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Finlandiya ile askeri bir ittifak için hazırlanıyorlar 

Rusyaya terkolunan yer
. ler tahliye ediliyor 

Iran Şehioşahın n do
ğ um yılaönümü 

Türk mil-

Büyük lran Şehinşahı 
Hüseyin Ghods'un bir musahabe es-

Harp divanında muha
keme edilecekler 

Belçika ve Hollanda hududları bu
gün tekrar kapatılıyor 

• 
., 

-Devamı 3 ncü :u!ıifede -



SAHIF E (2l 

l""ŞAŞAL: .... ·ızMIR'f N ..... HA'KKIDI~ .... I 
.................................................................................................................. 
G. , Şaşalın ta -

• • 
çesını yapıyor 

Şaşa/ nasıl bulundu? Üzerinde 
nasıl duruldu? Şaşa/dan daha 

1 
geniş istifade nasıl olur? I 

a e · n haklarına 
dikkat edilecek 

Yeni büdcelerin hazzrlanmasında 
kanunun emirlerine uyulacak 

Fua~ için müraca-
atlar başladı 

Fransa bu yıl da iştirak 
ediyor 

15 Mart 1940 CUMA -
l~ADYOJ 
12 

tugünkü prograril 
30 Program \'e memleket saat •-

yarı 

12 35 Ajans ve meteorolojji haber • 
!eri 

12 50 ?\lüzik: muhtelif şarkılar (Pl.> 
13 30 

mu··zik 14 00 ~Hizik karışık hafif 
(Pi.) 

18 00 Program ve memleket saat a-
Fransa ve l\f acaristan hükumetle- ~arı 

ri 1940 İzmir enternasyonal fuarına 18 05 :\Iüzik: halk türküleri 
resmen iştirak edecekleriİ1i fuar ko- Aziz Şenses ve Sadi Ynver J>-
mitesi reisliğine bildirmişlerdir. tııman 1 Ahmed özgirgin: Edirne 1 . 

Edirne (Hususi) - B:zim Anadolu- Ankaraya kadar getirttiler. 

3656 ayılı kanunun hu U"İ idare 
büdceleri üzerindeki tes:rleri tahfif 

ceye tahsisat konulması IUzım gel -
J<"'ransız hükumeti, geçen yıla na - 18 20 Müzik. mektedir. Bundan başka iizerlerinde 

idari vazife bulunan tek öğretmen - zaran daha geniş mikyasta ve daha Çalanlar: Vecihe, Ruşen J{anı, 
li köy okulları öğretmenlerine de i. bol, güzel eserler teşhir edecektir. Refik Fersan 

nun 2 mart 940 tarihli sayısında şaşa! Bu .suyu, ta~ımakla değil, borular- ve büdce tevazününü temin maksadiy 
hakkında mühim ve nazik bir ıı1.1kta la izmire getirmek benim için tabak- le bazı vilayetlerce 1940 büdcelerin
gordum, generale gösterdim, fikirleri- kuk ettirıl~cek bir rüya idi. de ~aarif faali~etlerini aksatacak 
ni soı·durn. İlk keşif hazırfığı selahiyetli mil - tedbırler alındıgı ve ?u . kanunun 

Şehrimiz Fran:;ız ceneral konso - 19 oo Serbest saat dare iicreti ver·ımesi Şurayı Devlet 
karariyle teyid olduğundan tek öğ- !osu, dün belediye reisi Dr. Behçet 19 10 Memleket saat avarı Ajans ve 

. . d t h Uzu ziyaret ederek Fransa bükü - meteoroloJ·ı: habe.rler'ı· 
Güldü ve belli ki Anadolunun ka - hendis arkadaşlara ynptıı ılmıştı. Eş- yanlr.ş anlaşılması netıcesı olnrak 

dirşinaslığına gevindi. Bir yandan da refpaşa kuzey yamacma kadar 160 bin başöğretmenlere munzam idare iic -
her vakit meşgul olduğu İzmir için lira ile getirilebilir. reti verilmeme i yolunda bir temayül 
\afızasını yokladı ve bana şunları söy- Yalnız Günerler, Cumaovası, Gazi- Lulunduğu anlaşılmıştır. l\I aarif Ve

~di: emir ve Seydiköye yolda birer çeşme kal etinden vilayete gelen bir tamim-

retmenlj köy okulları ıçın e a si -
sat kabul edilmesi bildirilmiştir. Öğ- metinin kararnı bildirmiş, fuar ha - 19 25 l\Iüzik: Oyun havaları 
retmenlerin kıdem zamları, harcırah, zırlıkları hakkında malümat almış - 19 40 ::\Iüzik 
techizat ve mesken bedellerinden o- br. Çalanlar Cevdet Çağla, Fahri 
lan eski yıllardan kalma alacakları !ngilterenin de iştirak kararı bek- Kopuz, Kemal ~. Seyhun, tz-

lenmektedir. zettı·n ökte. 
- Şaşalı vilayetin elinden almak verilmek şartiyle bütün yolun hendek- de bu mahzurların önlenmesi, öğret

Y~ çıka~m~ doi'ru değildir. Yalnız lerini ııçmağı bu köyl~r il.zerine ~lmış- menlerin maaş tahsisatının kanun 
,,uıyettır kı orasını hem faydalı, hem lardı. (Şu halde 200 bın lıra üzerınden mucibince tanzim ve icra vekilleri 
de kendi geliri için haklı bir kaynak bir şeydir) [l] heyetince kabul olunan kadroya gö
haline sokabflfr: ~ Sayın Ali _Cetinkaya bir gUn banalre eksiksiz olarak konulma ı, yapıla-

için de büdcelere tahsisat konularak 
bu borçların kısa bir zamanda tas - _______ 0_*_0 20 00 Konuşma (Milli kabramanJık 
!iyesi cihetine gidilmesi, maarif teş- Nal ia Vekili- menkibeleri) 
kilatmın mümkün olduğu kadar ge- 20 15 Temsil 
nişletilmesi, buna imkan görülemedi- Yakında geliyor 21 25 )füzik: Radyo orkestrası 
ği takdirde mevcud teşkillltın aynen Nafıa Vekil· general Fuad Cebe- 22 15 Memleket saat ayarı, Ajan~ 

Umumt meclıs ve hususı idare yar- buyurdular kı; cak terfilere aicl maaş farklarının 
dımlarıdır ki Cumaovasından sonra - İzmir su şirketi ile b .. ı davamız da gözönünde tutulması bildirilm!ş
Sarıçay ~ton kö~rüsü ve Güner.kö~·ü~ vardır, devlet şOrasındadır . .Runda kn-1 tir. Ayni zamanda mesken ve techi
)'anındaki tek gözlil Sel~uk köprüsü zanılırsa bu parayı şaşal surunun zat bedelleri ve bnşöğre menlerin 
yapıldı, onarıldı ve kısa yoldan §aşala şehre gelmesi için para yardımı yapıl- 1 

munzam ıdarc ücretleri için de biid

muhafazası ve işletme masrafları i- soyun rrorbal/ :.Menemen Bergama haberleri ziraat, esham - tııh\fl-
• f O ' !At k • • b a!I çin bildceye konulacak tahsisatın o- .. ıanisa ha valisinde sulama tesisatını a , ambı.} o - nukut ors 

lrnllarrn faali> etlerini aksatmı~\lcak görmek ve tetkik etm.:k üzere önü- (fiyat) 
bir nisbette olması zaruri bulunduğu mllzdeki hafta ortalarında şehrimize 22 35 ~lilzlk cazband (Pl.) 

