
Sedanın Cenubunda en mühim arazi parçaları istirdat edildi 

Sahile' ulaşan Alman kuvvetlerinin 
muhasarası bekleniyor 

.. üttefikler, muvaffakiyet elde etmek için en mühim unsurlardan birinin 
askeri harekat hakkında kat'i bir ketumiyet olduğunu söylüyorlar 

lı Paria, 25 (Radyı>) - Havas ajansı an mukabil taarruzlarma initizar e
arp haltkuıda fU bülteni ae§l'etmiş- dilmektedir. 

tb-: Loadra, 25 (Radye) - Harp mın-
Şimalde devam eden büyük muha. takasından gelen haberlere naza -

tebe, evvelki gün olduıi'u gibi askeri ran, İngiliz - Fransız kuvvetlerini 
'11işabidlerce ciddi telakki edilmek- ayıran gedik, 15-20 kilometreye ka
~ir. Mıılıar~. bu mıntakada git - dar daraltılmıştır. İki cenahtan açı.. 
tıkçe ehemmiyet kesbetmektedir. itn kapatılmasına gayret göstAril -
l>ıter cephelerde ııilıharebelerin sev mektedir. Muvaffakiyet takdirinde 
lcüJeeyif ehemmiyeti yoktur. sahile ulaşan Alman kuvvetleri mu -
Almaıılann ve Fra.nsızlann her hasara edilecektir. 

Sedan cenubunda en mühim arazi 
Jl I tb t parçalan geri alınmıştır. 
l.Vla Ua Bugün Londra ve Pariste n~şredi-
LT t • • len müşterek tebliğlerde, harp hak-

Q el}e ımız kında tafsilat verilemiyeceği, hare -
M, katın gizli tutulacağı ve halkın bu 

emlekefe dönüyorlar hususta sabırsızlık göstermemek !U -
Londra, 25 (A.A) - Mebus ve retjyle müzaher~Ueri istenırıiş 

lıazetec1Jerden mürekkep 16 kişilik bildirilmiştir. 
~rk heyeti, Türkiyeye avdet etmek Bulende vaziyet kanşıktır. Mütte-
Z~e buııtın lneiltereden hareket fik kuvvetler Almanları şehir harici.-

etıııiştir. ne IM!fetmişlerdir. Sent Omerde Al -
lngilterede ikametleri 9 ııtın ıOren man kuvveti mevcud deiildir. Ya -

lıazeteciler, askeri ve bahri üsleri, kınlannda çarpışmalar olmuştur. 
tnuhtelif silih fabrikalarııu •• bahri Xaıaltrer, Valanol,.-R, Arrao lıat.1.-.ı o• 
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Hollanda Kraliçesi 
' ----~~~~~~~~--

Almanların, kendisini esir etmek 
için çok çalıştıklarını söylüyor 

Londra, 25 (Radyo) - Pokingam ı .elime aldım ve iş başındayım.> 
sarayında bulunaıı Hollımcla kraliçellif K.raliçe, sözlerine şöyle nihayet .,.._ 
Villıellltifta, bugün radyo ile yeBi bir miştıı • 
mesaj ;ermiştir. - Şu anda ben yabancı, dost 'IHr 

Kralıçe, Almanların kendisini esir memlekete iltica etmiş bulunuyorum. 
edebilmek gayesiyle her çareye baş Hollaııdıı. kuvvetleri müttetiklerimlr.lıe 
vurdu~nu söylemi.ş v~ ~le elemiştir: yanyana ayni safta çarpışıyor. Hiç bir 

- Duşman, benı esır etmek için e- -
1• de ıd··· . • 

1 
Ş hasara ugramadan sulanmızı terke· 

ın n ge ıırını yapmaga ça ıştı. ÜP- • . 
hesiz ki şahsımı, tebaamın mukameve_ den donanmamız, ıngıltere ve Fransa 
tini kıracak kuvvetli bir rehine tel8k- donanmasına iltihak etmiştfr. Vazife
ki ediyorlardı. Bugün düşmanın eliıı- sine devam eylemektedir. )luvaffakı
de olsaydım, milletime hiç bir şey ya- yet bizimdir. Çlinkü All&lı idillerie 
pamazdım. Şimdi ise, bilfiil liderliği beraberdir. 

Amerika ,fabrikaları 
iki ayda müttefiklere yedi bin sekiz 

yüz tayyare daha yapacaktır 
Londra, 25 (Radyo) - :Müttefik rin yekfinu (205) milyoıı iıı&iliz lirMi

devletlerin V aşingtondaki mübayaa ko na çıkmıştır. 
miııyonu, 25 milyon ingiliz lirası kıy- Son teslim edilen 2300 ta~ 
metinde yeni tayyare ve tayyare mal- maada Amerika fahrikaları . 2 ay zar. 
zemesi siparişinde bulunmuşlardır. Bu fında müttefiklere 7800 tıın'lll'!I .... 
suretle Amerikaya verilen !lpariıle - teslim edecekle~ 

Narvik Cephesinde 
tezgahları ziyaret etmişlerdir. zerinde iki gündenberi devam eden 

--* muharebe durmamıştır. Düşman, Müttefiklerin taarruzu zayiatsız 
lngı·ıı•z k d 1 başka noktalardan çektiği kuvvetler; ., a ın art burada harbe sokmuştur. Müttefik olarak inkişaf ediyor 

E • t • 1 • .-7 kuvvetlerde gerileme yoktur. 
mnıye lŞıerınue Parıs' , 25 (A.A) _ Hareka"t bül _ L d 25 (Radyo) - Narvik kil"ük kasa.bayı işgal etmi•lerd!r. 

General GOTt, lron Suylc, beraber /ıa,ı'itayı tetkik ederken on ra, . . Y • 

Çalışacaklar teni: mu" phemı'vetı'nı· muhafa- muhasarası gıttıkçe daralmaktadır. Bu suretle muhasara hattı kısalmış-. . vuzuhsuzdur. Sağ cenah üzerin~ ciddiyet ve 0 .. • .. • • 

Londra, 25 (A.A.) _ Eski Lord Flandresde muharebeler gıttıkçe 0 ·st'kametinde Almanlar setir za ettiğin· ve fakat itimadı selbede _ Muttefık kuvvetler bugun Narvık fı- tır. Taarruz, zayiat.>ız olarak inki • 
'~li<ıölye Sankey Londrada verilen vüs'at kesbediyor. Muharebeler son ':'.1fer 

1 

1 \. göndermişlerse de çar _ cek hiçbi; sebep mevcut olmadıg-mı yorunun 12 mil şimali garbisindeki şaf göstermektedir. 
bır .. - . . .. . . d t' h tti d . mu reze e ı 
ter o~Je zıyafetinde soz alarak ıngıl- erece çe ı~ ve. a. an~ ~ned.ır: pışmalardan sonra kıta atımız Alman beyan etmektedir. • Garp cephesinde 

e, ıskoç ve Galles kadınlarını Alman zayıatı şımdıden muthış gıbı !arın motörize müfrezelerini durdur- cereyan etmekte olan muharebelerde 
llıenııeket maneviyatının muhafazası görünmektedir. Maamafih harp sah- t muvaffakıyet elde etmek için en mü-•a d . . d h . . .. .. muş ur. 

avet etmış ve kadınlan devlet nesııı e ma sus hıçbır tebeddul mu- Sommede sol sahilin tathir ameli - him unsurlardan birinin harekat 
'llıniyeti lıizllHltleri için seferber et- şahede edilmemektedir. Muharebe - yesi devam ediyor. Ve Fransızlar bir hakkında kat'i bir süktlt muhafaza-
llıek z ·~·-· · il" •- 1 · d d • ~ amaııının ge..,ıgını ave ey,.,- erın eıı anu ane ol ugu mıntaka kaç yüz esir almışlardır. sı mecburiyeti katiyesi olduğu ilave 

• Cambrainin etrafı ve şehirn şimal ve Sedanın cenunbunda ve üst Ar - edilmektedir. Bu sükut bir müddet 
F ransada garbidir. Picardi dahilinde Abville gonnede Alman hücumları durdu - muhafaza edilmelidir. Londrada 

ve Botılogne istikametine doğru Al- rulmuştur. Boulogne ve Calais bölgelerindeki 
manlar zırhlı kıtalar ileri sürmüşler. Londra, 25 (A.A) - Londranın harekat hakkında verilebi!e.ııek hiçbir Bazı kumandanlar 

değiştirildi . dir. Bu bölgede bu sabah vaziyet selahiyettar mehafili a•keri vaziyetin malOmat mevcut değildir. 

b Rem, 25 (Radyo) - Pari&tea ba-
er veriliyur: 
ICabine bugün başvekil Pol Rey -

~0ııun riyasetiııde toplanmış ve u:r.un 
llı~alrMelerden. SOllıl'a intişar eden 
reaını bir tA!Oiiıi'de bazı askeİi ku -
~ndaelıma dei~ildiği bildirilmiş 

Roterdam Şiddetle Bombalandı 
Almanların tayyare 

daha fazla 
zayiatı, iki binden de çok 
tahmin olunuyor 

Japon 
imparatoru 
Vaziyet hakkında iza

hat aldı 

Alman 
Tayyareleri 

Gene lsveç üzerinde 
uçtular 

Stokholm, 25 (Radyo) - AlıııaA 
Tokyo, 25 (Radyo) - İmparator tayyareleri, bugün İsveç hududlannı 

İrohito, bugün başvekil amiral Yuna- tecavüz ederek, bir müddet isveç şe
yiyi kabul etmiş ve umumi vaziyet hak birleri üzerinde uçmuşlardır. • 
kında izahat almıştır. ---=ıı~--___ .* __ _ 

Samoul Hoar 
Pol Reyno 

Amiral Dar/anla 
Meb'usluğunu muha- konuştu 

.laza edecek Paris, 25 (Radyo) - Başvekil Pel 

Felemenk 
Hindistanı 

J 1 
• • Reyno, bugün amiral Darlanla uzua 

Londra, 25 (Radyo) - Müttefik· larında imha edilen Alman tayyare-, tını el'an gizlemektedir. Fakat Avus Paris, 25 (Radyo) - İngılterenın müddet konuşmuştur. Bu konuşmalar-
lerin, tesbit ettikleri rakkamların !erini de ilıive etmek lazımdır. turyadaki binaların yaralılarla dolu Madrid büyük elçiliği.ne tayin edil - ,da, başvekalet muavini ııuueşal Peten 
istatistikleriyle vardıkları neticeye Roterdam benzin depoları dün ge- olduğu haberleri Berline kadar gel _ miş olan Sir Samuel Hoar, mebuslu - ile başkumandan general Veygand da 
göre, Almanlar, on gün zarfında iki lce yeniden ateşe verilmiştir. Müthiş m· t' i'unu da mahafaza edecektir. Jıar.ır bulunmuştur. 
bintayyan keyb~mi~ffd~ B~larinfilıiklar olmuştu~ DUşm~ın b~ =ı~ş=ı~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~-~~~~~~ 
müttefik pilotlann düştüğünü gör - torpidobotu da bugün Hollanda sa- Al Moto·· rıu·· Kuvvetlerı· 
dükleri tayyarelerdir. Hakika~ bu hilin.d:. batırılmıştır'. . . man 
rakam daha fazladır. Buna dafı top- Bütun hatlar gerısınde azami bır 

Statiitii hakkında 
teminat 

C:11mbezw., (Avııııtural7a) 25 (A. !ar tarafından düşürülen ve kendi faaliyet vardır. 
~_.-_Hadaye ııa:wı. beyaaetta bu- düşen, tayyarelerimiz tarafından dil- Vaşington, 25 (Radyo) - Nev - Yakın bı"r zamanda benzinsiz ve cephanesiz ka-~ AıııWıı FeHımelılı: Hindi.ta - şürillenlerle muhtelif hava meydan- york Timea gazetesinin Berlin muha- ı 
:~~=ra:~)e e;::::;:ii:: T roçkiye suikasd bi:r~:1~;~~ın garptan Berline ka- lacak. Müttefik hava kuvvetlerinin faaliyeti 
~ ~~ .~a.k temQıa.t verdik- lht • B l ev• v • dar uz~nan demiryolları, ingiliz tay- Pnris, 25 (Radyo) _ Askeri mü- ta Belçikada ve Rhenaniede gece tisak~a isabetler vaki olmuş v~ mil-
~lli biidirıniıjıl;i. ıgar O Ş ıgı yarelerı tarafından baştan ba~a ha- şahidler, Alman motörlü kuvvetlerinin zarfında düşman muvasala kuvvet - telı.arrik malzemede yangın çıktıgı gö-

..\YJti zamım.h icra kemitesi reis yaraladılar sara uğratılmıştır. Bunun tevlid etti- yakın bir zamanda benzinsizlik ve cep leri üzerine şiddetli hücumlar yapıl- rülmüştür. Gemblouks hattı ilti~k 
'1uııviu; 9 komü.ııist gazetnirin ka. :Meksiko, 25 (A.A) _ Troçkinin ği sıkıntı ve müşkilller, Berlinde şid- hanesizlik yüzünden hareketsiz kala- rmştır. nok~sına da ;sa~etler olmuş ve cı • 
11~ıiıu.ı tebtii etmiştir. evine tabanca ve otomatik tüfekler- detle hissedilmektedir. Demiryolu caklan kanaatindedirler. Fransanın şimalinde ağır bombar- varaa bulunan bır kamyon kolu ü~e-

le silihlı olan 20 kadar kimse teca- güzergahındaki bütün Alman fahri _ İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri- dıman tayyarelerimiz tarafından ya. ~nde infilak~ar müşahede edilmış • 

Vekı.ller heyetı• vüz etmiştir. Bunlarla Troçkinin a - kaları hasara uğramıştır Berlin ci- nin taarruz hattı gerilerindeki hücum pılan isabetli en«!,aht!ar, aske'! he- tır. Charleroıda ya~ıl~n .b~mbardı -
damlan arasında. müsademe olmuş - varındaki bir gaz deposu üç gündür lan, Alman kuvvetlerine ihtiyaçlarını defler üzerine vaki ol~n~ur. Bırçok man~a~ sonra da. hır ~ılak husule 

D [ı dı tur. :Mütecavizler Troçkinin eski ka- yanmaktadır. yetiştirmek imkanını vermemektedir. yangınlar husule gelın~tır. La Cha- gelmıştir. Rhenanı~d~ agır bom~ar-
Ün top an tibi Chelden Herdi kaldırmışlardır. Alman sanayi merkezleri üzerinde Londra, 25 (A.A) - İngiliz ha - pelledeki dem:ryolu iltısak no.kta. - dıman tayyar.elenmız Emmench, 

Ankara, 25 (Telefonla) - Ve- Troçkiııin küçük oğlu yaralanmış on gündenberi her gece uçan mütte- va nezareti Arras Bouloııne bölgele.. sında da isabetler müşahede edılmış.. Cobbenz ve saır mahallerde düşman 
ltiiler heyeti, saat cnı birde başve- ve bizzat kendisi de yüzünden bere. fik tayyareleri Alman sanayiini sek- rinde düşman kolları (!zerinde tevali tir. Givetde yük v0ago~ıaı:na mahsus m~v~sala kollannı bombardıman et-
lt&ıet binasında başvekil Dr. Re:f"ık !er almıştır. teye uğratmış bulunmaktadır. Fahri- eden bir çok bomba hücumları yapl - bir ıstasyonla kesif bır düş~an n~k- mıştır. . . 
8•Ydamın riyaaetinde toplanmış - Troçki bu suikasddan Gepeuyu kalar harap olmuştur. dığını bildirmektedir. Uye kolu ciddi surette tahrıp edıl - Altı tayyaremız ~vde: etmemış -

~tır_. ___________ _.1 ıneaul tııtuıaktadlt'. Almanlar, son harplerdeki zayia- Fransanın ıimali ıarkiıindı , Ot· m!ftir. Beaumontdaki demleyohı il- - Devamı 2 ncı Sahı(ede -
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BUG0NK0 PROGRAM j 
12.~0 Proğram ve memleket saa•ı 

Asker 0 vaziye i bed · nlik gösteyme- a.rnrı, 12,s5 ajans ve metcoroıo;ı 

d 
. t . b. 1 f . c1· Kahve i ti!<arı 1 Şirince be ediye . Mahkeme korido· haberleri, 12.50 .Müzik: Seçi!miş e : , en !S~ o ır naz t or serler, Çalanl:ır: Cevdet Çagla, !{~ 1 .. . :.._ - a:r ... a e· sı .. e ıy ı . . . b. hAd• mal N. Seyhun, Şerif İçli, tzıetttrı. 

