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Faaliyette buhmıın ing4.lli.7. tayya~ Jerı: 

Almanlar 

Kıbrısa paraşütçü indi· 
rebilirler mi? 

Kıbrıstaki ingillz hazır
lığı ne vazigette? 

Parti grubu da 
Hariciye V ekillmiz dün 

izahat verdi 

''u·tı k • r 1 er azana M. King ve Çörçilin kar- Son muharebe
lerden bir ders 

Londra, 3 (A.A.) - Alman pa• 

t'a~ütçüler-inin Kıbrua indarilmeıi 
;htimali, diin akşam Londrıı mahfil
lerinde bu:ı mlinaltaşa ve mütalea· 
lara sebep olmuıtur. Deyli Tel graf 
g-uetesi, Bundan bahisle Kıbnsa 
yapılacak taarnı2Un C iride karıı 

yapılan taarruzdan tamamen farklı 
şartlar a ltmda yapılması icabettiği 

rnata1easını kayd ile diyor ki: 

V<;recegi izahat ile Milli MüJcıfaa 
ve Ma:ı.rif Vekillerine tevcih edilmiş 
bir :ııual takı-iri vardı. Celse acıtınca 
kürsüye gelen Hariciye Vek'li .Şükrü 
Saracoğlu ~on üç haftalık siyasi 
had iseler ha~kmda G r u p umumi 
hey'etini etraflı izahat ifo ten -
vir 'Clmi~ ve bazı hatiplerin bu 
mevzular üzerindelg' suallerine 
cevaplar vermi~tiı-. Vaktin gecikmiş 

mıyacaktır!,, şılıklı mesajları j oJması (ttbariyle r-uznamedeki sual 

1 
takr iri başka bü- içtimna bıralcılnrak 
rjynsetce celsey" s at 19 da nilaavet 

"Amerika demokrasilere 
topyekun, hesapsız 

yardım edecek"· 

''Bir yıl sonra havalar
da Almanya ile beraber-, 

lik tesis edilecektir,, 
. 'Nevyork, 3 (A.A.) -
ı::ıre programını tatbike memur 
llarlj.· Hopkins « The American ;> 
llıecmuasmda~ yazdığı bir makale -
de «Hitler kazanamıyacaktır-. diyor 
\'e bunu aşağıdaki· dört sebebe isti
llad ettir iyor: 

1 - Hitler hakiki bir deniz kuvveti 
ne nıaHk değildir. 

2 - Ha\'a üstünlfiğünü yavaş ~;a
Vas ka,-hediror. 

~ _: İngiİtcrenin ve bizzat bizim 
~forber edcıbileccğimiz kaynaklar 
der.ecesinde mcnabii yoktur. 

4 - Hitlerin haksız olarak elde 
ettiği kazançları 1..arsin etmesine mü
~aadc eylemek iktısadi, RiyaRi ve ah
laki bütün Amerikan menfaatl~rinr. 
ltiugayird"ir. 

"Mücadele ıuı bir neti
ce ile bitecektir, , 

imparatorluk, eski ve 
geni dünya ganyana 

bulıınmaktadır 

1 

iii · 

Hav&· · uvvetleri, harp 
üzerin e büyük tesirler 

yapmaktadır 

Surigenin zaptı ve Tür-
kiyenin emniyetine ait 

bir düşünce 
Londı·a, 3 (A . ..t.) - Röyter A

jansının a:;keri muhabir1 olan bir ge
neral y:ız1yor: 

_: Kıbrıaa ea yakın olan Rodoı 
ve Oniki adaların mesafe•~ 400 ki
lometredir. Halbuki Filistin üsleri-
mi2in Kıbrua olan uzaklığı 200 ki· 
lomelrcdir. Bundan ba~ka Kıbr1s
ta İngilteren!n iki mükemmel hava 
üssü vardw. Bunlardan biri, adanın 
merkezi olan Lefko~anm yakınla

rında, diğeri adanın cenuLı şarki sa
hilinde Lamaka limanı civarında-

dır. Bu üeler, harpten evvel de var
dı. Harpten sonra iıe diğer meydan
ların da tanzim ed:lmiş olması 

muhtemeldir. Bu ar-ada Kıbrastaki 

Giridin kaybı, muhakkak ki mu -
vakkat bir muvaffakn·etsizliktir. Fa
kat bundan stratejik v'e askeri mühim 
dersler alınabilir. Stratejik noktalar-
dan bir i ~udur: ~arnizonlar takviye edilmi.şt~r. Ada-

Hava km·vetl{'rimizin mefkudiyeti da bilhassa fazla miktarda Avuıtu
g;erek Yunanistan, ger ekse Giridde za. ralyab kuvvetler vardır. Asker~ 
.rıf noktalarımızdan bir i olmuştur. Ay. mevkilerin, Giriddekinden çok daha 
la rdanber i gge adalarının ve Giridin mükemmel bir fekilde tahkim ve 
i~gal edilmemesi ve m ümkün yerlerde taln,:Ye edildikleri şüphesi;ıdir. 
tayyare meydanlarının -inşa edilmemiş 
bulunması f'ıayanı tees~üf bir hata ol- Bundan başka, nazilerin, Giridde 
muştur. yapabildikle11: gibi havadan indir-

