
12-6.940 tarih ,.e 236 umumi ve 1 7·1 
htısıısi numaralı mukavele ne mezkur 
•irket mııkavelesi ahkamını birrizn 
fesh ve iptal e.vlemis olrluğıımuz cihet
lP. kPyfü·etin ticaret kanununun 1$0 
inci maddesi a!-.kiimıııa te\"fikan sicili 
ticarete knvd ve tescil ve ilanı zımııı~
da ishıt b<>;·annam• tarafımızdan imza 
ve mühiirlenrli. 

hmirıle Namazıriihta Yıınıeıoğlu 
\•0kusunda Salih ~okafrınrla 44 '"vılı 
•vcl• ctııranlar Ali ofrlu HiisP,·in İnci 
\'e Hü>e~·;n oj1-lu Mehmed Ali İne!. 

İmza ve mahkük imza 
r!,pne1 ~vı: .t;::lO 
İshn l'l-6-910 tarihli İ>eYann,me 

altınrlaki imzaların ıat ve hüviyetle
ri dairP<"? marnf izmirde N11mazg8hta 
Yaoıcıo.frlıı vokı"ıınna SPlih •nkai!ın
ıfa 44 gp,·ılı evrl• oturnnhr Ali n.frln 
l{ii••vin İn<>! vo Hii•~vin nirlu MehmN] 
Ali !nelin olduj:!ıı v.e münd,.recatıııı «1-
nıamen kabul VP. ikr[lr evleıiikt0 n ~onra 
h;7.zat Y:1n1rn 1 7dn ,,.11.z ey1~diklerini ta~
<lik erl•rim. Bin rlnkıız yiiz kırk senesi 
haziran annııı on dokuzuncu çar~am
bı ~(11,ii. 

İzmir hirinci noteri resmi miih
rii Ye )1. R. Banaktaroğlu 

imzası 
ro11°ı ~::ıvı: flRO 
1c;;bn ho\•:ınn2nı 0 suretinin rlair,.,rle 

<>vlı J!).(Ul40 lorih w 630 numaralı 
"!c;;lın"' 1•vtrun o1ıiuVıı ta!=;ilik olun11r. 
Hin dnkuz vii~ kırk Ren->~i haziran f'-

1·ın1n yirmi bh·inri cunıa "!ünü. 
?1 • Hazirıın - 940 

'.lO kıırııshık namım pulu 
t~mir hiriYJri nntel"i resmi miih

rü v~ M. R. Rwraktaroi(lu 
imzası 

olunan kim•e derhal ihale bedelini 
verm°'"~ "hal• kar.~rı f,.,h olıınara1< 
ir.r~ ifJaı;;; kanunt1n11n 1~3 iincii m:1rl
desine göre muamele yapılacai!'ı ve 
l">'ayrimenkul i~ bu ilana ve ıtö•t~ri

len artırmn şa1'tnamesi dairesimlc 
<atılarRVI ;Jiin olunur. 2!l40 

1 DEVLET DEMfRYOLLARINDAN 1 
ı---------

Memur a!ınacak 
1 - Devlet dE\miryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 

müsabaka. ile orta mektep mezunlarından hareket me,mur namzedi 
ve askerliklerini yapmış lise mezunlarından i~letme ve hareket memu
ru stajiyeri ahnııcaktır. 

2 - M ilsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lise mezun
larına 74 lira ücret verilecektir. 

~ - ;'l!üsabaka imtihanı Ese mezunları için 28 haziran cuma ve orta 
mektep mezunları için 1 temmuz pazartesi ı;iinleri >~at 14 te Haydar
pa~n Sirkec!, Ankara, Bıdık~sir. Kaperi, Malatya, .Adana, Afyon, İz
mir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. ::1-füracaatlar P~ 
işletme müdllrlükleri \'e ;stasyon şeflerince kabul olunur. 

4 - MUsabakaya iştirak şeraiti şunlardır. 
A - Türk nlmak 
B - Ecnebi bir kimse il~ C\'li olmamak 
C ·- 18 yaşıııı bitirmiş ,.e otuzn geçmemiş olmak totuz yaş dahil• 
D - Orta mektep mezunlar: için askerliğini yapmamış olanların as

kerliğini yapmasına en az bir •ene zaman knlmış ve lise mezunları ic·n 
de askerliklerini yapmış olmak. 

