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Şimalde , ·md·ye Kadar Görülmemiş De
recede ş·dde ti Muharebeler Oluyor 

, G. Veygand, tayyare ile Belçikaya giderek G. Gortla konuştu Belçika Kabinesi 
Ha_rp sahası, Alman cesedleri ve 

makine yığınlarile doludur 
ak detti. 

nutku 
Ilk içtimaını Pariste 

Başvekilin 
Paris, 27 (Radyo) - Belçika baş- mektedir. Belçika, nihai zafere kadar 

vekili Piyerlo; bugün radyoda bir düşmanla çarpışacak ve hiçbir feda. 
söylev vermiş ve Belçika kabinesi - karlıktan çekinmiyecektir. Ne ohıra 
nin, ilk içtimaını Pariste Belçika !e- olsun bu kararımızdan döamiyece • 
farethanesinde Fransa parlamentosu ğiz. Almanların yaptıkları müteaddit hücumlar püskürtüldü, Müttefikler, 
reb. Heryo ve ayan reisi Dul Döjane- Belçika hüklimeti, milletle dai
ne huzuri) 'c akdettiğini beyan ettik. temasta bulunacaktır. Ayau. ve me
ten sonra, Belçikalılar& cesaret ve hü- busan da vazife başındadır.> 

tedafüi çarpışmalarda bazı 
Par.is, 2'1 ~~- - 27 mayıs sa -

~alı tebliği: .,.., !!'• 
Şiıııalde d~ bilhassa :Menin 

höl&<e&iedıe hücuııdaıua devam edi
Y9". Fııauız ve müttefik kıtaları 
dit- iıhıdeıı ssjnj darduruyor -
1-r. Malllıilı' - kaMılı:Wı zayi.. 
ili& bak..!csıza mııteaddid ve kuv
'etle müeeellıez latal!li" ileri sürdilk-
1-iııdea m+ eiı el Rl' fevkalade şid
t.tlidlr. 

Valaoc.iemıes bölgesinde bu gece 
~- iiırerieaeki kRalan derpiş e
"ieıa -uie çektik. 

mevzii muvaffakiyetler kazanmışlardır. 
kilmete itimad tav~ıye eylemiş ve Piyerlodan sonra dahiliye nazın 
şunları söylemiştir: Van der Borten de Flamanca bir 

- Belçika ordusu, başında kralı nutuk irad etmiş ve Belçikanın, ıı.i

olduğu halde müttefik ordulariyle hai zafere kadar harbe devam ede
yanyana kahramanca müdafaa et- ceğini beyan eylem.iştir, 

Cenubi lngilterede 
Hükumet, bazı şehirleri tehlikeli 

mıntaka ilan etmiştir 
Solaı:ııe, Aiane cepliesinde doğu • 

"- miilıUıı bir Wise olmamıştır. Londra, 27 (Radyo) - İngiltere, nin cenup sahillerinde tehlikeli mın-
OniuAudan birinden bildiriliyor: sekiz yüz mıntakaya ayrılmıştır. Bü- taka ilan edilen on bir şehrin halkı 
İki avcı grubıma mensup 36 tay. • • ..• , ~- tün bu mıntakalarda halkın iaşesi i- ve bilhaBSa çocukları yukarı !Dlllta. 

lllııre tarafwl• 15 ıfkı zarfında 124 • . çin tertibat alınmış ve ihtiyat erzak kalara nakledilmeğe bafianmıpar. Bıı 
""ııırıen tan-resi ıi.flşürülmflştOr. . . . . .. .. 1 ~.g'.lı~ tankları . . temin edilmiştir. şehirlerin arasıtı<la Duvr da vardır. 
Diı1; fil«llladan mürekkep olan bi _ mesıyle ifade edılemez. insan cesed- Jeti olume suruluyor.> mıştır. Denızden Amıyene kadar milt Londra, 27 (Radyo) _ İngiltere- _ DeYamı 4 iincli aaloifede _ 
liııci grupta ken.dj başına 9 Alman !eri ve makine yığınları sabalan dol· Demiştir. t~fik hakimiyeti mev~~ttu_r .. Bazı ge-
ı.,,.. · d .. ·· b" 14 ü duruyor Aşağıda vaz'yet tebeddül etme - çôd noktalan ele geçırılmıştır. 

Kanunu •J&relli ~ren ır ~avuş, g n- · . • . . . 
ele 12 fıe . t lı:a b" Bu, sadece katlıarr.dır. Alman mil- miştir. Som (!zerinde temızlik yapıl _ Bulayn şehrı Almanların elıude- Zam YOzb muıı:~b Frnye zankanatlgenç ır dir. Bir kaç kale mukavemet göster-

~il-; :· . .:. a:~ :ı.:~! fr;.. nsız Ordusu ........ t .. ..ı:. ,. ......,.. - Paris, 27 (A.A.) - Şimaldeki mu-

lki filotüladan mürekkep ikinci harebeler şiddetini arttırmıştır. Ellerı·ndeki malları beyanname ı·ıe 
trup ise harbin bidayetindenberi Flandres muharebesi gitgide çok mu-

lcenainl ıöst.ermiş ve hiç bir zayiat Bidayette vuku bulan hatalara azzam ve şiddetli bir tedafüi bir mu- b"ld" . l .. ki d. 
termeden 60 ncı düşmaB tayyaresini harebe halini almaktadır. Bu muha- 1 ırmıyen er ceza gorece er ır 
dtişünneğe muvaffak olmuştur. f ag>J men m Uzaff et 0~ aCa k ilf re belde Aklmanlar_~~yi~tı nazkarı ititbla- Ankara, 27 (A.A) - Maliye Ve- mıyan yerlerde mutat vasıtalarla 

Bu muazzam muvaffakiyet tayya- . , r~ a ma sızın mu ım ıı:snn .. \lV\'e e- kaletinden tebliğ edilmiştir : ilan olunacaktır. 
recilikte terakkilere ve her günün ' Parıs, 27 (Radyo) - Gazeteler; hatalara rağmen Fraföız ordusıınuıı, rı ve mebzul m~lze~e ıle hucum ve 1 _ Fevkaliide vaziyet dolnyısiyle 3 - Kanunun birinci muvakkat 
oyu b . . başkumandanlığın gördüğü lüzum ü- • müttefiklerin bırbirı ardı '1l'U gelen . 1 . nu mesa esme gıren mecburi ak- . •. . . . mutlak suretle muzaffer olacagını ve .. d f h tJo . q~ 1 bazı vergi ve re•ım ere zam ıcrası - maddesi mucibince bu mevad ve eş-
robasi talimlerinin neticesidir. zerıne degıştu:ılmış olan on beş ge • d.. ı ezece·ı·n· kaydevlemekte mu a an a ~rım ı> ~ 3 tıııa alma. na ve bazı maddelerin mükellefiyet yanın ticaretiyle meşgul olan itha • 

T . . . neralden bahsederek uzun makale: er\ uşman g 1 
• - ğa teşebbüs etmekted1rler. Alman -. arafımızdan yalnız ıkı adet zıya . .. .. dı'rler mevzııuna alınmasına dair olan Jatcılar bu malları (ithaliltcılardau) 

ıl ya akta bıdayette gorulen bazı - Devamı 4 üncü sahifede -
1
.e grubun avlarının mükemmel ae - zm • · 3.828 sayılı kanun neşredilmi~tir. veya memleket içindeki ticari ve ın-
ıcesidir. R •k d •ı • 2 - Bu kanunla bazı maddelerin nai müesseselerden milbayaa eder· 

Paris, 27 (Radyo) - Başkuman- oman ya tazyı e l ıy· o· ~ istihlak vergileri artırılmış ve şimdi- ken satan toptancılar bu maddeleri 
~an .genıeraı. Veygıı.nd'. .tayyare il: ye kadar vergiye tabi .o.lmıyan. bazı memleket içinde imal eden sınai mü-
k elçıklll)'a ırıderek İngılı2 kuvvetı.erı maddeler istihlak vergısıne tabı tıı - esseseler bu kanunun neşri tarihin • 
Utıııındanı &"eneral Gord ile görüş- tulmuştur. Bu maddelerin cins ve ne- de yüz kilodan fazla kahve, çay ve 

llıUştür. . Al I t ol t ı ·m t n 30 Tem- vileri gümrük tarife numaralariyle 10 tenekeden fazla benzin mevcut. 
ı PBJis, 27 (Radyo) - Son 48 saat mai1 yaya yap! an pe f es l a 101 birlikte her mah:ılde m:..liye daire - !arı bulunan perakendeciler mahal-

~~ında .. Mmanlann zayi~tları fev. IDU? a kadar arttlfllffi· aSlfll 1• StJ• yorlar leri tarafından, gündelik gazete çı- !erinde maliye dairelerince yapılan 
ade bu)'Oktiir. Buna ragmen vazi- "-' kan yerlerde bu gazetelerle ve çık - - Devamı 4 üncü aahifede -

Y"eti uınumiy.ede b.ir tebeddül kayde- - · 
diltııeıniş&. , 

/ 

1 
4lına•r şimaldeki müttefik ordu. / Rrizveltin ınühim nutku 

·. 
'l'ara iiç bily~k hücum yapmışlardır. 
t anJı:J:rı-, toplar, zırhlı kuvvetler ve 
ba>'Y_ın:ıelerle yapılan bu hücumlar 
liyiiJı: taarruzlar halini almıştır. 

lı lt•pieyi auntakaaında ilk hücum; 
e~ıııvm da mukabelesiyle, dii~ 
~ ajır zayiat verdirilerek durdıı
~uı-. Diğer iki taarruz ayni mırı 
~ e-bunda akamete uğratıl-

llııttır. 
~ve Fraruııı kıtaları, diii'er 
~i tedafüi muharebelerde 
:::~ waffaluyetler kazanmış. 

. ltq':••ıııııtian generai Veygan-d, 
~l :ıırulıııRebelerinin netieelerin
""11, anudaee mGkavemetten fevka
~ :ıııemmın kaldığını söylemi~tir. 
F'rıuma asker} ınabfillerinde emni

Y"tt ı.,,_ vardır. 
• l!ııv 1xı:ı:biye adına söz söyleme
lft:aıır · ettar ~r zat . ' 

- JılmaR zayiatı muazzam keli -

Reisicumhur, Amer:kanın bugünkü niza hari
cinde kalacağına inananlara hücum etti 

Vaşington, 27 (Radyo) - Reisi- kındaki iddialara cevap vermiş ft 
cumhur Ruzvelt, dün gece radyoda Amerikayı, tarihinde malik olmadıtı 
vatandaşları ile bir görüşme yapmış, en mükemmel orduya sahip kılmak 
uzun bir nutuk irad eylemiştir. için bütün emeklerini milli müdafaa.. 

· Ruzvelt, vatandaşlarını Alman ya sarf ettiğini söyledikten sonra, 9SS 
müstevlilerinin barbarlığına uğrıyan ile 940 seneleri arasında bir muka-
Belçika, Hollanda ve Polonya mülte- yese yapmış, donanma için bu yedi 
cilerine yardıma davet etmiş ve: sene zarfında, bundan evvelki yedi • - Ellerinizdeki imkanlar nisbetin seneye nisbetıe bir milyar 4.87 mil • ı 
de; kabil olduğu kadar geniş yardım ' yon dolar fazla tahsisat veriJd;ğini te. 
ediniz. Bunu sizden insaniyet namına barüz ettirmiştir. 
istiyorum.> Ruzvelt; Almanyanm hava taar· 

Demiştir. ruzu kuvvetinin, keııdbinin müdafaa-
Rıız~el~. bundan S-Onra siyasi vazi. jda harp gemileri ve harp tayyareleri 

yete temas ile körlere, sağırlara, A- 'lüzumu hususundaki kanaatini sars. 
Romanya petrol kuyulan... merikanın bugünkü nıza harici!!<]~ mamış olduğunu söylemiştir. Bil- se-

Bükreş}" :;7 (A.A.) -- •Havas> nın Romanyaya yaptığı ekonomik kalacağına inananlara, fırkacılık his- nedir Amerikadaki askeri tayyare 
Romanya ekonomi delegeleri lıu- tazyik şiddetini her gün biraz daha !eriyle hüklimetin siyaseti aleyhinde 1 fabrikalarının arttığına işaret eden 

gün petrol kumpanyalarının mümes- bu sahada arttırmaktadır. bulunanlara ve Amerika ordusuna Reisicumhur, tayyare imalatının se-
-~-a'Raita Bulunmu~ sillerine Romanyadan Almanyaya ya Bu tazyik bilvasıta ol-ı'itimad göstermeyenlere şiddetli hü - nede e.lli bine. k_ada.r .çı~arılacağı r.ı 
. -a ,. pılan petrol teslimatının 30 temm:ıza makin beraber daha müsbet şekn- cumlarda bulunmuş ve şöyle demiş- ' . . ı'ilo 1 beyan ıle demıştır kı: 

Değildir kadar arttırılması )(!zumunu bildir. ler iktisap etmekte ve Romen zimam !tir: • - Hükumet bu hususta müeessir 

' Cumlmrreisimiz 

'· mişlerdir. darlan bugün nazilerin daha sarih - Ben, bu korkulara iştirak etmi- B. Ruzvelt çarelere baş vurmuştu;. Amerikada 
liiQ. Aıtkara.. 27 <~·A;> - Re~s!cum- Bu hususta ileri sürülen sebep Ro- istekleri kar~uıında bulunmaktadır. ,Yorum. Çünkü ordumuz çok kuvvet- yılından~eri milli. müdafa~~.a .i~laha- ~e~cud. fabrikalar büyiltillecek. 1:-

İnönilnUn hıçbır ecuebı l!'nze- manyanın Almanyadan aldığı tesli- !ar. ilidir.> ta a_.ıamı ehemmı:et ver~.ıgı~ı. ~-şaret nı ımalathaneler k~rul.acak'. amele ı-
te11e verilmiş beyanatı yoktur. ihata olan &eli ihtiyacıdır. Almanya- - Devamı 4 lbıcü aahifede - Ruzvelt, idareyi eline aldığı 983 etmış ve ordunun ıhmal gordugu hak -Devamı 4. ilncü sahıfede -· 

• 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

12.~0 Ptogram ve memleket ~aat 
ayarı, l 2.35 ajans ve meteoroloji 

Oda 1I ii• • 
ıC"JLZ'"l1etcı 

~ 

Kadını idim Y 'R 'Hdırım an bı·r kadın Çok G1~zel haberleri. 12.r>O :\{fizik, Çalanlar: Ji J;. . u C:e,•det Çağla, Fahire Fersniı, Fahri 
Kopuz, Refik Fersan. ı - Okuyan: 

-13--- Renate Müller, Göbelsten daha ih~ b. k k .. ld .. Zabıta vukuatı Melek Tokgö?., 2 - Okuyan : Sadi 
Tierg:ırfond cki nt gezintisinde o tiyatlıdır. Yahudi aşıkı ile olan mü- ve ır er e 0 U azalmaktadır Hoşı:ıes. 13.~0/14.00 Müzik: karı~ık 

sabah kendbiııe refakat eden genç na ebutınm meydana çıkmak üzere program (Pi.) 18.00 program ,.e 
kndını ic:e k~fi derecede tanıyoruz. olduğunu hit>::sedince, bir gün dostu - İz mirde 7.alnta vakaları, son iki memleket saat ayan. 18.05 Müzik: 
Zira bu, H.tlerin ni§anlısı mevkiinde nn: Küçük bahçede hı· r kaza oldu. yıl içinde ehemmiyetli nisbelte azal- konçerto (Pi.)' ıs.~o Çocuk saati . 
olan me~hur sinema artisti ve Al - - İkimizin de selameti için senin - nuştır. n::rn senesindeki vakalar, 937 19.00 Müzik: Fasıl heveti 19.45 

manyanm ba~kadını Renata Miıller- biraz Almanyadan uzkalaşman la - Batan moto··rdek;lt:ı. ..... r ';tkurtarıla'ılar yılına nazaran yiizde 40, ~rns !'enesi. nıem1eket saat ayarı. ~jan's ve me• 
den başkası değildir. zım, diyor. ı ne nazaran yüzd"e 27 n:sbetinde bir teoroloji haberleri, 20.00 Konuşma 