' ··h' ı t · G" 'd h diklel'i kuvvetleri, de~'zden taltvİ· 
J.'Tiıfi:pW,ı:ı.- mu ım not\ a ıse, ır1 . a- 1 • k ı k t 

va -n-ıe~ftlankı.nnın müdafaa edilememe ye erı ço zor 0 aca ır, 

' ıınıltnıliıilliıı111111111111111 1111 111111111111111;n ıt 
MİRAS KAVGASI 

Londra, 3 ( A.A . ) - Taymİ$in bir 
muharriri İtalyan ve Bulgar askerleri 
arasında A lmanlar tarafından hem 
Bulgarlara ve hem de ftalyanlara 
vadedilen Sırp topraklarını a yni za
manda işgal e tmek istemeleri yü
zünden kavgalar çıktığını ve bu se
beple Bulgar hükumetinin A lman 

HaJJ~ciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu hü kumeti nezcrnde proteslod:ı nu· 
Ankara, 3 (A.A.) - Büyük Mil- lkundukğunu vbe ykalkınd?:. ~eni b ir kha -

J t M 1• • b b .. t 15 de em ar3rı e en ıgını ya zma t n-e ec ısı gru u ugun saa d 
toplandı. Ruznamede Hariciye Ve- ır. 
kilinin harici hadiseler hakkında mmnınmmnmumunmnımmmmmnnıı 

1 Günün MeseDesü 1 

Şimdiden hazırlanalım 
Eşya, yatak, yorgan, karyola için esaslı 

bir şekilde çalışma lô.z1mJır 
Hopkins Hitleri V<' onun idare.Q,i 

ıtltında bii:rük mu\'affakıyctlcr kaza
ll:ın ve bttgün de diin~·anın en l"ıw
"etJisi olan nazi harp makinesini ha- ' 
fif 'ememckİe ber-..ıbeı· diyor ki: 

s i ,.e G ir idd-eki garnizonlar iein y~nh::: 1 A • Bugün d e bir h arp ihtimaline kar- , olan bu vaziyetin, bir çok f elUketze
har ekct olunmnaıdır F:-ık:-ıt yine mu- A s Kf R 1 v~ l J Yf T şı vatandaşı-arı korumak meYztmnda de vatandaşların sıhhatini t-ehdid et-
hakka~t!r. ~i. Gir id n'.ı~k~tvfn7ti , Brit:m çok müliim bir noktaya temas ede- mcd iği de söylenemez .. l.şte bu hadi-
ya tarıhı ıçın rparlak bır hadıse olacak.. ceğiz. Meseleyi teşrih edebilmek se, her hangi bir zaman jçin, yalnız 
br. Almanlar burada cok ağır bir daı·- i~in, evvela, bir hadiseyi mevzuu-

1 
harp değil, zelzele, seyliı.p vesair fe-

be yemişlerdir. Kayıpları, çok fazladır. Sf k ı• bahs ed.eceğiz : Jaketler karşısında mutJ.aka bazı tcd-«- Hitlerin bombrırd1man tay -
~·arcsi itibari\·le iistiin ktt\•veti lngil-
1er-ed~ daima artan miktarl:ı.rd:ı 
hombardımnn tayysrcsi elde ettikce 
haftadan h-!lftaya azalmaktadır. ln-

<DEVAMI ıt NCO fıAHfFEDE l 

Fransız kabine
sinin dünkü 
toplantısı · 

Almanların şartları 
neler olabilir? 

Bnııun, Alman kuvvefü~ri üzerinde a- 8 S lm8Dl ve 939-940 yılı kışında bir Erzincan 1 birler almakhğımızı icabettirmek -
talet verici bir hadise olup olmadığı zelz-elesi felaketi ge<_-irdik. Kar ya- ' tedir. Daha ziyade bir harp ihtima-
rakında anlaşılacaktır ha"dı•seJer ğıyordu. Zelzele mmtakasında, h il - !ini düşUnerek mec;ıeleyi ~öylece 

İngiltere başvekili Çöı-çil ~1uharrir bundan sonra, bug·ün için kümet ve HilAli!thmerin bütün faa- miitalea edebiliriz: 
Londra, 3 (A.A.) - Çörçillc r.ad- 1skenderiy2 w.ı Silveyşin müdafaası ~ Rcı.luo gazrtesindrn: liyeUerine rağmen büyük sıkmtılar Yarın, her hangi bir şehrimizde 

roda rnesnj teati ~den Kanada başve- _ Sonu 4 üncü Hhilede _ Giridde İngiliz !lsker!erinin t:ı.hliye- oldu. Türk milletinin bu felaket kar- bombatdıman olur ve bunu yangın-
kili l\Iakenzi ~ing ezcüml7 d~miştir ki: lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll si es.nrı ~ınd!l. Alman t.ayy_.ıırde~i i~giliz şı~ında biltün varlığı ile hamiy-etini Jar takip ederse ne olur? 

