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Cenvp vilayetlerimizde tetkik seyahatine çıkacaklar Bugün Erzincana 
hareket etti 

1 İstanbul, 9 (Telefonla) - Başve-

n o•• nu• •,Hatayı ve ınu·· teakı.ben ::!::B~i::~~:y~::·:;:;;1.~i: 
Bugün Londraya varacak, y~ r1n Kral 

tarafından l<abul o un c ktır 
kurulaca.it mıntakada tetkikat ya-

r rakyayı şereflendirecekler '.E~:um ... .., .... h,,h•".' 
J ~ pon gazetelerı 

liatay halkı, reisicumhurumuzu karşılamık için mu- Amerıkaya hacum ediyor 
Tokyo, 9 (Radyo) - Mareşal 

-.... azzam hazırlık!ar yapma.~. a başld mlŞİlf Çı.n Kay Şek hükO.metine, ikrazatta 
.___ bulunduğundan dolayı Amerika aley [) ı hine şiddetli neşriyata başlamıştır. 

~Oma yolunda Gazeteler, hıırbin uzaması için yaı

İstanbul, (Telefonla ) - Milli Şefi
miz İsmet İnönü, yakında cenup v;. 
liiyetlerim 'zde bir tetkik seyahatine 
çıkac:ıklar ve Hatayı da teşrü buyu-

]erinden sonra, Trakyayı da şer~f

lı:mdireceklerdir. 

Hatay halkı, Milli Şefi!ırizi karşı-
racaklardır. lıımak için muazzam hazırlıklar yaı:>-

Reisicumhurumuz, cenup vilayet- nınktadır. 

Fransız - Italy n 

lnn bu gibi yardımların, japonyayı 
yıldırmıyacağını yazmakta ve herşc. 
yin vaktiyle hesap ed:lmlş ol duğunu 

k:ıyd etmekte d!r 1 er. 

-=•-=-
Fransız kabinesi 

Reisicumhurun riyaset:nde Sumner Vela Roma da lncı· liz . sefiriyle konuşurken 
toplandı Paris, 9 Cltadyo ) - Amerika hari- ret ettikten sonra, öğle yemeğin! mali· 

Parf.t, 9 (R adyo ) _ Fransız ka· elye müs~arı Su~ner Vel$,. bu~ün ye naz!n Pol Reyn~n4n __ evinde yemif 
blnesi; bu&"ün ıaat 10 da Eliza Hra-- Brezilya ve Arjantın seflrlerınl zıya- - Devamı 3 neli Sahifede-:-

yı.nda reisicumhur Lebrunuıı riyase
tinde toplanmıf, bavşekil ve harbiye 
nazın Daladlyenln, umumt siyaset 
ve asker! harekAt hakkında verdiği 
izahatı dlnlemlft!r. 

Dost Romanya 
Daladlye, Sovyetlerle Fiııllndlyıı. • . 

•rasmda başlıyan auıh ınllzaker•İerı Erzincanda Türk-Romen dostlu;. 
etrafıntla da ma!Omat verınft ve alı-

nan raporlan ok:ıııtuı'· ğuna nişane olacak köy kuruyor 

MOLOTOF 
50 yaşına ayak bastı 
Moskova, 9 (Radyo) - Hariciye 

nazırı Molotof, bu&"ün elli yaşına 

varmıştır. Bu münasebetle, Stalin ta
rafından ni§anla taltif edilmiştir. 

Istanbul, 9 (Telefonla ) - Dost ve zırlamıştır. 

mütte:f.ik Romanya hükQ.meti; Erzi.ı- Yakında meclise tevdi edilecek olaa 
can mıntakasında Tilrk - R~men dost- bu layihaya göre, dostlarımızın kur
l uğuna ebe i nişane olacak bir köy mak istedikleri köye (Rumen oba) i .. 
~urmak ist,ı:diğini bildirmiştır. Hüil.0.- mi vorilo~<>Hir. 

metimiz, Rornanyanın bu arzusunu Köyün inşası için lazım olacak bU• 
memnuniyetle ha.bul etmiş ve köye ve- tün malzeme ve dşçiler Romanyada11 
rilecek isim i~in bir kanun larih:ısı ha- göndeıjlecektir. 

. 

ROMA KATI 
Von Ribentrop bu sa.bah 
Romaya muvasalat etti 

Hitler Mussoliniye bir mesaj gönderiyor. Ribentrop, 
kendisini kabul etmesini Papadan rica etti 
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ve seylaptan ldhalat ve ihracat 
hakkı 

L U ~Ü'1KÜ pro~ram 
:?. :ı o Program ve :!\Iemleket saat 

ar ..ı. rl. 

giler Mes' lesi 
12 35 AjanR ve meteoroloji haber· 

!eri. 
12 50 Müzik: Karışık prograın

Okuyan: Ce!Al Tokse$. o~ n zararlar 
Ve hUSUSl idarenin hak Ve Fırtına, .• r~yl " p zararları hakkınd muhtelif 

o fl o b • d / l d 0 
1 ••aiıdaki malumat r.elın: ~tir: 

Halk :ı:alardan vila yete 

Ancak b:rlik azasına aı: 
o ;ıcak 

Çalan! R rıl CPvdet Çağla, Fahri J{o 

puz, Zü!ırü B r<lakoğlu, b· 
zett eıı Ökte, Basri üfler. 

• vazıge erı fes ıt e i me i ır · BE!{GAMAo A., 

Hükumet bı·na v ar z• 1 · l t f • t h · k l •t• 1 B.ırgama ova.anı kaplı;11an sula m fazlalatmaaından Simidci çıftliğ i 

Ticıı,·e t Vekaleti 00 18 nuır. aralı 

kanunun verd ği sa!ahiyetlere btına
12 30/ 
J.1 30 

c' n te ekkü l etnı ii olan ihracat bir
[;kJ rlne dahil olmıyan tacirler!n, bu 
l';r)iklerin me,·zııuna dahil bulunan 
maddelerin ihraçlarını menetmi~tir. ı 
Bu >uretle .!ıra c t tiri kleri kurul-

;\1üz 'k: Küçilk orkestra (şe• 

, e a ı verg1 er1. e vız v~ya tt s ıe ararınc an 1 ı a- . . . 
n in müruruzamlinına a ı t iki kanun ren bu nıü tera k !m verg!le ı·i öd me k- c ıv•r~~da ıoıanı~ bı~ ~ı ~ını •ular 1'2ıplamış , lz"':ırlc ~ergama araam 
lle•rett· A az· h kk d k ' 1 il k I t t II Jb , . da munakal..: ke• ·lmıştır. l::trafı ru l .ır aaran ova koylerınden elin haber 

~ ı. r ı vergı:)ı a ın a ı e m e e ı u u,u· rıar. a U i<:ı 
alınamamıfttr. müruruzaman kanunu sarih olcu 0 u tefviz kanu nunda mevc.ıa lı ır m.ı d-

:çin bakaya vergiler tcrkııı edild i. F a- deye g·· re t u lıina l aıı, v ·gile rııı.n. ÇEŞll'IEDE: 
k Çeşme kazaaınrla fırtınadan prk ~ok zeytin dalı kınlmıf, telefon te-

a t bina vergi.si kanununa . lave edi- i~tihY.a sahip.er ine t apu <enedleli 
len muvakkat hır madde, ma li) " \'e \'er ildikten sonra talinkk uk ett ıril - be~~~ ll~~D~: ıı l:raını§l ıı · 
h ususi idarecilere .. ;! ruruzanca nı 1 mesi lazımdır. Hu _. usi idare be , \ı r ı 
kesmek gibi bir fırsat verdi ve alelA- Emre istinad n. tefviz , tah~i• vev n 1"

ccle hazırlanan haciz karar ve n•ua- ya ' t::ır• hl eıln den hangisi daha evve l 
rneleleri ortalığı altüst etti. 1 i"e verg yi o tarihte '.l it ibaren i•t• -

Dik:li kaza• ında fırı.nn ;11üzümlcn Berg,,ma ve Çandarlı ile muha'"e
revi t min eden tt>lefon hatları bo7~1mUf, t.,,lefon direkleri yıkılmıştır. 
Dit·ek ve hatların tamirine başlbnrtH\.tır. lnıan ve "VVanca zayiat ol .. 

maıuı ı tır. 

KEMALPAŞADA: 

ı:ıu ş olan fındık , Ley t i nyağı , t iftik, 
yumurta, arpa , bu!id .y , panıuk ü-
71i m ve incir ihracatı, birlikl~re da
h il ol mıyan tacirltr -ihracat ves ka
l:ırı rn evcud olmasına rağmen- yapı
lamıyacaktır. 

l\lill! korunma kanununun ticııret 
vekaletine verdiğ i salahiyetlere is
thıaden ve ithalAtın da mtlnhasıran 

ıs oo 

05 

13 30 
19 10 

rn 30 

20 15 

Bu mevzuun, geçen haftalar için- mekte ve tah il etmektedirl er. h'i 
de v!IAyet umumi meclls'nde bile amma, bu, nihayet emirdir. Halbuki 
tonkld mevzuu olduğu mal6mdur ortada tercihan nazarı itibare alın
Şayia teklinde deveran eden haber- mnsı !Azım gelen bir kanun vardır. 
)ere inanılacak olursa, bütün Türki- Diğer bir mesele de 1341-192q •e
yede bina verııisi bakayası 32 mll- nelerine ait bakaya verııil•rin 'n t~h

yon lira ~bi mtıhim bir yekOna ba- •il edilmesinde ı•rar o•unmasınır. 
llt olmakta lm'ş. H:ılbuki 1933 senesine kadar olan 

SiddetH fırtınedan tclt'fon hntları kiı.milen harap olmuf, h"r çok te
lefon direkleri purcalı'lnmı•tır. Ansı7ca okulunun camlan tamamen 
kırı1mı~. zeytin ağaı;1ar1nda hasRr ,~uku bulmut9ur. 

TiREDE: 

ıthalat birllklerine dahil tacirler •a
rafından yapılması kararlaştınla ~O 30 
caktır. :.> ı 00 

Bu rakam yüksekliğinin başlıca.ıı, hakaya bina vergilerinin bile aran
!ılna vergilerinin tahakkuk yılı için- maması icap eder, çilnkü 1934 ~e n •- 1 

de tahıll edilmemesidir. •inde neşredilen bir kanun , 198ll Fe-1 

Tir,. kazası dahilind .. J,a71 t.,ı.,<on hatlan bozulmuf, direkler i dev
rilm·, ve 1-:ırılmıt, zeytin nıjar,lr.rında yüzde 10 niıbetinde hasar vuku 

bulmu~tur. 

K.A RAP.UP.UNDA: 
Karaburun kuası dahilinde Lr\n•adan hiç bir hasar olmamıtlır. 

·** 
Bozdağda 

Kayak sporu için yapı
lan tetkikler 

t · d u k nesine kadar olan baknyn bina vergi-
zmır e, m ruruzaman anununa . . 'k k ,.. M l l "' J d Beden terb:yesi başknn\ığı emri 

uyulmuş olmak için alelacele yapı- lerımn be~ ıenclı tn si te_ ba,;~ııııa- ı em ur ~ı·ı a a ...,a ar 
lan haciz muamelelerinin neticesi rak tahsllıne teşeb?üs edılmc : hu- U "- tlze .. ne İzmir bölge katibi ve, ef(t· 
olarak tahsili.ta te•ebbUa edilince •'.l.~unda halka teblıgat ya.pılmı• v_e meni B. Hilmi Akpeçe tarafından. 

• b ı h k ı t k b • f • Ödemişte Bozdağda kayak sporuna •'"ra d 1 t ı· k•l t' ınaenaey nnunenvergnn •r ı - ır amım ,u yı ev e e ve ma ıye ve .. e ıııe . . ' e - rni!.aı"d saha m ti ld ht 
rııOteaddid tikAyet ve itiraz i•tldası nı zaruretı hasıl o.muştur. · · aran ış, m sa mu. e-

lif vadiler ve yerler, kayakçılar i~in 
Yatdınlmı .. ır. Bittabi henüz karar Nitekim husu~i idare, bunu na>"arı •' hlr de çok muvafık sığnak bulun-

on 15 

21 45 
:?2 15 

:'.'< ecip Aşkın) 
Program ve me!'1leket sant 
ayarı. 

:Müzik: Radyo caz orkestra· 
sı. 

Çocuk •ııati. 
MemleKet •aat a;an, sjsr.3 
ve met, cr oloji haberleri. 
Miiz:k. 

Çalanlar: Ruşen Kam. verl· 
he, N. Seyhun, İzzettin Ok· 
te. 
Konuşma: (Tarihten sahife· 
ler). 
Müzik: Fası l heyeti. , 
MUzik: Karşılama ve Köçei< 
havaları . 

Çalanlar: Hakkı DerrrıaP• 
Şerig İçli, Hasan Gür, }ta!ll' 
di Tokay. 
Mtızik: Oda mtlziki: 
Brahma: Keman ve piano i· 
cin 3 llncil Sonat (Re Dfn6r 
Gilbert Back (Keman, ) Z ıı· 
gayer (Pi an o.) 
Müzik : Senfonik müzik (fi) 
Memleket <aat ayarı, aJaP~ 

haberleri; ziraat, esham-talı· 

alınamamıştır. Çünkü usulen şorayı dikkate alarak son zamanlara kadar BJremde 12, 14ı 17 7,5 ve 22 lira mnştur. 
devletin hem şikayet<)ileri, hem de borcu olanların vergilerini 1933 .,._ Bozdağ köyflndo konförltl otel de 22 
ıı lAkadar .daireleri dinlemesi ıazım- nesinden sonraki zaman için tıı ' · •i:e h" } l so 

40 
25/ 
30 

v!IAt, kambiyo - nukut borsa 
~ı (fiat) 
Ajans spor ~ervisi. 
lllüz'k: Cazband (P i. ) 1 d e ....,. JZffiPt er naSJ vardır. Vaziyet bir raporla te.;pit e- '!2 

dır. PPVam eder ve dnha evvelki yıllur ı11aaş ar a g ~ç Al - d:Jmişlir. 2~ 
borçlarını aramazken büdcedeki acık h a·ı ? Ancak Ödemiş_ Bozdağ yolundan 23 

Şu liale gllre, karar alabilmek için tndişesi ve tahsilatı yükseltmek ga- esap e c c {. 
uyrılıp Bozdağ köyüne giden kı-

Yarınki program ve kap•• 
nış. 