Genç mi'yoner, gazel artf ·te o Milyoner, vaziyetin vahametini Kuaşadasında Selçuk nahiyesinde fa dn ıo dakika dolu dilşmü~tiir. He- azalış kaydctmiştir.1kf senenin nzalı.şı (Çiftclnin saati) , 20.1 Fi Mazik: An-
snl:ıah bu parkta ra"tlamış ve derhal anlamakta gecikmiyor. Zira, Müller- evvelki gün yağmur esnasında yıldı- nüz uyanan bağlarla sebze bahçele- \•asatisi 38 tar. Bunda halkın medeni kara r~dyo u küme ses ve ~az here
tanışıp anlaşarak ahbap olmuşlar - le olan milııasebatı meydana çıktığı rım düşmüş, yeni mahallede bakkal ri, doludan epey zarar görmüştür. s~v~ye~·e :nk~H,inin t@!!it'i oldUKU ti, 21.0Q Konu<1ma (iktı<::ad ve hu • 
dır. Renata, Hitler~n hediyesi olan anda, Almanyadan bütün malı, milL Yahya karı ı Ümmü Çelik ölmü~;ur. Kara burunun Küçükbahçe nahiye- gıbı cu~·~u meşhud kanununun da kuk santi). 21.20 Müzik: Me~ud Ce-
güzel bir nt üzer'nde parkta dolaşır. kü, serveti müsadere olunarak, • bir Ayni mahall de oturan Ali kızı Bah- sinde Yeni liman ağzında bir vaka çok te ırı vardır. mil tarafınann , 21.40 Müzik Küçük 
ken, karşısına çıkım bu zengin ve eskici yahudi halinde kovulması, hat rlye ile Talilt karısı Huriye ve N::nızi olmuştur. BELEDİYE İŞLERİ oı·kestra (Ş r· N · A k ) 22 30 · B 1 d · · d · • ·· · d ·· .. ~ e ... ecıp ş ın · 
yakışıklı adamla konu~mayı, cnişan- ta daha fenası tecrid kampında cü- karısı Ayşe de yaralanmış ve tedavi Sürmeneli Ahmed ve kardeı:;i Tev- e e Ye aımı encumenı, un og- . 
lı• sına hiç de bir hiyanet ve ihanet l'ütülmesi ihti~alj olduğunu pekim altına alınmışlardır. fiğe ait beş ton kömür yüklü bir mo- leden sonra belediyede topl~nmış, !l~en:leket saat ayarı. a~~ns haberle-
saynıamışhr. bilivor. Urlanın Çamlı köyünde 1nce Mus- tör, Dikenli mevkilnde sahile fazln bazı kaldırım ve kanalizasyon ın~aa- rı, zıı·aat , esham. tahvılat, kambiyo 

Aşıkdaşhk günlerce, haftalarca sü Bu tehlike üzerine. sevgilisinden tafanın çobanı Sürmeneli İsmail de yakın geçerken kayaya çarpmış ve tını milteahhidlere ihale etmiştir. nukut borsası (fiyat). 22.50 :Müzik : 
rllyor. Renatn, milyonere hakikaten ayrıJmaya razı olan milyoner g"nç lyıldırım isabet'yle telef olmuştur. dibi delinerek batmıştır. Motörde bu. * Cazband (Pi.), 23.25/23.30 yarınki 
Aşık oluyor. Fakat, onunla görüşme- Almanyadnn çıkarak Parise gelmiş Son 48 saat iarfmda 1zmire yağan lunan Ahmed ve Tevfikle bir kaç Zelzele program ve kapanış, 
sinin gerek kendisi, gerek iiFnkı !içitı ve burada yaşamaya başl.amıştır. o fasılalı, f~kat şiddefü ya~murl~r es- gQm\·ilk muhafaza eri, karaya çık - ~On sabaha kflrşı tıaat 2,110 da 

t hıi'" l ld .. d . • senenin yazında Rennte de tebdiJ - nasında bır defa 17 dakıka, bır de- mışlardır. Dikili kazasında dört sani.ve süren 
e Ke i o ugunu Uşünerek , bu - . . ' 

1 1 
hava bahnnesıyle Parıse geliyor ve • ooa- hafif bir 2elzele <>lmu,tur. Hasar 

~ma annı çok gizli bir şekilde de- aşıkı ile buluşuyor. Bug'"' dag aza ... dı Mazot buhranı yoktur. 
\•am ettiriyor. Bununıa beraber. on - Fakat Pariste de kendilerini jur- ----*·----
ların Beer Garten (bira bahçesi) nakılann tarassutundan uzak sa - Diğer fabrika da r~azot yerine benz~n B o R s A 
bmeryeleri altındaki buluşmaları yamıyacaklarını bilmiyor değiller. çalıştırılacak l l1 1 
da gözden kaçmıyor. Renata Millle- Vakıa. Almanyadan uzakta, başka tU anı ıyor 
rin, bir yahudi milyoneri ile görüşüp bir devletin hakim olduğu topraklar- Yeni mahsulün kemale erme za - Son gUnforde İzmirde mazot bııh- ! N C l R: 
konuştuğu, hatta aşıkdaşlık cttig'" i dadır. manı mUnnsebetiy!e izmlr piyasasına ram artmı~tır. Belediye reisliği, ,lıu 

d l 
293 A H. Albayrak 5 75 8 

Hitlerin adamları tarafından öğre _ İcabında daha • d ·a b'J' _ ahi den pek az buğday gelmekte· vaziyet karşmndn otobüsleı-in gilnün uzaga a gı e ı ır d" Ek k f . . ..k 1 . ı.ı· . d . 1 . 35 Şer:f Remzi 6 25 6 25 
5 875 5 875 niliyor. Fakat, bu hususta Göbelse ler B""tü dil b il ki .r. • nıe ve un atın.n vu ~e mesı- 1 ırın e ış eycmez hale geleceğ ni na- 49 F • u n m·a, u genç <ıı ara . . · 1 Solari 

verilen jurnaller hasıraltı oluyor . ha'-·at s ha l bT F k t R t ne mnnı olmak maksndıyle toprak 1 zarı d:kkate alarak vilayet vasıtasiy- · 

ken
" a· . a. 

51 0 at hı 1ı.rk. da a • ken~. e mahsulleri ofisi, her gün pivasavn ih-
1
le tekrar nllikndnr makamlara mil-Zira, propaganda nazırı, ne yapıp ısını gene e ı e en uza go - . . · · _ 377 

yapıp Bitleri Renata M1llerle enJen- --m· 
0 

z· Al d .1 , tıyacı knrı:ıılıyacak mıktarda bugrln~' racant etmiştir. İzmir civarında seb-• • .. ıy r. ıra, manya a aı esi var-1 k · .. ı . 2031Gl 
dirmek azmindedir ve pişmis aşa dı , J.l"tl k d' . k d ~ t k çı .arıp satmaktadır. Dun bir kaç ze bahçeler.ndc kullanılan mazot mo 

_ r 'e ı er en ısıne ız ıgı a - f b 1 a· · ı·- · ü t t" ı · - · :----soğuk su katmak lstiyenlettn teşeb- a· d bUta nil r d t 'dk ırıncı, e e Ye re s rrıne m racaa 1 or er nden çogu, pıvasada mazotı 
ır e .. d n b.e

1
. e ra mı ecrı am- ederek izmird ki un fabrikalarından bulunm"m .... aı.ndnn pet.ı"'l •·e be"'z1'11 203538 t U. yekun. 

bUslerine mani olmak için elinden pına g ı " ·• .-.... • '"' ZAI~ RE on ere ı ır. b' · · A ü ·· d · 1 a·- · · · t• ı· l B h 1 -ı : reldf~i kadar çalışıyor. D d k arının arıza Y zun en ı~ eme ıgım ıs ıma me ba~lamış ardır. u a , _ 

YekOn. 
Eski yekOn. 
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(İngiliz rad~lan) • 
tn;ıl!E radro şirkttlnin (The Bri· 

tisb Broadcasting CorpÖration) 111 
ecnebi dillerde hab\!r neşri)•atı prof· 
tamı: 

Türkce 
lngili~ce 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Fransızcn 

> 

İzmir D"alt• 
Saatiyle uzunlttJll 
20.10 21.35 19 60 

s.J s 3ı.ss 2s.5'S 
11.00 31.55 2s.ısS 
13.30 19.84 16.SA 
15.15 19.Sll t 6.84 

18.00 25.53 19.$2 l6.5! 
20.00 25.53 J!l.6° 
23.45 3ı.:n 25.53 
14.15 16.sıi 
23.00 tı.~'Z ':?S.,9 

{T3hran ra<!yosu) - evam e ece - , b 1 dk' b"ld" . , b 1 1. .. 1. . . 583 çuval bugday \ e utı u nmn ı ı nrını ı ırm ışıer - ·r ze rna ısu t.!nun 111a ıyet.ne tesır - • 
d. d . • 21 ÇU\'nl susam 

.r. en lınlı kalmıyncaktır. 
rn St t9.sf lG 25 Türkçe 15 25 

ita/yanların tehdidi 
kabak tadı verdi! 

IleJed'ye reisliği, diğer fabrikenın B. HAKKI BALCIOGLU 
-nnu··hl .. m · t Al 1 

geceli, gündnzw çalı~arak ihtiy:ıcı Bir müducttcnu«?n letanbu1aa bu - ıt'J., ZllJare manıar 
karşılnması için tedbir almıştır. lunan ş0hrimi:G ticaret ve sanayi oda- · · • 

-------==n sı reisi n. Hakkı Bnlcıoğlu, dün ıı.v- lngiliz Sosyalist mebusu Kızılhaç hastahant1ler•-
ZABITADA det etm:§tir. * Moskovaya gidiyor ni "ombtılryorlar 

Ç 
ı_ b k k Londra, "27 (Radyo) - Avam kn- Paris, 27 (Radyo) - Fran,-4~ 

Tarla kav~ası: . OCUK :?. lCl m~ tebine J Roma lıa tip eri ve bü lün ga·ıete er Çcgm~n:n .~llıçat~ nııh =ye.,,'n~c n a m:ırnsı sosyarst nznıahni..'lhn nvuknt .Amerikan kızııhaç hnıtahanel.11' 
..., " ' cı Mem1Ş mnhnllec:ıım'te ibrahım og lale ~ k:ıydı Sir Stitc:for'un Moskova ziyareti fdnresi, kamyonlar ve hastahan.ıtt' 

ikide bir müttefiklere a lp tutuyorlar Ju Nezir 11~jder i~c 6G YB<)ındn ı:ıınıa Çocuk c~·irgem:e kurumumm An - hakkındaki i ~timzaca. Sovyet hükQ- de kızılhaç işaretlerinin kaldırılın .. 1· 
zan l(nr:ıdann b.ı' tai'la meselel'!ı!Hlen k ·nd l , , d k' k b metinin cevabı gelmiş ve 1\Iniski bu . . ,.... . h ıe· 

L 
aı .. a çccu < ~ m asın a ı çocu a- . bi Lo~d 1,. l"f k lı"ld' . . . m emretmıştır. uurup reısi, bunu 

ondra, 27 (Radyo) - Tnymis ga başlangıcı değil, sadece nivetler:ni ~apn ile birib"rini vt>ralamı"lnrdır. cern 1 •a ı a sa 1 ırmı~t ı. eş· zet a· . d • 
1 

• · .. kıcı mc>kteb'ne talebe kaydına baş- Sovj·et hükfımeti bö_,·le bir zi.:·are- bebi hakkında şu beyannameyi :n 
~ .ınm ya2 ıgma göre, talyadnki gizlemek istiy€n ltalyanın ortaya Şi~e ile ynro.la..•ıu.~laı·; "' 

1nıılız murahhası Londraya dönmüş koyduğu yeni bir muammadır. . • Kemerde Kfığıdh:ıne end<les'ncle Ye!-- lanmıştır. Kayı~ ot~z ~ıazirana kaclar ti. m:m.nuniyetle karşılayacağını bil- retmi~ti.r: .. . . ttı· 
tiir. Müzakere rnüsbet bir inkişaf gös- Diğer cihett;(ın kont Savuya transnt bi ve Halid, içki me~clesindcn hel _ ccv&m edeccktır. ) a~ınrı 13 ve daha d rnıı~tır. c:Butün şoforlerımız ~u kanaa ..• 
ternıiotir. Eksperler Romada tefor - !antiği, Nevyorktan Napoliye müte- \'ncı Kfimi!i ş'.şe ile başından yaralr.- rukurı ya~lardaki bayanlar nlınıı. - Sir Stitsfor, bugUn Moskovaya mü- dir ki, bu i,aretler, Almanların suıııı 
ruat üzerinde görüamektedirler. vecihen bugün yola çıkmıştır. mışlardır. r.aktıı·. Orta mektep mezunları ter - teYeccihen hareket etmiştir. Bu ziya- yetli dikkatlerini çekiyor. -Son on bet 

Buna raimen Romada hatipler , İngilizlerin 1talyadan geri çafı - Bu dn it kavgası: cih edilir. Mektep yatılı ve ilcret."liz, ret büyük alaka uyandırmıştır. gün zarfında daima bomba ve mıtr•1• 
~azeteı.er v~ selihiye~ar a~zlar da - rıldıkları doğru değildir. G.arptaki Kültilrparkta amele Raşid ve Os- tnlısil müddeti iki senedir. Taliple _ * yöz ateşine tutulduk. 20 metre nıe!1' 
ıma milttefıkler aleyhıne so)·leıımek- tebaalara. i terlerse dönmeleri tav- man iş mes-elesinden kavga ederek riıı: Nüfus cüzdanı, mektep diplo _ :J!AlSlrda !eden yani işaretleri görünmedi~i 
te ve tavırlar takınmak-tadır. Kasden siye edilmiştir. kürekle biribirini yaralamışlardır. L'Vl ı ' . • n . d bll· 
Al~811ya ile İtalyanın ayrılmaz ol_ Paris, 27 (Radyo) _ Romadan Küçük hıraızlar: ması, sıhhat ve aşı raporu, iyihal ka. veya :an.ıJm~k ıhtı:n.alı mevcu 8~111 
dugu tekrarlanmaktadır. bild"riliyor: GazibuJvarmda 14 yaşında Behznd ğıdı, Ü<; adet yeni çıkmış fotografla- Geceleri elektrikler lundU&"U ımkan harıcınde olan y 

Reks transatlantiği de dahil. bazı Bugün büyük caddelere yapı§tırı- ı 1 yaı:ıında Snlilhcddin ve 13 yaşında rıııı dilekçeleriyle birlikte Anknra - söndürülüyor lıktan üzerimize ate~ açıldı.• 
İtalyan ticaret gemileri sefere çıka- lan yaftalardıı şu cümleler görül- :Aptullab, B. Hasanın kahvesinden da çocuk esirgeme kurumu umumi Yt·~"-..;;o...-
rılmamış ve bunların on gün için se. müştür: bir ceketle bazı eşya çaldıklarından merkezine Kahire, 27 (Radyo) - Alınan ka- N 
ferden geri blrakıldığı bildirilmiş. cYa"'asın Kor.sika> tutulmuslardır. göndererek müracaatları rar üzerine dünden beri saat 9,5 da ' arVİ k te 

,.. - lazımdır. • 
tir. Bu ihtimal meş'um bir hadisenin Başından yaralamı~: bütün Mısırda elektrikler eaat 5,5 MO..tlefikler genidert 

Alsancakta Hazineli sokağında * ğa kadar söndürülmektedir. Eleh -
Yunan tebaalı N:kola kızı Sofya bir Köpek ısırmış ram gazetesinin .yazdığına göre bu ilerledi/e, 
dolap meselesinden Türk tebaalı Kemalpaşa kazasının Savılar kö - tedbir, şimdiye kadar alınan tedabiri Stokholm, 27 (Radyo) - No~etl 
Françi kızı Ruseti tahta ile ba~m - yünde Yusuf oğlu İsmail Kömürcü- itmam etmiştir. Bordodaki umumi karargahı bir te~ •• 

H. 
dann. J:akrlalakmıştır. nün köpeği, ayni köyden 13 yaşında Londra, 27 (A.A) - Her ihtimale Jiğ neşrederek; müttefik kuvvetıerıJl 

k ~ .& • • v h 101 et azaaı: ·ıer· er es VQZlJ esını ga1Jmaga azır- İkiçeşmelikte Dundar sokağında Osman Ayva~ı ı~ı~mış, y~rah ç~c~k, ~a:şı koyma.k ü~ere Mısırda alınan Narvikin bir noktasında yeniden ı 
d 111 •{[ t J b .. b •• •• •• garson Cemaleddin, bindiği bisikleti kuduz tedavısj ıçın İzmu·e getırıl - ıhtıyat tedbırlermden bahsederek , lediiini bildirmiştir. 

lT. LY.l l e Ve Or U ,.7 Utundur Rafcel oğ1u 5 yaşında Hayime çarp- miştir. Köpeğin, kuduz olduğu zan- Röyterin hususi muhabiri 1skenderi- Paris, 27 (A.ıA) - Norveç ıef•· 
Bem, 27 [A.A.) - 1svi~re sosya- tun dür. Konfederasyon şimdi olilme tıra:ak başın?a~ yaralanmasına se - nedilmektedir. yed~n ~ildiriyor: reti; Norveç yüksek kumanda h•~ .. 