<,Her ay mudafaanız;ı ıştırak etmek gcmılt'rıne cie-.·amh ve ş1ddc>tlı bır ~e. müsaba'lcaya çıkardığını unutmıyo - Şüph<'~iz ki bu y-angınlara karşı 
iizeı·~ reni :Kanada kuvvetlerinin gel-

1
• 

1 
i 
1 

. 1 k kilde taarruzlar yapınışl~.rchr. 4 gün ruz. Fakat kızıla.r anbarında, derhal uyanık, davranacağız, hazırlıkla -
diğini goı·eceksiniz. SahilleJ"iniz tehdid ng 1 Z erın rana as er siiren tahliyede. Li ı· krm·azör bir gün ogUnkii ihtiyacı karşılıyabilecek eş- rımızı d::ı yapıyoruz. Fakat muhak -
edildiği andanberi Kanada askerleri 7 saat, cUğ·cr bir : ele 10 ş:aat taarruza ya, ç-aına~ır. yatak, yorgan vesaire I kak ki, acıkb kalacak olnnbr bulu-
,;; iıdnki~erle birlikte ~ ~ahillerd~ nö~t çıkarmak lstadı·kıerı uğramıştı~. . . . yoktu. Kar ve kış ortnsında hadis <n'FVAM I 4 NCO S AHIFF.OF ' 
bekledıler. Bu <::ene ıcın<le lngıltere<le Sfa/'.C? lwwm luıdı.<Jcsı: 
nçlinci.ı bir piyad~ fırkası, bir tank U- lngi!iz tnn:nr.cleri Sfaks limanına Almanya M hvercilerin Mayıstaki 
\"n~ı. bir zırhlı fırka ve masrafhırı ta- uaıandır üçüncü d-~!fa olan taarruzlarında nçık-
l'~fımızd~n temin :<l.ilecek olan ta~ tec taki ~ir it~lyan g·-G:ııi:" ine üç isrıbet k:-:r tayyare kayıpları 
hııa!l.ı hır c.ok iaknye kıtaları gonde.. Tahran, 3 (A.A.) _ Rövter Ajan- detmışl~rdır. Aym lım~~<la 3 .- 4 gun • " 
ı·~c-egıı. . sı bildiriyor: . evv:ı bır Pra~sız gemısıne .. ısa~tler Surıyeye askerı kuvvet- . • • 
Donanmnmızda 50 hın asker vardır. Iran matbuatı Abadan petrollerini va.kı olmmı, murett.ebattan olenler , ya_ 1 k d ? Almanlar bılhassa Gırıd 

Ufukları açık toprnklar~mız?~ ve ber- muhafaza için İngilizlerin asker ihra- rat~:ı~nl:~r olmu~t~ı.,. er ÇI ar l mı ' • 
rak semalarımız~Ja ~o !~ın kışı hnva~ı- cına milsa-Rde edilmesini istedikleri . \ lŞl hükumchnın prot<:st~~~nun ln.. de çok kagıplar verd·ıer lık 1~linı ve torbıycsı ~ormekte, 20 bın hakkında Aksiyone Kolonyale gazete- gıl t.~re tarafından .re<ld~rlıld1g1 ~akkı!1 iN I I I J 1 
teçhıznt deposu, 20 .bın mıker kışl:ı.·1 sinin verdiği hnherler i tekzip etnwk- a.nk!. h,_aber~er tekz!p edılmekt~d1r. ".ı- G l ZLER SUR YEYE G RER· 
kıır~.lm~ktadır.» . . teı.lir. han gazetesi diyor ki: . ş~ hukm:r~ctıne hentiı ~evnp ver.ı lmemı~ SE VAZIYET NE OLABiLiR? • . 

. 9~ır9;I de. Domınyonlaı. t:ra.fından _ Böyle bir Lalept~ bıılunulmamı~ tır. İngulz gazet~~rı, S~a~s. lımanının . frakta QSI[erın hava 
mutvetiklerm d.avası le~ınrl.- ~nptlan ve bö,·le bir mli«Ml<le<le verilmemiştir: Kale, Brest ve dı~cr V·ış ı l ımanlann- Londra, 3 (A.A.) _ Deyli Herald 
yarclımlnrı takrlır ve lngıJtl~~t~ ~:ı- llllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll dan ~.ar_klı olm.adıgını .yazm~~tadırlnr. ga~cte~i.~1de çık~n bazı Ajans haberle- kuvvetleri temiz lf. n :Ji 

ı OJ:"V "'MI 4 NrCl 'lAM _ ~.U gorüş, belkı de İngıl.terenın v~rece .. ıerıne gore Surıy.eye kamyonlar ve her 

Amerika ile 
• 
lngiltere 

Askeri, siyasi, ikhsadi 
hareketlere girişiyor&ar 

gı cevabın esası~ıı teşkil ~e~ktır. . ne\'i malzcm-2 ve ~abra topları ile Al
Sfaksın askerı .ehemmıyet.me. gel;n- man zırhlı fırkriları çıkmıştır. 

ce, .hurası Tunusun şark sah ili üzerm- Berlin, 3 (A.A.) - Yarı resmi bir 
<DEV 4 MI ıt NCO SAHiFEDE l kaynakatrın bildirildiğine göı·e, bir Su • 

•uw nAs 

J_$ AR ~T l.tR0 && _ , 

riye limanına Alman kıtalarının mu -
vaımlntını irldi:ı eden \'noonr.ı haberle
rin haki1,ate 11.rnun oİm:ıdıfrı bi!diril -

= m~ktedir. 
B"rlin, 3 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kaynakfan bildiriliyor: 
Y nbanm gaz.ctecil :ı r bu:tlln Alman r 
f 0f:'.VA MI • Nr.0 ~.a. HfFF.JlJ.' ' 

Çiftçiye! 
Ruzvelt, Groenlanda Çiftçi kardeı! .•• 

k Sen de f ar'kındasın ki, dünya ah-
QS er gönderdi, hadi- vali bozuldukça, iktısadi p.l'tlar da Vlşi hOkômetinin l l k l d fenalaşıyor. Biz de bu şartlardan 

