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Alman Ordusu 
GiLiZ KABiNESi • 

1 
Parlamento münakaşalarından sonra sarsıldı 

Nevil Çemberlaynin çeki
leceği ve yerini Halif aksa 

bırakacağı söyleniyor 
Başvekil, dün kral tarafından resmen kabul edildi ve 

diye bağırmıştır. 

Lord Halifakı 

llıüteakiben muhalifet liderleriyle uzun müddet konuştu Londra, 9 <A.A.> -: M~~ ooııaı-
dın amele fırkası kabınesının suku-

'HARP 
ve 

INGILIZ MiLLETi 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Çeın'berlayn kabinesi Avam kama· 
~'"nda çetin bir mücadele seçirdi. 

Norveç hadiaelerinin ıon inkitaf 
t•lciinden ıonra böyle bir mücadele· 
)e •aaııen intizar olunuyordu. Haina· 
ile bir taarruza uiramlf olan Norve· 

Londra, 9 (A.A.) - Dün akşam kabul edilmiştir. tundanberi Avam kamarasında ilk 
Avam kamarasında hükfimet tara· Bu netice muhaliflerin çıkardık. defa olarak görülen heyecanlı müz1t 
fmdan verilmiş olan müzakeratın te- ları büyük bir gürültü _ile k~rş'.ıa_n_ • kerelerden sonra Çemberlayn kabi-
hiri takriri, 200 reye karşı 281 reyle mış ve muhaliflerden bır çogu ıstıfa -Devamı 3 ncü ıah if,.d,. _ 

AMER.KA CUM URREiSI 
Bugün mühim bir söy:ev verecek ve Avrupanın 

bugünkü vaziyetini anlatacaktır 
~Yardım iç.in karaya çıkarılan müt- Vaşington, 9 (Radyo) - Rei>i- siliıt vermektedir. 
~ile kuvvetler inin bulunduktan yer· cumhur Ruzvelt; yarın Panameri • B. Filips vesikayı B. Mussoliniye 
:·~i. ~ahliye zaruretinde kalmalarını k~nı~ ıs_oo dele~esi müvacehesinde , uzatmış, o da bunu yavaş yavaş ve 

r------------------------·-----------..... 
Yeni bir ittifak 

Rusya, Finlandiya, İsveç, Letonya, 
Estonya, ve Litvanya birleşiyorlar. 

Atina, 9 (Radyo) - Havas ejansının verdiği bir habere &i!re; Sov
yetler birliği, Finlandiya, İsveç, Letonya, Lttvanya ve Estonya ara;o.ın. 

da bir ittifaktan bah~olıınuyor. Bu ittifakı, Sovyetler birliği teklif et
miş ve muvafakat ettiği takdirde Kareliyi iade edeceğiui F!nU1ndiyaya 
bildirmiştir. 

Stokholm siyasi mehafili, Almanyadan kurtulabilmek için lsveçin d11 
bu ittifaka rıza gö•terecPği kanaatini göstermektedirler. 

Bulga istan ve sulh 
sefiri, Sofya İngilterenin Ankara 

seyahatinden memnunen döndü 

Mussolini 
Bir müddet sükut et-
meğe karar vermiş 

Sofyo, 9 (Radyo) - 1ngilterenla 
Ankara sefiri Sir Hugessen, Sofya. 
dan ayrılırken Bulgar gazetecilerine 
beyanatta bulunmuş, kendisine gös· 
terilen hüsnükabulden dolayı mem-
nuniyetini <zhar ederek, seyahatinin 
t:ımamen hususi mahiyette olduğu nll 

,öylemiş ve demiştir ki: 
- Sofyada yaptığım mülllkntlar 

çok faydalı olmuştur. Bu seyahat, 
Bulgaı'istanı alakadar eden h ayati 
meseleleri bana öğretmiştir. 

İstan b ul, 9 (Telefonla) - Sofya
ya gitmiş olan ingilte.renin Ankara 
büyük elçi H uge;ısen. bugün şehri. 

mize dönmüş ve derhal Aııkaraya ha ,ıı.ılız umumi efkarı kolay kolay muhım bır nutuk ırad edecek ve har- dikkatle okumuştur. B. Mus~olin! 
"llznıedemedi. Vakıa Norve..;ın sar- oııı oaşıangı~aatrtJm-"n tTet'tl'l"r"r-" ın~l\.ı.uou uKuyup rııL11um.t'C1r' oQ'fı ~.- f.,.,=•· 
~lnda bir iki limanın tahliye edilme· rupa vaziyetini teşrih eyliyecektir. kat'iyyen tereddüd.e kapılmıılcsızın 

. ..... ı.._..t •t.miatir. 

•i bütün Norveç davaıının teli.filiz Ruzveltin nutku, ayni zamanda ye-1 ceva bını vermiştir. 
~i~ t ekilde ziyaı demek dej-ildir, nİ· ili lisana çevrilecek ve dünya radyo. B. Mussolininin sefire, B. Rırnvel -
1•1tiın 'bunu mültefiklerin aalihiyet· lariyle her tarafa neşredilecektir. tin jestini takdir etmekte, yalnız za. 
~ devlet adamları da temin etmit· Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork Ti· manın ihtilafı teskin için her hangi 
1••, nıüttefilderin Norveç ıimalinde mes gazetesinin Roma muhabiri ya· bir harekette bulunmağa müsaid el. 
•t-ıni s ayret aarfedeceklerini ve o- zıyor: machğını çiinkü halihazırda müza-
••da yerleıtikten aonra yakın 'bir ati. B. Mussolini, Avrupa ihtilafında kerat için lazım olan esasları bul -
~ • .\lınanlan 'bütün Norveç toprak- tavassutta bulunması için B. Ruzvelt mağa imkan mutasavver olmadığ ı 
'-l"ından atacaklarını tekrar etmek- tarafından yapılmış olan teklifi na- mütaleasında bulunduğunu söyle-
ı..., "-ti kalnıamıılardır. Ancak ne de zikiine bir tarzda ve fakat kat'i su. miştir . 

Büyük elçi, gazetecilere verdiıtl 
beyanatta: 

- Bulgariıltanın , Balkan sulhüne 
olan bağlılığını memnuniyetle gör
düm . .> 

Demiştir. 

Otobüs 
Zamları 

~ı.., lngil i.z um.umi efkarı ve l>ilhaa- rette reddetmiştir. *·----
'' tİındiki hük\imetin har'bi idare Bu teklif, Amerikan sefiri B. Filips Emı"l Berten Muaaolini vekalet soruyor: 
~ltli.,e aleyhtar olanlar, onu kafi tarafından 1 Ma)'ll<ta B. Mussoliniye Londra, 9 (Radyo) - İtalyan im· 
••ecede enerjiden mahrum te!Akki tevdi edilmiş olan şahsi bir mek- Fransız gemisine paratorluğunun tesi<inin 4 ünr.ü yıl- Bunda niçin mü-

•d•nler hükUınete elinde olmıyan tupta münderic idi. Bu vesikada hu- dönümü münasebetiyle, Yenec,-apa • 
.. lı,,l>lel"'C!en müteke"VVin 'bu tahliye susi hiç bir teklif bulunmuyor, yal- birşey olmadı Jas önünde halk toplanmıştır. Musso- Saade alznmadz? 
t'•ıı.etini bile bir türlü affedeml· nız bir tavassutta bulunması telkin Ruzvelt Paris, 9 (Radyo) - Amiral lık bil- !ini, balkona çıkmış ve şu k!sn hi- . . . . . • 
)o~ı-., ediliyordu. Tavassut teklifinin esas cek idi. diriyor: tabede bulunmuştur: . !zmır ş~~ır ı;ı~clısı kararıyle bele· 
I 1~~ nıücadele buradan çıkmıt ve itibariyle kabulü takdirinde teferril-1 Gazete, Amerikan sefiri ile B. Mus Norveç harekatı sırasında 590 - Nutuklarımı dinlediniz. Şinıdi dıye otobuslerın ın mazot ve yedek 
~fılq kabineoi elde ettiii zahiri atı bilahare B. Mussoliniye bildirile- solininin görüşmeleı~ hakkında taf- tonluk Emil Berten gemisine ağır bi r de sükfituma alısmalısınız. Sükutumu ma lzeme fiatlerindeki ter effü naza-
~~"•ffakıyete rağmen partiyi kay• bomba isabet etmiştir. H asar yok· ancak hadiseler' bozacaktır. - Devamı 4 üncü aahifede -

d~lrı>İttir. Filhakika Baıvekilin ken- JIJlacarı•stan Ja vazı• '\Jet tur. Nüfusca da zayiat kaydedilme - Şiddetli alkış üzerine Mussolini toplanmış olan halkın te zahüratı et-
~~•rdtarlarına tevcih ettiğ i hi· l y I l a 1 T miştir. Bomba gemide en ufak bir a· ÜÇ kere daha balkona çıkmak mec- nasında, Fransa aleyhine sözler cı.. 
- Ye rağmen hükUınet Avam ka· rıza tevlid etmemiştir. buriyetinde kalmıştır. Saray önilnde sarfedilmiştir. 

:~-~~;n~=~c~~tii~ :i~ze:.:~i~!: Budapeştede tecavüze karşı gizlice Al111an ordusu bu sabah sa 
~·"''" ede'bılmııtır. Unutmamalıyız •• d f "b ı • 
:~~:;;~~7! !:ft;~izı;:;.:~: =~~~~; . mu a aa tertı atı a ınıyor 

8 
Jı L k b h d J. 

• 'ı-til••ine iıtinad etmektedir. Biz- • ) t •• 
:;~~~=e~!~:ı:~:::ae::::;l:l:b;~ a e' u sen ur g u u -
~d~7 :~~;ha::~;~~::~!:~~i~~; larını gecmı·ş ve aynı· zaman ı...,.,f1. ı..rakaak bıle Mıater Çem'ber. 
ı.,.,. ltao.di par ti.m.. menıup olan- . ' 

