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Al 
a 

Hava kuvetlerinin mütekasif hareketi Alman nakliyatını sarstı 

Fransızlar, Sedan mıntakasında bazı 
ınevzileri istirdat ettiler 

lngiltere, Fransa ve Be!çika kuvvayı külliyesi, stratejik sebeplerden 
dolayı Fransaya doğru çekilmeğe baş adı 

--------------- Londra, 20 (Radyo) - İngiliz u- !.ar. Çünkü Fransız zırhlı kıtaları da 

ltalyadaki 
I<ararsızlıklar 

mumi karargahının tebliği: Alman tankları Ha şiddetle ateş açarak 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Belçikndaki İngiliz kuvvetlerinin hücum ediyorlar. Fransızların yepye
bulunduğu cephe, düşman hücumları- ni biı· icad ı.larak 75 lik topları, Alman 
na şiddetle mukavemet etmektedir. Bu tanklarına ve motörlü kuvvetlerine çok 
cephedeki kuvvayi külliye strateji mec azim zayiat verdirmek~ir. Bu toplar 
buriyet dolayısiyle Belçikadan Fran - mermileri ufki olarak çok uzaklara 

ltalya hariciye nazırı Kont Ciyano saya doğru çekilmeğe başlamıştır. Bu atmakta, düşman tanklarını derhal 
dün akpm Milanoda Faı;st teşkilatı- ricat müntazam bir şekilde y:.pılmak- parçalamaktadır. Artık Alman tankla. 
ııa hitaben bir nutuk iradetti. ita\ • ta ve düşmana hiç bir şey bırakılma- rı bu müthiş silah karşısında eskisi gi-
hnın tereddüdler, kararsızlıklarla maktadır. Ortada ingiliz ordusunun bi şiddet ve dehşet gösteremekted>r. 
dolu aon aiyaai faaliyetini yakından inhitatı gibi bir vaziyet yoktur. 75 lik toplar, düşman motörlü kuv-
1•kip edenler için bu nutukta hemen \ Brükselin garbındaki ingi!iz ~u~- v~tlerine fasılasız ateşe devam etmekte 
lıeınen yeni hiçbir ıey yoktur. ita! - vetleri, Mabej ve Şevk nehırlerının dır. 
>'an aiyaoetinin bu oelahiyetli mü - sol tarafında sevkulceyş ehemmiyeti Paris, 20 (Radyo) - Mühim Fran-
ln.eaai\i de ltalyanın haklarından. da- ,; mevcud yerlere çekilmişlerdir. İngiliz sız kuvvetleri, Alman tanklarının ge-
,.e.larından bahoetmekte ve harekete " kuvvetleri, burada Alman kuvvetlerine risinde bulunan Alman piyade kuv-. 
teçrnek için Duçenin dudakları ara· çok mühim zayiat verdirmişlerdir. Bu vetk!rine saldırmışlardır. İki taraf 
'1ndan çıkaı;ak kelimelere intizar çekiliş esnasında dümdar kolları, düş- kuvvetleri arasında süngü süng\lye 
0 11tnduiunu tekrarlamaktadır. Fa- mana büyük bir şiddetle mukavemet- ve göğüs göiüse müthiş bir muhara 
ltat bütün bunlara raimen lta\ya te devam ediyorlar. be başlamıştır. 
lıUa \areketaiz, hala kararsız, hala / Londra, 20 (Radyo) - İngiliz ve - Devamı 4 üncü aahifede -
lııütereddid ve hala meçhul ufuklar- , Fransız askeri mahfilleri, şimdi Al - ıı=---
daıı yeni hadiae veya tekliflerin zu. man kuvvetlerinin ilerlemeğe çalıştık- R • • 
lı~l"tına muntazırdı.-. Kont Ciyano lları mıntaknda Fransız kuvvetlerinin UZVeltJD meSajı 
"1ılanoya l>oıuna ııitmiı değildi, ha- p . 20 (R d ) Dil ıro Stratejik mevkileri tamamen tutmuş ııı fb f . k 
lıı-lardadır ki ıreçen oene ayni tarih- k. Farraıs,s s a_ 't.obl"-::. n a .... am- olduklarını ve vaziyetin ciddi olmakla lVI. Q UQ Q veri mzgece 
te Al • I • • • ı n ız re mı e ıgı. / ._ 
lı manya ıle talyayı yekdıgerıne Dü•manın baslıça kuvvetleri Sen beraber daha ferahlatıcı bir halde bu- " 
e.ğiıyan çelik ittifak Milanoda im - K t' · d • ~ ı· b" · d F l ı d • b"ld" · ı 

~al H • . b k en enın ogu şıma ı gar ısın e ran un ugunu ı ırıyor ar. 
anmı§lı. arıcıye nazırının af a . 

hiç b" be kk b "tt"f k sız kuvvetlerı tarafından durdurul - Maamafih bunu söylerken bu mah-
ır se p yo en u ı ' a mua .. 

hedea· • ld"" ·· ·· d · muştur. filler vaziyetin el'an nezaketini mu -ının yı onumun e onun ım .. ' 
~o.landığı fehirde bulunmak isteyişi Dün bütün gün ve gece müttefikle- hafaza etmekte olduğunu da bildirmek 
01aa o\aa bu muahedenin icaplarına riıı mühim hava faaliyeti kaydedil . tedirler. Askeri müşnhitler, Almanla
ltalyanın uymakta olduğunu ilan et. miştir. Franınz ve ingiliz avcı tayya- rın son zamnııda çok büyük tanklarla 
llıek arzusuna atfedilebilirdi. Hal . releri \"e tayyare dafi topları düşma n ,-e yere dikilerek mitralyöz at0~i aç:ın 
lıuki bu da tahakkuk etmedi, bilakis ham kunetl~r:ııe çok mühim zay'at tayyarelerle hücumlar :;aptık!arıııı bil
lı.ıyan radyoları bize Kont Ciyano· \·erdirmiştir. On beş tayyared~n mü- \dirmektcd: . Bu tarz hücumlar Alman 
""" bir hareket ve bir karar ifade rekkep bir düşm:ın filosu mevcudum. ıı tayyareleri için ç0k tehlikeli ise de. 
eden beyanatından değil, 'lıilaki• üçte ikisi imha edilmiştir. artık ta:ıklnr, müessir olamamaktadır->...,. "k L • • • • rı a cumnurreıaınm yaptıgı 

'Re.liba- mualihane teıebbüslcre Mu•· 
~lininin cevap olarak gönderdiği 

il" mesajdan balıoettiler. General Sınutç 
Alman ku:. vetlerinin Fransada 
mahvolduğunu gÖr<:ceğiz, diyor 

l l'ekrar edelim: ltalya kararaızlık
ıl,.r ve tereddüdler içindedir. Bunun 
t.t_" bir çok aebepleri vardır. Bay 
d '-laaolini •trf kendi enerjiıi sayesin
!• İtalyayı muazzam bir imparator
lllc: haline ııetirmiıtir. Acele veril -

llli4 bir karar bütün bu yirmi senelik Londra, 20 (Radyo) - Cenubi Af daki Alman kuvvetlerinin tamamen 
~eaaiyi bir kaç hafta içinde bir hiçe rika hükumeti başvekili general mahvedildiklerini göreceğimiz za -
llıılirebi!ir, ltalyayı bu kadar büyük Smutç bir nutuk söyliyerek demiş - man gelecektir. 
fedalc:arlıklar, tehlikeler bahasına tir ki: Cenubi Afrika hükumeti, Alman -
el~ ettiği imparatorluğundan mah- - Mütearrızın bidayette daima ya aleyhine harbe girmekle isabet et 
lııııı edebilir. Diier taraftan kim ne avantajı bulunduğunu biliyoruz. Fa- mişlir ve kuvvetlerimiz, harbe hazır 

-......... - DeTamı 3 üncii sahifede - kat bu, çok uzun süremez. Fransa - bulunuyo_r_ıa_r_. ________ _ 

Birinci erkek lisesi spor bayr mı 
Dün Alsancak spor sah:- sında kalabalık bir seyirci 

huzur da merasimle kutlanrlı 

Kordel Hu\ 

Vaşington 20 (Radyo) - Harici
ye nazırı Kardel Hu!, bugün gaze -
tecileri kabul etmiş ve reisicumhur 
Ruzveltin Mussoliniye gönderdiği 

mesajı matbuata vermek iç!n bir se
bep mevcud olmadığını söylemiştir. ___ * __ _ 
Italyanın 
Emel:eri 
Milano, 20 (A.A) - Büyük kilise 

meydanında toplanmış olan kara 
kömleklilere hitaben bir nutuk söy
liyen Kont Ciyano şöyle demiştir: 

- İtalyan milletinin h'asına mec
bur kalacağı yeni vazifeler, hüküm
ranlık hakhna sahip bir devletin me 
nafiini müdafaa kaygusundan, mem. 
leketin hayatı için elzem olmasına 
ve nısfet kaidesine muvafık bulun -
masına binaen tabii olan emellerini 
tahakkuk ettirmek zaruretinden, bü 
yük bir devlet olmak prestijini mu -
hafaza etmek ve taahhüdatına ve 
mukadderatına sadık kalmak azmin
den mlllhemdir. 

İtalyanın Habeşistanda ve tapan • 
yada yapmış olduğu muharebeleri ha 
tırlatan hatip demiştir ki: 

cltalya Avrupa hayatının hlidise -
!erine bigane kalamaz. Romanın bu 
bapta sözünü söylemesi llizundır. Ve 
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Londranı müdafaası ---
Emniyet teşkilatına binlerce genç 

rahip gönüllü yazılmıştır 

Lonclradan bir ırörüniif ... 

Londra, 20 (Radyo) - Londranın !erde telkinat yapılmış ve şehrine-... 
müdafaası için geniş tertibat alınmış niyeti için vücuda getirilen teşkilata 
ve Taymis nehrinin her tarafına pa- halkın yardım etmesi lüzumu bı1di
raşütistler için vardiyalar ikame edil rilmiştir. Binlerce genç rahip, 1* 
miştir. Bundan başka bütün kilise - teşkilita gönüllü yazılmıştır. 

Virjinya peskoposu 
Hitlerle ona benziyenlere Amerika

nın harp ilan etmesini istiyor 
Richmond, 20 (A.A) - Virjinya karşı harp ilan etmeleri için reisi -

melodist kilisesi peskoposu j ames cumhur ile kongre nezdinde yükselt 
Cannon, Hitlere ve ona benziyenleı·e -Devamı 3 nci.; ;~hii".,de -

l_G_a_r_p_C~~hesinde 1 
Askeri muharririmiz yazıyor 
-------------~-~----

Müttefiklerle Almanla-
rın asıl hedefleri 

söyliyecektir. Duçe, parolayı verir Alman taarruzu istikametleri 

• vermez derhal harekete geçeceğiz. Garp cephesinde cereyan eden mu- lur • 

IBu parolayı, •ulhta da harpte de ye-Jharebelerin bugünkü şekli ile geçirdi-ı 10 mayıs cuma gü~ü "'.'-ima~ kuv\•et-
gan ıefim~ Duç8 verecektir. ği safhalara kısaca bakmak faydalı o- -Devamı 2 ıncı aahıfede-
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

or l 2.30 Program vf.. memleket sut ayr mı ayarı, 12.3fi a.iarı:; ve meteoroloji h& 

S A K • berleri, 12.I>O .MUzik. Çalanlar; Ru-
n!rfnrf crk<>k li e<;jni11 senel"k dör- nirinci ($.) Sem i, ikinci Cif.) Baha, Nu·· fus ayımı v omısyonu f:Cll Kam, Vecihe, Cevdet Kozan, tz-

c1 Jncu por bn) rnmı, dun ögleden son. üçüncü Doğan d zettin Okte, Okuyan: Muzaffer tik 
r.ı Al ancak stnd)omuncla parlak bir C'irid atmada: Birinci (~L) Hikmet T op!an 1 Ar, 13.!l0/14.00 Müzik, hafif mil -
" l"lde kutlulan~ı. 3 ,04 metre, ikinci Osman, üçüncü Hn- • } • • k } zik (Pl.) 18.00 program ve memle· 

~ııor bayramını gfirmek için stad- ha. . . . . Numarataj ış erının ontro mua- . . . ket saat ayarı. 18.05 müzik= ca7. -
V'Om kapılnıına hücum eden halk daha Yuk"ek atlanrnd~: ~ırıncı (M.) }[~~ • • • ? Kekhk neslını korumak band (Pi.), 18.30 çocuk gaati, 19.00 
kapıdan girerken lise :~ebesi.tarafın- ~et ~,57 met~e, i~ım•ı (S.) C~nan, u- ffie eSJlll kım yapacak• İçin tedbirler alındı Müzik: Fasıl heyeti, 19.45 memle .: 
dm karşılanmnktn gogus1er ne tnl\ı- cuncü (M.) I· cthı. . . . . .. .. . ket sıtat ayarı. ajans ve meteoroloJı 
1 ı.n Mor ''e Sarı rozetlerle gµruplara 100 metre (bü>'ükler): birinci (S.) Umumi nufus sayımı ıçın hazırlık- hareket tnlımatname hukumlerıne ı\Y- Sürekli yağmurlardan bazı av. hay- haberleri 20.00 kontı!';ma (çiftcinin 

• kt ·a·ı ·u avuz l 1 4 r;: ikinci (M ) Adil üçün- ları vapılan numarataj işlerinin kont- kırıdır ve bunu yapanlar da mesul tu- vaıılarında mühim azalı!". olmuştur. Vi- t') 20' 16 M .. 'k .A k d"o 
arırmu a ı ı er. ı ~· · · ' · . . . . k ~ saa ı , . uzı : n ara ra " -
. Sahayı dolduran dayetliler arasında cu (S.) Kemal. rolü hakkın.da .. - ~aşveka~e~ ı::;ta~ıstık tulaca tır. Jayet av komisyonu, dün vilayette vali ııu küJlle ses ve saz heyeti, 21.00 ko-

rali ~· Et<'m Aykut ye dnha bir çok 100 metr~ (ortnncal{lr) birinci (.L) u'?um qıQ~ü~lugunden vılayete bır ta- • •• B. Etem Aykutıın reisliğinde. t~plan. - nuşma (ikhsacl ve hukuk gaati) 
zeYat localarında bulunuyorlardı. Tö- Atilfı, 12 3 5, ikinci (S.) }~snd, üçün- Jllım gel~~ştır. . . . . . . . Zeytınyağcılar dun mış, av hayvanlarıııın üremeı>ını temın 2ı.2o Serbest :;aat, 2 ı.30 müzik: kU· 
rene tam saat lG,30 da başlandı. Önde cii Rauf. Buna go.re nunuırptaJ ışl?rı ı?ın büd t l dılar maksadiyle lüzumlu kararlar almış - çük orkestra (şef: Enver Kapel -

· 1 - 4v400 b . k. Q;; an Mem.:ıuh ceden tahsısat ayrılmasına ımkan olma op an t qkeri bando, arkasında mılli var ıgı- .A ayıa · ~m • 't • _ . . .. • • _ • . ·-· • ır. _ man) 22.30 l\f errıleket saat ayarı , 
f b ) .. b - z 11 . .,,. Rif .. t Fli un Mor takımı birinci 4 10 dıgı, ılk mektelıı olmı>•an koylerde tah- Zeytınyagı ıhracatçılar bırlıgı ı - Alman kararlara göre devamlı y~g- . h b 

1 1 
• t h taı. 

mızın şere sem o u ayragımı ı "" ı· • · • · . • . • • • • _ f' t aJans a eıı er ; zıraa . es am, n -

b ğ ht 1.f ., bel"r'ın l / 5 sıldarların, köy ve nahıyelerde Jan- dare heyetı , dün zeytınyagı ıya - murlar keklik nesline mühim zararlar 'l"t k b' k t b (fi ayra ı ve sporun mu e ı ~u " - · . .. ,.. . . . . . . 
1 

vı a , :ım ıyo • nu u orsası -
d l 1 1 Olduc;.,1 110 metre nıania. Birinci (S) Ya- darına karakol komutanı ıle koy ka- lal'ı ıçın bırlık bınnsında bır top an- yapmıstır Bu itiQarla önümpzdeki av t) 22 50 , 1 .. 'k b d (Pl) ça ışan grup ıır m-0nsup arı o, 1" • • • • • • ,.. f 'h d' s • ya , . .~ uzı : caz an . , 
L ld 't . b 1 dı vuz 19 1/ 5 İkinci CM.) Adil üçüncü tıpl~mnııı, orman muhafaza teşkılah tı yapmıştır. Geçen de a ı raç e ı- mevsiminin ağustos iptidasında ba§la- 20 "5/23 oo ynrınk' program ve ka· 
r: e geçı resmıne aş an . · ' , . .. .. . k . - f' tl d k'l i.J,t-ıo ·" r 1 

