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Nülı11•ı her gerde S laıraflıu 
Cumart · TELGRAF: ANA.DOLU- izMIR 

esı TELEFON: 2778 
1 ADRES: ikinci Be7ler lokatmda 

Şubat ANADOLU sasetMi idarehaneai 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Muhtekirler çoğahyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Fiat murakabe komis

yonu, önümüzdeki Pazart.esi gOnO toplanacaktır. O 
gün yilz elli ihtikar hadiseıinln tetkik olunaeatı söy
li!niyor. 

Nqndibniyen J'&Zılar seri nriimea•---------------------------------------
GGnü seçmiı nüshalar 21 lmraıtm. Hergün sabahlstn lzmir) de çıkar sivasi gazetedir. 

Metaksas, üyük me. A~KERi vAzivEr 
r~ sim e gömüldü 

Franaıtda 
40 ldtiJik birlik 

komitesi 

Bingazi de ya
kında düşecek 

Yunanlılar Avlonya li
manına 15 kilometrede 

lnııiliz aiır toplan 

ltalyanlar 

Tepedeleni de 
boplttılar mı? 

Bozguncular kolu 
varmış 

Mareşal Peteni 
tenkid ediyor 

Vunanlllar 

Yeni mevzilerle 
200 esir aldılar 

Alman propagandası 
baıl.adı 

Fransayı besle
meyiniz, diyor 



-- Sahife 2 - (AftADOtU) 1 /ŞUBAT /941 / CUMARTESİ 

RADYO GAZE _.,. h ma için ticaret mü 

Tü .. ün Satışı 31 mi~yon 332 
kiloyu buldu rına 

.. 312 
~erli 

teve Ü lüle
yo <lamaları _____ ,,_,.,......, ____ ...... __________ ..... ______________ .,.. __________ __ 

TESİNDEX: Yardım layihası afta zakerelerine ge-
lngilt~reyc ya- iç;nde çıkacak çilcliği bildirilmek 

pılacak yar~lı_m tedir. Ayl'ıca ba-
ihracat mahsulleri tevzi listesi de- Bir kısminın yoklama tarihleri de 

projesi, ınedısrn lık avı içiıı de bir 
hariciye enci.ime- anlaşma yapıl-
ninden çıkmıştır. Vişide Alman mıştır. Bu mi.iza-
Reisicumhura bir kereler şunu fo-
çok satahiy~tler • k• barüz ettiriyor ki, 
verilmiştir. Me- tazyı 1 Amerikanın Jct-
busan harıciyc ponyaya th:[ıretı 
c ncümeni, bazı -emteası sevki içini 
tahdidler ,. d ta- yaptığı tahdidat 
diller yapmışsa da ita/yadaki kargaşalık-' sebebiyle japon-
Vaşingtondan ge- l B [ . f d ya, iktısadi saha
len haberler, hü- ar, U garlS an Q Va- da Sovyetlere yak 
kumetin, lngilte- ziyet ve Rusya- Tapon- la~mak istcmek-
reye yardım hu- J• tedir. Eskiden 
,'tı:mnda vakit ya iklısadi anlaşması Him\igtandan ve-
l:ayhetmemek için sair yerlerden al-

eiştirildi. Pirinç zeriyatı 
yapmak istiyenler. var 

Mıntaka dahilinde !atılan tütün ıniktarı 31 milyon kiloya yaklaşmış
tır. Bu seneki rekolteden pek az tütün kalmıştır. Bunların da pek kısa 
bir zamande tamamen satın alınacağı tabiid'r. Bu sene rekoltesinden 
mÜ$tahsiI elinde 1 iç tütün lcalmıyacağı artık bu suretle tahakkuk et
miş bulunmaktadır. 

... .. .. 
Ankarada Ticaret Vekaletiyle temaslar yapmakta olan şehrimiz ih-

racat ve idha!atçılar birlikleri umumi katibi B. Atıf inan, dün akşam 
İstanbula geçmişb'r. Üzüm, incir ve ;;:eytinyağı satışları için İstanbulda 
da bazı temadar yapıp sehrim1ze dönecektir. ihracat mahsullerimizin 
toplu satışları için hazırlanmış olan tev:zi talimatnamesinde bazı deği
şildikler yapılması muvafık göı·ülmii§tÜr. 

l:ıu tadiller üzerindl.! durmıyacağını clığı malları Sov~·etlerden alabilecek
bildirmektedir. Hariciye encümeni. 8 tir. İngiliz - Amerikan işbirliği, Arne
muhalife karşı projeyi 17 re~e, yani rikan fkarrnmuıniyesinin japonyaya 
iki sülüs ekseriyetle tasvip etmiştir. aleyhtar o!ması, japonların ~a üçlU .. *. 
Pazartesi günü kongreye Yerileceğine p~k~a da.hıl buluıı~ıası hasebıyle '.ıul Vilayet dahilinde p'rinç zer'iyatı yapmak iç1n bazı kimseler vilaye-
göre layihanm, önümüzdeki. haf~ haclıse dıkkate deger. te müracaatla müsaade istemişlerdi. ViJayet çeltik komisyonu pazar-
içinde m.oclisten geçeceği tahmm edıl- İııyiltere - Dominyuııfrıı : lesi günü ph·inç zer'iyatı yapmak istiyenlerin arazi vaziyeti hakk.ında-
mektedir. . . lngilterenin <lominyonlariyle müıı.h- ki raporlarını ve krokilerini tetkik edecektir. Komisyonun vereceği ka-

Vişide Almmı tazyıkt: .-;ebatı gi.in geçtikç"' ilerlcmekt.dır. 
k ra.r, Ziraat Vekalet,-nin tasdikinden sonra muteber olac.aktır. 

Vişi hükumeti üzerine Alma!ı taz- 1 Dom in~ onlarda yeni. fabrik~laı-
1
uru- ~--------------------------- __ _ 

yikinin gittikçe artmakta olclugu ge-

1 

Juyor. Bunun sebebı , domınyoı;ıarın Ç k" "i .. d I 
len haberderden anlaşıl.maktadır. Pa- İngiliz adalarına nazaran emnı~·~:~e e .. rge l e tnuca e e 
riste Alman m_u~·ak~b:sı al.tında. çık:..ı.ı~ 1 olmas!.dı.r. Buralard~ bul~nan l~va:~·