~(~:.ı~il~ı:~.:~~::.::!~;~:ı~: da l:lollanda~va taarruz ede 
~:~~~~ ~~ J -

~;~~,::::~~~:~=!~:~;:~ rek topraklarına girmiştir. 
~~~~~~ ' 
lııe~~~n Urun müddet daha iktidar 
~ ıın.ı., kalacağına ihtimal verile. 
ı..~· ~Uırlln yarın Miıter Çember
'>; \~\ikfn..eti 'belki çekilecek, fa kat 
••lı ılel iın it; harp ıimdikinden çok 
'd~' '••la tiddet ve enerji ile devam Budapeşteden bir sörünüt 
~ktlr. Budapeşte, 9 (Radyo) -:--.lllıı~ari.s- de _şiddetli .t~dbirle: alınmış ve şüp-

lt; I kn müzakerelerle anlıyoruz tanla Slovakya araqındakı sıyası mu. helı eşha, ıçın takıbat başlamıştır. 
·~~~tit•z miUeti harbin icap eden nasebat gerginliğini muhafaza et- Son haberlere göre; Buda peşte 
~. ı,~ ~e •iddetle idar" edilemediğ i- mektedir. . . . ,ehri, yeni bir manzara arze_tmekte 
lıtıı ~ ' bulunmaktır. Müzakerelerin Macarların, Slovakyayı ışgal ıçın ve Macar <rtanııı, her hangi bır taar
S~tlııtıı v., f' n ..... ıı mikyası budur. hazırlıklarda bulundukları hakkın- r uza mukabel~ için gizlice hazırlık· .:,t-" hati;ılerin i•tianaaız hemen daki Rıtyia lar, tekzip olunuyor. !arda bulunduğu kanaatini vermek-

b••anu 3 üncü aahifede - Bel&'r&d, 9 (Radfo) - Bııdapeşte- tedir, • 

Londra 10 (Radyo) - Alman ordusu, bu sabah saat 8 de Luksen
burg üzerine yürümüş ve ayni zamanda Hallandaya gelen tayyareler, 
Hollondalı subay ve asker kıyafetinde paraşütlerle bir sürü Alman 
askeri indirmiştir. Bunu müteakip, Alman ordusu Hollanda üzerine 
yürümeğe başlamış ve derhal de yüz bombadıman iayyaresi, müstahkem 
mevkileri bombardıman etmiştir. Hollanda ordusunun mukavemet edip 
etmediği henüz belli değildir. Mütemmim malumat beklenmektedir. 

İngilizler bu sabah lzlanda adasını işgal etmiş!erdir 



ti e!if de 
esası te 

o 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

12,80 program ve mem:eket saat a
yarı, 12,35 ajans ve meteoroloji ha-

7& fl • • d k• G • k B •• ... k l bcrlcri, 12,50 müzik: .Muhtelif şar-• d . ll d fwıayIS ayt IÇlil e l ayrı ffieŞfll aş • OZOYU te yapl~a .. kılar (Pi). 13,30, 14,00 mözik: Ka-
ir V'~ efttZ yo arJD a • k • rışık program (Pl.), 18,00 prograın 

A ihracatımız tan dog"' a cınayet ca merasını ... e memlf'ket ~rıııt ayım, 18,05 mU-

zilat yapı ffia .. tadır zik: Solistler ve melodiler (Pl.), . . . Maznun deli mi? 1 . J J b. l t 18,30 mfızik: Hafif rnUzik ve caz-
Bu sene fuarımıza iştirak ede<!'~k- fuara iştirak veyn fuarı ziyaret ede- Bir mı/yon /ıra kıgmetı zmıruen ue ır aeye band (Pl.), 19,1- müzik. Çalanlar: 

ere gösterilec.;ık her tfrri"i ko\?.J/lık· cek olanlnrdan Türkiye, italya ara - i Dolnplıkuyuda Bn. Hidayeti bı - gidiyor FahR-e Fersan, Refik Fersan, Fahd 
ar te!'lpit olunmu~tur. Ecnebi/tirma- sındaki liman ve i. kelelerden yemek . aşmış lT . _ çakla 33 yerinden yaralıyarak öldür Bozü ükde( İnönü hidliği) nde Kopuz. Okuyanlar: Radife Erten. 

l.! fi " 1 _,..; • o t' d d h"l )Aur..u h"ld" vüzde Mayısın ılk haftasında lımanımız meklc fn" .. fi.. YnY'ffaneı Mehmcd y şe a veya eeneın ırm •• l'ar ncuntna ış- ere ı e ı o u ır. .. .- ,, dan d"' memleketlere yapılan mah- ...... n ..... e:.. • • önümüzdeki paznr giinü büyük tö _ Aziz Şcnses. 19,45 mernl-eket saat a-
irak ederek satış yapncakJann 1ıer 50 tenzilat yapılacağını fuar reisli- ·y • Tanganm muhakemceıne dün ı:ıehrı- İ · ki' · t ı j' h b leri ul ihracatı hakkında ticaret odası . ~ . · r.en yapılacaktır. zmırden eme ı su yarı, aınn.s ve me eoro o ı a er · 

.>irine 1 O niqan 940 tarih}~ vekiller ğine bildirilmiştir. mız Agırceza mahkemesındc devam . . b" 20 00 ·· "k · N" b k f J Ça istatistik servisi tarafından bir ista- . . . . baylar yardım cemıyctı namına ır • muzı · ışa ure ası. ' ~ 
1 eyeti karariyl~ ikişer bb,1 liraya ka- Fuar ııfiş ve bilroşürlerinin Türki- 2.dıln_ııştır. Bu celııe. de m. znun vekı- heyet de m"'ra 1·mc davet edilmiştir. lnnlar: Fahri Kopuz, Cevdet Çağla, 
l b d 

. · h f ~ d ·ı · tistik hazırlanmıştır. Buna nazaran 1 t d d .... ar ser e .. t övız veıi.fl~ektir. Her yenin er tara ına gvn en mesıne ı, emaye mabtı.llındl•kı o ada . ı •. Cemı·,_·et reı"sı· tu"mgeneral Suphi 
1 
Hayri Tümer. Ztıhtü Bardakoğlu, 

b d l k t bu ayın haftası içinde dış memleket- 1 f ı .J 

.. cnebi müessese veyt<~ müme~silleri, aşlanmıştır. Ayrıca ış mem e e - le re l,Ooa, 
727 

lira kıymetinde var arda bulunan ve fotogra ı erı Kula ile c&miy.et umumi k~tibi ön- Celil Tokses, Mustafa Çağlar. 2ü,30 
. kişer bin lira kıyırMmde mal sata- !erdeki elçilik ve konsolosluklarımı- mahkemece çektirilmiş olan yazıla- yu" .,başı B. Yaşar Aclatcpe .. zfz şe- da.eH2.50hlg~ ornb mbelmbelmbehnb 

G,619,246 kilo muhtelif mahsul ih- ,,, .. 
· Jileceklerdir. za da tevzii için tertibat alınmıştır. rın. mnznuna ait oldu~~ hnkkın.daki hidlerimizin hatırasını tebcil en yapı- konuşma (milli kahramanlık menki-

Devlet demiryGllarl idare& tarafın ·Türkiye dahilindeki bütün demir- raç edilmiştir. ehlı Vukuf raporuna ıtıraz etm•ş ve lacak to'"rende ha7.ır bulunacak ve bu heleri), 20,45 mfb;ik: Saz eserleri l'C 
l M.emleket itibariyle ihracnt mik -lan fuar münas&o~tiyle kabul edilen yollarında vagonlara, vapur ara sa- bu yazıların resimleriyle müekkıli - s"bah snnt G 30 trenı"yle ı'zrnirden hn znnnferit teganni. 21,1 O konuşma 

h 
•ıA ., 1 1 k tar ve kıymetleri söyledir: 1 ... ' mü: im tenzı at, Avrupa hnttrnn da ıoruarına afiş er ası acn tır. nin yazısının stanbuldn güzel '!anat- reket edecek,-rdı·r. (sıhhat saati), 21,30 mii'ıik. KtıçtJlc 

İngiltereye 330,136 lira kıymetin- ~ teşmil olunmuştur. Fuar sahasındaki Trakya paYyonu de 
2

•
788

,
145 

kilo, ttalyaya 
3971340 

lar akademL~inde mUtehassıslnra tet Heyet, şehidliğe bir çelenk koya-ıorkestra (Şef: Necip ~şkın), 22,30 
Belçika dremiryoUarı idaresi fuar nuıı tamiri için ticaret vekaletinden lira kıymetinde 1.922,462 kilo, Çe- kik ettirilmesh i istcmı~tir. caktır. Ayrıca muhtelif teşekküller memleket saat ayan. a1ans haberle· 

4 
rokusu b~etlerinde yüzde 26 tenzi.. jı~mi~ mıntak~ ~icaret müd~r!üğüne koslovakyaya 9294 Jiralık 68750 ki- Mahkeme reisi, bu tetkikat için namına çelenkler konacak, uyyare ri; ziraat, esham - tabviHtt, kambiyo.. 

~ ıat yapacağını ve eşya için de hususi i bhınl lıra gelmıştirta. ~~ parab ılel de~ lo, Romanyayn 224,479 liralık mücsscsece istenecek paranın kim filolarımız tarnfındau şchidlik üze- nukut bora ı (fiat.) 22,60 müzik: 
bir taıl)ne kabul ettiğini izmir bele- a pavyonun mırme aş anmı:ı 297.610 kilo, Estonyaya 6879 liralık tarnfından verileceğini sormuş, bu. rine çiçek ve çelenkler atılscak. mü- Cazband (Pl.) 28.26, 23,3Q ynrınld 

tır nun Uzerine maznun ..-ekili. müekki- t k b t kl d ı k pro ve k ış· 
d

. ı ~.... fld Fi · 85.001 kilo, Yun-oslav.vaya 2165 11- a ı en nu u ·ar ira o unaca , ve gram ·apan · 
ıya,reis iı;~e b irmiştir. "listiıı ve Fuar sahasında bulunan Etibank 0 linı·ıı k ·., t•- ımadı rahk 40106 kilo, Bekikaya 6926 para verece v&zı_.c ·- 0 - bir manga askei" taraf ndan bavayA --------------

~ Bu~ arist n demiryollannda yüzde pavyonu ile iş bankası pavyonunun, g-·nı so- le · tal bin.l V"z geç Z:AB/T.~DA lira kıymetinde 160403 kilo. Bulga- ' Y mış ve e uen ... - ateş edilerek hidler sela:mlaDJl. 
, &.f! tenzilat kabul edilmiştir. fuar mevsiminden sonra senenin her mişt·r 

Yunanl ........ nclan df'\.brud"n dog·ru~·a . · d c rt . a ristana 14647 lira kıymetinde 1 
• caktır. 

;:)llU ve .. .J mevsımm e uma esı ve pazar g n Avuknt, dava evrakı arasında Dr. * 
fuara ge1ecek veya transit suretiyle ]eri halkın istifadelerine açık bulı..n- 142·775 kilo, 1 viçreye 2249 lira kıy- opn~tör B. Asıl Mukbilin mevcud Bıçak çekenler: 

, geçerek izmire gelecek fuar ziyaret- durulması muvafık görülmiiştür. İş metinde 30023 kiJo, diğer memle - rnpN'UııU ileri 1 sürmüş v.e doktorun T al,s. sahi leri Gaziler mahallesinde ·r .. rıir sokıı· 
cileri için Yunanistandaki Fransız ve bankası pavyonunda bulunacak bir ketlere fi2871 liralık 11640·095 ld!o mahkemeye cel!ıedilerek yeminle ğında Mustafa oğlu Osman Kadit 

Y d 
• 

11 
• k 1 . t k h 1 f f b . mahsul ihrııç olunmuştur. . Tari#.eye zaın qapıl- ı Yurdaer. sarhoAlı.ık saikaaiyle Sey-' unan emıryo arı şır et erı a:ra - •m.emur, ban anın mu te i a rı- j.,. ı!adcg:nin almmasını istemiş, ayni P ':i 

f d " d 30 · b t' d t ·1~t k ı · · · k b l d kt' H • t d·z feddin oğlu :MtıhatT~til Pekmeze U--. ın an yuz e nıs e ın e enzı a a arı içın sıparış a u e ece w. •• zamanda maznunun akit durumu masını lS e l er 

1 
Y • b• •k d b k · B k" -ı t ·ı Yaı.. yapılacaktır. Ayrıca dönilşte fuar Etibank pa\•yonu bir maden mil- enı uç l"'J" :ı } a- nokta~ındnn a•mbiye müteha!<sısına anca çe m~. e ır Og' u smaı 

kled ·ı kt h 
1 

d k b 
1 

d .ıı .. ~ Şehrimizdeki taksi otomobilleri çın da Osman Kndire bwak çe:ıroıJ.t' 
1şyası meccanen na ı ece ir. zesi a in e ziyarete açı u un u- munyenP ettirilmesini ve şuurunda ·~ 

lzmiııdeki Fratelli Spcrko acentası, • rulacaktır. ha k 'Y lt yor bozukluk olup o.lmadığının tespitini sahipleri, belediye reisliğine istida lerdir. Snçhılar tııttılmn~r. 
ile rnüracaat ederek taksi tarifesine 1 Te.hki'I" b .. disesi: 

oo , tnleo etmiqtir. M ahkeMece bu talep- ı i i ı dl T k · 
İ k

. zam yapı ma:sınt stem ş er r. n si Kemerde Alı· oğlu İzmirli Hüseyill 

1 Hazi e avu 
~ Vtekalet ücreti talimatna

mesinde tadilat yapıldı 
Ankara, 9 (Hususi) - Devlet da

r valarını takip eden avukatlara veri
lecek vekalet ücreti hakkındaki ta,.. 
limatnamenin üçüncü maddesi icra 
vekilleri heyetince değiştirilmiştir. 

Yeni madde şudur: 

Husus"ı mu':ıasebe mÜ Ticaret Vekaletinden zmir teş ı- ler kabul edilt>rek muhakeme 31 mıı.- 1 
• • !Utlnndıı ma baş kontrolörlüğiin_ ge- yıc::n bırnkılmı trı. cıahipleri, benzin ve yedek ma zeme Kırk, eski metresi Nazmiye ~-

dürleri arasında len bir yazıda zahire. hububat, bak- * fiatlerindeki yükselişi sebep olarak lara hakaret etmiştir. 
Ankara, 9 (Huau 1) - Balıkesir liyat ve yağlı maddeler ihracatçılur ileri sürmüşlerdir. İstedikleri. kilo - Bıçak taşıyormuş: 

hususi muhnscbe mlidUrliiğUne N:ğ'- bir:iği ile palamut ihracntçtlar bırli- Sihh •yede tayinler m~tre başına 12 kuruşluk tarife~lin Eşrefpaşh caddesinde ~eyyar satı-
h 

A h d. . KA . . . 
1 

b" 1:ı kuruşa çıkarılmasıdır. Beledıye et Ruhen Güzelin üzerinde bir 'bı~ 
de usu ı mu ascbe mü ürü nnı ğı ve canlı hayvanat ıhracatçı P.r ır. Şehrimiz memleki!t hastanesi nisai- . 11 -. b ti t ·· . t tl 'k 1 

Ak il d Üdfj 
'ü~ ü d · · l"ğ 

1 
lt 1 il .h t ı .. 1. reuı gı, u m racaa uz.cnne e cı - bulunmuştur 

·g n; or u m rı g ne e ızmır ı i nam arı a ınc a ç ı raca uır ı- ye Ye vilfidiyc acıistam Dr. Bn. Perihan 1 t kt d ••.• · 
h t 

'd ı ··t tt• · V h H .. · · d h ı ı ·· · ·· · er yap ırma a ır. Blrıbrnnı yaralamı~lar-u~us ı are er mu c ı'Yı a ap a- gının a a rnru ması munasıp go - Tın Konya doğumcvi asistanlığına. * . · -llrlıJ 
l k] t · d"l · 1 d "ld .. ·u b"ld' ·1 · ı· Azızler sokağında Ahmed ıırs· ınur u na en nyın e ı mış.er ır. ru ug ı ırı mış ır. memleket hnqbm,,sl dahilh·e a'\lst:ını .. ' . . . .~ 

Z h . "h t k 't · d" t - C l' d la lar Huseyın Derdıyen ıle vapur amef4';>' ---====ıı= a ıre ı raca omı esı, un op- Dr. Bn. Arlal(>t F.nön tstanbul Hao;eki eza an ırı Il . . . 9 ,_.. 

T f ı · rak mahsull-Ori ofisinde toplanmış, kndın ha.,tnhnneııi ru;istanıı~rına tayin Parklarda çiçek kopardıkları görü- Musa oğ~u Hüseym Çehksiper ·'J)ili-
ayyare se er erı umumi hcy<>ti toplantıya davete ka-ı a·1 . l rd" 1 ..ıl k' 1 d..ı-1- .. t 6 k' . ısında ka\ğtl çıkmı.,. ~akla bfrı .., ,, ı ntHı {' ır. en • ış , ca ~n:re çop n an ışı, . ..:a ~ 

bulunmıynn yerlerde işbu yüzde yet- Yıığmur ve havıı muhalefetinden rar vermiştır. Ynkında toplantı yapı- B,.r,..amn bel~dıvc hek'm1·ıır· B yerlere tüküren 9 kişi \lelediye zabıta- nı yaralad1klanndan her ikisi \ıle 
· · ki -..:a k 1 ·· •- • kk f ..:a- A 1·- 1 · 1 t J k } · h b b t b kl' • ,.., '· 

1 11 ıpe, er tahun Y ktı.ldınl r 

cHazine avukatı veya dava. vekili 

mış davayı ta p \;Uen aza ma mu - ı.çVa u e~n n.ıuıra, zmır ve !! an- ara za ure, u u :ı , !1 ıyt!t .., P. "ama haı:ıtnn,..· k" h k" · B H · sınca ceznlıımfırJ.lmıalardır. · 
dil 

.. n n· h . ,_ . d b'"'' - . b" ı·-. ,. "'"' es ı e 1mı . aıınm -y Fudliolculara baknı· 
,une ven ır. bul ava acrvıs1.1.:rı Un gene ~amış- yaglı maddeler ıhracatçılar ır ıgı I ütfi Kösten 40 r ı ta · 1 İki Q"4.,omobil sahibi şehirde süratla · C ıır hkQ · bn.. ~ . kAl · riı • . ·ı kt' "' ıra maaş n yın ° un- ' Bucada KOtilpbnne sokağında :a-

.1! a mm uı ucretı ve a etm )u7. tır. kurulacak, ıdare heyctı seçı e<'c ır. muştur otomobil sürmekten tecziye edilmi~ . b..ı 

d t M ı . "' ·kAl t· h k k 
0 

.. · ' 'fer oğlu l\fehmed Alı Şafak, fud (11 
e o uzu a ıye Y ll a e ı u u m - * * şoförlerden fazla vvkuat yaptıkları . . w .s: · r·· ·ı h k t -d" lükl . • * oyunu meselesınden 8ıt oglu Ahnıecu şavır ıgı ı e mu a ema mu ur e· L• d k 

1 
V görül€nlcrin ehlivetJerlnin yeniden tet.. · ,.. r& 

