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Ankarada 18 inci resim sergisi 
dün merasimle açıldı 

80 ncu YIL 
Nn. R547 

Ne,redilmiyen yazılar seri verilmezl---------------------,,--------------------------
Günü geçmif nüshalar 25 kuruttur. , Hergün sabahlan (İzJJlir\ de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 2 (A.A.) - Güzel San'atlar birlitinin 
18 inci resim sergisi, bugnn !\.!aarif Vekili, Mebuslar 
ve kordiplomatik, \'ekal-:tler ertlnının huıuriyle tö. 
renle açılmıştır Sergide lOil parça seçkin e:er bulun
makt dır. 

Milli Şerefimiz için müca
delede tereddüt edemeyiz 

r-B. Millet Meclisinde 
Maliye Vekaletine tasarruf bono-

"Işte Kilikyada Fransızlara karşı mücadeleyi bu- I Jarı . ihracı salahiyeti verildi 
nun için. ka~ul ettik. __ Fr~n~ızları, 1:ür~ olan t~p:,I Diyarbakırdan Irak ve Iran hududuna kadar uza
rakları bıze ıade etmege sılah ku vetıle ıcbar ettık 1 

nacak hattın inşası için istikraz akdedilecek 
Amiral Darlan 

Son nutkile de iyi ve be- ' 
cerikli bir politikacı ol
madığını göstermiştir 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

lk,'dar mevküne geldiği günden· 
heri tüpheli iJler görmekten baıka 
bir teY yapmamı§ olan Vişi hükuıne
ti baıvekil muavini Amiral Darlan, 
bir Paıı's seyahatinden dönüşte he • 
nüz ayağının tozlarını lile ailemeden 
bir nutuk irad etti. 

Franıız deniz tarihindeki mevkii, 
bilhassa son harl:in mütarekeıine ka. 
dar, pek de fena olmıyan bu zat bel
li ki hiç de iyi ve becerikli bir ,,oliti
kacı değildir. Portika yapmak bu
günkü yıkılmıf Franaada da belki bir 
hünerdir. Fakat bizce asıl hüner po· 
litika yaparken de hadiselere, hadise 
lerin hakikatine sadık kalabilmekte
dir. A..._'ral Darlanı politikacı bir 
nıemlekette yetiımiş olmasına ral • 
nıen bu vaaıftan mahrum görüyo -
l"UZ. Çünkü kat yapayım derken göz 
çıkarmıştır. 

Bugünkü aiyaset ve harp hadiıe • 
)erine uzaktan ve yakından seyirci 
olanların malumudur: Viıi hükume
ti ve bilhassa onun başvekil muav;'-

i Almanya ile iş birliği taraftarıdır. 
lluna mukabil İfga\ altında olsun, 

Suriyenin Franaa yükselt kom'seri General Deniz, Beynıt valisi Alfrct 
ve ia-se nazırı Darık ile görüıüyor 

o~ rlana verilen ~ t vap ' Pariste verilen karar 

Fransa ne hük- Hür Fransız im
men ne de filen paratorluiuna 
bitaraf değildir taarruz edilecek 

aerbeat Fransada olsun Fr;"n~ız ferd- Fransız /imanlarına ge· Almangadan alınan si
leri dünkü ve her zamankı düşmanla 
tıtr it birliğine taraftar otmak ıöyte lecek düşman vapurları !ahlarla Fransız müstem 
dursun, ke1imenin tam manasi3'le o- k k l 'h d ·z · 
na muhaliftirler. Bunun içindir ki, bomba/anaca itr /e eleri fes l e l zyor 
ViJi ricali ikide bir de herbang,'. bir ha Londra, 2 (A.A.) _ Amiral Da~- Londra 2 (A.A.) - ::'.11fü,takil Fran 
diaeyi fıraat ittihaz ederek nutuklar lanın nutkuna ce,·ap veren Trı~·mıs Rız Ajansı Frnn•ız hududundan bil • 
İrat etmekte, Almanya ile yapılacak gazetesinin diplomatık muharriri di- diriyor: 
İt birlijı"nin Franaaya temin edeceği 
faideleri sayıp dökmeye çalışmakta yor ki: • Eve·Ibi giin Pııriste Fran•ız nazır
ve bu meyanda her ıeyden evvel eski •BU isn:ıtlarn Amerik1 ve !ngil?ere lı>.rının, Amiral Darlnnın reisliğinde 
nıüttefikleti lngiltereyi çekiştirerek ıınıi zanuııcl:ı C<'Vap vermişlerdir. yaptıkları toplantıda, Almanyanın 
bu hükumete velev manen taraftar GeN•n hafta Sfaks limanında Fran- Vişi hükumetine yaptığı l<'kliflPri 
kalmaktaki zararları Fransa halkına sız gcnıiıeri değil, m!ihimmat yilklfl müzakere eylemiştir. 
İspat etmeğe uğraşmaktadırlaı·. tzaı·to \" P Florida 1- Yeggand Yı"tlde Bu teklif şudur: 

itte Amiral Darlanın -irad ettiğini tal::rın nıpuı'iaı·ı r- y • , <Mütareke üzeri -
yukarıda aöylediğiın"z son nutku da bomhanlım~ıı eni!- !'İne Fr.'.\nsadıın alı-
bunlardan biridir. mist:r. nan . ilahların 

Darlan battan aşağı politik.~, da- . ~·işi so:u.yo!": ~!l. Mareşal Petenle uzu~ bir kı.;mını iade edc-
ha doğruıu mugalata yaptığı bu nut- gılızlcr ıııçın dıırer .. re1<, Fransız mils -
kunda lng-aizlerin Fransaya olan fe· bitn af memleketle- muddet gÖrÜştÜ temlckc kuvvetleri• 
naJl'-larmı sayıp dökerken 1920 ae- rin limanlarındaki ni 'ilfıhlandırmak " Vi.şi, 2 (A.A.) - Ofi: 
nesinde Franaızların Türle tazyiki mihwr gemilerine Hükiimefn Şimali Afrika • V<ı Hür F'ran. a im • 
karııaında Kı'lilcyayı tahliye etmek hücum etmiyorlar daki delegesi general Veygand p.'.lrntor!ıığuna tnar
mecburiyetinde kalıtlarından da hah da Fı·rın s ı~ limnnla • bugün öğleden aonra ViJiye rnz eylemek. 
•l'tmekte ve Türklerin o zaman bu rın:ı hücum <'eliyor- gelmiştir. Veygand, 17,30 da Loııdr:ı, 2 (A.A.) 
hareketi• lnaı"lı'zlerin teıviki il<> yap· l:ıı·. • p - Mil>tnkil Fr!lnsız 

~ Maret al etenle uzun bir gö- 1 
tıklarını iddia etmektedi : . . ÇlinkU Frnno:ı, ııc rü mede \ıulunmuıtur. Ajnll'l!l~n, · vi~re • 
Yukarıda da ı'ıaret etmıştık: Polı- hükma.ıı Ye ne de ş de c·ının kaynak 

tika hayatıııda yapılan mugalatanın filen hıtq,.af de;i:iitiir de clllın için . ı !ardan aldığı m:ılUm:ıt, Amiral Dar· 
bile kendine ıröre bir mantıkı nlmak Vi<i ile kayga peşinde değiliz. Fn- h\nııı Hiir Frıın;uz imp:ırntorluğuna 
lazımdır. Amiral Darlan bu basit ka- k-ıı.t ı<'rnn,ız liman Ye sularının bitaraf kar~ı bir taarıuz lınırladığıııa dair 
ideye bile riayet edememi~ •• uluoı;ta Iığını · ihliıl Nlen dü~nıan gemilerine bıış_ka mcnbahrdıın alınıııı mnlıimntı 
hadiselerin, hakikatletıı hılafına ıd- hücum etmek hakkımızdır. teyıt ·etmektedir. 
dial r serdetmiştir. Londru, 2 ( A.A.) - İngiltere iktı. llakara. lliir Fransız imparator • 

1920 ıenesinde Franaızlara kar§! S1ldi harp ııeznr!'tinin b~yaıınamesin- ltığu Ci\·.arındaki hudud knrakollaı·ı. 
yapılan Kilikya müdafaa ve hareket! de Darlıının si<lıletli \' >· ıehdidkar nııt- na takvıre kıtaatı gönderildiği h~ber 
Türk istiklal aava•ının en şehametl ı IDEV.\Ml 4 NCO SAHiFEDE) IDEVAMl 4 NCO S.t.HIFEOE) 
aaJt,·felerinden biriaidir. ----

Ankıırıı. 2 (A.A.) - H. .\Iillrt ıl ·ii";,, ·ınw•'ııc <bir •. arll'ıı la.l"ilı:ı- 1in ~ t. ln· il',• rı i!ır:' ct!ı:ı ,. ll<'\"ld 
:lleclisi bııırün Rom<eddin Giinalt:ı- brının ·kind müzakere<ini .rnıımı< J\•niz.rnllnrı , .• Iimr.nl:ırı tc·.<kilat Ye 
~ııı riyasetiııcle topl:ınmı~; Diyar- \ "C kabul elrn!,lir z ifo-irı<' clniı· 1:ınun:ı i<tiııadH 
lı:ıkır i,tas_,·oııııııclıııı Irak \"e lrnn 

)(~cJi,, huııcl.111 <O!ll"tı n<l< • rı \ ~ aıııl:ın ,.ırfi.vıılı!ı l·:ıhuliine ıl:ıir kn-lıudurllılrııııı k•ıl r ynpılnıı demir-
' olbrıııııı ikmali icin istikraz :ıkdi. mlılki tck•ıiirl l<anuınııııın 61 nd !lU•ı la)· Iı,ılnrının birinci müzake· 
"rıe, t~t:-<ırruf hoııoh:rı ihr:..ıcına, Türk n1:ı dJc .... iııi dPği~riı·j}m(l..ıi ,.~ h:tzı ı <' ı rini ;;apn1!:-. \'~ c:ır~:tmba gÜrıLİ 
~·~'•~:ımi:.k~ıın~ı~ıı~n~ın~u~n~ı,~a~zı:..:,:m~a~d~d-~l~e-ri~n~in-..-ı·-ı:ı~ıı•d•el•"•l'i•nMi•l:•"•" •~•in•''•:•'....,j•J•~-~7~.l•i •lı•3~· ...,l•o•p•l:ı•n•n•ıt•ık.·-ii-••eı•~...;;d•~µ~7ı•tı•'ı•"•h•"l•ıı•··---

Bitler- Mussolini 
Brenerde 5 saat 

görüştüler 

Fetrol mıntakasındaki 
Almanlar henüz ag. 

rıımamışlar 

iki devlet Hariciye Na
zırlarile kumandanları 

da mülakatta hazır 
bulundular 

Hitlerle • Muasolini, bundan evvelki 
Brenner mülikatıada 

Diiıı, Hitlcrle :lfııq•oliııi bir defa 
dnhıı Bı enneı-d" ıtörüşmüıolcrdir. 

Londr:ı rad;·osıı ınillakntın gilniln 
qlya ... i mr\·zulnr üzerinclp c(' r •:an f'-t
tiğini söylemektedit-. 
• fhtırlarclıt oL;a ger<'kıir k1, Hitler 

ve :llussolini bundan önce yirmi ikin
ci kanunda ayni yerele göril~müşler
dir. Brenner müliıkntları, daima bir 

Kral naibinin istikbalin
de elçimiz de bulundu 
Bağdarl, 2 (A.A.) - Rir hu<u<i mu

habir bildiriyor: 
Jrak naibi Emir AbdüliH\hın Balt

dada girişi e~n:ıRında Türkiye ,,!çisi 1 

Cevat Ü•tiin ile kordiplomatik "rkiıııı 
hazır bulunmuştur. Yalnız japon elçi
si gelmemi• ,.e tagnniip etnıis olan 
ltalyan elçisi i,;tikbnl re•minde hazır 
bulunmamıştır. 

GEX(: KRAi; BACDADDA: 
Ilağdad, 2 (A.A.) - Genç kral Fay

,_,~1. bu •nbah gaat R de hu~u~i treni~ 
Bağdada dönmii• ve i>'l.ıı•yonda naip 
Abdiililah ve yiiks~k de,·let memur
ları t..~rafından karsılanmı•tır. 

Pf:TROJ, Ml.V'İ'AKASI KlJ!lS 
E[,/XDE? Musul petrollerinin muhafızlarından 

Londra, 2 (A.A.) - Röyterin dip- b'r yerli 
lnmatik muharriri ynzı~·or: ğilrlir, Kerkiittediı·. Burada bulunan 

:lfu•ul ,·ali<i lngilizlere taraftar ol- bir miktar Almanın da henüz hareketi 
mnkla b~r:ıber, tekmil petrol havzası- bildirilıııemi~tir. 
nın llrilany:ı taraftaıfarının ellerinde Kahire, 2 (A.A.) - Orta şark umu. 
olduğu henüz kat'i ~ekilde belli değil. mi karargahının resmi tebliği: 
dir. Almanlar Irakbn kısmen ayrıl· Irakta: Eağdadda vaziyet •üratle 
mı~ bulunmakla beraber, vaziyet meç· normalleşmektedir. Bn•rad:ı lnm bir 
huldiir. Petrol kuyuları ::\fu~ulrla de- sükunet me\·cuddur. 

Trakyada oturanların 
Anadoluya sevkine 

başlanıyor 
hareketin bitıne'ine \·e ,·eni hnreket- 7 T k• d "" d J k 
!erin haşlaması zamaııı~a tesadüf et- vapur, e ır ag an ayrı ma 
tirilir. Şimdi de Giı·id hnreklilmın 

bittiği malumelur. Şimdi yeni h:ıreke- istiyenleri 1 haftada nakledecek 
tin hangi i~tikamette Iın hyacağı söy 
lenemez'e dP, muhtemel inkişafları 1 tanbul, 2 ('l'elefonl:ı) - Tekirdağ ziranrln Tckirdaji- linınnlıırııırlnn hnrı>
lıııkkında tahminlrr yapılmaktadır. ve civarından Anadoluye geçmek :ırzu ht edeceklı>rdir. 

(R. G.) edenlerin sevklerin<' 4 hıızirruıda baŞ- --------------
Brcnn~r g-eçidi, 2 (A.ı-\.) - D. N. Janacaktır. Bu hu~usta hütün tedbir- •11"'""

1
"

0111
""" . ...... ..................... .... . 