1~ hazırlı lan 
gazetelerde Vı~ı hukumetıne ~ıddetlı ve muhımmat fahrıkalaıı. t~~l.ke::..z 
taarruzlar yapılmaktadır. Bunlar .La- c.e faaliyefürine devam edebılırler. Bayındır ziı·aat muallimi B. Nihad Izn1irde 40 randevu evi 
\al - Peten ihtilafın_~lan sonra. ~esılen Dominyonlar bir kısmı, muhar.elY~ 'l'üıeli ıle Seferihit.;ar ziraat muallimi 
.Alnı:m - Fransız muzakerelerı_nın ba- sahalarına çok uzaktır. Bu.ralar<laMı B. Muhiddin Dil'ilten becayis ed:Imiş- ka pahldı 
ıış~ada~ .• ~nra tekrar lıaşladıgını yaz fabrikalarda her .~i.i.rli'. sila.h, c;~rı.anc brdir. Karnbunın ziraat muallimi B. Kıırşıyakacla iki randevu evi :za-
mapkta~ln J,u · t 1 .· 1 ... r ... lın kabı·n.,,·e ve harp malzemesı ımal eclılec.eK · :\luammer Tanger, çekirge ve mah"ul intaca kapatılmıştır. 1940 yılmda 

arıs gnze e eı ı, ...... ,.. ~ -r· r t d 12000 tona kadar çe- · ı 
g·rmo·ı'nd" 1 rar lmektedirler vişi t lil( ~san a k ' 1 ' . ~ ha..;laJıklnride mücadele işlerinde ça- İzmir ve Karşıyakada kapatı an ran-

1 -~ \,. • • ljk gemıler vapaca t.ersane er ll1 h e- 1 .. . . k t 1\1 l . . . 40 .. r 

Bir yılda 

ğişmiştir, alakadarlaı· okusunlar 
• Yabancı askerlik şubesinden: 

1 - 337 doğumluların ilk yoklamaları rle 332 (dahil) 324 doğum
lular (dahil) ihtiyat ve ruhsatlı erlerin yoklamaları 18 Nisan cuma 
gününden sonraya bırakıldığından 18 Şubat 941 pazartesi gününe ka
dar şubeye müracaat edilmemesi. 

2 - 323 doğumlu ve aşağı doğumlular evvelki ilau veçhile şubeye 
gününde gelmeleri ilan olunur. 
Doğum Yoklama edileceği gün ve saatı 

323 - 21-24-25 Şubat Salı, çarsanba, p. rşenbe 
322 - 26-27-28 Şubat çarşanba, perşen!>e, cuma 
321 - 3- 4- 5 Mart pazartesi, salı, ça1 ~anba 
320 6- -7-10 Mart p erşenbe, cuma, pazart.esi 
319 ~ 11-12-13 Marl Salı, çarşanba, perşenbe 

318 - 14-17-18 Mart Cuma, pazartesi1 salı 

317 - 19.20-21 Mart çarş~nba, peı-şenbe, cuma 
316 - 24-25-26 Mart pazartes:, spJ·, çarşanba 
315 - 27-28-31 Mart perşenbe, cuma, pazartesi 
314 - 1- 2- 3 Nisan Salı, çarşanba, perşenbe 
313 - 4- 7- 8 Nisan cuma, pazartesi, salı 
312 9-10-11 Nisan çarşanba, pcrşenbe, cuma 
332 - 14-15-16 Nisan pazarteni , ~alı, çarşanba 

331 - 17-18-21 Nisan perşenbe, cuma, pazartesi 
330 -- 22-24-25 Nisan rnh, oerşE"nbe, cuma 
329 - 28-29-30 Nisan pazartesi, sah, çar;anba 
328 - 2- 5- 6 l'.1ayıs cuma, pazartesi, snlı 

327 - 7- 8- 9 Mayıs çarşanba, r. rşenbe, cuma 
326 - 12-13-14 Mayıs pazartesi, rnlı, çarşanba 
325 - 15-16-19 Mayıs per§enbe, cuma, pazartesi 
324 - 20-21-22 Mayıs salı, çarşanba, perş nbe 

saat 
saat 
saat 
saat 
saat 
saat 
saat 
saat 
;.;aat 
saat 
saat 
saat 
saat 
saat 
:;ant 
saat 
saat 
saat 
saat 
saat 
:.aat 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 hükumet'm~ de bazı unsurlarm kabi- . k d .. • l\·I h· kk kt . k' kı~ı-ı bir lışma < uzere muvaı< a en ı enemcm e tleı; u evlerinın mıktarı ;.nnec ır. 

. t dılme t€ ıı. u ,ı a ır ı ~ 'f . k . Ç k' h l B 1 1 . 1 . hk mev" ve 
neden çekil n":sin· ı~rarlba ta

1 
v~ıye e - zamanda dominyonlar şimdikine naza vazıke g1okr~cet·ktır: . e ı1rg:} zu ubru.n

1 
La un .arııı :-:a 111~ .erı m

1
a e ·, ·~1 k. - F• k b 

m kte. fakat bunun Se ep erı Ve 1 şa- ran daha çok sanai!eşmiş olacak. bu mel' eze 0 1 e 111::;1yen Cl' \':! Pi rnz rilmış, muhteJıf ceza ara m,ı l Um ıat mura a e 
hıslar tasr!h olu.mnamakta?ır. Ya.!1ız da İngil "renin harp kudretini arttın.ı- müı~adele memuru derhal icap etlen olmuştur. 

ZABITADA 

Lavalı, Flandemn atlattıgına gore kt verlere gönderilecektir. • } • Eve taarruz: 
çekilm~ i iazırn gelenin Flanden oldu- ca ır. • - - M hk" . tl ,. ış erı Bahı ibal,>a parkı üzerinde sabıka-
ğu anlaşılmaktadır. a umıye el lılarclan balıkçı Yaşar, B. Rağılıııı 

Aimanyadan V.şiye şiddetli bir ih- Dı·kı·ıı· Ber2"ama Kasaplık hay- k 1 ·~ evine giderek bıçakLı kapuya taarruı - für çocug-u sandala alaı·a zora ıg- 'V. • b" Ü ··d"' }'"" ·~· 1 b t kt d tar geldig-i de bildirilmektedir. Kolom t ı enı ır . mu ur uge ettıgınc en za ı aca aranma - a H'. 
fal eden Hüseyin, Mehmecl ve Arap A- K k biva radvosuna göre Almanyanın, 1 •• } • d } k ·ı kt" ız açırma: 