;rj ve icra takip memurlarına aşağı- !Se e ODSer p o:• sıer k Uf SU ilPyet Sağlık İşleri k!klne başlanmış.tır. çakt ile göğsünden Ve başında» ya 
d&ki tertibe tevfikan tevzi edilir. İzmir erkek lisesi muzik kolu, yarın ViHlyet umumi hıfzıssıhha mecl!ı;i, lamıştır. 

A - Muhakemat müdürlüğii teş.. akşam saat 20,SO da m()ktep .salonun- imtihanlar başlıyor dlin sıhhat mUdUrlUğU binasında Dr. * * 
kiUitı bulunan yerlerde lehte intaç da B. s 1ahcddinin idare.sinde bir kon- Halkevinde İzmir polisler 'rnrsun- ıCevclct Saraçoğlunun reisliğinde yap - " Tenis. kl~b~ Teknik okullar şurası 
o!unacnk devlet davnlarma nit veka- ser verecektir. Konsere bir çok zevnt da mesleki dersleıe bugün s;,n verl- f mıştır. ~ KUltur~a:,k te~ıs kulübu .yarın saat l\in.arif Vekaleti \cknik okullar şt). 
let ücretlerinin yüzde on beşi o ma- davet edilmi~tir. lecek ve pazartesi gilnil de imt:lııın- 1 ViJfiyetin sıhhi durumu çok iyidir. l ı de Klıltu:?arKta meras.ım~e açıla- ra ının ağustos ayında Ankıırada t.o~ 
haller muhakemat müdilrleriyJe icra lara ba !anacaktır. •Muhtelif mevzular konuşulmuştur. cnktır. Bu munasebetle tcm.:>ciler ara- lanacağı haber alınmı,ştır. İzmir telcll~ 
takip memurlarına ma2Ş veya ücret- . ş sında müsabakalar yapılacaktır. ın tır-
leri nisbetinde tevzi edilir. Ye~i Nesriycıt İmtihanlar şu derslerden yapıla- * okulları mu~ahlıasları da top-n 

caktır: B ) * iştirAk edeceklerdir. 
B - (A) fıkrasında yazılı mahal- e ediye işleri }·kı· kaza 

Y • 1 Türk c.eza kanunu ve tatbikatı, 
)erden artan yüzde 15 ile devlet le- enı aaam . tarih _ co~rnfy:ı, yurd bilf;bi. talir.ı Belediye reisi Dr. Behçet t:z, dün Knhramanlnrda şoför Ali Riza Şam- B V h H · } 
hine intaç olunan bilQmum davalara • a ap amur u 

Y 
. Ad 

280 
. . h .. ve beden tcrbivec:i me<>lek terbiyec;i manifaluracılnr çnrsısında kannlizas. Jı ı"daresı"nde bulun"n 17.mı·r belecıı· .... e- · ı 

ait ''ekalet ücretlerinin yüzde 30 u enı amın ıncı savısı er .. a- ' - ' ~ '"' - ' f ttıf 
k

. "b" d 
1 

b" k."ld kt ve fili hizmet, sağlık bilgisi, parnıak ~on ve yollar, Busmane i tasvonu ile sinde 729 numaralı kamyonu araba İzmir hususi muhasebe mil e 
rnaliye vekı\leti hukuk müşaviri ile man ı gı ı o gun ır şe ı e çı ı. . . . . · . B Vahap Hamurlu ordu vilayeti b\l' h t 

1 1 
. f 

1 
. ~ 

0
_ iti ve fot,.graf. polisi fl~ıleııdıren KülUirpark cıvarırıda yol parke ınşa- ürüclisü !brnhim Taşkırana ve ara- · A .. .. _ ~.. . ~ 

eye rn emıyes ne maaş ve ücret e- Bu sa) ıda Baltacıoglunun, Ankara ç ı k'.lnun ve nizamlar, hesap ve yazı iş- :ntını teftiş etmiştir. bnsınn çaptırmış ve muhteilf yerlerin s~sı .m~hascbe mudurlugune tsyill 

ri nisbetinde tevzi edilir. cuk esirgeme tiyatro:mnda t~msil cdi- ı ri hava tehlikesinden korunma.. Dr. Mustafa Bey Buh·arının beton tlen yaralanmasına sebebiyet ver - dılmıştır. 
C - Muhakemat müdürlüğü teş- len Karagöz piyesi tefrika edilnıiye e ' ı·· ' d ö ··ı b b kl ki 19 'P.n b kilatı olmıyan mahallerde i tihdam • -n= l oşemesın e g ru en azı ozu u a. miştfr. ınayıs ayramı , 

1 
. t k" 

1 
h başlanıyor. Ayrıca İsmail hakkı BaJ- mı tamirine başlanmıştır. * Saman iskett?si mevkiinlle ikinci 19 ta K 1 11 d yapıla~ 

o unan ıcra a ıp memur anna u - Ç k b l .. . . mayıs ızı çu u n {i-
kuk mfic:avirliği hisses· olan yüzde tncıoğlu, Yaşar • ·nbi, Haşim Nahit, OCU a OSU 11= konda sofor Kadrı Burtakoç ıda - jimnastik bayramı ı:ıenlikleri için b 
otuzun ;uzde yedi buç~ğu keza ma- Ziya Somer, Saim Sağlık, R<?cai Eriş, Mayısın 11 inci cumnrt.esi günü 3k- Müşteri arıyan firma resindeki ~O s.ayıh At~ksi otomobili~~ tiln alakadar mdcte .. plerde ekzersizle{ı 
aş veya Ucret1eri nisbetind-e tevzi o- Mahmud Cuda ve Zahir Cüv~mli imza şamı saat on sekizde İzmirpalas .:ıa - .• . . . Buca beletlıye!ı !ıhhı ımdad otomobılı yaptırılmakta olduğu gibi umumi şe1' 
1 

. .. .. !onlarında Ozel Devrim ana okulu m€n Bilkreş ateşelıgımızden mıntaka tı- ile çarptırmıştır. Taksi otomobilinde d 1 . d başl t 
unur.> lı yazılar ve resımler haftanın butun Udil ı· - . 1 b" d e prova ara a anmış ır. . . . ' . faatine ikinci çocuk balo u verilecek- caret m r ilg:üne ge en ır yazı n bulunan baharatçı Alber Danon sağ 

Parti müfettişi iz sanat ve fıkır aktilalıtcsı vardır. tir. İkinci cazın zengin programı ile, :Romanyada meşhur bir fabrikanın kaşı üzerindw yaralanmasına sebebi- Z lzele ~ 
Parti müfettişimiz İstanbul mebusu Bu mühim gençlik ve kültür gaze~- çocukların zarif dansları ile, milli o- asfaltlı karton ve her nevi kağıt için yet vermiştir. Şoförler adliyeye veril- Evvelki gece saat 23,30 da Be~ 

B. Galip Bahtiyar Göker tstanbuldan sini bütün okuyucularımıza hntaretle yunlnrla güzel bir gece geçirilecek - Türkiyede milşteri aradığı bildirilmiş- miştir. Sıhhi imdad otomobili şoförü mada iki, üç sn.niye deYam eden b r. 
şehrimize gelmiştir. tavsiye ederiz. tir. tir. Recep Ozknndır. bri zelzele olmuştur. Hasnr :rokW -• • • 1 bi bağırdı: bir emir yazın. boynunda olduğunu iyi bil». kaptırmış ve is!Umiyet yolunu tc~; 
6ı••Emır.t:21lZ:lir7'/ S LAM TAR/ H / ._.8:.ı:::ısıl!Jll - Bu nedir? Bu nedir? Bir köle Şahın katipleri koşuştular ve bil. Husrev, artık hayalinde bin bir tilr ketmişti. Fakat zevcesi ne ? 1° ıı· 

bana bu suretle na ıl hitap edebilir? kümdann iradesini yazdılar: lü işkence tertip ediyordu. gitmiş, ne de babası Kurey.ş.ın e~i. 

Z. Muh mmed Mektubu knptı; dişlerini gıcırdata - Medinede peygamber geçinen Diğer cihetten sefirlerden Amel fınd n olduğu halde avdet ~tıııı ti-
gıcırdata yırttı, attı. ~uhammedi derh·a1 yakalayıııız, ba· ibni Umeyyeyj Zemiri Habeşistana, Dinine tam bir sadakat ve mcrbı.Jbit 

J _ Muhammed de kim? Ben Şe - rıa gönderiniz. Hatip ibni Ebi Beltea lskenderiyeye, yetle bağlı• kalarak kimsesiz c}tll ııı-
Yazan: M. AYHAN a.ı:m,~a. :ma:~•tl. il 1 hin şahı tranım. Bana mektup yazan- Yemen valisi, o sıralarda İran hU- Şeccfi ibni Ebi Ve hep dahi Suriye de vaziyette hadisata intizara b•Ş 

- 202 - ten sarsılmıştı. Artık eskı şevketin, ltı.rm evvela benim ismimi yazmnları kümdarını tanıyordu. Bir kaç posta- Gassanflerin reisi Harisin nezdine rnıştı. ~ ıı-
Yalnız bir rivayete göre; im para- eski satvetin yıkılması günlerine yak tazım gelir. Bunu, bütün cihnn bi- eı hazırlandı ve mektup derhal vali muvasalat et-.,. işlerdi. İşte Resul il Ekrem; bu fednk~pt1 

tor; R ulü Ekreme bir adam gön- )aşıyordu. lirken bu köle, nasıl olur da böyle Bazana gönderildi. Elçilerin en bahtiyarı Amr ibni U- ğa, bu sebat ve merbutiyetc hRY ııll 
derdi ve bu m v tasiyle daha Ki.sranın eğlu bile tahtma göz yazabilir? 

4 
AkılH!tini bilmiyen mağrur hii- meyye idi. kalarak kimsesizlik içinde çırP1~ r 

bazı sualler rdurtta. Resulü Ekrem dikmi~, fırsat bekliyordu. AptuUa - Bu bir kü tahlıktır ! Bu bir cüret- kümdar, hiddetini, çılgınlığını biraz Çünkü büyiik bir muvaffakıyet bu asil kadınla izdivacı ınuvnfıl• ıc~ 
de icap eden cevapları verdi. Bu a- hın hamil bulunduğu mektup: Afla- tir? Fakat, ben ona bunun acısını dinlendirmişti. kendisini bekliyordu. rnüş. Habeş Neca§isine yazdığı ırı 
dam müfrit bir qıristiyan o-lduğu i- hın ismiyle başlıyordu. Ondan sonra çektiririm ve 0 görecektir. İran hükümdarım çileden çıkaran Kendisine ayni zamanda ikinci bit tupta, ııyni zamanda: . trrı l< 
çin ne kenditıi islami)•eti kabul etti, Hazret Muhammedin ismi geliyor: Elçi, bu mağrur hükümdarın va- mektup şöyle idi: vazife tevdi edilmişti - Ummu Habibe ile izdıvM .~ iblli 
ne de vazifesini doğru dürüst ifa et- daha sonra İran hfik:ümdannın ismı ziyetinden çtkinmiş, gizlice dışar1ya cBismillahirrahmanirrahim> Amr; orada Resule Ekremin yeni istiyorum. Benim vekilim Hnlı 
ti. geçiyordu. çıkmış ve hemen lran :payıtahtını Allahın peygamberi Muhammed- bir izdivacını temin edecekti. Hatır- Said İbnil'astır. 

Ayni g-tlnl~rde elçilerden Hüzafe- Husrev Perviz kendisine gönderi.. terketmişti. den, Farsın büyüğü !{israya ! larda olacağı veçhile vaktiyle ilk is-
ltissiheminin oğlu Aptull.a:.h; 1rana len mektubun, bir dehalet ve tazim Öyle ya; ne yapab!Jirdi, ne d!~·e- Doğru yoldan gidene, Allah ile o· !Amlardon bir kafile: l\Iekkeden Ha- Diye haber göndermişti.. ıır!t1l< 
muvasalat etmişti. Cebinde; İran için yazıldığı zannında idi. TercU - ollirdi? . Cevap vermek dernek: ida· nun peygamberine inananlara se-1 beşistnna hicret etmiRti. Bunlar mc- Elçi Amr ... T eca'\i tarafındnJl p N'" 
kisrası Hüsrev Pervize hitaben yazıl. manlar tarafından açıldı ve okunma- ma gitmek, ateşe ablmak, kazığa lam! 1nan ki Allahtan b1?1ka mnbud 

1

vanm<la Ubeydullah ibni Cahş ile bir surette i~tikbnl t>dildi. Hab~·~d ıı 
mış bir mektup vardı. ğa başlandı. çakılmakla mUsavi bir işti. voktur ve ben de Alhıh tarafından refikası Ümınii Hnbibe de vardı. Mu- c:ı~M tnlıtmdo.n ir,er k onu e 

1 

:ıW 
Xisra, mağrur, hodbin, .riyakirlığı Kisra, evveli\ kızardı, eonra sarar- Aptullah, gerisin geri Medine yo- blltün insnnlnrı inznr için gönderilen maileyha; F.bu Süfyanın kızı, ynni ltutt\I, yıınınn ohır-ı-+ttı. ~,1'c-ktuJ)U 

sever, azamet ve ihtişam satmaktan dı. Da.ha sonra renkteu renge girme- ıunu tutmu~tu. bir peygambı:!lim. MOsliiman ol •·e l\IunviyE>nln hcroqireqi idi. rak, yilzUnı> vö10n ~nrni' 
hoşlanır, kendi ine yaltaklanan!ım ğe bnşladı. Beri tım\'f'tn I\isrn bağırdı: "elAmct bul. Yok .. a; snna tfı.bi olen 

1 
l'bevnullrh J.hbeı:ıistanda, kendi-! 

lklıalenail erbirada.:ı:bdı.!r ll&a• Biz- aralık Husrev; kudurmuı gi- ç buk Ye:ı:non vali.!i B!znna bütün-Mecusilerin vebalinin 'enin aini hırlstiya.n 1··m cercyanlaıınn -L>e ... :ım e<hıcek-
• 
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INGILIZ MiLLETi 

!AHlFI!: ( 3 ' ' 

Hükumetimiz 

-Ba, tarafı 1 İl><:i sahifed- A l l Nı • b k 
hepai hükumeti sırf bundan dolayı ~an ar orvecın azı mınta 
lenkid etmitler, hırı>alamıılardır. • • & ' a-

Pendikte bir tersane 
kuracak 

İstanbul, 9 (Telefoala) - hlil
tereye ısmarlanmasından vaz getf
len on bir vapurun bedeli olan ~ 
milyon lira ile Pendikte bir tersa .. 
kurulması kararl~tırılmı§tır. 

Son dakikada Miater Çörçilin in- J 

~"€~~:§; larında gerilemeğe başladılar 
öııüne ceçememiıtir. Vapurun tanıirah bitmek 

TIRHAN 

1 .. ~~:::U~::;:1~0 !!~: ;:::: Narvik koyundal<i Alman top ve mitralyöz yuvaları, dünden beri deniz-
d.., 1 · d k d "dd •• b b d d } k d İstanbul, 9 (Telefonla) _ B .. ~ _ 

.. 
uz ere 

: ncili:z milleti kendi z;mamdar• en ve ara an şı er 1 surette om ar ıman e 1° me te ı·r -larlhın hakla veya hakaız olsun kn. da~ bir kaç ay evvel Alanya civa -
•11r, ka\ehat, nckMn teli.kki ettiği 

1 
Londra, 9 (Radyo) - Narvikte şid. ,Valdaleni ışgal etmişler ise de bir mlid ğın eteğindeki vadide takip etmekte- bir iskoçya limanına muvasalatında ~ın a . k.ayalara oturan denizyoll.tn 

hattı hareketlerini bu hayat memat 1 detıi muharebler oluyor. Stokholm -ı det sonra bu son noktadan çekilmi~- <lir. ha.zı. bulunmuştur. Bu kıtaat general ıdare~ının Tırha~ vapuru tam~tı 
harbinin ortaaında bile h.,.-keain ır<>- dan gelen haberlere göre, Narvik ko-.lerdir. Paris, 9 (A.A.) _ Tromsoe radyo- Sir Edmond İronside ve general Car. deva°:ı et:ektedır. Vapur bu aınR 
•ii Önünde açıktıtn açığa müzakere, yundaki Alman mitralyöz ve top vuva- Diğer taraftan Norveç radyosu top.' sıına göre Norveçliler Tron~agda ton de Viort t.ıırafından karşılanmış- so~u: a demen tamamen yeni oiıı • 
llıiinak h k d b"I k · . · l rd ra avuz an çıkacak~ır. 
ı, &fa ve mu • '"""' e e 1 ece !arı dündenberi denizden ve karadan çu ve hava kuvvetlerıne dayanan Nor- Alman hücumlarına mukavemet etmek a ır. M • 
adar aağlam ~;,. ai.nire ma~_iktir. bombardıman edilmektedir. veç ordusunun Alman kıtaatını Lei • tedir. Şimaldeki Norv ordusu da Bir çok zabitler havasın muhabiri- acaristana satı}acalt 
l!lıı nokta muttefıklere duşman ol- . _ . . . eç ııe Namsos ve Andalsnes mınt.ııkaların- t"ftikJ • • 

>rtak fi tind b I I I Stokholm, 9 (A.A.) - Alman kıta- gastıng dagındakı mevzılerınden çı • yeni baştan tensik edilmektedir d k' h k"t . k' f h't .. l erımız 
gn. ~ e u unmu, o an art . . . • · a ı are a ın ın 1şa 1 ve ı amı uze- ! t b 1 9 (T 1 f çok düti"ı-dür ---"-tir" ç·· 1c·· t atı ısveç • Norveç hududundakı hır karmış oldugunu haber verıııekte<'!r. Havas Aı·ansının bir muhabiri rı'nde mu·· ··s· 1 ·ı· Al t san u • e e onla) - Maca-l ., ııe g.,.,,.. . un umu .. . . . . . . . , . , ' <:o ır o an amı ın ıruın ay- ristan:ı lOO OOQ k' . . . .. 

•it ve riyazi bir hakikattir ki buırün• çok gumrük mevkılerını Ye bılhassa Şımdı Norveçhler bu kıtaatı bu da- Namsostan gelen ilk İngiliz kıtaatının yareleri olduğunu söylemişlerdir. • ılo tiftık ıhracı ';ııı. 
le;; harbi k •. 

1 
. k ti" 

1 
yapılan temaslar sona ermiş ve hu 

tar., k·~~~:~;h:: ç:::~:an Cörcilin mühim beyanatı ı ~e_şhu~ hırsız ~:)~~~1::::;;1~.sevki iein hazırlıl<Ja-
. *-- , , lzınırlı Nurı lstanbulda Hicazda 
Ingi~iz kabinesi İngiliz tahtelbahirleri, bundan sonra, gece ve gündüz tstan.buı~a~~!~o~~: -Yaktiy- Büyük bir petrol dep<Uu 

-Baş tarafı 1 inci sahifede- d.. "} • . k" d• b le. !zmırde Asansvr mahallesinde yapı[~ı 