5 - llfusabakada mu\'affak olanların bilahare idare doktorları tara 
fından yapılacak muayenede sıhhi durumları demir yolu işlerinde vaz!
fa görmcğe elveri~li bulunmak. 

6 - !lfUracaat i;tidalarına bağlanacak veRikalar şunlardır. Nüfus 
cilzdanı diploma \"eya tasdikname, askerlik vesikası, polisten tasd;kE 
iyi huy kağıdı ç;çek aşı kağıdı e\'li planların evlenme cüzdanı 6 adet 
vesikalık fotograf. 

7 - Daha fazla malumat almak btiyenlerin işletme rrıüdürlükleri
ne veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İslidalar li•c :nezuıılnrı için 25 haziran, •alı ve orta mektep me
zunları için de 29 haziran cumartedi günü saat 12 ye kadar kabul 
olunur. 9 15 16 22 23 2554-1987 

Kırkağaç belediye riyasetinden 
Beledi.ve elektr"k saııtıralının !!40 lııali .l'llı ihti)•acı ir,iıı a~ağıda mik

tar ve tahmini bed~lleri yazılı linyit maden kömürü, , ilindir yağı, ma. 
kine yağı, tuz ve ist!ipi on beş g!in müddeti~ aeık ck<iltmeye konmuş
tur. İhalesi 1-7-940 pazartesi giinü gaat 15 de belediye encümeninde 
yapılacaktır. f ~ ~ · 

Eğreti teminat mezkür mcvaclııı aşağıdıı cinsler: hizalarında yazılı 
tahmini b~delleri üzerinden Yüzde 7,5 dur. 

Şartlarını vesair husırnalını öğrenmek istiyenler her )!lln belediyeye 
müracaatla öğrenebilirler. 

Talip olanların ihale J>:iinünde belediye dairesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Cinsi Mıktan Tahmin Fi. Tutarı 
7c 75 

Teminatı-
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- SAH iFE 4 

!AHIFE 4 - .. "(ANAD<h..U) 22 Haziran 1940 Cumarteei -
Amerika Kabinesinde Yapılan Tadilita 

Büyük Ehemmiyet Veriliyor 
Yeni Harbiye ve Bahriye Nazırları, Totaliterlerin 

En Büyük Aleyhtarlarındandır 
Ruzveltin Müdebbirane Siyaseti Sayesinde Demokratlarla Cumhuriyetçilerin Kabinede Birlikte Çalışmaları 

Fevkalade Mühim Telakki Edilmekte Ve Şimdiye Kadar Görülmemiş Bir Hadise Olarak Gösterilmektedir 
Londra, 21 (Radyo) - Vaşington- mUrekkep hükümete cumhuriyet par- sını, Amerika efkarı umumiyesinde ve nesinde harbiye nazırı idi. Mumaile~ h, hatla Amerikan ticar.et gemileriyle nin ~ahibidir. Gazetesinde daima 1116;. 

elan bildiriliyor: tisinden iki nafiz zatı alması bUyük hissiyatında derin akisler bırakmıştır. japon - Çin harbi başladığı zaman .fa.- müttefik devletlere donanma himaye- tefiklere mümkün olan yardımın Y 
Ruzvelt; Cumhuriyet partü;inin ehemmiyeti haiz bir hadisedir. Demok- Harbiye nazır Vudrin istifa etmiştir. ponyaya boykot yapılmasını teklif et- ı:inde mühimmat, tayyare, silah gön- pılmfünnı ısrarla istemiştir. bil· 

meşhur simalarından Mister Stimson rat ve cumhuriyetçilerin kabinede bir- Amerikan gazeteleri, ~fister Vudrinin mişti. clerilmesini teklif etmiş, milttefikl~re Vaşington, 21 (A.A.) - Röyter 
ile albay Frangı iki mühim nazırlığa likte vazife almaları, Amerika mebu- müttefiklere silah ve mühimmat satı - Müttefiklerle Almanya arasında en ~eri tarzda mühimmat sevkedilme- diriyor: .01 getirmiştir. san meclisinin mühim kararlar arefe- şında daima müşkülat gösterdiğind~n harp başladığı zaman da demokrasi ~ini i~t.cmiş, A vrupada muharebe mın- Sabık reisicumhur Hover, B B. st.~. 