T t . ,_ f tl . tazam (S) Kemal menst p Lrının ve nahıye mudurlerı- lece zeytınyagı ıya arın a ı o ması ve !';Ubat başlangıcında ~ona er-er emız .ıı..ıra e erı ye mun · · . ,.. . 'll'tt ~ panış. 
·U il .0 1 •• 1 ö 1 . 1• a uenç- Disk atmada: birinci {:M.) Orhan nln, kaza ve vılayetlerde ıse memurla- başına altışar kuruşluk tenzı u ya - mesi muvafık görülmüştür. 
~ r l ş erı ı e ır z erı o .şıy n o k · k t 1 f k ·· .. ı ·· tü B f' 
l h d ld 1 se ·ı'rcı·ler 26 81 ikinci (S ) Hamdi üçüncü Ha- rın harcırahsız olara numarataJ on pı Il)ası muva ı ııaru muş . u 1- Avcı cemiyetleri azası bu müddet (1 "li d 1 ) er, sa ayı o urmuş o an l' • ' · • . . . . . . k' k h il • ncı z ra yo arı 
tarafından sOrekli surette alkı§landı- şim. r?lü .vazifesiyle tavzıf edilmelerı bıldı- y~t tepzılı h~kk.ında ı ~rar, . en ı dı§ında ve 15 mart 941 ~rihine kadar !nriliz radyo şirketinin (The Brf• 
lar. 1500 metrede birinci (S.) İbrahim rılmıştir. Tı.caret Vekaletınce tasvıp edılme - bir buçuk ay Mersinli, Oumaovası, De- tisb Broadcasting Corporation) 19 

Geçit resminden sonra binlerce va- 4,58, ikinci Nihad, UçUncü RRifat. . mıştir. velik~y •. Kaya~, Sağlıkovas~, Kozpı~a': {!Cnegi dillerde haber neşriyatı prof· 
tandaş bayrak merasimini ve askeri 4X100 bayrak (büyükler) Sarılar- . Bazı yerıe:de yapı~an tetkı~erde ay- •• *.. . .. Seferıhısar, Jıı:emal~a~.a, Tıre ve .Çıylı ramı: 
b~ndoyu takip ederek sporcu gençle- dan Nnmık, Edip, Kemal, Yavuz ta- nı kaı:u .oı;erınde eskı ve yem ~~ma~a- B. Ruştu Ülkun oyala:ında yal~ız Lokoş~, kaz ve ördek İzmir Dalga 
rin bir ağızdan söyledikleri istiklal kımı birinci geldi. 60,4/6 ların bır arada durdukları g~rült~üş- Terfian Tlre kaymakamlığına ta_ avcılıgı yapabıleceklerdır. . Saatiyl~ uzunlutu 
mJtrşmı ayakta hürmetle dinlediler. Üç adım atlama: Birinci {S.) Kemal tur. Bunun kontrol ve sayı~ .ışl~rı.n~e yin edilmiş olan Çal kaymakamı B. Bu milddet z~rfında keklık ve tav- Türçke 18,55 21,32 19.60 

Bunu müteakıp 939 _ 940 mektepler 12 06 metre ikinci Cenan üçüncü Sa- ranlışhkh\rft meydan vereceiı bıldırıl- .. . Ü .. .. . . şan avlamak katıyen yasaktır. İngilizce 8.15 31.65 25,69 1 
' ' • t• E ki ı h 1 b h Ruşdü lkun Çaldan dun §ehrımızc A ü - . 1 k B o l'kl (iampiyonu olan Birinci erkek lise. lih. mı§ ır. :;S numara ev a arı e eme- . . . . . v retme yer1 o ara ornova - > 1 ı.oo 31.55 25,5., 

sıi futbol tnkımına birincilik kupası, İz ~·· . ·ı . d 4x·o b , k hal sökülecektir. gelmıştır. Kıymetlı ve genç ıdarecı- Turan dağı, Çeşmenin Çiftlik yarım- ! lS.30 19.84 16.84 
Kuçük eı arasın a 0 a) ra K" 1 d 1 h 1 · · b 1 · · d B R .. d .. Ülk.. ·· Ç l d ~ k" f · G.. Ş l 1 

mfr ikincisi olan voleybol takımına da Sarılardan l\Iehrrnıd, Kemnl, Semih, . oyferd.~ T}Umar~ ev n. adrı ~~ın ub derı~ızl :n :b. uT~ ud dunun, faf k- al ~slı, Krencel or ezı,. ul~e~ k.aş~ > 15.15 19.84 lŞ.84 
Ukllfab merasimw verildi ve atletizm . k k d 27 415 ışe sar e ı en para erec.esın e ır me a o c ugu gı ı ıre e e muvn a ( ag arı, ema paşanın şıma ın e ı e - ,, }8.00 25.53 ı~.82 16.8 

m A} dın, Mehmed ta ımı azan ı. , ıa - 1 ıa r k b 1 - ü h . d · y . 'f · k · d ğl Ah k o k 6 
mUsabakalarınn başlandı. İsveç bayrak yarışında gene Sarıla- 1 gda ıknöması dz:m g~ ırd ~~ ~z.ı yer - bo a~agı şk ~ esız dır.h lenTı. vazı e:dıne mek slız af ~rkı, d'l ı~ tu.yu, vacı mm > 20.00 25.53 1 :·63 

Bil •tik bir zevlc ve heyecanla takip . N'h d y ,,.,. k t k _ er e Y sqn ıgına ıra ~mını raye- aş ama üzere er a ıreye gı e- ta a arı te rı e ı mış ır. :t 23.45 31.31 2.,.5 
l rın Edıp, 1 a • avuz, ı"amı a ı · 1 h k t d'ld'ğ' ·· ili ü tü B kt· B 1 d 1 k - t k d edilen müsabakalarda alımın neticeler . . 1 . 2 21 4/5 sıy e are e e ı ı ı ror m ş r. u ce ır. u yer er e ge ece agus osa a ar Fransızc11 1!1.15 16,84 

Şunlardır· mı birıncı ııe dık 'c rt' · 1 ) oo hiç av ynpılmıyacaktır. Urla içmeleri > 23.00 31.32 25.69 
• 4Xl00 bayra o anca ar Morla- J Ş h• d •h k d ki ı d ı 

200 metre sUrat koşusu: Birinci sa- nn Atila, Tali, Halid, Şerif takımı nÖnÜ caddesi e Jr e mazot J .,. da~şısınib~. y~dan at as.ı geçe~ sene 0

1
- (Tahran radyosu ) 

l d Y 25 2/5 'kf · ı ' ugu g ı yenı en zmır avcı ar cem - Türkçe l? ;n 19.8'1 
rı ar an avuz • ' ı ncı mor ar- birinci geldi 521416· 7 5 bin liraya yeniden • yeti emrine hususi av üretme istasyo- -----------.,,.-"!"'""~---
dan Osman UçUncü ~S)tKeB~~l. . (M) Balkan bayrak yarışı çok heyecanlı -'o .. şenecektı·r tıyacı var nu olarak tahsis edilmiştir. B o R s A 

800 metre yarı sura : ırıncı • · geçti Neticede Morların Şerif H!kmet u~ J{ kl'k 
1
. · · k b b' t 

· · · ' e ı nes ının ın ırazına se e ıye 
Hıkmet 2,14, 2/6, ıldnct (S.) Hakk1, Osman, Adil tnkımı birinci geldi. De- Belediyç'..lnönü cadde~inde Sal - b l k veren subaşı, çalı, kafes ve projekstör 
liçüncil Niha~'. . . rece 4,14. hage mevkıınden I\arantınaya kq - Buna bir çare U ma avcılıklarına katiyen meydan veril _ OZOM: 

Güllede bınncı (S.) Haı;ım 10
•
26 :\Iilsabakıı.lar netice~ndikten sonra dar U~Annn caqdenin :aandırma pa - liizımdır miyecek bunlara karşı mühim tedbir- 171 R. Etem Kanteren 13 50 18 IO 

metre, ikiBci (M.) Orhan, üçUneU Ra- ket taşı ile döşenmesi için yakında ler alın~caktır 
Vali B. Etem Aykut, derece alan atlet 75 bin lirp. ilzerinden münakasaya Belediye otobüsleri için piyasada · 555875 1-2 

lla. !erin birer birer madalyatımnı tevzi kovacaktır kafi rniktarda mazot bulunamamakta- *----
Tek atıiımda: Bir-inci (M.) Cevad ederek gençleri tebrik etmiştir. Kili- Bu cadd~den sökülecek eski ve dır. Bu sebeple İzmir piyasasında ma- Ne İmiş acaba? 555546 1-2 

5,ti metre ikinci nypi rekorla (S.) Oe- tür sahasında olduA'u gibi sporda da kull~nı1mış paket taşlariyle Hatay zot ~ıkıntısı fazla hissedilmeğe başlan- E lki Gö t d köprü No. 
10 nan. ~ünoU (:M.) Halftk, eııçierimizi yetiştirmek için gayretle- caddesinin döşemesi yeniden vapıla- mı~br. lzmir civarındaki sebze bah- v~~ gece ,.; epe) e t . 7 ,,., 

· t B' · · (ll") Ad'l · · · · d' ktö BB N • 1 . d k 1 .1 k k rnevkıınde oturan 4'\este e acen esı s ıo 75 400 metre süra : ınncı .ou ı ?mı esı gemıyen yar ıre r . u- caktır çe errn e uyu aruan su çı ·arma ve . B S . 'k b 
1 

d' 
581/5, ikinci Osamn, üçüncü Selim. ti, Said ve Kemali ve muvaffakıyetler • * bahçeleri sulamak için kullanılan mo- m?dür~. ay Aam1 .ı AÇe.vık,t İhe e ıy: 9 12 50 

le d 50 t - t ~" ı · · · ~,..b 'k d · . 1 . h k~ff . d tl · milfettışı Bay ı, 'u a şan, aı- 10 15 50 f~ az Küçük r arasın a me re sura : 6 v., ... r~n srenç erımızı ~ rı e erız. Ş h• • I • tör erın emen a esı e mazo a ış- . f d' 
1 

b. l'kt d . d k 
DO e ır ış erı !emektedir. Sıkıntı onlarda da görül - lelerı e r~ ı~ e ır ı e e~ız .. 0 ~ - 11 18 

G h 
e d Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün mektedir. yıkla. gezıntı yap~r~en .de~ız u~erın- PAMUK 

arp Cep e ln e. . Killtürparktn ve şehrin muhtelif İstanbulda ise mazot pçk boldur. Ve de hır karartı gorulmüştur. Aılele~ 309 balya pamuk 43 s yerlerindeki belediye inşaatını tef - tonu yüz liraya satılmaktadır. lstan- efra.dı feryada başlay~nca Bay Samı * ---
l'T 

tiş etmtgtir. Belediye daimt encüme· buldnki mevaddı müşteğile aceneteleri Çev~k y~nında taşı~ı~ı tabancasını Ef este faaliyet 
- Bqtanıfı 1 inoi ı<ıhifeü - ~er ve yeni gelecek takviye kıtalarile bu nf dün öğleden sonra toplanmış, ar- mazotun İzmire nakli için ton başına denızdekı kararlıya ıkı defa ateş et- (lS _ Selçuk) Köyümüzün etr•• 

leri, Belçika ve Felemenk üzerine ma- reni Alman hareketini önliyecekler ve sa fiyatları i§fyle me;jgul olmu~tur. on lira nakliye ücreti zam edilmesini miştir. fında bulunan Selçuk , Bizans .,. 
ıam taarruzu yaptılıır. Ayni zamanda ağlebi ihtimal asıl Fransız oruusuna , .. \ istemektedirler. Ticaret vekaleti ise ... Ef 

03 
harabel~rinde restore işleri .. 

aju zırhlı kıtnlarltı. takviye edilmiş imanların müdafaaya geçtiği yerden Talimatnameye uygun olmadığı gö bu talebi yerinde bulmamakta ve kabul Zavallı yavru bağlanmıştır. Yeni tayin edilen Sel .. 
milhim kuvvetlerle de Löksemburg ve bir- mukabil 'taarruz imkanını hazırlı- rlllen 59 kilo ekmek mü~~dere edil- etmemektedir. . .. . . •· çulc mtıze memuru ilk iş olarak sen 
Lültsemburg cenubundan majino hattı yacaklardır. mfş, yerlere tUkilren S kışı cezalan - Bu sebeple İzmir otobüsleri ile seb- Seydıkoy cıvarındakı derede ) il.· jan kili esi sütunlarını dikerek baf • 
nın nihayet bulduğ\1 Montmedinin şi- Bütün bu hareketlerden alınabile - dınlmıştır. ze bahçeleri motörlerinin mazot ihti- zen 12 ya_şında Mehmed adında bır !ıklarım koymuş ve Efes harabelerin .. 
malinden -itibaren Sedan _ 1\Ieziyer - ook netice şudur: * yacı bir gün gelecek, temin edilemi- çocuk, bogulmuştur. de de mulcaddes yolun 300 metrelflı 
Moböj arasındaki sahadan, sıklet mer- Almanlar, bu harbe mütemadiyen Bay Atıf inan recektir. * kısmı 3 metre genişliğinde açılarak 
kezi Sedan - Lnon ve Sedan • Rethel harek~t harbi mahi~:etini Yer~e~ \'e . . Al~kadar mn.ka.mlnr.ın, otobüs _ih:i- ZABITADA mermer cadde meydana çıkarılmı§tır. 
istikametinde olmak üzere l;ıtr taarru- kısa bır zamanda netıce almak ıstıyor~ Bır haftadanberı İstanbulda bu - yacı ıle sebze ıstlh_aJınde en muhım r-·-·-·=·-·-·-;: Bunlardan ba~ka mermer cadde ;ı. 
za geçtiler. lar. 1unan İzmir parti vlldyet idare heye- randıman veren tzmirin vaziyetini na- Yanke•icilik: tiyatro meydanındaki sütunlar d• 

Muharebenin bir haftalık inkişafı, Müttefikler; Almanların taarruzla- ti reisi ve Esnaf, Ahali bank.ası u • zarı dikkate alarak bu hale S€ri bir İnönü caddesinde ~aci, Abdur _ kısmen dikilmeğe baılanmııtır. 
Alman ordusunun bu cepheyi geriye :rını durdurmak, işi sürüncemeli mevzi mum müdürü B. Atıf İnan, dün tz. - çare bulmaları lazımdır. ı·alıman Emin ve Ni\·azi, Abdullah J ıı 

·1 İ t ı.. ld ı " • - Uzun zamandanberi bakımsız ı atması ve Fransızların tabirince ileri-, harbine intikal ettirmek, müsait bul- mir vapuru ı e s anı,ıu an ge mı~ - Son zamanlarda sebz~ bahçelerinde- kızı Bn. Fatmanın cüzdanı içinden 
· F ,:ı kl d k b·1 t ti yüzünden orman haline dönen Efe9 

ye bir cep silrmesi ile neticelendı. ran . \'u arı zaman a mu a ı aarruza r. ki motörlerde kullanılan mnzqtlnr faı- 17 lirasını yankesilicik iuretiyle çal-
sız kumandanlığı bu rnıntakada topJı .. s-eçmek ve müsait zamanı bulamazlar- * la miktarda mevaddı ecnebiyeyi ihti- dıklarındnn tutulmu"lardır. Para sa- harabelerinde ics,p eden temizlik de 
yabildiği ihtiyat kuvvetleriyle Alman- sa mevzi harbi yaparak Almanları har Qı;/en/er, gidenler vn etmelerinden motörlerde sık sık hibine teslim edilmiştir. ynpıldığındıın bu yıl gelecek ~iyaret-
ların Sedan - Rethel ve Sednn - Laon bi umumide olduğu gibi zamanla mağ- . . . arızalar tevlid etrneğe başlamışlardır. Eırarcılık: çiler harabelerde bir çok yenilildtf 
istikametindeki tnarruzunu durdur - lOp etmek istiyorlar. Şehrı:nız F~lemenk fahrı konsol?su Müstahsilleri himaye noktasından bu Kemer köprilsü üzerinde esrar sat göreceklerdir. 
iu Bu rnijtalealara göre §Y har~~etler B. Morıs Dutıl Ankaradan, su müte- vaziyete de suratla bir çare bulunma- t ~ .. ili Ah d - ı Sül 