neqi 81 rey.tik fili .bir eks~riyet elde UŞIDaD gemi erını ta lp e ip atıracaklardır tuccardan Alberti soyan izmirli Ali Cidde, 9 (Radyo) _Standart O-
~tllıiştir. HükQmetın resmı taraftar. oğlu Nuri ndındak· h Be -ı · 
Qrından olup hilkumetin siyaseti a- Londra, 9 (Radyo) - Dün gece ya- vacıhğı izam etmemekle beraber, hak- karakol için mühim kuvvetler koyacak da kı.r • . ı ırsı~, yoır un. vıl petrol şirketi, Hicazda buhuaıı. 
leyhinde rev vermiş olan 44 mebus- rısından •onra Avam Kamarasında kını tealim etmeliyiz. tık. Bunun zararları da, başımıza bü- . dugu bır .. şeb_:ke ıle muh_telıf petrol kuyularına kadar bir debvil 
tan başka 1.30 mebus da reye i..+irak bahriye nazırı Çör~il şu nutku irad et- Çörçilin nutkunu J;ur .. da eski a • yük bir deniz felaketi getirecekti. Bu tardıhlkerde 16 dukkan ve magaza hattı uzatmıştır. 
et •• · t· . · 11 . k soy u tan sonra bugün yakalanmış. H'c htikı1 t· t llıemiş olup bunlann arasında so mış ~ · . . . . mıra e1:1':n Sır _Rocers K.~Y eserek: sebeple denizaltıları ile harekatı tercih tır. . ı az . rne ı, pe r.oı mınta~ası 
naıııevcud, hasta ve bir miktar da cBızden çok defa nıçın ılk t.eşebbüs- - Nıçın S~aıerakta duşmanın mü· ettik. Seli\hiyettar makamlarla temas cıvarında bır buçuk mılyon g•loR 
OtJuda çah..an mebus vardır. Maa. !eri almadığımız soruluyor. Bu muvaf- nakale hatlarına hücum etmedik. Bu- ettim. Ve bütun düşünceler burada * pet~ol alabilecek büyüklükte biı de-
liıQfih ihtiy;r! olarak istinkaf eden- fakıyetsizliğimizde ciddi bir mahzur- rada t.ııyyarelerimizle hakim olabilir • birleşti. Mühim mesuliyeti deruhte et- Na_ m us d Ü şm anı PO ınşa etmi.jtir. 
lerin adedi!lin 50 veya 60 şa bal:ğ dur ve çabukça ortadan kaldırılacak dik. mekle bursdn bir fi:.:ri ileri sürmek 1:' d 
0lınuş oldujiu tahmin edilmektedir. bir sebep de değildir. Oslo ile dü,anrn muvasa!asını kesebi- arasında büyük fark vardır. Oğretmcn mahkum ı.~ ransa a 
~iişahidler bilhassa muhafazakar Beş sene, Almanya ile havada mu- lirdik. Aldığım kararlarda bUtün eksperle. oldu Tevk "/ olunan 

11rkanın di<ıiplini ve bu disiplini te- vazene tenıinine veya bunu sonradan Demiştir. ri dinledim. Bunun için Skajerakta de-
!Jıııı eden makanizma hesaba katıl- lehimize çevirıneğe çal~tık, fakat mu- Çörçil, nutkuna devamla bu suale niz harbini t.ercih ettim. İstanbul, 9 (Telefonla) - İzmit- komünistler 
dığı takdirde hükumetin avam ka. vaffak olamadık. Muhalefet partileri şu cevabı vermiştir: Ablukayı te•irli bir hale getirmek ~e Ulugazi il~ okulunda öğretmen Paris, 9 (Radyo) - Fransız ı.abı
~arasında mühim bir muvaffakıyet- son iki sene zarfıııda bize yardımda - Bizim karakol t~yyarelerimize için tahtelbahirlerimize yeni emH.erl ıken, talebe•ınden sekiz yaşlarında tası, şimdiye kadar 2241 komünist 
11Zliğe uğra~ olduğunu kabul et_ bulundular. Böyle bir müsavatın çok karşı dilşmanın muazzam kuvwti. bu verdik. Gece, gündilz fı,.at düştükçe •beş kıza tecavüz ettiğinden dolayı tevkif etmiş ve iki yüz kulüpte al'll.ş-
liıelı; lazım geleceğini beyan etmek • ehemmiyetli olmasına rağmen henüz usulle bizi tehlikeye koyabilirdi. Çünkü - Duamı 4 ilncü aalaifed• _ g.eçen se.ne tevkif edilmiş olan Ila - tırmalnr yapmıştır. 
tedirier. bu müsavatı tesise muvaffak olama . ~ıp, İzmıt mahkemesince 9 sene a- Komünist partisinin naşiri efkin 
1ılüşahidler, B. Çö~ilin hitabet dık. Al l gır hapse mahkum olmuştur. olan kırk dört siyasi gazete, hükü. 

~dreti ve yüksek salihiyeti ile hü- . Pilo.t~~rımızın ve tayyareleriın_iz.in • maıı tayyare erı· E d E met~e gösterilen lüzum üzerine ia-
.... llıetin imdadına yetişmemiş olsay- yilkseklıgı~e rağı_nen. adedce gerıy:z· r un miri mamen kapatılmıştır. 
"-al de edilecek olan netice daha Ve bu vazıyet, şımdıye kadar oldııgu J •ı • •1 • ı 1 d f lı •• A •. • T J k • • 
"ll>at olacaktı demekte ve müzake- g11>1 cıatıa çok zaman ıçın ııı!I gııçıuıc ng-ı 12: gem ~crJnc KlrK c a ueu.-n --.vın 27 sı:nd" .LJ,,..k.n,..,,,_ apu ama anun proJesı 
!'atın ilk kısmı~da hükOmet namına !erle, mü,küllerle karşılaştıraca.k, ıs- "J l • h ld b" d 1 ya geliyor .An~ara, 9 (Hususi).- Adliye ve-
'ôz söylemiş olan hatiplerin kamara tırapl11r ~ektiro?cek, daha vahim tehli- ettı { eri a e JfŞey yapama J1af t t b I 9 (T I f kaletı, bı.lbassa senetsız olarak ta-
a~as1 ü · . · · kele atacaktır Fakat müsait şerait . ~ an u ' e e onla) - Erdua sarruf edılen ve tapudan gayri tasar-
~ ı. zerınde kuvvetlı hır tesır hı. . . · . . . . Vaşıngton, 9 (Radyo) - Ne..vorkl· Bu gazetenin istihbaratına göre Emır! Aptullah· bu ayın 27 s'nd f ·k 1 1 . a,rıı ld ki ·ı• k muhııkkak bır gün tes'" edılecektır . .. . • ' • · 1 e ru vesı a an o an gayn menkull&-
di•ı amış o u arını ı .. ve etme te- B .. k .. h h k d t• .. · Herald Trıbun gazetesı, Norve<: se- bir mayıs günü dört ingiliz gemisine Ankarayı zi~ aret edecek ve mütea- rin tapuya tescı'llen·n· temı· k 

• er ugun ·u arp ava u re ı u7..e • f . d 1 . . .. .. . ı n rna <&· 
,., · . .. d' H 

1 
k rl d erın e Aman tııyyarelerının mutle- nıuteaddıd Alman tayyareleri 40 de- kıben bura va gelerek, Boğazda bir diyle bir tapulama kanun pr · . 1 uuff Coo""erin nutku "le amele fır ~ıne muessee ır. avacı ı ' or n ve o- f'k d .. ·ı·.. k h f . . .. . : OJeSi ııı-~- ,. ı . f k J"d . t . . ı · enızcı ıgıne pe az asar yaptı- a hücum ederek 156 bomba atmış- mııddet ıstırahat edecektir. zırlanmı•tır 

sı hükA _.. d b h · nanmaya ev a a e tesır e mısiır. Ha- • k • . . . . · • · lıir; , um.-.ı zamanın a a rıye · gını yazma ta ve bu hadısenın Al. !ar fakat hıç 19abet kaydedenıemiş-
~ldn~ı lordu olan Aleksanderin ten- ._ man askeri nıakamatının hayretiııi !erdir. Bilfıkis bu tayyarelerden dör- o b-
bq leri de kamara azası üzerinde mamiyle kontrol altında bulundura- mucip olduğunu ilave etmektedir. clü düşürülmü~tür. tomo ı·ı kanunu 
~Uk bir tesir hasıl etmiştir. caktır. 

ttı C~ıııenin sonuna doğru kamarada Halifaks harp kabinesinde kala- • K 
1tı rtiltUler bll§lamış ve. iki hidise caktır. Archibald Sinclair harici)'P. 1ngı·ı,4z tahtelbahırlerı· at'i şek'ini aldı . Bugün mecliste 
eı telis rei•in!n müdahalede bulunma B. Antony Eden maliye, Herbert 
~ ~ebebiyet vermiştir. Morri•son harp levazımı nazırhkla- N müzakere olunacakl 

,1ı aıahiyettar mehafil aun skşam nnı deruhte edeceklerdir. orveçe asker götüren beş Alman 
lin~aıı neticeden ~oııra iki hal sure- Diğer nezaretler amele fırkasında İstanbul, 9 (Telefonla) - Otomobil Ankara ve htanbul emniyet müdür • 
~:~ lnümkün plduiunu beyan et- eski bahriye birinci lordu Alehandr nakiiye gemisini b::ıtırdılar kanun layihası biidce encümeninde tet lüklerine birer otomobil tahsis oluna-

'~dlrler. ' ' ' '' • '· He B. Duff Cooper, Amery Dalton, kik edilmiş ve kati şeklini almıştır. caktır. Bunların miadı ise dört sene-
1'!;ç•ınberlayn, Paıttekot tatilinden Grinvood Bevin, Sir Anderson ce Sir Londra, 9 (Radyo) - Amirallık tılmıştır. Biribiriııi takip eden hücum Yapılan tadilata göre, layiha iki dir. 
lib fade ederek ya amele fırkası iie Andrev Duncane tevdi edilecektir. dairesinin son dakikada neşrettiği !ar neticesinde torpillenen beş gemi plana ayrılmıştır. Birinci plan, şahıs- Teftiş ve hizmet için de hariciye 
ba •raııerin mdtalealannı nazarı iti- Gazete şunu ilave etmektedir. re~ml bir tebliğde, N orveçe takvi)' e batırılmıştır. Altıncı Alman gemisi !ara ve ikinci plıln da makamlara ait vekaletine bir, milli müdafaaya beş 
~·re alnıak suretiyle veyahud ken- cVakıa Loyd Corç şimdi 77 ya•ın- kıtaatı gönderdiği te•bit edilen iki batmaktan kurtulmak için Nrırveç otomobiller içindir. İstanbul defterckırhj:tına bir ve b~-
~ddilşiinceslne &'öre kabinede cezri dadır. Fakat unutmamalıdır ki Kle- kafile Alman nakliye gemileri, iııgi- rnhillerinde karaya oturmuştur. Birinci plana nazaran, reisicumhur vekaletin emrine misafirleri için ayrı 
tı~ ıl&t yapabilir. Ancak bu tadilli_ manso zaferler kabinesini kurmağa !iz tahtelbahirleri tarafından kıı5a- müstesna, baş vekille Büyük millet mec. ca dört otomobil tahsis edilmektedir. 
llıuhlnuhallfleri tatmin etmiyeceği davet edildiği zaman 76 yaşında idi. li~i reisine ikişer, genel kurma~· baş-' Devletin bütün devair ve nıües.,e-

akkaırtır. Loııdra, 9 (Radyo) _Kral, Çem. kanı ile vekillere, temyiz mahkemesi, seleri ile bel.-diyeler, hususi idare-
lı.,~allhi:vettar mahafile röre, ikinci berlayni öğleden sonra resmen ka- devlet şurası ve divanı muhasebat re- ler, sermayesi devlete ait şirketler, 
lJ:-ı· 8Uleti kabinenin istifası ve J..ord bul etmiştir. Vaziyet henüz karışık- isleri ile cumhuriyet baş müdde'umu- kurumlar ve bankalar ot-0mobil ~u:-
4ii ttaıı.~ olması muhtemel bulunan tır. Milşahidler, kabinede bazı tadi- misine, umum! müfettişlere, donanma laııamazlar. 
ı..~: hır şahsiyetin idaresi altında !it yapılacağında hemfikirdirler. Lordlar ve Avam K amaralarl komutanına, ordu müfettişlerine, ha. Kanun; yann Büyük Millet ~{ecli-
ıııııı:~ hemeıı. tamaıniy!e yeııileşti. Avam kamarası, fevkalade bir ha- riciye vekaleti umumi katibine birer sinde bir kere daha müzakere ve ka-

sı: dise olmazsa 21 mayısa kadar top. Dünyanın en büyük imparatorluğu olan ve ınesahası 41 milyon kilo- otomobil tahsis olunacaktır. bul olunduktan sonra, haziranın bi-
llı~~i :mehafil muhaliflerin hilkO. lanmıyacaktır. metre murabbaında, nufusu 500 milyona yakın bulunan İngiltere, kendi Şahıslara ait otomobillerin miadla- rinden itibaren meriyet mevkiine gi-
ı1ıı4 i!Jtırake karar vermeleri takdi- LotJd"a, 9 (Radyo) _ Ba~vekil dominyon, müstemleke ve ~na vatanı itibariyle muhtelif idare sist.em ve n beş senedir. reeektir. 
lııal'ı Çörçlli11 idaresi altında çalış. Çemberlayn, buglin muhalif partile- cephelerine malikt~~· l:lu .. id.are şe~illeri 8 tlir. Biz bugün sadece asıl İngil- Makamlara tahsis olunan otomobil- Kanuna göı·e, belediyeler, hiç bir 
ıı.,~t~eıh edecek~rini ilave et. re mensup muhtelit bir heyeti lcabul tereden bahsede~gız. Buyük Brıtanya, !rlandanın ayrılmasından sonra lu hakkındaki tadilata göre de, vi- makama numara ve plaka veremiye-
~ lı •seter de Çörçilin Çemberlay- etmiş VP. kendileriyle uzun müddet Galler ~m.leketı ve İskoçyadan ıbaret kalmıştır. Krallık ve meşruti ida- !ayetler ordu, milstahkem mevki, tü- ceklerdir. Ak~ini yapanlar cezalan-

.4. al~ olnıesı şüphelidir. konuşmuştur. reye sahıpt.r. men ve jandarma kumandanlıkları ile dınlacaktır. 
~& Ynı tııehafil amele fırk .. 'llnın hü. Söyloeıı.dijiine göre; Başvekil, işçi Parlamento, Lordlar ve Avam Kamaralarından mürekkeptir. 
(ı~. İV!irakme memlekette birçok partitıine kabineye iştirak etmesini Lordların bir kıımı: b~ unv~na ve~aseten sahip olmuşlar, ba~~la~ ~a 
~et· llııı taraftar oldutun11 ve bıı ci- teklif etmiş i&e de bu teklifi kabul e- kral tarafından nasbedılmışlerdır. Adlıye nazın ve protestan kıhııesının 
'-8' lı.eeaba katmamağa imkin mu- dilmemiştir. ruhani reisi ve y!lkaek rütbeli rahipler (28 papa.s) hariçteki vazifeleri İti-
Cir~~er ol-dıiuıı beyan etmekte- Alakadar mehafil; Çeınberlaynin, bariyle Lordlar meclisine girerler. Vaktiyle lrlandadan i"leıı. Lordlar, bu 

S..~g önümözdeki hafta zarfında tekmil m.ecliate kaydı lı.ayat ş_ar~iyl.e bulunurla.r~ı: . . . . 
'-~a hl)'ettar mehafil netice olarak kabinenin istifasını krala vereceğıni İskoçyalı L&rdlar, hır ıntıhap devresı ıçııı seçılırler. Lordlar meclısınin 
~ar rıı kaııuırasının bu busı.ısta bir beyan ediyorlar. Kendisine tekrar ıızası 740 kişidir. 
b;~ ıır alınalt için taıuamiyle hakim kabiııe teşkil etmesi teklif olunsa da- Avam Kamarası memleketin ayrıldığı eyaletler ve kasabalar ile üni
~tt~•ıi,-ette cldıı,ğu mütaleasını ser- hi Çemberlayn kabul etmiyecektir. versit.e teşkilatının mümessnterinden mürekkeptir. 21 yaşına ginn.emiş 
ı.e:ı.ı.dirier. Lo1'dra, 9 (Radyo) _ Çember!ay- olanlar, papaslar, hUkfimet mü~ahhit ve memurları, ~ngiliz ve İ.sk~yalı 

taıe d~a. 9 (A.A.) - Deyli Heyi am istifası halinde kendisine halef Lordlar Avam Kamarasına seçılemezler. 1918 den berı kadınlar ıntıhaba 
1tııı 1 ~ dıta Ava.m kamaramnda ırat olacak şahsiyetlerin başında şimditik iştirak eder ve mebus intihap olunabilirler. İntihaplar bir derecelidir ve 
li~et' 01duh kuvvetli, wncı ve te!- Lord Hali!aks namzed olarak görün- gizli reyle yapılır. İngiltere ve İskoçyada70 bin kişi bir mebus ııeçer. Vak. 
ti ll v~l'ici R11tlı:unu ınedhll11ena etti- mekt!'dir. Maaheza, işçi partisi Jord tiyle İrlandalı mebuslar da dahil olduğu halde Avam Kamarası 615 me
~~ili ·b Loyd Cor~un riyaseti altında Halifaksa muarız göründüğünden, busa baliğ olurd•ı. 
ı•lı\ lr kahine tetkll edilmesini ilti- vu.iyet paurtee.i &'linü bel'i olacak- İcra kuvveti krala aittir. Fakat hakikatta memleketi kabine idare 
ıı.,~~;tt~dlr. tır. . ede:. Bu ~yet Avam Kt1mara.ııı~ı~ ~kseriyeti ile ~çilir. ~a~vekiller, a~cak 

~, lııı kıt muavini E. Çl5rs:ll olacak İşçi partısi, Cıımartesi günü bir 

1 
\'ekıl tahsısatı alırlar. Başvekıllık ıçın ayrıca tahsısat verılmez. Başvekıller 

Paratorlu~llll aevlı:Ulc4yfiıı.i ta- toplantı yaparak karar verecektir. ~kaeriya haıine nazırlıiını da uhdelerinde taşırlar. 

