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Mussolini Sulbü Bozmal{ istemiyormuş 

Müttefiklerin, Norveçi tamamen terketmek fikrinde ol
tnadıkları ve mücadeleye devam edecekleri söyıeniyor 

Londra, 4 (Radyo) - İngiltere 
harbiye nezaretinin tebliğinde , 
~rondheim mıntakasındaki müttefik 
Uvvetıerinin tahliyesinin, Norveç 

~~tıın kumandanlığının malumatı da 
;lınde yapıldığını bildirmektedir. 
• 0 rveç umum kumandanlığının, Al
ltıanlarla bir miltareke akdetmek i -
~in ınüzakerelere başladığı hakkın • 
a Alınan radyo~unun ve kaynakla -

~nın verdiği haberler yalandır. Çün 

1~ Norveç umum kumandanı, 1 -2 
. ayıs gecesi, bir İngiliz harp gemi -

•ıı'J .... h e "orveçin meçhul bir semtine 
areket etmiştir. 

il' Dey]i Telgraf gazetesine göre , 
ı· 0rveç umum kumandanlığı, başka 

1 erlerde ve daha faydalı işlerde kul
tanıtınak üzere Norveçin muhtelif 
b~rlerindeki bütün Norveç askerleri
! 1 de "Norveçten tahliye edilmelerini 

1

.ni'iltereye teklif etmiştir. Bu tah. Narvikten bir görünüş .. 
;;e. lüzumlu görülmüş, ve ?Jorveç. !inde muhasara ederek şiddetli hü -1 Paris._ 4 (Rndyo) - Havas ajan • 
. kt lngiJiz ku\.rvetlerl kumandanlı_ cumıar yıt~mll. 1 ~r ~r= .Bf ço Af•ı.'fı ttilm~~ yanına~. 'l<~ ~rrnrmm 
tlııa bu hususta em;r verilmiştir. man asken, esır e dılmışlır. - Devamı 4 uncu sahifede -

it Stokholm, 4 (A.A) - Aftonbalet 
aıete,ine Grongdan bildiriliyor: s 

ııı Narvik mıntakasında şiddetli bir por 
ııı Uharebe cereyan etmektedir. Al
Düanıar şehrin cenubi şarkisinde geri 

mükellefiyeti 
~klirtUlmüşlerdir. Müttefikler gö- B d t b• 0 

• t• h t} • 
~~.nüŞe göre, Narvike karşı kat'i bir e en er lyesı ıS ışare eye erı 
~ Qcunıa geçmek için takviye kıtala- •ı • • d• • 1 d• 
ının gelmesini beklemektedirler. mesaı erını sona er ırmış.er ır 

la ~nı-vikin şimali şarkisinde Alman- Ankara, 4 (llusu>i) - Beden ter- miştir. (jimnastik ve izcilik) adı al-
lar adım adım çekilmektedirler. Gra b;yesi bti~.ır~ heyetleri mesaisiı!i tında yeni federasyon teşkili karar· 
,.,ııııen civarındaki mıntakada cere- laştırılmıştır. Teşkilatın talimatnu -•n d •Ona erdirmiştir. Toplantılarda be -
taı e en muharebelerde Norveç kı- melerini hazırlamak için hususi en . 

arı f k den terbiye•i tahsisatının tevzi ş.<'k-
tj· • ınuva a iyetler elde etmişler- cümenler teşkil olunmuş Ye ecnebi 
ı:~; Du? Na.rvik limanı ve civar sahil- li kararln~tırılmıştır. Merkez istişe.- sporculariyle temns hususunda da 
r' t nıuttefık kara ve deniz kuvvetle re heyeti, beden terbiyesi ve spor mii bazı kararlar alınmıştır. İstişare he
~0 arafından öğleden gonradan ta kellefivetine dahil olacak yerler ve yeti, Haziranda tekrar toplanacak -.,ce , 
ha Yarısına kadar fasılasız bom • mükelleflnin yaş hadlerini tesbit et- tır. 
\eı:dınıan edilmiş ve Alman kuvvet. 
tıu1~e tnühim zayiat verdirilmiştir. 
'ah, avalideki Alman kuvvetlerinin 
leşt~1. boyunda kazdıkları •iperde yer 

~~ıı:~e::e:~:~~!!~~o~i:;~ı~ı:t~e~ 
huı Uvvetleri, Alman kuvvetlerinin 
..:;nd~klan sahayı yarım daire şek .. 
iŞARETLER 
~~:;;;~~,,,.,.,.,,,~ 

s 
Bu seneki Sart Kermesinin progra· 
mı çok zengin o arak hazırlanmıştır 
Izmir, Manisa, Salihli ve civar köylerden binlerce 

23 liradan satılmıştıı". 

r ' 
Millet Meclisi 
illi Müdafaa büdcesini 

kabul etti 
Ankara, 4 (Hususi muhabiri - · 

mizden) - Büyük Millet MeclU 
büdce encümeni, Milli Müdafaa 
büJceıi üzerindeki tetkiklerini hi-
tirmiş ve büdceyi taıvip etmiştir. 

RUSYA 

Isveçin bitaraflığı 

Moakovadan bir görünü~ .. 
}'i [ '[ B [ Jlfoskova, 4 (A.A) - Ta< ajansı i- Al:ınd ııdalarını işgaline mü.amaha 

ugos av:ga l e U ga- ki tekzip ne•retmektedir. Ajan•, ev- ed enıiyeceğini bildirdiğine dair ve • 
risfana garanti mi vela Sovyetler birliğinin Viborg mu- rilen haberi de tekzip eylemektedir 

veriyor ? kabilinde Petsamonun ve Aland ada- Tas ajan>ı şunları ilave etmekte • 
lannın verilmesini Finlandiva;-a tek- dir: 

P:ıris, 4 (Raılyo) - Belgraddan ha- lif ettiğine dair dolaşan · iddiaları Hakikat şudur; Alman - Sovyet a-
ber veriliyor: tekzip etmektedir. demi tecayüz itilafı mucibince iki 

Rusyanın cenubi şarki Avrupa ile Sonra da, Sovyetler birliğinin ge- hafta evvel ::lfosko\'ada iki taraf ara. 
yakından alakadar olmağa başladığı çen hafta Alman hükumetine bir no- sında istişareler yapılmış ve bu nok
ve Yugoslavya ile siyasi münasebet ta tevdi ederek Almanya tarafından tai nazar teatisi neticesinde 1sveçin 

• . .
1 

B İsveçe karşı yapılacak bir hareketin bitaraf kalması iki akit tarafın müş-
tesıs ettikten sonra Yugoslavya ı e ul . . . . k · b d kendısıne gayrı dostane bır hareket tere menfaatlart ıca m an olduğıı 
garistana garanti vermek niyetinde ol- telakki edileceğini ve Almanyanın tezahür etmiştir. ,, 
duğu söyleniyor. 

Hor Beliıa 
-Ya2111 3 ncü sahifede -

Altın stokları 
Amerikada 18 milyar 600 milyon 

dolarlık altın vardır 
Vaşington, 4 (Radyo) - A~crika dan ileri geldiğini söylemiş, altın 

maliye n:ızırı B. Morgantav; Nev - kıymeti için yegane tehlikenin, dün
yorkda bir nutuk söyliyerek, Amui- yanın bir vey:ı iki diktatör tarafın
kadaki altunlardan bah<etmiş. bu - dan idare edilmesi olduğunu, fakat 
gtin Amerikanın muhtelif banka ve buna hiçbir zaman imkan olmıyaca
mali müesseselerinde bulunan onse- ğını beyan etmiştir. .ı 
kiz milyar 600 milyon dolarlık altın 
stokunun. sulhün akninden sonrn 
dünya iktısadiyatını tanzim i~in ku ı
lanılmasını ve ona göre tevzi edil -

Singapurda 
Bir ta11yare düştü 

mesini tavsiye etmiştir. Şimdi b:ızı Londra, 4 (A.A.) - Singapurd"n 
hükumetlerin tatbik ettikleri müb:ı- haber verildiğine göre, şiddetli bir fır. 
dele usulünü ticaret muvazenesi için tına esnasında bir ticaret tayyaresi 
fena bir çare diye tavsif eden nazır, yere düşerek parçalanmıştır. Tayy&• 
bu usulün, altın stokunun azlığın - rede bulunanlardan üç kişi ölmüştUr. 

lngiliz ha a vet eri 
Stananger hava istasyonu ile Heligoland üslerini 

şiddetle bombardıman ettiler 
• ~y;"c~ğ;-hürmet 

q· nun esefle dinlediğimiz bir ha •• 
•sey 1 l:l· e muttali olduk: 

kişi Kermese iştirak edecek · ,~ ı _____ A_ı_m_a_n_ıa_r_ı_n_u..;g;..~ r_a_d_ı_ğ_ı_z_a_y_ia_t _s_o_n_d_e_r_e_c_e_m_u_· h_ı_·m_d_ir ______ _. 
Londra, 4 (Radyo) - Selahiyettaı· V- -

bir menbadan verilen haberlere göre, V 
- ----- --'rt ır tramvay arabası, Karataştaki 

ada mektep önünden geçiyor. O "ı-
a t 1 b İngiliz bombardıman tayyarelerinin 

ııı le a e e, bayrak merasimi yap -
t. ad· ta ve İ<tikllil marşını söylemek- Stavanger tayyare meydanına hücum-
. ır y ı larında Alman hava kuvvetlerinin ve 

·~ ... ·. o. dan geçenler durmuş, ihti-
.. , ~a 1 ı d T tayyare dafi toplarının çok zayıf bir r b zıyet' a mış ar ır. ramvay 

ıa~ ası da duruyor ve içindekiler a- ı tarzda mukabelede bulunduktan gö-
dııı a k.nlkıyorlar. Fakat beş kişi, al- rülmüştür. Buna sebep, şiddetli bonı-

ltş bıie etmiyorlar. bardımanlar neticesinde Stavanger 
ıee Adiseyi seyredenler asabiyet ve tayyare meydanının fevkalade hasar 
lan Ur içinde bize bunları anlattık. görmesidir. Çünkü hava meydanı ci- il" 

sonra ilave ettiler: varındaki bina ve tesisatın çoğu tama. 
;- lluna ne dersiniz? men yanmıştır. Oslcı civarındaki Forn-

'lıet e diyeceğiz: Bayrağımıza hür. bah tayyare meydanına yapıl:ın hü • 
ı·e ôetınemek, 1stikliil marşı çalınır '.cumlar, şiddetle mukabele görmilştür. 
'l'u.~. Ylenirken ayağa kalkmamak , Büyük hangarlara İngiliz tayyarele • I .1• 1 • 

'" 1 • d 1 b' k b b 1 dü nıı 12 tayyare ~rı .. 
llııy o an vatandaşlara asla yakış- rın en atı an ır ço om a ar Ş· 
lteteaca~1 ıibi ecnebi olan da neza- Salihliden bir g~rünüı.. . . . mil•tilr. . . mühim .u~uşlar yapmışlardı.r. Avcı tay. nup sahillerine yaklaşın.ak .için ~ saat 
tı n mlıa!iri bulunduğu bu mille- Salihli Ha!kevi ve parti ocağı hi- ve eglencelı geçmesı ıçın fedakAr • Alman tayyarelerı tarafından şımal yarelerının ve tayyare dafı toplarınm çalışmışlarsa da tardedılmışlerdır. 
h: baYl'ağına hürmet etın.eğe mec- mayesinde bugün için Sardda bir ker !ıklar yapılmış, iyi bir program ha • denizinde bazı yerlere mayin dökillme-ışiddetli ateşine rağmen İngiliz tayya- Tayyare. dafi topları ve ingiliz avcı 
h rdur. Bu mevzu Uzerinde daima mes tertip edilmiştir. İki yıldanberi zırlanmıştır. sine mani olmak maksadiyle !ngiliz releri vazifelerini yaptıktan sonra •a- tnyyarelerı Alman tayyarekr.ne "'d· 
.~~;a olmalıyız. Bayrağımız, bizim tekrarlanan kermesin, bu yıl diğer. Kermese iştirak edenler, İzmir , tayyareleri. diln ve gece Almanl~rın\limen ilolerine dönm~ş~er~ir. Dil.n gc- detle mukabele etmişlerdir . . ·eıic 1e 

Vı varlıA-ımızm timaalidir, !erinden dııha gilzel olması zevkli - Devamı 2 nci Sahifede - IFriz ve Heligoland adalan üzerınde ce Alman tayyarelerı ıngıltJrenın ce- - Devamı 4 üncü aahifJde -
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-~~ a G .. .re eF A ac 
Alman tayyareleri 

görüldü - c 
Londra, 4 (A.A.) - Dün akşam Jn

Ha vacılıg'"' a ragv·bet gilterenin .. cenubi ş.arki ~ahilleri ~çık
larında duşınnna nıt olduğu lahmın e-

artmaktadır dilen .~n:arc gi.irü•l.~ül:ri işitilmiş _bu-
nun uzerme proJoktorler hnreketo 