Mister Stimson harbiye nezaretine, sinde bulunduğunu göstermektedir. bahsetmekte ve Avrupa işlerine Ame- devletlerinin hep birlikte totaliter dev- takalarıncfan çıkarılan muhacirlerle son ve Knoks'un kabineye şahs! ıu f1I 
albay Frank Voks dn bahriye nezare- Bu iki zatın, harbiye ve bahriye neza- rikalıların karışmamasını istiyen ıııi- Jetlere karşı harekete geçmelerini is- ihtiyar Ye çocukların kabul edilmele- metle bulunmak için girdikleri~'· '~ııi 
tine alınmıştır. retlerine tayini hakkındaki karar, me yasi bazı zevatla sıkı münasebette bu- temişti. Gi!ç.enlcrde radyoda yaptığı be ri için hükumetin müsaade etmesini ta huriyctçi partiyi tem8il etmedıkler~i· 

Amerikada muhtelif bir kabine icş- busan \'e ayan meclisleri reisliklerine lunduğunu kaydeylemektedirler. Şim- yanatta. mahrukat ve mühimmat teda- lep etmişti. bildirmiş ve bunun bir temerküz. ~~"e 
kili, ilk defa vuku bulan bir hadisedir. verilmiştir. di harbiye nazırlığına getirilen Stim- riki için Amerikan limanlarının müt- Yeni bahriye nazırı all.ıay Frank nesi mahiyetini ihtiva etmcdiğinı ıla 
Bu itibarla Ruzveltin, demokratlardan Kabinenin muhtelit bir şekil alma. son; eski cumhurrei~i Hoverin kabi- tefik devletler gemilerine açılma11ını, Voks da, Şika~o De~·Ji Niyöı gazetesi- eylemiştir. .....,.._. 

Mühim Mülikatlar Amerika' 
Kongresi 
Deniz tayyare/erini 
15 ~ine çıkarıyor 

Japon meb'usları 
------------

Hollanda Hindistanı 
hemen işgalini 

ile Hindiçinin 
istiyorlar 

Çin mehaf ilinde 
infial uyandıran bir 

hadise Sovyetler birliğinin Londra sefiri de 
dün Butlerle konuştu 

Vaşington, 21 (Radyo) - Kongre 
Londra, 21 (Radyo) - İngilterenin elçisi M. Mais.ki de bugün İngiltere bahri işler komisyonu, donanmaya 

l\foskova büyük elçisi 1\1. Kripf'I, dün hariciye nezareti müsteşarı M. But- mensup tayyare sayısının 15000 e çı
gece Sovyetler birliği hariciye komiser !eri ziyaret etmiştir. Britanya ve Sov- karılmasını kabul etmiştir. 

Sunkin, 21 (Radyo) - 1ngiJtere
1 

ve Fraru:a hükümctleri, japonY•ll11 

imtiyazlı mıııtnkalar hakkındaki .tde~: 
liflerini kabul etm:şlerdir. Bu ha 1 

Tokyo, 21 (Radyo) - Muhtelif t~rafın.~la!1 işgal e.dilm~:::;i~i, biı· tak - se, Çin siyasi ve re,mi mehafili. n~ıj 
partilere mensup mebusan ve ayan rırle hu~umette.~ .ıstemıştır.. .. • dinde derin nki~ler yapmış ve ınfıa 
azasından bir heyet, bugün toplan - Heyetın .ver<lıgı bu takrır, .huku - , uyandırmıştır. a 
mış ve Hollanda Hindistanı ile Hin- me~çe tet.kık ve müzakere cdılmek - Mareşal Şan-Kay-$ek, ne oJors tJ 

muavini Lofofskiyi ikinci defa ziyaret yetler birliğini alakadar eden bütün s· 1 ·ı· . . 
etmiştir. • meseleler üzerinde görnşmmuştür. ır ngı iZ gemısı 

diçininin derhal japon kuvvctelri tedır. olsun japonya ile başlamış o ldtJ~ 
------cıno.a- mücadeleye devam edeceğini ve h~1 

Sovyetler birliğinin Londra büyük l l , & J 
ta yanlar tara1 ınuan Fransız Sahı•Jlerı· Ruzve/tı•n b:r taraftan yardım görmese da·. 