• d. h·ı· 1 . , d J .roy eflll e van ge ece linin Ağircczada muhakemesi sona ven ece ır G·,ıv.il"r caddesinde İbrahim og-rlu Fransa a ı ı iş erın • Karışma ıgı, :.., ,, 
fak::ıt 'aziyctin tetkik cdilcliği, Fran- t•rmiş, bunlardan Hüseyin 10 sene. 11 Vfün··el fiat murakabe teşkilatımı Şakir; ~ıç s<•ııeclen beri seviştiğini l'IÖ.:·-
ı::anın mukacld •ratının Lavalın kab:ı. :-ıv Mehmecl ve Arap Ali onar sene, al- uı,·in ~dilen retli memure.lan üçü gel- ]ediği l:mıail kızı 17 yaşında Hayrı· 
ney• alınıp alınmamasına bağlı oldu- Yeni köyler kuru· uyo~·. o t"'kdirde et fiatlerinin t;~~l' ay müclcletle hapRe mahkum eclil- mişti. Haber ·alclığmnza göre y~Jrnıda .\'L'.\'İ kac:ırdığından tululmuştuı· 
ğu b:ldirilmiştir. Bir taraft:ın Fran- J •• • '.... ınişlerdir. lzmir fi at murakabe şefi de tayin e- Tehdid: 
-.anın dahili işlerine karışmayacağını Dün zelzele oldu (! uşm - sı ıazun * Kemalpa~anm D~re köyünde Jıfr dilccektir. All~Cil'fl.da:ı aldığımıAz .h:~- , Damlacık mevkiin.Cie Hasan oğlu 
b~ldi:en Almanya. diğer ta~~ftan 

1 
ka- Büyük zelzeled•'tı tamamen yıkılan Vfüt.j t ıslah hayvanat l:om:syomı, kızı kaçıran Ye kil'leten İbrahim oğlu hel'l •re göre şınıdı tıcaret velrn.letı ıç .\1chmccl; ev me~eıe~ınden Haqnn kı-

b~ne\e Lavalın alınmn:smı ı. teme <te- Dikilinin Kabakum ve nerganMıuıı dün öğledl:n sonra \ ilayette 'al! mu- :.\Iustafa Çelik Ağırcezada iki ~ene, ticaret umuPı .miiclürlüğü tarafmclan 1 zı Hafiz.! ve kızı Fatmayı tehdid et· 
dıt. Ovacık köyleri yerine yrni köyler Jn. :ıvinı n. Ekrem Çetin~ayaııın ~-ei:.;1i- iki ay ağır hapse mahkum olınuş~ur. idare <>ılilınckte olan fiat murakab' tiğiııden ;rakalanmı~tır. 

ltalyadn /Cl, qa nlıkllll': şa.qı faaliyetine devam .eclilm~k~diı· .. gindc tcıpla::ımış, vcte:ıner ".: zwaat- ı t.!şkilatı, yeni ihtla ed;ıecek iaşe mü::ı-
Şimali ftalJada bazı karışıklıklar Geçenki yağmurlarJan bu eYlerı.1 ılı- çılardan murckkep bır encum~n ta- t::~ ~ ~ ~~ .SS\ te:-;;Hrlığına m erbut bir fiat murnka l>e 

çıktığı hakkında gelen bazı haberler: vnrlarından bir kısmı yıkılmıştı. Şim- ı_:afından ?azırlanan beş senelı k .. ~ı - E.....;jı Q U ,--::;J; (.gJ umum 1nücliirlüğüne cl.evroluııacakiır. 
İtalyan resmi makamları tarafıııdun di inşaatın ::;üratle ikmaline çalışılmak- gır nec;lınm ı'-llahı programını mıızn- ---0---

tekzip edilmişti. Fakat son günlerde tadır. Bu evleri hareketzede h"Öylül.er kere etmiştir. OZOMı GELENLER GİDENLER ~ · 
:\lilano valisi :\Iassiyoninin vekalet cm için kızılay kurumu inşa '2ttirnıekte- • 

5 
' İ BUGÜNKÜ PROGRAM 

l·ı·ııe alınması, -v.·erine Torino valbi Ti- <l'.ı·. Ru iki kazamız. vakında birer mo- K. !. K.. • Part~ müfet~işi, ~~anbul .. mebusu . 8.00 pro.g.rı:am. 8.~~{. ajans haberle-
• J Bergama ve Dikili kazalaı ında ko- n (' 1 B ht Gokıer dun '"ab·1h 8 18 k II f f ı ( 1 ) yengonun ta' in <ıdilmcsi hakkında d- <lern kö.v kazanmıs olacaktır. Çuval .. ,. .ıa ıµ a ıy::ır '' ' rı. , muzı : a ı parça ar P · · 

- J 1 yunlarıla çıkan çiçek hastalığı, ah - Ankaraya harefoet etmiş, Denizli me- 8.45/ !l,OO ev lrnclını, 13,30 pl'ogrant· 
iman haberler, l\li!anoda karışıklık ar Yeııı· lıiı· zelzele: ·· ı 1 t ll · 1 · · l · ·d o 

h l ıınn mut'fü e e ec Hr erı saJ·esınc c 606 İnhisar iclıı. 12 ıs lıusu H. Fahri Akç.akoea Denizlı' en, 1.:~,:m müzik: Türkçe plaklar, 1:3,;J \ukubulduğu hakkındaki €Ski a >€!'- r,;,,,,elkı' O'l·1· 11 s,·ı,·ıt 17 ı·addeleriııdt.> taman1eıı c1ııı·nıustııı·. Bıı sel)ı:ınle b,·t- · 1 k t• ··r tt' · h ·ı k 
ı·, "' - • · - ?22 ı., f b 31 50 'll 50 .\luğ a nıınla ·ası par ı mu e ısı ve njam; <ıborleri, H,05 mi.izı c Tür çe !eri teyid eder mahiy.ı>tteclir ı -· ct h. · d "ki sani.)" zı ,.erlerde mevzu kordonlar kaldı- "" <,sna an. ' ~ ) ' · - · ıegırmen ere na ıyesın e ı · ~ J r.: 9 H ~I 1 20 75 20 7,5 Mardin mebusu Dr. Ali Rıza Lev.:!ııt plaklar programının devamı. H,2l 

Bulgıu-istcwcla ııoziyct: c'evam den orta şidde1te bir zehele r lmağ«ı başlamıştır. ~· 1 Ş.· Be~~~~~~ 1 

15 18 . ve sıhhat ve içtimai muavenet müfet- müzik: Riyaseticıımhur baıı<lo:-ııı 
lJiğer taraftan Bulgaristanda bazı olmuştur. Ha:-ıar yoktur. Afyon ye Konya lıavalisind.en şch- !i2 l\tuhaı·ı .. em K. 17 17 5o ti-:i Dr. Süleyman Ankam<lan, Soma (Şef: ih::ıan Künçcr), 15,00 müzik: 