varıldı. Fenni ve kıymetli tesisler ya- masın~ delalet ederim. 
da i aret edilmi11tir. geleceği haber alınmıştır. Vekil Ay - 23 25/ 

dm tnrfkiyle gelecek ve refakatinde 23 30 Yarinki program ve kapanış 
ınldı. Devlet merkezinden gelen Al - Yanılmıyorsam bu miktnr yalnız E ~ • J 
man profesörü ile yUksek ziraat ens- hükOmetin hakkı olarak 80 bin lirn Toprak ha yramı s cı eser er 
titüleri l&boratuvar şefi Prf. Ömer idi. Ayrıca belediye de hak iddia etli- • h f • • l 
x.erım çaa'lnrın raporları basıldı, ya- :rordu. o zaman bu keyfiyeti tzmirde- 17 Mart Pazar günü zmır a rıyatı genış e-
iVlldı. İlk olarak ta kıymetli bnktriyo- ki selahiyetli arkadaşlarıma söylemiş- kutlulanacak tilecektir 
log Memduh Say'ın raporu ve ondan tim. . . . _ . Köy kanununun kabul tarihi ol:m Eski İzmir Agorası hafriyatının 
sonra. da sayın doktor Abdi l\Iuhtnr, c:Bu takdır<le !zmır vılayetı veya l 8 martta toprak bayramı yapmak ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak 
Hatip oilu Esad ve Reşad Üroloğun belediyesi ile birleşerek kurulacak bir mutad ise de bu bayrama halkın Türk tarih kurumu yük ek miktar
raporlan ve etütlerj selnhiyetle ortaya birlik, şaşa! kaynağı -ki 2-1 saattn 800 fazla iştirakini temin maksacliyle 17 dn tah isat vermek suretiyle hafri -
kondutu iibf, bu zevat hastalarına bi- ton su vermektedir>- h€m şehir için, mart pazar giuıü yapılması zaruri ycıt işinin ilerletilmc ini kararlaştır -
le devamlıca, şaşal suyunu deva fok- hflm satış için hem de mahallin<le kür görülmüş. vilayetten bütün kaza kay mı tır. 
türli olarak kulJandılar. bakımından dilendiği gibi kullanılabi-1 makamlıklnrına, nahiye müdürlerine Kurum başkanlığından diin müze-

Yeni tekniğe göre sularda emlah lir ve çok geçmeden bir gün gelir, hat- tebligat yapılmıştır. İzmir toprak ler müoürliiğiine gelen bir mektup -
kıymeti arıyan lzmirin bütün doktor- ta 2 - S senede masraf itfa edilir. bayramı, Bornova ziraat mektebin - ta İzmir milzeler müdürü Bay Sala
ları şaşala o kadar kıymet verdiler Demiştim. Bunu 1939 da kıymetli de yapılacak ve törenle kutlulana - haddin Kantarın refakatinde çalış -
)d, b~n yalmz İzmir ddil, Aydın, belediye reisi sayın Dr. Behçet Uz ar- cnktır. mak iizere bir arkeoloğ ve mimar 
DenizU, Bandırma, Turgudlu ve Af- kadaşıma da böyle söylemiş ve dilemiş- * gönderilmesine karar \•erildiği ve 
ton demiryolları boyunca bUyUk, kil- tim. İzmiroe bu kadar h1zlı ve geniş Zelzeleden felaket gö- bun le. n yakında İz mire gelecekleri 
cük bütün kasabalarda bu suya rağbet hareketler yaratan otoriter arkadaşlar bildirilmişti!". 
arttı. Hele güzel izmirin, mahallelerine elbette sırası gelince bunu başarırlar. renle re avans B. Salahaddin Kantar, Selçuk kö-
çarşılarma kadar yayıldı. Beynelmi- Ben izmirde iken maliye böyle bir Erzincan ve zelzeleden müteesir yü ve drvlet demiryolları idaresiyle 
1eJ fmı1r fuarında şaşal jçin yer veril- istekte bulunmamıştı. Yalnız Bulgur- olan diğer mıntakalarcla umumi mu- alftkalı eski bir dıvar meselesini tet-
d1 ve su bütün aleme tanıtıldı. ca köyünün hududu üzerinde sayılarak vtlzeneden manş ve iicret alan memur kik için dün Selçuğa gitmiştir. 
~etli meclis arkadaşlarımla bir- köyle husust muhasebe arasında bir ve mü tahdcmlerden yardıma rnuh - Bergamada eskülepyon restora -

ular umum müdürü B. SaH'iheddin 
Büke de bulunacaktır. 

~o--• 
incirler 

..... 
Bayındırda iki hadise 
Bayındır kazasının Çıplak köyUn

de Bny Tahir Kuyumcunun çarır 
mevkiinde,.;i kulesinde hizmetkAr 

B d • l • l\lehmed Kalaycı, kuledeki sandı~ı 
un an sonra tip eştı- kırarak içinden bir kat gelin elbise -
rilerek gönderilecek siyle 50 lira para çalmıştır. Bu va -
Şehrimizdeki incir ihracatçıları , kacla Mustafa Kalpa ile Kemalin de 

düii' öğleden sonra mıntaka ticaret nliikaları bulunduğu ve çalınan e~· 
müdürlğiinde toplanmış, ihraç edile -\.rayı Kemalin satmak ilzere :N"azill1; 

cek incirlerin standard edilmi§, ya- ye götürdüğü anlaşılmıştır. AY? 
ni tipleştirilmiş olarak ihraçları me- köyden İsmail oğlu Mehmed Gerin•tl 
selesini konuşmuşlardır. Şimdiye ka. evinden bir nagand tabancanın d• 
dar üzümler standard olarak ihraç e. ayni suçlu Kemal tarafından çatın· 
dilmekte oldukları halde incirleri • dığı tesbit edilmiştir. Suçlular tutul
miz için böyle birşey düşünülme - muştur. 

mişti. İncir mahsul !erimizin daha i-
* t •b· yi şekilde ve fazla ihracı için atan - Bayındırda Sarıyurd köyünde ~ 

dardize edilmesi lflzımgeldiği bir med oğlu Uttse~'fn Çnm, vergi bot· 
çok ihracatçılar tarafından bildiri!- cundan hakkında muhasebei htı80-
miş, bir kısım ihracatçılar da başka siye idaresince kesilen tevkif ınti • 
şekilde mütalealar serdeylemiştir. zekkeresi üzerine kendisini yakııl• -
l\lıntaka ticnret müdür!Uğü, incir mağa giden jandarma devrfresfrtll 
standardiza yonu hakkındaki mü - tabanca çektiğinden adliyeye verU • 
talealnrı tesbit etmiştir. miştir. 

