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Skajeral~ta Müthiş Deniz Harbi Oluyor 
200 PAR A DONA MA VE 1500 D 
TAYYARE i iDD TLi HARBE TUTUŞT 
lngiliz dona ması, Coetborg açıklarında on Alm 
gemisini daha batırdı. Harp bütün şiddetiyle devam 
Alman donanması, T ahtelbahirlerin himayesi altında bulunduğu yerden mukabele 

kör/ ezini abluka etmekte 
etmekte 

berdevam 
v 

denize açılamamaK..tadır. 

NORVEÇ 
SUiKASDI 

lngiliz donanması, Oslo 

nda'da 

!
cenubunda Hallav açı'klannda bu sa- DEM• 
bah saat üçe dokru şiddetli infilaklar 1 
'şidilmiştir. Bayrağı meçhul bir gemi-
nin Hallav açıklarında battığı tahmin 
~lunmaktadır. 

H RB 
Stokholrn, 11 (A.A.) - Röyter A- p l 

ian.sı Antares adındaki 2,593 ton hac- O 
nindeki Alman nakliye gemisin1n ls-
;eçin garp sahilleri açıklarında bat-
nış olduğunu bildirmektedir. 

Reyno, Parlamentoda harp hak
kında beyanatta bulundu 

İçindekilerden sağ kalanlardan 34 
1{İŞİ l.,yaekilde karaya çıkmışlardır. 

Bunlar, g<ıminin bir mayine çarpmış 
'lduğunu söylemişlerdir. 

Stokholmı, 11 (A.A.) - Buraya ze.. 
en kat'i ma!Gmata göre, Alman harp 
ve nakliyP yP.milerinden şimdiye kadar 

-Devamı 4 üncü sahifede -

r-----------------""\ 
YARIN 

l\bdülhak Hamid için ts 
tan bul da ihtifal yapılaca 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Ab-
dülhak Hamidin öldüğü günün yıl-
dönümü münasebetiyle önümüzde
ki Cumartesi günü ihtifal yapıla
caktır. 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü-
cel, Maarif Vekaletince yaptınlan 
mezarında bir hitabe irad etmek 
üzere bugün Ankııradan şehrimi
ze gelmiştir. 

Pol Rayno 
Paris, 11 (Radyo) - Bugün parla- de şimdiye kadar 22 geminin batınldı. 

mentoda beyanatta bulunan başvekil ğını, bunlardan on sekizinin Alman-
' Pol Reyno, cereyan eden deniz harbin- -Devamı 3 ncü ,,.hi!ed .. _ 

Norveç, mütecavize karş1 
müttefikler safında yeraldı 

Almanlarla Norveçliler arasında harp başladı. 
Norveçliler Hamarı istirdad ettiler 
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Türk- lngı l~ADYO] 
BUGONKO PROGRAM 

12,30 program ve memleket •aat a-

l • yarı, 12,35 ajans ve meteoroloji h .. 
Dostlug"' u etrafında 1 .:giiterenin An.. ş h ı d d .. ..,.. . k l""b .. herler!, 12,50 müzik: Muhtelif şar-

e ı•r mec ı~sı•n e un .l el. lS U U U kılar (Pi.) 13,30 14.00 müzik: Ka· 
kara sefiri mesa1· verdi Bina inşaatt bitti, ha- rışık müzik (Pi.), 18,00 }H'Oirıım V& 

k 
memleket saat ayarı, 18,05 müzikı 

Lonılra, 11 (Raılyo) - Sefirler n.torlngu i<;in çok yük3ek ve loymetli- geçen mu•• za ere zır/ıklar ilerliyor Karışık halk türküleri. 18,55 serbest 
konferan•t müna,elıetiyle burada bu- cfu'. Ktiltürparkla yeni tenis klübü inşaatı saat, 19,10 memleket saat ayan, a-
lunan Britanyanrn Ankara büyük elçi- Ankııraya clönmt'ğ.İ ve memleketim- ikmal edilmiş, mefruşat ve mobilye. jans ve meteoroloji haberleri, 19,30 
si~ r Hugen en: B. B. C. raılyo mer- de Türk do>"llutıına karşı gtisterllen' d }} 

1 
k sinin hazırlanma•ma başlanmıştır. konuşma (milli kahran.anlık menlti· 

k.,zi va ıta~lyle Türk milletine lıiı· ıne- aimiyeti ızlı.ı.r ed.ıbilnı<:k fıı-ı1a.tını ~a· Otobüs tarif esin e sivi ere uruş Tenis kulübü 1 mayıs saat 17 deme- beleri), 19,45 müzik: Çalanlar: Ru· 
Maj vermiştir. bır~ızlıkla bekliyorum. Sizi temin ede- rasimle açılacaktır. Beden terbiyesi şen Kam, Vec'he, İzzettin Okte. O· 

Hıiyük el~iriıı mesajı şudur: bilirim kı, ayni samimireU! burada da talebeye 20 para zam Var• genel direktörü general Cemil Taner kuyanlar: Mefharet Saiirnak, Saıil 
c'l'Urk hilkiımetmin ve Türk mille- bizzat şahJt olılum. Bunları U!krara . de mera•ime davet olunacaktır. Kili- Hoşses, 20,40 müzik: Oyun havala· 

< tinin lngif,z milletine karşı olan dost- ne lüzum var. İki millet arasındaki Şehir meclisi, dun öğleden sonra be-,ğü bildiriliyor, talebe ve a;kere aıt nı- türparkta faaliyet göstermek üzere rı. Klarnet, Lavta, Santur. 20,55 mü-
' fuk ve ıııımimlyetine .ah•en •ahit ol- derin, sağlam dostluğun ve hissiyatın !etliye salonunda Dr. ~hçet Uz'un sıf lıiletlerin ücretlerine de yirmi pa- şehrimizde bir tenis kulübü tesig e - zik. Çalanlar: Cevdet Çağla, Zühtil 
1 ıluğumdan bahtiyarım. Buı-ada da ayni lakırdılarla teyit edilmesine ihtiyaç reisliiirinde toplarımı~ ve muhtelif mev ra zam isteniyordu. d·lmiştir. Kulüp için vilayete usul Bardakojj'iu, Kemal N. Seyhun, Fab· 
c şeyleri ıörilyorum. Bu yeni bir şey de- yoktur. zular, lıu meyanda otolıü• ücretlerinin :\Iazbata okununca azadan bir çoğu dairesinde müracaat edilerek kanu - ı·i Kopuz. Okuyanlar: Azize '!'özelli, 

ği!dlr. Tilrk do;tluğu, Britanya lmpa- tezyidi meselesi üzerinde müzakere - söz alarak muhtelif şekilde mütalealar ni müsaade alınmıştır. Milcessisler Mustafa Çağlar, 21,15 konuşma (bili 
ilerde bulunmuştur. da bulunmuş, müzakere uzamış, netice- yakında toplanarak idare heyetini Jiyoa-rafya), 21,30 müzik: Küçük or· 

Al l • Celse açılınca belediye memurlarına de reis Dr. Behçet Uz, belediye mües- seçeceklerdir. kestra (Şef: Necip Aşkın) 22,11 

m an tay Ya re e rı l(az maskesi sa.tın alınması ve Verem s~:~ı~rinin zararsız .. iş.lemeleri icap e~- -ıı memleket saat ayarı, ajans haberle· 
Mücadele cemiyetine yardım edilmesi tıgını, yapılacak muhım halk ve şehır Prof.. S. Maksudinin ri, ziraat, esham_ tahvilat, kanıbiyo-
hakkındaki teklifler büdce encümeni- işleri için otobüslerden zarar edilmesi nukut borsası (fiat). 22,35 milzik: 
ne havale edilmiştir. muvafık olmadığını, hususi eşhas ve kon/ eransı Cazband (Pi.) 23,25 23,30 yarınW 

Sk Fi h •• tt"} B } Bazı aza, Verem mücadele cemiyeti- müesseselerin nasıl ki zararı muva- Bugiln halkevinde prof. Sadri Mak proa-ram ve kapanış. apa OVa UCUm e 1 er• Un ar- nin faydalı bir şekilde çalışması için fık görülmezse halk müesseselerinin de sudi tarafından (Türklerde hukuk) ** 
d it d •• •• •• }d •• yardımın a-enlş tutulmasını temenni ~arara u~ama~ı doğru .olamıy~~ağını mevzuu üzerinde bir konferans ve- Danz"marka an a ısı UŞUrU U etmişlerdir. ızah etmış, netıcede şehır meclısı aza- rilmiştir. Türk tarihinde hukukun 

Londra, 11 (Radyo) _ Dün iece sar çok azdır. Bir sivil yaralanmıştır. Daha sonra tarife encümeninden sı,_ tarife encüm~n.in.in yukarıda ya~- oynadığı rolü tebarüz ettiren bu il- l 
Skapa Fleva altmış Alman tayyaresi Ayni gün himayeli bir kafileye ta- gelen bir mazbata okunmuştur. Bunda dıgımız zam teklıfını kabul ve t~sdık mt konferans, dinleyiciler tarafından VapUrCU arı 
hllcum etmiştiı·. Alman tayyaı~leri, arruz teşebbüsünde bulunan 2 Alman otobüs yedek parçahrı ile yağ fiyatla- eylemiştir .. Karar, .~ilAyetçe tasdıkten çok alkışlanmıştır. 
Orkney adalarında Moray halıcı ile bombardıman tayyaı~si de düşürül - nnın Avrupadaki harp hali dolayısi- sonra tatbık mevkııne konacaktır. * Bugün halkevi salonundn saat 
Kirkvale taarruzlarda bulunmuşlar, mUştür. le çok yükselmiş olduğundan İzmir - Büdce encümeni henüz belediyenin 18 de Dr. Vamık Yavşi tarafından 
bomba ve mitralyöz atmıslardır. Son zamanlarda hava muharebeleri İnciraltı otobüs seferlerinin on kuru• veni yıl büdcesini hazırlamadığı için (Ziraat memleketi olan Türkiye) 

Şiddetli dafi batary~ları ateşi ve şiddetlenmiştir. Buiün neşredilen bir olan ücretine 2 kuruş ... şeh'.: sef_erleri.n mec~is, önümüzdeki hafta. J>l'.rşembe mevzulu bir konferans verilec.e~tir. 
avcı tayyarelerinin havalanması üze- tebliğe göre Pazartesi sabahından bu- de beş kuruşluk otobus ucretıne bır gunu foplanacak, büdceyı müzakere Bu konferanstan yurttaşların ıstıfa-

Vapurlarını Amerikaga 
devredecekler 

Vaşington, 11 (Radyo) - Asoser· 
şln Presten : rine rica ta mecbur kalan Alman tayya. gün öğleye kadar dü,,en tayyarelerden kuruş zamedilmesi muvafık görüldü- ye başlıyacaktır. del erini tavsiye ederiz. 

IJ'animarkalı vapur sahipleri, va • 
purlarından büyük bir kısmının Arıı .. 
rikalılara devri için Amerikan vapur• 

relerinden altısı düşürillmüştUr. Ha - on dokuzu Alman, altısı İngilizdir. 

Belçika kuvvetlidir 
Bizimle iş yapmak 

isteyenler 
Filiitinde bir firma memleketimiz

den buğday, diğer bir firma da be
yaz peynir satın almak istediyin!, 

B ••k }d Al } h" •• • Viyaııadan bir firma üzUm, ıncir, ru se e manya a ey ıne unıver- fıııdtl: ve diğer kuru meyvalar ithal 

Yunanistandan bir fır
ma sünger ticareti 

yapacak 
Yunan;ıtanın Pire ı:manında mü

him bir firma, Türkiyede sünger ti
careti yapmak için İzmirde bir satı~ 
yeri açmak i-tediğini ve bir şirkette-

Zabıta-la 

D
. • 

1 
b 

1 
cuları ile milzakere halindedirler. Da• 

ınamıt e a ık avı: . h fn-
nımarkahlar, vapurlarının mu ar ,. 

Çeşme kazasının Sakarya mahal- 1 . 1. . •• te ktedlr-
1 · d t H.. . k d erın e ıne geçmesını ıs meme 
esın e o uran uscyın ve ar a aşı 

1 lbrah'm, sahilde Bııbalık mevkiinde er. 
dinamitle balık avlarken suç ü tü tu
tulmuş, adliyeye verilmişlerdir. 

Bir tecavüz hidiaeai: 

---=ili=---

Oslo radyosu • J "J f d •• • }d etmek istediğini şehrimiz ticaret o-Site 1 er tara ın an numayış yapı 1 da•ına b'.Idirmı.şıe~dır. . .. len 
Brükael, 11 (Radyo) - Buiiln U- - Eğt!r memleketimize bir tecavüz .Japonyada bır fı:ma da ,mcı, ış 

1 
. 

'si arzusunda bulunduğunu şehri -
miz ticaret odası reisliğine bildirmiş
tir. Ödemişte Kemenler köyü civarın- Almanların elinde olup 

niveralteliler müttefikler lehine büyük olursa, miltecavizin muvaffakıyet ih- mış. a-erdanklık: yil~~~ ve d klş ma '~ 1-. . . . nesı satma ıstedıiınl ve milme<sı 
Odaca, bu müesseseye verilecek 

cevap için tetkikler yapılmaktadır. 
da hayvan otlatmakta olan dul 25 yalan haberler 
yaşında Dudunun yolunu keserek 

tezahüratta bulunmuşlar, şehrın S(>- tımallerı yoktur. Belçıkıı ordusu, se- d • b.ld. . t· T. t d 
. . . . l\' ara ıgını ı ırmış ır. ıcare o a•ı. kaklannda dolaşmışlardır. kız ay evvel seferber edılmıştır . .ıem- .. 

1 
. . IA 

1 -=*==- zorla kirletmek istiyen Ali oğlu Ta- neşrediyor 
· · · .. . . h . 1 bu muracaat ar ılzerıne zım ge en Unıversıtelller, evvelll ıngılız sefa- leketımız baştan başa ta kını o un - t bbü 

1 
d lı 

1 
t Demir stoku olanlar 

hir Duman, Mehmet Tan ve Şakir Stokholm, 11 (Radyo) - Almanlaf 

· · B ı ·k · .•. k ıl h lı eşe •er e u unmuş ur. rethanesi önUne iitmışler, •empatı te- muştur. e çı ·a şımuıye a ar ar e 
zahürl<ırde bulunmu,ıardır. MUte - sürüklenmemişae, hunu vaktinde nl<lı- ıı- - beyanname verecek 

Öztürk yakalanmışlardır. Kadın. işgallerinde bulunan Oslo radyosund 
feryad etmek suretiyle ve küylllfe- kendi menfaatlerine uygun bir şekilde 
rin yet;~mesi le kur anlmıştır. kııl nnmakt:fdırlar. Dün, bilttln Dan!• ııkıben ellerinde cKahrolsun !• yazılı ğı tedbirlere borçludur,, Karşı yakada güreş 

levhalarla Alman sefarethanesini ku- Demiştir. ve maç 
:ırmı korunma kanununun tatbiki 

dolayıs·yıe herke"in elinde mevcud 
ılemir stoku hükumetçe tespit edile
cektiı·. Mıntaka ticaret müdürlüğii
ııe gelen bir emirde ti.lccar olsun ol
masın kimin elinde demir stoku var
~a iki giln zarfında ticaret müdUrlil· 
ıiüne beyanname vererek haber ver
mesi istenm 'ştir. 

Ç k ·1 ı k marka ve Norveç vapurlarının !taI:r• 
a ı ı e yara ama : . . . trrıe-

Basmahanede belediye merkez ga- veya İspanya lımanlarına ıltıca e tatmışlar ve: Brilksel, 11 (Radyo) - Belçika pii-
- Kahrolsun tecavüz 1 kümeti, bugün bir beyanname neşret-
Diye batırmışlardır_ miş ve Belçika topraklarına karşı va-

Türk ye a-Ureş b;rincilıkleri mııı

takn •eçme müsalıak:ıları Pazar gü
nü saat (1) ıle Karşıyakadak, yeni 
~por sahasında yapılacaktır. Bunu. 
Nazilli Sümer spor kulilbü ile Kar
,ıyaka takımı arasında bir maç takip 

rajında hammal Emin; iş meselesin- sini bildirmiş, bugün de Norveçin !&

den 63 yaşında İbişi çakı ile baca_ ferbe:li~ini tekzip ile halkı aldatrrıslı: 
ğından yaralamıştır. ıstemıştır. Bı1llı:ııel , 11 (Radyo) - Belçika pılacak her hangi bir tazyikin, derhııl 

milli müdafaa nazırı gazetecilere be- silahla mukabele göreceiirini ilim eyle-
yanatta bulunarak: mfştir. 