mebusların hükumete bir fatizah tak- ---o....--- ı·iıniz ka~aplık 1 ayvan getirilmeğe 50 Abdullah F. 12 50 12 50 kaymakamı n. Necmedc.in l\fanis:ıdan ·Operetler (pi.), 15,80 müzik: Kcfnseı' 
riri verecekleri Ye Bulgaristan istik- GU" MRU" K MUAMELELERi baş anm1sıtır. Yakında Bergama Ye M 6 ,..0 2- ~ehrimize gclmişlerdfr. (Ankara clevbt konser\'atuaırındall 
ıaı ve hürri.}etinin muhafazası için ~ Dikili kazalarından da koyun g _ti_ I ~:~ r· :~~c~cü ~3 ~o ~~ 50 KOYUN HIRSIZLARI naklen), 18,00 program, 18>03 nıii-
ne gibi tedbirler alındı&rını, kral Ilo- Her h ngi bir giimrük idaresinde rilmeğ> bn<ı'an caktı·. Bu "urctle et I 4 P. K1:1rk 28 50 2g 30 zik: R:ı.dvo caz orkestrası (İbrah;rıı 
ri~in Berstesgadeııde Hitlerle, Aıneri- kontrolü ve ihraç muamele::;i ikmal fiatlerinin J/r miktar clüşme-i nrnh- _. __ Dikili kazası dahilinde sürü .:-ahilıi Özgür idare!'inde), 18,40 müzik: Mıı· 
kan alba) ı Donavanla Sofyada neler cdılen \ .! ecnebi memleketlere sev - temel görülmektedir. 110 ~ Ali oğlu Süleyman Yerli, }fohrned R~; r:q lı s~ızlardan saz eserleri, 19,00 ko· 
görüştiiğü hakkında malılmat is tiye- kedi imek üzere ihracat beyanname- 226306 1 2 şad, 1\lehmccl Akkaya, Yusuf Evıl.!n nu~nıa (Günün meseleleri), 19,15 mü· 
cekl-eri haberleri, Bulgari::;tanda nılh s yle diğer bit· gümı üğe gönderilen ve Şahin kahyanın 14 Laş koyunları- z:k: Halk türküleri, 19,30 ajans ha· 
lehine bir tezahür telfı.kki edilmekte- malların, ihraç muamelesinin birinci Şehir işleri 227410 112 nın ve arkadaşı Necati Dönerta~ ta- herleri, 19,45 müzik: Büyük fasıl he-
dir. !•manda yapılması dolayısiyle ikinci raflarından çalınarak geceleyin ucuz yeti, 20,15 radyo gazetesi, 20,45 mi.i· 

GeGenlerde Yugoısla\ vada bulur.an limanda yeniden bir kontrol vesikası No. fiatk Mehmed Kocabaş, Kiyazi Amk zik: Karışık şarkılar, 21,15 konuşmı1 
€~ki Bulgar partileri liderlerinin neş- aranmadan malın ihracına müsaade B l d' d"" f 7 16 ve Hasan Miş.eliye satıldığı tcııbit celil- (Bibliografya), 21,30 müzik: Radyo 
rettikleri bir beyannamede de Bulga- edilme:-;i Ticaret Vekaletince muva- e e ıye re1s1 un te • 8 20 miştir. Suçlular tutulmuştur. ~alon orkestra::ıı (Violonist Necip Aş· 
ristanın sulha ve hakiki bitarnflığa fık görülmüştür. Bu hususta ayrıca tişler yaptı 9 25 50 Fakirle"'e körn Ür k.ın idare:-;inde), 22,30 ~j~ns haberle· 
sadık kalması istenmişti. Gümrük ve inhis,ı.rlar Vekaletinden 10 31 < 1 rı, 22,50 konuşma (İngılızce - yalnıı 

Diğer taraftan şarkta Sovyetlel'L! şehrimizdeki gümrük teşkilatına da Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün I Az mal var Havaların soğumaRı sebebiyle be- losa dalga postasiyle), 22,50 dans mü· 
japonlar aasıncb devamlı bir <rnlaş- eıniı gelmiştir. mühendislerle birlikte yukarı mahal-1 11 Yok lediye, kendi mm takaları vasıtasiyle ziği (pi.), (saat 23,10 a kadar yalıııı 
ji•- ' &&• ı• m Ej lelerdeki kanalizasyon inşaatını tetkik lNCfRı yoksul halka odun kömürü tevzi etme- uzun dalga postasiyle), 23,25 / 23,80 

.otmı'ş ''e cıımhuı·ivet korıılug~unun ha· li·e lıaslamıştır. varınki program ve kapanı~. TELEFON :36-46 Bu cuma günü matinelerden itibaren TELEFON :36-45 " · • K 5 K S "' · • J 
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En güzel aşk filimlerinin bü}'ük yıldızı, esrarengiz tebeaaümlü 

MİREILLE BALlNiN RA YMOND ROULEAU 
ile yarattığı AŞK ve İHTiRAS filmi 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

1 - AŞKIN ZAFERİ 

him miktarda çam vesair ağaç fi<laıı-ı Çuval 
!arı dikilmiştir. ---

Beledivıe daimi encümeni de toplan- 95 s. Gomel 9 50 1.!4 Istiyenler bu hafta soluğu YENi. 
mış, ima~ sahasındaki ara sokakların- 50 A. H. Albay. 10 50 " S 
dan bir kısmının beton ve asfalt ola- 24 F. Soydan 7 75 7 7·5 inemada almalıdırlar. 
rak inşasını kararlaştırmıştır. l;; lzzi v• A. F. 11 11 ;;:,.~i HAYDUT YAMAKLAR! rlr~~{;fofo) 

Doğum 126191 

Lucı.EN BAROUX -~~TTİ STOKFELDİN İş bankası arlrndaşlarımızdan Sey-1126378 
fecldin Erkutun rlün gece bir oğlu dün- ze11 tı'nlfoiiı 

G•• •• • S Dehşet ınenbaı 
orunmıyen ır ilk defa 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

1 
Y.aya gelmi~ v~ J:avrnyn Mehnıed Tev- 'j 58-100 kilo 42 50 4:{ 

1 
2 NEŞELİ SAHA fık adı verılrnıştır. ZAHI 

• .. Mehmecl Tevfik Erkuta ::;ıhhat vel RE: 
MATİNELER: 2-5-8,15 Cumartesi ve pazar 12,30 <la ilave aeans uzu~ ömür}er diler ana ve babasını 

1
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0 
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1 
k K . .S. K. 5· 

tcbrık ederız. -> a } ll pamu · 60 71 

Elv YENi FOK,5' JURNAL 
................................... , ••••••••• 11 .................. , ............................................... , 

Seanslar: 11,30-2,30--5,45 -9 da Cumartesi, Pazar saat 10 deı 
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?dikrnı ~vazım Amirlifi Satın Alma Kom:syonundan: ----2500 kilo 
2000 

toz Reker 
kiıo Kuru • oğan 

ıooo kilo lrmik 
•4oo0 k ilo kuru fa uh·e 
2500 T • ı\:ilo Sabun 
40oo kilo Bulgur -------ı - y k . . u nrıda cm· ve m ktarı yazılı altı kalem muhtelif erzak ayrı 

2 
ayrı pazarl kı. c:atın alınacaktır. 