Jilete şaşala ~idildi. Saatlarln otuı·ul- mukavele yapılmıştı. Tesis masrafla- taç oldukları usulü dairesin~e ı-abit yonu il~ ?radnk~ ~·eni m~y.<l~~a çı -
du. Takdir ve alB.ka. göster.ildi. Dilekle- rı çıktıktan sonra kö~·ün de knlkınma- olnc~klar~. mnn.ıı ve ücr-0~lerı tut.~rı- kanA tarıh~ ınozaıkın tetkıkı ıçın Bay 
rim J ed. B" d h ·ı · · · · k t .. i b" h" nın ıki, mutekaıd YC yetımlere uç , Salahaddın Kantarın llergamaya o-----•• ra-enm ı. ıraz a a ı erı gı- sı ıçın azanç an munns p ır ısse . . . . . 
dn -·'- lı ka d ~ . .1 kt· ,~.t k" 1 . 1 henüz talı i" muamelesı rapılmnmış hnreketııun tacılı, Bergama k:ı.ymn- fngı.ltereden gelen -=*=-
e"~ ~a n yna. ıgı yerın çev- verı ece· ı ... "ı e ım zmır memur ar . . • . . . · p "f k 
1 d it k rtı bl k tif. "k" d k a· k vetımlere ıse ) etım maaşına veya kamlıgından telgrafla lııldırılmı~ - ası orunma 

res n • sa ı şa arına uygun r oopera ı ı ı sene ora an en ı am · . · .. t' . 
1 

. t . mallar 
1..a k f • l . d'l"k 1 ·ı t ' ttl b"'d ı jkramıve\'e mu enı o an memurıve tır. Şehrimizde yakında ·vapılac.a!c tı'· Aur mer ez nın açı ması ve şım ı ı yon arı ı e su re ır ve u ce uaro- · · .k. . 

1
. . 

1 
· , -' 

aade b!r paviyon ve barakalar kurul- metresini bu su yüziinden iyi bir dere- ma~lşını~ 1 ıVmkı~llınınha,·at~s okara.ıc ---*·--- :JO-ll-l939 tarihine kadar güm - va taarruzlarına karşı pasif kortl11ıı: 
. , . . verı mesıne e ·ı er eye ınce arar Yardım lı"stesi rüklere gelmiş İngiliz menşeeli malla- ma tecrübesi mt"'ınasebetı·,.·le diln şe t ması ve fleride yUzme havuzunun ya- cede tuttu. Kooperatıfın 1935 son tef- .

1 
. b 1 h . · d k. -' 

verı mış ve u rnrar şe rımız e ·ı rın merkezden tahsisat istemek sure- rimizin muhtelif verlerindeki binal•) pılması Ye böylece en mühim olan on tiş hesabında bile kendilerine verilen l~k d 1 d tamı"men bildiril _ Lira Kr. t' 1 ki · l" 1 'dh 1 d"l k J t r 
,,,_. d b 1 d k . . . . 'b h l d - b" ı· k~ a a a ar ara a ıy e erm. g. yo ıy e ı a e ı ece .' üzerine kırmızı yazılarla (ı-ıgrınnk ır .ıAı erece u unan ra yon tıvıtesının ı ra esap arın a uç ın ıra ar var- . f -- -- b h d k ı ı t k t b -
ca.zft>esine koşulması bir esas olarak dır. mış ır. Fetrek köyü halkından 7 50 t~~:~:ca~~:~'.n e a an ar a asa n 

1 
kelimesi yazılı levhalar konmuştu · 

eı. .ımdı. Bunu kaydetmekteki fayda şudur ki ~**= Çaltı tuzla amelesinden 106 51 Keyfiyet gümrük ve inhisarlar ve- r 
hususi muhasebe vilayetin emeklerine r ız kaçırma 1\1. Ali Akman 10 kaletinden alakadarlara bildirllmşi _ T kk •• 

B&breklerlnden rahatsız olup yıl - karşı bir serbest suyu amme hizmeti- k · d ııı h Kuru yemişçi Faik eşe Ur .11_ 
ı r E d • D Ü 1 ğ R • Baymclmn Turan öyün e ı> e - tir. 0 a ca vyan a ~aşıyan r. ro 0 e- ne kullanmak ve meı ıeket he abına - d T h' ç l'k 1 Soydan 10 Zehirli aıtma ile karıtık mUte• ,. 

d bI ~; b . y 1 d k" d . . med oglu 17 ynşın a a ır l! 
1 e • . . . Alakalı bir konferans Jı&Y 

:: r ,. .. n enı aman .~r a ı ça ı- hayırlı bir iş yapmak için gelir kayna- Haydar kızı lS yaşında Ayseli ka _ Kuru yemışçı Cemal Alı did hastalıklar yüzünden bir rf" 
mda rtSrerek şaşaldan saz açtı. Ken- g-ı sa'Tmaktakf hakkını te Jim gerek- b t t k" d"l k t Şan 10 Tarih, dil, coğrafya fakültesi an - gün içinde tehlikeye giren hayatı 

d ._, · ett• n· l"kte •tt•k " çırmış ve za ı aca a ıp e ı ere u- f. 
ııwne rıca ım. ır ı gı ı ve çan tir. t 1 ..+ Şekerci Aron Koh en 5 tropoloji enstitüsü prof esörii Bay kurtarar•k beni sıhhatime kav" .. 

tası ı be b · d ·· u mu,s.ur. ı;:,. k · t k T t 5 Ş k K f b cl0 '" n • aparayını ra erın e go - Öyle umarım ki, bunun esasları bir -+-=- !:le ercı za aran o ev -et Aziz ansu tara ından ugiln turan hazik ve inaaniyetperver efl 

ttlrdü. Şaşalın hassalarını gördlikten kurul tarafından incelenirse vilii\•et mücadelesi Şekerci Hayri Vardaroğlu 4 saat 17 de Halkevi salonunda (Ana- torlarımızdan B. Kemal Tona)'• .,. 
ıonra aer ay Evyandan getirtmekte hak kazanır. İzmir şehri artık ayr;la- Çekirge Şekerci Rifat Nazmi Ve Ş. 5 dolunun ilk iptidai beşeriyetine ait hararetli teıekkürlerimi alene~ ·~ •• 
olduğu sulardan vaz geçti. Bilyük ma- Geçen yıl Ege mıntakasında kaçak olarak meydana çıkardığım vesika- mayı vicdani bir borç telakkı e 
reşal Fevzi Çakmak, sayın Münakalat -Devamı 4 üncü ıahifede - ve uçkun haline gelen çekirgelerin Bugünkü yekun 163 01 !ar ve neticeleri) mevzulu ve pro - rim. 
vekili Ali Çetinkaya ve daha bazı bü- (1) o ıünün fiyatile bugünün şartla dağını-k yerlere bıraktıkları tohum-

1 

Eski yekfin 144580 69 jeksiyonlu bir konferans verecektir. 'hl 
Anadolu gazetesi muıahh1 

Jilklerimiı bu suya kadar geldiler ve n ve Karabük devlet fabrikasının veri- larm toplanması için Ziraat müdür- Bu kıymetli konferansı bütün yurt-
hayranlıklarını söylediler. Yıllarca mi ayrı bir dUşUncedir. lilğUnce tedbirler alınmıştır. Umumi yekfin 144743 70 taşlara bilhassa tavsiye ederiz. Rıza Amur ~ 
...... ~................................................................................ rbi' 
--~JSLAM TARIHJ.-.•••••••••• arruzda bulunmıyacak, hem de on şe- cevap verdi: reisleri; birer birer Süfyanın çadırı- sını bile koparmıştı. Biıtün bunla ıtti 

• hidin intikamı alınacaktı. - Ben Huzaflerdenim ... Sizi gör - na geldiler ve gece geç vakte kadar kaç saniye içinde cereyan ctJ1l ıar 

H M h d 1 
Abdullah; sürntle ilerliyordu. meğe gelmiştim.. oturdular. Bu meyanda ışe yarıya - Abdullah boğaz kısmından ıcıırı,,. 