Par~s, 25 (A.A.) - c:Matbuat hii- benzin cephesinden mütalea etmek- yapan ar reISllllfi flli). a lf a ISe Ökte, Okuyan: .Nuri Ualil Poyra~ 1 
liio;nsı> it dir. muhakemeS; 13.15 Müzik: Halk türküleri, .Azız!/ 

Bütün gazet' er askeri vaziyeti bed lAmanyanın bir taraftan suni ben- Dün iki bakkal tevkif ıı. Jandarmayı tokatladı Tözem ve Sarı Rece.P, l:l.30/14-~j 
bin göriinmek izin f a l.a t obj ektif bir zin istihsaline ayni tempo ile devam Kuşada"mın Şirince eski beledjye . • ' Müzik: Küçii k orkestra (Şef: NecıPj 
tarzda tefs'r c d iyorlar. Gazetler mUt etmesi bilhassa italya yoliyle yapılan edildi reisi B. l mail Fethi ile belediye kati- polıse tekme attı Aşkın), 13.00 program \'e memleket! 
tefiklerin Alman U"Uller ine kar ı mu benzin ithalatının idame edilmesi ve Torbalı kazasında Tepaköy somt:n. bi B. Halil Adanın zimmet Ye ihtila" Dün sulh ceza mahkemesi kotido - saat ayarı, 18.05 :M:iizik: Karışıkf 
k::ıvemetin her giin daha iy: organize benzinin tamamen ordu ihtiyacına de bakkal B. Faik Gür ile B. Recep uçundan Ağıxcezada görülmekte olan runda bir Y'3k olmuş, Seyfi oğltı Ab- program (Pl.), 18.50 Müzik: RndY0f 
edilmekte o!duüunu ve ezcümle Al - talı.is için devamlı icıtihliikin tama - Akgün çiğ kahvenin kilosunu 130 ku- muhakemelerine dün de devam edil - dullah Atatek, 1{arantinada Celal caz orkestra::ı (şef: ibrahim özgür),

1 

manfarın ilk muvafh 1<: ıyctı E: '"deki men tahdidi Jazımd;ır. ruştan, satıcı B. Hse~·in de döğülrnüş miştir. Suç İmece suretirJe i~öylii ça- kızı 13Q. Lem anı dövmek suçundan 19.25 ~onuşmn, 19.45 memleket saıı.t, 
inkiş~f durduf'u için bundan böyle 1 Ek el ·yor. Petit jurnal, Ordre ve kahvenin kilosunu 180 kuruşt~n sntu- lı stirıla:tak yapılan muhtelif belediye ma!1kemede afoyliinde şahitlik et - ayarı, ajan~ ve meteoroloji haberler~, 
dostlarımız İngilizler ve Belçikalı - Maten gazeteleri muharebenin bu - rak ihtikar yaptıklarından mahkeme- ' nşsat ve tamiratı için bazı kimseler ıniş.. olan jandarma eri B. :Muzafferi 20.00 l\1üzik. Çalanlar: Kemal N. 
ların yardım"y!e hir bi .. zanf~ uğra-~ünkü Ye muhtemel inkişafları hak - ye verilmişlerd·r. Mahke~e suçluları namına senedler tanzim etmek ve on- tokatlamış ve hadiseye müdahale e- Seyhun, Cevdet Çağla, Şerif lçJi, f 
mad:ın sonwın kadar dayanacak ol- kında uzun yazıl~ neşretmekte ve tevkif etmiştir. lann haberi olmadan imzalarını kul- den 18 sayılı polis memuru B. Halide zettin Ökt~. Okuyanlar: Azize Tö "• 
duğumu.z Flandre muharebesinin ni- hepsi de justice gazetesi gibi itimatla lnnaı;ak zimmetine para geçirmek ve de tekme vı:rmuştur. Tutulan za - z~n. Mahmud Karındaş, 20.4.5 ·~ı>-
hat neticesin~ artık hiç bir şüphe }>ekliyeliın neticesine varmaktadır - Bir kız kaçırına h" d". ihti!Usta bulunmaktır. bıt varakası ile ı;uçlu, tekrar mahke- nuşma (Tarihten ı;ahifeler), 21. 
mevcud olrr. dığını kaydetmektedir- !ar. • a ı Dün dinlenen bazı şahidler, !meee meye verilm:ştir. :\füzik, Çalanlar: Cevdet Çağla, Ke • 
ler. Ordre gazetesinde Pertinaks ve sesı davası •ısuliyle çalıştıklarını ve para alm:ı - =n= mal N. Seyhun, İzzettin Ökte, Şe 

Petit Parisien gazetesinde Charles Oeuvre gazete inde de Tabouis, ital- Kemalpaşa kazasının Armudlu kö- dıklarını, senedlerde bulunan 'imza ve Orm~ memur.lan ınaa.t İçli. O)cu,yan: Radife Erten, 21.31! 
Morice diyor ki: ya ile Sovyetler birliğinin vaziyet,leri- yünde Bekir kızı Fatmayı zorla kaçır- mühürlerin kendilerine ait olmadığını :\lüzik: Kavallı İzzet Akbaş. 2ı.4'J 

c:Düşmanın maksad ~e tasavvurla- rti tetkik ve bu vaziyeti harl? dışı ve- malda maznun ve mevkuf Osman Bi- <5öylemişlerdir. Mahkemece senedler- farkları Müzik: İstanbul kon.servatuarı. Pı'°1 
n vnrsa bizim kumandanlığırruzın da yahut harp yakını olarak tavsif et - niç ile suç ort.akları Lütfiy~, Zeynep ve d ki mühürlerin ehli vukuf tarafındnn 88~8 sayılı kanunla memuriyet un fesörlerıinden Ali Sezin tarafıudd: 
maksad. Ve tasavvur.lnrı vardır. Ki - mektedirler. Cennetin şehrimiz Ağırceza mahkeme tetkik ettirilmesine karar verilmiş, van ve maaşlaı·ı değişmiş olan !z- Keman resitali, 22.30 metllJeket saat 
min muzaffer olncağını bilmek mev- Ordr~ gazetesinde Bure, Sovyetler sinde du,ı:uşmalarına dün devam edil- 'Uuhakeme, başka bir güne bırakılm1ş- mir <>rman mesaha 111,emuru B. Ham- ayarı ve ajans babeJileri, ~.45 • • 
zuu bahistir. Suali sormnk cevabını birliğinin her şeyden evvel Almanla- miş, Emin adında bir çocuk, şahid sı- ır. di Balcı, Bayram Şarban, İbrahim Er- jans .SP<>r servi!'i, 23.00 müzik: C•.., 
vermek demektir. General Veygand nn sa~ında harbetme.kten ~ekindiğir fa.tiyle dinlenmiştir. Emin, vaka sa- * sayın, Urla orman mesaha memuru band (Pt.). 23.25/23.30 Yarıalll 
ordu şeflerinin milzaharetiyle buna ni ve Tabouis de tekz!p edilmemiş babı mekt<?be giderken yolda Fatmayı E h •h B. Cevdet Özel, Çeşme orman mesa- program ve kapanış. 
muvaffak olacaktır. olmakla beraber Almanya Budapeş- gördüğünü ve Fatmanın, kendisiyle ge ayvan J ra- ha memuru. Ha~an Tumba, Dikili 

Le jurnal gazetesinde general Du- teye bir nskeri anlnşm:ı empoze et- Osmana haber gönderdiğini: t } b• ı· .., • orman mesaha memuru B. HulOsi Kı- {lnciJiz raayoJan) · 
yal, kendUe:ııini sevkülceyş mütehas- tiği ve Rusyada ela müttefiklerin va- - Beni geçerken alsın. Kendisini Ca Çl ar lf Jgl lıç. Sef-erihi:mr me~aha memuru R. fngil'z radyo şirketinin (The Btf' 
sısı kumandan zannedenlere Napol - ziyetinden istifade ederek Roman - bekliyeceğim. Re t kk ··ı tti MehmPd Gönenç-, Tire me!'laha me- tisb Rroadcasting Corporation} ,_ 
yonun şu ~özünü. hatırlntmaktadır: ~~tarafında. avantajlar temin eyledi- Dediğini söylemiş ve: sm~~n ~şe U e . muru B. Ziya Besen, Torbah me!'la- ecnebi dill€rde haber neşriyatı prof'I 
. Harp bır tatbık snnatıdır. Harita gı takdirde ıtalyanın Tuna av;rupa - - Gittim, Osmana haber verdim. Garp vıJayetlerı canlı hayvnn ıhra- ha memuru- R. Cemil Ertemin 16 lira- ramı: 1 
üzerinde manevralar idaresi herkesin .sındal\ bertaraf edilmiş yaziyette ka- Ondan sonra ne olduğunu bilmıyorum. ratçılar birliği, dün resmen teşkil e- lık maaşları 15 liraya intibak ettiril- İzmir Dal(• 
yapabileceği bir i tir. Yegane zorluk lacağını bildiriyorlar. Deırı;!":tir. dilmiştir. Nizamname ffı.sdik edilmiş, miştir. Saatiyle uzunıuı-
·onu tatbik etmektedir. Buna binaen Romanın menfaati Diğer şahid Hüseyin oğlu .1\:fehmed idare heyetine BB. Alp Karadavud, Bu memurların eski ve yeni maa~Ja Tilrkçe 20,10 21,35 ı: t!-

Populaire gaz.etesi, harp hakkında- kendisinin de hayatı ljllenfaatl~r id- de, kızın kaçırılmasından gonra j:m- Hakkı Ferhad, Mustafa Ravunaki ve n arasındaki farklar . 3655 .8ayılı lngilizce.. 8. 15 31.&a 2°·&'1 
ki fikirlerimizin tadilini iste:rnekte diasında olduğu bölgede statükonun darmalarla ve kızın kardeşleriyle e\ e Türk - Ellas şirketi mümessili B. Ga- kanunun muvakkat bir-inci m!ddesi > 11.00 SI..55 26·

55 

ve milhim olan şeyin kazanılan veya muhafazasmdadır. tıittiğinde, Fatmnyı Osmanm evindekı !ip Hanaylı seçilmiştir. mucibince hesap edilerek tesviyeye > l~.80 19.84 ıG.S 
kaybedilen arazide değil, basını bit- Populaire gazetesinde Leon Blum, odada çok sakin halde gördüğünü sö)• * devam olunacaktır. • > 15.15 19.84 16· 
kinw hale ~et!rerek m~ğlup etmek ol- silahlanma gayretin~ takd~rle ~a~e.t- !emiş ve: w Muallimler için kamp İzmir orman katibi B. :Mustafa > 18.00 25.63 19.S: 1~·8 
dugunu bıldırmektedır. mekte ve hayranhga deger ıngılrz - Fatma bngırmıyordu, susuyordu. Kaftanın maaşı 20 lira, BE. Re~ad > 20.00 25.S<> 1~· 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tabou- kalkınmasını tetkik ederek bunu bil Bundan anlndım ki, kız gönül rızasyi 1stanbulda Heybeli adada sahilde Evin, Muzaffer Kurat. Şaban Kalkan > 23.45 31.31 2°· 
is ise meseley,i diğer veçhesinden ya- hassa işçi partisinin hükumete gir- .el kaçmıştır. öğretmenler için 10 temmuzda bir Hüsnii Akman, Cevdet Alibaba ve Fransızca 14.15 16.S4 ~ 
ni Romanyn petrol kuyuları evvele- mesine atfeylemektedir. Halbuki dava evrakında kızın zorla kamp kurulacaktır. Bir ay devam e- Kazım Özden ile Kemalp~a. ~rga- > 23.00 31.32 28· 1 mirde işgal edilmem.iş olduğuna göre kaçırıldığı yazılı idi. decek olan kampp. 50 kadın ve otuz mn, Seferi.liisar, Bayındır ve Tire (T~hraa r,dyoau) ,ıı 

Davacı tarafından bazı müdafaa şrı- erkek öğretmen kabul olunacaktır. orman katiplerinin maaşları on be~er Til:ı,-.kçe 12 :u 19· 1 
ı 5trıe,-fe Hitler aleyhtarı hidleri gösterilmişti. Onların celbi i- Aylık ücret olarak iştirak edecek öğ- liraya iblfr.ğ edilmiştiv. 1/11/939 ta- *-- 1 

~ y çin muhakeme, başka bir güne bırakıl- retmenlerden 25 şer lira alınacaktır. rihinden itibaren maaş farkları he - B o R s A 
Yıldırımlar- mauinli bir Almanı~ meğer rnıştır. * sap ve_ tesviye oıunac.akt1r. Bu husus ~ 
köprüyü berhava etti casusmuş! w Kız kaçıranlar tnkf e!'ılr ormau umum müdürlUğün- . 

Göçmenlere çift öküzü den vıJUyete gelmiştir. O~'>M: 
Stokholm, 25 (Radyo) - 1sveçin Lonclra, 25 (Radyo) - Ritler a. l\fenelnenin Emirfı.lem nahiyes; ci- * 37 s. Paterson 10 25 ıo ~ 

birçok ""birlerine cı'ddetlı" 'rngmv url."'r leyhtarı diye tanınmış ve roktan beri Gnrmenler için ilk hamled~ Sc"tı11 d hi b ~d ı •~ ı "' 'I •• 
Y'"' "' J .. y -y - .. varın a r ag a ça ı wp ıyan il. usta Od 555698 112 

ve m6teaddid yldınmlnr düşmüştür:. buraya gelmiş olan Almanların ca - alınmış olan 172 baş çift öküzü Tor- fa kızı 16 yaşında Hatice Özkanı zor- emişf e 
Golayın nehri civarına düşen bir yıl- suslukları sabit olmuş ve bunll\r .der- balı, Urla, ::Men emen, Bergama kaza- 'a kaçıran, ibrahim oğlu Ali Kemal 
dırım, mayinli bir köprQye isabet et - hal tevkif edilmiştir. Tevkif edilen - !arı dahilin<le. iskan gfü·müş olan göç- Kısar ve suç arkada§ları Osman Sor- ilk kurşun ihtifali 
miş ve köprü berhava olmuştur. Köp- ler arasında Tn<!Şhur şahsiyet!erden menlere tevzi edilmiştir. Mübayaay~ hı, Ali Kıysal zabıtaca tutulmuş, ad- Bugün Ödemişin ilk kurşun rnev-
rüyU bekliyenler parçalanmıştır. Yon Frank Retelen de vardır. Bu, devam olunacaktır. !iyeye verilmişlerdir. kiinde tezahürat yapılacaktır. Civar 

----* mahkemeye verilmiş ve isticvabında, kaza _ve köyl:erden de hu~usi tren , 

Ç k d Hitı.ercilerle alakasını inkar eyi; - 79 b• • • PAP otobüs, otomobil, araba ve atlarlR e ya a miştir. ~ ın ışçı A bilyük gruplar toplanacak. düşmana 

555735 1/2 
No. 

