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(ANADOLU ) 1\fatbaasında basılmıştır. Her gün sab1thlan l:ımirde çıkar siyasi gazeted:r. 1940 Nüahaıu her yerde 5 kuru~tW' 
GUnO J!'.E',.mi .. n ı~hnlar 2, kuru~tur 

örçilA.l(anıarasında beyanatta bulundu 
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T ZYiK BAŞLADI iki Taraf Ta Tayyare 
Almanya, Romenlerin bir mil Faaliyetini Arttırdı -.. 
Yon askerinin terh.isini istiyor 
8ıına mukabil Romen hudutlarını garanti ve kom

şularile ademi tecavüz paktları akdini 
temin edecekmiş! 

))---ed~i-K-od_u_l_a_r_IAimanyaya gönderilen etler ve gıda 
l<arşısında maddeleri Polonyada yağma edildi 

lüRKIYE 

Gök bayrak 
h •• 
<Iq • •• /ı 

ll ( tarihi tefrika- , 
, nzz za yakında 
''-. ba.şlıgoruz 

Yugoslavyada, vagon fikdanını ileri sürerek mal 
vermedif:inden Alnıanyaya ihracatı durdurdu 

• 
ı 

---*---
Vek:!ler, lzm,rin ihtiyaç a-

rına a a a gösterd ı r 
ııkı r· ~7 (Telefonla) - \ 'ilfn-e-

..,.,~,'>,,-,;',~;.. 

Şimal denizinde, müttef=k donanma himayeıinde ıefer yapan vapur kafileleri. 

rı Mil İ Şef ' i iki-~ man tayyaresi düşürü.dü 
• • • • • 

1 lngılız tayyareleri Ber-
Be edıyereısımızı ı· .. . d 1yemeğe alıkoydu ın uzerın e uçtular 

Bugan, Britanyanın şark sahili Ü• 

zerine gelmeğe ıÇalışan Alman tay. 
yare!erinden, Haynkel tipi iki bom. 
bardıman tayyaresi Tay nehri ağzn,. 
da ve Hens nehi·i kıy!sında dü~tirUl
müştilr. 

Ruzvel in e"' yazısile Muss nliniye Babrılan gemiler: 
l.ondrn, 27 (Radyo) - Şubatın 

gönderdiği mektupta ne yazılı? 21) şinde nihayet bulan hafta zarfın-
da :Almanların kafilelere hüc~m •e 

Roma, 27 (A.A.) - Öğrenildiğine mayinlerle batırdıkları gemi ndedi 4. 
göre, l martta Berline muvasalatı mu- lngiliz, üç bitaraf gemi olarak ye .. 
karrer olan Sumner Vels daha evvel did:r. Bu miktar, geçen haftadan bi
birkaç gün isviçrede kalacaktır. raz fazla olmakla beraber, 917 ni. 

Deyli Telgraf gazetesinin Roma ~anının haftalık va:;atisinin 9 da bi. 
-Devamı 2 nci Sahifede - - Devamı 4 iincil sahifede -

Büyük hava harbi oldu 

SoVyet topları Vipuriyi 
harabeye Çevirdi 

Yeni h3tlarına çekilen Finliler, bu
rada Sovyetlere daha ağır zayiat 

verdireceklerdir 
I ,oııdra. 27 (R!lclyo) - Hel::ıinkiden Fin kıtaları, Vipuriniıı 6 mil ileri-

'"elen haberlere göre, Viston kalesini sinde yer almıştır. Sovyetler de Vipori 
•ahliye eden Fin kuvvetleri yeni müdn- şehrini 6 mil mesafeden ağır toplarla 
faa hatlarına çekilmişlerdir. Yeni hat- dövmektedir. Şehrin mühim bir kt!mıı 
''l rdn top, tüfek, mühimmat ihtiyacı harabeye dönmüştür . 
• ama men temin edilmiştir. · 1 - Devamı 4 üneü sahil ede -



~AH!FE (2) 

- Başfarafı .. ine· sah 'fedc -
nıuhabiıf, V l in it ':, ~ 1 
n1U h<!f ylc \" iı gton 1 R ma ra -
smdaki iyi mü n Pbctl in b"r · i ııatı bul J •ı • } yaıı. ngı terenin a a l!.!.35 AJ"ans ve meteorQlpJ'i hnberlc-

olrrı<Jk Qzere Amerikanın f.{ul:)c:o; imp:ı.- b.ı· guıı • ..ı ı mJu, ımın ol- • ri. 
rator!uğunn hukukan tammagı tacil mnmakla beraber teşrifat kaiJcl\?rinc v •• .. } 
etmesinin muhtemel bulunduğuılU is-

1
göre kal me almmış bulunduğunu ihl- - Baştaıvf• ..ı. ınci sahi/ de - bu neticenin memlekette iş hacminin Cagı UZUffi er 12

·
50 

Tlirk müziği (Pi.) tihbnrııtmn atfen b .. y n etmektedir. ve etmckt dirıoı-. S'Jruln ıısını teklif etmiş, Dr. B. Kum·- ~eni lediğine, halkın tediye kudreti - J :..ı. 3 n;ı 4.oo 1\Tüzik: Küçük orkeS .. 

D:gcr tar•ftan Nevs Chornicleın Ayni mehafil Velsin Daladiye hi- rnn Örn ile B. Refik Saııdıkoğl l ve nin rttığınn bir delil o duğ nu, !'138 Bu üzUm!er garp cephçsine Akşa~:ın~~~~-a~~cip Aşkın) 
Roma muhabiri ~u habed ·eriyor: ta ben J azılmı" bir mektubu ela ha..., "i teklif flahibinden mürekkep heyetin ~ılın da i e haliye tnlrnkk ıkntı .. " ·· d · ı k · 18.00 Program ve memleltct saat •· 

lyı m lumat aımnn:ta olan mahfil - olduğ.ınu beyan etmek1€. yalnız l nok bu vazifeyi yeı·ine etirmesi muvafık 2,951.801 lira olduğu halde bunun an- ~on erı €Ce mış 
d ... n verilen hnbe lere göre, B. Bitlerin ta hakkında iz hat vermekten imtina görUlmU tür. cak 1,658,!>:.ı lirasının tahsil edilebil- f ng"ltere iaşe nezaretinin dfthfl. 10 lS.OS ;~r~ .. ·~. F h ti 
\'e!se bir sulh pl§ın cvdı etmf .nuh- eylC'mcktedM .. r. 938 s • si kc.t'i hesabı hakkmda ı:ıöz diğini ve 1,293 803 liranın bakay, kal bin ton üzüm mübaynası için Ankara- 18 55 S rb muzıgı: asıl eye 
t ':le dir. Bu plfn mucib"nce ufak bir Ron , 27 (RadyQ) _Amerika ha- alan B. Said Pır ar, bazı tenkidlerde mış olduğunu sôyliyerek bunun hu<>u- dn ulfıkadar makamlara müracfl t et.. 19:10 ,;:m;stksatat aJ·aıı• 
P I Ü d 

. ·ı . . ''ul 1 ö 1 . . A • • t•ı;.· h . • d k" )Ak d v e aat nyarı, 
o ny v u e get.rı ecck, Jlo, m;-a rıcı}e müste arı Sumner Vels ile Mus 11 unm ve ~un arı s y emı'i~ır: sı ıcJare nıa a masmm yolunda. ç ,. ı~ı şe rımız e ı a a .. a arlara gelen t l .. h '---l · -l F 1 h · A • • l w 1 • ve me eoro OJı aue.r erı 

1c Moravyava n uhtari rt \ ı>rilec~h, solini arasında vuku bulan Konuı:;m :ı- - aza ta sııat yapılması ıçın ıs- ışmadıgına bir delil olduğunu işaret ma Omahan anlaşılmıştır. Ayrıca mü- 19.30 Türk müziw i 
iptidai maddc.ıer ve ır. •stemlekelcr Al- ya büy tik ehemmiyet atfolunmakt~dır. rar ettiğimi" şu ırada bir noktayı iş·t- etmiş, him miktarda incir de ingifü~rc ve 20.16 Konu ma ~ dı olitika hadi· 
manya için niı;b daire:!ınd t \TZi olu Alnkadar mchafil; Mussolinlnin, ret etmok i rim ki, tahsilat, fazla - Bize sekiz milyon liralık bakaya- F ı msıı ·a satılmak üze1-edir. esleri; ş P 

nacak ve teslıhat tnhdıd edilecektir. t mnmcn ihtiyatkar davrandığını be- ka~an ve kilim satarak, huciz muame- mn bir ha.yal olduğu ve bu rrkamın İngiltere iaşe nezaretinin alacağı 20.30 Temsil: B'r 5 • utu hayal 
Ayni muhı:ıbir bu plfmıl" hal'h zır- yan etmekte ve bidayette muharipler l.:.si .ynpar .. k temin edilemez. haciz buyük biı kı mının terkine tabi tutula kuru uzOmleı, garp cephesindek ingi- Yazan: Ekrem Reşid 

da iki i knndin , de ı ti tr rntınd n, ar sındaki ilıtilfıflnrm sı.tlhcn halli i- § klınden ha a iyetle ic :nnp edilme:.! cıı~mı bildirmiş, biz de bunu biliyoruz. liz kuvvetleri için Fr nsaya sevkedile- 21.00 Serbest saat 
ihtimal Norv ç ve Danimurkn tarafı 1- in co terdiği mesai semeresiz kcıldı _ mlıtnl ında) r . Tnhsiıat i i, bilha - {nnuıılmın nffettigi ver~ilcrin bile cektir. Piyasada üzüm stoku azaldığın 21.10 Konu§ma (haftalık posta )cıJ' 
dan tetkik edilmekte olduğunu ve bu "mdnn, Mu .solininin nrtık fili surette sa k.öylill :n,,; ıim hıbiliycti, mev im t rnamımn tel·kinleri yapılmadığını elan incir üzerine olan muameleler de tusu) 
f, ... devlçtin bu mıı seh bet etmek- knrışm, k istemediği kanaatini gö ter- ve ımkiln•ar.n t lif ed!lmeLdir. Du, nnlıyoı uz. Eğer idare, kanaatk:lrhgın- hı?.lrmmı~tır. 21.30 Müzik: Riyaaeticumhur b•"' 
te olduklarını f ve etmekt dir. mcktcdirlcr. başta gelen bir zarurettir. Tahsilfıtın da devam eder de gelec .. k sene öıılimüz T dosu (Şef: Ihsan Künçer) 

Bununla beraber muhabir bu pla - Sumner Vela, bu sabah Am il a bil- acı şekilde yapılmaması şarttır. Akai de bir buçuk milyon liralık bir tahsi- ren 22.15 Memleket saat ayarı, ajaıı• 
nın Velle in italyada yapacağı görüş_ yük elçisi Filips ve Ameıi.Ka tebaa ın- takdirde fayda yerine zar:ır verir. latla çıkarsa, tahsil kabiliyetimizin bu Lokomotif k htt,berleri, ziraat, esham- t•'b• 
meler esnasında müzakere edileceğini dan bazı şahsiyetlerle konuştuktan son Tahsilatın ezici mahiyetten çıkarıl- olduğuna inanarak müesseselerimizi çarpınca or• "'ilat, kambiyo.. nukut bor,-• 
zannetmektedirler. Zira italyımlar ha- ra, ;Amerika sefarethanesinde Alman- ması hakkında bir projeyi milteakıp mi kapatacak ve bir buçuk milyonluk kudan bayılmış aı (fiyat) 
lihazırda her türlü sulh taarruzunda ya sefiri Von Makzeni bir çaya d vet cels.elerde yOksek meclise tnkdi~ ed:- bOdc.e .mi yapac:ı~ız? Bu vaziyetin fe- Evvelki ak§am Kızılçullu istasyo- 22.35 Müzik: Cazba~d (PL) 1' 
b:lunmak tn. ıı vurundan vazgeçmiş etm ş ve kendisiyle konuşmuştur. ccğım. Bunun ~ropagandasını şımdı - cnntını anlamagı ınsafınıza terkediyo- nunda bir tren kazası olmuştur. Maki· 23.25/23.30 Yarınkı program 
gorünmektedırler, Amerika büyük elçisi, Villa Ta\·er- den ~apa~ak dıkkat nazarını celbet- rum. Va:and:ış hakkı bakımından da nist B. Alinin idaresindeki lokomotif, kcpanı~. 
A~i muhabir, italyan diplomasi nada Sumner Vels şerefine bir öğle zl- mck ısterım. ~es.abı ~at'tyi boynu~uz buı·a~a hı~ noktaya dikkatinizi celbet - Bucaya giderken Kızılçullu istasyo- ·-----

mahfılinfn Amerikanın sarfctmekte yafeti \.'ermiş ve bu ziyafette, inglliz bükük, fakat ilmıd fçınde kabul edıyo- mek ısterım. nunda Aptullah kızı 50 yaşında Bn. iş bankası piyangosa• 
olduğu faaliyet neticesinde ortaya her ve Fransız bUyilk elçileri de hazır bu- rum. ~· Mur<l Çınar, bina ve arazi vergi- Fatmaya çarpmış ve kazadan sonra k 
hani'f bir sulh planının çıkması muh- lunmuştur. B. Murad Çınar (İzmir) de husus! lerınin .sürat ve intizamla tahsil edil- bayılan kadın, bir otomobille derhal nu azanan[ar 
temel olduA-u mUtaleasında bulunmuk- Amerika hariciye müsteşarı, gece mu?asebe mak?~iz.masım~ ist~nilen ~emesi yüzünden müterakim Yeı·gilc- l\Iemleket hastahanesine kaldırılmış- __ .,.....-...._._,....,....._..,._..~..,.....,,........ . ..,,,..-~fD 
ta olduklarını, yalnız bu işte vazifesi yarısı Berline hareket etmiştir. Bern ~ekılde. işl~medığını tebarüz ettırerek r.n ~atandaşların ödeme kabiliyetinin tır. Yapılan muayenesinde kadının 
haber Ye maJQmat almaktan ibaret o- de iki gün kalacağı, federal meclisi demiştır kı: f~vkıne çıkmasına sebebiyet verildiği- vOcudünde yara, bere bulunmadığı gö. 
lan Velsten ziyade Myron Taylör ile reisi ile konuşacağı ve oradan Berline - Muhnse~eci değilim. Evvela he - ııı, s~melerce birikmiş vergileri toptan rillmüş, trenin çarpmasından korka -
papanın muvaffak olabileceklerini tah- gideceği söyleniyor. ~ap cedvcller~nd<>n noksanları bulmak tahsıl etmek için vatandaşı tazyik et - rak bayıldığı anlaşılmış ve kendisi ta-
min etmekte bulunduklarını beyan e~ Sumner Vels, Berlinde olan Alman- ı~tıdarını hnız olmadığımı itiraf ede - menin insaflı bir hareket olmadığım, burcu edilmiştir. 
mektecJir. ya hariciye nazırı Von Ribentropla rı~. ~akat bugün n:ı_eclisin tas:ibin~ k~~.r~larda 300 memur istihdam edil- Kazaya sebebiyet veren makini t 

Vaşington, 27 (A.A.) - Diploması konuşacak ve müteakıben Hitler tnr. _ ı~edılcn hesr.p k~t 1 ce~vellerındekı dı~ını, bu memurlar arasında vücud- hakkında tahkikata devam edilmektl' 
mahfili, Ruzveltin Vels tarafından fından kabul olunncaktır. r~ka~l~r o .kadar ~~ık kı bunlardan lerıı _den istifade edilemiyenler mevcud dir. 
Mussoliniye tevdi edilmiş olan mesa- Amerika harici'-·e müsteı;a _ bır wfıkır edınmC'k ıçın ne muhasip ol- oldugunu anlatarak hesapların inti- - ......... --....... _,__..,..,.,,,,........,,-.--~,..,_,..,,_,... 

ol ı. rı, mare maga ne d h k ı•v• "ht' 1 ğ d k B 1 jmın aleHide bir mektup oldul'1tnU ve şal Göringle de bir mülak"t k. ' e csap e sper ıgıne ı ıynç zamsız ı ın an, ayıdların perişanlı - orsa ar 
.. ynpara var M has b · h · ""dil ıuw.. - d · · Amerika reisicumhurunun bu mektu- tır. . · .. u e eı ususıye mu r gu - gın an, ınesamın proğramsııı:lığından 

bunda Duçeye, dostluk hissiyatını iz - Sumner Vels bugiln hab 1 tt·1· n.iln sntırları arasında görillen gayre- b:ı'h etmiş, vaktiyle mektep ve akar- O Z O Mı 
har etmekte bulunduğunu beyan et- matbu .... t mümessfllerine beya:att: ~~~ : S"Z~emek mfü~küıı değildir. Bu.gu;y~ lım.n sigorta ettirildiğ"ni, esnaf ven- 301 Akseki ban Bn. Bellt's ve B. Tahir 
mektedlrler. lunmak istemem· 

1 
't 

1
• d .etle ıstihdaf edılen gaye; mesul.yetı halı bankasında teraküm etmiş olan si 188 A. Papai"rno lO 

25 1
q 

50 !ş bnnkası küçük cari hesap snhİP.· ış, yanız ı a )fl an ı· Okl ti . . . . ., 11 50 11) at memnunen nvrıJmakta old w ö. mec ıse Y e P ışın ıçındcn çıkmak gortıı hesabından sn,400 liranın mnli 187 S. Ptıter~on 10 25 1_., lcri nrnsında her üç ayda bir tel<rr 
" ugunu s }· ste ki h ı· ·ı b"l" B d ~ - t g: lem iştir. 1 me. e u asa cuı. e. ı ır. un an m~ızayıka bahanesiyle nlınıp sarf edil- 14 9 M. j. Taranto 9 25 10 50 lmınn ikramiye keşi desinin şu bıı 

Pa .. ricı, 
07 

(Ra lyo) _ -GnLc h:r, evvi'lkı celselerden bırmde beni.m ve mış ve yerin~ konmamış olduğunu izah 124 H. Alberto 10 15 50 ~·ı çekilişinde lzmir.e de bilyilk ııcrıı· 

K d 
Sumner \'elsin A\'rupa ses ahatindcıı 'fkadaşl~ıımın evcTh _eYJeciiğımız ba- edereIC 1:n'KıdC!e l:iulunmuş, l 00 A. R. Uziimcil 8 75 8 75 mfrekr düşmil ·tur. arŞISID a bahisle vaptıklar ş . tt A 'k zı sualleıe karşı hususı muha ebe mü- - Vilay<Jt, meclisi umumi kararı 98 P. 1lı"halef lO 50 14 50 Bunlardan Karsıvakada gaıet~ 

•• • ı ne rı, a a, merı n düı 'il. il k d t . 1 w d h 
1 0 · T'4 .. • t"d' 'T u R K ı y E hariciye mUsteşarının m h 

1 
d ·• g • uyu a ın perışan ıgın an, ;18fına bu parayı nnsıl alıp sarfede- 83 M. Hıfzı 9 10 ,.,1 5 ııı vczzıi .JJ.ıuad ~şyüz, nras .. 