Jist partisi idare komitesinin jşçi sını- kadar cesaretli bir tek halk ordusu bcbıyet vcrmıştır. * Şımdı Mısırda hava müdafaa va - tinin aşağıdaki teblitini ıı~rebn• .. 
fma Mtaben neşrett:ği beyannamede teşkil etmektedir. Sosyalizm işçileri Safho~Iuk: ÇEKiRGE MÜCADELESi sıtaları müthiş bir vils'at kesbetmif- tedir: 
~zcilmlc şu satırlar oku:Qmaktadır: taarruza, kendilerine milletimizin is~ !srn~tpn~a bul~·arında B~sn~lı Ak- Yiliyet ziraat mildilrü Ba Refet tir. ?eçen çarşamba günü Kahire Osoten mıntakasında müttefikle .. 

-..c İsviçreyi her hangi bir yabancı tikbali için olan mücadelede en bil - su; sarhoşluk saıke.sfyle Sokelı .Maz.. . . . ~ üzerınde yapılan hava tezahüratına rin müfrezeleri ile Norveç müfrd•1•-
ml1Ietin tecavüz teqebbtisüne \'e da_ '-'Ük fedakarlıkları ,rapmag-a "ımktın har Gül'.Seli tokatla tlövmü§tür. 0. ık.er .• çekırg. e mücadele ışlermi tef- İngiliz hava kuvvetlerinin ancak e 

.,, J " ı:ı r k k t kil ük d ri m~vkilerinı Ny~aardso1"at4D • 
hili dUşmanlarına karşı korumak için veren bir kuvvet ve kanaatle nıukıl- ,..kh\c avıasl: . ış ıçın . .ç men eres mıntakası - harp teşekkülleri Mısırda bulunan jfl' 
herkesin uhdesine düşen vazifeyi ,_ bele edeceklerdir. Ka1-şıraka vapu'r .iskelesinde İl gaz- na gitmıştır. lngiJjz hava kuvvetlerinin ancak bfr Hankajell· nehirlerine kadar Uett 
fq11 Amadeyiz. Millet v.e ordu bir bU h hamal Sefer Horoz ile Halepli * kısmını teıkil etmektedir. türmütlerdir, 

Z 1 .AJ h ıı k l · t ·ı· Fr Haalogalandın cenubunda it'.,. .. eyne :n ımşer ama ı mese esın - GELENLER, GiDENLER n~ ız - anıııız - Mısır hazırlık -
den biribirinl dôvmUşJerdir. • Maarif Veklleti ba mil . . lannın vils'ab İskenderlye Umanın_ deier bir şey yoktur, 

Oç Ahmedler: · ş fetti§lerın- da bariz bir surette görülmektedir. *--
İl<içetmeJlkte Ali caddesinde İzmir den Bay Ekrem Saraç ve Maarif Ve- Sahil, kara ve deniz kuvvetler· tını- Yeni NetJ .. riyr;~ 

li Ahmed Mercan, terlikçi Ahmed kal eti mllfettişlerinden Bay N ec - formalariyJe kaynamakta ve cf~arın- mill:llİIİilliimillillilii: ;liliırllı. iı5 

H 1 
Bircan ve Ahmed Çakır, Giridli kah- meddin Boro Ankaradan şehrimize da hava dafi toplannın adedi de glln Kültür 

a kJ muhtemel muvaffakiyetsizlik .. veci B. M€hmed Ali lşseverih knh. gelmiş, inhisarlar baş müfettişi Bay den güne artmaktadır. Kültilr mecmuasının 95 inci satı-' 

1 
• h J kJ • ) ve camlarını .kırdıklarından tutul - Talat Akar Manisaya gitmiştir. --* da zengin mUnderecatla intiıar eyle-

ere azır ama a meşgu bulunuyor muşlıırdır. * K ·· ! t miştir. 
. Esrarcılık: • • OMUhıS A telle 

Zilrıh, ~! (Radyo~ - Bedinden heyetinin, karşılaşmakta bulunduğu Evvelki gece Tepecikte Meydan Bır tashıh • " ., Bu sayıda A!lm Kültürün n J(ır-
a~r verılıyot: • .. .. mOşkUla~ idr.ak eylediğine bir delil sokağında 38 numaralı evde oturan Gazetemizin 24.-5-940 tarihli Tahrıkatçıları çarpan ley1ek ve camları kıran )If 
Alm~n g~ze:eı~rı, buyuk, zaferi~~·- olarak gösterılebilir. \' A J)tullah Abd ov.iç, evine topladığı nüshasında ( Akhisarda yakalanan • .., (angıçlar; rfan Hazann notlar.a·r' 

le henuz nıkbındırler. Fnke:t hıı.rbın * ÜrküplU Hamid Sişkolar, Koltukçu s.~üphcli adam) başlıklı '"·azıda bı"r Meksıkadan kodu/acak Kemal Karaaayının terakki nde 
1

ı~ 
b J ı • " ~ Yasııarı; İsmet KilltUrün ark• "' 

zanı mış o maktan uzak biılundu- Neıeai bozulmuı: ' Tevfik Kaynak. Osman Arpacılar ve yanlışlık olmuştur. Akhisar kayma- Vaşington, 27 (Radyo) - M~k!lli- h"ka . d h b" k kırınetlf 
tunu da ehemmiyetle kaydediyorlar. .. KahramanJıır mahallesinde Hasan amele Sıtkı Erkeye esrrır içirttiği gö- kamlığından da bu mevzuda bir mek ko n~an a~.asında·n· Nik@ .. Vlller, T~ - ı-~zıTa~:ı ~eak:ıe~~r 1:::dır. KitapJa1' 

Alman ~ntbuat~ vıe propaganda Ne~~li. evvelce ni!llr.ın.lısı olan 18 ra - rülmilş, hep"i de suç üstü tutulmuş - tup aldık. roçkıye suııkasd ışıne mudahale ~ - arailnda sütununun muharriri • .ZfY' 
teşeJcküllerı, ~lr~dı halkı muhtemel şında tuzaffer Yıldıza muğber ol - tur. Esrar içmeğe mah"tı« narg·leyi Mevzuu bahs adam Akhisarda djlmeslnl, Turoçki He di!er komft _ Gökalpı tahlil Te tetkik •.rleırııktt • 
muvaffakıyetstzhklere hR'Zırlamakl:ı muş, tehaid knsdiyle tabancasını ha- kuyuya at.arak imha etmişlerdir. Tah değil Kırkağaçta yakalanmıştır. nist tahrfkdtcılarının Meksikadan çı- dir. 

~-suldür. Bu hal; Alman kumanda vaya ild el atmııtır. lklkata devam ediliyor. Tashih ederiz. karılmalannı hUkdmetten ıstemlltfr. Ttı'1ıl:ıe edel'lo . 

• 

lsviçreni Müdafaası 

• o~ 

Alman Matbuatı 
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İKTİBASL.\R lngiltere kralı ···= - -
Akdeniz 
Ve Balkt.tnlar 

Kumandanların tebdi
lini t1Zsdik etti 

Moskova, Roma ve B~r
linin menfaatleri 

Macarlara göre, ltafya 

harbe girerse biz de 

harp ilan edeceğiz 

ngi iz Tayyarelerinin gösterdikleri 
muvaff akiyetler çok büyüktür 

Yeni Zelanda!ı bir tayyareci, yalnız başına 42 Alman tayga.resini 

Lolldra, 27 (Radyo) - Kral ı<ltı-... 
cı jorj, ıre»&aller 8l'8Slnda vuku ı.,.,. 

lan btlzı değişiklikler hakkındaki 
kararnameyi imza et~Jr. Bu ka -
rarnameye göre; general SayniJı. N'• 

kaıuha.rbiyei umumiye reisi muaviıt• 
liğine, general Bajet 18 inci fırka ku. 
manda111ığına, gell<!raJ Sir Zaket de 
Neritoriyal orduları erk&nıharbi~ 

rehıliğiııe tayin edilmişlerdir. 1 
düşürmüştür. Alman petrol depoları başlan başa ateşe verildi 

Maearca Magyar Nemzet gazete-
·'İnde cMoskova, Balkanlarda fev _ Londra, 27 (Radyo) - Hava ne- Meuse nehrini Rhin nehrine rapie- bombardıman edilmiştir. nuştur. 4 ingiliz tayyaresi hafif ha-
kallde geniş mahiyette diplomatik zarPti bugün bir tebliğ neşretmiştir. den kanalların köprüleri üzerine kı- Cumartesi günü Belç ka hududun · ~rlara uğramıştır. 
faaliyetlerde bulunmaktadır> başlı- Bu tebliğe göre, 20 den fazla Alman sa bir irtifadan yapılan bombardı- da bir sabih köpri.ı ile yol köpru ' er Fran;ız sahili ilzerindeki hava nıu-

____ .* ___ _ 
Heryo 

Anti faşist Itnlyanlara 
mesaj verdi 

ğı altında şöyle yazıyor: tayyaresi dilşilren tayyareciler nor- manlar ciddi hasarlar husule getir - bombardıman edilmiştir. •arebeled es'IMında 9 Mes•eı·<ch-

1 f 1 mal disiplin haricinde kalacaklardır. miştir. Iloulogne civannda uzun b;r ia,_c 'lliıit dü•ür;;lmu"stür. Paris, 27 (Radyo) - Paı·Jamento (Belgrad muhabirimiz te e on a ~ • 
lı . d Bu gibiler, çalışmalarında serbest Sair İngiliz tayyareleri Almanv. a - kolu üzerine 200 bomlıa atılmı•tır . Dü<man bombardıman ta~yarele - rei<i Her;-o, bugün Frunsada ya~a -ıldiriyor.) Garp cephesindeki ha i- , ' , 

olacaklardır. ya bir kaç kilometre mesafede bulu- L.,·s üzerinc1e en mühim •·ol köıırliiı ii -;ııd en mürekkep bir düs.man grubu- makta olaı.ı Fa~ist.aleyhta.rı 850 bi.n selerin Balkanlarda derin bir alaka , t 
· Halen harbin tayyare kahramanı. nan Gelder'nin şimalini şidd~tle tahrip ed lmis.· tir. :ıu ansı·.mı yakalı,·an bir Spitfire f:- talyana hıtaben bır nıesaJ neşretrnış ı'e takip edilmekte olduğundan şüp- , 
h 42 Alman tayyaresinı' du"sürmeg"e bombardıman ederek kıtaat yüklii Cumartesi günü ak~_ an a dog· nı omuz 5 Messerschmidt ile bun!Ha ve kendilerini 1915 de olduğu gibi e edilemez.Fakat,Balkan devletleri • 1 muvaffak olan bir avcı tauyar~sini bir treni imha etmis.tir. Eelçik3 harp meydanının gerisinc: c ·efakat eden 5 ta.' .vare.vi istimalden A manyaya .ka.rşı silaha sarılnı::ığa nin allkasını çeken diğer bir mesele , d t ı t 
daha vardır. Bu da, Sovyet Rusya • idare eden Yeni Zelandnlı bir pilot- Namur civarında kaydedilen l·ir top 1 ı.ıımakta olan büyük Alman k:. :ı kit hale koymuş ve bir bombardı- ave ey emış ır. 4 
nın, cenubi Şnrki Avrupası ve Bal_ tur. isabet bir trenin yarısını berhava et- taat teşekküllerine bomba iie şiddet- ·ıınn tayyaresini düşürmüştür. *·----
kan devletleri hakkında takip ettiği Londra, 27 (Radyo) - Ha\•q fa_ rniştir. le hücunılur yupılmıo;tır. Dii(er bir ing:liz bombardıman K • 
siyasettir. Balkan hükfimet merkez- aliyetl, her gUn artan sıiratle de - Lou\•ain demfryolu iltisakında b'r ~ondr.a'. 27 (A.A) - Ham n•J:'?· qrnbu da 20 ~fe . .,er-;ehmidti a:ı.ızı:ı ayzerJD torunu 
!~rinde dolasan rivayetlere nazarnn . vam etmekt~ ve şiddet ke<beylernek- nıngın hu,ulc getir.imiştir. retı bı!dmı•or: vakalırarak 5 tayyareyi hareketkn S h b l J ··zJ•• 

. tedı'r Saint Guentin iltisakı da ş'ddetle Dün saat 5,30 ile 9,30 ara<ınd!l iıı. akit hale koumus.tur. on mu are e erue O «ZU cenubu şarki Avrupasıııda sulhün · , 
devamını temin maksadiyle Sovyet Roterdamdaki Alman tayyare ka- bombardıman edilmiştir. g liz hern filoları eıı :ız '.!O dü~rna>' Bir buçuk Eaat sonra ayni grup ;; Berlin, 27 (Radyo) - Kayzer Vil-
ltusya ile italya arasında müzakere- rargahı bombalanmış, tesi•at tahrip Dormuııdun şimalinde bu!unan b·r

1
tarrarcsi dilôürmüş ve d.iğer 20 l::ı- '\!e.<'ersclımidt tahrip etmiş ve d 'ğcr helmin büyük oğlu Veliahd pren~ 

ler cereyan etmektedir. Diğer taraf_ edilmiştir. İki gündür yandığı ıııli. ayyare meydanı da muYatf::ıkn·etı~ d• "'r' c';• i<timahlen Mk • hale koy- :; ltnesiııi de hasara uğratmıştır. Kombiricin oğlu Güleye>m, son mu-

tan, ?.to•kova ile hve<' ııra•ında da şahede edilen depoların civiırır.daki _ 1 • • Fabr~k aı_}arında Kara üzer nde Spitf;re tayyarelc- harebede ölmüş ve çesedi Pozd~n 
t?5rü~meler yapıldıi(ı •öylenmektedir. !ere bomlıalar atılmış ve onlarda da i~ gı ~) Z .il.- ~ "imiz 5 Yunker düşürmüş ve 3 ~·ıın- nakledilmiştir. 
Bundan başka, Sovyet hükfime'inin, ı·angınlar çıkarılmıştır. Hollanda ce- . kcr de hasara ui(ratmışlır. Maktu] prens, yarın merasimi• 
llükreş, Sofya ve Ankara ile de mü- nubu'ndaki gaz depolarına al~aktan A " t "tt•k gömillecektir. 
Zakereler yapmakta olduğu beyan e- lıiicum eden tayyareler. müthiş infi- zam 1 gayre arzusu gı 1 çe L ondrada *---
diimektedir. Haber aldığımıza giire, !aklarla kar~ılaşmışlardır. Hattii ik i. tebar;1z etmel<tedı·r Sunkgı·ng 
bu mürnkerelerin başlıca hed~fi , tayyare kencF>;ni zor kurtarabilmi~ 1 "" Alman kadınları Main 
cenubu şark! Avrııpası siilhünü >ali - "'" Yangrn w inf'liikl.3r bu derece Loııdr~. 27 (A.ı\) - Harp fabri· ı İşçilerden Mifade için 300 mü - adasına gönderilecek Bombardıman edildi 
laınla•tırmak "e ~ovı·et Ru•. ı·a ı'le 1>- müthi~ olmt;~ ur. k 1 d - b" t • •t· t · · d"l kt" :1ı·ıı- · t'h 1 ' • • . . - ·a Hın a azamı ır gayre arzu>t' ' e ı~ ay111 e ı ece ır. • ı ı ıs ı •a Loııdra, 27 (Radyo) -16-60 ·.•as.ı. Cungking, 27 (A.A.) - cRöytcn 
'l>eç arasınd 01.{1· mu··na<. ebetlerı· ı··. ·ı· bı'r Asker taşıyan iki Alman trenı t•b 0 .. t k' d' t a· ırı taraf 1 · ı· · memuı·laı·ı mı·ıı-ı menf 0 a ~ .• • uruz e me 'e ır. ~ "'z ın- ı,zme 111111 

v - na kadar olan Alman kadınları mu- 100 japon tayyaresi dün öğledeıı 
••kı'lde tanzı'm •tmektedı'r. lt 0 l."a bombal~nmış, mühim ha~ ~ ,. icra edil l d" k 'hd b'ld'r'le · · t 1 ·d· · 1 · · h ke · 1 t 
"' c u • can un a şıım ı a'ı ı ı ı n ışın a ıa ım ış er ıçın er sı ça ı~ ır - vak;,aten enterne edilecek ve Main sonra Cungkingin civar mahallelerini 
ile Sovyet Rusya arasındaki miiza - miştir. Bir çok vagondan müteşckki'. taksimi komi<yonunun bu tevzi; ş•ı mak hususunda hemen hemen hu - :ıdasma yerı .. _tiriicceklerdir. Bu e- Lombardıman etmişlerdir. Sivil halk 
kerelerı·ıı yalnız Balkan memleket - diğer bir asker nak'iJ'p treni de im - •ııretle yapacag"ını bı'ldı'rivor· dud,uz sela"hivete malik olacaklar-