7 
8 

9 
10 75 

9 12 50 
10 15 50 
11 18 

ZAHİRE: • Tevki.Çat devam ediyor * n .. t ··ı k l' 111 ilk kurşun sıkılması tarihi amlacak-
14 Cebelu""ttarıktan raraşu çu ere arşı ıe ıvıiron Taylor Prağ, 26 (Radyo) _ Almanlar , k tır. 610 çuval buğday (j 

51 son zarnaıalarda Çeklerden pek çok uzaklaşanlar oy_mağa hazı~ mülakatı * 60 balya pamuk 
tev.küat yapnuşlaı-dır. Mahkemeye Londn,r 25 (Radyo) - Cebelütta- Londra, 2.:> (~.A.~ ~ Duşman_1;1 Roma, 25 (A.A) - Ruzyeltin Kanalizasyon ve k ld 20000 k:ıo p. çekirdeği 3 75 
verilenlerin hemen hepsi mahkum kt t hl' d'I k d muhtemel paraşutculerıne ve dahıı- Vatikandaki husus1 mümessili :Mi _ . a ırım 33260 kilo zeytinyağı 43 43 
edilmektedir. ~~v·ı~n da ıy~~kı enk :.1 ıı~ çocuk ~e dekj teşkilfıtına karşı mücadele ter- ro.n Tavlor Papa tarafından kabul e- Belecliye, Değirmendağı ve Eşref - 26 balya pamuk 42 42 . ·----*·---- ı _ ıti er en m ep ·a ı e avasa ge - tibatı süratle devam etmektedir. dilm;ştlr. paşa semtinde bir çok sokaklarda ka- 21854 kilo yapağı, 49 66 • 

A 
mış r. Lonclra nakliyat ofisi muazzam mü - Bu ziyaret J;>apaya iki gün zarfın- nalizasyon ve kaldırım inşa ettirecek- eski satl~ • 

VUSfUralya ---* nakale şebekelerinin en mühim nok- tir. Belediye reisi Dr. Behçet llz, dün *·---
A k da yapılan ikinci ziyarettir. be be · d sf 

n ara talarında sabotajlara mani olmak il- ra rın e belediye mühendisleri ol-
Bu'nJay rekol'~esı· Roma, 25 (A.A) - Havas> dug~u hald k h ıı ı k ıne baı L zere 79.000 İŞÇi)"i seferber etmekte- . e yu ·arı ma a .e erde kıına- ergarna er 

Londra, 25 (Radyo) - Avustu - Atletizm müsabakaları dir. Ruzveltin mümessili Myron Tay - lızasyon ve kaldırımı bulunmıyan bir ... 
ralya buğday rekoltesi, kıymet iti _ 1 Ankara 25 (Hususi) _ Bugünkü !orun papaya yaptığı ziyarete büyük çok soka~ları .tespit etmişlerdir. Bun- dün başladı 
b~riyle._bu sene ~O milyon liralık tah- atletizm .r:ıusabakalar.ında 'l'O.rkiye re- B •• bir ehemmiyet atfedHmektedir . !arın proıelerı derhal hazırlanacaktır. ali. 
·mııı edılmektedır. koru kı.rılmıştır. Ankaralı Ömer, üç a- ugun Taylor ve Papa harbin geni~letilme- * Bugünkü törene v * dımda 15,25 metre atlıyarak yeni Tür- l . . si meselesi ve umumi vaziyet üzerin_ Göçmenlere ev riyaset edecek . 
Tahşidat haberi 'k!y.e rekorunu tesis etm!ş; Haydar da ngı~terede mılyonlarca de uzun müddet görüşmüşlerdir. Bergama, Dikili ve Urla kazaları Bergama, 25 (Hususi) - Kcrırı: 

cırıd atmada 42 metre ıle yeni Anka- ınsan dua edecek İtalyanın müttefiklerin yanıba,sın- dahilinde yerleştirilen ısöçmenler için eğlenreleri bu akşam Bergamı:ıdn t::.. 
Tqmanıen asılsızdır ra rekorunu yapmıştır. Londra, 25 (Radyo) - İngiltere- da umumi harbe girdivinin ıl dö - 201 göçmen eYi inşa ettirHec;.ktir. Mü- l~mıştır .. Y11nn yapılacak a~ılnıA deı< 

Bclgrad, 26 (Radyo) - Yugoslav. *· nin her tarafında milyonlarca insan nümü sükOnetle v m~ttef':ı . . nakasn yakında açılacak ve ınşaat iki, nıne Valı B. Etem Aykut rıyuet e. _ 
Arnavudluk hududlmnda tahşidat ya- Is tan bul kiliselerde nihai zafer için duada bu- e u ı er ıçın iiç ay içinde bitirilecektir~ cektir. Akşam fzmirden kermese l~ # 

pıldıf'ı hakkında ecnebi gazetelerin lunacaktır. Hindistan müslümanları, ne lehte ne de aleyhte tezahürat ya- Kiraz bayramı tirak etmek için bir çok aileler f~if 
verdiği hnber, nffikadar ::nakamlarGa Milli küme maçları camilerde bütün gün ibadet edecek. pılmaksızın tes'id .edilmiş fakat bü- B il K miştir. Geceleri halkevinde nı. u~ et·ı-,', ug n emnlp.:ı:şada kiraz bayramı ıJI ıpış •· 
kat't surette tekzip edilmektedir. İstanbul, 25 (Husıısi) - Bumin ya- lerdir. tün 1talyada ayinler yapılmı.ştır. yapılacaktu·. eğlenceler, danslar teı;liıı e ı ~ 

* 
"" 6~ * Yarın öğlev~ kadar asarıatika hara ' 

--- pılan milli küme maçlarında Fener - • * · por a., 

A ·~ A bahçe takımı Altayı 9-2; Galatasaray v c Alman moto·· ~ıu·· z· AB/'T' ADA !eri, müze gezilecek, saat ı.ı de .9 ~,.,. merJ~(a yanı .n_ onf ı•ano ı M ~ M lq.ıuıKJa yapılacak toplantıda nutu / 
da Altınorduyu 3-0 ma~ılp et~lcr- naıe·s·a·rz-~a·. söylenecek cir.id kalkan c<>P kaldı,., 

Tayqar,elerin arttırıl- dir. Romaya dönüyor kuvvetleri Bıçak taşıyormuş: ma, zeyook oyuniar oyna~acsık, at 1; 
masını kabul ettı• * Drar, 25 (Rndı.•o) - Hariciue İkiçeşınelik caddesinde Hatip ojhı rışlar.ı yapılacak, ok atı?a~kn.::_ - l b • r " J -Bil§ laraf ı 1 inci sahifede-- R d a .. · d b' b k b 

V ' gt 2r: (R d Q e emzz nazırı Kont Ciano ile dig-er italyan tı·r. 1 
v nın uzenn e ır l~ ulunmuş ' O ~ aşın on, v a yo) - Hava 'tur. olu ve yagnıur 

kuvvetlerinin arttırılması haklnndakı L d d l nazırları, Garibaldi adında~i kruva- Bugüne kadar o-elen rap l - . de }iŞ' on raya var Z ar .. b' k b d h k t t · 0 or ara na Esrarclılc: Dün öğleden sonra şehrinllZ . ır 
kanun, bir rnuhnlife kar~ı 390 reyle zore. ınere ura an nre e e mış- zarnn son iki gün zarfında avcı tay_ Jk· ı k .d .. -"11 b 

L d 25 (R d ) T .. k' ı d ıçeşme i cadcksindc . fehmcd oğ- \'a birdenbire bozulmuş ve şı CJCU 
iyanca knbul edilmiştir. on ra. a yo - ur ıye er ır. ynrelerimiz asgnri 80 dü§mnn tay _ l s l.> • • •• • .ı ·t mıntak,... 

*
- Devtet Deni.zyollan hesabına gemi Kruvazör, Korfo kanalından geç u a rmm uzerın.ue 25 santigraw es- yağmurla birlikte muhtelı - al 

---- - yare ini düşürmüş veya hasara uğ - rar bulunmuştur. 
1 

• laı·a doltı cıu··şmu"ştu··r. Dolu ve yafı1"1lf 

P 1 
inşaat mühendisliği tahsil etmek ü _ miştir. ın 

}. ot mevcudu Tilrk' d .. d ratmıştır. ll,ıı·sızl,k: bazı mahsulata :hafif zaraPl&l' yap 
zere b .~ye el~ gonT ~~i!en <32> Çinin Arabistan 10 :ıvcı tayyaremiz avdet etmemiş Alsnncakt<l İkincikordoncfa Yusu~ 

Amerikada a~iıyor ten&, ı,ı,gun sa ı;en .LJWJ raya mu- mümessili se de bazı pilotların avdet etmek ih- oğlu Mehme<l, Kadri oğlu B. Raifin e- tır. 
V~ington, 25 (Rad_xo) - Bugün v d timali mevcuttur. vinin arka tarafındaki su boı;ularını ----··-·---

l~OOr inasyon heyeti Beyrut, 25 (A.A) - Çinin İbni - Son hafta içinde düşman Frq.nsa k.eserkcıı yakalanmıştır. Y !' ' 4 '·"'-
~azetecilerle yaptığı g-örOşmelerde bo- t A b' t d' ·· ·1 Erzıncan 

toplandı suu ra JS nm nez ıne mumessı ve Belçikada asgari 500 tayyare Yanke.sicilüc: enı n1I 
yanatta bulunan reisicumhur Ruzvelt, t · d t k ı h' t a.fınd" . _ . . ayın e en za ·ı-a namına şe ır kaybetm!~tir. Bu suretle Hollanda - Bayraklıda Salhane.de "Nazif 0~rlu Mu,allim Z'ya Tn.rık ar .. 
halen Amerıkadn 2o bın pılot bulun. Ankara •• 2~ (T~.eionla) - ~oordi va.li~i t~rafından knbu! edilmiştir. nrn iFtilasından 1.ıeri düşmanın zayi Mustafa, Ali oğlu B. Hasaıım reb~n· bu wım altında milli bir piyi& neŞ 
du,ğuuu, sene sonuna kadar bu ınikta- nasyon he)etı bugun sabahleyın saat

1 
Çın, ılk defa olarak bu memleket ettiği tayyare miktarı l_,00 e baliğ iden yaııkes:cilik sureti.rie 42 lirasınJ r~ilmi~iı:. 

rın elli bine çıkac4)1Dl M>Ylem.iştir. 9,30 da topl~m~tır. _ • ı~ezdnide temail edilmektedir. olmuştur. çalmış, tutulmuştur. Tavsiye ederiz. , · 

• 

... 

• 

J 

' 



26 Mayıs 1940 PAZAR (ANADOLU) 

• 

Bütün Amerika matbuatı, müttefik
lere yardım edilmesini • • 

ıstı yor 
Her fazla tayyare, her fazla mermi ve her fazla top, sür' at le mütte

fiklere gönderilmeli ve azami surette yardım edilmelidir 
Vaşington, 25 (Radyo) - Amerika rir bay"n {DatiDalson); (Nevyork 

lııatbuatı; garp cephe; inde cereyan e- Herald) gazetesinde yazdığı bir ma -
den muharebelerin ald!ğı şekilden u- kalede, Alrrnnların çirkin tecavüzie -
2Un uzadıya bahsetmekte ve Birleşik rinden ve küçük milletleri esaret altına 
Anıerika devletlerinin, behe:nehnl ve almak hususundaki kara rnıelleriııden 
Vakit kaybetmeksi?.in :nüttefikhfo u~un uzadıya bahsettikten St'nra, hak, 
Yardımına koşmasını tavsiye eylemek- adalet ve hürriyet için çarpışan ingil
ledir. tere ve Fr:ınsaya müstacelen yardım e-

Bayan (Dati Dalson); Birleşik A- ·ierilmeli ve bu devletlerin, nihai za
merika devletlerinin, milttefikler' tay feri elde etmelerine azamt derecede 
yare ve harp malzemesi gföıdernıt!k hu yardım edilmelidir.> 
susundaki kararlarını takdir etmekle Diğer gazeteler ele buna yakın ma -
beraber, bu yardımın daha fazla olma- kaleler yazmakta ve harbe iştirak et -
sı lazım geldiğini kaydetmekte ve ma- memekle beraber Aıneriksnın ingilte
kalesini şu cümlelerle bitirmektedir: r'? ve Fransaya mümkün olduğu kad:ır 

Amerika gazetelerinin en mütebariz dilmesi lüzumunu tebarüz ettirmekte -
tabsiyetlerinden olan meşhur muhar - dir. 

cHer fazla tayyare, her fazla gemi, çabuk ve fazla yardım etmesini ehem
her fazla mermi ve her fazla top, te - miyetle tavsiye eylemektedirler. 
reddüdsüz ve süratle müttefiklere gön · 

ltalyada 
Sivil seferberlik 

Rema, 25 (A.A.) - Sivil seferber-
lik harp zamanında vatandaşların 

Hitlerin Y egine Arzusu 
stattrsü hakkındaki yeni kanun mu - H b• b• l b• ' kt• B • • b.. -
Cibince bütün vatandaşlar Ve resmj ar ı ıran evve ıtırme ır. unun ıçın utun 
~~ıe:~~~sis!:~;~~; ~~e~:~~a~~!~: kuvvetlerini harbe sevketmiş bulunuyor 
el konabilcek ve yiyecek, içecek mad Londra, 25 (Radyo) _ Tayınis ga- kamatı kabul etmekteidr. ki harekatın Hitlerin hareket planının 
deleri vesika usulüne tabi tutulabile- zetesinin siyasi muharriri yazyor: Bu makamat harbin bitmesinin bel- ilk safhasını teşkil ettiği zannolunmak 
Ce.k, inracat ve ithalat tahdid veya cHitler harbi bu yaz bitirmek isli - ki de bugünkü harekat harbiyenin ala- tadır. 
~enedilebilecek ve sermayenin bildi yor. Bu artk aşikardır. Ve bu sebeple cağı şekle bağlı bulunduji·unu idrak Maamafih burada Almanlar bek -
rılnı · · · · ı ·ı b"I kt· esı ıç>n emır er verı e ı ece ır. bütün kuvvetini, ihtiyatlarını garp etmektedir. Bunun için bu harekatı lemedikleri mukavemetlere maruz kal-

44 yaşından yukarı askerlik hiz- ce besinde harcamaktadır. harbiyeyi idare ed~nler motörize mal-
ırıetine elverişli olmıyan kimselerle İlk yaralı trenleri birbiri ardınca zeme ihtiyatlarının hepsini harp sah-
kadınlar ve çocuklar asken inzibat Avusturya hastahan~leri ve binaları nesine dökmektedir. 

maktadır. Hitlerin planının ikinci saf_ 
hasının da doğrudan doğruya ingilte
r.eye yapılacak bir hücum olduğu zan
nediliyor. 

81'.1nda sivil vazifeler içiJı seferber dolduktan sonra Almanyaya galmek - Fransanın şimalinde ve Belçikada-
edılebileceklerdir. tedir. Bu halkın maneviyatı üzerinde 

kanun referberlilı: ilan edilmeden fevkalade tesir yapmaktadır. Çünkü 
lııeriyete konulabilecektir. kuvvetli malzeme ile taarruzun az za- Milyonlarca amele Lon drada yiat verilerek başarılacağına halk i-

nandırılmıştır. Halka verilen diğer te- c h d h d k } 'b• 
Yakalanan bir casusun minat, Alman tayyarelerinin kudreti- ep e e arp e en as er er gı ı 
evinde neler bulundu dir. Halbuki son zamanlarda Alman • h " f k d 1 k 

Londra, 26 (A.A) _Devlet emni- demiryollarının sanayi me:kez'.e~~nin nI aı za ere a ar ça ışaca 
Yetini müdafaa ka•ununa muhalif b~mba.rdı~anı, Alman. ş'.'hırlerı uze - Londra, 25 (Radyo) - Treunyonjbir mesajla bildirmiş ve nihai zafere 
ağır bir suç işlemekten maznun Step rın~e ıngılız tayyarelerın.ın uçması bu bugün toplanmış ve altı milyon ame kadar cephede çalı~an askerler gibi 
hen Hald isimli bir kimse Dublin as- temınatı boşa çıkarmıştıı. . leyi temsil eden bütün murahhaslar geceli, gündüzlü fabrikalarda iş ba-
k.er" hk I .