Z U amme Kendisine mükemmel bir müşrik sü- - Hayrola! ... Ne istiyorsun? cak bir çok işler görüştüler ... Artık akan knfnyı elhıe alarak yavıışçıı 111ı 
• eü vermişti. Rastgeldiğine; islfimla ~ - İşittim ki, siz, :\1edinere hü - vakit ilerlemişti. :\Iisafirler birer bi - dırııı kapısına doğru yürüdü. JJllŞ 

YAZA 
AT.. 'iti• Ayhan- • ra dü§man olduğunu söylüyor, islli- cum edecekmişsiniz ... Benim de mils- rer dağılıp gittiler. Çadırda iki kişi çıkararak etrafı dinledi: rW 
lT· lYlt -•••-'-• miyet aleyhinde atup savuruyor ve; liimanlara karşı dehşetli bir kinim kalmıştı. Kimse yok, derin bir sükünet 0 

- Ben Huzailerdenim.... Şaban var. Eğer münasip görürseniz; beııi İbni Enis ve Süfyan lığı kaplamtştı, ti• 
- 151 - duğunu biliyorlardı. Ve daha bir kaç ibni Halid asker toplıyormuş ... Ben de gönüllü olarak efradınız arasına fbni Enis artık planın son safha - Bir elinde kes.k kafa, diı;er e eıı 

Fakat haberler l\ledineye akse - gün {!V\'el; l\Jekkedeki idam haberini de bu orduya gönüllü gireceğim. alın.... sında bulunuyordu. Süfyan çadırın de kılıcı olduğu halde ilerledi ve ttl· 
dince gerek Resulü Ekrem, garek işitmişlerdi. Bu sefer; ResulU Ekrem Diyordu. Silfyan güldU. Karşısındakinin her içinde bir köşede bulunan yatağına kestirme yoldan bu mevkii terl<:(l • 
ashabıkeram çok miltee sir olmuş , de Süfyana yerinde ve zaruri bir mu- 1bni Enis; bn sözleriyle herkesi ik- halde kuvvetli ve cesur bir muharip uzandı. lbni En iste, karşı ki tarafa bir Köyden çıktıktan !orıra olııncıı dllıı 
hattil göz yaşı dökmüşlerdi. k~lıeJe ~'apmağı kararlaştırarak, naa muvaffak oluyordu. olduğu kanaatini göstermişti. köşede yattı ... Süfyan biraz sonra u- ratiyle koşma~a başladı, durftltl tfl~ 

Kureyşilerin takdir ve tebrikleri- Abdullah ibni Enisi çağırdı. .."ihayet beni Lihyanın bulundu. - Doğru söylüyorsun -dedi- böyle yumuştu. Fakat lbni Enis uyumamış- dinlenmeden ~utlerc. g-ftti. ;. 
ni to?lıran beni Lihyan kabilesının -Sana bir vazife veriyorum. Der- ğu me\'kie geldi ... Etrafı tetkik eder- bir hazırlığımız var. Seni ele kabule- tı. Gözleri kapalı duruyor, fakat gc. şafak ~öküyordu .. DOfOndü: şfl' 
reisi SUfyan ibni Halid; artık biiabU- hal Medineden hareket edecek ve ken Süfyana rnstgeldi. diyoruz. çen zamaııı hesap ediyordu ~ Bir ara- -Bitt&bı ka bfl• efradı va kJı>'1 13eıı 
tiln şımarmıştı. SUfyanı ne yapıp yapıp temizliyecek- Kendisini şahsen tanımıyordu. Fa- Süfyan bunu müteakip: !ık başını kaldırıp Süfyann baktı. !ayınca beııı t•klp tıdeoeklel'·· lirli' 

Medineye hücum hakkındaki ta - sin! kat Medinede topladığı malUmat; - Gel -diye ilave etti- bende mi - Hilekar reis uyuyordu. İlk uyku - yaya, onlaı atlı . ~ .. m. IA'Lııxı. ~ JJ'' 
olı> ıavvurlnrmı tatbike kalkışacaktı. Dedi... Abdullah; karşısındakinin Süfyan olduğunu an- safir ol bu akşam.... nun ağırlığı içinde idi. da mllğıı.ra,vıı ~r11ylnı d• ıeo• 

'Kararını vermişti ve hatt! hazırlık· - Emredersiniz! }atıyordu. lbni Enisin içinden büyük bir se - Abdullah: yerinden kalktı kılıcı hnrekf"t ~derim )l):ı 
1ara b'le başlamşıtı. Cevabını verdikten sonra hemen Hemen yanına sokuldu ... Süfyan , vinç geçti. Pl:ln muvaffakiyetle yü - kaptı ,.e anide Süfyanın üzerine hU- Abdullah haıll b21~ bil torbdt 1 

Bu haber, derakap l\Iedinede işi- Medinede Süfyan ile kabilec:i ve sa!- bu meçhul yabancıyı dikkatle süze - rüyorclu. Fakat hissiyatını açığa vur- cum ederek rığzını kapadı. koymu~tu ... Yolun blı cihetlıı l'•( 
tilm·şti. Gerek Resulü Ekrem, gerC'k resi hakkında malumat topladı ve rek sordu: mamak için; Süfyan ses bile çıkarmamıştı. A b· dağıı baktı. [{ay al1:1 nn ara:ııııd" efe 
bütUn ashap: Asım ibni Sabitle do - har~ket etti: - Sen kimsin? Nereden gelip ne- - Peki ya reis!... dullah, kılıcını Süfyanın boğa?.ıııa mağara goriilüyordu. lleıneıı teP 
.kuz arkadaşlarının uğradığı akibe - Eger bu p!iin muvnffakiyetle ne - reye g:diyor.sun? Cevabını Yerdi ve peşine takıldı.. sapladı. Bir hırıltı duyulur gibi nl- tırmandı ve mağaraya sokuidtl• 
tiu, Süfyan ibni Halidin mahsulü ol- tfcelenirse hem düşman l\Iedineye ta- lbni Enis; büyük bir itidal içinde Akşam olmuştu ... Kabilenin di~r du. Fakat Abdı.ıl!ah, Süfyanın kafa- - D~vam edecek -
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.~!!~~~.:.:~!~_vi ı= ~/; 
ltııı •undan kurtulmuş, kelimenin 