· d' B N k K k ıgı gor en me og u eyman ~imanlar bu defa birdenbire bir ha- beklE;nebilir · hassısı ve mil hen ıs · amı oça lıdır 
32 1 

t t 
1 

t 
• h · 1 ı ı d' • gram esrara u u muş ur. 

reket detitlkli~i yaptılal". Almanlardan: Belçika cephesindeki Burdurdan şe rıme ge m ş er ır. * Tabanca taııyormuı: 
----*·----

Yeni Neşriyat 
DUn gelen haberler, Almanlann bu İngiliz ve Belçika ordularının munt"2 ~ = 11= Bay lbrahim Kemerde umumhaneler sokağında 

cebin veyahud ileri silrülmilv dilin ce- zaman geri çekilerek sevkulcey§f yeni Kayıp aranıyor Osman oğlu Akifin üzerinde bir ta - (Siyasi ilimler) 
nubu garbi istikametindeki kısmında bir hareket yapmalarına meydan ver- Terfian Erzincan vlayeti emni - banca bulunmuşt\lr. Her ay muntazaman intişar etrn~lc 
kendilerini durcluran Fransız kuvvetle memek ve bu kuvvetleri tesbft etmek Erzin canın Peremali kaı~smdan vet miidürlilğüne tavin edilen eski Ayağından yaralamıı: te olan avlık siyasi ilimler (~Hllka ' 
ri karşısında mildnfaada kalnrak bir- üzere mütemadiyen taarruz etmek, Se.. felUketzed~ Hüseyin oğlu on eş Y.~11 birinci kısım amiri Bay İbrahim ya- İkiçeşmelikte burc sokağında Mu. yet) mec~uasmın 10\) unçu sarı9ı 
denbire oimali garbi ve kısmen gnrp dan garbındaki umumi taarruzu garp ~arında Salı~ namm~a bir genç dun rın yeni vazife mahalline mütevec- sa oğlu Hüseyin, ağız münakaşası çıkmıştır. 
istikametinde, vftni Senkanten - ve şimali garbi istikametinde takviye ıdarehanemıze geldı. Bu genç otuz cihen şehrimizden ayrılacaktır. neticesinde karısı Bn. Saadeti bıçak- Profesör Etrıfn Erişilgilin cMernur 

., yaglarmdaki kardeşi Riza ile hemşi- b 1 d b k 11 
Kambro ıımumt istikametinde bir ta. ve şiddetı.e devam ettirmek. reşini, knybetmiştir. Onlar zelzele_ . Bu se ep e, ün ir ço dostlarını la ayağından hafif surette yarala - yetiştirme işi> yazısı ile başltY• f 
arruza başladığını gösteriyor. Yani Al- Mattefıklerden: Derhal Belçika cep- qen (lO) g-Un evvel Bahkesire gitmiş zıyaretle vec~alaşmıştır. .. . mıştır. lıu ntıshada; profes6r Hazım .Atı 
ımnlar. Fransız sıklet merkezi karşı- besini geri çekmek, bu cepheden tn .. ler, Salih hastalığı dalayıaiyle hasta- B~y İbrahım, uzun muddette~ber~ Bıçakla yaralananlar: Kuyucakın cParada inkilap ve alt111 

ınnda kendilerini durduracak ve oyalı- sarruf edecekleri kuyvetlerle yeni 11ede kalmış ve zelzele felaketzede_ lzmı~ .znb~tasm~a muvaffakıy~tlı Keçecilerde Nezibiye sokağında mikyası> , Prof. Andre Sıegfrıedltı 
yacak bir taarruza devamdansa daha kuvvetleri Alman tnarruzunu durdur- 1 1 k 'h t t . mesaısı, kıbarlıgı, ashabı mesalıhe Hüseyin oğlu İsmail, bir kavga neti- cSıqai inkiliP• , Hasan Refik ErtU -
mtlsait olan istikamette taarruz ederek maya tahsis ederek Fransız ordusu- er ~r~sın.~ . ~~ışm~ş,r~·ı 8~~ a~~- karşı gösterdiği alaka ve nezaketi cesindc Mehmed oğlu Hasanı bıçak- ğun cmatbuat ve efkaıı umumiye• ' 
neticeye varmak istemişlerdir. Maksad ~un bütün kuvvetlle Almanların Fran- re kgtQn ~~1 ıpd~e. ırm .. da 

1 
Km ıla'-·ın m~ı ile kendisini çok sevdirmiş, kıymetli la üç yerinden, lkiçeşmelikte çeşme. Fuat Bayramoğlunun cMilliyetcili • 

. yo ur. ~ım ı ız ır e ız ., ı- b. b t fi · . · di t _ . S (lılc 
ları şudur: sız arazisinde ileri sürdUklerı cebin . . . ır za ı a mırı ı · dere sokağında samil oglu Hamıd, ~l anlama}c için• , Dr. Behice a 

saf ırıdır. 1r · • 'f · d d ff k . 1 . - t ..... l - Daha imaldeki ingiliz - Belçi- cenup kısmından -ki burada Alman- K ·d f . t 1 . 11 enı 'azı esın e e muva n o· kadın meselesınden brahım oglu Boranın cSo yolojide yeni araş ır1" 
ka ku""''etler1'ni nsıl Fransız ordusun- lar müdafaaYn geçmislerdir- ı:ıimnli 

1 
k al eş nıb anıya~ arhvbarsa, ınsal- lacağındnn hiç şüphemiz yoktur. Hüsevini bıçakla lıacağfndan, Gazi- 1 D N'h E ı cA1· 

T, ~ • ~ ı namına u çocuga a er verme e ,, . ~ cereyan arı~ , r. ı at rim n . 
dan ayırarak şimale atmak, şarki istikametinde taarruza geçmek .. b" d . n d ·z * ler caddesinde Yaşar oglu Abdullah man pozitivist mektebi> , Dr. Hamdı 

b _ rını ız e rıc .. e erı . 5 h 1 k .. .. d . IIU . -
1 

K on 
2 - Cenupta kalacak Fransız ordu- ve bu taarruzu u cebin agzını kapa- * ar oı u yuzun en: da sebepsız yere ı:1eym og u ad- Özgürelin cVergide Diskriminas)' 

~unun ihatnsım daha geniş bir cephe- yıncaya kadar devam ettirmek. Fran- •• Kuşadası ka?.nsının Selçuk nahi - riyi bıçakla sol kabasından hafifce kaidesi> başlıkh yazılariyle ayın ik· 
den l·apnrak Fransızlann kendilerini ız kumandanlığı bunu yapabilirse sev- Guzel bir konferans yesinde kahveci Salih oğlu İbrahim yaralamışlardır. tısadi ve mali hadi eleri vardır. 
önlemelerine meydan \'ermemek.. kulceyvi büyllk bir zafer istihsal eder. Halkevi salonunçia 23-5-940 P.er - Ekilmez il,, Naci Yiğit ve Demir Al- Bu ne cür'et 7 Dokuı yıllık ne riyat hayatiyle 

Almanların bu hareketlerini karşı- Yapamazsa sol cenaht mümkün oldu- şembe günü saat 18 de üniversite tay arasında snrhoşluk yilzünden Bozyakada Ramazan oğlu Bilal ,· Türk irfan muhiti içinde büyUk bl~ 
lamak üzere müttefik orduları baş - 4-u kadar geri çekerek harbi mevzi profesörlerinden Dr. Süheyl Ünver kavga çıkmış, İbrahim dövülünce ta İsmail oğlu AJinin mavzerini alarak 'lOsluğu dolduran siya i ilimler c:Nf ll 
kumandanlığı Belçikadaki cephesini hnrbine intikal ettirmek suretü·le Al- tarafından (f!iddetlcnme safahntı bancasını çekerek üç el ateş etmek Nuri kızı 18 yaşında Şakir.enin e\'inc kiye• mecmua ı bu nyısiyle anuıı • 
geri çekmeğe başladılar ve bu çekilme mantarı zamanla mağlOp etmiye çalış- ve tedavisi) mevzulu değerli bir kon suretiyle Demir Altayı sağ elinden taarruz ve ildhı ev içinde iki el ate ·u yılını idrak etmi bulunuyor. Bü· 
esnaşında tasarruf edecekler! kuvvet- mak ıaruret1ndedir. Jferans verilecelttlr. yııralaı:nıştır. etmi~tir. Suçlu yakalanmıştır. ı ~un müneV'.'erlert:: tavsiye ederiz. 
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İtalyadaki 
kararsızlıklar 
-Baş tarafı 1 inci aahifed

derae desin ltalyanın mukadderatın
da hali bir aalihiyet sahibi olduğu· 
ne. !Üphe bulunmıyan hanedan, baş
la ktal olmak üzere, ltalyanın müt

(ANADOLU) 

Amsterdamda , Alınanların attıkları 

a• w•O 

SAHiFE ( 3 .J ' 

Belçikadaki 
Talebemiz 

Salimen Fransaga vardı 

l•filder aleyhinde harbe müdahale b b 1 1 · 
•ltııeai~e ale~hdar bulunma~tadır. oın a ar a 
lırnurnı harbın hatıraaını h~nuz u -
nutınamış olan halk iae ister mütte -

500 bin kişi öldü 
Ankara, 20 (Hususi muhabirimi&

den) - İlk kafile olarak Belçika -
dan Fransaya geçen Türk talebe 
hakkmda şu malumat alınmıştır: 

Hükumet tarafından Belçikada o
J,utu !makta olan talebelerimizden 
Fı-ansaya geçen ve se!amete çıkını~ 
olanlar şunlardır: fikler aleyhinde, ister Almanya aley H ll d 

hinde olaun her hangi bir harbe gi • o an a ordusu çekilmeden evvel ku1·tarabildiğini kurfarmzş, geri 
kalan herşegi imha etmeğe muvaffak olmuştur 

Orhan Baykal, Ferid Zeki Der _ 
man, İsmail Tiner, Ali Paksoy, Ni -
zameddin Erkin, Adnan Erkmenol , 
Suad Yua, Cemal Uluan, Nezihi Ru. 
nn, Ömer Eskici, İlhami Bon, Necdet 
Oran, Sadık Anser, Hasan Tahsin, 
Saim Yurdakoş, Hamza Batur. 

titınekten mutlak surette mütenef .. 
litdir. Daha aonra ltalyada mevcudi
t•ti ve nüfuzu ihmal götürmiyen bir 
d• p d p Paris, 20 (A.A) - Hollanda elçi- bamdan daha geniş saha bu suretle brabildiğini kurtarmış v,. geri ka - tamamiyle bitmiyen gemileri bile 

apalık makamı Yar ır. apa 
12 . !iği, Hollanda mildafasının son gün- bombalanmış ve bir tek ev sağlam lanı da i•e ~aramaz bir hale getir - İngiltereye nakletmeğe muvaffak 

ınci Piu müteaddid veailelerle ka- ' 
ne. b ld k !erine ait tafsilat neşretmekte ve bil- kalmamıştır. En aş · .ğı bir tahmine gö miştir. Ezcümle Flessingue pilot ge- olmuşlardır. Bütün benzin stokları 

atını izhar etmek fırN.tını u u -
Çe. açıktan açığa Almanya aleyhinde hassa Almanların Amsterdamı sis - re, misli görülmemiş o.an bu muaz- misinin bütün tayyareleri, öğretmen. imha edilmiş ve Almanların eline bu 
••pb,_ almaktan çekinmemiş, taarruz tematik surette tahrip için tatbik et- zam tahrip hareketi neticesinde ölen !er ve talebesi Fran~ız tuyyare kamp- kıymetli mayiden bir damla bile geç
tihniyetinden baılıyarak Hitler Al· tikleri misli görülmemiş usulleri an - !erin adedi 500.000 nüfuslu Roter- !arına sevkedilmi~tir. Limanlar uzun memiştir. 

Kendi hesaplarına Belçikada oku
yan ve şimdi Fransada bulunan tale
benin isimileri de şunlardır: 

ll\a h k .. !atmaktadır. Sık saflardan mitteşek- dam şehrinde 100.000 kişiyi bulmuş.. müdde t kull anılamıyacak bir hale Bern, 20 (Radyo) - Almanların, 
nyaıının hemen her are etını 

le.'-b'h h b" d kil iki bombardıman tayyare filorn tur. Tahribata uğrıyan saha ise şeh- konu l muştur. Ve haı·p donanma~ı teslimden evvel Amsterdam şehri ile 
Fahri Gumulu, Seyfeddin Budak, 

Vezir, Hüsnü, Saffet, Şakir Ulusoy, 
Kadri. Emin Ulusoy, Nevres, Tur -
gud Ankara, Can Güngeçen, AHled. 
din Tezoldur . 

, " ı etmiıtir. En ni ayet ır e 
•~t h şehrin üzerinde uçarak gayet mun • rin takriben üçte biridir. hemen hemen tamamiyle İngiltere- civarına atr.ıış olduk l arı ağır sıklet -l&adi mania vardır. Avrupa arbi 
b, 1 d l 1 b' tazam !asılarla her biri l.OOOkilodan Diğer tarafan elçiliğin verdiği ma- ye gitmiştir. Harp gemileriyle bir te bombalarla sivil halktan beş.1rüz 
. 1 a ığı güne kadar ta ya ır otar. 

ıı, :v~ni kendi kendine yeterlik ıiya- fazla ağırlıkta bombalar yağdırmış- lumata nazaran , Hollanda ordusu çok asker gelmiştir. Hollandalılar bin kişinin ölümüne sebebiyet ver -
.. t. !ardır. 15 illi 20 bin kilometre murab- r. ekilmeden evvel azami nisbette kur- ı doklarda bulunan ve inşaatı · henüz dikleri tesbit edilmiştir. Diğer kafilelerin de isimleri gel • 

dikçe neşrcdilecektir. 
• takip ediyordu. Bu ıiyaaetin za- -------------------------------------...:.------------__;'-

~li bir neticesi olarak ltalya müm· 
Un olduğu kadar fazla ihracat yap· 

~':Va çalıııyor, buna mukabil iıe İm· 
•ııın müsaade ettiği nisbetin de 
:~vkinde bir gayretle daha az idha· 
bat :Yapıyordu. Bundan dolayı harp 
/ıladığı zaman ltnlyanın elinde ha. 
l 'Çten tedarik etmek zaruretinde bu
b~llduğu iptidai maddelerden hemen 

•ç bir ıtok yoktu. Petrol, kömür, de· 
ııı;, " .. ·ı· 1 - h" d b • e mumaıı ı ıey ere ın ııar e en 
u ıptidat maddeler iıe bir harbe gir-

"1e'- · • • h • h t" I .: ıçın en zarurı, at.ta aya ı o -
~•ıı tnaddelerdir. lalya ancak harp 
l •ıladıktan ıonra bu iptidai madde
~ .. den atok yapmak zaruretini his -
.. l.ıı.iı, fakat bu defa da karıı11na 
~iittefiklerin bitaraf bir memlekete 
~ ti:vacından fazla İptidai madde id -
•line müıaade etmeyen kontrol 
~•ııia11 çıkmııtır. Bu itibarla bugün 
•:V•da mevcud olan İptidai madde 

~10kl,.rı bu memleketin uzun bir har. 
d • ltatı,.nmaaına hiç de müaaid bir 
«ecede değildir. 