1 
·crt· BeFn, 20. (A.A.) Rarü':ncl• bulu .. nazır ouıunmuRtur. =--ıııua uuıı.uıuıo.go. YÇ ı.:ıtıı .. ,. ... ,cıı. • ...... , ... 

ıı:ı ma. e"'.es ne ve:ı_mbı~.ırt. 
1 

. . .,an bitaraf memleketler gazete mu - Amele müm;osilleri cephede harp ı~ağa karar vererek ke;•fiyeti bir me 
eldın evınde verıcı ır e sız cı- . . Al bu ' . - . . 

h • . . . habırlerıne nazaran, manynnın - eden ingiliz ve Fransız ask~rlerine ujl:ı ılan eylemıstır. 
azı, askerı ehemmıvetı haız evrak, h · d b'T" k l ' 

lıir . .. . ·. . glin garp cep esııı e u un oz ~rını ·ngiliz işçisinin selam ve sevgilerini 1 
?araşüt, kullıyetlı mıktarda A -

0 
namakt:ı olduğunu, Alman resmı ma 

llıerıkan doları, Alman hava ordu - y 

tiUna ait müteaddid nişan ve madaı- lsvı· çre-Almanya 
l'a ve bir miğfer bulunmuştur. Paris zabıtası Ele geçirilen evrak ezcümle li - Ticaret müzakereleri 
lııanıara, yollara, İrlanda köprüleri- Berıı, 25 (A.A) _İsviçre ile Al _ .. • b • j ı • " 
ne, müdafaa kuvvetlerinin vaziyeti- manya arasında 30.6. t_arihinde mun- Dun çok genış ır ·.a zyet goster· 
ne dair malumatı ihtiva etmektedir. 

Y kazi olacak olan klınng anlaşması- • mı·ş, şu··µhLl>ll' eşhası yoklamıştır orkshirin şimali nın yerine yenisinin ikamesi için ge- ..... 
lecek hafta başında Berlinde müza-

A.lmanlarca bombalandı kereler başlıyacaktır. Parsi, 25 (Radyo) - Z:ıbıla; bu - 170 ki~i tevkif edilm'.ş, 340 kişi dete-

Lo d 26 (AA ) _ y k · · İsviçre federal konsey· Mayıs bi _ gün geniş bir faaliyet göstenni~ ve merkü7. kampların:. gönderilmiştir. 
n ra, . . or sınn ı .. .. - .. k. 1 . D 1 ·ı · " d l · 

Şinıaı bölgelerinde dün gece dü~man dayetinde Türkiyedeki İsviçre he _ yollarda gord~gu ·ım•.e erı durdtıra- a ıı ıye nazırı_ ,.,a_n e ,parı~. ~ıı .-
ta..,,, 1 · . b b 1 tt • h t" t f da parııfe edı"len tı"caret rak bunların uzerlerını araştırmıştır. hafızı general Erıng ıle polıs mudurü , , are erının om a ar a ıgı ava ye ı ara ın n . . . . . . 
llezaretl tarafından bildiriliyor. anlaşmasını tasvip eylemiştir. Anlaş Üze~lerı. ~raştırı.l~nlar, akşama kadarı ~an ıerutı zı_Yaret etmış ve kendıle-

Sekiz sivil yaralanmış ve bazı mad- ma 1.6 tarihinde meriy.ete girecek ve 62 bın k'ş:ye balıg olmuş ''e bunlardan rıyle uzun muddet konuşmuştur. 
di zayiat kaydedilmiştir. bir sene muteber olacaktır. • 
Şarki ingilterenin köylerine de Anlaşma, iki memleket arasında [ L A,,. N 

bombalar atılmış ise de ehemmiyetsiz tediyelerin münhasıran kliring esa -
hasarat husule gelmiştir. sına dayanacağını bildirmektedir. 

Büyük Britanya 
Halen iki 

silah 
milyon 
altında 

Kapalı ve açık eksiltme ile mem 
leket hastahanesine muhtelif 

erzak alınacak 
Manisa Valiliğinden: 

Muhammen Muvakkat 

Lo11dra, 25 (Radyo) - 1912 do
iunııuıann davetiyle İngiltere tam 
iki m.ilyen muallim asker temin et
llıit bulunmaktadır. 

muallem asker 
bulunuyor 

!erle dominyonlardan gelen kıtaat , 
Sıra No • Nevi azami asgari Kıymeti Tutarı teminat 

Tayyare kıtaatında bulunan asker. 

bu yekunun haricindedir. 1 
Avustralya, kanada ve cenubi Af-

2 
rikadan yakında yeni kıtaat gele - 3 
cektir. 4 

Alman Propagandası ~ 
lfabbegi kubbe yapmakta ve za- : 
fer lranelerinden bahsetmektedir~~ 
Londra, 25 (A.A..) - Alman pro- tedirler. İngiliz milletinin son hadise- 12 

llagaRda ı Fransa şimal"ndeki Al - !er karşısında gösterdiği yegane ak
ltıan Rıuvaffakıyetini tabiatiyle istis- ~ülamel müşterek düşmanla mücade
lfıııı·a çalışmaktadır. Dün sabah le hususunda kuvvetli bir azimdir. 
F'ra•kfurt radyosu Fra11sı2ca neşri- Bundan başka itııı'liz milleti harp 
Yııtında Almanların Bolonyaya giriş- malzemesi istih:ıalalını teksife, beşin 
leri bUyUk Britanyada umumi bir pa- ci kol ile mücadeleye, insan ve mai-
n k Yaptığın, iddia ve ingilteredeki zeme menbalarını tamamen seferber 
1lk akoülamelin Fransa ile ittifakı etmeğe karar vermiştir. 
leı·k tmek olduğunu ilave ediyordu. Büyilk Britanyanın Fransa ile it-

S.yasi nıu.,ah;tıer Londrada ika - tifaktan ayrılmağı düşündüğü hak
ltıet eden bitaraf kimselerin ingiliz kındaki Alman iddiaları sadece gü
~ iletinin mul afaza ettiği mutlak sü- lünç telakki edilmektedir. 
Oııeto şehadet edece~ini söylemek-

• 

Koyun veya kuzu eti 
Has ekmek 
Süt 
Yoğurt 

birinci nevi tosya pirinci 
Toz şeker 
Kuru fasulye 
Ekstra ekstra makarna 
Ekstra ekstra tel şehriye 
Çamaşır sodası 

Ekstra ekstra pirinç unu 
Sebze ve meyve muhtelif 

13000 
23000 
13000 
12000 

2500 
3000 
1500 
1000 

800 
900 
200 

Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr. 
12000 45 5860 438 75 
22000 10 50 2416 181 16 
12000 10 1300 !Y7 50 
11000 15 1800 135 00 

2000 35 875 65 66 
2500 37 60 1126 84 40 
1000 22 50 337 26 35 

900 30 300 22 60 
700 30 240 18 00 
800 8 72 6 40 
150 30 60 4 50 

1503 112 80 
1 - Manisa memleket hastahanesi için cinsi, azami ve asgari mik 

tar, muhammPıı kıymet ve azami miktar üzerinden tutarı ve 
muvakka~ teminatı yukarıda yazılı muhtelif malzemenin 2 
ila 12 .ıra numarasında yazılı olanlar açık eksiltme suretiyle 
13/6/940 tarihine müsadif perşembe günü saat on buçuğa 
ve bir sıra nunıarasıı;ıda yazılı koyun veya kuzu eti kapalı 
zarf usulü ile 13/6/940 tatihi11e müsadif perşembe günü saat 
on bire kadar müddetle ek~iltmeye konulmuştur. 

2 Ete ait kapalı zarf ile münaka<a evrakının 2490 sayılı kanu-
. nun 32 inci maddesine tevfikan hazırlanarak saat one akdar 

vilayet daimi encümeni riyasetine verilmesi ve açık eksiltme
ye girmek isUyenlerin de muvakkat tminat makbuzları ile 
muayyen nıütldtlten evvel encümene gelmeleri ilan olunur. 

•• .5AHIF! ( j '-, 
:-•HllllMHHUH•fHUUUUUU1t1t••UMllMllllMUUlllllltttU•llUUllllt•Unıını11a ....... _ ...... 
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f lzmir levazım Amr/iği Ilanlarır:·~ 
~ .... u.u•ıı•u••••-...... •••-•••w ıı ıınııı..,,,_-.. , .. ,.,,., ..... ,_ .. , : ~ 

lzmir leı·azım amirliği satın alma komisyonundan: - -.__ 
Miktarı 

Kilo 

8750 'l'aze luıbak 
11375 Kırıruu domates 
15250 Patlıean 

8900 Taze fasulya 
4300 Taze bamya 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin yukarıda ciu ,. 
miktarları yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretil'
le milnakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 3 haziran 940 pazartesi günü saat 15 de kışlada İzlllİI' 
levazım amirliği satın alma komisyonunda ya.pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 3018 lira 75 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata akçası 226 lira 41 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika stiıf

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçiinci 

marltklerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkataları ile bir!ikte ihale saatından evv.el komisyona mflra-
raatları. 17 22 'ı/7 1 

lzmir JeyazlID amirHği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 38300 kilo aa.. 

deyağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 12 haziran 940 çarşamba günü saat on altıda İzmirde 

kı~lada izmir levazım amirliği satın alma komi.syoDUDda , .. 
pılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 89294 liradır. 
4 - Teminatı muvakkah akçası 2948 liradır. 
5 - Şartnamesi heı gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret od:1"mda kayıtlı olduklarına dair Tl!.sik& 

göstermek mecbur?yetindedirler. _ 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Te Qçila 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
nat teklif mektupl:ırını ihale saatından en az bir saat evvei 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

26 30 5 10 

I LAN 
Bornova askerlik satın alma 

Komisyonundan: 
1 - Nümunesi mucibince 500 seyyar mutvak ka· 

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

yapılacaktır. 
~ - 'lmnm .... 1 ...... :n ......... 175 bin lira olup ille 

teminatı 10 bin liradır. 
4 - isteklilerin ticaret odalarına kayıtlı oldukla

rına dair vesika ibraz etmek mecburiyetin
dedirler. 

5 - Nümune ve şartnamesi hergün sabahlan ko
misyonda görülür ve okunur. 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesika ve kanunun tari
f atı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar mak· 
buz karşılığı Izmir Bornovada askeri satın 
alma komisyonuna vermeleri ilan olunur. 

11 16 21 27 1647 

Akhisar belediyesinden 
1 - Muhammen bedeli 9000 lira olan kazanın bir senelik umumi te • 

mizlik işine ilan olunan müddet zarfında istekli çıkmadığından 17 hazi • 
ran 940 paza':"t~si günü saat 15 e kadar bir ay müddet içinde zuhur ede
cek ve haddi layık bedel teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle ihale 
olunacaktır. 

2 - Taliplerin yüzde yedibuçuk teminat akçeleriyle akhisar beledi 
yesine baş vurmaları ilan olunur. 22 26 30 4 184'~ 

Akhisar belediyesinden: 
1 - Keşif bedeli 5880 lira 86 kuruş olan Akhisarda muhtelif yer 

!erde yapılacak mecra ve bacaları kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 6 hazıran 940 perşembe günü saat on beştedir. 
3 - İhale yeri Akhisar belediye binasında daimi encümen tara " 

fından yapılacaktı . 
4 - Bu işe girmek istiyenler yüzde yedi buçuk muvakkat teminat 

lariyle kanunun tarif ettiği vesikalar ile bu gibi işleri yaptık
larına dair resmi evrak ve tekliflerini ayni gün saat on döNle 
kadar Akhi•ar belediyesine vermeleri lazımdır. 

5 - Şartname proje ve keşifname her zaman belediye fen daire-
sinde görülebilir. 26 28 30 2 1910 

Deniz levazım satın alma K o
misyonundan: 
1 - Mevcud evsaf ve ~artnamesi mucibince tahm;n edilen bedeli 

19277,20 lira olan 2C bin kilo beyaz üstüpü, 26 bin kilo renkli 
Ü•tilpü ve 60 kilo kalafat üstüpüsünün 4/6/940 tarihine ra,._ 
lıyan sah günü saat on beşte Kasımpaşada bulunan deniz le
vazım satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 ·- İlk teminatı 1445,79 lira olup şartnamesi her gün i!j saatı da
hilinde adı geçen komi•yondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24~0 •ayılı kanunun isıcd;ği v~,a;kı, birlikte 
mezkur komisyona müracaatlan. 26 28 30 ı 4227 ı 1870 
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K m lpaşa icra memurlufundan: 
934/52 IZMIR DE141ERDARLI6INDAN: 

•• &E 

E. t ~ anflığı namına hazineye Sıra No. Senesi Tarh No. :Mahallesi Sokağı No. ismi t~ı· c·ıd ı,. K B h 
Lor .u Armutludan ha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~ı~v_a_ra_~~ azanç u rpn 

b b 
. . t k .. t . -Lr. :({r. Lr. Kr. 

1 u orç iÇ n ıpo e gos ermış 1 936 76 b Po:ı.1:acı Ali Ri:ıa 24 Hasan Oğ. Ahmet Bakkal 1 / 34 6 66 1 33 
•u Örenin kuzeyir mevkiinde 2 935 12/ 54 Ba! aroş ~nöıı~ 130/ 1 Mehmed Oğ. Kamil > S/ 16 43 25 9 95 

mu 'HO tarih ve 1 numaralı ta - 3 936 47 :t 120/ 1 Kamil Uyar Kömilrcii 1 / 4 ı 27 O 29 
.}a mu tenit şarken nikolaki eftim- 4 937 12/ 55 2 130/ 1 Süleyman Oğ. A.hmet Manav 1/ 3 2 60 o 60 

• ni neli ibrahim varol garben kara 5 937 16/ 68 :ıt. > 130/ 8 Mustafa Çeliker Eskici 2 / 45 o 68 o 14 
yin 'ere, •si ~;malen kasap Ab- 6 937 10 

11 
:aı 81~1-2 İbrahim Dursun Ali Tatlıcı 7 / 83 11 67 2 13 

c:;ull. 1 .meli Sinan bağı cenuben yol 7 937 14 "1 > 105 Fuad Uşar Manav: 5/ 40 7 Ol ı 61 
ı e mahdud 720 lir. muhammen kıy a 937 23 ~ > j8 Halil Soy :aı 1/ 5 17 81 4 10 
li • t : 9 onüm S: nişliğinde kısmen 9 938 16 ! > 88 Mustafa. öz > ·1~ 1 1 21 04 ·4 84 

r an ısmen çekirdeksiz üzüm ba- 10 939 44 ' > 128 Hidayet Uludağ Köfteci 20111 
ı atıı ık ü .. ere müzay~deye ve - 11 936 33 Tui.~ut reis > 329 Raşit o~lu Yu uf Fırıncı 3/15 
m·,.ti • 12 936 102 > 381 Rodit Suryano Terzi 7 /65 
27-6-40 tarihille müsadif p~şem- 13 936 59 ~ > 666 1smaiı oğ. Muııtaf a Marangoz 1/ <\5 

b gunü 11-12 de Kemalp~a icra da 14 938 25. Kııç.. rei! H'\_lil Rif at paşa 195 Raşit oğlu İlyas Fırıncı 1/8 
inde yapılacak birinci artırmasın- l6 937 8 )lur~d re.ii Hatay caddesi 205 Abdülhalim Emingök Bakkal 1/50 