- P, z, rlık 3 9ubat 911 paznrt si günü ı.:nat on beş buçukta kış
lada izmir levazım amirliği atın alma komisyonunda \ apıla
caktır. 

3 
- İste.kliler numuneleı iyle birlikte belli giin ve natte komisyona 

--.. nıüracaatları. 
fa.: • 
1 ~r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Canakkal birlıkleri için açık eksiltme ile üç gözlü b:r adet 
2 furun inşan ettirilecektir. 

3 - ~Iuhammen bedeli - 17063 - lira 50 kuı uştur. 
4 - 1uvakkat teminatı - 1279 _ Jıra 90 kuruştur. 

- 1hale i 3 2 9Jl pnzartesi günii saat llde Çanakkale l\l<;t. l\Iv. 
ü _ sntın alma komiı:ı.) onunda yaı :lncaktır. 

lh_nle kanununun 2 - 3 maddelerindeki \'esaik ile birlil::te ko-
..____I nıısyoıu mürarantları. rn 22 26 1 

z . 
l mır levazım Amirliği Satın /.ima Kom:syonundan: 

- Çatalca atın alma kom·syon ındnn miktarı şurtnamesinue ya-
zılı İ:stanbuldan Çatnlca ve nülhakatındaki mahallere Çatal
cadan civar köy.erine ıınkil ea:ilecek ve 1stanbulda depo ve i·
kelelerden vagonlara ylik,f+ ı ecek erzak yem Yesair mahruka
tın 31-Mayı..,-941 ~ 1.snmına . ad. r L hmil tahlivr ve n~ k'• i:--i 

2 
C'k:siltmeye konlllmuştur. • ~ · 

3 
- Muhammen bedeli 24750 lira Ye temiııatı '3712 lira 50 kunıştur. 
- Şartnamesi kom· ~yon dadır. ihale 4 Şubat H41 Salı güııii saat 

4 
l 1 dı> .komisyonun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

- İsteklilerin artırma ek il me ;rnnununa göre muayyen saatte 
..____

1 
teıninatlarını \"e komis~ onda bulunmaları. 30 1 

z . 
l nur Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

- Beher kilosuna yirmi iıç ku · ' tI hmin edilen 18000 kı!o ku-
2 _ l'U. fasulye açık <'ksiltme sur ı.rle flatm alınacaktır. 

~k ıltme 7-Şubat-941 cuma gunü saat on beşte kışlada izmir 
n _ evaz!n: amirliği :-.atın alma homi:syonunda yapılacaktır. 
4 Hep~ının tahmin edilen tuta rı 4140 liradır. 
.,s = ıeminat muvakkata akçası 31 O lira elli kuruştur. 
6 trtname8i komisyonda görül bilir. 

- stekliler ticaret odasındn k ntlı olduklarına dair vc::;ika gös-
7 termek mecburiyetindediı'lel. 

Eksiltmey~ iştirak edecek' 'l' kanuni ,·esikaları \'e teminat 
muvakkatalariylc birlikte iha· e ~antincleıı evvel komişyona 

J---nıüracaatları. 23 27 1 5 

l:.trnir ~evazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- Cıheti askeriye ihtiyacı için t n bn adet yem torbası Jrnpalı 

2 zarfla eksiltmeye konulm ştur. 
- İşbu torbaların muhammen f. ti 125 kuruş olup tutar1 12500 

a \(' teminatı 937 li a dli kuru tur. 
- ~enı torba ının numune ve ~., tname..;i komisyonda o'up istek-

4 lıler her vnkıt göı E>biliı ler. 
- Ek ·iltme 8-2-9H cumnrte:,;i g nu ı:;aat 11 de I parta askeri sa-

~yonund,ı yan· tcal\tır. 23 27 1 6 
:.t1t1ir 1 - A · ı· ~ ' S ıı. ! K - ' d ı &..evazım mır ıgı atın ,, ma omısyonun an: 

- Beher kilosur a on dört kuı u tahmin edil('n 18000 kilo no-
2 hut ihtiyacı açık ek~iııme ,uretiyle -atın alınacaktır. 

- Eksiltme 7-Şubat-941 cuma günü ~ant on buçukta kışlada iz-
3 rnir levazım amirliği satın alma komisyonundıı yapılacaktır. 
4 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 2520 liradır. 
5 - Tenıinat mm ak kata akça ı 1 9 liradır. 
6 Sartnaıncsi komi .ronda görülebilir. 

- fsteklileı ticaret odasında k.) ıth olduklarına dair 
7 g_östermek mecburi:et nded r er. 

- Eksiltmeyr iştirak ·t.dccekleı kanuni ve~iknlan ve teminat 
mu, akkatalarb le birlikte "hale saatinden e\\'el komi-yona 
~ 232715 

~Zl'llir Levazım Amirliği Satın Alma-K-om-ia_y_o_n_u-.n-d_a_n_: ____ _ 

- Tahminen beher kilosu 160 kuruştan 3()000 kil•) Sadeyağ pa
zarlıkla· . atın alınacaktır. Şaı namesi komisyonumuzda veri-

2 lecektır · 

3 - Muham~en bede i 32000 liı a kat'i teminatı 4800 liradır 
İhalesi 3 2 941 Pazartc i gunu saat 10-30 da Çanakkal~ l\i:st. 

4 Mv. komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
- lsteklilerin mezkur gün ve saatte komisyonumuza miiı aruat-l lan. 21 25 29 ı 

l zrnir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

2 
- Yüz elli ton bezelye kırması alınacaktır. 
- Pnzal'hkla eksiıtml!Sİ 5-2-9 U çarşamba günü saat 14.30 da 

toı>hanede istanbul levazım amil"liği satın alma komisyonunda 
~·apılacaktır ! - Tahmin bed

0

elı 36000 lira ilk teminatı 2700 liradır. 
6 

-- Numunesi kom::s) onda görülebilir. 
- - İsteklilerin belli aatta komi yona gelmeleri. 

İ:ırn.• -=-- • • ... • nen • • w . ---
1 

ır levazım amırhgı satın alma komısyonundan: 
- (120000) kilo makarnaya verilen fiat gali göı iildüğiinden ~ e-

niden kapalı zarf usuliyle 17-Şubnt-9•11 paıartesi günü saat 

2 10,öO du eksiltmeye konulınuşı,ur. 

3 - Muhammen bedeli 36000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2700 liradır. 

- İsteklilerin şartnamesini görmek ilzeı-e her gün ve ck:-.iltmeyi 
nçrna aatinden en az bır ::;nal evveline katlar teklif mektupla
l"İyle ve 24!>0 sa\ ılı kanunun 2-3 ncü maddelerinde \'nzılı ,·e-
s 'k . ~ 

l 
~ı ile biı likte Manisada askeri Ratın alma komisyonu başkan
ıgın a tniiracao.tları. 1 G 9 15 

lzmir Leva .. ~K • __ ...,d_""' __ """"'.,.,,.,,_ 
l _ B zırn Amirliği Sn tın Alma ~muıy?nun an: 

eher kilosuna ) etmiş kuruş ·mhmm edılen -10 ton zeytınyağı 
alınacaktır. 