, · , mirname bütün tn~iltercdek 1• Al - arasında bir çok ölü vardır. Nefsi 
leri üzerinde olduf.u şüphesizdir. ha olunmuştur. Ani bir baskınla • 1 - İşçi nazır Green Voodcın re dır. " 
Ç f d 1 1 1 • b' Al manlara şamildir. lstiyenler, 16 v. a. şehir üzerinde hiç bir bomba atılma-

ünkü; İtalyanın İsveç ile bir alaka- un a ı < ara sıgınmış ır man mo- isliğindeki istihsal konseyi. (İş na - - ------------
8 terı.z. e kolu da ı'mha edı'lmı'ştır' Taar k Bazı trenler kaldırılıyor ~ına kadar olan çocuklarını beraber- mıştır. ı yoktur. Harbin cebubi şark! Av- · - zırı bu konseyde aza olara bulu ' 
rupasına sira;<et etmemesi Sovyet ruzlar gece gündüz durmadan yapıl nac aktır. ) Roma, 27 (A.A.) - Semplon eks- !erinde ala.bileceklerdir. 
ll.usyanın ve İtalyanın olduğu kadar maktadır. Belçika, Hollanda ve Al - 2 - İş tevzii komisyonu. presinin ilgası üzerine italyan şim~n- Malt ada 
.\lınanyaıun da menfaati iktizasın - manyadaki tayyare meydanları, de - 3 - Muvakkat organizasyon. d'fer idaresi de trenle aktarma ya-
daııd ır. miryolları merkezleri, şube hatları, 4 - Mahalli iş tevzii komiteleri. ,pan bazı trenleri ilga etmiştir. ihtiyati tedbirler alındı 

Sovyet RU•''a ile Ankara arasında makaslar bombalanmıştır. , D ı Londra, 27 (Radyo) - Malta va-

Kale 
Müttefiklerin elindedir 

Paris, 27 (A.A.) - Fransız ·kert 
cereyan eden milzakerelerı'n hedef:. epo ara isabetler Yuku bulmuş, 

4 l;..:,, .-.-.ü~ôiLıı::ı..-Q 'k~ h; .. •.dı..; ... .. ı _..,..ı..n.çn; hn ,uıhc:a'h 09.,,+. Q rtn ,..,lıiii"'n; n 

~ r elince; Sovyetl~~. Türkiyeniıı infilliklar, yangınlar olmuştur. t:f.;p!~ m:ık üzere elektriklerin saat 23 den halen Fransızların elinde bulunmak-
boz.azları bütün yabancı gemı'lere Almanların tayyare zayiatı fev - b t kt "d" 

g som a söndürülm~ini emretmiştir .. ta olduğunu eyan e me e ı ı. 
karşı kapRma•ını i•temektedirler. kalade çoktur. Buna itaat gö"termeyenler vurulmak *·----
llütü b h"d' 1 B Ik 1 d Londra, 27 (A.A.) - Cuma günü K A LE ( c l • } n u a ıse er, a an ar a ye- . ·ı· h k ti . a azs tehlikc.;ine maruzdur. Mıarsı"lya Ja t-·kı~çat 
niden kuvvetli bir bitaraf bloku vil- gece yarısı ıngı ız ava uvve erı ta- uı "'., / ı 

CUda getirilmesi ihtimalinin kuvvetli rafın~an '"apılan b'r akın esnasında Almanlar, l\faıış denizinin Fransız sahilindeki Kale i•kelesini tazvik Bayan Ruzveltin sesi Marsilya, 27 (Radyo) - Bugü n 
Oldu· .. t kt d' Flessıngue tayyare meydanı hangar- d f • h . Vaşı"ngion, 27 (A.A.) - Bayan yedi bin kişi isticvap edilmiş Ve bun-gunu gos erme e ır. 1 b" .. k . . . . . etmektedırler. MüttefiklH de burasının mü u aasına azamı e emmı-

Fi!hakika, Sovyet Ru.•ya, İtalya ve' arına uyu· zayıat verdırılı_nıştır. yet vermektedirler. Almanların mabadı mahlmdur: Ruzvelt, Amerika kızılhaç cemiyeti- lardan iki yüz kişi tevkif olunmuştur. 
ı\lınanya tarafından ayni arzu göste- Atılan yangın bombala~ı da bır çok Burnra çıkmak ve İııgiltere sahillerine yaklaşmak.. ne harp mültecilerine yardım için o- * 
rı1d'". t kd" d b k" A yangınlar husule getirmıştir. . d .. h t . · A v d k • ıgı :ı ır e, cenu u şar ı vru- Kale, Fran,:ının §;malinde ve Dover boğazı üzerindedir. Nüfu<u 6ü· lan gayretın e muza are ıçın me- ı ar ım omısgonu 

l>ası bölge~inde kuvvetli bir bitaraf 70 bindir Burada eski kaleler ele vardır ve Frans!z kuvvetlerinin bir rikalılara hitap ederek ezcümle de- toplandı 
bloku Yiicuda getirilmesinde hiç bir be girdiği takdirde Türkiyenin de kı,nıı müdafaayı bu kalelerden vermekted;ı-ler . • mişt:r ki: 
ltılni ta~avvm: edilemez. der.hal harekete .g:çeceğini.~·~ İ:aı-ı K~le"niıı İııgilte_rcnin ccnubundaki _DoYer limanına olan me:ar.e~i 18 1 -• İnsan ıstırabının hafifletilme- Ankara, 27 (Hususi) - Zelzele 

Bir çok İstanbul gazeteleri :le , yaya karşı harp ılan edccegını ıııl - · mildır. Yani 23 kılomeireye pkın bır mesafe .. Hatta bazı yuzuculer, sine yardım etmemiz, bizim medeni- felliketzed eler ine yarclım k omii!yo. 
aovyet Rusyanın, her türlü iht;ına l dirmektedir. Muhabire nazaran, İ - ıarad:ıki boğazı yüzerek geçc-rler. Avrupa kıtasından ingiltereye geçe. yet telak.kimize kıırşı yapılan mey- nu bugün başv-ekalet binasında ba~-
karşısında dahi Balkanlardak; sulh talyanın harbe girmesi, Akdeniz sta. c~k obıı yo!cı;Jıır Kale _ Dovcr yolunu tercih ederler. Malum olduğu , dan okumağa kısmen cevaptır. vekil Dr. Refik Saydamm riyaset in-
Ve sükunun muhafazasına kat'i}yen tükosunu ihlid eden bir hadise 0la • veçhi!,) :ı.ıan~ denizi çok ~ırtı~a ve ıialga yapar. Bu itibarla, seyahati bu Bayan Ruzveltten sonra söz alan de toplanmıştır. Bazı kararlar ittilı.ıız 
l~etmiş bulunduğu mütaleasın. i- caktır. Binaenaleyh, Tiirkiye - Fran- iki iskele üzerinden yaparlar .. Aradaki mesafenin azlığından başka, reis Normand Davis de şöyle demiş- edilmiştir. ı 

lel'i sürmektedirler. sa· İngiltere arasında mevcud üç burda süratli vapurlar cia ışletilmekte, bu suretle yolculuk kısa sürmek tir : *·----
Ancak, Balkanlar hakkında güzel taraflı karşılıklı yardım paktı muci- tedir. (3 çeyrek saat).. • - cGayretim:z akim kaldığı tak- r:o , 1_ 'fol 

llıııitJ er veren bu haberlerin yanın - bince, Akdeniz statükosu ihlal edil- Kale, Fransanın Dantela sanayiinin merkezidir. Balıkçılığı da çok dirde Amerika kızılhaç bayrağını a- r aşıstler tevıc.ı UnUlJOr 
da endişe uyandıracak mahiyette ha- diğ; anda, Türkiyenin müttefiklerle mühimd'r ve iyi kar getirir. Cihan harbinde de asker! nakliyat sebeb'y- şağıya indirmek mecburiyetinde ka- Londra, 27 (Radyo) - Bugün de 
bet-]~ de vardır. Ezcümle Dany Tel- birlikte harbe iştirak etmesi icap le ehemmiydi büyüktü. o ta.rihtenberi, burada nakliyat tesioatı geniş- Iacak ve beşeriyet karanlıklara bo- on Faşist daha yakalallllll§ ve tel'-
traphın Atina muhabiri, İtalya har-. etmektedir. 1etilmiş ve l iman ı n i~tiap kabiliyeti bir misil artmıştır. ğulacaktır.> kif edilmiııtir. 

Bergamada kermes 
bayramı devamda 

Vali nu tuk aöylerken 
llu -e Bergama kermesi doiı<Yl

SİJ"le 41'1n Bergamada p arti ve H al • 
lcevj ba~ millt oyW>lar oynan

" etıenooler-yapıl.mış, gece Ber -
1'1rıa Halk&vinıie ('Kermes balosu) 
'4lı bil' balıo verilmiştir. 

Bugllıı (:ııt:~k günü) dilr. Davet
l~r ve halk, milyonlarca çam fıatı • 
tı at- ııUakıdlii k-0zak yayla.sı -
ııa çıltacalı:tır . Burada ırarbll2 çocuk 
lllllaabaltuı da yapılacaktır. Bergcma K ermesinden dört intiba 

,....,.. 

• ·ı ... 

Berpma Parti ve belediye reia.i 
Bay Hamdi IÖ)'lilJw. 



.. raı sızca TAN 
_talyanın, harekete geçmek için fır-: 

sat beklediğini yazıyor 

( ANAOOllJ.p 

Prozidan Ruzvelt vapu
runun tehlikeye uğra
masından korkuluyor 

Panamada 
Bir komplo nıeydana 

çıkarıldı 
Vaşington, 27 (Radyo) - (Pro - Panama, 27 (A.A.) - Hükumete 

zidan Ruzvelt) vapurunun tehlikeye karşı bir isyan çıkarmak üzere mu
uğramaması için geniş tertibat alın- halifler tarafından tertip edilmiş o
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Millet 111eclisinde 
1940 • • • 

senesı muvazeneı umumıye 

lan bir komplo muhaliflerden 10 ki'i 
bir suikasdından kor- tevkif edilmek suretiyle bastırılmış - Ankara, 27 (Telefonla) - Büyük liine nihayet verilmesi mali seJilme-

Paris, 27 (ltadyo) - (Tan) ga- tır. Bu vaziyet karşısında aklı başın- mıştır. kanununun müzakeresine başlandı 
z~ e ! ; 1tnlyıının vnziyeli hakkınd:ı da her ha~gi b:r devlet adamının k~- Almanların 
~4zdıgı b::şmakalcd0, garp cephesin- !ayca \'e düşünmeden karar verebi!e- kıılmaktadır. tır. Millet Meclisi, bugün reis Abdülha- timiz icabıdır, kanaatindeyiz. Ve btı 

Bir çok silıl.h ve 180 bomba mUsa- lik Rendanın başkanlığında toplan - kanaatimize muhterem hükumeti~ de a.~kerl harek, t ilerledikçe italya- ceğini zannetmek hatadır. Bununla 
•. n da zamirini nçıga vurduğunu ka; beraber, İtalyanın, kendisi için bir 
ele tıkten sönrc. Eal1:aıı devletlerinin fırsat beklediği muhakkakbr. Zaten 
ve diğ· bitaraflar. , İtalyanın bir Ruzveltin mesajına Mussolininin ver 
hareketi halinde n yapacaklarını diği cevap de bunu gösteriyor. Mus
• ale de- r bir keyfi~·et olarak te!ak_ solini, istikbalde serbe"ti hareket 
ki me~ edir. Gazete d:yor ki: hakkını muhafaza ettiğini Amerika 

dlnrp ok şiddetli bir şekil almış- reisicumhuruna bildirmiştir.> 

an Vapurları 
Boş olarak garbi Norveç limanla• 

rlına gönderildi 

---*·---
Mussolini mükafatlar 

dağıttı 
Roma, 27 (A.A) - B. Mtıssolini 

dün Venedik sarayında toprağa sa
dakatla temayüz eden zıraat işçile -
rine mükafat tevzi etmiştir. 

Duçe bu münasebetle irat ettiği 

nutukta, işçileri kabul etmekle müf
tehir olduğunu zira bu işçilerin asır
lar boyunca kuvvetini ve temadisini 
isbat etmiş olan bir ırkın çiçeğini 

temsil ettiklerin; bildirmiştir. 
Duçe demiştir ki: 
cDevamlı ve kafalı mesainizi vıık

fettiiifoiz bu toprağa istikbalde de 
sadık kalacağınızdan emin buluı.u -

dere etlilmiştir. mışlır. ve büyük meclisin iştirak edeceğini 
----*· 1940 senesi muvazenei umumiye ümid ediyoruz. (Alkışlar). f kanununun müzakeresi münasebe - Ali Rana Tarhanın beyanatını ta-

l aOSIZ tiyle l\Ialiye Vekili Fuad Agralı , kiben de bazı hatipler söz alarak büt 

Hava nazırı teftişte 
Paris, 27 (A.A) - Hava işleri na

zırı Laurent Eynac, harbe iştirak et. 
miş olan hava tuşekkülleri nezdiııde
ki ziyaretlerine devam edarek dün 
öğleden sonra bir çok harekat saha
sına gitmiştir. 

l\Iıımaileyh muhtelif malzemeyi 
teftiş ve son harplerde temayüz et -
miş olan mürettebatı tebrik etmiş -
tir. 

büdcenin varidat ve masarifatı hak- çenin muhtelif masraf fasılları üze
kıııda beyanatta bulunduktan sonra, rihde bazı mUtalea ve temennilerde 
Parti müstakil grup reis vekili Ali bulunmuş ve heyeti umumiyesi Uze-
Rana Tarhan kürsüye gelerek şu rinde müzakere kafi görülerek mad· 
beyanatta bulunmuştur: delere geçilmiş ve kanunun 1940 yılı 

Muhterem arkadaşlar; 1 masarifatı kar~ılığı olarak 
BUdcenin fasılları etrafında ya - 268.476.321 lira tahsi•at itasıns alt 

pılan müzakereler münasebetıyle birinci maddesi kabul edilmiştir. 
devlet dair:erinin muhtelif işleri Bunun üzerine masraf bütçeci o
hakkında grup arkadaşlarım varid kunarak B. M. Meclisi, riya~eticuın· 
görecekleri şahsi mUtalealannı ay - hur, divanı muhasebat, başvekalet, 
nca beyan ederler. Bendeniz .btidce- şfirılYl devlet, istatistik, devlet mete-

Laurent Eynac, düşman tayyare - 1 Ü lU 
nin heyeti umumiyesi hakkında gru- oroloji ve matbuat umum müd' r -

!erini diişürmUş ve bu işi gördllkteıı I • r 
bunıuzun gl)rü~lerini izah edeyim: ğü bütçeleriyle, diyanet işleri reıs 1• 

sonra dönmüş olan pilotlarla uzun ı i 
268.481.000 lira olarak tesbit edi- ği, maliye vekaleti, dilyunu umum • • 

müddet görüşmüştür. ı ii' t 

Bem, 27 (A.A) - Nuevelle Gatte lunmakta olan Alman kıtaatının Ber
r Zı.:richin Stokholırt muhabiri , gen ve Stavangere gönderilmiş ol - yorum.• 
Al~anların .'orveçi üssülhareke it- duklarını ve esasen bu iki noktada ----*·---- len varidatın !st!nad ettiği tahmin - ye ve gUıtıtUk ve inhisllrlar vek .e -

Nazır Polonyalı avcı tayyarelerin-
leri muvafık bulduk. Masraf bUd - !eri bütçeleri tasvip edilmiştir. 

den mürekkep bir grubu da ziyaret .sı!>-
cesine gelince; hük6met esbPbı mu- Meclis yarın müzakerelerine " 

P · 27 (AA) Pa · t kı' etmiştir. arıs, · rıs e cibesinde bu sene vnziyeti tabi! de - vam edecektir. 
Belçika sefaretinden tebliğ edilmiş- ıı ğildir. Masrafların bir kısmından __________ ...;...;;._ _ _.._ 

tir: Bal civarında kesmeğe mecbur olduk. 268 milyon- R .k 
Belçika milli bankasının talebi n- !tık bir masraf büdcesi tanzım ettik. Oman ya tazyı 

zerine Belçika banknotlarının müba- Topçu faaliyeti Uu ~ene bununla idare edeceğiz. d 

! hal etmek suretiyle !ngiltereye kar bir çok cüzütamların tahşit edllıhi~ Belçika banknof ları 
. ı bil~ ilk bir taarruz hazırlamakta ol olduğunu ilave etmektedir. 
duk!arını bildirmek!ldir. Bir çok boş Alman gemileri g:ırbi 

ılu mul.abir, merkezi Norveçte bu Norveç limanlarına gönderilmiştir. 