Fransız gazeteleri edec;:::n~ul~, gidecek 

---=111=---

Londrn radyosu, bütün Norveç ., 
Eırar: Danimarka vapurlarının müttefikler 
Beylersokağında balıkçı Saidin U- veı•a bitaraf devletler limanlarına gffo 

zerinde 4 parça esrar bulunmuştur. m~lerini ve harp nihayetine kadar hl• 

Zeytinyağı ve piyasası 
yükseliyor 

Hıraızlık: maye edileceklerini ilan etmiştir. 

takımlar 

Kemerde Kiiğıdhane caddesinde 
Nevzad Konak, G. Hasarım dilkkil

Zeytinyağı ihracatçılar birliği, ih- nından bir pantalon ve bir miktar 
Altınordu ve Altay takımları, ö- k l • tutulmuştur 

• 
/skandinavya 

Ç•• •ı• d" • f "}" "Ş f}" .. .. . h . , raç edilecek zeytinyağlarının r·atin' umaş çamı., . orçı ın ver ığı ta Si atı ere ı n~muzdekı afta ıç. nde ht:rn~ul:ı vükseltmiştir. Piyasada zeytinyağı Motosiklet kazaoı: 
hı A d" t "f d" ı Bııe·d~kcteakş, 2~eve ~e\::.~7~::~:~:':~~ fiati zaten bir~z daha yük~elmiştir. _Fevzipaşa. bul.varında F. ah.re.ddin Paraca çok zengindir ançott ]ye avsl e ıyor ar şı I Yen1· fiat 5 asıd esası Uzerıııden 54 -

1, k.. . 1 • • • k oglu motosıkletçı Musa, bındığı mo- V . t 
11 

(AA ) _ yapılall 

devletleri 
ı ume şampıyon ugu ıçın arşı aşa- k t .t a·ı . t· 

1 
d aşıng on, .. 

Paris, 11 (Radyo) - :Matbuat de- dızı makalede, Hitlerci Almanya için caklardır. uruş espı e ı mış ır. tosikletin arkasına 10 yaş arın a bir hesaba göre, Amerikada Skandl • 
niz harbini tefsir etmemektedir. İki bitaraflık, hak ve hukuk yoktur. Hit-

11
_____ 11 Avram oğlu Sadyak adındaki çocu-

1 1 
.
1 1 

d !arı rrıe"· 
. . . d na vya ı arın mı yon arca o 

taraf ta harbi iizli tutmaktadır. Em- !ere mutaavat eden hizmetçi, etmiyen Halkevinde konser Cezalandırılrrn ğu bındırmış _ve hareket esnasın a cuddur. İsveç Finlandiya harbi fJZ&-
rlenin battı"ı resmen bildirilmekle - de düsmandır. çocuğun ayagının tekerlekler arası- . A .k b k it 

1 
. gönder• 

" . Ş h · h Ik · k ·t · memurlar . rıne merı aya çu u a ın aı dir. Di~or. e rimız a evı ar omı esı ya- na sıkışarak aiırca yaralanmasına . t' y 
1 

t d İsveçteıı 
' k t 20 30 d h Jk . . . mış ır. a nız mar ayın a Pöti Pariziyen •Şerefli pliinço> baş- Ekselsiyor; yeni Alman taarruzunu nn a şanı saa • a a evi sa- Belediye daireler'nde bizzat reis sebebıyet vermıştır. Suçlu, yakalan- Amerikaya 

66 
milyon dolar kıyrrıetlll' 

Çe P 1 d k lonunda bir konser tertip etmiştir. D B h et U t f d ı t lığı altındaki makalesinde Çörçilin da Avusturya, kya ve o onya a i- r. e ç z ara ın an yapı an mış ır. de altın gelmiştir. 
Avam Kamarasında denizlerde ve ha- ne benzetmektedir. l\~üdziskiyen B.d N1 ~ci Gt ükndemin ihdtarl~f- tetkiklerde halkın işlerini zamanın- =n*" ----
valardaki muvaffakıyeti şerefli plan- Pöti jurnal; sın e i man ° ına a ımı: m~ e 1 da intaç etmiyerek şikayete sebel:ıi- BELEDiYEDE TERFiLER 
ço olarak verileceği kaydedilmekte • cAlmanların diğer işgalleri ile bu parçalar ~~~cak! gençh ~ı:anıstl~~ - yet veren memurlar hakkında tan - Belediye Eşrefpaşa zabıta a!Ilir ve-
dlr. işgal arasında bir fark vardır. Hitler, den B. Sa 8 eddm de a a tanı ı- zim edilen evrak, daimi encümene kili B. Osman ve Karşıyaka zabıta 

Gazeteler, Narvik ile Bergene !n - feth ettiği diğer memleketlerde yaptı- rılacaktır, verilmiş ve encümen kararile muhte- amir vekili B. Sırrı terfian asaleten 
a-lliz kıtaları ihraç edildiği haberlerini ğı. gibi otomobilinin önünde ayakta ---===*=- lif cezalarla cezalandırılmışlardır. tayin edilmişlerdir, 
de, geç gelmi~ olduğundan tefsir etme- durarak, elini nzatarak geçit yapama- Bay Atı/ /nan =** 
miştlr. Yalnız Almanların Bergen ko- mıştır. Çünkü böyle günler artık ta- İhracat birlikleri umum katibi ve Bir tashih BELEDiYEDE TAYiNLER 
yundaki bütün gemilerini kaybettik • rihe karışmıştır.> esnaf, ahali bankası umum müdürü Belediye Karşıyaka müdürü Bay 

Dünkü nüshamızda, askerlik sü-leri kaydı vardır. Diyor. B. Atıf İnan İstanbula g'tmiştir. İs- Karni havagazı fabrikuı idare mu 
tunlarında, iniiliz saffı harp ıremi-Leon Blum Popoler gazetesinde yaz- tanbulda ticaret vekili B. Nazmi dürlüğUne, Karşıyaka tramvayları 
]eri sayı.gı (10) gösterilmiştir. Bun-

Topçuoğlu ile ihracat ve ;thaldt bir- müdürü B. Cemil belediye Karşıya. 
da bir tertip hatası olmuştur. (10) 

Amerika matbuatı likleri mevzuu üzerinde görüşecek ve ka müdürlüğüne, kondoktör B. Ek-
değil, (15) olacaktır. 

İstanbuldan Ankaraya ieçecektir. rem tramvay mildilrlüğüne tayin e-
---==il:=---

•• ,. Havagazı tarifesi Karşıyaka h~l~ev_inde h uku- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, i!ün Karşıyaka halke~ı k.o~culer .. "..e Alman tecavüzünü takbih ve 
metin nazarı dikkatini celbediyor 

Alsancakta havagazı fabrikasında osyal yardım komıtelerı ıle kız og
tctkikler yapmıştır. Mevaddı iptlda- retmen okulu koro grubu pazar gü -
iyenin fiatlenmesi sebebiyle havaga- nü Çiğli köyüne bir ziyaret verecek-

Londra. 11 (Radyo) - Amerika Vaşington Post, Avrupa harbinin zı ücr~tine de biraz zam yapılması lerd;r, 
gueteleri, Alman tecavüzlerini takbih Amerikayı alakadar etmez mevzuu il- hakkında belediye reisliğince şehir • 
müttefiklerin büyük bahri zaferlerin- zerinde artık durulmaması 'azım geldi meclisine teklifte bulunulmuştur. 336 doğumlu yabancılar 
den sıta}-işle bah3etl:'-:İ<led rler. ğiııi ve meselenin tetkiki icap eylediği-

Nevyork Herald Tribün, Norveçin ni ehemmiyetle kayılediyor. Yeni Nesr iyat lzmir yabancı aokerlik tubesi baı-

dilmişlerdir. 

Karşıyaka belediye şubesi müdü
rü iken vazifesinde gösterdiği mu • 
vaffakıyetten dolayı B. Kami beledi
ye reisliğince takdirname ile taltif 
olunmuştur. 

-ıı•=---

Para Borsası 
Serbest kurları 

918 mamulatı devletlerden olmayıp, kanlıiından: Sterlin 
Sun•ı· vı"tamı·nler Endu··strı" 336 ılo"umlu ''abancı nlerin mu- Dolar 

524 
150.45 

8.9320 

520 
148,95 çok eski lıir devlet olduğunu yazmakta . e. • , . 

nazilerin burada muvaffak olmaları - Nevyork 11 (A.A.) - Cinclnatide 25 inci yılının 7 inci sayısı çıkmış- ayenelerı 26 nısan 940 da hıtam bula- Belga 

Franko 
Alman sefiri ile 

konuşlu 1 . ) Genera Madrıd, 11 (A.A. . ·ııl 
İ B ]. sefırı Franko, spanyanın er ın o6• 

kabul ederek kendisi ile uzun ın 
det görüşmüştür. 

Dal adiye 
General Veygandla 

konuştu ,. 
Paris, 11 (Rr.dyo) - JiarblY°v~t· 

zırı Daladiye, bugün general ıırUt 
iand ve ieneral Gamelen jfe il 

müştür. 

---=111=---

Menemende seY" 
1abın zararları ~· 

a·ı ııe 
Menemen, (Hususi) - Ge 1 

11 
5V· 

rinin taşma•iyle ovaları kapfıfRabff• 
. :-.ıu~ nın imkansızlığını anlatmakta Gr'n - içtimalarını akde de\'am etmekte olan tır. Her m.,Jek ve sanata mensup cağından bu müdd~te _kadar gelmi - F. B. 

]andın harp ahasına girmekle, harbin k!mya kongresi tabii vitaminin evsa- işçi, usta, tekni•yen ve küçilk sanat yenler yoklama kaçagı kalacaklar F. F. 
Amerikaya da yaklaşmış bulwıduğu- fını haiz sun'! vitaminler yapılmış ol- erbabı için pratik ve faydalı yazılar dır. Tekrar hatırlatılır. Florin 

35.73 
1.2341 
2.9657 

!ar henllz çekilmtm ştır. • ve o· 
85,90 Kesik. ça,•uş. Alan içi körler• ııd'ıı 

vaları •u alt•ndadır. Fe,·eza 
:ı.0001 ı ınah!iul çok 2arar iörmUştilt· nu itaret etmektedir. duiunu bildirmiştir. vardır. Tavsiye ederiz. •• F. S. 
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Müreftede 

Heyelandan zarar gö
ren bağlar 

Ankara, 11 (Ttltfonl.-) - Müref
tenin Kirazlı köyündeki heyeliiıı ne
ticesinde 800 kadar bağ ve tıırla is
tifade edilmez hale gelmiştir. Heye
lan mıııtakasına bir mütehassıs gön
derilecektir . 

---*---

Çörçi 
harbi 

(ANADOLU) 

ın kaınaras 
l1akkında izahat veıdi 

• z 

SAHIFI! ( 3 'I 

Sahte bonolar 
Sahtekarlar takip 

olunuyor 
h~anbul, 11 (Telefonla) - Sahte 

bono bastıran l ar, şurada burada ha· 
lii bono satmağa çalışıyorlar. Buglin 
Bristoı oteli sahibi Ömer Lütfiye I:ıu 
bonolardan satmağa çalışırken ya -
kal anmışlardır. 

Bonoları satmak istiyen, Fuad a
dında bir şahıstır. 

Alman donanması ağır zayiata uğramış ve mukavemet kuv- Devair 
n · vetlerinin yarısından fazlasını tamamen kal} betmiş bulunulJor otomobilleri 

Ruzvelt 

~nimarka sefiri ife İstanbul, 11 (Telefonla) - Re•mi 
konuştu Londra, 11 (Radyo) - Avam ka- Çemberlayıı bildi rm:~ti. İngiliz hava tir. ı reket halindedir. :.\Iaamafih donan - otomobil tahsisatının son şekl'ne gö-

Vaşington, 
11 

(Radyo) _ Dani- marası bugün toplanmıştır. ::>anıiin kuvvetleri Bergene tekrar hücum et- Çörçil, Hitlerin yanıldığını söyliye- mamız Akdenizde de her türlü kontra- re, bütün yarJerin, temyiz Ye devlet 

nı yerlerinde müdhi< kalabalık görül - mişler ve Alman kruvazörlerinden bi- rek dcmistir ki: le amadedir. şu·ra 0 ı reı' · Jerı·,.ı Aııkaı·a v İ tanbul 
, ark ıının Va.ş:nırton elçisi, Ruzvel- T • 

0 

' ' e e ; 
t ı müştür. Polonya, Belçika, Sovyet rini çok muhtemel olarak tahrip etmiş- - Skandinavya hadiseleriyle, müt-

1 
Alma n donanmasını n aK-ır zayiata Emniyet müdürlerinin birer otomo-

n Yanından ayrıldıktan sonra mat- Rusya Amerı' ka Hollanda l' • 1 d" • d • ·· ı· b"l' · b"l' 1 k d"" buat . • . j • • • , 2,on - er ır .~ tefiklere askeri ve sevkülceyşi muaz- ı ugra ıgını soy ıye ı ırım. Batan dört ı ı o aca , ıger devair otomolı ille-
a şu beyan.,tta bulunmuştur· ya Yugoslavya t eç 1 ·ı · N Ç" ·ı ·· ı · ·· 1 d t · Al k " " I · k _ O 1 d" k " R 't 1 • , sv " Ç• eıı, or- orçı soz erıne şoy e evam e mış- zam istifadeler temin edilmislir Hit- man ruvazoru, A man deniz mu- rı aldırılacaktır. 

ye zanne ıyorum ı uzve . ı ·ı·· · b k • t'b' ı ı d · ' · b ' veç e çı ıgı aş a ı ı oca ar a yer tır: .. . . .. kavemet kuvvetlerin:n yaı·ısından M • • 
eııi Danimarkanın mümessili ola - almışlardı. -Danimarkaya ait Ferayn adaları ler, muthış lıır sevkulceyş hatasına fazladır. anı sanın imarı 

rak tanımakta devam edecektir. Bahriye nazırı Viston Çörçil, k:ı- müttefikler tarafrndan işgal edilmiş- düşmüştür. Bu hata, Napolyonun is- Hitlerin denizdeki bu mütecasirane Manisa, 11 (A.A.) ~Iani•a * mar aya girerken, binanın eırafmı tir. İzlaııda meselesinin inceden ince- panyayı işgal hatası gibidir. l\Iütte - siyaseti öyle zannederim ki, karada şehrinin imar planını tespit etmek Alman çeviren binlerce halk kendisini şi<l· r e tetkiki icap etmektedir. fikler, bu fırsatı kaçırmamışlardır. vukubulacak hadiselerin geniş mu- üzere Yali Faik Türelin reisliği al-
P, detle alkışl amış, tezahüratta bulun- Tayyare kuVYetlerimiz şafakla be- Şimdi daha büyük bir şiddetle hare - kaddemesi olacaktır. tında toplanan imar komisyonu ma-

etrol gemileri Tunada muştur. raber faal iyete geçerek Tranthaym li- ket edecekler ve Mifadeler temin ey- Şunu gözden kaçırmamalıdır ki, müt saisine başlamıştır. Komisyonun top 
b tt Çör çilin AYam kamarasındaki nut maııına taarruz etmişlerdir. Bir Alman liyeceklerdir. tefikler hPr türlü hareketi akim bırak Iantısında Urbanist profesör C&lll • 

a l ku 63 dak'ka sürmüştür. destro~·erine bir bomba isabet etmiş- Halen İngiliz ve Fransız filoları ha- tırmağa hazırdır. bert de hazır bulunmuştur. ı 
, Belgra d, 11 (Radyo) - Almanya Almanyanın tecavüzlerinden bah-
;Çin Petrol yüklil iki gemi Tuna yo- seden Çörçil demiştir ki: 
U~da batmıştır . Ayrıca 70 vagon - Danimarkanın ve Norveçin Al

llı ıktarında bui'day taşıyan diier bir manyaya ilhakı, çoktan beri lıazırla-
teın; batııııştır. nıyordu. T atbikata da martın son 

----* haftasında başlandı. Almanların 

DENI•z HARBJ• hummalı deniz hazırlıklarının, ko'll
şu k üçük devletlerden hangisine kar-

B şı olacağı ve ne zaman yapılacağı 

A lman ya, Macaristana bir nota vere
rek bazı taleplerde bulunmuştur 

1 - ~tar1J.fı 1 inci aa.lı.ifeis -
ara dö t kestirilemezdi. Hollanda, Daninıar-

' rd ilniln de ngilizlere ait oldu- (V ) t • B Ik } •• h" h "' d " } "f • d b l d "' 
tunu söylemiştir. k~,_NorYebçlve isveç iiıdıi taa~ru?. teh- reme gaze esı, a an arın mu ım a ıse er arJ eSin e U Un UgUnU 

Alrııan .1 • • d'" d"' k d'.dınde u unuyorlar ı. Butun bu • h 
Zördil r Ba~emıı erının ·ı or Au l ruvad - küçük devletler tetik üzerinde idi - ve Italyanın d a menafiı" ni korumak ic ... ;n are kete geleceg'"' ini 
n · ırı an gemı er, man o- 1 B .. h . 1• d . . 
._~nll'ıası tonilatosunun onda biri nis- e.r . ugun a a a aynı vazıyette - B ı d 11 (Rad~o) (Vre ) 

yazıyor 

""tindedir. dırl er . Hatta Almanya lehinde olar- e gra • , - m e 
" ı b"I gazcte;i; Almanyanın , Skaıırl in avya 
•ol Rey be t d d . t' k" ar ı e .. no yana ın a emış ır ı : . hiidi•elerinde italya ile tamamen 
- Dem· h b" b 1 t Al Amırallık , bu h azırlıkla,· karşı -

y ır ar ı . aş amış ır. man- d N k 1 . hemfikir bulunduğunu kaydetmekte 
'V~•~koslovakyada yaptığı gibi Nor- sdı"nkilal 0

'.°"eçhilkaOr a sut arı.n a ;nNa.yın ve bugünlerde vaziyetin inki~afına 
-,..., de sah b b 1 • t o m~sıni met en ıstedi. • or-

nı· ayı oş u acag:ını zanne - k . bl k göre italyanın da, kendi menaf ini 

tir. " ._.__ ve l'ulgaristan, Tunada emniyet ve 1 aralarında bir işbirliği yapmağa ka-
Almanyanın bugünlerde Roın:· ıı;a 

1 

sükOnet;n bozolmamasını temın için rar vermişlerdir. 

uzerinde de tazyiklc.-i btklenmekte - N h • ı k 
d'.r. Hat~a Romanyaya ~ota tevdi c- ı e 1 ~ er te rar taştı 
dılme k uzere bulundugu ~ayıııları .1 
dolaşmaktadır. 