2 - I>n • k · 1 ·• 3 ' • zar.ı ln ekı;ıltmes~ 4-2-!'l41 salı giiniı R<ınt ,., O da toıınanc-
de istnnbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - tık teıniııatı 2100 liradır. 
! Şnrtn~ın~ i kl)n, iyonda gorUlebilir. 
u - f c;teklılo ıtı bElli ' ı "tte komis~ ona g lmcleri. 

hmir levazım amirligi <&l l ı · d ·- -l O d t k • nama comısyonun an: 
- Ç n e nmyonel b r ih\ bir buçı k tonluk müccddet veya 

müstamel yedi adet ı>etli moto iklet dört ile beş beygır kuv
vetinde müccddet veya ınü tamd yirmi altı ndet ,:,epetsiz mo
tosiklet bir buçuk ile üç Le:yg r kuvvetinde müceddet veya 
müslam('J yuk. rıd ~azılı kamyon ve motosikletlerin pnzarlık
la eksiltme i 4 2-~ 41 sa ·ı günü aut 14 de istanbul levazım 
amirliği , atın alına komisyonunda ) apılncakllr. 

3 - 1 teklilcr n t minatlariyle belli ımatta komisyona ~elmeleri. 

(A.NA.DO'LU) 

lzmir sicili ticaret memurlu
~undan: 
Tescil edilmiş olan (Abdullah Ö. Midilli ve ortağı \"e 1\1. Çobanoğlu) 

şirketi esns mukavelenamesinin bazı maddelerini değiştiren ~yanname 
t.icaret kanunu hükümlerine göre :3icilin 2929 numarasına kavıd ve tescil 
edildiği ilfın olunur. · 

1zmi r sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1: Beyanname. 
Bu bin <lokuz yiiz kırk bir senesi kanunusani ayının yinni dördiincii 

Cuma güııii. 24/1 1941. 
İzmirde Birinci belediye caddesinde 72/1 numaralı hususi dairesinde 

vazife gör.en hm· ikinci noteri ben ZEKi EHfLOGLU işimin başında 
iken hüv.iyetleri aşağıda yazıl; iş sahipleri daireye gelerek anlatacakları 
gibi bir b2yannarnenin resen tanzimini istediler. Kendilerinin kanuni 
~vsafı haiz olduklarını gördüm. 
ŞAHİTLER: lzmircle Birinci beyler sokağında :l8 No. da mütercim 

Hamza Rnşık ve İzmird.e iiçüncü Sultaniye mahallcRi ikinci Havai s')ka-
ğ111da 6 No. da t~ınail oğlu Şahap Bezen. • 

Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup iş sahiplerini tanıdıklarını Ye 
.~ahacl~te mani halleri olmadığını söyliyen ve kanuni ehliyetleri haiz ol
dukları gorü~en ,,şahidleı•in t~riper!yle zat ve hü\•iyetlerini tesbit ettiğim. 

1Ş SAHfl LERf: :Merkezı lzmırde bulunan Aptullah ö. Midillili ve 

ortağı ve M. Çobanoğlu şirketi şerikleri; 1stanbulda Asma altında 52 Nu. 
da merkezi bulunan (Abdullah Ö. Midillili ,.~ ortağı) ko11ektif şirketine 
ızafeten mezkur şirket şerikleri sıfatiyle ve 'kendi namlarına şahsen ha
reket eden fzmirde birinci belediy.e caddesinde 21 numaralı mağazada ic
rayı ti cart ed~n Abdullah Ömer 1\1 idillili ve İzmircle Ankarapalas otelin-
de muvakkaten ve İstanbulda Harbiye Vali konağı caddesinde Birlik a
partmanıııcla bir numaralı dail'.ede temelli oturan S. l\Iaiş ve mezkur ( Ab
<lullnh Ö. :;\tidillili ve ort.ağı ve M. Çobanoğlu şirketinin diğer şeriki lz
ınirde Karantiırnıla 177 inci sokakta 17 No. lu evde oturan Mecdi Ço
lıanoğlu. 

Aşağıda yazılı husıısatı t€sbit ve kabul ile lzmil' ikinci noterliğirnlc 
1 2 !140 tarihinde resen tanzim edilmiş bulunan (Abdullah ö. Midillili 
\e ortağı ve .l\L Çohanoğlu) şirketi muka\•elesinin mevaddı atiyesini ta
dil etmişlerdir. Şöyle ki: 
.radde l - Abdullah ö. Midillili ve ortağı kollektif şirketi, hisse ini 

Abdullah Ömer Midilliliye \·e S. Maiş'.e devrü temlik edip 
şirketten çekilmiş ve Abdullah ö. Midillili ve S . .l\faiş clahi 
mezkur devril temliki kabul ederek şahsen şirkete şerik o
larak girmişlerdir. Şerik diğer Mecdi Çobanoğlu dahi tem
liki vakıa mu\ afakatını beyan etmiştir. 

l\Jaddc 2 - l\Tukavelei e:::a,;iyenin birinci madd<d şu suı·etle tadil edil
miştir. 

Ru şirket. Abdullah Ömer Midillili. S. 1\laiş ve ~lecdi Çolı:ın
oğlunclnn müteşekkildir. 

Madde :J - :\1ukavelei esnsiyenin döı·ılüncli maddesi şu suretle tadil 
edilmiştir. • 

Şirketin merkezi İzmir ve merkezi muamelfıtı lzınirde Ha
limağa çar,.ısında 29 • ·o. lu mağazadır. 

Madde 4 - MukavQJei esasiyenin beşinci madde i şu su.retle tadil edil 
miştir. 

Iler üç serik şirl,et firmnsı ultında münferiden vnz'ı imzn 
ya \'(' şirketi tA!msile :salahiycttnırclırlnr. 

:\ladd 5 - l\Iukavelei eo;;asiyenhı yedinci ınadde~i şu ~uretle tadil edil
miştir. 
Sirketin sermay.ec;i 60.000 aitmış bin liraclan fbar~t olup 
22500. yirmi iki bin beş ~·üz lira Abdullah Ömer l\1idillili
ııin 22500 .) iı mi iki bin beş ~üz lirası S. :Maiş ve 15000 on 
lıeş biıı lirası da l\Iecdi Çobunoğlu taraflarından \'azedil
miştil'. Şer:klerclen her birinin sermaye olarak vnzettiği ve 
~ uharıda tasrih edilen m~hlfığlardan üçer bin lira~ı mal
dan il.rnrt>t r lup bu mallarııı kıymeti şerikler arasında itti
fakla ta~ in ve tesbit edilmiştir. 