Maretal Peten se ııeyecan a ar Şl an l müteenir olduk ve olacağız. HUku -
Fran&.ız kabineıi bugün ınnret~l Vilşing-ton, 13 (A.A, ) - Ruıvelt met, kendiıine düşeni yaptı ve yap· 

Petenin riyasetinde toplanmış, gene- havn. üsleri kurmaları için Groen lantla maktadır. Biz de her rşimizi, hem 
_.al Veygnnd da hazır bulunmQş\._ur . kıtaat göndermiştir. Ru heyıecanlı ha- tiyaçlarımıza, hem de bu Jartlara 
MUzakere 2 saat t çeyrek sürmüştiir. her Amel'iknn ordusuna mensup trans- uydurmağa mec"buruz; başka çıkar 
lçtinıada Sfakaın lngilizler tarafm - ııtl:ıntik bonıbar<lmı.an tay:nıreleriylt' yolu yoktur. Yaşamak için, kuvvetli 
dan bombardımanı ,:le hür Fransız diğ0r tayyare devriyelerinin Atlas de- hulunmak için, ikbaadt b_Unyemİ..%İ 

Ankara büyük elç\liği 

müsteşarı ile üçüncü 
katibi istifa ettHer. 

kuvvetlerinin Çat müatemlekesine nizi yollarında donanmanın yaptığı kurtarmak için sana da iş dil~üyor: 
doğru yürüyUşlerinin ve amiral Dar· knralwl fa:tliv.etini takviye etmeleri Mesela; çok ekeceksin. Fakat çeşidi Düşürülen h.ir Alman tayyaresi 
lana Almanya tarafından yapılan mün:kiln olduğu hakkında ~ılrnn haber arttıracaluın .. Toprağı hiç boş bırak- Sebeb, Dar/an ile yanarken 
tekliflerin müzakere edilclit;i rövlen- den bir l::ır. saat ııonra Ciğrenilmi~tir. mıyacaksın .. Sebze v{! meyve yetiş- kfı d "Kahire. :~ (A.A.) - İngiliz \'e 
ınektedir. En hornlıaı:dıman tayyareleri buk ndnn- Bay Ruzvelt tirmeği aala unutmaL Mahsulü kıs- çafışaınıgaca ar lr orta ı- aı-k kuvvetleri Irnrargahındnn; 

Rivayetleı·e gc>re. A lman t~klifle- takada zikzaklı uçuşlar yapara c - kan ve benimse, asla ziyan yaı>ma, !\I [!YJ~ ayı iç.inde 244 clii~man tay-
.-:' şayledir; niz. ü::tünd~ki en büyük korsan .. g:mi- olıunk n"keri. siyasi ve .iUı~adi h~re- daha çok çahş ve daha çok i~ çıkar. Ankara, 3 (Telefonla ) - F ran - yare~! tahrip eclilıni~tir. Ayni ay 

t _ Alsas Loren. Alrnanlat-ın ola- lerı ile dcnızaltıları batıracak buyuk - k·etJ.erde bulunmaları hlliıusnnda \ :ı -: Yani topraktan daha fazla malısul sanın Ankara büyük el9~liği müate- içinde lngiJizler G5 t!ln·are knyhct-
cakhr. · liikte bomhRlar taşıyabileceklerdir. şingtonda t~tkikler yapılmaktadır .. kaldır! tarı ile 3 ncü katibi istifa e tm4ler- lnif'ılerdir. Fakat bunbnn bir mikta-

2 _ Fransanın şlınalindeki ve gar- Lond.r~, 3 (A.~.) - .Deyli !ı'l.ej:il R~zv~lt, A_nıerikan.ı~ ~ndradan gel -l Dava, mühimdir. Bu .ded11derimtzi dir. iştifanın sebebi olarak, Darlan rın-ın pilotl:m J.mriulmuştur. Bu f;U-

bindeki Alman işgal kuvvetleri çe - gazetesının Vasın~ mubabırının mış olan bü,·Uk ~Jçısı ıJe de konuşmu~ mutlaka y. ap!. Cünkü memleket sen· hükumeti ile çabşa"!ıyacaklarını retle, kat'iyyen tahrip edildiği anln-
kilmiyeeektir. telgrafla bildirdiğine g r.e, İngiltere tur. A~'lıi muhabire göre,. milhim A- · den h~ 8'll)'l'eti bekliyol". bildirmifler4'.r. ~ıkın dü~mnn tan·arelerinin snyısı 

.(DEY.AMf 4 NCU SA.HIFW.E ) ve Amerikanın pek yah! nda mU§t-erek CDEVAMI 4 NCU SAHlFWI ) 1 tt ,_. ________ _ .__,, - Sonu 4 üııc\i a.ahifede -





--=inhisarlar -lzmir -başmüdürlü
ğünden: 

(Yeni müdafaa vergisi zamları) 
1 - 11 kuruştan aşağı 20 adedlik sigara paketlerine 20 para. 
2 - 20 adetlik ikiz sıgarası paketiııe 20 pam, 
:r - 11 kuruştan yııkarı satılmakta olan bilumum sıgaralarm 20 

sigar.alık bPher paketine bir kuruş, 
4 - 20 gramlık pipo tütün, en ala tütün ve 25 gramlık tömb{'ki 

ve enfiye paketlerine birer kuruş, 
5 - Puro ve şigarillesların beher adedine bir kuruş, 
6 - 25 sigarayı muhtevi tiryaki ince ve çeşit sıgarası paketlerine 

bir kuruş on para, 
7 - 11 kunıştan aşağı 25 gramlık tatlı sert tütünün beher pake

tine altmış para zam edilmiştir. 
iÇKiLER: 