"1 itte, Faıiıt fırka11 tetkilitının Al· 
·, •ıı:va lehinde bir harbe girilmeıini 
•t' 1l'•n müfritleri B. Muıaolinl U -t.,. 
b· •rıde her tazyık yaptıkça realist 
~'.' devlet adamı olan ltalyan batve
i ti; bütün bu maniaları , hatıl bu 
lııı~tnsızlıkları göz önüne getirerek 
b••eddüd etmekte daiına karan111 bir 
•ıka zamana tehir etmektedir. 

t llütün bu mütaleaları göz l!nUne 
,~İtiraek ltalyan baıvekilinin Ame • 
b~ il cumhurreiaine &'Önderdiği Ct!Va

' 
1 lrı.eıajın muhteviyatı ne olursa ol· 

~il ltaiyanın müttefikler lehinde ol. 
b n, aleyhinde olaun bir harbe müda
d •le etmek kararından, bir müddet 
b~1?•ı, Uzaklarda olduğunu kaydede-
1 lti:z:. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Bayan Latife 

lstJiçreden lstanbula 
döndü 

Q İstanbul, 20 (Husu•! muhabirimiz • 
~~) - Atatürkün eski zevcesi Bayan 
lltı\ife, tedavi edilm~kte olduğu İsviç 

~~~b;~;tanbula gelmiştir. 

heyetim i z 

Mcınçster mühimmat 

Tayyare faaliyeti Mısır hükümeti Millet Meclisinde 

Almanlar, son muharebelerde hin Ankara, 
2° CA.A> - Büyük Miı-

Lı.bya hududlarına OtUZ bı"n kı"şı" lı"k !et meclisi bugün Şemsettin Günal -

b 
•• t k b "I tayın başkanlığında toplanarak, ha-

e ş yuz ayyare ay ettı.er b" '- h "d • va yolları devlet işletme idaresi ile 
Londra, 20 (Radyo) - İngiliz ha muş, alevler 60 mil uzakta Koksha. Ir K UVVet ta Şı ettı tahlisiye umum müdürlüğü 1937 ~a-

va nezaret; bildiriyor: fen üzerinde bulunan tayyarelerden' Kahire, 20 (Radyo) - Harbiye halka alimat vermiştir. li yılı büdceler; mutabakat bej,J!ına-
Milttefik tayyareleri, dün gece görülmüştür. Cumartesj günü Hano- nezareti, müdafaa tertibatına devam Emirnamede Mısır Ye ecnebi dö - melerini tasvip eylemiş, bir devlet 

Alman münakalatrnı, yol ve köprü- vırdaki petrol depoları de muvaffa-ietm.ektedi r. Alakadar mehafi lde söy vizlerinin, esham ve tahviliitın ihracı konservatuvan hakkındaki kanun 
!erini muvaffakiyetle bombardıman kiyetle bombalanmıştır. lendiğine göre, Libya hududlarına menedilmektedir. layihasının ikinci müzakeresini yap• 
etmişlerdir. . Tayyareler, düşman tayyare mey. 30 bin kişilik l.ıir ku\'Vet tah~id edil- Hususi bir mü•aadenameyi haiz mıştır. 

Belçika cenubuııdaki düşman kuv- danlarına, ve münakale hatlarına ta miştir. olmadık~a yolcular 20 sterlingden Türkiye - İsveç ticaret ve klerin~ 
vetlerine ve malzeme kolları ile de - arruz Pderek bombalar atmışlardır. Kahire, 20 (A.A) - A~kerl vali fazla döviz veya esham çıkaramıya anlaşmalariyle merbutatının bir ay 
polarma tonlarca bomba atılmıştır. Bu son muvafakiyetli bo:nbarcb • bir emirna1ı1e neşrederek Mısır veya caklardır. müddetle temdidine, Türkiye • İtal-

Son günlerde Alman hava kuvvet- manlar sebebiyle İngiltere krallıiı, İngiliz üniformasiyle yahut da sivil Mısıra gelen bütün yolcular üze. ya ticaret anlaşmasına zeyl olarak 
!erinin hücumları, ilk ~ımandakile - İngiliz hava kuvvetlerinin, düşman olarak paraşütcüler veya tayyareler rindeki bütün esham ve tahvilat mik imzalanan protokol un ve gene Tilr
re nazaran çok az olmuştur. Rö;•ter hava kuvvetlerine üstünlüğünil mey. indiği takdirde düşmanın hareketine tarını bir beyanname ile bildirecek. kiye - İtalya ticaret anlaşmasına 
ajansının harp cephesindeki muha- dana çıkardığı kanaatindedir. ı arşı kendisini müdafaa etmesi için !erdir . bağlı listede tadili\t icrası için teati 
biri, Almanlar son muharebelnde Kral altıncı jorj, İngilteredeki ha ----------'--------------- olunan notaların tasdikine ait kanun 

1500 tayyare kaybetmiş olduklarım va kuvvetleri kararkahını ziyaret .... General Vevgand ~;~:~pa:1ı::::nş~~--da birinci müzakerele. 
ve gene böyle mühim zayiata uğra- derek faaliyeti tetkik etmiştir. Kral, ' 

mamak için , şimdi miltereddid ha - hava kuvvetlerine şu mesajı gönder- " ma~=~li:ic:::~ ~~eretttede,.,'!eürakııilsa•eşm- 8~1° .· reket etmekte olduklarını bildirmek miştir. ' ' , ' 
tedir. clia\•a kuvvetlerine muvafafk;•et - Fransada olduiiu kadar lngillere nın ve Türkiy_e - Letonya ticaret an-

İngiliz hava nezareti, iki üç gün- Ier dilerim. Düşmana karşı ı,;0steri. O !aşmasına baglı A ve B kontenjan 
denberi Hamlıurg, Emden, Kok• • len şecaat ve ü•ttinlük kat'i zafer' de de tanınmış bir kumandandır IMelerin~n iptali ile yeniden ta~~lm 
hafene İngiliz hava kuvvetleri tara- kı.zanmamızı büsbütün temin ed• olunan hstelerle bunların tertıbıne 
fından v.·apılan hilcumları hakkında kt" · Paris, 20 (A.A.) -1\iuharebenin in genera Vergand, Fransızlar kadar ikamesine mütedair notaların tasdiki 
şu tafaili\tı wrmiştir: * kltaf halinde bulunduğu bir zamanda ngi ız er arasın a a sevı mış ve iyi hakkındaki kanun Jayihalannın bi. ce ır. ı İ ı· 1 d d ·ı · 

cİngiliz hava kuvvetleri, Hamburg • • d • :ıeneral Veygandın tayini Fransız mah tanınmıştır. rinci müzakereleri yapılmıştır. 
ve Emden petrol depolarını dört sa- lngılız estroyerlıfillerincle memnuniy~tle karşılanmak- Pari;, 20 (Radyo) -Fransız res- z• t f k••ıt • 
at mün,vehe ile bombardıman etmiş ~ •'artır. Bu mahfiller, Veygandın evvelce mi gazetesi, general Veygandın baş- ıraa a U eSI 
!erdir. 1100 rlen fazla yangın ve yük- Hasara ugradı le bu makamı işgal ettiği ve mumailf'y kumandanlığa tayini hakkındaki e-
sek infilfık bombalan atılmıştır. Bu Londra, 20 (Radyo) - · 1ngillere- hin muharelıenin cereyan etliği 'aha- mirnameyi neşretmiştir. Kara ordula. 
(;>nada müthiş bir infilak vuku bul- ııin Vutley destroyeri bombalana - n iyice tanıdığı beyan edilmektedir. l'I başkumandan].ığı ilga olunmuştur. 

Talebesi şehrimize 
gelecekler 

muş, alevler 2000 kademe kadar fır- rak h:ı•arn uğramı~tır. ;ırnretteba. A)·ni mahfill erde ha'll olan kanaata Faris, 20 (Radyo) - General Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz
lamıştır. Bombardıman tayyarelerin tından yalnız dört ki~i ölmiiştiir ~öre. hareket harbinin mlıleha "" o-ı· Ve."g r. ııd, bugiin vazifesine basl:ımış den) - Ziraat fakültesi talebesinden 
den birinde bulunan bir pilot demiş- Şimdiye kadar lngiliz destro~·erlenn- '311 Veygand dikkate şa~an b;r intibak ve harb 've ıı~zar_etinde başvekil Pol ;;ı kişilik biı: kafile İz~it, ~stanbul, 
tir ki: den ha<ara uğnyan veya batırılıır mezi)·etine maliktir. '1u mükemmel sü- Re~ ııo ıle uzuı, bır k onu~ma yapmı5- Bursa ve İzmırde meslekı tetkıkler yap 

_ İnfilak, bütün semayı 0 kadar ]ar bu sonuncu ile 13 e balifr olmu•- varinin bir ne\'İ zırhlı s;ivari kuvveti tır. mak üzere bugün Ankaradan İımite 
aydınlatmıştı ki 10 bin kadem irti- tur. Fransızların ise yalnız bir de•· ~lan motörlü fırkaları ram edeceğin- ----"* hareket etmişlerdir. 
faında en küçük bir yazıyı bile oku- troyeri batmı~tır. İki hükumetin de;;. den şüphe edilmemektedir. ' Ş k T •• k Al 
mak gayet kolay hir işti. Hamburg-!troyerleri 232 idi. Aynca inşa halin- V~ygand da tıpkı Foş gibi seri ka- e er UT - man 
da da şiddetli infilaklar vuku bul -ide 36 destroyer vardır. r:ı rlar ittihaz eden ve cüretki\rane mu- Yeni ticaret anlaşması 

hareLelere ı>:i"işen bir kumandondır. Amerikadan 7500 ton İstanbul, 20 (Hususi muhabirimiz . 
Mumaileyh takdire layık 'ükilnP- den) - Almanyanın Ankara sefare-

ti ile Veygandın cuşkuııluğunu itidale geldi ti ticaret ateşesi bugün Berlinden bu-SON DAKölKA: 
'evk eden Mareşal Petain ile birlikt~ İstanbul, 20 (Jllısusl muhabirimiz • raya gelmiştir. 
çalışmıştır. den) - Bu~ün Amerikadan bir vapur- Türkiye • Alnı anya arasında yirmı 

Mezkur mahfillerde netice olarak la 1500 t0n seker ırelmiştir. m'lyon liralık bir ticaret anlaşması 
•öyle denilmektedir. * al-di iç'n müzakerelere Ankarada de-Askeri heye • 

ıınız 
• 

Veygand, sürati başta gelen bir va- Tu·· tu·· n fı" at~erı· vam edilecektir. o. general Asım Günci üzün riya... sıf addeden en büyük tabiyerilerden _ Altın 
biridir. General büyük şeflere ve as- /stanbul tüccarlarının 

setinde Suriyeye gidec ek kerlere mahsus bütün meziyetlere mn- 23 liraya çıktı 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Veri

len bazı haberlere göre, Genelkur -
may ikinci reis; Orıreneral Asım 

Gündüzün riyasetinde bir askeri !ıe-

. . . . .d kt" H liktır. Onun bilgisi, kat'! azmi ve di· temennisi 
r_etı_mız .. Surı~ eye _gı ece ır.' .. eye - namizmi düşmanın cüretine galebe ça- İstanbul 20 (Hususi) - Tütün fi. İstanbul, 20 (Hususi muhabirimiz • 
tımız, onumuzdekı cuma gunu ak - ' d ) Alt f". t d k" · tab"" . . . lacaktır. yatlarının on beş kuruşa kadar düşme en - ın ıya ın a 1 gayn 11 

şamı Ankaıadan haıeket etmış bu - Motörlü harbin süratı Veygand gi- si üzerine Ankarada muhtelif ma • yükseliş devam etmektedir. Bir altın 
luııacaktır. bi çevik, vaziyetleri çabuk kavnyan kamlara baş vuran müstahsiller, bu 23 liraya çıkmıştır. 

1940 büdcesi 
bir kumandanı gafil avlıyamıyacaktır. vaziyetin düzeltilmesini istemişlerdir. tinin vasati 88 kuruştan tütün satmak 
Veygand, Mareşal Foşun liyakatlı bir Diğer taraftan Ankaraya giden tütün hatasına düştüğünü, evvelce tütünün 
halefidir. ihracat tacirleri de istanbula dö müş- 130 - 140 kuruşa satıldığını ticaret ve-

l:ıbrikalarını gezdi 
bııalondra, 20 (Radyo) - Türk me -
lecı·\>e gazetecilerinden mürEkkep on 
leh ı. ki§ilik heyet, bugün :M ançster 
~:ıni gezmiş, tayyare ve mühim -
;,td fabrikalarında tetkikler yapmış-
~\ ır. :ıreyet bu akşam Londraya av. Zamlardan sonra 1 247,948 lira f a z-

edecektır. ' 

Londra, 20 (Radyo) - Fransa or- !erdir. kaletine bildirmi;)lerdir. Vekillet, bu 
duları başkumandanlığına getirilen Tacirler, Parise giden inhisar heye- mesele üzerinde tetkiklere başlamıştır. 

VirJ
0

inia 
l asile 264 milyon 314, 140 liradır 

Ankara, 20 (Telefonla) - 1940 314140 liradır. 

peskopOSU b.üdcesi,_ b~g~n Büyük Millet Mecli- Memleketin müdafaasına matuf ih-
~ -ıı., tarafı 1 ind ıahifede-- sıne verılmıştır. tiyatl tedbir_ler i_?in de yü~ mily_on _ıi-
Otuzu11 • t· 1 t . t 1 b" . Büdce vergilere yapılacak zamlarla ralık ayrı bor budce tanzım edılmış-

,,~ u ıs ıma e mesı a e ını mu- ' . . . 
lt aınının olarak hariciye nazırı B. 1,247,948 lira fazlasıyl~ 264 mılyon tır. 
b UIJc göndermiş olduğu açık mektu-

ll neşretmiştir. 
ti( ~ llıektupta Amerikanın bitaraf -
hat ~nununu fesederek Almanyaye 
<u~ ~ •!An etmesi takdirinde yer yü -
~in elek; ınilletlerin hattı hareketıeri
ta• derhal değişeceği beyan olunmak 

"lr 

~1.~ktup şöyle bitiyor: 
~~ 11Yle yapıldığı takdirde korku ye 

e ilınit kaim olacaktır. 

Fransız hükiiınet · 
Harbı d a ha iyi idare edebilmek 

için Bordoya gidecek 
Bern, 20 (Radyo) - Son gelen Paristen Bordoya nakli düşünülmek. 

haberlere göre, harbi daha iyi idare tedir. Maahaza, bunun için henüz 
edebilmek için Fr.ınMZ hükumetinin, kat'i bir karar verilmiş değildir. 



!AH'FE ( 4 ) (ANADOLU) 21 Mayıs 1940 Salı 

)ar M d ·z· k k ·s t• l lzmir defterdarlığından: an ' anş enı ıne çı nıa ) ıyor ar !b.rahimEmininhakturak~ubesineolanmilliemlak~atışbede1ibvrcun 
- Enştarafı l inri sahifede - lıereyan etmekwdir. peri bu suretle bir kaç gün en·el Laon mektedir. dan dolayı Göztenfl Halit Ziya sokağında kain 15 sayılı ve 2070 lira 

!.A>ndra. 20 (Rnd) o) - Şimali Frnn Kıtaatın mütemadi med ve cezri civarına kadar ve evvelki gece Peron- Londra, 20 (Radyo) - Almanın- kıymetindeki evi vilfıyet irlare heyeti karariy]e 21 giin müddetle mil -
• a 'e Belçikadaki 'aziyet, son yirmi muharebenin meVokiini tu,yin etmeğe neye kadar ilerlemişlerdir. rııı, şimali garbideki hücum1arının bir zayedeye çıkarılmı~lır. Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi günü saat 
c or+- ı::attanberi degı .. nemiştir. Alman- imkan verıoomektcclir. Bu muazzam tank muharebe inin an en•el Man~ denizini tutmak ve bu 15 te vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 21 28 5 1813 
1 r ~fo,ej - Sen Kanten hattı üzerinde Ai ne nehrinin sol salıfünde Alman- vuku bulduğu sahanın cenubi şarkısin- uretJe Belçikadaki müttefik kuvvetle
\C ~imali garbide Kambrida taarruz,Jar Rethel mrntakasının cenubuna bir de ancak mevzii bazı hareketler kayde- rini Fransadaki kıtaattan ayırmak 
hareketi ) apmaktndırlar. Bu sabahki ı.akım müfrezeler sevk etmişlerdiı·. 1:SU- dilmektedir. Almanlar Aiıme nehri Ü· gayesini takip ettikleri anlaşılmakta
Fransız tebliğin° göre. düşmanın ileri tün bu müfrezeler gecek?yin esir edil- zerindeki bazı köprüleri baskın sure- dır. 
olları, Sen Kantinin şimnlindeki Fran ınlfıtir. tiyle elde etmek istemişlerdir. Rethel Siyasi ve askeri mahfilk!r bu kana