' 1 ar P ev - m"mur k d · d 1 w d b h b'l · · k d w d l Tlı ' Jetler sularından çekiner ... k, avdette g'e- ~ et . ti a ~ ılobsuk' ın ~r.dıgın ~n :ı - ı 1?1ı§tır soruyorum? Yarın bir yangın 79 Vitel ve şilreka. 9 50 9 C2G un urn magaz&sın a ça ışan d ~e mış a u ı avnı l nre f ı-k ti 1 k ı k hir vilz1 Karsı~ akada Bn. BelkiJ e 
- Baatarafı 1 inci sahifede - ne italya yolunu tercih edeceğini kar· · .. .J nın rapo- e a e Ye arşı aşırsa vaziyetimiz 66 j. Kohen 13 50 13 75 ol ·" 

hii bir ihtiyati tedbir olarak milli dcttiktcn sonra, sulh için şimdi vuku run~a: bu kotil ş~rtlar a.lt~nda ~apılan n~ ola.caktır, yO~lerce çocuğu mektep- 51 M. Arditi 10 50 1 ·l yliz lira almışlardır. 
kemanına kanununu tatbik mevkiine bulacak her hangi bir teşelıbü iln bir taı·hsılat.ta~ dola~ı J,~ndısıne bır tnk- sız mı bırakacagız, bunun mesulleri 49 Öztürk L. şir. 10 11 Ayiı ~' 1·hracat 
koymaia lüzum görmüt olmasından kaç Eene içinde tekrar harekete ~eç- ~r ved ıftıhaı: h~:~~ı ayrılmasını tav- kimlerdir? 31 l\[. Beqikçi 1 O 75 1 O 75 °' 
telife düıen ve bundan türlü mu. mek üzere mütecavizlere fırsat vermek iıye e er vazıye ır: . Demiş, bu masrafı, (usulsuz sarfi- 23 S. Erkin 18 25 16 Ikincikanunda, geçen se'. 
nalnr çıkarmağa kalkı§an bazı ~ene- ten başka birşeye yaramıyacağını kı;ıy . B._ l\Iura? AÇınar, hına ve arazı YeT- yat) diye tavsif etmiş, 9 Cevdet Alanyalı 17 50 18 21\ ıdı 
bi mehafiline gelince bunlar yeni dcdiyorlar. ' wlerı. tah<,,latırrlan b:hseder~k 936 - lzah ettiğim bu meseleler, başlı --- aeden f az:a mal gönder: 
Türkiyenin kuruldug-u gündenberi Londra 27 (Radyo) _ S .;enesınde yü::de 11, 93 ı senesınde yilz başına salahiyet tecavüz?crini ifade e- J 532 Şehrimiz 'ticaret vcı sanayi odası tJ' 

, umner d 1° "bf d t üd öt d'W'd ·tJI' taakip ett:ii dürüat .,,.
8 

çık ıiyagefte- Vels; Almanya, Fransa ve ingilteredP e " e ın e ezay . ~ s ~r ıgı en hareketlerdir. Bu i~leri yapmış o- 508449 rafından tanzim edilen bir istntıs ·t 
ki inıicam ve ahenge dikkat etme • ,Yapacağı temaslardan sonra Romava hald ' 8 yılın?a. ~ilzde ıtıbarıyle 1 !anlar, hiç olmazsa salfıhiyetli makam- göre ikincikanun 1940 ayında iıfll~i 
mit veyahud dikkat ediyor gibi gö _ dönerek, tekrar Mussolini ile konu~a- noke!I lık ''"'! dığı~ı .. umum.t ~üvaze- ların mes11liyet suallerine muhatap ol- M098Tl limanından muhtelif ecnebi meınl~d• 
rünmemiı olanlardır. Dikkat etmi, cak ve bu meyanda, papalık nezdinde "le r~kamlarının bü~:~k bir •nkışaf nr- :nalıdır. No. Fi. lere 4,377,338 lira kıymetill O olsalardı görürlerdi ki eski impara _ Amerika mil T t . l . zetmış olduğunu, budce yekunlarının Demiştir. 7 9 25 25,637,941 kilo muhtelif mahsul fiıt• 

messı ı ayın o unan Mı - . ·ı 'hd ı ·ı · 8 1 
torluk hükumetinin aüttüğü yevmin ron Taylo""r ı"le milhı'm b' ü!Ak t yenı •ergı er ı as ec· ınemış ve ver- B. Ferid Eczacıbaşı (İzmir) de söz O 50 edilmiştir. t .. 

. ır m a a yn- ·ı d t ·ı~t 1 l w 9 ı ,. .. cedıd uydurma ıiyu .. te mukabil ye- pacaktır. •ı er e enzı a yapı nuş o masına rag- alarak sigorta para~ı üzerinde tenkid- 12 İkincikanun 1940 ayında yııP 1~ 
ni Tilrklye ıulhe daima merbut kıı· men artmış bulunduğunu anlatarak. !erde bulunmuş, bu tenkidlere cevap 10 14 ihracat, 1938 ve 1989 seneleri iJdııc r 
lan fakat fulhe merbut kahy.:>rum 'T'azgı·k başlad-l taı·aftnn Romanya _ Macal'istan ara- •eren reis B. Nuri Esen, biltün tenkid- 11 17 nun aylarına nazaran fazlalık gı;ste 
diye de en tabii ve en haklı ihtiyati .I ı sında, demiryolu nnkliyatını artırmak !ere hak vermekle beraber encümen 

1 
N C 

1 
R: . mektedir. 

!edb'rleri günilnde ittihaz etmeyi _ Baştarafı ı inci sahifede_ için lıir anlaşma imzalanmıştır. mazbatasında işaret edildiği gibi ya 
462 

Ç. ~ohor Mızraki 7 
S oO VQTQdenz•zde 

ı~mal etmiye~ açık bir politika ta - Yeni tanzim edilen programlar .Al- BUkreş 27 {A.A) - Alman de- tahsil şubelerinin lağvı. yahud t~bliğ 198919 eskı yekfin ft ı 
kıp etmektedır. Bugün milli korun - manya Romanyanın hududlarını uzun 'llir yolları umumi müdürlüğii Ro- rr.emurlnrına tahsilat salfıhiyeti veril - ---. . , ş "ddı [" ~ l 
ma lcanununu tatbik mevkiine koy - müddet için garanti edecektir. Roman- manya demiryolları umum mildilrlü- mesi icap ettiğini, hususi muhasebe !9!)

381 
U. ~ e '(ınv l et l J ırtına aT ff 

mat lüzum gördükse bunu harp yanın komşulariyle ademi tecavüz ğünden Flensburg, Bordeburg, İn der makanizmasının daha iyi işlemesi, bn- 15000 k"l z. yagı Diikreş, 27 (Radyo) - Karade"~, 
halinde old .•ıın:u• veyah!ud yak•n paktlnn akdi için ta\·assutta buluna- \'e V:ırnemunde yoluyle lskandina\'- kayanın tasfiyesi, tah>iliit yoluna kon- Z ~ ~ • 

42 
SO 

42 
GO de ~iddetl! fırhnalar hüküm sorııı'•• 

bir harp tehlıl: .. aıne mnruz bulundu- caktır. Ya ve Baltık memleketlerine yapıl- ması için icap eden tedbirleri tetkik A R E · tedir. Bir Türk motörü batmış ııt ğumuz lç:n deeil ayni kn u u "k' ~ t k k 1 64 Ç. buğday 6 2fi milrettebatından yedi kişi boğultıl ... 
• . • .. • . n n n 1 1~· Buna mukabil Romanya fazla petrol r.- ta olan her tilrlil emtia nakliyatı - e me ve arar aştırmak üzere bir en- 300 ç b ki 625 ııır ~'. maddeunm uç~ncii f•kra" muco - hracını temin, iki milyonluk ordusun r.ın 27 şubat tarihinden itibaren ta- cümen seçilmesini teklif etmiıt!r. · 

8 
a 

4 
tur. Vapurlar, muhtelif Unı•• 

d ·n;· :' ;mıpada b .... ha"!' movcud ol- dan bir milyon unu terhis edecekt!ı'. til edilmesi için icap eden tıidbirle- Heyet! umumiye, bu encümene BB. para Borsası iltica etmişlerdir. . 
u .u ıc~~:aptı~ .•. Nıtekım lıte kan~- Terhis edilen bu bir milyon askerin do rin alınmamm talep etmiştir. Nuri Esen, Ekrem Oran, ŞOkrü Sa - • Belediye sıhhat işlerı 

n, ~~ t~~ . mdev ıme. kon~_1ması tn:~: '.!irai i.,lerde kullanılmasını ""mİn eyJi. YolJln bulunan biltiln nakliye ge- ytır, Mehmed Orhon, Ferid Eczacıbaşı Cumhurıyet merkEz ban-
• nın u rın en ıekız gun geçtıgı . ·1 . d h l k"f d"l k z· G"" d"" ... t"h t . . k ki" . k l müdürlüğU h 1, h"k f vk lad l 1 yecektır. mı erı r a te1f e 1 ece - ve bu ve .. ıya :run uzu ın 1 ap e mıştır. 938 ası ırıng ur arı do1'' 

1 
21 :«~ uh. hı~~ . e. knll e aa ah Yb~~- Belgrad, 27 (Radyo) _ Yugoslnv- mallara hUkOmet memurları tarafın- hesabı kat'isi reye konmuş, azadan B. Sterlin 524 521 Belediye sıhhat işleri müdürO. dttl 

e'" .. nuen ıç ırısını u anmamtş, u- . . ıı.ı d ç B . toı· B Saı'p Kacııkçıogwlu '"•azı"fesııı 
t
.. • • • d 

1 
k i lk >'a hüldlmetı, Almanyaya bazı mahııul dan veziycıt edılerek ve bu memur- 11 ura ınnr ve n. Ayşe Eğrıbozun Dolar 76 8l 77 26 · .., ' i'' un mP.Saıaını ece mem e et n • . . . . . . · · ayrıl · l!a t J.ıhat .;e t tiuıdiyatı üzerinde tekıif etmekle ler ve bu arada b lhaqqa hayvan ihra !ar bu malların ba§lrn tarik ıle sev- m~h~lefetı ıle e~s:.rıyetle kabul edıl- Belga 4.559 4.586 mış, yenne v )'e sı C \14e 

'ktif.. t • t' B d . cı ilsanlannı Ilgaya mecbur kalmı:ı. kini araş ırncaklardır. mıAtır. Cuma gilnu toplanmak üzere F B timnt mµavenet mildilril Dr. B. ·etft· 
•• e mıı ır. un an ıonra aynı " . ğ I · · S vl k~I t ta · dı'l ... ıe .,ck'ıı..:ıı ... m • • d t . tır. Cernauti'clen alınan haberlere gö- meclıs da ı mıştır. F F aracog u ve u. e en yın e •·· 

,.. """' eaau•ne evam e memeaa · · 33.64 33.84 
içi" de hiçbir aeb P oktur. Biz ha- Bunun sebebi, Almanyanın vngon fik- re Romanyadan Almnnyaya Rus iş- u- Pezetas 7.442 7,486 /ane listesi 
ricin daimn bir mak:S.dı mnhaus ile danını ileri sürerek taahhüd ettiği gali altındaki PolonYıa ıırazi~inden Zeytİnyagv l fı•atJerı· FF• .losr.in 1.4440 1.4526 , Lira J{tll11; 
ortaya attığı dedi kodulara değil malları göndermemesidir. sevkolunan malların nakliyatı yeni- 3.4244 3.2407 --- 11'1-

::;~;~ f~~:;::::.~::~:ıi;i"!~ -=~t~~ datif '::'u~ı~!ih.:!~:ı:~n:;:e!f~::ı~~:~ ~:;1 n1::~e~d;::~;Yı:,ı~;du~~:~~ ~:~~ y Ü ksel di ~: ~: 3.3760 3.397 ~~ledôye memur "e mnst•:;' :: 

hakla tedbirlere baıvuruyoruz, bun- ne erzak ~vki için azami gayret sar- Oraseniden Polonya tnrikilc transit K. ç. 23.69 , 23.20 Ege lisesi öğrencileri. ıs ııl" 
dan eonra da yapacaklarımız ancak fetrnektedirler. Alman mütehassısları olarak sevkolunan et vesaire gibi gı- ihracatçılar birJi.;ı;.İ umumi Dinar 33.22 35.40 l\Inliye kırtasiye deposu rııetıl 95 
gene ayni mahiyette tedbirler ola _ Dalmaçya sahilinde Spelite gelmişler da maddeleri yağma edilmiştir. , . 5 Leva 64.44 64.83 tarı. ıo 
caktır. buradan taze bnlık"ihracını temin için Berlinden Bukovine ve Basarab- hey eb toplandı Ley 92 92 Musevi yetim okulu öğreııcile 1s 

Bizim bu tab;i ve haklı hareket. tetkiklere başlnmışlardır. ynyn ihracat tacirlerine gönderilen İzmir zeytinyağı ihracatçılar bir - A. ş. ri ıı 1~ 
lerimizdcn gocunanlar müsterih ola- Bükreş. 27 (Radyo) - Rumen hü- telgrafnamelerde bundan böyle gıda liği umumi heyet toplantısı, dün akşaın 11R. l\Iark 1.97 1.08 Otel ve hancıların mnktu ırııı~

111

~. 
bilirler: Kendi menfaatlerini, kcn _ kOmetf, Almanyaya yapılncnk petrol maddolerlnj hamil vagonların Polon sant on sekizde birlikler umumi kAtlbi Liret lö.25 15.2!) muknbilindeki teberrilleri o!UP 60 
di emniyetini herkesten iyi mUdrlk sevkiyatı da dahil, bütün Rumen pet.. ')'a arazisinden gecmemesi ve Macn- B. Atıf İnanın da iştirakiyle aktedil -ı'nrahmi 103.97 104,fiO Mustafa elile. 585 / 
olan Türkiye icbar edilmedikçe, mil. rol ihracatında demiryolu nakliyat ile- ristan yolile sevkedilmesi talep edil- miştir. Zeytinyağı fiatleri, son zaman- Zloti 4.2159 4.2373 ~ 11 
U •• hayati menfaatleri ihl-ı edil. retlerine yüzde 12-40 arusında zam mektedir. Bu yeni hAdisenin Alman- da gene yUkselmiştir. Umumt heyet

1
Pengo 8.6807 3.0984 BugUnkO yekOn 581 5~ 

JMk teblik .. ine maruz kalmadıkça ) apacağını bildirmiştir. ~·nda bOyUk bir memnuniyetsizlik toplantısında ihraç edilecek reytlnyağ FF. SERBEST ~4.46 . Eski yekQn 143386 / 
l»ir harbe airmiyecektlr. Almanyanın bu hadiseyi protesto et- tevlit etmiş oldu~u beyan edilmek- }arının fiatlerl Uzeriııde görüşUlmUş -1 Mııhtelif kurlar z ___...-et 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR meal muhtemel ı8rült:lekted!r. 'ğer tedir. tur. Re.-!stermark 6.80 Umumt yckOn 145967 

Dedikodular 
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ınad ' . , . . enıerınae ıs-

SAHİFE (!)' 