mütecavize karşı yalnız başına rııtJ 

batırıldı Gittikçe Almanlar ta-Muhacir Akını Londra, 21 (Radyo) - Britanya. ,./. J • l l r 
nın (Andanya) adındaki ticaret kru- raı ınuan ışga O unuyo 
vazöril bir İtalyan tahtelbahiri tara - Bordo, 21 (Radyo) - Fransız sa-

lngiltere Kralı Paristen Londraya iltica eden 
lonya reisicu .nhurunu istasyonda karşıladı 

Po fından batırılmıştır. Bu muavin kruva hfllerinin çoğu Almanlarca işgal edil-
• zör, harbin bidayetinde teslih edilen miş bulunuyor. Frnnsanın hariçle tc-

50 seri ve büyUk ticaret gemisinden ması, ba~ta Marsilya olmak üzere üç 
biri idi. Mllrettebatı tamamen kurta- dör t iskele ile kabil olmaktadır. Buıı-

Londra, 21 (Radyo) - İngiltere - da yüksek Fransız aileleri, küçük 
ye her an yüzlerce :muhacir gelmek- çocuklar göze çarpmaktadırlar. Po
tedir. Bunlar Fransız. Belçikalı, lonya cumhurreisi Rakeviç; istas -
Hollandalı ve Polonyalıdırlar. Paris yonda İngiltere kralı jorj tarafın -
İngiliz konsolosu, memurları ve Bel- dan karşılanmıştır. Polonya başve -

rılmıştır. ların da, yakın bir zamanda kapanma-
v k b • h d t ~ı tehlikesi baş göstermektedir. 
nor unç ır ay u l . h .. k "' . 

mahkum oldu svıçre u umetı 
çika hükumeti azaları da gelmişler - kili ve genelkurmay başkanı g~ne - Adana havaliainde müteaddid cina- Mülteci Fransız ask er
dir. Limanın Danzig salonundan ar- ral Sikorski evvelce Paristen hare - yetlerin faili Cafer, Adana ağırceza- • • • • • 
dı gelmeyen insan değişikliği müşa- ket ettiği tayyare ile bugün Londra- sında yirmi altı sene, üç ay, on gün a- lerını sılô.htan tecrıt ettı 
hede olunmaktadır Bunların arasın - ya gelmiştir. ğır hapse mahkü~ edilmiştir. Land,ro Berne, 21 (A.A) _ Fransada Al. 

ve adam kasa?ı dıye anılan Cafer, I<.:- man ilerlemesi yüzünden tecrid edil
z~rumun ~asın1er ~azası~d.a Sanamır miş olan bir çok Fransız asker ve si

RESMİ HARP TEBLiGLERi 
koyündendır. Son cınayetını .939 şu~a- vil halkı İsviçre hududunu geçmeğe 
tınd.a Adana~ın ~ym~klı köyünde ış- devam ediyorlar. Les Rousses Fransız 
l~~.11~. met~esı Saımeyı ve anas! Hace- kalesinin garnizonu Vaud kantonu 
rı. oldUrmüş, 930 .da d.a metresı Ayşe- civarında hududu geçmiştir. Garni -
yı vurmuştur. Nığdelı Osman adında zon sjlahtan tecrid edilerek kampa 

Fransız Tebliği bir ~;ka_daşını kazma sapiyle öldür- yerleştirilmiştir. 
. . . mü~tu. Kış sporları merkezi olan Yengen, 

Bordo, 21 (Radyo). -. Fransız ka- ve ?üşmal?ın şıddetlı taarruzlarını de- V t Murrin ve Ostaad tahaşsüt kampı 
rargahının resmi te~hğı: . fedı~~rlar. . naunas a haline getirilmiştir. - . 

Ordularımız, VorJlarda hır murab- Dıger cephelerde mevzıt muharebe- • .. " *--_ 
ba içinde mukavemet etmekte devam ler devam etmektedir. Eskı hukumet adamları 

ltalyan Resmi Tebliği vazifeden uzaklaştırıldı Hitler, . Fransız 
Roma, 21 (Radyo) - İtalyan 10 nu- la dltşman tayyaresi ve tankı tahrip o- Kaunas, 21 (Radyo) - Eski hUkü-