•• e biır hareket ya ~
-Ba, tarafı 1 inci aahifede- zo un remizlerdinden biri olan Röl

Manisa, Salihli ve diğer yerlerden yefli bir Kantar <şarap kabı, piyale» Talebe, aza kaydı de-
blkan hususi trenlerle Sarda gide - den kopmadır. lkinci-:i, kuş şeklinde vam ediyor 

geçmiş ve şiddetli topçu uteşi açılmış
tır. Diğer taraftan milliyeti tamamiy-
1e tavin cdilemh·eıı fakat Alman tar-

baş a talya ve d d .. ı ya resi olduğu tahmin edilen bir tay-
cekler ve civar köylüler de buraya bir dudüktur. :Malumdur k~ . ü u' Türk hava kurumu tarafından va _ . . d.. k . "lt . . nli 
geleceklerdir . -Flavta, Diyonizos Satirlerının, !'a - t d 

1 
d .. k d t ek .> arenın un n ~m ıngı erenın şun 

. ~ . . . .. . . . ~ . .d. an aş arı yar ırncı uye ·ay e m şarki sahilleri açıklarında ::~yrettiğf 
ıı } 0 Sard kermesı cglencelermden hırı tır murıtlerınm alctı ve remzı ır. . . f 1. t d · 1.1 kt d' B .. 

a !rsa, 
1 ~y a a re~;e e aeçec er ıış .. . lÇlil H ıye e evam ec 1 me e ır. U- görülmtiştür 

~ ,;;;; "" ,.~ _ .iı • de, tarihte iln salmış bir krallık dev- Turbenın, Paktolo c Sarb çayının tü h · 11 kö 1 1 b · · · 
- , • . . . n ma ıı e ve ,. erce unun ıçın ----*----

.1 • .: ... ~-· gyar Nemzet .. gazete- akim hırı.kılınca cenupta müttefikler ri.nden. kalmn harabelerin gezilmesi- kı~·ısı~da o ması da .ayrı bı_r ışarettır. teşkilfıt vlicude getirilmiştir. 
en: jtar .. fmdan faali:;t:te geçilerek A:man- dır. Bılhasda bu har beler arasında Dıyonızos malıedlerı ckserıya çay ve T .. ·kk .1,., ed"kl" hazırlama "'U- Bulgar Kralı 

h .. d k b" l h·t d . l . b"J' l d uı UŞU I \; g ı I " 
Yn ı·ıe Sovyet Rus"a ara- 1 !talv;ı. \'e"a Ruı:ı~·a lıakkn•aa bazı enuz mey ana çı anlnn ır a ı f"nız erın sa ı ıne yapı ır ı. '-~l ı-~ 1 d d d 1 o ..... , • ., • • • " " " • .. .. . . . . vasına w e~ ıcay ına a evam o un-

1
• 

t ktı .,_ı·ı nıı.iz kerelcro baı=ııandıgı hc"·ec· nlı haberler neı:;rine baslandı- ve turbe de bulunmaktadır. Şuphesız M:abud Diyonızos ve mezhebının kt d B 1 h 1 - b .k. Dr Kt.odı"gusu kabul ef ı { . ı .. u •• ~ " • ':ı. ~ • • - • er-· ma a ır. ll yı avacı ıgımızın u l 1 • 
ı. beri ccnnbu şarkı avrupası devlet- ğını, Almanyayn karşı ekenomik harp ~u. eser. kerme. e gıdenleri pek fazla nerelı old~gu, v.e nc~ede ~türe ıgı şubesine izmirclen fazla talebe kayde- Sofya, 4 (A.A.) - Dfüı sabahtan 

.· ıııdo. cl"t·in akisl\?r vapmıı:;tır. ,.aJıasında sinsi bir ~kilde ilerlendiği- ılgılendırecektır. hakkındnkı esatır, şaır, hakım ve d"l . t• b . S f. d b 1 . kt 1 Dr· 
11 ar • ... • ~ ~ .. . . . .. 

1 1 ı mış ır. erı o 'a a u unm.t a o an 
::>ov,>etler birli~iwn Romanya ile de ni, ~eni ingiliz ,.irketinin devletçe a- Sardda tetkikler yapan İzmir mü- ~uverrıhlerm rıvayet ve muta ea ~r~ --n= Clodius dün öğleden sonra kral tara· 
t·card müzakere! ri ) np cağı hakkın- çılan kredile cenubi şarki avrupa dev- ze miidüril Selfiheddin Kantar, bu u~e. ayrılır: Ilunlar~.11 e~~. ~uvve~hsı fından kabul edilmiştir. 

. 1 k 1 tı . Al • t· t · b ~ . ~ Fırıkya - Lıdnıda turedıgıdır.Omıros fzmı·r Jı·manı . . t da çıkan şayınlar, B.-lkan mem e et- erı - mnnJ u ıcare ını ozmaga yenı bulunan tarihı eser hakkında şu , . • . . _ . . ' Dr. Clodius avrıca mnlıye ve tıcnre 
· · . t · · . 1 t "· H lb k" ütt f"kl · ·asa c:Homere:. ın lzmır1ı oldugu gıbı.. . • . 1eruıde buyük bır memnum)e u,;an - ça ış 11Sını, a u ı m e 1 er P•:Y• izahatı vermiştir· 1 . Nı"sanda ne kadar ı"h· nazırları ıle uzun görüşmelerde bulun· 

d tU' ı.·e dövizinin Almanya:vı daimi şekilde · şte meydana çıkarılan bu mermeı · 
ırBmı . t! S . ti birlig-inin Be- iıstihlfıf edemi'"·eceğini müttefiklerin -< Son defa Sardda Manisa mü - türbe ve gerek bunda bulunan mi - racat yaph? muştur. -· 

u sure e ov;ıe er ., . h b ·ık t .. b k A A d 1·1 l - - -
b 1 . · b" "ht·ı~fa me'"·- maksadlarının esa en bu devlt'tler e- zesı nam ve esa ına ı ecru e ıı- marı ve smaı e ı ve emmare er . . . . . ~ 

sara ya mesc esmı ır ı ı a " . . - . b.. 1 · · d d Şehrımız tıcaret ve sanavı odası ıs- [ O d • bilecek b" ek.l k ıyacağı konomisini iııki!:ıaf ettirmek olmadığı- bılınden yaptıgımız bahsın mevzuu oy e hır mevcudıyete şeha et e er. . . . . · . ~ A Q-V--
an 'tere ır ş e oym . . d' f tl . küçük kazıda elde edilen eserlerden Geniş mikynsta sondaj ve ivi netice tatıstık servısı tarafından tanzım e- ~ 1 ~ 

umidi kunetlenmiştir. nı, bılukı.s ken ı men an. erı namına . . . . 1 . • :- ·K -f .• t dilen bir istatistiğe göre nisan ayı zar-
Ekscb T 1 h .. e Mos- suiistimal dmek maksadıyle .hareket en ehemrnıyetlısı Sarı hoca Demır - a ımrsa hnfrı.} at lazımdır. e~ ıye . . BUGONKO PROGRAM 

ange e cgra~ a ~or ' . . ·-. . • k canın evinin avlusundan çıkardığı - vekillik yüksek katına arz edilmiş - fmda İzmır lımanındnn dış rnemle -
kovadaki siyasi m şahıtlerın tahmın- edıld.gını( !), bununla da kalmt)nra t .. b d" K 

11 
d _ t· ketlere 25 0.,8 976 kilo mah"'ul ihraç 12.30 program \'e memleket saat a-

Jerine bakılırsa ingiltere - Sovyet Rus- a.keri bir mncerıı>:ı ba:ıl ngıç arana- mız tme.rh~e~k.ur. e ır. ·ut tan ıgtı - ırH. ··ıA lt t• kl .. k olunmuı:;tu~ -B~nların umumi kıymeti yarı, 12.35 apjans ve meteoroloj i 
R - "htil' flar " ratmak ve" a ihti mız ıırı ın ı ıncı asrına aı yon ar u asa, a ın ge ırme e un aza- :ı • lı b 1 . l" 50 l\I .. "k Ç 1 1.,r. 

ya, \'ugoslavya - S<ıvyet u ya v.-. cagını, ı a " .. " _ .• - d d n· . · B k··~ h _ 1 .. ı . k. 1 K. ·· ·· K 4,42!),983 liradır. ).lahsullerimizi en a er en, ... uzı • a an '". · 
d k" rfla ·ı artırmak cihetine gıdılecegını zın a ır. l)Onızos c a U:s> mez e nan ve ıuya ıa 1 ıezusu arun R t E R K ş -l.ı" 1,.Jı 

Romanya - Sovyet Ru ya arasın a ·ı aA . ı .. dl 1 B Ik 1, binden Lidyalı bir muteber bektaşi vapan Paktolos çayının kenarındaki çok ingiltere, italyn ve Fransa almak- eşa rer, uşen anı. enJ. -st lk ' 
ticari milzakerelerin mühim bir siyasi yanı strateJık rnakı-ı ı ar n ve a anı h t !Ad kb . r B b 0 . . h ur .T. ü tü tadır Hasan Ciir. Okuyan: Muzaffer -
netice i olacnğı gibi, bu müzakerelerin tarın aleyhine olarak Veygand ordu- ~~ku .. ~: u ~rıı~ b~ı~ c~·~ ır. u·- ~ı bu . ~yonı~os bm~z e ~~un. n ~ b ı· - 1n~iltereye 1045869 lira kıvm"'tin- ar, 13.15 Müzik: Halk türküleri, 
Fin harbinden onra Sovyet Rusynnın su ile iş görülmek i teneceğini, bu ~ mu lız: ua· nd. ırBe el de e bıgı - şıe~ı \Be .. olbn .. lad .. ud.~knnbn ıyohnızo::. ba - de dokuz rnibo~ kil~ itslyaya bir -mil- Azize Şen~es ve San Recep, ıs.SO -
. - ~ . . . . tl d" k meseleler karşısında hakikatta Alman- mız eser eı ver ır ı. un ar an aş- ı e ~u u u u u meş ur ma u- . . , . 14 30 M .. "k • Kil ük k tr (Şef : 
ıktısadı bun)esını kuv1"e en ırme w. • - lıcnsı koyu kırmızı renkte san'atlı dun mabed veya altarine varmak i- yon 415,840 lıra kıymetrnde 3,28!).166 ··. uzı · ç or es a e 
için bütün kuvvetiyle çalışmakta olmn- yanın degıl, bu devletlerm hayatı men- 1 k b t k .. "k 'b. b c· "k· k tr . d Ol kilo Fransaya 14 "44 lira kıymetinde Necıp Aşkın) , 18.00 'Program "' 
sını göstermesi itibariyle de fevkalfı- faatlerinin mevzuu bahis olduğunu. yt·apıŞmkış kl a ard m~ uçku 1 ır taş - b~nl \,ı . uvvhe ıhıplducu tur. klmab~a 14G2167 kilo P..'"mcrikava 656 304 memleket saat ayarı, 18.05 Milzik! 

. . . Ö 1 .... 1 .. - nitek·m bu devletlerin vaziyeti kav- ır. a a arın a \ e sa a mm e rn - ı e uuı a ı er a e apına ı ır .' , . • . . ' K k - Pi 18 50 MO -
de hır ehemmıyeti vardır_. Ye goru u _1 

• • • • fmda yapraklı üıüm salkımı taşıyan 'büyük Tekropoldur. cKabristan:» ki lıra kıymetmde l,149,433 kılo, Alman- _arışı program ( .) ' · . t b-
yor ki son defa. kreınlın sarayında radıklarını ) azmakta, 'azıf elerı ba- b" D. . " d G 0 . . l k . 1 _ \'a"·a 520 29., lira kıvmetinde 1 milvon zık: Radyo caz orke~trası (Şef. ' d.. . T f" 1 . . b 1 r ır ıyonızos uaşı ır. ene ıvonı - azı, a c eger. . " • - J • ,.. 