8 - Şaraplarm beher litre~ine iki kw•uş, 

9 - 15 ve 25 santilitrelik beher şişeye beş kuruş, 
10 - 35 ve 50 santilitrelik beher ~işeye sekiz kuruş, 
11 - 50 santilitreden yukarı hacimdeki beher şişeye 
12 - Viski ve şampanranın behrr şişesine 75 Jmrıış 

mı$tır. 3 4 5 

12 kUl'UŞ, 
zam vapıl 

2020 

lzmir Defterdarhğından: 
Satış )fohammeıı B . 
No. su Lira. Kr.ş 

644 (Birinci Karataş Ruhibab-a , okak 619 ada 6 
(parsel 154 M. M. 4-4 eskt No. Ju arsa 

645 (Birinci Karataş M. RuhibabıL sokak 619 ada 7 
(parsel 166 M. M. 4-5 eski N"o.lu nrsa 

646 (Birinci karat'll.ş 1bişağa sokak 619 ada 8 
(parsel 176 M. M. 56-2 eski N o.lu arsa 

647 (Birinci Karataş lbişağa sokak 619 ada 9 
(parsel l 7!l M. M. 56-3 -eski ~o. lu arsa 

648 (lkincr karantimı mısırlı caddesi 17 45 ada 4 
{parsel 36 M. M. 334 kapu 214 tajlı arsa 

650 (lkinci aziziye ve kadriye lll. 724 No. dördüncli 
(dulhane sokak 1939 ana 5 parsel 52 M.M. 13 
(tajlı hane 

----
:ıo 80 

38 20 

3!5 25 

;J5 80 

~) 00 

250 00 

651 (Karşıyaka Bahariye 1865 J\'o. lu yeni sokak ~l 00 
(180 ada 18 elen müfrez 23 parsel 455, M. M. 16-2 
(tajlı arsa 

652 (Karşıyaka Alaybey 11Iühatpaşa cad. 1675 601> 00 
(No. lu sokak 29 ada 20 parsel 171 M. M. 63 fajlı 
(hanenin 24 hissedıe 12 hisse"i 

653 (Karşıyaka Bahariye 1865 1 'o. sokak 180 87 00 
(ada 18 den müfr~z 21 parsel 435 
(M.M. 31 kapu , 16 tajlı arsa 

654 (Karşıyaka Bahariye 1865 No. sokak 180 ada 87 00 
(18 den müf.I'ez 22 par•el 435 M. M. 31 kapu 
(16-1 tajlı ar. a 

655 (Karşıyaka Bahariye 1849 No. sokak 180 ada [•2 60 

( 18 den müfrez 2& parsel 46:; NL M. 31 kapu 

(16-3 tajlı arsa 

656 (Karşıyaka Bah ... riye J 84\J J\'o. ookak 180 ada 100 80 
(18 den müfrez 24 parseı 504 111. M. 31 kapu 

(52-51 tajlı arsa 
Yukarıda yazılı emvaliıı mülkiyetlerine bidayeten talip zuhur e.me

diğinden 31-5-941 talihinden itibaren 10 gün müddetle temdidt~ bıra -

kılmıştır. lhaleleıi 9-6-941 tarihinde .<aat 14 dediı·. Taliplerin yevmi 

ınezkilrd11 milli emlak müdürlüğünde. müteşekkil satı~ komi,yoııuna 

lllüracaatları ilan olunur. 2Q26 -----------'·-----·----------
İzmir Defterdarh2ından: 

Yenıaen açık arttırmaya çıkarııan ızmır kOrtezı cıahııinde ,;ilin ve 

hazineye ait lmluııaıı UOOO lira beden mulvanımınli homcı. 1200 ıırn be

deli muhaınmiııli Çaırnlburnu dttl.) anları ile 1000 liıa bedeli ıııunam
minli Kırdeniz 1000 lira bedeli nnıhaınmınli Çil azmak ve 200 lira bedeli 
muhamn1ınli eski gediz voli mahallerine temdit müddeti Z>ırfında an -
cak Çakalburnu dalyanı ile Çilazmak voli mahallıne talip zuhur etmiş 
ise de süruıen pey munammen bedelden az oldugu ıçııı haclcıi ıayik 
görülmedıgınclen 24\10 numaralı arttırma ve eksııtme ve ihale ka
nununun 4;~ neti maddesı mucıbince 31-5-!l41 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa koıı uımuştur. 