ı.:zunca bir zaman "'""mesi icap eder. yesi ile daha evvelki yıl!ar · ergiieri- , 1 1 t f" ı -~ 3656 sarılı kan~r.J:ı ilga edilen d e l.t n evvel 25 ira maaşa er ıı yapı - Mmda 1700 metrelik bir yol yaptırıl-
Bazı bakaya vergilerden borcu az ni de tahsile teşebbtls etı.ıiştir. !~h·a f d 

r e el erde .... velce bulunmuş ve ı;ene mış olanların 10 ve 17,5 lira an ııe- mak !Azımdır. Salihli yolundan da 
g.'lrünenler ise, uzun zaman bekle- edelim ki, izmirde bakaya verı;i !er , d 2., ı· bu kanunun ne - 'nden evvel ilga edi çc n hizmet 1 eriı .. n 20 lira a ve w ıra nyni şekilde kilçilk bir kısmın ln~ası 
mek ve uğraşmaktansa parayı verme mc!elesi. mutlaka tPtkiki 18.zım ~el en 1 · d'k\ · lan derece•·e en ı .ıhın üst dereceye maaş almak suretiy e geçır ı erı zarureti görfllmU,tür, Bozdağ kö-
ği muvafık görmU• ve vermişlerdir. bir mevzu halindedir. Hıısu~i idare- ' d b • terfi etmi• olan memurların mülga hizmet müddet nin e yirmi eş )'ilnde 10 tane kayak vardır, fakat 
Fakat diğerler! ne olacaktır? n;n, halkın bu meseledeki vaziyetle- ' b 

derecel~rde geçirdikleri hizmet m iid- ı lırada geçmiş sayılması ve .ı artırılacaktır. 
Bina vergisi bakayası, bllha•sa rl arllk kat' iyyetle beli: olmak, lııı . 

detin.n terf: ettikleri maaş dererele- müddetlerin 25 ve 30 !ıra maa~a ---c-----
mUbadll Ve muhacirlere ver ilen m•t. le•aplan kanunun çerçeve•i icindc · 1 IA 1 rtlk emvalde m!l'lıim yekOnlara 1:ıal:ğjes2Slı b'r tasfiyeye tabi tutmak lt- riııue ııeçn ; •a:r 'mR•ı icap edip et- l te~lleri için geçirme ~ri .z'r;' ge en Iran konso'oshane inde 

ınh. · eceJYf tııtbir1attn tel't ddlidleri mıı- muddete mahsup edılmesı ıco.p <ıt-
clııiaktadır. Jl.ftıbadil ve muhacirler. zımdır. k b J · 

- ---------------------------.....,--•• rip l ta ve bir çok yerlerden bu mektedir. a u resm1 
t.usu, , alumat ist•·ımel<tc "rli. ~fa- H " • d d 1ran Şahınşahı Rıza Pehleviniıı 
i'ye vc .. Aletl .fon v!IAyete gel"n bir U~USJ 1 are e tahta ctılOsunun yıldönilmü müııa•e-
tamimde 1452 SEyılı k~nun a kabul dk• kJ betiyle 15 Mart tarihinde şehrimiz 
ed:Jen rlerecelerden bazılarının 31356 te 1 er !"an konsoloshanesinde ıneras·m ya-
gayılı k~nunla kaldırılır.ış ve ilga edi- Hususi muhasebe tahakkuk ve pılacak, ayrıca bir de kabul resmi k-

--= -+-=-
Tireye g · zin ti 

İzmir muallimleri yardım !andı:ı 
~eisliği tarafındr n Nisan ayı iç lıı~e 
Tireye bir g ezinti tertip edileceıctil'· 

o-----
Ödemiş ve sporcu/ak 
Ödemişte İzmir bölgesine ııaa" 

bir beden terbiyesi kaza merkezi tef' 
kil edilmes; muvafık ııörUJınUştilt• 

---o011r<>O---
Zabıtada 

Almanya, bizden en!
den mal alacaktır len derecelerde geçen hf?.metlcrin tahsil ~u ~l~ rindeki mu::ııneleler, ge. ra edilecektlr. liiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiii 

Hey' et lc;tanbula hareket etti 
Muvakkat ve gayri muayyen n:!ıd

tletll T ürk - Alman ticaret anla me-
aı mucibince Almanyanııı memleke
timizden a lab ileceği malları milba· 
yaa etmek üzere izmirde tetkik
ler yapan h eyet İstanbula gitmişt:r. 
Almanyaya verilmiş olan ilzüm 
kontenjanı dah!llnde milbayaatta 
bulunmak için t:ıclrlerle temaslarda 
bulıınmut, fakat fiat hususunda an
ıa,amamıştır. 

ihracatın Türkiyede teşkili\tlanrlıı ıl
ınış o lması hasebiyle !stanbulda ve-
1-:f let t~kiliıtlandırma baş kontrolvr
IUğü ile temasta bıılıın111uştur . p·ya. 
•ada ı. rarla söylendiğine göre A 1 -
man heyeti Ankarada ticaret vekıi

letly\e umum! mtlbayaat üzerına~ 

reni terna~larda bu 1unac:ık!ı,.. Hat. 
tıı 7,5 ve 11 m!lyonluk anlaşmalar
dan sonra yeni bir fcaret anla~mn~ı 
için de te•ebbüsatıı girişmi~tir. 

reni cedvele ·göre e~ki mP.ıı~J a rının ç eıılerde ,·i!iiyet umum\ mecfüinde Bıç akla yaralamııı . dl 
p r~kın üst derecesiı:de geç mi< ra- j ır.nzuubah,edilm ş ve bu noktanın A lf u,•• k Bayındırda Yenice mahallesın e 
r .' ma'1 e9ası da bu kanu.ıun ıııuvak- ı c •a> lı surette tetkik edilmesi karaı- ay - ço Haşim Çalgıcıoğlu bir b ~k mese~ı: 
ka' birinci madde ·iyle kab•ıl Pdilm : ~ ıa~tırılmıştı. ıuarlan yedi %t. dlın o- karşılaşacaklar sinden Ahmed oğlu Velı Kuzuyu ., 
olıluğuna gö , rı ~zkı1r kanunun neş toınobillerle ~ehrimlzdeki muhtelif ;"kla yaralamış, zabıtaca tutu l ıııU• 
r ııde 20 l'ra maaş almakta bulur. 1- tahıkkuk ve tah •il •ube!erini ııeze - Bugun t'çok ve Altay birinci t.ı- tur. 
\arın 25 liraya kadar terfilerinde l 6 rck memurların na ·ıl çalıştıklarıııı ve J.-ımları arasında Alsancak stadında Kavganın sonu : ı · ı 
ve 17,5 lirada geçen hizmetlerinin ieleriııin kafi derecede olup olmadı- Jıusu~i bir !udbol müsabakası yapı- Torbalıda amele Ahmed ?~dl 
?» lirada geçmi• •a)·:lma•ı muktezi ğını tetkik etm"şlerdir. lacaktır. l\Iilsabaka saat 15 de başlı- ;ıustafa Kurt, bir kavga neticesıPff' 
olduğu gibi 12 ve 14 lirada geçen ı f f d kara• ~·ncak ve hiç ~ ·•phesız mevsimir en amele İsmail oillu Haşim Kayayı ur 
mO ·~et ierin Jfi lirada ve 22 lirada Jr IOa an na halde dövmUşttır. Suçlu tııtulıt' 

heyecanlı v<ı zevkli oyunu olacaktır. 
gcç c.ı mtlddetlern de 2:; l'r:ıda g eç- du·· ŞA n IDQto·· rl İk' takım da bu milsabakayR en kuv. tur. 
mi• t e!Akki ed:Jmesi icap edece((i di . ya '- • er tll k d , I l k kl d Eararcılık : • '• ve ·a ro.ar y e çı aca ar ır. , 
,·:ını muha•elıat riyaseti ile muhalıc- l;lon fırtınadan Alayhey mevki:nde. Karşıyakada Si1nıer ~ inPms'ı. ~· 
re edilerek hkarr'.ir ettirildiği bildi- ki şamandıra;.-a bağlı ve uzun z" -

8
- -1-d ·°"'·=-- şcsinde İzmirli Ali Görenin nzer~ 11ıı r.lnıi~tir . • rııaııdnnberi faaliyette bulunan ıyan e e iye işleri ranmış, fanilasının koluna Eak18 ı'" 

Binaenaleyh 16 ve 17.5 lira mnaş liınan işletmesine ait Dumlupınar r"- Beled're reisi Dr. Behçet üz. dün bir miktar esrar bulunarak alını!'' 
r. lrl ıktan •onra 20 \'ra ~·a terfii yapıl- mörkörü karaya düşmüştür. Kurta - beraberinde milhendisler olduğu hal tır. '!''" 
mı olanlardan '.l6'i6 •ayılı kırnunun rılmnsına çalışılmaktadır. oe Eşrefpaşada Dolaplıkuyuda 'I'o- * Kahveci Muzaffer Erbah·•'· .ıu 

Bıçak ta,ıyanları ne rj taı"hinde 21) lira il zer'nrlPn mR- Keza, Çamaltı mevki'nde ayni ida. paltı okulundan Kadifekalesine ka- necikte Şanılı Ieleğin evi'lrle cıo-d' 
Anafartalar caddesinde arabac ı &• almnkt bıılt•nmıı• ol•nhrla 22 ı-eye ait 203 ve 153 numaralı tuz Car uzanan asfalt yolu gördU<ten Ş!manın orlasında soyunduğu sır't11 

1stanbuldaki temaslar, daha z'.ya- Ahmed ve Saminin ilzerlerinde pi- lira naaş bir terfi müdret aldıktan mavunaları da karaya dtışmüş . fa- rnnra Cumhuriyet koru l uğu tes;satı- zabıtaca tızeri aranmı,ş bUyOl< 

Almanlann teklif ettikleri fiat, İz
mirde müsa ld karşılanmamıştır Al
manlar, daha ziyade incir ithal et
mek lstemi!j)er ve bazı anlaşmalar 
ıçın çalışmışlardır. Mtımessi ' ler, 

tızUm f iatlerini yüksek bulduklarını 
ıöylemlşlerdir. 

Heyet, İ•tanbuldan Ankararn ıtL 
derek fındık, tlzüm, incir mtıbayaa. ı 

idıı tekrar tema !ar yapacak VP An
kara dönü ·tinde, fstanbııl ve İzıni-
re uğrayacaktır. 

de fındık üzerine olmuştur. Heyl'~, rer bıç:ık bulunmuştur. ~onra gene mezkOr kanunun neşrin- kat yilzdUrülmilşlerdlr. nı ııezmiştlr. paı·ça esrar bulunmuştur. ----------.. ------ıımı:maııı .. ıı:ız:llİı:ııa:ımi_ ... ______ :=-_____ ~-1 

ISLAM TARiHi Ri'rmüştU . D ğer bazı cesedler de , ~ehid düştükleri halde fazla bir te - ze mükemmel bir fırsat geçmısken Sabah ezanı okunll'"ordu .. pr~,r · 
-~ -•••••••••-•ı düşman tarafından vahşice, canavar- ~ssür göstermedi ve Hazret Peygr.ın- niçin hepsini öldtlrüp mahvetmedik. harp hazırlığına geçildi. :Mecru~.,,~ 

H M h d 
ca parçalanmışlardı. Bu hal; düş - bere; Bu kadar masraflar, bu kadar yo:: - dırn bi r kısmı bile hıfrekAta i~~·~I' z. amme nıı.nın ne kadar kudurmu• bir hMe - Sen sağ ve salimsin. Diğer fe - gunluklar ve bu kadar büyük b·r oı-. ediyorlardı. tsliim kuvveti, ı,f e ı 
harek<ıte geçtigini sarahatle gösteri- !ilketler hep birer hiçtir. Gelip ge - du, yalnız bu ııetic<ı için mi ihtiyar ~en silratle uzaklaştı. 1~ ı. 

• YAZA ıu: M A h • yordu. çerler. Dedi.. olundu?. Resulü Ekrem bir at üzerinde 
ı'i: • Y an.----- Harp bilfiil bitmişti. Bittabi hassas bir mahlukun ken- Bu sözlere Umeyyenin oğlu Saf- Ba~ı , sargılar içinde bulunuro~~~r. 

Eğer, Medineden hareket esna•ın- di yak inleri için ail lamamasına im - van itir az etmişti. Onun fikrine gii - Hazret Ebu Be kirle Hazret ttt"' 

- 146 Bu meyanda ashaptan Sa'd ibni da :!lfüsip görillen şekilde şehirde ka- ki\n yoktu ... Hepsi de göz yaşı dö - re; iRIAmlann ve isliimiyetin ~eref clC•manı takip ve olduğu yerde , 
XesulU Ekrem; harbin koptuğu Rebi; ceıedlerin arasında ölilm ha- !arak kaleler içinden tedafii bjr haqı kü)·orlardı. Fakat Resulil Ekrem, bu ve hay•iyeti payına\ olmuştu. Şimdi k;r için en han retli re)• verenler 

ııahneye baktı: !inde bu undu. Btıtün vücudil yara nril•eydi, netice her halde böy!e o.- ç:ğlıkları derhal menetti: ikinci bir hilcıım yapıhr•a. en·elc~ rı!'ında bulunuyorlardı. r~~ ı 
Burada şehidler vardı. iç!nde idi. Resulü Ekrem, onu çok mıyacaktı. Saniyen efraddan bir kıs- - Bu, bir emri ilahidir, ail layıp m ıı harebeye i•tirak etmemiş kabile- Medineden 8 mil ötede Jf ıııl' J.t' 
Bunlar; böyle ap açık bırakıl3- ·~verdi. mı; yağma ihtirasiyle vazifelerini u- bağrışmayınız, !erin de bu Refer müdafaaya çekil - E"Ct denilen mahalle vanJmıştı .. 

mazdı. Yalnız şehid adedi 70 kişi Mehmed bin Müslüme; onu ku- nutup mevkilerini terketmemiş va ve- Dedi. meleri ihtimali vard ı. Binaenaleyh tık karanlık basmıştı.. rd:· 
id i. Ordunun mühim bir kısmı da cakl:ıyıp getirecek oldu. Fakat cen- rılen err.ri dinlemiş olsalardı, galin;. Ertesi giln sabaha karşı bir habe::- alınan netice ile iktifa etmek en doğ. Resulil Ekrem, efrada emir .;e 
mocr uh dUşmnştU. Hemen hemen her ııil.ver, yet ümidi çok fazla idi. geldi. r usu idi. - Ovaıla ateş yakınız!. . ,,fıl' 
milcahidde irili, ufaklı bir yara var- - Resulil Ekreme se!Amımı sBy- Resulü Ek,.em, akşam !izerl l\Iedl- Bu haberi gefren ptullah namında Ebu Süfyan mütemadiyen dll~iinı!- Geni~ bir daire içinde yıfın ;ırı ' 
dı. Resuill Ekremin emriyle Şehidler ı~ı. neden içeri girerken biltün şehrin b'.r müsl!!man dostu idi. Haber mil - yordu. Neye karar \ereceğ''li bilm!- ~te' yakılıyordu. lTzaktan bak' ~--
top 1 anıp ikişer ikişer gömUlmeğe Diyerek ııözlerini kapadı. büyük bir matemzara benzediğin! h'mdi. Dtışman gerisin geriye gele yor du. MaRmRfih ilk fikr' kabule h - Çl)k büyük bir ordunun burııd 0 

başlandı. Iılağ!Obiretten Eonra görü- Resulü Ekrem; şehidleri ziyaret E:· gördü. Kadınlar, acı çtığhklarla a.•- ı ek yeni ve daha kuvveW bir taarruz r::ıftar görülyordu. Bu fikri mi\d:ı~na rarır!lh kıırdu{:ıı zannedilirdi. 1. ' 
len bu vazife, çok hazindi. Bazıları- diyor vt teessür içinde, harp S•'hne- laşıyor!ardı. Bazıları; Resulü Ekre - yapmak sevdasına düşmüştfl. edenler arasında Ebu Cehilin ol':iu Bun aralık Mekkeye geçrrıe; b ~ 
na kefen bulamamışlardı. Bayrak- ~indeki en son vazifesini ifa ediyor- me: Çtlnı<ü Ebu Sll""an ve edadı, Rev- Akreme de Yardı. lan Htıza!lerin .-rafından 'B "'' 

~ 'le r 
tar Mus'abln cesedi bile yansı bir du. - Sen sağ geldin yn, elbetteki ha mevkiine gel"nce; reislerden bazı Abdullah bu sözleri i•itmiş ·:e· bir Jfoza' burada i•llm nrdtı•una 
bez parçaaiyfo örtilldül<ten sonra a- Bu aralık amcası Hazret Ham1a- elemlerimiz 0 ıbu l· geçer, lari vesile bulr.rak ger<ye dönüp bunu sulü Ekreme te•adüf etti. 
7ak kısımlarına ot örtülerek ııömill- ııın parçalanmış göksü yarılarak için- Diyorlardı. En•nrd an b"r kadın ; - •e yaptık -dPır.;•\erdi- bu mu- Re' !ü F"reme ha ı,.r vermek g"b! bir 
mUftür, den c l~erlarl kopanlmıı ceaedln[ de zevci, babası ve kardeşi bu harp•<? harebede ne kazandık sanki? Elim!- fedak!lrlıiı ııöze aldırm:ştı . (Devam edecek) 



ı. 