Ruzveltin utku dele•i bundan böyle adam b'"'~n iki F k d k J e ı"lı"yor - ·ı Beı !' <>7 ( 'ı \ ) _ ı ,.·çı· telgı·of a at var! at bunu arşı amıyor. haftada azamı 2.000 frank ve aı e .. - • · · · ' c ~ . . . . . 
-Baş t~ra;ı ~ irtcl uhlfed~ · I . Mesai saatlerini~, amele ücret!e~i- başına da S.OOO frank olarak tahdid ~jansı, pazar sabr.hı •aut 3 ,30 dan iti ~er~ılerde yırttı; sekı.z mılyon lı~alık -Baı tarafı 1 in~i aahife.J--: _ 

""alınacak, ıptıdaı maddell!r yetıştı- nın arttırılmıyacagı hakkında tem~ - etlilm: tir. bnren Bale yakiııinde topçu faaliyeti kad,ı: zamlar ve.tevsıler yapmak za- Romanyanın aylık ham petrol ıs 
rd!!!'"i için yeni çareler aranacak ve nat veren re>~icumhur, yeni harp mı!- ş görülmüş ve bu faaliyetin muhtelif ruretı vardır ' dıyor. t'hsali takriben 500.000 tondur. Har-
bun'ara muktezi para sarfolunacak-lyarderleri çıkmasına mü•aade edil- * fası 1 a!arla bir m'icldet devam etmi~ Meclis bu zarureti teslim ediyor bin bidayetindenberi Almanlar anlııŞ 
tır. m'yeceğini, hayat baha!ılığına imkiin Fransız sefirleri oldui'.rnnu lılld:rmektedir. · ve o zaman tevs'leri de kabul ·ımalarla tesbit edilen miktarın aza -

IH!kemet, bütnn mütehassısların bırakılmıyacağını söyi 'trıiştir. Almanlar, ai(ır toplariyle htecn _ ldiyor. Büdc.e ~ncUmeni bu .. zam-\misini kat'iyyen alamamışlardır. 111ut 
y-rdımlarını istedi. Bir kaç gUn son- Ruzvelt,'nihayet beşinci kola te- deijişiyor . den eııdahtlar yapmak •ııreti~'le !arı ve tevsıler: nazarı ıtı~~ra 1 tefikler ve muhtelif bitaraf memle • 
ra bu !ıapta daha geniş malilmat ala- mas ile: Par;•, 27 (Radyo) - Sefırler a - Fran•ızların nteş:nc mukabele etmi•- alarak son yaptıgı varidat tahmının ketler de Romanyadan petrol satın 

ınız > - Dikkat edelim. Casuslara karşı ra~ında bazı değişikl!kler yapılması !erdir. • de varidatı hükumetin teklif ettiğin- almaktadırlar. Almanyanrn Roman-
Ruzvelt, bir r,ün m:ııt mUdafaa sis müteyakkız olalım.> takarrür eylemiştir. (Figaro) ba! İsviçreli mii~ahidlH pazar ~~!Jnhı den altı milyon lira fazlasiyle tesbit yadaki siyaseti petrolü-.ı vü~atı meÇ-

t·•"1lerini değiştirmek icap ederse, Demiştir. . muharriri Viladi Mir, tekrar sefir kesif bir dumah sütuı;u p:örmü~ler- ediyor. Bunun karşısında hük6metle hu! olan ihtiyatlarının sarf ve istih • 
un•·n derhal yapılacağını söylemiş Amerika reisicumhuru nutkunu şu olacaktır. Kolonder de Berıı sefırli- dir. Bu dumanın yukarı A!ss~da bir bUdce encümeni masrafta ayni mik- ilkine tabi bulunmaktadır. 

ve: cUmlele~ıe bitirmişt'r: ğine tayin ec'ilmiştir. kasabada çıkmış olan bir yangın ese. tarda zam yapmak hususunda bir - Yalnız şurası bilinmelidir ki, Fran-
- İhtiyaç hissedilir edilmez mıın- - Gece gi!ndilz, sulh Un tees•Us * ri olması muhtemel görülmekted!t. 1 eşiyorlar. sız cephe'Sindeki harbin geçen ber 

zam tahsisat Lsiemekte gecikmiye- etm~si için d:ıa ediyorum. Amerika * Bunu muvafık bulmıyoruz. Muva- günü balen Almanyaya 20 bin ton· 
ceğ z. reisicumhuru sıfat:yle s!zdeh böyle /ngiliz yaralıları fık bulmadığımız bu masrafların za dan fazla benzine mal olmaktadır· 

Demiştir. ~ • , • ~ bir \"'Y istemiyorum. Çünkü sizler'n Londra, 27 (A.A.) - İngiFz yara- J a ponyada ruri işler olmadığından dolayı de - z V 
Ruz" t bo. vuru'acak: rti tedbir- de benitn ,,-ibi eulh için dua ett'ğ'nizi lılarından mürekkep bir kafile dün ğildir. Yani bu altı milyon lira ile za am fi anunU 

1
<' e teo-ıas ııe: bi!ivorum.• lngilterenin garbinde kain bir şehre Harp kontite.~i teş2k- rııri ve faydalı işler yapılamıyacak , 

- ,füteha~~ıslar, salllhiyettarlnr, * k ! 
1 

l - Baıtarafı 1 inci sahifede -
vasi) olmuştur. ül etti üzıımRuz i~ er yapı acak demek is - !lanı takip eden günden itibaren 48 

h ku~Pte yardımda bulunmak üze- z,ont 'T'e[ekı'nı'n gezı'sı' T k. 27 (R. d - ) n k"! temiyoruz. Biliyoruz ki bu zamlara . 
re Vaşiıtgtora geleceklerdir. İst!h- .n.. 4 1. 1 - u o yo, a yo - asve ı • . . . saat içinde mevcudlarını bir beyan· 

d . • . . ' . rıııı:men memleket,n ıhtıyaçlaı,ndan ·1 b -ı Jd ki ı· va· n' at nuzı •:ıdec~ arbrcak değil, mil- Budapeşte. 27 (Ra ,·o) - !\faca- S • ,. ••},. k tJ amıral 1: un ay, hancı.re nazırı Arıta, d h b' ki k 
1 

k name ı e ag ı o u arı mn ıye 
1 1 • k ti d' k · rı·,tan ba~vekı'lı" Kont T0 l 0 kı·, Çeko•- lVaS 1 mu a a ar ge e 0 ] lf 0 t b h ' y a a ır ço. arı arşı an,mıyara ridat dairelerine bildirmeg-e mecbur-e ., "ar ıgını uvve en ırme ım - . ' c ,~ • n r.. .. a ve a rıye nazırı o- k 1 t ll:! 1 k t• h k'k· 'ht" 

k 1 • • "d d .. kk .. . . . . a mış ır. eme e ın a ı ı ı ı - d 1 B . veya k n]arı da te.bit edilecekt:r.• lova yadan ve Polonyadan a ınan İskenderive İngiliz sı a an tnure" ep clort kışılık bır 1 k 
1 

k . . d h k ur ar. eyanname vermıyen 
Demı.stı·r. «erleri gezmeg-e gltmistir. · ' 

27 
(A.A) - h 0 p kom'te·· t •k"I d'l 1· t· B yaç arını arşı ama ıçın a a pe mevcudlarını noksan gösterenlerden 

• ' • f' s· ·ı L b k'l ur . 1 1 e, e 1 m ş ır. :ı k ·ı 1 "ht" d !k 
ile ıri ır llfı s ampson dün aşve ı k ·t b .. t 1 A ço mı yon ara ı ıyaç var ır. tı - vergiler be• kat faz!asiyle alınır. 

·omı e, ugun op anmış ve vrupa- d. . . . • 

c nubi lngilterede 
- Bat t:lrafı 1 inci ıahifede - tedlıirleri ala~aktır. Fnkat şimd:ki 

L, rdr:ı, 27 (A.A.) - Umum; sıh- halde bu kabil tcdlıirler alınmu~ınu 
ı.t ıızırı Mac Donald radyo ile neş- henüz lüzum yoktur. 

1 •n bir hitabesinde evvela tah!i- Bu şehirlerdeki mektep çocukların 
edilttıe8i !azım gelen mınta.kalarldan bah•~den nnzır, ~ocuk velil~rin~ 
kkı edilmekte olan cenubi şarki lçocuklıırın 1 ktndi ihtiyatlar'.yle. lıt1-

ah !indeki yeni şehirlerden bahset- ralardan uzaklaştırmak tavsıyesınde 
m·.rir. bulunmuştur. Zira çocukların bura -

• azır, yeni tedbirler ittihazın:ı !!\- ]ardan çıkarılması muhtemel buluıı

ı~ın hasıl olacak oluraa hükumet bu ,maktadır. 

Şinlalde şid etli mu 
harebeler oluyor ., 

- Bat tarafı 1 inci sahifede - bu nehrin aşağı kısmı 
ıırın \ıaşlıca gayreti Lys cephesine hir harekatına devam 
nuteveeeihtir. !er. 

boyunca tat
etmektedir -

ValaaeienneıJ mıntakasında da di _ Argonne ele Fransızların yaµmı' 

rer bir takını taarruzlar icra edilmiş oldukları mukalıil bir taarruz evvel
e bu ımııtatada Fransızlar muzaf- ki gUn kaybedilmiş olan bir miktar 

'erane • müdafaadan sonra ileri arazin'n istirdat edilmesine medar ol 
neTzilerin:i terketmişlerdir. muştur. Bu mıntakada Almanlar fev-

SaJillıde Bvvlogne kalesi aıacak kalılde zayiata duçar olmuşlardır. 
ili• diltmüştür. Halbuki burası tali bir mıntakadır. 

Slı 9lltiri ~& Fransızlar 

Ali Mahir pasa tarafından kabul e- d rl h b ı t ~n 1 ınkışaf bunu da temın edecek· 4 - Bu kanunla tUtu"n ve içkiler· > a cereyan e en mu are e er e ra- . . . • . 
d ·ı · t' f d .. k 1 d b 1 1 tır. Bız;m muvafık bulmadıgımız ıse den 2.460 sayılı kanun mucibince ı mış •r. ın a muza ere er e u unmuş,ur. , tt t b .. 1.- d • h' b' . k' 

. t. . . . , . . vaz,ye e a 11 ıge ogru ıç ır m ı- alınmakta olan müdafaa vergisi ar -Başvekıl .\.ngılız sefır.nı kabul et - ıı f ·· h d d'I d·-. b ld o 
~a muşa e e e ı me ıgı a e son - tırılmış ve kibritler kutu ba•ına 1 

ırteden evvel İtalyan sefiri Kont l\Iaz R t l b • d ·11· ·ı f h ' ' usyanın a e ı rn an mı 1 müc a aa i t:yaçlarından para, çakmak taşları da adedinde 
zolini ile uzun bir görütme yap - Paris, 27 (R:ıdyo) _ Sovyeller başb ihtiyaçlar için büdceye sonra bir kuruş milli müdafaa vergisine ta-
mıştır. b' 11 -. T k . . k dan zam yapılmış olmasıdır. llfa•raf bı· tutulmuşttır. ıı· gı, uıın ·omısyonuna gırme . 

Mediidni.aliıkadar devletlere bil - büdcesinde başlıca bir rakam teşk!I Kanunun ikinci muvakkat madde----*·---
Pariste 

4 suikasdcı idama 
mahkum oldu 

dirm'ştir. Bu haber, Pnris mehnfilin- edeıı ttıaaş meseleleri üzerinde gru- sine ıı;öre, tüWn ve müskirat bayileri 
de ehemmiyetle karşılanmıştır. bumuz uzun uzadıya müzakerelerde ile hususi müskirat amilleri kanunun 

11.,....,_..,....,...,._ ________ 
1 
bulunmuştur. Bu hususta en müessir neşri tarihinde ellerinde bulunaıı 

J)(JK,, 1 'LJ.R tedbir muhterem Başvekilimizin tütün ve içkilerle kibritleri maliye 

Paris, 27 (Radyo) - IT arp diva
nı çalıştıkları mi!li müdafaa falıri -
kalarında sabotaj yapmak istedik -
?erinden dolayı tevkif olunan altı a-.. 
meleden dördünü idama ve ikisini: 
yirmişer srne hapse mahkilm etmiş
tir. 

---=n=----
Demir muhafızların 

tevkifi 

blr milna•ebetle pek yakında bu kür- da;relerince yapılacak nanı takip e-B El-1 ÇE T UZ ~üden ifade buyurmuş oldukları ted- den günden itibaren iki gün içinde 
birdir. Kemırtiyet yerine keyfiyet. ve kibrit inhisarı işletme şirketi a • 
Halli zaruri olduğu kadar müşkül ve centeleri de ellerinde bulunan kib -
i~timai cihetinden daima göz önün- ritleri mezk\lr ilanı takip eden giln· 

1 c e bulundunılm:ı'! lazım olan bu den itibaren 24 saat içinde mahalle· 

('oc'.tk flı:ıs~alı.~:ları 

l~f ü ~ch..ısJısı 
H::etıt!.ınnı 11,.10 dan bire kadı~ meseleyi devletin bütlln dairelerin- rindeki inhisar idarelerine bir beran 

B~rler ıokağıııd .. Ah•ıık ::natbıtuı de ayni suretle tatbik edilecek isa - name ile bildirmeğe mecburdurlar. 
v:.n•'lcla kP. ııl Pd•r. betli bir proıı:ram dairesinde inbca Beyanname vermiyen veya mevcud!& 

muvaffak olmalarını temennı ederiz k .. t 1 d rgl ve M ht k · rını no •an gos eren er en ve r '\ . u. erem ar adaşlar; zamlar be• kat fazlasivle alınır. 
uı . b' .. . -·· :nın \nan aş ara ı ınme 

mil ım gordilg•ımilz bir noktavı dıı · ·-

Bü kreş, 27 (Radyo) 

Fransızca Jers l Malı muvazene bakımından ço·< S , :t d 1 b .. 1• k üze-

10-12 ıenedenberi lzmirde birçok t U d . . . ·d . re teblıg olunur. z b t arze meme m sna en~zı rıca e erım 
n ı a, talebe yetittirmit bulunan aa!Ahi- Hükumetin esbabı mucibesinde bah: ---------------

son zamanlarda Almanyadan dönen yelli bir muall;m, eıaalı uaullerle settiği ve bugUn m•ıhterem mal'n Hizmetçi aranıyor 
bazı kısa zamanda Franaızca öğrenmek, vekilimizin de hakkında tafsilat v;r- iyi bir mUessPıt>d temizlik işle· demir muhafızlar ordusunda 

kimselerin şüpheli olduğu kanaatin- i•tiyenlere derı vermeğe hazırdır. diği fevka!ade tahs:oat proıı;ramınıı' riyle m"nul olacek bir bayana iht!• 
Çayırlıbahçede 1411 inci ıokak devamına taraftar de[ciliz. Harp ha- yaç vardır. Ke,..diaine iyi ücret ver•-de bulunduğundan, bugün bunların 

bir kısmını tevkif eylemiştir. No. 84 vası içinde fevkalade tedbirlere elbet l<>cektir. lıtıyen1er Kemeraltında 

•ı-... .-l}!il!!l~ll!!lll!!!Jlll!!!!l~ı-~---1-~ ı Telefoö TAYYARE ·~si'~~~;~;·~·;'.·;·~3646 EL HAMRA sinemasında : .............................. ı;--• 
te baş vurulur. Fakat tabii zamanlar- Sıhhat eczanesine müracaat eı111r 
da bu g'bi tedbirlere müracaat tı<u- lidir. 