, faclde 6 - Mnkn\ eıei esm;iyenin 8 inci maddesi şu suretle tadil edil
mişt:r. 

Kfır V.:! zarar ş"rikler ara ıntla mütesaviyen taksim edile
cektir. • 

Madde 7 - l\f ukaveiei e::asiyenin l O uncu maddesi şu suretle tadil t?

dilmiştir. 
:Mecdi Çolıanoğlu şirketin mıınmelatını led\·irde mevzuatı 
kaııun:yc ciairesincl~ hareket etmeğc~. tarifatı kanuniyey<' 
uygun ı>larak defa tiri t:cari.) eyi tut nıağa her sene nihaye
tinde lılaııçoyu taıır.iınc ve her iiç ayda bir şirketin muanıe· 
laL ve hesabatını gö.sterir nıuvazzah cedveli tanzim ile şerik
lerine \'ermeğe mecburdur. 

Madde 8 - l\fuknvelei e~a:;iyenin l 2 inci maddesi şu suretle tadil edil
miştir. 

İşbu ş"irket 31-12-!)42 tarihine kadar muteberdir. l\!üddetiıı 
hitammdan en az iki ay e\•vel şeriklerden her hangi biri eli· 
ğerlerine feshini tahriren ihbar etmedikçe şirket yeni üç 
senelik bir müddet için k ndiliğinden terndid edilmiş adde· 
dilecek ve rnüteakıp üçer s:!nelik devrelerde de ayni hüküm 
cari olacaktır. Dediler. · 

Yazılan hu beyannameyi şahitler yanında kendilerine okudum. Ve ar.
lattım. Münderecatının isteklcriııe ve beyanlarına aynen uygun olduğunu 
ve bnşka bir diyeceği olnıadığıııı bildirmeleri üzerine resen tanzim etti
ğim bu vesikayı hepimiz imza etlik. Ve miihiirledik. Bin dokuz yüz kırk 
bir senesi kiınumısaııi.nrınııı yirmi clördiincü cuma gfüıi.i. 24 l '1941. 

K T. 
Şahitler imzaları. 
Akitler imzaları. 

'I'. C. İzmir ik!ııci noteri 
re rn1 mühür ve imzası 

Umumi No. 582 Hususi No. 1/88 
lo;bu beyan nam~ ımret'nin dairede do. yaı:ıındn flaklı nslıııa uygun o1du-

ğu tasdik ,odikrek alakrıdarn 'erildi. Bin dokuz yiiz kırk bir ::.enesi kanu
nusani ayının ~·irmi clördUncü cuma glinü. 24 J 1941. 

K. 'f. 
30 kuruşluk damga pulu. 

'l'. <'. lznıir ikinci noteri re.:.~ 
mi mührü \'e Z.eki ghi!oğltı 

imzası 

izmir levazım amirliği ~atın alma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu _ 35 - kuruştan üç yüz ton Sığır eti pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen b~ deh - 105000 - lırn muvakkat teminatı - 6500 -

liradır. 
3 - 1hakfli 3 2 941 Pazar giiniı snat 15 de Çanakkalede komis

yonumuzun bulunduğu mahalde ~ apılacaktır. 
4 - l·teklilc. in mezkur gi.ın ve • ante kadar komisyonumuza mli-

ı acaatlnrı. 21 25 29 1 

-Sahife 3-

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 
Müteahhit nam ve hesabına 60 ton demir 

hurdası satın alınacaktır 
Mahreç istasyonlarında vağon dahilinde teslim şartiyle beher to

nuna 17 1irn tahmin edilen 60 ton d mir hurdası askc.ri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma komi!'lyonmıca 20-2-941 per~embe 
günü ant 15,30 da ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Muvak
kat teminat 76 lira 50 kuruştur. Taliplerin mezkur gün ve saatta ko-
mis.) ona müracaat lan. 1 3 5 7 324 

lzmir ise ve orta okullar satın 
alma komisyonundan: 

Bölge san'at okulu yatılı talebe. i için yaptırılacak 30 takım harici el
bise ile 200 takım iş elbise8i açık eksiltmeye konulmuştur. Harici elbi
senin beher takımının muhammen bedeJi 30 lira, iş elbisesinin de 6 li
radır. Numune ve şartnamesi her gün okulda görülebilir. İsteklilerin 
11)7 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzları ile esnaf birlikleri 
\'eya ticaret <1dası vesikaların: hamilE'n ihale glinü o]an 11 şubat 1941 
salı günü saat 15 tc Gazi bulvarında okullar muhn ebeciliğinde top
lanacak 01:111 komi:;yonumuza gelmeleri ilı1n olunur. 

26 1 G 10 253 

Ticaret Vekaleti ic ticaret 
umum müdürlüğünden: 
Tlirkiyede yangın ve nakliyat sigorta i leriy .! mesgul olmak üzere 

kanuni hükiimler daire inde tescil edil<>rek bugün faaliyet halinde bu
lunan La Konkord Sigorta o:'rkftinin Ttirkiye umumi 'ekili bu kerre 
mül'acaatla izmir acenteliğine siı ket namına nakliyat sigortn işleriyle 
meşgul olmak ve bu işlerden doğaca}. davalarda bütün mahkemclorde 
miiddei, müddeialeyh ve iiçüncü şahıs ::ııfatiyle hazır bulunmak üzer<:: 
l\Ioiz j. Erğası tay'ıı eylediğini bildirmiştir. 

Key:fiyet sigorta ş:rketlerinin teftiş ve murakabrsi hakkındaki 2;; ha
ziran 1927 tarihli kanun hüklımleriııe muwıfık göriilmiış olmakla ilfüı 
olunur. 1 2 348 

lzmir hususi muhasebe mü
dürlü~ünden: 

Emin oğlu Ömer Lütfünün müterakim veıgi borcundan dolayı rniil
kiyeti haciz edilmiş olan Alı Rei:s mahalle inin ikinci dede sokağın
da 768 lira kıym tind-eki 62 No. lu hanenin 21 gün müddetle i<.:ra e. 
clilen miizayedesinde talıp zuhur ermedif!indeıı 10 giin müddetle 
miizayede temdit edilmiştir. · 

ll-2-H41 gi.ınü · ihalei kat' iyesi icra edileceğinden taliplerin yevmi 
ınezkfırcle Yilayet iclare he~ 'ctiııC' mUrncnntları iJan olunur. 354 

lzmir ·hususi muhasebe mü
dürlüğünden: 

Elifli Ömer ofrlu Mehmcd kızı Fntmn Hoçi::;terin miıteı nkim vergi 
borcundan <lolr yı mülkiyeti haciz ('dilmfa olnn birine; sipahi çarsı ın
da 480 lira kıyın t"ııde 28 No. Ju dukkaııın 21 gun miiddetle ic;ra kı
lınnıı müwycdcı:.indc talip zuhur clm d'ğinden miız. yed temdit e _ 
dilmi11 tir. 