'Dün de zelzeleler 
oldu tıhsaia l artırılacak l C 

A.lıııa . - or örcil Avam kama- Italya~-.Alrn~n .. a~. K ay seri nahiyelerinde 
d rıya ı e R usya aras n- , , ' melesının dovuşu bazı binalar çatladı 
a ~hususta yeni bir d b b l d Ankara, 27 (Telefonla) - Dün 

an' 1 ra s l n a y t J ' } d h gece ve bugün Erbaada orta, Orduda 
l>ar· aşma yapı m ış ana a u un u ta.yan a ne esi a a iyi şidrleUi, Tireboluda oldukça şiddet-

ı\lrrıan\ 27 
rnadyo) - Havas ajan:ıı şartlar a'tında ça ıştırı'ıyor li, Cıresuııda orta şiddetli zelzele • 

h. Udu<lundan haber vcriı·or.· leı· olmuşt r 
cır ın·ıd . J Londrn, 27 (Radyo) - Deyli . u. · 

\'i;·e l dettır Bnşkirdeki Çin Ba- J ·ı B h N IIerı ld gazetesi Amsterdamdnn hn- .. Kayı:;erı~ın P~narbaşı, Pazar va 
leair. :ltnan tekııisiyeııleri g:tmt!k- ngJ tere 3 riye 3ZlrJ, bitarJ f devlet erin korkakça ber nll\·or: Vıran nahıyelerınde beşer saniyelik 
O~rıla ~r~sı, ikinci Bnkii adı verileli h Sfalj:adnki 1talvcn _ Alm:ın mn _ -iiddetli zalzele.lerden bazı binaların 
ikıııd agJıdır. Bu müteha;.ı;,ıslan areket ettiklerini, deniz hakimiyetinin mütte- den ~melesi arası~da kavıralar ve ih dıvarları çatlamıştır. 

ttlctir. a Alman malzemesi takip ede - lilhflar çıkmıştır. Buradaki 15 bin • Develide . iki hafü, iki şiddetli 
Alınan . fjk erde oldugv UnU söylemiştir 1tnly:ın amele:;inin daha iyi şartiarln ~ahya. nahı~e~inde de 6 s~niyelik 

~ kG .• Ya ıle Ruııya arasında, ikinci çalışmnlrırı, kömür ocaklarından çı- o~::ı. şıddetlı bırer zelzele hıssedil • 
eulla ı~~n bir anlaşma aktedilmi~tir.. Londra, 27. o:ndyo) - Bahl'iyc ıı:.ı ettiklerini söyledikten gonra, Aln1an miı· l'dilmekte olduğunu, Royal 0uk kal'larken Alman amelesi ile dövü:oı- mıştır. 
te gore havz . . .k. . 1• zırı Lord Çörçıl. a vanı kamara<ıı- t:ı lıtellıahir muharebesinin bnrbarc:ı zırl1Jı..;ı ln Kurajuj tayyare gemi~in· • 

Çıkar 1 ' anın '·erımı ı ı ruı;;;.ı- b .. k .. . w 1 b h . · . J _ b' 
1 

. d ı. k . . .. .. t . . lı~re ~-ebebiyet vermektedir. Bundan Af J 
llıq ı acak ist'h . 1 f I· . l Al nın ugun lt I<' ılmaııH a a .rı~·e ,·aııııcııgını \'e ın erce masum ln"'a- en l.laş a lııçbır bunık ngılız harp lı"' 1 Al l . h.. k . l man ar 

l!~·an • ı sa nz .ı::;ı c a - hu"o'c" . . . t' n·· 1 . 1 • .. 1.. .. b 0. t d'-. . . . . 1 1 
d. _ , 

1 
uy e man ame esı ucum ·na arı 

ın olacaktıı· "':-mı \'ermış ır. ııc cenın mu ı - nm o umune se e ıyı> \ 'Pl' •gm!, g-eını~ının >atırı ma ıgını ve ,.aKınr a \J 1. . • h • 
1 . t . . 1 .. .. . . • . .. .. · . ''ı· • usso ınıııın usıı"ı memur armııı lsmarl d g"' ı -- cvıyatı gız i tutulduğundan . Lord mutteiıklerın, lll!'aııı mctod!ar da:rl> 1 nıtJdcrn b 1' bU\'Uk zırhlının dcnıze ı· it ı l ki d a ı ımız vapurıa-= ..... =-- Ço"ı· ı"l se b l'k b' 'kt l k . . l h b 'ki .. ·ı · l . . d' 1 - : . . .. f'kl . . ııezaı c ı ıı ınc aça ıı:1aca . ar ır. A 

zere yüz sterlin istemiş ve alkı~ları- t!r. i n:a tl<:nizlcrin hakimi olarak kala - aaaoo 6 

F 
Akdenı

.zde c ~ m o ı ır mı· ar o m:.l ti· sınc c ar ettı · er.nı ı ave ey enu~ - m .r ecegını \"e mutte ı · erın. da:- • ra iman bayraaı 

l t rrııştır. caklarını söylemişt;l', İngiltere - Norveç çekmişler 
.,. ınadan müessif I.ord Çörçil. müteakiben bitaraf - Lc.rd Çörçil, izahntını ~u . ~ö:derle İstanbul 27 (Telefonla) - Almanya 

kazalar oldu . Lord. Çö:çil. bu müna.-::ebetle rle - lardtın bahsetmiş ve .bu d.e~'letl:r!n. bitirrniştuir: arasında daki gemilerimizi almağa gid.en heyet, 
~n /\tına, 27 <Rad • . . n ı_ ,·azıyetı hakkında uzun izahat - ko,.kakça hareket ett.klerını, rm\tte-ı hükumetçe geri çağırılmıştır. İlk kafi-

Ilı u Yo) - Akdenızde hil- ta oulunmuc:: ~on gfınlerde biri m:.ı fiklnin Lunu da nazarı dikknte a! - - Diişmnııın bilyük gemHeri bu- le bug"n gcln11·stı·r. Çcı ten şi<.ld tl. f t 1 d . ..,. , • u • 

iC \'una , e ı lr ına ar an bır hakkak ve ikisi muhtemel olma!~ üze ct~ı.:ıarJ111 ve d.eniz' ab!~~ası.~ı.n ~.iı· l.u.ns~y.dı. ~~hfller.im~zi .tehdid. ecle~ek Mühim bir deniz itilafı S_öyle<liklerine göre, (Doğu) ve • ;u 1:Uınıe~ 'tapurları zarar görmüştür. re üç Alman tahtelLuhirinin b2tırıl- ~at daha genışleJ ecegmı SO} lemı:;; -, \ ı l~ızıı~ ı~ın. h .. ) atı bır ~e.sele ;ıarı (Egemen) udlarınclnki vapurlarımııa 
h1

1ldaki va en olmak azere Karavya a • dığını, harbin bidayetinden 39 se - tır. denız tıca1 etını felce ugı atac.~k1.ı. ak fedi/ecek. Almanlar, Hamlıurg limanında Alman 
lllerind p.~r~n parçaları llımyn sa- ne~i sonuna kadar düşman tahtelb['- l.ord Çlirçil, müteakiben şimdiy•; Faknt buna imkan yoktur. Zira Al- Londra .. 27 (~.A). - Bırkaç gün bayrağı çekmi~lerdir. 

dakı \'<>pe goıiilmüş. (:\fotorina) adın- hir clonanmu~ının varn·a indirı~dil'"Pi. !rnılıır İngiliz donnnma:;ından G'3 mmı.nı bii,·ük gemilere malik dpü-iJ. sonra İngıltere ıle Norveç ara~ında :ı. • 
r• .. ur S k . • '-" ,, .,, B / f l ~~l'ak b a ız açıklarında ikiye ay- ni, ondan sonra on Alman tahte!buh - bin tunluk ve ticaret vapurlarıfül~~1 d;r. Umumi harpte, Alman donan - ~ii~_im bir deni~ itilafı akdedile..:e- ll gar Se iri S-

ll!'ıuQ atmış Ayos .Antoniyos kay - rittin daha denize indirildiğini, d :J~. iki yi.iz bin tonluk gemi batırıld1ğını, ına"uıa karşı duracak kıı·k büyük ge. gı soylenmektedır. Bu itilafname mu 
~ ~ Ve A • h l çıklatı d Yaparaskevi de, Selanik nrnnın bu tarla inşaata devam ede - di.i~mündan müsadere olunan gem:- rııimiz vardı. Şimdi Almanyırnın yaJ- cibince İngiltere bir milyon tondan fan U a Vardı 

n a hatnuştır. ceğini, İngiliz fabrikalarının mıkna- lerle bu z::ır:.ı.rın telafi edildiğ ı;i, nız iki hüyük gemisi vardır.> fazla l'\orvcç gemi,;i kiralıyacaktır. 

D --* tıslı torpillerin imha~ı lfızım ııelen Kfinune\ velde torpilden zarar gii - Lord Çörçilin izahatı kafi görlil - İngiltere bu gem:lerin ziyaı takdi- İstanbul, 27 (Radyo) - Yeni Bul -
~yl i H erald tekn k vesaiti muvaffakiyetle temin ren Buram ve Nelson zırhlılarının t:-ı- müş \ e kendisi alkışlanmıştır. rinde zam in olacaktır. gar sefiri Suvn Kirof bugün gelmiştir. 

N • . A d • Sefir, Galatasarnydan mezun olduiu-

fr• zGte • O?'V~Ç H:ırıcıye lmanya a aya sıı·r ı· Amerıka cumhur nu Ye Tür~ -.Bulgar ~ostluğunun bir 
/:' Qf. 6 " Si N -....1 • 

1 
. ..., • kat daha- ınkışafına hızmet edecet inl 

~o lz1n için ne yazmıştı .. zırının beyana- reıs ıgı söylemiştir. 
~:~ıa~in2~a~i~~d~~~ .-/ng~iz işçi tından ~ıl{an Rusya, halen işgal ettiği yerler veri- R lt t k d ltalya-Almanya 
tıı tazeıe . . 1 e aıı o an eyi He- ~ uzve , e rar namze - v . h J • •1' J 

1
• 

t Uııİlıtıj sı, bu harpte nazizm ile ko- 0 ' ı lirse SU ha lıazırdır ,. ... .. k k .l enz mua eue lSflTQue l 
aıtırni or tadan kaldırdıktan sor~ra, m . S e e ıgını oyaca imi I 

:ıııı ~eld ~e. 8Yni i!kıbet.e uğratmak la- J,ondra, 27 (A .A ) - Bir Non•eç Oslo, 27 (Radyo) - Almanya hü-' göre; Rusra. Almanyanın teklifini kn- Londra, 27 {.A.A.) -Birleşik Ame- B I' Ş • . 
ll'. Bu ı~ıne dair bir makale }·azmış- gazeie:.i geçenlerde Norveç har iciy(! kumetinin, Rus - Fin harbinin biran bul etmiş, harpten evvel istediği ve ha- r.kada bir cumhurreisinin ü~üncü de- e_r ın, 27 <

1
A.A) - .. Berlın gaze-

h. tnUnas b ti . B T• ht Ald k h" d . 1 . . • . - 1 . 1. 1 b 1 d d - 1 fa olarak · tı'h d'l . . A . telerı Alman- talyan ıtılafı hakkın--~tes; . e e e (Jrunnle D'italya) n"zn·t . ,,\.o un mar a ısesı evve sona erınesı ıçın araya gırmege en ışga ınc e u un ur ugu yer er ve- m np e ı memesını amır d • . .. 
• 4idd tl~·ı· ınukale ile (De) li Herald) hakkındaki beyanatı hakkında 1n - karar verdiği, son dakikada Eerliııden rilmek şartiyle Fiııliind::. a ile hemen bulunan ananenin terkine iyiden iyiye ~ uz.un maknlel_:r J azma.k.ta ve 1~ 
~ e ı bı' ··t d k d 1 · t _ A • b'ld' ı.a"ı ı · b 1 • y • • • mılletin harbe ragmen bu ıtılaftan a faşi r cevap \•ermiş, komünizm gıı {!le e as en yanış neşrıya Yh- alınan haberlerden anlhşılmıştır. sulh yapmaga amade olCi.ııç.ını.ı ı ır- , . ... Lanıımış u unuugu soy.~ıııyoL t' • • . • 

~;.,._, zın ar .:ı p J ı ld w kt d )Ak d h f'ld .. 1 d'-. • • • 'l\1atLurıt h ft } d b • b t _ıfaue ~d~c~kJerını .kaydetmektedır -...ııse . asın.,nki azim farkı se _ ı m ş o ugunu yazma a ır. A a a nr me a ı e soy en ıgıne mıştır. . ~ı .. h n ar an e.ı u me~zu ~ -
~.ı. ıı ınD·ı· · HAd' 1 l d f J d" .. • J ş· d' !er. 11ıtiıı· el ız lŞÇi partisinin hata i'j- a ıse er şun ar ır: ra llı a onup auruyor ıı. ım ı gaze- . . . . 

1 kaydeft-miştir. lngiltere hükumeti hiçbir ve\hile =oo- teler cumhurreisi Ruzveıtin namzed- Borsen. Zaıtung, ıkı dost mıllet a-D l d • lngiliz gazeteleri üzer inde tes!r ic- E v ı • v d liğini ko\•acnğım a.;ıkça yazıyorlar .. ra:ındakı menfaat meselelerinin bir 
~ ,_ Q Q zge ra ctmeğe kalkışmamıştır. R. Kohtun r g l a z as l n a Ve cumhuriyetçi namzedletden hiç bi- ~ünakaşa. mev~u~ değil sıkı bir teı 

elC,_Q.,. • ~./. k . . bc~·anatı 21 şubat tar ihinde Times risiniıı onu mağlup edemiyeceği kana . tık. me_saı zemını teşkil edecetint 
ve ıttı, a la ıtı- gnıetesinde göze çrırpacak bir :-:i.l atini ilave ediyorlar. 1 yazmnktadır. 

}l . lnr:ı.t reyi aldı tun<la neşredilmiştir. Hu beyanatın • Röyter ajansı muhabiri cumhurr~i- Iskoçyada mzntaka\ 
trıeıı~l'ıs, 27 <Rnc.l . ) I' . hazı mahfilde tevlit et mi~ olduğu 1 4 b .. t .. t d ı . . .. etıı· si intihaLıııın dahıli Sİ\'Hsetten Zİ\'adt.' 
ıstibı~· LtıgliJ: t~<:h;~~1;r~nsı~ 11;rı.a- ınaks•ıdı mah ·usa müstenit mütalı>:.- ŞÇ ! Ve U Ull V .1 an aş ar lÇln UCr hal'ici :-;iyaset esası üzeriııclen ya~ıla- memnua 
laı-d ~at i~l . 

1 ş \e r.ıd~o ıle lar dolayı8İ\•le lııgiltt>re hükümcti B. • •• k }} f• t• t tb• ı 1 k ~ğı kanaatinin k 1,.i olduğunu ve cum I.ondra, 27 (Radyo) - fngilter~ 
~ a huıunınerı elrufıııda münakaşa- Kuhtuıı be;·:ıııatının h r fıkrasını!l ış mu e e ıye ı a l :{ Oı un ... ca huriyetçileı Kazan:>ıı dnhi bunun harici har}ıiye nezareti, 11 marttan itiba-

l ~§Vekil D u~tu:. · . hakikate uygun olmadığına i;;-aı·ı>t et- İ tanl..ıul 27 (Telefonla) - • J. korun- subaylarla eratııı i imlerini havi b!r Sİ)~ :-.et iizl' riııde hi~hır tesir icra ede - ren lskoçy,ı şimalin in büyük bir kıs-
'' lo \'e ı'stı a. a<lıye, şımdıye kadar rr.ek liızumunu hi. etınektPdir. Bıı fık ınının meı mu mıntaka ilan edild iif-
"tı hba t · 1 ma kanunu mucibince greğli kömiır cedveJ, iktısacl vekaletince tanzim olu- mi:•ereğini h ıber Yermektedir. 

I' •at&".. . ra ış erinde bazı nok- ra İngiltere hilkfımetinin 193!\ ::e - . . . • . .. . . . . .. ~ . . . . .,. _ . ıı. l.ı:ldiımiştir. 
€tJel'd 0t01dtlğun(l b ·şl . '. . _ . ha\'Zn:sı ıcın ücretlı ış mukellefıveh ka- narak mıllı nıuılafan wkaletıne verı- Denıokı at paı tı:sı m;rı,..ından bırçok· 

tq· en b' . ' u ı erm, nezıı - ne:-11 ,·azında Non eç hukumelını!e11, •. . . . . l l' " ıt· ·1 . . . . Bı·r pro ~eso··r kaybettı•k 
ıstır ıı·ıne lıai•lanacag-mı so",·le- , . : . b't .. fl - 1 . . 1 rarnunıesı çıkmı~tır. Bu kararnameye lecek ve bunların tecılı leıııııı oluna - arı •· nUZ\ e ın seçı mt!sını tenıın ı- ı ı 
"" . "' • . nOr\cÇın ı aıa ıgına caıı o an nı- · · d'd · d 1 • • . 
rar1 ~ . 1• 

1 
k t' k gore, kömiir havıa ... ındaki işçi ve bü- caktır. çın şım ı en muca e re gır şm ş ol - Ankara, 27 (Telefonla) - Harf. 

