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El Muharriri SIRRI SANLI I 
m idare: lzmir linci B. sokağında R 
rn (H. Se!,İ) Matböa~dn bnsıimıştır fi 
ğ G . . ·ı m ; eçmıyen yazı gerı verı me: 

~-~- -----------· 
kanununun tanz i· 'ansız teşkilatı esasiye 

ini Roma ve Berlin radyoları • 
temın etmektedir 

LGRAD RADYOSU SOVYETLERL BiR A KERi iTTI· 
1 ~ŞVEKiLiMiZiN 
" liiM BiR T AMiMi 
~rı - laıvekilimiz ı Umumi dünya vaziyeti kar-

.. Gfettiı Te valilere şısında memleket müdafaası 
· ~ir ta•imde demiı- bakımından uyanık bulun-
'>& mak vecibesi aükômeti ltazı 
, llyı vaziyetinin karş- sınıfları sililı altına çağır-

'te b" lıtlir ır Avrupa lıarbi- mai"a ve bir kısım hayvan 
t,1

111tğe başlaması ftze- ve nakil vasıtalarını satın 
llıt:ı 1939 da yaphğım almağa mecbur etti ve daha 
tk·' Türk çiftçisini da edebilir. 
İd•rrıe davet etmiş ve Memlekette umumi olarak 
I •re i111irlerinden de mahsul oormalio üstünde 
• rrıtıvzuuoda azami iken bir de kol ve hayvan 
b~ i•yret istemiştim. kuvvetinin eksilmesi karşı-
ıaa'' .lllemnuuiyetle kay- ıında hasat ve harman işle-
. ~. lllüıtabsilin, idare rioi aksatmamak için gayre· 

ı 

b·iaı Te ziraat teıki · timizi arttırmak, mecut im-
ırbirini tamamlayıcı kinlardan azami istifade ted-

.. '' teclltirJeri ile bu birlerini mahallinde aramak 
,~. Yıldakinden daha ve batmak icaltetmektedir. 

•l•iı ve ekilen de Hasat ve harman iıleriai 
~er tarafta bir çok gerek siz, gerek kaymakam 

•" dalaa büyOk bir ve nahiye müdlrırleri aledde-
\' bereketle yetiımiş- vam ve muntazamca yerle-

Çok •••leketlertle, riad~ takip ederek her hafta 
Avrupada ziraat baıı vaziyeti telgrafla bana 

. l.t1 yıl 111lsait reç- bildireceksiniz. Muvaffayet-
t. ' ler temenni ederi• " 

heyecanlı bir vak'a 
,,;:d -:- Zaltıta .. ABC,, şirketi idarehanesinde taharrı
t, a· ~ırketin ltaşında Jon HanJa namında bir ln2iliz 
'- ll adam entelijaas servisin Yugoslavyadaki reisidir. 
y "'•ncla peliı sabık nazır Stoşoviç'inde evinde araş
d 'P11tı1tır. Stoşoviç sabık başvekil Stoyadiooviçin sa
.. ~~Qdur ve it arkadaşıdır. Bu nazırların da eoteli
·~te 1

' ile beraber çalıştıkları anlatılmıştır. Elde edilen 
," •ıdaıılıyor ki bu iki nazır hem Almanya ve hem 

't, ~eıabına çalıı•ışlardır. Bu vaka Belrradda heye· 
lldırauıtir. ____ ... _____ _ 

t)lllanyanın Kaybettikleri 
,rıc :-- Romanya Besara'-ya ve Bukoyinayi terket-
-.·~'•ıain alb da birini ve nüfunun tla yedi de birini 

ı.~ 'ttir. Bu yüzdendir ki Remanyada Yahudi aleyhtar
i liy&mllştür. iki güadeaberi bu aleyhtarlık büyü

~ ~ Nümayişler de artmaktadır. Bunun önüne hükl • 
. 1' eçeoıiyor. Zengin Yahudilerden bir çoğu öldürül