SON O KüKA: 
İmparatorluk konfransı 
Toplandı. ikibuçul< milyonluk bir 

kuvvet silaha çağrı ıyor 
Londra, 9 (Radyo) -·İmparator- mi bir t.ebliğde, 27 yaşından 37 yaşı. 

luk meclisi, bu eabah saat 10,30 da na kadar olanların silaha davet edil
kral ikinci Jorjuıı riyasetinde toplan- diği bildirilmiştir. 

mış ve uzun milzRkerelerde bulun· Toplanacak olan bu on sınıf, iki 
muştur Bu içtimada Lord Sten Hop, bııçuk nı"lyoıılıı · bir kuvvet teşkil et
Miırtcr Bron, h11rkiye nezareti mii•- 1 mektedir. 

ı
teşarlarınd;ıa Butler, Lnrdt Viııtertor On ,ııııf a•kerin •ilaha ~ağırıldığı 
da i~lira k etmişlerdir hak nıi<ı kralın em: rnamesi intişar 

İçtimadan ~onra i'lti~ar eJen res etti. 

1 

1 

• 
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SAHfFE ( 4 ) 
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nm ey natı 
- J)a~tarElfı 3 üncü &ahifedc - j Çörçil, bundan onra buranın 1..aptı 

(ANADOLU) 

öylerimizin bir
leştirilmesine 

doğru 

Muallimler ve 
yeni barem 

Vekaletin izahnamesi • 1 an gcmilcri batırılacaktır. Bunun 

1 

takdirinde bile duşmanın fevkalade c
ı.ıeessir netıcesini derhal gördiik. hemmiyeti haiz üsler elinde bulunclu

Ankara, 9 (Hususi) - E8ki bare-
7 - 8 bin Alman boğuldu. Oslo fiyoruna ğundan fnzla a ker görıd.erilemiyeceği- . ııı -

1 
d 

1 
. de 

1 . 0 1 ! . k . . : .. . . mm ugvo unan erecc erın evv~ ce 

l O Mayıs 1040 CUMA 

Gayri menkul satış ilanı 
Türkiye cumhuriyeti ziraat ban
kası Urla ajansından: 

Satılacak gayri menkulün 
L n rce cesed çıktı. o enerı ena- nı söylem,~ ve şoyle dcmı~tır: Cedvel ve harı"talar ta- b ı · b k · · · - . 1 u unmuş ve venı arem anununun 

ı da dehşet "erıcı salmek?re şahit o- Cenubi Norveçte 120 hın A man . d · 
1 

t rı· t . 
1 

Senet 
1. b' d l t . ' h _. d. · · · · k .... k mamen hazırlanmıştır neşrm en cv,·e e 1 e mış 0 an mu- N 1 nd ı. Fakat tota ı~r ır eve ıçm arc=.et e ıyordu. Bızım ıçın en uçu · 11 . 

1 
.· .. 

1 1 
. 

1 
d . d.k o. 

Borçlunun 
adı 

Miktarı 

einsi Dekar M. M. Mevkii 
. . . d. ? b' 'h . 1·1 . ·ı " ı· kt O A k 9 (ll ") Dahil ive ve a ım eı ın mu ga < eı ece er e gecır ı 'ı _ 8 bm kışı ne ır. ır nı aı ga ıuıyet ı hıma ı yo · u. :s- n ara, · usur·n - - - , . h'· ··aa . . · f. ·.k1_ • ---------------

. · ·· ·· .. .. .. . d k Al k"l ı· k · b. k.. 1 . be k'l ıerı ızmet mu .ctınm ter ı ettı ~rı 1 _ Narvık znferı hakkında sozume lo ussunu cllerınde bulun uı·m:ı -r a c ı, mer ezı ır oy< e \e ş ı o - d . . 
1 

13 Karaman ı Hilse- Bag 2 527 Kalabak kiremit 
ocağı · · · ·· · t l"k b' d h·ı· d b maaş erecelerınde geçmış sayı ıp sa-l lamadan evvcl şunu bıldıreyım. manlara ustünlilk ver~yordu . me re ı ır nısıf kutur a ı ın e u- . 

1 
_ . .. yin kızı Emine 

• • • • • • • • • A .,_ • • ı k.. ·a 1 · · •- h'd" t ) ı mıyacagı tatbıkatta bazı tereddud-~ r.poyt gemısınm Narvık fıyoruna H.tler Nol"'Jeçı ıstıla ıı.e sıyn~ı ve
1 

unan oy ı nre erının tA::V ı ı e ra -
1 

. . Karaman 
· h tik · ·· · · h ta · l · t• f d k' h 1 kl d · tmek erı mucıp olmuştur. ı 297 K 1 b k k" eIIlit rişi m~ir.ıllığa büyük bır. rn n ı sevk~lc:.ey~ı buyük bır a . ış emıı,: ır. 1 rn. a ·ı azır ı arına ernm e - Maarif vekfileti vaziyeti bir izahne- tara 2 a a a ·ır 

\ rdi. Zıra ne konulan mayınlere, ne Bu özlerım zaman zaman şıddetle ten- tedıı-. m 1 JAk 
1 1 

b.ld" . t" B .. ocağı 
"d l . . . f k f"k . l h 'A B h ta •ıA ti l tet eye a a ·a ı ara ı ırmış ır. una go b - 216 K 1 b k k'renıı·t f' orl:ıra aklanan torpı o arın t-Oı·- kıt edıldı, a at bu ı ·rım< e :ııa ısrar u usus vı aye erce yapı an r" lG ,. ~ . ag 3 a a a ı 

. h d f 1 • d.. kikler bftmı'ş h"zırlanan cedvel ve ha- "' e 17,o lıra maaş aldıktan ~oııra ocafrı ne e o mamış~ı. e ı) orum. • " '>O r ·· 
1 

~ 
··c·n d ~ırn:rrumnz bidayette Trond Karışık znmnnlardıı. cun sıkıcı yor- ritalar vekalete gelmiştir. Vekalet bu ~ .1rbaya terfıı yapılmış o~an a;d~n bağ 2 887 Kalabak kireIIlit 

• w • • • 1 d · ü · d il ·· k b k"Jd • .)enı arem kanununun nesrı tarıhın-
n gitmf'dı? gunlugumu R dermek ıçın A man ra - ış zcrın e y rur en .ı şe. ' e me.}- d 

20 1
• .. • "" ocağı . . .. 'a 1 1 ki 'k' . .e ıra uz.<'rınden maaş almakta bu- k. ın.tt Bu sualinıı.c ben de şu su 11€ cevap yalarını nrar dııılerım ve boylece o-, ana gelecek top u u arın ı ı ve.} a 1 1 

. . . bağ yeri 2 987 Kala bak ıre 
- '. . .. . . k 1 d unnıus o anlar. 22 !ıra maaşı bır terfı _ 

.} ·'l1. yalanır, eglenır, lıu yalanlardan zevk 1 ürıınden bır nahıye uru ma~ını a .. 1 ,. • • ocagı 
. d . . muhd~aW~tan onrn~nevMık~~~------------·----------------~ ?' "çin gidecektik? Oradrıkı Alman duvarım. erpış >tmektedır. . _ .· 61 K•\l'aburuıllu baa 11 947 Tang-ır döşeme 

• • • • • A • • B . . •1 h ~ . 1 nunumm neşrmclen evvel 2u lıra maa- • ., hriplerini tahrıp ıçın mı? Bunlar- Mesela bu valanlardan hırı: NorY~Ç unun ıçın veku et nv:ı, :nı, yo. a- te f.. 
1 Hacı hasan oğlu 

Ahmed varisler] 
· · · • • · · · 'k d" lı k d "a 'r ıı yapı mış o!anların 1G ve 17,5 n altısı tıyvnrelerımız tarafından harbınde 11 zırhlımız batmıs .. Jirııhukı razı, emnıy.et ve ı tısa ı a ım an li 1 • • • • • 

• · 1 ·r h b.. ·· - 1 · ı· ·· k.. rac.:ı geçırmış hızmetlen 20 lırada, rrip olunmu tl.lr. hakikatte snclece ikı zırh ımız hafı a- uyumegA en e veı;:~ ı ve mum un •n 
1
. . . 

· ı t be k • . tt b 1 -M ıra maaş almak suretıvle g~ır - 90 
Norv~ mükemmelen yar~ı~ :azı- sara uğrmpıştı_r. . . • mköcrl e . merb·ezı .·"ı·:ızıye e u u.nadn dikleri hizmet milddeti ile. 25 lirada 

~__.:._~~~~~....,-~~--..,~~~~---

Hafız ibrl\him :Magürurn 
kızı Ha,ene ~e-"ıdi. Bunun için Trondheımı ışgnl Almanların ızam ctmedıkl~m yegane Y erın on eş kı ometre çevre;,m e . 

1 
. _ 

·· ·· · · · · · b ı k"" b b" l"kl · ·· te · geçmış savı acıık ve mCıddetler 2u ve-: ımdı. Fakat benim duşuncelerım haber, baJı~ı gemılerınd-akı zayıatı- u unan ·oy, o a ve ır ı erı go:ı rır 
30 1

. • . . . . . . 
.. · · ··~- · b" d ı d h ı k ya ıra maasa terfılerı ıçın geçırıl-'rorıtheimden ziyade Narvıke miln - mızdır. mu~mmım ır ce ve a a yapı ara . 

1
• .. . 

·· l ·ı · · ·ı~ tl d · t · mt>sı azımgelen muddetle mahsup edı-ır kalmıştır. lfonüz burasını kati o- Çörçil, tekrar Norveç harekatına te- gom erı mesını vı aye er en ıs emış-
1 

t 
t . zır amıs ır. 

r k ele geçirmemiz için ümit ışkları mas j).e şöyle demiştir: ır. - ----*·----
r.'.' ... vcuddur. - Şimali Norv<>ç. bilsbütün daha ----•··----

Erkanı harbiyemizin tetkikine göre başka sebep~rle terk edilmiştir. Daha Fındık Balıkçı gemileri 
~ msos Andelsnes ve Trondheime as- büyük tclılikeleri karşılamak üzere ha-
k r ihracı imk~nı mevcuddu. Fakat va kuvvetlerimizi tuketmemek mecbu- Takaslı ihraç jiljaiları Hasara uğramış ve 

nuncusu çok tehlikJi idi. Gemileri- riyetinde idik. Eğer ise\'Ç te kom~usu- G. 9 (" A ) 1 'it . · batırılmıştır 
· ·· ·· 1 d k • • . ıre~un, ·"'· . - ngı ere ıçın rr z ı:ıaatlnrca duşmanın hava hucuma. nun yar ımına oşmuş ol~fö dı, b)~a- f d kl , k 1 'h f. ıı . 

1 
hte 1 1 ·· . ..J- •• b' . . . · d' ' ın .ı arın ~a ae.ı ı raç ıa .en şu .ondra, 9 (A.A.) - Amirallık 

rı n maruk k!\lncak ve mu me o a- re u~rerını ızım emrımıw versev ı, ti t b·t d" . t• 
- · k · B h · · . ·. td -·. d" · sure e e ı e ıınuş ır: dnfre-=i tebliğ (>tmiştir: r k agır zayıat verece tı. a rıyenıı- o zaman vazıye e şır ı. Cif L d L'. 1 T k ··. • . . . . .. .. .. 1 . . h kAt . , d d , on oıı, l'>erpo. a as yuz- • . veç ,,nhilleri açıklarındaki h:ı-

n kabılıyetı şuphe goturmez. s~eçın are a ı ıse, 'ar ım an sar- d 40 h '·. 1 . :f d 1 . . k. 
. . . • . ı e c0auıy e ıç m ı ar ıçın ııav- re at e:.mn<ıındn Trondheim mıntak:ı-

2S n:snndn planımızı nıçın terk et.. fınazar, sadece Brıtaııyayı tenkıtten 1 2 6 1. k b ki f d kl . · . . _. .. .. . un ıra, ·a u u ın ı ar ıçın 
·. F mu ızah edecegım. Çunku Nam- ıbaret kalmıştır. 2 , 30 ı· b h il k.l ·ı · 

S . ...... 'k h k' d . . 1. • ıra e er y z ı omma ı ave e-ve Andnlsens ihracı muvaffakıyet- ıze nnrvı · a ·,on a bır şey soy ı- d .1 ....... 
. • ;;.· A k . k . ı mı~~ır. 

<' netirelt-nmişti. Bu vazıyet karşısın- remıyeoeliım. nca • Narvıke ta vıye 1 f d ki St d rt 34 '>S 
k k ~- -tı .. d k . . U ç ın ı ar nn n ,.. . i e Trontheimi karadan elde etme ıww gon erme · ıçın şar ar ve va- S t 

1 33 57 . . t d •• . d •• 
1
d. ıra na ure . , , ha kola"· görülmüştü. Maamafıh, a- zı.ye egışmış gı ır. s·v . . 

32 85 ·r tllık denizden hücum teklifini ge- Çörçil müttefiklerin Narvjk mınta- t~c; i~ 28 455 
almı>ı defrildi. Böyle bir şeyin yapıla k~sında bir tayyare karargahına sa-

1 
Kabuklu 'fınd~klar sivri naturel 

n ~ olduvunu söylememiştir de.. hıp olmaları lazım geldiğini söylemi~ 15 87 
Ordumuz buralara asker ihracın- ve Almanların 28 kruvazör batırdıkla- ~ - '. 

20 16 ' ;:::ı vrı 
J n .ciddt surette şüphe ediyordu. Bıı rı i~diası~ı ~-ip ile bi? ~ava daf.~ b~- Frausay~ ;apılacak ihracat i\.in: 
ı•raıt altında genel kurmav Trcınt he- taryaları ıle muoehhez ıkı kruvazorün C'f '!!~ ·ı t k ü d 40 h 

· _ ı füarsı ya a as v z e esa-
m işgalini knradan ynpmağa kara.r

1 
~~sara ugramN~ olduğunu b!ldinniş; blyle iç V(> kabuklu -fındıklar için 

rd·for V(J mutabık kaldılar. B:ışvek? manyanın • on·eç ve Danımaraka- n11vlun beher vUz kilosuna 3 10 lira 
hUkfim1>t azalar~ ~una karar ve~- yı i?gal ile ?u.r~larmı d~ kıtl~k rejir:rıi- ilave edilmişti;. ' 

· '. Mesuliyeti üzerırnıze alıyoruz. Mu- ne ıthal ettığinı beyan ıle Tıcart !ılo- tc fındıklnr. Standart 34.88 
):tvirl rim haklıdır. Bunları tenkitte suna gc-çmiş ve dUnyadn dördüncü de- S;ra naturel 34 17 ' 
· ~ l.ı ·r hep görmüyorum. Fikrimi recede olan Norveç filo~una sahip bu- Sivri iç 38,45, ' 

r tırmış değ;J mi? lundukları ve Danimarka filoları ile !nce iç 31 ,65• 
Falrnt vaziyet çabuk değişti, kötü- vaziyeti takviye ettiklerini söylemiş ve Knbuklu fındıklar sivir natuerl 
ı. Alman harekatı süratla inki~f sözlerini şöyle bitirmi!!Fr: 16,67, ' 

.i .• 'orv<!çlıler vazifelerini yapmadı. - Temenııi edelim ki. dahili .ihtilaf- Sivri lS,l o, 
r. l miryollannı, köprüleri ve yol- lar ortadan 1 alk·m, sah 1 kinler unu- Tombul nnturel 17.40, 
rı f 1r!p va:ıifesini üzer1erine aldı- tulsun. Biliiin enerj'.er artırılsın. mil- Tombul kribl 18 81 
r, fa. ... at yapamadılar. let bir tek gayret gibi bir aıaya top. Tombul ekstra ;0,95 k.uruş. 

ının tahliyesi "lrn111ında donunrr..m·a 
"neıı-.:up YaYickshire ·e C'helyus~.in 

l>ıılıkcı ıremih:ı·i cffüım:!n tnr"fından 
vapıl::m r•o\'n hücumları net!cesince 
ha!ıarn u{•armış ve bir müddet ~nra 
da batnm:tır. 

Jnr<line. ~nint Gor~n. Gaul ve A~
toiıvma ndlarındniri di!;Pr dört bı:ı
lıkçı g, miııi de Alman tnyyarc·leri -
nin tP.!\rruzlnrı yüziir.den lır.~ara uğ
ramıştır. 

Bu gemiler cıimnl denizini r,:>çebiJı:ı_ 
"ek halde ol1111uiıklarmdan İngiliz 
'lcu vvetl eri tarafından b~.tı rıl mıştır. 

Xüfuscn zayiat fazla değildir. 

* l sveç tetikte 
Stokhohıı, 9 (Radyo) - İsveç mii

dafaa nazırı, ziraat işlerindı! c;:ıh
şnnl:ırın t.ecilc tnbi tutulup tutulmı
yacnğı .maline şu cevabı vermiştir: 

- Bu zamanda müdafaa, ekin ve 
hasaddan daha mühimd:r !. 

Otobüs zan1ları 

141 

Jiha v &riileri. 
bağyeri 

ve altı 
sak zeytin 
Magürum 

bağyerl 

ve 150 
8ak zeytin 

Zarif zade ib- Tarla 
rahim varisleri 

21 137 Kap al:ını 

22 56 Küp atanı 
--~-------

9 190 Ada yoltt 

Borçları 28:i 4 ımyıi! k:mun mucibince taksitlendirilip t:ıksitlerini z!l· 
niinde vermetliklerintlen dotayı borçlarının tamamı muaeceliyet keS: 
beden yukarıda isimleri yazılı milstakrizlere borçlarının ödenmesı 
için muktezi tebligat vapıldığı halde kanuni müddeti zarfında borçla
rını tediye etmemi' olduklarından bankamız lehine birinci derece v• 
birinci sırada ipotekli bulunan gayrj menkulleri tamili emval kanun• 
hi\kümlerine tevfikan 21 ırün müddetle ve açık arttırma sur.etiyle sab
hğa çıkarılmıştır. 

İhalesi 28-r>-1940 tarihine müsadif salı gilnö saat on beşte urla Jca1· 
maknmlığındıt rnüte~ekkil gatış komisyonunda yapılacağından taliple-
rin muayyen giinde sahş komisyonuna (idare heyetine) fazla mnlU.
mat almak istiy.enlerin her gün bankamıza müracaatlan ilan olunur. 

1634 

lzmir defterdarlığından: 
Yeni şube mükelleflerinden Talk limited şirket.inin 1.2-935 ilA 14-8-

986 tarihine ait muamelatını gösterir 3 adet beyannamelerinin mOS • 
tenidatı olan defter ve ve::;aiklerinin tetkiki için şirketi t ·:rısil eden miı
dür TaIAt Kıhçoğlunun halen bulunduğu yer anlaşılama;.,: bmdan mea.
kQr müddete ait d~ftE.r ve \'esaikin ilan tarihinden itibaren on beş gilJl 

zarfında Bahçeciler hanında ikinci katta kilin beyanname tetkik bft· 
rosuna ilırı.z edilmesj lUzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere il4n 
olunur. 1643 

2 ci mıntaka tapu sicili muhafızlı· 
ğından: 

M eYkii Köyü Cin~i :Miktan Hududu 
23 - 26 da kUlliyetli takviye k1tala- !ansın. 7 mayıs tarihinden itibaren meri-
ın Trontheime gek<:i!ği tahmin e- Geçen hnrpta buv.ünJ.·i.ı kadar tehi"- .vete girrn"ı; bu lunnn l.ıu fü\tlerde - Ba~tarafı 1 inci &ahifede - Sey<liköy ,.Akça köy 