ışti. Fakat N n .. d f k veç urıdoru. a u amızda en müsa-
rarı 'Verd ile' Borv~ç ı e~\mu ~ta a- id yoldur. :.\fay'nler döküliince, bi. korumak için harekete ge!eceğinı, Budapeşte, 11 (Radyo) - Şarki M • K ( k h" ı • • 
Pışıyor]ar r . ugun mu ecavız e çar- tar af ticaret yapurlarının a'g:ıri zıt- italyan matbuntının, harbin sark; Avrupanın cenubunda tar'"ivon git. erıç ve ızı ırma ne ır erı yenı• 

p .> Avrupaya yayılması teL.-k ~'~uu dPn ı · · 
ol Reyn d . h b' d tt·· · rar gör.meleri için tedbirler ahnC:ı.• tı >< çe ·ırt maktadır Bu sebeple harli den yu"" kselmeg" e başlamıştır Ilı '' o, enız ar ı evam e ıgı Ç" 1 1 bahsetmez olduğunu ilave H 1em ek • · -

"dciet~ h ·ı . . k 'l . orçı • A manyanın, Darıimarlrn - •elerin Balkanlara s'rayet et mesin -
ni beıı· arp gemı erının, mev ı erı- ve Norveçı· ma.uı' n do"ku"lme•. ı· u"zeı· ı·ııe. tedir. · ı etm k · · d ı · • "' den enıliee ediliyor. Edirne, 11 (Hususı) -- Ergene ve la doludur. Dikilitaşta mahsur kalan ] t eme ıçın ra Yo arını ı ş- , .. : ıınz l R~lkanl.ıu·m müıu, " 
t tnenıekte ld ki b "t"b l ı~gn l e t tiğ: :d din l a rınt ı·t> d<l t>tn1f,- Vf-" )Jükre · en ~ 0 M-e'r~htrter-t ~n• ~,-,... •• , 
""ıı" .. ,, o u arın ı ve u ı ı ar a şo··,·ıe de~. ı"şt'r .· hiidi~eler etrufın<la bulıı nnnmıııu v d' , 1 •" " ırun ltl t 

1 
- - •·• R<ı:nunyc., M::ıcaristr.ıı , Y::;::o •lu\") :ı sular basmı~tır .• e ı ev, ıner a su ar- - Devamı 4 ncü salıi.fede _ 

•öy] ue ma ma a ınamıyacagını yazmaktad ı r. ----~ - - - ----- - - ----------------------- - ---
l?erııiştir. - cBunun aksini isbat kolaydır.. Loııdra, 11 (Radyo) _ P e. to d e ıı ~<O ~ 11 ~ FA. il/? 0 il-" /~ a 

llıişt~l Reyno, n utkuna devamla de- Alman harp gemileri Ye kıtaatıııı ta- bildirili)·or: ;;;;;;;;ıJ ~ U ~ lb:O ~ ~ H ~~ a 
il' iti: şıyan vapurları, )lorveç ~ahillf,rine , 
Ş Alm an hükümeti .,ıacari,tana b;ı- 1 

tin-; U anda Norveçin engin sahille- mayin dökülmeden evvel harekete nota veı·erek IJaz ı talep:errl 0 lı ııl , ır.- f •k Nı ' • • 
ıe ene oluyor ? H ükOmet. bunu si- geç mekle bunu ortaya çıkar:ııışlar- ınu,tu r. '.\!atar hükum eti, Aln a n no- u"" tte l er, orvec ın Şltna 
'e•eYkak. ında bu"'tu"'n tafsı"la"tı·,,1 0 bı"ldı- dır. Martın son haftasıııda, gizlice t ·ı 1 h"k " 1. ,,.,.,. . • , , - asını ı a ya u unıe ıne vı.u ı rnıı~ -
l'aı t ır . Çti nkü harp devam edıyor. Norveç sahillerine erzak çıkarmış - _ . ' 

:~~:.!~;:si s~:1~~~~;;ri:m~;1 ; ~1:: 
1

kaı·~.ç~~ç~ı"~~~~:~~n:·~e:;.~:!1:
1

~::~~\-,, ı is tan bu ı, şehrimiz- /ı·n e asker C l karmak u"" Zere 
bu iri~~ bir hata işlemiştir. Tarihte. 
~iii 1 ~a-~aların muvaffakıye~ ihr az - l\Iüttef .kler, ::-\orveçle nıulalJık d • 1 ' 

B görulm em iştir.> olarak harbj sonuna kadar götür- en mevaşı aAaca { -----------------------
ııu :~~ekil , alkış lar arasında nutk u- mek , Norveçin hürriyetini iade. ya- İstanbul, 11 (Telefonla) - hnı'r 

ı 11'?ni•tir. pılan fenalıklar tamir edilı"nce\. ·e k.•- İ • ·• v~puru, haftn<la bir kere znıir Ji. 
dar beı aber harekete ve davalaruı manıııa giden•k, lstRnbul irin kasap. 
halle azmetmişlerdir. !ık hayvan yükl"yecekfa. · Norveç Suikasdı 

Norveç başvekili tak:p edilen Alman kuvvetlerinin 
ormanlara kaçınaQ'a başladıklarını söylüyor 

li, ki~'8aı tarafı 1 inci sahifede
•ii l-.,. o.,,eçi boğazlamak teşebbü -
bu," •men akim kalmış, dünyanın 
' ·· e hu-.. t "d f' ' ·ıı 1 · b ~li.ç.-Uk ~••Ye mu a : ı mı et erı u 
Yılt "' fakat müstakil yaşamağa lıi
"'tılo.r~"'leketin yanıbaıında yer al-

il ır. 
il k" . 

Y'lıtı llçıik milletin hürriyet ve ha-
"'lid ' •llikaıd teıebbüıünün taam
~ •n fail· '••a h 1 olan Almanya da bu bar-d'""' •reketin ilk cezuını bütün 
ı.,dir . .\:•IJ>,ı kaybetmekle ödemek
'• Lij..,, lbanyayı bütün komşularına 
·- ..... d" ""'lık unyaya her hangi bir fe-
•d•ce~"Ptnak İmkanından mahrum 
~, d., ı, olan ikinci ve aaıl büyük ce
••Itt~. Uıııı taı.,· p etmekte gecikmiye-

Bu istilii hiidi•eleri, diğer bit:· rai · 
devletlere ders olmalıdır. Eğer Nor -
veç bitaraflığında bu derece kı,;kanç
lık la hareket etmemiş o l saydı . müt
tefi k lerin yardım ı daha süratf. ola -
bil ecekti.> 

Amerika ve 1914 - 1918 H arbi Çörçil, müttefik ku\•vetlerirı Nor -
veç limanl arına asker çıkarmadığ;-
nı söylemiş ve ~özlerine devamla de- Dan;m~rka ve Norveç üzerindeki Alman hareketi, Amerik" nın da har-
niz harbin ; şöyle anlatmıştır: be atılrnı:sı 'htiınalleriııi, orıuy:ı çıkardı. Tarih, mutlak bir tekerrürden 

- P aza rte•i günü Claben dcstr o- lbare~ değildir ama, b;ıgiinkü lı:ırple umumi harp arasında bazı ııokta
yeri, kendisine faik düşman kuvvet- !arda e.;alı bir benzNlik rnrdır. Neyse, bu cihet ayrıdır. Biz umumi har
leriyle karşılaşmış, çarpışmı ş, batırıl- be Arııerikanın ne surdle ;ştırak ettiğini hatırlıyalım : 
mıştır. Sah günü Bergen açıklarında Aı;,erıka, harp müddetince müt..cfik.ere erzak, mühimmat, cephane, 
dü şman h ava kuvvetleri gemiler:ıni. silah \·eriyordu. Amerika fabr;kaları, hiç durmadan İngiltere ve Fran"a 
ze taarr uz etmiştir. İk i kruvazörü. için çah~ıyordu . Alnwnya öse Amerika<lan bir şey alamıyordu. Çünkü sa
mü z h ı.sara ui(rnmıştır . Rodney saffı hilleri çevrilmiş gibi idi. Bu :<ebeple, müthiş bir tahtelbahir mücadelesi 
hu p gemimize ağır bir bomba diiş. 1çtı. ük;.·aııu:;ta rastlanan ı-, r gemi, biliıkaydüşart, batırıhyordu. Ameri
müş, fakat Küpeşte mukavemet et- ka, kendi gemilerinin istisna:;ıııı istedi. Almanya bir müddet rıza göster-

liarndi Nüzhet ÇANÇAR miştir. Ji, s~nra, gene bildiğini okıını:ı~;: başladı. Amerika, bu defa protestoyu 

'
~ Ankart kruvazörü müz be~ defa bastı. Almaı;ya da, İngiltereyP haftada Lir yolcu vapurn gönderilmesine 

"l'ıı::ı • "\ hücu ma mar uz kalmış, bütün h ücum- müsaade etti. F'aknt kaçak ?ilah ve•aire taşımamak şartiy'c .. 
l ~BLIGLER ı lar akamete uğratılm ıştır . Buııun üzerine Amerik: _ cunı?u'.Teİ>' İ '.11aruf Vilson ~on_.sreyi topladı 

l'~r · Bu gemiye refakat eden Kuko dest ı·e Almanyayn karşı harp ılan edılclı. (G nısan 1917) Aynı gun Avu~turya 
~~ s~b~h ~l (A.A.) - Fransızların royer i hasar a uğramış ve batmıştır. ile dB siyı:si mii~nsrbat kesildi. (Anısluryaya harp ilılııı tarihi ise 7 ka-
~ .\l ,~ kı harp tebliği: mürettebat kurtarılmıştır. nunue\"V_eı 1917 dir). . ,. . . . .. 
~n iç; Loren cepheoinde gece sü • Renov saffı harp gemimiz, Şart Amer;ka. aslrnrlık mecburıy.oc1 kanunu da kabul ıle ılk partıde dort 
~_Uşııı~nnde geçmiştir Tayyarelerimiz Forst Alman saffıharp gemisi ile bir milyon asker toplaclı Ye talime "evk edileli. :.\1uazzam mühimmat ve erzak 
tıp ın ik· k • el A ., . ·ı· d 1 k" h" ~tın ; 

1 
': ·eşif tayyaresini tah- kruvazöre r:ıstlamıştı r. Harp netiece- hazırlıgı d:ı lıaşıa ı. merı.~ •« ı_ngı ız onanma arı sev ·ıyatı ımaye 

l'ar; ~ ş erdır. sinde Alman Şant Forst saffılıarp ettiler. İlk Amerikan kıtas ı 26 hazıran 917 de Fransaya ayak bastı. İlk 
t''ıt1ıh 1 ' 11 (Radyo) - Frnnaız ka- gemisi ciddi hasara uğramıştır. Bu sene !(önder:leı. kıtalar azdı. Fakat 918 başlangıcında •evkiynt arttı . Yal
ı Carp n ın resmi tebliği: gemi yanındaki diişman kruvazörü - ııız temmıızd:, 360 bin kişi gônderildi. Teşrinisani ayında, Fraıı•aya var
f~YY&tes~ephesinde ik i Alman avcı nün kesif dumanları ara sına sığın- mış olan Arrıcrikan askerleriniı sayısı iki milyonu buluyordu. Fakat A
ınd •ıı d:. ~ava kuvvetlerimiz ta ra- mış, muharebe harici kalarak or tadan merika hıızırlık yfiparken Frun;;ı< ve İngi l i zler de G;ırp cephesinde miiş

t a l>~ri ~ŞUriiınınştür. kaybolmuştur. kül rnnıanlar geçiriyorlar, Alm:rnlar, son muharebe ba~lnJıvı. ~~ll'l!n galip 
'~-hınınl (Radyo) - Fran•ız ka- . Zıılu adındaki destroyerimiz, bir dü~ yaz;vPI (P blllunuyorhı"lı Almr.!ll:ır, Amerıkıı 01·1,usıınıın fılı ıniiz·ı hnr.•-

~ı (,• tıı cc akşam resmj tebEği: man tahtelbahirinı batırmıştır. tinden evvel J.:al'i neticeyi alman: istediler. Ta rruzl arını artırdılar Ye Pa-
t~ 0.da <IU Phes;n<le Vorjların gar- Narvik koyunda muharebe har ici rise 61) kilometre kadar yakla5tılaı. Amer'.ka ordıılıırı bmanıianı general 
hclı ""rn Şnıan topçusu mevzii top a- bırakılan bir kaç A iman muhribi ile P ersh'ng whameti kanadı \'l' tama Men h~zı rlıınmamış ol<lıığu halık, A · 

1' ıııı.,.;,u'-e. ıdcietli surette muka- nakliye gemilerinin tahribi sıra,ında merikn <r' ı~ur.u ceµhe:·e sevk etti. B<r müJdet ıra A manya nıağlüp 
•t Jr. 3 İngil i z destroyer inin battıi'ını dün oldu. 

· ı Berlin, 11 (Radyo) - Stok holm- lim eden Norveç kumandanı Koulo-
dan haber \'eriliyor: nun tevkif edild"ğini ve Norveç kuY-

1 Norveç başvekili; Norveçin şim a- vetleri tarafından takip edilmekte 
liı:deki kuvvetlerin ve ta m techizat- olan Alman kıtaatının, gayr; '!lunta-

l
lı 6 ıncı Norveç fırkasının derhai in- zam bir şekilde ormanlara kaçmağa 
giJ;z ve Fransız hvvetlerine iltihak başladıklarını, Bergenin düşmandan 
için em 'r aldığını ve müttefiklerin, listirdad edildiğini, vatanın istihliısına 
NorYeçin şimalinde asker çıkaı nak kadar Norveçin İngiltere ve Fran
üzere bulunduklarını söylemiştiı·. \sanın yanıbaşında bulunmakta de. 

Başvekil, NarYiki Almanlara tes- vam edeceğini söylemiştir. 