z kuvvetleriyle şiddetle çarpı§makta- Montmedide A1man piyad~i çok mıntakasında Almanlar iki noktada atteclirler. Fransızlar, mühim kuvvet
ır. Müttefik kunctleri, müthiş bir müthiş bir topçu hazırlığından sonra iki müfrezeyi nehrin karşı sahilin" lerle Sedan mıntakasında bazı rnevzi
ukavemet gö tcrmekte ve düşmana muazzam kütleler halinde majino hat- çıkarmağa muvaffak olmuşlar a da !eri hücumla istirdad etmişlerdir. 
rır zayiat verdirmektedir. tı istihkamlarına taarruz etmişlerdir. diğer bütün noktalarda geri püskür - Almanlarm tanklardan sonra kül-
Düşman kuvvetleri, bu cephedeki Fnkat bu t.uırruz dlişmana vudirilen tülmüşlerdir. Nehri geçmeğe muvaffak Ii piyade kuvveti evk ettikleri görül· 
ziyeti ciddi surette terakki ettire - ığır zayiatla tardedilmiştir. olan iki müfreze, kısmı külli ile irti - müştilr. Bunlar, eı:;ki şekilde dalgalar 
emiştir. Düşman Sen Kant.en civa. Ynlnız bir nokta müstesnadır. Bu batları kesilerek esir edilmi~tir. halinde tanklar geri::ıinden ierlemeğe 
nda ve şimali gnrbide tazyikine şid- noktada Almanlar bir ileri kazamatı Montmedide A1manlar bu mınta. çalışmaktadırlar. Hava kuvvetlerinin 
tle devam etmeHedir. Burada pek işgal etmeğe muvaffak olmuşlardır. kada başhyan majino hattına taarruza fevkalade miltekasif hareketi saye -
z'i bir ilerley·ş görülmüştür. Bu Diğer bütün mıntakalarda sükun başlamışlardır Bu hat, etrafı orta ce- sinde piyade hücumları ve nakliyat yüz 
phede geniş bir saha üzerinde bin- hüküm sürmektedir. ı:ıamette kazamatln çevrilmiş büyük de 80 sekteye uğratılmıştır. 
rcc ingiliz, Fransız ve Alman tank- Londra 20 (A.A.) - Beşinci kol kaleleri ihtivn eden derinliğe doğru General Veygandın seri bir taar -
rı biribirine '"aldırmaktadır. Hangi mensuplarının Hollanda vapurlariyle tertibatı havidir. Bu kazmatlar ise oto ruzla Almanları durdurması bekleni
rnfın daha mnsait bir vaziyette ol- Fransaya girmelerine mani olmak için matik ;;;iJahlarla mücehhez daha küçük yor. Fakat ~r şeyden evvel ceph<!ye 

ufku henüz anlaşılmamaktadır. icap eden tedbirler alınmıştır. Bu ge- kazamatlarla müdafaa edilmektedir. mühim kuvvetler yığmak !Azım gelmek 
Şimali şarkide En şehrinin düşman milerden bir çoğu Hollandanın istila - Almanlar piyade kütleleri ile hucum et tedir. Halbuki Sedan mıntakasına tek 
rafından işgal edildiği söyleniyor. sından beri ingiJiz limanlarına gelmek. mişlerdir. hatlı iki demiryolu ile ~vkiyat yapıl-

"'eıtanın şarkında Montmedide hakiki tedir. :\Iürettebat gemilerinden çık - Hücum ağır topçu kuYYet~rinin maktadır. Bu da istenildiği kadar as-
1njino hattına şiddetle hücum eden mamaktadırlar. Yalnız zabitlerin gil- şiddetli bombardımanı ile başlamış - keri nakliyata kafi i'elmemektedir. 
\im kuvvetleri, ağır zayiatla pi.is . nün muayyen saatlerinde karaya çık - tır. Alman piyade kıtalannın sık hü- --------------

Muhtekirler "rtülmüşlerdir. Almnnlnr, burada nlnrına müsaade edilmektedir. cum dalgaları Fransız topçularının 
rka erkaya iki taarruz yapmış, hiç Hollanda gemileri bu tahdidatı mem şiddetli bombardımanına maruz kala-
ir muvaffakıyet kazanamamışlardır. nuniyetle kabul etmekte ve bu kabil rak ağır zayiat vermişlerdir. Alman- M hk . r 

Belçikadc düşrnnn kuvvet1eri tarn- tedbirlerin Hollandadn tatbik t"dflrne- !arın bu noktada elde ettikleri yegAne a emeye verı ıyor 
fından muhasara edilmiş olmalarına miş olmasına teessüf etmekte oldukta- muvaffakıyet küçilk kazamatlardan bi- fstnnbul, 20 (Hususi muhabirimiz -
rağmen Liyej ve Namur kaleleri el'nn rını söylemektedirler. rinin zapt~dilme11i olmuştur. den) - Burada ihtikar yapan dört 
mukavemet etmektedir. Bu kalelerde- Paris, 20 (A.A.) - Alman yüksek Diğer kısımlarda Montmediden is- 'kalay tüccarı mahkemeye verilmek 0-
, i büyOk toplar, düşman nakliye kolla- kumandanlığının ordunun sol cenahını viçre hududuna kadar kayde değer bir zeredir. Bazı kumaş tüccarlan hak-
r nı ta u:mklnrdan bombardıman ede- kati neticeyi istihsale memur ettiği hadise o1mamıştır. kında da tahkikat yapılmaktadır. 

Deniz levazım satın alma komis· 
yon undan: 

1 - Mevcud kc~if, pl~n, şartname ve hususi, fenni şartnameleri mu
cibince tahmin olunan bed€li 126386,70 lira olan Heybeliadnda· 
ki deııiz harp okulu ve lise.si yemekhane ve yatakhane binası in· 
~a~mın 3 haziran 9-40 pazarte.~i günü saat 11 de kasımpaşadn de
niz levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla müIV" 
kaıııuı yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 7569 lira 33 kuruştur. 
3 - Mevcud k~şjf plan ve şartnamesi her giln 682 kuruş bedel mu· 

kabilinde mezkur komisyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede.. 

cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saattan bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkaniı~na 
makbuz mukabilinck vermeleri. 

16 21 26 31 3937/169, 

lzmir defterdarlığından: 
Hasbinin başturak şubesine olan milli emlak satış bedeli borcundnı 

dolayıhaciz edilen birinci karantina M. tramvay caddesinde kAin 
614/3 eski 628 yeni sayılı ve 4400 lira kıymetindeki evi villyet ide.re 
heyeti karariyle 21 gUn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
11 Hazir an 940 salı günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları 
ilan olunur. 21 28 5 1811 

iz mir 
ğünden: 

gümrük başmüdürlü-

T. No. Adedi Nevi Marka No. Lira K. 

207 4 Sandık K.K. V.O 8455 750 00 

Kilo G. 

486 000 

Eşyanın cins! -----Basma halin .. 
de P. menJO• k ağır zayiat verdirmektedir. şim~i git.tikçe teeyyüt etmektedir. Sam Londra, 20 (Radyo) - Röyter A- *·----

Paris, 20 (A.A.) - Havas Ajan - ~re ı:e Oıse arasınd~ 50 • 60 kilometre- jansının cephe muhabiri, muharebe Ş •kJ 84Ş8 
ından lık bır cephede faalıyette bulunan mo. sahnelerinde binlerce tankın biribiri- emJ er 108 S. ve A.A 250 00 6727 000 Çimento ve 
. As~rt vaziyet şu suretle hum.sa e- törlü kuv:·etıe: 4 ve 5 ~ırhh fırka ola- ne saldırmakta olduğunu ve motor~ze K•• •• d EB. N. E asbes tozdall 

d1lebılır: rak tahmın edılmektedır. Bu kuvvetler kuvvetlerin durmadan muharebe ettık~ OYUD e kr.ernit ve 
Sol oenabtn sevkulceyş harekat Alman taarruzlarının hedefi olan lerini kaydetmektedir. • , eterni 

("bambrninin şnrkında kıtaatımızın arp istikametinde gayretlerini sar - Londra, 20 (Radyo) - Röyter 'A- Bır vak a 242 ı Sandık AJ D. - 141 37 80 41 000 Radio rnalt 
ırılmnz mukavemeti. fetmektedirler. jansımn aslceri muharriri Fransadaki Kar~ıyakanın Şemikler köyünde ıra- 288 şişe 
Snint Guentin mıntakasında 'Alman- Ötede beride cereyan eden diğer mu harekat hakkında şöykı divor: rip bir hırsızlık vakası olmuştur. Ev- 1 00 7 500 :Yazılı resi;; 
nn garp istfkametindeki tazyikleri. harebeler görünü e göre garp i tika- Almanların Fransada yaptıkları ta- velki gün B. Yusufun sebze bahçesin - li nıukn 
Vazi et ciddi olmakla ber<levam _ metindeki umumi harekata yardım et- arruz, iki clefa hedef değiştirmiş, fıı. deki evinin kilitli kapısını kıran meç- "· rekH\JYl 

dır. Ancak yirmi dört saattan beri bü- mcğe matuf şnşırtma hareketleridir. kat şimdi gene ilk i. tiknmete dönmilş- hul şahıslar evde kimsenin bulunma - Yukarıda müfredatı yazılı eşyalar 31/5/9'0 cuma günü saat 14 <!• 
~ ük. bir tebeddül vukua gelmemiştir. Fakat Alm~n ~~nkları şi.mdi motörlü tür. Bu istikamet Pnrise doi'rudur. Fa masından istifade ederek götürdükleri a?.ık artı~a sur.etiyle satılacaktır. Bu xn~zayedeye i~tirak ede.ceki:~ 

Şımaldc, Belçfkada rnOttefiklerin Fransız ve ıngılız kıtala~ı):le karşılaş. kat Alman ileri kollarının, mesafe u- kadınlarla sabaha kadar içki içtikten yuzde 7,o hesabıyle pey akçası vermek lazımdır. Müzayedeye ıtJıtı it• 
evkulce~ş ricat.lan umumiyefle mO- ~aktadırlar. Bu uretle ıkı gündenbP.- zndığı nisbette muvaffakıyetsiıliklerl2 sonra evden bazı eşya ile bahç"deki gümrüğü yanındaki levazım ve sa tııservisi binasında yapılacaktır. ~o) 

':it ernıt dnhllın& cereyan etmekte- -rı cere~an eden zırhlı fırk~lnr ıarn~ karşılaşacağı gayet tabiidir. CMütte - tulumbanın kol ve pistonunu kırmış, cılarm komisyon~ rnüracaatlan jlin olunur. 17 46 CJ!-, 
Jır. sındakı muharebeler tanıamıyJe ycnı fik hava kuvvetlerinin düşman levazım daha bazı tahribat yapmış, savu§up GAYRI MENKUL MALLARIN AÇIK ARTIR.lfA iLANI 

İngiliz kıtaatı kendi gerilerine doğ- bir mahiy~ti haizdirler.. . . ve nakliye kollarını dağıtma plAnı, mu gitmiş~rdfr. Çeım• icra memurluiundan: Dosya No. 940/16 
ru Almanların yapmış oldukJarı taar- Otomobıllere ve motosıkletlere bındı vaffakıyetle tatbik edilmektedir. Düş· Zabıtanın, failleri meydana çıkar- ~ 
r~zlan tardetmişlerdir. rilmiş rnaklnelitllfek müfrezlerinin ht man, çok yakında bilyilk bir hezimete mak için har-ekete geçtiğini haber al- Milttan Muhammen bedeli 

Merkezde Saint Guentinln şfmalfnde mayesinde hareket eden bu tank küt· uğratılacaktır. Bunu beklemek lazım. dık. Sıra .:Mevkii Dö. Evl. Cinai Lira J{uJ1lf 
PJ:nıerce inglliz • Fransız ve A1man leleri için devamlı bir cephe ·~oktur. dır. Almanlar, henüz büyük ingiliz ve .., ._.---

!lkı arasında şiddetli bir muharebe Almanların bazı motosikLtli müfreze. Fransız kU\ ~etlerinin müthiş hücumu- ı Barbarosun Bıtraklı 3 2 Bai' 175 00 

•• E J i.i'A MR A na maruz kalmamıştır. Belçikadan Zayi 2 Baş köy. 2 o Tarla 40 oO 
~ .C-L Sinemasznda Fransnya çekilmekte olan kuvvetlerde İzmir !an'at okulundan almı, ol- 3 Baş köy. 4 S Tarla 140 oo 

Bugün matinelerinden itibaren bu cE>phedo yer alacaklardır. İngiliz duğum tasdiknameyi zayi ettim. Ye- 4 Küçük Payam. 5 1 Tarla 105 00 
Senenin sa'-·ılı şaheserlerinden 2 muazzam film birden ve Fransız makamla1·ı, cumartesi gü- nisini alacağımdan eskisinin hükmü 5 Köy yeri 4 2 Bağ 180 oO 

J Ü • d' . tte d h b" 2 oo TtlRKÇE SÔZL(J n ne naztıran şım ı vazıye a a u- olmadığını ilan ederim. 6 A9aiı alan. 1 3 Bağ 6 

DOKTORU 
yilk bir selah görmektedirler. Maama- İzmir karşıyaka 1879 No. lu sokak 7 Atağı alan 1 O Tarla 20 oO 
fih vaziyet clddh·etini muhafaza et · 8 Aşağı alan. 7 2 Bağ 300 OO 

~ 3 No. lu hanede Ahmed o~lu Kani 
1 0 

B w 60 oo 
9 Köy altı ag 

10 Köy altı. 4 O Tarla 60 00 
Fi 

OL!\ • R HARDİ'nin yalnız eılarak ilk ve son ç.evirdiği kahkaha şaheseri 
FRANSIZCA ~ÖZLÜ Zayi 

Yalçın tepe 

iz mir belediyeıinden : 
11 ,Köy altı. 5 O Tarla 75 oo 
--~~-~--~~~-~~--~~--------~~--___...,, 

ONSUZ AŞK 
İzmir ikinci muhabere a1ayı 1 nci 

tabur 1 nci bölOğUnden aldtğım ter
his vesikrımı zayi ettim. Ye!lislni ala
cağımdan eski inin hükmü yoktur. 

Garaj santral bahçesi içindeki 4 Açık artırma ile paraya çevrilme- 11ndan hariç kalırlar • • ış 
sayılı deponun bir sene müddetle ki- !i istenilen yukarıda miktar cins 4 - Gösterilen günde artırnııı~:ırıi 
raya verilmesi işi yazı işleri mUdtır- ve kıymeti muhammeneleri yazılı 11 tirak edenler artırma şartnaın ıııııf Büyük Vals filmini yaşatan Loui e Rainer ile Paulette Goddardın 

yarnthklan §ahane dram 
:~yrıra Metro jrrnnlde en yeni harp ve dilnya haberler! .......................... .. ................................................................................ .. 

Se. !lslar hergtin: Fil doktoru 1 4,30, 8 de 
Sonsuz aşk 2,30, 6, 9,30 da baı;lar 

Curnart('Sİ, pazar sant 11 de, her gün 1 de ucuz HALK matinesi 

~ -

rreıefon TA Y YARE ·~si'~~~;·~""'d:~·~ 3646 ,, ............................ .. 
Bu gün iki güzel film birden 

1: B nden Mes'ut Kim Var 
Tito Schıpao'nun ölmez bir eseri 

2 : Tehlikeli Kadın cBüyük Caıuı Filmi• 

Oynıyanlar: TALA BİRELL- CESAR ROMERO 
Ayrıca EKLER JURNAL No. 14 Son dünya hadisatı 

Oyun ıaatları: Benden Mesud Kim Var: S, 6, 9 
Tehlikeli Kadın: 4,30, 7,30, 10,30 

Pazar gU ü 1,30 da Tehlikeli kadınla başlar 

nere-. 

Bugün Kültürpark Sinemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

KOçOklerin seYdiği, büyüklerin takdir ettiği büyük sanatkAr 
Şirley Temple 

EN SON TEMSiL/ 

Sokak Kızı 
Filminde iki snnt sizi güldilrccek ve eğlendirecektir. Büyük bir aşkın 

romanı olan bu film Ulyık olduğu alakayı kazanacaktır 
-AYRICA-

Aristokratlar Kulübü 
ARMAND BERNARIN en giizel temsili 

İliivctcn Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 
Seanslar Sokak kızı 3,30-7,15, Aristokratla\· kulübü 5-8,45 de 

)foğla viliiyeti ::Mil as kazası nur -
gaz 1\1. Hane 206 323 doğumln 

halen Buranın taht:ılı köyllndc 55 
numaralı evde mukim Mehmed oğ