(· 

.. 
ı' ,, 

)' 
ı 

~ı· 

......._ lQ Mart 1940 li"~AR . 
1 

Alkan tara 
1 ransatlantiği 

'(ANADOLU)' SAHIPK (IJ '-.., ,, ....... 
1 iŞARETLER ---

Montevideo limanınJa 
td~~ontevideo, 9 (Radyo) - Teslih 
tr llıış olan İngilterenin Alkantara 
lf:nsatıantiği, erzak ve su almak ü
l:ı e bugün buraya gelmiştir. 1ngi
ilı< ~aPuru, yirmi dört saat sonra li-

u h müzakerelerinin ansızın 
kovaya intikal ettiği bildiriliyor 

1 Varol Mehmetçik 
it 608 . Trakyada, memnu mıntaka ufuk. l J' J i • farına giren bir Bulırar tayyar .. i, 

nı lerkedecektir. ___ * __ _ 

Finlô.ndi9a Başvekili Ri/,i, tayyare ile Moskovaga muvasalat Sumner Vels 
~~ l' 1 
~u 0 Reyno ile dört saat süren bir ko 

~~aYapınıştır. el1riş·ir. Müzakevelerin yeniden başlaması bekleniyor İCtıa lilner Yeis, bu esnada, dünyayı . . . 
t aden düzeltmek için Pol Revno _ Stokholm, 9 (Radyo) - Sovyet- nın sulha yanaşmasını ıstemıştır. Moskova hükümeti akdi muhte rillen şartlar i~in hiç bir mühlet ta-
llı~ Anıel'ikanın düşündüklerini hlldir- lerle FinUindiya murahhaslaı:ı :ıra-/ Roma, ~. (Radyo) - Berl'nden mel olan itilaf esaslarının Finlandi- ym etmemişlerdir. Yalnız malUm <>
ti 1 ~e bu husust.~ bir proje wırmi~- ~ında burada başlıyan ve bır kaç haber verılıyor: . yaya bildirilmesini !sveçten r:ca et- lan bir şey varsa o da Finler tarafın
!i(~· I!u projede; milletler arasındaki gündenber· derin bir ~etumiyet !çin- .Fin sefare:hanesinde So~yet. - Fın miştir. dan dermeyan edilen ve !sveç hükU-
i 18ldl ihtilafların bertaraf d'I esi ı de devam eden sulh muzakerelerı, bu mı•zakerelerı hakkında hıç hır şey Sovyetler tarafından talep edilen metince bildirilen ihtiraz! kayıtların 
~:1dat ınaddele · ]' e ı mılil: gün tarafeyn murahhaslarının orta- .,öylenmemektedir. hudut, Ladoga gölilniln şimali şar- Sovyetler tarfından kabul edilmedi-

Mehmedciğin çevirdiği namlul .... 
la derhal yere indirildi. l9'ndekİ· 
ler yakalandı Ve tayyare ile berıa • 

her, Bulgaristana iade edildi. Bu 
iade, Bulgar tayyareııfnin aemaları -
mıza yaklaımaaının aiaten ileri gel· 
diğinin anlaşıldığı ve Bulgariatanla 
dost olduğumuz için yapıldı. Bizim 
iizerinde durduğumuz aııl nokta, '" 
veya bu millet tayyareai deliı'I, Meh. 
medciğin ve ona kumanda edenleria 
uvanıklık ve aakeri kudretidir. 

Bundan çok evvel de deniz Ve ha
valar da bu gibi yanlıılıklar geç • 
ti ve gene Mehmedcik, vazifealnl 
yaptı, kendrsini gösterdi. Türk ·mil· 
idi, kahrııman ordusunun uyanık-i)'etek he :lılnt·rnolnot~fo dıze. e ı dan kaybolmasiyle inkitaa uğramış- Sabık Finlandiya cumhurreisi Zi- kisinde Sortavalad~ nihayet bulma!·- ğidir. Bu hal Sovvet şartlarında e-

ıoı,, • r mı e ın s ı n esme ar- . . . . · . · 
ı •nnıası ti ük t k ·a t .1 k tır. ı vınvud, bugün buraya gelmış Ve Hıt- tadır Çünkü Sovyet htkOmeti bu aaslı bir değişiklik yaµılamıyacağı- lığından ve kuvvetinden emin ol•-
•lt • ır mr a vı a ı ı e am- . . • f d k b k 0 kontro]I . . k ld. 1 1. Fınliindıya murahhaslarının. Sov- !er tara ın an a ul olundu tan noktanın sevkülceyş; eh~mmiyetini n1 gösterm• ktedi···. rak rahat içindedir. Hava, au "• 
'•ret· erının a ırı nıası ve ı- t d 1 1 . 1 R. d b k R h k t t . t' S . . • . b 
1• ın he . . . ;ve e ege erıy e ıga a ulıışma sonra omaya are e e mış ır. • a - anlamıştır. Kareli berzal:ında hudut Pı:ms 9 (Radyo) - Fınlandıya baş topraklarımıza gelecek her ya an. 
'<Ilı • r Yere gırebılecek şekılrle · · b k · · h R d t+ ı . . . ' · · '. · · h 
ı,baeıııen serbest bırakılması lüzumu 11ıe.r1e ~nt:ızın hareket ettıklerı haber ) ı r~~1ı.c~:1' u~~n: ·ı om:h.a b'r;a Jü~ aşağı yukarı şımdıkj cephe hattını vekılı Rıkı'nın l\foskovaya muvasalatı cı unaur, evvela ve mutlaka Me -

ruı ett· .1 • • • verı mış ır. ' rnsve ı ı mus•0 ın· P m ım ır ın takip edecektir. Hangoe hakkında ehemı.ıi)etle karşı] nmıştır. Söylen - il karıılaıauktır. 
S ırı mıştır. AJ•k d h f'I ü · · l"k t • .. 1 · • • k. b k 1 ıı•-
~Uınner y 1 . . " a ar me a ı ; m zaKereJerın, ~ a yapacagı soy enıyor. Ruslar titiz davranmakta fakat Pet- diğine gör,, Moskovada cereyan ede- meacıdın keı ın a ıı arı ve ı ... 

'-' es, hükOmetın tthsıs e· u k · t·k 1 tt•- · k t· J St kh 1 9 (AA) s· · • h B h d dl d k k ,_ 11 bir t . mos ovaya ın ı a ~ ıgı anaa ın e 0 0 m, · - ıyas. ma - samoyu Finlere bırakarak esasen ge- c.ık müzakereler sulh için değil, evve- u u u ar an geçme vaaa • 
!'it k ayyare ıle yarın Londraya b ı kt p · · · · t' rl f'll d ! · s , . ti · rtl b ı bn e et ed . u unma a ve uçıvıçı rıyaae ın e ı er e SYeçın O\Je erın şa arı- çen eylilld~ Finlerin t~rketmeye razı !il bir miltare1<e içindir. Bu müzakere- tır. Bunu, dünyanm öy ece me-

4ndra ec9 ektır. oraya büyük bir Fin delegasyonunun ıu kabul etmesi için Finlandiya üze- oldukları belıkçı;ar varımadasını is- krin pazartesi vera "alı gün tine ka- ai lazımdır. Mehmedcik, ırec:e ıUn-
tı... • (Radyo) - Sumner Vels t · ·1 · t ı d'-· h b · · d · ı d' ı t'k h' b' • ' · k ·ı·h · . ·•n bu d . ' ayyare ı e azırne eye ı.gı a erı rın e sıyas veya ıp oma ı ıç ır tum€ı<!e i1<tifa eylemektedirler. dar neticelenmesi mukarrerdir. düz, hiç uyuırıyara , 11 a ına aa • 
ıo... ra a beklenmektedır K!-al ıııı ı kt d t ·k · t d · - · k t· ti b · 
h ·ı, Aın 1 . • ve o unma a ır. ıızyı ıcra e me ıın a ıye e eyan Finlllndiya hariciye n::zırı Taner, rılmıı, vatanını, yanı namu• ve ta 
'lı er ka harıclye müsteşarını dil kt d' · • b ki k d. 1 1 artesı go Paris 9 (Radyo) - FinlAndiya e me e ır. İyi haber ahn mahfillerde bas;' bu J,ususta beyanatta bulunmuş ve şun ırefını e eme le ır; varo aun 
lı llaşveku ç:ü kbnblul 

00~1 e~dir:. rnııreşaİı Mannerhaymın harbe de- Diğer cihetten iyi haber alan malı- olan kana,te göre, Fin diplomatla- ları söylemiştir: * 
11> m eraynıe ıarıcıYe na k . . 1 h"' fl t' r·ıı d ö ı d·-· ö İ ·k· ·· k ı d s fj "<lrd Iı:allfok S · vam ·ararı üzerıne sveç ti .. me ı. ı er e ' y en ıgıne g re, sveç ı ı rının muzr ere er esnasın a ovyet 
bt !iYafet\ '" s, ~mn~: Vels şore- l<'inland iya nezdinde esaslı müdaha- taraf ara•ında müzakereye iıaşlan şartla~ında bir değişiklik yapmağa - Sovyet şartları ağır olursa, muza 

ıu.\nıerık:ı j, r ~~rece ler ır. lede bulunmuş n bundan sonra h- maoı i~in teşebbü•te bulunmamışıtır muvaffak olup olmıyacaklarını şim- kere1ne d~rhal son verilecek ve şimdi-
Ve h arıcıve müsteşarı başve- t '·l h h 1 B t bb.. ı s t h".kfi ı· d'd k · · · · · - ı arıcı · . ' v~ç opra" arının arp sa ası o rna- u eşe tıs ya nız ovye u me .ı ı en estırme k güçtür. Bununla be- ye kauar hıç ınkıtaa ugramamış o an 

Q~rl Ye nazırı ıle konuştuktan t hl.k · d b h' ı F. ı- d" ..,, d ı t .., • liluhal f . . . • sı e ı esın en a ıs e ın an ıya- taı-.ın an yapı mış ır. raber Sovyetler tarafından ilerı sil- mııhasamata devam olunacaktır. 
'~~~k e et lıderlerını de zıyaret 
ilıtlt ü \'e Mussolini ile tekrar konu9- ı • ı • t ı • 
•tııı,c:~tı! Perşembe gUnü Londradan . ngı iZ ayyare er 

.\ilk tır. 
tGl'ı! ,., adar rnehafilde sö•lendi""ne • ~ra · a~ 
lltr Veı nsa başvekili Daladiye, Sum-
f!Jtıei'Jn ae bir Proje vermiş ve mütte
htııı ta Z~ferlnden sonra Avrupanın 

l\zıın edilecetlnl göstermiştir. 

Sovyet-Fin harbi 
'8 

r,~ind •ttarafı t inci aahifede -

Uzun uçuştan dönerlcen muvaf
fak· yetli neticeler elde ettJer 

Londra, 9 (Radyo) - Hava mu- lonya şehirleri üzerinde uçan ingiliz 
harebelerinde kahramanlıklar gös- tayyareleri, dönüşte Borkum yakı • 
teren 7 ingiliz tayyareci•i dah<ı ni - nıııda üç Alman devriye gemisini, 
§atıla taltif edilmiştir. Bu tayyarec '- Zıp civarıııda bir Alman ticaret ge
lerden birisi Alman deniz Uslerındcn misini bombalamış, ş·maı ılanizinde 

\' ılhelnıshafene yapılan taarrnzda ıastladıkları iki Alman bom bardı
Alman zırhlılarından birine attığı man tayyaresini sak'\tlamış v~ İ<koç. 
bombasını hedefinp isabet ettirmişti. ya açıklarında da bir Alman bombaı· 

Bulgar ma buatı 
Son hudut hadiselerinin tarzı hallin

den memnuniyetle bahsediyor 
Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar - Ru

men ve Bulgar - Türk hudud!arında 
ç;kah son hAdiselerin dostane bir 
tarzda halledilmiş olmasını mevzuu 
bahseden Bulgar matbuatı, bu hu -
su>ta Rumen ve Tilrk hükOmetleri-
ııın ittihaz ettikleri hattı hareketten 

dolayı derin bir memnuniy~t izhar 
etmekte ve lıilhassa Bulgıır tayyare· 
cilerin i ve tayyareyi derhal serbest 
bırakan Türkiye hükumetinin hatt ı 

hareketini şUkranla karşılamckta

dır. 
llıaıı 1c:~ ilerlemeğe çalışan iki düt
~ah Ilı u, açılan şiddetli ateşle kaç
;rı. Cep~:b~r olmuştur. Fin tayyare
'•ilret nın muhtelif aksamında 

l göt •ıı dU ü 8 ermiş, altı Sovvet tayya. 
la,~ıı:nş rıııaşıerdir. Ayrıca iki tay
Yor, düşUrilldüğ-il tahmin edili-

ııı l..ondra 
at ala ' 9 (Radyo) - lvi ına!U -

A~:;ik~ h'ükfi;"·~,~i ita/yanın siyaseti 
Ju ·nale d'İtaliaya göre, bundan 

sonra da değişmi Yecelctir 
~~ hud:d bir ınenbndan ve FinJandi-
l:ıtıııe llö Undan Stokholme bi'.diril- S f" ~h .. J } • • } ,.. 
f~floenı ~e Mareşal Mannerhaym OVyet• ln SU IDUZa,<ere e1ınl a a. 
d11lliiı r~ an mustariptir. Şimdi iyi. • • 1 k. d. 
~a1 re~~ ~n ordularının harekatını i- ka V~ Pil ':hs~ 1 e t"1 D e IVO. 

~, 1 aşlaınıştır V pu · önUnd~- . · · · Oıııı ı Yet çok c'd ·• • rı. . Vaşıngton, 9 (A.A) - . Amerıkan yesınde yapılacak hır Sıl\'yrt T'ın mi 
· S datı deA"iJdi ı dı ve vahım Be dr efkarı umumiyesi Sovyetlcr birliği ile hunun dığer bitaraf memleketler iı
ır,u~n Üç &'On :ı::rl Finlandiya arasında mm•akkat bir ;ıulh zerinde bırakacağı akisleı·ı> iş:. ret e
bir tarebeJerde ında cere.yan ede.n akdini istihdaf eden hiidi•eleri bliv~k dilmekted:r. Bu mc ııleketler miıt-

ebed n sonra vazıyette hı• . . . f·kı . 
~•kt duı vuk b _ . . . ' bır alaka ve endışe ııc takıp eylemek- te ı · ere karşı durdukları gempat.ı e 

!{ ed!r. u ulmadıgı bıldırıl- tedir. rağmen Bcrlin ve JIIo,ko' anın tehdit 

\~~ elslnkı, 9 (Rad. ) ·Siyasi mahfillerde söylendiğine !erine boyun eğme1< tehl•kesin' ma-
])~'Pheı , rde d so - Harp, ~il- göre, Ameriku hükfimeti şimdiki mü· ruz lıulunmaktadırlar. 