marah tebliği: Iunmuştur. met memurları hakkında zabıtaca ta-
20-21 haziran gecesi tayyarelerimiz, ~lasra Matruh, gece bombardınum kibat yapılmakta ve bunların çoğu ted 
Bizert.e ve Malta deniz üslerini yeni- edilmiştir. Şarki Afrikada Cavello tay ricen vazifelerinden uzaklaştırılarak, 
elen ve şiddetle bombardıman etmiş- yare üssümüze ingiliz tayyarelerinin yerlerine halkın sempatisini kazanmış 
)erdir. Keşif tayyarelerimiz, Akdeniz- neticesiz bir hücum yaptıkları görUl- kimseler getirilmektedir. 
deki hava ve deniz üsleri üzerinde mü- milştnr. T k d ) 1 
temadi surette istikşaf uçuşları yap - Düşman tayyareleri, anavatanın ge- 0 YO a Ze Ze e 
maktadırlar. niş arazisi Uzerinde faaliyetini çok a-

Şimali Afrika üzerinde sevkülceyş zaltmıştır. Liparya civarında kırlara 
har~kata devam edilmiştir .10 elan fsz- bir tek bomba dUşmUştür. 

Alman Tebliği 
Führerin umumi karargahı, 211 Alsacede Strasburgun, Fchlet Sla

(A.A.) - Alman orrluları başkuman- dın ve Colmarin alınması ile ve ayni 
danlığının tebliği: ~amanda Bourgogne kapılarının açıl -

Kıtalarımızın Normanclieyi, Brete· 'llası ile neticelenen çarpışmalarda ka
geeyi ve Loire munsabı ile Rhine varfi. '"ndaki hedeflere karşı harekete geçen 
ı::i arasındaki mıntaknyı işgal hareket. ~ayyare dafi bataryaları grupları or. 
leri metodik surette inkişaf etmekte· iuya mükemmel yardım etmiştir. 
dir. Muharebe tayyarelerinden ve pike 

Bourgogne'da ilerliyen geri kıtala- IJombardıman tayyarelerinden milrek-
rımız Lyonu ele geçirmişlerdir. '<ep gruplar 20 haziranda Rochclle a-

Gien civarında Neveyde kıtalarımı1 ~ıklarında ve Gironde munsabında va-
ycpyeni 100 tank almışlardır. ourlara hücum etmişler ve 10.000 to-

Lorrainede ve Alsacede Alman kıta- nilatoluk nakliye gemisi ile dört bin to
ları düşmanın bazı noktalarda şiddet- 'lilatoluk bir muavin harp gemisini 
le mukavemet ettiği Mnjino hattının batırmışlardır. 
bazı kısımlarını tcmizlcmeğe de\•am 21 Haziran gecesi İngiliz tayyarele-
~ylemektedir. . ri şimali ve garbi Almanya üzerinde 

Şimali Lorrainedc sıkıştırılmış olan müteaddid uçuşlar yaparak gayri as
Fransız kıtalarının bakiyesi kıtaları- keri hedeflere bombalar atmakta de
mızın hücumları neticesinde bir ;caç vam etmiŞlerdir. Maddi ha~ar pek az
parcaya ayrılmıştır. 1ır. Fakat bir çok sivil ölmüştür. Dün 

Tokyo, 21 (Radyo) - l3ugün 
Tokyoda şiddetli bir zelzele olmuş
tur. Zelzele devam ederken milthi-, 
bir fırtına çıkmış, yangınlar başla -
mıştır. İki kişi ölmüş, 108 kişi yara -
lanmıştır. 

Vindsör Dükü 
Madridde Londradan 

talimat bekliyor 
Londra, 21 (Radyo) - Vindsör 

Dükü, beraberinde katibi, karısı ve 
maiyeti ile dün saat 23 e doğru J<,ran 
ı:ıadan lspanyanınBarselona şehrine 
gelmiştir. Yarın Madride gidecek -
tir. Londra ile görüşerek talimat a
lacak ve muhtemel olarak Lizbon 
yoliyle Londraya dönecektir. 

Elen Kabinesi 
Atina, 21 (Radyo) - Kabine, bu

gün başvekil Metaksasın riyasetinde 
toplanmış ve uzun milddet müzake· 
rede bulunmuştur. 