lstiyenlerın 30-6-941 tanhuıe miısadif pazartesi günü saat 15 de 1z
nü1 defteı·darlığında toplanacak komisyonu mahsustına yüzde 7,5 de
pozito parası yaiırdıkl>ırına dair ınak\)uz veya baııkıı temhıat mektup-

ları ile milracaatları iliın olunur. 2019 --· 
inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 
ı - İdaremiz ihtiyacıııda kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza 

eden 133 kalemde ve tahmini 3.174,619 lira kıymetinde muhtelif nıalze -
menin pazarlık yoliyle mübayeası mukarrer ve son aktedilen husu"i takas 
~sasına müstenit ticaret anlaşması mucibine.: Alnıanyadaıı ela t<ıdariki 

mümkün bulunmaktadır. 
II - Bu malzemenin müfrerlal lisl:<>Riyle ş:ııtnameleri Kabalaşta le

vazım ve mübayeat şube,indeki alım komisyonunda her glin öğleden soıır.'.t 

gör!\lebi!ir. 
III - Taliplerin yüzde yerli bu0uk temiııatla'I'ı ile bidikte bu husus

taki tekliflerini en gec 2/'i-6-941 gününe kadar mezkur komisyona tevdi 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 28 :>O 4 8 4052/1912 

~-----------~-----------Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke-

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Miitehassısı 
Hastnlarını 11,80 dan bire kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaası 

lANADO Uj 

lzmir sicil ticaret memurlueun
dan: 

(Hasan Kaşif Atamgazi ve Mehmet Rifat Akceylan) ticaret unvanı ile 
İzmirde Anafartalar caddesinrle 183 numaralı mağazada boya ve teferrü· 
atı .ile sabun vesair ticaret işleriyle iştigal etmek üzere teşekkül eden işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şirket mukavelenamesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre ~icilin 3031 numara~ıııa kayıt ve teRcil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühür ve F. '!'enik 

tmza.~ı 

7: Mukavele 
Bugün bin dokuz yiiz kırk bir .nlı mayıs ayının yirmi dokuzuncu per

şenbe 29/ 5/ 941 günü .. 
lzmirde birinci belediye caddesinde 72/ 1 numaralı hususi dairede vazi

fe göı-en izmir ikinci noid'i ZEKİ EHİLOGLU, işimin başında iken aşa
ğıda. hüviyetleri yazılı iş sahipleri daireme gelerek tarafımdan resen bir 
mukavelenamenin yazılmasını istediler. KendiJeri)lin kanuni ehliyetleri 
haiz olduklarını gördüm. 
ŞAHİTLER: İzmiı·de Bayraklıda l\Iuradiye caddesinde 88 numarada 

mukim Nevzad Pişmişoğlu ve İzmirde- Karat.aşta 9'eyliil sokağında. 34 nu
maralı evde olur'ın Ahmet oğlu Seyyit Ateşgüne~ . 

Yukarıda i"im ve adresleri rıızılı olup iş .>ahiplerini tanıdıJdarını ve 
şahadete mani halleri bulmımadığıııı söyliyen ve kanuni evs:ıfı ha.iz olan 
şahitlerin tarif ve şehadetleri ile şahıd ve hüviyeterini tesbit ettiğim ... 

İŞ SAHİPLERİ: İzmirde Faikpaşa mahallesinde İncirli mescit (1292) 

inci sokakta 15 sayılı e\'de oturan Ömer oğlu MAHMUT R!FA'l' AKCEY 

LAN ve !zmirde Karantina semtinde komiser dilaver (200) cü sokakta 17 

sayılı evde oturan l\Iahmut oğlu HASAN KAŞİF ATAMGAZİ anlatacak: 

tarı gibi bir mukavelenin yazılmasını istediler. Şöyle ki: 
M. 1. - Şerikler boya ve teferriiatiyle sabun üzerine Vfi! menfaat 

melhuz olan işlerle uğraşmak üzere akti şirket eylemiştlr. 
M. 2. - Sermaye: (19,000) on dokuz bin Tlirk lirası olup şerik Hasan 

Kaşifin (4000) dört bin Türk lirasından ibaret olan sermayesi, mevcu
dat deftel'inde mukayyet ve kıymetleri mukadder olan tesisat ve emva
li ticııresiyle yazedilmiş ve mütebaki (15000) on beş bin Türk lirası da 
diğer şerik Rifal Akceylçn tarafından seıınaye olarak konulmuştur. 

M. 3. - Şirketin nevi kollektif ve unvanı da Akdeniz boya ve sabu ıı 
ticaret evi (Hasan Kaşif Atamgazi ve Mahmut Rifat Ak.ceylan) dır. 

M. 4. - Şirketin merkezi İzmir ve merkezi muamelatı Başturak A
nafartalar caddesinde 183 No. lu mağazadır. • 

M. 5. - Şirketi ilzam eden hususi ve hukuki ukut ve mumelatta, 
şirketin unvanı ile birlikte her ,şerikin münferit imzası ile mut.eberdir 

M. 6. - Hakkı ida·resi şeriklere mevdu olan şirketin maksadına. ela. 
hil olan işlere bütün mesaisini şerikler hasredecek ve haşkaJan ile ayıı i 
\·eya başka nevi işlerle ticaret etnıiyecektir.' 

M. 7. - Şeriklerin şirket akdinden evvelki zamana ait borçları varoa 
diğer şerik mesul değildir. 

lif. 8. - Şerikler, ihtjyacatına mukabil her ayda azami (125) yüz 

yirmi beşer Jiı·a alabilecek ve kiir tevziinde hisselerine mahoup oluna -
caktır. 

}!. 9. - Şirketin işlerinde eseri kazıL olarak hastalanan şerik, şfrke
tin masrafı ile tedavi olunacak ve hukukuna halel gelmiyecektir. Ayni 
zamanda a:ıkerliğe davet rnkuu halinde asker olmıyan şerik, şirketin iş. 
1erini mukav~le ahk.ilını <lairesinde tedvir ve ifa eyliyecek ve asker olan 
~erik te avtlete değiıı dilediğine temsil saliihiyeti verecektir. 