' lına evam etınekted r. k . t k A . hf·ıı d ·ı · d'ln·-•• t n, Vipu . k .. .,, . . zakerelerden uzak lıulıınma ıs eme - rnı ma ı er e ı avr e ı ıgınc 
, ~Ş~bbtt rı oı.ez•nı yerme- . . . .. V n'bb 
"a•ku s et~1 iş . d 'rl 1 ti te çünkü tav&•sııtun nihai netı~cs n.n gore, on '" entroııım Re nı:ı seya-

rtuı ... · ı~e e, şı ce e · ·•· f h·t Al d. 1 · · t ·ıt 1t '"Üş\ür Almanya ve ::lovvctlcr bıriıl!'ı. tan ın- a ı man ıp uma<ını•ı !l{(ı ert•-
d artJi b · · · Al k · ·· 1 · · · d Ula,., erzah•n 1 d S , dan takip edilen kuvvet "e ta:orrıız s:- "in man ·omur ennı mu<a erı 
1• "n•n ca a. ovYe, or- t· · d t ı h 'k . . 
;ı. aı.. Yaptıkla b"ltü t. yas~tinin muvaffaki"etini hır kere •la ne ıce'!n e ta ya ıı ıımetıı:ın gır-

'ıın b rı t n asrruz- d"". . . . . 
ıraktırılın t ha tevsik etme<inden korkmaktadır. ıgı naz.k vazıyetten ıstıfaııı• ederek 

l"ı ...___=::.:~ış ır. · Hariciye nezareti!e .ıkı temasta 1talyayı mihvere daha. uyıı-• n b:r sı-
(" ta • ~~l~n~n bi'.. ~n~ . '.nzi n~etotlarını_n •1~- raset takohıne ıcbar ıçın y ptıfı bir 

ns 1 z - it 'ı YCl n gıştırılmed ıl!'ını snvlemış \'e e,kı Fın teşebbüsten başka bir ı·~.v değildir. 
llj ..._ ll'4ta cumhur rei~i Svinhufvundun BerEn · 

1. 
1kta11 rafı 1 inci aahifede -:- de Von Rihhent:op ile :·ııptığı mü1i\-

ıtttt· sened t k . . H B ı· . . 
ı~ ır. ll e a rıben 350 milyon katı Şuşn:g ve asanın er mı zı:·n· 

Roma, 9 (Radyo) - (Jurnale D'i- cBu seyahat alelade bir ziyarettPn 
talia) gazeteıi, Fon Ribentrop•ın bxşka mahiyeti haiz değildir. Yaban. 
Roma seyahatinden bahisle yazdığı cı matbuat, bu hususta yanlış kanaat 
makalede ezcümle şunları kaydet- ler dermeyan etmiştir. 
m~ktedir: 1 - Devamı 5 in..i sahifede 

-----~oo------

fvlisafir generaller 
merasim ve çok samimi Ankarada 

tez:ıhüratla karşılandılar 
Ankara, 9 (Telefonla) - İng:ltere mı:.iretleri erkft1ıiyle Toros ekspresiyle 

hükümetiııin orta şark hava orduları bu sabah Ankaraya gelmiş, hararetle 
baş kumardanı orgeneral Sir Vilyam istikbal edilmişlerdir. 
Mitehel il~ Frangaııın ~trki Akdeniz Ankara garı, bu z·:yaret maksadiyie 

hava kuvwtlcri kumandanı jauneauıl ingiliz, Fran"z Ye Türk baı rakları 

ile •iislenmi~ti. 

B. Aşki Eren 
Zirat;t banl:n,;ı umumi merkeırne 

tayin edilmiş olan İzmir eski ziraat 
bankası müdürü Bay Aşki Naili Eren 
bugün Ankaraya hareket edecektir. 
İzmirde çok iyi hatıralar bırakan 

,,~ geniş bir dost muhiti yaratan bay 
E:ı·en dün ziyaretler ve vedalar Y•P• 

' ' 
:mştır. . 

Arkadaşımıza iyi yolculuklar .dl. 
l~r. yeni vazifesinde de muvafhlıı
yetler dileriz. 

ltalga sefiri 
Lord Hali/aksı ziljaret 

etti 
P:ıris, 9 ( Radyo ) - Londradan 

h:ıher verildiğine göre, İtalyanın 
Londra sefiri Bastiyanini, bugün ·ın. 
gilU>re haric'ye nazırı Lord Halifakt 
t:•rafından kabul edilmiş ve uzuıı 

müddet konuşmuştur. Bu kamışına, 

•011 derece samimi bir tarzda cereyan 
etmiştir. A liikP dar mehafil; kömü:> 
ıııe.,ele>•inin, yakında hüsnüsuretlol 
hqlledil~ceği kanaatindedir. 

f~katlerinde ingiliz ve Fransız btıytılt 
elçileri olduğu halde Hariciye Vekili 
ile )filli Müdafaa vekili general Nacl 
Tınazı, rnüteakıben de genel kurma:r 
başka'1t • hre~al Fevki Çakmağı ve or
~eneral Asım Gündüzü ziyaret etmlı-
lerdiı'. 

Saut 13,30 da genel kurmay: baş • 
kanı mareşal Fevzi Çakmak tara(ın
dan misafirler şerefine Ankarapalaa
ta bir öğle ziyafeti .lerilmiştir. 

Ziı'afette misafirler ve maiyetle
ri, '.1illi Müdafaa Vek 'li general-Na. 
ci Tınaz, genelkurmay başkanı ma
l?şal Fevzi Çakmak, ikinci rei~ orge
neral .,.,m Gilndilz, üçüncü ordu 
müfettişi. albay Opan, İngiliz ve 
Fransız büyük elçileri, elçilikler ha
va, deniz Ye kara ateşem'literleri, 

milli müdafaa kara ve hava müste -
~nrları. l!'eneral Hüsnü Kılkış, gen~ 
ı·a] Hagan Rıza Ünsal, genelkurma) /1•rcıa: rakam bundan evvelki iti- ret!erine b~nzet,,,·.-ı:r. 

b'. i~ de erpiş ed len rakamların av f'iyasi mnhf'llercl" i·Iitleı,.ıı hima 

1
1
: Zaııı 8~e~en seneki mObade:e hiç M B "'lbo 

~u dll'at bund~ rakamı bulmamıştn". reş ıl ' sı·nemacı 1ıktan bahı.sler tı~ tu tlbi ~n evelki itilaflarrla ol· 
• ~erbe t d '" . 1 1 k Mühim b r mrka esinde Sin .. nıanın değil, filmin !.esfini konuşacağız. Bir takım resimleri seri 

Misafir generaller, i8tasyonda me
ra•iınle karşılanmışlardır. Karşılam: 

töreninde Türkive Jıava kuvvetler· 
kumandanı Gene;.al Hüsnü Kılkış ve lı&va müşaviri ve hava müsteşarı, 
general Hüsnü Riza Ünsal, genel kur- n.illi müdafaa vekaleti ve genelkur
may hava müşaviri ve h~va müsteşarı ınar erk.am bulunmuşlardır. Ziy~fet 
merkez komutanı, misafi rlerin rehber. ç0k samımı hasbuhallerle devam ~t-

r........... ovı:ı: e yapı aca ·- finla'1d va iç"n n eliyor? terakiiple cıkaran ilk makine, Pari•t~ Marey enstitüoünün müeasiai olan 

....... Roma, 9 (Radyo) - L"bya va!;i Ml\rey tarafından yapılmı~ ve (folograf topu) ı'smi verilmiştir, Bu maki-
l EBLI.G" 1 umumisi mareşaJ Ba1bo; Sovyet. Fin n~ resimleri bir cam ki.1.rAun kenarlarını çıkarıyordu. ikinci hatve, cam 

l'a . LER müzakerelerinden bahisle krndi na- yerine rellüloid fılmin kullanı:m~" oldu. Keşfi yapan Edisondur. Ta -
tirt·~'· 9 (Ract. şiri efkarı olan (Karber Bavano) rih' 1888 .... ilk filmin re>imleri 189:> Şikago ıergisinde teıhir edilmiş -

,.. 
4 1 nın re" .~o ) - Fransız ka - gıızetesinde yazdığı makalede şunla- tir. Fakat bu filmin p<'rdeye aks,,ılc!iı ilmeıi için bir projeksiyon makine-

"ar 0 1?11 tehi' - . liı·et P Ce~h . ıgı: rt kaydetmektedir: ai lüzumu anlaşılmıt, ııilıayet Fr:ııısanın Liyon şehrinde Loıis Augusle 
!)~ llıUşah:~~nde .ileri tarakol faa- • Vipurinin Rıı,Jar tarafındnn zap- Luınier (sinema fotograf) adlı makinesini yapmış ve bu makine Anw -
'l' llıaııdan :dılmijnir. terlildiğ'ıı i ileri <Urerek. Finlandiya- rika muhterilerinden Gerkin ve Arma! taraflarından ıslah olunmuş, 

lı~ a,.hte f e~ır :.Idık. mn sulh yapma"' lüzumuna kani o - Vito•hop ismli makine me, <lırna gı-lmı tir. Armat makinesi ile ilk sine-
. uaiıyet· 
ll ı tekrar ba~lamış· lnnlar vardır. Fe kat; Kızıl çarır ma 1896 da Nevyorkta ı«"·' ~ı·ilmi~ ''e sinemacılık başlamıştır. Sesli fil-

t%1erıın, 9 (R d. Finlilndiyaya bombalar patlattığı min esasını kuran İııg:Jterede profesör Ronkine tarafından konulmus, 
,.. nın re8-, tea So) - Alman karar- gibi, Skandinavya devletlerini ka- Amerikada Beli telefon luburaluvarında mütekamil şekle girmiştir. ilk 
"tr "'ı hl"" \tDı; il Ceph . ıgı: rıştırmağa , Bngarabyayı tehdid etme- aesli Clim 1926 da ~ekilen (Don JUen) adlı filimdir. Fakat bunda yal-
'!' U faaı;Yet~sınde ileri karakol ve A"e ve orta şa•kta hazırlanmağa haş. nız muzik sesi vardı. Ertesi •ene «Caz şarkıcısı> isimli uzun bir sesli 

t,,ti~tl'areıer/ '.°tişahe edilmiştir. Jşdığını ıın·ıturorlar. 1.ıtikbalde da- filim yapılmıştır. Bımda lı<'m muo.ilt , hem söz vardı. Bilahare maki.,e
ltrk;~ ftahiller~.12 şimal denizinde ve ]ı,. neler düşünüldüğü meçhuldür. le.rde .. sea.'_ka:bed~n ''e .-eren ciha7larda t~dilat icrası •uretiyle bulfÜ~
~l'j.~n~a uçuş;~~e :,rnnsanın şimal ve Böyle bir zamnnda Finlandiyayı !'\ov ku ın~teka~ıl netıceye vr.. l~ı. f al·at fe~nı arPş!'.r~alar ve. ıslah fa~lı-

tcnı.iı Us . ):.ınmışhırdır. Bir yetlere peşke, «;ekn1ek, onlara boyu!'l yetlerı henuz ~ona crmer.'lı. tır. r,1aksad, ın11an sesını yalnız ı'laan se~.ıne 
>üne dönmemiştir. 1 eğmek demekt r.• 1 <!eğil, sahibin 'n •"·.ine be" ., lrtekl i.-

liklerine tayin edilmış olan subaylar ml"tir. 
Fransız ve İngiliz hava, kara ve den :z Çarşamba gününe kadar şehrı· 

ate•emiliterleri ve ingiliz ve Fransı1 nizde kalacak olan muhterem misı
büyük elçiler i bulunmuşlardır. firler şerefine orgeneral Asım Gfln

Bir bölük asker, misafir generalle 
re ra,imei ihtiramı ifa etmiş, asker' 
muzika ingiliz, Fransız \'e Türk milll 
marşlarını çalmıştır. Generaller Tür~, 

a~kerlerini lef.iş elt:klen sonra: 
- )ferhaba asker! 
Demiş ve a"kerlerimiz de: 
- Sajol ! 

l\Iukabelesiııde bulunmuşlardır. 

Generaller ikametlerine tahsis e-
dilen Ankarap:ıiasa giderler~n ista•
yon önünde toı,Janmış olan karabalı~· 

halk tr.rafından icten gelen tezahürat
la karşılanmışlardır. 

I ~liltt0fik iki dedetin •ark hava kU\' 
\'etler; kc>mutanları öğ'eden sonra t"· 

deiz ile İngiliz ve Franqız büyük ıılçı
ler; tıırafından birer ziyafet verlle
c~ği gibi İngil iz büyük elçisi tara!ın
clan da arrıca bir kabul resmi tertip 
erlilecekt'r . 

~ri•afirler, Ankaraya tayyare ile 
ı:elPeeklerdi, fakat hava mu halefe -
tiıırlen dolayı Toros ekspresiyle gel
m:~lerdir . 

Londra. 9 (Radyo) - İngiliz htı
kfımetinin orta şark hava ordulan 
ba~kıımandanı orgeneral Sir Vilynın 
:ltitchel ile Frıın•anın şarki Akdeniz 
hava kuvvetler' kumandanı general 
.Jnımeaudıın Ankara~·a muva•nlatla
' ı, lıugOıı Lonc!rada büyük aliika u-
yandırmtştır. 
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Fransız gazeteleri C:ı:~:, bulmacası Gökbayrak 
GALiP BAHTiYAR 10-

clst:ınlıul mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

Özüm için derim ki bu senin dediğin Hanlar, 
tez vakitte adımı işiteceklerdir 

Finlandiyayı sulha teşvik eden Js
veç hükumetine hücum ediyorlar 

Lonclra, 9 (Radyo) - Gazeteler, 
Fiıı?findiy:ının sulha yanaşmama:;ı IU
zım geldiği kanaafni ileri sürmekte 

<;ı;kçe gene gülümsüyordu. rişeceğine yalnız Taycigutları tep~- <len k ~lkacak ama bizim adımız söy- ve Skandin:ıvya hükumetlerini )·ar-
- . Ieraklanma ! Kaşka kavgadan irsen de bayrağın ardından gelenle- lcııer.ek; herke" onları unutacak, fa- cl:ma rl>ıvet eylernekteıl:r. 

·ığ çıhcaktır Ba~ka var mı? ri biraz g-enişl ''e çıkarsan d· h:ı ili k;,t biz unutulmıyacağız! Biz yer yli- Pari<. 9 (Radyo)_ GautelPr, Al-
- Ey \taca sihirbaz! Bana iyilik bir kar etmiş olmaz mı"ın? Bütün gfı- zünıle ne kadar Türk u~ağı 'ar a manya)'a Iıoyt;n cil'erek, Finl.i'!diyn-

et'Tlek istersen, beni bir kere daha niinii savaş.ar i<:irde, kanlar içincJ.> r.ep,;ini bir yere toplayacağız. yı ı-ulha icb,ır ctmeğe teşebbils eden 
d;nle: Çin hnnı Aralıuludun •Kem- l"~Çireceıl:iııe oruğııııu tlogru yııl 1 g.\. Bu ~özler üzer.ne Gök<;e 'remııe;- l<\'PÇe şiddetle hüeıım etnıPkle<lir-
,.n• ~dınJa bir kızı vardır. Babası türecek türel er gö,tersen olmaz mı Y 11in kolları ara"ına atılarak: Jı•r. 
keııd" gibi Gin ulu:arından başkası- Buy le yaµ"an sen ve kabilen kay. - Burciğen başbuğ! işte ben sc -
ııa • etmek istemiyor. Ama bilir mi- (;UFUZ, dertsiz olarak atalarrnızılaıı ni böyle görmek isterim. Ben •en: rle- Of aten) Finlancliyaya ><ıılh tm·~i 
"m, ıı güzel bir kızdır. Baba•ına ka'an yerlerde yaşarsınız. emek irin büyle scyledim. 8eni sl•- Ye etmek'e Rıu tehl:kesini bertaraf 
gitt!.n, k.zı için yüz oküz, elli at \'er- Temucin sesini birdenb're yük:«>!- ründe durur görünce o kaılar ;evin- <'rlete,ii' ni zanneden l"·oçın ı;ok al 
tl"m hPrif beni koğdu, bana u;?:m de- •erek: elim ki.. c•andığını yazı)·or. 
c!i. F.ğe ·ben Timuc'n ardından kav- -Bunları söyleyen sen misi'l Gök Haydi Temucin, sözünden dönmez (Duba). F'nliındi)·anın ~ıılh istt• 
ga etmege nt içmemiş olsaydım, a- ~e~ Benim üreğimde bu alevi uran- 'femuciıı, sür atını koca Ceng'z han! mediğini ve fnkat. korkak kom"''"u 
damlarımı toplar, onun üstesinden dıran sen değil mis'n '! Eğer iş yalııız Ben sana bundan sonra lıu adı ko~ · t._•eçin müılahale,;iyle •ullı milzake 
ocelirdim, aır ne yapa}'lm ki söz ver- rahatta kal•aydı, ben çoktan o rahn. tıım. rP.lerine girişmeğe merbur olduğunu 
arm. Adım için onun otağ'ını yakar, ta ererdim bilirsin ya! Ben bu ma);a. Yer yüzllndeki Budanları bRyra k- b'·dediyor. 
kızını a!.r knçınrdım. O da C~heye rana düşmanla çevrldiğim sırada !arı alt et. Hayrli yür!l ! Yolun geniş. (Tan l gazete•i de. ayni kanaatte 
uğru denH:nin neye varacağını an - l<endimi tuttursa idim şimdi çoktan uf:urun a~ık olsun!... bulunmakta ve FinHindiyanın onuru-
l:ırdı. Beniıu oymağımdaki erler yil- hir köşede beyce yaşıyordum. Tay - Temucin sözlerine son vererek de- n:ı nazarı d;kkate almadan h\'a~ T' 

ce kişilerdir Gökçe!. r: gutlar yalnız beı. " onlarla kııvı::ıı diki: rolünü ç~viren İweçe ş'ddetle hil-
Gökça bu kadar 18ftan şaşırmıştı: dmiyeceğime söz vermemden ba•ka - Yarın dağa çıkıp orukları oy - cum etmektedir. 
- Çok iyi, çok iyi. Ne istiyor - birşey istemiyorlardı. Ben 'ncirleri ıııaklan yola ko~acağım. Ey Gttk'"' Diğer gazeteler de, Stalinle Hitle-

•un, Kemşfn için ne yapayını. kırıp böyle senelerce dali:larda ba - Bıı kere pek kanlı bir yolculuk ede· - -------------
- ~l'e yap:ıcaksın l Bir şey yap ki nrlarda, gez:nnıezdim. Ben çok şey- cej;'iz ... 