( teklif edilecek muhammen lay - 16 988 29 Murad reis Hatay caddesi 821 Mehmed hü .. eyin dikmen Kahveci 2/3 
metı yilzde yetmi~ beşini buld1,1ğu ı 7 938 28 > > Türkoğlu 28 Gafur efrahim ve rneh Fırın. A. 8/ 8 

' rü hanlı alacağı temin eylediği med 
t kdirde ihale ediiece)\tir: 18 937 28 Türkoğlu 28 > ·> > 

Nuksan bir bedel teklüi halinde 19 938 53 > ~ Hatay caddesi 172 A~1m A.,._rvaz 
Kıhç re.~ 

nrtımanın taahhüdü baki kalmak 20 936 33 !nönü 669 Mehmed on.. Şilkril Arça 
rt. ı Mitat ~a~ " 

şa ıy e müzayede onueş gün uzatı - 21 936 108 İskele 28· Mehmed Erdoğan . 
lacaktır. B.ı takdirde 12--7-40 tarihi- 22 ~37 108 ' > > 28 Mehmed Erdoğan 
ne mü~adif cnnıa gü~ü ayni saatte 23 9.37 33 :t : > 669 Mehmed <!İ· Şükrü ATç_a 
~ ap •. ncak ikinci artırmasında teklif 24 9S7 33 ' > > 569 Mehmed oğ. Şükıi.t Arç\ 
edilecek bedeli mu ammen kıymetin 25 ~ŞS 33 ! > > 669 A~if Mu~af a Sırt 

ilzde yetmiş beşini bulmndı&-ı tak - 26 938 33 ~ 569 Akif Mu afa Sırt 
dirde satıŞ düşürülerek 2280 sayılı 27 937 101 ! : Gônül sokak 14 Şükrü Ku?fundeğmez 

.. 'lun mucibine-O borç 5 sene taksjte 2-8 9A7 92 :t > Kauti,~Çl 4 SAiır :Mu i{\f§. 
bağlan:-c--kbr. 29 9Ş~ 2 > > Tra111v~ cad. 466 Ali Riza 

Almnk istiyenlerin muhammen ao 938 60 > > > 66Ş. Cevdet 
ymete gö~e yüzQ.e xe.cli buç.u.k ni1- 31 937 7 , . > > 692 Niya?.i :Karao~man 
etinde depo akçesi vl'ya milli vç 32 9Ş,8 133 > > > 692 Niyazi Karaosman 

muteber l>ir b~lta me~tul>u ile ihale 33 9$6 ~33 , > > 105 lbrahiI?} . 
aldtle.rmÇe icra dair(?.ŞiJ,lQe hazır 34 937 134 > 28 Ra hıpi > > 

bulunr.ıaları v~ f-41+la izahat istixeo - ŞG 938 7 > > > 692 N'yaz\ Karao~man 
lerin bngilnden itibaren açık bulu - 36 939 1 > 61 Mu~tafa Özdemir 

> > 
n n şartnameyi görüp teklif eyleme- 37 936 30 Göı.tepe, > 9M Abdurrahman İnal 
1 ri ve bu mülk üzerinde bir güna 38 986 ao, > 930 Abdurrahman İnal 

Göıtepe 
hak ve nlreak jddiasında bulunacalç "39 936 22 Güıeh;~\ı > 9Ş5 Pertev v~ Ali 

in selcri11 yirmi gün içinde vc3İka - 40 936 2~ > > > 995 Hnseyin oğlu Pertev 
l riyle birlikte daireye müracaatları 41 936 22 > > > 995 Hü~eyirı o~lu Pertev 
ıksi halde hakları tapu siciliyle sa - 42 938 125 Erik S. 21 Faiz Nurettin > > 
bit olm yanların paylnşmadan bariç 43 986 68 !nönil 1100 Arif, ve Hfü:e_vin devrin-> > 
4-utulacağı ilan olunur. den Akif 

44 936 68 GOzelyalı 
!xıönü 1100 Arif ve Hü~eyin devrin

den Akif 

> 
Tütün milskira\ 
F.ırm 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Bakkal 
Es · f 
Marangoz 
Ke,_~vecl 
Büfe 

> 
> 

Eskici 
Büfe 

> 
Bakkal 

> 
Fırınc1 

> 
> 

Bakkal 
Fırın 

Fırıncı 

8/9 
1/38 

1/43 
1/47 
1/47 
1/44 
1/.H 
1/45 
1/45 
3/2 
3/1 
\/89 

13/80 
15/20 
15/19 

. 6/ 67 
V/ 98 

15/19 
18/ 16 

8/ 52 
6/5 

2/7 
2/ 8 
2/8 
S/ 8 
2/ 10 

2/ 1() 

17 34 
51 25 
12 33 
27 50 
11 51 

3 98 
3 51 

ıs 20 

13 20 
5 32 
4 62 

13 20 
1 20 

11 40 
7 8~ 
2 50 
1 25 
1 33 

12 50 
12 00 

6 90 
29 40 

4 91 
11 72 

2 02 
7 57 
7 17 

15 00 
6 25 
1 34 
2 11 
1 03 
5 49 

11 70 

o 90 

3 47 
11 79 

2 47 
6 32 
2 65 
o 80 
o 70 
2 64 

2 6, 
1 06 
o 92 
2 64 
o 24 
2 28 
1 57 
6 50 
o 25 
o 27 
2 50 
2 76 
1 59 
5 88 
o 98 
2 70 
o 40 
t 5~ 
1 48 
8 00 
1 44 
o 27 
6 42 
o 21 
1 10· 
2 34 

o 20 

Ceza YekOn·. 
Lr. Kr. Lr. Kr. • 

1 99 9 98 
6 49 5Ş 69 
o 19 1 75 
o 39 3 59 
o 12 o 94 
o 00 12 80 
1 05 9 67 
2 67 24 58 
3 15 29 03 
o 00 20 81 
7 69 70 73 
o 00 14 so 
4 12 37 94 
1 73 15 89 
o 72 5 60 
o 00 4 21 
o 00 15 84 

8 00 15 84 
o 00 6 98 
o 00 5 64 
o 00 15 84 
6 00 1 '44 
o 00 13 68 
o 00 9 41 
o 00 3 00 
o QQ 1 60 
o 24 1 84 
2 25 17 25 
1 80 16 58 . 
1 03 9 52 
o 00 35 28 
o 00 5 89 
1 76 16 18 
o 00 2 ~2 
o 00 9 os 
o 00 8 60 
o oo ıs oo 
O 94 8 6S 
o 24 1 85 
o 88 2 91 
o 00 1 24 
o 99 7 54 
o 09 14 04 

o 00 ı ıo 

Ke111a1paşn icıa memurluAun -
dan: 45 937 80 > > > 1118 Memduh Tınaz Bakkal 6 / 15 8 72 2 00 1 31 12 OS 

934.
35 

46 936 95 > > Üçkuyular 415 Salih Oğ. ı~ma;ı Bakkal 6/ 22 5 00 1 00 O 00 6 00 

Eytam sandığı namına hazineye 47 936 95 > > Uç1'.\}yular 415 Salih ().~. tsm~}l Bakkal 6/ 22 1 64 Q 38 o 00 ı 97 
23 lira ya borçlu yukarı kızılcad n 4,8. 938 30 > > Tramvay O. 10),1 / 1 İbl'ahim oğlu. Mehmet Tahmis 13/ 38 8 34 l 92 o oo ıı 51 

Bayram ve kardeşi cemalin bu borç i- 49 936 41 At:l~ İkiçeşmelik 582 Ahmed Qa. )!ehme.d Ekmek satıcı 24/ 6 2 84 ı 31 1 ıs 9 04. 
çin ipotek &östermi~ oldukları çayır 50 ~36 185 > J.Iusa ozlu S 1 Yusuf oğ. Mehmed Fınn 24/10 2 31 O 46 O 00 2 7'I 
ra • mevkimde ubat 341 tarih Vf' 1 ~ 51. 936 185 > > , 1 Yusuf oğ . .Mehmed Fınn 24/10 ,_ 8 87 O 77 o oo 4 6. 

numaralı tapuya müstenit şarkan mu 52 938 ~o > İkiÇeşme.hk 670 Eyüp oğlu Mu~tafa .. Marangoz 24/37 lQ 40 2 08 · ı 87 14 Si 
addema iôtavri elyevm dana musta- 53 9ŞS 143 > Ktn-ak1ı pmar 58 HlLeyin o.ğlu Mehmed Aşureci 24/ 40 3 83 O 67 o 60 4 60 

t g- rben dana mutafa hududun _ 54 938 64 > fki<;e~melik 606 İbrahim oğ. Mehm~d Kahveci 14/11 ı 44 o 29 o 00 ı 79 
dan garbe doğru 120 adını ilerisin _ 55 938 81 Altınla\ Hatay C. 35 Sadık :\formi Fırmcı 24/ 17 1 31 O 26 o 26 ı 81 

e knba andon bağı şimalen evveJce 56 9,38 S2 .Altıntaş lla.tar C. .35 2 Etem oi. Mustafa Ok Berber 2 145 11 17 2 23 2 02 15 42 
mniJ ağa şimdi dana mustafa cenu- 57 936 Sô, • 5 inci Sultaniye Komi3e'" :Mahmut 2t1/45 Ali oğlu 1.:ımail Terlikçi 24 /45 60 60 O 12 o 11 o SS 
ben huseyin ve Zafiri bağla,,ı-iyle 58 937 4 2 inci dolaplıkuyu Hacı Ali 40311 Ali Keıxıal Odun, kömür 1/ 21 O 50 O 10 o 09 o 69 
mahdud 500 lira degerli ö dönüm 59 937 4 > > > > 403/1 Ali Kemal Bakkal 3/25 1 47 O 29 o 26 2 oz 
çekirdeksiz bağı: 60 936 4 > > > > 403 11 İsmail Şar Kömürcü 3/ 24 1 11 O 22 O 20 ı 59 

34.43: 61 936 1 ~ , > > 397 Ha~an Başri Bakkal 6/ 8-4 O 76 O 17 O 11 1 04 

Ve 1539 liraya borçlu Armutlu 62 936 55 2 inci Aziziye :t. > 423/ 1 HU~U Taş Kahveci 6/ 80 12 98 2 99 ı 95 ı 7 92 
dan elcmekçi i&mailin bu borç iSin ey_- 63 936 ~O r.uzelyah ~ !nöni.i 1013 İbrahim oğ. Osman • Tahmis 6/ 57 7 70 ı 77 1 15 10 62 

m sandığı namına ipotelf göster _ 64 937 25 Tµzcu S<>rif Ali 1 Ali 1 kentler Marangoz 24/ 50 09 4.0 ı 98 1 71 13 09 
m· olduğu arıJutlu köyünde teşrini- 65 !l,37 10/3 Akçalı •T"tmyol 140 İhsan Terzi 2/ 18 12 22 2 42 2 20 17 04 • 
\"vel 3~1 tarih ve 16 No. ıu tapuya 66 936 11/ 10 Kılcı T "mlacık 88 Mustafa Sabri F.8kici 11 / 31 · 5 87 ı 24 o 98 8 09 
u e.1it sağı mü

3
Jim oğlu kerimesi 67 937 11 /15 Kılcı n:ımlacık 65 IJü3eyin oğ. Selim Kundura tamiri 5/ 21 2 46 O 49 o 44 3 89 

ma olu cebar oğlu haliJ arkası GS 937 11 /27 Fatih > 102 Ali Oij-. Mehmed Bostancı 2/ 24 6 lG 1 23 111 8 60 
e1im oğ~ı,. hüseyin önü yol ile mah _ 69 936 11 / 28 Fatih > 106 )f ehmeed oğlu Halil Kasap 2/ 25 O 17 O 03 O 03 O 23 

dua bir avlu ve küçük bir bahçe için- 70 987 3 Odunkanı > 13 Mustafa oğll\ Mehmed Eskici 2/41 1 ~6 O 23 o 21 1 60 
d bir nar bir .kaYUU bir ayva agacı 71 937 !3 Odunkal)ı > 1~ Salih oğlu Hüseyin > 2/42 O 18 O 04 O Ol O 25 
: c b"r asmayı ve. su kususu ve kar~- 72 938 6 Çahabay Halil R ifat paqa 77 / 1 Müftü oğlu Zühtü Kasap 11/69 6 25 ı 44 o 94. 8 63 

nim fevkani iki oda bir saJonu ve 73 938 l 5 2 inci Q;;;maniye Dı:>i!irmendsğ 42 lf ehmed Ali Kömürcü 9/ 17 1 86 O 43 O 28 • 2 57 
itında kömürlük ve odunluğu ve ay 74 986 12/23 2 inci Osmaniye Değirmendnğ 49/1 Abdullah oğ. Rüştü KMap 14/ 65 2 37 O 55 O 36 3 28 

nca bir rnutbah ve bir helayı müşte _ 75 93G 11/1 P,ntç1 Kabakçı 26 Fuad Ege Bakkal 25/11 4 37 O 87 O O.O 5 24 
mil 1900 lira değerli hanesi: 76 936 11/1 :şatçı Kabakçı 26 Fuad Ege > 2/ 15· 3 10 O 62 O 56 4 2S 

3,:_44: 77 93.8 ~{). Turgut rei' lnönU 303 Emin Güldliren Fırıncı 12/ 98 84 21 6 84 O 00 41 05 
Ve 407 liraya borçlu parsadan ha. 78 9"37 82 Tınaztepe İkieeşmelik 799/ 1 O-sınan oğ. lb.rahiJU. Saman kepek 6/6~ · 10 02 2 00 o 00 12 02 

fız mehmedin bu oorç için eytam 79 938 112 Altıntaş İplik\i Hüseyin 3 İsmail Kaynar Marangoz 15/46 ' 9ıi O 99 o 00 5 95 
andıi:rı namına ipotek etmiş olduğu 8.0 9,1Ş 142 Mit.at paşa lnöııü 63.2 "Riif Akdeniz Doktor • 1/ 92 O 69 O 00 o 00 O 69 

par ada tqrin evvel 3
41 

tarih ve 81 98.5 13/ 17 Fıttih "QeğirmendaÇ; 89 Cemil oğlu Al~ Bakkal 2/23 .( '8 o !!O o 81 G 19 
G 10 

1 
t so 907 126 J.'itat paşa 1oönü 655 tsmail Vra.r Fırıncı 1/ 49 34 31 6 86 6 ıs 47 96 

• numara ı apuya müstenit saiı "" v ~ 
nuri baba solu süleyman b~~ ar.kası 88 937 Q_l 2 inci Az1:aiye H~cı Ali 457 Hü~eyin oğ. Hü!;amettin 24/48 O 13 o 03 o 02 O 18 
ahibi mülk kavaklığı önU yol ile Ş4 ŞŞ.'( 19 l~uatepe ~etpa~n C. 24. Ebe Fatn:ıa Ebe 8 / 26 7 77 ı 55 1 40 10 72 

mahdud :\Vlu içiııck YS.J,'lm a·· il Bnşturak ımbeıü mfik~lleflerinden olup y.ukarıda i im ve \Jn:xanlan ile fearetgah .adresleri yazılı mükellefleTI namma muhtelif ~tllar için tarh olunan vergUcr isimleri hizasınd& 
adar bahçede nıevcud 

3 
erik :~~~ gösterilmiştir. Bu mükelleflerin terki tkaıet etmiş ve h~le~ ne:rede ?ulun~q~ları tesbıt .~dilememi§ çlınast hasebiıı: ilan ~arihini takip eden günden itibaren nıezkür ver!fil&Q qtuz glln 

• a 
1 

3 nar 3 elma ve bir yemis a,.gaQt il(_ind~ itir{lZ haklan olduğ~ 3692 ~fyılı kanunun l~c.şınrı Q:H\.~~ef\ ne ıstınaden tcbl~g makamına ka\m olmak üzer& ıltn olunur. \!>06 --h-
ve fevkani 8 oda ~ sofıuı ve tn'ıt>. _ cadan hafız m~~meclin bu borx için mülk kah,•ehanc~ı ~olu tarıkı ha"I ar-ı Ahmed • oglu Mehmed Ali - ve hayat aşağıda dam ve odunluğu lan taksitin borçlul3r tarafından j 

çayı ve altında 3 göz kiler ve odayı ipotek g~termiş aldu~u ~a,zyede kn kası mehmet vere~e!li ar~as1 önü yol nin bu borç için Ettam müştemil 100 lira muhammen kly - H\l edilmiş olduğu için bu ikinC.i ar' 
ve m,ntb.ahı ve ayrıcn qiJ; Q,e. ~hın şa- in temmuz 340 t~'\'ih ve 16 No. lu ta- ile mahdud 150 lira kıym~t mu ham. ımndığına ipotek etmiş olduiu metli harap ~"· Satılmak üzere ikin- tırmada muhammen klyrnetin ytızde 
mil 1~00 lira muhammen kıymetli uva müstenit saiı yol solu sahibi ıneneli dilkki\m: örenin harık altı mevkiiııdo nisan Ci defa müzayedeye çıkarılmıştır. yetıniş Q.eşi ve ruchanh alacak :mJic- • 
lıanesı: :~lkiln H No. lu dükkAnı arkası S4-51: . 341 tarih ve 15 No. lu tapuya müste- 27-6-40 tarihin~ müsadif perşem- tarı aranmıyacaktır. 