9
., K 19 45 

yapılan toplantıda her şeyden evvel şına . onen ıngı ız .~ ır. erının u_ra a . =-<>O- 245,267 kilo, Romanyaya 190,392 lira rahim uzgür), 1 .... 5 o.nuşma, . 
Sovyetler birliğinin iktısadi kalkın - da hır takım yem ıhtıyati t~dbırlere Al C H • h d kıvmetinde 278 324 kilo muhtdif malı- Memleket saat ayarı, a3ans ve mete-
mnsına karar verilmiştir. baş vurulduğunu gördüklerini,. bu ~e- man asusuna apıs ane en sui ve ham m~dde ihraç edilmiştir. oro1oji haberıeri. 20.00 müzik. ç~ 

Alman matbuatı do. son günlerde yanda Yugoslavyanın Rusya. ıle tıc~- • • * !anlar: Reşat Erer, Ruşen Kam, Şe _ 
cenubi şarl Avrupası meselesiyle tek- ret müzakereleri yolundan dıplomatık aıd tah k ık at bırakılanlar Z } k k } içli, Ha!'an Gür, 1 - Okuyan : ){o 
rar ve hararetle meşgul olmağa başla- münasebab ihya cihetine yaııaştığmı, Or a iZ açıran ar zaffer 1lk Ar, 2 - Okuyan: MilzeY' 
mıştır. Volklşer Beobahter ve Börsen Tuna devl<ıtlerinin nehri kontrol için • • • • Tepecikte 15 yaşında Ganime adın- yen Senar. 20.45 Ifonuşma (taribte11 

zeitung gazetel<ıri bu münasebetle Al- anlaştıklarını, Bükreş ve Belgradda Kısmen genışletıldı l Ikı memurun muhake- da bir kızı zorla kaçıran Pınarbaşı sahifeler)' 21.00 MOzik: Seçil1!11f 
manyanın, kendi aleyhin.c olarak müt- yabancılar faaliyeti kontrolünün ar - tzmirin Turan mevkiinde mel\lnu mesine başlandı köyünden Mehm<!d tevkif edilmişti. eserlerden milrekkep program, 21.SO 
tefükler tar~rndan tatbik edilmekte tırıldığını, siyasi vaziyetin sağlamlaş- mıntakıı dahilinde bazı arazi ne ben- ö . . . .. .. . Şimdiye kauar hilviyeUer i meçhul ka- Müzik: Halk san'atkarı Bayram ArP>" 

• • hw r t kt a· w clemış hnpishanesı milduru B. Rı- l b . k d M h d d 21 4 • M" 'k M"th t F n tB" 
olan abluka siyasetıne ge~k aktıf ve gGını ı ~~ve eme e ır. d b t d zin ve petrol depolarının fotograflarını fat füışoğlu ile l>aşgardiyan B. Hamid al n ver·~ 'lia a ~ . Se ~~ ~I yar .ımb c- cı.f d. a •. uzı : ı·t aı· 22e3n0m~f errı . 
gerek pasif bir şekilde iştirak edecek azcıA;, yo.zısıuın sonun a u ~ - çekerk~n tutulan Berlindeki ballı Al- Ö . . . . . len şo or muavını avrı ı e aı a acı ra ın an pıyano resı a ı, . .. .. 

. b' 1 . Al h sabına uy . . • . . zelın muhakemelerıne diln şehrımız Al d 11 h 1 t t 1 . y . . 1 k . h ~ let1 • 
olan her hangi bir devlete karşı en şıd ır erı .. ~,~:; nam ve e - man gazctelerının nskerı muharrırı B. birinci nslive cl!za hakimliğinde başlan hA)k.u l~ •. ca u ~ n~uş \e .ı t~ncı solıgu ze· et saathaynrıT, nhJa?l~t k a b: o • 
detli darbeyi indirmeğe hazır olduğu- gun gocun= ır. Herman I~mgelman hakkındaki whki- . • a ım ıgrne verı mı ve ıs ıcavap a - '"ıraat, s am- a vı a , am ıY 

nu yazru.ımt..a.ı .... ı.... ·ata i inci sorgu hakimliğinde devanı mı~ıı. . . Ö rrndan sonra tevkif olunmuşlar<lır. nukut bor3a ı (fiyat). 22.45 ııJıırı; 
Börsenzeitung gazetesi neşrettiği edilmektedir. Tahkikat bazı noktalar- . tenlyfız ~ahkemkl~s~, kdava1nınt de- ıı spor servi~!. 23.00 ~füzik: Cazbnn 

b. 1.~t~d b"lh p ı varabu··k . ·ı . . mış en zmıre na ını arar aş 1rmış- H . .h ı· (Pi ) 23 25/'>8 30 y k " ...,.şıtl• ır ma M~ e, ı assa o onyaı avnc fi~ • dan genışletı mışb*r. tı. Suç, Ödemiş hapishanesinde bulu- ava gazı ıstı sa 1 artt k. , . ... • arın 1 prob~ 
Finlandiy.anın akıbetlerinden a ın F b .k . . lb I .. -1. h . . ve apanış .. 
dersler sayesinde İngiltere ve Fran- a rı ası ıçın a ngı ız nan bazı ma kum ve mevkufları mü~l- Ilavagnzı fabrıkasında yeni tesısat ----·*----
sanın Balkanlar üzerindeki nufuzla - •• h d. d h ld" Kardeş Iran ve fuarımız <leiumumilikten müsaade almadan ö- ve makinelerle günde 14 bin metre mu en ıs a a ge ı ı · · a k ta ı ~ b' · k .. b h · t"h ı r k t b rının kırılmış olduğunu Wharüz ettir- ~ . . . Aldığımız rnalOmata göre, kardeş l cmış Jnn arma omu · n ıgı ınası ın- ·u avagazı ıs ı 8 n • a a unun an-
mektedir. İstanbul, 4 (Husus~ muhabırımız- İran hilkOmeti, bu seneki fuara, daha şaatıncla çalıştırmak, evlerine bırak- cank yarısı istihlak edilmektedir. 

'lif k-ı- h . . .. Balkan den - Karabük fabrıkalarında çalı- l>ii'-·iik bir paviyon inşası sureti'"•le iş- tırmak. bunlardan Kayaköylü l\Ieh - Fazla :ıboneman temini suretiyle is-
ı' a ~ mu a.rrınne gore, k it ··ı d" b ·· L d. J " a· - ~ · · ~ 

hükumet merkezlerinde olduğu gibi, şdaca ··ah : ~ıu ıen1 ıs: fugşu~ d~n ıka - tirnk cdee_ektir. me ın pptıgı hırsızlıgı gıılemektır. tihlak miktarının on bin metre kübü 
Tilrkiyenin hüktlmet ımrkezinde de, dan şelrımız.~hgedn_ıışl ı:. ım ıye "OaO- Ankaradaki İran bliyük elçisi Bay Mazı:unlar, miidrleiıımumiliğin miisa: geçeceği tahmin olunmaktndır. 

b . ki A d Al a ar ge en •mu en ıs erın sayısı <> Kazemi de ancak bu maksatla gelmiş adesı dışında hareket etmediklerim *----cenu ı şar vrupasın an many d .. ·· 1 • ı · · 
üzerine yapılacak bir taarruz teşebbü- ur. ve yanında şehrimiz İran konsolosu soy emı~ erdır .. Melek .~dında ~enç bır • • .., • • 
sünün yalnız Almanyarun bir anda n olduğu halde evvelki gün fuarı iki saat kndı~ı clı~1lenmış ve dıger şahıtler ge.1- Basın bırlıgı haysıyet 

Bo 
OZOM: 
274 Albnyrak ti. 
G Ôztiirk şir. 
15 P . Klark 

295 
554020 1-2 mahvedici yıldırım darbesiyle muka- E:'On Papen gezmiş ve çok beğenmiştir. m.~dıklerınden muhakeme başka bır divanı 

bel ~ cld kal - . r 1 * gune bırakılmıştır. e gorm e · mıyacagına, aynı za- - Basın birliği izmir mıntakası hay- - - -
manda Balkanlarda sulhun muhafaza- Ankaradan lstanbula ZABITADA * siyet divanı, dün basın birliği mer- 554315 1-2 
siyle yakından alakadar bulunan diğer vardı Ol =w•www Bir taarruz karşısında kezinde toplanarak haysiyet divanı No. 
iki büyük devletin itnlya. ile Sovyet Bıçak ta§ıyormu§ : Biz ve y unanistan riyasetine kız öğretmen okulu direk- 7 9 2:5 
Rusyanın da müdahalesine maruz ka- İstanbul, 4 (Hususi muhabirimiz - Gazi bulvarında Kurtiş oğlu Alinin törü B. Rahmi Balabanı seçmiştir. 8 11 25 
lacağma tam ve kafi surette kanaat den) - Almaııyanın 'l'ürkiye büyük üzerinde bir bıçak bulunmuştur. Bulgarca cZORA:. gazetesinden: * 9 l:J 
gelmiştir. (ANADOLU _ Okuyup elçisi Fon Papen, bugün Ankaradan Bir eve taarruz: N'.evyork: Londradan bildirildiğine ı o 15 7 5 
gülmek için birebir!) Bu itibarla bu şehrimize gelmiştir. Burada üç gün Bayındırda Kurt mahallesinde 0 _ göre Türkiye, bir taarruz vukuunda Vapur gezintisi ıı 18 
devletlerden hiç. birinin Kara.denizden kalacaktır. turan Ramazan oğlu Halid Berk , bütün kuvvet ve kudretiyle Yunanista- lzmir muallimleri yardım sandığı ZA.IIIRE 
VEy n Çanakkale veynhud Tuna nehrin- * ayni mahallede Ali oğlu Hayri Go _ n~n i~dadın~ ~oş~a~·ı tekeffül ettiği- tarafından 25 mayıs gecesi İzmir kör- 860 çm·al buğday 
den müttefiklerin Almanya. aleyhine y 3 un karısına tecavüz maksadiyle ge- nı tekıden bıldırmıştır. fezind.e vapurla bir gezinti tertip edil- 323 çuval fasulye 
istifadeye kalkışmalarına müsaade gOS a vya ce evine girmişse de kadının feryadı Bu husustaki deklarasyon, Atina - miştir. 100 çuval susam 

11 50 1 v 
10 ıo 
11 ıı 

6 ızs 6 sf 
21 21 

15 
6 

ıs 
6 

edecekleri tahmin olunamaz. /ki büyük vapurunu üzerine kaçmıştır. Şikayet üzerine daki Türkiye ateşemiliteri vasıtasiy- * 194 çuval kuru darı 
'.Alınan matbuatının bu tarzdaki neş yakalanmıştır. le şerefine yapılan bir kabul resmi es- 203 balya pamuk 42 

riyatı, Londra siyasi rnehafilinde Al- Fransay a sattı Hıraızlıkl r: nasında Yunan hükumet erkanına tak- Ingiliz ateşesi 
60 50 

manyanın dünya nazarlarını şimalde Paris, 4 (Radyo) - Yugoslavya - fkiçeşmelikte 474 inci sokakta lb- dim olunmuştur. Şehrimizde bulunan ingiltt!re bll- Para Borsası 
cereyan eden bft.diselerden çevirmek nın ıo bin tonluk Marya ve 8 bin ton. rahim oğlu İbrahim, Dr. Bay Osman * · yük elçiliği deniz ateşesi Kapten O. Serbest kurları 

0 için yapılan bir propa.ganda. Kumpa.n- luk kraliçe isimli ticaret gemileri, Yu- özenin fırınından 24 kilo kurşun F d Donnel dlin Ankaray dönmüştür. ı;Z 
1 ak '-~l!'lkk d 1 kted U Ster lin G24 9 ı:.G yası o ar &A: u ·ı e ı me ır. goslav Loit kumparanyası tarafından boru çaldığından tutulmuştur. ar a =11 151.05 14 .v 

İtalyayıı. gelince. Londradaki kanaata Fransız jeneral vapur kumpanyasına Karantinada 102 inci sokakta Ali y ·· h G··ı k' l f k Dolar 9 4.0226 

göre italyanın şimdilik bugüne kadar saWmıştır. Bu vapurlar Fransa ile karısı Fatma ve Bekir karısı Sıdıka, uzme avuzu yapılacak U oparmış ar a at.. Belga 3·939 

ta.kip ettiği harp harici politikasından Afrika limanları arasında asker nak- Mustafa kızı Salihanın evine girerek Bu yıl fuar IIM!vsiminde izmir de ya- Evvelki gece Göztepeue Roma bıın- ~· B. 
:ıynlmıyacağı merkezindedir. Cenubu linde kullanılacaktır. 720 lira para ile bir altın bilezik ve pılacak Balkan yüzme birincilikler i i- kası ikinci mildürü B .• 'Iuzafferin bah- F · F. 
şarki Avrupasındaki sulh havasının bir altın saat çaldıklarından zabıta- çin b~n terbiyesi genci direktörlüg-ü çesine girip gül çalaı'l 14 yaşlarında Peze.tas 

Fl 1.2476 
müttefikler tarafından bulnndınlmak Yeni N e riyat ca tutulmuşlardır. tarafından Kültürparkta nizamı ve Esma Türkan ve Refia Şamlılar adlı : orın 2.954 istenildiği hakkındaki Alman ne'>iriya- Kemerde bir hô.dise: mükemmel bir yüznw havuzu inşa et- iki kız zabıtaca tutulmuştur. Esma 1'- S. 