Alman tebliğleri 
Alman donanın asının uğradığı mağ- . 

liibiyeti sükutla geçiştiriyorlar! 
Stokholm, 11 (Radyo) - Alman Danimarkalıların Bornlıolm adasın a 

1 

kun.:ındanlığı bııgün bir tebliğ neş- Alman askeri çıkarılmış olduğunu 
retmişfı· . Bu tebliğde deııiz mu ha - bildirmektedir. 
rebeleriııde!l hiç tah•ed;Jmenıcktc. Alman kıtaatı Xor\·eçin i~g::ılin i 

sadece Brcıneııin battığı haberi t ek- t:ık• P "e teYsi etmişlerdir. Hama
zip edilmektedir. n .,, ;.. ; ıometre şarkındaki Elve-

Berlinden gazetelere gelen h aber- rn, ·ün sabah işgal edilmi~tir. üs · 
!ere göre, Alman payitahtında h eyP- lorla sükun hüküm sürmekted•r. ÜS· 

can vardır. Binlerce halk, ak'jama lo körfezinin bütün istihkiimlar1 Al-

ı 
ka<la: gazeteler idarehaneleri önün- m 111lnnn elir.de bulunmaktadır. Ü' -

de, başvekalet bina.,, etrafında top. lodal:i • 'on·eç kumanda heyetleri 
lanmış, de ai~ hcrı,; hakkmdaki !ıJ • Fran,ı7 ve inıı-iPz t~yyarelerine knr. 

, herl er: beklcn~ ·.ştir. şı vaµılac~k müdafaaya iştirake ha-
BaşvekP.ld hin:ı"ın<la faaliyet fnz- zır olrlu 1darını beyan etmi~krdir. 

lauıı· ,\,keıi ıieal, ııtomobillerlc dıır Non·ercleJ·i A:nıan kıta~tına mük
maaan gidiµ gp]mek!ed'r. Göring de madiyen takviye kuHetleri geimek-
Hiflerle daima tema' halindedir. tedir. 

Berlin, 11 (A .l.' - Umumi Al- İngiJ;?. Mer.nl>iinin Ye'"mİ< ıltluk . 
man kararg:11>ı. r'ün öğleden soı> a arı ;.·anlı< haberler lıilfifır.a ol.ıra k 

hiç ' :r har i•e \' ku::ı g-el'llek,izh -13°. tarafı -1 üncü sahifede-
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N;;ı;:~~t;~~:~a:!/;n":ar- Skaje:rakta deniz harbi oluyor 
yer aldı -Baı tarafı 1 inci sahifede- 1i top sr,Jeri i~itilmiş ve projöktör ı- Norveç sahillerini salıaha kadar ay • 

. . . 51 bin tonluk gemi batını<, 31 lıin ton- ~ıkları görülmüştür. <lınlatmış 12 lıüyük harp gemi•i Ska· 

Hava harbi 
- Baıtarafı 1 ıncı aahıfed., - . - . ) " 1 1 · k ·· ·· 1 ti . . t r _ . .. luk gemı ele agır hasara uı;-ramış, bun- Londra, 11 (Radyo - ,,u u t e•- ıera onunc e .;aa aıca ç:ıı pışmış ı · 

hükumeti deYlet banka,ındııkı bu - . . . h' · · b R 11 (R ı ) s . ı n ' . , ]ardan bır kısmı da batmı•lır. lronrı, lıır Alman tahtelba ırını a- oma, aı yo - • on .ı ına 
tün altınlaı:ı ı:<orveçten emın yerıc- Stokholm, 11 (A.A.) _· - Goetberg tır:nıştır. haberlere göre, Skajerak öniıı;de. İs· ). Pazardanberi İngilterede 19 Alman 

tayyaresi düşürülmüştür re nakletmı~lır. . havalisi balıkçıları denizin bir çok ce- Paris, 11 (Radyo) - İngiliz do - \'eç - Norveç gahillerinılc ve Coetlıorg 
Oslo, 11 (Radyo) - Yenı Norveç s<>di ~ürükleyip götürmekte olduğunu nanması, diindenberi esaslı surette açıklarında lıiiyük Ye küçiik iki yüz 

hüküm eti; Liyenardaki Norveç kıı- söl'iürnrlar. ve büyük kunetlerle Almanlara yük- 1harp ıremisi ile bin be.• yüz deniz taY· 
mandanına verd'ği bir emirde, der- .He.nüz teenüt etmemi> olan haber- lenmis bulunmaktadır. )'Rresi müthi• bir harbe tutuşmuştur. 
hal Alman kumandanlığiyle i~bir- Tere göre, i~~iliı donan,;,ası Skaje - Stokholm, 11 (A.A. )- Aimanya- İngiliz harp g 0 m'leri. Katgata kn
liği yapması~ı . tavsiye e~·Ie'.11ıştı.r. raktaki mayin hrajlarını yarmağa nın 4000 tonluk Antare' vap'lnı cliin dar sokul..,,uşlardır. Alman donanma•! 
Kuman_dan, hukumetın bu emrnıı dın muvaffak olmuş olup Almanların za- i•veçin hal1 'ahili açıklarında '':'t- tahtelbahirlerin himayesi altında bu· 
le".1ed, ~ındeıı, ~im.an tay:·a~el~rı .l'iatı ı kı-urnzör ile 2 veya :ı nakliyelnııştı.-. İ~lerinde b:ı7:ı siiva'.·i. ı·e tay- lııııdui(u y~nkıı mııki.hPle Pl":''ştir ... 

Londra, 11 (A.A.) - Geçen p:ı -
zard:ınlıerı 19 Alman tayyaresi dü
şurillmüştür. Ayni müddet esna>ın
d.ı 6 iniilİZ tıın-aresi kaybo!mu'itur. 

Ev\·elki gece Scapa Flov üzerinde 
yapılan bir cevelan esnasında 7 Al
man bombardıman tayyaresi diişü -
rü.mü~tiır. Bu miktar yukarıda zikri 
geçen 19 rakamına dahildir. 

Geçen pazar bidayetindenberi in
)liZ hava kuvvetlerinin ciiziit:ım -
!arı düşmana karşı yapılan şiddetli 

harekata işt:rak etmiştir. Pazar gü
n1 Hornd Reef açıklarında mühim 
deniz kuvvetlerine karşı bir bombar
dıman yapılmıştır. Pazartesi guııu 

gcnış mikya"ta istik'iaf hareketleri 
icra edilmiştir. Akşam Üdtü avcı tay
yareleri Scapa Flov hücumuna işti-

rak etmiş olan düşrnan tavyarelcr: 
Non·eç sularında Alman filo;unun 
harekatını takip c ;rek Bergeıı açık 
larında bir dü~man 1.ruvazörtinü lıom 
bardıman etmişlerdir. Bu kruvazör 
batmıştır. 

Çarşamba günü 
kuvvetlerinin nzuıı 

İngiliz tayyare Lı;:enaıı bombaıdıman etmışlerdıı. gemi•ine baliğ lıulunmaktaılır. yare zabıtleri bulunan :ı.ı kışı kurtul- Rem, 11 (Rad.rn) - Rka.ıeı·ak o-
nıesaCeler kate- Amsterdam, 11 (Radyo) - Al- Almanların asker vüklii iki nakliı·e muş. Enlem~ etU!mi•tir. nünde haslı)·an müthiş deniz harbi bii· 

den avcı tayyarelerj dü~ma'l hıyya- manlar, bugün tayyarelerle Norveçe ~emM b;r i<1·e~ kruv;ızöriinün refıık",ı- 160 ölii vardır. tün şiddetiyle devam ediyol'. fhnon 
releri tarafından işgal edilmi' olan asker ve erzak sevkettiklerini ve tinde i"·p~in :.\Iorstrand Jimaııın:ı va- Sl1>kholm, 11 (Radyo) - fs,·eç ada'! bombal'clımandaıı s:ır'11makta • 
Xorveç tayyare meydanları üzerinde nakliyat tayyarelerinin mütemadi- sıl olm'lstıır. Bıınlanlan Iıirisi fPvka- mehafili f'oellınrır a~ıklarında İngiliz ılır. Alman deniz taı·ı·areler;. Alrnnr 
keşif uçuşları yapmışlardır. En azı yen gidip geldiklerini haber vcrı- ]ade has~ra uğramıştır. ()teki de iwe~ 1 donanmnsı tarafından on Alın:•r ıre- <lonanm.~'111ın etr.ıfımla dolaşmaktal 
üç dü~man tay:·aresi tahrp edilm!~- yorlar. kara sularında barınmak mecburiye -ı mHnin batırıldığıııı b'ldirmektedir. dır. 
tir. Ayni giinün ııecesi düşman tay- tinde kalm1'tır. Loııdra, 11 (A.A.) - Stokholm - --~ -
yareleri Scupa Flov üzerinde yeni Stol·holm, 11 (A.A.) - C:harlot- Alman ge~ilı•ri ile :ıskerleri mevkuf dan Röytere bildiriliyor: A} t bl"..,] • 
bir takım cevelirnlar yapmak teşeb- tenbergden gelen b'r telıırafta şiiy- tutulacaktır. Öğı·enildiğine göre. ingiliz hıırp ma n e J g erı 
büsOnde bulunmuşlar<a da tardedil- le denilmektedir: Stokholm, 11 (A.A.) - İsV<>Ç "a- gemleri dün sabah 0310 körfezme -Ba, tarafı üçüncüde-
mi~lerdir. 200 kişiden mürekkep motörlü hilleri açıklarında Pelagas ve Pater girmişlerdir. İngiliz gemiler! tayin Bergen ile Trondheim Almanların e-

bir Alman kıtasının salı gecesi El- Nostn takım adalarının Mor.trand - edilmiş olan mühletten evvel teslim !inde bulunmaktadır. Bu yerlerde 

Garp cephesinde 
verumun batı cenubunda tevkif ve dan haber alındığına ıröre, Alman nak- olmadığı takdirde şehri bom bardı - düşman hiçbir hücumda bulunma · 
maklfip edildiği öğrenilmiştir. Bu !iye gemileri olduğu farzedilen on ge- man etmek tehdidinde bulunmuşlar- mıştır. Alman t.'.lyyareleri dün şimal 
işi 20 neferle bir kaç zabitten mil - miden mürekkep bir kafile taarruza denizinin her noktası üzerinden u • 
rekkep bir Norveç müfrezes; yap- uğramıştır Bir naklive gemisinin bat dırO. 1 h Ik h . t hl' t 1 • çarak düşmanın deniz cüzü tamları • . .. · · s o a ına şe rı a ıye e mc erı 
mıştır. Bır buçuk saat suren ınuha- mış olduğu muhakkak olup diğer üç . , .. 1 . t'. nın harekatını tarassud etmi~ir. Bit 

d Al k d . 1 .. tü emr1 'eıı mış 11. k 
rebe e man uman anı ö muş r. naklive gemi•inin de batmıs olduğu . D . h b' İngiliz torbito muhribine büyil 

]. · 1 d' · · Parıs l 1 (Radyo) - enız ar ı-
1 • • • 1• h Norveç ıler 10 yaralı vermış er :r. muhtemeldir. Başka bir nakliı·e ıremi- . . · .. . 'd ~apta bombalar isabet etmiştir. TaY· 

Al a taarruz ıl'ın gız ıce azır E' J b" ... k b. ·· . · .. nın ılk safhası dun gece saat yırmı e . .. manı rın T • Bu gece ıdsvo dda ü>u ır mu- 'inde de yanıtın cıkarılmıştır. Dıgerl . '. . . yare dafıi bataryalarla projektorlet 

d ıd ;ademe olmuştur. h<>ş gemi kazazedeleri kurtarmağa uğ-ı sona ermış ve ıkıncı safhası gece yarı- Scapaflov mıntakasında Alman boın 
lanmakta oldukları tesbit e i i ı·aşmaktadırlar. sından sonra yarımda tekrar başla - balarının tesiriyle harp harici bıra-

G 1 h Stokholm, 11 (A.A.) - Non·cçli- Evvelki gece Karingoen açıklarında mıştır. kılmıştır. Paris, 11 (Radyo) - Havas Ajansı Brüksel, 11 (Radyo) - e en a-
l !erin mukavemetleri dakikadan da - bir deniz muharebesi olmuştur. Şiddet İngiliz donanmasının projöktörleri İngiliz avcı tayyareleri Alman ke• bugünkü bülteninde söyle bir haber berlere göre Garp cephesinde A man- d 

• kikaya artmaktadır. Nor.k Teleg- şif tayyarelerine kar,
1 

hücumlar • 
neşretrfıi~tir: !arın hazırlık faaliyetleri artmıştır. ram Bureau, Alman kıtaatının kanlı bulunmuşlarsa da netice elde etıne· 

Fransız ası.eri makamatı, yakın bir Almanlar, Lilk..emburg hududunda Ik• 1 k t h • 
bir muharebeden sonra Norveç kı - r ğe muvaffak olamamışlardır. tt!<le garp cephesinde çok mühim çar- Muzel üzerine büyük köprüler kur - 1 mem e e a JÇ blt 

.. .. ..1 d 'k' . . taatını Elevruma beş kilometre me- Shetland adalan yakınında 
ı•şrnalar vukuunu muhteme~ gorm~k- maktadırBl~r_-t Bu kop

1
ru er ten 1 ısı ya- saf ede tevkif etmiş olduklarını bil- İngiliz avcı taYvaresi di1şürülmilŞ• 

•.edir. Buııiln, yarın yeni hiidıselere ın- rımdır. ırı amam anmış ır. d' kt d' t·· . Al · t. 
1 

• D ·mat 
. . A t d 11 (R d o) _ Hollan- ırme e .r. uı. man avcı ayyare erı anı 

~ 7
ar edılmesı lazımdır. h~;r ~~·Al \ Yd dl Charlottenbergden bildirildığın< B •• t •• d •• Al l O t C kanın garp sahilleri ile Non·eç ss· 
Şimal harekii.tı, Ren -

1
Muzel cephe- da ~ ml 1

1
' maı~i udu ar~-\ y~- göre, Oscarsborg kalesi de kahra - U Un Un ya man arın S n e a• hillerinl tara•sud etmişler ve bu s•· 

~.ııi unutturmamalıdır. ki gündenbe- kın o an rem ve ıçe as şe ır erı- manca ve mu"ee.•sı·r bı'r muk""cmet • •• f l k l h'll . d.. k tl . . kın• 
· hl' · · t · b""t" h ., ~· • • •• t ı erın uşman uvve erının a 

ri cephede devriye faaliyetleri bile dur- ııın ta ıyesın~ emre mış ve t~ u~ .';- göstermiştir. vuzun u ne re e arşı ıyor !arına karşı himavesini temin eyle. 
ştıır. · Almanların ileri hatlarda_ e .. - dudlarda ııenış müdafaa ter 1 a 1 a - Oslonun harici kısmındaki Bala- mişlerdı"r. Yalnız ı:ngı'Jı'zlerı·n bı"r k•ç 

1 ki t Londra, 11 (Radyo) - Almanya- için elzem olarak göstermekte ve Al-
hemmıyetll taarruz hazır 1 arı mu- mış ır. erne tabyası henüz Norveçlilerin e- nın yeni tecavüzleri bütün dünya dev manyanın hareketinden takdirle bah- tayyaresi Almanların işgali altınd• 
'ahede edilmiştir. !inde olup Alman nakliye ııemileri ıetlerince takbih edilirken, yalnız iki seylemektedir. bulunan Stavan~ adındaki Norv~ 

üzerine ateş etmektedir. memleket matbuatı bu tecavüzleri al- tayyare meyd~runa hücum etmei• 
Oslodan gelen seyyahlar iiç haqı kışlamaktadır. Bunlar, Rusya ve İta!- ,. muvaffak olmuşlardır. 

ge~is_in.in salı günü ?sıo körfezinin ya matbuatıdır. Şarkı Avrupada _____________ __ 
geçıdını zorlamakta ıken batmış ol- İtalyan matbuatı bu tecavüz hare-Osloda vaziyet 
duklarını söylemektedirler. ketini tasvip etmekle de kalmamakta Kar ve fırtına başladı Ne, hirler taştı 

Norveçlilerin HorteD kales ırar · müttefi.k.lere kar ı hasımklirane ve Bedin, 11 (Radyo) - arki :Av-

lt.Jalk heyecan ve mu""s'levıı· Almanlar n'zonu. uzun bir mukavemette.n son- müstehziyane makaleler neşrcylemek- rupanın cenup tırafların<la siddetli -Baı tarafı üçüncüde- l 
rı t si 1 t • - - ' • ha · · · · 12 d ı b' otör' ra e ım 0 muş ur. tedirler. fırtınalı.r ve kar '"ıgmaga başlamış- 'rnn )emı san a' ır m 

da şaşkınlık içinde bu!unmaktadırlar İskandinav hadiselerinin ilk iki gü- tır. Şark ekspresi: k,ırlara gömül- gönderilmiştir. ıaıı 
Bern, 11 (A.A.) - Alman radyosu- nünde sükut eden Sovyet matbuatı ise müş bulundu(rundan yoluna devam e- Topçu konagında da mahsur k• .;• 

S· OK' < lm, 11 (Radyo) 0310 
şehrı Almanlarca tamamen işgal e
di,miş degildir. Bidayette gelen bir 
kaç yüz Alman askeri, şurada bura
da daj!:ınık ve adeta şaşkın bir halde 
mil•ellııh dolaşmaktadır. 