,;ı. 10 - Şirket dernm ederken vefat vukuunda müteveffanın vereııe 
siyıe şirket devam edebilir. 

)!. 11. - Her sene ııiha;etiııde yapılııcak planço mucibince kiır ve 
nıe.l huz zararl~r yarı yaııya tevzi olunacak ve şerikler her a.1· aldıkları 

ucr ~t miktarını kar hisselerine mııhsupeyl<:dikten ~onı-a artan safi kazanç
ları 8ernıay eıerıne. zarn ve ııave olunacaktır. 

.li. 12. - llu mukııvetenın ıııi\ddeti 1 haziran Hl-!1 tarihinden fülıa
re ıı oe~ . ..; ene iç ı ıı ıntıL\!lJ'lrd ~ ı" J1tı müddetin hit.nınından üç ay ~vvel tasfiye 

1~111i kabuı ednı\' Ul~uı ~L:l" . .Kıt.:rı.:.ı..: .-;ırı ... ctın ıa:-;ııye::,-;.ı kai·ar1aşrn11dıg1 takd!r

cıe ayııı :;eraitle ctnha b{,~ .,ene ,çnı uernm etmesı me~ruttur. t:lu mudetten ev 
;eı aııırnrnı rrıuKa\·eıeyt muıwııı harek<!lle şıı ·heli fesheden ~"rih tam -
Iıııdaıı uıger şerıırnı zaranrıa muhauıl 3Ul!O (beş bin) lira mal<tu mzmınat 
verılecektır. 

Yazılan mukaYclc.1·i şulıiıleı yanında keııdilcl'iııe okudum ve mundere
catıııı anlattım Keııcıılenııın btedıklcri gıbi yazıldığıııı ve başka bir diye
cekleri olmadığını •öylemcleri üzerin;; resen taıızım ettiğim vesıkayı hepi
mız imza ,,ttık \c ınühılı:leclık. Hin dokuz yüz !<ırk bıı· yılı mayıs ayının 

y ırıni dokuzuııcu per~eııbe günü .. 2\l 5 · ~)41. 

z.s. 
Akiller; lmzaları. Şahitler; imzaları. 
::\oter: Hesnıi mührü ve imzası. 
Umumi No. 4lliJ Husu"i No. :)/ ;\4 

işbu mukavelename Huretiııin dairede ,aklı aslına uygun olcluguırn tas 
dik ederim. Bin dokuz yliz kırk bil' yılı mayıs ııyuıııı yirmi dokuzuncu per 
şenbe'giinli . 29/ 5 941 

İzmir ikinci Noteri 
R€•mi mühür ve Z. Ehiloğlu 

İmzası 
30 kuruşluk damga pulu 

lzmir defterdarheından: 
1 - Gündelik gayri safi kazançları üzerinden vergiye tabi gerek 

sevym· surette iş yapan mükellefler ve gerekse hamamlar ve fırınlar 
il; gayri "afi iradı 2000 lirayı geçmiyeıı mahallerde san'a:t ve ticaret 
yapanlar nezdinde çahşan müstahdemler için kame almak müddeti, 
bunlardan öteden beıi işlerine devam edenler hakkında 1 haziran 941 
den 30 haziran 941 akşamına kadar otuz gün ve yeniden işe başlı -
yan laı hakkında da işe başladıktan günden itibaren 15 gündür. 

2 - Kanun, kame almak mecburiyetini bu mükelleflerin keııdilerL
ne tahmil ~tmiş ise de yukarıda zikredilen maha'llerde san'at ve ticaret 
yapanllı.rdan karnesiz miistahdcm çalıştıranlar için üç mi.sil cezalı ver
gi alınması gibi mühim cezai müeyyideyi de muhtevi bulunmıış oldu -
ğundan vaktinde kame alınması keyfiyeti bu gibi müstahdemleri ça
lıştıranları ela bilhassa alakadar etrnektediıı. 

ikinci Beyler aok&iı l'lo. ( 80) 

H.atalarını her sün ö~ı·.J~n .oıır• 
kôlll •e te<!a'ri .,ıJew. 

va. ıını da kıı bu 1 Pde,.r.U:;:;mİİİİİÜİİİ;i j ·- . ·--Halia Zeytnnyağınd'!'n mamul 

3 - Ka!'ııe almak için mürııc-aatta bulunanların kanuni müddeti 
g<ıçiı·ip geçirmedikleri anlaşılmak Uzere (işlerine öteden beli devam 
edenler ile yeniden işe ba~lıyanlar hakkında başka başka hükümler 
cari olması itibal'iyle) k-arne veı~Jmezden evvel tahkikat icrası zaruri 
olduğundan bu tahkikatın vaktinde yapılmasına imkan verilmek ve ay
ni zamanda izdiham sebebiyle karne alınmaması mahzurunu önlemek 
üzere yuk11rıda biı·inci maddede zikrolunan bilumum seyyar mlikellef
lerle iradı ne olursa olsLın hamam ve fırınlarda ve gayri safi iradı 2000 
lirayı geçmiyen mahallerde san'at ve ticaret yapan kimseler yanında 
çalışan m!lstahdemlerin şimdiden bağlı bulundukları maliye şubelerine 
müracaat ed-erek karnelerini almaları icap ettiği illin olunur. 2088 