:~~!~~·f:~~:!:::l~~:::: ~::~ r V Is Daladı.yeye ınesa1· verdı· Or~~~!?G~KÇE 
tid· ••hıllındal i yüksek terakkile - u ın n ~ ..,, ' O•manlı tarihi, nihayet.iz sürııUn 
~,f;· k~arici aiyaaet sahaaındaki mu- vakaları ı le doludur. Padişah ve Sad 
İİld'a 1Y•tleri de bundan afağı de. • ıazam yoktur ki, l;,'r veziri, bir k•~ 
•ır~'.i Bu~ün Iran dünyanın her ta- Londra siyasi mehafili, Sumner Velsin Vaşingtona mavasalatını mü- ileri geleni memleketin en uzak y<'r-
leteLu a hurmet gören, ıözünü din - )erindeki kalelere sürmemiş olsun. 

l\\it •n 'O'e hakkını kimaeye çiğnet- teakıp muhariplere sulh teklif edeceg" i kanaatindedirler Bizde, sürgün, tahaın keyfine göre • 
"'•t~ kuv~etli ve ıevketl; bir hüku- kanuni kıymet ve mahiyet almamış 
1,ı, · Eakıden lranı iatiarnar etmiye Londra, t.ı (Radyo) - Amerika Paris, 14 (Radyo) - Amerika ha. tememiştir. dilmiyecektir. bir ceza uaulü idi ve onun ardınca , 
hu,!~'' olan büyük ecnebi devletler hariciye miisteşarı Sumner Ve!;, bu- riciye müsteşarı Sumner Vels, bu - Amerika hariciye müsteşarı; is Sumner Vels, havanın fırtınalı ol- lazan yağlı İp ve aatır da gelebilirdi. 
"'•~ ancak onun doatluğunu iatih- gün tayyare :ıe Parise hareket etmi~- gün tayyare ile Londradaıı gelmiş tasyondaıı Amerika sefarethanesinP masından dolayı, bu akşam Romaya Tarihin tah\'I adeaeainden aıyrılıp 
lııuı 1Yttıet vermektedirler. Komıu. tir. ve istasyonda Amerikanın Paris sefi- gitmiş ve bir müddet istirahatten son hareket edememiştir. Mumaileyhin. kaçan ve arkaaında hiçlair inikaa b •• 
huyu~" ha.r;ci aiyaıet aahaamdaki en ri Vilyam Bulit ile Fransa hariciye ra başvekil Daladiyeyı ziyaret ede. yarın Parisi terkedeceği ve Romada rııkmıyan aürgün, milletin vicdanın-
h;.;~"'ı tnu~affakiyetlerinden birj de Gazeteler, Sumner Ve!sin Ameri- nezareti protokol müdürü tarafın - rek, Ruzveltten aldığı bir mesajı ver- Musoolini ile konuşmak üzere ki gün da ilk okıülameli, iatipdatia kUJı ". 

"' • teaı ·• · d 1 k u ka,·a muvasalatından sonra Ameri • dan karşılanmıgtır. miştir. kalac~g·ı bildirilmiştir. yaklanm t 1 • h . Iıııııı k • ı ettıgı oat u tur. nut- ' · ıı va anperver el'Ul azın 
""la. lazımd.r ki Türkiye ile lrar. ka Reisicumhuru Rıızveltin derhal Sumner Vels, pazartesi günü Na - akibetlerinde buldu. Akka, Kıbrıs 

'•ca k d kl h ld muhariplere sulh ~klif edeceg"ini ya Sumner Vels, kendisini kuşatan Paris, 14 (Radyo) - Sumner Ve!- poliden Nevyorka müteveccihen va- ve F' k ı ı · · k l-'- d •ıtf k oınşu yaıa ı arı a e ızan a e erır,·n aran ,. ıvar. 
•ndı"l · · · k zıvorlar gazetecilere tek kelime söylemek is- ;ıin Daladiyeye verdig" i mesaı· neşre- pura binecektir. lR d k h 1 • lÖt-ii l , erını ıdare edenlerin -ısa .; · rı araaın a, a raman ar zencırc 

•ıir 11•rınden v~ aahai hıralarına M h k• ı s ı b 1 vuruldu ve boğuldu. O tarihten 
ı.,. °ı.dukla.rından dolayı aon zaman- u te ır er ovye t er ı·r ı· aı· beriye, her aürgün hadiaesi, mille-
Iııııı •da.r birbirlerine düıman kal- .ilit tin hl\laasiyeti ile kartılattı, clurdu. 

l•ıin~dı., lk; memleketin .menfaat· ı' d 1 ş• J d J J • d h } 1 Bir l\ralık, ıiyaaetin ve daha d<>iru,.. 
tinin ·~i ittiraki anlamak, birbirıe- ceza an )fi ıyor ıma ev et erı arasın a ası Oıan partizanlığın nekbe,'ne u;rayan-
liı-ı.ir~0~1erini oymak değil, fakat ı l !ar da, -kıamen haki, olarak • nıra. 
••ld .. ~rıne yardım etmeleri lazım- E k" h" d k ki d . . endişeleri iza eye ça ışıyor da, buradaıikamete mahkum edBdi-
d.,~1'11i takdir etmek i~in Türkiye· S ışe ır e şe er Sa ayan erICı ı's- fer. Her aürgün hadiseainin, tüph" , 

•ır At Londra, 14 (Radyo) - Moskovada cmJ)Eryalist harbine iştirak etmek 
ll ş.h •türkün ve !randa da bir Rı· Jd merhamet, teceaaüı, merak ve itiru 

" P h M • •• g •• dı" ı" çıkanPra,·da gazetesi, şimal devletleri temiyor.• 'b ııı;.t. e levinin yeti,mesi icabet. anısaya sur un e gı i bir takım ruhi ve fikri hareket-
i " " il arasında hasıl olan endişeleri bertaraf Bu makalenin, Londrada Fin harbi- 1 •t ,d· U&ün artık bu ikj büyük dev· er uyandırmaaı ekseriya variddir , 

•ın htaııbul, 14 (Tdet'onla) - )1ah- mesine, beş yüz lira para cesasına etmek maksadiyle şu makaleyi neşret- nin Leningradın miidafaası için ya • Fak t h' b' ili: 'k 
)tai .. de •n .. ın .kurdukları eıaalar sa ~ ki ld 9 a ıç ır zaman, §U aon m 1 ı tı .. 
ı "' T k I keme , muhtekirlerin muhakemesine çarptırılmasına ve sa amış o ugu miştir. pıldığını göstermek maksadiyle yazıl- aadı ko k k 

1 
• d 

••~ de u.r. ıye ile ran hem doıt, k . d · . . . . • . . . . . ruma anununun u a.ııın aıı 
. ., devam etn.ektedlr. Bugün, Eskişe - yüz on sandık şe erin miıiıa eresme cİkıncı emperyalıst harbın başla - dıgı şeklınd~ tefaır edılmektedır. Aynı vakaladı" ht k' 

1 
. . ... 