((ı lttn :t.amnamenın uıı mem e ·e m ara - d - 'b' b' t R l h lk · 
fi <>'· ento, basvekilin be,·anatt 1 . 1 1 k tün nıbrndaşlara mcıdeııde çalı::;mak Ereğlide nıe,·cud ~4 kömür müe:-;:-:e- ugu gı ı ızza uzve t ıı ın C' cıye Vekaleti baş hukuk müşaviri 

I'~ •Orer k 'ıi • nı :m arının murura aıı o un ·ısmıııın - f 1 t .. h.. .. k d - .11 . . f . • 
tle e , kendisine mc. d 4 - 0 tl t f . rı -. . mecburiyeti tntbik olunacaktır. sesi, iktıs~c.l \"ekaietine bağlı bir satış a~ a evec~u unu azan ıgı ı ınaıs- nro egör Zıya Kızıltan vefat etmiş -

lir, ?llftıtefikan ..., d ' ~u ? nled s:ıre ed ~ 1tl· etf kecedgını Rso~;nhust. Kömü r madeninde çalısacak ohınla- birliği vhcude getirilecektir. de namzedliğinin ilanına müsaade et- tir. Cenazesi yarın mera~imle k a l · 
nıma reyı vermış- 0 ug-una aır o an ı ra ır. . .n o • . . 

h 'l · · 24 t k 1 .1 ra normal ücretler verilecek ve bunlar Dahildeki satışların fiatlf!rini Kuor- mı~tır. dırılacaktır. 
arıı g<·mı erının ::;aa avcı ı e r • • • ·-

l) l muk~ıyyPt o l mak"1ızm Norve~ ,u)a _ bir ay çalıştıktan sonra o kadar da is- dinasyon hcıyeti Ye harice ~e,·kedikcek \ nşıngton<la t.E:~~~ ~dılıhgi~e göre. 
~q.,.,_ ~ uzve t rı nda clileclikle ı·j kaclar :->e\TÜ-'<'f Pı til'ahat edecektir. kiimiirlel'in fiatll'l'İllİ de iktısad Yeka- B. RuzyeJl nnmzecllıgını koydugunu 0(' 

Qln<4d h b. edebileceklerini beyan etnı~ktcliir. Ktimiir nı:ırleııinrle çalışacak yeclı>k !eti tt~spit cch•cektir. mokrat paı·ti:-;inin senelik . 1rnngres; 
lil)ı Cln meç U[ lr ,forveç hariciye nazırının btı bt>y:ı _ ak1.PcliJıneden ilan etmiyece!~tir. 

h Vaşı:na hareket etti natı hiçbir esasa ı tinat etmem('kte- -·** 
~~ı~":~~~; ~:~~~~:> biltü~ei;;~~~ dir. ••*•<>---- lttJl •J EJ j. j ~11:jll!J1 ~ ~ ~j Süvey:ş Kaııalı 
"l'i~le b~ı raııarı toplamı~ ve keneli A" _ ...... _ - -- -ı:I - •• ı - - ..-- - :1 al!·- Tahvilô.tının faizi altın 
a. )l ır konfer kd ... k - mıny:. nın d A 
~I~ anama k ans a. e.ttı ten son- LJeıı•golan dası olarak verilecek 
~ 11 I>isk l analını gezmış ve mütea- m p r ".l 'rı rı 1 

~{:~Üz rnaı: Oza huvazör üne biner ek, _, • ;~ L:mdra, 27 (A.A) - t~kenderiyf. 
ıtet e~ı. :11 olrnıynn bir limann ha _ T. t . d.f . k İngiliz tayyarE>ll'rinin, ı>ık sık üzerinde uçarak bombanlıman ettikleri muhtelit mahkemcısi Siiveyş kanalı 

tnıştir. a mzn e l mı.lJeCe Heligoland adası, şim:d denizinin Alman sahıllerine yakın tarafında ufak kumpanya.sının tahvilat sermayesi 

P Londra, 27 (A.A.) - Riiy:u rıjaıı.,,ı im dadır. nu ad:ınııı Iı:lbe ımwi!1 ağzıııd: n uzaklığı 40 mildir. Adanm faizini altm esası iizerinden tediye 
~l'• 

1 
Q]athda bildir iyor: oyu i\,i milden az, genişliği de y~\l"lm mil kadardır. Dört tarafı kırmzım- etme~; icabeylediğinc kar:ır vermiş-

r 0 Almanlar Pet~amo ııçıklarında iki ~rak r.eııkte !~nyalarb çe\'l'i]ın;::tir. Şimal denizi!lin şiddetli dalgaları, n- tir . 

ti.,.ik Q • .,.a! Yapılıp elek- Alman. gemi3iniıı battığı hakkında ?:- .lanın ~·arlannı d~\'fımlı oluu.~c trıhri~~ e~.er.: Dokuzun~u .asıl'~a~beri it~,..al nu haber mali mahfilde büyük bir 
lst lSfzhsa[ edile k tayn bır haLeı· çıkarmışluıdır. l ııgıl:ı neticesıyle Lu :11l:ı :ıh::ı~ınııı JJe-..tt' dorclunu kaylJetnııştır. Eskı ada 1 ı ıO ha~Tet uyandırmıştır. Kaldıki cumar· 

~ bt anbuı, 27 (T ce deniz makamları bu haber in ingilit. ~ene::. inde ikiye ~ıynlınış, üiı .kı..m111ıı Heligolımd, bir 'kısmı da S' .ndy h - te5i gtlnü müddeiumumi kağıdı frank 
toııı/baraJ Y:ı.p 

1 
elefonla) - Polatlı- gemilerinin rne\'kii hakkında malumat land teşkil etmekte imi~ ,e ~:mal deıı!zi bunlardan ikincisini yıpratmış- esası üzerinden tediye lehine talepte 

tıl'. ;arak elek~ ~ca~ "~ SakalJ'.a suyu ist ih sali mak::1adiyle yazıldığı k anaa - tır. Bn kısım şimdi hemen kulnu.ınış gibidir. · bulunmuştu. )lahkemenin kararı yal 
llJıılta u elektı-i~ i rık . 1stıhsal. e.dılecek - tindedirler. Bahriye nezareti Alman - Adanııı nüfusu ı 914 tarihine kadar 2500 idi. ı 9 14 cihan harbinin baş- nız tah\'ilfıt hakkında tatbik e:iile -
Ce(tı hiliııdc J ~ kılov~tı, ıkı ku~uş yanın hu merakını fatmin niyet inde tangıcındı:. halk Alnıaııyayıı ,ıiınnıış ve ada tahkim edilerek bir üssübahri r:ck ise de hisse senetlerine Ye jui -b" n ara cıvarına verıle- dei ildir. haline konmuştu. O zaman Almanyanın ~imal denizinde belli başlı bir sansl:lrda teşmile intizar edilmekte-

~a f -=*-=- müdafaa mevkii illi. 914 harbinde Almanya mağlüp olunca bu adarım i:;- ıiir. 
ta an vapurlar Çem b~rl :ıyn tihkamıarııım yıkılma:sı da ~mıh ~artları arasıııda ileri sürülrr.üş ve ada Amerika 
~ 11dra, 27 • gayri müstahkem hale konmuşln. Bi!aharc mevkii iktidara geçen hit!er 

Paris halkı 
Alarm verildiği zaman 
sığınaklara koşacak 
l'aris, 27 (Radyo) - Bugün P a r i! 

i•zerıne gelen Alman tayyareleri gö.. 
ı üuiir görünmez, alarm verildiği h al
de halkın çoğu sığınaklara iltica etm i
~ er"'< meydanlarda ve ~urada burada 
b:rikmiş, dtişman tayyarelerine :ıte~ 
a\an dafi topları seyreylemiştir .. Ru 
ı·::nada düşen bir mermi, altı kişinin 
\'fırn!anmasına ve bunlardan bir isi -
n 'ı1 ölme::ine sebebiyet vermiştir. Bu 
münasebetle F aris mevki kumandaı;.. 

lı~ı. bugün resmi tebliğ neşretmiş ve 
:ıJ~ırm ,·erildiği anda sığınaklara 

'rnşmıyacak olanların ceza görece -
ği!ıi ilan eylemiştir. 

TEBLİGLER l 
Par !s, 27 (A.A.) ·- Umumi kara r -

gahın 27 şubat tarihli tebliği : 

Cephenin heyeti umumiyesinde ıre· 
ce sakin geçmiştir. 

Pnris. 27 (Radyo) - Fransız ka· loe1lıtia 17 8 <Radyo) - Bı r hafta Bugün mühim bir nu- \'er~ayın <liğer maddeleri gibi bt illi da tanımadı ve Helıgolanrlı td•rr.r 
ıq'~O ton1~kO~ t~nluk 4 ing iliz ve tahkim etti. I>cııi:dıı t:ıhrilıııtına karşı adada iı;tin:ıd clıvııı l.m y:.ıµıklı Ye 

")\11ıile ç:ı üç. bıturaf ticaret vnpu- fuk irad edecek •rnğlamlaştırıldı. Heligoland, ge<:el' harpte ul<luğ-u gil..ıi Lu harpte de şimal 
Çiftçi Zerine yardım 
Y,1 c::iıu:;1.on, 27 (Rndyrı 1 -:- Çiftçi· raı·giılunın akşam resmi tebliği: 

lNc y:ll'dım için hu "enek: ".Jıldcey~ Gnrp renn""ıııde ileri kar akollarda 
altmı~ ınilyon dolarlık 1:.ıhsisat kon- faaliyet müşahede edilmiş ve topçu a
rnaRı hakkında R e· ıiclımhur R uzvelt teşi teati olunmuştur. 

l ift•krpaıak batmıştır. · Lon dra, 27 (Radyo ) - Başvek:l denizinde en müh:m rolü oynamakta, Almtmyanın şimal denizine mikna-
' l ve susam Çemberlayn.' ~ar~n sıhhat ne:aret i.nde tıslı mayinler atan tayyarelf'rine ve gemilerine üs vazifesini görmek-•h yapılacak hır ıçtıma<la umumı \"azıyet tedir. 

l l" a C atı ~ k hakkında mühim bir nutuk irad ede- Heligolancl ada~ı. 171 ·1 de Danimarkaya aitti. 1 S07 de ingilizlerin eli-
~'tJ tallhuı Ya ,3 cektir . ne geçti. 1890 tar:lımde Şarki Afrikada bulunan Zengibar adası ingilte-
~: t\! P't 27 (Telefonla) _ İhraç Alakadarlar, Çember laynin b u nut- reye bırakıldı Ye buna karşı dn Heligoland Almanyayn ilhak olundu. 
~ ih; edilinceye kadar tiftik ve kuna büyük ehemmiyet atfetmekte Ada. gerek geçeı1 hnrpte \'f' gerekse şimdiki hnrpto mevkice ehemmiye-

llcatı Ynsak edilmiştir. 1 dirler. tini gö.:ıterdiğinc,leıı bu miıb~ dele i..gilizler aleyhine olmucı'ur. 

larfıfından çekilen telgraf, kongre - Denizde bir torpitomuz Alman t ah-
nin son içbmaında okunmuş ve kabul telbahirlerinden birini batırmıştır. 
c>dilmiştir. Bu suretle çiftçilere şim- Berlin, -7 (Radyo) - Alman ka-
diye kaclar yapılan nakdi ynrdnr. rargfihmın resmi tebliği : 

bPşyüz milyon dolara baliğ olmak - Garp <' plıesinde kayde şayan h içbir 
l tadır. hadise olmamıştır. 



---- --

(ANADOLU) 28 Şubat 1940 Çar§amba. 

ıd 
D f k / Ku.şada.~ı icra tııcmurluğundaıı: • 

l-Ioll?.n elanın mü- fVlütekabiliyet Bu·· yu·· k hava har hı o u ua epe .0 u unun eşya Bir borçtan dolayı merhiin J{UŞ~: 
pıyangosu dasında Soka fabrikasmda mevcut> dt 

defa a t t rti ha fi CSa.51 _ Ha#arofı 1 inci sahifede_ Stokholm, 27 (Radyo) - Finler, Dua tepe ilk okulu fakir çocukh!rı ni ve mustamel muhtelif hnciınlc~,ı 
.. ~ . Bjorke adasını tahl"Ye etmişler. mn- himaye heyetinin tertip ettiği eşva 1· !aylı, demir ve siyah f;aç, 1414 :ı d

9
t 

I'Aütlefik eksperler tef- Uzerinde ticaret mu- Petsamonun ... o mıl cenubunda a~ - himmat ve erzaktan götüremcdik!e- piyangosu çekilmiştir. Kazanan mı- varil ile bir tarafı açık köhne 2~?.~111d · l d b [ l a/ıedeleri yapmak vam cdc.n muharc~elcr ~irdenbirc şid- rini imha etmişlerdir. nıaraları ve hediyeleri yazıyoruz: varil. müstamel 120 adet deve gu)Lldô• 
tzş er e U unmuş ar . .. . detlenmış, kanlı bır şekıl almıştır. Finler bugün de Viburgu şiddP.tl~ 122, 665, 70·1 alüminyom yemek ve 15 kalem koku )\ağı, parbor~t b°' 
I.ondrr., 27 (A.A) - Daily Ske - . Vnşıngto~, 27. (A.A). - l\futcknhı- :F'in şehirleri, dün de Sovyet tayya- nıiidafad etmekte devam evlemişler- ta!:ı. 84, 263, 575 çocuk el çantası. sut, muhrik soda, tasfiye toprngı,bllıı 

t h ! az.et~si, müttefikler:n eksper - l yet esası üzerınclen tıcaret munhe- releri tarafından bombardıman edil - ı· o h" b ı d" · · .:. · b" · J 31 451 k t 16 627 K'. k t te k b .. ··k k"" ük sıı a ı · kd" · · h. k" t ·ı · cır .• .,,e ır e e ıye reısı. ~ıımı .n sı , evra çan ası. , u - u u ve ne e uyu ve uç . sıı· 
1 ·nnin llollnndanın mildafa tertiba-

1 
e er\~h. ı ıç.ın .. u um~ e \~e·~·mış 0~ miştir. vıi h-alkla birlikte şehri ·tahlive et tahya vazosu. 94, 610, 647 çay dem- çuvalları vesaire açık arttırma ıle 

1 rinin Hollandanın müdafaa tertiba- un Eı. a ıyetın uç· ene em ı ıne m Helsfnki 27 (AA) - 26 c:ubat nk- · ht rdu ku.man Jig·i. 50, 221 pudra J"irol. 723 termos. tılac~ktır. ,~ t lf'k ·., 1~ k hafta avımda ' · · ... nıış ve ana nnnı o - .. :; 
c.lduklarını yazmaktadır. Eksperle- e~. 1 

proJ . ge c~ · ' şanıı Helsinkide iki kere tehlike işarc- danhg· ına teslim e" lem Mir. ~s. 7~. 338 şık bayan kolonyası. 23, ı inci arbrmn 15-3-940 cum::ı gli~O 
• b t rt"b t A nnın en nıü müznkere cdılecckt r. Bu muahede - . . . 1• . k" .J " ...3 9~ 

llf' u c ı a 1 vrup - .. ti vcrılmıştır. A arın ıl ınde yarını sa- Ru~ orduı:mndan iki vüz b:n kic:i 71 , 88, 270, 405 çelik metı·e. 145. saat 14-lG 2 inci artırma 22 •· 
kemmel müdafaa tertibatından oı - lcr B. Ruzvelt ı e B. Kordel Hul tara- t "k" .. d . k t U U d. kil .. •or: 574 6-- . ,...34 d ' d"cıı sır 

· · • .. k • k n , ı ıncısın e uç çeyre scıa s rm ş- Finler tarafıııdan şid etle püs r - '.H>u, , ""• ı ra yo - cuma günü saat 14-lG da kuş::ı " ~ 
c.!u"'U u ve Almanyayı tereddilde -O\· ıınd~n dunya)ı ıefaha rnuşturmn tü ··ı · d R ı "t klb t k ·· d" "06 b b k fr.% 

d'!> k h" tt b 1 d v b ve h:ırplere mani olmal= üzere f'n mü 1 r. tu mü e e u ar. mu ea en e - ıın ış macuım. / e e ·. kn fabrikasında ynpılacaktır. 
l\C' t! ma ıye e u un ugunu e- _ _ . . .. 26 Şubat gilnil Sovyet hava kuvvet- rar liiicum eylemi.,Jerdir. 215 34-i, 471, 622, 731. er- mnlO.mat T. 51 ıumaralı dosyad.ııd1,~ 

d·kı . . . t d"l kt a· kcmmel çare olaru duşunillmü::ıtt.:r. . ' .. .~ 
ı rı nrnye e ı me e ır. . ~ lerı gerek memleket dahilinde gerek- Finler fazla insan kaybetmemek kek çorabı. 307, 438, 580, 685 ıpek Talı"p olanların gösterilen gün Hükumet taıaftarlan mebu an mec- . . . • v ı~rı 

1. ; • .1 bu sal~hi~·etlerin tem- se harekat sahasında büyük bir !anlı- ırın Viburgu terketmcgc karar 'er- kadın corabı. 86 çay takımı. 584 ar- santte mnhnllinde hazır bulunnın 

F .,. - .s ne 'erı en a J hir . 1 f k b h . d .. "k ... r.:nsız gazete.er. did" kararından dolayı memnundur- yet göstermişlerdir. :Memleket da ın- mış er ve a ·at u şe rı uşmana monı . ilan olunur. / 
1 

1 
' de Kuvola, Lahti, Khango, Rilhinali ı;ağlam bırakmamnl{a nzmettiklerin- -------------- ~ 

Skzındinavva d v~eferine ar. -** ve daha unzı mahaller bombnrdınuın <ten, herşeyi tahrip etmeğe başla - 1 . sı~c·ıtı· tı .. car et tanzim oııı· 
J eı.lilmiştir. Ahaliden bir kiş~ ölmüş v~ nıışlardır. Zffi 1 mir ~~ine~. ~o;:~litğiı.ı.!en 