Stokholm, 11 (A.A.) - Buhus -
po<ten gazetes;nin Norveçdek; mu -
ha biri dün O loda iki defa hava teh
likesl ışar<:ti verilmiş olduK"unu bil -
el 'rmektedir. Bir panik esnasında üç 
k şi telef olmuş ve bir kaç kişi de has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Nya D ag!igat Allehanda adındaki 
faveç gazete•inin hususi muhabiri, 
i d metre irtifaından uçan Alman tay 

yarelerinin Oslo halkı üzerinde tev- ııu dinleyenler, bu sabah Non·eçteki <imdi bu hareketi mantıki ve Almanlar dememiştir. insaı ve hayvanlar vardır. Ordu kU!l• 
lid etmiş olduğu misli görülmemiş harekatın inkişafına müteallik haber- .llJ.ib. vetleri iönderilmiştir. İbrik köl' 
heyecanı tasvir etmektedir. İçinde 'erin fikdanından ziyade Berlin ile her 111 ~ İpsala arasıııda telefon direkleri '11' 
tüfeklerini polis koporunda gerisin- türlü irtibatları kesilmiş olduğu zan- -

1
. Z M 

1
. R = kılmış, muhaberat kesilmiştir. ·ııı 

deki halka çevirmiş 20 Alman askerı nedilen Norveçteki Alman müfrezele- = Tunca 4,5 metre, Meriç 25 saııtı~ 
bulunan ilk bir kamyon soğuk bir sü- rinin vaziyetine müteallik umumi ha- - çekilmiştir. İstanbu} treni, ~tud• 
küt içinde şehrin ana caddesinden berlerin aleladeliğinden dolayı hayre- - p AMUK MENSUC.A T =bozukluk yüzünden HadırnköYi111 
geçmiştir. te düşmüşlerdir. _ kalmış, saat on beşte yola çıkınıştırfı 

İyi bir menbadan bildirildiğine Dün Alman radyosu mütemadiyen - Türk Anonim Şir ~eti _ Meriç ve Tuncanın sabaha ıı:arııı 
göre, Alman askerleri her tayyareye Suisling hükümetinrlen bahsettiğ; hal _ Şirketin Merhz ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardıur. E tekrıır yükseldiği, Edirnedc beŞ eV ıı 
30 kişi bindirilmek ~uretiyle hava de bugün bu isimden artık bahsedil - _ • • .. •. . daha yıkıldığı bildirilmektedir. 'J'l'I' 
tarikiyle nakledilmiş, müteakıbe:ı mPz olmuştur. Buna mukabil Alman Yerli Pamugundan At, Tayyare, Kopekbaf, Degvmen, Ceyık seferleri bozulmuştur. --~~ı-
nakliyeye deniz yoliyle devam olun- radyosu, dün tekzip etmiş olduğu Nor- _ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte Ankara, 11 (Telefonla) _ ~· 
muştur. 20 kadar Alman tayyare>i veç mukavemetini bugün kabul etmek- olup mallan Avrupan:n ayni tip mensucatına faiktir. - ırmak birdenbire beş metre yüksel~de 
dün akşam !.foss üzerinde uçmuştur. t~dir. Alman kıtaatı tarafından işgal = T } f N 2211 3067 _ tiı. Çorumun Tunç.eli küyü _te~ tir· 

edilmiş yeni noktalardan hiç bahsedil- = e e on o. ve maruz kaldığından tahliye ed~mıŞt!t· 
mem;ş olması da dikkate şayan görül- _ T J f d • B · ı_ 1zmİr _Halk, yirmi çadırla dağa çekilm1~ıt• 
mektedir. Radyoyu dinliyenlerin kaf- e gra a reSJ: a yra ~ · - Osmancık kasabasını da su ~~uıer 
fesi, dünkü şevk ile bugünkü kederli = - _ halk kasabayı terk etmiştir. J{oY lzmir Yün Mensucatı 
sukut arasındaki tezad karşısında hay- - eşyalarını da kaçırmışlardır. 

T. A. Sirk~tinin halkapınar kumaş fabrikası rette kalmışlardır. EL HA M R A sinemasında -;: 
'.l'arafmdaa meTaİm dolaylaiyle yeai çıkardıfı kumaılaı: lzmir ~'rinci icra ınernurlıl 

Stokholm, 11 (A.A.) - Dagens Buiün matinelerden itibaren iki büyük film birden d 

S A (; L A M Z A R J F . Tyhter Norveçlilerin, hükürnetin bi- 1 _ M [" K A D Q -::r borcun temini istifası için ~~::d 
C U Z D U R 

dayette iltica etmiş olduğu Hamar tı hacze alınan 987 mode_ıı Jcıf' V E U şehrini istirdada muvaffak oldukia- Bütün Renkli ve Harikulade musiki ve Muhteşem l\1izansen markalı müıtamel ve 600 lıraaatışı• 
rını bildirmektedir. • • meti muhannemeH kamyonun 

eni yaptıracajmız ellııiaeler için lııu mamulatı tercih edin Svenska Daiiebladetin Luleadan 2 - Ş } M A L Q T E L J k 

E R L E R 1• na arar verilmiştir. ·ııiP' •*S A T 1 Ş Y •• oğrendii'ine iöre, lng'lizler Alman- FRANSlZCA SÖZLÜ Birinci artırma 22-4-940 tarı4 d' 
.. ~ ları Narvikden çıkarmağa muvaffak müıadı'f Pazartesı· günü saat:r<"1 ı~ 

d 1 Başrolde: A N N A B E L L A 0 Birinci kordonda 186 numara a olmuşlardır. Almanlar şimdi <veç fzmirde ikincı'kordonda 254 ıı:'ıır· 
Metro Jurnalde: En son ve mühim HARP haberleri a 

•. •••ş•~-~-~---~-~-~.! .. T.;.~.;.Ş~---•••a•r•a•zi•s•in•e•il•ti•c•a•e•t•m•e•i'•e•u•ğ•u•ş•m•a•k t.~ t~~~~ qraı'ında ~tı.~.cb''ı~• 1 Seanslar: Şimal oteli 1 4,80 8 de • • w 

dır ar. Mikado: 2,30 6 9,30 da başlar Kıymetin yüzde yetm~ beşını .4- g40 
Dikkat: C:umartesi ve Pazar 11 de ve hafta arasında her gün 1 de dığı surette ikinci artırması 25

. il at· 

._TAYYARE sı· NEM ASIN DA-,:uy_Bu-•ı·----~ ........... ~ tarihine müsadif perşembe guıııı çoıı: Telefon au··N ni ıaatte ve mezknr mahaıda 1?pıerı~ 
3646 Bugün K Ültiirpark Sinemasında artırana ihale edilecektir. Tıı 'ıı: Jile 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz Kıvrak, lahuti, 
hazin sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden 

MÜ GÜLSÜM 

EDAT 
Ün ölmez bir eseri 
" YANIK ESİRE ,, 

TÜRKÇE 1 ARAPÇA 
SÖZLÜ ŞARKILI 

muayyen giln ve saatte ge,Jece Jıt19JC 
Zevkine, azametine, güzelliğine payan olmıyan 2 film birden mura ve daha fazla malumat ; 1 95~ 

Cebelüttarık casusu filmi kahramanı istiyenlerin dairemizin 93 9~ ı.ıJP 
ViVIAN ROM1!NC1'l VE ROGER DUCHESNE l\ltı. Ju dosyasına müracaatl:zgO 

Tarafından sureti fevkaladede temsil edilen olunur. 

ZEVK GECESi 
Filminde müstesna bir =vzu ve büyük bir aşk hikayesi görülecektir 

AYRICA 
ı Gangısterler;n icraatına sed çekmek istiyen polislerle mücadelesi 

ı KANCLSTERLER CELLADI 

DOKTOR 
BEHÇETVZ 

kıar' Çocuk Hastalı 
Mütehassısı v".ı 

!LA VETE~: Parıımunt Jurnalde en son harp havadisleri Hutalanııı 11,80 da• bt.r•.t1>•-' 
Ayrlca.• Ekler1·urnalNumara !l dün).·n ve harp hadisatı.. s 1 Z k gece · 2 20 5 20 8 40 Gangıste !er 4 10 7 85 h " ııı~ eans ar: ev sı ' ' ' r ' ' 8Ryler ıokai!'UıdM A ııı .. 
- Oyun saatlerı: 2--4-6,!'lO ve 9,15 de. Cumartesi ve Pazar saat 1 de Gangıst~rlerle başlar d k ı ı d 11 .............................................................. ı::'S ............................................... ııiiı ........ İııl ........... J l.!&~nı~n!,!a.!:a:.:.;J:!..,:;e::!!er~ ..... --,,,--



SAHiFE ( 5 )' 
~~·----~~----------------------~~--------------~---(~A_N_A_D_O_L_~U~)------------------~----------------------~------~ 1 . v· .... t• d kümlerı rl•ır••inrl• h•yan rtm•ıl• "" ıif••ı ırnrmiiş nlmııktır. 1 . .. .. k h f taburu sa 

zmır Laye Jn en: 12 inci maddede yazılı olduğn üu- Ru kararnam(' ile vazedilen beyan- zmır gumrU mU a aza • 
Demir stoklarının beyanına dair kararname ~·mütemmim beyannameler verme- ~ame _v•rm~ mecburiyetine riayet•i•- tın alma komisvonundan: 

re mecburdurlar. lık fılı, mıllı korunma kanununda ya- • 
nu?.ladde: 1 - Milli korunma ka- Madde: 8 - Beyannamelere der- Madde: 14 - Milli korunma ka - •ılı cezaların tatbikini zaruri kılacak- Miktarı Fiyatı 
fıknunun 31 inci maddesinin ikinc· ci mecburi olan malumat şunlardır: nununun on dördüncü maddes"nin tır. (Mezkur kanunun elli üçüncü mad Cinsi Kilo Lr. Kr. 

Tutan ' 
Lr. JCr. 
----·' ıııu'a"nın ihtiva ettiği salihiyete a) Beyanname sahibi tacir sıfatı- verdiii salahiyete müsteniden, işbu desini ve bilhassa beyanname milnde-

ıııe:t:nıden, ticarethane veya ika- nı haiz olduğu takdirde, adı ve soy- kararname hükümleri mucibince be- recatınııı sıhhatini teyit eden hüküm- Çay 3 13 50 1 00 
.t;eJ h~lan Ankara, istaııbul, izmir, adı, ticari unvanı, ticaretinin nevi, yan edilen demirlerden tacir sıfatı- Jer bakımından da, 61 inci maddesini Pirinç 830 249 00 19 00 
'l'r b Seyhan, Zonguldak, Samsun, ticarethane•in n ve şahsi ikaıııetgı\- nı haiz hakiki ve hükmi şah1"1ar e- okuyunuz.) Bu cezaların hiç bir va- Bulgur 1735 199 52 15 00 
kıra ıo_n, Kayseri, Sıva, ve D"yarba- hının vazıh adresleri, !inde bulunanlar ile tacir olmıyaıı tandaş için, günü geldiğinde, sürpriz Sebze konservesi 400 148 00 12 00 
der vıJayet merkezlerinde ve hken- b) Beyanname sahibi tacir olma- şahıslar elinde bulunup da in~aat ic- teşkil etmesini istemiyoruz. Bunun i- Makarna 525 99 75 7 50 
•avunda bulunan ve ikinci mnddede dığı takdirde, adı ve soyadı, meslek rası gibi hakiki bir ihtiyaca masruf ~indir ki, kanun hükümlerinin herkes- Patates 1250 100 00 7 50 
le-_ıl•n hakiki ve hükmi şahıslar el- veya saıuılı, ikametgahının vazıh ad- olduğu ve bu ihtiyacın icap ettirdi- ce ma!Umiveti mefruz bulunmakla be- Soğan 952 ,49 98 4 00 
rarınde bulunan demirleri. işbu ka- re~i ğindeıı fazla bulunmadığı isbat cdi- raber bir kerre daha ve tam zamanın- Salça 200 !35 00 3 00 
y,:nanıe hükümleri dairesinde, be - c) Demirler:n nevi, cinsi. farik lemiyen nevi ve cinsleri aşağıda ya- <la halkımızı ikaz etmeği ve cezai mü- Gaz yağı 2200 446 60 34 00 

!of etıneğe mecbur tutulmuşlarrlır. vasıfları (ve yalnız ithalatçılar hak- zılı demirlere, değer fiati tediye e- cyyidelerin harekete getirilmesi zaru- Arpa 7600 399 00 30 00 
ı.1•1 .•dde: 2 - Yukarıdaki maddeye kında mecburi olmak üzere, Mmir- dilerek satın alınmak üzere, hüku - retinin tevellUdüne mahal bırakmama- Odun 36660 549 90 42 00 

• 1ka b 1 · ou n eyanname vermeğe mec - !erin hangi memleketten ithal edil - metçe el konmuştur: lan tavsiyesinde bulunmayı zait gör- 1 -· zm:r ıtiimriik mu ha fan tabut"U ihtiyacı için nıkarıda cıns ve 
r tutulan şahıslar: miş olduğu) ve nevi, cins ve maliyet a) Kutru 8, 10, 15 ve 20 milimet- medik. miktarı yazılı on b'r kalem erzak 1514 940 pazartesi günü pazarlıkla sa 

cu'~ İthalatçı, ihracatçı, komi;ıyon - fiatine göre ayrı ayrı miktarlıtrı. relik yuvarlak çubuk demirler. Bu meyanda bir noktaya daha işa- tııı alınacaktır. Pazarlıkları ayn! gün saat ondan itibaren yapılacaktır. 
d~· 0Plancı, yarı toptancı. perakeıı- d) Beyannameyi verenin be\'anna- b) 10 X 100 milimetrelik lama de- ret edeceğiz: Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları kar~ılarında gösterll-
tııı · fabrikacı, imatHltçı, depocu. meye deıtettiği demirlere, mal sahi- mırı. Ümidimiz, istenilen maliimatın sa- mistir. 
ban~etçi, nakliyeci müteaahhit ve bi, mürtehin, emanetci, yeddiemin c) 20 santimetrelik putrel (NP.) hih surette be\·annamelere dercı-dile- 2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci \'e üçüncü maddelerinde 
ffıııı alar ribi tacir "ıfatını haiz bi- ııibi hanııi sıfatla malik veya zilyed Bu madde hükümleri müteahhitle- rek tayin olun~n mühlet içinde hüku- yazıiı Yesikalar'a muvakkat teminat makbuz veya banka mektupları ile 
b~ın h~kiki ve hükmi şahıslar ile olduğu. rin ancak isbat edecekleri taahhüt- met.e verileceği merkezindedir. Bu _ ve teklif eılereklerı ııuınııııe!eı-le lıirlikte mezkur saatta İzmir beyler so-

hıs• '!'acır o!mıyan sair bilumum şa- e) Demirlerin Türkiye dahil veya !erinden fazla kalan demirlerine tat nunla beraber, muhterem halkımıza kağı arkası Ger' tütiln kunıpnn~a•ı yanında talıur satın alma komisyo-
~ardır. haricinde hangi şahıs veya mücsse- bik olunur. hitap eden bu tebliğde, istemiyerek ııun:ı müracaatıa __ r_ı_. ---- ---

ı,,1~Uv~zenei umumiye dahil daire- seden, hanıri tarihte ve Türk parasiy Madde: 15 - On dördüncü mad- fakat vuzuh ve sarahat lüzumunu ria- J • T • t• k }] t k •• 
>e OJlllUJhak Ve hususi bütçe ile ida- Je kaça satın alınarak kaça mal edil- de mucibince hükumet tarafından el vetten dolayı, kötü niyet sahiplerine zmır urıs J yo arı mın a a mu• 
teı h~naıı_ ~aireler, belediyler, vi:il- miş olduğu. konan demirler, bu kararnamenin temas eden bir fıkranın da dercini Iü- d •• } " " " d 
'eıtııt &usı _ıdareleri ve bunlara baıılı f) Beyannameyi veren tacir ise, 31 neşri tarihinden itibaren başkalarına zumlu gördük. Ur ugun en: 
! ,. 111lahıyeti haiz teşekkül ve mu Ağustos 1939 tarihindeki ve bu tarih ~atılmayıp mezkur tarihten itibaren Eg"er memleketimizde mevcurl ise. 1 - Karşıyaka Alaybey sahil caddesinde 97/ 99 sayılı evin hedml 