\tı ' '- Yahudiler bugüae kadar Romaoyanm iktısadi 
~~:triode mfibim rol oynamıştır. Bu sebepten yüz 

r Y ahudı Romanya da o Besarabyaya hicret etmiı-____ _.._ . 
~t YA VE BALKANLAR 
~'d "P ı·t·k t · . R d öy d'y' ~ - o ı ı a,, gaze eıının oma an gren ıgıne 
;•ııyanıo lngiliı - Franıiz himayesini reddetmesi 

y 0 111a ıiyasi mahfilleri milttefikleria l'arantisinin 
~i:~•niıtanda kaldığını ıöyliyorlar. Ga:zete devamle 
--~ Q vaziyet üzerine, ltalyanıD Macaristan hakkın

t noktasi yine eski derkesine ı?irmiştir. Ayni 
lt•lya harbin Balkanlarla Tuna havzasına teşmili 
.teiiJdir. 

-~----~-· .. --~---~-
~!"an yanın hali müşkül 
ı~ )•-Romanya diiştiiğü miiıkül mevkiden kurtarıl
~I ltoaıanya Almanyadan imdat beklemektedir. Kral 
'~'n ıefirile daimi temaıtadır. Romanyaya bir ge
titui•ııda bir askeri laeyet ıelmiıtir. I• heyetin Ta-

t11taluyor. 

FAKIN İMZALANMA iNi iSTiYOR 
Londra-BerJin radyosunun derdi artıtc Fransız teşkilatı ı manya ve ltalya ile beraber yeni Avrupanın tanzimine iş-

esasiye kanununu hazırlamaktadır. 1 tirak edemiyecektir. Roma radyosu da tenkit ve telkinler-
Mütemadiyen Fransızlara telkinlerde bulunuyor ve Fran- de bulunmaktadır. Iıte Fransız erkanı umumiyeıi b6ylece 

sızlar tarafından icra edilecek hareketleri o tesbit ediyor. Roma ve Berlin radyoları tarafından idare edilmektedir. 
Bundan sonra da Almanlar Fransızlara tazyik etmekle Belgrad-Belgrad radyo istasyonu Sovyetler lehinde ntt· 
Bertin radyosunca kararlaşan hareketlerinin tatbikine mec- riyatta bulunmuştur. Birçok hatipler söz: alarak Sovyet 
bur ediyorlar. işte hür Fransa bu hale gelmiştir. Şimdi Rusya ile bir askert ittifak yapılmaıını talep etmitlerclir. 
Berlin radyosu Şotao ve Lavali beğenmemektedir ve bu Bütün Hatipler söylevlerini "Yaşasın Sovyet Rusya" lifile 
iki naur Fransız kabiorsinde kalacak olursa Fransa Al- bitirmişlerdir. 

lımir incir ve fiıüm Ta- ı 
rım sabş kooperatifler birli
ğinin senelik umumi toplan
tısı dün 6ileden sonra Ti
caret vekili Bay Nazmi Top
çuoilu'nun huzurile yapıl

mışhr. 

Birliiia 940 iş yıla raporu 
ye biliaço lıeyeti umumiye
si reye konularak kabul edil
miş idare heyeti ibra olun
muş, yeni aza seçimi yapıl
mıştır. lirliiin karı 409 bin 
liradır. 

Bilahare konuşulmağa re· 
çilmiş mazot ve moUSrin ih
tiyacından bahsedilmiş ve 

mfişkilat çekildiğine işaret 

olunmuştur. 

Verilen izahatta, birliğin 

icabına göre Iımir veya ko· 
operatif merkezlerinde pa · 
muk çır çır fabrikaları tesis 

edece;i, hali harp dolayısiy
lc şimdilik bu sahada faali-

yete reçilmetliğ'i ve pa•uk
larıo şimdilik mevcut fabri-

kalarda iıletileceği kayde
dilmiştir. 

Bunu müteakip kürsiiy• 
relen Ticaret Vekili, eıcUm
le demiştir ki : 

"- Aziz kooperatifçiler, 
Sekiz, dokuz, aydır Iz

mirde, kasalialarmıza ve hat
ti köylerinize kadar gelmek 
benim için en büyük arzu 
idi. Bugüne kadar bn has
retin ızhrabını çektim. Umu· 
mi heyet toplantınız bana bu 
hasretimi tadil vesilesini ver· 
di. Bu üzüntümü bugün kal
dırdı. 