7000 
nuJllıı· 

hücum ed.yorlar Mir on Ta v:ör birçok kimseler yaralanmıştır. RuQların, Viburg Ş<!lır'nde enknz - ~ nan -şu a - . aıı. ve. k . weı· 
I ris, 27 (Radyo) - Gazeteler; d b k b" b lmıyacakları meffiUf ug'"' Ulld'~n· ruh mukavelename ıle şır ctı "bl 

n • • • • Kareli barzahının şark mıntakasın- anh kaş katı ırşey u ~. ~ • kürenin bilcümle hukuk ve vecııı ıı 
sı andinavya devletlerinin, Almanya- rapaya ıtzmatnamesznı da gün nisbi bir sükunet içinde geç. mu a ·ka r. . • . . . . . . fındB 
nın tazyikinden korkarak Finlnndiya- d. . f R 1 d"ld·-· .. so~ Londra 27 (Radyo) _İngiliz me Izmıroe Lımoncularda 5 numaralı şerıklerden hılmı Selvılı tarn şc-
ı;a vardım etmediklerini yazmakta bu ver 1 ;~e t·d;~ ar/anne hı ı~ı~e .~ore son- hafili Fi~ler tarafından tnhliYe e - mağnzu<la ithalat, ihracat ve kereste- kabul ve deruhte edilmiş ve dig ~Jllf.' 
·de• ·!etlere şiddetli hücum etmektedir- Vatikan, 27 (A.A.) - Papalık nez- nb~r . ıt·çe hıntmtu akrt!.het.eı en hı"s dilmi; olan Kovoistonun stre eiik cfük ticnretiyle uğraşan (Hilmi Selvi- rikin müessesede b"r nıılkası kil 11ıı . a· d ki A "k f ·k l"'d r· 1 ra ıraz ıs ıra a e me ı ıy cını - "' ' .. . ld d ı· t k unun 
1 ın e merı ·anın e' a u e se ır . 1 d" kıvmetinden mahrum bir ver olduğu- lı ve Hasan Keresteci) şirketinin müd mış o uğun an ıcare an ·fi• 
er. M T ı·· b b h t f n setınıt er ır. · • · · 50 · · dd · "b" }<e) • yron ay or u sa a papa arn ı - v· . . . b . nu ve Rusların, umumi efk!n kanı, - detı bftmış olmasına mebni infisahına 1 ıncı ma esı mucı ınce dJ1'İ 

o= dan merasimle kabul edilmf§tir. Ziya- ıpurıye. ~ıtmış. ola~ .. avas aJnnsı- tırmnk ve Finlı1ndfyava yardım eden mütedair beyanname ticaret kanunu yetin tescil ve ilanı için aşağı 
Ik. t f "a tayya t •t• t 1 .. t kd" d s nın muhnbırı, şehrın buyuk çapta top- . . i h .. . . . i 1 ta d"k" . d"l . 1 ;ı r.... • re , 1 ımn name erını a ım e en e- l i l d b l d v . memleketlerdeki kuvvei manevıyey ükumlerine göre sıcılın 2667 nurna- mza arımızın s ı mı . erız. o 

f . 1 h . d.l tok 1 d . · arın ateş atın a u un ugunu \e _ . . . . . k . . . 9 G ş b t 194 ır ere ta sıs e ı en pro o aıresın- S d h 15 20 k"l lhHl.l etmek ıçın, aksını ıddıa edere , rasına knyıd ve tescıl edılmış olmak- - u a -

f ı• t• • . . 1 T,. f" ovyet or usunun şe re - ı o - _ . . . . . . . 
37 re aa ıye IDJ de cereyan etmfştır. 12 ınc rıyu se ır- . b" k d ıa·ğ· V1burgu mühım bır mevkı gösterdik- la esns kaydı terkın kılındığı ılan olu- Umumi numara: 72 

1 t k d ıı. U ü t•· S metrelik ır mesafeye a ar ge ı ı - 1 . . 1 kt d" 1 H e " 
119 e yarım saa a nr gvr şm ş ur. e- . . crını beyan er eme e ır er. nur. ususı numara: ı- .ı . 

t d . ld k nı haber vermektedır. k e _. art Jr ) fır papanın yanından ayrı ı tan son- . d Stokholm, 27 (A.A) - Gece ço İzmir sicili ticaret memurlu- !~bu 26-2940 tarihli beyannaın I rl 
ra nazır Kardinal Maglioneu ziyaret Moskova: 27. ~A.A.) - Lenıng~a. geç vakit gelen haberler Finlerin luğu mührü resmisi ve tındaki imzaların zat ve hüviyet~~ 

-Butarafı linci aahilede-- etmiştir. Kardinal öğleden sonra sefi- erk~n~harbıy.esınm 26 şubat tarıhlı Ujorkodan en mühim ::nalzemeyi tah F. Tenik imzası dairemizce maruf izmirde linıoncU 
11
• 

ri nfc:ıbctindcdir. rin oturduğu otele giderek mumailcy- teblığı: . lıycye muvaffak oldu~arını teyit ~arşısında 5 sayılı ticarethanede ıJl 
Yakalanan Alman -Yapuru hin ziyaretini iade edecektir. Karelı barzahınd~ . ASovyet eylemekted·r. Çıkarılamıyan mal7.e- 1: Beyanname kimler Hilmi Selvili ile Hasan l{e~. 
I ondrc, 27 (Radyo) - Oriya • . Rusya .k~taları ıstıhk~mlar.ın me tahrip edilmiştir. Tahliy~ o ka - !zmir üçüncü noterliğinden 211-şu- tecinin oıup içindek"leri aynen ,. ·. •,. 

ka isimli Alnrnn vapuru, İspanyadan **- lann tahrıbıne devam etmışlcrdır. dar gizli yapılmıştır ki, Ruslar bC\Ş bat-934 tarih ve 3011 numara ile tan- mnmeıı kab ıl ve ikradan sonra bızZ 
k.açıp. Almanycya gelir~en Norveç M ac:ırist n Düşman mu~abil taa:ruza .geçmeğ~ istihkamları bombardımana devam zim edilmiş olan mukavelename muci- vazeylediklerini ve şahsı imza)ııfl., 
f ntalınde karaya dilşmüş ve bntmı~ teşehbüs etmışse de agır zayıatle tar- (.'tmişlerdir. Ruslar merkezi kısmı hince izmirdc limoncularda 5 numara- tasdik erl rim Rin dok ız ,·üz kırl< st' 
tır. Mürettebahnı bir Fin gemisi ParJamenİOSll d?d.ilmişti'.. Bu mukabil taarru~1arın tnmamen harabeye dönmü~ olan lı mağnzada ithalat, ihraca ~nesi şubat· ayının yi~mi nltıııcJ 
kurtarmıştır. İspanyadan hareket e- bırınde düşmanın beş tankı tahrıp o - Viiourlye doğru volu açmaga teves- korestecil"k uu .1 t kk""J t t · il ü 

26 9 94
0 

h f i ıi b bi t 1 k A • / it • • • .. .. , k t 1 .. •. . · . . _ "' ı mevz ı e eşe ·u e - pazar esı g n . --- . ~t. 
d 'n Naha a s m , eş n on u mıra ortının nıya- Iunmuş, bunlardan uçu Sovyet ı nrı sul ıçın <'n nz 200.000 kışı yıgmış - mlş olan H"l . S 1 .11 H K t . "ki . t . übr'ı resııv · · t iz . . . ı mı e vı ve asan e- zmır ı ncı ııo erı m u 
b.r Alman vapuru da bır ngil b f. . f i tarafından l;aptedılrnıştır. lnrc.ur st · l · k t· · . üdd · z k" Eh"I vl imzası 
harp geroisi iarnfından esir edilmiş, e ınl uza l Alınan mütemmim malQmata göre, . . ~~ ec~·t unva~ \ şır e ı~ızı~. ~ e-

15 
~ı ve l .. ~ ~ ı og ~ 

liman ... getirilmiştir. Budapeşte, 27 (Radyo) - Yirmi 24 şubattaki tebliğde zikredilen gtl - ı am u ması ase ıy e iz - uruş u amga pu u. 

Bir motör battı: senedenberi devam eden amiral Horti-
1
naimden başka Sovyet kıtaları Koivis- Romanya- J E f Ah B 

AmstPrdam, 27 (A.A) - 250 ton nin krallık niyabeti, hariciye nazırı to adasında 15 i beton topçu istihkamı M .. zmir sna ve ali aı, kartı 
Jacmindeki motörlü İda vapuru 26 Kont Telekinin teklifi üzerine bugünlolmak Uzere 25 istihkam, 2 kale kaze- acar .Stan •d • • d 
şubat ta?ihinde iiğ}eden !!Onra İng~l- parlamentonun knnriylc uzablmıştır. matı, 4 siUih ve yiyecek deposu, 10.000 Şimend:fer itilafnamesi } are mec.ısın en: 
terenin garp eahilinde Saint Dnvıd Bu münasebetle oimdiye kadar olan 1 obüs ·e 6 milyondan fazla mermi zap- T T "' H f • D f 
açıklarında bntmıştır. Mürettebatı hizmetlerinden dolayı amiral Hortiye tetmfşlerdir. İrnzafaıdı V mUml ege l Q'Ve 
kurtarılmıştır. Kazanın sebebi he • teşekkür edilmiştir. Cephenin diğer mıntakalarındn Btikreş, 27 (Radyo) - Rome.nya Eı1as mukavelenamemizin tili ncı maddesine tevfikan, senelik alclA-
miz m.all.lm de~ildir. + Rayae değer bir füidise olmamıştır. i:e 'Ma~ari~t~~ nrasın~a a~dolun~n de heyeti umumiye toplantımız 2G Mart 1940 tarihine mü adif salı gil• 

Paru:te alarm: Lı•J k h Sovyet hava kuvvetıeri düşman kı- ~ınıendıfer ıtılafname~ı, bugün harı - nü saat 14.30 da, Atatürk caddesindeki banknmız merkez binnsındl' 
l'ari • 27 (A.A) - Bu sabah s~at a f ~ ffi a DI trılannı ve askeri hedefleri bombardı- ciyc nazırı Gafenko ile l\Iacar~stan icra olunacah.-tır. Mukn•·eleıuımenhı Gl nci maddesi mucibince asaleten 

4.26 de Paıi.s mıntakasında tehlıke t . 1 d" mümessili tarafından imzalanmıştır. kA ı hll 
:snreti verilmiş ve tehlikenin zail ol Dün Lilde tezahüra la · man e mış er ır. . lf [ d veya ve a eten 50 h"sseyi tem. il etlen ortakların, ı·uznamede yazılı • 

d. 1. t b" t b"ldi ·ı ış k ' d Hıwa muharebelerı esna.sında rn a ya a iUSat hakkında görüşmek ve knrnr ittihaz eylemek ilzere yuka da yıı .. 
. ul!>u am ır sna sonrn ı rı m - arşı ~n ı dUşman tayyaresi düşürülmüştür. zıh gün ve saatte bu toplantıda hı:.zır bulunmalan ve toplantı günilndctı 
tırO. d t .. , . Al an tav'-'a- Lil, 27 (Radyo) -1918 de Lili kur- Helsinki. 27 A.A.) - Bir gönüllt\ Gazetecilere tekaüt ma- en az bir hafta evvel merkez vera şubelerimize müracaat ederek duhıt .. 

r re gaze esı, J«:ı m · J 1 B b u · · ·ı· ·· d · ·ı · l:ye kartı almaları rica \'e ilan olunuı. Toplanb'-·a vekaleten iştirıı1' reQinin 26 ~ubat akşamı Paris üzerin taran fngiliz mareşa ı urvnv, ug n mılıs teşkı at~ vucu e getırı mcsı~e aşı v er ilecek .J 

· ı i t hü ti k ı d tm - k ı t edeceklerin de hissedar olmaları :ncsruttur. de uçmuş olduğunu yazmaktadır. Bu buraya ge ~ ş ve eza ra a :ırşı an yar .ı~ .e ege arar ver~n. ~o~n ıs Roma, 2 7 (Radyo) - ltalyada alt. • 
,, . ..,z tc Payitahtın üzerine gelmiq 0 mıştır 1htıyar mareşal, meçhul a~ker pnrtısının bu-tarzı hareketı sıyası mah "k 1 d t .1 6a e , • " - A . · • k . . . , , . mış yaşını ı ma e en gaze ecı ere 
l::ın bı·r tn"''aren·ın derhal tayyare abıdeslne çelenk koymuş \e miltea ı - fılleıde memnunn:et u~andıımıştır. .. . b" t k .. d bax.ıa .... 

J J • • • • • nıunas.p ır e au maaşı li· .. -
dafi toplarının ateşine tutulmuş ve ben belediyede şerefıne yapılan kabul Os.ıo. 27 (Radyo) - Şırnalı Fın- ması kararlaştırılmış ve bu husustaki 
geri dönmüş olduğunu ilave etmek - resminde hazır bulunmuştur. lünd yada kanlı muharebel.er olmtuj kanun kabul olunmuştur. 
\~dir. +=- ve iki tarnf hava kuvvetlerı de faa - , 

Bir tekzip: F b d liyete gderek çarpı~mıştır. Vukubu- i. ra nsız kabin esi 
(')!Jo 27 (A.A) _Norveç ami. İşnet Urn Uil a lan hava muharebesınde 17 Rııs tn ·-

rallik dairesi, tngiliz tayyarelerinin h 'b h . yaresi düşürGlmüştür. Harbin baş - Bug ün E fizada 
pazar gOnU Norveç kara sulan ilze- Bir Alman ta te a ·n lnngıcından ~~ri be .yüz ~u t~yynre toplanacak 
rinde uçmuş olduklarına dair Al - batırıldı sı dilşilrillrlilgil tesbıt edılmlştır. Pnris, 27 (Radyo) - Kabine, ya-
man istihbarat ajansı tarafından ve· Paris, 27 (Radyo) - Şimoen adında Roma, 2: (Rnd.yo) -. İtalya ~nt • rın Eliza sarayında Cumhurreisi 
rilmiş olan haberi kat'i surette tek - k. F t ·a d.. F" · b ·- huatının Fın!Andıradakı muhabırle- I.ebr11nun r·vasetı"nde taplanac.•ık "e ı rnnsız orpı osu, un ışner uı . F' 1 . t k"l · .. .J • 

zip tmektedir. nuncla bir Alman tahtelbahirine rnst- rı, ın erın ı:nun n~am~n ç-e 1 m s mühim kararlar verecektir. 
Amirali k 25 •ubatta hiçbir ecne- k 1 k t oldukları gerı mevzılerın son derece 

~ ınmış ve derhal hare ete ge ere a eş + hl· d"l · ld x. , R 
(,itavyarcsininjoessingFijorduüzc- . - .· ta mn e ımış o nl!>nnu \e us~ 

• açmıştır. Torpıtonun açtıgı seı 1 ateş- ların bu mevziler önünde yap:ıcak-
rind~ ıı~mamış oldugunu beyan et - ten Alman tnhtelbahiri kurtulamıya- 1 .,rı iaarruzlarda si~d ·vp kada.r uü-- Roma, 27 (Radyo) - l\Iormanskta 
mcktedır. .. .. v < e 

ı.ondra, 27 (Radyo )-İng'iliz ha· rak batmıştır. radıkları zayiatın bir kaç misline Alrnaıı tahtelbahirleri ile müttefikler 
va kuvvetleri, bugün öğleden sonra 00*00 

• daha maruz kalacaklarını haber ver arasında bir deniz muhnrebesf vukua 
lleligoland üzerine giderek, kendi· Alman tavya r sı mektedirler. geldiği öylenmekte ıse ae. buna duir 
)erine tevdi olunan vazifeyi muvaf. l\Iuhabir, Finlfindiyada gerek or tafsiHl.t Yerilmemektedir. 
fakiyetle ifa eylemişlerdir. İngiliz Londra, 27 (Radyo) - Engel adın- dunun ve gerekse halkın kuvvci ma- İngilız donanmasından bir filonun, 
t terinden biri üssüne dönme- daki Alman tayyare.:;i, bugün ingiliz ncwiyeqine zcıre kadar halel gelme- bugün Norveç suları açıklarında gö -

1~~~r~ tayyareleri •arafından dilşilrülmü~tilr. diğini ilave etmektedirler. 1 rüldüğü bildirilmiştir. 

Ueniz harbı mı? 

Müzak .. rı t Ruznamesi 
1 - İdare meclisi ve murakıp raporalrının okunması. 
2 - 1939 flenesi bilfınçosunun tetkik ve tasdiki ile ;dare meclf!l 

-f\zasının ibrası 

3 - Vilayet umum\ meclisi nnmzedi olnrnk gösterilen zatın inti
habının icrası. 

4 - Müddetleri biten iki ,.e ıst:fn eden bir azanın yerine ilç :ızll 
intihabı. 

5 - l\Jüddetleri bitmiş olan iki ınıırakfplik için intihabın yenf " 
lenmesi. 

6 - İdare meclisi raporunda g-öE>tNilcn tem~ttüün dağıtılmasına ,·e 
tevzi gününün tayinine aid eklifin tetkiki. 

7 - 1dare :ıwclisi azasına vcril~cek huzur haklarının ve murn!dP 
ücretlerinin rnyini. 

Ö en., ,s b e İ.Y"S 'f·nde : 
ltfaiy<' için 7~> rn~limetrc kutrunda 24 telli ketenden mamul asgnrf 

15 atmosfer tazvıka mütehammil 200 metre hortum satın alınmak nıe· 
re 23/2/D40 ta;ih nden itibaren 20 giin müddetle açık eksiltmeğc çı .. 
karılmıştır. 1hale 13/3/940 çar~amba günü saat 15 de yapılacaktır. 