• _ ~ Bug!hı matinelerinden itibaren 
'911!111111.İ ~ Fauuu: filmini Sayın lzmir halkına iftihar ve 

..,.-elle takdim eder. 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

:ATANSIZ KADIN· 
1.. • ' Yar.,tan: EDVICE FEUILLERE .. ;c==~•••nıw ... nıı....ıuuuıı•••• .. unu•uttuınııı•••n•nııınıuıın•ııuııuıı.ıuı 

ili..., olarak: Aaakarada Milli Şefimizin huzurunda ve 19 
~ ,t,bıb'h. yaiM&ua Muazzam gençlik bayramı bütün teferruıo.tiyle 

- - ~ TÜRKÇE SÖZLÜ 
....._ • etro jurnalda en oon ve mühim harp haberleri 

SEANSURı Her gilııı 2--4,30-7-9,lO da Cumarteıi ve Pazar 
11,30 da ft hafta aı-aamda her gün 2 de U<:uz HALK ıean•ları var. 

Bu ııun iki muazzam film birden 
1 - Fransız ıinemacılığının iki büyUk sanatakiirı 

HARRY BAUR - Sİl\10.NE Sİ:\fON" 
nun çevirdikleri en güzel eseri 

SİY AH GÖZLER 
2 - Sinema perdesinin incisi, eserler: uzun müddet mefkfirelerde 

menkıış kalan bl!lar sesli 
TL 'O ROSSİ'nin ölmez eseri 

MARİNELLA 
Ayrıca F:' ler jurnal No. 15 oyun saatları 

.. larınel!a: 3 6 ve 9 l\n :Siyah Gllzleı· 4.15 7,15 ve 10.15 de başlar 

Bugün Kültiirpark Sinemasında 
lzmirde ilk defa 2 büyiik film birden 

BEYAZ HEMŞİRE 
FLORENCE RICE 

Tarafından ve dört güzel kız retakatiyle temsil edilmiş son derece 
ı:nüessir bUyük aşk ve ihtiras filmi 

SAHRA YILDIZI 
Arapça şarkılarla süslenmiş ve Sahraı!'!l bin bir esrarını canı 

büyük heyecanlı dram 
1ıaveten Paramunt jurnalde eıı soıı harp havadi~le'i 

Seanslar Beyaz Hem,-re: 2,45 5,50, 9; Sahi'"& yı!i:l•21 4, O, 
C 77'VG•fD:t-zwep·•g b w +'M'JMl74ıP?taS'Gt? 
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Jıt,Y•ı 19'40 SALI 

lzmir D_e_f_l-er_d_a_r_l_ıg-..,_ı ndan: 
~ F'evkal11de vaziyet ,!u!r.yısiyl e iıazı vergi ve reııimlere zam icra
~ bazı m ddelerin mük elhfivet mevzuuna alınmasına dair olan 
ll)'ılı kanun 27-5-l!HO taı<hln de ne,redilmistir. ..... ~ . . 

1ıı U bnunla ,·erı:ril•ri Hlırılmış olan veyahut yeniden vergiye 
tutan maddelerden kanunun ııe~ri tarihinde mevcudları bulu -

l - !thaliilçılnr. 
lI - Top~.ıncı tacirler 

l!I - Sınat mOcs,e seıer. 
l\r - Yilz kilodan faz la kahve ve ~ay ve on tenekeden fazla 

t benzin me' rudu olan perakendeciler, 

1
arethnne, ınağaza, fabrika, imalathane, anbar ve depolarında. şu

~ı·a acenteleri ,·eya :rnmisyoncuları nezdinde veyahut sair yerler
,'rcua olan malların cin~ini, miktarını ve !iıkletini, pamuk, yün ve 

1'.n~ucatta ayrıca bir metre murab bamın sikletinı bu ilanı takibe
j ~nden itibaren 48 saat zarfında bir beyanname ile bağlı oldukları 
at idaresine bildirmcğe mecburdurlar. Bu beyanns.mel~ri bilu -
k';~ai müesseaeler Akı.nrakta Cumhuriyet b_ulvarında 190 numa

• a.n muamele ve is!ihliik vergileri maliye şubesi tahakkuk şef -
· ı-e diğer müessesatı ticariYe de kazanç vergisi noktasından bağ
Uk'arı maliye şube tahı.kk~k şefliklerine vereceklerdir. (Bunlar-

'~na; ınüeııııeaeler 2731 •Ayılı kanun mucibince isi:lhll\k verg!s!yle 
~f bulunmasalar dahi yukarıda zikredilen şekilde beyanname 

~l ler ve bu beyannameye gerek iptidat madde halinde gerek 
'ı. halde bulunan, gerekse hali imalde olan eşya ve mevaddın tn; ıthal edeceklerdir. Bunlardan kanunun netri tarihinde halı 
1

@ bulunan maddeler beyannamelere iptidai madde halindeki 
· 

1 
"• siklete göre derc.ıluns.caktır.) 

,~ liu~ust milskirat amilleriyle tütiln ve müskirat bayileri de bu 
) Un netr; tarihinde ellerinde bulunan tütün, (tün beki ve enfiye 

Ve rakı, konyak, !'kör, şs.mpanya, vl•ki, şarap ve bira ıribi in -

1•ltında bulunan ıns.ddeleri etiket flys.tlanna gl)re cins, nevi ve 
l'ını bir beyanns.me ile bu l!inı takip eden günden itibaren iki 
;~lnde ruhsat tezkeresin! aldıktan inhisarlar idaresine bildirecek-

. kibrit lnhlsan işletme acenteleri de kanunun neşri tarihinde 
"~d 
1 e bulunan kibritler !le çakmak b~larının miktarını bir beyan-
ıtıllt bu !llnı takip eden günden itibs.ren 24 saat içinde bulunduk

. ahalJin inhisar idarelerine bildirmete mecburdurlar. 

1~ lleyanname ile bildirilecek maddeler, gOmrOk tarife numara -
e aşağıda gösterilmiştir. 

A) Benzin ve benzerler! ( gümrtık tarife numarası 695/B) 
B) her nevi kahve (gümrllk ts.rlfe numarası 208) 
C) Her nevi çay (gümrük tıırlfe numarası 213) 

, 1 Ç) Ham kauçuk, her nevı Histik ayakkabı, çizme, şoson ve 
~~r, Tt bunların gUbb~rkıı, balata, ebonit ve volkanitten ve sun'i 

ıı llı.11mntu olanları, Hl•tlk boru ve llstikten mam!ll elektrik le -
ı ~· Cereyanı elektrikide müstamel tel ve kablolar nakil vasıtala -
1
111 

lhsu! iç ve dış tekerlek lAstikleri, kauçuktan yapılmış hazır e§-
llırUk tarife nuınars.ları: 440, 444, 445, 447, 448, ve 558/ H 

1 E) Tabaklanmış boyalı ve boyasız her nevi deriler, her ııevi 
,~Ye eun't kösele, deriden yapılmış hazır eşya (ırümrilk tarife 
ı2 •ları : 75,76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 

• 93, ve 94) 
·,. F) Her nevı pamuk iplikler;, pamuk mensucat ve ps.muktan ..... ı 
. ,

7 
~ hazır eşya (gilmrilk tarife numaraları: 366, 367, 368, 369, 

: ; ı, :ın, 373, :ı74, ~75, 376, 377, :ı1s, 379, 380, 3s2, 383, s84, 
. ı 80 , ~87, 388, 38~. 390. :ı9ı, 392, !193, 394, 395, 396, 397, 398, 
~ Oo, 401, 402, 403, 404. 4tl5, 406, 407, ~1)8, ) ( 377 numaraya gi
./ lııetre ınurabbaının sıklet · 101) gramdan yukarı olan pamuk 
Ucatının bildirilme~ine lüzum yoktur.) 

lııcı G) Her nevi yün ve kıl iplikleri, 'ün ve kıl mensucat, yünden 
~. 

10
an yapılmış hazır eşya, (gümrük tarife numaraları: 102, 103, 

1 , 6, 108.I A,B, 109, 110, 111, 112, 113, 114./C, Z 115, 116, 
"18 · C • 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126) (106 numaranın B 
) Pozisyonlarına giren yün mensucattan enj 140 santimden aşağı 
s~n ve bir nıetr~<nin fabrikada toptan satış fiyatı, metre murab

~ ~O trama kadar olanlarda 220 ve 600 gramdan fazla olanlarda 
Utuşu geçmiyenlerln bildirilmesine Hlzum yoktur.) 

' (t Rı Bükülmemit ham ipek (sun'i ve tabi!) her nevi ipek iplik
< ~ra hal•nde, müfredat üzere aatılabilecek halde veya sair her 
, ~•lti.l_lerde sun'i ve tabii) sun'i ve tabii ipek mensucat ile sun'! 
ı 

1 
abu ipekten hazır eşya (gümrfik tarife numaralan: 129, 131, 

' 133. 134, 135, 136, 137, 188, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
50) 

1~1 İl Baharattan ks.ra ve beyaz biber, yen! bahar, zencelif, 
it

1 
ll, tarçın, ve tarçın çjçetı (dö~Ulmüş, d6ğillmemiş) (gOmrllk 
lı1ıtıı11ral11.n: 236, 239) 

·ııı, 1 J) Terkip yolu ile elde edilen plastik maddeler ve bunıaırın 
~ ltı, bunlar sellOlöit, galalit, bagalit sun'i reçine gibi madde!er

'tl,unların ham, ktılçe, levha, çubuk yaprak, şer:t halinde olanları, 
~lı rı cıtıııı, sırlı, kabartmalı, ilah gibi satıhları çalışılmış olanları ve 

tl'd'n mam\11 tarak, baston ve şemsiye başlıkları, sigara ağız -
tb~kası, tesbih, elektrik mUcerritleri ve emsali maddeler ver_ 
llııdır, (gUmrük tarife numarası: 281) 

~ l() Bobilyacılıkta mOotamel kaplamalık ağaç (yaprak, ve 

·tıı~llinde, kalınlığı altı milimetreye kadar olanlar cillilı, boyalı , 
l k 01anls.r dah<l) parke taMası Ye kontrplıl.ke tahtalar (cilalı, bo
;2. ~knıalı ve resimli olnnlnrı dıı hil) (gümrük tar:fe numaralan 

•t) 

~ı. ,
1 

L) A bajür kiiliıdı, kopya ve yazı çojialtroa kağıtları, cam kii
·•; ~ek kajiıdı, turno.;ol kiiğıdı ve sair miyar kağıtları, y~ğlı, parıı
~t~ !Jıunı1u, gJi3erlnli. zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albominli, kol 
\·, ~nlu Ve em ali kağıtlar, dıvar kağıdı ve mukavvaları ve şeridi ve 
·~, •ıılaınalık katıtlar, kAl!;ıt ve mukavvadan mamul eşya (gilmrOk 

ltuınaralarl: 928, SSO, S34, 838, 362, 363,) 

1 d M) Keten, kend;r, mani!A kendiri, jUt ve sair iplik imaline 
ııı1~ 0kuınaya elverişli nebat! maddeierden mamlll ve makara, çile 

11 'il ·_zıvana ve saire şekillerinde müfredat üzere satılabilecek hale 
~l~ış ipl ikler (Kasarlı, kasarsız, boyalı olanlar da dahjl) sicim , 
'~a at (katranlı, boyalı, madent tellerle mürettep olanlar dahil) 
~1~· her nevi keten mensucat (örme kumaşlar da dahil) dantela, 
~lk tına, işlemeler ve lşlemel; harçlar ve ıerltler, püskül, dOğme , 

' Itordon, ilemeli olmıyan ~rlt ve harçlar gibi şeritçi ve kaynıı -
' ' 1 l&ı, keten, kendir ve alreden mamtıl hazır eşya (gümrük tarl-

t•larıı 413, 414, 420, 421, 422, 423, 426, 427. 428, 484, 485) 
~r 0) Yere oerm@i'e mahsu! 11noleon, kııptol!kan muşambaları, 

lı, ~ r•t, ıofra ve mobilya örtmeğe ve kaplamnj>;ıı mahsus muşamba -
11a .~Şatııbnc!an mnmOI hazır eşya (gUmrük tarife numaraları: 452 , 

' •S~) 
1
'b0 P) Çin• n poroelenden dllşemel'k tuğla, banyo Ye kurna, la-
llİı6tdek, abdesthane takımları, havan, kap~ol, soba ve aksamı, her 

9Praktan sıı ııüzgeci ve aksamı, çini ve porselenden sofra, tuval~t 

(A.NADOl.U) Sahife 5 

inhisarlar umum müdürlüğünden iz mir bolediyeainden: 

c;n.ii Miktarı Muhammen bedeli ~~ 7.5 teminatı Eksiltme 
Lira ICr. Lira Kr. şekli saati 

Bira ş:şeşi kapsülü 10.000.000 A. sif 35.000 - 2G2.3. - Pazarlık 15 
Bira fıçısı mantar1 100.000 • 2338 - 175. - Açık ek. 16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins Ye miktarları yazılı 2 
gi)ster:len usullerle satın alı n acaktır. 

kalem malzeme hizalarında 

Dr. Behçet t;z caddesinde 1200, 
Necati B. cadde;ıinılP 750 ve 1398 
>ayılı •okakta 670 metre murabbaı 

bp(on , ·ol yaptırılmas ı, fen işleri mü: 
dürlüi\'ünd~ki keşif ve ~arlnamesi mu 
cilıince kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulınu~tur. Keşif lıedeli 10740 lira 
60 kııruş ve muvakk.at teminatı 806 
liradır. 11ıalesi 7, 6 / 940 cuma günil 
'aat 17 dedir. 2.rno eayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat on 
altıra kadar enciinıen riyagetine ve-

2 - Muhammen bedelleri, muvakkaı temınatları, ehiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
3 - Ebiltnıe ve pazarlık 17-Vl-Q40 pazartesi günü htanbulda Kabataşta levazım ve mübayaat şube•inde

ki alım komi,yonunda yapılacaktır. 
4 - Kapsül, şartnamesi levaz:m şubeHi vezncs>nden, Ankara, İzmir başmüdürlüklerinden 175 kuruşa alı

nalıileceği gibi mantar ~artnaınesi mezkur şubeden parasız alınabilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme ve paza..ıık için tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralar'yle 

birlikte mezkur komisyona müracaatları. 28 30 4 8 l!lll-4299 rilir. 23 28 2 6 

•---Diş tabibi __ _ 

Cevat Dağ~ı 
Ha•talarıaı ber sü.n aaiıahtan 

alctama kadar lkincibeyler soka· 
f-d• && .,_,..ı. m-yeneho.ne
•İnde kabul eder. Telefon: 3055 -· 

Zayi 

Zayi 
Namıma mahkük birisi Veysel Sa

lih diğeri de Veysel Sel iki mühür; 
her ikisini ele zayi ettim. Yen; mü -
hür kazdıracağımdan eskilerinin hük 

j mü kalm:ıdızını ve kimseye de borç 
lu olmadığımı ilan ederim. 