Arkadaşlar muhtelif di
leklerde bulundular, ihtiyaç
lardan balasettiler. 

Fertleria yapamadığı işi 

cemiyet halinde yapmak çok 
kolaydır. Birliiimiz olmasay· 
dı, bu işler de yapılamazdı. 
Çalışmanın karııhğı bu ka· 

dar parlak elde edilemezdi. 
Pamuk ziraatiyle alikah 

olanlar motörin ihtiyacından 
bahsettiler. 

Motörin bir meseledir. Ge· 
tlrilmcsinde, memleket için
de nakil ve tev:ıiinde, depo 
edilmesinde, zorluk vardır. 
btanbulda 4800 tonluk bir 
vapur motöria yükliyor. Şim
di vereceğimiz bir emirle 
bunun 1500 tonunu lzmire 
miitebakısini cenub viliyet
lerimize nakletmesini istiye· 
ceiiz. 

Vekil lteyanatının bu kıs· 
mında kap noksanından ba
hisle alınması mftmkün ted
birleri işaret eyledi. Ve söz
lerine şöyle devam etti : 

.. _ Türk kö1lüıünün, Türk 
çiftçi ve mlıtahsiJinin kur
tarılması için Milli Şeften 
daima almakta olduğumuz 

direktifler üç noktada hüli
ıa edeltiliriz : 

* 
1 - Köyliinün mümkün 

olduuu ~ kadar toprak 
sahibi ve müstahıil kılınma•. 

2 - Köylü ve çiftçinio 
zamau ve sayinin heder ol
maktan korunması. 

3 - Müstahsil sayinin 
kıymetlenmesi. 

Tohumun, mibzerin, 1110-

törinin temini işte bu esas 
içinde toplanır .. Biz ihtiyaç
larınızı kabil olduju kadar 
çabuk temine çahııyoruz ve 
çalışacağız. 

Sizinle dertleımek bir ar
zu idi. Bugin sizin ihtiyaç 

ive dertlerinizi öğrendikten 
senra bunun beaim için ay
ni zamanda bir vazife oldu
ğunu anladım. Sizlere ve bu
rada l:tirleşmek vesilesini ba • 
na veren bütftn arkadaıla

rınıza ve bilhassa umum mü
dür B. Muhibe çok teıek
kür ederim arkadaslar .. ,, 

-------..-----' 
Galasta 300 amele öldürülmüş 

MoskoTa-Btlkreşten bildirildiğine göre Romanya pro
paianda nazırı Galaı ibtilAlinde ölenlerin adedi 300dllr. 

----·· 
Belırad - Romadan bildirildiğine göre, lngilizler Mıaıra 

mütemadiyen asku ıöaderiyorlar. Bu asker Filiıtinden ı•· 
liyor. Bu tahşidattan makaad Libyaya karıı kaYTetli bir 
ordu kurmaktır. 

Mısırdaki tayyare laangarları lngiliz tayyareleriyle dolda
.ıulmuştur. Buraya bili fasıla Inıiliz mot6rlil kıt'aları ı•li· 
yor. Amerika radyosuna göre, bu tedbir Alman Ye Italyaa· 
ların Afrikaya doğru bir akın yapmalarına mani olmak 
içindir. 

Afrikada Fransız müstemlekelerini işgal için der•İyan 
edilecek sebep yola ile lngiliı mflstemlekelerine de illTe 
olunuyor. Buna mukabil ltalyanlar li&lerinde de Alaan •e 
ltalyan tayyareleri tabşitl oluauyor. Italyatla sahrada hare· 
ket edebilecek tanklar haıarlanmaktadır. Bu taarruza Al
manlar kumanda edeceklerdir. 