•le e b 1 leın r eyanname vermekten mils te satış yapmamış ise buna takad - hükOmete satılmış sayı '.r· .. . . bu gibi kimseler, beyan milkellefiyetin ·;e taşıindan maııda malzemesi müşteriye ait olmak üzere 412 lira 16 ku· 
la·,~dır. ~ncak, bu vaziyettek; ban- dilm eden ilk satışındaki satış fiati Ancak, beyannameler n tevdıı ıçın den kurtulmak için mallarını sakla _ •u5 muh~mıneıı bede! mukabilinde artırmaya çıkarılmıştır. • 
!ere ~ahı, başkalarına ait olmak il- (tarihi kaydedilmek suretiyle). verilmiş olan m':h.lin hitaı:ıın.dan i- mak veya başka mahallere ka.çırmak 2 - Müzayede 1814 940 ptrşembe günü saat on birde İzmir turistik 
la e~· er hangi bir suretle mııhafa- g) Bu malların bulunduğu rerle - !ibaren beş gün ıçınde, bırıncı mad- ıı-ibi hareketlere tevessül etmeleri ha- volları mınt&ka müdürlüğünde yapılacaktır. 
naıııe ıkJer; mallar hakkında beyan- rin, şehir, kasaba, cadde, sokak ve nu dede yazılı yerin en büyük mülkiye !inde mim korunma kanunundaki a- ı -- İstekliler müzayede lıedelinden başka ihale bedelinin yüzde oa 

'l'a .vereceklerdir. mara itibariyle vazıh surette beya - ~emuru, kemmiyet ve keyf~yet füba- ~ır c~zalar ile karşılaşacaklardır. Bun beş nisbetinde b;r teminat vermcğe mecburdurlar. , 
l'Joy cır olmıyan şahıslardan iki yüz nı. rıyle muv~fık goru_len demırler rı s~- dan başka, bu hareketlerin neticesi• Şartnameyi görmek ıstiyenler İzmir turistik yolları mnıta-
loba a kadar mevcudu bulunanlar ile h) Beyanname milnderecatının ha tın alındıgını tahrıren esh~bına bıl- kalacağını da bilmelidirler. Zira, mem ka mUdürlüğüne -:nüracaat edebilirler. 12 13 14 16 1!!85 
ı,r ec~ Ve Çilinırir gibi küçük sanat- kikate tamamen muvafık olduğu be- dirmediği takd:rde bu demır'er ser- leket hududları dahilinde nereye gö- ı DEVLET DEMIRYOLLARINDAN 
''•ınr ahından ancak sanatlarının i- yaniyle. tanzim tarihi ve imza. best kalır. türillürse götürülsün bu malların mey 
l~~,n~ Yetecek kadar mevcudu bu- Tac:r olmıyan şahıslardan, bu mad Madde: 16 - Satın ahnacıık de - dana çıkarılması mllşkill olmıyacak _ 
tiıdirı•r bunıan beyana mecbur de- de ile istenen maıamatın tamamına mirlerin değer fiati ticaret vekille - tır. ( Don yag" 1 alınacak ) 

"adedr.e. 
3 

. . sahip olmıyanlar ellerinde mncud lince vazedilecek esaslar dairesinde Keza, malı"yet fı"yatı bevanının sıh-.,, , D. !J. Y. sekizinei i§letıne komisyonundan: 

1 

ı~ılı 'ahıs]. - _!kıncı maddede ya- demirlerin cinslerine göre miktıırla- akdir olunur. hatı"ne azamı· ı"tı"na go··st.erı"Jmeg-e mahal b" k"I d - b ' İ Şnrtıııımesi veçhile 3 ın ı o on yagı mü ayaa edilecektir. açık ek-'tııı"rı ar Yedınci maddede yazılı rını ve maliyet fiatlerinj bildirmek- Madde: 17 - şbu kararname vardır. 
erd ·d· >iltmesi 30 '4 940 sah günü saat on beşte Alsancakta işletme binasında 

~lha•eı c_n, kendilerine veya tica- le iktifa edebilirler. neşri tarihinden itibaren mer'ı ıı·. 3 _ Kararnamede bevan mu""kelle-
" , komisyonumuzca yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 40 _ 41 

aı 'l'a:rıne ait olup da: Madde: 9 - Beyannameler, işbu fiyetine tabi tutulan şahıslar vazihan 'mruştur. İsteklilerin 92,25 liralık :\.1. t.eminat makbuzlariyle muayyen 
qQ~ı.,. arrufları altında bulunan kararnamenin resmi gazetede ne~ri Demı'r stokların ın be- ı"fade edı"lmı·ş bulunmakla beraber, e- ı ı · ı· d ş t · · ı ' n ın • ;akitte komisyona geme erı azım ır. ar namesı ış etme kaleminde gö-
~lllth' agaza, depo, fabrika ve i- gününü takip eden üç iş günU içinde. d k saslı görülen noktalar aşağıda bir ker- rtilebilir. 12 14 18 21 1277 
•tınd •ne ribi yerlerde, ikametgah ve birinci maddede sayılı şehirler- yanına air ararname 
IQlun: Vesair bilOmum mahallerde den başka yerlerde bulunan mUte- hakkında Ticaret vekfı- re daha iz~h edilmiştir: . . sa bunu da bildirecektir. ra yazılacaktır. (Bu hususlarda nl· 

b) bUrdıtkları demirlerle, ahhitler için de neşir tarihinden iti- Evvelemırde şu noktaya dıkkat edıl- Demirlerinin bir kısmı kendisine a- munelerde ver!len misallerden daha 
·•raL "ehin teminat veya emanet o- baren on beş ıün zarfında mıntaka /etinin tebliği: rı;elidıd·rdki'. bdu kara

1
rname, yalnk'.2 bhi~in it depoda ve diğer bir kısmı emtia üze- ziyade teneVl"!r edilebilir.) 

, ' Vey eı ma esın e yazı ı olan on i ı şe ır- . . t 1 k b" b D · 1 1 k . . . ı •ur a seir her hangi bir eebep ticaret mUdUrlüğU bulunan yerlerde ıı Nisan 940 tarihli resmi gazetede . • _ . _ rıne avans temına ı o ara ır an- emır er ıı aça mal edıldı~ı yo -
~ etı b . . de tıcarı veya şahsı ıkametgahı bulu- d d b 1 b · t · 3 1 d . . . •ltınd e, aşkalarının tasarrufla- bu mildürlUklere ve bulunmıya'1 yer ·ıeşredilip vukarıya dercedılm!ş bulu- h .. kanın eposun a u unan ır acır un a soru.an sual ıle ıstenılen malll-
d a b 1 • . n:ın şa ısları bevanname usulun• tii- .. .. dd . t . ı· · t k"l e t h . d .. 
'~o f U unan dükkiin, mağaza. !erde en bUyük mülk ye memuruna ıan kararname metninde demır stok- . · . .. . . uncu ma enın am mısa mı eş ı - ma , er cıns emırın satın alınma fi-
~ · ab • . bı tutmaktadır. Bu hilkmun bır tek ıs- , t ğ . ıtg'h _rika, imalathane ve ika- makbuz mukabilinde tevdi olıııııır. 'arının lıeyanı hususunda herkesın ka- . . .. . der. )a ına, ına azada teslıme kadar, nak-
ı• • ırıb· tısnası varsa, o da, muteahhıtler hak- 4 .. .. d·'"' 1. 11 modde ·. f ·ı- . 1 l" ,.1 _ . ''nı;ıı. 1 ı Yerlerde, antrepolnrda, Mahallinin en büyük mülkiye m . rnni mük JkıfivPti tJıf...;J..n ;fada a<lil- k <'.! 1 b r TO 'kr enı ner unı:ıı, ~·e ıı:e Ul e, ,.....,~,.,, e r.ı sra ı ı avesı\' e "uP pno on .,_ 
'ı ~ erct d t kd" d ,.. h"k b. m·· olnınkla b.eraber aşag'ıda yazılı ı_n a o up, un ar r y n e - yalnız başkalarına ait olan demırıeri yattır. 

lir b· e, banka ardiyeler'n e muru, a. ır e ece,.ı mu ı ır S<'· ı, ~ ' sınde bulunurlarsa bulunsunlar be • h f d k" 1 .. t"hd f d" 7 B 1 . . ... 
d~rduı.ı ılüınum mahallerde bulun - bebe binaen, bu müddeti uazal:ıbi- )lduğu veçhile bazı noktalar üzerinde .. . . • . mu a aza e en ımse erı ıs ı a e ı- - eyanname erın tevdıı ıçın ve-

~ ar van mukellefıyetıne tabı tutul - E 1. "k · ı· d · ·· · ·ı · ı ··hı t k . 1tı!ir ı demirleri beyan edecek- Ur. alakadarların tenviri faydalı görül _ · . . . yor. n ıpı mısa ı emır uzerıne a- rı mış o an mu e , ararnamenın tat. 
:ıt,d· d . Madde: 10 - Bevannameler do- müştür muşlardır. Bınae?aleyh, aşa~ıdakı ıza- vans vermiş olan bir bankadır. Bu bik edileceği on iki şehirde bulunan 

e 4 • ' . · hatı valnız bahsı geçen şehırler hak- k b k ı ı ı t · ı ı ·· hh" 1 , •hı, 1 · - İkinci madded""? yazı. kuzunu maddenin birinci veya ikınci 1 _ Bu kararname ile hükumet · • . banka beyanname verere aş a arına a e umum acır ere muta ıt er ve 
, • ar ' kında anlamak IMım gelır. . k .. h f ı d""" d b"J h • h 1 · · t 
iellıirJerd Yedine; maddede yazılı fıkra~a.rında .. yazılı -~ilddetlerd~n memleketimizin başlıca' ticari mer- Tacir olmıyan şahıslara müteallik aı~ ol l~ab"Jduzere kmt~ a aza eye ıgı e- g::e:~~ u~ustı ş.ah_ısdar ~tç"ıbn resı:: 
•: en, başkalarına ait olup hangısı dahılınde verılırse ver l~ın. 1<ezlerinde ne miktar ınşaat demiri . . . mır erı ı ırece ır. neşır arı ın en ı ı aren .. 9 il . . başlıca hükümler şunlardır: Elınde B d ·ı k el · 1 k il dil 

1 Ukkan ışbu. kararnam~nın resmi ~az_etcdr bulunduğunu öğrenmek ve bundan böy 200 kiloya kadar demir bulunan şa- 5 - _eyan d~ 1 _ece dde~~d:\az~- g ~al~; b h" 
1 

h .. d b 
1 Qı' itııaıatİı tna&-aza, depo, fabrika neşrı ~UnUne aıt mal0mat1 ıhtıva e- ıe de ayda bir kerre verilecek beyanna hısları bu kararnamenin hiç bir mad- rarnam~mı~. ye ıncı 

1
ma esın d. . - il~ ~h-~ ır er :rıcın e u ~-

,'tıtlhıardane gibi yerlerde, ika- decektır. . • meler vasıtasiyle stok hareketlerini desi allikadar etmez. Bunlar bevanna- h o_Jdugıı ı'.zlerde: yanız pro ı emır n~nt·m k" ab ı eredon beeşb_ırilkn verı -
,'de, ba ka, antrepolarda, ııünırük Madde: 11 - Mıllı korunm:ı ka- takip etmek istemektedir • . _. . • denılen nevı er ır. mış ır ı. unun a se ı, ararnıı-
'"' ıı a . . . . . · meye tabı degıldırler. . r·ı d · d k d hükU ı · d d h h be d 
1 
··•uın _ ardiyelerinde veıa cr bi- nununun 31 ıncı maddesının 2 ınc Hükümetimizin demir gibi mühim bir · . Tacırler, pro ı emır en ne a• e- me m erın en a a ııeç a r ar 

ııı. '"ahalı k .. k. . . h Tacır olmıyan şahıslardan ancak d"ld·-· . k .. b·ı· 1 T'" a 1 ı olmak ·. t· d b 1 1 d . •net 1 erde rehin, teminat ve fı rast hu ümlerıne tevflkan, ma al- madde stoklarını bilmek ve stok hare- . . . ı ıgını ço ıyı ı ır er. ucc r om - vazı,e ın e u unma arı ır. 
•ır o arak • b"" .. . k" bu mıktardan fazla demıre malık bu- h 1 . . . h t · . 8 w·k- t 1 k Ub ebep veya sair her hangi lı en uyuk mili ıye memuru tarafın- ketlerini takip etmek istemesi çok tabii . yanşa ıs ar ıçın şu ıza a ı verıyoruz. - u ume çe yapı aca m a -
erı \·e . lunanlar beyanname ve!'eeeklerdır. 1 k b k d · kt d · . . ]" b Ub k 
·~emirle _suretle muhafaza ettık- dan be!•annameler mUnderecat'. hak~ dir. Çünkü, memleketin demir ihtiyaç- Bunlar da mesela ev apartman dük- Yuvka.r

1 
ad çu u embır,kml ad aı .:ı- )~a;a g; .. ı:c.e, -~ı m dday~ad ararn

1
am

1
e 

~ "''ıld . rı beyan edeceklerdir. kında ıstenecek ma!Omatın verılmesı Jarı tesbit edilerek ithalatının ona gö- • ' '- . . • . re tıeş ı e en uzun çu u ar an ı a- nın on or uncu ma esın e yazı ı o -
.,,.. e 5 . kan yaptırmakta oldugu ıçın veva saır . 1 1 ki ·· d d - h"l k b" k · d 1 •ı ""~t~a·hı· - Ticarethane veya \'e bunu tevsıka yarayan fatura, sa- etanzı"mi ve bu maksatla sık sık de- . . . · . rettır. Bun ar, uzunu arına gore e- ugu veç ı e, anca ır aç cın9 em -

r • ar İ . . .. r • her hanırı bır suretle elınde 200 kılo • . . . · · h · t kted" . dele 1~ • lçeı S ı Ankara, İstanbul, z- tış mektubu, konşımento, gümruk mir stoklarının miktarı öğrenilerek ha . gıl, kalınlıklarına göre cıns cıns ay- re ın ısar eme ır. Aynı ma de, 

'
. \ 1'rab' •Yhan, Zonguldak, Sam- b a akb "b" h · dan fazla demır bulunan şah1'lardır. ı M ı· 8 T t J"k hangi sahısların elinde bulunan bu ne ı z ey knname m.k. uzlu kırı ı n nfevı riçt.en getirtilmesine ihtiyaç olan mik- İlk beyanname verildikten sonra. be- rılır ar. ese a mı ıme re ı yuvar- . d '» 1 , . t 1 ğ d -
'ı i'ıbakır on.' Kayseri, Sıva• ve Di- evra ve vesaı ın a .ıı adar tara ın- tarların sıhhatle tayini lazım gelmek . . . . . lak çubuk demir denince, kalınlığı, ya- vı emır erın sa ın a ınaca ı a vazı. 
ı. l ı. Vılavet k zlcrinde dan ibrazı mecburidir. . . . . 'anname mevzuu olan demırlerın bına . . . . han beyan edilmiştir. 
'lı ~•e d · mer e ' tedır. Bınaenaleyh, stok be;·anı usu- inşasında kullanılmak gibi hakiki bir nı maktaı teşkıl eden daırenın kutru D·- . 
y,}. ~e nh _erunda lıulunan ha- Madde: 12 - İşbu kararname- 1.. .. d"J · 1 d f kar ıger taraftan, kararnamenın on 