34 50: h t . cephe9.· tarı"k Ve Ş04 lıraya borçlu a~ağ·ı klZllca- nit şarken furuncu oğlu hafız yusuf be 2ilnil saat 11-12 de kemalpa~ ic- Almak iativenlerin muhammen ıcıY 
Ve 1644 lir ·a b 1 - k 1 me me veresesı arsası .. ı . . . -ı.. "\ .; n~ ~rç u a_şagı. ııı - .

1 
hd d 2ı:Q l' hn men kıy_ dan dereli meh~wdın bu borç ıçın a-axben hacı ibrahim tarlaın ve xol ~!- ra dairesinde yapılacak birinci ~r - metlere i:'Öre yüzde vedi buçuk deP

0 

cadan hacı ömer oglu ahmedm bu ı e ma u .., n:a mu ,m. · t ı. ·· t · ld - k ... ;ı · k" · ktı . . ita d ~ . t k tı· f b' bap dükkan ve ~no c~ gos ermış O ugu O) 'te 'a 1 malen hnfı.z süleyman cel}.uben sy- tınnasında yapılacak artırmada tek, akçası. VC!Yl\ mil il ve muteber bnn 
orcu 1ç.n QJ m san ı~ına ıpo e e ı mn urun ır 19 kinqnevvel 317 tarih ve 3 No. !u . 9 _ . • • • ·crıı 
5 teı.ni old;.ığu a§ağı kızılcada a ·n· tarfü U No. lu tapuya mü~enit • .. ·~ •ı leyman ıle mahdud 6 .. o hr~ munam- lif odılecı;k bıedel muhammen kıym~- mektubu ile ih~le vakitlerınde ı 

J u . tapu.'<:a :ı;xıustenı.. sağı hac k tl 5 d'" ü . ı·-. d t' .. d t . b .. b ld - faı-k~in mayıJ 341 tarih ve 19 No Ju ta- w h"b" m"'lk du""kk·nı ~oıu sahibi wl y f 1 boq ,.,. h men ıyme i on m genıi ıgıo e \n ruz e :re mış Mını u u~u ve daJ'rec:inde hazır bulunmalı\rı ve · sagı sa ı ı u • ~ :-:< og u uaıı so \l -» • ,. a- w • •w. - ' ·r , 
puya müstenit Mğı kahya ibrahim Ulk k hvehanesi arkası rneamet lil ogw lu Hüseyin arkası ve çekirdeksiz üz Um bağı: ı:~cba~b lllac~gı te~ın ettıgı t.a]ç - la izahat istiyen!erin bu günden ı 1

• 
· .. ı ·· u ta "k k h m a . . . . dırde ıhalı:ı. edılece}\tır. ' ri l'f'Ö-

'erescs: o u ve on rJ .. ar ası acı . arsaaı önü ol ile mah - cepl;lesi t~ılı.: ı\e. ınahdud gşuış av. 34-42. y • . . . baren açık bulunan şartıınrnele e 

m"r Oiht "hmç~ hanesı ıl~ znahduQ vereaesı . Y . • d" . hah . Ve 675 lirnva borçlu aşağı kızılca- Noksan bır \>~del tekM'ı ha.imde . . . . . bu mülkler 
alt knttn bir Y!;'!Ji od~sı. bir dam bi,r dud yüz lıra kıymetı mu : lu .,.e a..Y,~a ~arım onüm .. ~eyı . ... ..,., . artırım~m taahhi.\dü 'b~ki kalmak ~up ~etkık .e)' le.meıen ~ e k id, 
ırutbnh v. b;r kilc>r ilst ]\atta yan ya,- hammeneli dükkanı veaynı ve bir: çatı altmd& y~karıda ıkı oda d~n ~öı:~lç l'))~hmEıt o~ul~a:ından. alı ş~rtiy~ artırma 15 gi.tn uzatılAl'ak üzerınde bır gtina hak ve ala.en O 

a ik" odn. ve geniş bir aalon ve ge _ tarih 18 No. lu tapuya müsten it bir salonu apA-ıda iki oda bir kileri oalu mehm~9ın bu borç. ı~ın temınnt 12-7.940 tariQ.ine mU~adif cuma gü- dias,,ında l,ıuluq(l.cnk kimse.ıe:ın d 
2
:. 

r · cc tir avluyu müştemil evdeki sağı ve solu sahibi mülk dükkanları ~atı harici ayrıca bir mutbah "<• a • göstermis olduiu O.§~l kııılcalı kö - nU aynj saatt~ yıı,pılacak ikinci artı- gü,n içinde ve9.ika 
1 
A.riyle bırlıkte tık· 

;ı lira kı) mC>t muhammeneli 192 de arkası mehmet veresesi ar2nsı önU hırı şamil 2-000 lira muhammen kıy- yünde eylül 389 tn.ritı. ve. 14 No. Ju ~a ında te~}if edilecek en son ve 
1 
rcmizç milraçnntlnrı ak!=ıi halde hP 111 

178 h: ·>ei şayiası: yol jle mahdud 500 lira muhammen metli evi: tapuya mü tenit ~_ğı. hacl ali hane~i en fn?ı.la qed~l n,rnkabiHnqe ihale Eı- ları tı\PU siciliyl~ snbit olmıy.nl~~- 11 
34-4!>: kıymetli kahvehanesi ve a:~mi tarih 34-41: :ı.olu e.sk!ci nhtnet ust~ ar~ası ve ö - (\ilec~ktJ:li. paylaşn)ad&n hariç. kalaçnklnrı 1 ıı 
\ 1732 liray borçlu &.§ai'ı kızıl- 15 No. lu tapuya müstenit saj-1 sanibı Va 2i9 liraya borçlu ör4tnden hacı nU yol ile mahdui.l yu ·arıı,\a iki oda 2280 sayılı katıı.ı.xı.a i~v!i~&.ll Ya»~. olı.tn~11. 
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Zayi 
~1li ın·· d . h" d uca elenın ılamın an son-

DEFTERDARL IGlNDAN: IZMIR • 

··l6 tevellüdlülermeyanında Bey. Misil ve 
a.kerlik şubeRinden almış oldu- Şubesi Cilt No. Val"alc No. Tarh Mükellefin adı Sanatı Mahalle ve No. Matrah KazançBı1hı:an 11 cez:ı. Yek6ıı 
l•rhis tezkeremi bund:ın bir ay sokağı Ticaret müddeti Lr. Kr. Lr. Kr. Lira Xr. Li. X. Li. K. 
~deın zayi ettim. Yenisıni alaca- 1----...-------.-----------------'-- ________ ....._ _____________ ..._~-----. ------~~------
•n eskisinin hükmi! kalmadığını Yoi Ş. 2 ffl Mercan O. ibrahim Toptan a-az- Ahmed ağa 2/1717 / 1/ 935-12/ 3/ 935 200.00 16.1>5 21 98 Biıla- '. 3 33 2 00 

' ederim. cı çangırı 

·l;tı. 8 inci işletmede 12984 sicil 
o. lu ateşçi KöseoğuJlaJ"ından 

Hasan Karaçelik 
'-...----~~~~~~-
!ııı i r belediyesinden 
..._ llasınaı.ane nıevkiinde Alsan
!Jtobus durak yerinin 5-6-940 ta-
~~n itibaren bir sene müddetle 
. Verilmesi, yazı işleri ınüdilrhi
'!(i şartnamesi veçhile açık artır. 
1 ~on~tur. Muhammen bede
lıı lira muvakkat teminatı 21 lira 

l'ııttıır. Taliplerin teminatı iJ 
~na yaiıraıak rııakbuzlariyla 

ı;.tarihi olan 10-6-940 pazartesi gü 
ı t l& da eooü~ııe milrııcaatları. 
' Şehir oteliniJI yıktı.rılmakta o
!ı(i iazizııo biııasırulaJI çıkan 
~t\et,tn satışı, fen itleri müdilr-
1ıı( ıleki keşif ve şıırtnalıuısi veçhi.. 
•
1 
arttırmaya konulmuştur. Keşif 

96() lira muvakkat teminatı 72 
· 'l'aliplerin muvakkat teminatı 
illtasına yatırarak rnakbuztariy
le tarihi olaıı. 10-6-940 pazarte
Q lllat 16 da encümene müraca-

..._ 1940 malt yılı içinde belediye 
tlariyle fıkara iıast !ara veril~-

·'' ,6ııç~ın satın alınmas.ı, yazı işle- . 
~~Ur!üğündeki şartnamesi veçhi
;ııı eloıiltm.eye konulınuş\ur. Mu, 
j~~ be<iı:li liOOO rnuv~t temi-
70 liradır. Taliplerin teminatı iş 

11llıa yatırarak makbuzlariyle i
~tlhi olan 10-6.940 pazartesi a-ü-

t 16 da encilnıeııe müracaatlar:. 
'19 uncn ıulal'ın 196 metre rnu
.1nda.ki 20 aayılı arsaııı:ıı.ın satışı 

. ~leri müdürlilğiiııdeki şartnamesi 
e ~ık arttırmaya konulmuştur. 
~~n bedeli 1568, muvakkat te
~ 117 lira 60 kurll§tur. Taliple
ıbıı !Jıi~tı i~ bankaaına katı tarak 
._ llariyle ihale tarihi olaıı l 0-6-
"'~a ..... -' .. .. • ı~ ~- --'• • """ gnnıı -· .. .... e=--.r • 
~ ltıüracaatları. 

s1 5 9 
~ Çocuk yuvasına !enelik 2520 
~ Yuıı etiy~ ll!QO adet dalak sah11 . 
~ ~ı. Yazı ilşeri mildilrlüJrUndeki 
~ ltıesi veçhile açık ekııiltmeye ko
~ Q~tur. Muhammen bedeli 900 li-
ı Q'taltkat teminah 67 lira iHl· im -
;· 'l'ııliplerin temiııah iş banka-
~ •!ırarak ihale tarhii rılan 12-6-
1 ~l?ıba goiinil saat l& dıı encil -
! llıUracaatları. 
~. Çoeı.ık yuvasına senelilt ~00 
. ~ci l'levi ekmek !ı>hn ahnmaeı, 

ıl<!~rJ mUdürlilğündeki $ıırtname-
• ~ ı~ açık eb.iJtmeye konıılmuş -
·
1 

Uharnmen bedeli 900 muvakkat 
~atı. 67 lira 50 kuruştur. Taliple. 

' llııııatı iş bankasına yatırarak 
Q talihi olan 12-6-94.0 çarş>ımba 

aaı 16 da encümene müracaatla-

! 
~ Çocuk yuvaııına seııelik 7000 
~0;1c sutu satın alınması yazı işi&. 
~ı~ Ur!Uğündeki şartnamesi veçhi
'ı •ksiltmeye konulm~tur. ı.fo

;( 
1
en bedeli 700 mııYakkat temina

, 
11

' 50 kuruştur. Taliplerin teJBi
. 0/ bankasına yatırarak ihale ta
lı ~n 12~-94.0 çar,amba günü sa-

a eııcumene müracaatları. 
26 81 5 1ı. 

1 

~ Darulacezenin, senelik iht; -
an 800 kilo dana eti •atın alın

;a l'aıı işleri müdUl'lüğil,.,deki 
ı:eai vt~hile açık ek~iltrna~a 
lir Uştur. Muhammen bedeli 
~-~· tnuvakka teminatı lS lir~ -

~'a; 'll'eri ~ t~minatı i!l bankasına 
~ 7_ak tn:ı1<buzlı!riyte ihale tarihı 

111 
6·940 cuma gilnil saat 16 da 

ı ,ene murı·~aatları. 
aı DarUI:ıc~zenin, senelik ihti -

1 aıı 1:?,00-0 kilo ikinci nevi ek-
-~~tııı alınma'!, yazı işleri mii. 
·~ilindeki şartnamesi veçhile a-

• ltın.h k'>nulmustur. Mu -
~a~ l)..d<>; 990 lir~ muvakkat 

1 ı 7 4 ıır~ 25 kuruştur. Talip -
·~ in:ıtı ·, l>anka<ına yatırarak 
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1-ı1 Q~la,.;yl ilıııl"' tarihi olan 
~. curna ııünü •nat 16 da encü

tııQrı.eaatlan. 
~ ~liilacezenin, senelik ihtiya- " 
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30 

20 

27 

28 
30 

87 

89 

40 
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45 
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48 

50 
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6 

7 

8 

11 

12 

22 

9 

12 

15 

10' 

14 

19 

28 

'39 

41 

43 

2 

16 

17 

19-

20 

918 Mustafa. o{r. Ali Üzilm temiz-

298 Salih oğ. }{asan 

903 Kasım oğ. Ahmed 

1572 Rehmi 

1616 Ali oğ. Kllıı.ın 

1649 Mustafa o&-. Apturrah
man. 

1185 Yaşar Mıpnlar 

39 HUseyiıı. Avni 

272 Mehrned o{r. Veli 

427 Melımed oğ. Huan 

428 Ru"1n of. Şevket 

leme 
Nalbant 

Kahveci 

Mücellid 

Kömürcü 
Eskici 

Demirci 

ş<,ker ve 
saire 

Aşçı 

Semerci 

Bakkal 

432 Halil oğ. TAiı.tin Yoiurt- peynir 

434 Halil oğ. Tlıhsin Peynir ve manav 

541 j. M. Taranto Demir ve hurda
vat 

581 Mustafa HulOs! G11z ve benzin 

585 Fevzi Işıkmau Komisyon ticaret 

775 liuan o. Rifat Soba ve teDekaci 

1105 Aptq,llııh Re«p Zahireci 

1429 H11,nri Loh. Teı:zi 

1435 X:onyıı.)1 ibrahim :Ardiyeci 

1452 llaya ti :Avukat 

145' Viktor Nedelkof Tiltün tüc. 