B. !er :ılınmıştır. GitkC<!klcr <1<' tf'sbit Vayland mu··hı·m 
Hitler ve llfu•solini bugün Bren • cdilnıiş bulıınmnkladıı·. 

nenle birkaç •aat siiren bir mülakat ya ScYhiy:ıt 11 h:ızir:ın:ı kadar bitiril- • ı• b• h 
parak siyasi vaziyeti görüşmüşler - miş olııcnktır. ve gız 1 ır a-
dir .. IüHikatta Fon Ribbentrop il~ Tekird:ığdan muhtı-lif i~kclclcr;.> gc-
Kont Ciano da bulunmuştur. çccpıc o!anlnr için o~,,!el Dcnizyollnrı ıbe t• • 

En samimi closlluktnn miilhcm gö. idare,incc 7 vııpur tahoi> edilmi~lir. ' r ge Jrmış 
CDEVAMl 4 NCO !IAHfFE:DF) Bu yapurlar ·1, 6, 7, 9, 10 ve ll htı· Nevrork, 2 (A .. \ .) - !\'ev;-ork Jur. 

Herkeı bilir ki h"z istiklal •avaşı· Cenub"'ı ffabeşı·s- ' •- -
na bıqlamadan evvel mim bir misak 

,,..-=- ---,---~-,.....--
'la'ı Am~riknna Ya~inglandan gelen 
bir telvrafa ır<irc, Anıcl"lk:ıııııı Lon<lr'l. 
büyük elçisi •Yayland, Londradan 
f Yka!ıi.de miıh'n• ,.e ır.zli bi · habrr l'~
tirmckl ıHr 

yaphk. onunla kendi mim hududla • d J • • 1 

r•mızı kati ve değiımez bir şekil de tan a ngılızle- ı ' 
c"zdik Bu milli hududları rıasıblar• 

dan ı"•tirdad Phnek için mücadeleyi rı·n yenı· bı·r 
kabul etliğinliz zaman Fransızlar gi-
bi lp!lilizlPr d~ muhasınılarlrnlzdı; zaferı· 
hatta lngilizler Fransızlardan daha 
ziyade muhasımlarımızdı, çünkü on-
larla savaşımız; tarih meydanda; 
d.ıha çetin, daha uzun olmu~tur. Su 
halde hangi akıl, hangi mantık ka· 
bul edebilir ki biz Fransızlar<> kar'1 
yaptığ11nız o tarih i mücadel m ize o 
zaman onlardan daha anud <lü4man 
hırımız olan lıııdli:zlerin tesv"ki ile 
başlamıı olalnn ? .. 

Göller mınlakasında 15 
binden fazla esir alındı 

Bingazi bombalandı 
1920 hadiselerini idrak etmi• olan· Xaerobi, 2 (A.A.) - Britanya km·. 

Jar henüz bütün dünyada büyük bir vetlcri, Habeşistaucln merkez göller 
ekseriyet teskil etmektedirler. Cari · mıntııkasında b!lyiik bir zafer kuzan
J1" •udur ki buııün Amiralın zıvaıııı ınışll'rtlır . Bıı zafer de diğer lıü;·ük 
lngilizlerin teşvikine atfettiği Kilik- zaferl.rdeıı hi~ förklı değildir . Ve 
vaya Franaızlar o zaman harp eder<>k nıeyv:ıları topbnınak il~er~cli'.. Bıı ?öl. 
kan dökerek değil, fakat sadece in gecl<'ki lt:ılyanlar da t:ım hır ıoekılde 
rcilizleri ı'atihl&f etmek icin girmiş - imha edilmişlerdir. Bu suretle cenup
l•rdı v: orada a!.-lar:le bir müatevli 

1 
tan ilerliyeıı Britanya l:uvvctleri 7500 

bi.r fuzuli 1a,ği! gibi bulunuyoı· lardı. esir, simalden hücum eden kuvvctlerse 
Kilikya ise, itte tarı"h meydandadır, ı daha fazla almışlardır. 

- Dı-nmı 2 lnı:I Hbif~d• - (DEVAMI 4 NCO SAfflFWJ;) 

Basın birliği 1 zmir mıntakası 
de, kongrPye iştirak eyliyen 

" lırlrdlye 

kongre~· evvelki gün, Halkevi salon unda inikat eylemittir. Bu reaim
Ba11n Birliği lzmir mıntaka11 mensu bini Vali Bay Fuad Tuksal ve 

'' f ... fi ... f •• ' f'.'' 111fltt11' .... ', ... 1 .. ''.' 11 ... ' •••• 

i :SAR i.T l.E.R 

Kadın çorabı 
Kadın çorapları, üç tip haline SO• 

kulacaktı. Bu suretle hem ,ağlamlık, 
hem de fiyat ucuzlıığu ve kontrolü 
l<min edilecekti. Fakat nedenıe tat
bikat gecikti .. 

Diğer taraftan b"lhaua kadın 
çorapları üz<> rinde her gÜn bir yığın 
şikayet duyulmaktadır . Yüz elli, iki 
yüz kuru,a çorap salın alıp ayağına 
geçirenlerden bir k11mı, bir iki saat 
sonra çorapların sakatlandığını gör
mektedirler. Ver"len paranın fazlalı
ğına rağmen çorapların bu kadar 
kıaa ömürlü olması hakikaten can 
sıkıcı Te halkın bütçesinin tahammül 
edeıniyeceği bir şeydir. 

Bir an evvel, üç tipin piyasaya çı• .., 
reiıi Dr. Behçet Uı ile birlikt~ ıörül me"kted!r. -. "karılma11 Jiıınıdır. tt 



{A.NADOLU) 3 nAZIRAN l~l S~L1 

.. ~ Menzis istikbalden Verg· 
emin bulunuyor e 

Sidney, 2 tA.A.) - Avmıtrıılya 1 
~-~~~~~~~-~-------~---~--~-- b9~ekili Meıız~. d~du~ ~hir~ 1 an· so z m BUGONKO~~~M 

lnn Tiyu<la heycanh bir nutuk iracl 7 ,30 Program, 7 ,:33 hafif prugron1 
12 gündür dlinya- }rak kabileleri muka- Çocuk kral F-ay- ~derek demiştir ki: (Pi.), 7.46 Aj .ın; h:.ı.ticl'lerı, 8 senf0:-

., ı alaknlandır:m Gi- salın İrnna kaçırıl - - Şimdiye kadar, Britnnya kadar nik r:ırr;aı-ır (pi.). -:.S'l Evin s.ıati. 
rid tanrlll7. \'e mti- ve met edecek mi? dığı haberi doğru hiç lıir milleti takdir fırsatını bula - B h t • 'M • v 12 .. 10 Pr ıgra '1, 12.33 Tiirkç<' 

dafn:'-Cil n:iıayctc er- ,çıkmamıştır. Kral madık. Bu son seynhntimden, i!'ltik- U SUS 8 1 80U 8 ıye e- plUk:. r, l2 ·lS Ajuıt~ h:ılıerlerı, 1 ~~.00 
mi.c5 bul.,nmaktachr. Rağdaddndır. bal endişesiyle değil, öniimiizdeki A • kan~ıit ,,!'{•ırranı (p:.,, ı::.ıı; Tilrkçc 
B.urada Alman~z·a. -Yeni taarruzda Mücadele de~am aylaım .te~.lik.~lerin~ bilerek dönii - ka etınce Defterdarı gv bil ·rild. plakl.ı.ı progrn<nmm clevnmı. rn.::ıo 
yıntının 12 _ 1 n hın edecek mı yor~m. Onumuzdekı znfer yoku!"tınu karışık ... a ogram (pl.'ı. 
kişi olduğu t:ıhmin h d f • ? Ofi Aj:msı:ı2? Bc . .r tırmanacağız. Ilir dfü::manınıız nıev- Fevk:ılfıdc v&ıziyet doluyısi.rJ" bnzı gisiıw yiiıde ı>O ilil.ve edilmiştir. l ti Pı"Wı'tnn. -;.-~,ın FnsıJ saıı, 18.3~ 
edilmektecUı:. Alı - e E: neresi ruttan \•erdıgı bır cudcfur, birleşmemiz lazımdır. Her vergi ye rNıimlere :mm yalJılmasına Binalardan buhran vergisi kndar ;1.İrfü t t:ıkvımi \'f' t'lprak mqlumHerı 
nnıı haberlere gö- haberde ı;öyl<> de - gece ölcHirücü ' akınlara muknvemet dair :~828 ı;;ayılı kanuna ek kanun, )in_ ınüdnfaa \'ergi<ıi alınacaktır. Gümrük- bor~ası, 18,40 dans hnvalnrı. (p].). 
rc> İngilizler ve Yu - MISIR, JAPONYAY PA· mektedir: Bağcla - eden ırkın misalini tnkip edelim. lire \'e'kaletinld"ıı Deftardarlığı tebliğ ler<fo kull:mılaıı müdafaa vergisi pul- 19 konuşma: Yuva ımati, 19,15 rad-
nanlılar dı:ı. mücla - clın teslimi, Slrf ~eh- olunmuştur lnrı bir misli fazlalnı;tırıhnıştır. yo salon orkestrac:ı,. l !'>,80 Ajans hn-
fnad~ ağır. z~y~at MUK IHRACINI MENETTi rin ha~ra uğrama: Milli şerefimiz için mÜ· YC'ni knnumm tall>ikine 1 haziran- .foktuplarda 1 kuruş. telgrnflarda berleri, H>.45 radyo salon orkestrası 
v"rmışlcrdıı. \ erı - · sına manı olmat dnıı itibar.en baslaıımıştır. Bu kanun- elli kuruşa kadar 5, yüz kuruşa kadar programının d<.'vamı, 20,15 radyo 
ı<'ll lıir hnberc göre on beş bin asker içindir. 1ücadele şimalde devam ede- cadelede tereddüt a k ~pek, yerli nebatı mah ·ullerin t:1- ıo, iki yiiz elli kuruşa kadar olanlarıı salon orkestı·ası;a-s nu nu mı nunıt 
ndaclaıı alınmış \'e l\ıu ıra naklolun - ~ktir. . ir v..: üısfiycsinrle istimal olunnn zey- 15 ve dah:ı fazla olanlara 20 kuruş gazete i, 20,45 radyo salon orkestrn· 
muştur. Cmumi efkfıra tercUman o- Berliıı radyosu da, mütarekenin edemeyiz tinpğı, susamyağı, ny çiçeği yağı, rn- nıüdnfan vergisi jlfi\·e edilmiştir. Tele- sı programının son kısmı. 21 .Konuş-
lan İngiliz rndyo ve gazeteleri, znyin muknddcs Bağdad şehrini korumak < BAST ARAFI 1 NCI SAHIFEOE ) pi:n, kelcn, bezir vesaire yağları. şe- fon abonelerinin mükaleme ücretine ma: M mlcket postası, 21,10 akııo-
tı itiı af etmekle beraber böyle bir mü maksadiyle yapıldığını, başkn yerler- kerden memleket için<le imal oluırnn yüzde 10 ınm olunmuştur. fon ol oları, 21.30 Konuşma, 2) ,45 
dnfaa(l." bttntı t." lıı··ı go"rmektedı'rler. de nıu"cf'delenin ı:ı.iddetle devam ettigw i bir Türk toprağıdır, baştan başa J l k' l k ' b b k lh t . . 1 "d f .. '} kl ~ 'k re f l\f l C il · ·• ·• " Türklerle meakundur. İmparatorJu _ o mm. a ı< e ~ crı. on on, areme- racn ıçın ı c mu a aa vergısı ı 1- ıısı program, ;;-e : esuc cm 

Artık tririd ada mdaki İngiliz - ni ve kabilelerin sonuna kadar müca- la. recel, nwrmelfıt. fondan, jil(' şek-:- das .... dilmiştir. 22.30 .Ajans hnbeı·leri, 22,45 cazbant 
1 d 1 l w b'ld. · ğu ir.tihlaf eden yeni Türkiye hüku-Yunan müclııfaası sona ermiştir. n- dele kararın a ot ugunu ı ırrnış - t' 1 k t' k dd t r ı·i. ~<'kcrlenH.'. l'tırup \'C emsali terki- 1lnlhe Vekfılt'tinclen Defterdarlığa (pl.), 23.21> \':mnki program. 

-<rilizler v-::ıkti'"·le Giri<liı bir merhale tiı'. me 1 meme e ın mu a era ını e ı- binde dizele oııclnn rn7.ln ·el'eı·ı· mııh rrnJcn b. ı'r ••mirde kaclrolal'ı üzerinde -·---4>---
,.. J ne aldığı zaman poJitı:ka OyUnlarınat t • ı' • ' l' k., ı' •' \ 1 - Oı'" w• 'kl'k ._ l ' ] ~· ' ) olduğunu • öylemi~Jerdi. Şimdi hatı- Ancak Irak kuvvetleri nerelerde - .. t 1. d 1 ti d k' k ~vı u up ı:;ınıı ıyc ·acar ınuame e Y<'I'- < egışı · ı · yapı mamış o ~rn cıan'<? er ZABIT.' ADA 

1 d J ? l' h 1 1.. lf k ti · muı ev 1 ev e er arasın a ı re a - . . 1 t' b 1 11 l .1 1 h · · 1 rs. rn gelen su!ll, ıra nerl'ye gc iyor ur. cıir. .u meç u c ur. av:ı ·uvYc erı b t k b. 
1 

. t gı~ın< en mun u ıınan mn< c e <'1' :mu - memur arının nzıran pe!';ın maaş arı-
ilk nkla gelen ycrleı: Mı~ır, Süv<>~.ş ve motörlii kuvvetler karşı~mdn ka - ~I ~m. ınez~nka~na f!~rml~ye ~~zk !eri, ~lh•rirıcl~ki bu gibi maddeleri. üç nın g çen ~eneki kadrolar üzerinden 
ve Suriyedir. lngi\izlcr de bu ihtimal bilelerin ne y11palıileccğini bilen a~- zu e mıyece . a ar 1 

.. ea uıt ur riııı zarfında b<>yanname ile .Maliyeye derhal verilmesi bildirilmiş ve dün 
leri göz önünde tut::ırak ledbirler al- keri mahfiller ise, lıöyle bir mukn - ~atanpcrverl~~ınden murekkc? '!>u - bildircct'klerclir. Taban heh·ası amill"- mn:ış. tevzi edilmiştir. İzmirdeki daire-

Evinde ölü bulundu: 
lzmirm Cuma.ovası ııahiyesiııİ.11 

mı lar mıdır? tııgiliz Ajansı buna ce vemeti \'arid görrncmekkdirler. 1~nuyordu. Turk topr~kl~rı kımın e- ri. 'be\ annnmf' verm('klc miikellcf de- ler memurhırı kadrolarında değisiklik 
np Yeriyor: Biç şiiph".:-iz general Mmrm kararı: ınde ol~rsa olaun T~~kıyeye .avdet ğildirler. olmadığı icin kadro bekliyecek d,ıire 

Görecf' köyünde .Mümin karısı yir
mi bir yaşında Emine, evinde ölii 
bulunmuş, ölümün sebebi hakkınd:1 

tahkikaUı başlanmı br. 
\·eyvel. bu kıymetli on iki ı;ün zar - 111. ır hükOmeti, japonyaya r,amuk etmek lazımdı. l§te l<tl~kya~.akı Fra~ J.,fü;tik çizme, şo 011. kaloc;. ökçe ve de yoktur. • 
fında Mı. ırın ve orta şnrkın müda- ihracını menetmiştir. Amerikanın da sızlara k~rıı ~~~~n .. ıçn~. ~~ca~el~yı her nevi cim nto, sun'i ipek ve sun'i Di[rer tnrnflan miitıekaid, yetim \·c 
f-::ıa~nıı kuvvetlendirmişti , diyor. bu . ekild~ bir kararı beklenmekte - k~bul ettık. Dovuştu~, olduk, oldur- ip:!k ipliği, h<>r nevi kahve, çay için dulların iiç nylık maaşlarının tevziine Bir kaza: 

Almanlar, şimdiden .. uriy~ mey- dir. ·Böyle iktısadi tazyi)\lerin japon- duk ve F~an~ızları T'!rk 0~~n bu top. de beynnnamc> VGrilccektir. Huc;uı-i ele diin öğleden sonra D(>fterdarlık mu-
daıılarını ellerinde tuttuk!arı:ıdan J·aya zaı arı fazla olacaktır. r?~la~ı bıze ıa.de etmıye sılah kuvve- müskirat nmilleriyle tütün ve miiski- hn~ebe müdürliiğiincf' basl3nmıstır. 