---Kiralık Ev,--.., 
Güzelyalı Nuri bey sokağı ( 54 üncü 

so~) 6 numarada konforlu ve gü-

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

nıanzaıralı ev kiralıktır. Her gün 1 38 
,,.,;;i;,.led_e.,n.e .. vv.e .. ı .. a:,,;yn_l,.e .. v,..e .. m,.ü.·r.a.,ca.a .. t ... -•~ 

Kuruştur -

11;;.·;;··ı;~~·;~;···::t;i;iiii···ıi~~i;;J 
::. JJO~······ •••• ................ H • ... , H • .............. t "''"'''H•l•l•H•tlt•t .. llHlll• UH 1111 •il U • • t 1 U•t • • •t •n: 

lmnir l..e•azım Amirliği Sahn Alma Komiqonuııdan ı 
Miktarı 

4000 Kilo 
4000 Kilo 
4000 Kilo 

Kesilmiş sığır eti 
Taze fasulye 
Taze kabak 

1500 Kilo Taze soğan 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı bir kalem sığır etiyle üç kalem seb

ze ayrı ayrı pazarlılka satın alınacaktır. 
Taliplerin 5-Haz- 941 perşenbe günü saat on beşte kışlada izmfr le

vazım 'll.mirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
ı - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 

M. il!. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şu·be
lt'rine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
te.sekkUller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti :\ sene olup, bu müddet içinde okurlara ll(Yda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa. göre 20 lir:ı. asli maaş
daıı ba~amak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olac:ıktır. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrlsata başlıyacakfar. 
7 - Okuhı kayıt ve kabul ~artları şunlardır: 
a - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

luıınıak. 
b - Sıhhati yerjnde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurıın yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yııkJı.rı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

tevsik ettir>lerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunıın taRrlikli bir sureti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşanaıılarla loo
ca~ı ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir mlisbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi 'sebebler dışuıda okulu kendiliğinden terk.ettiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sı.hlıi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
verecektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olnıı okur, okula imtihansız olarak lıııbul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakuun muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde otura.ular bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiylc evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lüğüue gönderileceklerdir. 
lO - l\füracaatların Ağustos 1941 niheyetine kadar sona erdirilmesi 

lazınıdır. · 
11 -- Okuriarın bDtıl edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

nıakumi:ır tarafından kendilerine bildirilecektir. 
l:l - K:ıbul ediı<~klerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ''e 

okulda tekl'ar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
leriu memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol parııları kendilerine 
ail olacaktır. 

A;ıkam ll!etkez Ha.stalıa:M8i B04 TaCıöi 
ve Okul Müdürü AUıall 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 za 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 i Hl 18 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 18 16 19 
22 25 28 30 Ağustos 941 (1804) 

Memur ahnacak 
/!/:,TL!:-T DEMIRYOLLARINDAN: 

1 - Devlet Demiryolları iStasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 
nıüs-abaka il~ orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
alınacaktır. , 

2 - Müsabakada kazananlaııa 60 lira ücret verilecektir. 
3 - :\Iüsabaka imtihanı 16.6.941 tarihinde sa-at 14 de Haydarpaşa, 

Ankarn, Balıke,ir, Kayseri, Malatya, Adana , Afyon, İzmir, s;rkeci 
ive Erzurum işletme merkezlerinde ve Sivas, Eskişehir cer atel~·elerinde 
tyapılac.aktır . .i\Hiıv.ıcaatlar bu işletme ve atelye müdürlilkleı~ ve istas-
yon şefliklerince kabul olunur. 

4 - )Iüsabakaya i•tirak şeraiti şunlardır. 
J - Türk olmak. 
2 - Ecnebi bir kimse ilı evli olmamak 
3 - 18 yaşmı bititıni~ ve 30 u ge~memiş olmnk -30 ~aş dahil-
4. - Askerliğini y:ıpmıı< v~ya -askerliğini yapmaoınn en az bir sene 

zaman kalmış olmak. 
5 - Müsabakada muvaffak olanların bilahare idare doktorları t:ı

rafından y<ıpı 1 acak muayeııecle sıhhi durumları demir yol i~lerinde va. 
zife görmiye elverişli bulunmak. 

6 - :Müracaat sitidalarına bağlanacak ve:ıikalar şunlardır, 
Nüfus clizclanı, diploma veya tasdikn;ıme, askerlil: veaikası poJi.,ten 

tasdikli iyi huy kağıdı, çiçek H~ıHı kfığıdı. eYI; olanl:ırın evlenme cüz -
danı, 6 adet veqikalık fowgraf. 

7 - Daha fazla malümat Hlmak i,f iyenlerin i~letme ınüdüt liilderine 
vey>a istRRyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstidal'ar en az l4-6-ll41 l(ünü saat 12 ye kadar k:ıbuj olunur. 
2 4 6 9 11 (2849-1910) 

~~D~vletj lin~anları işletme umum 
M. lzmir şubesi müdürlü.Eründen 

Deniz işlerinde kullanılmak üzere 20 ile 55 yaş arasında ve a~ker
likle ilişi(ri olmıyanlardan işçi alınacaktır. 

İstiyenlerin devlet Jimanlan işletme umum müdürlüğü İzmir ~ubesi 
işletme servisine müracaatları. 3 4 5 2-012 