2
.
7796 tı ise, çok manasız bir iddio. olarak gö- Hilal meydanında Yusuf oğlu Feb~ tirileceğini yazmıştık. 'fürkanın elinde bir demet gül bulun- K. S. 

rülmektedir. Aramak mi, evvelce bir yaralama meselesin- Yüzme havuz ve müştemilatı 50 bin muştur. Refia Şamlılar : * . 
Bir Alman gazetesine Şehrimizde çıkmakta olan bu fikir den nraları nçık olan Yusuf oğlu ö - liraya mal olacaktır. İnşaata derhal - Ben hırsızlıkla ali1kndar değilim. İkinci mıntaka ettıba 

•• ve san'at mecmuasının on ikinci sayısı mer ve Sabit oğlu Hassanı ustura ile başlanacağı için eksiltme i açılmıştır. Esma ise: · 
gore dün çıkını ve mecmua bu suretle bi- yarlamağa teşebbüs etmiş, Hasan da Yüzme havuzunun yanıb:ışnıda seyir- - Evin hanımı, bir kaç gül kop:ır- odasından: . . nıe~ ·· 

c.enubu şarki AYrupası v ziyetini rinci yıı mı idrak etmiştir. kendisini korumak maksadiyle elin- cirler için bir tribün ve yüzgeçler için maklığım için ban:ı mü!!ande etti, fa- Simı:nrlaı·hı ! c>şriki ıne nı ~ ~ ı. 9 bil 
miltalca eden Almnnca Frankfurter Bu nusha da diğerleri gibi kendi hu deki sopa ile Fehmiyi başından ya - soyunma odahm ela inşa edilecektir. kat o sırada evin beyi geldi. bağ1rp ki ~Hlap ve hay. iye+iylt! lelıf\ıu1dııt1 

Çaytuug g:ızetesi, cenubu ~arkideki su iyet ve tezlerini müdafaa eden ya- ralamıştır. Suçlular yakalanmışlar- * çağırmağa başladı ve bizi pnlise tes- olmıyr.ıı ha r·eketlerdc buluııhı.ı1'1etı1 
lngiliz diplomatlarınuı geçenlerde zılar, güzel şiirler, Kemal Bilbaşarın clır. · •• !im etti. Refia da benimle beraberdi. sabit olan lzmirdc lJr. 1\f.u p,ec;j;ıl 
Londradn akdettikleri içtimaa, bu hu- bir hikayesi ve bazı iktibaslarla dolu- Çakı ile yaralamış: Bergama hayvan sergısı fakat polisi görilnce kaçtı, onra yaka- Şevki Umır. Dr. Levi ve D\ r.;tibbil 
.ııusta ingiliz ve Fran 'z başvekilleri dur. Karantinada yeni Turan sokağın- Bergama ehli hayrnn sergisi bugün landı. Dumanın Ankaradıı m.ürH~kı ıczı~r·: 
tarafından yapılan bey!mnta temas ile cARAl\IAK~ gittikçe tekamül eden da l\Iehmed oğlu )f uammer, kira pa- nergamacla açılacaktır. Yiffıyet aygır Demiştir. oclnl::ırı ali v nı h " 1 '·etı~ ·onr'"L ı· 
müttefi.k!criu şiı:nald1? demir, aşat~da bir eser halindedir. Çok uzun yıllar rası meselesinden maliye memuru B. deposu mahsullerinden bir çok seçme Müddeiumumilik. çalınan çiçeğin 1 6 • fayıo; 940 t:."thi dı>U 1 ~~lıe 11 

pctroiO yekdiğeri ne tekabül ettir.erek mesaisinde muvaffak olmasını diler, Kemali çakı ile sol koltuğu nltından hayvanların sergi ;çin Bergamacla top- kıymetini ve kızların ya !arının kü-ı kişer a.) mildd tle icrayı ta 
ik: meseleyi biribirine bağladıklannı, mecmuayı karilerimize tavsiye ede - yaralamıştır. Suçlu kaçtığından ara- landığı h:ıber alınmıştır. İyi derece a- çDkliiğOnü nazan dikkate alarak iki- men olundukları i An <tluıı~r. 10 't 
imal pW.ımun .Almnnlar tarafmdan r.Lı. nıyor. 1 lanlara ikramiye Y~rl.lecektir. in i de arb st bırakmıştır. 5 1 

33.73 

- -~-,..,,..._ -



• ~ Mnyu 1940 PAZAR (ANADOLU) 

Der Tasviri 

,,'.:T~!~!~~ .. ~!~~~:·,._ Almanlarııı, şimdi de Hollandayı iş-
~~2t~=h~~~t~~):~~~~ ~:~:t::i~a::~ ga l edece kle rı· sa··~ vlen ı~ vor 
~~;;:~;~ fatihaları bastırarak yazıya J 'J 

ŞAHll'& ( 3 J 

lngiliz 
Şark orduları 
kumandanlığı 

Londra, 4 (Radyo) - İngiltere 
şark ordulan umum kumandanlığı
na Sir Arsyer Londmurun İngiliz h4 -
lctlmetince tayin edildiği resmen bil -
dirilmiştir. Sir Londmur, ayni za
manda hava mareşalı Miçeyin de ye
rini alacaktır. 

Hollanda ııani eski berber dükkıinıannclıı; Amerika Mussoliniye ~·tidal tavsiqe etti. Mussolini de Akdenizde 
Her seherde lıesmeleıJle açılır ' Napolideki benzin de-
Hazreti Selmani pô.:::.k:;~~=~: SUlhü Sarsmak niyetinde Olmadığını bildirdi polarını naklediyor 

üstadımız. Vaşington, 4 (A.A) - • Havas• rupa işleriyle alakadar görünmemek bütün bitaraf memleketlerde hisse. kanını verecektir. Ayni milşabitle - Paris, 4 (Radyo) - Aınsterdamdaa 
Mı.raını taşıyan levhalar vardır ya, Ruzveltin matbuat mümessillerine istiyen Ruzvelt idaresinin bu arzusu- dilen emniyetsizliği arttırdığı mer - rin zannettiklerine göre, İtalyanın haber veriliyor: 

l'azetede insana bu mısraı hatırlatan vuku bulan beyanatından sonra Ame- nun bu teşebbüsleri zayıflatacağı kezinde olan kanaatlarını saklama_ müdahalesi bu vakayile ayni zaman- Hollanda hükumeti umum1 vazi -
Lir eda sırıtıyor. Muharririn ismi E- rikan mahfillerinde Amerikanın Ro- hatta hiçe indireceği merkezinde - maktadırlar. da vukubulacaktır. Bu hal medeni yeti nazarı dikkate alarak, Napolideki 
Luzziya zade .. Gazetenin ismi de ona ma hükumetine itidal tavsiye ettiği dir. Amerikan efkiln umumiyesi Al _ milletler için gittikçe bUyüyen bir petrol ve benzin depolannı Cavaya 
Uygun. Tasv· · Efk" ve Amerikanın ayni şekilde teşebbüs Amerikan efkarı umumiyesinde ha manların bu sene içinde kati bir neti tehlike teşkil etmektedir. nakletmeğe karar vermiştir. . ırı ar.. , l İ 

B:r ı· t 1 be . d !erde bulunmağa uevam edeceği ka- sıl olan kanaata göre talya müttefik ce elde etmek için bütün gayretleri- Londra, 4 (Radyo) - talyanın Va- p 
ıse a e sıne sor um: . , , . . apa 

T .. Efk" d 1 1. , naatı hükum sürmekt~dır, !er için Akdenizde ve Adriyatikte ni sarf edeceklerine inanmağa mey _ şington sefiri Kolona, Amerika cum-
- as vırı ıır ne eme ; ır. B 1 b b . , ı k 
lI, ti _ 1 . . t unun a era er ıyı haber alan her an pek vahim müşkü atçı arabi- yal bir çok mllşahidler şimdi nisbe - hurreisi Ruzvelti ziyaret ettiğinde, B. Jtal1Ja T 'elı"ahdını resmen 

an_e e gozerını açı: mahfı·ııerde hn"kı"m olan kanaat Ame l k "dd" b. t hl"k t k'I t k t k b" t d H 11 JIK ı· · b" · · t" Y~ ece cı ı ır e ı e eş ı e me - en ya ın ır a i e o andanın isti_ ıusso ının ır mesaıını vermış ır. 

b - B.lmem, dedi, bu zamanda bövle .k d" 1 .. t f d tt 1 t d' 1- . k" kabul e Jecek ir . . • . · rı anın ıp omasısı ara ın an a - e ır. .ası ım anını derpiş eylemektedirler. Mussolini; bu mesajında, italyamn Uı 

E;~ııı:ı ol~cagını zal:ınetmıyorum.. yayı itidale sevketmek için sarfedilen Diğer cihetten kongre azasından Bu hareket Almanlara İngiltereye Akdenizde sulhu bozmak niyetinde ol- Roma, 4 (Radyo) - İtalya veli -
b. ın1 ekı gazeteyi uzattım. Bıraz gayretlerin Mu•solinin sarih bir va- bir çok kimseler Norveçte müttefik - karşı geniş mikyasta hücumlara geç madı"ını bildirmiştir. abdı Prens Omberto ile refikası, pa-
.:ktı dilşU dü . rd • ,, 

' n ve sonra so u · ziyet almasına yaramıyacağı ve Av- !erin uğradığı muvaffakiyetsizliğin mek için yeni üsler tesis etmek im _ zartesi gilnil Papa tarafından res • 
, - Si'Z de bana söyletin, peki •Ebuz- men kabul edilecektir. Vatikanda bıı 

;:~,~,::::,':~~:m·::: Rusya -Romanya Maarif Vekaleti :::.:~~~-::;h•kkmd• h•"hk'•" 
~ı;.,. Bu kadar inkılaplar yaptık, dile lsvİçrede,ki 
d ~kını olan dilğlimleri parçaladık, ~öz- • L h 

duk. Terkipleri yıktık. zadelikıeri hu-Tıcaret mühadelelerinin tanzimi için Haziran devresi imtihan gün· e liler 
k U<ldan kovaladık. Meğer aldanmışız; M b 
ranuna rağmen, hem de gazeteciler a- yakında müzakerelere başlanacak Zerini tesbit ettı· iuı agramlarını ma-
-~sında, •zade> kelimesinin ifade etti- tem içinde kutladılar 
Y.ı eski imtiyaz zihniyetine sahip in- Bükreş, 4 (Radyo) - Romanya hil- ihtiyacı olan iptidai ve yarı ma · Ankara, 4 (Telefonla) - Maarif LiSELERDE: Paris, 4 (Radyo) _ Polonya milli 
•anlar da varmış .. Tilrkçemizde misk kumetinin Moskova nezdindeki tica- mu! maddeler için ileride müşkül Vekfıleti mevcud ve bugün hükilınle:i Lise bitirme imtihanlarına girecek- bayramı isviçrede Polonya kolonisinin 
~~bi, bal gibi •oğlu> kelimesi durur- ret ~te~i -~ük_reşe gelmiş, ticar,~t na- v~zlyette kalmamak maksadiyle ted - yürütülen imtihan talimatnamesine !erin adları 25 mayısta ilan edilecek iştiraki ile matem içinde kutlulanıruş-

ıı, •zade• ye ne hıı.cet? zırı ıle goruşmuştür. Yapıla~ muz,:ke- bırler almıştır. . göre, haziran devresi imtihanlarını 27 mayısta imtihanlara başlanacaktır. tır. Bern şehrinde bir dini iyin yapıl-
~ILharrir makalesinin bir yerinde relerde Sovyet memleketlerınden Ro- Ayrıca Amerıkadan yarı mamul tesbit etmiştir. Lise bitirme imtihanları 27 haziran- · mrntır. 