Iran hükômeti tedbirler alıyor 
Sofya - Utro gazetesinin Neyorktan 6ğrendiğİD6 ıısre, 

larak hüktimeti Musul petrollarının~ bombardıman edilmeai 
ihtimalini nazarı dikkate alarak bazı tedbirler almak mec
buriyetinde kalmıştır. ______ .. _____ _ 

SOFYA SEFiRiMiZ 
lstanbul - Sofya sefirimiz dün ıazetecilere tlemiıtir ki: 

"Bulgaristanla aramızda hiç bir şey yoktur, mftnasehetimiz 
son derece dostanedir." B. Şevket Perker Perıembe r l •I 
Ankaraya gidecektir. 

,~TÜRK HUDUTLARI.._..~ 
AŞILMAZ ! 

Atamızın, iöOöomozon~-- Feızı Çakmağı . 
mızın vı Mehmetçiğin dııtaıı 

Yazan: SIRRI SANLI 

Pek yakında neşredeceğimizi vadettiğimiz bu milli 
destan, değerli okuyucularımıza memleket Te millet aı
kını, mıarala11n ahengine bürilnmilş bir halde takdim 
edilecektir. 

Bagün de bu destanımızdan birkaç parça daha der
cediyoruz: 

İkinci kısımdan: 
Bir zaman kanları• ıel gibi aktı, 
Ardında yüce bir tarih bıraktı, 
Bütün engelleri ıavarup yaktı 
Göğsiinde tutuıan volkan Mehmedim! 

• • • 
Dostlarla dost olur, düımanla diiıman, 
Ezelden temizdir damarında kan, 
İçiada fırtına koptuğu zaman 
Aıla dinlemezsin "amea" Mebmedim! 

- Bir kaç güne kadar neıre baılıyoruz. 
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Londra - lnıilterede G eneral Dogol son yaptıiı hita
bede ezcümle ıunları söylemiştir. 

Serbest Franaızlara hitap ediyorum biç tereddiit etme
den mücatlele kararıaı verı niz. 

Sofya-Bulgar Başvekili bir beyanatında demiıtir ki: 
lıteklerİ•İzi salh yoluyle kabul ettirmek siyasetine de

Yam ediyoruz bununla beraber icabeden laazırlıkları da ta
mamlamakta ıeri kalmıyoruz. 

Londra - NorYeç kralına laveç tarikile serbHt el•ıyaa 
baa No"eçliler tarafından krallıktan iatifaıı için yapılan 
taklifi tiddetle red ederek demiıtir ki : "Ben serbeıt Nor
Yeç balkının itimadını kazanmıı bir kralım. Sonuaa kadar 
Yuifemi yapmaktan çnkinmiyeeetim .• 

tondra - Suriyede lagiliz Ye Fransız ıerıialiği inkiıaf 
etmektedir. Bununla beraber bllyllk rltbeli zabitler ye 
Aiahanın oldaiu halde ecnebi topraklarına ıeçmişlerdir. 
Suriye kaYYetlerinia arasında mücadeleye tleYam istiyenler 
çoktm. 

FRANSIZ DONANMASI .. 
Tell'rafJar, lngilterenin Fran-

911 donanma91n1 kontrolü al
tına aldığını bildirmektedir. 
Bu donanma 9 dritnot, 7 
ajır, 9 hafif kruvazör; 36 
torpido muhribi, 50 torpiyör, 
87 tabtelbabir, 2 tayyare ı 
l'emiai, birçok uf ak gemiler
den mllrekkeptir. 

Franaanm 914 te 700 oin 
ton hacminde bir donanma
ya malıkti. T eraanelerde 240 
bin ton hacminde gemi inıa 
ediliyordu. 912 de kabul 
edilen ltir program muciltin
ce cloaonma 28 zırhlı, ll 
kravulr, 52 torpido muh
ribi, 94 talıteHaabirden ml
rekkep elacaktı. Sa donan
ma 1920 senesinde ha.zır bu
luaaeaktı. 