Roma yolunda 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

rin çapulcu olduklarını ve daima 
La>ka devletlere tecavüz etmek me
todunu takip eylediklerini yazıyor -
lar. 

/falya Kralı 
Yunan sefirini kabul 

etti 
Uom:ı, 9 (Radyo) - Kral Viktor 

·~rr.anuPl, Yunanh•tanın yeni sefiri 
Poli Nisi merasimle kab11l ctmi~tir. 

Sefir, itimadnames'ni vermiştir. 

Borsalar 
0 Z O Mı 

644 Alyoti bi. 10 12 50 
277 Esnaf ban. 13 15 50 
231 Ş. Rıza H. 11 50 14 &O 
112 Hıfzı Mene. 12 75 15 75 
106 Akseki ban. 13 15 

61 Nihat Ü. 10 75 13 75 
55 Hilmi S. 11 75 H 
51 A. Papağan 9 50 10 25 
18 K. Taner 16 16 
15 S. Erkin 11 50 11 oO 

6 j. Kohen 15 25 16 25 

Kemş!n benim için ateşi ensin d~ bP.- !er gördüm. acıyı, tatlıyı da duy- Biraz ileı .mde sözle-en adaminr , 
ıılmle betaber gelmeğe razı olsun, dum ! Ben ör le kötü bir yerde bUztl· birbirin'n ellerini •ıktıktan •onra. To 
uttki benim li}inıdir. Bütün ÇinEIPr lüp kalmam. Gökçe ben dünya!a!"ı mucin atına bindi karanlıklara dal -
r.nüme çıksalar ort3lannı yarar, Kem alt etmek isterim! Ben isterim ki dağ- dı gitti. 

rmı orada iıraf etmektedir. Fin har- ----

şin1 obama getiririm- !ar, yerler önümde titresin. 
Gökçe şenlik ve sevinç ile, - Demek ki oyma~ını, ulusunu , 
- TılısJ.L:.ı vereceğim!.. Kemşln r:ıhatını, i•tP.d:kleri'le kurban ede -

lana ateşlenecek, dedi. ceksin ! Sen hiç rahat tatmıyacal{ 
Cebe bunu işitince Gökçenin elin: mısın? 

sıktı ve sonra bana dönerek: - Ben ant içmişt'm ki bütün dan-
- Artık Cebenin ve baynktarı yada hanlık eden on iki başbuğu alt 

Can Beyin uğurları açık, deniz ka - erleyim de •onra ln<anları rahata çı
dar geniştır. Gökçe; duymadmsn karayım. Eğer yedi bin budun hana 
sC.yliyeyim; ben Can Beyi alıp götO - boyun eğerse ben de dünyaya rahat 
ıüyorum, o benim oğlumdur. veririm. 

Gökçe bir eyam bana baktı. Sonra Gökçe sözünü yürüttü: 
omuzlanmdan tutarak bağrına bas- - Dünya büyük. Bizim elle!"imiz 
tırrlı: lse pek kllç!lktür. Senin dünyada al~ 

_ Oğul, savaşa nıı gitmek istiyor- edeceğin milletler kadar adamın 
sun? Diye sordu. var mı? Sen yalnız b'r avuç kıHfar 

(Devam edecek) 
bi dev"m ettikçe Sovyetlerin orad• 1576 
riaha zıyade hırpalanacaklarııu vP. J 18488 1,2 
belki de yakın bir atide kendiıinden 

Şeker geldl•1 
yardım istiyecek bir ha'e gelecekle- f.20064 1,2 
rini görmektE.d';r. ltalyanın evvel a· .ı. To. 

Buhranı atlattık hir kendi yanında harbe girecejlini 
hu suretle harbi dağıtarak belki <le 

Evvelki ıı-ün lstanbuldan •elırim•<~ bitirmek mümkün olacağını be.aba 
altı vagon, dün de ayrıca altı vngon katıyordu. Halbuki günler gec:mek· 
~eker gelmiştir. te, harp harici kalmaktan akıllara 

7 
8 
9 

10 
11 Bu şekerler, yeni fiatler üzerin_ hayret verecek bir derecede paraka

c'.en, yani 37,5-38 kuruştan satıla - zanmağa başlamış, cidden zengin bir 
caktır. Gelen şekerler, toptancı muh- devlet ve ırillet olmanın yolunu tut
telif tüccarlar namına gelmiştir. muı olan ltalya hiç de harbe :Jİrtne· 

iNCi~: 

100 Nihat Ü. 
'.!00645 Eski yekOn. 

yek!ln. 

4 

Bu ş~kerler, r!erhal piyasaya çıka- "" arznkef görUnmemekte, bilakis ---
nlmıştır. Bakkallar ve diğer pera- lng:ııere ile arasında çıkan kömür ih- 200745 U. 
kendeci!er elinde bulunan şe~r. ıı;e-; tilafı gibi çok mühim bir meseleyi bi
ne eski fiatler ıl"ri~ en •atllmakt/ ı., müzakere ve pazarlık y<>llariyle 22800 kilo 

Zeytinyaiı 

43 
Palamut 

!l 
10 50 
12 23 
14 1)0 
17 50 

Soldan sağa: 
1 - Ankara barajı, sulamattı0 

emir. 2 - Asöri3tanda oturıın, Jıj' 
f re 

zır. 3 - Arapça harpten ·~uzn 
ıııt· dönenler, Arapça •u. 4 Koyu it 

mızı re .. k, halik. 5 - ltalvad~ b 
1 

nehir, bazan işte kelime.air.in önCP 
gelen bir tabir. 6 - E•ki yemeni ~e
narlarıııın süsü, emm~kten eınfr. 7 :j 
Anlayışlı, vUcudün et 'lq•mı, S - ' 
cudün kırmızı suyu, boş lakırdı. 9:; 
Ctsur adam, kuzunun sesi. 10 - ~t 

9 I· 
p!le meşhur bir kasabamız, kete 
Yukarıda~ 09afıy : ,, . " 1 - Dain.a yanyana ıı:iden bıt , 

(01" bıyvanı, yemekten emir, 2 - ;1!e , 
•özilniln ·oğralıığu i"in Pdilen ş~ı 
3 - Donmu~ su, trt.-adın çıkard 4 
•es. nlfabede bir harfiıı okunu•U·~ 
- Belediye, birlikte doğnn iki çoru,: 
5 - Bir calgı aleti bir binek Jıal'f 1 

nı. 6 - Uzun h'kiıve. 7 - l{urıı ;, 
ııota. 8 - Akıl. e•va. 9 - Gernlle / 
•ığındıih v~r. Tihitierin papazı. 10 r, 
Cenup vil~ntlerimizden biri, fı:ı~ 
rivarındnki kn·metli harabeler 
bıri. [' 

Dünkü bulmacanın hal 
1 

Soldan sağa: u· 
1 - Kadın, karı. 2 - An!l, 0~ / 

3 -Bilet, mana. 4 - Al, kaçak· yılt
Lfike, az. 6 - il, küf. diş. 7 -

1 
ııı 

7,3], ki. 8 - E,. güdük. 9 - $ 

mnlak. 10 - Nem, rezil. 
Yukarıdan afağıya: ~n· 

1 - Kabiliyet. 2 - atı, alı~ ,1 
3 - Dalak. Me. 4 - Elek. ıı _.. ~ır 
tn, üz!lm. 6 - Kafad~r. 7 - JCı~ );ı 
l!lle. 8 - Anaç, kaz. 9 - Nazi ' 
10 - bak, !in. ./ 

Ben kıpkırmızı olduğum bald~ - ı:<>eebenfn ba.,buğmmn. Ben işittim 
n!ime baktım. Gökçe gene bana tallı ki güneşin battığı çevrelerde Roma 
tatlı söyl!lyordu ki: elerler bir yurt var, buranın hanı ylız 

--Çok iyi oğul, çok iyi. Sen çok kere yüzbinlerce asker çıkarmmış ! 
yiliit bir Türk uşağısın bu akşam hu - Altın Kağan yedi yüz oymak !lzer! -
ıada kal, Cebeye kavuşursun. r~ hanlık eyler. Hind, Sartogol han-

rlır. Maamafih bunların miktarı pek halle çalıımaktadır. 
azdır. Bütün bunlardan dolayıdır ki mart 

o*n 'dnde Almanyanın yıldırım harb'ne 

Beledfqeye teşekkür ııirifeceğini bekliyenler bilakis şim. 

!)00 kental 
Z A fi 1 ~ Eı 

50 ton buğday 
79 ton fasulya 

185 Ç. susam 
254 B. pamuk 

240 ----------
6 !3oo Karşı yakada inŞ~' ~ 

18 50 at m~s'elesi 
1
, di bu hükumetin harpten pek batk" 

Ben bi"ey uemedlm. Cebe gitme- lnrının havga için yirmi bin filler: 
l(e hnzırla~dı. Fakat mağaradan ç;k vardır. Ey Temucin ! Sen bunları tr
r.ıazdan 2vvel koynundan bir inci pelemeğe çıkmış•ın ama bunlar se -
11erdr.nlık çıkardı ve Gllkçeye a.zııta- nin daha adını bile işitmemişlerdir. 

Semtimizin ;u, kanalizasyon ve ~eylerle menul olduğunu ıörüyor
elcktrik işleri için vaki müracaatımı. lar. Almanya filen harbe başlama· 
Zl yakın bir a!iika il~ karşılıyarak dan evv.,ı kendisi için eıaılı ile;' nok-

45 ~~ Belediyenin şikageU 
@emtimizin- bu üç mühim iht'yarını 11 k tayı ha etme zaruretindedir. 
temin buyuran muhterem belediye ı _ Sovyet Rusyayı Avrupannı şi. 

-Bunun ne olduğunu pek l:ıilmi- - Özüm için derim ki bu •en'n rcısi Behçet Uza şah"ım ve mahalle mali garbiainde atılmış olduğu bıu'i· 
) ~nım. Hi~ gördüğ!lm şey değil, :ı - cediğin hanlar, tez vakitte adımı i•i- rnkinleri namına te•ekkilrlerimiz! reden klulararak icabında bu hlikii-

rn1' de:!! ki: Temucin ,gene bağırdı: 
Para Borsası 

Cumhuriyet merkez ban
kası kliricıg kurları 

ma bakarsan gOzel olacak, gftne~e tPrekl d'r · rrıuhterem gazeten'z vasıtasiyb ib er ı · - metin insan ve bilhassa iptidai mad- 8ter!!nden gayrisi Türk lirası mu. 
karşı tutunca ışlıyor. Bunu Kıtay hn- i.<ğını arze<lerim. ' k Hem de öyle bir işitiş işitecekler_ <ıe aynaklarından iıt'fade edebil- ~·alıiliridir. 
, mı öld!ldüğüm zaman boynunoar. C. H. P. , dir ki kulakları ç.nhrac.ık. Ben di. mek, 
kopardım, aldım. Al sana armağan 2. :\o. lu Sultaniy" ocail'ı 

ler m ki biz çobanların adı ortalı;?:a ReM 2 - lngiltere ile devam eden kö. Dolar 
ve'"iyoruır. ya.vılınca dünyada ne kadar can ta_ " "ht"l"f d · t'f d d k k B 1 

("k !ll!l k Ahmed '.''ac"r mur ı ı a ın an •• ı a e e ere a- e ga 
zv ·çe gene g mseyere ; • . . ·" " ı 

Sterlin 524 
76.81 

4.544 

521 
77.26 
4.572 

Zere cevabı . . u~t.ı· 
Gazetenizin 7-3-940 tarıhlı lldil'°r 

sının beşinci sayfasının (Halk ıııf 
ıti) sütunuııd .. ve (KarşıyakııdB jııl 
atın durmasına sLbep nedir) p$ 
altındaki yazıya karşılıktır. sı~~ 

Şehrin yanmamış mıntıık~1,~' 

l t d d' 
0 

K . k ,ıyan varsa tıtreşsınler. Hanlar, ken- bi!se talyayı da kendi yanma çek- F. B. 
- .. 5 enıez, e ı.k" nu emşlın 

1 
ı- dilerini benliğe, fenalığa kaptı>·n.ı•- Zelzele mek ve bilhaua bu hüküm .. tle So,·- F. F. 

za i'Onder, tez va ıtte sana a ev e - d - ' • . !ar ır. Başbugl.rının ba•ına diı~e . Dün, ögleden sonra saat 14,35 rle, yf't Ruıya aruında bir muke.renet Pezetas 
83.64 
7.490 
1.4459 

imar pliinının tanzimi işine b•• tf~· 
mıştır. Şehirlerin imar pl.''ı~ı ıc'ı 
zim edilirhn tatbik edilmesı ıcı' 
eden hususat için hazırlanall veo;ııl 

83.84 vPkilleri heyetince de kabul e$t11r 
7 .584 imar talimatnamesi ve bu taliı1lr ,.1 

nır. k d ı.im ki uslan•ınlnr ! Altın ı.an ve ba•- J fehrimizde hafif bir zelzele hayde- zemini aramak.. Florin 
Bu kere Cebe ızar ı: .. ,.. h 1 dl .... • d'I . . ı b · · d" k . . .. .. r.a yuce aıı arın a arı yer yuıun - ı mıştır. tle unun ıçın ır i Alman devlet F. S. 8.4244 

S.1:217 
3.379 

1.4545 meye müsteniden, yapılac~k Jıc J;~t,,ı 
84446 inşaat için şehir meclisimızce ~~ 

- O benı bıraz . ever ama ~uru -

1 1 
reior açık ve kapalı tehdidlerle lsveç X. S. 

,·or nıu;un köpei· babasını; o istem:-. T, · ı hükumetini arzuıu hilafında Finlan- K. !'<. 
3.2407 edilmiş bazı taka' ·:dat vardıt· 'ı . n• . 

3.400 ~syılı yapı ve yollar kanunuıııt it fı 
yor. Ben senin ded'ğini yapayım da ayyare sı·nemasz :_· Tp/,,f"n .?64~ d" ) f7 ıya üzerinde bir aulh tazyiki yap- K. D. 
o da gOr.1Qn =-----------" B U G Ü v mağıı icbar ederek So~eı Rusyayı K. •). 