'ldi. keye manız kr,lnındık. Bugil11.daha cid- ste•·ling 5 20. Franaa frangı 2,9•1 e- n dikkate alınarak otolılis tam biiet- ~fantarkaya 
Zeytinlik 60 dönüm Şarkaa Arif oğlu Meb.

med, garben Kapre>r,Çll 
ibrahim ve kısmen sahi.
bi senet ve cebel, cenı.ı· 

ben Arif oğlu Mebmed, 
şimalen Cebel. 

Dilşmnnın iddetli bombardımanı di o!marıızı . h •. d·.,"ıeri parlam0 nto ve sası üzerinden hesaplnnmı~tır. !erine bir kuruş. ta '~be ve ask~r bi-
küçtlk balıkçı limanlarına külliyetli lkarına dan yn!nş 1k :ı.hr bir tarzda * .. !etlerine tl~ yirmi para zam yapıldı-

~ viye kuvvetleri ihracına mani ol - mütalen etmcn'zi w rC'Y
1erinizi vazi- J 1 ""k k .k ğını ve bu kararın 17 nisandruılıeri 

muştur. Topçu kıtantı için milhimmat yeti g-özCinüne tutar k kullanmanızı eO.Ojl tef l at de tatbik mevViine konulduğu m~llım 
\e erzıık göndermek vaziyeti ),arşı - rica ederim. Ankar:ı., 9 (Hususi) - .!eoloji dur. 

da yn ezilecek. ya çekilecektik. ~ • tetklkatına memur hevet Samsundan Dün mUnakalf.t Vekfiletinden vi-
Oraya çıkarılan ve bir fırkaya bile SVe Ç ffia yın Şeb;k'lrnrtıhiı-arn gelmi ve zelıelf' l:iyet~ gelen b"r yazıda SGI 1 numa-

/t' olmıyan 12 bin nQkerin ricatı bü- mnıtakaııma do-~ru gitmi~tir. rnlı milli iktısadı koruma kan.mu 
ilk cflr'etle yapılmıştır. Şunu da ilave d ö :( ii v or ,,--- '"._ m "' mucibin<'e böyle bir znm yapılr:uıd:rn 

r '3'im ki bOvilk talihimiz ele varmış. Al h d d 9 (A A ) _ H _ ~ ene! vekıiletin mü aade~inin istih-
Deniz.den taarruz ile Trontheimi mA.~n u .ut hn~ • t b ... · ~ ~ TEJ3LIGLER i ~ali lazım geldiği bildirilmiş. böyle 
t d b·ı· hAd• t ı-h' . 

1
.. vas> .man 1'1 ı oara uro~una go- u 

0
. .. d . d 

1 
d _ 

a e e ı ır, a ısa .K." ımıze coner . h kfi . . St kh 1 p . 9 (R d ) U • k ır musaa en·n ne en a ınma ıgı so-
. id' D .

1 
. . . b re, ısveç u mctının .. o · o m t:ı~ nrıs, a vo - rnumı ar?.r- t 

m. ı. en, gemı erımızın uraya as- kım ndalnımın bazı a'k~amın:ı mn- gahın sabnh tel;Ji~ri: rulmufl ur. 
k.t>r çıkarabileceğini biliyordum. Mü - yinler koymağn kn.,.nr Y<'?'Mİ<: olduru Garp cephesinde. l\f ozel nehrinin Vilayet, vekiiletin bu yazısı iizeri-
tehaflS?Si nmız bu tezi yürütaelerdi r~smen St kholmclen bildirilmekte- ş~rkında rnilteaddid .Alman deniyc ne tetkikata başlamakla beraber bc
llK uUy ti kabul edebilirdim. 

1 
dir. kollarının l acum.r.rı piyade topçu ledi~·e rei~liğinden böyle bir Il"lisaa

q~~~~~~~m~~~~'!!!l'='~~aaıı~~ııtt:ııı~•--~.11~~~' ratl ateşi ile tardedilmiştir. denın nlınıp alınmadığını sormuş-
·E L HAMRA sinemasında Pari~, 9 (Radyo) - Fransız ka- tur. 

Bugün matinclerinden itibaren 
!Je)"l«z perdenin komik kralı ve hepinizin sevdiği l{nı old L!oyd 

Wlnin en son çevirdiği eşsiz snhane komed:. i 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

~l'Kı8 1stanbulda yapılan 1940 BALKAN KOŞUSU Ye METRO 
JURNALDE en son ve en mühim HARP haberleri 

8.E.ANSL>..R: ı,so 3,30, 5,30 7,30 Vi! 9,80 dn 
tM~.arifl:sj. Ye Pazar 11.30 ela ve hafta :mumda her gün 1,30 da 

UCUZ HALK aeaooları \•ardır 

raı·galıınm akşam reqmi tebliği: ---------------
Garp ceph~:-inde dil mnmıı hare. Hizmetçi aranıvor 

kutı umumi bir şekil almış ve muhte- İyi bir müesae5ede temizlik işle. 
lif noktalarda yaptığı Uınrruzlar riyle nıeuul olacak bir bayan" ihti· 
pilskürtillmü!ftür. yaç vardır. Kendisine iyi ücret veri-

Vorj!aıın garbında ve Yiserıburg lecektir. letiyenler Kemeraltında 
havalioıinde topçu ve piyade :lt~şi te- Sıhhat eczADe&ine müracaat etme-
ati ednmios;tir. lidir. 

Ödem ·ş Cumhuriyet Müdde:
umumiliğinden 
Ödemiş ct>zaPvinin 940 mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı ka.. 

Ucuz Sinema 
· -----ı palı zarf u uliyle l-5-940 tarihinden ıtibarcn on beş gUn müddetle ek-

G •• •• sil4 meye kounlmuştur. n u l~eheri 960 gram olmak üzere günde ikincj neviden 257 ila 280 adet 
ekmek verilecektir. 

B ·· K ·· ıt ·· k s· d ıstekJiler her giin megai ~aatlerinde şartnameyi müddeiumumilik ug'LlR' u urpar nemasın a ve cezaevi dairesine mtiracaatla görebilirler. 
" Saat 1,45 da itibaren Muvakkat teminat miktarı 663 lira olup tesbit edilen 960 gramhk 

B5yiik ve .k;Wçük auh.uliy.e Hmusi 16, birinci lO kuruştur c kmeğin rayıcı 8 kuruş 64 santimdir. 
Bu fi~a ŞEREF YOLU ve KARA ALAY !ilimleri ile 1 tt>kliler gö:ıterilen miktar üzerinden bir senelik ekmek taahhüdü-

PAR.AllUNT JURNAL görülecektir nü ifa edebileceklerine dair ticaret odasından vesika ibraz edecek-
Seani>lar: Şeref Yl" 1,45 - 5 - 8,45 Kara alay 3,45 - 7,40 lerdir. 

c u M .4. G 'ô-:v-YJ. 1 

w r Eti! zn " - İhale tarihi 16-i:i-940 günü saat 15 te olduğundan bir saat evveline 
kadar 2490 sayılı kanunun 82 inci maddesine uygun şekilde tekli! 

Hata Ve Sürgünler zarflannı o gün Ödemiş maddeiumumilik daire~de milteşekkil ko _ 

~~••••••=••••••••••·•v~=••••••••••••••~m~~~~t~eHrmel~ilb~®~ ıo 12 14 16 ı~ı 

Ali oğlu lsrnailde olan alacağından dolayı icra ve iflfts kanununun 
94 üncü madde i mucibince izmlr birinci icra memurluğundan vcril'?Il 
snUihiyet üzerine alncaklı Ömer tarafından köyden tastikli olarak ge
tirilen ilmühaberde ~eııetsiz tasarrufattan borçlu İsmail namına tesci
li istenilen yukarıda her türlü evsafı yazılı gayri menkul kuyucaklı A
linin cebelden açmak suretiyle (70) senedenberi malı iken bundan (40) 
-.ene evvel ölmesiyle ıniı-ası oğullan ismail ve Ari! ve kızı Penl>eye kal
dığı v~ Penlıeııin de (25) sene evvel ölmesiyle mirası kızı Duduya kal
rlığı ve aralnnnds gayri resmi surette yaptıkları taksim neticesinde bU 
mnlm ismaile isabet ettiği bildirilmektedir. 

Du iddia ve talep mucibince ve yüksek tefsir hüküml.erine kıyasen 
bu yerin tahkikatı yapılmak üzere 21-5-940 pazartesi günü mahallinG 
memur gönderilecektir. Bu tescil hakkında bir ~na iddia ve itirazı e-
lanlar varsa vesaikiyle birlikte kendileri veya vekilleri tarafından iı
mir ikinci mıntnlrn tapu sicil muhafı~Iığına veyabud mahallne gidecek 
salahiyetli tapu memuruna müracaatları ilin olunur. 

Armutlu belediyesinden: 
Miktrı 

20 ton mot-Orin 
70 teneke makine yağı 
20 teneke beyaz gaz 

Armucllu belediye::!inin bir senelik ihtiyacı için 8 mayıs 940 tarihin; 
den itibaren on beş gün müddetl.e ve açık eksiltme sureti ile almaca 
olan yukarıda yazılı mevaddı vermeğ,e talip olanlann ihale günü olan 
23 mayıs perşembe gfinO ıııaat 16 tıya kadar muhammen bedel olaıt 
1800 lira iizerinden yüzde 7,5 muvakkat teminat !!.kç.csi ile beraber 
Armudlu belediye dairesindeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

10 14 16 18 -----~~~~~~~~~--~-- ~~~~~~~~----- g..5-
l zmir asliye ikinci ukuk hakim- sine talik edilerek mahkemesi ~ oJ.-

liiinden: 940 perşembe gününe bırakılnı~aJ<e-
Hukuku amme namına izmir C. duğundan Akifin muayye? J1lUrısııle

müddeiumumiliği tarafından Ömer me günü saat 10 raddelerınded btı -
kızı Ayşe ve Mehmed Ali aleyhin~ ten veya vekaleten mahkentcb e }ttl -

açılan butlanıikit davasına müteda- zır bulunması n ksi takdirde 
1 

~eriııc 
il' tebligat a_,ıl davacı Akifin ikamet- sustan dolayı mahkeme ce s:ıuhtı' 
gahının meçhuliyetine binaen ilanen kabul edilmiyert:k gıyabında stl teb
icra edildiğj halde muayyen günde kemenin devam edeceği husu re Jt. 
Akifin m ahkemeye gelmemesi hase- liğ makamına kaim olmak uze te~i
biyle al~yMnde gıyap karan ittihaz U . .M. K. nun teblip:at fı>.sıına 1asO 
ve karar sureti mahkeme divanhane- kan keyfiyet Uiı:ı o unur. 



1 
lO Mayıo 1940 CUMA 

1~İt Belediyesinde_n_:_• 
" latiJi nıünawh .. ti•le it banka 'ti. , 
d d@n ıonra muamele yapmadı 
''- ~elcdiyemizin eksiltme ve 

•!arına i}tirak edecek olanla • 
t.dilin d •• .u _._,__ _ il evamı muaOC'lım::e mu -
ı..:: teıninatlarını öğleden evvel 

ları lüzumu illn olunur. 
l 9 10 (&95) 
;:- }(ar!;lly-aka alayltey 179-0 şa. 

ı. kakta gümrük &arakası önün
~~anelere doğru uzanan 561) 
Vıa Uzunlukta deniz boyunca mu
~.: .. d_ı~an tam;ri, fen işle -
. ~rl11gü,,deki keşif ve tartna -
~ 111I>eibince açık e k!!iltmeğe ko
~ıtur. K9'if bedeli 1550 lira 
ıt Uvakkat teminatı 116 lira 25 
~ ur. Taliplerin bu teminatı i' 
ı~ a:ın~ yatırarak rnakbuzlariyle 

tt ltıhi olan 20·5-940 pazartesi 
~Si.at 16 da encümene müraca -
1 • 

''}(: 
'ııu a~ifekalesinde yaınlaealc ga 
da,~ _hır kısım inşaatı fen işleri 
~il ügundeki keşif ve şartnamesi 
~açık eksiltmeğe iconulmuştur. 

117 1'.deıı 1700, m11vakkat temina
a~r~ 50 kuruştur. Taliplerin 
li ış bankasına yatırarak mak 

1ı~e ~hale tarihi olaa 20-1>-940 
ı.~ · &'ilnil saat 16 da eacilmene 
! 'atları. 

~ İkiçeşmelik caddesinde 603 
İlibol f&7.lasının 8-5-940 taihıin. 

'f~tjtre~ bir sene müddetle kira _ 
\·la llıesı, yazı işleri müdiirlüğün
lt1 krtnamesj veçhile açık artır -
;1 ~nuımuştur. Muhammen be
~.'!' ıra muvakkat teminatı 4 li
~ltı alıplerin teminatı iş banllası-
llararak makbuzlııriyle ihale ta 

ıs d n 20-5-940 pauırtt!9i günü sa
l ~ encamene müracaatları. 

"'ık asan Hoca mahallesi 913 
1 d· alc Kuzuoğlu çarşısmda 36 
;:.,, Ukkanın yıktırılması alana 

'"ak .. 
iıı~ . uzere enkazının satışı , 
1~1 Inüdiirlflğündeki keşif ve 

''tııue~; ınucibince açık atırmaya 
'lllt !'tur. Ke~f bedeli 10 lira 
·~~at teminatı 75 kuruştur. Ta_ 

ı· ıhale tarihi olan 20-5-940 pa 
., ?ü 
1 lt11tı~O saat 16 da enciimene 

1( rı. 
11\ıq U!tor mahallesi ı382 sayılı 
' 

6
1 inci adanın 996, 75 metre 

. ~ .. dalcı 18 V8 19 -yılı ...... a. 

ı ıı;ışı Yazı işleri müdiirlüğün-
1• ı '•ame"i veçhile açık artır -
' cnuı •3a7 _muştur. Muhammen be -
· ı,d lıra muvakkat teminatı 
llıın 11· Taiiplerin teminatı i" 
'lıı 0 a Yatırarak ihale tarihi ola~ 

ın Pazartesi gilnil saat 16 da 
e Inüracaatlan. 

' 5 10 1.5 19 1573 
'•ot. _l>OzELTME 
\,,n·tııızin 5 mayıs 940 tarihli 

1 ~~en'~ 4 _üncü "ahifesinde inti-
1 <1.ıa, zınır belediyesinin Karşı

ı, b bey ı 100 sayılı sokakta 
.11.;~"u arakası önünde tersanele
' 4•n· Uzanan 560 metre uzun-. ız 

. ':aııı· bnyunca muhafaza dı-
"" ~e:~) deneceği yerde sehven 
, ·Qıııııitı:~"i yaptırılma" olarak 

~tır. Keyfiyet tashih olu -

\t§ 
~-ıı;Yaka devlet orman 
~, ... , 1~1 tnüdürlüg~ ünden· 
'~ak • 

ı.ı>~ a devlet orman fidanlıii'!-
\·eri;dıırnek üzere lstimlükina 

u lııin,n•en arMya ait belediye en' 4 . • • 
\ erce;; "·?4? tarihli k~rarı a~a.
i ~' ar. ınıştır. Bermucıbi karar 
~' 'diJ~nın bedeli dairemizce 
, a ed·ı il tapuya tescil muame-

ıq~''a~ ecelbnden keyfiyet ;.ıim-
1ıtıı'.le1i aınesiııin 13 ve 17 inci 
~~ 'rde ~Ucibince ilan olunur. 
~ ~tar;lı elediye encümeninin 3-
~ Uk i ~e_sı;; ııayıh kararı: 
~~ .~ •rı MüdOrliiğiln!in riya

ltrilı tııenirnize muhavvel 29-
~11 Ve 1065 numaralı y:ızısııı 
~ r ka 

~~devlet orman fidanlığı-
"'ıa. InAk üzere Karıııy,.k:ı 

'&ı. 1ı fid. nnlı[:ı m!idür!Oğün
~ ~ V'I 1 a !» ' uyet yük.ek mal;a -

11 • e"af .. '>ı Una. _ • umumiye icabın-
, :..· llun 'lıs 't ıo3 a knrar verilen Brac 
), •r ada 28 parııel numara

~ 'lıi~• ınurabbaından ibaret 
he~0nu mahsu~unca tak-

lı ~ 57 
1
.er mPtre murabbaı 5 

•ı,, Oldu(!':a 75 kurıı• kıymetin 
ı....ar,~d. nrıan bahsiyle Braç. 

• ~t.,_ "" ı•· '4, .'''ll.· lt ıra7. vuku bulduıtun 
! 1'1ıe teı·r""nl"T'am~nfn 11 inci 
t •. 'ti:;\· kan kevfivetfn encil-
"le 1-"le b' · · 

nıııııeı,, 'f karara bağlan. 
le icabı müzakere o. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~--~__:<~A~N...:.;..:AD __ O_L_U~)~~--:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~:•~h~ıt~e~o::._~ 

fire rskerlik şube lzmir sicilli ticaret memur!uğundan: 
Jİnası kurma ce- TP.;c·_ı edilmiş _olan (Türkiye palamulçtılım anonim şirketi) nin 25 ·4 ni, yeni ihracat ve nıiibayaat için zaman ge~tiğini, fakat harbin doiur-· ; 

!140 tarıh.nrie adıyen toplanan umumi he\•eti •alıılııame.<i ticaret kanunu iuğu ihtiyaca! dolayısiyle diğer memleketlerle işe giri,ildiğini, bilhassa 
miyeti nizam na • hükümlerine göre sicilin 2726 numara.>ına kayıt ve 1.e$Cil edildiği ilan İngiltcreye yaı><fan satı~!Arın mühim ~·er tuttuğunu lakin bu defa da va-

olunur. pursuzluk müşkülatı karşısında kalındığını, gelen vapurların mevsim 
İzmir sicili ticaret memurluğu mahsulleri üzüm ve incirleri yüklediğini, yer arttıkça vt>lıir ~.ek tieal<Sr • 

mesı 
resmi mühür ve F. Teııik teşebbiislerimizle kısım kısım cüz"i sevkiyat yapılabildiğini ve bu teehhür 

1 - 3512 numaralı cemiyetler ka- İmza•ı '1erden hasıl olan neticeyi ticaretle iştigal edenlerimizin pek iyi kAıvrıya-
nununun verdiği haklar dahilinde 1 ZABJTNA ME bileceklerini ve nihayet depolarımızın ve paralarımızın bağlı kalmasrn-
şahsi hiç bir kazanç maksadı ırirme- : dan yeni muarnı!lelere ıririşemk imkanı hasıl olamadığını bütün bu en _ 
mek üzere aşağıdaki şekilde birce- 2: HİSSEDARLAR CEDVELİ gellere rağmen normal bir temettü elde edildiğini hi.•sedarlarımıza tevzi 
miyet kurulmuştur ~dilebilecek temeltUatın daha fazla olduğunu fakat harp içinde Jıulundu-

2 - Cemiyetin adı (Tire askerlik Türkiye Palamutruları Anonim Şirketinin il;umuzdan her türlü ihtimaller göz önünde tutularak bir k1"ım karın öııü-