Umumi harp eanaıında 
te11aaelertle inıaat durdu. 
Fraaaa 113 bin ton hacmin-

de ıemi kayt.etti. iu sebep· 
le mlUarekedea sonra Fran· 
sız doaanmasınıa hacmi 508 
bin tondu. 

llir müddet bu vaziyet de· 
vam etti. 930 dan ıonra 
Franıız donanmasında yeni 
bir inkiıaf baıladı. Birçok 

seri kruvazörJer ve bGyilk 
zırhlalar inıa edildi. Bugün 
Fransız donanması şu ıemi
lerden mllrekkeptir : 

Saffı harp zırhhJan : Co
urbet, Paris, Bretagne, Pro· 
vence, Lorraine, Dunkerque, 
Strasbourg. 

Bu yedi dritnottan Paris 
ve Courbet 22,544 ton hac
miadedir. 910 911 senele
rinde inşa edilmiş, 927-929 
seneleri arasında esaslı bir 
surette tamir edilmiılerdir. 
Sllratleri 21-22 mildir. Si
llhları 12 tane 30,S lak, l2 
tane 13,8 lik, 7 tane 7,5 Juk 
toptan ve tayyareye karıı 

toplardan mtlrekkeptir. (Ay
ni ıistem Ocean ismi veri
len eski Jean 8art dritnotu 
mektep gemisi olarak kul
lanılmaktadır, Donanmaya 
dahil değildir.) 

Bu iki dritnottan sonra 
Bretagne sınıfı iiç dritnot 
gelir. Bunlar 913 senesintle 
inşa edilmitler Ye 932 - t35 
arasında çok esasla tamir 
ıörmllılerdir. Haci•leri 22,189 
ton, stlratleri, 21,4 mi:dir. 

-(Sonu yarın)-

lzmlr defterdarlllından: 
Ali otlu Hacı Ahmedin muamele Ye istihlik vergileri fubeai· 

ne katlaatro harcından elan 88 lira borcun.lan delayı haciz edilea 
fatiklil ••halleai Gintlüz aokatıntla kiin eski 37 yeni 27 aayıh 
ve Sı2t lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararile 21 ıGn 
müddetle ıaGzayedeye ~ıkardmıttır. Taliplerin 51 Temmuz 1'40 
Çarfamba günü aaat ıs te viliyet idare laeyetine müracaatları 
ilin alunur. 9-16.-.)3 (2611) 

lzmlr Detlerdarlı§ından ; 
Malamet Sal»ri otlu Ziyanın satıt bedeli ltorcundan delayı ita· 

ciz edilen birinci Karantina Tramvay cadde•inde kain Sı4-2 eski 
628·2 yeni aayılı ve 4400 lira kıymetindeki e-.i viliyet illare he· 
yeti kararife 21 gün mGddetle müzayedeye çıkarılmıttir. 

Taliplerin 30 Temmuz 1940 Sah günü aaat ıs te Viliyet idare 
heyetine müracaatlar illn olunnr. 9--16-23 (2609) 

lzmlr Defterd ~ rhDından : , 
~acı Şerifin Baıturak tubeaine olan milli emlak l»orcun

dan cloldyı hacız edilen birinci Süleymaniye M. Tokaydın ICimil 
bey aokaf1Dda kAin 6 eaki 2 taj •ayılı , e 9'0 lira kıymetindeki 
eYi Viliyet idare heyeti kararile 21 16n müddetle m6zayedeye çı· 
lcarılmıttır. Taliplerin 30 Temmuz ı948 Salı günü saat IS te Vi
llyct idare laeyetine müracaatları ilin olunur. 9-ı6-23 (2608) 

D. Demiryollarından: 
9. lıletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülecek 

olan ve alelmilfredat miktarile muhammen bedeli afağıda 
yazılı balanua iıgııra, soba, makine ve vagon parçalarından 
ibaret diküm işi 24292.40lira bedelle ve kapalı zarf usolile 
•linakasaya konulmuştur. 