1 
• 

doıtl ~ tnuttefiktirler ve gene bu h k d'l . eı mu e ır erın ıuru meıı, 
ll&un hirde şeker saklıyaıı derici ~Iehme - ü me ı miştır. masivle, Ruo hükumeti hududlarının zamanda bu harbin Rusyada memnu- 'çimı'z· k ld t k l"k "'•I tetkil ettiği kuvvetli te • · ı ımı a mıyaca , a a a ve 

1 "'Y• · d din Mıınisaya iki sen esürgün edil· emnivetini temine mecbur kaldı. Bu, niyet uyandırmadığı manasına da gel- ıııerham··t'ı . . d kt "'k' ıın edir ki Afc-aniatan ile ~ • ...; nıızı uyan ırmıyaca ır • 
tıi kııı d,. içine alan Sadi.had birliği- hükiim~tin _halkP .. ka:·şı bir vazifes.i idi: diği kanaati vardır. Çi.ınkü bu aürgün, şahai veya zümre _ 

s.d ....... k mümkün olmuıtur. Fransız parla" mentosu Bu vazıfe ıfa edıldı. Rus.ya, bugilnku •• •• nin keyfi ile değil, bütün kuvvetini 
~ k ç ·~ Uttıumi hatlarını, hem de rnilletin vicdanından, memleketin aa,. 

bu hu;ük
00

k.an olarek, çizdiğimi• D .. l d A ı· . d .. ı· Romanya_ Italya Gulunç adet ··e ıelametinden aım., bir ka. 
do,t terakkiler ve hizmetler un top an ı. yan mec ısı e gız ı T' ~ .. k l . b" h d nunla ı .. hakkuk ediyor. Biz bu ka-
tın, ~~ k rd f Jnilletin ••kaddPY~ • O O O O ıcarı muza ere erı ır m ua e e Q'.lnU, ticaret ahlaklnlD Ve Vatanda, • 
tıin: ınde tutmak Rıza Şah Pehlevi- bır ıçtıma akdettl ilerliyor lık va>/felerinin bir amentüsü ııibi 
l\o Y:k •ınaa( İz bir devlet adamı ve Lond.·a, 14 (Radyo) - Alman - her dile, her kalbe yaymak ve onun 
!o,1,, ae~ bir teıkilatçı olduğunu Paris, 1: (Rac:yo) - Parlamento vam etmiştir. Moskova, 14 (Radyo) - Romen - italyan kömür anl~~mıısı, Londrada kud•İyetini baıüatünde tutmak isti. 
"6.rd, 7•~e kafidir. Komşularımız ve bugün toplanmış ve Finl~ndiya mesele Paris, 11 (Radyo) - Ayan mecli- ltlayan ticari müzakereleri ilerle • gülünç bir muahede olarak tavsif edi;. yoruz. Çile çekmiı, fedakarlıklara 
h,;, ~h~rııniz. lranlılar bu kudrette si hakkında izahat verilmek üzere gizli si, bugiin gizli bir içtima akdetmiş ve mektedir. Yakında petrol ve liret mektedir. huırlanmı§, ayni zamanda da yok. 
''dde hnta.ha malik oldukları için celsenin, mümkün ise gelecek haftadan başvekil Daladiye, üç •'lat süren ve. üzerinde bir anlaşmaya varılacaifı Çünkü Alman ve İtalyan demiryolla- aul bir milletin keıesinden, mideain • 
. lra~ı ahtiyardırlar. evvel aktedilmesi için bir çok hatipler yanatta bulum11uştnr. Gizli celse, ya- * rı bu knd.ır muazzam kömilrUn bir kıs- den, :tnıama. kabiliyetinden, geç.;n. 
hı'hük~·k•rdeılerimiz böyle büyük söz söylemiştir. rın da devam edecekti". Do~mabahçe mını dahi taşımaktan acizdir. Roter- me kudr 0 t inden çalan el, kanun ta-
•ld~i u•ndarın doğuş gününü layık Münakaşalar geç \akte kada~ de - ** _ damdaki 4 italyan vapuru kömür yük- ı·afından omuz kökünden kop&l'ıla:ı 
'd•rk u tezahürat ve meaerretle teaid T" t v k "J Stadgomu ihale edildi !erini süratle boşaltmak emrini almış- yeridir; tüyümüz bile kımıldamaz . 
•• .. ·~ lıiz Tüklerin de bu tezahün.t Zelzeleden zarar ıcare e a e- !ardır. Ru &kibete uğramı§, bu cezaya ha!c 
i.1. vınce L"t" J' . • 1 İstanbul, 14 (Telefonla) - Dol - k b 1 • b db h 1 ~ ''•k oou un mevcu ıyetımız e t" • t hl" v • Roma, 14 (A.A.) - İtalya • Alman .es e mıt e a tar, manevi şah• 
•I etın k ının e ıgı mabehçede yapılacak olan stadyum, · 1 'h'l' 1 e te olduğumuzdan emin J kömür itilafı bugün imza edilmiştir. r.yet eri aıçan gibi depolarda, ııiye • 

• ır •r. go·· ren er bugün altı yüz seksen altı bin liraya k . 
Ankara, 14 (A.A) - Ticaret Ve- italya bu itilaf mucibince senede tak- ce • yıyecek efyaaı araaında can ve • 

._, talibine ihale edilmiştir. · k Ö 
"'•ttıdi Nüzhet ÇAN ÇAR kaletinden tebliğ edilmiştir: riben altı milyon ton kömur temin edil "P okmuş zavallılardır. lümleri. 

F' l 1 - Li,ansa tabi malların ihracına ---·*--- miştir. Bu köll"ürler italyanın dahili kara tahtalarda yazılacak ve yaşa. 

l Cral. takibattan altı ay A } d a ki "dd ın " d müsaade edilmesi hakkında vukubu. nta ya a ''tihsaliitı ile birlikte istihlak ihtivacı- 1 arı mu etçe aramızda, tereften 

A . an iyanın masun kalacaklar lacak lisans talepnamelerinde malın ııı temin edecektir. İtalya bu Sl;retle mahrum birer sürgün damgaaı yatı. 
k b Z 1 fob kıymeti ile fiuatının gösterilme- Hayırseven bir vatanda- ingiliz ve Amerı'kan ko··m;ı'rt·ı·nden mu"'- yacakf,,rdır. Bu sürgün, ftte böyle l t• İ<tanbul, 14 (Telefonia) - e - , • e l si kd. d v tag· nı' kalacaktı. bir siirgündür. zeleden zarar gören yurddaşlarn ' şın ta ıre eger 
._il 2 - Sığır bağır.<ağından metre ve Fakat bana kalırsa onları, sadece 

l•,ee~in; •t tarafı 1 inci •ahifede- aid icrıı t;ıkH'.atıııııı ıılt.ı ay durdur'.ıl- koyun, keçi ve ktızunun adedi olarak hareketi Alman kömürü italyaya şimendifer- ~u vP.ya bu tehre aürmek kafi değil. 
f>o··t· beyan eylemektedirler. masına \ e'wler heyetınce karar \e· f le ve ayda bir milyon ton miktarında Jir. ihtikar au"rgu"nlerı', Tu"rk topra. 

h ı ,., ve iyatlarıııın ::ıyrı ayrı bildirilmesi A t 1 14 ("I i) M b a-., · t'Ur;ziyen gazetesı·ııı·n ba'·mu-ı rilmislir · n a ya, • usus - e rure ked'l kt' S k' t b tl • '.'-tı 'I · • · Iazımgelmektedir. ;ev ı ece ır. ev ıya ın u sur.e e gının en ıaaız bir noktaaına gönderil-
' "g ---------------- Şerbetçi isminde hayırsever bir va -'in b llYa, bu 'Lılhtaıı bütün kalp . . , tezayüdü italya ile Almanya arasında- meli, orada, bir çalıtma mahkumi. 