şube binası kurma cemiyeti) dir. Y .. d k' l k l el 25 / Nisan / 1940 Umumi Heyet muz e ı yı müm ün o duğu ka ar arızasız ve muntazam işler yapılabil _ 
Merkezi Tire toplantı yeri halkevi 'nesi için alıkonulduğunu ve böylece ihtiyati tedbirler alındığını izah et-
binasıdır. T l t Z b t · Op an ısı a l namesı miş ve bu izahat sual sahibi Hakkı Türegün ve umumi heyetçe tatminkar 

3 - Cemiyetin gayesi: Tirede bir ı Türkiye Palamutçulım nnonim şirketinin yıllık adi umumi görü müş ve memnuniyetle karşılanmıştır. 
askerlik şubesi binası inşa ettirmek- B k T k t• heyet toplantı"ı 25 nisan 1940 Per8embe günü saat on dörtte aş an, lir sanayi ve ticaret anonim şirketindeki his.;ek!r halckın-
ır4 M" . 

1 
Tü k" İzmir Ticaret ve S:m&yi o<i11Sı s~lonunda Ticaret Veka _ fa heyeti umumiyeti tenvir eylediğifetZcğslicijT ,;enfıüo nu nu n 

h .-ti tu~ssıs a~a an: r ıye cum Jeti adına komiser sıfatiy!e İzmir nııntaka ticaret müdür muavini Cevdet fa hey~ti umumiycyi tenvir eyledikten sonra [ıraya müracaat edilerek 
urıiert ~ aasın hanl,l . d k' Arıkutun huzurunda idare mec!i8 i namına şirket müdürü Fuad İyimenin başka söz söylemek istiyen bulunmadığı anla~ıldığından; 

u u uş ma a esın e mu ım b k 1 - d ld K · t f d · • .. .. · · · 1 - Bilanço müttefikan tasdik ve idare heydi ibra edı'ldı". Ve ı"dare 
f b ''- tö H . Yö ük -ı aş an ıgın a yapı ı. om;ser ara ın an ılanat gozden geçırılmış, ıçtı-a rı..a r ayrı r og u . . . . _ . l" ı kab ı t K rt 

1 
h il . d k" maın aklını ıcap ettıren kamını ve nızami muamelatın vapıldığı görül _ mec ıs raporu u ve asvip olundu. 

u u uş ma a esın e mu ım .. h" sd ı · ı d 93- · · · · • 2 - Temetliiatın idare meclisi raporundaki veçhile suretı" •~v~ı·ı· _,._ 
Tü d N 'h t G'd 

1 
muş, ıse ar arı tem'11 eden.er en uOO hı;..e sahıbınııı hazır bulundu- "" • -~ ccar an ı a ı ~ ~ . f k ö .. 1 .. · 

Karlıılu mahallesinde mukim ııu hısedaran cetvelindeki incelemeden sabit olmuş ve başkan tarafından va ı g ru muş ve tevzı zamanının tayini için idare meclisine 
Terzi Ek:em Erkara lıeyeti umumiy<min müzakeralıııa başlanması uygun görtilmüştür. Evvel sellihiyet verilmiş ve mümkün olduğu takdirde haziranda tev. 
Kurtuluş mahallesinde mukim ?mi:de rey toplam~ira en fazla ~i~se_;:i ~~sil edenlerden Hüseyin Çağlar- ziata başlanması muvafık görülmüştür. 

Avukat Ziver Cemil Özkan 1 ar~ ile Ahmed Nurı Erdur ve k~t'.p!ıge. ogretmen Hayri Alpkut seçildiler. 3 - Nizamname mucibince müddetleri biten iki aza ile mürakıp in-
Kurtulut mahall 'nd mukim :Müzakere ruznaroosi mueıbınce ıdare heyeti ve mürakıp raporları, tihabı rey pusulaları dağıtılarak gizli seçim yapıl~ ve azaiık-

Avukat Ahmed Gu':~o-:u bilanço, kar ve zarar hülasası katip tarafından okundu. !ara 372 reyden 362 reyle 1''uad İyimen ve Hüseyin Galip Şer-
Yeni mahallede r Başkan, goerek idare heyeti raporu ve gerek bilanço hakkında aöz söyle· betçi, mürakıpliğe de 362 rey ile Şükrü Cevahirci seçilmişlerdir. 
Mukim Haeı Ali Ülker emk istiyenlerin söz alarak filc.ir ve mütalealarını beyan eylemelerini heyeti Mürakıp ücretinin 300 lira olması gene toplulukla kabul edilmiş ve 

umumiyeye bildirdi. içtimaa son verilmiştir. 
Kahrat köyünde ziirradan 
İbrahim Eliboldan mürekkeptir. 
5 - Cemiyetin maksad ve rayeleri 

ni kabul eden ve medeni haklara sa. 
hip (18) yaşını bitirmiş her vatan -
daş aza olabilir. Taahhüdatını ifa 
etmiyenler heyeti umumiye karariy
le ceıniyetten çıkarılabilir. 

6 - Cemiyetin şubesi yoktur. 
7 - İdare heye-tinin daveti üzeri

ne senede bir tesis edildiği ayın ilk 
haftasında mutad umumi içtimaını 
yapar. İdare heyeti lüzum gördüğü 
takdirde umumi heyeti fevkalade iç
timaa davet edebilir. 

8 - Umumi heyetin vazifeleri: 
İdare ve murakabe heyetlerinin 

raporlarını ve tekliflerini tetkik ve 
intaç eder. Cemiyetin büdcesini tet-

Hissedarlardan Hakkı Tilregün geçen sene işlerinin fena mı gittiğinden İmzası 
tcazanılamadığını, palamuttan temin edilen karın sermayeye nislıetle az Vekalet Umumi heyet Rey toplamaira 
llduğunu, Türk sanayi ve ti<!aret anonim şirketinin bu yıl temin eylediQ-i Komiseri Reisi Memur 
'<ara nazaran palamut şirketinden hissesine az Lemettü isabet eylediğini, Cevdet Arılcut Fuad İyimen A. Nuri Erdur 
bu vaziyetin piyasada gayri tabii hallerden mi neş'et eylediii'ini anlayama İmzası İmzası İmzası 
:tığını v~ bu hususlara kendilerinin tenvir edilmelerini istedi. Kil. tip 

Baf]<&n işlerin fena &"itmediğini, hasıl olan karııı istisgfir edllmiye- Hayri Alpkut 
ceğini, yalnız palamut mevsimine girerken Avrupada harp iliin edildi - İmzası 

lmzaaı 

Rey toplamata 
Memu1· 

H ilseyiıı Çağlarlar 

lm:ıaaı 

ğinden kredilerin kesilerek işlerin durduğunu ve bu vaziyetin iki ay de. 2;; Nisan l!MO 
1am eyledikten sonra tedricen inkişafa başladığını, şirketin daha çok Al- TÜRKİYE PALAMUTÇULARI ANONİM ŞİRKETİ 
manya ile muamele yaptıQ-ından harp ilan edilince muamelenin kel!ililiği- M ühürü 10 kurufluk damga pulu 

TÜRKİYE PALAMUTÇULARI ANONiM ŞiRKETiNiN 
25 NİSAN 1940 UMUMi HEYET TOPLANTISI 

HİSSEDARLAR CETVELi 
kik ve kabul eder. İcabında cemiye- ----·----------------------------H-.-is.sed--a-ra_n _______ E_sal_e_n ____ V_e_k_ft_le_te_n __ Y_e_k_il_n ____ R_e_y __ 

tin feshine karar verir idare ve mu- Hissedariarın isimleri adresi hisse His.ıe his>e adet 
rakabe heyetlerini seçer. Umumi he- --:---:-:-·---:-c:----------::---,.,.--..,-------------Akb--;-••• ------------------------:..;:.:.;__ 

Bay Nusret Alkoç Bay Ahmed Kayalı namına - HH2 1012 10 
yetin en az üç gün evvel toplantıya > Ahmed Nuri Erdur 1zoUr 
davet edildiği ilan edilir ve bu su -
retle yapılan topJ•ntıda ek3erf~ et 

hasıl olmazsa toplantı bir hafta son
raya talik edilir. !kinci toplantıda 
ekseriyet aranmaz mevcud aza ile 
karar verilir. Verilen kararlar hal -
kevine a!ılmak suretiyle diğer aza
lara duyıırulur. 

9 - İdare heyeti: Umumi heyetin 
aralarından seçeceği yedi kişiden i
barettir. 

10 - Seçilen idare heyeti kendi a. 
ralarından bir reis bir muhaisp ve bir 
katip s~er. 

11 - İdare heyeti cemiyetin vari
datını tanzim ve idare eder. Maksad 
ve gayesi daihlinde her türlü faali-

yetlerde bulunur ve cemiyetin sarfi-
yatını karar altına alır. 

12 - Cemiyetin azaları senede 
(20) liradan fazla ve bir liradan az 

olmamak şartiyle aidat verir. 

13 - Cemiyetin varidat ve sarfi-
yatı umumi heyetçe seçilecek iki mu
rakip atrafından teftiş ve murakabe 
edilir. Murakabe heyeti en az senede 

bir defa murakabesini yapar, neti-
cesini mutad içtimalarda umumi be-
yete arzeder. 

14 - Cemiyetin nizamnamesi ida-
re heyetinin teklifi ve umumi heye -
tin kararı ile deniştirilebilir. 

Ui - Cemiyetin feshi halinde mev 
cudat ve matlübatı halkevine devro
lunur. 

16 - Cemiyetin varidatı: Aza ta
ahhüdatı teberrUat n menfaati ter-
tip edeceiri müsamereler ha.ılatıdır. 

1632 

!unılu. 

ht:mJiik closya.~ında mevcud Braç. 
yoti tarafından yapılan itiraz dilek
ı;es' ve takdir; kıymet mazbat.•sı tet
kik edilerek yukanda mevzuubahis 
<r~yri menkule evvele~ komisyonca 
takdir edilen kıymetin bu civardaki 
yerlerin alım satım fiatlerine göre nz 
o 1 duğu görülerek mukadd~r kıyme. 
tinin beher metre murablıaına 5 ku
ruş iHlve~lyle 10 kuruş üzerinden 115 
lira 50 kuruş olarak tad'line mütea. 
kıp muameleleri ifa ve ikmal edil -
mek il zere do"yasının Kar~ıya ka dev 
!et orman fidanlığı müdür!Uğllne tev
di; için yUk•ek vilAyet makamına RU-

nulmas~ karar varildi. 1639 
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Ahmed Nuri Erdur 

Hüsnü Ataberk 
Hüsnü Ataberk 
Ş!ikrü Cevahirci 
Sabri Cevahirci 
Mustafa Kiper 

c • 
c > 

Ferit Tilrküna:iln 
> > 
> > 

Faik Suner 
> > 

Galip Sımer 
> > 
> > 

Niyazi Tudser 
Kemal Gürokur 
Hasan Kurdoğlu 
Reşad Heper 
Hüseyin Galip Şerbetçi 

> > • 
> > • 

Hilseyin Çağlarlar
Moiz Buçuk 

• > 
Hayri Alpkut 
Şerif Çapaz 

> > 
Cemal Ersin 
Esad Unaran 
Ali Namıi Özpalamutçu 

• • > 
Hüseyin AhucıVl11 

> • 
Cemal Dolayman 

> 

> 
> 
> 
> 

> 

• • 
Fuad İyimen 

• 
• 
• 
> 

• 
> 
> 

> 

• 
• 
• 
> 

• • 
Nazif Alpyörük 

> > 
• > 

İbrahim Sıtkı Yontuk 
> 
> 

> 

• 

.Bay M. Feluııi 
namına 

foftüoi:h• 

Bay Fadıl Ataberk narmaa 
Bay Selim Koben namına 

vereıseei 

Bayan Saadet Öztürk namına 
Bay Haşim Sanver naıruna 
Bayan Ruhsar namına 
Bay Murad Salih Menteşe namma 
Bay Suphi Tolum namına 
Bay Kadri Haşmet Akyiğit namına 
Bayan Sadife Suner namına 
Bay Hüsnü Abidin Ô1:ekler namına 
Bayan Zinet Şakir namına 
Bayan Neeviye Özpalamutçu namına 
Bayan Muazzez Mar~ namına 
Bayan Azize Unaran namına 
Bayan Hanım Beyoğlu namına 

Bay Ali Nihat ö~ namına 

Bay Fevzi Şekercioğlu namına 
Bayan Pakize Sadettin namına 
Bayan Hayriye Mayda namına 
Bay Halil Tanı] namına 
Bayan Lütfiye Tüzün namına 
Bay Hasan Fehmi Kirimi namıııa 
Bayan Eda namına 
Bay Ahmed Hamdi Cirit namına 
Bay Ali Palamutçu oğulları ııamına 

Bay Mustafa Baysan naımmı 
Bayan Ayşe Bilgen namına 
Bay Ekrem ôztürlc namına 
Bay Ekrem Çiftçi namına 
Bay Mu.-ta!a Böken namına 

Bay Yusuf Ziya Gündüz namına 
Bayan Kamile Aygün namına 
Bayan Jale Tören namına 
Bayan Nazire Tören namına 
Bay Tevfik Kamil namına 
Bay Halil Cereren namına 
Bay Rahmi Köken namına 
Bay Ha•an Fahri Karaoğlu namına 
Bay Mukbil Salih namına 
Bay Yusuf Başkaya namına 
Bayan Zehra namına 
Bayan Saniye namına 
Bayan Servet Türker namına 
Bayan Saniye Sedes namına 
Bayan Nurten Uy•al namına 
Bay Zühtü Şekercioiflu namına 
Bay Ali Sivrioğlu namına 
Bayan Fatma B'lııen namın:ı 
Bay Muammer Öztürk namına 

• • 
İstanbul 
lzmir 
Muila 
İstanbul 

> 
Milas 
İstanbul 
İzmir 
Muıttafa 

İzmir 
> 

• 
İstanbul 
İzm(r 
Kula 
1zıııir 

> 

• 
Edirne 
İstanbul 
İzmir 
Kula 
İzmir 

• 
• 

Kemal 1'4. 

Afyon Karahlsar 
İzmir 
lzmir 

• 
Naailll 

• 
Mufla 
Aydın 

Nazilli 
İzmir 
Bayındır 

Ankara. 
İstanbul 

• 
Belgrad 
Gönen 
Ankara 
İzmir 
İstanbul 
Ankara 
İzmit 

> 

• 
İstanbul 
Salihli 
İıtanbul 
Salihli 
NazilU 
Muaıa 

5858 

1111 

1888 

2099 

14" 

1000 
5827 

19173 

674 

4ı9 

1392 

il2 
200 
750 
749 
U6 
10-0 
874 
140 
548 
838 
139 

1000 
24:SO 

2437 

61 
1524 

103;)5 
724 
300 

2115 
580 
51g 

3451 

138 
96ö 
82 
432 
574 

877 
207 
733 
253 
873 
139 
441 
437 
437 
4~·1 

ı" l 
39 
39 

437 
520 

65 
437 
d1 
~ı 

6432 

11130 
1392 
1888 

1032 

1001i 

1014. 

1025 
1000 
2480 
2099 
2437 

3008 
10355 

1024 
2115 

1098 
346ı 

1000 

5966 

1047 

1006 

24936 

1022 

141 

10 
10 
10 

10 

10 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 

1( 

H 
lG 

10 

10 

10 

10 

10 



Sshi!e: Ei 

> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> > ~ 

Ra~p Ab!dino~'hı 

> > 
Ali Haydar Çelikkapt.an 

> > > 
1brahrm Ethem Postacıoğlu 

> > > 
Şükrü Kayar 

> > 
Stımi Gilreli 

> > 
> J> 

> > 
Snmi Tolu 
Hakkı Türegün 
Mehmed Arif Soyer 

> > > 
Ömer Görgü 

> > 
Mehmed Sözen 
Nuri Uçar 
Muvaffak İyimen 

> > 
Aziz Ökten 
Umran Tudser 
Rauf l\Ieleksoy 

> > 
Ali Sabri Burkut 

> > 
H Useyin Erduman 

Vekitlet komiseri 
Cevdet Arıkut 

İmzası 

13ay Tevfik Serim namına 
Bay Halim Aalanyah namına 
Bayan Mediha Bi~i namına 

Bay Sadrettin Uysal namına 

Bay Tevfik Fikret namına 
Bayan Fahriye Kuşadalı namma 
Bayan Tevhide Perihan namına 

Bay H[l.ı;nü Güreli namına 
Bay Şahap Uysal namına 
Bay Cemaleddin Şenyüz namına 
ıBay :Mehmed Nazlı namına 
Bayan Saadet Fahri namma 

Bay Ahmed Pomakoğlu namına 
Bay Mustafa Özmen namına 
Bayan Rahime namına 
Bay Mustafa Uysal namına 
Bayan Raşide Uysal namına 
Bay Reşad Peştemalcıoğlu narnma 
Bay Snbri Kıroğlu namına 
Bay Asaf Tugay namına 
Bny ::Muhtnr Çilli namına 
Bay Lütfi Sungur namına 
Bay Muhsin Besimoğlu namına 
Bay Osman Satak namına 
Ba)' • rövber Satak namına 
Bay Mustafa Fenari namına 

Umumi Heyet rei~ 
Fuad lyimen 

İmzası 

!!tlfnbul 
İzmir 
Ankara 
İzmir 
Salihli 
İzmir 

> 

> 

> 
Burhaniye 

> 
Salihli 
İstanbul 
İzmir 

> 
Manisa 

> 
Kula 
!zmir 
Salihli 

> 
Aydın 

İstanbul 
> 
> 

Kula 
İstanbul 

> 
» 

İzmir 

Rey toplamağa 
:\tem ur 

A. Nuri Erdur 
lmza;ıı 

(ANADO~) 

442 

219 
1 

~-
. "' 

220 

422 

40392 
Rey toplamağa 

Memur 
Hüseyin Çağlarlar 

tm:zası 

6-0 
768 
365 

520 

• 218 

99 
23 

220 
620 
117 
453 

3480 

574 
881 
817 
512 
520 
487 
487 
438 
487 
425 
487 

69 
104 

3557 

58205 

1006 10 

1123 10 

962 9 

487 4 

122 1 

1077 10 
453 4 

3480 10 

996 9 

1198 10 
512 5 
520 5 

874 8 
438 4 
437 4 

862 8 

178 1 
3567 10 

98600 

Katip 
Hayri Alpkut 

İmzası 

872 

TÜRKİYE 
25 Nisan 1940 

PALAMUTÇULAR I ANONİM ŞİRKETİ 
:\fühüril 10 kuruşluk damga pulu 

1 DEVLET DEMİ_RY_O_LLA;;c..-R_I.,~ __ ...... D_A_N_I 

Doktor ve Eczacı aranıyor 
D .D. Yolları zct ~lcri·müdllrliığünden: 
ldııremiz!n muhtelif yt>rlerirıdc istihdam edilmek üzere kısım hekimle

rine ve eczacıhl'·a ihtiyaç vardır. Hekimlere verliecek maaş 177 lira olup 
eczacılnrınki 100 liradır. Serbest bulunmak ve yaşları 45 den yukarı ol
mamak üzere taliplerin D. D. Yolları zat işleri müdilrlüğiine müracııat-
arı.. 9 10 13 2117-1616 