Müaahasa 24-7-949 ç•ışamba günti saat 11 de Sirkecide 
9. iıletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacak· 
br. isteklilerin 1821.93 lira muvakkat teminat ve kanuni 
Yesikalarile teklif mektuplarını ibti~a edecek olan kapalı 
zarflarını ayni giin saat 10 a kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak komıiyondan verilcaek
ledir. 
'.Miktar kilogram Nevi Muhammen bedeli 

31935 Makine ve Yal'on parçaları 7664.40 
103§00 Soba 15540 

680G lzıara 1088 
9 11 13 ıs 

(Halkın •••I) 9~ 
1 fiiiiiTii MOI 
I OLMANIN Si 

ŞÖHRET KAZANMAK IÇINIDetlet •ııraıerınıı d•-lbauatta,berl• 
. Sofr. ~ I~n~y!~~~de ~~~-~~ Lh~·- i !; •• ~!~ ~~E!~~I d .. ı.ı pat o~~.i~~ 
sııade Patlı ya• •e fak at bnılne kadar mahıyeti ıizli tuta- daı1relerın~nb .mad

1
eni eıya vef "8a •• -44---

lan bomba meseleıinia içyüzl anlaıılmııtır. Bwnu yapan ma zeme ı tıyaç arının sar .ı~ 

Yoroef namııada bir k6ylldilr. Yoıoef 16hret kazanmak ıureti Ye tevzii . hak~ında • Tarihi Sil.il'~ 
Ye adını ıazetelere reçirmek için buau yaptığını söyle- bazı esaslar tesbıt etmıt Ye SZSzln kuvvet ye 
miıtir. alakalılara bildirmiştir. Res-

mi dairelere Yerilecek olan ni gösteren tarihi 91 ______ .. ____ _ 
Mühim Radyo Hülisaları 

Londra - Conainrden bildiriliyor - dört gurup laalinde 
htlcum eden Japon tayyareleri püıkilrtü)milı ve on Japon 
tayyareıi düşürl\lmittllr. Japonların şimdiye kadar zayiat· 
lan 1,600,000 kiti 760 top 69 bin tüfek ve milyonlarca fi
şek ve malzemedir. 

Çin kuvvetleri iıe 2 m lyoDdan 5 milyona çıkarılmıştır. 
Japonların ise 35 fırka kuvvetleri vard•r . 

Nevyork - lıtanbuldan bildiriliyor: Sovyet sefiri B.Tren
tiyef Alman sefiri B. Fon Papenle iki saat ıörilttükten 
sonra Moskovaya iİtmiştir. Fon Papende Ankar•ya dön
müştilr. 

Londra - Dlln P4alta üzerinde 5 ltalyan tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Londra - Dlin ve bugün lskenderiye ve Malta üzerinde 
ltalyan tayyareleri uçuşlar yapmışlar.ta da sahil bataryala
rının ateıi karıısında uzaklaşınağa mecbur kalmışlardır. 2 
lalyaa tayyaresi düşürülmüştür. 

Berlin - Alman ve Fransız mütareke komisyonu ver
diği bir kararla Fransada eıir ve mahk6cnlar derhal ser
best bırakılınışlardır. 

Lizbon - Pek yaktnda Anti denizinde logiliz ve Fran
sız donanması araıında deniz muharebeleri oJacaiı tabmia 
edilmektedir. Ayni za•aada Anti adasından 81ker ihraç 
edilmiıtir. 

Londra - Düngerkten dftn 9 fırka ıslah edilerek hiz
mete hazır bir vaziyete sokulmuştur. 

------t .. ~------
4 lıtlı -ır binanın aakll 

Bir binanın olduğu gibi 
bir mahalden diğer bir ma-
halle nakli işi son zamanlar- ı 
da çok basitletmiıtir. Moa
kovada yapıldığı yerden 50 
metre uzaia götürülen dört 
katlı bir binanın nakli esna
sında içindeki ıu, gaz Ye 
elektrik tertii»atı da bozul
mamış, su mptemadiyen ak-

• 
mıı, elektrik yanmıf ve gu;-
dan istifade edilmiştir. 