11-2-911 günü ihalei kE t'iyt: :-' icrn cclileceğinclen talıplerin yevmi 

mczklııcle vilayet icfarc he) 'dine mur,ıcnatları ilan olunur. 35:3 
-"IW WW 

!zmir us Jsi 
· dürlüğ(lnden: 

asebe •• mu-

Mulıasebe; hu. uq·.) e· daire,,ine imi 'hnnl..ı ml:muı ahnnca~ıı,d.m me
murin k~mınundaki ı;.erait '~ ev.:.afı haız ol"nlar cvr.ıkı ı 1iisbitelcri\'Je 
birlikte 7 Şubat 941 günü akşnm11ıa l ac1. r muha::.ebei husus"yc rn°ü -
diirlüğüııe müracaatla imtihan Ji<:.t1. eh lıil olmaları icap eder. İmti-
han 8 Şubat 941 tar;hine miis elif c rı n it i gi"ııii r onda mulırı e-
bei lımm·i)" clriır ;r<lc> idn Jılır ... cdt.. l 346 

Izmir ef fteI~dar ığından: 
!zmir kö; fezinde kiıin \ e hazineye nit bulunan muhammen bedeli 

22000 lira homa ve 1500 lira bedeli muhnmrnineli çakalburnu clalyan
lal'i.rle 3 300 lira bedeli muhammineli kırdeniz, 1250 lira bedeli mu. 
hamminli Çılazmak ve 300 lira bedeli muhamminli eski gediz \•oli ma
hallerinde üçer sene müddetle balık avlamak hakkı su ve kara av 
vergileri umumi talimatnamesinin 28 ııci maddesi de!Uletiyle 2490 nu
maralı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 nci maddec;i muci
bince 1-2-941 taıihinden itıbaı·cn 15 gün mtidd .. tle l G-2-!'l41 tarihine 
mli adif cumartec:i günü saat onda nyrı a) rı ihale] eri icra edilmek 
üzere açık arhrmaya çıkarıldığından taliplerin hmir defterdarlığına 
müracaatla şartnameyi parasız tedarik debilecekleri ve bu dalyan• 
lnı dan Honıa dnJyanııım muhammen bedeli olan 22000 liranın ~·üzde 
7 1-2 ğu olan 1650 liranın, Çalrnlbuınu dalyanının muhammen lıedeli 
olan 1500 liranın yüzde 7 1-2 ğu olan 112 1~2 liınm'l. Kırdeniz voli 
mahallinin muhammen bedeli olan 1300 liraıım rllzde 7 1-2 olnn B7 1-2 
liranın, Çilazmak voli nınhallinin muhnmm~n bc:de i olan 1250 lira .. 
nııı yüzde 7 1-2 olan 93 lira 7ii kuruşun ve ı:. k' g\: diz \•ol' mahallinin 
muhnmmeıı bedeli olan 300 liranın ylızcl ':/ 1-2 ğu ol. n 22 1-2 lırnııın 
ayrı ayrı nisbette nakten d~pozito ak •e i \ n ırmak v y.ıhuut bu 'ıi:-.bett 
bankaların teminat ınektuplaiyle c C\ !etin ınuay.} ıı tdn il ''e Loııola
rını veı mek şardyle muan en gun \ c aatt deft rd ıı·lık oda ıncla mu
tcşekkil komisyonu mah u una miır ( a.h rı ilin oh n•ır. 

Bin bir çeşid 
ALİ ARKAYIN 

1 4 7 ıo 336 

Sarı kışla bak
kaliyesi 

Yayaköy Kolu 

1 
Toptan Vt perakende bakkal:y~. lıırdıvat, l.ırlru5iy~ "- baskı 1 

i.Jeri d :r. pıhr. 
Hnriçt~n ge!tcek hC'r hangi bir • ipıriş mlişt<>ı inin nrzusur.a rrör.e tesı:m 

edilmek şurtb le <le ka~ul edilir. .. . ..-.. . . ·- , .. ·_ .....,,._,,,, ............ .,., ........ ~ ... -.-.. ............. 



inhisarlar Vekili 

Seyhan da 

Tarih kurumu
nun toplanblan 

Ayda bir yapılacak 

'(AK,&DGLU) 

Bitlerin tehdi
dine bir cevap 

ltalyanlar ln2iliz a-azeteleri 
t /IUBAT fl'.\f / CUMARTEll 

ÖLÜM 
Anadolu ajansı mümessili Mu 

tafa Doğan, dün gece ölmüştür. 
Mustafa Doğan, uzun mUd 

orduda cansiperane hizmet e~ 
ten sonra t.ekaüde çıkmış ve An• 
dolu ajansının ilk teşkilatında 
beri İzmir milmessilliğinde bulun
muş, kendisini herkese sevdirrnit 
bir zattı. Ölümü, kendisini tanı 
yanlarla İzmir matbuat müntesip
lerini çok müteessir bırakmıştır 

Cenawsi, bugün Asansör üstün 
deki evinden kaldırılarak As 
kabristana gömülecektir. Ai!etİ 

~.dıiiıniiiiaimıiiitazliiiiydeiııitiıileiıiırıiıiı·milııiıizili •s•u•n•a•n•ı"'.:.'. 

JAPONYA· RUSYA iKTiSADi 
ANLAŞMASI 

Tokyo, 31 (A.A.) - japon - . 
yet münasebetlerinip tanzimi için 
hilkılmet arasında bir noktai na 
tilafına vanldığına dair tesadüf • 
:iilcn kayıd hakkında hariciye 
etinin selihiyeddar bir memuru el 
miştir ki: 

-BiEndiğine göre anlaşma tic 
'lteseleler hakkındadır. İki memle 
~icari bir rnuahed~ yapmak üz~re 
rar müzakereleı e başlamağı kab 
etm ·~lerdir. Sovyetler birliği, b. 
wına aid bir anlaşma yapılması ı 
müzakerelere başlamağı da kabule 
miştir. 

Alman taggareleri 
görünmediler 

Londra, 81 (A.A.) - İngiliz h• 
ıe dahili emniyet nezaretleri tebli 
~i: 

Dün İngiltere üzerinde iş'ara el• 
~er bir hadise olmamıştır. 

Rus-Alman ticaret 
itila/nameai 

Jrfoskova, 31 (A.A.) - Molo 
Alman sefiri, 30 Ağustosta imza fıdJ 
len ticaret itil&fnameaiyle buna alt 
lan vesikalan bugfln burada teati 
lemişlerdir. 

Bir cemilekirlık 
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