Sanatkar aranıyor 
Devlet dcnıiryoUarı umum 11ıiüiiırlüğüudeıı: 

Sivas demiryol atölyesinde çalıytırılmak üzere birinci sınıf tornacı, 
frezci ve dökmeciye ihtiyaç vardır. 

İmtihan ve matlup evsafta liyakatı göriilcnlere 77 - 100 lira ara -
sında bir ücret verilebilecektir. İmtihanlar lzmirde, 1stanl>ulda, E.'Jkişe
hirdc ve Sivasta yapılacaktır. 

Talip olanların hmir ve Sirkecide i letme mUdürlükleri~ E~ki~hir 
ve SiYasta atölye müdürlüklerine Ankarada cer dairesine müracaatları 
illln olunur. 5 · 8 10 12 2016/ 1564 
..................................... HHlll••• .................................. uıııuı•••UU ... ll ......... ,: - . • • A ,,. • 

~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ - . - . 
-:-. ......... -·-··-----· .. --···· ... ··· .......................... ---- ........ . 

ı LAN 
Askeri Liselere talebe af ınıyor 

lzmir levazım amirliği satın alınq komisyonUtıdan: 
l - Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç sınıfına da ö

nümuzdeki haziran içinde başlanacak ohm 940-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - Al:nacak talebelerin öz Tilrk ırkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötü hal ve şöhret sahilıi olmaması, sıhhi muayen~de sağ
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kaznnmssı şılrttır. 

8 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını bilyültmüş ve küçültmüş 
olanlar kendi okullannın sınıf geçme ~ınnvında ipka veya bü
ttınlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun olmıyanlar asker iokullara alınmazlar. 

j - İsteklilerin şimdi okumakta olduklan mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandar. itibnren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şnrtlariyle müra
caat yollarını öğrenmeleri ve bunn göre de kaydükabul kağıdla
rmı en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oku
lardan askeri liseleroe celbedilecek ve bUtünlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacnktır. 

Askeri lise il. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı 
kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 

i - Askeri orta okullarla musiki, sanat ve kara gedikti erbaş hazır
lama orta okulluının kaydük.abul şartlnrı ve zamanları aynca 
illin edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 Nisnn ve 3 7 9 10 mayıs ıı:..'7 

lznıir leııazım amirliği satın ,alma komisy<nıuııılıın: 
ı - Manisada bulunan merkez hastahanesinin ihtiyacı olan W bir. 

kilo süt ve 20 bin kilo yoğurt şerait ve evsaf dahilinde satın alı

nacaktır. 
2 - Açık eksiltme ile ihalesi 15/5/940 çarşamba günü saat onJa ya-

pılacaktır. 

3 - H~psinin tutarı 6600 liradır. 
4 - İlk teminatı 495 liradır. 
6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde ynıılı 

vesikaları ile ihale günü belli santta Manisa tümen satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 4 7 ıo 13 1544 

va ·· en satın 
komisyonundan: 

Kapalı zarfla münakasada bulunan 500 adet 
seyyar rnutfaka ait ihale gününün görülen lüzu
m binaen 28 /mayıs/ 940 sah günü saat 11 de 
yapılacağı tashihen ilan olunur. (1646) 

lzmir Emrazı Sariye hastahanesi 
başhekimliğinden: 
Hastanemizin 1994 lira 'i5 kuruş bedeli keşifli ve 150 lira muvakkat 

teminatı ol:ı:ı nvlu duvarımn ~k:ıiltmesi paznrltkla yapılacağından keşif 
\'C şartnamesi hastane idares!nde ht:rgün görlilebilir. ihale.si 13-5-940 pazar 
tesi gtini.l snat on birde emrazı sariye hastahane inde toplanacak komis
.rorı hıızuruııda yapılacaktır. 'f:ılipleı-in muvııkkat teminat makbuzları 
ve ticaret odnsı ile N'afır.dan tasdikli hüviyet vesikalariyle birlikte müra-
caatları. 8 !) 10 11 1604 -

M. M. V. De ıiz levazım satınal-
ma Komisyonundan: 

40-00 kilo yUn fanila ;piifri 
2000 kilo ~ün çorap iplig,i 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
11.800 

5.600 1305.00 

17.400 
1 - Kapalı zarfla yapılan mlinakasıntt talip çıkmamı~ olan yukarı

da cins ve miktarı il.~ tahmin edilen bedeli \'e ilk teminatı yazı
lı iki kalem ipliğin l~~ mayıs 940 tnrihine raslıynn pazrı rtesi 

giiııU saat cın birde p=ıwrlıkln eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu,ıda yazılı ve~aik ve ilk teminat mak 

buz veya m~ktupları ile birlikte belli gün ve gaalta Kasımp::ı.
ş~cln buiunnn komisyonu nıiiracaatl:ın. 8 10 364.4/ 1580 

lstanbul beledi_gesinden: 
Yeniden inşa edilt>cck tcJefon şeb.!kleri için liizurnu rılan 2680 aded 

r.hşap direk kapah zarf tısııliyle ~ksiltıneye konulmuştur. 
Tahmin bede!i 23140 liıa ve ilk teminatı 1735 lira 50 kuruştur. Şartn~me 

zı.h•t mıınmelilt milrliirlili:-ü ka.!.ı>minc.le gorülecektir. İhale 17 / 5/ 940 cuma 
gü!lü sı..at on b~::r~ il~1mi encüm.:nıl e yupılacnktır. 

Taliplerin ilk teminat mak.buz veya mektuplan ve 940 yılına nit tica
rN o<lası vesikaları ile 2•!!:!0 ıı unıar.ılı kanunun tarifatı çevre..,inde haJ:.ır

lıyllcakları t eklif mektuplarını ihale günil saat on dörde kadar daimi en-
cümene ,·ermeleri. 2 6 l~ 14 3516/ 1512 

-l~tanbul elektril{ tramvay ve tü
nel iş~etme~.eri umum müdürlü
ğünden: 

ı - l!d ad~d muha\'vite merkezinin tesisi işi eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 25.X50 liradır. 
3 - Ek ilt11e l 8 940 JlCr""mbe gilnii snat on beşte Metrohan bina

smm °h"~İnci katında toplnmıcak olan :ırtırma ve eksiltme komisyonunda 
rspılacaktır. 

4 - 'Bu :ı~e ait şartn:!nıeler ~7 liru mukubilinde idare veznesinden 
tevzi edilmektedir. 

ti - 1'ekl!f mektupl:ırınııı hazırlanarak kapalı ve mühürlü bir zarf 
tçinde sr"lt C!l dörde kaciar dördüncü kattaki komisyon katipliğine imza 
·ııııkahiliııd e verilnıi~ tılması luwndır. 10 12 3625/1579 

Milİi saraylar müdürlüğünden: 
ı - Yalova kaplıcalarmda yeniden inşa olunack katibi umumilik 

b!nnsmıı1 in~artı kapalı zarf ll'!UİÜ iJ.e ck~iltmeye konulmuştur. 
2 - lıı~aatın tahmini bedel: 48676 lira 10 kuruştur. 
3 - Bu in~nata ıni.ıteallik ,,,an proj~ ile birinci keşif cetveli fenni 

şartnam~ eksiltme şartname ... i ve mukavelename müsveddesinin bir~r su
retleri iki buçuk lira Lede! mukabilinde pazardan başka h€r gün Dolma
bahçede milli saraylar müdiirliığii kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltme mayı~ın on altıncı perşembe günii ııaat on beşte milli 
~:ıraylar mUdlirlüğü binasıuda ynpılacnktır. 

fi - ~h.ıvaklrnt teminat 36fi0 lira 71 kuruştur. 
Rıı paranın eksiltmenin .nıpıh:c·ağı saat1aıı bir saat evveline kadar 

mal sanrl•ğıııa ya!ırılnuş bulıınnınsı liızınıdır. 
6 - Eksiltmeye gfreC€1< okmlnr ticaret odasına kayıtlı bulunacakhır 

ve ~inıdi\'e kadar lıaşk!ı yeı·l~rde yaptıkbrı a gnri ·10 - 50 bin lira radde. 
sindP.ki i.nşaat i~lerine dair elde ettikleri vesikaların bu vesikaları göster
mek suretiyle ek::iltme _gliııiinrie1~ ü~ g~n e\'vcline kadar kontrol mimarlı
ğından nrrıca alacaklıırı fenni iktidar ~nhadetnamesini ve t ... minat parası 
makbuzunu muayyen lamandan bir saat eYveline ka<lar şartnamede tarif 
edilmi.; olduğu \'e~l:ile kapalı z~ rf içinde ek .. iltıne heyetine tevdi ede -
c-"lderdir. ~46:-ı l :-• .,1 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

NEERLANDAISE ROYALE KUM • 
PANYASI 

TRAJANUS vnpunı 18-5-940 tari
hinde beklenmekte olup ANVERS 
VE HOLLANDA limanlarına hareket 
edecektir. 

~ ClTTA Dl BARI mo-

A !!1 ~ 
o"Yü 21-5-940 tarihin 

de beklenmekte olup 
IST ANBUL PiRE 

~~lATI~ ~::n~;t.n~E:!~t 
ftt["nı~ cd~e-ktir. 

ZARA motörii 9-5.940 tarihinde 

c 10 Mayıg 194-0 CUMA ___.; 

V. F. Henri Van Der~~ 
AMERİCAN EKSPORT t 1NE5 l~ 

NEVYORK 

N E V - Y O R K tçtN 

11ek· 
EKSİRİNA vapuru 5 Mayısta 

!eniyor. 

SERVİCE MAR1TfME ROUllAnf • 
BUCAREST 

Calaa ve Kö.teııce için: . ' 

Cavarna motörü 18 Ma;"lS& dOit° 
bekleniyor. 

D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
,µ 

gelerek ertesi günü saat 17 de PiRE BUDAPEŞTE iÇiN 
BRINDtst ZARA FIUME TRtYES - .doftll 
TE VE VENEDİK limaıılarma ha· cDUNA> vap. 15 mayısa 
reket edecektir. bekleniyor. ıı.rınd• 

BRINDISt motörü 15-5-940 tarihin cKA_SSA> Mot. Mayıs 8011 
, 

. .. •• t 17 d ~kleıııyor. _ .. ~1• 
de gelerek erteaı gunu aaa e cSZEGED ot Hazirall oı .... 
PiRE BRINDISt ZARA FIUME TRI- d ~Jde ~ m . 
YESTE VE VENEDIK limaalarma rm a nıyor. pÔ 

hareket edecektir. Sosyete Komreaiyal Bııl~ar 
ZARA motöri 22-5-940 tarihinde LA VIGASYON A V APÖR yı;I• 

gelerek erteM günü saat 17 de PlRE BULGARY A vapuru 6 ~~ 1al 
BRINDISI ZARA FIUME TltlYES • bekleniyor. Bocgaz ve vanıa jÇi' 
TE VE VENEDIK Limanlanıta ha· alacaktır. 
reket edecektir. .,,, 

V apurlann l!im •e tarlhle.ri 
kında h~ bir taahhGd al~ 

TELEFON1 2007 -~ 

BRINDISI Motörü 29-5-940 tari -
hinde gelen.ık ertesi sünü saat 1 7 de 
PiRE BRll'llDtSt ZARA FIUME TRI 
YESTE VE VENEDI limanlarına ha· ll~lmlmc~a.:~~---~:-: 1 

Olivier oe fürek41 
reket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triye•· 
le veya Cenovada şimali ve cenubi 
Amerika limanlanna hareket ed~n 

ITALIA ANONiM seyriaefain tirke
tinin ve Amerika ve Hindiatana hare
ket eden LOYD TRIYESTlNO ano· 
nim seyrisefain tirketi vapurlarına 
tesadüf ederler 

SERViCE MARITlME ROUMAIN 
ALBA JULIA Va. 15-5-940 tarihin

de beklenmekte olup MALTA, CE
NOV A M ARS1L YA Jimanlanna ha -
reket edecektir. 

Not: Gerek navlun ve ge,ekse na· 
reket tarihleri hakkında acent~miz 
hiçbir mesuliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

LİMİTED 
VAPUR ACENTASl 

Atlürk caddesi Rees biııe11 

Tel. 2443 içi' 
Londra ve Liverpol hatlafl pııt' 

Piysanın ihtiyacına söre ~ 
larımız sefer yapacaklardıf• 

• A 

iLAN rııı~ç~ 
Yıldız ticarethanesi ve D~ le ıf 

kereste fabrikası muamelatıY' 
11 

ıııO· 
gal etmek iizere tanzim kıhıtlltte f' 
kavele mucibince hususi şir1'e oşınr 
rikim olan Hüseyin Savaş ölJ'll ~Jı'I' 
ÖHi H ü .. e:;: inin varisleri narnı~~e~•.11' 
. ı Mevlude mezkur şirket şU ·ıe (J' 
ğım istıhHlf etmiştir. Mezbure. ı tJ' 

'hlr1 f 
lzmir birinci icra memurlu. keti mezkilrenin vefat tarı ~ t$ • 

dar ol n h batl rüvct edileıe dJ' 
ğundnn: te! 

fiyp edilmiştir. Net:cecle no 940 ~-· 
Faikeya ipotekli Hüseyin kızı Ha- rt>c;inden tanzim kılınan ı-4· tfıe 1 t 

ticenin Knr~ıynka Donanmacı mahal , .. 1, v r> 13921 num~rah .ibrn1l~ill11ıı~ 
lesi .eı:ıki çoraklı .n~ni Zafer soksğın- ah ıını ibra ve Rırketın b ıbıı,rt 
da ve tapunun ada u2 parı:;d 72 ve. 82 matlfıhat ve duyunatını J'lle 1Jt" 

·ştit·. u 
taj numaralı dükkaııııı ııısıf hissesi '\fevlfıd P. şahsan kabul etm'. c:e1'{, 

ld\r ~irkelten her hangi bır ~ bO~ 
satılığa konulmuştur. ı· ııil1 f' 

nl:ıca klı olan e!';hası sa ıse .te!l 
1 - Birıııci artırması 11-6-940 sa- dnn böylP. hııklarını MevIOd"~.ri.<e 

1ı g'iiı1ü buat on birde yapılacnktır. ramnlMını ve şirketin fesh ,,e 
Bu artırmada muhammen kıymeti o- C'rli lclii?ini ilan <'Yl('rim. le Al 
lan 250 l; ranııı yüzde ) etmiş lJesıni E'<' tı>lli cadde~i 834 sol'8rt 
ürilleıı pey geçmediği takılircle ou K ~}eli numarada Rasih T a~ .,. 

he:.. giı ı d a ha tehir ve 26- haziran - _ eJ')'J' 

940 çarşnnıba gtinü ayni saatte en iz.mir üçüncü icra ve ifla& ıt1 
çok arttırnna ihale edilecektir. luğundan: l\t31ııı1 

2 - Şartname herke"'in göreblime lzmiıdl' müflis Hacı Atıf Jl'l )l~d 
Ri için 25-5 940 tarihinden itiuaren !arı ,irketi ~erikleri K:ırşıyıık:e~i 
dairede açıktır. vat sokağında 2 No. da ?ı veri 

3 - Arttırmaya i:oıtirak için mıı- Kadri ve Beyler sokağında ti~ d 
ham men kıymetin yüzde yedi buçıık 1 miic:ldele cemiyeti yaııındıı ~ t-1 

ni<ıbctindc f){>Y nkcecı i veya milli hır Kemal tarafından müflis fl~.c ıe~ 
bankanın tt•minnt IT'ektnbu aranır. ı mnhchınılnrı iflfü; ma~aı:ıı 1~ 1:e~İ ~~ 

4 - İpot ekli snh;bi nlacnklılarlıı ]iği alc"·hine açılan itibarın ı11 • ıJ'~· 
diğer al~kada !arın ve irtifak hakkı vaı:ının muhnkemesi sonund9.j~ııı , 
sahiplerinin bu gafri menkul üze - kemeee 18-2-928 tarihinde 1.ıJ11~: 
rinde ki haklarını hu~usiyle faiz Ye lfisına karar verilmiş olan ı c'; 
masrnfa dair olan iddialarını tarihi Yemiş çarşısında Hacı Atıf lt~ cıe~~· 
ilandan itiberen yirmi giin icincle f'V- keti ile mahdumları ve nıesll rı~d'~ 
rnkı milsbiteleriyl(.> birlikte dairemi. ler M chmed ve Kemal hııkl~ rbc.t\ 
ze müracaatları ve nk"!i halde hakln- iflns kararının kaldı .. larak se oiltt. 

t · ·ı· ·ı b' 1 d k · e keti ~t ıı apu sıcı ı ı e sa ıt o ma ı ·en qa- tnıınrrufn nailivet1erıne v lı' 

tış bedelinin payl'.lşmasınrlnn haric nin itihur!arın.ın ;adeııine Jl'l~ı' <: 
bırakılacağı Ve talipler](' fazla ma- mec_e 2!>-4-9.10 tarihinde k~rrB ;f 
lfimat almak istiyeıılerin 39-12!)17 rilmiş 0 1dui!undan kevriyd ,ce\'{iı.:ş 
sayıl! ~cto~yn numarası ile milracant- T(~ PUn IG6 mcı maddeqire ~ 64S 
tarı ılrı'1 nlıııııır. ı G3'1 ilan olunu'·. ._/ 

-A~-hi~be ~diy~si~de--;,: rı~ 
1 - BeıleH muhammfni 750 lira olmak ü:z-ere 300 metrelik rel<;.ı ' 

hortumun acık el~siltmc suretiyle miıbayr.asmu karar ,-e 
miştir. ıctıt' 

2 - İhale 25 ' fi ' 940 pazartesi günü saat on beşte ihale oıunncs t et' 
3 -- isteklilerin her p:ün Akhisar belediye kalemine mürsca~ 

meler' ilim olunur. 8 10 12 16 156 , 