Bergama.da Tuğrabey mahallesin· 
de Halil İbrahim oğlu 12 yaşmdll 
Muhiddin Yılmaz Çelik, duvarda ası
lı clurnn tüfegin yeı·e düşmesiyle çı
kan mermi ile sağ kohmclnn yarnlnrı
mıştır. 

İngilizlerin -0n zayıf noktalarının bu- Jnponya, dünyaya ucuz pamuklu tı 11~ ıc~nr et~ı~. ~· .• rnt ba) ileri .ellerindeki sigara ve mils-
rnsı olduğunu 5'Öyliiyorlar. r.u ~cbeı>lc mensucrıt sntmakla rekabet etmekte- . Bu hır po\ tıka. orunu ~eg!l, mı.~lı kirnt ve kibritleri iic giin içinde İnhi- MALl~ SENE BAŞI 
İngil izler, Almanlar Sul'iyeye eeo:ıc;Jı <lir. Bn vaziyet karşısında jnponya bar şerf"f meıelesıdır. Turkıye dun sarim· idaresine haber vereceklerdir. 
olnrnk yerleşmeden lngilizleı ln mü- başka yerlerden bir miktaıı pamuk böyle hareket etmi4ti, bütün tarih Ellerinde 2:JO kilodaıı fazla bu1unıın- Mali yılbaşı mllnasebetiyle dün hü
dahalesini istiyorhr. Ru meseleyi tedarik edebilirse de, bu miktar ja- boyuncn ~har~keti ny~i.şekild~dir, ya- lnr p<.'rsembe giinii nkşnmınn kadar ay. kumct clairelerindeki veznelerde, pos
Londra, a~keri olduğu kadar siyasi poıı mrnsucat şanayiini idame için ran d~Jeger ıcbafr edb1!1 rae, Turk 0~~n ni ~~kildC' 1ııhisnrlar idaı•egin~ beyan. ta subc ve merkezinde. ba:nkalarda kn
ehemmiyctte görüyor. H atırlard::ıdır kfıfi gelmiyecektiı-. Bu sebepledir ki, top~a. a_~a ;n u 8.~ ır. taarr~z be ır: name V('recckle11<lir. Çek, t()cliy<', irsal, sa 'me,·cudları hususi hey' etler tara

Kız Kaçırma: 

ki, İngiltere hariciye nazırı geçenler Ameriknnm krırarı ehemmiyetle bek- me. ısta a ~nı ;r.•tel'ır;~ .Y~ne ay~ teslim Y(' tahsil nmirleri. mektım ve fmclan tnsbit edilmiştir. 
ele ~öylecliği bir nutukta ingiltcrenin Jenmektedir. !e!ı yapac~. • ~ı 1 §ere mı oruma telgraf havaleleriyle mektup pulları. 

Dornovada Kalkan sokağıııd·a Hn· 
san oğlu Mustafa, Hasan kızı on alt• 
yaşında Rukiyeyi kaçırmış ve ynkıı
hrnmı§Lır. 

Aıabi<~tann dost, Suriy-l' ve Irak i::tik- İspnnya - Almanya: ı<rn tereddud hale etmeden mücade- el.:ıktrik istihlfık resmi artırılmıştır. 
lfdinc candnn tnı~ftnr olc,luğunn ~ÖY- İspanya ile Almanya -ara ·ında i~çi Jevi kabuı edecek, ölecek, öldürecek Seker hııkkındaki kanun cln Defterdar- iHRACATCILAR TOPLANTISI 

Karısını ve kaynanaaını döv:ınü~ 
Ödemişte Çatalyol mahallesinde 

Ze)'bek Ali ~okağında Veli oğlu Hıı· Jc•mi. tir. mUbadclesi hakkında bir anlasmn im f~ka.t Türk olan topraklara rnüstcv- lığa tebli.i! olunmustur. Kepek, tuğla 
fngiltı:>re. Irakla bir miitareke im- za edildiği haber verilmektedir. Bu lıl~rın llV.ak bnsmaaına müsaade et- \'t• Jdr<'mitlerin, dahilde şekerden imal Şehrimiz ihracatçı bir!ikl('ori men- an Genç, ailevi bir meseleden karı~1 

on yedı yaşmda Saime ve kaJ·narıtı· 
sı Sabı iye' i tekme ve tol.--ai_la dö'' • 
muş ve adliyeye verilmiştir. 

za!nmı tır. Bu muahedey w vö .. e, ln- a'nlaşma hakkında mufassaı maliı - mıyecektır. 'rlİkn maddelerin mumnel(' \ ergi,.in- suplan. ctiin öğleden sonra Ticaret 
t t d w ·ı H b Hamd" N"zh et ÇANÇAR d r· ll · k ld ı t odası !';ıtlonundrı birlikler umumi kati-giltere - Irak .ıra ında mevcut mua- ma nıevcu egı clir. er halde u 1 u en .mu~ _ı~rn erı . a ı:ı mış ır. . , . . •V• 

hed(•nin blicün hükümlerine rinyct nnlaşmnda mübadele esasta müea - • • ~ Tıcnı-ı ıdhal nrımlcrı. munmele ,~0r- bı },, . Atıf lna~ıın _ıe~.slıg~ııde toplan-
edilecek, Irak miiı;t!lkil olar al~. Naib vatn dnyanmasa gerektir. Delki d# HUKUME f KONAGI TAM IRATI ırisi icine sokulmuştur. Memlekf't m~~· ıhracat ışlerı uzerıncle umumi Kirazlarla. kaçarken yakalandı 

Ödemi te ·eyya1· pazarcı 'Mehnıc1 

oğlu Halil Türkmen, Birgiden Ab; 
met 01rlu Gökkoruktan sntm nldtf? 
bir yiık kirazın paraı::ını v0rmrı111• 
ı::nvuşıırkcıı tutulmuştur. 

Emir Abdlililı1h Lir hiikunıet kuı-a _ bu mübadele, nmele nakli şeklini a- I I içimle imnl c~~ilen lfü'jtik ~izme. şoso~ muzakereler ~ apmlşl:mlır. 
c:ıktır. Bu hiiklım~tin Cemil Takham Iır. Ynlnız bir nokt:ı. kalır ki, Almnıı LERL YOR ve kalo.şlnrla okc~lerden kılo başına l·J 
tarafından kftnılncnğı ~öylenmektt>- amele inin fahrika haricinde vnı;ife- llükfımet konnğı tamiratı <lernm d- kııru!'f istihJak vergisi alınncnktır. G.,-
dir. leri bulunmaf;ı ihtimali .. Riitiia bıı te mektedir. Bina ,·eni \"e cok giizel bir çcn 5-ell{' .er~::-;t meslek ıerb~bına. ya-

nnğdadclaıı Londrn yolu ile gelen r~ddüdleri tabii yine hfı.di~eler oı1a- hnle ~elnıektec!Ir~ · · Pflmıtı. ola~t .ruzde 50 ve gayrı ~.afı ''!;: --·-
Karşıyaka da 

haberler .... 'aibin Bnğdada girdiği, <lan knlclır:ıcaktır. Kalörifel' tesisatının dn baştnnhfl$a ı~ıdat iızernu~e!ı yapılmış ol~n y~zc~e ... ,, 112 ÇOCUK su· NNET EDiLDi 
lmrncln ileri gelen kimseler. İngili~ taınirinc baslnnmıştır. Sobanın kirine knz~1;ç ver~ı~ı. zı.ırnmına hır mıslı ıln: ~ 
elçi~i, a:ıkeri rües-::ı tarafından kar - MÜRAKABE KOMiSYONU mani olmnk maksadh·le. önümüzde.ki hn ılın·c edılmıştır. P.eyann.amey; ~'lbı C. H. P. Alaybcy ocagı idare heye-

Bıçak bulundu: 
l~azil.er caddec;incle Ali oğ!u .\fll 

tafndn bir bıenk hulunmuı;;, miiı::ad 
re ~dilmiştir. şılanclığını biluirm('ktedir. N;:tib bir Yilli~et :\Hirakahe komisyonu. bu~ kı~ nl<'\ ~iminde hükilt~ct konağında ?la!ılaı:,m ruh~nt kızkeı:elerme 2,, lıra, ti tarafından bir haftadanberi hnzır-

kabul re mi tertip etmi , lıu mcrnsim gün .iınlnka ticare müdiirlü~ründ kat.'h- · n .soba \::ı.kıhnıvacnk, t shin ıı:ıtısnnı nn.ınn~elcyc t~bı olnnlal'ın ruh- hı.nmaktn olnn sünnet dügünU, pazar Earar içiyormuı : . 
E~ı malı1<.eme oııuııôc JlliscY11 

oğlu Ali ve Hüseyin oğlu Hüscyiıti' 
e rar ictiği görlilmiiş, her iki stıclll 
tutu im u ştur. 

de Amerika elçisi de hazır bulun . mutn<l Jıaftalık toplaııtı,;:ını .wıpacnk- i-:i. k;ılöriförlc "~pıl:ıcaktır STıf te;kerelerın.e 20 lıra za~ yapılmıs. günii saat on beşte müstah'Kem mev-
mustur. tır. · x · h.r. Knhv<:ye kılo basına 2->, çaya 40, ki bandosunun çaldığı istiklal marşı 

lzmir Defterdarhğından: 
Fcvkah1de \~ziyet dolayı,;;iyle bazı v€rgi \'C re~imlcre zam icrası 

ıuı d :ı.ir olnn 4040 numaralı kanunun !':l-5-941 tarilıindt"> ııeşredildiğine 

dair 2-G-94 ı tnrihinde yapılan ilam.n liçüncu madde i!li~ dh fıkra~ın: 
d.1 lfü:tik çizıne. şo on. kaloş ve ökç.eclen bn}kü göst('rHen cher nevi 
çime~~ioı. mezkur ilanın «E> fıkra~ma d11hil •>lttn b~ı fıi:m mucibince 
giimriik ithalut tnrifo,.,inb ıtfıfl A, B pozisyıırılnl'l!rn giren her nevi ci
m<'nt<' oldugu ve yine lıu ilamn c:C» fıkraı-rnda .~:kredilC'n ekerli mad
deler yüzde ondan fözla şekeri ihtiva edenler cliy11 gü. terilmi'i i:>c bu 
macld lerin yüzde 50 den fazla ş(lkeri ihtinı eden madrle1Prclcn ibaret 
bulunduğu ve beşinci maddede iştigal me\•zulan UıPrih edilen ev sanat 
hırı eı bnbından ' ip \'e urgan ile iştigal edenler değil, ip ve urgan ima
lfitiy:e iştigal ed~ı1 mile "eseler kastedilmiş olduğu alf1kad-arlnrın ma
lUrnu olmak üzere keyfiyet ta hihen ve tnvzihen ilan olunur. 2015 

11~;;,-;;···ı;~·~;;; .. ·A;.·;;1;1·i ... Jid~i~; .ı 
. . . . ············"································································································-lzmir l eva:ıım amirliği satın alma komisyonundan: 

ı - Aşağıda cincı ,.e miktarı ynzılı iki kalem yiyecek maddesi G 
haziran t)4 ı günü . n-at on beşte kapalı zarf usulü ile ih:ıle 
-edilecektir. 

2 - Şurtnamc~i her gün komi~yoııdn. gifriilebilir. 
3 - Hu iki madde üdiplerine ayrı ayrı ihale ıcdilebilir. 
4 - lstekliJerin belli gün ve muayyen saattan bir saat önceye k-a-

dar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. · 

Cins Miktarı i\luh. Bd. ilk teminatı 

Sut 
Yoğurt 

Ton Li. Kr. Lr. Kr. 
60 10800 810 
60 20400 1530 

21 24 27 3 
lzm"r Levazım Amirliği Satan Alma 

1 - Ciheti nsk(!riyeclen verilerek 
yaplırıln,cuktır. 

Komiıyonundan: 
3500 toıı buğdaydan bulgm· 

-

:.? - Pazarlıkla eksiltmesi 6-6-D4 l cuma glinii ı:mnt on beşte Top
hanede istaııhul levazım :ımirliği ,c:ntın nlmn kop1i~yonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 8:1, 775 lira 2 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 54~{8 lira 75 kuruştur. 
5 - Şartname i komisyonda göriilebilir. 
6 - istekliler helli glin ve saatta komisyona miırncaadnrı. 