lu Hasan Tranpetçi 

okumuş ve lüzumlu malOmat ~q 11d 
Hiğündeki şartnamesi veçhiie bir ay parça gayri menkulündeki 64 sehim ve bunları tamamen kabul etını. 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. itibariyle l6 sehim hi!'.seyi §ayinsı ve itibar olunurlar. ,ft1 
Muhammen bedeli 70 lira muvakkat Barbaroıtan ölü Şaban karısı ve G - Tayin edilen zamandll g ıır• 

Mustafa kızı Eminenin Barbar?stan menkul ilç defa .baiırıld.ıktan As~c~~ 
teminatı 5 lira 26 kuruştur. Taliple- bakkal Hüseyin Gürlere olan 213 en çok artıra~a ıhale edılir. Prt1etıfl 
rin, 24-5-940 cuma gilnü saat 16 ya . ıırtırma bedelı muhammen kıy '\'' 

Iıra borcundan dolayı açık artırma- il d t . b 1 . bulmaz ve. 
kadar haftanın pazarteıi, çarşamba, Y z e ye mı~ eş nı ·ııııif 

ya çıkarılmıştır. •ayri menkul ile temin edı • 
7 yı· hı·s·e seneJı• cuma günleri teminatı iş bankasına Art 1 w • ç m • f .. Jıı" L a .a ırmanm yapı acagı yer· •i e alacaklarının mecmu undan 1 "' (l!l 

Tasfiye halinde U~ak terakki zi - yatırarak makbuzlariyle enc-Umene hUkftmet konağında icra dairesidir. çıkmazsa en çok artıranın taa~h~JI 
raat Türk anonim şirketinden 2 No. müracaatları. Birinci artırma 19-6-940 çarşam - baki kalmak üzere artırma 16 b. ~ 811t--
lu zabıtai belediye kumseri Remzi 30 8 ll5 21 ba günü saat 1' te talip zuhur etme- dana temdid ve 15 ci gilnO !:!Yn; s11,.tıf 
namına ve beheri ikişer lira kıyme. 7 • diği takdirde ikinci artırma on bet te yapılacak artırmada, bı:;del 0ıııo 
tinde 4646 ve 4485 numara ile ka _ Layı gün temdit edilmekle yani 4-7-940 tstiyenin alaca~ına rUchıını nlcıll 
yıth altı adet esas hisse senedimi za- Ürküp askerlik şubesinden almı~ perşembe ıaat 14 de ayni yerde icra diğer alacııklıların o gayri rn:c111t.l' 
yi ettiğimden uquli dairesinde mua - olduğum vesikamı kaybettim. Yeni - edileceğini. ile temin edilmiş kalackakln~u;ıe e.0 

· · l y d k' · . . 1 İ b · k 11 · 1. undan faz laya çı ma şa btf mele vapılmaktn olduğundan kimin sını a acagım an eı ısının hükmU - O u gayrı men u erm aı ır- d'l' Bö"le 
. rt · 17 5 940 t 'h · d çok artırana ihale e ı ır. " şt 

tarafından bulunursa hükmü olma - yoİktu~. ~a şa namesı - :1 Ç arı ın. en bedel elde edilmezse ihale yapılaJYl 
dığ'ı ilAn olunur. zmır memleket hastanesinde mils ıtıbar<!n 940/76 ı e e~me ıcra . 

t hd 317 t llutlu · d · · · 1 da h ve satıt talebı düşer. '"". İzmir belediye zabıtası eski komi- a em eve mUtevellı aıresının muayyen numaraı n er d' ıne ıı•'" 
seri Remzi özok o~ullarındnn Memiş oğlu Hasan kesin görebilmesi için açıktır. İIAn- 6 - Gay_rl menk~ ~en •

1
: veril~fl 

A k hisar be~edigesin ien: 
Akhisar hükOmet caddes.lnin bakiye 6984 liralık beton inşası işi müna

kasaya çıkarılmıştır. 
:Mayıs ayının 27 inci pazartesi gilnü belediyede müte~kkil encüme

ne snnt on bcıete bu gibi i§leri yaptıklarına dair resmi vesaiki olanların 
)'Üzde 7,5 teminat ve 2490 sayılı kanunun emrettiği şekilde ve kapalı zarf 
usulü ile mOracaatları ve buna ait keşif ve şP.rtnamenin belediye fen dai-
resinde görilkbileceği ilAn olunur. 14 17 21 2-' 1691 

lzmir defterdarlığından: 
Sabık polis müdUrU ölU cemilin köyler serviıine millt eml&k ııatış bedeli 

borcundan dola~·ı Cumaovası köyünde kain 3 hektar 21 arşın 65 metre 
\'e 2578 lira 20 kuruş kıv~'tlndek! bağ vilayet idare heyeti kararlyle 
21 gUn maddetle müzayedeye çıkarılmıotır. 

Tnlipler!n 11 Haziran !>40 salı i'Unü saat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 21 28 5 1812 

da yazılı olanlardan fazla malOmat le olunan. kımse der a ve) c:e ;?ıs~ 
mühlet içınde par&)'l verınezy Jl e'· 

almak iatlyenler işbu şartnıımeye ve karan f esholunarak kendisinde 'Jll• 
76 dosya numara!liyle memu - -.•el en yüksı>k teklifte bulunan :ıcı ~-
r iyetimiz emilracaat etmeleri. arzetmi~ oldu ~u bedelle ıılınıtl' 

A . . k . . }c se • • ve'}'tl 2 - rtırmaya ıştıra ıçın yu ıv razı olursa ona, razı olmn.z oddet· 
rıda yazılı kıymetin % 7,6 nisbetinde lunmazsa hemen on beş gün :artırtı' 
PW veya mi1lt bir bankanın teminat le artırmaya çıkarılır en ço ndll~I 
mektubu tevdi edilecektir (124) na ihale edilir. İki ihale n;;ıs5ı tıı> 

Ü l • in /O f' 3 - İpotek sahib: alacakhlarln fark ve &'eçen &' n. er ıç d''hf!Y zııt1', 
• Y • hesap olunacak faız ve lıs akSl. 

dıger allkadarlann ve ırtlf ak hakkı lar Jlyrıca hUkme hacet kalın t }ısıl 
H h iplerinln gayri menkul Uzer lnde- zın memuriyetimizce alıcıdnil ıı . 
ki haklarını hususile faiı ve masrafa olunur. !ttadde (138) d göstefl' 
dair olan iddialarını lJbU nan tari - Gayri menkulUn yukarı a rlhirı ' 
hinden itibaren yirmi giln içinde ev- len 19-6-940 ve 4.7 .. 94~ t~ıısıııd' 
rakı mUsblteleriyle birlikte memuri- de Çeşme icra memurlugu 0 a 111rt• 
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak- işbu il!n ve i'Österilen nrtırllll]ill o· 
si halde hakları tapu siciliyle nbit namesi dairealnde satılacaiı 
olm~dık~a ıatı~ bedelinin parlaıma - lunur. 
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~Yıa 1940 Salı (ANADOLU) Sahife S 

ana Ödemiş • • 
nızamnamesı ipçiler • • 

cemıyetı 
•• "~12 sayılı cemiyetler kanununun verdiği haklar dahilinde şalıııl 
hı~ bir kazanç maksadı gütmemek üzere aşaK'ıdaki şekilde bir ce
llı;yet kurulmuştur. 

' Ctmiyetin ana nizamnamesi: 
' C'~ıniyetin adı: Ödemiş ipçiler cemiyetidir. Merkezi Ödemişte İs

ll!et İnönü cadde•inde (3) numaralı binadır. Toplantı yeri ticaret 
ı v, ıanayi odasıdır. 
' ~miyetin mevzu ve g-ayesi: Esnafın manen ve maddeten yüksel

nıe ine çalı11mak işsiz kalanlara iş bulmak ve düçarı felaket ve 
fthü zaruret veya maluliyeti hasebiyle icrayı sanat edemiyecek 
Ur.:cede muhtacı muavenet olanlara yardımda bulunmak ve bikes 
kalan esnaf çocuklarının tahsillerini tamamlatmak ve bunları bir 
•anata vererek yetiştirmek ve bu suretle memlekete hayırlı hizmet 
etme](. 

~ü .. ssis azalu: Türkiye cumhuriyeti tabiiyetin den; 
Türkmen mahallesinin İshak oğ)u sokağında 53 numarada mukim 
ipçi ve tütüncü İsmail Hakkı Ökenel, 
'I'Urkmen mahallesinin Kabar oğlu so~ğıııda 72 numarada mukim 
ip~; Ali Adıktı, 
Türkmen mahallesinin Kabar oğlu sokağında 78 numarada mukim 
iıx;; ve tüccar Mehmed Süngün, 
!ürkmen mahallesinin Kabar oğlu sokağında 57 numarada mukim 
ıpçi 1sma.il Boylu, 
!iirkmen mahallesinin Kabar ojilu sokağında 80 numarada mukim 
ıPçi Ali Süngün. 

: Cemiyete girmek için şartlar: 
: Cemieyte airmek için Türk olmak, 
' On ıekiı yaşını bitirmiş bulunmak. 
' liukuku medeniyeden iskat edllmiş olmamak, 
' İp Yapmajiı bilmek ve bildiiine dair cemiyetten hüviyet cüzdanı 

atmak, 

' :Nizamname hilkttmlerine tamamen kabul ve isteklerine taahhüd 
•ıılemek. 

~miyetten çıkan ve çıkarılan azalardan tekl'l\r airmek htiyen!er 
Vuku bulduğu takdirde emaııli gibi aidat vermeği taahhUd eden-

' ler idare heyeti karariyle kayıt ve kabul olunurlar. 
, C.nıiyetten çıkmak için aranan şartlar: 

l{fç bir hak talep etmemek şartiyle her aza oemlyetten isteğiyle çı
kabilir. 

' '" "ızamname hilkilmlerine ademi kabul edenler. 
~ İı>çiJik sanatını terkle sair bir işle lıtııı:al eden'k!r. 
, ~iri birini takiben Uç içtimada bulunmıyan heyeti idare azaları. 

şbu nizamnamede a-öıterilen iplerin uzunluk ve ağırlıklarında ek
•lldik YaPlln ve üç defa mahkemeye sevk edjlen azalar. 
İdare heyeti kararı ile cemiyetten çıkarılır. Gerek arausµ ile 9ılcan 
va heyeti idarece çıkarılan azalar, cemiyetten hiç bir suretle hak 

, talep edemezler. 
, Cemiyetin *ubesi yo)(tur. 

lıınumı heyetin davet tarzı, umumt heyet cemiyetler kanununda ya
zıtı ahkllmdan mada içtima gününden en az Uç giln evvel şehir ho
Ptrlosiyle ilan edilmekle beral>er cemiyet binasının kapısına siyah 
tahtaya yazılmak suretiyle umum azaya duyurulur. 
llıııumt heyet idare heyetinin daveti üzerine her iki yılda bir ~Is 
eqlJdiil ayın ilk haftasınd11 mutad içtimaını yaı;ıar. 
İdare heyeti lilzum gördüğü takdirde umumi heyeti fevkalllde içti
'.11aa davet eder. Cemiyet azaaının en ıız ı,,şte birinin talebiyle 
1dare heyeti umumi heyeti içtimaa davet eder. 

, ~im a-lzll ve rey uıulil ile yapılır. 
Jıııumı heyetin vazifeleri: 
~dare ve mttrakabe heyetlerinin raporlarını ve tekll!lerinl tet -

, ik ve lntııç eder. 
, ÇeTrıiyeliin büdcesini tetkik ve kabul eder. 

tabında cemiyetin feshine karar verir. 
, <l~re ve muukabe heyletlerini ı~r. 

1
, llıııumı heyet aşağıda yazılı hususlara karar ~rir: 

· Ana nizamnamesinin değiştirlllll'.lSi, 
, ~enplşrın tetkiki, 
, Udcenin tasdiki 
', C:ınıyetln feshi, 

~muml heyet reisi veya vekili yoksa idare heyeti reial tarafından 
\çılacak içtima nisabı anlaıılmak üzere yoklama yapıldıktan tonra 
•z• arasından bir re!• ile bir reis vekili ve lüzumu kadar kAtip 
içilir. İçtima seçilen reis veya -..ekili tarafında11 idıor• olunur. 
alııt ve ya~ı işlerini katipler idare eder. 

llınumt heyetin müzakere zabıtları da karar gibi yazılarak ayni 
, l~retı, imza edilir ~ saklanır. 

T.:ınıımı heyette alınan kararlar, azalan cemiyet binasında uıl
ıııb a.k ıuretiyle başkalarına posta vasıtsiyle ve tahhütlü nıektııpla 
llıdirillr. 

~tııumı heyet içtiınaında idare heı>etine seçileçek azıının hilviyet
erıyJe ana nizamnamedP yapılacak değişikliklerin bir hatta için
:• hymakaınlık ıoılc mına ve ticıret qd sınıı. bildirilmeşi ınec-
Utidir 

lı . 
~ ıııumı heyet azalarını cemiyete müteallik işlerde idare heyeti 
İ llısil eder. 

1
:are heyeti umunıt heyetin aralarındıın seçeceiti (altı) kiı!den 
&rettir. Yeni i.dııre heyeti seçimi muwakıp heınen içtima edeJ'l!k 

'taiarınd n biriııini reisliğe, birisini reiı vekillil!'ine itimada ta
~·-n bir aıayı vezııedarlıta ve 9lclukça her çeşit işten ınlııyan bir 

'·,t l~~yı c.Ja u•tıı b ıılılia seçer. l\iltip heyeti id!lreden ve hariçten ıle 
İulıariçt n oldujiu talcdirde reylere hakkı yoktur. 

I
~ h.yıti Niııiııin okur yazar olmaaı li:umdır. 

~@lii' Dbt.A~K\ OLLAkf1'DAN . 1 
ôıı K'ralık depo 
~ · t. ! 111ci işlemt komisyonundan: 
'•tıcakta Şehitler - Yad:gar sokağında 13 A. kapı ve 27 harita ~o. 

.%ıı üç ~ene müddetle kiraya verilmesine 30 mayıs 940 perşembe 
't •t on birde ihale edilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. üç 
~ llıuh~ınmen \<Irası 7350 lira, muvakkat teminatı 551 lira 25 ku-
1t)t Ş•rtııameşl Alsancakta !şletme kaleminde görülebil!r. İsteklilerin 
ıı~ ıı "•kitt Alaancakta işletme binasındaki komisyoni gelmeler! 

t;u··· bubat 14 17 21 23 171' 

~l ve un nakliyatına 
~·b tenzilat 
ı.,;~<>lları umum mUdUrlUiün den: 
1~ ~ tun ve diğer zllhlrelere mahsus 9 no. lu tarife üzerinden bubu, ~t: nakl!yatına ayrıca tenzilat yapılmıştır. 
1-tı~ııı bazı müna'iebetlere a't ücretleri değiştirilmiştir. Bu husus
~~, e 16.5.940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla ta!silllt 

fonıa~a müracaat edllmeliair. 19 21 2S 2384-1788 

1
20 - İdar~ heyeliniıı rnıifeleri: 

A - He~·eti umumiye içtimalarından evvel azaları davet etmek, 
1 'a - T.:mumi heyetlerde takdimi lazım gelen cemiyetin varidat ve sar

fiylltına ait hesap hülasa raporlarını hazırlamak, 
C - Ruznameyi hazırlamak. 

21 - Cemiyet idare heyeti altı zattaıı fazla ve dört kişiden az olamaz. 
Bu heyet kendi azasından bir veya bir kaçına da icabında temsil 
ııelahiyeti verebilir. 
İdare heyeti h<'r yıl o yıl içinde olan muameleleri, hesaplan ve ge
lecek yıla alt büdceyi umumi heyetin tasdikine arzetmeğe mec -
burdur. Ancak cemiyetin seçimi iki sene olduğuna göre yukarı 
maddedeki mecburiyeti geçen ve gelecek içtima devresine ait ol
mak üzere ifa eyler. 

22 - İdare heyeti azalarından her hangi bir sebep dolayısiyle vazifeden 
ayrılan vuku bulduliu takdirde bunun yerine seçimde eksik rey 
alan yedek azalardan biri a-eçiritir. Bunun için asit kadar yedek 
aza seçilmesi Jazımılır. 

23 - İdare heyeti reis ve azalarının her birinin vazifeleri: 
A - Reisin vazifesi: idare heyeti azalarıııı her hafta toplantıya davet 

et1HBk. KonueulmASını evvelce hazırladığı şeyleri konuşmak, aza
lar ile katibin, veznedarın vazifelerini nizamnameye uygun olarak 
yapmalarına nezaret etmek, gerek idare heyeti ve gerekse umumi 
heyet toplantılarında her şeyi hazırlamak ve hazırlatmak ııerek 
idare heyeti azalarının ve gerekse veznedar ile katibin vazifele -
rinde vaki olacak her hangi bir kanunsuzluğa karşı. takibat yap
mak ve yaptırmak reisin vazifesidir. 

i - Azaların vazifesi reisin vazifeden mütevellit her davetine icabet 