•ı Uk unun vaze ı mış 0 masın an ev a- ihtivaca tekabiil ettiği anlaşılınca bu 8 milimetre olan çubuk demir anlaşı- b . . . 
'·L-~Ci - nii şahıslara ait ve nin neşri tarihinden itibaren her ayııı b" t db" h". t• ·· - k t• · eşıncı maddesınden anlaşıldığı v~-
"'"' · '"ldd d de ır e ır ma ıye ı gormege a ı - demirlerin sahipleri artık müt.eakıp 1 · .. - . . 
"ıı''•erden c ~ yazılı demirler bu sonuncu gününü takip eden beş iş \'en mahal yoktur. .. . ır. • . hıle, hukumetımız bu mubayaa mu&• 
be %duruı başka şehir ve yerlerde ırünü zarfında allikadarlar birer mü- her ay sonunda mutemmım beyanna- Putrel herkesçe malumdur. T demı- melesi dolansiyle halkı bekletmeme!{ 
~1nı lııe ~lar dahi, bunlann da !emmim beyanname vererek, o ayın Eğer. demir stoklarının be~:ının_a m~ v~rmek m~kellefiyetinden istisna ri, U demiri, z demiri ilh. diye anılan için kendisi~i muayyen bir müddet ile 

lb~~~a. ı·e~iur;_dir. birinci (dahil) gilnUnden sonuncu mütalllık olan bu kararnamenın bır edılebıleceklerdır. demirler yine çubuk halinde uzun de- tahdid etmiştir: Beyannamelerin ve
~'tit ~•tar ncı maddede yazılı olup (dahil) gilnilne kadar yeniden de- hust~siye~i var ise, 0 da, mevcud inşaa~ Bahsi geçen şehirlerdeki tacir sıfa- mirler olup bunların maktaı T, U, Zlrilmesi için tayin edilmiş olan mUhle. 
ıa 'tın, namenin neşri tarihinde mir satın almak veya mevcudundRn demırlerınden ancak mahdut bazı nevı tını haiz şahıslara gelince, ellerindeki harflerine benzer. tin hitamından itibaren nihayet bet 
~t~ 1·~ıtııı :•t.ılmıt oldutu halde he- satış yapmak, malların yerini deği'- lerinin hilkümetçe satın alınması hük- demirlerin miktan ne olursa olsun, Tereddüd ettiğiniz hususlar için gün zarfında mahallinin en büyük mttl 
Qıt •tıcı t dılmenıı, bulunan demir- tirmek, bankalara ve sair müessese- münU de ihtiva e~~kte olmasıdır. Fa- bunları beyan edeceklerdir. Yalnız mıntaka ticaret müdürlilğüne, ticaret°kiye memuru, satın alınan demirleı 
•lı~ haıde ~af~ndan, ve satın alındı- !ere teminat olarak vermek, ~erhin kat. ka:ar~ameyı ıyıce_o~uyanlar göre sobacı, çilingir vesaire gibi küçUk sa- odasına, vilayete müracaat edip malu- hakkında mal sahibini tahriren haber. 
~~ dclllirıe:nut tesellUm edilmemiş etmek, merhun malı rehinden kurtar ceklerdır ~ı. _bu~ad_~· ::ı 1•1 1ı korunmak~- natlar erbabı istisna edilmiştir ki, bun- mat alabilirsiniz. dar edecek ve bu tebligat yapılmadıtı 

1( be~an de satın alan tarafın- mak vesaire gibi vaki değişiklikler nununun adıl bır olçu ıle halka verdı- lar da sanatlarının icap ettirdiğinden 6 _ Bevannamelere dercedileoek takdirde bahis mevzuu demirler ser-
lın; 'ilde· edilecektir. muntazaman beyan etmeğe mecbur- ii temina~a müsteni~en cdeğer fiya'.• fazla demire sahip iseler gene bildir- malumatın ~elereden ibaret olduğu ka- best bırakılmış olacaktır. 
4; ~t t'hdi:· - Bir"nci maddedeki durlar. tediye edılmek şartı:ıe yapıla~ak bır meye mecburdurlar. rarnamenin sekizinci maddesinde ya- Şu noktayı bilhassa kaydederiz: 
~rı'li oıın ı IJ1üteaahhitler hakkın- Bir değişiklik vuku bulmadığı mübavı_:~d~n ba~ka bır .şe: ~a~ıs mev- şu noktaya bilha'8a dikkat edilme- zıh olmakla beraber, mıntaka ticaret Serbest kalan demirler, eskisi gib~ 
~ a~a ba~ıp, bunlar nerede bulu- takdirde, aliikadarlar gene mütem- zu~ degıl~ır. :11ukOmetımızın ıse, ala- lidir ki. kararnamenin beşinci marlde- müdürlüklerine ve bu teşkilat bulun-\zuhur eden müşterilere satılabilecek. 
"•t e u Unsunla b · b e verme-e devam ede cngı demırlerı depolarda bek!emele - h ıı· b .. ··k .. 1 ıi d. F k t d · . "ht' "~ ille b r, eyanname mım eyannam g - . •inin birinci fıkrasında ifade edildi- mıyan yerlerde, ma a ı en uyu mu er ır. a a ' emır muayyen ı ı~aç-

1, le"hh c Urdurlar k k yf"yet· bı"ldı"receklerdı"r rınden çok daha faydalı surette kulla- . .. ı · b 1 d - ı t k b··ı tt'" · b 'ht" , bl ı. llıtu ' itJ · re e 1 ı · • .. ğı veçhile ticari veya sahsi ikametgah- kıye memuruna gonc ermış u un ııgu- ara e a u e ıgı ve u ı ı) aca -
'!t~h •tin• ~r, beyannamelerinde, Mahallinin en yüksek mülkiye me- nacagından şuphe yoktur. ları muayyen on iki 'sehirrle bulunan muz beyanname nümunleriııden alına- naen kimlerin satın alabileceği, demir 
Yı eııı~tleri ~~t olanlardan başka, muru, ilk beyannameler mündereca· 2 _Bu kararname tacir olan ve ol- tacir ve gavri tacir s~hıslara ait de _ rak beyann~meler bunlara göre doldu- ticaretinde malın kaç el değiştirebiJe. 
d,14 'tlerind layısiyJe ellerinde ve- tına ve icabında yaptıracajfı tetkika- mıyan herkesi alakadar etmektedir. mirler, bu 'sehirlerrı:n ba•ka şehir ve rulmalıdır. (Kararnamenin neşredil- ceği ve kimlerin demir ticaretiyle meş
:' tı::~ılı dee ~ulunan yedinci mad- ta nazaran, inşaat icra.•ı ribi hakiki Binaenaleyh, ticaret erbabı gibi sair kasabalard; bulunsalar dahi, sahipleri diği gün bu nümuneleri mahallinde gul olduğu malum bulundu&-undan, ba-

~ - hutıer tııırleri ve bunların han bir ihtiyaca tekabül edip bu ihtiyaç bilumum ,·atadanlaşlar, bu kararname tarafından bevan edilecektir. hazır bulacaksınız.) !zı maksatlarla bu demirleri demir jh. 

~ l(•d~::e7ekıe~:i~~ssas olduklarını ile mütenasip miktarda olan demir- vi dikkatle okuyarak kendilerine bir 4 _ Karar~amenin üçüncü ve dör- Beyanname sahi fesinin her satırı- tiyacirle ve demir ticaretiyle hiç al& 
''' · _ !erin sahiplerni, yalnız bu miktar- beyan mükellefiyeti terettüp edip et- düncü maddelerinde beyannameve ta- na ancak muay;·en bir cins demirin b'! olmıyan şahıslar arasında eldeı 

1 ~~) l.ı~~nlıı.l'dır:Beyan edilecek de- !ar için, müt_e'."1'.1im bey~nname ver- mediğini vakit geçirm~d:n tayin ve o- bi şahıslar iki bakımd~n tadad edil- muayyen bir kalınlıkta olanı yaıılabi- 1 el_e geç_i:tmek czincirl:~e ti_caret~ de. 
~'u~ d ltllturda , mek mecı..urıyelınden istısna eder.. na göre hareket etmehdırler. miştir. Mühim olduğu için bu noktayı lir. Zira, topyekun su kadar ton yu - nılen fılı meydana getırır kı, mıllı ko-

•ı,,_ ellıitlerıe ~'.IO~um yuvarlak Madde_: _13 _Bu kararnamenın Bu nokta üzerinde duruşumuzun se- i2ah ediyoruz. lvarlak çubuk demir diye yapılacak be-)runma kanununun 32 inci maddesi bu 
~) li oşeh çu9uk de- neşrı tarı~ınde elınde be7~nı rıec- b 1 . d b" .. d b kararname 3 (incU madde> bizzat demirin sahi- yan hiç bir !le)' ifade •tmez Diğer ta- fili menetmiş ve 59 uncu maddesi de 
t) er buri demır bulunmadıii:ı ıçın beyan- ep erın en ırısı e, u . . • . . . 1 d t 

( -.... !>ebatta ı . mec ile vatandaşlara tahmil olunan va•ife- binden bRh .. tmektedir. Mal sahıbı. raftan, mesela 8 m.lımetrelık yuvarlak ceza an ırmış ır. 
lıtıl'ını·. Utreı "'ame demirler. name vermemış olanlar, beyanı - . ·r d"l . d te llUt d. b" ken•; •ukkiinında veva evinde muha- çubuk demir mevcudu. biri dili"er'.nMıı\ Bu ;·ola •apılmnmalıdır. Zikrettiii:i-

ı ~ tı • ı d · · U d · . b ı "kt vasıft olmak (\zere nın ı a e ı memesın en ve e e ı- n. 11 • 

~ .. ~~ lllü~av; v em:rı.. e~ıdrı, b~J~h mı a~J v~ geç:cek dem rleri !erek olan neticeler üzerine vaktindenıfaza ettiği demiri bildirt'cej7i !fihi, ba•- farklı iki ıi;·ata mal_ e_dilmi• .i•e, be- ~iz 5~ _uncu ma~dey.ı ~kuy~nlar. tav-
-.u • 'ntler "ibe rayrımUsa~ı ı- ı a are e erıne "b b 1 h lk dı'kkat bakımını cek kasının rlük1'Anınd~ <'Vinde vesafr ,·annnınede bıı •tok ık·ve höltlnerek • '"""l'Zın ehemmıyetını teslım edecek-

~'llı!r • ı h b t ı 11 ·ne ııeçt"ii tarihten itı aren es .vve a ımızın -ı · . . . 2 l~ı. er • ata sar 1 :, =~nU içinde ve ifbu karaname hu: mek ve bu suret.le bir ikaz ve ir tat va-.yerinde muhafaza ettlrdlii:I demir var- keııdi fiyatına göre her partı bır satı- Jerdır. 1 88 
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~lzmir Levazım Amir -'iği ilanları~ - . 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

A. No. !arı . ._.. ..... ·-····---··········· ........ __ , ................................... _. ···----
Bornova levazım ar.,..irli(.i satın alma komiayonundan: Esas ~o • Yeri E ski Yeni Taj Nevi kıymeti depozitosu ma 

levazım satın al· 
komisyonundan: 

Gazir Ü'de ca ı maK .ı re aşağıda y, zıh şartlar dairesinde ve ma
hiye 7~ · 100. 1 ucrcl!n oir makinbt alınacaktır. Bu şartları haiz cl"n
ların nihnyct 2:?-. "is-ır 140. 1 nclar Bornovada askeri satın alma komis-
)·onuna ınlira1...:ı~"lnrı i 1 olun r. 

1 - ) Türk u.m:ık Fc b, kadınla evli olmamak. 
~ - ) lt(. yn~ınrlH" .4~agı ve 58. yaşından yukarı olmamak. 
~ - ) İyi ah.ak s:ılıilıi olmak. l\Iuzır teşkilfıta mensup olmamak. 
-1 - ) Yazıfe~ir i ifa; a meni hastalıkla:ı olwamak. 
;; - ) En r z orta ı:le l<tep ta h ,ili görıııü~ olmak yeya memıni.ı•ettc 

bu nmu< •. 1mak. 
6 - ) Üç ~ene hizn:et ecl€ceğine dair noter senedi vermek. 

4 8 12 16 20 1170 
~~--~----

/ zıı d • 1 ı·a:ı;,ı ( "rl"jji satın ulrııa, koırıisyoııınıdaıı: 
1 - Kor lıirliklcri ih.ı>UC olan (3250) ton buğday oğütmesinin iha

lesi kapa ı zarfla 15-. 'isan-1940 pazartesi günü saat on beşte 
rapılacaktır. 

2 - {3250) fon buğday öğ-ut~e inin muhammen bedeli {48750) lira 
olup m~vakkat teminatı (3656) l'ra 2~ kuı-..,.tur. 

S - Buı!dayın öğütme şera tini öğrenmek istiyenlerin her gün Ye is
teklilerin muayyen giınünde ihaleden bir sa:ıt evvel teklif mek
tuplarını Afyonda kor satın alma komisyonuna vermeleri. 

~l 4 8 12 

/ stanbul belediy esinden: 
15-4--940 Pazartesi günü saat 15 te İstanbul belediy.-inde daimi encü

men odasında 4826·1 lira 78 kuruş keşif bedelli Florya plajlarında 37 adet 
kabine Ye bunlara hela, büfe ve taras inşaatının kapalı zarf usuliyle ek
siltmesi ~-.pılHcaktır. ilfııkaYele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husu~i 

ve fenni şartnameleri, proje keş'f huliisa•iyle buna mü' •ferri diğer enak 
241 kurus mukabilinde fen 'slei·' müdürlüğünden verilecektir. :\Iuvakkat 
teminat . 36l!J lira 86 k •r ·ş•ur. !s eklilerin teklif mektupıarını bu 
işe benzer tş y:ıptı!tl::ırına dair ves.kalarına istinaden eksiltme tarihinde n 
s giı.ı evvel fen işleri mitdiirıiiğüne müracaatla alın:ııış ehliyet \'e 940 yı
lına ait ticaret odası Ycsikalar'yl teminat makbuz, mektup veya 2·190 sa
y ı lı kanunun teminat göster·'m s"ni kabul ettiği diğer evrak vesaik ve 
imzalı k<ş"f ve ~artnameleri ile 15-4-940 pazartesi günü saat 14 de kadar 
daimi en~iimen<> vermeleri lazımdır. 30 4 8 12 1028-2284 

l 
A--keri Lise 

L A N 
re talebe a'ınıyor 

lzn1ır lerazıuı ci.tn rlıU~ salın aluıa kouıisyonundan : 
1 - Kuleli, :lfaltepe, Bursa ;\>keri Liselerinin her üç sınıfına da ö

nümuzdeki hazira'l ıçinde başlanacak olan 940-941 ders : ıh için 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması , s ıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şa rttı r. 

3 - B:r sene tahsili terkedenler, yaşını büyü'tmü~ ve küçültmüş 
olanlar kendi okullarının sırııf geçme sınaYınd:ı ipka veya bü
tünlemeğe kalanlar, yaşları, boyları Ye r<• r kl:ırı talimattaki 
hatlerc uygun olınıyarlar asker iokullara • ı ıaz lar . 

4 - isteklilerin şlmrli okumakta oldı;k1 arı m !. epl rdekl tah•iller ine 
ı/ernnı etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulunılukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden d:ğer kaydükabul şartlariyle mü ra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre ele kaydükabul ka.ğ~dla
rını en geç 30 may1S 940 a kadar tamamlamış olınıılnrı lazımd ır. 

6 - İsteklilerin sı!lıf g çme 'e' bları h 0 L!randa bulunrL kları oku
lardan askeri liselerce relbeclılecek ve bütünlemeğe kalmndan s ı

nıf geçenler seçme sınavı .a çağırı'~c:.kt•r . 
Askeri lise II. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 9·10 yılı 

kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 
ı; _ Askeri orta ok.·llarla musiki. sanat Ye kara gedikli erbaş hazı r

lama orta okullarının kayclükabul şai-tları ve z:ımanlar ı ayrıca 

ilan ed ~cektir. 31 '.\[art 3 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 Nisan ve 3 7 9 10 mayı" 1127 

M. M. v-:-oeniz Levazım satın al
ına komisyonundan: 
1 - Keşif bedeli c24243• lira 28 kuruş olan üç kalemde cem'an 194 a

det şamandıra imaline ait pazarlık eksiltmesi 15-nisan-940 ta ri
hine rastlıyan pazartesi günil saat 16 da yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1818 lira 26 kuruş olup şaıtnamc,i her gün komis
yondan alınabilir. 

S - İstekliler:n 2490 sayılı kanunda yazılı \·esikalariyle birlikte belli 
gün ve saatte kasımpaşada lıulunan kumi<yoııa müracaatları . 