İ;r;mİr levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
l - 150 bin metre mahruti çadır için şerit kotar. alınacaktır. 
2 - .Müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla ek:ıı ltm esi 9-6-941 

pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede istnnbul levazım 

amirliği satın alını.. komisyonunda yapıl~caktır. 

:~ - Tutarı H~ bin !im. ilk teminat• 1350 liradır 
4 - Evsaf ve şıırtnamesi komisyonda görülebilır. · 
5 - İsteklilerin belli \•akitte komisyona p,-elme!eri. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 
1 - Tahminen beher kilosu iki kuruştan l 085 ton meşe odunu ka-

palı zarf usulü ile :-atın nlmacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 21700 lira muvakkat teminatı 1628 liradır. 
3 - Şnı1nnmesi: komi ·yonda görülebiHr. İhale. i 20-6-941 günü 

aat on nltıda Geliboluda e. ki şube binasında komisyonumu
zun bulunduğu mahalde ynpılncaktm 

4 - lstekUierin mezkur giln ve saat on beşe kadar teklif mektup-
larını ·omisyonumuza vermeleri. 8 7 12 lJ 

BAYINDIRDA ZEYT
.INLIK çımentoyn ton bnşmn 200 kuruş zam ile başlnmış ve 112 çocuk sünnet edil 

ynp~hm?tır. ı • n~li~:e .verg.i~.i kesi~lcri. miştil'. · YANGINI vnhıde ırca cclılmıştır. 1\futedavıl e\·- Program mucibince cumartesi gü-
• ~nk \'~ ı:_<'_!ledl."rd~ ~amgn re~mi binclej nü Alaybeyindeki zeytinlikte ~ahn- BELED1YE REiSiNiN TEFTIŞLEıt1 

BaJ ındırdn Arıkbaşı köyü ch·arın- .. ye ıblug edılmıştır caklar kurulmuş, davul zurnalar ö-
clnki ormanda dikkatsizlik yiiziinden 11 lrnrıı!:ltan yukarı . igaı ~ıl:ırn bir nünde çocuklar :wybek oyunları oy-

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dilJl 
çar ıcla esnaf dükkanlarını, aşçı ,. 
kebapçıları. muhtelif yeı:lerde bele· 
diye in .aatını teftiş etmiştir. 

yangııı çıkmıştır. kuruR. dnha aşağı fintlilcre yirmi para. namışlm· ve ukşama kadar eğlcnmiş-
A~med oğlu Veli l!ka:ı, zeytin hah- lik<;ı-. rnkı \'e koıl\'aklara sişelerine !erdir. Kendileııine pastalaı-, şerbet

çıelermd.e harman siirclüğü sıracln bir giire •l ve 8 1\uruş, ı.:aınpanya ve \'İski~ !er ikram edilmiştir. 
ynnık s.g:ıı·a.n kuru oUnrın üzerine at- re şiı;e lınş111a 'iri lrnruıı, şarahıı litre Pazar sabahı hamamda yıkanan 

Öğleden sonra toplanan llelcdi)'t 
daimi encümeni., şehrin bazı kısım!~· 
rında yapılacak yeni yol ve kannlı• 
ı;asyon inşaatını müteahhitlere ihnlt 
etmi tir. 

m1ş, otl r :.t.er-ı alnu ·, ,\'tıngın lıliyümiiş, ba~ına2 kurııs zam rnpılmıştır. çocuklara ıelhise ve çamaşırları giy-
~<~ z~~'.t 1.1 a~:ıc~ il.e iki ?.?ı:i.~m ~rpa tar-, Ki.lıri,t, a.rt!k ~·iiz paraya satılma.k- dirilerek lıir öğle . ziJ:a!eti verilmiş, 
l.~.:sı ~:ını:~ı:::~. )<etışcı! 'k<J~ luleı ·' ::ıngını t~clıı. 1 CŞ\'tkı ı:ınna~·J kanunundan ıs- ı::oiır".ı arabalara bınclırılerek davul 
sondurmu. tur. tıfadc <.!dcnlerden alınan mlidnfaa V"r- zurnalarla Karşıyakada gezdirilmiş 

ve donanma bayraklariyle süslenmiş vindireıl" ve onlara yüksek bir al8k11 

olan Halkevine getirilmiş, sünnet n- ,.e . cfkat gösterenlel'le bu bnt>-alafl 
mcliye i yapılmıştır. Bundan sonra' ölmüş, yahucl a kere gitmiş olan ço
Yarclım evenler cemiyeti nammn Bn.1 cu kları toplu bir şekHde, eğlence içi11 
Cemile Çullu, Bn. 1r.fan Cevdet, Bn.1 de .:>iinnet ettiren Alaybey ocağı idB' 
Afife Süleyman taraflarından sün - re heyeti reisi Dr. Sıtkı ŞÜkrü Pamir: 
net edilen çocuklara şekerlemeler ı tan arkadaşımızla Bay Mehm.ed .Al1 

dağıblmış ve her çocuğa birer gii - l ve Nihat Palayı biz de takdir ve teb· 

Devlet limanları işletme umum 
M. lzmir şubesi müdürlüvünden 

Deniz işlerincle kuılanılmak üzere 20 ile 55 yaş arasında ve asker
likle ilişiği olmıyanlardan i~çi alınacaktır. 

İstiyenlerin devlet limanları işletme umum müdiirliiğü İzmir şubesi 
~şletme servisine miiracaatları. 3 4 5 2012 

lzmir Levazım Amirliji Satın Alma Koınisy~undan: 
1 - Tahminen beher kilo u 2 kuruştan 151;; ton meşe ndıınu ka

palı zarf usulü jlc satın alınacaktır. 
2 - .Muhammen lıedeli 30:wo liı'a murnkk

1
at teminatı 2273 Ji -

radır. 

3 - Şartnamesi komisyonda verilmektediı•. İhale. i 24-6-941 günü 
aiıt on altıda Geliboluda eski şube binasında komisyonumu

zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
4 -·istekliler mezkur gün ve saat on beşte teklif mektupl-arırıı 

komisyonumuza vermeleri. 3 9 14 17 

lzmir Levazım Aınirliji Satın Alma Kom.iayooundan ı 
1 - Aşağıda y-azılı iki kalem koyun eti 5 haziran 941 günü hiza

larında gösterilen saatlarda kapalı zarf usuliyle ihale edile
cektir. 

2 - Şartnamesi he~ gün komisyonda görülebilir. 
3 - lstek li~erin belli gün ve saattan en geç bir saat önceye kadar 

teklif mektuplarını makbuz karşılığında Fındıklırla komu -
. .tanlık satın alm-a komisyonuna vermcleri. 

Cınsı Ton Muh. Bed. İlk teminat 

Koyun ıeti 
Koyun eti 

50 
30 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
32000 00 2400 00 

19200 00 1140 00 
21-24 27' 3 

lzınir levazım amirli.ii satın alına komisyonundan: 

İhale saati 

11 de 
11,30 da 

1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır eti kapalı 
zarf u ulil ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41 bin lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondan verilecektir. . 
4 - ihalesi V-6-941 pazartesi günU saat on beşte Gıeliboluda eski 

şube binasında komi yonun bulunduğu mahallede yoapıla -
caktır. 

6 - İsteklilerin mezkur gün ve saatta on dörde kadar teklif mek-
tuplarını komisyonumuza ve~meleri. • 2 1 26 31 3 

1 zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
1 - 7000 ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6-6-941 

cuma günü saat 14,30 da Tophanede istanbul levazım amir
liği satın alm,n komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 31,799 lira 25 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 2384 liro 95 kuruştur. 
;4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

6 - Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

• 

rniiş )ira verilrniştiı. Çocukları sc - rik ederiz. A . R. - - - - ------------------
D. Limanları işletme umum 

• müdürlü~ünden: 
Iı:eşit bedeli altmış dört bin altı yliz elli beş liradan ibaret Galam yeni 

Yolcu salonu önündeki caddenin mevcud asfaltın nihayetlendiği noktadan 
l'ophaneyc kadar olan kısmtnın'mozayik kaldırım in§aatı işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat' teminatı c4482) DÖRT BİN 
DÖHT YÜZ SEKSEN İKİ cLİRA> c75 YETMİŞ BEŞ> kuruştur. İhale
si 9/ 6/ 941 tarihine rastlıyan pazartesi günü sant 15 -de Galatacla rıhtım
duki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma komisyonun-• da yapılacaktır. Teklif zarflarının bildirilen vakitten en 'geç bir saat ev-
veline kadar komisyona tevdi edilmesi şarttır. 

.Bu baptaki keşif ve şartname her gün sözü geçen komisyonda görüle
bilir. Taliplerin şarhıamedcki yazılı evsafı haiz olduklarına dair vesika 
ibraz etmeleri lazımdır. 26 30 3 7 c3957 / 1886> 

inhisarlar lzmir başmüdürlü
ğünden: 

l - 11 kuruştan aşağı 20 adedlik ı:ıigarn paketlerine 20 para, 
• 2 - 20 adetlik ikiz .sıgarası paketine 20 para, 
3 - 11 kuruştan yukarı satılmakta olan bilumum sıgarahmn 20 

sigaralık beher paketine bir kuruş, 
4 - 20 gramlık pi'po tiitün, -en Ula tütün ve 25 gramlık tömbeki 

ve enfiye paketlerine birer kuruş, 
5 - Puro ve .sigarillesların beher adedine bir kuruş, 
6 - ~5 sigarayı muhtevi tirynki ince ve çeşit sıgarası paketleıine 

bir .kuruş on para,, 
7 __.. 11 kuruştan aşağı 25 gramlık tatlı 1'ert liitünün boheı· puke

tine altmış para zam edilmiştil'. 
iÇKiLER: 

8 -Şarapların beher litresine iki kuı,uş, 
!> - 15 ve 25 santilitrelik beher şişeye beş kuruş, 

10 - 35 ve 50 santili'trelik beher şişeye sekiz kuruş, 
11 - 50 santilitreden yukarı hacimde.ki beher şişeye 12 kuruş, 
12 ..,,... Viski ve şampanyanın beher şfŞesine 75 kuruş zam ynpıl • 

mıştır. 3 4 6 202Q 



• fi. Zlilı ı&<ti Sı-ü.ı 

--=-- -- -
lzmir · oefterdarh2ından: 

~ kn <' GH oZ<Ln :ılınnn · t'lılak \ Prgdnin .ırtırılmasııın d:ı!r olan 
11nunun 31-5-941 tarihinde neşredildiği hnkkında 2-6-941 tarihinde 
tapılan ilanın üçüncü maddesinde zikredilen glikoz tabiriyle glikoz 
~tııalatında değil, glikozu imalatında iptidai veya tali madde olarak 
(il-anan sınai müesse.~eler kasedilmiş olduğu alakadarlarca malfim 

0 ltıak üzere keyfiyet tashihen ilan olunur. 2016 

O. D. Yolları umum müdürlü-
~On den: J!ll~ 28 30 1 3 

h Aş-ağı.da miktar, muhammen lıedel , lt• ıniııat miktarı ile istihsal ma -
e 81Ii gösterilmiş olan 1 kalem bala"t kapalı zarf usuliy le '!<atın alına_ 
9a~tır. Mün:ıkasa 12 hazıran. 941 perşenbe günü ;'1lat 11 de Sirkecide 
· ışletme bınasında AE. komısyonu tarafından yapılacaktu'. 

1 1.Steklilerin teminat ve kanunj vesikalruırıı ihtiva edecek kapalı zarf
arını ayni gün saat 10 a kadar komi"yona vermeleri lilzımdır. 
Şartnameler pnra<ız olarak komis,·ondan verilmektedir. 
Ocak Km. si Miktar .Iuhammen bedel Teminat 

...._168-180 • 10000 M::l ::nooo lira rn7u lira -lstanbul liseler allm satım 
komisyonu reisliğinden: 

('• 
lll s i Tahmin F. :.\.1iktarı 

Kilo 

ilk Te. 
Lira 

Eksitlmeniıı 
rapılacıığı 
gün ve saat 

Şartname 
bedeli 

Kr. Kr. 

~Yaz peynir 
kaşar peynir 

kilosu 55 18500 
> 90 8900 

ı :165 20 6 111 cuma 14,:ıo da 

1' oz 'lclot! r 
k~sme şek r 

• ·19 70500 
> .;2 17500 

·--------
!l27 l > > > 14,50 de 220 

Sadeyağı - - - ~~ 

> 165 38500 4 •2-, .,. > • • 10,30 da 320 

• 12.75 445000 4087 • • • 10,45 de 285 

• 48 50500 181R • • • 14,45 de 
tlağ)ıç eti 
~rarnan eti 
S ~zu eti 

1 ırır eti 

• 70 55500 
• 68 49500 
• 60 28000 
• 50 21300 

62-IR • • • 11 de 500 

~8 kalem ~·a seb1.e) 
rııurn tutarı ) 

- ·-
!l7789 L ira 

261750 Kilo 2x:ıR 
:J40800 Adet 

• • • 11,2,; de 189 

59000 Demet 

l">al~omisyonu!"~z::ı b~~lı altı yatılı Iisı · niıı rukarıda yazılı lhtiyadarı ka 
desi z~rf usulu ıle_ eksıllmc~·e konmustur. Ek.;iltme Beyoğlu istiklal cad
te . No. 349 da lıseler satrn alma komisyonunca )-'apılacaklır. 1"tekliler 
8 llıınat makbuzu. 1941 yılı tıcııret odıı'ı vesikası ,.e ttkliflerini havi 2190 
k~Hlı ka~unıın tarif~tı daire•iııdc hazı_ı·lıyacakları kapalı zarflarını yu
İ<o l'I~a hızala_rı~_?:ı. goste.rıl.ın saattnı~ hır saat en·eline kadar sözü geçen 
v rıı.ısyon reJ'lı_gın~ makl!u7: mukalıılı~ıde ,·ermeleri. Teminat .y:ıtırmak 
~ (!artnamelerı gornıek ıstı;· enlerırı Galatasaray Ji,esinde komisrnn ka-
~Hğine müracaatları. 2 8 12 18 3977 / 1884 

Sııt~· 
No. su 

lzm ir defterdarlt2ından: 
~luhammen B. 