Köuıonoı aın zirai 
ihtiuaçıarı 

Ziraat Vekaleti Viliyetle
re bir tamim yaparak köy
lünün iciJ zirai ihtiyaçlariyJe 
yakından alakadar olmaları
nı bu hususta lüzumlu ted
birleri almalarını ve tohum-
luk dağıtma iılerine ehem-
miyet vermelerini iste 
miştir. 

lllnıi ıııtılı ta-o ılcll mı haf ızıııından: 
Nalaiyeai Mevkii 
Buca T ahtahköy 

köy civarı 

Cinai Mikdarı Hı: dudu 
Bat ıs d~nüm Şarkan Kabakçı Mustafa 

ve Elmaa )('laya bajları 

Garbeu yol timalen Ah
metl oğlu Mehmed tar· 
lası cenuben dere 

Yukarıda evsafı yazılı bat tahtalı köyünden Halil oğlu Haaan 
Rızaaın evladından ıelmek suretile kırk aenedenlteri mal: oldutu 
köyleriaden verilen ilmubaberden anlaşılmakla senet.iz t. sarrufat 
ahk,mına tevfikaa hu yerin mülkiyet; hakkında mahallinde ilin 
tarilainden itibaren onuncu günü tahkikat yapılacaktır . 

Bu malın mGlkiyet ve •ınırı hakkında her hangi ltir hak iddia 
eden varsa bütün evrakı müsbitesile birlikte o gün mahallindeki 
tahkikat memuruna veyahut o güne kadar ikincl ıaıntaka tapu ai· 
cil muhafızhtına mGracaatları ilin olunur. (2517) 

lzmlr Defterdarhğından : , 
Mehmet kızı Esmanın Başturak şube•İne olan milli emlak •a· 

tıf betleli borcundan dolayı haciz edilen Güzelyalı Eminali aeka· 
tında klin 47 eaki 23 taj sayılı ve 800 lira kıymetindeki evi Vi· 
llyet idare heyeti kararile 21 gün müddeti~ mGzayedeye çıkarıl
mıttır. Taliplerin Sl Temmuz 9-40 Çartamlta rünü aaat ıs te Vi
layet idare laeyetine müracaatları ilin olunur. 9-16-23 (2606) 

lzmlr Detterllarhlından : 
Alulullala otlu Keresteci i•mail Hakkının milli emlik ııatıı be

Cieli boreuudan dolayı hacız edilen 3 üdcü Karata ı Enveriye H· 

katıada kiia lSS eski 133 yeni aayılı ve 211 lira kıymetindeki 
evi Vilayet idare heyeti kararile 2ı iÜn müddetle ınüzayetleye çı· 
karılmıttır. Talipleri• 30 temmuz 941 Salı günü saat 15 te Vili· 
yet idare beyetiae müracaatla.ıı ilan olunur. 9-16-23 (2607) 

lzmlr detterdarhlından: 

den birkaç örnek. 
14 

Biz bmada milleti• 
veti sayesinde bal•• 
ye bizi buradan aacak 

mahiyet arzedenleri nazarı 16 kaYveti çıkaraWBr• 
itlbare alınacaktır. 

madeni eıya ve demirler de 
ehemmiyet derecelerine ıö: 
re sıralanacak olan ihtiyaç
ların en mühim ve müstacel 

Hısuıi ldarııır 
Dahiliye vekaleti 1939 ma· 

li yılının ikinci altı ayı için
de tahakkuka nazaran ya
pılmış olan hususi idareler 
tahsilitı miktarlarının en kı
sa bir zamanda bildirilmesi~ 
ni ~illyetlcrden istemiştir. 

Reaml dalrelerdekl 
paralar 

Mülhak bütçe ile idare 
olunan Devlet müessesele
riyle hususi idareler ve Be
lediyelerin, imme menfaat
lerine hadim cemiyetlerin 
sermayesinin yarısından faz
lası devlete ait ıirketlcrin 
nakit mevcutlarının bundan 
böyle yalnız Cilmhuriyet mer
kez bankasına yatırılması 

kararlaşmıştır. 