etmek bir hafta ve daha fazla hariçte kalacak ise reisten izin al
ınıık her hangi qir mazeretinden dola)'l içtimada bulunamıyacak 
ise reisi haberdar etmek idare heyeti reisinin kendilerine verece
ği vuaifi talimat dairesinde görmek. 

C - Veznedarın vazifesi: Her türlü evrakı sarf iyeyi muhafaza etmeğe 
mecbur ve kaybolmasından mesuldür. Heyeti umumiyenln içti -
maında takdimi Jllzım a-elen pilanço ile varidat ve sarfiyatını gös-'.~ -
teren huUlsa raporunu hazırlamağa ve talep vukuunda sarfiyata' 
ait evrakı mUsbiteyi göstermeğe mecburdur. Katip tarafından 

T~hsil edilecek aidat ve icar bedelini vesair hasılata ait paralarının 
noksanlanmasından mesuldür. Sarfiyatı reisin emri ve ticaret o
dasının tasdikiyle yapacağından yanında (elli) lira kadar n11kit 
para bulundurabilir. Bunun harice ödünç verilmesi veya kendi-
~i tarafından şahsi ihtiyacatına sarfedilmesi yasaktır. Aksi h11l-
de hakkında kanuni takibat yapılır. Veznedarın yanında, tahsilllt 
yapıldıkta fazlalaşacak paraların elli liradan fazlasını cemiyet na
mına bankaya yatıracak ve mukabilinde makbuz alacaktır. Bunun 
için veznedarın cemiyete bin liralık bir kefil göstermesi Jllzımdır. 

I) - Usta başının vazifesi: İşbu nizamnamede işlenmiş iplerin uzun
luk ve ağırlıklarım satışa çıkarılan her nevi ipte araması eksiklik 
vukuunda bu ip sahibi hakkında sahtekarlık muamelesi yapılmak 
üzere idare heyetine teslim etmesi ve eksik işlenmiş iplerin satış
tan geri bırakılması hususu usta başına aittir. 

E: - Katibin vazifesi: Esnaftan toplayacağı aidat ve müstecirlerden 
alacağı icar bedellerine ait mebııliği makbuz mukablllnde alması 
ve her üç günde veya haftada bir veznedara senet mukabili ver. 
mesi ve bilumum defatir ve kuyudatı muntazam bir 1Ckllde tut
ması mecburidir. Katip tahsil ettiği paralal'dan maaşınıı mah~up 
edilmek Uzere hiç bir para alamaz. l\faaşından alac;ığı bile qlaa 
reisin müsaadesiyle maaş bordrosunu tanzim eder ve imzaladık
tan sonra ticaret odasınca da tasdik ettirilerek veznedardan alır. 

24 -
Maaşına mahsuben hususi surette para alınması yasaktır. 
Cemiyetin kırtasiye, tenvir ve teshin masrafarı ile harcırah ve 
maaşatının vesair masraflarının sarf evraklarının odaca tasdi-
kinden sonra muhteviyatı veznedarca ödenecek ve masraf kayde
dilecektir. 

)!5 - Cemiyetin feshi halinde mevcud mal ve nakit paraları ve alacakla
riyle borçları mevcud azaya mütesaviyen tabim edilir. Bu cihet 
hükOmete ve tiçaret ve sanayi odasına da bildirilir. Ve bu ii için 
umumi heyetin ekseriyetinin arzusu şarttır. 

26 - lllare heyeti 3512 sayılı cemiyetler kanununda yazılı defterleri tu
tacaktır. llfoamelatının iktizasınca bazı hususi defter de tutal)ilir. 

27 - Cemiyet tahsilatını dip koçanlı ve müselsel numaralı makbuz mu
kabilinde alacak ve sarfiyatı dahi senet mukabilinde yapacal\tır. 

28 - Yeni idare heyeti eski heyetten en geç bir hafta içinde cemiyete ait 
bütün hesatıat ve demirbaş eşyayı tesellüme haklıdır. Bu h~susta 
şahsi işlerin çokluğu mazeret sayılama .. 

29 - İdare heyeti kararlarında mevcud azaların yarısından fazlasının 
kabul etmesi şarttır. Ekseriyet hasıl olmazsa o iş geri kalır. Bir 
işe aEaların yarısı ister yarısı istemezse reisin bulunduğu taraf 
kazanır, 

30 - Cemiyet azaları 11yda (yirmiiCr) kuruş aidat vermeğe mükel -
leftir. Bu para büdcenin tanzimi sırasında varidat ile sıırfiyat 

karşılaştırıldıkta hasılatın sarfiyatı ödemediği takdirde idare he
yeti kl\rariyle artırılabilir. Aidat miktarının azanın kl\zancı üze
rind~n tenzil veya ilavesine idare heyeti selahiyetlidir. 

31 - Cemiyetin bankadaki parasının kısmen veya tamamen alınması 
cemiyetin resmi mührü ve idare heyetinin kararı ve ticııret ve sa
nayi odasının muvafakatiyle mümkündür. Bu yolda muamelesi ya
pılmış olan parayı bankadan veznedar ile katip imza ve mülıi!rle.. 
rl ile alabileceklerdir. 

ss -

~4 -

36 

37, -

38 -

S9 -

Cemiyetin bankadaki parasının ticaret veya bir işte kullıınılmaaı 
veyahud meblağı mezkür ile bir ticarethane küşadı cemiyetler ka-
nununa uygun olmadığı cihetle imkansızdır. 
Cemiyetin idare heyeti reisi ve reis vekiliyle veznedar ve usta ba
şısiyle azalarının ücretleri yoktur. Yalnız klltibe münasip ve yete-
cek maaş verilecektir. Katibin maaşşının tayini, tenzil veya art
ması idare heyetine aittir. 
Cemiyetin nizamnamesinin tamamen tatbiki için nahiye ve köy
lere ııönderilecek azalara münasip harcırah verilmesi ve bu hu -
susta gidil;,cek yerin mesafesine ve nakil vasıtasınııı ücretine gö
re takdiri harcırah id;ıre heyetine aittir. 
Kfltip vesair kim•elerin tayin ve azilleri idare heyetinin kararı ve 
ticaret odasının tasdikine bağlıdır. 
Cemiyet oturduğu bina•ından mada gayri menkullere tasarruf e
demez. Bağışlama ve vasiyet suretiyle uhdesine intikal edecek 
gayri menkulleri hükumetin müsaadesiyle paraya 9evirmeğe mec
burdur. 
İp pazarı binasında gaz, benzin, kendir veya barut gibi yana-ın 

çıkarıcı maddelerin bulundurulması ve her nevi esleha konması 
yasaktır. 

Cemiyetin aidat ve icar bedellerine vesair matlubatımn tahsila
tında müşkillat görüldüğü takdirde idare heyeti karariyle üç mis
line iblağ ve icraen tahsil olunur. 
Cemiyetin varidatı ve he•apları umumi heyetçe seçilecek iki kişi
lik bir heyet tarafından teftiş ye müraka\ıe edilir. :\fürakabe heye. 
ti en az yılda bir defa murakabesini yapar. Her yılın hesaplarını 

140 -
ayrı ayrı mııtad içtimalartla umuıııi heyete arzetier. 
Cemiyete ait binanın ıialıiliml.e icııra verilen J.eş serKi yeri: ller 
;;.,ne ikinci k8nuıı ayının biriııci günü ihale edflmek üzere H M 
gün evvel ilan edilir. ._ 

41 İnşaat ve tamirat için yirmi beş Türk lirasını geçen ma~rafrartll!i 
komisyon teşkili ve münakasa lazımdır. Bu komiayoıı idare Jw,y.e.. 

tinden olacaktır. 
42 - Cemiyet binasının bir numaralı sergisini kiralıyan şahsın, ipçile

rin cumartesi günü satamadıkları mallarını muhafazaya mecbur 
ve zayiinden ınesul bulunduğu cihetle bu müstecirin idare h<!yeti
ne bin liralık bir kefil vermesi lazımdır. Diğer sergi'k!r yal:ınz c•
martesi günleri açacaklarından bunlardan kefil araıımaz. 

43 - İpçi esnafı olup bir hanede oturan baba oğul, ana oğul ve kar • 
deşlerin sofraları ve kazaııcları ayrı ayrı olduğu müddetçe hepsi
nin aza olarak kaydolmaları ve aidat vermeleri icabeder. Kazan
cı ve sofrası bir olanlardan yalnız aile reisinin kaydı aranır. r 
Bir hanede otur11n iki kiracı d;ı. ayrı ayrı kaydolunacak ve aiclat 
verecektir. 

44 - İpçi esnafının işliyecei'i ip çe§itlerinin aşağıdaki cetvele göre it
lemesi uzunluk ve ağırlıkl11rının bu ölçüye ayqen uydurulması l&
zımdır. 

İpin cinsi 
İki kiloluk 
Bir buçuk kiloluk 
Beş yüzl\ik 
Kiloluk 
Üç yüzlük 
Yarım kiloluk 
Yüzlük veya yatırma 
Yularlık silinmiş aynAlı tam boy 
tımı9kı 

Silinınit yularhk !!eyrıı.nna• tı • 
mışkı 

Silinmımif tam boy tımıtkı 
Silinmiı veya silinmemiş orta bQY 
tımışkı 
SilinfI!iŞ veya silinmemiş ufak tı
mışkı 

Silinmiş veya silinmemiş uçkurluk 
veya çankipl 

Uzunluiiu 
Metre S. 

32 00 
so 00 

25 00 
20 50 
16 
12 
Q'l 

17 

lfi 

11 
08 

07 

6 

00 
&O 
00 
00 

00 

30 
40 

OQ 

00 

Üç yüz!Uk kayışı 1~ 00 
Yarımlık kayışı 22 OQ 
Dört iteli kayış • 17 50 
Orta veya (Seyrannas kayışı) 12 50 
Ufak merkep çilbiri lQ 00 
Denk (kilo) sicimi l7 00 

Aiırlıiı 
Kilo Gr. 

2 000 
1 60Q 

1 090 
o 800 
o 600 
o 400 
o 200 
a 6011 

1 ~ 

2 00-0 
1 500 

1 000 

o '" 
5 100 
3 600 
2 000 
1 QOO 
o 500 
1 000 

45 - İpçi esnafınııı yukarıdaki cetvel üı:erina işliyecejii io{ılerinin bil
kilm ve siliminden eonraki uzunlı.ık ve aiırhklıı.rı aşaiıdaki cetvele 
uvacaktır. 

İpin çeşidi 
lkl k.lloluk 

ıı "' "' "' ~~ 

:ı 

Alırlık 

~ 
E 
" iöi ... 
"' 

.:ı ooo 

Uzunluk 

~ ~ 
~ ~ 

llÜŞÜNCELER 
2l 000 Birinci n~vi 

dört ileli ve 
kendir<illn 

icabın<!& Uç 

Bir buçuk kil9luk 

'Beş yüzlük 

Kiloluk 

l 
l 

1 

1 500 

ı QQO 

o 800 

20 OQO 
17 000 

14 000 

ile yapılır 
:au dahi 
Birinci nevi kendirl•n 
üç ile 
Her nevi kendirden S ileli 
Bu dahi Üg yüzlük 

!Yarım kilQluk 
Yüzlük (yatırma) 

Silinmiş yularlık 

1 
1 
1 

o 600 
o 400 
o 200 

11 000 
9 000 Bu dahi 
5 000 Bu <lahi 

' aynalı tam boy 
tımışkı 

Silinmiş yularlık sey
rannas tımışkı 
Silinmedik tam boy 
tımışkı 

Silinmiş ve ııilinme. 
m~dik orta bqy 
tımışkı 
Silinmiş ve silinmemiş 
ufak tımışkı 
Silinmiş vesitinme
miş uçkurluk 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

o 2 500 

o 1 750 

o l 500 

o 1 000 

o l 000 

o o 400 

Birinci nevi kendirden 
13 000 iki ileli 

11 000 Bu dahi 
Birinci v;ı ikinci nevi kea.. 

9 OQO (lirden iki il~li ola~utır. 

G 000 l!er nevi kendirden 2 ileli 
Birinci ve ikinci nevi ken-

5 ooo dlrden iki !leli olacaktır. 

4 000 Bu dahi 
1 
(çarık ipi) 

Birinci ve ikinci nevi ken
dirden dört ileli olacak. 

Bu dahi 

1 

Üç yüzlük kayışı 
Yarımlık kayışı 

Dört ileli kayış 

Battal ( Clıı.I kayışı) 
Seyrıı,nnas (orta 
ka)'lı) 

1 
1 
1 

1 

o 
o 
o 

o 

5 
3 
2 

1 

100 
1)00 
000 

280 

5 000 
4 000 
2 060 

2 040 

Bu dahi 
Biriııci ve ikinci nevi ke( 
dirden Uç ileli olacaktır, 

1 
Ufak merkep çil biri 

1 
1 

o 
o 

1 
o 

000 
500 

2 000 
1 070 

Bu dahi 
Bu dahi 
Her nevi kendirden ve fa
kl\t sağlam olanlardan üç 

1 O 1 000 15 000 ileli olmak şartlyle (16) 
çilesi bir kilo gelmesi ll
zımdır. 

·.Denk veyahud kilo 
sicimi 

146 -

47 -

48 -

49 -

50 

YuJı;ırıcln gösterilen ip nevilerinden başka yular çeşitleri, ka -
panca sicimi. ip köstek, ip paça, süpürge Jpi, hamut kayışı ve hay
vıın yüsüli:ü ile iki kiloluktan yukarı olan ipler alıcı ve satıcının 

arzu ettiğ:i uzunluk ve ağırlıkta işlemek ve işlettirmek serbest!r, / 
Kullanmak için hususi yııpılıın siparişlerde piyasa görmemek şar-, ı 

tiyle müşterinin arzu ettiği uzunluk ve ağırlıktıı ip yapınak he- ' 
yeti idarenin müsaadesiyle mümkündür. t • 

Kendir bağlarını bağlamak içiıı imal edilen bajirık ipleri yarım 
kiloluktan iki kjloluğa kadar yukarıda ııösterilen uzunluk ve aiJır• 
Jıkta olması va üç ileli olarak yapılmı.•ı şarttır. Bu huaus kontro
la tabidir. 
İşlediği jglercle boyunda kısalık ve ağırlığında noksanlıjiı görülen 
ipçiler idare heyetinin tutacağı zabıt varakası ile mahkemeye sevk 
edilir ve sahteJıarlık ceaaııı ile cezalandırılır. 
Gerek pazarda ve gerekse aair yerlerde •atılmış iplerin her halde 
muayene Ye kontrol yapılmMı şarttır, Muayenesi yapılmadan sa
tılmı iplerin h!lber alırıarak muayeneAi ~·upıldıl<ta eksiklik tu • 
tıılur•a hem satıcı ve hem de alıcı haklarında sahtekarlık mua -
meleili yııpılır ak*ik iple birlikte tutulan labıt varakasiyle berıı • 

- IıUl{eıı sahifeyi çevirinµ -
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• Iukellefın ndı ve Santa ve Ticaret matrahı vergisi 
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Lira K. Lira K. Lira K. 
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verginin Verginin 
nevi 

senesi 

kazanç 1936 
kazanç 1937 
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İhbarnameuin 

Cilt • aralı 
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6 
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tin \ e unvanı ıle tıcnret gah adresi yazılı mükellef namına muhtelif yıllar için tarholuııan Yergiler ismi hizasında gösterilmiştir. Bn mükellefin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulunduğu tesbit ediJ-
, ... ı ha~abiyle ilan tarihini takip eden gi.iııd{'n itibaren mezkur vergile:e 30 gün içinde itira;ı; hakkı olduğu 3692 sayılı kanunun 5 inci maddesine -----------~----------------=--..,-;-=:--...:_....::..;,....::..:.:.:_;...:..:...:~.:.:.:.:-;;.:;:.:.:=..::....:.=:...:.:.::::.:...:.:,::::::_::_.:~~~~~~.:_::is~tin .ıden tebliğ m a 

1rnmı na knim olmak üzere ilan olunur:._--.:.. [ L A N Akhisar belediyesinden: r·; .................................................... : ............................. ; ......... " .. -···"g 

r 

r n nazarı 
• 

atı ne 
z ·r · cir ve üzüm T. S. Koope· 

if eri o:rliğinden: .. 
b · tun memleketimizin GOZTAŞI 

· cıı 1 temine hüki'ımetimizce memur edilmiş olan birliğimiz atide-
k" h t ıla atı~ yapmaktadır. 

J ·r d po te::limi kilosu ~O kuruştur. 
Kooı if füpo!arında kilosu 31 kr. 
Mu t'lh 'Iler bt1 fiyatl::ırla birliğimizden ve kooperatiflerden daima 

ÔZTAŞI Temin edecekleri cihetle fazla fiyatla satın 