•dısiplin> kelimesini de beğenmiyor. manyaya dökme demir ve pamuk it- maddelerle dikenli tel mübayaası için Türkiyedeki ortaokullarda dersler da sona erecektir. ' 
ll,uııu •frenkçe> olarak buluyor. Öyle- hali için bir anlaşmaya varılmı~tır. yapılmakta olan müzakereler, iyi bir 23 mayısta kesilecek, 27 mayıs pazar- Lise devlet olgunluk imtihanları fen Fransa -Hollanda 
d;r zahir .. Amma, ayni muharrir •de- İki memleket arasında muntazam safhadadır. tesi günü liselerde bitirme ir.ıt:hanla ve edebiyat gurupları mensuplarınır. .. _ • 
~Okrasi> kelimesine sarılmış; bol bol ticaret mübadelelerinin organizasyo- Sovy.etler birliği ile _Yap_ılan m'.iz.a- nnr. başlanacaktır. 21 haziranda Türkçeden, 24 haziranda 1 ıcaret muza~erelerı 
oııuşuyor. O perhiz ne, bu turşu ne?. nu pek ya~.ı~da ba~h.r~caktır. Roman- kerelerı~ _yalm~da gemşletılmesı ıh,ı- Ortaokullar eleme imtihanları 28 Matematik derslerinden, edebiyat gu- devam edıgor 

0 lfuharrir, eski harflerle çıkardığı ya metaloıısı enstıtüsu Romanyanın mal dahılındedır. mayıs salı günü başhyacak, o gtin rubu felsefe, tarih derslerinden ve fen Paris, 4 (Radyo) -Kontraban 
(:Şıııakalesi?de kuyruğu kıvrılmı~ Türkçe, 29 '."a~ıst~ tabiat, 30 mayıs- gurubu, talebeleri de fizik dersind~ıı. h~kkında Fransa ve Hollanda bil. 
ıın) harfıle cmuknl'> yazmış. :Mü- s k l k •t ta matematık ımt:hanları yapılacak- 26 hazıranda edebıyat gurubu :Wate- kumetleri arasında bir muahedP. im-

(,ltip kelimenin manasını anlamadığı o o teş l a_,. tı 4 haziran salı günü talebeye bildirile- matik, fen gurubu tarih dersleri im- za edilmiştir. Bu anlaşma, geçen yıl 
Çııı şöyle dizmiş: •mukanna'>- Arap- cektir. Eleme imtihanlarının neticeler tihanı 28 haziranda yapılacaktır. İngiltere ve Hollanda arasında imza 
~a değil mi bu, uydur uydur söyle ve cektir. Şehir öğretmen okullarında 31 ma- edilenin aynidir. Ayrıca Hollanda 
az.. • Ortaokullarda sözlü imtihanları 5 yısta sözlü imtihanlara başlanacak, 20 ve Fransa arasında ticaret anla§mas 

tô~n;ira';;:lem;:~:;za"';tn.~karı 300 bin gence yurdu mu afaa için ~~~:·J;eti~r~~ı;'° ol~c"a'~;r~.ı. ~:k~~;.n.ıo imtihnlar bitirilmis ola - müzakereli~ lyap~d:dır. 
, •1'.rakanıı ııermedide bir mevkii bü- •} " h } il• -
~nd_ihraz eylediğinden naşi> vesaire Si a a sarı masını emre ı H B ı · Cuma günü şenlik-
~ı~... Belgrad, 4 (Radyo) - Yugoslav.va-!silaha sarılmağa hazır olmıyan millet- o r e ışa ler a ılacak 

il· ahu, neredeyiz, hangi asırdayız?. da iiç yüz bin azası bulunan Sokol teş-perin mütecavizlere kolayca yem ola- g p İ 
,.'r Çok çamlar bardak oldu, gitti. !n- kilatı, bütün azaya bir beyanname neş-,caklarını bize göstermiştir.• Roma, 4 (Radyo) - talya impa-
""n b ratorluğunun yıldönümilne rasth -
, 8 U satırları okurken gayri ihtiyari rederek vacanı müdafaa için hazır bu- Beyannam.-de lisan muallimleri, tu- •• " • • • • .. ,. .. d k" ,. .. b d 
ı~adakallhillazim .. amin ı. diyecek o- iunmalarını bildirmiştir. Sokol te~ki-ı rist, kab'll'e ve bar artistleri hakkında h ukum etı tenkı d edıyor. Ka hın de ta- yanltonl~muz he · ı ctumaf gdunu ul:kal a 

Yor ,.,_ kal . b" . d . d ·ı· k" d'kk t lbed"l kt "hta t ve a ı anın er ara ın a şen ı er rah ·• =ne ma enın ır yerın e !atının beyannamesınde enı ıyor ı: 1 nazarı ı u ce ı me e ve ı r4 -
1 

kt 
ıi ~etli ve muhterem olduğunu bildi- .son günlerde feci bir çok hadiseler ' ta bulunulmaktadır. dilat yapılacag" ından bahsolunuyor yapı ::8

. :r. •• •• 
lltiı babasının kalp sektesi ile ölü - M h 

Iııunden ba'---d"yo k 1 .. 1 Londra, 4 (Radyo) - Evdenlng Ni- !~çi partisi lideri Major Atıer, ö • U ım goruşme 
lııeııııeket i"""çin 

1

çal~~t ~nun a emı ı e Mı•ı'Tl "'ı ku·· me maçları ytiz gazetesi; •abık harbiye nazırla- niimilzdeki sah günü hükumetten e- Roma 4 (Radyo) - Amerikanın oJ• ,., ıgını yazıyor ve . .. 1 • h t . t k . t· d ld ' 
"lııUna "l"h ı· d b" k . rındaıı Hor Behşa, Duf Koper ve •ası ıza a ıs eme nıye ın e o u - bura ı;efiri Vilyam Filps yarınki hit , sı a e ın e ır as enn şe- . . _ ., • .. 

1 
k . 

. dU•-·ı·~ be t• B k"' Emrerının Norveç harekatında go - gunu •oy er en. pazar tatilini Floransada geçirecek 
~ı• ,,....,., ·~ nze ıyor.. ere ,,. ver- . . . B' , b h t k" b t" . 

" ki ""h"dl '--~· • 1 !tn muvııfakıyet.,ızhklen dolayı ka - - ızım u usus a ı ser es ımız ve bundan istifade ederek Amerikanın 
ılı '""' ı er eueuıyyen susmuş ar- A k d Al l b• '•.., • , .. - h"k" tt h h . ' 

r. l'okea öl" .. bu kil k ll ara a tay genç eı• lriılgine Ve bıneye hucum etmege basladıklarını ve u ume en er zaman esap 1'- papalık nezdindeki f!efiri Miron Tay. 
~e •- umun şe mu aye8€ temek hakkı dak· k"" · b··t·· 

"'Şbihi k · y:ızıyor. n ' 1 mev ıımız, u ıın lor ile umumi vaziyet hakkında mü • 
lııe arşısında kefensız olarak ' d h f •• •• •ld•l b dünyaca maliimdur . . ,, ,, 
. Zardan f 1 H" - ı O d a tınor U mu a lZ gucune yenıı 1 er Muhaliflerden Morison, Çem er - . hım bır goruşme yapacaktır. ı~i·d . ırayıp < a,a · nun a ~ li. ı ·ı h s· s ı n İngiltere hüktlmeti, mesuliyetteıı , . ,, . 
k'" edır> derlerdi .. Gene bu gazet.ede- ayn ı e ava nazırı ır amue o. k k H'tl "b" d'kt t·· h Alakadar mehafıl, bu gorilşmeye 

1 bir te A ka a 4 (Husu i ) Bugün 19 Muhafızgücü _ Altınordu müsaba- ar ve maliye nazırı Sir Con Simonun or ar ve • er gı ı ı a orce a- b" ,.k b" h . t tfed" 1 ~;:b,_ • frikada cBen şöyle idim. Ben n rt d' d " ., -1 b. h re ket edemez.• uyu ır e emmıye a ıyor ar. 
"'"' d mayıs sa yomun a guze r ava kası hemen hemen baştan sonuna ka iyi düşünmeden hareket ettiklerini 

l'ah 1 İm> diye bir nefsin <1.-vamlı ve . 
1 

b 
1 

k ,, ,, d :
11

• k'ı . -
tadilat yapılacağını ve liberallerin ~ışkan ~adhil .1 ~-ı b" •-f da, ka a a ı onun e mı ı ume mu- dar Muhafız~ücüııün hakimiyeti al- ileri sürmekte ve kabineyi ~iddelle Demi~tir. 

riL. ··~ senası ı e uv u ır "" - t A d 0 11 M h f t k"d ı kl d" R d 
,,. "'1 var ,,_ . kald d , sabakaları yapılm1ştır. Ik maç n- tın a geçmiş ve -5 go e u a ız - en • ey eme e ır. oma, 4 (Ra yo) Stefani ajansı, de i•tirakivle bir temerküz kabine•· 
"ı'ı.ı ·· .oen, sen mı 1 şura a · ·· k G ı b·ı·· ·ı İ ' · Al ·· ·· t k ı· 1 · t" Ho Bel"şa kabı"nPde vapılan tadı" t ' · ' 1 

~"' iııı k" tık 1 B" aranın enç er ı ıgi ı e zmırın - gucu a ımı ga ıp ge mış ır. r 1 • - ngiliz kabinesinde bugünlerde bazı teşekkül edeceğini haber vermektedir. 
h ı, ar yanız • ız> varız. t p k D l"t f "d · d .•. · raıııa 

1 
h . . . tay takımları arasında yapılmış, 3-5 slanbulda era ve An ara e - a ın, aı e yerıne zarar , ver ıgıııı 

lıırilıı, . ~"ka;ı~ın e:etı umumı:esı, golle maçı Gençlerbiliği kazanmış- mir;por tal:ımlaı-ı maçıııı 1-2 gol!e kaydederek, azim ve süratle hareket 
fekı..h 18 ı a 1• yenı hayatı, yenı te- tır Altavlılar sayılarından birini pe- Pera takımı kazanmıştır. edecek bir kabinenin teşkilini isti -
1 "ur tarz · kal · · d · ' ' ..1 'rı ı, yenı emı, yenı soya - naltıdan yapmışlardır. . yor. 
•b;~ :tenı ölçüleri ve dilnyaaı ile yalnız =::.:::.::.::.:..:::.::. __ ;_ _______ ...:_.,,....-=------------'--"-'--------------
~~'lam, dıiz> !. ~ ~ ~ n o FA HA"' ö KA a 

~ilm Uzziya oğlu ; yazısında •milste- e;;;;}) ~ U ~ l!::ıJ/ ~ ~ a 

Teb iği 
Namsos açıklarında üç lngiliz ge-

Alman 
lltn ~> neşriyattan da bahsediyor. 

lı<J,_1 u_ kelimeyi lilgatta bulamadım, l •ı • c;' 
neı~-bıı- kelime olabileceğini de zan- ngı lZ. r ransız 
ıi~ ıyorum. Tefsiri olarak siz bu ke

misinin batırıldığını bildiriyor 
donanması Berlin, 4 (Radyo) - Bugünkü res-sara uğrattıkları bildirilmektedir. 

mi tebliğM Alman tayyar Jeriniıı, Stokhalm, 4 (Radyo) - Andal•este 
N ıımsos açıklarımla 8200 tonluk bir Almanların iki büyük şilep tuttukları l'e ne mana verirsiniz? 

ÇiMDiK 

rr Şarki Akdenizde dolaşıyor. Italyan donanması da 

İngiliz kruvazörü ile 12 bin tonluk bir söyleniyor Şileplerin dPmir madeni ile 
nakliye gemisini \'c bir destr(yeri ba- dolu olduğu anlaşılmıştır. 
tırdıkları, diğer bir kruvazörü de ha-P: rransada 

t>, eci bir tren kazası 12 adaya hareket edecekmiş! A .d .. k O 
~·ı:~·e, 4 (Radyo)- Bugün merkezi Londra, 4 (Radyo) - Müttefik do- tiyall tedbirler demokrasilerinin her ki Akdeniz ile Mısır sularında dolaş- rşı U tt 0 
lııuş ~~da. ~~br~,de b!r :r.en kazası ol- naumasıııın büyük bir filo halinde ş~r- hangi ani bir darbeye karşı tama'."_en mak~ct::. .. . .. 
~r. 'r kışı olmuş, 2 .. kişı yaralanmış- ki Akdenizde seyir ederek iskenderıye hazırlandıklarının en büyük dehlı - İkı buyuk ıngıhz zırhlısı daha bek- Hür milletlerin, sonunda daima esir-
~ır<l(J ren, bir köpril altından geçtiği limanına vardığını bildirmişlik. Zırh- diı-. lenmekledir. 

~Zı a küprfi yıkılmış, lokomotif vt lılar, kruvazör ve deslroyerl•,rin hi - Atinadan alınan haberlPre göre, müt Malta ve Cebelüttarıkta da ayrıca leri mag" liip ettiklerini söylüyor 
~nlar raydan çıkmıştır. mayesinde büyük bir süratle hareket tefik kuvvetlerinin Norveçlen çekilme- harp gemileri bulunmaktadır .. 