Vo geslerin garp kı~mında münfe- iüşman 6 tayyare kavbetmiştir. Bun
rid düşman grupları sıkıştırılmıştır. •ardan dördü hava dafi bataryaları la. 
Grııı>lar hala müdafaa etmektedir. ..afından düşilrülmiiştiir. 2 Alman tay lzmir SJ.Cl•li tı•caret 

Voskeslerde umumi harpte şiddetli varesi kayıptır. · 
ı,:arnışmalara sahne olan Harmnnu~ve- Denizaltı kuvvetlerimiz birisi Ro· J v d 
ler Knrf elimize geçmiştir. val ~faile ait 11.000 tonilatoluk bir va- memur Uglln an: 

nur olmak üzere dört İnR"iliz ticaret 
Hava kuvvetlerimiz 20 haziranda O'emisini torpillediklcrini bildirmekte- Ahmed Ali İne! ticaret unvaniyle 

diişmanın ricat yollarına hücumla~ına dir. lzmirde ara!'tada 381 numaralı ma-
devam etmiştir. Palatinat ormanı ö - Majino hattının zırhlı ve betonlu is- ğazada hurdavat ve tuhafiyecilik ti 
nünde pike bombardıman tayyareleri- tihkamları arasından $1:ediklerin acıt- caretiyle iştigal eden Mehmed Ali 
miz Majino hattının bir seri istihkamı 111asında niyade ve istihkam kuvvetle- !nelin işbu ticaret unvanı ticaret ka
nı harp ~arici bırakmış ve bu suretle ,.imiz m:.tin bi1: dllsr;ıana karşı büyilk nunu hükümlerine gör sicilin 2778 
burada haHi mlldafaada bulunan dltş - şe<'sıat ıwstermıslerdır. e . . . w. 

rnanın bu mukavemetini kırmağa yar- tı::tikbal hu Alman kıtalarının şanı- numarasına kayt ve tescıl edıldıgı 
dım etmiştir. nı takdir edecektir. ilan olunur. 2343 

murahhaslarını 
kabul etti 

-Baıtarafı t nci Sahifede
zakerelere başlanmıştır. 

Bordo, 21 (Radyo) - Bugün öide
den '8onra reisicumhur Lebrunun riya 
setinde vuku bulan kabine içtimaıncla. 
parlamento reisi Heryo, ayan reisi jui 
Döjanene, sabık başvekillerden Dala. 
diye ile Pol Reyno ile ordu ve donanma 
<>rkanıharp reisleri hazır bulunmus
lardır. Bu içtimada Alman şartları u
zun uzadıya tetkik edilmiştir. içtima, 
Kompiyene giden murahhasların :ıvde
tine kadar sürmü~tür. Bu müzakereler
de Fransanın ispanya sefiri Lekerika 
ta hazır bulunmuştur. Müzakereler de 
~am etmektedir. 

Fransanın 
Mağlubiyeti · 
-Baıtarafı l nci Sahifede-

mada ciddi bir darbe vurdu. Iliikumet 
Toursa taşındığı zaman yakında tes· 
lim olunacağı hakkında şayialar ctola~· 
mağa başladı. 

B. Ruzvelte son bir hitap yapıldı. 
BB. Reyno ve Mnndel ,.e diğer bazıları 
şerefli bir sulh akdi için alman general 
.!erine miiracaatm faydasızlığı üzerin
de mareşal Peten \'e general Veygand 
ile beyhude yere miinakaşa ettiler. 

Ve Hitlere müracaat ederken bir 
askere milracaat etmekte olma<lı!cla
rını ı;öyledilcr. 

Fikir ayrılıkları devam ediyordu. 
Kabine 13 haziranda Bordeauksva 
gitti. Bordeauksdaki iııtizamsızlı~ın 
yanında Tour~daki intizamsızlık l-ıiç 
bir şey değildi. İdari tedbirler çok 
iptidai idi. Ve nizamsızlık muğlübi
yetin pek yakın olduğu hissini fazla
laştırdı. 

Müzakereye "taraftar şahısları içi
ne almak üzere kabinede tadilat ya-

kavcmet göstereceğini söylemi~tir. 

Re/ ikası Paket ,·çina'e 
Yardlln komitesinin 

başında 
Nevyork, 21 (Radyo) - Reisicum

hur Ruzveltin refikası, İngiltere ile 
Fransadan Amerikaya gelecek çocuk
lara yardım içiıı bir komite teşkil et. 
miş ve iane toplamağa başlamıştır. 

Italvan sefiri ... 
Ankaradan lstanbula 

geçti 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İtalya

nın Ankara bilyük elçisi, bugün Anka
radan buraya gelmiştir. Ankara garın
da italyan elçisini, Alman elçisi Fon 
Papen teşyi ı:!tmiştir. 