Cebe bunu der demez bir sıçr~ - ' ·• -, ~ 
ENDüLO~ C,ECJ<~LERl filminin unutulmaz ınübdiası l<urtarmağa r,alıtırken diğer t< .raftan Dinar 

yışta atına bindi ve bana dönerek: d 
_ GUn çıkınca beni orman başın- 1 Jf P r; R 1 O A R G E .V T 1 N A'nın • hariciye nazırını Romava gönd.,r- Leva 

da gel bul. Ben orada konaklarım, \'ÜCUDE GETİRD!t.l mek suretiyle lıalyanın fili müzahe· Ley 

A Y.ş 
retir; ve a~tık Sovyetlere yan bak- A. Ş. 

rliye b3ğırdı dağdan aşağı inmeğe E S ı· Türkçe öz !l maktan vaz.geçmeıini temine ~ıılıı- R. Mark 
ba;ladı. Türkçe ve lspanyolc:ı maktadır. Liret 

Artık karanlık çökmüştü. Ben ~ı - ŞARKILI Bekliyelim. Kimbilir, Fon Riben- Drahmi 
rnğı u ·andırdım ve yerime yattım ise R 

Bu den~nin en lııi.' ük Şark filminı' ;fliharla takdim ecler tropun oma ziyareti baıka hiç bir Zloti 
de gönlüm o kadar karşmıştı ki b·r Ayrıca: EKLEN. .ll'RNAL E.ı son harp havadisleri •eye yara'Ilaıa bile belki de ltalya- Pengo 
t:'irlü gözüırii uyku tutmadı. Yata - k. Oyun saatleri: 11-1-:~5-7-':J da başlar nın yarın 1 siyaai ·!ikametini gör- FF. Serbest 

28.09 
35.22 
64.44 

92 

23.20 
35.40 
64.83 

92 

l.97 1.98 
15.20 15.29 

lOS.97 104,50 
4.2159 4.23' 3 
3.6807 !:'.d?'l4 

45.96 
3.30375 603 ğımda öteye beriye dönerken bir at·~::::::::::::::::::::::::::::::::: memiz• imkan bırakan bir per.cere Nevyor:t 

~esi işi+tim , yattığını yerden başımı 1 ı hizmetini görecektir. MuhteEf kurlar 
uzattım baktım ki mağaranın aK • Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
~;ında bir adam belirmiş, çırağa karş' Kü:türp ırk Sinemasında 

Registermak 5.90 

G;,kçeye doğru ileriliyor. Biraz dik
katli baknr" bu gelen adamın bır 

y,'1n bana zorla ok attırmış olan h~ -
Jrndır clcluğunu tanıdım. 

Gökı·e kar•ı•ındakine rliyordu ki· 
- DP,mek ki bahadır Temucln, a,_ 

diklerini, an ündükleririi yapacak -
ın ha, vakl• geMi mi dersin? 

- ""':it geldı 'nl bilmem am:ı. ar
tık gUc!lm kuvve im yetişiyor. İçim
de'! ç an b'r ••s ban& cçağ iri,ti, 'l~ 
ciuru. r.sun? > diyor. 

'l•!ln, u:l•fln ki bu girP,CCe -
yin can ta •yanlara h'ç acımaklık 

~ö•tenniyeceksin. kendini kavgaya 
•aldıji;ın g!lnden itibaren artı\ ra • 
!·attan avrı.ııcak•ın. Sen kim bl'ir, 
ne i\z bo,·lar•na 'le ba•1<alarınıı ne!e! I 
ı;!.!;. acak :n, böyle &11ç!Qkl!l ife iİ · 

Bıı~ ıı iki filnı bfrden 
Temsll eit iği filimlerle kendisini sevdiren nç ve güzel artist 

GABY MOR LEY 
Takdirkarlarına en kıymetli eseri 

KAD R iL 
Filmiyle Fransız sinemacılığının incelikleri... Hassas bir musikinin 

:lahi n .. ğı •. eleri, servet ve samana rnğmen tatmin edilmiyen 
Lir aşkın hikayesini taS\'ir ve terennüm etmektedir 

.4.YRICA 

Gö:)ÜNMIYEN CASUSLAR 
Heyecanlı ve zevkli büyük cast•sluk fılmi 

İ!iY"ten Par:ımunt jur:oaldc er. ıon haıp ı-.a,·:ı.d:S!eri 
Sean•lar: Kadril: 2,30 - 5,40 - 9 Görünmiren c .. suslar 4,:lC - 7,50 de 

1 
1 

EL HAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerinden itibaren 

Senenin en büyük merak ve heyecan filmi 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

ŞER LOK HOLMES 
VE 

BASKERVILLERIN KÖPEGI 
Ba, rollerde: RICARD GREEN - BASIL RA7HBON 

Ayrı•a: Tabii renkli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar dağı faaliyette 
METRO JURNALDE: TÜRK MATBUAT HEYETi Parlste ve 

diker mühim !;arp haberleri, vesaire 
Sli.~il:l~u-3,30-6~-7.W~~w~~r 
Ccmartesi ve Pezar 10,15 de \'e h::fta ı:rasında her gUn 1,30 da 

L'CT'7 H.-ı.l.K SEANST,ARI VARDIR 

cü maddes:ni'l (H) fıkrası şeh J; 9 
!arının genişliğini asgari oııır'.$v' 
metre kabul etmiştir. lnşaat l W 
mak istenen arsanın ve ııuııı:,r" 
sokağın vaziyeti göz önüne 8~1 

.. l 
m!lsait görillenl"re bahçe o~ .. ;e~tl' 
ev yapılmasına r.ıüsaade e~; eıi' 
dir. Atiyen yolların genişletı·~~r~ 
rasında vatandaşların zıı~~r 't 1oı; .. 
mesini tem'n için gayri ınu•aı ~ı· 
len arsalarda, imar planıarını~Jf · 
iyyet kesbedeceği zamana lc~r· ~ 11 şaata müsaade edilmemekted· 0u~ 
fiy~tin, gazetenizin ayı.i siJtU 
ne~ri:ıi rica ederim. 0,ıı, 

Saygıı.ırı et ı 
D ııe!ıl ı r. ti 

Beledil'e 

Tayin/er ,. 
beS 

İzmir maliye tahakkuk ~~ rB9ı 
B. Ahmed Duğral ,erfian ~a fşr 
malmüd!lrl!lğUne, Edrernıd ~-ı 
memuru B. 'l'alilt Tamtr foÇ~ill 
nıalm!ldürJUğüne tayin edıl!11• 

• • • f rid 
Karaburun kazası mUn e ~~ı 

kim:lğine salahiyetle rn~";e~J. 
!~mir müddeiun. .. mi muavın011ııı 
B. Kemal BerkardR tayin e 

w-r• tJPr 
Karşıyaka hUkOmet tıı y 

kırk lira maaşla Dr. Adli Öl 
!ayin euilm.§tir. - -~ ~ 



~,., l"•n .\7AR 

orncı nü ô.kat·ı Miknatıslı nınyinler 
..... :ı 
t,,a~~~r~fı 1 iıı~i .sahifedc - J Refa]rnt·ıııle h:~riciy<> nezaretine ' Müttefikler. Sovyetlerin Fiıılandi .. J ·ı• •• h } b ld v "ı · 
'e ... 1'."·'ll harıc ıye nazırın ' '1!1- me ' " P hazı ck,perler hulıınmakt11dır. Y• ile anl•ştık!ıın hOllra bilha,--a Nor- ngı ız mu te assıs arının u ugu a et 

lıhQI e~u~u öğleden cnPI saa , fi da Teeyyüt elmiyen lıir h•berc göre Yon v~c ve İsve~c la•rruz edecekiurin - • d k 
A.l~cektır. Ribbeııtrope e-ıki Finlandiya cumhur- dm emindirler. Finliınd yanın müş- Sayesin e artı para etmez oldu 

AN GAZETELERiNiN reisi l'htoıı refakal etmektedir. Hat- k!il vaziyette kaldığı tnkdirdP İngil-
8.,ı,· NEŞRIY ATI ta Finlandivı;nın Rimdiki hariciv~ tere ve Fran,a, bütün kuvvetıeriv J• 

ı n 9 . . • . . 
• Q,

11
' (A.A) - Alman hı:ırid· nuzırı B. Taner de beraberdir. kendi•ine yardıma hazırdırlar. Bu 

~ı,h,1,rı Von Ribbentropun Roma Berl"nden verilen haberlere göre , tıkdirde faveç topraklarındıın geçe
~~'ti,,'· lrıatbuatın bilhasaa nazarı Yon Ribbentrup, Hitlerden Mu,solini rrk yardıma koşacaklardır. Sulh te-

lııUı,~ teli.etmektedir. Gazeteler .ve gönderilen bazı mühim ho.berleri şebbü'ü karşı~ında Skandinav .nem
ı.,11. a_ ~betle yazdıkları m~lrale- götürmek vazifesiyle milkelleftir ve leketlerinin takındıkları tavır ve ha
~lıılıtırı;lın.Roma mihverinin sağ- acele Romaya gitmektedir. reket, Avrupanın bir çok merke~le
~ilı ot har~ dolayıaile .hiç bir de Londra ıı:yasJ mahfilleri, bu seya- rinde hayretle .karoılanma.kta<lıı . fs
lı;,~l "'-dıırını ehemmıyetle kay hatin, Finlandiyayı Sovyet Rusyanın >eç matbuatı bıle, İ<vec hukumet er-
v .. 1~ pençe~ine düşUrmek içi:ı bir sulha ie- kilnının F"nlAndiya - Sov.vet hsrbin-

\ltİ!\, ~t Beobahter diyor ki: bar maksadiyle yapıldıiını bilidiriyor ele almış oldukları vaziyeti tenkid e-
lu1~~ ıle birbirine batlı bulunan !ar. · derek hükumetlerinin aiya<etlerini 

'11 ıiıı, de !etin bari:! vasfı iki ta· Almanyımııı Balt;ktıı Sovyet nufu- beye'lmedikleriııi açıkça yaznıaktn-
~1 ''"d 1 1 1 d 1 ·lı1 1 , ar arını' A manya ve • zunun arttıiını a-örmekte olmasına ır ar. 
~lı • ' 1akadar eden meaeleler; de- rağmen Finlı1ndh•a _ Sovvet harbinin Rö.vter a.ian•ının Am•ter~amdaı 
:1 ııı~ • t&hai temaalarla müzakere bir an ev-ve! son~ ermıı3in.de büyük is- i'tih barına ıröre. Fon Rfüentrop. Ro-
·1.:, 11•••k h · . d 'f ı· . 'l A . '"'İr. en al ve teavıye etme· tifadesi vardır. Zira, Almanya lıiliyor rıa a "u•'o ını ı e v~upanın. sırnu-

''" ..\lınan ltalyan rejimlerinin ki zaman geçtikçe ingiltere ve Fran- I! p;arb"sfndeki V~Zİ\•etınf Vr ıt.lya
~' \~iti. '.'1Uletin it birliiine aar· sa durmadan kuvvet!enmekte, Alman- nın tar~ı h.areketini v.ilr!l~e~•ı.-t:r. 
. ·ıııı. '.tıınad ve tam bir haber· ya ise ham madde tedarikinde mO • Berlın .ıvn•i mahfıllerı ıtaJ, anm. 
'ltlııahıyetin; Yermektedir .. Al- temadiyen zorluklarla karşılaşmakta • Almanypnın ııiı·l.t'ı~: hıtrııte aktir 

ltıU ' 1te.n tnünaaebetlernin eaaıla d rnl alma•ı kin Mu••olini li7erinrlP 
\ ıteı, ır. . . . • 

1-, ardır. Birınenaleyh zımam- Ayni zamanda Almanlar, italya ile Forı R bPntrontın taz;-ık vapacaır. 
'lıııı~ ~·;•ındaki konuımanın mev· SovyeiJer! anlaştırmak istemektedin- miltal:a•ınrl~dırlar. . 
"lı"hı 1•addit veailelerle müeuir 1 V R'bbe t b k dl B !nıtılterenın, Alman;-aclan ıtal,va
~I '-bit olan it birli&-i bakımın- Mer. 

0

1 ~ .. ' 'k n rop. I 
11 ":~ sbalk~ 

1 
· vn knmi!r ihracına miiqaarle etTeme-

Londra, 9 (Radyo) - fngilterP. 1 mücehhez vaziyettedir. Daha geçen 
mahfilleri, Almanların miknati•li glin Nevyorka varmış olan İngilizle
m.:y·nin kcarşı kat'l çareyi bulmuıı- rin 80 bin tonluk Kilin Elizabet va
Jardır. Bu çare, gemilerin çelik tek- pı'nı da •e.vahate çıkarken bu illetle 
ne!Prindeki miknati•i.veti imh.ı et- tech z olunmuştur. İngiliz fen adam
mekteclir. Az bir masrafla her gemi , lnı ve deniz mütehas~ıRları, bu il leli 
bu keşif ile techiz edilmekted·:·. Hnt-1 iı°' aydan daha az bir zamand1 ke~
ta bir çok İngiliz gemi•i tamamen fetmişlerdir. 

Tarih, tekerrür
den ibarettir 

Loııdra, !l (Radyo) - Dün silaha 
davet edilen 24 yaşındaki gençler, 
bugün bir kaç .,aat içinde a>;kerlik ş.ı 

belerne isbalı vilcud etmişler~i". 
Btınların mikları :ıoo bindir. Şim

di İngiliz ordu•unun mevcudu ilç bu
çuk milyon kişiye bnlili: olmuşttır. Do • 
mınyonların zönderclikleri kuvvet
ler, bu miktara dahil değildir Tay
ın·• gazetesinin muharriri, 1914 har
bi ile şimdiki harp arasında bir mu
kaye•e yapmakta ve 1918 ~enesi n
ji'ııstos - Birincite~rin ayları ara•ında 

Alman ordu•unun müttefiklere 6000 

~nmlıa ve perşembe günleri Alman 
tayyarelerinin ~imal denizinde 11 
müttefik gemisine hücum ederek bu:ı 
!urdan bir k1"mını batırdıkları veya 
ha,ara uğrattıkları hakkında A iman 
i>-tihbarat ajansı tarfından verileıı 

htlber, Londra siyasi mahfillerlnce 
tekzip edilmekte. batırılmak şöyle 

dursun, hiç bir geminin ha~ara uğ
ramadığı bildirilmektedir. 

T. iş Bankası 
', til•t" ı. • • usso ınıyı ı naa ça ışaca.. e ı c e . h"d" ! rl . t'f _, _,.1 ,_ 't . 
~ıı •• \1..: 1 • .. ..... . . · !'\• n ı~e.., n Pn 1"- ı :ı.u~ e11 1 1>rı:ıo" ı Rı- ... 
. ''t-tiitl meıe elerın roaterdıgı tesır ve tazyık vapacaktır. Fakat bu- · top ve 400 bin ki~i esir bıraktıS?ını. 