Lira Kr. ---660 

661 

666 

067 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

(Üçkuyular 6 Ko. lu Sokakta 1866 Ada, 2 parsel 
(275, M. i\L 54 kapu 1 ra.i Ku. lu Hane 
( Güzelyalı .Metrc.<teıre sokak 1793 ada 7 parsel 
(499 M. :.\.L 2 1 kapu No. Iu Arsa 
( Güzelyalı :.\Ietre:;tepe sokak ı 7!13 arla 8 pa r«el 
( 429 M. :.\.L 2/ 2 kapu , 'o. lu Ar;a 
(Güzelyalı MetreHtepe ,;okak 17!);! ada 9 parwl 
(360 M., 1\1. 2/ 3 kapu No. lu Arsa 
(Güzelyalı ı\lüstecalıi zade sokak 1791 ada 1 par""! 
(2550 M. :.\.!. 2112 kapu No. ltı Ar"a 
(Güzelyalı .\Iulıdes solrnk 1'i!l2 Ada 2 par..,! 250 
(.M. M. 1/ 2 kapu No. lu Arsa 
(Güzelyalı PolıgÖn sokak !121 ada 2 par.-;(>] 680 
CM • .i.\1. 2/ 13 kapu No. Iu Ars" 
( Gi!zelyalı Muhctes sokak !12;; ada ;; parsel 58;; 
(M. M. 2, 14 kapıı No. Ilı Arsa 
(Güzelyalı Muhdes sokak 17!1:3 ada 1 par<el 3% 
(M . .i\1. 2/ 5 kapu No. Ju Arsa 
(GOzelyalı Muhdes 'okak 179;; ada 2 paı .. ı ;rn~ 

(M • .i.\1. 2/ 4 kapu No. lu Arsa 
(Güzelyalı Muhdes sokak 17D:ı ada 3 paı·sel 36!1 
(JH •. M. 2 kapu ]).o. ıu Arsa 
(Güzelyalı Bozkır ~ref çıkmazı sokak D20 Ada 
(4 parsel 6911\1. lll. 8 kapu 53 tajlı Hane 
( Göztepe Dan!Jjbey sokak 838 ada 3 parııel 816 
(.M. M. 29 taj halen 3 tajlı hanenin 48 sehim itiba
(ri,yle hazineye ait 13 Hane 
(lkinci Karantina Türkoğlu sokak 770 Ada 4 parsel 
(375,50 M. M. 29 MPU 29 tajlı Arsa 
(Göztepe lsmetpaşa sokak 942 Ada 9 parsel 94 
(M. M. 14/ 1 taj No. lu Ar~a 
(İkinci Karantina Arap Hasan çeşmesi yolu ü7.erin

( de 2!ı taj!ı Ev 

676 (ikinci Karantina Köprü Mısırlı ve Şehit Nazım 

(bOkak 1731Ada1paı·seı1D2 !il. :.\.1. Bila No. Arsa 

677 (Karşıyaka Soğukkııyu Musavat sokıık 158 Ada, 15 

(parsel 172 M. M. 22 Kapu 26/ 1 tajlı Arsa 

101 00 

lHJ ıo 

128 70 • 

108 00 

382 50 

;;u oo 

la6 00 

117 00 

7\l 60 

7!J 60 

73 80 

1250 00 

406 25 

9;; 00 

18 00 

50 00 

48 00 
• 

344 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 21/5 / 941 tarihin

den itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 5/ 61 

041 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 dedir. Taliplerin Muham

ınen bedelleri üzerinden 7<' 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfirda 

i\lilll Emlıik Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. 21 3 (1834) 

• 

Akhisar belediyesinden: 
l - Kazamız umumı ccmizlik işlerinin bir yıllık müteahhitliği şart

namelerine tevfikan ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka -
nlmıştır. 

2 - İhal ·i 12 haziran 941 perşenbe günü saat. on beştedi·r. 
3 - .. Bedeli muhamm<.>ni 8500 lira olup muvakkat teminatı bu lıe

delin yüzde yedi buçuğudur. 
4 - İstelkilerin kanunun tarifi veçhile mektuplarını ihale saııtındaıı 

bir saat evveline kadar vermeleri ilan olunur. 
2s 3J s 6 1929 

{ANADOLU) 

Emlak ve Eytam · bankasından: 
A. No. Yeni T::ıj N~v'i Kıymrti Depozito 
Jt!~a~ No. Ye-ri E~kl 

---
lzmir ticaret sicil memurlu2'un 
dan: 

------------- - - -- ------- ----ı Tescil edilmiş olan (Türkiye İş bankası İzmir şulıe,i) nin ödün~ 
A: 134 Kuşadası Davutlar nam- - Tarla 1600.- 160.-

yesi Şanlıköy plaka mev_ 
künde 

< 135 Kuşadası Davutlar nahi- - Tarla 500.- 50.-
yesi Şanlıköy plaka mev_ 
kiinde ' 

• 329 Bayraklı Kanarya sokak 5 Ar~a 29.- 2.90 
c 434 Karşıyaka Alaybey Sadi- 14---- 12 Ar>:ı 162.30 16.23 

ye S. Ada 26, pa!'l'el 7, 14 
270,l>O .M2. 16 

c 4·12 Kar~ıyaka Alaybey Cihan ,5 7 Ar":ı 601\.80 60.58 
S. ada 20. par~! 14, 
1514,50 1\12. 

• 447 Kar~ıyaka Alaybey Süzan 512,9 Arsa 181.50 18.15 
sok. ada 16, parsıel 22, 
518 M2. 

« 448 Karşıyaka Alaybey Fen<>r- 8 1 10,2 Arsa 471,63 47.16 
ci S. Ada 14, parsel 2, 
1347,50 M2 . 

c 459 Kar~ıyaka Alaybey Sür<'Y- 15 1!; Arsa ::156.75 35.68 
ya S. ada 26, par"Cl 9, 
713,50 M2. 

c 052 Karşıyak:ı Osman zade 2 6 A r'a 208.- 20.80 
Rahmi bey sok. ada 108 
parsel 1, 208 M2. 

563 Karşıyaka Osman zade 5211. 5Vl,- Tarla 1.185.- 11!l.50 
Re~adiye cad. 109 parsel 
15 c l9l::ı,50• M2. 

• 572 Karşıyaka Osman zade 8 Ar:<a 5!56.20 ,;5.62 
MabetMkak ada 109, par-
sel 14 «1454 M2.> 

621 Ayavukla Topraktepe so. - 45 - Basma- 26!l.86 26}!9 
kak ada 1849, parsel 3. hane gedijd 

c 633 Birinci Aziziye M. Kırım- - 47 Arsa 15.- 1.50 
lı S. ada 1596, parsel 15. 3/ 4 h. 

• 6()2 lzmir Balçuva Yanıklık Tarla 46S.- 16.50 
mevkiinde c13325 M2.• nısfı 

• 701 Salhane Dokuz Eylül so_ 94 Üç ev 1250.- 125.-
kak 661 ada, 6 parsel 5 
cl25 1112.> 51 A 

• 866 Bornova Bozalan mevki- • 7!? Bağın 75.- 7.50 
inde 3676 M2. :l/ 8 h. 

874 Güneş Mah. Azizler so- 20 8Yin :l ' 8 36.- :ı.60 
kak ada 197 parsel 80. 

• 11127 Ahmet ağa mah. Kayma_ - 84,86 iki dük- l."\00.- 150.-
kam Nihat bey caddesi kan 
207 ada, 13,14 par,;el 
48,50 1\12. 

• 1032 Üçüncü Karataş Duygu 6 27 Ev. 1 :lh. 60.00 6.00 
sokak 

« 1070 İkinci Karataş Şehit Nus- - 59 ı. 71 Arsa 158.- 15.80 
ret So. 211 M:2 ada 632 6 24 
parsel 17 

• 1122 Ali reis M. Hacı Hüseyin 
S. 1563 ada 11 parsel 

« 1140 İkinci Siileymaniye Aziz 
ağu 8okak 223,50 :.\.12. 
ada 135, parsel 14. 

• ll 55 Sultaniye M. Hacı Mevlüt -
sok. 1048 .i.\12. 

« lJ!)l Tepecik Façi bahçe-)-eni 20 
1220, 1227 inci ııokak. 

• 1192 Tepecik Sürmeli _ yeni 72 
1225 lıci ::>OkaJc 253 I 2, 

* 1204 Bornova han a rdı - yeni · 35 
Gtirbiiz Mkak 144,99 .l\!2. 

• 1205 Bornova ,\Ierkez _ yeni 75 
orta S. 

• 1208 Bornova Hilal - tarlabaşı 26 
s. 15,75 .i.\12. 

~ J 2Hı Bayraklı Menemen C. ye- 57 
ni 16~ 1 ncü sok. 229.83 
:\12. 

• 1226 Bayraklı Borno\•a cad 2!1 
Gül-ye ni 1640 No. sokak . 

• ı 2:n Bayraklı Ayva - yeni 7 
J6ı:ı ncü 'Ok. 171,~!J M::l. 15 

34 
c 12:12 Bayı~ıklı Ayva - yeni c 

1613 No. sokak 671,99 1\12. 
c 12:l3 Bayraklı Ayva - yeni c 

1613 No. sokak 608 i\12. 
• 12:!5 Bayraklı Haliliye _ yeni • 

1612 nc i •okak 605,25 
1\12. 

c 12;!6 Bayraklı Haliliye - yeni 2 
1612 nci sok. 123.55 M2. 

1240 Turan şimendifer caddesi 7 
yeni 1648 nci sokak 
132,17 M2. 

• 1242 • 229,83 • « • 8 
• 1243 cl32,16 • • c 7 
c 1248 Turan Kilise, Cafer Tay 33 

yar yeni 1652 nci sokak 
2033,35 1112. 

• 1249 Turan Kilise, Cafer Tay 11 
yar yeni 1652 ci sok. 
13512,82 M2. 

• 1250 Turan Kilise, Cafer Tay- 9 
yar yeni 1652 nci sok. 
1683.20 M2. 

c 1251 Turan Menemen cad. 
1593 No. sokak 689,50 
M2. 

~:1 2!) Arsa 1-t.-

!l6 Arsa 1ll,7!l 

18 Arsa lli.90 
:ı ı 4 h. 

ıl' Dükkan 67.-

70 E\· '"~ l>OO.
rır~a 

:ı:-: A r~:ı 5~.-

7;; Aı-s:ı 12. 

12 A Arsa 6.-

60 A r~a 22.98 

69 Dükkan ıorıo.-
7ı,ı \TC e\· 

2 Arsa SR.-
:; 8 h. 

2 A rs.~ • 12G.-

2 Ar.«ı c l 1 l.-

1 Ar"" c 117.24 

2 Ar~a 

139 Ar~a 

33 Arııa 
138 Arsa 

Tarla 

19 Ar"n 

37.07 

40.-

69.-
40.

,107.-

203.-

50 Tarla 252.-

222 Ar:;n 345.-

1252 Turan Menemen cad. 88 167 Arsa 322.-
1595 No. ~okak 804.39 
:M2. 

• 1262 Buca Namık Kemal so- 2 6 Arsa 327.-
kak 1897,79 1112. 9 16 h. 

ı270 Buca Bah~c - yeni 28 nci Jn 8 Ar•:ı 559.00 
S. 5595 M2. 

c 1289 Memduhiye Mah. Dervi~ 29 !l2 A i·,a 10.-
Hüsıevin - yeni 786 ncı 

sok. acl:ı. 367 parsel 8. 
c 1295 Dolaplı kuyu M. İsmail ef. :ı 5. 1 Arsa 6.00 

yeni 750 nci sok. 472 
ada 9 parsel, 2·1 M2. 

• 1296 Eşrefpaşa Üçüncü Sulta_ 9 16 Arsa 27.-
niye M. Hüseyin ağa_ ye_ 
ni 619 ncu sok. 61 ada, 
9 parsel, 179,50 M2. 

1297 Üçiincü Sultaniye M. 12 :ı.1 An:t 26.-
Aşureci - yeni 607 nci S. 
62 ada, 19 parsel 105 1112. 

• 1298 Eşrefpaşa Üçüncü Sul- 1,~ l ·l Al"\a l:l.-
taniye mah. Hüseyin ağa 
yeni 619 ncu •okak 61 
ada 8 parsel 85 M2. 

• 1343 Güzelyalı mah. Cerrah !l4 Ar"ı l!l4.-
Mehmet ef. _ yeni 35 nci 
sokak 447 M2. ada 892 
parsel 9, 

'1418 Turan Menemen caddesi - 249 - 271 Arsa 528.-· 
yeni 1693 ncil sokak 
1820 M2. 

l.10 

l l.lR 

1 1. 79 

6.70 

60.00 

.;.so 

1.20 

-.60 

2.30 

100.00 

12.60 

11.72 

3.71 

4.00 

6.901 
4.00 

40.70 

20.30 

25.20 

:ı~.50 

32.20 

:ı2.70 

55.!)0 

1.00 

-.60 

2.70 

2.60 

1.30 

13.-10 

52.80 

para verme işleriyle iştigal edeceğine mütedair beyanname 2279 ve 
3399 numaralı kanunlar hükmüne göre •icilin 3029 mımara'lna ka~· ıt 
ve tescil edildiği. ilan olunur. 

1 - Beyanname 
İzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mühür ve F Tenik 
İmzası 

• 
lzmir vilayeti yüksek maka-

'"mma: L 
2279 num-aralı kanunun ıkinci maddesi ile b11 kanunun bazı hü -

kümlerini değiştirmiş olan 3399 numaralı kanun ahkamına tevfikan 
tanzim edilmiş beyannamedir. 

. 1 - Bankamızın lzmil' şubesince 28 mayıs 1938 tarihinden iti 
b:ıren, 

A - Yeni yapılacak ödünç para verme işlerinde açık kredi ~ek 
!indeki muamelcl~rinden % 12 den, 

B - Diğer ikrazat muamelelerinden f.· 8 1/ 2 den fazla fai:.ı nlın
mıyacaktır. 

C - 3399 numaralı knnunun meriyetinden evvel yaptığımız mun
melelerin faize müteallik hükümleri, mukavelenin devamı müddetince 
ve nihayet üç sene içinde aynen tatbik olunacaktır. 

2 - Umumt bir müesse:<e olan bankamızın :ılent bir surette ceı•e
yan eden muamelatı lcra Vekilleri heyetince tasdik edilmiş ve sicili 
ticarette tescil ve iliin edilmiş olan e.<as mukavele:ıi ahkamiyle bu mu
kavele dairesinde tanzim kılınmış şubelerce mabehüttatbik bu -
lunan talimatnameler ve bu talimatnamelere merbut formilllerde mün 
deri~ ahkam dairesinde cereyan etmekte olduğundan bunların alel
müfredat.' şeı aitini tadad etıneğe lüzum görülmemiştir . 