Talipıeriıı şera:ti ciğrenmek Ü7.€re belediyeye müracaatları Uıiıl 
olunur. 2.. 29 672 e' 

1111 ·tef 
muştu. Zavallı kadın, sanki başına ge- ci mevki kompartımanına fırladı. Ara- rını bile kaldıracak }lali yoktu.. - Demek bu adamın hüviyetiıll 
lecek feHiketlerden haberdarmış gibi dığı numarayı bulunca, açık duran ka- Erkenden müsaade istiyerek odası-lpit edemediniz? . ifof 
idi. Ağlıyordu. Trenin penceresinchı pu<lan müsaade istemeden girdi ve ka- na çekildi .. Fakat uyumasına imkfin - Siz, kendisini görmek ısteıfl 
yaşlı gözlerle sevgili:3ine b:r daha bak- puyu hızla kapadı. Ayni zamanda par yoktu. mu:;unuz ?. şf&l 

tı. mağı iJ.e işaret ccl"rek Margarite sus - Gece yarısından sonra yatağından - Hüviyeti tespit edilmiş ol511~11ı 
Tren ilerlerken, beyaz mendiliııi şu- masını söyledi. Sonra Cenevreden, kalktı. Geceliğiyle yazı masası önünde görmemeği tercih edeı dim. Ç~tl r 

ursuz sallıyor, başı <lönu}or, hiç bir giivercinle gelen bir mektubu dilber oturarak sevgilisine bir mektup yaz- zatıalinize anlattığım gibi coer ırıı' 
.....,..-65- mişti. Talih ona hiç gülmemişti. şey görmüyordu.. 1 kadmın eline uzattı. Küçük zarf için - dı.. dam kocamsa, asabıma hakim oJıı 

Tren henüz görünmeden, dilber mu- Kıskançlık içini kemiriyordu. O da .... ,, den bir tezkere çıktı .. Du tezkere; rei- )Iektupta; y cağım! ıııı' 
SC\ i kızı E"ter de kıtiple birlikte is - vaktiyle bir kızdı. Ve şimdi belki de Margarit. Torinodaki esrarengiz' sin imzasını taşıyordu. . - Torinonun güzel manzaraları, - Aman madam; metin 01111 ıı f 
tasyona gelmişti. Esterden fazla da eeviiiyordu. Fnknt had!seyi aydınlatmağa gidiyordu. Ye- Margarit; müteessir gönlümü teselli etmeğe ka- Jiizımdır. Bu adam hemen beIJlefl 

O, büyük yardımlariyle Cenevre teş- ne yazık ki sevgilisinin koluna. Ester ni vazifesi bu idi. - Hamil varakayı takip ediniz!. fi gelmiyo ... Burnda muazzap oluyo -•delidir. 
kilatını - ıldnci şubeyi- kurnaz ve teh- gibi mağrur olnrak giremiyecek ve o- İtalyan zabıtasının eline düşen bu Emri veriliyordu.. rum. Şu işi biran e\'Vel bitirmek nasip 
likeli bir dOşmandan kurtarmıştı. na bu zevki veremfyecekti. adam kimdi? l\Iargarit teşekkür etti ve bu yaban- olursa, buralnrda bir dakika bile dur-
Bunlnrın geliıi istasyondaki arkndnş- Buh ~slerin.i ~:anı~dakilre ihsas c~- Kend"sini lıin bir vaidl~rle ail~ yu- cıyı takibe başladı: . nııy~cağı~ı. reise sö;:leme~izi bilhas- J • tl 
larının neşelerini artırmıştı. mcmek ıçin bilyuk bır gayret sarf~dı- vasından ayıran ve evlendıkteıı bır ny 1 Zavallı Margarıt; kırk .sekız saat sa rıca edıyorum. Ak ı takdırde memu- .ıı. r 3 ) , S; Va S e ,er.J 

Bu neşeli hava içinde en zavallı ve yor, yüzünde ncı bir tebessüm belırf- sonra hasta annesini ziyaret bahane - sonra, dört tarafı kalın dıvnrla çevril- riyetimi bile feda ederek yanınıza gele- Bağdad, 27 (Radyo) _ 13ııŞ' ~ 
matessir olan sadece Margnrltti. ÇOn- yordu. ~ı~·le Almnnyaya firar eden Fransız 1 miş pis bir koğuş içinde, en feci bir u- ceğim .. Manen bitkin bir vazivett yim. Nuri paşa Essaid; parliimentonıtll of 
kO bOtOn kalbiyle sevdiği meçhul ~a- Nihayet tren geldi. znbiti, hain kocası mıydı? lkıbetle kaı·şılaşacağını nasıl tahmin e- Selaniğe giderken Torinoyn uğramak gOnkü toplantısında kabinenin prif 
hıstan birl.aç dakika sonra, belki de c- Mnrgarit, meçhul şahsa yaklaştı ve Tren, birkaç saat sonra Torino is - debilirdi. saadetinden lJeni mahrum etme!. ramını okumuş. ve Irakın harf et sd 
hediyen a~Ttlacaktı. sevgilisinin kulağına blrşeyl.er söyledi. tasyonuna giriyordu. Bu sırada, yol- Birinci günün geC'esi l\largarit için Margarit. ertesi gOn mOdcleiumu - setini izah ettikten sonra, koJllŞl1 tt J 

Esteri ve sevgilisini yaşlı gözlerle Bir kenara çekildiler. Blrşeyler ko - cuların çıkacağı yerde orta yaşlı bir bir işkence idi.. Vücudü, istirahate milikten tedarik edilen tezkere ile u - letlerle dos+:ane bir siyaset taldP e 
ve gıpta ile seyrediyordu. İnsafsız fe- nuştular. Dudakları, son defa olarak adam dolaşıyordu. Bakışları manalı ve 

1 
muhtaçtı .. Uzun süren maddt ve ma - mumi ceuıevine gidiyordu .. Biraz son- ni ve hariçten vuku bulacak her ::ır1 

lek., onu nerelere kadar .silrüklemiotf .. birleşti. esrarengizdi. l nevi bütün yorgunluğu, o gece; vücudü ra, hapishane mildilrü ile karşı karşı- 1 
bir taarruzu kar~ılamalr için dt' 

Şerefini, kı.z'ıi'ım her şeyini kaybet - Margaritin aynlışı çok hazin ol· Bu adam, tren durur durmaz birin· nü baıtan başa nrınıatı. Göz kapakla· ya oturmuı konuıuyordu. lhı.zırhklı bulunduzunu söyleıxıif 

- Devam edec~ 



.. 
~t,.ı,.t 1 P4o 
~ Ç•rum!>• 

n~~~/,. d~,.düncü icl'a memul'luğundan: 
. ......_ ''0. R 

:a• 9'9 ...__ orçlu Lira 
~ .... ll\9j --

il8 l~no İkincjkordon 488 No. jodiçi 
:f,C 171~ Çuha lwdestanı 12 No. Turi 

90 
35 

itl Tramvny htımpanyasında Hamid ve 
'lld l&71 .Nuri e&ki Anl<eolopalo soknk ı no. 
ıô• 

ıaaı 
1877 
136:.ı 
1351 

1. met paşa mahallesi birinci Sakan•a 
sokak 2 No. mıınllim Hilmi . 

Biriııcil\Ol'çlon 4fıi' No. Tahir 
lıJı~nrlı cnddt>s l 296 No. Giritli Cemal 
YeniypJ 41-ıa NQ l\1ehmedc Celal 
Re tane ıı:ı.zan sandıkçılar 45 :N o 
Aptul!ah 

Born!lya cnddes i 50-1 No. 'Mehmed 
Yol l:;edrstanı SS-90 .t To. Apturral}man 
Saman i k~le"İ 44 No. eski ve reni 
:kavaflar ÇArşı ında ~itnpçı Rob~n Ka~n 
liacıpaşa sokak 40 no. Ku.rumcuyan 
Buca Mecidiye 1$0kak 29 no. Ali oğ'lu Sü-
leyman 

lzmir posta ye telgraf memurlarından 
Melımed Ali 

Sepetçi spkıık 38 No. Veli 
llncıpaşa ııokıık 45 No. Mümin 
CumnoYası Siıreli mevkii 6 dönüm bağ 
müsteciri Halil ibrahim 

50 

50 

40 
321 

8 
66 

156 

5~ 
121 

2:-l 
l (j 
22 

2:J 
14 

170 
Enveriye sokaıt 113 No. Ahmed )1itat 
f oll>şı:U>stanı 28 ~o. Bohor lfail 
Ahurkuru madambahçede Davıanalı oilu Ali 50 
Kızlarahın hanında 24-81 no. Hafız 2934 
lCızlara~ası hanında 2ö-81 NQ, Hafız 
:brnhlm 

Alsnncak Bornova caddesi .60-1 No, Ülker 
Karantina tramvay caddesi 517 No. Ahmed 
Hedi, Kemal 
Keıner caddesi 124 No. ~lahmud ve Hasan 
İzmir belediyı:ı b:ısmahane duhuliye kolcusu 
Halil 

78 
95 

111 
25 

25 
}~ski Çuha bedestam 110 No l\Justafa Sırrı 154 
Hncı Bekir sok~k 4 No. İsmail Hakkı 
Yeni Türkh·e sokak 26 No. Manisalı 
Hacı Arif 

Kahramanlar Err.inefendi sokak 13-11 No. 
Şevki 

lrrntpr.zarı 48 depoda ikfçeşmelik spor kulUbU 
azasından Süleyman Refik namiyle Mus
tafa Remzi 

Osınaniye caddesi 152 No. Ömer oğlu Sabri 
lstnnbul ortaköy muharebe gedikli zabit 

220 

36 

25 

101 
450 

lYlclctebi komutam Cemil nezrlinde Mehmed 23 
Bayraklı bornoVb <'addesi 59 No. Hüseyin 180 
Şerafeddin bey caddesi 9 No. Ali; gümrük 
'muayene mPmttru 
Enverive sokak 113 No. Konyalı l'ıfehmed 
lll\li)rifat pR$R radrlı:ısi 281 No. ~aim 
HPlvarı sokak 11-17 No. Manisalı )lebmed 
Ne~d 
R"rinrikord'>n J 26 No. Sühü 

i4S 
14 
17 

35 
46 

452 

Kr. 

14 

10 
!'l4 
67 

17 
50 
89 

77 
50 
79 

61 

62 

7S 

4 

12 

76 

91 

80 

us 

]~ 

2 
Savlet Mkak 8 No. AY"'A Kavalalı 
Rllrııkol sokak n No. Miııel ?throlhi 
O'lrnanivf' csıclc1Ps· 61-63 }.."'n. Sah~TI Ziya 
R<>mer caclde8i 210-3 No. Hamid oi"lu 

488 58 

Mustafa 

Yemişçfpa~a sokak 2fi-33 No. ismail 
Yerni~çi pa~n f'okak 2:; '33 no. ismail 
R"rrıovıı Nazırhkı.n·udA Hacı sPmi 
S"fahat sokıık 11 No. Mehmed Aptullah 
P.oııtanlıda 'F'ntma 
Alsarıcak Bornova caddesi 56 No. Burhıı-
neddin 

Çnnı dibi :tıe,·kii.,.de 3 dönüm bahçe müsteciri 
J>ua hanında Kamil 
Alavbe\• llelamet sokak 12 To. Ativ~ 
r.alibbe\· "oka'k ~ "'o. :N'nıill!li Ar1,•1'1P 

MargiJe Ml ak 27 No. K avmal<am Mııstafa 
Roııtanlı Mektep sokak 18 dönüm bahçe mücı-
teciri R~ ·1 B·. umı 

127 

39 

433 

b ırrrır.ikordcn 460 numarada Saruhan met·.. s ıı Ureyva 1100 

~re~dım s.okuk '1 No. FPvıııllah 
ntıkam sıılrak 11 No. Kazımrıasa ni1e'!i 
Rnı~urca bili ııumarah hanede .Mehmed 
oğlu Osman 

,,.., .. 
• 'l 

515 

10 
Pecıaclh•p trnm\•a\· caddesi 935 numarada 
YRııar Vev .. el 
:ski çuha bedcstanı ~3 Ko. ~mer Lütfi! 

1,,"
1 1~hnııe cnr~ı "ı 32-113 "\o .l\lehMed RPceo 12:;0 

·~kı cnha hed t-~tıı"lı ı 21' .,. o. Ahdurrahmnn f'O 
~sınalı me<ıcid ı 1'13-1 ~ - N o. N nb! 

lk~a tadn ?6'.:' ro. Kemal 
ıncikordon 4 '\7 • .,. o. Alerrıdar ıade tica

~ethanesindı> M°f'hfY'leri Arif 
l\ eın .. r cadrlPS•Ulh. 7-1 , To. Rıfat 
~a.rağ d ,. .. o. lI~ ~cııı a trnmvay caddesi 65-1 !"' 

ı<t\!\n 

f\.:ırnğaç 78 No. dfikkanda gümrük nakliye 

l"
1•ketindP. i~?~l 
kiıı "k y cı ·rrd'>n 237 numarıula doktor A~af 

JJ
1
• dırım KQwnl sokak 20 No. P.n1ıaeıldin 
imi 

~.1 ~:1ncıık Bornova cn<ldC's i 44 ı ro. Şlikrü 
l\·:

111ci kilise sokak 6 No. Hnyım Veledi 
tıson 

};l\ldökcıı ~addeı;i 25 Na. Kahramanlar ilk 
~lekU>p mua!limj Esma 

J '-~ırahıt carsısı 21 No. Ahmerl 
l\l!l "k l-l cı ordon 4&7 1to. cloktor Kenan 
~~c.ıber sokak Hs no. Kunduracı )lurad 
.,:ırıncikordon G:!0-1 No. Cavid 
J uzhan k ı e eo .ı:ık 12 No. İ 1yas 

2!'\ 

618 

121 

10 

6"l 
225 

140 
80 

90 

27 
455 

347 
50 

191 
61 

~/~~tpa ıı 1 b1r !11r1 yüksek sokak lö No. 
h m Mı ry•oı;" Veledi 'Mose 411 

17ını~ POl'tahıme memuru ve karakol ıokak 
~o. Ahmed 1S5 

37 

~n 

!\f) 

25 

28 

(ıO ·'-

48 

71 

13 

., . 

.. .> 

9ıi 

17 

1778 
l 7fü! 

17~;o 

1728 

1726 
172 ı 
1600 
1698 

1704 

150:> 
144:1 

1405 
142!) 
1<12:~ 

17Gl 

166~ 

16tH 

17:n 
11ırn 

1727 
1'j17 

1723 
112-

161~:> 

11187 
168~ 

684 
G8ô 

687 

701 
70;) 
711 

717 
7) fi 
720 

7'!.7 
no 

7:~5 

737 
7!38 

74() 

741 
7-12 

;..ı .1 

752 

71l 1 

71)7 
ro 
771 

4,-. \) 

j~\ 

'/$:3 
7~4 

7 ') 
787 
789 

~()t) 

8Qf\ 
S07 

8:.?ti 

R30 
834 
R~3 

920 
917 

89.J 

887 

..ı·>~ 

433 

çarşısı 510 No. Hacı Arif Oruç 110 
Karşıyaka f.lo.fokkuyu seJAmet şokak 3~ ve 
Şa~•Hte M'kak 51-1 No. Hacı Mehmecl 39 
l\fc.sudiye <"addc~i 1~~ Dükl.:anda Hayat 
rakısı ~ahibi Brhçet !l!lO 
Hızırreis siiYario:;i binbaşı Şefik 188 
Alı;ancak Yafrncfaki sokak 7 no. Muhiddin 161 
Abdullah çiftliğinde mülazimio\'vcl Naci 147 
Keten çarşı::.ında 16 No. Çe~meli Hai'an 40 
Ko~ccil~r içinde 14!1 No. dükkanda 8araç Ali 365 
Rr.rantinıı tramvay caddesi 50H No. Hohor 
Gomol 100 
~<'pctçi Rok:ık 6P No. T:ıhir :rn 
Iüızuoğlu çarşısı 19 No. Abdullah Hilmi 176 
ikinC'İkordon 504 No. SalahPclclin sn 
Bornova caddesi fi3 No. Giriti Hasan 861 
D:ırnğaç l\fargfü .·okak 19 No. lsınaiJ Hakkı 75 
lımir polis m<'murlarmdan 265 Mchmcd 
Salilhcddin 120 
A~·dın dr.miryolıı memurlarından rrahir Rnhri 50 
Dibekbnqı ikinci ~·ükf':ek sokak 2 No. cHtyunu 
umumiye memurlarından Nazmi R6 
:\1esudiye c:ıdıle< 127-1 ııo. l\lm;tnfa 175 
S:ılrnrlıhan G~-·: Xo. Ahmed 7~kl 39 
.Alı:anC'ak \Tnfyıulaki -:okak 7 no. Mazhar 
Jliso sokak 1;, N". ijnıer çnvıış 
V:ıfynılaki ı.-ıokP.k 9 No. Abdullatif 

Vafyaduki sokak 11 no. Abdullah ve zevcesi 
<iüleııde 
E • ki çuha bede~tanı 102 No. Hasan usta 

383 
128 
109 

E ki çuha bııdf:stanı 124 no. Hasan Kamil 
Dilkilşad sokuk 60 No. Garp cephesi milşavi-

31 
42 
30 

ri adlisi Fadıl 
Hımığaç tramvnr caddesi 18 no. Veli 
Buca istasyon caddesi 76 No. Durak oğlu 