1475 Osman Q, O~maD Ardyieci 

1502 Me~med Müteahhid 

l.563 Me)med MUteahhid 

1521 F. jakiııyon Tlearet! umumive 

1588 Vabit Milhendiı ve müteahhit 

15SS Vahit Mühendis ve milteahhit 

1889 Valıit Miihendi~ ve müteahhit 

1589 Vahit Miihendia ve müteahhit 

164~ 

1735 

1742 

1767 

1698 

22~ 

225 

495 

631 

705 

178 

307 

133 

133 

20 

1 

100 

100 

100 

Ahmed Bo.ı 

Ömer o~. :!>ervi~ 

Mehme<f 

\.Mesut oğ. 1 hsa n 

Halil Gilven 

K~den Şonsolo 

Ahmed Şefik 

Yako oğ. Binyamin 

Murat oğlu 
İbrahim 
Hamdi oğ. Zfya 

Veysel o{r. Ahmed , 

Kahveci 

Terlikçi 

Ekmekçi 
• 

Dökmeci 

Sarraf 

Terzlz 

Terzi 

Terzi 

Eski elbiseci 

Pastırmacı 

Terziz 

Rizeztt Mehm<!d oğ. Jl'ırıncı 
Kadri 
Ali oğlu Kadir 

H il ~hı Ye SU- , 
leyman 
l>imit~I 

Dimitri 

,_ 
·-

Mustafa oğ Kemal 
ve Mehmed 
Ati oğlu Ha!an 

· Tufı1n oğ. 1"unus 

Tufan oğ. Yunus 

Tufan ot. Yunııs 

Marangoz 

Kunduracı 

Sabuneıı tütün 
tilceapı 

sabuncu tütün 
tUecan 

Fırıncı 

Fınnct 

> 

> 

> 

Ahmed ağa 
Çekmececiler 
Ahmed ağa 
Ta,cılar 

B. H. Hoca 
Kırzuoğlu 

B. H. Hoca 
Büyük kavaf 
B. H. Hoca 
B. H. Hoca İsmet. 
paşa bulvarı 

Ahmed ağa ke$tane 
pazarı 

Ahmed ağa 
Kemeraltı 

Ahmed ağa 
Tıışçılar 

Ahmed a{ra 
Mutaflar 
Ahmed a{ra 
Mutaflar 
Ahmed ağa 
Mutaflar 
Ahmed ata 

Mutafl&r 
Ahmed aia 
Çiviciler 
Ahmed ağa 
Çankırı 

Ahmedağıı 

Çankın 

Ahmed ağa 
Yorgancılar 

Ahmed a{ra 
Bardakçılar 
Ahmed ağa 
Kilçük hamam 
Ahmed a{ra 
Mitatpaşa. 

Ahmed ağa 
Çatatkaya hau 
Ahmed ağa 
Çatalkaya han 
Ahmed ağıl J:(ardiçalı 
h•n tıiriw:i kat 
Ahmed ap ~rdifalı 
han birinci kat 
Ahmed ağa Kardiçalı 
han birinci kat 
Ahmed an Kard!calı 
itan birinci kat 
Ahmed ağa SelAnik 
bankası han 
Ahmed ağa SelAnik 
bankası han 
Ahmed ağa Setanik 
bankası han 
Ahmed ağa Selanik 
bankası han 
H. Hoca İsmet. 
paşa bulvarı 

H. Hoca M. Hay. 
rettin paşa bulvarı 
H. Hoca M. Hay
rettin paşa bulvarı 
H. Hoca M. si , 
Kantarcılar C. " • 

> > > 
ismetpaşa bulvarı 

> > > 
Kilimclier 

> > >. > 

> > 
Hurdavatçılar 

H. Hoca 8 üncil S;
pahi 

. Hoca Alip~a 
caddesi 
Alipaşa caddesi 

H. Hoca M. si 
Alipaşa cad. 

> > 

Pal:ıncılar 
> 

Mesudiye ma. Yıldır•m 
R'.emaı sokak 

> • > 
Mesudiye caddesi 

> > • > 

Şehitler mahallesi mu
kaddes mezar C. 

• > > 
Ttlrkoğtu sokak 

• • • 
> .. 

> > > 

24 1/1/937.31/ 5/ 987 

51 1936 yılı 

3 7 /1/936-1/ 4/ 936 

52/1 1/1/1985-1/1/ 936 

12 
8 

2 

171 

78 

1/1/936-15/ 6/ 936 
1/ l/937-1/ 2/ 937 

1/1/937-1/ 6/ 937 

1/3/935-1/9/ 935 

20-2..35--12-6-85 

44. 1-1-936-20-6-9.li 

1-1-936-8949836 

66 1-l-i36-1-11.9S6 

68 1-1-986-14-937 

9 1-1-986-31-12-986 

il 1-1-986-10.S-986 

1-1-987-1-3-937 

16 1-1-936-15-6-936 

1 1-1-987-1-3.937 

3/ 2 1986 iknıalen 

9 6-~986-30-ll-93i 

il ,30-4-936-1-10-36 

1-1.986-1-2-936 8 

·1-l-937-18-2-937 

25 1-1-937-30-4.-87 

99 Ll-937-7-5-987 

15/ 9 1-1-35-31-12-85 

15/9 1-1-936-17-l.-86 

15/10 1-1-985-31-12-85 

15/10 1.1-86-17-1-36 

• 85 ,30.3-85-31-12-35 

8/G 1-6-35--31-12-35 

15 1-1-35-31-12-35 

28/ 2 15-12-35-31-12-$ 

41/1 L7-36-31-1-&'l 

32/4 • l-1-36-l-l0..ll6 

:s2/ 4.-1 1-1-36-6.2-36 

21/27 1-1-36-5-2-98& 

l.1-37-1-6-937 

115 2-1-936---1-6-Si 

125/29 1-1-936-27..S.936 

183 1-1-936-19-9-936 

35 18.1-36-10-7-36 

25 1-1-36-2-6-86 

72 1-1-36-31-12-35 

72 1-1-36-2-6-36 

55 ll-1-SG-18-1-37 

1 22-6-35-2-7-35 

1 30-9-35-31-12-35 

l l-ı-31--31-12-86 

1 1.1-37-3-10-37 

120.0Q 

100.00 

42.00 
30.00 

144.00 

250.00 

uo.oo 

100.()() 

73.00 

180'00 

72.00 

250.00 

1~00 

120.00 

126.00 

70.00 

2i2.50 

1000.00 

210.00 

250.00 

ill.QQ 

230.00 

280.00 

2SO.OO 

236,.00 

807.40 

48.00 

72.00 

12.00 

863.00 

100.00 

800.00 

1w.oo 

70.Qt) 

240.00 

40.00 

50,00 

100.00 

900.00 

900.00 

70.00 

70.00 

70.00 

70.00 

70.00 

11.90 

8.05 

6.00 

4.75 
64 

16.06 

37.81 

9.20 

9.31 

4.7a 

41.H 

4.44 

112.50 

13.50 

7.76 

14.24 

2.90 

11.18 

2 38 

1 61 

1 20 

95 
1.'l 

3 21 

7 56 

ı. 84. 

1 86 

i 2& 

89 

22 50 

2 70 

1 55 

2 85 

58 

2 2, 

85.S4 17 17 

11.13 2 2S 

26.81 ~ 26 

11.78 2 36 

82.47 6 49 

1~.00 ~ 00 

8.5ö 1 71 

111>.0I 23- 00 

5.04 ı Ot 

86.0& 17 21 

7.06 1 41 

14.40 2 88 

1.68 o 3-4 

8 81 

22.44 4 49 

Oi.79 o 16 

2,83 o 58 

8.69 1 74 

24.72 4 94 

8.QO o 60 

7.92 1 58 

7.11 1 42 

5.00 1 00 

415.00 63 00 

167.66 38 '3 

21.11 4 22 

5.58 1 12 

5.29 1 06 

21.00 4 20 

15.~2 :ı 16 

2 14 

12 3'Z 

l. 4li 

l Q8 

89 
12 

2 89 

7 Ol 

l 66 

l 68 

16 

'1 4.1 

80 

2 '8 

l 44 

2 66 

92 

1 so 

ci~ 
tar, •. 

16 42 • 

lı S'l 

11 11 

s 28 

6 5' 
st 

22 11 

lZ 'JO 

ıı li 

6 80 

& • 

ıs ~ 

10 71 

19 65 

4 OG 

l 8Q 

• .. 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

15 45 118 46 

2 00 

4 7S 

2 12 

• 

1 27 

o 80 

04 

o lt 

o 52 

1 56 

o 54 

1 2.S 

90 

15 31 

SG SO 

234 00 

28'1 00 

10 26 

ıss oo 

10*- 27 

9 71 

17 2S 

2 82 

30 97 

1 09 

s 98 

11 99 

Sil 11 

4 18 

9 50 

9 81 

6 90 

'9S 00 

so 18 231 87 

25• 33 

6 70 

G 35 

25 20 

18 98 

.. 

il 

> 
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• 

• 
> 

• 
•• 
> 

• 

> 

> 

> 

> 

> 

t,
1
. 1Ntu; mudbince 23 kalem 
_ır erzak satın nbnma•ı vazı iş- Yukarıda isim Y4! atıYarılftrı yRzık mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergi'n isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu m(ikelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede 

')ıı,'iUrıo •.. ~ k" _._ · . ı bulundukları teııbit edli~memi~ olm:ısı hasebivle ilan taril!inl takitı ~den giln den itibaren mczkfir verırilerc 30 giln içinde itiraz hakları oldu~u :lG92 sav ılı kanunun 5 inci maddesine istinaden 
:ı guncıP ı ~aı-·. rınm.esı veç- · · 
. ~k ek•i!tme§' · "l(onu ı.,,uotur. t tebtfğ ~-•-m_ı_na_k_a_im_o_ı_m_:ı_k_t_ı2_e_,._~_;._ı_il_n_o_ı_un_ı_ır_. _______ ..,.... __ ...,.. _____________________ • _____________________ _ 

illt,llı~n bed•H 1~12 •t•a 31) k!l- tır~r~k makbıızlariy!P ihale tarihi o- 1 4 - Pa•a mllzarlı~ıııda \;atıılmr.k- keııll tel ~eki ınC'i. fen i>]leri ınll - ' bedeli 3.~3 liu 4. kul'll~muvakkat te-ıla ihale tarihi ol n 7-6-940 ~ıtma git
·•ı.·1'.akb+ +nmiıı ••ı l " G ı 'ra<!or. lıı.n 7-6-940 cııma gü.nU ~a•t 16 da. ta. olan "lul>it duvarlarının ~·ij~ mı?t - diJrlilğUncltki '<il rtııameııi veçlıila a -ı minatı ~5 liradır. Taliplerin teminat.ı nü ~ 16 da. enci1mene mllrac~atııırı 

r::n teminatı ;, bankasına ya- eDcqıııeDa müucaatlan. t re bir kı~ı:ıa demir ka:uk n di - çık ek..iiltmei:.a ko,ııı.ılııı.~l.U'. Ka9it iJ bankasına yatırarak makbuzlviy- 22" 26 31 4 1857 

• 
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DEFTERDARLIGINDAN: lnr birine' a ı murluğwn -
,.,. ı,.)J 

/ b, ı 1 'T: r su 1 • "n in Yerginin 
matrahı 

Lira K. 

kazanç 
vergisi 
Lira K. 

Buh - Misil yekun verginin 
·- r • 1 enğı .ılan pa- l\!Ukellefiıı adı San'at V<! ticaret ad

resi 
Kapı 

No. 
ran V. zam İhbarname 

No. r m ı z mn rda borç - ve soyadı mesleği Lira K. Lira K. Lôra K. Di!vi senesi Tarh No. 

l ııı '1 fz?Pir Mik- --------------~------------+----. -----------~-ı-------------~------. ------------.----
Jc k 
lu • 

l, ·ın ık ç ,- •·k caıldesin-
77 ç i ' ' 66 yeni tapu ·Xo. 
~ 1 ı •el ayılı evve ı. 

n 1ken hn t:ı.hnn fabrik~• 

Yeni Ş. 

Yeni Ş . 

o ~ ~ Kil ile 75-2 eıki G' Yeni Ş. 
t ı •o. I • ve 385 ada ı;() 5G par· 

vı'ı ve bu parsel aleyhine ve ·n Yeni Ş. 
nu ra il rsel lehhe avluda iK' 
P nce e ışık t kkı ve 57 par<el No Yeni Ş. 
l ı 104 met~c'ık boş' k avlu pasajı 

ve su kuy~<un'1ı:.n iştiraki daimi ta 
. arr f hakkı mevcut bir odadaki ya- Yeni Ş. 
rı i••elcrhden 69 , ·o. lu tahan fab 
r k ının tamamı (12()0) 2-67 • 'o. !ıı Yeni Ş. 

d ar! ı mü temi.at nın tamamı 
1 '>50) 6 G7 • •o. lu odan•n tam ı Y "i Ş. 
( 1:i0) lir, k y • t; muha~min i!~ Yeni Ş. 
28. 6-940 t ıih e nu ad.f cuma !" 1-

Türk ithalat ve ihracat 
anonim şirketi 
Türk itha li'ıt ve ihracat 

anonim şirk~ti 
Aııtuvan Velter 

Did iyo Dösiyoves 

Avrupa ko
misyoncusu 

Avrupa ko-
misyoncusu 

İzmir şehir ve havalisi i -
marat ve inşaat şirketi 

H. Algranti 

H. Algaranti 

Mıı•t'afa Hulusi 
Mahmut ve jelel 

Türkmen O. Murat 
Türkmen O. Murat 
Türkmen O. Murat 
Zekeriya 
D. Lorimer 

Avrupa ko
misyoncusu 
Avrupa ko
misyonc usu 
Sigortacı 

Talküğütme 

fabrikası 

Otelci 
Şehir gazino•u 
Ege palas oteli 
Kahveci 

1 inci kordon 122 Asgari 

1 inci kordon 122 
Mimar Kemalet-

tin caddesi 85 
Mimar Kemalet-

tin caddesi 11 
Fevzipaşa çad 
desi Seliinik ban 
kası hanı 4 
Osmaniye bl-

yet han. 7 
Osmaniye bi -

day<!t han 7 
Çankırı çarşı 16 

Sahiliye c<ld-
12 .1 10 

1 Ci kordon 152 
1 ci kordon 94 

1 ci kordon 152 
İsmet P. Bul. 67 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
c 

• 
c 

472 73 
1000 00 

302 85 

•oo oo 

400 00 

108 92 

285 75 

420 30 

99 98 

1as os 
21 84 

3 64 
4.f2 74 

80 00 

80 00 

21 78 

47 15 

19 99 

27 84 

" 88 

00 73 
88 55 

68 08 
144 00 

48 60 

480 00 

480 00 

130 70 

282 90 

50.4 90 

119 92 

166 92 
26 27 

4 37 
531 29 

68 08 
144 00 

43 60 

kazanç 

kazanç 

kazanç 

kazanç 

kazanç 

kazanç 

kazanç 
kazanç 

kazanç 
kazanç 
kazanç 
kazanç 
kazanç 

935 23 

936 2~ 

936 3 

937 4 

938 29 

938 70 

9:!6 70 
936 123 

936 238 
938 34 
936 1 
936 34 
936 61 

1/13 

1/ 13 

3/ 45 

1/ 21 

1/ 28 

1/ 39 

1130 
2/ 17 

1/ 20 
1/ 15 
3/ 34 
3/ 35 
3/ 42 

ı ci ihbarn:ıııı• 

1 ci ibbarna•• 

1 Ci ihbarnaın• 

1 ci ihbarnaııı• 

1 ci ihbarnaııı• 

1 ci ihbarnaID• 

1 ci ih barnant• 
1 ci ;hbarnaııı• 

1 ci ihbarnaııı• 
1 ci ihbarnaJll 
1 Ci ihbarnııın' 
1 ci ihbarnaır 
1 ci ihbarnııııı• 

ü • t a de açık artırtn.ı guretiy le Yeni Ş. 
hl." çıkarıl cakt•r. Bu :ırtırmada Yeni Ş. 