10 12 21;;:1 lns 

lzmir defterdarlığından: 
İzm ir k<irfe?.inde Jç ._n •. ıK muhammen bt>d l" (lBOO) lira olan ,.e içe

r isin<lc küç·ık Gediz azrr.Pğı l·u;unan Ragıp paşa nıımı diğer Sığlar dal
yanı mahalli ile gene İzmir köıfrz'nde üç :;enelik muhammen bede! ' (300 ) 
!im olan eski Gediz voıi mahalli .de üç sene müddetle balık avlamak hak
kı ~ıı ve kara av \'ergilNi umunıi talimatname>inin 28 inci maddesi deliı
letiyle 24(11) numaralı artırma \"e eksiltme Ye ihale kanununun -11 inci mad 
desi muclbince 12 4/940 ta.-ih,r<len itibare'l on beş gün müddetle 
27/ 41940 tar.hine müsad f ru!!' rtesi günü saut on ikide ayr ı ayn ihale
leri icra edilmek üzere aç k artıı·mııya çıkarıldıyından talipler in İzmi r 
defterdarlığına müracaııtia şartnameyı para•ız tedarik edebilecekler i ve 
her dalyan Ye YO!i mahallinin mı:hammen bedelinin yüzde 7,5 ğunun ayrı 

a}Tı nisbette na'<den depozito ~kçası yatırmak veyahud bu nisbette ban
kalan n temi'lat mektup!au :le ıJpyletin muayyen tahvil Ye bonolarını ver
m~k şartiyl·~ muayyen yün w ıoaatta defterdarlık odasında müteşekkil 

komi•~:onu malısu,,un-: müracaatları ilan olunu r. 12 14 17 19 1286 

lzmir Lise ve Ortaokullar satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

1345 Güzelyalı Tenezzüh yeni 21 inci 
sok. 169 M2. ada 893 parsel 13 

1346 G .:elyalı Şefkat yeni 36 ıncı sok. 
790 1112. ada 894 parsel 1 

1347 Güzelyalı reşadiye yeni 23 üncü 
sok. 161.25 :112. ada 897 parsel 1 

1348 Güzelyalı reşadiye yen i 23 üncü 
sok. 163.75 M2. ada 897 parsel 2 

1349 Güzelyalı erik yeni 34 üncü sok. 
166.25 :\12. ada 897 parsel 3 

1350 Güzelyalı tenezzüh - yeni 21 inci 
$Ok. 243.75 M2. :ula 897 pa rsel 4 

37 - 7 Arsa 

777 - - . • 

37 - - c 

S7 ·- - c 

87 - - • 

37- - • 

1351 Güzelyalı re~adiye - :;eni 23 ncü 19 - - c 
sok. 77 .50 1112. ada 898 parsel 7 

1352 Güzelyalı reşadiye - yeni 23 ncü 37 / 9 - - c 
"ok. 128 M2. ada 904 parsel 7 

1353 Güzelyalı selamet, ferah - yeni - - - c . 
2 inci sok. 705.25 M2. ada 911 
parsel 2 

1354 Güzelyalı recai - yeni 39 uncu 
sok. 862.50 M2. ada 919 parsel 1 

1355 Güzelyalı r ecaiz zade - yeni S9 
uncu sok. 242.50 M2. ada 919 
parsel 3 

2 - 2 • 

12 - - c 
16 

1356 Güzelyalı r ecaiwde - yeni S9 ncu 12 - - c 
sok. 209 11!2. :ıdo 919 parsel 4 16 

1357 Güzelyalı Akgöz - yeni 108 inci 227 - - c 
sok. 1925 i\12. ada 922 parsel 1 

1358 Güzclyah Akgöz - yen i 108 inci 209/ 2- - c 
sok. 320 :\12. ada 922 parsel 4 

1359 Güzelyalı Akgöz - yeni 108 inci 217 - - c 

sok. 1470 M2. ada 922 parsel 5 221 
1360 Güz,.]yalı tenezzüh - yeni 21 inci - - - c 

sok. 148 11!2. ada 1789 parsel 1 
1361 Güzelyalı yen i yol sokak. 144 M2. - - - c 

ada 1789 parsel 2 
1362 Güzelyalı çiçek - yeni 19 ncu sok. 54 - - c 

357.25 ada 896 parsel 14. 
1363 Güzelyalı çiçek - yeni 19 ncu sok. 34 - - c 

362.25 M2. ada 896 pa rsel 15. 
1364 Göztepe mah. t ramvay cad. -yen i 609 - 735/ 2 c 

92 inci sok. 622 M2. ada 838 
parsel 3 

1365 Göztepe M. aksam yıld ı zı · yeni 4,6,8 -
102 inci sok. 280 1112. ~Ja 839 10, 12 

6 • 

parsel 5 
1366 Gözter0 M. Turgut Reis çıkma

zı yeni 102 inci sok. 165 M2. a
da 839 parsel 7 

1367 Göztepe 11'.l. Turgut reis çıkma
z ı yeni 102 inci sok. 100 M2. a
da 839 µa rsel 8 

1368 Göztepe :\L T11 rgut reı• çıkma
z! yeni 102 ine! sok. 195 M2. a 
da 839 par sel 10 

1369 

1370 

Göztepe M. Turgut reis çıkma

z ı - yeni 102 inci sok. ada 839 
parsel 14 «155 M2.• 
GözteP" :\1. H:ılit ziya - yeni 95 
inci •nk. 41;4 1112. ada 842 par-
<el 3 

1371 Göztepe 111. S inan - yen i 82 inci 
sok. 325 l\.12. ada 851 parsel 2 

1372 Göztepc l\T. Sinan - yeni 82 inci 
sok. 293.75 :\12. ada 851 parsel 3 

J 373 Güzterıe ~!. Tepe - yeni 88 inci 
'ok. 815 :\12. ada 851 parsel 8 

1374 Göztepe M. :\l ı'Tlı cad. 486 M2. 
ada 859 parsel 4 

1375 Göztepe '.\1. :\hsı rlı caddesi 
3427 .50 M 2. ada 859 par sel 6 

1376 Göztepe :\I. E~refpasa sok. yeni 

1377 

77 inci sok. 621 M2. ada 931 
pnrsel 2 
GözU:>pe M. EşrefpaM sok -yeni 
77 inci sok. 561 l\12. ada 931 
p1r~ı.,,l 5 

1378 C.özkpP lif. Tepe - ~·eni 88 inci 
•ok. :>Kô M2. ada 931 parsel 7 

J!l79 lii>ztep0 '.\L l';Rrefııaşa - yen i 77 
inci •ok. 469,n M2. arla 935 
par<el 2 

1:.l80 Güztepe :lf. Eşrefpaşa ve tesa-

düf - yeni 77 inci sok. 322 M2. 
ada 944 pa r~! 1 

1381 Göztepe :\1. Eşrefpaşa ve tesa
düf çıkmazı - yeni 92 inci so
kak «494 M2.• arla 944 parsel 2 

1382 Gı;ztepe M. Eşre fpaşa ve tesa
düf çıkmazı - yeni 92 inci S. 648 
M2. ada 944 parsel 3 

1383 Göztepe '.\I. Eşrefpaşa - yeni 92 
ci sok. 695 M2. ada 944 parsel 4 

1384 Göztepe ;\L tesad üf - yeni 92 ci 
sok. 285 M2. ada 944 parııel 17 

1385 

1386 

Göztepe M. taşocakları mevkiin
de 207 M2. ada 946 parsel 10 
Köprü Mah. Mrnırlı caddesi 
259.75 M2. ada 1 n2 parsel 1 

--- c 

--- c 

-- 12 c 

3 - 3 c 

19 - - • 

7 
9 - - c 

11 
--- c 

--- « 

201 - - c 

205 - - c 

--- c 

--- c 

- - -- c 

217 - - c"' 

221 

--- . 
--- . 
--- c 

--- . 
6 - 14 Ev 

16 
---Arsa 

--- . 
Cinsi :11iktarı Beher takımı 

Lr. Kr. 
Tutarı 

Lr. Kr. 
nk teminat 1387 Köprü Mah. Mısı rlı caddesi --- . 

Lr. Kr. 

105 11 50 1207 50 90 60 
K:zılçul!u i:ığr •men okulu t::ıltbesinin ihtiyacı olan yukarıda cins ve 

miktarı y~ muhammen beeıeli yazılı golf elbise açık eksiltmeye konul -
mtı>-tur. J:k. ltn•e ticaret li c'ind~ satın alma komisyonu tarafından 

2 5 1910 tarihine tesac10f rdrn pcT'embe günü saat on beşte :.-apılacaktır. 

Sartn:ıme ve numune · "" r gün Ti'aarif müdür:üğüncle görülebilir. !stek
liler;n t<ınıinat makbuzıarı !le b rlikte komisyona mü racaatları 

12 rn 25 30 1284 

1388 

1389 

2· ı.~5 M2. ada 1732 parsel 2 
Köprü Mah. Mısırlı caddesi 
435 M2. ada 1732 par.el 3 
Köpr ü M. Mısırlı caddesi. 315.25 
M2. ada 1732 parsel 5 

1390 Kö, ·ü l\Iah. Mısırlı cad. 222 

M2. ada 1732 parsel 63 
1391 Köpr ü Mah. :\fı sır lı cad. 376.50 

1112. ada 1739 parı;e l 1 

--- c 

--- c 

--- c 

--- . 

59,00 

237,00 

105,00 

92,00 

107 00 

85,00 

23,00 

38,00 

282,00 

345,00 

73,00 

42,00 

25,00 

5.00 

15,00 

44,00 

43,00 

107,00 

109,00 

93,00 

28,00 

8,00 

5,00 

10,00 

8,00 

341,00 

49,00 

44,00 

82,00 

10,00 

35,00 

81,00 

28,00 

29,00 

47,00 

48,00 

74,00 

97,00 

104,00 

70,00 

52,00 

39,00 

42,00 

65,00 

47,00 

44,00 

56,00 

11,80 
Tahmin 
lı edeli İlk teminata 

47,40 4000 kilo yün fanila i p li ği 
2000 kilo yün çorap i pliği 

21,00 

11.80(, 
5,60() 

rno• oo 17,400 
18,40 1 - Yukarıda cins miktarı tahmin bedel!eriylt> il) ~mlnoı~ yaıılı .ki 

kalem yü n ipliği nin 16 nisan 940 tarihine rastlıyan ~alı gliaQ ıuı lfi de 
21,40 kapalı zarf la eksi ltmesi yapılacaktır 

2 - Şartnameyi görmek ve a lmak istiyen isteklilerin her gün komiıı-
17,00 yona müracaatla rı ve eksiltmeye iştirak edecekler inde 2490 s3y1lı kanu: 

nun tarifat ı dairesinde tanzi m edecekleri ka palı teklif mektuplannı havı 
4,60 kapalı zarflarını eıı geç belli gün ve saabt<!n bir saat evv~iine kadar J{a

sımpaşada bulu nan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verıne-
7,60 Jeri. 27 2 7 12 1026-2314 

56,40 Istanbul Maarif müdürlüğünden 
Ma3r i± Ve~d lliği köy öğretmen okullar ı için aşağıda cins ve miktarı ya• 

69 oo zıh battaniyeler pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 5450~ 
' lira ve tem inatı 7950 li radır. İstekliler bu battan iyelere ait şartname)'! 

14 60 Maarif müdürlüğü yar direktörlüğünden alabilirler. 
' Pazarlık on beş nisan 940 pazartesi günil saat on beşte Maarif rnildilt• 

lüğünde toplanacak komisyon marifet iyle yapılacağı ilan olunur. 
8,40 Battaniye 

5,00 

Eşyanın cinsi Miktarı 

Beherinin asgari 
sikleti 3,800 kilo 
olan yün battaniye 
Beherin in asgari 
sikleti 2,400 k ilo 
olan bat taniyeler 

500 aded 

Beherinin fiyatı 

18 lira 

Yekiln --9000 

1.00 

S,00 3500 aded 13 lira 45500 --8,80 
54500 

11 12 1271/ 2790 ______________ ......;. _ __....,,.-::-:-ıs.oO 

8,60 1392 Köprü M. türkoğlu - yeni 137 nci - - - c 75,00 

21.40 1393 
sok. 747 M2. ada 354 parsel 1 
Köprü M. Nazım Sakızlı - yeni 

21,80 

18,60 

5,60 

1,60 

1,00 

2,00 

1394 

150 inci sok. 1070 M2. ada 354 
parsel 2 
Köprü M. tenezzüh - yeni 153 
üncü sok. 88 M2. ada 828 par
sel 6 

1395 Köprü Mah. Tenezzüh - yeni 153 
üncü sok. 88.50 1112. ada 828 

1396 
parsel 7 
Köprü Mah. Tenezzüh - yeni 15:l 
üncü sok. 119.25 M2. ada 828 
parsel 10 

1397 Köpril Türkoğlu - yeni 187 inci 
sok. 79.50 M2. ada 830 parsel 20 

1398 Köprü M. Şehit Nazım - yeni 
131 inci sok. 25S.50 M2. ada 
1729 parsel 4 

1399 Köprü M. Aralık - yeni 152 inci 
sok. 164.75 ada 1732 parsel 6 

1,60 1400 Köprü M. Aralık - yeni 152 inci 
sok. 230 M2 ada 1732 parsel 7 
Köprü M. Sakız lı - yeni 150 nci 1401 

9 80 1403 
' 

8,80 
1404 

16,40 

2,00 1405 

7,00 1406 

6,20 
1407 

sok. 64 7 .25 M2 ada 1732 parsel 8 
Karşıyaka Osmanzade Rahmi 
bey - yeni 17 43 üncü sok. 1617 
11!2. ada 103 parsel 25 
Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
çıkmaz ı - yeni 1767 inci sok. 
130 M2. ada 113 parsel 9 
Alsa ııcak Ali Çeti nkaya bulvarı 

• Demir çember sok. 182.50 M2. 
ada 1209 parsel 4 
İk i nci Karantina 3 üncü Kasım 
sok. 112.50 1112. ada 753 parsel 4 
Göztepe Mah. l\Iadenci Şükrü 

yeni 108 inci sok. 5280 M2. ada 
942 parsel 1 
Ba!lıkuyu Mah. Kuyu - yeni 1042 
i ıı ci sok. 62 50 M2. ada 1618 

5,60 parsel 17 
1408 İk i nci Tepecik :\1. akşam - yeni 

1151 inci ~ok. 75.89 M2. 
5,80 1275 Hacı Mahmud M. 848 inci sokak 

9,40 

9,60 

19,40 

ada 180 parsel 35, 7 4 M2. 

1278 E ski gümrük - yen i 859 uncu so. 
ada 214 parsel 11. 60 M2. 

Alsancak Mesudiye - 1450 inci 
sok. 381.75 M2. ada 1213 par. 37 
Şehitler cad. Yalı - yeni 1529 
uncu sokak. 

--- c 107,00 

--- . 9,00 

--- c 9 oo 

--- c 12,00 

70 - 64 c 16.00 

--- c 26,00 

--- c 13,00 

--- . 12,00 

--- c 65,00 

17 - 13 c 3234.00 

72 - 13 barakalı 33,00 
arsa 

12 - 29 Arsa 
11-

- - 10 Ev 

- - - Arsa 

55 - 61 Ev 

36 - 40 Ev 

913,00 

80,00 

5S,00 

80,00 

100,00 

51 - 83 iki dükkan 
53 85 ve otelin 1667,00 
55 87 12/ 36 his. 
51 49 41 dükkan ve kah-

2- oo 1/ 1 1 1 vehanenin 1 J, 

1/ 1 1/ 1 3168 150688 
hissesi 

- - 45 Mağaza ve 
47 arsa 1300,oo 

dükkan, fırın 
125 - 1,3,5 ev ve 4000,oO 

7 depo ve 

1,so 

z,60 

z,4o 

ıs.oO 

~o 
GJG·· 

OoO 
~ . arsanın 

2/ 3 his. 
20,80 1282 Şehitler cad. Süvari - yeni 1495 - - 19 Ev 100 O ı sO 

inci Sok. ı04• 
14 oo 1283 Karşıyaka Mitatpaşıı cad. -yeni 157, 149, 151 duvnr!ı524,00 

• 
1675 inci sok. 874 1112. ad:. 1 arsa 

10,40 parsel 4 
1285 Karşıyaka Soğukkuyu meıleı,i- 55 48 48 Ev 200.0° 

7,80 yet sok. ada 151 parsel 56 
00 1286 Karşıyaka Bolıtanlı - yeni 1700 -145 145 c 40, 00,ııO 

8 40 inci sok. A " ' -. oo.o·· 1287 Karşıyaka Bostanlı mevkiinde - - - sebze - 1 ,rı 13,00 1838 M2. bahçesi ,~ııt ,ıı 
İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bPdeıı; ,. •pılfl' 

9,40 18/ 4/ 940 t arihine müsadif perşembe günü saat ONDA ıl>~'ete ' 
üzere artırmaya konulmuştur. ..,_ ı •11 

t 1 1 h d 
. . . v11.ı.ı't'eJ'J')J 

8,80 1 - stekli o an arın izaların a depozıto ı.kçelerııv . tıı' 
rarak artırma;•a g irmeleri. . geçti~ı O~df 

1 20 
2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıyınetı i ve Jll oJ) 

l, ldirde taliplerin depozitolarıııı nisbet da i.-esinde tezyit ey!ernel~~ (ll 
kullan anların mühürlerini noterden tasdik ett irmeleri 7-