1<!. •• t k · · ,·n~·a te•ir yapılmasına ~alısılacak • 1940 
KüçUk Cari Heaaplar 

"ll ıon it eı il edecektir. Bu ne· na mukabil, Alı:ıanyanın, italya~·a ne hunu GöbeJ>;in uııutmama"1 laz1111 
t~' ~~ • . 00uıına Polonyo harbinin gibi menfaatler zöstereceği belli de- tır Diil;er taraftan Fon Ribentronun geldiğ"nf yazmakta ve şunları ilave İKRAMİYE PLANI 
"lıt C ı·.~"'" ltalya hariciye nazırı ğildir. elmektedir: KEŞİDELER 
~ı. · -•o t hu se;•ahatinin. Amerika rlPvlPt.nin ' 
."'Ilı;~ •rafından Berline ya· Roma radyosu şimdi Finlandivavı <Miittefikleı·in miltemarll dnrbe · 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ajiustos, 
~ ,,...,t .. . ' · · rnilme"ili R Rumrıer Vel•in t•kr~ı· 
~il>, Şitııd~unaaebetıle ~uku bul- Sovyetlerle harbe mütemadiyen teşvik R Mıı•oolinivi ?.:ivareti mP••l••ivle ı~riyle Alman ordu•u 0 kadaı· hırpa- 1 İkinciteşrin tarihlerinde 

'.10. Iİder~kdeMVonı· ~ıbbecn~rop ederken soİn gilnlerde li•anını deği~ - "'llkadar olduğu da bildirilmekte- lanmıştı ki ricat bile umum! bir boz- yapılacaktır. -
•1'<ı "'•~ ı UllO mı Ve ıanO tirmi•tir. taJy&n ıtpikeri, diln aeceki } b 1.-------------' 1 "''~u k ' ~ dir ının haline inkılap etmişti. Böy e ü- 1940 İKRAMİYELER! 1 •~i ı e eti alakadar eden me- ne•riyatında, hakikati aörilp canları- · 'ht ıt. Q•• • ~ yük askeri bir mağlubiyet tarı e g·5-
~~:~9 dz~:;e o;~:~:c~~;ir~ar· :i~~:.tannafa çalıımağa teşvik et • Jf [ rülmemiştir. ! a~et 2100oı0 lira~ık ;o0oı0:_1i:a 
. ~ (R d Q yanın Ş"mdi Almanlar ne kadar fazla 6 > 500 > = 3000.- > 

~ olan a yo) - Ya~ı~ buraya Fakat italyanın bir •ulh te~ebhii~ü propaganda yap•alar, tarihi hakikat 12 > 2SO = 3000.- > 

Akhiaar hukuk hikimlltinden 
Akhisarın Şeh ha mahalleslndc 

Gülhane sıokaıi'ında 9 numaralı evd,• 
oturan ölü hacı İbrahim karıaı Na
zife evlltları Zehrıt, Hüseyin Fikrı. 
llıehmed Hıt!is Suyolcu tarafından 

Akhisar asliye hukuk mahkemesine 
Lilmilracaa Şeh l•a mahallesinde Gül 
lıane sokağında kAin Şimalen ham
maı Mu•a oğlu Riza cenuben araplu
rııı Nefise, ~arkan kasap mustaf:.ı 

çavuş hanesi iken halen canbaz O 
man oğlu mehmed Garven yol ile 
nwhdud dokuz numaralı bir bap h,, 
ne 1332 •enesinde ölen murisleri ha. 
cı İbrahimin ~ahsl malı olup topu 
>icil"nde kaydı olmadığından mez 
kur hllne murislerinin hayatı müddr 
tlnce bilA niza ve fasılasız mallk <ı. 

htiyle tahtı tasarrufunda bulunma 
ta iken murislerinin 1332 yılında ö 
Vimii ile irsen kend !erine intikal et-
tiğinden namlarına lapu •icilinc• 
teFci!ine karar verilmesi istemele· 
ri.vle cari duruşmada: Tescili iate
ııcn miiddabih gayri menkulde gay 
rın alaka8ı olup olmadığının tayir 
ve teRbiti için keyfiyetin illnına mah
kemece karar verilmiş ve duruşm" 
gilnil 21-3-940 perşembe ırünü s~kt 
dokuza bırakılmış olduğundan mez
kur gayri menkulde bir hak iddia 
edenler var ise bir ay zarfında mah
kememize müracaatları lflzumu il:i:ı 

el un ur. 812 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylenıokak No. 82 
Telefon No. 3281 

Hastalannı aabahtaıı itibaren 
•o ıece vakU kabul ve mua1enı 
eder . 

..._~on a· Almanya harıcıye na • c!e ak·m kalabilir. Fin resmi makam- • f • > 

.·~ıı.. ı. ıbbentropun '1ussolı'nı'}·e Slg QSe [ ler: değiştiremezler. Bu harpte de 40 > 100 > -4000.·- > 
'··e~ 11 • " !arı, sulh tavassutu meselesi hakkın- E Ş h n Oldu~ere Hitıerin bir mesajını da ketum davranmakta devam edi- - Baıtarafı 3 üncü aahifede - netice •yni olacaktır. 175 

) 50 ) = 3750·- > ksir a ap 
~ &U SÖyl • 1210 > 25 > = 5250.- > 
~ nııra, 9 enıyor. yorlar. Sovyet talepleri, eğer söylen- Kont Cianonun Berl"ni ziyaretin- ;'---------------'•! B J • • • 

1 naz <Radyo) - Almanya ha- c:iği kadar ağırsa, Finliindiya m&· ı!en bugüne kadar, itaiyanın siyase- nin tayin ettiği ve Mussolinini:ı, son Türkiye iO bankuına para ya. altır meme ertnl gı · 
~ 9.t5 ~ Von. Ribbentrop, bugün kamlarının bunları kabul etmemele- tini değiştirm~ğe vesile olacak hi~ nutkunda tebarilz ettirdiği 8yııseti tırmakla yalnız para biriktirmi; clerir. Kuvveti, erkek· 

~ \."t<:!Jı,n llerlınden Romaya mü. ri ve sulha yanaşmamalan mUmkiln. bir hadi•e vukua gelmem'ştir. Bu takip etmekte devam edecek ve bun- olmaz, ayni zamanda tal!inizi de /iği. İştiha"ı arttırır 
t· hareket etmişt!r. dl.lr. itibarla italya; büyük faşist meclisi- dun ayrılmıyacaktır.> denemiş olursunuz. ' ~ 
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riirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 31-12-1939 Tarihinde Biten 

lı.ı.ıt 

.ı\!tın Safi Kg. 
Banknot 
llfaklık 

ltnE:l(t lllt:HAB!RLER: 

Altın &afi Kg. 

Tttrk lirası 
Altına tahvili kabil olmıran dövizler 

lı"-ııı 
CTE:E:t MUl!AB1RLER: 

Altın ııar· K l g . 

.ı\ltına tahvili kabil serbest dövizler 

nı-
ıı ırer dövizl~r ve borçlu ki. bakiyeleri: 
Azı~ 
~t: 
~llAT CÜZDANI~-
t ~--

3 ıt <\l-.{ ıearı senetl<?r 
• VE TAHViLAT CÜZDANı. 

tı,tuh 
te edilen evrakı nakdiye karşı! ığı 

l:aııka malı 
.\y 
~sı . .ı\R : 

~ı\\'ı~ 
ı,:~lıta~i::Nl(eLLER: ('.'{. 

~ (X..'() 
~3ı::ıı 

~ 
~ 

Oq 1.198.000 Liraya 
<.ıtJcı 111.600 • 

sia-ortalıdır 

• 

15.600.040 

678.111 

!O.O 12.340 

Sekizinci Hesap Bildnçosu 

21.802.046.69 
15.301.150.-
1.714.287.17 

953.816.81 

198.307.15 
28.192.68 

14.0~:l.156.!lO 

21.928.39 

11.420.513.60 

50.574.673.43 

8.818.363.31 

YEK ON 

38.817.483.86 

1.180.316.64 

25.52~.628.89 

140.761.385.-

216.760.260.68 

59.~93.038.7 ! 

7.823.564.58 

1.401.221.92 
98.36S.56 

4.500.000.-

2,766.650.43 

499.027.914.30 

SERMAYE 

İhtiyat akçası 

Adi 
Fevkalade 

Hususi 

TEDAVÜLDEKi BANKNOTLAR 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

Re<'•kont mukabili 
TÜRK LiRASI l\rnVDUATT: 

DÖVİZ TAAHHÜDATI: 

Altına kabili tahvil dövizler 

3.617 .679.68 
599.454.57 

6.000.000.-

140.761.385.-
17 .000.000.-

139.000.000.-

2.847.49 

Diğer dövizler, alacaklı ki. bakiyeleri 47.214.721.70 

l\HJHTELİF 

l\fovakkat alacaklılar, depozitolar 

Havaleler ve•aire 
Diğer alacaklı hesapl:ır 

KAR: 

36.074.517.4C 
60.905.026.60 

YEKÜN . , ••••••• 

T1JRKIYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI 
UMUM MODORLOGO 

PASİF 
15.000.000.-

10.217.134.25 

296.761.385.-
30.369.244.45 

47.217.569.19 

96.979.5. 4.-

2.48S.OS7 .41 

499.027.914.30 
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American Ekıport Linea lnc .• Nn., zmzr ln lSQT aT aş m ·rt Ur UgUn• 

ycrk: den• 
/ .DRIA TIKA SOVYET A A NONIM EXCHESTER vapuru 2 martta bek • 

Dl NAV G ZYONE leniyor. Nevyork için. \!sancak yaprak tütün depomu.: da mevcud 343 parça kiriş ve 40 par-
ADRIA TICA EXERMONT vapuru 6 martta bek- ça kadrondan ibaret enkaz pazarlık .suretiyle satılacaktır. 

Diana vapuru 10-3-40 tar"hind e !eniyor Nnyork için. Muhammen fiati 60 teminatı 9 lira dır. 
beklenmekte olup Vcnedik Triyestı.? EX.IOOR rnpuru 17 martta bekle· İsteklilerin 13/3/ 940 gilnü saa~ 15 te başmüdilrlüğümilzdeki komh -
hman:arına hareket edecektir niy r .• • \'Y rk iç'n. yona gelmeleri ilan olunur. 803 , · • 

Merano vapuru 10-3-40 tnri inde EXPLORER Vclpuru 20 martta bek I . D r l ., d 
beklenmekte olup Karadenız l m n • • ,. • ork için. Z m lr e T f e Ta ar zg I an: 
!arına hareket edecektir :\f. Sadık ve .M. Xuri ,.e Uya l.>arurun muamele verg:ı:ıi borçlarından 

Cittn Di Bari motorii 12-3-"40 ta- Ste: Royale Hongroiıe de Naviza· 
rıh ·ntle limanımıza elP" k 1 t nbul ton A vapeur - Budapeıt: dolayı .tah!ıili em\' al .kaı:ununa. !.evfikan hacız olunan Murabıt çar~ı-
..,. 11.• ı· C SZEG'~D moto··ru·· t · t"d d sında 61 nunıaralı dukkhıu.la bır elektrik motörü ve bir adet rabtıa 
.. ıre .ı ... apo ı ve encvaya h~r~kct e- - .ı:. mar ıp ı asın a k" . . .. 
d k 

. Buda t . . ma ınesı \'e yenı muzayede !.>t'd?.,,~cninde ayaklı ~ağlam gayet kulh'· 
ece tı.:-. peş c ıç ın. l f f k l ·k· · ·k· k " 
L 13

., q•o t ·ı · B''J)A.'f'QTE t " .. rt t ı nı~ ı a e mar ·a ı ı ·ı cıı ·ış ma Hesı motorla rabıta makinesi ayın 11 angano vnnuru .,1 " arı un- L> ı ~·, mo oru ma or a a- . . .. .. . , . 
d Jı 1 kt b kl kt J C rında Eudal)e

-2t . . cı pazarU!:.ı yunu ~:ı:tt ıo da <lıkış makınal:ırı saat 15 te yukarıda ya -
e \:ı--va ı an e enmc e o up .e- ~ e ıçın.. 1 • .• • 

R
. . 

1
• 

1 
• • ilk 

1 
zı ı mahallerde alenı muz:.ıye<le Hnetiyle satılacağından ısteklü~rin 

nova ıvıera ırnan arı ıçın v a R· aoocıa h. b 1 1 8 5 · • 
rak hareket edecektir. • Service Maritime Roumain • Bu- azır u unma arı. 1 

Brirırlisi motörO 14-3-940 tarihinde 
ı;nıanım1za gelerek erte~i gUnii ~aat 
17 de Pire, Birindisi, Znra. Fiume, 
'l'riyeste ve Venediğe hareket cdi?
cektir. 

t)licia motörO 1;;.8.940 tarihinde 
hekle?ımekte olup Cenova limanına 
hareket edecek. 

Adige vapuru 20-3-940 bı.rih'nd<' 

beklenmPkte olup Cenovn ve Riviera 
limanlarına hareket edecekti". 

Not - · Batan bu vapurlar Tri:,·P.3. 
te veya Cenovada şimal1 ve cenubt 
Amerik:ı Jimanlanna hareket eden 
1ta!ia anonim l!eyrisefain şirket" nfn 
ve Amerika ve Hindi~tana hareket 
eden LI.OYD TR1YEST1!\0 anonim 
seyrlsefair şirketi vapurlarına tesa. 
düf ederler. 

NEERLANDAIC::E ROYALE 
KUl\IP. 

care•t: 
OİTUZ vapuru 18 martta bekleni

yor. Köstcnce için. 
Atid Navigation Co .• Haifa: 

B ?yrut. Tel Avıv, Hayfa, j afa, Port 
Sait ve İskenderiye için. 

< !\tid> motörü 4. Martta bekleni-
yor. 

-=*=
Vapurların fs!m ve tar.ih!ari ·nak· 

kında hiç bir taahhOd alınmaz. 
TELEFON ı 2007 - 2008 

----~------------------------------ııııiııııiıı..,.;;. Akhisar belediyesinden: 
Bedeli keşfi 12,760 lira tahmin edilen plan, proje, şartname ve ke- -

ş "flerine göre Akhi::;arda nıuhtdif yerl€rde yaptırılacak mecra inşası 
kapalı zarf u~u!U ile ek~iltmeğe çıkarılmıştır. 

İsteklilerin bu g1bi i~leri yaptıklurınR dair kanunen lazım olan vesi
k:ıları ihraz etmeleri ve keşif be ele linin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat 
vermeleri lazımdır. 

İhalen:n 14 l\lart ~140 tarihinde perşembe günü saat 15 de yapılaca
ğından, ihale kanunu mucibince buna dair şartname ve projelerin her 
vakıt Akhisar belediyesinde göriılebilE:ceği ilan olunur. 67S 

28 2 6 10 

---- Diş tabibi ----ı ;.,·••nı1111111111111111111111111uıuuu111uu••"• .. •••••1111111111111ıuu11ıu111111,,,1111, .. 111,. ,, ...... 
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Cevat Dağ:ı ~iz mir Levazım Amir !iğ · ilanları~ - . Haıtalarmı her ıün ıahahtan ....... ............................... ·······•••••········ .................. ····••••••........ 11 .,,-: 

lzmir leva::wı timil'tiği sotw alma kcnn.isyonundan: 
~kşarııa kadar 1kindbeyler soka- 1 - Kcrr.· ycmumuzd:ı ınevcud evsaf ve şereıtine göre komutanlık 
ğında 65 numarah muAyenehane-ı.inde kabul eder. Tt-lefon: 

3055 
b"rlikleri fö•iyucı için 150 bin kilo sığır ve 150 bln kilo keçi eti 
kapalı zarf urnliyle ~atın alınacaktır. 

------------------------~ 
İzmir ikinci İcra memurluğun • 

d~n: 

2 - Zarflar komi!>yornı 111nkür !\H..,tten bir saat evveline kadar· veril-
mi~ olacrı.ktır. · . 