----------- ederek iskenderiye limanına girmişler- !eri ve büyük deniz filosunun iskende- Roma, 4 (Radyo) - Başta ıurnale Paris, 4 (Radyo) - Amerika se-

N "k Ah dir. Bu giriş es~a~ında selam topu ~i- ri_ye li~anına gelm~si, _At.inada çok iyi d'~talia_ old~ğu hald~ bütün gazeteler, yaha~inden dönen Arşidük Otto, ga-
lizmine örnek lt·şkil edebileceğini 

söylemi~ ve neticede adalet ve hak
kın zaferine 'arsılmaz itimadını tek-li l a le atılmamış, sükunetle hareket edıl- hır tesır husule getırmıştır. müttefıklerın Akdenızde aldıkları ted- zetecılere beyanatta bulunarak, A -

~inkn~ ?.luazzez Poyraz ile gazetemiz miştir. İskend·,riye 4 (Radyo) - Fran- birler etrafında şiddetli makaleler ya- merika federalizmine karşı hayrun - rarhyarnk demiştir ki: 
nu/ıcrarı B. Cemal Gilmilşaya8ın Diğer deniz filolarının da bir kaç sız donanmasının ikinci Akdeniz filo- zıyorlar. lığını beyan etmiş, bir Tuna federa-

<ıh ııı il k d ı · beki kted· il .. b"" ük "k" · ta ı k ·· 3·urnale d'İtaila İtalyan milletinin 'inde eraaimi, dün evlenme daire - g ne a ~r ge '.11esı e~~e. ır. su, çu. u~. ve ı ısı or . oma uz.~- . . . ' .. .. .. . •.... rin A1<denizde aldık l arı tedbirler~ 
- Zira hür in,anlar, sonunda ela -

ima e•irleri mağlup ederler. Arn• -
tUQ'ahl.ır ile diğer esir millı<tln, 

Alman'ar ma,-,lup o:unca derhal ı' -

~a~ıı kalabalık bir davetli huzurunda Müttefık denız kuvvetlerının ısken- re beş ıngılız zırhlısı, yedı kruvazor bu tedbırlere nıçın !uzum goruldügunulmukabil; İtalyanın da, 12 adaya bir 
t~ llııştır. Genç çifte saadetler dile- deriye limanına gelmesi Mısırda bil- bir çok torpido ve tahtelbahirlerden anlamakta güçlük çektiğini yazıy01·. filo göndermei\'e karar Yerdiği Roma 

yük bir alilka uyandırmıştır. Bu ih- mürekkep olan müttefik donanma şar- Faris, 4 (Radyo) - Müttefikle - dan bildiriliyor. ~an oa.Fağ.ııı çe,ke c~klerclir. 
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c 

görmemiştir. Ve İsveç demir madeni 
yolu müttefiklerin ablukaRı altında -

sus 

Bugün matinelerinden itibaren 
Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir mevıu 

içinde emsalsiz bir kahkaha tufanı 
MEŞHUR ÜÇ PALA YRACI SİLAHŞORLAR 

TÜRKÇE SÔZLÜ 

Kraliçanın Elmas arı 
Görülmemiş kahkaha şaheserinde 

Ayrca tabii renkli en son moda. PLA.J elbiseleri filmi .. Mc.tro jurnalde 
en son ve en mühim HARP habE'rlcri 

SEA. rsLAR: 1.30 3,80 5,30 7,30 \'e 9,30 da 
Cumartesi ve Pazar 11,30 da ve hafta arasnda her gün 1,30 da 

UCUZ HALK seansları vardır 

(ANADOJ.U) 

v a o ransız 

-~ 

Makine Tamirhanesi 

Bugün iki büyük Fransız filmi birden 

OYNIYANLAR L UIZ Grace :Moore - Geora-e Thill 1 -
2 T ti B 1" OY,\'IYANLAR - a l e a D. Darrıeux, A. Prejan, L. Baruk 

Ayrıca EKLER JURNAL No. 12 son dünya hidisatı 
Sinemamızdn yapılmakta olan soğuk hava (K.limatizasyon) tesisatı ik

n1al edilerek fns.llyete başlamıştır. Bugünden itibaren tenzilatlı fiyatlar 
Localar 200 • 150, Husus!\'~ 1 inci balkon 30, Salon ve 2 inci 

balkon 20 kuruştur 

Oyun ımatlurı: Tatlı Ilelfi 3, G, 9,15 Luiz 4,15, 7,16, 10,15 de 

gazete e l LebruI 

i LAN 
248 sayılı Dcreköy T. K. kooperatifi 86 sayılı Kemalpaşa T. K. koope~ 

ratifi ile verdiği birleşme kararı, yüksek ticaret vekaleti ve T. C. ziran 
bankası umum müdiirlüğünce tasdik edilmiş olduğundan Dereköy ko0 J>C' 
ratifi hali infisaha girmiştir. Bu kooperatifte hak ve alacak iddiasında 
bulunanların altı ay içinde vesaiki ile kooperatifimize milracaatları nan 
ı:>lunur. 

28 5 12 

T. C. ziraat bankası KemalpaŞa 
ajsnsına bnğlı 86 sayılı J{emal· 

paşa T. K. kooperatüi 
1460 

Bugün Kültürpark Sine 
, İki film birden 

Gençliğin ıevdiği ve takdir etti2-i üç büyük yıldız 
LORETTA l'UXG - DON Alt!ECHE - HENRY 

Tarafından U?msil edilen aşk ve harikalar filmi 

ŞEREF YOLU 
Filminde sizleri şereflere, saadetleı:e garkedccektir 

Ayrıca: KARA AL Y 
Heyecan filmi.. İlaveten Paramunt Jurnalde en son haber!:;,er~~---
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11 • ohenın ı~bu tıcıırd un"ranı ve devrj te>lim muka\•elename~i kı d k t' 1 1 k et k· h"k.. . .. . . . r ırma sure ıy e un yapı aca tır. 
" :tnunumın u ·umlerıne ırore sıcılın 2719 numara~ına kayt ve 2 _ Kırdırmak ·· t· . t ·1 t ta (2rnoo) 1 .. d İlk temı"natı • •dı!d · .. ·ı • 1 ucre ının op u u rı .,,, ıı a ır. 

ııcı ı an o uııur, (1875) liradır. , 
İzmir sicilli ticaret memurluğu 3 - İhalesi 8-5-940 çar~amba günü saat 16 da kapalı zarf usuliyla 

resmi mührü ve yapılacaktır. 

1 F. Tenik imzası 4 - İstekliler ihale günü ihale saatinden bir saat evvel teklif zarfla-

' : Mukav ele • rının Erzurum Lv. amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 
ug.. 5 - Bu İl}e ait ~artnanıe Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da mevcuttur. Her 

,,, un 29-4 -1 !J40 lıin dokuz yüz kırk senesi nisan ayının yirmi doku - gün görülebilir. 23 27 l 5 
~Pazartesi günü •aat on bir sıralarında İzmirde doktor Hulü<i bey 

0 
'nde Kımll~alı hanmda 15 numaralı hususi dairesinde Türkiye 

1 ur_iı-eti kanunlarının lıııh~ettiği selahiyetle vazife gören ben aşa
'0Uhiir Ve imzn•ını ko:rnn izmir üçüncü noteri Süreyya Olcayın 

·~a ıte!en .ahıs ve hil\·i~·etleri kanuni vasıfları haiz olmnkla lıerabe.r 
;...,, ete ehil olduki:ırı :ınlıı.;ılan İzmirde • Bayraklıda Tebeddül so
l da 4 numaralı evde oturan :\fehmed oğlu Ahmed Atılgan Ye fz
~· ~!ısırlı radde•inde yüz ba~ı Hasan ağa sokağında 112 numarad:ı 
ın Faik Eradam nr.m ~~hitlerin tarif ve şahadcllcriyle teayyü:ı 

:~:hliyeti kanuniye ve nizamiyeyi haiz, Marsilya konsolosluğu ta -

1 an tanz;nı edilen ve bir sureti bağlanan vekaletnnme~·~ i~tina -
"'ı~tn.irde Mimar Kema!eildin caddesinde 77 numarada kain BOHOR 
'a :.; unvanlı ticarelh&ne rnhibi BOHOR KOHEN namına bilveka-
4ı '~ket eden İzmirde Keçecilerde Şerefiye sokağında 1 numarah 
\~Oturan Sıılamon Sason (Bensiyonoğlu) ve !zmirde doktoı· Mus -
~ nter caddesinde 5 numarada mukim Bohor Kohen oğlu !sak, B. -
,nden s~bebi ınüracutını sorduğumda müttefikan söz alarak me-
~ e •eı·aiti atiye dairesinde bir mukavelename yazılmasını i•tediler. 
ıt~'da İsim ve adresleri yazılı şahitlerin yanlarında müttefikan söz 
1t1· ınevad ve ~eraili atiye dairesinde bir mukavele akdettiklerini 
~ ıler şöyle ki: 
~·b 1• - I!ay Bohor Kohen izmirde mimar Kemalettin caddesinde 
~ı7.arada kain ve cam, çivi, bakır. kalay ve demir Ye saire mua -

1') '!1Yle iştigal eden tic8ret'ıanesini ve ünvanı ticaretini 30 ııi•nn 
eilrın akşamındaki ticarethanesinin vaziyetini te•bit ed~n biliin. 

\,Yazılı Ye mezkür müe"'esede meYcud bilcümle emval ve eşyası 
rıu .,~ rHt alacak \"e borçlar;yle birlikte (yani biliinçoda yazılı bi-
1 aktif ve pasifi ile ) Bay !sak Kohene işbu muka\•elede yazıtı 
.kda:r~»inde satmış ve bay isak Kohen de o suretle satın almıstır. 
ı: life Bohor Kohen namına müseccel bil• :ı!;imeti farika- \'e 
'l!)ı~akları dahild'r. ve :~hl\ markaları d:ı 1 ı(ohcne devril tem-
"h·Q·ı~t:r. Buııltı..Ln tescili için de lazım gelen muameleleri ifa etmeği 
ı t edQr .. 2 ' • 
cır·._ Satış bedeli, ticn~thanenin 30 nisan 1940 akşamı vaziyetini 
~ı:~ bi!an~o ile Bay Bohor Kohene ait olarak ta,·in ve tesbit edile -
a~İt~ Sermaye ve kar mecmuundan ibaret olacaktır. !~bu ~atı~ bedeli 
-~ ,;n 1960 de ilk taksili verilmek ve müteakip taksitleri işbu tarihi 
'( v en her kli.nunevvel ve haziran ayları iptidalarında tediye edi
·~e .. tamamı on sene zıırfında itfa olunmak üzere yirmi mii:ıavi 

~. 3 Od"n~ektir. 
·ıe·-.... Alaiaı:ada 1mayıs1940 tarihinde mevcud olan bilcümle em
ı14~era. ve bilumum evrak ve defatir Bay !sak Kohen tarafından 
~l~ı .~<lılmiş olup tıilôfı i~bu tarihten itibaren bir ay zarfında yazı 
ı,~ ~lmediiii takdirde b!fançt.C:ı yıızılı a~tifin tamamı Ba~· ı,aıc 
,(,_arafından doıiru olarak bulunmuş ve tesellüm edilmiş ad olu
ıı "'· •\ 
1a~ 1 :- Bay Bohor Kolıen birine; maddede yazılı ticarethanesini 
~ .. icaretiyle birlikte denü temlik etmiş olduğu cihetle Bay !sak 
.~\ lıOHOR KOHE~ HALEFİ !sak B. KOHE~) unvanı ticari~i 
l'rt,,~'lı~mak hakkını haiz olacaktır. !sak Kohen işbu unvanı de

~li•t hakkını haiz ol:ıc:ıktır. 
'4 t/~ başka bir diyecekleri olmadıjiını söylediler ve sözlerini bi -
~~e erilen bu takriri tıer yeminli noter bir nusha olarak tanzim 

itı. ı\ llıuhteviyatını J(endilerine yüksek sesle okudum ve mealin; an
~~1 tıularının tamamen istedikleri gibi yazıldığını tasdik etmelel'i 

d1l bıı mukavelename aşağmnı hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
ııı Y!\z kırk yılı Nisan ayının yirmi dokuzuncu pazartesi gUnil 

l.iııı. 29-4-940. 
~h: ·t: İmzaları . . tin 

··r: İmzaları . 

·~jl,1 

'ıQı ~a:.-ı. 14664 

Noter: T. C. İzmir ilçüncü natt"ri 
Süreyya Olcay resmi 
mü hrü ve imzası 

~av1 
~ . 