Ancak öt.-den beri h:ıriçt e ve memleket dahilindeki bilumum ban
kalarca tatbik edilmekte olan ve devamı tatbikinde banka ve banka
cılık noktasından hayati zaruret o l duğu derkıir bulunan bazı bank-:ı 
teamülleri müşteriden onun lehine ikrazat muamelatiyle müterafik 
olarak yapılmakta olan bazı m-addj hidematın tazammun ettiği ma
sarifi yine müşteriye ödetmeği amir bulunmaktadır ki, bankamız bu 
nevi ayn hizmet mu kabili ücretleri yukarıda yazılı had ile mukayyet 
olmaksızın ve fakat mü~teri nam ve hesabına yapı lan hakiki masarif 
mik-tarını hiç bir veçhile geçmemek suretiyl.e tahsilde dev-am edecektir. 

)1evzuubahs banka teamülleri mucibince vaki olacak zaruri mükte
sebatımız ile bankacılık mukteza'ı yapılan h izmetler mukabili tahsila
tımızın belli b1ışhları şunlardır: 

1 - l\1ü~teıi hesabına yapılan bütün hakiki ve ayrıca hizmet mu
kabili masraflaı-, ezcümle sigorta, aı ·diye,, muhammin, muhafaza üc
reti. bekçi ücreti gibi masl':ıflarn müşteriden ayrıca tahsil olunma~ı, 

2 - Hesabı carilerde fa izin ticaret kanunu ahkiımı daire~inde her 
üç ayda bir re'sülmale kalbedilmesi. 

;; - Banka muamelıitında bu muameleler ııe kadar -az imtidad 
Prleı~c et~in bir liradan a~ağı komi~yon tahsil edilmemesi; 

1 - Borçluları şuhemizin mütemekkin bulunduğu mahalden baş
ka yerde ;;akin bulunan sened-atı tüccariyenin iştira muameliitında bu 
muam~ liıttan müstakil olarak nakli nukut ücreti alınması, 

5 - On beş günden a~ağ ı fa iz hesap edilmemesi. 
26 Mayıs 1941 

TÜRKiYE İŞ BANKASI A. Ş. 
İzmir Şubesi 
İmza okun-amadı 

1 kul'u~luk tayyare \' e 15 kuru~lıık damga pulu 

Emniyet umum müdürlüğün
den: 

l - P.ıı v ı l lstmıb11l ııoJi, m kt ·hine bir miktar polis sitajiyeri alına -
:::aktır. 

2 - Oıia m kt · ıı nıczuıılan imtihansız olarak kabııl edilecekleri gı
hi tah.-;6jin devamı müddetince mektep masrafı kesildikten sonra polis me-
murluğu nuıa~ı kendilerine ücret olarak verilecektir. • 

3 - 'l'ah,ile, bir yllıl 911 tarihinde başlanacağından kayıt ve kabul 
~rtlarını <iğrenmek i >ti~·enler >imdiden bulundukları mahallin emniyet 
müdürü ' 0 amirliiiinc nıilracaat etmelidir. 2 3 1955/2917 

c l ~2!1 l:lomova Yıkık nıinare :l2 :l4 61 Ev 1/ 2 109.- 10.90 
Türkmen sokak. hissesi 

c 1148 ikinci Karantina M. Nur, - - Arsa 
Vey;.el yeni 286 ncı sok. 
31,12.1714 ada 8 parsel 

c ı ı rn ikinci Karantina M. Bül- 75 
lıül - ~ni 235 nci sokak 
787 ada 2 parsel, 144,25 
)12. 

« ı ı.;o ikinci Karantina 111. Bay- -
ranı oğlu _ yeni 247 nci 
'ok. 1768 ada, 8 parsel, 
7 43.50 1112. 

• 1-159 ikinci Karantina M. Vey_ -
sel - yeni 236 ncı sokak 
17 45 ada, 1 parsel, 

Ar.;a 

- Ar.;a 

145,75 M2. 
c H60 Karşıyaka Turan Mene- 250 - 273 Ar>a 

mw C. - yeni 1593 ncü 
.•oknk 57 4.56 1112. 

c 116:1 İkinci Karantina 111. Bili- ::16 
bül 36 sokak 1743 ada, 
12 parsel, 341,50 M2. 

c 1166 ikinci K:ırantina nıah. 25 2 -
Sahravi cedid sok. 752 
arla, 5' parsel 1401 l\I2. 

• 1167 ikinci Karantina 1\1. 
Üçüncü Kasım sokak ada 
752, parsel 8, 311 M2. 

12 

c J.168 ikinci Karantina mah. 29 
Sahrayi cedid ve Bayram 
sok. 754 ada, 1 par:;el, 
135,50 1112. 

c ı l6D ikinci Karantina mah. 12 
Üçüneü Kasım Şi!küfe ,.e 
Bayram sokak, 754 ada, 
:ı p:ır,el, 539,50 M2 

« 1472 lkinei Kıırantiım :\L es- 8 
ki tuğla sokak 1741 ada, 
23 par,el 134,25 1112. 

c 1192 Kar>ıyaka Alaybe~- :.\.ii- 11 
tat paşa caddesi - yeni 
1675 No. Ju •oknk ·15 adn, 
37 parsel, 197 M2. 

Arsa 

Ars::ı 

.. o\r~a 

6 Ar~a 

Ar~a 

~ 

3.- -.30 

' 14.- 1.40 

7-1.- 7.40 

15.- 1.50 

230.00 ~~-00 

17.00 1.70 

70.00 7.00 

16.00 1.60 

7.00 -.70 

27.00 2.70 

7.00 - .70 

!l9~ .00 :\9.40 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pazarlıkla •atışları 6/ 6 / 911 
tarihine müPadif Cuma ıtünU 'uat c l0.30 > da ihaleleri yapılmak Uıere artır
maya konulmuştur. 

1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçıelerini \'eznemize 
yatırarak artırmaya girmeleri. 

2 - Müzayede sıraaında verilen bedel, mukadder kıymeti geçliği tak
dirde taliplerin depozitolarını nlabet daireginde tezyld eylemeleri ve mU-
hilr kullananların mühürlerin! Noterden ta~dik ettirmeler!. C1981). 
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Ka~:e, 2 <.A·~·>. Giridin tahliyesine de· Kahire, 2 (A.A.) 
lav Gırıd ,·azıyetını - Yüksek riltbeli 
- Asker! makam - vam o'lunuyor bir İngiliz hava su-
.şöyle hulasa ediror- bayı, Almanlann Gi 
hır. ri.dde cem'an bin 

ırıında, ~11111111 
protesto etti 

Giritli tutmak GI Freyberg de tar:are kullandık -
için bazı fedakarlık • ıarını ve bunıarı.., Dahlini Alman tayy~ re-
ıara hazırdık. Fakat M 1 • yüzlere.esinin düşü -
icap eden fedakar- ısıra ge df ı UldilğUnu, para - )erinin bombaladığı 
lılt Giridin tutul - ~ütçlilı:ırc fnzln kı~--
mn ına ,•erdiğimiz m<?t verilmemesini, an)aşıJdı 
1nyrneti nşıncn ora- Alman Paraşütçüleri :ıncak :\foleme tay- D~b!in, 2 (A .. \.) -- Irlnndn hükfi... 
dan çek.ilmeğe k:ırar • • • • yııre meyclnnı bun - metının n~!fetr.i'ği bir bev:ınıı:ıme<le 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 1 
Orta Şark hava iaşe müsteşarlığı lstan" 
kumandanı b ld b• k değişti u .a ır urs açh 

verdik. su ıstryor, lngılız ar- la1' tnrafınclan işgal bildirildiğine göre, cum3rteı;i sabahı 
Askeri makamla- k J t t d• ıeclilmişse de nnkli- Dnblin i!zerirıe atılaTI bombalar Alman F• t •• k be b•• ) d .-:.1• 

rın mnta1easına zö- auaş a eş e me ıye ~·e tayynreıe1i tar:\· mamuıntından<lır. • Mareşal Longmur da ıa mora a uro ann a ç1111-
re. Giriddeki impa- ya/varıyorlarmış fındnn indirilen as- Irlandanın Bcrlindeki maslah:ıtgil- mu..,.1.ettı•ş oldu k • 

1 
ti ti ~, klet 

rn.toı hık kuvvetle - • kerin bu har~ketler- znrı. irfanda. topraklarına karşı yapı- J' C8C8 memur ar ye C ec 
::-inin parlak mulm - de rniiceo;sir olduğu fan bu tecavüzden dolayı Alman bükü. Londra. 2 (A.A.) - Hava ııezare- '.C' 'lf ft e 
vemcti olmasaydı, lngilizlerin orta mı süslemiş, başka hiç bir yerde ayni meti nezdinde şiddetle profostodn bu- tinin bildirdiğine göre, hava vis l\fore. İstanbul, 2 (Telefonla) - Ticaret mistir. 'Cç hafta kadar devam ed~ 
~nrktaki vaziyeti çok daha fennlnı:ıa- coğıafi şartları bulamıyacak olan lunmak Ozere blimat almıı:ıtır. şalı TeddC'r, Orta şark İngiliz hava Vekaleti iaşe mti!lleşarlığı tarafından, olan kursa on beşi kadın ve 65 i getlı 
bilirdi. Bu mukavemet, Irak ve Su- Almanların bu gibi hiı.rekete teşebbüs p tk kuvvetleri umumi kumandanlığına ta- vilayetlerde te~kil edilecek Fiat müra- olmak üzere 80 k"ı:ı.' •st• k tmiştlr 
riycdeki v-aziyet ile alflka iZ değil - )eri kendileri için ÇOk ağır olacaktır, apanın nu u yin edilmiş Ve uhdesine nnwakkaten kabe bürolarında çalıştırmak üzere 

1
,. • 

1 
l ı .. ı ra. e 1'f 

dir. dcmi,,Ştir. Vnt"k., 
9 

(AA ) p .. hava mareşnllığı rütbe~i verilmiştir. nlacnğı memurlar için tertip olunan Kursları,ıı hıtamını müt:eakıp mu <' 
Giriddc yaralı ve ölii olnr:ık uğra- Bu subay, harbin artık bir hava rnd:ı.~o~ .m~ .'" · · .. -:-: apa, dul! Orta şarkta bulunan hava mare~nlı kurs bugün açılmı~tır. fak olanlara ehliyetname \"erilecek 

dığımız zayiat taQiatiylc ağırdır. harbi şekline girdiğini, orta şarka mü varİıkl: bu nu~~ı~. So.}_lıy.eAn;k •. m~ddı Longnmr, İngiliz hava kuvvetleri umu- İlk ders. iaşe müsteşarlığı umum bunlnr müsteşarlıkça muhtelif b3lf" 
Fakat düşmanın ağır tazyiki altında t emadiyen yeni tayyn.reler geldiğini 'k • rı, mesaıy~ ~e aılevı ıçtımaı ve mi müfettişliğin~ tayin edilmiştir. müdiirlerinden Faik tarafından veril- lere tayin edileceklerdir. 
15 b" !lke · t hl" · ro ı b li l · t• ı tısll<h hayatın Gç esaslı noktası ola- Umumi milfettiş bulunan hava mn-
b. ın a .ff rıkn . ta t ıyke~lı d ş ı a ına •:.:I· pemh~~ ır.2 ( A A ) 1 ·ı· h ...... rnk zikretmiş ve milli iktısadiyatın, ır rnuva a ı~ e eş ·ı e er. \.R ııe, . . - ngı ız av .. ı:ntan<laı:.ılarını t . 1 .. d • reşalı P~elt.. hizmet müddetini tamam_ 

Aske1 i nıakamlnrm bildirdiğine k U\"vetleı i orta şark tebliği: kiı:ıaf cdcbileC::. nman:ıy e ıçın e ın.. lamıştır. 
nazaran Giriddcki kuvvetlere ku _ Akdenizde İngiliz ve Cenubi Afri- cltı"rmnctnıı 1 ~ mtaddkıthaybat şkartbı~ı Orta şark lngiliz hava kuvvetleri 

d d F b k h k . , ı.ı . . • cmın e me en aş ·a ır b k a d ı · ı~ • l·ı h man a .e en general rey erg. kıta- ·n ava HHe~ erıne mensup a~cı "~vegi olnrnmn~ F ld··· .. 1A aş ·um n an ıgına '-<'Yın eııı en nvn 
Jarı ile birlikte snğ ve salimdir. Ve t nvynrelel'indcn büyük teşekküller ~tmistir · ı .ızımge ıgmı 1 ave m:ıı·eş.'llı Tedder, Uzak şnrk ha..-a km·-

ınalltarıuı taarruzlar ınıHtırı -ıııdıı aMıD 
elddıtıındi ıdllıııdl 

f irid mu_!ıa~ebesi~d~~ ahn~cak ?ers diın flit~~ ~{in Cirid .~ah.liye3~1;1i yat Pr;pn ~özlerine dewnnla demiştir ki. ,-~tleri kumandanı idi. 

ıcr akt~amı e emmıye e ve ayda ı o- pım ·nl gı ·~. rn~pdgehn~ı erı ve .ıclare - :\lilli ikhsmliyat, milletlerin de: Son hücumlarda Alman• 
, nca ır. vapuı arı uzerın e ımayc uçuş an- ramlı mal Ye k fe<l kU 1 • · t"1 s b t • ? 