Hamld 
Btwa Reraryo sokak 1-2 :No. Hasan oğlu 

:\Iustafa 
Punt n hastaıınht:>"'i sertabibi H i.!seyin Avni 
Uiı·iıır•kor<lc.m 502 No. Yanyah Abdülkadir 
Punla Borkınl is s<ıkakta ahır müsteciri 
Mohmed 

so 
5 

4 

14 
151 

5133 

26 
F.;;ki bnnka sokrık 25-29 no Osman Nuri 287 
Eı-:ki Lanka ~okak 25-29 no. Salihlili Fatma 249 
J~arsıyaka K{'m:ılpaşa caddesi 37 Xo. Meh-
mecl Et cnı 44 
Kar ıynka şimendifer caddesi .>4-78 
Ahm~d 112 
Hııyrakh Boı nonı caddesi Hüseyin Avni 214 
Karantina tr:.ınn·~y caddesi 530-1 No. 
H.ifat 516 
Mısırlı ca<lclesi 20.t no. H ameli 14 
Kcm<'r sokak 260 no. Musbı.fa 19 
.l\ !sancak bornGva cadde3i 29 no. Hilseyjı; 

r~\'UŞ 25 
Huyrakh menemen caddesi 35-43 No. Osman 
N' ur! 24 
Keten ç11rşısı a-~ no. izzet 22 
Ahwl•ey yalı c.ııddesi 185 no. Fuad 25 
Birine 'koı·don '126-99 no. tramvay biletçisi 
Raş"d 485 
nomo\·:ı. cndde.:-i l 2 no. Edip 330 
Reşadiye trnmvay caddesi 904 no. müte-
knidi ıtı=kcriyeden İstanbullu isma!l hakkı 1292 
izmir tapu iclarr·~inde muakkip ~abık tapu 
nıemur Ne~r:t 61 
Darnğac: <:okak ~8 No. poli~ Ziya 17 
Hııyı·r.klı karanfil sokak 25 numarada mü-
lazım hakkı 4 
}h,ynıklı bornov:ı caddesi 63 no. :\fostafa 17 
\akır oğlu ~okak 33 no. yüzbaşı nazmı 18 
'Puzlınne sokak 2 no. Rizeli Nuri 11 
R 1 rnova cadde:- i 99 no. miillizim Remzi 14 
l{u::urığlu ç .. rşı.:;1 55 e~ki dilkkanda kaymak 
ı·ıde şirketi 20 
E !-:r ('f 80kak rn TIG. Fadıl 115 
Aluyh" ,. igta".yon civarında ı!l3 no. HaJll 11 
Biri• c.konlon bili! ntımarada Ali (baraka) 17 
fhst:rnlırhı ~8 mı. HL!~eyin 5 
l''•rııl/ac tramrnv c~dde.-ıi 99 no. ffagan Fehmi 25 
TJ: sıı r !.iı ünde m~ no. hakkak ~ıtkı 58 
Y•ıl bedl•<ılanı 83-2 no. Ali 57 
:ıI ir:ıt sokak 13 no. Alaşehirli Mehmed oğlu 
Hul:J 329 
Elmı..s ~oknk 44 no. doktor yüzbaşı Cevad ·• 162 
\'iktorya ı 'Pirincikordon 396 no.) 351 
Dııı ~ıımacı cadıi{'si 12 no. Mustafa Kenan 777 
S:ır:ıçlnr rar~ı:-ı 17 no. Cehrei zade 
Ahmed Hamdi \'f' şeriki ~ 

Dnr .. p-aç G J-66 no. sabık polis Yusuf iO 
Unrrıc \'a <:ıw ferah sokak 2 no. Etem 291 
Frnn-.ız p ~f .. hRne~i sokak 9 no. 80 
S·ırlı l\u;;'dli 
l{ıirnhış tr:ımYay caddesi 308 no. posta 
\'e telgrnf ınuh:.~re memurlarından Ali 

Hnrtl<'r 218 
)foc;tu.iiye cnclclesi 79 no. Fuad 63 

K:mıtaş tramvay caddesi 290 no. Mosaçi 361 
Jlncılıckir sokak 7 no. Mahmud 206 
Kı.rata~ frnın\·;ıy caıldesi 165 no. Çeşmeli 
A hnıecl 
Hengam fokRk 32 no. Zira 
lznı ir 'ıx~led·~·e ye,·miy~ katibi Kemal 

272 
1R78 

24 
Koklucn kr.ndere mevkii 12 dönüm bağ mUs
t"ciri ::\I,.hme-cl cıı.vuş :Mustafa Sıtkı 23 
Pmrnroğfo soka~ 19 no. italynn madam Mer-
ci iti f>22 
YE'm;& r.nr"ı ::ı ı :v; no. Hnkkı 320 
Koklucn köy nltı dört rlönf.tm bağ !15 zeytin 
1:1 inr: r m(i .;tpr:ri Giritli Salih oğlu .Ali ve 
:hrnhim T'arn:ıkaki Hl 
T<" ., •• .,tıı q tl'rnwnv cnddeqj v~ nn. ~aban 1299 
FrPc'l ' llW "fl t> rı l'ka nıildn,.ıt i9l Hrendar 850 
p .. \·rak'ı ~O no. komiser Osman mahdumu 
Sıtkı 870 

82 

50 
80 

67 
7,3 
50 
34 

40 
03 

!'iO 
73 
72 
~] 

65 

50 
26 

76 

42 

89 

68 
75 

50 
ti:J 
06 

00 

67 
50 

43 

50 

50 

14 
25 

97 

50 

11 
06 

44 
33 
40 
78 

22 
62 

25 
25 

2i 
00 

30 

66 
00 

00 
06 
00 

434 

435 

4:)1 

486 
·rn7 

48~ 

-190 
4!H 
4% 

il O O 
518 
320 
:ı:w 

;, . ı ,ı 

545 
546 

f):)O 
--., 
i:>t>.> 

654 

638 
Ga9 
640 

641 

G4~ 

643 
644 

64.> 
G51 
666 

668 
678 

679 

83ô 

SAHfn:: 1 

Keten çarşıc:ı tahmi~ so~ak 17 119. :Mustafa 
Şcm eddin 
Ayvalık emlaki milliye :.\1. Sabık ordu def
t.erdArı Osman 

1.ıımetpaıa b;rinei a m~h mesçici 23 no. 
Muharrem 

izmirde ınülzinıievvel Tahsin ve kdili bmir 
mii&tahkem mevki karara-ah komutanı yüz
başı Kamil 
Aliıı::şa carlde~i lcblebid handa Necmeddin 
neledire civarınrh. yorg-ancılarcla 9 no. Emin 
l\fehmcd 
Müşteri sokak 2-2 no. Bursalı izzet 
Saman is kele.si 42/ 4-2 no. ~ait ibrahim 
1\Tirrikelam han 22-17 no. hafız l\lehmecl 
Murndiya sokak 33 no. jandarma yiizbaşı~ı 
Ali }{iza 

nirincikordon GJ 4 no. şarap amili Ziya 
Aya,·ukla neca ı;okak 27 no. Kamil 
Ruyumcularcla 20 no. Mustafa 
Km1t:ırcılarda 24 no. tiifek~i Ali Riı~ 
J~ riıwi kordon .ıa.ı neı. kaptan Şirnano 
Sernferlrlinb<'y cndde~i 4:1 no. Hasan Rizıı. 

Karakol rnkak 1 '3 110. I>omiko iskarlarino 
Osmaniye <·nrldei>i 22 no. Abdurrahmnn 

ahamct sokak f no. Loici delaciyo 
0

:;\Ieyveter gümrliğti karantina sokak bila no. 
Ali Riza 
Burdak<;ılar çar~ısında 3 no. Ahmed Cemal 
Pınarbaşında Fethi oğlu Mehmed 
1smetpaşa mahallesi Sakarya sokak 12 no. 
belediye çavuşu Enver Adem 
Akdeniz sokak hacı Raşid ve Sabri 
Akdeniz sokak 14 no. Tevfik ve Şaban 
Bardakçılar sokak 17 no. mütekaidfni aske
riyeden İbrahim 
1Iavrasokak 90 no. ve karantina Katma sokak 

874 

53 

185 
4754 

417 
3!) 

1208 
42 

40 
565 
160 
547 
H5 

510 
260 

794 
6 

186 

91 
32 
25 

73 
158 
300 

92 

68 no. Hacı 300 
Ü.$maniye caddes.: 27 no. Ahmed Necati 160 
intikam sokak 20 no. süvari binbaşısı Tahsin 284 
("el&lbey sohk 80 no. Vanlı Arife 591 
Hacıbekir sokak 5 no. l\Iehmed 98 
Darağaç demirhane sokak 29 no. Veli 20 
Bayraklı köyündf- 9 dönüm tarla müsteciri 
Eyyup oğlu Mustafa 65 
Birincikordon 626-99 no. Tevfik 56 
Rirlncikordon 308 no. Sivas valii sabıkı 

62 

78 
25 
00 
50 

65 
62 

:JS 
22 
12 

19 

33 

61 
76 

12 
ıa 

20 

150 

4& 

ıı 
75 

25 

l\I ünıtaz 312 50 
Ç~kır oğlu sok[!k 33 no. Bahriye zabitanın. 
<lan ITü::eyin 
Hirincikordon 694. no. Tevfik Denizli eski 

52 29 

mutasarrıfı 2308 84 
837 İkincikordon 367 numarada aaliye azası 

Suriri. 989 1' 
S3fl :\lcsudiye cadd<.>si 128 no. Tahsin SOO 
841 Karak ,1 tıokak 22 no. ibrahim Cemal 60 
8.J6 Alaybey tramvay caddesi 139 no. Hüseyin oilu 

Hüseyin 61 60 
8·13 Çoraklı soknk 11-1 no. Mustafa Bin İbrahim 37 
849 Atıdriya sokak 14. no. Veli 46 87 
850 Mirirkelam hanında 22-17 no. Mehmed 

}\ah veci 47 
862 l\f esudire ~addesi 98 no. Said 966 06 

1056 Saçmacı hamam sokak 1-1 no. Kalyoncu 
.zade !br:ıhim 91 10 

1057 Naldökende tramvay caddesinde ll7 no. jan-
uarma mektebi tabibi yüzbaşı Ali Rfza 79 50 

110;1 Paıaroğlu ~ohk 1 No. Hasan Ali 17 08 
110 l 1\h~ırh cnddeı:i 345 no. KöprUlülü Halil 

oğlu Tahir 22 U 
110:1 Kemi?r caddesi 260 no. berber Şaban 16 
1101) Kokluca Kandere 4 dönüm bai müsteciri Kırlı 

oğlu Hüse~·in 9 150 
1107 Repct~i oğlu sokak 69 no. Fırında Murad Naci 22 50 
986 Alııancak Akdeniz sokak 19 no. Zeki ve Pa-

967 
952 

4141 
17~t 

17!1~ 

1804 

zancano 486 8T 

Dflrnov~ cndcle.si 85 no. Yusuf Cemal 1325 
Oarp cephesi hat kumandanhjında milliıirn 
Hüseyin Fahri (Şerafeddinbey caddeai 
43 No.) 45 50 
Safa !lokak 16 no. Safiye i7 60 
Bah~riyc şimeııt!ffer caddesi 36 ve 26 no. 
Kamil 208 77 

Al:ıybl'y yıı lı c:ıdrle~ i 9 no. Arif Hikmet 412 75 
! 'aldöken caddesi 90 no. gaz şirketinde kavıı 

Konyalı Haiil 7 4 11 
1799 Yo!bedestanı l 2 no. Tahsin 2:3i 01 
19U Yolbeclestanı 89 no. Zekeriya ve Osman 

Hın·ri 17 50 
19R1 Kalaycılarcln 43 no. Ahmed 63 7Ş 
1988 llluradiye sokak 33 no. yüzbaşı ijalia 131 ıs 
1992 Çf\yırlıbııhı;erlr değirmen çıkmazında 41 no. 

Mehmed nerrızi 73 G0 
1544 Buca Kozağaç derniryolu 8 dönüm bağ mUst~-

ciri !füqnü o~lu Bayram 1094 
3797 Karşıyaka Osmanzade aydın sokak 13-7 no. 

Nnfiz oilu ibrahim 193 80 
3788 Tilkilik cadde~inde 149 no. 4hmed 19 '15 
379t Yeni Tiirkiyc sokak 26-3- no. emvali 

nır.trfıke memurlarınpan H4lfısi 147 60 
37fl~ Kcınrr istas \·onunda bilıi numaralı depoda 

:\Iehmerl Raif 
Alipa.şa <·adcle::i Kj}jmciler 2 nu. Mehmed 
C'<.'nıal 

Alayhey frıımv~r caddesi 148 no. MUZllffer 
Al~ybey tramrny caddesi 148 no. l\tuzııffer 
Bil'in<"ikordo11cla mesııdıye C. 128 no. lu 

630 

679 
51 
51 

~6 

ıı 
11 

evcle Riyacn Andiveri karısı İlan Muiya 164 00 
Yukarıda adreşlcri h i1.nsınR bor~ miktarı ile dosya numaralı yazılı olup 

haltn ikametgfth'nrı me<;hlll hulu nan borçlular tarafına: 
İzmir hazine! maliyesine olan borcunuzdan dolayı namınıza çıkarılan 

ödeme emri milbP.ş!rin meşrulıatına göre bili tebliA' iade edilmfttir. 
İşbu ilanından neşri tnrihinden itibaren on ariln içinde borcu faI. mu. 

( Liltfen teYiriala) 
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ananım 

~fart 1 n.ıo ayı zarfında ~ebekede yapılması icabeden ameliyat dola -
~ıısiyle: 

- 1) "·17 \ :n Mart H.140 ı aza r giinlcri saat 9 dan 15 ~karlar: 
V Çar ı ), r Gazi Bulvarı 

Vl BahribabR . il ~Iezarlık başı 

VII Karantina :X 1 i I Asansör 
VJJI. Güzelralı .XIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Gümrük 
2) 10 ve 24 :'-Iart l!).:ıo Pazar 2"iinleri ~aat 9 dan 15 e kadar: 

I Darağnç C" Bayraklı 

11 Tepecik D Turan 
IH Al ancak ı:-F Karşıyaka 

IV Basmahane Bornova 
JX Eşşrefpaşa Buca 
.XVKOltür park K!zılçullu 

Sektörlerinde cereyanın kesileceğ'i sayın halkımızca bilinmek üzf're 
flln olunur. 

lzmir Vakıf ar MüdürlüğündPn 
ira Cin:ıi Dünümi.i Vakfı 

35 Bağ 12 Huca tahtalı köy cadde:-i 
Uzcrinde Yerli camii 

fAN.~OLW " A _ 'a Şultat 1 M, ç.,.,.;.;~ :Y 
-[h;;.~·; .. ı:;~~~·;·;;:; .. ;;.;;;l;Ji'iT:;;;t;·;:_. ji;;;?f' Akseki ticaret banka• 

sın dan: 
Bankamızın !•:1fJ .rıh his:st•darlar umumi heyeti 29-~iart:..940 tarihine 

rastlı.ran cum agünii !"iaat 1 O da lzmirdc )limar Kemalettin caddeilin -
deki lıanka h:na::;ınrla ~:~agıduki lıu tı"atın müzakeı·esi için alelilde top
ıanacağıııdaıı içtimada hazır iıuluırnrnk his:-.eclann 25-~lart-940 ak~amı 
na kadar hi~se scnetleriııi bııııka nıcrkezlne göster erek duhuliye almala
rı \"f' vekil ı:ıfat yle i~tirak ı clecek ;~evatın ela higsedarlardan olmasını . 
bildirir, ~aygılarımı .!'Unarım. 

1 
2 
3 
4 

5 

Ruznamei 

· Ak:;;eki Ticaret Bankası 
idare meclisi reisi 
Ha.san Serter 

müzakerat 
: idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması 
: Bilançvnun tetkik ve tastikiyle idare meclis.inin ibra. ı. 
: Tenrnt tüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı 
: :\1üddetleri biten idare mec:lisi azalarının yeniden aza inti ·• 
habı 

: l\Iüddctleri biten murakıpların yerine yeniden murakıp inti-
habiyle üı:retleriııiıı tyiıu 28 1 3 

Akhisar belediyesinden: 

i Kom isyonu ilan! :ır t • ; 
1-:nıir lrıı·rız111ı fim:rliui satın alma komisyoııurıdan: ~·lı 

1 - Çanakkale M..:t. )1v. birlikleri için (13000) kilo bakır tel k•~ 
zm·fla 8atın :ılırı:ıcaktır. . . . tlt· 

2 -- Bakır telin beheı kilosu (195) kuruştan (25350) . lira bıçıl~~all 
3 - İhall!si 4-mart-940 tarih pazartesi günü saat· 11 de~ ÇaojP!""" 

l\fat. Mv. satın ~ıhna komisyonunda yapılacaktır. tfl) 
4 - İsteklileri ihaleden bir .aat evvel teminat akçeleri olan (l ~ 

lira 12.5 kuru~l:ı ve ihale kanununun 2. 3. üncü maddeleif'll 
vesaik ile birlikt~ komisyona müracaat etmeleri. 

18 23 28 3 

Borno.-a Tümen satın .ılma konıiayonundan : 

1 - AOO ton yulaf pazarlık surdiyle ::ıatın alıpacaktır. ~· 
2 - Pazarlı~ı 5 /~fart, tı40 :;alı gCir.ü saat 14 de Bornovada-· 

keri satın alma komisycıııuııda yapılacaktır. .O) 
3 - l:mum tahmin tutarı (!!aOOO) lira olup ilk teminat ..(21 

liradır. 