Bucada Selvili sokakta 19 numa -
ralı hanede Veysel Sel 

------------------------- ' Ankara Palas 
KIRAATHANESi 

Alaşehir çiftlik ayranı 
Çaşnısı, gıdası, zevkle içilmesi gibi vasıflarile 

931 yılı temmuz ajiustos ayında h 
nin hüktnü olmadığını ilan ederim. meş ur ayrandan içmenizi tavsiye ederiz 

menemen 43 alay 3 Tb. 11. Bl. den İzm;rde yemişçizade hanında f•••••ııİl•mmi'1ııiıiliilııliiiiiiıİİİııııiiıliliiıiilıiilıiıliiiı.iıilııiııiilıiiıllıı•ıiıııiiiııiıılıiıiiiı.•1 
almış olduğum terhis teskeremi kay- Arapkirli Mustafa oirlu 318 Doji. 
bettim. Yeniaini alacaiımdan eakiıi· Raşit. 
•''Ul•llMMtl .... f ... MH•NHIHHH ... IM ..... MIMl'MllHlllHHHHH"llMl.,_.lfetılllll"l ..... 11 .... lllf'•= 

: • A • : 

~lzmir Levazım Amr/iği ilanları; 
!...... ..................... - •• .,._ .... _ ... _ _. ................ ___ ,,_,,, ... _ .. ...,_ .. ,_ 

lsmir le•aır.ım imirl'ii aatın alma komİOJ•onund&n: 
1 - !wıir l\Ist. Mv. Seferihisar mıntakasındaki birliklerin ks.palı 

zarf usulü ile ek<ilti'1ede bulunan ( 45750) k'lo kesilmiş sığır 
eti ihtiyacına t.ıılip çıkmadığından pazarlıkla :ı.atın alınacaktır. 

2 - !halesi 31-mayıs-940 ruma sünil saat 15 te izmir lenzım limir-
lii'I satın alma kom;syonunda yapılacaktır. 

3 - 'rahmin edilen tut&rı (11895) liradır. 

4 - Tenı:nat muvakkate akçası (892) lira 13 kuruştur. 
5 - Şs.rtnamesi komisyonda ııörülebilir. 
6- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek meclıurlyetinciedirler. 
7 - Paznrlıi:a işt!rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve OçüncO 

maddelerlııde ve [attnames'nde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkalalar!yle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 

lsmir le•aaım amirliği aatın alma ko,..'ıyonundan' 
1 - İzm:r l\lst. Mv. Foça söğütçük mıntakasındaki birliklerin ita 

palı zarf usulO ile eksiltmede ~lunan (67096) kile kesilm~ 
aığıı· eti ihtiyacına talip çıkmadıimdan pazarlıkla satın alnıa 
caktır. 

2 - lhale•i 31-mayıs-94\l cuma gUnü saat 14,30 da kışlafia izm!r 
Jevnz:m fi.mirliği satın alma komisyonunds. yapılacaktır . 

3 - Tahmin edilen tutarı (11419) lira 26 kuru~tur. 

4 - Tenıınat :nuv:.kkate akçası (856) lira 40 kuruştur . 
5 - Şartnamesi her gün l:omisyonda görülebilir. 
6 - 1stekli:er ticaret o<la • ır.na karıdlı olduklarına dair vesilca ırös 

terır.ek mecburlyetinö.eö.irler. 
7 - Pazarlı['a i~lirak edecekler 2490 sayıl 1 kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde vesikaları ve teminat muvnk 
katalnriyle b;rlikte ihnle saatinden evvel komisyona roüraca 
atları. 

1Emir levazım imirliği falın alma komiayonundan: 
1 - İstanbul kom~tanlığı gjlmüşsuyu hastahanesinin senelik ihti 

yacı için n~ağıda yaz;lı beş kalem yiyecek maddesi kaps.l 
zarf usul:y:e eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksltmesi 14-hazlran-940 günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi her gün i•t. komutanlıliı Sa. Al. Ko. da görülür. 
4 - Bu mevadd 1 toptan verecek bir talip bulunmadığı takdirde ia 

şe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
5 - 1stekli'cr'.n lıelli günde münaka"a saatinden bir saat önceye 

kadar teki! mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri. 

:insi MiktarıMuhammen en. Muvakkat tel'Iti-

-
Kilo Li. Hl-. Li. Kr. 

• 

i."ogurt 40.000 10.000 750 00 
Pastöröze süt 40.000 12.000 900 00 
Ciy süt 20.000 4.000 soo 00 
favuk adet 2.000 1.500 112 50 
~il iç adet 1.000 500 37 .50 

28 3 8 12 

• akımları, ss.lon e~yası, heykel, çiçeklik ve çiçek ve sair mam\1lılt, çln 
:e porselenden elektrik aletleri ve aksamı (g!imrük tarife numaralnn 
!83, 484, 485, 486, 487, 488, 490} 

R) Şişe, damacana, kavanoz, ayna ve mağaza camlal'l 
ıtomobil ve salreye ms.hsus emniyet camları, ayna, fotoırraf camı 

~amdan lamba karpuzu ·ve abajurları, elektrik ampulleri, saat cam 
•arı ve saat' tertibatını haiz •air alat camları, camdan, mineden ve cam 
laştınlınış porselenden düğme, boncuk, sigıırn ağızlıtı, b1lezik, kil 
pe. tesbih yüzük ve saire eoya, sofra, tuvalet, salon ve yazıhane için 
cllmdan mamOJ eşya (gümrük tarife numaraları: 494, 498, 499, 500, 501 
503, 603, 1107, 1110, 1111, 612, 11111) 

G - Müddeti içinde beyanname vermiyen veyahut mevcudl11rın 
'!Oksan bildirenlerden beyannamesini vermed·kıer; ,•eya nok•:ın bil 
dirdikleri mnddelerin vergiRi beş kat fazlasiyle athsil edilecektir. 

Madde: 7 - Kanunun birinci muvakkat maddesinde ith111iltçı. top 
tancı v~ sınat mOeseselerle, ~a~'. kahve ve benzin için perakendecilerin 
beyanname verme müddeti ililnın yapıldığının ertes; günllnden itiba 
ren kırk sekiz saat olarak tayin edilmi~ bıılunduğundan bu müddet il! 
nın yapıldıkı gnnu takip eden gilniln mesa; saatinden b11~lam11k Uzere 
Uçilnctı gUnU sabahı mesaj santindt bitecektir. 

Kezalik kibı·ft ~irketı acenteleri için de yirmi dllı't "aatlik mühlet 
tııyin edilmiş olduğundan bu cihette iliını takip eden günün me•ai 8aa 
tinde başlıyarak daha ertesi gün sabahı mea•i .natinde bitecekt'lr. 

İnhisar bayileri ile mOsk;rnt amilleri icin mllrldet ilAnı takip eden 
<tünden illbarpn iki gün olarak tayin ed· 1 m·~ o)dujiundan bu müddet 
'lilnı'l yRpıld•irı günü takibeclen giln me<ai .;aat:nde başlıyıırak !kine 
gün akşamı mesai saatinde bitecekt'r. 

Alekadaralıı bllinmek üıı;ere l!An olunıır. 
- -:: · ·· · -· 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu· 
ğundan: 

Tescil edilmit olan (İstanbul küçük istlkrazat sandığı TOrk anonim 
şirketi İzmir şubesi) nin ödünç para verme işleriyle ujiraşacajiına mu. 
tedair ~yannamesi 2279 ve 8399 numa~lı kanunlar hükmüne -göre 
sicilin 2754 numarasına kayıd ve tescil edildiği ilan olunur. 1940 

1 : Beyanname 
2 : izin Vesikası 

İzmir s:cili ticaret memurlıı
iu resmi mUhrü ve 
F. Teııik imzası 

lzmir ilbaylığı yüksek makamına 
Merkezi Galata Sen Piyer hanında 12 No. lu dairede bulunan cla

tanlııı.J Küçük istikrs.zat sandığı T. A. Ş. > nin YandeYi hanında 17 No. 
lu dairede bulunan İzmir şubesinin 2279 numaralı kanun mucı binee 
vermeğe borçlu oldugu beyaıınaınedir. 

1 - Adi: İstanbul Küçük istikra zat sandığı T. A. Ş. 
2 - K~ııunt ikametgahı: Müdürler: 
İzak Nahum: İnönü cııddesi 133 üncü sokak Nıı. 14 
E. R. Roditti: İnönü caddesi No. 826 
A. Alalııf: Bucada Kemalpaşa caddesi No. 25 
3 - Tabi::retleri: Türk. 
4 - Ticaret ikametgiı: Yandev1 han No. 17 
5 - Sermaye: Otuz bin Türk lirası. 
6 - Muamelenin nevi: Küçük esnaflara, -sanatkirlara tııkaitlerle 

ödünç para vermek. 
7 - Alınan faizin en yüksek haddi açık kredi için yüzde 12 ve te

mins.tlı vesa:r muameieler için yüzde 8,5 dur. 
8 MüştP!·inin arzusun:i göre altı aya kadar muayyen bir vade ve. 

ya aylık tııksitlerle 10 r.ya kadar tediye edilmesi ve taksitler. 
den biri tedire edemed'.ği takdirde borcun muacceliyet keab• 
d:lmesi. 

9 - Mensııp olduliumuz maliye şubesi: Yeni maliye şubesidir. 
15 kuruşluk damga pulu imza okunamadı. 
1 kuruşluk tayyare pulu 

Ödünç para verme işlerile meşgul olanlara 
mahsus 

l zin Vesikası· 
Adı ve soyadı veya unvanı 
Kanunt ikametgihı 

T:cari ikametgahı 
Tabüyet 
Sermaye 
Alınacak faizin en yüksek haddi 
Muamelenin nevileri 

İstanbul küçük istikrazat .andıit 
Müdürler, İzak Nahum, İnönü cad
desi 133 üncü sokak No. 14. 
E. R. jtoditti, İn ön O caddesi N. !!26 
R. Alaluf, Buca Kemalpaşa cs.d
desi 25. 
Yandevi han No. 17 
Tilrk 
Otuz bin Tilrk lirası 
% 12 
Küçük esnaflara, sanatkilrl:ıra tak. 
sltlerle 

Yukarıda yazılı İstanbul küçük istikrazat sandığı T. A. Ş. tarafından 

ödünç para verme işler'.ne dair 11 Haziran 933 tarih ve 2279 numarall 
kanun hükümler:ne göre verilen beyannameler tetkik olunars.k, muv&· 
fık görülmekle zikri geçen kanun hükümleri ve beyannamesindeki şartlar 

dahilinde ödünç para verme işleriyle _ me~gul olmak üzere kendisine i'bu 
izin vesikası verildi. 
Mıntaka ticaret müdilrü Yali 

Dosyadaki nüsha gibidir. 
30 kuruşluk daga pulu 27 / 5 940 

İzmir sicili t'caret memur. 
luğu reslY'i milhrii va 

F. Tenik imzası 

lzmir muhasebei hususiye mü· 
dürlüğünden: 

Muhammen satış bedeli .\fo,ahai<alhiye 
Lira No. cinsi mevkii 1\1. murabbaı Ada No. Parsel N"o. 

--------------
171 1 31 Dıvarlı İzmir Gbzte- ı r;ı 844 2 

ar~a pe Abdülezrl :-ot'. 

İdarei hususiye; vilayete a:t olıt!J rukarıda nıeYkii ve c\·onfı yaz;!ı 1-:ıı 
•ayılı dıvarlı ar•anın bedeli dofaten ve peşinen ödenmek suretiyle nıü:k'
yeti satılmak üzere 2~-5-940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle a~ık 

arttırmaya çıkarı!mı~tır. Talip olanların ihale günü olan 10-6-940 tari
hine miiMdif pazarte~i gün!i •aat 11 de yüzde yedi huçuk depozito mak
lıuzlariyle birlikte vilayet dnimi encümenine müracaatları ililn olunur. 

1919 



- ~· ------ - - - -= 
- -- -

Jzmir Defterdarlığından 
Verginin Kazanç ver 

Şubc,i :alukellefic. aılı lfanat ve ticaret adref;i matrahı gis: 
ve soyadı mesleği Lr. Kr. Lr. Kr 

--
Basmahane ş. Ahmed o. Süleyman Kunduracı G. Yurt Azizler 40.00 12.00 

18/1 
> Ş. Ahmed o. Süleyman Kunduracı G. Yurt Azizler 40.00 2.00 

18/1 
> Hasan O. Mehrned Dem'rci Tepecik Alman 10.00 50 

kulesi 48 
> Hasan Düzeltici Araba tamir- 2inci gaziler ke- 120.00 1.29 

ci.':ii mer caddesi 258. 
> Ramazan o. Kurtiş Bakkal 4 tincü ermeni De- 48. 11.42 

ğirmen 215 

> Ali Haydar Bakkal Kemer cad. 203 7.08 

• Hasan o. Şerif Manav Yavru sokak 88. 3.00 
> Nerves Bakkal Kahramanlar 88 50.00 5.38 

ada 2 
> Vehbi Doyuz Aşçı Tilkilik çorakka- 180.00 17.26 

pı 8783 

Buhran Mı~il ve ):'el< On Verginin 
verı.cisi zam 

Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. senesi 

2.40 14.40 936 

0.46 0.30 2.76 936 

10 9 69 937 

26 1.55 938 

2.25 2.02 15.51 938 

0.45 0.45 936 
0.45 5.45 936 

1.08 97 7.43 938 

3.45 20.71 939 

Verginin Tarh 

Nevi No. 

Kazanç 113 

Kazanç 113 

Kazanç 276 

Kazanç 216 

Kazanç 57 

Ceza 266 
Ceza 268 
Kazanç 44 

Kazanç 22 

lhbarnanıe 
Cilt varak 

No. 

39/63 1 ci ih-
barname 

8/75 > 

8/39 > 

4/48 ~ 

6/32 > 

10/8 > 
10/5 > 

6/44 > 

58/4 > 

::::::::::::~:::::.::.:::.:.::-.-:::::;-. Jıf' 

1 
lr.mir ... li~·e mahke- ılt"""" 

kuk hi.kimliiinden: ot 
Cunıao\·asında oturan Seı~~ 

lu Şefik Sergin farafınd~D Söktll 
Salepcioğlu hanında mukıın bO' 
Aluş kızı Sıddıka aleyhine açıl:ab. 
Ranma davasının icra kılınan •"' 
· - k nup• 
kemesi •onunda: Medenı ~ leıi· 

1 ukarıda isim ve unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholun:ın vergiler /simleri hizasında gösterilmiştir. Bu mükelleflerin terki t:ca 

134 ve 150 nci maddeleri hükU~kdl' 
ne göre Şef;k ile Sıddıkanın ye nal
ğerinden bosanmalarına ve kab.a def 
li olan Sıdıkanın hüküm tarih':ıııe
itibaren 1 sene müddetle evlen 1,. 
mesine ve bakiye hüküm harcı 0

1., 
300 kuruşla masarıfı muhakelJl~~i. 
1434 kuruşun dahi Sıdıkaya ta ıe/ 
!ine temyizi kabil olmak üzer~ıdıll-
51940 da Şefikin vicahında ve. 1, 

kanın gıyabında karar verildi.il• ıia'l 
usulen tanzim kılınan hükınil k•n" 
gıyap ihbarnamesinin Sıdd• ebDI 
ikametgahının meçhuliyetine 

1
J!l dıJI 

• • "k kın ID mahkeme koridoruna talı oıeıt 
tebliğ makamına kaim olınnk ret etmlş ve halen nerede bulundukları te,bit edilememi~ olması haseb;yle ilan tarihini takip eden günden itibaren mezkur vergilere 30 gün içinde itiraz baklan olduğu 3692 sayılı 

kanunun ş inci maddesine istinaden tebi'ğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

lzmir Sicili Tıcaret 
luğundan: 

Memur-

Tescil edjlmiş olan (Banko Di Roma İzmir şube.si) Bin ödünç para 
verme işleriyle uğ-raşacağına mütedair beyannamesi 2279 ve 3399 nu
maralı kanunlar hükümlerine göre sicilin 2755 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilan elunur. 