Knhirc, 2 (A.A.) - Giriddcn ilk f"'l devam etmişlcrdiı·. Düşman tayya znm .ntt'ıı.·mı·~·~ .. ~nola ab .• r !gıı DlkJ~l 1
.- a o BJ mı . yada genı·ş tahrı·bat 

Almanlar, şimdi Dakar 
ve Groelandı ele ge-t hl' d ·ı k l 2 t l · b · k d f ·· •1 · b · ' "' "(."--= n 11 ' 0 u 0 n)-a t ıye k-tı e: aı"- ·er er, k9 mr·<l a re erğı 11' ra - c ~.yn .e~.mııh:caü ır en takip eueııilrneıeri için düvıet :ıaarn- A .k d b. d 1 

~ı n Jjar al ır ııı~n:~ 1· mışl ar d~·· cocu tuna ~ud~ ~ ~ımı~ ~.: ·: ş- lnrmın gayretlerine rehber!Jk etmeli. merı a a ır gar e- yapı mıştır çirmek istiyorlar 
- u vnpuru rnra1ıı ı tnk.a ·ıpt <?.:_:.n ı- maGn_ .ad)d·ynre31ı:ıı uş r b~u 3 uhr. . Ve ~ulhu ve ıınıumi Tefahı temin eyle- posunda yangın çıktı ~n.dra, 2 (A •. A._) - H.a.va ve dahili Loııdra, · 2 (A.A.) _ Sanda ... - 'l'tıı 
ger vapur grup nrı n ıp e mısur. ırı c . mayıı1ı ır ~zırnna melidir · t t tebl ğ J ~ 

Bir Y<'ni Zelnndalı: •wğlıynn gece ağır bombardıman tay · Cerd~}' S!lr, 2 (A. \ 1 - Marşand iz em1ı;:.:.~teı;:~~;g;~ . ı 1
: • • mis gazetesinin havacılık mubarrı 

Bi · ~ndişey~ düşüren Alm:rn as- ~relerimiz l\faleme ve Kandiya mey C 000 garındaki depoda çıkan Yar.gın üzeri- ~ . ~ ?ilh~ssa !-lımalı ):tzıyor: . 
kerlcı . <lc.>ğildi. On'larla boy ölçüRe- danlarına hücumda bulunmuşhırdır. enubi Habeşistanda ne fabrikalara. dı•pnlara muhafızlar ıı:a.rb!de dü~m~nın b~yilk b~r hav~ faa- Almanya İngiltereyi abluka için Jı't 
biliyoruz. Fakat Alımın tarynrclcri Yerde dört dilşman ta~ yareııi l:ıhrip l ·r l . b ikame edilmiştir. 'Jfar.rır milyonlarca l~)~tib o:mu\ ~e B1:11uteaddıd had;seler va üsleri elde etmeğe çalışıyorsa dıı. 1 

bizi cok taciz etmiştir. Parnşiitçülere "Uilmiş ayrıca da hir miktar tayra- ngı ız erın geni ir dolardır. Sab'Jt,11 ynp1Jı1.g:ıır. dnir l>lr ~/~i~ t':ı~~zu:ki ır fmın~k~a ~~ddet- ay sli;tın gayretlerinden sonra ~ 
fazla ehemmiyet vermemeli, bir <'Ok e tnhrip olunmuı,:hır. Tahliyeyi hi - zaferi delil mpı.•c:.ut rl~~·:ıı:t· Biı· gazete:, rle- d.d , 1 '.

1 k şa tetmış \e m~t~ad_ d:ın Norv<.'ce kadar uznnan ijslerJe r 
farı nğnçfara, telgraf tellerine t!lkı l- "ırnyeden başk-a tayynrcıJcrimiz miin- podn tngiHzl ' re rıiı ~ş\•alar bulundll- .1 ~angın aı çı ;nış ~r. Hasar, ~Hl \"~ ~blukayı ~sise mu\•affnk olamanııetı 
dıl:ır Ye clngi'iz arkadaş. ate ct!'l1e. Ferit kıtalımmızn sıhhi malzenırı Ye - Baıtarafı 1 nci Sahifede - ğunu ,·azmı~sr.. da bı. ,.ioğ'ru ,lc;{ildıı·. Y~~1~. va_rdı~. Rı.ı:. düşrnnn tayyaresı Dnkardan Groclnnda kadar uza~ 
nrkndnş lütfen su diye fer:rnt C\•le- ·irecek tc atmıştır. Al~nan malzeme henüz tesbit edile- • duşuı.ülmilştur. Dıger mıntakalnra mü- Osleri ele gc~irdiği taJ,dirde. Arntfl 
rliler. Faknt buna muknbil '1mıu;lnr Knhirc. 2 (A.A.) - Oıfa şark ha- mcmışse de, bu bölgede 170 mitralyöz 98 YAŞINOA BiR IHT)YAR tea~dıd bombalar atılmıştır. Hasar ve kaya lmrşı bir hP.v=ı taarrnzu idııııı' 
hasta çadırlaı-mı bombaladılar ve a kuv,·eileri umumi kar:ll'gfihmm ·nyılmışbr. zayınt çok azdır. edilebilirse de Bismark zırhlısının}. 
mitrnh·öz ate inn tuttular > lünkü tebliği: . ~Rhiı-c, ~ (A.A.) - Oı·ta şark İn- Beşinci defa olarak . L.~~drn, ~ (A.A) - R~sm:n bildi- mnn hava hi~ayesinin menzilindeJJ ır 

• " " · Ak 1 . d gılız. umumı knrargahınm tebliği: rıldıgıne gore, Brıtanr.a. uzerınc diln zak.Ja-.;mak g.ibi bir ser...ı~zeşte atıl 
Demiştir. ., ~nız e ingiliz tnyyarel nri cu- L b 1 T b S il oo·ı gece vapıla k l d k Al b ı;u dl'. 

ma günü bütiiıı gün müda_faa, devri-
1
•

11
d1e Jk.~ı!·aal.:rımo .rufkta

1
. 0 ~m .gc- evlendi b ·d • na. ın a~ ~.:ı. ı .. rn~n .. om- atılmaz btiytik Britanyanın memzu~ ' 

DOGRU OLMASINI TE
MENNi EDELiM 

Dr. Celal Muhtar serve
tini Darülşşefakaya mı 

bıraktı? 
lstanbul, 2 (Telefonla) - Bugiin, 

Profesör Doktor Celal Muhtarın S(!r
,·etini Darüşşefakaya teberrü eylediği 
hakkında bir haber çıktı. Bunun üzeri_ 
ne doktoru ziyaret ederek, bu mc\•zu 
hakkında kendi inden malfirnat j ·te
dim. Doktor, bana: 

- .Ne e\·e~ ne hayır derim. 
Dedi. 

ye ucuşl-nrına devam etmı~lerdir. Rn . w." ız aa wetlerme de\am aı ı.m:ın tay,:.n·resı duşürulmüştur. ııiz ve hnva kuvvetinin ağına tlfişmilş 
1 el

• d" t . d'" etrnışlerdır. İstanbul, 2 (Telefonla) - 98 ya- . ~Andra:_? (A.A.) - Havn nezare. mnsı manidardır. İngilterenin ,.ı:ııfft' 
cısna< a ye ı uşman ayyare~ı u - Habe ı"staıtd . Göll dn bı" 'htiv"'r bugü Fat"h vlen tının t.,b]ıaı · .... ı ürülmnş ve dii{er bir çoğıı da hn~nrn • ş a · . er mıntakasıııdrı şın • ıı 1 

J" • n 1 e - .'" ,., · F İ . Akdeniz mosunu knhir bir Alı1 ... 
• t 

1 
t • • harekat devam edıvor. me dairesinde 40 yaşwda bir kadın- . &ıhıl muhafaza servJsine mensup h:n~ kudreti karşısındd k:ılm~ 

·ı·~r:ı 1 mıı •r;, . Kahire, 2 ( A.A.) _Bu akşamki res la evlenmiştir. lhtiynr diyor ki: bır tay~·are devriye uçuşu yaparken menetmektedir. 
• evyor. ·, ~ ~A:.A> -:-- Amerıkan rııi hava tebliği: · - - Bu beşinci ve son evlenmemdir. F!ansanın ba\ı sahili :ıçıklarında bir Fakat şimdi Amerikan lmnlatın~ 

(a7~:eı~rı,.rurut.tuk~erı m~t~lenlardf1 Habeşistanda: Cima mıntalrnsında ooo du~~a.n ta~?·aresi düşürı:ıüştür. . çok mikt~rda t.ayyarıe g<'lmCktcdit· 1 

/~ a t!11RG!z. ~~mk. az11.~ ~Jfı ~u~·~ - dlişmnn nakliye kollnrı ve kıtaları hom- inhisarlar vekili Istan- A) nı ~n ıse mensup hır tayyaremız bunlar :ırasında bu mnks:ıda Yarıv, 
~ :ı~~ ın. ~~1~.~:ı. vazıyc T e~ır C- b:ıl:ınmış ve mitralyöz :ıooşine tııtul- d~ devrıyc uçuşundan avdet etmemiş- uz~k n'e!:afe m•cılariyle nğı; boTn;,.r 
rınN ~c.c .~ 

1
1;' ıglı~ı i'~~~~·or ar. . muştur. İngiliz tayyareleri de Devareş- bula geldi tır. chman tayyareleri \"ardır. Alman ~ 
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1 
krı -~n . '-:az~t.c~ı te <lüşman taahhüşlerini bombalamış- . ~n~r~, 2 (A.A.) .-. ~a:a. nezare- rinin tayyarelerimiz tarafından r., 

dl~şmn. n edsın de, hrabü7~ .. erbı~ın h.ırı- !ardır. Bir hUr Fransız cüzütamı da lst-anhul, 2 (Telefonla) - lnhi - tıııın ı:ıtıhbarat. servı.sı bıldırıyor: ribi ı:.uretiyle Almanyanın taa.rrus 
1~1. Zl~ nın. an n a yuıe ır c em- Şelge ile Ayaza" nra.qmda rnotörlü nak- 1'arlar Vıekili Rnif Karadeniz bugün Hamburg, Kıel, VıJherns Jlafen ve r:t:tcjiı:inin bütün bakıyesi "ÖkeceJctı1 

mı~ etı hn1z olduğunu ym~m-:ıktnı..hı·. liye kollarım bombalaını.şlar ve mitrol.- Ankaradan şehrimize gelmiştir. Ve- Man Haym bollı0atduııan~a ika " 

Lord Garket öldü 
Londrn, 2 (A.A.) - İngiliz petrol 

-;:ı.na~tiinin <'11 kuvvetli simal:ırından 
Lord Garket ölrnüştiir. 

yöz ateşine tutmuşlardır. kil, şehrimizde bir hafta kalacak Ye edilen zararlarhaklhnfüı mn uma el-
I,ibyada: Bir haziran gecesi bom- tetkikler yapacaktır. de edilmiştir. Britanya hava kuvvetle-

bnrdıman tayyarelerimiz Bingazi . li- Duçenin hususi katibi rin~c son kullanılsn bombaların tah-
manın:ı yeniden hilcıırn etmişler ve 65 ribatı, Almanyanın her t:m:.ıfında gö-
kilometreden görülebilen bilviik van. istifa etti riilmektcdir. Alman propagandası, 
gınlar çıkarmışlardır. - • y:ılnız Londra ve Berlindeki tahrib..'l.tı 

Halı' 111d111 m1-
bardıi11 ıdlldl 

Ci'nubi Afrika tayynreleri dün Tob- Roma, 2 (A.A.) - D. N. B. mukaye~ ile bunların genişliğini ve Tunusta Sfaks limalll 
Pariste verilen karar rukta bir Hayngel düşürmüsler \'(! Düç~nin .husus} katibi Dr. Osval~o ehemmiyetini aznltmağa çalışmakta- •t 1 - • Jdd 

Mönaı;;trcla binnl:m bombalamışlar- Se~a~tıyanı şahsı. s~bcpler dolayısıy- dır. . ını ra yoz ateşıne tutu 
JZMlR BELEDll'ESlNDEN: ( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) dır. le ıstıfasını vermıştır. Tesbıt edildiğine göre, son hava hU- K h" 9 (AA) B .. k'" re!-
1 - Zabıta memurlarına 88 takım alınmıştır: . . . ·-· . . . . Karargah tnyyarelerinin dünkü bü- Toptan ve perakende c:ımlarınd.an birinde Hamburgun sana- mi :a~:·tebliği; · - ugun u 

yazlık elbise yaptırılması, Yazı işlcrı Alrnanl a. ile ış bırlıgı sıyagetının tün mıntakalardaki faaliyetinden yal- d ,. h dd. .rı merkezı ~taynbergde bir bomba Sal_ Suriyede. Halep tnyyare mey<1•; 
Fı an_:>ad~ hır .mukavemetle ka~. ıla - nız bir layyaremiz ÜRSÜne dönmemi"- satışlar a kar a 1 \'OSU fabrika binalarını tamamiyle yık- üzerine bir 

0

hücum \0apılmnı ikı" nıot6~ 
.i\lüdürlüg-ündeki şartname.si veçhivle nnc"gına Anı r:ıl Da l""nı d h \{ mıştı · •y P 

" -~· " • 1 r"' n a şup e~ tir ı F. t r. r· bü "k b" dil t · tab' aı•ık eksiltmeve koııulnı şt r M h ı' uoktur Bilhass" ,.,. ı·lc... b · stanbul 2 (Telefonla) - ıya 400 t ı • d u. yu ır şman ayyaresı Aw 
:ı< • " u u . u am. ı.. "'ıı·f bul~nmakta"deenç •-. una mu- ~~~ire, 2 (A.A.) - Dünkü hava rnürakabe 'komisyonu bugün toplana ı. h me r<; ~zun. ugun. a iki noktada edilmiş ve müteaddid tayyareler btı,.. 

men bedeli 158'4 lira muvakkat temi- ı::ı. • ır. . teblıgı: rak tuhafi •e ma~azalannın p-era _ u~ asar nşıkar hır şekıl .almıştır. Da- ra uğratılmıştır 
natı 118 lira 80 kuruştur. Taliplerin Muhtelıf sehepler dolayısıyle son 30/ 31 maın.cı gecesi bombardıman k 'd t ll g il d 2· t t hılden g.elcn haberlere göre Almanya- Kahire <> (A

0 

A) R.:smi h•? 
· t · -100 1 1 b k giinlerde Pariı:ı radyosu da Fransız •nyua""lerı·nıı·z Rı"nll'""';,.,.. hücum "'t- etn le ,ı:.ıa dış arı!.1ady z. e . 0

• k" opk~n nın ikinri şehri olan Hamb'url'J'da ·za :ı.,,.blı'<rı'. ' !" · • -tenııııa ı og en evve ş an asına ·ıı . 'ht d b 1 - l.J, •• " ' , ,.,, • ., •• ,p. ... sa ı!l ara a yuz e yınnı sc ·ız ·aı• .. . . .,, , - c,. .. • "' 
yatırarak makbuılariyle ihale tarihı mı etme 1 ar a u unma~ mecbur mişler<lir. hadd" t b"t ı · t• rar gormıyen hıç bir kısım kalmamış- 'funasurla Sfaks limanında e\-vel" 
olan ~.6.941 Pazartesı günü saat 16 da kalmı~, . hal km hareketl~·ıni tenkil llabeşistandn: cenubi Afrika bom ı es 1 ey cmış ır. t_ır._ M!1P~ ayı :zarfında atılan yangın hüruma uğrıyan İtalyan vapuru ~·ell 
};ncümene miiracaatlan. .;~ lemıştır. İşgal .. aıtmdakı :m,,ıntaka- bnrdıman fayy:ırefori Gunbi civarında Fransız vapurunda ya- \e ınfılak bombalarından husule gelen den mit.rnh-öz ateşine tutulmuştur· 