Mekteplerden ıerllıcek 
vesikalar 

Damga resmi kanuauada 
yapılan son değişiklikle ba· 
zı evrak ve senet ere pul il
sakı nisbetleri değiıtirilmiş

ti. Maarif Vekaleti bu hu
ıusta mekteplere bir timim 
yaparak yüksek okul diplo· 
malariyle olgunluk ve lise 
bitirme, mualHm r .ektehi 
aipf omalarına alınmakta olan 
damga resminin yüzde elli 
nisbetinde arthnldığını, lise 
ve muallim mekteplerinden 
verilecek tasdiknamelerin 
diplomalardan alınan -:esmin 
sınıfına tibi olduğuau . tal ~
beye verilen seyahat vesi
kalarına da 15 kuruşluk pul 
yapıştırılacağını bildirmiıtir. 

Zayi 
931 Senesinde ikinci no

terlikten tasdik ettirdiğim 

tatbik mührümü zayi ettim. 
Yeni tasdik ettirdiğim müh
rümü istimal edeceğimden 

e.:ı kisiuin hükmü olmadığıuı 
ilin e) l ı::rim. · 

lzmirde Mecidiye mahalle 
sinde 115 numarada Hacı 

Mehmet kızı Halime 

Zayi 
lzmir belediyesi Karantina 

tahsil şubesinin 3-9-937 ta
rih ve 3928 no. 20-11-37~T. 
ve 12001 no., 5-11-37 ta, 
ve 16671 no. , 9· 4-38 tarih 
ve 13439 no.lu makbuzları 

ıs 
Askerler, bu ebr• 

tepesinden sizi kırk -"" 
mata etmektedir. 

Na 
16 •• ;. 

Düımanlarıa iyi iti~ 
atımın baıtıiı yerde bil 
ot hitmiyecektir. 

17 
Romada ikinci 

bir köyde biriaci 
tercih edıeri•. 

Üslubu 
saachr. 

19 
lskentleri kebir 

dım, Diyo jea 01 .. jl 
di •• 

Baızıı ıa pıt 
icra Vekilleri He 

cavir memleketleri• 
dan mlibayaa ettikleıi' 
benzin ve milştaklatl 
lekctimizden aktarlll1 

tiyle geçirilmesine dl 
eden bir kararname 

etmiştir. Bu kar• 
gö :-e vesikalanaa ı•r' 
diği ve gideceği yer 
olan mayi madeni 
ve maden; yailarl• ~ 
ve T etraetil dö pi_. 
kiye'den aktarma 
barice sevki bunları• 
kiyeye geldiği tarib 
baren azami 15 rl11 

caiz olacaktır. Bil 
geçtikten ıonru ak 
müsaade olunmıyac9 

ilk tahılll BIU 
iıtihanıı~ 

Senede dört def• 
ilk tahsili bitirme idi 
na bir defa girip d~ 
fak olamıyanlarıD bil 
ki imtihana kadar fi 
bilgilerıni artırmıf 
ceklerine g6re bet ' 
imtihana kalınıl 
kararlaımııtır. 

ihracat·~ 
Avukat Şe••ettiaia Batturak ıubeaine olan kuanç verıı•ı zayı ettim. Yenisini alaca- Bugiln öilede• "' 

borcundan dolayı baciz edilen Ahmed ata U. Meyveter gümrütii ğımdan hükmü olmadıiını 15 te Ticaret od••1.., 
8'3 lncü Hkakta kain 8-10 sayılı ve 2000 lira kıymetfndeki ma- ilin ederim. T" \fe• 
tazanıa 1654 hiHede borçluya ait 790 hiueai Vilayet idare laeye- sayın ıcaret ~Ji 
ti kararile 21 gll• mlddetle müzayedeye çıkanlmıttır. Güzelyalı ln6nll caddesil763 Nazmi Topçuoil. li~ 

Taliplerin 31 Temmuz 940 Çarıamba ıünü aaat 15 te viliyet "' no.lu evin eski sahibi riyle ihracat itil~ 
idare heyetine mlracaatları ilin olunur. 9-16-23 (2"5) ı H. Servet Aydoğar (1612) teplantı yapac:akl 
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