Yugoslavya 
Kabinesinde 

Tadilat yapıldı 

lnf ilak maddeleri 
bulunmuş 

Nevyork, 21 (Radyo} - Ji'ilariel· 
fiya postane~i vasıtasiyle Alrıtll~ 
konsoloshanesine gönderilen bir P11 

ket içinde infilak maddeleri bıılt~~: 
muş ve paket açılınca pathyarak ı 1 

kd yaralanmıştır. 

Gazete kağıdı 
Hariçten tedarik 

edilecek 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Gaıetc 

kağıdı temini için hükumetimiz. )':ıı· 
riçten gazete kağıdı ithaline döviz f:ıll· 
sis edilerek verilmesini kararlaştırınıŞ· 
tır. 

Gençler paraşütçü 
olacak 

İstanbul, 21 (Telefonla) - ona~· 
tı yaşından itibaren her Türk gencı· 
nin paraşütcü yetiştirilmesi kararl a~ 
tırılmıştır. . 

Bunun için teşkilat vücuda gctir1• 

lecektir. ......,-

Belgrad, 21 (A.A} - Şimdiye ka
dar kabinede yapılan değişiklik be
den terbiyesi nazırı Temiçin yerine 
mebus Dunan Pantiçin getirilmesine 
inhisar etmiştir. Sabık nazır Tomiç 
Belgrad belediye reisliğine tayin e
dilmiştir. 

Petrol araştırmaları 
!::ıtanbul, 21 (Telefonla) ..1..-"o Me'!1' 

leketimizde petrol araştırmaları ı: 
çin hlikOmetimiz bir buçuk milyon Jı 

, ralık tahsi!'at ayırmıştır. Beşirt ka • Hind kongresi 
zasında iki kuyunun daha açılması· 

Londra, 21 (Radyo) - Hind milli na başlanmı~br. 
kongre:-ıi bugün fevkalad,, bir içti - ---------.:..:.__ ____ .-
ma akdetmiş ve Hindistana hariç -
ten vukubulacak bir taarruza boyun 
eğilmeme~i hakkında b:r karar ka -
bul eylemistir. 

Fransız sipikeri 
Londradan Bordoya 

çağırıldı 
Bordo. 21 (Radyo) - Bu akşam 

inti~ar eden re~mi bir tebliğde, I~n-' 
dra nıdyosunda Fransayı temsil c -
elen spikcr!n gerj çağırıldığı bildiril· 
mi.ştir. 

Maliye Vekal€tinin 
bir tamimi 

Ankara, (Hususi) - Razı toµtan
cı ticarethane ve müteahhidleriıı 
3843 !'!ayılı muamele vcrgi~i kanunu 
mükellefiyetine dahil olup olmadık -
larında 1ereddüde düştükleri görii -
şiilmliştiir. Maliye Vekaleti. buna 
dair biitün vilUyetlere bir tamim gön 
derm:.ştir. Rıı tamime göre, kanunun 
muvakkat lıiı·iııci maddesi hiikmü 
dahilincle \'crgiye tabi müe~Se!'c ve 
müteahhidler. şubeleri de dahil ol -
mak üzere bir yıl içinde RO bin liı·;ı
lık veya bu miktardan daha :fazla 
imalat veya miibayaat yapanlardır. 
Ruııların l temmuz tarihine kadar 
maliye dairelerine beyanname yer -
meleri icalıetmektecljr. 

ZAYi 
l 924 scnc:-;inde İzmir erkt>k lisesİ 11 

elen aldığım 107 No. ve 23 ~ubflt 
1340 tarihli tascJ'knamcmi kaybet· 
tim. Yenisini çıkartacağını İçin eski· 
sinin hiikiimsUz olduğunu ilan ede -
rim. 

İzmir erkek lise:->i öğrelnıcplt'rin· 

den Seha )J oral 

ANADOLU 
Sahibi v~ Baamuharr irj 
HAY DAR RÜŞTÜ OKTEM 

Umumi Neşriyat :Müdliril 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Abo e• Yıllığı 1400 kr. 
Il • 6 Aylığı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira 

ldftrehane: İkinci Beyler aoka k 

Gündelik Takvim 
Cemaziyelevvel: 15 

EVKAT 
S. D. 

Sabah 4, 29 
Öğle :12, 16 
ikindi : 16 ı 7 