2 _Zabıta m<!murlnrına 88 çift fo- daGestaponun suratlc t_eşkılatlandı- nakliye va. ıf.tıl~rını, çadırları ve bimı- k l Al l za~ar .~akkında tam fikir elde etmek • z.---
tin yaptırılması, Yazı işled müdUrlü- rı.lmış bulunması hasebıyle, burada 13 rı bombardır.ıan etmişlerdir . a anan man ar mumkun olmnm~a da, ke~if uçuşla- • • • 
günaeki şartname i veçhiyle açık ek- b.ır mukavemetle knrşılaşmak giiç - Tny.rarclerimizd<:n rlördU ·iic-lerine Londra, 2 (Rndyo) - Hollanda ::ınd~ alınan resimlere göre burada 36 Ruzveltın yenı bır 
siltrney<? konulmuştur. Muhammen be- lür. diinnıcmi!'ltir. bahriyesinin resmi ~bliği : ~abrika tamamen harap olmuştur. Di- • • 
deli 704 Jirn muvakkat teminatı 52 li- Şimnlj Afrikndnki sııhaylar nrnsın 000 Marsilyadan hare.ketinden .sonrl1 ~er bir çok fabrikalar da hnsara ıığ- emırnamesı . 
1-.a 80 kuruştur. Taliplerin tcmiootı öğ- dn bu siyaset.in aJ:y.~tn~ları pek çok- D /ı ·ı Dakara uğrayıp oradan Martinike doğ ·amıştır. .. Kudüs, 2 (Radyo) - Amerika .Nt 
leden evvel tş bankasına yatırarak ur. :Maamnfıh, butun ımparator!uk- ar ana verı en cevap ru rol alırken garbi Hind sularında biı l\fanhayme beş gece ilstuste yapılan sicumhuru Ruzvelt tarafından inızıll 
makbuzlari,:.Je ihale tarihi olan 9.6.941 tn ~ile Hlir ~an.sı~l-ara. karş~pu hare - B .. tarfı t nci Sahifede - harp gemimiz t.arafından tevkif edilen ~arr~z nct~cesin~e, banliröda .be~ bil- nan bir emirname ile, kiralama (1 
ıpazartc..qi günü saat 16 da Enciimene 1rntm engelsız yfiruyemıycce rıne sGp- k~ı l\tih,·erin deniz tictıreti sahasında- Winipek Fransız va·purunda (200) Yilk kınıyevı fabrika U>crıd edılmıştir. ildllnç verme kanunundnn istifade e<JeO 
müracaatlnn. he ):oktur. . . . kı mücıkülatma atfedilmekte ve şöyle den fazla Almnn görülmüştür. R_uray.a. gUnlen:_e sı~hiye ?t~~obiller!- devletlerce verilen siparişlerin Artı; 

3 - Zabıta memurlarına 88 ndet Bıı· Faslı subay demıştır kı: icnilmektcdir. Bu Almanların Fransız vapurunda rıın gırıp çıktlgı gorülmüştur. Ferdı- rikan fabrikalannda derhal inşası ı>il-
yazhk kasket yaptırılması, Yazı işleri . - Mutm:~nt siya eti tnki~ etmek . ~on günlerde ~ahil muhafaza ser\·j- bulunmalarının sebebi henüz tavazzuh l:ıolde 16 antrepodan . miit;k~ep bir dirilmiştir. 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhiyle ınşka. dnhılı harp y:ıpmak oaşka - $tnın hombardıman tayyareleri tnra- etmemiştir. Tahkikata <fovam olun- ı:rrup t:ımaı;ııen tııhrıp e<lılmış, 160 Şimdiye kadar yalnız Amerikan or 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham- iır. Silithlnn alınmış, topraklarını fınd:ın şimali l\I:ınşt:ı düşman ticnret maktadır. h~~tarh~c bır .%had:ı dcpol~r. IWn sa- du ve donnnma.qının sipaırişlcri bllll' 
men bedeli 2~0 lira muvakkat ~minntı '11üdnfnnya muktedir olamıynn bir vapurlarırıın batırılmnsı, ağır darbe- . h.ılındekı antrepolar kUI halıne gelmiş_ dnn istifade etmekte idi 
16 Jira 50 kuruştur. Taliplerin temi- -nemleketin, hür Fransızlara tanrruz ler teşkil eylemiştir. Harbin başından Jlttl aı ı· • B tır. Bombnr<lımnndnn hir kaç giin son- · 
natı öğl<'den evvel 1ş bankasına yatı- ·debilmesine hayret cdile~ktir.> mnyıs ayma .kadar üç milyon tonluk l er-ınUSSO ını ren- rn yapılan keşif uc;uşund:ı, bazı yer- C 
rarak m:ıkbuzlariyle ihale t.arihi olan Aşikar ol:m \"C saklanmıynn bir şey mih\·7r gemisi znpt. veya batırılmı~tır. nerde S saat gÖrü.:tü/er !e.~~e Y?.n~~nlsr devam etmekte olduğu ebeJÜttanka dönen 
9.6.941 J)3zarte.si günü s:ıat 16 da En- ':ardır ki, odn, Fransız milleti bcra- Naklıye ıne~clcsini hal için rnih,·er va. "' ~orillmuştur. J ·ı· ·ı • 
cUmene müracaatları. ~r olsun olmasın Amiı·nl Dnrlnnın ziyet edebil"-'ceği gemilere muhtnçt.ır. -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Şehrin üzerindeki büyük .Ant-0y~ın ngı iZ gemi erı 

4 - D:ırülacezcye senelik 22 kalem Almaııyn ile hududımz i~birliğ'inc kıırnr Akdenizdc l\Jihver kontrolündeki g<'- ı iişme, iki müttefik memleketin hü- '<öprüsilnün yarısı •yıkılmıştır. Enkaz · Tarito, 2 (A.A.) - Üç ingiliz tO~ 
muhtelif erzak satın alınması, Yazı i~- vermiş bulunmasıdır milcre karşı b!işlı~·an har.('ket, Alman. k?met reisleri arasında tam bir gö - 'lchre dilştüğilndt>n nehirdeki nakliye pidoeu \-:(} Jki hOcumbotu, AtıarıtJ 
leri müdürlüğündeki şartnamesi vec;~ l\I iisteınlekelerde bulunun Fransız lar tarafından yapılan Atlantik harbi- rü~ ?irliği mevcut olduğunu göster- ·le durmuştur. ten gelerek Ceblilttank limanı isti' 
hiyle açık eksiltme.re konulmuştur. Mu- l\mnandanlarmın düşüncel~rcle birlik le ınukayel'c edilebilir. mıştır. ---x kametinde ' boğazdan geçmişl-erdi'I'• 
harnmen bedeli 1414 lira muvakkat te- ılup olmadığı knt'i surette belli değil- D:ıl'lan, İngilt::r.e tarafından müsa- Berlin, 2 (A.A.) - Yarı resmi bir ~ran~ız menfaatlerı·nı· Is- x---
minatı 106 lira (5) kuruştur. Talip- llil'. dere <?dilen Fransız gemilerinin mikta- kaynaktan bildirildiğine gö~. bugün ~ l J 
!erin teminatı öğleden evvel Jş. banka- Amira] Darlanın :ıdamlnrı, bilhassa rmı sciylemiRt:T. Fnkat bu gemilerden kil onuncu Hitler - :\lussolini görüş- p"anya himaye edecek spangaua geni taginl~f 
sına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- bahriye riiesa ı bunu gizlemeğe çalışı- 3G bin tonilf.tosu hür Fransızlar kont- mesi beş saıattan fazla ~ürmüş'tür. Marlrid, 2 (A.A.) - Ofi: 
rihi olan 9.6.941 pazart.e~i gilnü saat rorlar. A ke1·i rüesa, ernirl..,,re i~temi- roHind~dir. 140 bin tonilatosu da Uuz- Bu görüşmelere iki devlet hariciye l\!ndrid, 2 (A.A.) - Filistinde ln- General Kallos S:ındres, Kadilc..~ '' 
16 da Encümene milracaatları. ''erek itnnt ediyor. Bunlardan bir kıs- •eltin cm1·i.\ le Amerika limnnlarıncl:ı nazırlarından ba~kn zaman zııman 11;iliz - J<.,ransız kon:;;olosluk münase- keri valiliğin'l'.l: general Dutrina da)~~ 

5 - Darülacezeye senelik 8000 adet mı da yeni. iras t için yüksek hayaller tutulmaktadır. Doğrudan doğruya Al- Alman başkumandanı mareşnl Kay- betlerinin kesilm<;~i üzerine, Fransa- rorkn askeri \'nliliğlne tayin <'dilJJ\1f' 
tek tip ekmek satın alınması, Yazı iş- aşıyor. nı:ın kontroHinde işliyen 86 bin ton dn tel ile italy-an genel kurrnny başkanı nın l\ladrid biiyük relçisi Kratoa Piyct- !erdir. 
!eri müdürlüğündeki ş:ırtnamesi veç- .. uriy~d~ Fozerin çekilrne~ine rağ. batırılmıştır. general Kavalcro da iştirak ~ylemiş.. ri, İspanya hariciye nazırı Sunyere, ------.------~~il 
hiyle açık eksiltmeye k<>nulmuştur. Mu_ men rnzi~·"t tııkvi~·e edilmiştir. Suri- 20 ~hı~ ıc::t..ı VjcıicJ a remen ifşa ed'.1- lcrdir. Görüşmelere yemek vakti fa- l panymıın biiyUk bir katolik clevlet.i A N A D Q L V 
hammen bedeli 960 lira muvakkat te- ·eye Almanl:mn glı'işi aşikftr olmuş- cl 'ğine gijı·e, miilarcl.1' anlarındn Al- sıla veı·?lmiş ,.c altı zat yıı.lmz cılarak olmak itibariylt>, Fr:ını:mmı kudsi ve 
minnh 72 liradır. Taliplerin t.eminatı tıır. Suriv'. tnmıı.men Vi İY<' t:ıbi de- m:ııılur ıarafın,Jım 250 hin tonilatoluk yemek yemişlerdir. mukRdd"s yerlerdeki Fran ·ız menfaat_ 
öğleden evvel lş Lanknsına yntırarak ğ'ildir. Buradn hoı1nudsuzhık vardır. gl'miy.c Jt,rnıı ız limanların<ln \•a.zıvet Hu fırs:ıtt:ın bili~tifade iki kum:m- !erinin himny("sini lspanynra fovdi "t-
makbuzlariylc ihale tarihi ol:m 9.6.941 .Fakat hu açığa 'urulmam:ı.ktadır. cdilıııi. tir. Jngilt~ı-e \'C mUtlefiklerinin llnn s-amim1 silah arkacl:ışlığı zihni - ınek nrzuırnnu izhar rz;;lemiştir. 
pazartesi gtinü saat 16 da 1'~ncümene Irakb lng:lizlerle akclolunan mtitare- eline 271 bin ionluk gemi g~<'miştir. yeti içind-0 iki mcmJckelin nskl'ı i sn- t~pımyol hilkômeti bu vazifeyi de
müracaatları. ke, bu. tıd:ı. bütün teşebbüsleri akjm hı- 'Bunn mukab'.l Vişi, şimali Afrikn ve hadaki is birliği ilzerin<lc r;örliı;miiş- ruhdc edeceğini. Frn.nRa büyUk eteisi-

G - Darülacezeye senelik 800 kilo uıktırclığından, şimdi Suriye meseb- diğer mlistemlek~ limanlarında 200 lcrdir. ııP hildirmiştir. 
Dana eti satın alınma ı, Y:ızı işleri ~inin kat'i surette halli li'ızımdır. Eğer bin tonil:itoluk Britanya ve müttefiki lki ta.rafın diplom!ltlarıı dPn b:ı? : 
mücliirlüğüncle.ki ~artnamesi vechiyle Sm·iye, Almanlara ~ıçık kalırsa, Trakt:ı tkarel vapuru tutmaktadır. Fransa, sr!hsiyctlerin el,-. bulunduğu J.,.ı gö -
açık ı .. ~iltme~e lrnnulmuştur. lluham- lııı?ilizlerin vaziyeti milemmen olmaz. miitar.eke komi yonmıun emriyle bu l'üşme. mihverin Akdeniz c .:: im :ı.li 
men ı, <leli 240 lira muvnkkat temina- Fnsta. \'i!liye karşı hoşnudsuzluklnr harekete fo\•essül eylemiş ve bütiin li- Afrikad!ıki nrnznfferanc h:m~kat hn 
tı 18 liradır. Tn1ipl~rin teminatı öğle- mutedildir. Ciinkli burnya tehlike uznk_ manlarmın Alm:ın kontrolilnde bulun- \"ası ieinde cereyan etmiş \·e bugün-
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Adapazarında Pasif 
korunma denemesi 

. ...,.. ........ .._. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTE .. - ... _._...._ 

Umunıi ~ ·eşriy:ıt 1\Hidcıra 

HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
--::-

1 Abo • Yılhğı 1400 "'· ne • 6 A~•ıi• soo 
Yabancı memleketlere 27 lira den evyel J~ bankns_m!1 yahrornk mıık- trr. Faka~ burada da Visiy~ karşı dıığ~nu. i~bat etmiştir. . k~ ~ı~:ın "? .tt.aJ:.-an tebliğlerinin Adnpazarı, 2 (A.A.) - Adnpaza-

buzlarıyle ıhale tarıhı olnn 9.6.941 pa- aleyhtarlıgın artmakta oldugu hak- Şımdı ıse Darlnn bu lımanları ve bıldırdıgi Cırıd muh:ırcbesinin n! - rında Pasif korunma. denemesi yapıl- -::-
zartesi gDnO saat 16 da Encümene mü- kında Taymis garıetesinin haberleri deniz yol!arını serbestçe kullnnmnk is- hayctlenmesi milzakerf'lerin merke- mış, alarm iki saat silrmüştUr. Dene· idarehane: ikinci a.,a.r Sokak 
racıaatJan. 26 29 8 7 (1898) doğrudur. temektedır. ıinf tcşkiJ eylemiştir. me muvaffakıyetli olmuıtur. 
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