4 - Şartnamesi hPr gün komisyonda görülebilir. tft' 
5 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle ılJtl 

likte Bornova da askeri ~atın :l!ma komisyonuna. mUracı• 
685 ~ 

iz.mir leı:azun amirliği satm alma komisyonunda·u: .pJ' 
1 - Çanakkale .M~t. MV. birlikleri için (121 5,5 M. 3) kereıtte 

zarlıkla ~atın alııı:ıcaktır. ~ · 

12 Buca tahtalı köy caddesi Bedeli keşfi l 2,7GO lira tahmin <!clilE:n plfın, proje, şartname ve ke • Bağ' 
2 - Kerestenir. ı.ıeher M. ~ (4100) kuruştan, (49856,5) Ura·t>lC 

miştir. tf 
3 - İhalesi c.; .'3.'940 tarih çarşamba günü saat 11 de, Çanakk• üzerinde Yerli camii #lerine göre Akhi:;ıarda muhtt!lif yerlerde yaptırılacak mecra inşası 

58 zeytin 8 dönilm Buca tahtalı köy caddesi • kapalı zarf u~ulü ile ck::ıiltmeğf' ~ıkarılmıştır. l\IST. MV. satın alma kombyonunda yapılacaktır. 1_, 
tarla içinde c- üzer!nde Yer li camii İsteklilerin bıı gibi i~leri ynptıkhırma dair kanunen liizım olan vesi- 4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri . :~ 

Yukarıda milfredatı vc muhammen bedelleri gösterilen ba~lar ve zey- kal arı il.Haz etmeleri ve keşif bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde teminat (3739,62) lirayı "le ihale kanununun -2-3~ ncU m a ddeleriD 
vesaik ıle birlikte komisyona milracaat etmeleri. tinlere yapılan aleni ınüz!lyede ı: t~tice:.!nde talip çıkmadığından milza - vermeleri Hizımdır. 

yedesi beş gün temdicl l~dilm:~tir. İhalen'n 14 Mart ~40 tarihinde perşembe günü saat 15 de yapıiaca- Uzunluk Kutur Adet Cinsi 11. 3 · 
İhales'i 29/~ /940 perşembe günü aaat 10 dadır. İsteklilerin vakıflar ğındaıı, ihale kanunu mucibince buna d a ir şartname ve projelerin her 265. Sm. '30 Sm. 6500 Ag· aç 1215,5 __,/ 

idaresine müracaatları ilan c.lunur. 676 ~·akıt Akhisar belediyesinde görülebil~ceği ilan olunur. 678 --..,_----------------~....:---~~---------1 z mir levazwı. a?t1.irliği ~atın alma ko!flisycmunda:n: 

• • lzmir 
ketin'1 

1 LAN 
Suları T ürk anonım şır-

• • 
Şirket hissedarları umumi hc•yPtinin fevkalade olarak \'e şirketin 

istatusunde yapılmaııı icabeden tadırnt hakkında bir karar ittihaz el· 
mek üzere içt:maa, davetine nıecfü::i idsrece karar verilmiştir. 

Toplnntı 29 mart l!\40 cuma günü saat 16 da ıjirketin izmirdt! Ata -
tiırk ('addesinde 454 Xo. Ju biııacla kain merkezi idaresinde yapı:a -
caktır. 

Toplantıda hazır bulunmak i~tiyen hisgedarlarm toplantı gilnilnden 
on a-ün evveline kııdar hisselerini :zm ıde "rket merkezine veya BrOk
ael de Brüksel, banka~ına ve::ya bu bankanın şubelerine tevdi ede,·el~ 
d uhuliye varakaların almaları .fızımdır 

Ruzn m 
1 - Şirket i!'tatii~ünün .d üncü nrnddesinin tadili 

Maddenin e. ki metni: )ladd<.· 4 - .. şirketin müddeti muka
~·elenamede münderiç n!an 
kırk yedi seneden ibarettir. 

Teklif edill!n maddenin ;nuaddel .şekli: 
i\faadc· 4 - Şirketin milddeti 31 1 12/ 

1978 de hitam bulacaktır. • 

Vekaleten iş~i rak edeceklerin se
lahiyetnameleri şu suretle tan-
zim edilec ktir: 

hmir Esnaf ve Ahali bankası Türk anonim Şirketinin 26 Mart 1940 
tarihinde ve şayf'd ekseriyet hasıl olmazsa talik edilecek tarihte banka 
rnerke zbinasındn akdi mukarrer Vt! müzakere ruznamesi malum ,\lt::la
kereye i~tirak~ ve bu hc~usta rey \'ermeğe, evrakı lazimeyi imza ~t -
de heyeti umumiye toplantısında beni tem::;ilen hazır bulunarak müzn -

bizi 
meğe velhasıl işbu heyeti umumiyedr- hissedar sıfatiyle yapılabilf'cek 
her türlü hususat ve muamelatı namlma ta mve mutlak bir salah!-

namımıza 

yetle imzaya • • • . . de muk:m .oğl u • • i 

vekil nasp ve tayin c·ylediın ---
eyledik 69!3 

I L' AN 
lzmir Suları 

ketinden: 
Türk Anonim • 

şır-

Şirketimiz his:-edarlar heyeti urnurniyesinin senelik adi içtimaı ~!) 
mart 940 cuma günU ~aat 15 de b:m:de Alsancakta 454 No lu merk~
zi idare bina~ınrla yapılacnktır. lçtiman iştirak etmek i.:-tiyen hi:;;se !"a
hlplerinin ııizamnamcrnizin '.!7 ncj ır.ı.ddesi veçhile içt:ma gününden 
on iÜll evvel hisse :.enetlerini 5irketin merkezi idaresine veya Brüksel
d e Brüksel bankasına \"era şubeleı·iııe tevd: etmelidirler. 

Konuşuiac isi ,,r 
1 - 1dare mcdisi ve mm akıp raporlarının okunması 
2 - 31 ki'munevvel 193~ tarihli bilunço, kar ve zarar he~abiylc 

cm·anter defterlerinin tetkik ve kabulü, kar tevziine ait tek • 

lif. 
~- idare mecli:.i aznlariylc murakıbın ibrası. 
4 - Müddetleri hitam buian meclisi idare azalarının yeniden in -

tihabı. 
5 - i\Ieclisi idare nzaları hakkı huzurlarının tec;biti. 
6 - .. Hirakı}' intihabı \'e üc.rf•tinin tesbiti. 
7 _ Ticaret knnununun 323 üncü ma<lcle~ine tevfikan mecfüi iıia· 

re azalarına kencl' yeya r:ah5ı ahaı· namına bizzat \'e bih·asıta 
şirketle nıuamelei t cariye raıımağa müsaade edilmesine. 

r af ve ücretiyle birlikte't'a:meniı \ e borcun tamamına veya bir kısmına 
veyahuct nlacaklmın takilJat icrası hakkına bir itirazınız varsa gene on 
• iln içinde istida ile veya ş:f, hen icra dairesine bildirme~iz ve 
bildirmediğiniı takdirde hu müddet içinde 74 ilncli madde mucbınce mal 
beyanında bulunmanız lilzımdır. Beyanda bulunmnzsnnız hapiı:; ile tazyik 
oluna~ğımz ve hnkil:nte nml-.n ıf beyanda bulunduğunuz takdirde hapis 
He, cezalandır,ılaca!,'lnıZ borc·ı orleıiıcz Ye itirm~ etmez,.,eniı cebri·icrnya de· 
vam edileceği telıliğ mal\. mımı l.aim olmak üzere ilan olunur. GSG 

28 2 6 10 
Mik tar Cinsi 

lstanbul Jandarma satınalma 
• Kilo 

komisyonundan: 
1 - On hin kilo kundnr ı kösc•le:.iyle on bin kilo sarı vaketanın kapalı 

zarf ek~iltmesi 14 :\Iart !'10 PHşembe gilnü saat 15 de taksim ı 
ayazpa ·ada jandarma mıntak:ı komutanlığı binasındaki ko -
misyonumuzda yap:Jar;aktır. 

2 Her ikisiniı nir '"tekliye ihalesi caiz olduğu gibi ayrı ayn is· 
teklilere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden kvsalenin 
muhammen bedeli «Yirmi iki l•in beş yüz lira> ve ilk teminatı 
~rnn altı ~rü z ~ek::ıen yedi iira elli kuruş• ve sarı vaketanm mu. 
lrnmınt'n C:edeli yirmi altı bin beş yüz lira ve ilk teminatı bln do-
kuz yiiı sensen yedi lira elli klıruştur. 

3 - ~art kağıdı kl)mi!<ynrıJa heı· gün göı i.ilebildiği gibi iki yüz 
kırk beş kur-İ~ rnukab l'nıle alınabilir. · 

4 - 1steklilerin t;;ı\ip olacakları r.hı::e aid ilk teminat mal sa~dığı 
nınkbui'tı veya l:ııınkn kefalı·t nıuktulıu ve şart kağıdında yazıl 
.~~tir belgeleri havi tekli zurflarını eksiltme !'laatinden bir ~~1-
at evveline kaclar krımi: •ouumuzda bulundurmaları. 

23 4 3 11 1448/ 644 

lzmir ınektep .'er muhasebecili
ğin -len: 
İzmir mektepler muh:ı:;{'becil:;~ nele milnhal 10 lira maaşla katipli

ğe 4 a fMG tal'ihinde <:aat 1 i tc deftf'rdarlıkta lise mezunları ara~ın -
dx yapılacak ınü-:abaka ımtih.ııııııcla muvaffak olmak \'e diğer f'V!'l.Pf 

\""' ,;eraitı' kanunivc\ ı haiz lrnluıım:ık nrtivle namzet olarak bir mem~r ..-: ~ .. .. • J 

ıdınacağından taliplerin 
l - l\tekten ı;nlındt:trı:ııııesi 
2 - Hi.i:mühal mazbata. ı 
:1 - •. ıhhat kf\.V.ıdı 
4 - Hüv yet\ arakası 
5 - Ecneb: kız w kaclınl:ırl:ı ı•\'İi olmadığına dair ve~ikayı hı-.milen 

bir ı...tid.-:. ile \'ilayet mak:ımı va::ıtasiyle müracaatları ilan olu -
nur. ?.S :?!ı 1 671 

lzmir l llr İstik }·o.farı mıntaka 
müdürf,1ğlind.e T1: 
1 _ Aı-tırmaya C'ıkarılan !ş: Tıır:ın<la e~ki Terc:ıane ,.c banka kn -

mer;ıy< IPye •tici b;ıın \e Ul'~a ılıvarlannın yıkılma~ı ,.e müııtt~d 
tarafınclaıı p)fıııa ~··(ıl"e y(•IJİ hata ciU\':lrt İn~a~n VE' ta~tan ba~ka 
cliğl•r t·nkazııım ınıı;;teriye aicl bulttnma:;rndan ibarettir. 

2 - :\1uhamme•1 miizn,·.~<le lıed( li i707 lira 50 kuruştur. . 
:1 _ l\lii:ı.:ayede 1·1 !\fart ~· 10 pı1r~cml>e günü saat 11· de vilayet dai

mi eııcüıneııinde ynp·lac:-ıktır. 
4 _ Talipl<:r mü7.:ıyedP lıed·!linrien başka ihale bedelinin yüzde on 

besi ııbbetinde b:r teminat \·ermeğe mecburdurlar. 
Şartnam~ ve keşifnamE'yi gcirnıek i:-tiyenler İzmiı' turi:ıtik. yolhm 

mıııtakn mli<li.irlüğünc nıiira('aat eclPbilirler. 28 5 687 

J'ürk iye cumhuriyeti Ziraat -ban 
kası lzmir şubesinden: 

Jımlrde Meyveler gümrüğü mtwkiinde kain ve banka hanı nam~yle 
maruf Bakırc:ıyan hanının bankamız tasarrufu altında bulunan dörtte 
üc mtifrez hi..:~esi açık artırma suretiyle satılacaktır. 

• Talip olanların maJ.:hıun on birı lira pey akçası ile birlikte üç nisan 
1!J ıo tarihine mü:::aılif çar~amhn günü !laat 14,30 da T . C. Ziraat bankası 
İzmir şube5i muha~cbesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Artırma sartnamesi lıtıgiinden itibaren bankanın ilan tablosuna ta-
lil< edilmiştir. • 23 26 28 616 

SOOQ Arı•a ~ehriyc 

10,000 Ayakta sığ:r eti 
GOOa Pirinç 

10,000 Ayakta sığır et: 
1 0,(lOO Nohut ~ 

1 - İzmir MST.°MV. birlikleri ic:ıi yukarda cinsi ve miktarı y• t>' 
beş kalem erzak ve ayakta sığır eti ayrı ayrı ve pazarlıkla Si 

alınacaktır. . ıııit 
2 - Pazarlık :? ı :\Iart/ 940 cumnrtt:'si günü saat onda kışlada ıSJclİ' 

levaztm ıımirliği ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. ı.te ~ 
ler şehriye, pirinç, ve nohut numuneleriyle birlikte belli gOtl 
saatte komJsyonunn mlırac.~at!arı. · ·• r~ 

l zmir levazım 6.mfrlibi satın alma komfryommdan: 1 , 

1 - Çanakkale Mg't', MV. birliklt-ri için (1215,5 M.) kereste 1' 

2 
zarlıkln sa tın alınacaktır. . . . ·ırııff' 
Kerestenin beher 'M. iJ (4100) kuruştan (49855,5) lira bıçı 

3 
tir. '' · ı ,. ~,1' 
1halesi 6:':;.'940 tarih ~:u~:ımbe günü saat 10 an Çanak 
MST. l\IV. satın :ılml\ korni~yonunda yapılacaktır. tıil' 

4 - 1stekliler teminat 11kçaları olan (3739,62) 'lirayı ve ihale 1'fl ıtfİ 
nunun üi \·e ·ü.:: ilncü ınaddeleı<ndf'ki vesailC ile komi!~)'·onurıt 
müracaat l'tıneleri. 

fizunluk I<utur Adet :\I. :! 
2G5 ı:-antim ·~o Sın. füiOO aia<: 1215,5 _. ·~ 

---~~-----------------:---.-~ l zmir lemzım amirliği safnı alma komisyonundan: ·}iti' 
1 - Romi-;yonumnzcla men:ud ev:-:uf ve şeraitine göre birlikler 

1 

yacı için !.'.;) bin kilo sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır~. 
2 - :\Iiiııakasa~ı 7 /3/~40 Dt rşembe iünü saat 10 da başlanac• · 
3 - Beher kilo~unun muhammen bedeli 135 kuruştur. 
4 - İlk teminat parası 2531 lira yirmi beş kuruştur. ,1 ııı• 
o - 1gteklilerin lıelli v,Un \'e ~nattc fındıklıda kom~tanlık satın 

komisyonuna müracaatları. ~ 
--~~ -~~~-~~--------------"'----1 z mir 1P1..•azim anıit'liği satın olma ''">ni8ycmımdan: .,ıı• 

1 KomL .. yonumuzda mevcud P.v:-.af ve şeraitine göre komut' ıl 
birlikleri hayvanatının ihtiyacı için 272000 kilo kuru ot p• 
!ıkla satın hhnacaktır. 

1 
, 

2 - 1\Iunaka~ı:ı<:ına ;: , ~/ !J·10 yıuzartesi günü saat 11 de baf 1) 

caktır. 

~-neher k : lo~unun muh:ı.mmE:rı bc·deli 7 kuruştur. 

4 - İlk teminat parn~ı 1428 liradır. . . --
5 - 1~teklilerin belli gün ve santh\ Fındıklıda komutanlık 1 

.. ... .. ...-
alma komisyonuna müraeaatltlrı . ~ 

----~~---------.-~----------------------Bornova Tümen Eatın alma komiıwonundan: / 
Cinsi .Miktarı 

Kilo. 

Buli'Ur 15000 
· ~iakarna 8000 
Sadeyağ 4000 tahlile t ab i. 
S ab un '1000 tahlile t abi , 
Tozşeker 3000 . . , 
Yerli çay 200 . , ~ ~ ifl' 
ı - Yukard a cins ve miktarı yazılı altı k alem yiyecek ı; M:•l'W 

2 
cuma günü saat 14 de pazarlık suretiyle satın a hnacakt11'.J" 
İsteklilerin yukard'.l. bildirlen vaktinde Bornovad a agk:t· ~ 
alma komisyonuna pclmeleri. ~.ı 

inci şuh' 
.~· 

Bergama su iş ı.eri 2 
Mühendisliğinden: 

Salihli mektep ve su işlerine yar· S ·· 

1 
dım cemiyeti riyaset inden: . 1 Betonarrr.• köprü 

0fn!~ı~r!ı~m•ş ~.~,!~ı1!0·~·ort•·~ 
1 _ SalihlidP. zemin katı yapılmış orta mektep binasının çatı ve ta. 1 mezunu b~r sün~eyy·aı~ alın~c~ktır .... 60° liraya_ kad~r ü~~e~;v~rile::~ 

rnn kıtimı jn~<latı açık eksiltmeye konulmuştur. ı Ta~ip.1:.rın ve~ıkalarıyl~ b;rlıkte Bergamada su ışlerı ık~~cı ~u,63 
2 _ Eksiltme 4/ 3/ 940 pazarte~i günü sa~~ on beşte yapılaca~tır. . _ \ hendıslıgıne mnt·acaatlaıı. 20 24 28 

3 _ Eksiltme f.:nlihli belediye bınnsı dnhılınde toplanan komısyontt l · COCUk • L U ·(1" 
mah'u~ huzuru ile yapılacnktır. zmır . esırgeme HUY 

4 _ MU\·akkat teminat :J6:3 lira 47 knru~tur. •J h ' f • d • ~ 
6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticar~t odR,;ında mukayyet va l ar e ey e ın ~ n. 1/e''; 

2490 Rfi''"'ı kanunla tayin edilen ev~afı haiz olmaları lazımdır . Kurnmumu7.un umumi yıllık kon$l'l'e~i bugün saat (17) de .11,ı 
G _ y11~,tır. ;c çatı ve tıwanın muhıımuıen bedeli ke~fi 4846 lihı miıcadelc cemiyetı ~~!onunda ~·:ıpı}:_ı<'ağından ..;ayın üyelerin t~şrı 

36 kunıştııı. Taliplerin ht!t gün mektep ve ::;u i~leri ya'!'dım CA- P..M:gılarımızla ric~ cd.eri~~ .,, 
miyeli ihalc-komisHmJıırn ıniır:ıraatlan ilaı1 olunur. -· ·- ·-· - -- -- · ·- - - - - • ·----·-· -·~ ·::-::-:·:·.-:··:-~:;: ... . 