S - Sığır veya keçi etinin beher kilosunun muhammen bedeli 40 ku-
ruştur. ~ 

4 - İlk teminat parası ~000 liradır. l\raıs vapuru 20-3-9•10 tarihınde Bir borcun tahsili için 2733 ka • 
brklcnmekte olup Anvers. R otter- lemde 2554 lira 60 kuruşluk b"siklet 
dam, Amsterdam liı:rnıılarııın hare- ve bisiklete müteallik atat ve edevat, 
ket edec·ektir. ~"l·amofon vesair gibi eşyanın satışı

5 - İ.:ıteklilerin belli gün ve satte fmdıklıda ko~utanhk s~tın :\lma 
komisyonunc:l müracaatları. 3 7 11 15 734 

SERViCE MA RITIME "'Ol ~"' 
mı karar verildiğin den mczkOr e3 • -:J:-z•m-:ir~rn~i.ı~. lıi-.~-ah::""'.k:-e-m_ı_n-ev-:k:-:::--,-a-1-ın~R:-lm-a-:-k-o-m-i-ay-o~n-u_n..,d .. a•n•:---------

.. anın birinci artırmanın 25-3-940 ta- l - 1zmir ::\181'. l\IV. birlikleri için pazarlıkla (226) ton buğdav 
Sııeeavn vapu .. ıı 30-3-9.11) t ır" · " - r:hine rastlıyan pazartes' gu··n;ı· saa"'. o· ;;.u 1 t: 1 1·ülhc""ktı"r 

tlc gelnek Mn'ta ::ı.ı r ilvn " Ceno- 14 tc 1zm'rde gazı· bulvarında-" 'onu~ " L "' ~ " • va limtı nlarına ha reket edecPktir. 2 - Pazarlık 12-Mart-<J 10 salı gunil saat onda klşlada İzmir le -
N 

0 
T: mrırnlı dükkanda yapılacağı ve sü - vazım nm!rli~i sntın ıılmaa komisyonunda yapılacaktır. 

.-Olen pey takdir olunan kıyme!in 3 - Tahmin edilen tutarı (3S7ö) fradır. 
!;"ÜZdP yetmiş beşini bulmadığı tak. 4 - Teminatı kntiye akçe:1i (b06) lira yirmi beş kuruşt~r. ' lf. 

rlirde ikinci artırmasının 26-3-940 ta- 5 - Şartname!li her gün komisyonda görülebilir. 
ı·ih ·ne rastlıyan "'llı günü sRnt 14 de 6 - istekliler teminatı katiyeleriyle biri kte belli giln ve saatt~ 
ııyn· mahalde yapıb~ağı ve ~atlŞ1n kışlada izmir le\ tttıib amirliği satın alma komisyonuna mu. 
peşin para ile olduğu ilan olunur. 814 ~acaatları. • ı ...ı "' ·• .. .,.. .. ~.., • •• 

10 Mart 1940 PAZ~ ~ 

iz mir Yamaı.lar köy muhtarlı-
.., ' 
gından: 

Köyümüze ait tahminen 600-700 kilo kadar zeytinyağ 28/2/910 t*' 
rihinden itibaren 21 gün müdddle müzayedeye çıkarılmış~ıı·. 

19/3/940 salı günü öğleden sonra ı-;aat on beşte Yamanlar köY~ oa; 
sında yapılacaktır. Taliplerin mezkur günde Yamanlar köy "konai111 

hazır [bulunmaları ilan olunur. 2 6 10 14 ~ 

-

Devlet Deı,.iryolları umum mil"' 
dürlüğünden: . 
1 - Merkez ve işletmelerde istihdam edilmek üzere dört ressaııı ·ab' 

nacaktır . 
·2 ·- · istenilen evsafı haiz ·taliplerin resim işlerindeki bilgilerini den.~ 

mek üzere adreslerine tebligat yapılarak imtihan günü ve Y 

ayr•ca bildirilecektir. "' 
S - · İµıtihanda. muvaffak olanlardan orta mektep mezunlarına · 

Ese ve muadili mektep mezunlarına 7 4 lira ücret verilecektft• 
4 - isteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmeleri için: 

A - . idare tabibleri tarafından yapılacak muayenelerinde sı~ 
hi ahvalinin her yerde vazife görmeğe müsait oldujıl jl 
!aşılmış ve askerliğini yapmış olmak, 

B - Taliplerin' tahsil, askerlik nufus cüzdanı, evvelki ,,.aııtr 
lerine ait bonservisleriyle Ankarada zat işleri mUdU~ 
ğüne müracaatları ilan olunur. 8 10 12 ıosı~ 

Istanbul Jandarma satınalmd 
komisyonundan: 
l - On bin kilo kundur -1 köseleEiyle on bin kilo sarı vaketanın kaP.ıı 

zarf eksiltmesi 14 ~!art MO ı>nşembe günü saat 15 de taksflfl 1 

ayazpMuda jandarma inıntaks komutanlığı binasındaki k:O• 
misyonumuzda yapılac!lktır. 

2 - Her ikitiniı bir ıstekliye ihalesi cah otauğu gibi ayrı ayrJ ~ 
teklilerP ihaleler! de caiz ol~n işbu malzemeden köseleJ\~ 
muhammen bedeli cyirmi iki bin beş yUz lira ve :ık terr:fnB 
t.Bin altı yoz ~eksen yedi lira elli kuruş> ve ~arı vaketanın :fillY 

·hammen "tedeli yirmi altı bin he~ yüz Jira ve ilk teminatı b"n ao
kuz yüz sensen yedi lira elli kt~ruştur. 

3 - Şart kağıdı komhıynntla hel' glin görülebildiği ı:ibj ik! ) u• 
kırk beş kur1ş muk:ıb ı:nde alınabilir. 

4c. - İsteklilerin talip olacakları ci,.ı2e aid ilk teminB+ mal sa!ldı~ 
makbuzu veya bankn kefalet tnektubu ve şart kağıdında ya1. 
sair belge!eri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir ~ 

at evveline kadar k~ımLyoııumuzda bulundurmaları. 
28 4 8 11 1448/644 ~ 

lzmir belediyesinden t 
Altay mahallesinin 97 4.976 ve 979 

sayılı sokaklarında istinad dııvnn 
1 

UUK 'J Uı< 

BEHÇETlJ2 · yaptırılması "şi, fen işleri rnildl\rh\-
f ündeki keşif ve şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kt>şif bedeli 370 lira olup ihalesi 
15-3-940 Cuma günü saat 16 tadır. 

Çocuk Hastalılıliıl' 
Müteha&&ısı 

İştirak edecekler 27 lira 75 kuru,.Juk Ha.sta!annı 11,SO dan biff 
tem;natı iş bankasına yatırarak mak rl11yler sokaiında. Ahenk ısı• 
t>u~m ile ene;Umeıie geİil'ler. • ;r&nında kabul eder. 

Ahv:ıl h11zıra dolavısiyle navlun 
ve ha\'eket tarihlerinin knt'i olmadı. 
tını ve bunların h iç bir ihbara J lzıtm 
olmaksızın değişebilir olduğunu vo 
mesul'yet terettüp etmiyeceğini muh 
terem yOkleyir.ilerin kayıd ve t~r"t 
etmelerı rica olunur. ----------------.------------"----·----------'---- 1 5 10 14 719 .ı 

hmfr lc·1:azwı rım1r? rii salt,; alma komisynrımıdan: lzmir belediyesinden: ı'-Daha fazla tafsilit fçfn Cum~.ıııi.
yet caddesinde FRA TELLİ EPERCO 
vapur a~entesine f!:üracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 - 2005 

1 
, • · İzmir belediyeaindenı ı - Yıktırılması alana aid 0':.J 

- .. ~lü~tahkem mevki inşaat komisyonu için aşağıda cins, miktar muhammen bedel tutar' ve muvakkat ı'~ teminatları yazılı malzemelere hizalarında yazılı tarih ve şekilde satın alınacaktır. . Belediyemiz ~a~i~at servisinde. 
40 

iczere Mesudiye mahaIJ.esi ~s ~ ~ 
2 - Taliplerin kanunun emrettiği vesaikle birlikte mezkur tarihte Çanakkale Müstahkem mevki ı:ıiıtm alma ~ı~a aylık ücreti: 

1
.k

1
• açık ~em.urıyet sokağında belediyeye aid 

14 ~)I ıçın. 12--S-940 tarıh_~ne mü sa. dı~. salı tı yeni numaralı 6 odalı evin ~11 .. ,.,, 
komisyonuna müracfüıtları ~ ~ lUJ 

3 - Kiremit ve "ivilere ait sartnamesi istanbul levazım ~far. iJ .. izmir ı 1 a-UnU saat lO da ~~sabaka ı~ .. ı~anı nın satılması, fen işlerj müdil:e ~· 
Olı'vı·er .. ,e su""~, e ı.. a'" • ! ~ .. .. evazım amir iği ve Eskişehir. kor yapılacaktır. Bu musaba kaya ıştırak <leki keşif ve şartnamesi veçbıl' .il 

v ~ "' ~ satın nlma komis\·onuıı 1a görülür. J. ,,; y_ , :_ıted için en aşağı ort mektep mezunu ol- artırmaya konu1muştur. !{eşi• J 
~ Cinsi aded .. \L Bedeli Tutarı l\I. Temı·nat _ İhale .... kıı· ve tarih' k k l"k f"l h" · b" · 9

1
0 ~ı VAPUR ACENTA.51 .. r- ı m ve as er ı ı i ızmetıni ıtır - 1i 500 lira olup ihalesi 25-3· "~jtY 

'.AtatOrk cadde·ı· Rees bina- Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr. miş olup yaşı da 25 şi geçmiş bulun- znıtesi günii saat 16 dadır. l ..ı• 
.. ... )1ahh·e kiremit 3000 l » :..o 40.. Of) 30 3"' k trır Tel. 2448 .. v 

0 ' " mama ş~rtt~r. . . . edecekler 37 lira 50 kuruşlu1' ,)b•' 
Londn ve Liverpol hatlan ıeın Mnrsilya c düz 87310 ı;~ &O 11786 85 884 l~ Kapalı zarf: 21/3/940 11 de lsteklılerm vesıkalarıyle hır- natı iş baı.kasma yatırarak ıtı 

piyasanın ihtiyacına ıröre vapurlan. Muhtelif cb'at çivi 7750 kilo 36 2790 00 209 2G Açık eksiltme: 2113/940 15 de likte belediyemize müıacaatları i!an z :.vle encümene gelirler. d1 

.aıız ıt:fer Yaııacaklardır. 6 O 5 2 t:ı --:---~--_:_:..::..:... ___ __;:..:_ _________________ -=----~-----_::_:__:_~l:__l~_:.:::'.0~----~7~7u::__~o~l~u~c~ur::·________ 2 - Tenvirat işleri için ı-;. ~ I 
iz mir def terdarlıg., ın dan.• kablo ile armatör Ve IAmba s•n~l lınması, makina ve elektrik ıtl D~ 
Şubesi: Basmahane San'at ve me::;leği Ticaret adresi Yerginin Kazanç , Buhran ~{uamele YekQn Verginin Tarih No: lhbaınarne No: disliğindeki fenni /ve mali şart ~I 

Sıra No. Mükellefin ismi ve soyadı matrahı V. V. ve zam C. seneı:ıi si veçh"le açık eksiltmeğe k0~~iıf,~ __ _ tur. Muhammen bedeli 16 
111 

I 
l Ahmed Diker 

2 Ziya, Cemal, :\iuhittin 

3 Ali 
4 Süleyman O. Ramazan 

5 Osman ve Leon Sardas 

6 Mustafa oğlu Ahmed 

7 Kadri Altınışık 

8 :Nevzat Zırhlı 
9 Mustafa Keskiç 

10 Süleyman ve Ali Taşkapu 

11 M. Hilmi TilredJ 

12 Seyfi Yılmaz 

18 İbrahim Hephız 

Kunduracı 

> 

Kasap 
Kömürcü 

Tamirci 

Eskici 

İckisiz 
:ra~tacı 

1\1 ey haneci 
Kömürcü 

Kunduracı 

Kömüre O 

Şerbetçi 

Marangoa 

Hatun.ye 40 6 21 ı 24 : ı 12 s 57 937 41 1147 lup ihaJe::;i 25-3-940 pazar~e~r11 
Tilkilik nü saat 16 dadır. İştirak ~ atı 

66/11 l ~O lira kırk kuruşluk tem11\,1~ I 
Ahmetağa · ha •kasına yatırarak makbuzı , 

K nltı 48 3 74 69. 62 5 05 ~13g 304 2/9 c:Omene gelirler. Uti'~: 
188-7-10 3 - Mezbahada, tesisi ,f11011)'J r 

Ahmetaii'a h dine aid olmak üzere aıtı ıatJll ~ 
K. altı 112 280 41 57 · 8 31 ": 48 27 36 • 93B 4 1/ 24 kompressör ve teferruatını;0;i1ıı~;r 

İsa Reiı; 150 2 14 43 89 2 96 938 " 158 3/1 l!nması, yazı işleri müdür 1111a 
lkiçeşmelik 121 fenni ve mali şartnamesi ,.~il1ııf1• 

Güzelvurt 72 18 3 60• O 00 21 60 9:-l6 ' 153 2 / 12 palı zarflı eksiltmeye kon. uri.', 
Şans :so. 37 :vtuhammen bedeli on üç bırı • 1~ 

İ!ltiklal lup ihalesi 25-3-940 pnzarte
9
'., •• lJ 

D·k·ı·ta ıoo 12 60 .. " 5,, 2 27 17 39 9°c.·~ S5 3/3 }CJ"' t. ı ı ı ş " o>o saat 17 dedir. 2490 sayılı tıJ 1 
Hal ~-::a~ 250 22 81 4 51.i 4 11 31 48 938 2 1/34 tar:fatı dahilinde hazırlanrnı~,ı J 

sı 39:> mektupları ihale günü azaıni ,."/ 

• > 4$7 160 21 48 4 30 O 25 78 939 40 43/39 ya kadar encümende riyaset~ ,af 
Hatuniye 60 7 66 1 53 1 SS 10 67 939 220 51/27 Muvakkat teminatı~9'.i'5 11

8\1 
Tilkilik 10 15 19 24 

611 
Rahmiye 120 14 99 3 2 70 20 69 ~ 106 51/26 lzmir belediye riyasetirıde11~tl~ 

Tilkilik Yapılmakta olan çocuk ıııı.;J~ 
184 sinin knpı ve pencereleriyl~ ıııt"ıı 

İstiklal 110 10 43 2 09 O 12 62 > . 59 23/36 , yağlı boya vesair milternmııtl ııt' J 
Diki!itaş fen işleri rnildilrlUğtinden 21 V'e1~ 

26 kuruş bedel mukabilind~ ıJC~'/ı 
Tepecik 60 2 75 55 O S 80 • > . 176 43/22 proje, keşif ve şartnamesı ~~~ ~ 

Sünneti 11 vahidi fiat esası üzerine ldlP ~I 
Kestelli 130 6 68 1 84 l 20 9 22 > 68 47 /14 eksiltmeye konulmuştilr. ~il tı i~' 

Başdurak 1 bedeli 42809 lira 50 k ırtt:J 0 ~ ı1r, 
187 11-3-910 pazartesi günil sıı~1,tı 

14 c c • > > 180 16 08 3 21 2 81 22 ıs • 68 51 / 16 dir. 2490 sayılı kanunun tar\ııP\11 
15 HllsnO ve liehmed Runduracı 'A". Ağa K. al- SO 6 68 1 84 O 8 02 > 275 10/1 Iin!e hazırlanm1ş teklif ~eıcıt,d'~ 

tı 278135 hale gilnü azami saııt 16 ytı yJıJ<'1' 
Yukarıda ic:im ve unvanlnrı n9 tirıretgllh "drr:ıcıleri ·azılı milkı:ıl!efler namına muhtelif yıllar için tarholu nan vergiler isimleri hizasında gösterilmiştJr. l!ünı.ende riyasete verilir r· 
Bu mOkell~flerin terki ticaret eUrı v lı 1 rı ner"d; ~ıılmıilnk1R~2 tef. tit e<iJleme~iş olin~ı ~asab!!l me:! 1ffır vergilere il n .. ırrihini takip .eden: ~~den itıb~ren·30-g·Un için~e it!raz jtemİnatı 3210 l.r:ı 71 kuı·u,t1' 

hskları oldugu 8692 sayılı ksnun m 5 nti m td u_o_,:.~~n_ğ,q~.±i:..~ kv.mına... kalll!.·.:.oJmM !Jzeı:o -ıl.in: ~l!uıur..._ --:..-.;-.::=-SJ.&.-::..--"'ı:....-;r.-..='!11.- --- • '~ • ...,. ..:---~----·---·---~~· ~· · 25 1 -5 JO 
' """"'' ........ 