Urku]d • .. . k' meseleslnı son zanıaııd" bıle tam 12.. El d d tandaşımız, dün bin lira değerinde'<i 
ugunu ka\'ıt ı e d;\'Or . •: · ma ag" n a ki demiryolu münakalatını dört mis- yetine tabi tutulmalı ve her zaman, '" · · saat uzattıkl .. rını halbukı Cenevre ~O parea e,s.ı•asını kızılaya teberrü · '>er " · ' ' !ine çıkarmaktadır. k k d' · • • ııitiy gun, her gece Fin mucizeleri kararının fercla~ııııla ~ardıma ko~mak eylem iştir. anca ' gene en ı emaallerının yiiz-

la,b Orduk K h L'' l . b . ' .•.. k Kayak sporları Roma, 14 (Radyo) - Harp devam •erini görmelidirler. '· ar t · a raman ı· ın crın, n hareket gö~ternıek lazım geldıgını ay -=-+-=-
~ın· !oeavu,.. h kk 1 1 edecek olur•a, italya hükumeti, Ame- Onların arkaaından, değil millet ' ı Urıııt .. un a · ''11' an ge ece - dediyor \'e eliyor k'.; Ankara. 14 (Hususi) - Bu pazar • 
"<• e<lıvo d k "" ı· h-'"k t it ' ı·ikadan da ı:ı dolardan üç milyon ton 1<enı!i evladları, ana ve baba, kardeı :al!er: r u . ·~ım< · .u<ı ·a clları•te ılipioııı •ı rle claha ;;üratli giınü Elma dağıııda mükafatlı kayak a Yô n 

' n lnt·k ı l kömür alacaktır. ve zevceleri bile aadece ve aadece ıu-•luha . · amını a ıyor.• hareket etmek. teşcbbfü;krı geç yap - spor an nü,abakaları yapılacaktır " 
r rr l t nu söylemelid;rler: 1 ~atıar ır, hep bekleme siyasetiyle mamak lazımdır.-. ı· l ':>ar amen OSU o*o Celıenneme kadar! 
ın%ııe i1: kaçınlamıyacağ-ını ehem- )!aten de: .:\ıa~n~rhc'm müdafaa'!- ta yan c. o:ıanması Alman 

...._ ~ aret edıvor ve sö,·]a dh·or: nı harple cle-,ıl. )'Ul'tıı erek ıı :an So,·)·et D Bugün toplanacak 
10 ''anı. · · ' · raç g ·tr 
. ~den f' ~nı bekleyip, kurGntular yü - a'kerle•·iııiıı c!ıırnıaıııak ihtimallerini a l l Roma, 14 (Radyo) - İtalya par. t . mu?. 

l.e iu:lıyatı darbclrmemelidir.• kayıt ile, müttcfik1er mr•~le;-i kapan- Avlonya, 14 (Radyo) - ltal.,·.ı iımentosu, ynrın toplanacak ve ha- aarUZU 
nal, nıüttefikler'n yuıv]ım mış ııdı'Nleı 'er e hatıı i~lerler diyor. cloııanmu,111111 be<inci filosu, bugün va lıüdce<iııi tasdik ettikten sonrı. -Baş tarafı ı inci aahifede-

~ayırperv er Ç~şmelinin çeşmesi- Dra~ limanına muvasalat etmi~tır. ııaskulya tatili yapacaktır. ~::~r::.~~~~:~ı;nc:ö;~~~~ü~:~~;eri~~~ 

· - Paris, 14 (Radyo) - Garp cephe-

Asrımızın !.!odası • • DANS 
Ru_g·üıı H\''1ğı .YUKarı tlün.ranın her yerinde gördüğümüz ve zaman za

~ıaıı bizi ıJe kendi c"zilıesine çeken clans hal<kındu hiç kafa yormadınızsa, 
şu ktiçüh. m.t!Cınıat faydada!l h"lı değild'ı. 

Oaıı,, müzikle beraber, tempoya ııyurak, nheııkli adım ve harektlerle 
vııpılaıı lıir ne,·i Leclt•ni oyundur. 

sinde havaların müsaadesizliğindeıı 

harekiıt hemen hemen durmuştur. Bu
gün sadece Ren kı;·ılarında mitralyöz 
ateşi teati edilmiştir. 

1 

İpt'clııi ıı"anlar dan,ı, ıstırap \'e)'a se\'in~lerini. heyecan ve tahassüs
leriııi it'ııde icin kııllııııırlardı. A~k. kin, iht'rn<. hntta en yiiksek d!ni he
,·ecsn ve \'ecid de clan•la ifade edilirdi. Bu telakki. bazı iptidaı a~ıretlerle 
heralıer gene bazı mezhep te<ekküllerind• hi\la \'e hiıla me\•cuddur. Hatır
larsınız; ,\ledevjler bile. kend

0

i musiki aletleri çalarken tekkelerde dönerler 
eli. Bu <la bir rahtı. Fakat diı;i heyecan taşıyan bir raks .. 

Mahafma Gandiı 

\eı 
a,, llıoli ll 
. « b~· Y Hasnn Yiğitin 1 met 

11 'lı ·\·arı • a.rı t ın ağzında zaı if bir 
'd:· nrz ı 

l{i "f\ • c n1cı·mer<len jr;,şa et-
t ı ı ~nı nin 't" 1 ·· . ı ·· ~ · el c' ı ma torenı uuıı 

l ~\u., ı,~ 1 ~ ,•Pılnı• "" \' li B. F.tenı 
lııe~ >nur, :ı "; v' •e si llr Be hcet 
\ı ~P'u '; Rah-,,e u l ı • ı·i ·v~t 

••la ı • A .. O • " 'tıı· k 'nı •aıı ve ,-ilayet 
ı,1~U· • 1ı m tanı J.'nbn • B. Hu'ıi-

löre Ç•ı < '1 ~V"tl'Iı>r h.ılabah!c 
nrıc ' · 

· · unnıJ t r. E\'\ aıl 

müftü. miiteakiben vnli birer nutuk 
,;öyliyerck hayır işlerinin ehenımiye. 