1 : Beyanname 
ızmir sicilli ticaret memurluğu 

resmi mührü \'e 
F. Tenik imzası 

lzmir valiliği yüksek makamına 
iz mir 

Ödünç para verme hakkındaki 2279 ve 3399 sayılı kanun hükümleri.. 
ne tevfikan işbu beyannamemizi üç nüsha olarak yüksek makamınıza 
sunar ve açık kredi muamelelerinden yüzde 12 den (12 dahil) ve diğer 
ödünç para verme muamelelerinden yüzde 8.1/2 dan fazla faiz almadı
ğımızı ve buna müteal dk hesapları her yıl 31 mart, 30 Haziran, 30 ey
lül, 31 ilk kanunda kapatmakta olduğumuzu saygılarımızla bildiririz. 

Banko Di Roma İzmir şubesi 
imza okunamamıştır 

14 Mayıs 1940 
15 kuruşluk damga pulu 
Bir kuruşluk tayyare pulu 

Banko di Roma 
İzmir şubesi 

lzmir defterdar~ığından: 
Marangoz Mehmedin başturak şubesine milli emlak satış bedeli bor -

cundan dolayı salhane ll"ahallesi şetaret 'okağında kiiin 5 taj sayılı ve 
1800 lira kıymetindeki evi vllayet idare heyeti kurariyle 21 gün müddet
le müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi günii 
saatli te vilayet idare heyetine müracaatları illin olunur. 

21 28 5 1817 

lnhisarlar 
ğünden 

umum müdürlü-

l - Keşif şartname ve plüııı mucilıince idaremizin Erzincanda ynp -
t,r:ıcağı ahşap idare biııası ve teferruatı işi kapalı zarf usuliyle ek
•iltmeğ~ konuhnuştrlr. 

2 - Ke~if Ledeli 17783.16 lira muvakkat teminatı 1333,73 liradır. 
3 - Eksiltme 12161940 çarşamba günü saat 15 te Erzincan müs -

takil müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün !stanbulda kabawşta levazım ve miiba

y;ıat şulıesi veznesinden A~ıkara izmir baş müdürlüklerinden ve Erzin
can müdüriüğünden 89 kuru~:.: alınabilir. 

5 - MilRakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
veı:aikle yüzde 7,5 gtivenme parası makbuzu veya banka teminat mek 
tuplarıııı ve şartnamesinin •F• fıkrasında yazılı vesikalarını ihale gü
nü eksiltme ea·ıtinden bir snat evveline yani •saat 14 de katlan Er -
zineaa mü.stakil müdürlügünC> makbuz mukabil:nne vermeleri lazım -
dı~ 28 31 4 8 4342 1924 

Devlet limanları 
müdürlüğün ·en: 

-------
işletme umum 

K~şif bL c · l 7 l!l!J lir~. :l8 kurnştan ibaret !zmirin inciraltı mev -
ki ~a. ahşap :skele in•aatı pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat te
minat l 312 !ıra 45 kuruştur. 

hteklilerin en az on bc,ş Lin liralık mümasili işi başarmış olduk la -
ruıa dair ,·e.;ika ile b;rlikte 3 6 940 tarihine ra•thyan pazartesi gO-
nü naat 15 te Galata rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplana
cak satın alma ıwm!<;·onuna müracaat etmeleri. 

Bu işe aid proje ve teferruatı 87 kuruş mukabilinde sözil geçen ko -
mi•yondan alnabilir. 28 29 30 4366 1923 

lzmir tramvay ve e~ektrik Türk 
anonim şir '<etinden: 

Şebe\< . am.,liyatı dolayı;iylc haziran 1940 ayı zarfında cereyanın aşa-
ğıda gö,ıterilen sektörlerde ke;ıleceği iiıin olunur: 

1 ) 2- 16 ve 30 haziran pazar günleri ~aat 7 den 17 e kadar: 
1 Darağaç C. Bayraklı 

2 Tepecik D. Turan 
3 Al<ancak E) 

4 Basmahane 
Esrefpaşa 

Kültürpark 

i Karşıyaka 
F) 

Bornova 
Buca 
Kııılçullu 

2.) 2 - 9 ve 23 haziran pazar günleri •aat 7 den 17 e kadar: 
V Pıızar XI Gazibulvarı 

\'J Bahrıbal.ıa XII l\Iezarhkbaşı 

Vll Karantina Xlll Asansör 
,·pı Güze'yal1 Xl V Gnzibulvarı 

X Konak XVl Gümrük 

lzmir defterdarlığından: 
Musa otlu lfuhıtı-remin başturak şubesine milli emlak satlş bedeli 

lıorcundan dolayı birinci karantina mahallesi tramvay caddesinde kain 
1;28 sayılı ve 4000 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 
21 gün müddetle miizayPdeye çıkarılmı~tır. 

'I'alip'erin 10 haziran %0 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare he-
yetine müracaatları ıliin oiunıır. 21 28 5. 1816 

Deniz levazım safın alma ko· 
misyonundan: 
1 - Mevcud evsaf ve ~artnamezi mucibine~ tahmin edilen bedeli 

47230.50 lira olan 13 kalem muhtelif cins boya malzemesinin 
10-6-94•) tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te Kasım -
paşada bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda ka
palı zarfla ek•iltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 3542.29 lira olup şartnamesi her gün iş saatı da -
hilinde ve 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen komisyondan 
alın:ılıilir. 

3 - hteklilerin 2490 sarılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlıya -
c2kları teklif mektuplarını en geç eksiltme saatinden bir saat 

e\'Ve,ine kadar mezkur kom'syol\ 9aşkanlı/j'ına makbuz mu -
kabilinde vermeleri. 24 21! 2 7 1852 

lzmir defterdarlığından: 
Sabık polis müdürü ölü cemilin köyler servisine milli eınliik satış bedeli 

borcundan dolayı Cumaovası köyünde kain 3 hektar 21 arşın 65 metre 
,•e 2573 lira 20 kuruş kıymetind0ki bağ vilayet idare heyeti karariyle 
21 gün müddetle n1üzayedeye çıkarılmıştır. 

1 
1 

Taliplerin 11 Hr.ziran n.ıo ,alı gün;; 'aat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan o1unur. 21 28 5 1Sl2 

lzmir Eşrefpaşa 
başhekimliğinde!ı: 

hastahanesi 

lzmiı· eşrerpaşa hasta'!esi !140 mali nese~i ihtiracı için yaptırılarak 
olan (4~) kalem nıuhte'.;i cin' ve (750) lir:ı muhammen kıymetli ev
rakı matbua 21-5-~ 10 tariniıırlen itibaren 15 gün müddetle ek,iltnıeğe 
çıkarılmıştır. Taliı,.ılPrin nu,-ıune!eı·i ve şrırnameyi görmek üzele lıcr 

gün hastane heyeti idare<ine, ve ek,iltme giinü o:an 6 6-940 per~em -
be gilnü sakt i.okuzdan on ikiye kn.dnr vildret encilmPnine n1i.1racaat-. 
!arı ilan olunur. 21 2 ı 28 lll 18!>0 

Izmir defterdar!ığı11:1.an: 
Pol:s komiseri z:ya kızı k!iilin başlurak şuLel>ine ela>ı milli emlfrk sa 

tı~ bedeli Lorc~ndaft doları Göztepe ).f. Yeşilizmir sokağında kiii•ı 23 
taj sayılı ve 1440 !.'ı·a kıyone' inucki evi vi!iıyd idare heyeti karariyle 
21 gün müddetle m:ızayecle)'l' çıkarılını~tır. Taliıılerin 11 Haziran !340 
•alı günü saat 1:5 le vilayet idnı e hpyetine müraraatları ilan ()hın ur. 

21 28 5 1210 

Deniz levazım :::atın a~ma Ko-
rnisyoc-:undan: 
1- llfe•cud ev•af ve 5ar1.'1ame ·i mucibince tahm'n edilen bed.ııli 

19277,20 lira olan 26 bin kilo beya~ üstüpü, 26 bin kilo renkli 
üstüpü ve 60 kilo kalafat üstüpü,ünün 4 6.1940 tarihine ras
lıyan sah günü saat un beşte Kasımpaşada bulunan deniz le
vazım 'atın alma komi~yomında pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - !Ik tenı·natı 14~.i.79 lira olup şartnamesi her gün iş saati da
hiliııde adı geçen komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - !.teLJileriıı 2.rno sayılı kanunun isted:ği ve;.aikle birlikte 
rı e~kur komisyona müracaatları. 26 28 30 1 4227 / 1870 

--a:İi'mir. d~fterdarlı°ği;ldan: 
Ha,·binin başturak şuı.e,Ine olan milli emliik satış bedeli borcundan 

dolayıbaciz edilen birinci l:arnntina M. tramvay· caddesinde kain 
514 :ı e•ki 628 yenı sayılı ve 4400 lira kıymetindeki evi vilayet idare 
neyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. Taliplerin 
11 Haziran 940 salı günii şaat l 5 te vilayet idare heyetine müracaatları 
ilim oıunur. 21 28 5 ' 1811 

,_DEVLET DEI\.'k'ı OLLA_RINDAN 1 
Demir ve denizyollarında muteber muşte· 

rek biletler: 
1 1/6 '9-40 tarihiııdeıı itibaren bandırma yolu ile lstanbuldan, Balıke -
sir, Soma, Akhi,ar, M;ıııfr" l\Ienemen ve İzmir istasyonlarına veya bu is-
ta>yonlardan İstanbcıla s••,·nlıat edecek yolculara demir ve deniz yol
larında muteber mü~terek gidi~ ve gid;ş - dönüş biletleri satılacaktır. 

Fazla tafs:ıaı için mezkür istasyonlara ve deniz yollarının istanbul 
ve İzmir acentalarıııı: mü..ar.:ıat edilmelidir. 2527 1920 

Gördes be ediyesinden: 
450 lira keşifli 30 hektarlık hıım arazide Gördes kasabasının hari -

1 ta~ı kapalı zarf u•u!:yle miinaka<aya vazedilmişt:r. 
1 lhale 22 6/!J.10 .<a::ıt 12 de belediye dairesindA yapılacaktır. Şartna -
meler meccanen verilecektir. 28 1 5 9 l\Jl 7 ,.. 

1946 ilan olunur. _ __.., 

ilan 
Gedikli er baş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor J 

1 Kayoeride Gedikli erbat hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 •: •• 
larına, Kırıkkalede aan'at gedikli erbat hazırlama orta okulu 3e ~ıfl•• 
rarada musiki gedikli erbaı hazırlama orta okulunun yalnız 1 tıJI..,, 
rı- önümüzdeki eylulde baılıyaeak olan 940 - 941 ders yılı için ~I 
alınacaktır. ;ı.ı' 

2 - latekli talebelerin Türk ırkından olmaaı, kendisinin ve • 
nin kötü hal ve töhret sahibi olmaması, aıhhi muayenede aağlaııı çııoıı-" 
•• ve yapılacak seçme sınavında kazanmaaı f&rttır. 

3 - Gedikli haz1rh.ma orta okullarına alınacak talebenİll 1"' 
haddi 

Sınıf Ya9 --
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta ili 16:19 

Olmak ,ıd-
Bu Yaflara ait boy ve aiırlık hadleri aakerlik ıubelerindeki aıke ıa

seler ve orta okullar talimatının 71. maddeai özlerin., uygun .,ı,..a•I 
zımdır. ııoJ• 
•• 4 -. Her üç okulun 1. oınıfma istekli olanların bet amıflık ilk of!-'' 

hıtı':'"ıt .olm~ları ı~rttır. ~rta 2. ve 3 sınıflara girecek olanlar bu tıJI• ,dit• 
terfı ettiklerme daır tahoıl veııı kaoı veya tahadetname göstereeeJ<le rlJ 

~ - Hangi oımfa iatekli olursa olaun iki yıldan fazla tahsili 1
;_, 

etmtt olanlar ve evvelce ge~"kliden veya askeri okullardan çıkal'11.,. 
alınmazlar. ,,,,.. 

6 - Kayaeride gedikli erbaş hazırlama orta okulunun her ! ,.
fı .. il~. ~ırık~alede sanat g~~ikli hazırlama orta okulunun 1. oınıfl•~ıJlll 
koylu ıatek~., Ankara musıkı gedikli hazırlama orta okulunun 1. tıJll 
muıkiye heveali şeh:rli İstekliler alınır.. 1'ıt-

7 - Yukarıdaki tartları hzıı'z iatekliler 10 hazirandan itibareı' Jılll 
hırnukları yerin askerlik şubeaine müracaat ederek diğer kaydii l<• 
Jarlları ile müracaat yoll~rını öğrenmeleri ilin olunur .. 

24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 . -
ilan 

Askeri orta okuluna talebe 
alınıyor .~ 

1 - Konya aakeri orta okulunun her üç oınıfına da önilınusd , 
eylülün birinci aünü baılıyacak 940 - 941 den yılı için talebe e.iıı>• 
c.,ktır. 

1 ·ı •'"iti 2 - atekli talebenin Türk ırkından olması kendiıin;n ve aı e ., 
köyü hal ve ~öhret aahibi almamaoı aıhhi mua~nede aaiilam çıı.oı• 
ve vapılacak aeçme ıınavında da kazanmaaı tarttır. ilt 

3 - Bir ııene tahaili terk edenler, va§ını büyültmüı veya kiiçiiltıı' ,..
olanlar, kendi okullarının aınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünle \IO 
ye kalanlar, ya~lnrı, boyları ve ağırlıkları taİimattaki hadlere uYI 
olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. .-

4 - isteklilerin, §İmdi okuduklan okullarda tah•illerine de"• t' 
etmekle beraber 19 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki sıl<• , 
lik ıubelcrinden diğer kaydükabul şartlarile müracaat yollarını c;ğr•;, 
melenni ve buna t<Ö ·e de kavdükabul kai<ıtlarını en geç 30 teıo"' 
940 tarihine kadar tamamlamı$ olmaları l&zımdır .. 

----=~2~4~2~5~2~6;.;;.28;;.:;2~9~3~0~3~1~1;..;.4~6~8;.;.11;.:1;3~1~6~1~9~2;2~25:..:2:8~3~0----,_._. 

lzmir defterdarlığından: 
11 

'İbrahim Eminin bakturak şulıe,ine olan milli emlak •atış bedelı ~or~,ı~a 
dan dolayı Göztepr Hal:r Ziya sukağıııda kain 15 'arılı ve 20,0 U• 
kıymetindeki evi viltıyet idare heyeti karariy le 21 gün müddeti~ rııaat 
zayedeye çıkarılmı~tır. Taliplerin 10 haziran !l40 pazartesi gün_" 'sıS 
15 te vili\yet idare heyetine mil,.acaatları ilan olunur. 21 28 '?.2,..-

Akh sar belediyesinden: . "et" 
1 - Keşif bedel' 5880 lira 86 kuruş olan Akhisarda muhtelif · k• 

!erde yapılacak mecra ve bacaları kapalı zarf ugulil ile e 
•iltmeye çıkarılmıştır. 

2 İhalesi 6 hı.zıı·an 940 perşembe günü saat on beştedir. , 
3 - İhale yeri Akhi:-;ar beledjye binasında daimi encümen tara 

fınd:rn :-·apılacaktır. nal 
4 Bu .işe girnıPk ist'yenler yüzde yedi buçuk muvakkat. temıtıl<' 

!arıyla kanunun tarif Ptt'ii:i vesikıılar ile bu gibi işlerı )'llP de 
larınıı duir re'lnıi evr~k ve tekliflerini ayni gün saat oıı aor 
kada>· Akhi.<ar belediyesine vermeleri lf.zımdır. ·re' 

5 Şartname iıruje ve ke,ıifname hn zaman bel,•diye fPD d:ll 
sinde göıüıelıili•-. 26 28 30 2 1910 _., 

!zmir defterdarl ğrndan: n· 
Meh11ıed Faikiıı lrnsm~hane şube,:i .. t nı.I:i emlak •;ıt - lı cıeli ııorc~ıll 

dan dol•yı lsmetpa~r. m;>hallesi ikinci ~«kar:" _ıkai';'ında kıiin ~·. s~d t-

i 
640 lira kıymetindeki evi vılityet idare he~·rti karariy e 21 gün n1ı d :ı'İ 
1e müznyetlere çıkP.:""1Jm 1 ·~tır. TuF[lıe,·in 1u haziran D~" rnzart::osı g 1,.; 

1 tl5te ·ı· t'J h . . . "1"~5 1 " ıo.aa \"ı R.\·p ıt .ı~e cyt:'tıne nlllrıı.C'a'1t1;:rı qan n'unu ... _ .. 