1 e~UkavcJenaMe ~uretinin dairede saklı 29-4-940 tarih ve 14534 
~~, a~ ı]ı a~lma llJ'l!'Un olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk yılı 
·~. ının ıkiııci perşembe gilnil. 2-5-1940 

2 Mayıs 1940 
Otuz kuruşluk damga pulu 
İzmir üçüncil noteri resmi mührü 

lillsusi Vekal~;~:;i;zası okunamadı 
~•ıı:~o seneJi mart a~·ınm yirmi yedinci çarşamba günü Türk va
~a~. hlıd.an :\Inı-s;lyada .Hue Paradi..ı> de 308 numarada oturan 

1ıru 1 ~VıYeti vekl\letname altındaki imza sahibi kim•elerin tarifi 
·n· 1'e kanuni chliveti haiz bulunan BOHOR KOHEN Marsil'-'a 

t "'U O .. • . .J 

~.t, ~luıı·ına müracaat ederek şahit sıfatiyle hazır bulunan 
~·~ l't;lıdaşı E. Aktürk ıle Fransız tebeasından Borelli huzurunda 
ı~~, ~e 1 '.'kiı-e Cu101huriyeti Ma~ilya başkonsolo•u muvaceh esinde 
: l(Ol{am ile İzrnirde Mimar Kemalettin caddesinde 77 No. ve BO
t! ve ,~~ Unvanı ticarbi altında cam, çivi. kala~·. bakır demir nıua 
.' lıı~v «ıı·e ticaretiyle müştegil müessese>inde 30 nisan 19-10 tari -
~ '!Q hcud b!lumuın emval, emtea, eşya Ye her türlü alacakları ve 
~ 'lır;,. 1akl~rır.ı mezkur milesı<esenin o tarihteki bilumum borç ve 

•e,ı'.Lı"Iikte yani füarethanesin;n 30 nisan 1940 tarihindek; va. 
Ilı tl;ıt ile bilançoda yazılı aktif ve pasifini ve kendi•ine ait 

t ·~ı. ~:r'et; farika ve m:.rkaları ticarethanesinin unvanı ticari<İ 
't•r ' 1 •diği bı·del ve ~ıırtlar dahilinde oğlu İzmirde doktor M'ls 

~ f· b/Udde•in·Je oturan f"ak Kohen'e satm:ığı ve bu satışın icap 
~~ı·a U!lııım teııril, il:in, mukavelename, evrak ve •aiı·eyi tanzim 

'. 'r se:~lh~sıl yukarda yaı.:ılı hususların ifa ve ikmali ;çin icap 
'~ ıı; 1 'aıını:ı~a 1zmiı·de mukitn Beıısiyon oğlu Salamon Sasonu 

• ~hkur olurak vekili mutlak na•p ve tayin eylediğini beyan 
•v~ "YO'ıltt tnı·afııudan bir vekllet senedi tanzimini talep eyle

' llıeı~"leme i ilzerine i~bu vekalet senedi tarafımdan yevm ve 
ltıuv Ord~ binat ve lıir nüshu olarak takrir ve tanzim ve h:ı-

, 'ı •ra~<'hesir.de ulenen ve cerheu kıraat ve maali takrir ve tef -
; ~. ~a~;/nazmununun ıkrar ve talebi vakıa mutabık olduğu mü

·~o~!!oJ •er tkı ufınd:.ııı ·krar ve tasdik olunduktan sonra ziri ben 
"•r- :.'t. tnüvı:kkil ,.ı. ~ahit'.er tarafından imza edildi. 

"rs,l;-adıı Sv63 Av.:uue Pradı>da mukim E . AktUrk lm • 

lznıit lcmzıı;ı aıııiıliıii ,-ııtı;ı alma koıııisyo111nıdan: 
1 - Erzurum kor nakliye taburu 936 şevrole otoları için 246 parça 

rnalze:nı> açık c·ks;ıtme u"ulüne tevfikan salın alınacaktır. 
2 - İhaleleri 13 ::iı9-!0 prr~enıb.i günü saat 16 da yapılacaktır. 
3 - Toplu tutarı 10 bin lirn ilk teminatı 750 liradır . 
4 - İsteklilerin ihale gün Ye saatında Erzurum levazım amirlii'i sa-

tııı ~ima k~m".,yonunrr müracaatları. 3 6 9 12 

lznıi1· lrrrt::1n1 rrnıiı liği ,•:ntın olına ko1nit'fyonundan: 

1 - İzmir müsfahk~m me\·ki birlikleri için pazarlıkla hizmet hayva
ııı satın• alınacaktır. Talip~rin her gün öğleden sonra saat on 
beşten itibaren komisrona müracaatları. 30 3 6 9 

lzmir let'l'Zıııı amirliği ~atın alma komiysorıuıtdan: 
Miktarı 
K:ı,, 

20-00 Kuru fasulya 
2000 l\Iakarna 
20(>0 Patates 
1000 K. Soğan 

50 Çay 
700 Sadeyağı 

l 

2 

İzmir tayyare birlikleri için yukarıda cins ve miktarları yazılı 
altı kalem oruok ayrı ayrı pazarlıkla salın alınacaktır. 
Taliplerin pm:arlık günü olad G mayıs 940 pazartesi günü saat 
on beşte numuneleri ile birlikte kışlada izmir levazım amirliği 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

l:ıni,. lel·a:ıın cın1iıliii1 :;:r1fuı nlnıa komisyonu11dan: 
l - Tophane levıızım e~ya teçhizat anbarının tamiriyle eski Feyzi

·"" mektebi hin:ı'1nın inşa ve tamiı·inin 10 m~yıs 940 cmua gilnü 
sanı 14 te Tophar.ede istanbul levazım amirliği s::ıtın alma ko· 
misyonunda pazar !ıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Ke~if lıedeli 2.'1579 lira 60 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. 
4 Kc~if ve ~~rtname•i komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile belli sa:ıtta komisyona müra-

caatları. 5 7 

hmir le1'a:ın amirliği .•allll alına komisyon:ıırulan: 
l Sekiz yüz •eksen sekiz aded sedye satın alınacaktır. 

Müteahhit n:ır.1 ve hesabına açık ehiltmesi 22 mayıs 940 çar
şamba günü .•a:ıt 14,30 da tophanede istanbul leva.zım amirliği 
salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Tahmin bedeli l 776 liradır. 

3 - İlk tem:nalı 1332 limdır. 
4 - Şartn:ıme,o; i Ye ııüumunesi komisyonda görülür. 
5 - lsleklilerin kununi vesikalariyle belli saatta komisyona gelme-

!eri. 5 11 16 21 

lwıir lı vnzı1oı an•irliiii satw alına komisyonıından: 
1 İkı bin ::ıded >«?dye müteahhidin nam ve hesabına alınacaktır. 
2 - Açık ek,;iltme>i 22 5 940 çarşamba günü saat on dörtte topha-

3 
4 
5 
6 

ııeıle İstanbul lernzım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 40 bin liradır. 

İlk teminatı 3 bin liradır. 
Şartname ve ıııımLıne•i komisyonda görülür. 
İsteklilerin kamın: vesikaları ile belli saatta 
meleri. 5 11 16 20 

komis~·ona gel -
1538 

Akhi sar be 
1

e diye reisliğinden: 
l - Haziran 940 iptidasından Mayıs 941 sonuna kadar bir sene için 

memleketin umumi temizlik işleri kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 - Bedeli muhammeni 9000 liradır. 

S - !hale 16 mayıs 940 perşembe günil saat 15 te yapılacağından ka
palı zarfların bir saat ev\·el Yerilmiş olması meşruttur. 

4 - Kapalı zarfların 2•HJO sayılı kanuna uygun olarak verilmesi la
zımdır. 'falsiliit almak istiyenlerin Akhisar belediyesine müra-
caat etmeleri ilan olunur. 23 27 ı 5 1414 

Akhisar Belediqesinden: 
AkhiMrın muhtelif yerlerinde yaptırılacak dö~eme ve beton yol inşa-

1arı kapnlı znrf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bedeli keşfi 16304 liralık olan bu işin şartname keşif ve evrakı s:ıi

resi bcle~iye dairesinde her gün görülebilir. Bu gibi işleri yapanların iha
le gilnil olan 9 15/ 940 perşembe günü saat on beşte ihale kanunundaki ta
rifat dairesinde müracaat ve bu gibi işleri yaptıklarına dair resmi vesi
kaların ve diğer evrakların kapalı zarfa lef etmeleri ve yüzde 7,5 teminat 
akçaları ile nıüraCBatl:ırı ilan olunur. 30 2 5 8 1476 

l sfanbul belediyesinden: 
Yeniden inşa edil,,cck telefon şebekleri için lüzumu olan 2680 aded 

ahşııp direk kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 23140 lira ve ilk teminatı 1735 lil'a ı;o kuru~tıır. Şartname 

zr.lııt mııamt>lıit mildlirlüf(il kıı!eminde görülecektir. İhale 17 5 '940 cuma 
gü,ıü s:.ıat on Jıeşıe daimi encüm~nde yapılacaktır. 

Tnliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları v~ 940 yılına aıt tica
rPt oda.ı vesil;aları ile 2-190 numaralı kanunun tarifatı ~evredinde hazır
lı\·acaklnrı teklif mektupbrıııı ihale günil saat on dörde kadar daimi en-
cümene vermeleri. 2 G 10 14 351611512 

zası. 

Şahitler: 3 Rue Bugue•clin de mukim j. Borelli imzası. 
ll!üekkil: ~08 Rue Paradis de mukim Bohor Kohen imzası. 
l\1arsilya konsolosu vekili iınza.ı . 
1·esmi mühür T . C. llh.r;dlyn baş konsolosluğu. 
23-3-940 lnıilıind..ı bı.~konsolo• uğumuzda yapılan husus! vekiıletn:ı-

menin aslına mutabık surettir. 
27-3-940 

l\Iarsilya konsolos vekili imzası ve resmi mühür. 
No. 303·3. 
İşb u suret noter k~ııcnunun 41 inci maddesine teYfikan çıkarılmıştır. 

T. C. İzmir üçüncü noteri 

- Silreyya Olcay r esmi mührü 

İzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mmtakalarda kUkiirt satlfl 
Ziraat bankal şube ve aja.ıılanıtca bizaJ.al"llltla ya. 

arı zıh fıatlerle yap1lacald:ır . .. ,l . 

İzmire lıağlı, Karşıyaka, Bornova, BucR, St'1diköy, TQrbalr,,Ihca, B~ 
yaka, Balçova, Yenikaletimarı bağcıları ihtiyaçları olan kükürtlerini.şir
ketin (lzmirde kapah yemi§ çarım No. 41 ) sube~indeD bedeli ıımka 
bilinde alacakları kağıtla Daraiaç T•t iskeledeki Af'diyede tesellüm 
ed~eeklerdir. 1 

Küçük bağcılar 4 torbaya kadar olan ihtiyaçlarını kttrtt yemıişçilerde 
tedarik edilen ardiyeden alacaklardır. 

D ikkaf . İkinci ~ıı~r .. kal d'.rıl~ış C>lduiundan bağeı .ol.Jlll. 
• yanlara kukurt verılmıyecektir. ı 

Dağcıların alacakları kükürtler gösterilen mahallerden başka !yerlerde 
satılamıyacağ'ından aldanmamaları lazımdır. 

Satış Satış fiati 
l\Iıntakaları Yerli ~ Ecnebi 

Alaşeh;r 

Akhisar 
Aydın 

Ayvalık 

Balıkesir 

Bandırma 

Bayındır 

Bergama 
BıırhaniJI!! 

Çanakkale 
Çeşme 

Edremit 
Gebze 
Gelibolu 
Gemlik 
Geyve 
İstanbul 
İzmit 
Karaburun 
Karamürsel 
Kemalpaşa 

Kırkağaç 

Kuşadası 

Lapseki 
ll!anisa 
:Menemen 
Nazilli 
Salihli 
Seferihisar 

z. B. 497 
> > 495 
> > 500 
> > 510 
> > 505 
> > 515 
> <:> 490 
> > 51E'· 
> > 510 
> > 515 
> > 505 
> > 510 
> > 535 
> > 515 
> > 515 
> > 525 
> > 520 
> > 530 
> > 500 
> > 530 
> c 490 
> c 495 
> > 500 
> > 515 
> > 487 
> > 487 
> > 500 
> > 495 
> > 495 

... .. } 

~ 

• , 

537 
535 
HO 
550 
545 
555 
630 
555 
555 
555 
545 
550 
575 
555 
555 
.565 
560 
570 
540 
670 
530 
535 
540 
555 
527 
527 

540 
555 
535 

Sarayköy > > 500 •• 540 ..... 
Şarköy > > 515 555 
Tire > > 490 580 

· Tekirdağ > > 515 .,...,i 555 
Turgutlu > > 490 530 
* la > > 490 , 530 
Ödemiş > > 495 535 
Kükiirtlerimiz kurşun mühürlü (50) ~er kiloluk torbalarda'lsatılığa çı-

karılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada( Da niel Criffi'tlo)labura
tuvarında yapılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 99,51 safiY111tte olduğu 
anla9ılmıştır. ı 

Kükürtlerimiz son derece faydalı hassaları haiz muzır maddelerden 
tamamiyle ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

Satış 

No. 