almamalarını tavsiye ederiz. 

nisa C. müd e·umumiliğinden 
.I, n· cezae\ inin l-haziran-940 tarihinden 31-mayıs-941 tarihine kn
r ol ı bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

'l" ;.ı r. 
Ekm •in beher adedi 960 gram üzerinden olmak üzere senelik ihtiyaç 

15 000 adetten ibarettir. 
l\Iuh mm n bedel beher ekmek8 kuruş 16 santim he~abiyle 12892 lira 

O kuru ve muvakkat teminat miktarı da 966 lira 96 kuru~tur. 
Bu i ait şartnameler müddeiumumilik kaleminden bedelsiz olarak a

lınabilir. 

İh l 24-mayıc:-940 cuma günü saat 15 de C. müddeiumumiliği maka
mında toplanacak olan komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

Talip'erin muvakkat teminatlariyle teklif zarflarının kanunun 32 inci 
m dd s'nd ki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale saatinden en az 
bir saat evv(dc kadar makbuz mukabilinde C. müddeiumumiliğine veril
rn i ve i toklilerin muayyen giln ve saatte komisyoncla hazır bulunma-
}, 11 , ızımdır. 19 21 22 23 1786 

ir defter ar ığından: 
r l'angoz l\tehmedin başturak şubesine milli emlak satış bedeli bor -

und. n dolayı salhane mahallesi şetaret sokağında kain 5 taj sayılı ve 
1800 lira kıymetindeki evi vilfıyet idare heyeti karariyle 21 giin müddet
le müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi günli 
saat 15 te yiJayet idare hey.etine müracaatları jliin olunur. . . 

21 28 5 1817 

zmir Eşref aşa 
ha hel<imliği den : 

as ahanesi 

lzm·r e refpaşa hac;ta11e"i 940 mali nesesi ihtiyacı için yaptırılacak 
olı n ( 2) kalem muhte!if cins ve (750) lita muhammen kıymetli e\'· 

ra ·ı matbua 21-5-:140 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeğe 

rık nlmı br. Taliplerin numuneleri ve şarnameyi görmek üzere her 

glin ha tane heyeti idaresine, ve eksiltme günü olan 6-6-940 perşem -

be g nü nat dokuzdan on ikiye kadar vilayet encümenine müracaat-
ları ilan olunur. 21 24 28 31 1830 

Akhisarın muhtelif yerlerinde yaptırılacak adi döşeme inşası ışı 

bedeli keşfi olan 10320 lira üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte ihale olunacaktır. 

Bu gibi ışleri yaptıklarına dair resmt vesaiki haiz olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akça,.;ı ile ve 2490 sayılı kanunun emıettiği şekilde 
müracaatları ve buna ait keşif ve diğer evrakııı b€1ediye fen dniresinde 
görülebileceği ilan olunur. 14 17 21 24 1692 
':-:::"--=~-=-~-=:-------~------;.;;;.. ______ .;.;.;;;.;._ __ 
M. M. V. Deniz levazım satın alma 
komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli (;7000 lira olan 20000 metre şayak kuma
şın 22-mayıs-940 tarihim· rasthyan çarşamba günü sant 11 de 
kapalı zarfla eksiltrne~i y&pılacaktır. 

2 - İlk teminatı 4600 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 335 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tamim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat. evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığı
na makbuz muk:üıili \'ermeleri. 9 11 16 21 1622-894 

lzmir defterdar1.ığından: 
l\lusa oğlu Muhmremiıı başturuk şubesine milli emlak satLr; bedeli 

lıorcundnn clı>layı birine: karantina mahallesi tramvay <' addesinde kfün 
li28 sayılı ve 4000 lira kıymetindeki evj villiyet idare h€yeti karariyle 
21 gün mlid<letle rniizayecleye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi gUnü saat 15 te vilayet idare he· 
vetine mı.iracaatları ılan oiunur. 21 28 5 1816 

Akhisar beledilJeS ·nden: 
1 - Akhisar b€1ediyesi elektirik fabrikasının 940 yılı haziranı ipti

dusından 941 mayıs sonuna kadar bir yıllık kömür ihtiyacı olan 657 
ton Jinyet kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Alınacak kömürün muhammen bedeli 4927 lira 50 kuruştur. 
3 - !hnlesi 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte Akhisar bele

diyesinde yapılacaktır. 
4 - Yuku bulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin

de yapılması Uizım olduğu ilan olunur: 14 17 21 24 1690 

lzmir defterdarlığından: 
Sünbiin ve Lunanın başturak şubesine olan milli emlak satış bedeli borç

larından dolayı salhane M. Şehit Kemal sokağında kfün 20-1 taj sayılı 

ve 1680 lira kıymdindek! evi vilayet idare heyeti karariyle ::!1 gihı 

müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerinll haziran 940 salı gü-
nü saat 15 te \'İ!a.} et idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

21 28 5 1814 

Akhisar belediyesinden: 
1 - Akhisar belediyc~i clcktirik fnbl"ilrn ·ınııı 940 yılı haziranı ipti-

dasından mayıs l!J41 sonu na kmlar l.ı!r yıllık 65700 kilo moto
rin 1277 kilogram kuru buhar silindir yağı 1277 kilogram yağ
lama yağı 1725 kilogram dizel silindir yağı. 1100 kilogram dizel 
yağl:ıma yağı kapalı zn!"f 11sulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

-2::-Alınacak malların muhammen bed;ii 8016 lira 91 kuruştur. 
~ - İhale 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte Akhisar bele· 

diyesinde yapılacaktır. 
4 - Vuku bulan mürucantlar 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin

de yapıl·"lası lazım olduğu ilan olunur. 14 17 21 2.ı 1689 

Zayi 

• 

lzmi defterdarlığından: 
Muhammen satış 

kıymetı Borcu 

340 seneııinde Isparta askerlik ~u
bcsindcn almış olduğum askeı·i ve
sikamı kaybettim. Bulanların insa -

!rre' kii Cinsi Lira K. Lira K. Sahibi 
Muftu camii Dükkan 288 00 391 04 Demirci i\iehmed Al\ 
De iı mennltı Bağ 90 00, 325 94 l\f ısırh Mustafa 
De~irmenaltı Bağ ' 25 00 70 00 Yapıcı Riza 
Tuzla Bağ 72 50 2295 00 Kasap Selim 
Oturca Bağ tarla ve zey. 1598 00 3121 23 Arnavut Haşim 
Tepecilrnltı bağ 60 00 384 98 Köse Ethem 
Hıdırlık ev dükkan müfrez 1272 00 327 97 Yusuf Girgin 
Tepecik 1 tı bağ 250 00 77 62 Yusuf Arif Karademir 

S fer:hi ar kazası mal sandığına milli emlfık sntış bedelinden borçlu yukarıda isimleri yazılı sekiz mti -
ke 1 fe ait gayri menkuller tahsili emval kanunu hükümlerine gör~ haciz edilerek mahalli idare heyetinin 
karari) le 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~ olduğundan talip o tanların 3-6-940 gün ·inde mezkur 
kaza mal müdilrlügüne müracaatları ilan olunur. 1819 

· niyet namına aşağıdaki adre:ıime ge
tiı·melerini rica ederim. 

Devlet dcmiryolları sekizinci iş -
letme tamirat atölyesinde 752!'l nu -
maralı Hasan Ali Çelik 316 doğumlu 

·--- Diş tabibi ---· 

Cevat Dağlı 
Haatalarmı her p.n aa'bahtan 

9.kpma kadar lkincibeyler aoka· 
fında 65 numarala muayenehane• 
•İnde kabul eder. Telefon: 3055 -

b r mahkemeye sevk edilirler. işliyenin cezalandırılması için ipin mezkur cemiyet idare heyetine 
51 - 1 bu nizamnamenin tayin etmediği hususat içtimai umumilerde posta ile yollanması lazımdır. 

kararlaştırılır. 63 - Muvakkat madde: l\Iüessisler cemiyetin teşkilinden en geç bir y1I 
r>2 - T"r., ipçileri tarafından yapılan ve satış için Ödemişe getirilen sonra umumi heyeti içtimaa davet ederek yeni idare heyetinin se-

ip1erin nizamnamelerine uygun olup olmadıklarının anlaşılması çimini temin ederler. 
· in idare heyetinin Tire ipçiler cemiyetinden bir nizamname iste- Müessis Müessis :\lüessis Müeı:ısis Müe~s!s 
m si şüphe ettiği ipler muayene etmesi, eksiklik vukuunda o ipi 1. Hakkı Ôkener Ali · Adıktı :\I. Süngün İsmail Bayla A. Silngün 

Ödemiş ipçiler cemiyeti idare heyetinin künyelerini gösterir cedveldir 
Babasının Doğum İkametgah Sıra numaras 

Adı Soyadı 

1 :\Iehmed Süngün 
2 Ali Adıktı 

3 :\Iu tnfa Seval 
4 H ,kı Burk en 
ö A:i Süngün 
G İ m il Hakkı Ökenel 

Adı Memleketi tarihi İşi Mahallesi Sokağı Ev numarası 
Ali Ödemiş 1323 İpçi ve tüccar Tilrkmen Kabaroğlu 78 

Arif Ödemiş 1336 tütüncü ve Tilrkmen Kabaroğlu 72 

Ali 
Mustafa. 

Ali 
Tahir 

Ödemiş 
Ödemiş 
Ödemiş 
Ödemiş 

1296 
1318 
1315 
1323 

ipçi 
l pçi 
İpçi 
1pçi 

Tilrkmen 
TUrkmen 
Tilrkmen 

Tütüncü w Türkmen 
ipçi 

Kabaroğlu 

Türkmen so. 
Kabaroğlu 

İshakoğlu 

78 
106 

80 
53 

Vazifesi 
Başkan 

Başkan vekili 

Veznedar 
Ustabıışı 

Aza 
Aza ve katip 

1-9 5 940 perşembe günü snat 20 de Ticaret ve ~anayi odasında yapılan umumi heyet toplantıda Ödemiş ipçiler cemiyeti idare 
m künyelerinin kayıtlarına uyıun olduğu tasdik kılındı. 9/5/940 

DÜŞÜNCELER 

heyetine seçilen 

ilzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
-----

1 
.... •.••ı•ıı .. 1111 .... , ........ , .. ,,"'""''••••n••••••••••nınıı••••••..__.._._,_...___. 
zmır levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - (6300) ton buğday kırdırılacaktır. azarlıkla eksiltmesi 23-5-940 
perşembe günü saat 14 de tophanede istanbul levazım amirHii 
saıın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (62767) lira 20 kuruştur. 
3 - İlk teminatı (6026) lira 72 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
5 - istekliler belli saatte komisyona gelmeleri. 19 

lzmiı- levuzı-m amirliği satııı alma komisyonundan: 

21 ._ 

1 - Sekiz yüz seksen sekiz aded sedye satın alınacaktır. 
:Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmesi 22 mayıs 940 ça!· 
şamba günü saat 14,30 da tophanede istanbul levazım ami~1~ 
.!l&.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 1776 liradır. 
3 - İlk teminatı 1332 liradır. 
4 - Şartname.si ve nüumunesi komisyonda görülür. 
5 - hteklil~rin kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona geJfllf" 

leri. 5 11 16 21 

İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - On bin kilo kadar kunduralık san vakete alınacaktır. Paı•t" 

!ıkla eksitınf:si 24.:L\Iayıs-940 cuma günü saat 14 de Tophaned• 
istanbul Je,·azım umirliği satın alma komisyonunda yapıl• ' 
caktır 

2 - Ta!ımin beclı?li yirmi sekiz bin beşyüz liradır. 
3 - Kat'i temin~tı (4275) liradır. 

w4 - !stekliler beı i gün ve :;aatte komisyona müracaatları. -~ 

İzmir levazım &midiği satın alma komiayonundan: 
1 - l\Ianisada bulunan tümen birlikleri hayvanatının (65) bin kill 

saman ihtiy:ıcı l'azarhkla satın alınacaktır. 
2 - Pazar1ık 22-~Iayı~-940 çarşamba Pl\nil saat onda Manisa ti ' 

men satın alma komisyonunda yapılncaktır. 

S - htekliler bcl!i gün Ye satte komi>ıyona müracaatları 
------~~--------------------_.;..-------------------~ 

1 LAN 
Bornova askerlik satın a/nzd 

Komisyonundan: 
1 - Nümunesi mucibince 500 seyyar mutvak Jı•• 

palı zarfla münakasaya konmuştur. de 
2 - ihalesi (28 Mayıs 940) Salı günü saat 11 

yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 175 bin lira oluP ill' 
teminatı iO bin liradır. l 

4 - isteklilerin ticaret odalarına kayıtlı olduk. g.• 

nna dair vesika ibraz etmek mecburiyetıır 
dedirler. 

5 - Nümune ve şartnamesi hergün safıahları kr 
misyonda görülür ve okunur. ,. 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 11'~ 
maddelerinde yazılı vesika ve kanunun ta~, 
f atı dairesinde teklif ve teminat mektupla~ 
ihale saatinden bir saat evveline kadar ııı ti 

buz karşılığı lzmir Bornovada askeri satı 
alma komisyonuna vermele~i ilan olunur• 

11 16 21 27 t647 
-" 

lzmir defterdarlığından: 
Mehmed Faikin basm!ıhane şubesine milli emJak satış bedeli borcu~~ 

dan dolayı hmetpaşa ma hnlle::;i ikinci sakarya sokağında kain 9 sııd'/t, .. d e 
640 lira kıymetin<lcki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün nıu il o 
!e müzayedeye çık2.rılm1ştır. 'I aliplerin 1 o haziran 940 pazartesi g s~' 
saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 21 28 ~!--

Tornacı alınacaktır 
Askeri fabrik~alar umum müdür
lüğünden: 
Kınkkale fabrikalarınm:cla ~alıştırılmak üzere san'atlar nıektebi J1le' 

zunları ile Sel'besı san 'at erbabından tornacı alınacaktır. 1'ş .. 
Askerliğini yapmı5 o1anlarııı ııüfu~ ve terhis vesikası, doğrulu~ 119ıı· 

ğ1dı ve bonservis sur ~tlcrinj i:::tidalarına bağlıyarak Ankarad& ~uıı~ll JO 
!arın Ankar~ silah ı istanbuldakilerin zeytin burnu ve izmir~elcıJtrıJllıl, 
halkapınar tabrikalannıız müdürh.iklerine itmtihan olmak uzf're 
racaat etmeleri. 21 25 29 2 6 1787 ____..,, 

lzmir defterdarlığından: A 1, ~~ 
P ı • k • r,. k l A •ı•ı <'rnl:l • o ıs oını::;eı·j t',iya ızı c!alin baştıırnk şube.ıne olan mı 1 :. ~:; 

~ış bedeli borcundan doby ı Gii1.iepe )(. .. frşilizmir sok)lğ-ıııdfl \\aır.ı 11 16 . ·arar. 
taj sayılı ve 14110 liı-a kıymclindcki evi vihiyet irlanı heyet: 1\ 

1 
~-4'' 

21 gün müddetle mib:avede\·e çıkanlmı~tır 'l'alit>.crin 11 Rr11•1 rıır 1 .. .. - . .. • • . • . • 1tıtı•• 
sah gunu saat lo tc nlayet ıdare hPyetine ınilrarEtııtları ıluıı 0 

21 28 5 1310 