ma lıcu' gayri menkul satış bedelinin Yeni Ş. 
)UZc!• 75 ini bulmadığı takdiı·de en Yeni Ş. 
~ok artıran i teklinin taahhüdü baki Yeni Ş. 
ka'ma'> şartiyb s.:ı•ış on beş gün da-
h,ı z tılarak tkinci artırma 13-7-9•10 Y~ni Ş. Kemal Ziya 

Hesap müte 
hassısı 

Ü zil m simsarı 

1 ci kor -
don 

ticaret borsa 
168 2000 0() 800 00 

5 00 
60 00 360 00 

Komis • 
720 00 kazanç 986 48 5/30 1 ci ihbarnaıne ı 

t ril ne müsac' if c•ımart~si 
saat 11 de ynpı acaktır. 

gUnü 

Bu artırmada dahi •atı~ bedel mu Yeni Ş. Eski havagazı şirket; 

sında 

h m'n yiizie 75 ini bulmadığı tak- 1 ci kordon 
ı; 1 • t lar en cok artıran bteklilc- yazıhane 

146 
146/ l 

r i ale ei! leccktir. Yeni E~ki havagazı şirket; c c c 
! 'RVr' r.'cnku' üzerinde her Yeni Ş. Vedat Ura~ Sigorta ve Kardiçalı 

h • i bir ekllde hak ta'cl-ıinde bu- komisyoncu han 
282 10 

lu and n -bu ililııın tarihi neşrin_ Yeni ~. ll!ithat A bdıırrahman Lokantacı 1 ci kordonl20-2 678 94 
den itib.ıre~ y:rmı gün zarfında elle- Yeni Ş. ::'.fithat Abdurrahman c c c > > 1406 78 

5.00 

5.00 
38 85 

yonma· 
sanfı 

c • c 

c c c 
6 77 40 62 

97 04 
202 57 

5 00 

5 00 

5 00 
81 24 

97 04 
202 57 

kazanç 

k.azanç 
kazanç 

937 

935 

936 
936 

936 
937 

116 

27 

27 
192 

195 
195 

5/28 

5/20 

5120 
5/24 

5122 
5123 

1 ci ihbarnarııe 

1 c; ihbarnaıııe 

1 c· ihbarıı•1118 
ı ıııe 

1 ci ihbarna 

1 ci ih barnaıııe 
1 ci ihbarnarııe 

r.n eki ve~ikalariyle birlikte daire. Yeni Ş. Di Diye Dösiyaves Avrupa ko- Mimar Kema-
nı ZP mil~acaatları liizımdır. misyoncusu !ettin cad 14 30000 GO 5850 00 1170 007020 00 14040 00 kazanç 936 4 5/ 17 1 Ci ihbarnaıne 

Aksi takdirde hakları tapu sici • Yeni Ş. H. Algranti c c Osmaniye Bida -
1 yle s2bı• olmı,·anlar paraların pay. yet han. 7 107 76 
1., 0 ından hariç bırakılacaklardır. Yeni Ş. H. Algranti c c > > > 91 26 

Tarihinden itibaren şart • Yeni Ş. Muammer Bahaettin Hancı kuzoğlu han 43 . \?5 00 _. 
named aç k l:'"lundurulancaktır. Yen; $. Muammer Bahaettin Hancı kuzoğlu han 43 25 00 
y~zde ık; buçuk delliiliye ile milte • Yeni Ş. MuammPr Ilahaettin Hancı kuzoğlu han 43 25 00 

3 00 
3 00 
8 00 

00 60 
00 60 
00 60 

ra!, m v ~gi, tAnviriye ve tanzifiye _ Yeni Ş. Mümtaz Gökçen Kahveci 1 c; kordon 422 119 67 
den c; an bA'ediye rusumu ,.e vakıf YUKARIDA i•imleri ve unvanları ile ticaretırfih adresleri yazılı mükellefler namına muhteltf yıllar için 
na•e.; arfırma bedelinden tenzil 0 _ !erin terki ticaret etmiş ve halen ne rede bulundukları tesbit edilemQmiş olması hasabiyle ilan tarihin; takip 
lu,.ur. dıı.ii'u :1692 .'o. lu kanunun 5 inci mnddesine istinaden t<!bliğ makam ına kaim olmak llzere ilin olunur. 

2762 • "o. lıı vakıf kanunu muci -
biuce tediyesi icap eden taviz bedeli Emlak ve Eytam Bankasından: 
müşter!ye aittir. c. 

Artırmaya iştirak etmek istiyen - E•as No. Yeri 
1 r n ,ıUzde yedi buçuk pey akçesi 

• a m ı ıan " tfhar mektubunu 180 
ha il n 40-16569 dosyaya ve icra 225 
m'·nadiRine mfiraeaat etmeleri ilan 250 
olunur. 1913 

---------------- 251 

Zayi 212 
Bu da'1 on bAş sene evvel Rize as-

k r!iJ..: ubesinden 13113 doğıımlıılarla 
t rab::~ lmış olduğuır terhis tezke

m zay. ettim. Yeni~ini alacağıınd::ın 
e:>ki : in hükmü kalmadığını ilan ede
.lim. 

Kur&u::ığl.ır Emrez mahallesinde o
twran ölü Stilcyınan oji:lu Osman 

273 

295 
296 

298 

11!e.•udiye m:ıh. ikinci kordon 
Tepec 'k mnh Sürmeli sokak 
Güzelyalı Şaban zade sokak 
ada 863, par•Pl 6, 144 M2. 
Tamaşalık mah. 975 inci sokak 
ada 1803, parsel 8 52 M2. 
Güzelyurt mah. Azizl~r sok. 
ada 199 parsel 27, 71 M2. 
Karşıyaka alaybey yıld ız sok. 
ada 33 parsel 20, 997 M2. 
Tepecik Lale ,,okak 
i\Iersin li Mürüvvet ve Yunus bey S. 
172.36 M2. 
Mecidiye M. Zirver ağa sokak 
ada 531, parsel 15, 72 M2. 

Kemalpaşa icra memurluğundan : 310 Ahmed ağa M. Kemeraltı Gönhan 
Kemalpaşada mukim iken halen çıkmazı 187 ada 35 parsel 

Es. 
368 

14 
21 

22 

46 / 10 
11 

3 

No.su 
Ye. . Taj. 

118/ 1 -172/ 1 
14 110 
15/ A 15/ A 

60 24 

5 

19 

10 
2, 2/ 1 

20 

52 12 
1so 

.. 

Nevi 
Ev 

> 

> .. 
• 
• 
• 

Ev ve dükkan 

Ev 

• 
Bir mai:aza ve 
bir depo 

Depozitosu 
kıymeti 'l'.L. 

~Goô.- 'illa.-
1800.- 360.-
1000.- 200. 

200.- 40.-

1500.- 800.-

1800.- 360.-

800.- 160.-
900.- 180.-

800.- 160.-

8000.- 1600.-

15 52 
13 14 

3 60 

15 52 kazanç 936 70 5 !35 1 ci ihb~rnarııe 
13 14 kazanç 937 70 5/35 1 ci ihbnrnaın: 

7 20 kazanç 937 105 2/ 26 1 ci ihbarnarıı 
3 60 kazanç 936 105 :U27 1 ci ihbarnAıtle 

S 60 7 20 kazanç 938 105 4/44 1 ci ihbarnaıne 
17 23 17 23 kazanç 936 6 5/ 9 1 ci ihbnrnaın!e 

tarholun-n vergiler i3imleri hizasında gösterilmiştir. Bu milkelleB; 
eden günden itibaren mezkur vergi- !ere 30 gün içinde itiraz hakları 

1908 ~ 

ilan 
Gedikli er baş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor "' 

J - Kayaeride Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 11 a• 
!arına, Kırıkkalede aan'at gedikli erbaı hazırlama orta okulu ile }.n~ • 
rara~a ?'~~iki &'~dikli erbaı hazırlama orta okulunun yalnız ! aııııe;. 
rma önUmuzdekı eylQlde baılıyacak olan !MO • 941 ders yılı içın tal 
alınacaktır. 1 

• 2 - lstekll talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve aile• 
nm kötü hal ve ıöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkJl'a
sı ve yapdacak seçme sınavında kazanması ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama ort& okullarına alınacak talebenin 1•f 
haddi 

Sınıf Yaı --Gedikli Orta 1 
Gedikli Orta il 
Gedikli Orta ili 

14:17 
15:18 
16:19 

ikametgilhı meçhul Selanikli Salih 278 M2. Olmak • ll-
var:si oğlu Adil tarafına: 311 Rom ovada büyük cami M. Hamam S, 36 38 Ev 1300.- 260.- Bu Yatlara ait hoy Ye aiırhk hadleri ukerlik tubelerindeki aıkerı ıı· 

12 

ll!LıriS.::ıiz Salibin 20-7-934 tari _ 371 M2. •eler ve orta okullar talimatının 71. maddel\i özlerine uygun olınall 
hindn ödenmek üzere iki kıta senet- 312 Karantinada iskele yokuşu 40 30 Ev 1600.- 820.- zımdır. 
1 Kemalpaşa kooperat1finden ödünç ada 769. parsel 6, 703.50 M2. 4 - Her öç okulun 1. sınıfına istekli olanların beş sınıflık ilk ok

010 

ald >(I r.:?~te :ıki 251 lira 10 kuruş 314 Süvari mah. Mora hane sokak 144-144 18 • 1000.- 200.- hitirmiı olmaları tarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıfla~• 
r !mal ile sene• el'de yazılı yüzde ııda 401, pare! 1, 81 1112. terfi ettild .... ine dair tahsil ve11'kaaı veya ıahadetname göstereceklere!•~ 
!2 fa'z ve ma-raf ve ücreti vekaletin İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşi n bedelle satışları 10/ 6/ 940 tarihine müsadif pazartesi günü S - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili ter r 
tahsil talebiyle k'>pperatif vekili Zi- saat 9,30 da ı haleleri yapılmaY. üzere artırmaya konulmuştur. etmİf olanlar Ye evvelce gec\ikliden veya aıkeri okullardan çıkarılanl• 
ya Algün tarafından müteveffanın 1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçalarını veznemize yatırarak artırmaya ır]rmeleri. alınmazlar. 
vari•i sıf'lf·yıe aleyhinize vaki mü _ 2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin tiepozitoların1 nis~t 6 - Kayaeride gedikli erhat hazırlama orta okulunun her 3 ıı<': 
rac.ıat üzerire 937-192 • •0 • ile na _ da'resinde tezyit eylemeleri ve mühür kullanlanlarıa mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri, U i 1843 fı ile Kırıkkalede sanat gedikli hazırlama orta okulunun t. ıınıfları<' a 
mm za çıkanlan ödeme emri ikamet_ --------------- köylü istek\', Ankara muaiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfın 
gahınızın meçhul olması hasabiyle kısmına itirazınız varsa gene bu D • J J k muskiye heveali •ehİrli iatekliler ahnır. 
bl'a tebliğ iade edilmiştir. tıan tari- müddet zarfında yapmanız lazımdır. enız evazım Satın a ma omis• 7 - Yukandaki ıartları haıiz istekliler 10 hazirandan itibaren bıl; 
hinden itibaren on gün zarfında yu _ Ahi halde müddet muruundan son- d lundukları yerin askerlik ıubesine müracaat ederek diğer kaydü kab\l 
kanda yazılı borcunuzu ödemeniz ra hakkınızda kanuni muameleye yonun an: tartları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilin olunur. 
veya borcu'1uza yetecek bilumum te\'e~sül edileceği ödeme tebliği l _ Mevcud keşif, plan, şartname ve hususi, fenııI prtname!A!ri mıı- 24 25 26 28 29 30 31 146811 13 16 19 22 25 28 30 
mal hak ve alacaklarınızıgö•terme - makamına kaim olmak llzere iliin o- cibince tahmin olunan bedeli 126886, 70 lira olan Heybeliadada-
nlz ve borcun tamamına veya bir luııur. ki deniz harp okulu ve lisesi yemekhane ve yatakhane binası in-

i D V f -------------ı şasıııın 3 huiran 940 pazartesi ırünU saat 11 de kaaımpaşada de-
E LET DEM RYQLLARINDAN niz levuım amirliii satın alma komiayonunda kapalı zarfla mllna 

V • l k • kasası yapılacaktır. 
n zra l arazı 2 - Muvakkat teminat miktarı 7569 lira 38 kuruştur. 

D. D. Y. 8 inci ifletme komiıyonun&an: 
İdaremizin Borno\'a mer,inlisindeki (103.80)M. 2. arazi 7-6-940 günü 

saat 15 d<! Alsaııcakta işletme binasında komisyonumuzca üç sene mild
detle kiraya verilecektir. 

Üç senelik muhammen kiragı (216) lira olup isteklilerin 16.20 liralık 
JıL tem,-ıat mııkbuz;ariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazım
dır. Şartnam•q• işletme kaleminde görülebilir. 22 24 27 81 1856 

(Ceviz kütüğü satılacak) 
D. D. Y. 8 ine; iıletme komisyonundan: 

Aydın Lta"Yo-ıunda 4 ton ağırlığında 8 aded ceviz kütü~ü 19/ 6/ 940 
pazarte ; günü .ıat on beşte Aydın istasyonunda teşekkill edecek ko
..,.,·"ITcın ma '.'ifefvle aç k artırma ile satılacaktır. 

Muhammen b~deli altmış lira olup istekE!erin 4,5 liralık M. teminat 
ırakb •zlan .le m~av:vPn vakitte komisyona gelmeleri !Azımdır. Şart
nemesi işletme k ... lcminde vr. Aydın istasyon şefliğinde görülebilir. 

28 26 81 ' 1854 

8 Mevcud keşif plan ve şartnamesi h<!r giln 682 kuruş bedel mu. 

4 
kabilinde mezkur komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede. 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün V<! saattan bir saat 
evveline kadar KMımpaşada bulunan komlııyoa b•anlı&ına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

16 21 26 81 8987/169.f 

Aydın Vilayeti 
ninden: 

daimi encüme-

Merkez aygır deposu ihtiyacı için 175 lira 55 kuruı kıymetinde ecza 
dezenfektan mevad alınacaktır. Alınacak bu ecza ve dezenfektan mevad 
80 mayıs akşamına kadar veteriner müdürlüğüna teslimi şarttır. 

Taliplerin 23/ 5/ 940 tarihli perşembe gilnü saat on beşte vilayet en· 
cümenino. fazla malumat almak istiyenlerin her glln daimi encilmen kale· 
mine müracıwıtları ilan olunur. 14 li 22 26 1693 

-
ilan 

Askeri orta okuluna talebe 
alınıyor . "' 

1 - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümu~de • 
ey!Qliln birinci l'ilnü baıhyacaı.. 940 - 941 ders yıla için talebe alın• 
caktır. 

1 . i11 
2 - stekli talebenin Türk ırkından olına11, kendisinin ve aile• 11 

k .. .. h 1 "h h'b' 1 k""''1 
oyu a •e •o ret aa ı ı a maması sıhhi muaynede sağlam çı 

ve vapılac":k seçme ll~~vında da kazanma11 •artlar. .. .. tanilf 
3 - Bır sene tahaılı terk edenler, ya,ını büyültmüı veya kuçu! 

olanlar, kendi okullarının aınıf geçme aınavlarında ipka veya biltilnteırıe 
ya kalanlar, yaıları, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uyıu" 
olmıyanlar aakeri okullara alınmazlar. 

4 - isteklilerin, timdi okudukları okullarda tahsillerine dev•"' 
etmekle beraber 10 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki aa1<er· 
lik ıubelerinden diğer kaydilkabul şartlarile müracaat yollarını öirel1' 
mel erini ve buna ıröre de kaydükabul kaiiıtl .. rını en geç 30 teananu:J 
940 tar ihine kadar t"mamlam14 olmaları lizımdır. 

24 25 26 21:129 30 31 1468 11 13 16 19 22 25 28 30 