456 

457 

45b 

459 

460 

461 

-462 

463 

464 

465 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Slrketi 

lzmir Defterdarlığından: = 
M"harrıımın B. 

Birinci Tepecik l\L 1232 N. dar sokak 255,45 :\1. M. ,• 
1. 2 N. taj arsa 
Birinci tepecik M. 1209 NevkUşat sokak 70 M. M. 
11 N. tai arsa 
Oğuzlnr M. 1254 Elvan sokak 232,50 :it!. M. 412 
N . tai ar!a 
Birinci Tepecik M. 1241 Hamam sokak 117,26 M. JIL 
17/ 1 N. taj arsa 
Birinci Tepecik M. 1206 celadet ç. sokak 86 M. M. 
16 N. taj arsa 
İkinci Tepecik M. 1144 beşaret sokak, 93,37 M. M. 
32'1 N. taj arsa 
nirinc: Aziziye M. 1100 Mescit sokak 42 !11. M. 17 
N. taj arsa 
Birinci Tepecik M . 1229 Gelincik sokak 83,12 M. M. 
20 N. taj arsu 
Birinci Tepecik lif. 1209 Nevkilşat sokak 63,70 :M. JII. 
13 N. taj ar~:ı 
Birinci Tepecik 111. 1213 Meydan sokak 69,02 M. M. 
92 N. taj arsa 

1226 çınarlı 17 

' 

Lira Kr. 

127 73 

28 

813 75 

117 26 

51 60 

46 68 

42 00 

41 56 

28 25 

35 42 

466 Birinci tepecik 111 . 1221 çeşme sokak 119,90 M. M, 10/1 
N. tai arsa 83 93 

467 Birinci Teopecik M. 1228 Mektep sokak 194,75 M. M. 
22 :N. taj arsn 116 85 

468 Biriııri tepecik l\l. 1145 Mücedı..ct sokak 108,95 M. M. 
2 N. taj arsa 66 25 

469 Birinci tepecik l\I. 1213 Meydan sokak 63,12 }!. M. 
!lG N. laj ar•a 31 87 

470 Birinci lı>pecik l\I. 1202 İzmir bahçe so. 23,84 JII. l\I. 
2 l N. taj ar,;a 9 54 

471 Birincı Tepecik M. 1210 Kerem sokak 160,06 M. M. 
34 N. tuj ar•a 112 05 

472 ikinci tepecik M. 1160 Beşaret sokak 91,51 :\I. l\t. 
57 59 ~- laj arsa 36 60 

473 Birinci tt1ıecik :11. 1145 miiceılılet sokuk 46,58 :\1. M. 
2 2 N. taj ar.a 29 15 

616 (Kıınıyuka Altt)'bey eski Süre;·ya reni iklı.ad sokak 
(10 laj numaralı hmıe 50 00 

617 Göztep;: Aygöz soknğııııla 8 10 numaralı hane 100 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ,.e a~ık arttırma 

usul'.l'le ~2-4-!140 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzıı)·eJeye konul
muştuı. 1h<deleri !l-5-940 tarihinde (per~enıb~) gtlnii soai 14 de milli em-
1ak müdiirli\ğünde yapıl:ıcP.ktır. Talipler•n muhammen bedelleri ÜZ€rin
cien yüzde 7.il depozito nkçe~:ni yatırarak ye,·mi mf'zkCırda n·ıilli enı!fık 
müdürlU:lünde topl3nacak salış komisyonuna müracaatları i't.n olunur. 



Açık artırma ile paraya çenHecck 
gayri menkuJOn ne olduğu. (Tarla) 
Gayri menkulün bulunduğu mevki. 
Ala.çatının yeni mecidiye mahaIIesi
nin köy civarı mevkiinde (240 lka 
.kıymetinde Çeşme tapu dairesinin 
(57) cilt ve (7) sahifesinde ve (6) 
numarasında kayıdiı altı dönüm bir 
kıta tarhı (230) borçdan dolayı a -
çık artırmaya çıkarılmıştır. 

Artırmanın yapılacağı yer Çeşme 

hükumet konnğıııda icra dairesidir. 
Birinci artırma 81-6-940 cuma günU 
saat 14 de talip zuhur etmediği tak
dirde ikinci artırmanın on beş gün 
temdid edilmekle yani 15-6-940 cu
martesi günü sttat (li) da ayni yer
de icra edileceğini. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 20-5-94-0 tarihinden itiba. 
rC'n (251) ile Çe~me icra dairellinln 
muayyen numarasında herkesin gö -
rebilmesi için açıktır ilanda yazılı o
Janlardnn fazla malUmat almak isti 
yenler iş bu şartnameye ve (251) 
dosya rumarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer allikndarların ve irtifak hakkı 
snhiplcrinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı işbu ilan tari -
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı miisbitelcriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin pa:rlaşma . 
sından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş 
tirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu mal O mat almış' 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa
tış istiyen alacağına ruchanı olan di
rer alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 beş gün 
daha temdid ve 15 ci günü ayni saat
te yapılacak artırmada, bedeli satış 

istiyenin alacağına rilcham olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklan mecmu
undan fazlaya çıkmak şartiyle, en 
cok artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale yapıla· 
mnz ~e satış talebi düşer. 

'6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mlıhlet içinde parayı vermezse ihale 
karım fcsholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kim
se arzetmiş olduğu bedelle almağa 
rnzı olursa ona, razı olmaz veya bu
lunmazsa hemen on beş gün mOddet
Je artırmaya çıkarılıp en ~ok artıra
na :hale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 6 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar· 
lar ayrıca hükme hacet kalmaksı -
zm mcmuriyetimizre alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Gayri menkul yukarıda gösterilen 
31-6-940 ve 16-6-940 tarihlerde Çeş.. 
ıne icra memurluğu dairesinde işbu 
ilan \'C gösterilen artırma şartname
si dairesinde satılacağı ilan olunur. 

67 

232 

232 

137 

237 

> 

176 

196 

156 

19 

37 

17.1 

61 

176 

53 

53 

53 

53 

198 

Ahmed kızı Ayiıfeerin 

c Osm&n oiiu molla M~lnnet 

c Osman ottu molla Menmet 

Ulucak Paşa Halil O. Rüştü 

c 

> 

> 

> 

, 

Mehmed çavuş oğlu Halil 
İbrahim ve Bekir 

> > 

Salih O. Ali onbaşı 

Cirit oğlu Mehmed 

Musa O. Hüseyi.B 

Halil beyli Bekir kızı Rukiye 

Ören 

> 

Evci 

Sadık oğlu Haluk 

Hacı Çakırın Abdullah oğ
lu Mehmed 

K. P. Hasan oğlu Hakkı 
Yurtl.nk 

> Hasan O. Kavaı:;aki İb 
rahim 

> Nebi oğlu Hafiz Halil 

> Nebi oğlu Hafiz Halil 

> Nebi oilu Hafiz Halit 

> Nebi oğlu Hafi~ Halil 

> Halil İbrahimin }!ehmed . 

I-ğ··nden: 
Tahmin bed<>li 37251 lira 20 kuruş olan 133040 kilo hamızı azot İstan

bul tophane salı pazarında askeri fabrikalar yollama müdürlüğündeki 
ııatın nlma komisyonunda 171 5/940 cuma günü saat on dörtte pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

1ste!diler rnu\·2kk:ıt teminat olan 2793 lira 84 kuruşu ~r hangi bir 
mal rnildilrlüğlim: yatırarak ala~,klnrı makbuzları ile birlikte 2490 sayılı 
kanunun 2 \·e iiçlincil maddelerindeki vesaiki ha.milen mezkur gün ve ııa
ntta komisyonda bulunmaları. Şartname her glin komisyonda görü -
l<>bilir. 5 9 12 1532 

Ara palanı · Bai 6203-25 

Külcük 2757 

Arapalnı Bai 9190 

Köy civan Tarla 73S7 

Kaval oğlu Bağ' halen 1.H 5623 
namı diğer zeytinlik 
bayram kuyu 

Tahtacı içi 
namı diğer 

Amentu tepesi 

> 

Ulu Suluk Bağ 

İzmir yolu 

Çamlı kuyu 

Killik 

Kara~uluk 

Kuzeyer 

ÇayırUtr 

Köy civarı 

Soğukpınar. 

KUplnoe 

Çınaraltı 

namı diğer 

Kul~kdede 
Öteyaka 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>· 

> 

zeytinlik 

6433 

1. H. 3785 

6433 

68929 

9.H.904 

l.H.1028 

8271 

3676 . 

13785 

10109 

919 

1898 

5514 

33084 

A khisar belediyesinden: 

1 

ı - Bedeli muhamml.'!ni 
0

7750 lira olmak üz... re 300 metrelik rekorlu· 
·hort ımun uçık ci:~iltmc suretiyle mükıyaasına karar veril -
miştir. 

2 - İhale 25/5/040 pazartesi ~riinü sRat on beşle ih:ıle olunacaktır. 
3 - lstcklilcriıı her gün Akhi .. ..ıı· b.:ıl~diye ·kalemine müracant et-

meleri ::an ohınur. ö ~) 12 16 156.3 

~, anisa afia müdürlüğünden: --------~~---=-------~~~--· Buca Belediye reisliğinden: D ·rem:zde i"tihck.m edilmek Uzere b:r Fransızca t~rcilmanına ihti-
~ nı: v rdır. A vdıı 1,...ıO :irsı iicri!t ,·erilecektir. . ~ 

t •ı kl:l r in ve ik !arı He birlikte mildurlüğünıiüe rnüraca:ıtJ::m ılan 
o!unuı·. 6 7 

. .. 
' 

_,_..,..., - ~ - - ,. - --

Elli lira iicreti nıal;tua .it' Buca belediyesi mezbaha baytarlığı mun
hxldir. Talip ol~nhırı:ı .~l.I:l olan vesikalariyle birlikte miiracaatınn 
iliin olunur. 1 5 14!>5 

N E V - Y O R K tÇİN 

Olıvier r1e :oürekciJ· 
LlMlTED 

VAPUR ACE'NT ASI 
Ati.ürk cadde:ıi Reea bina•1 

Tel. 2443 . çİ1' 
Londra ve Llverpol hat!al'1 \,r· 

P . .h. .. 'Y'al' 
ıvsanın ı tıyacma gore 
larJmız aefer yapacaklaı·dıt• 

Kiralık soğuk hava depoları 
ve üzüm tarım satış kO" 

~ 

l L A N ·r1e:· 
:}40 snyıh aşağıkızılca tarım kre<li kooperatifi kooperatifimizle ~.1 J1lı.I' 

me karan vermiş v~ keyfiyet 2836 sayılı kanun ana nrnkavelensrne:Jtıırıı· 
cibince T. C. z:raat bankası umum müdürlüğü ile ticaret vekal~:~ ,•e ıı· 
fından tasdik eclilmış olduğundan kooperatifin h~ıli infis:ıha girdl!C~·~b;te
lacaklıların ilan turihinden itihaıen en a:z altı ny içinde evrakı rrıu- jll'll 

. l" uJllU <öiyle Lirlikte müı·,,caut edeı·ek alucaklal'ırıı tevsik eylemelerı uz 
olunur. 

ıp:ıŞ!l 
T C "ı'raat bankası Kewn 

• • " r kıırı• 
ajansına bağlı 339 sayılı ) u·f 
kızılca tarım kredi kooperatı 1 

28 5 12 14:>9 

ALSANCAK 
lıtaayonu l<ftr11mndl'I Yeni Açılao 

EGE 
HtPS U .. f f-1·-:r S f n f-,.:v...,"' q İ 
Salıibi: D()KTOR Of>l-'R.1TÔR 

ADIL BİR 
!Ter ş-ı,TJeye ait ltasfalaı· kabııl ue nıii

tehasın.1Siuı ~ taı·afmcc'.'ı tt davi edilir. 

Müessesede her zaman 

1~d~ok~t~o~r~b~u~lu~lu;r~·~T~e~l.~2;9~1~8~ı:umımıe111m~~~~ 