Dnns, zamanın geçmesiyle ferdlerin ve cemiyetlerin bir eğlence vası
f ası olmuştur. Bugün milli rakslarla beraber beynelmilel olmuş danslar da 
vardır. Dans artık, iptidai \'e umumi bir iıısiyak tezahürü olarak telal,ki 
ed!lmekteclir. Dünyanın her tarafınd;ınki bedeviler ve vahşilerle bera
ber medeniler de dans etmektedirler. Hatta bir aralık zenci dansı bile mo-

t'.ni an!Rtmış ve Çeşmeli B. Ha•an <la olmuş, dünyayı sarmıştı. 
Yiğidi bu havıl'!ı est•rinden takdir F.ski medeniyetlerde dans, yalnız dini ıle.ö-il, ıı;-ni zamanda askeri veya 
etmi~lerclir. \ ;ali kordeliiyı kesmi~. vatani h~yecanların da ifadesi idi. Bugünkü dans ise Fransada doğmuştur. 
çe~meclen ırlimüş kupa ile ve bele_ Fakat her devrin kendisine mah'lus dansları vadır. 111esela, son asırlarda 
ıli;-e rei ·i ile lıirl'kte <ıı içmiş, müte _ Fr.ınsada Kadr:l, Lansiye, Polka, Mazürka meşhurdu. Fakat bilhassa Vals 
akiben danllilere ve halka k•ıtu _ oynanıyordu. Sonı·aları, tango, fokstrot, rumba ve reni danslar çıktı. 
!ar içinde sekerler dağıtılını•tır. Biz 1911 senesinden sonra, bir aralık dünya dans humma•ına tutuldu ve 
ele Çe~n.eli n. Ila,anı tnkdir eckr'z.,bu hummanın nöbeti bize bile •irayet etti. Herkes ırece giincliiz ,lan' edi-

ı·ordıı. l\iibet nih .. ;-et bitti ,.e biz de çı!gııılığı atlattık. 

Dün Londrada vukubu
lan cinayeti tel'in ediyor 

-Ba, tarafı 1 İnci sa':ifede
edilcliğini bildirmiştir. 

Başvekil, bu hareketin umumi te -
essürü mucip olduğunu, Sir Mikaeliıı 
ailesine hükfimet n&nıına taziye<le bu
lunduğunu ve ölliınden kurtulanlara da 
gevinçlcrini bild:rdiğini ;öylemiştir. 

Loııdra. l 4 (Radyo) - Hindli ka
tilin nııınakeme.>iııe bugün başlanmış
tır. 2\füslüman olan katil, kimseyi öl
dürmek niyetinde olmadığını ve sırf 

prott',;to i~in bu harekette bulunduğn
mı söylemiştir. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

-----o-
Pasif korunma 

Belediye otobüsleri idaresi, hem 

tasarruf, hem de aeyrÜi-eferin aüra
tini temin maksadiyle kordondaki 
otobüs durak yt!rlerinden bazılarını 
kaldırmıştır. Bu meyanda, Tayyare 
aınemasının önündeki durak da 
vardır . 

Şimdi, sinemadan çıkanlar İse , 
ekseriya, iki otobüs dolduracak ka .. 
dardır. Bunlar en yakın duraia 
gitmekte, yağmur altında ve so ... 
ğukta otobüa bekleşmektedir. 

Otobüa durak yerleri tanzim edi
lirken, bu gibi umumi yerlerin gö -

. zönüne alınması lizımdır. Otobüs .. 
ler idaresinin dikkat nazarını çe .. 
keriz. 
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cİst:ı.nbul meousu İzmir Parti Müfettişi:» 

Aı·tı bıç~ğım ta sapına kadar girmiş, herifin ka
sıkları içinde l<olayca oynıyordu 

. - Kar rılar, oldar aşqğ1.! G~r~le-;k~~ akıyordu. ~ayın. Bo.ğru.~un .gemle- rafını~ .göz gezdirince yanımdakilerin 
r , kılıç! rı kaunyın .. Cepcmn b,ı} rJt- rını topladım, uzengıleı ım uzerıno kal hep bızım l oldaşlar olduğunu gördüm. 
gına .} uz h i !.. karak: Cebe ellerini eğerinin kaşına dayamış 

Ce g J1 ü ngiler üzerinde dQğ- - Savulun bayrak geliyor .. İleri bileğinde kılıcı asılı tepremeksizin du-
Gök l\toğollar !. ruyordu. 

- Ardımdan.. ebenin ardından :Narasını .,. urarak ileri atıldım. Et- - AUKASI VAR -

i .. 

oru 
yor 

Dün beş yaşından 45 yaş na kadar 
m ··kelle iye in tatbiki başladı 

15 Mart 1940 CUMA 
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~art 1940 CUMA <ANADOLU) SAHİFE· ~ 

1 M AJ ı· N O • Z ı· G 1 - n.,,Ş,i,~.~! .. d elm'~~.~~l er! ~~,~~~:~t;;;~:~~~;:~,~ 
" İsveç hariciye nazırı ihtiyatla ha- IIelsiııki, 14 (A.A.) - Finlandira

1
önceki halini bilenler ikrar ve itiraf 

............. .;..;~~~;~ 26 ııl reket etmiş ve dünkü nutkunda şlmal hariciye n:ızın B. Tııııııer yabancı ga-1 ederler ki büyük Şehiıı~ah bu mem -

Milli küme maçları 
BNIPn ter0iyesi genel direktllrlil

.ılii tarnfıııdan hazırlanan milli Jet 
me maçlarına aid talimatname gel 
mislir. Deplasman müsabakalarına 

:ıı mart pazar günü başlanacak, 1~ 
tanbuldaıı l, Ankara Ye İzmirden i 
kişer takım milli küme mü•abakala 
rıııa iştirak edecektir. 

Yaıan : Binbatı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇY!LD!Z memleketlerinin her sahada birleşmegi zete mümessillerine şu beyanatta bu - lekeli yalnız esaret ve biçarelikten 
(ULUS) tan lazım geldiğini son dersten anladıkları- lunmuştur: kurtarmakla kalmamış. ayni zaman-

, Şeiır;n _ 
"nda b· cogmfya vaziyet, iki ;,ıta•.
ı, oaı.. ırleşen rnüteaddid tren yolla 

"lllınd , · tran . an Avrupaııııı beyndmi -
'.r oır Stt Ve ticaret merkezleriıı<le'1 
ı . naktı A . 
e~ıt \' r. ln1anlıtr haroe knra::-
IB•ıe) errııez, buunlarnııı d'binı•eki 
I~ l!ıeıtehrıni düşürmekle ne miilıirı 

hnot •z ele geçirnıi~ olacaklanııı 
tek•• il Fran a üzerine yapıluc.ı k 

1 · p.J: ne nıikyasta yardım edece-
tek,t ıyi hesap etmişlerdi. Bıı 

j'teced taarruzlarına yardım e~t:ği 
,_ iben lıiraz fazla olarak bil -
:ı. :t~ Rayesı~·le, müştere:{ 1~

.. ., bak s~ıçre taarruzuna mani ol -
Otoııı 'tııından mühimdi. 

1 ·"bı!J ·"ah . er sar'1la sar•ıla, gece -
11ı ı~ ıı karanlığı içinde tereddiiıl -
hr arızası· ı K 
1 

~alt S z yo alıyor. urnı:ıy 
,' ı·~1• 1 arlat en öndeki otomobilde 
<.• "'1 Va ' 'O!t'-un zıyette. Yüzbaşı, albn_v 
.' ·!~for]arkasına oturmuştu. Al -
~rdtku ." ınuavin şoförün yanyana 

, · 'ırad ıdare kademesine bitiş k 
a.. a ... llu vazivette dokt«r . , •e k • ' 
kQnu Urınay yüzbaRI, araları~. 

.· l llıtı~a~!lecek hald;Jer. K:ıl'i 
~ln~act' ınce otomobiller içind~ 
~-l an ba,ka tek kelime ya -
llııı-8 a •n Yaralılar, hi~bir şey kn-

•ırı ve llıezun değiller, yalnız ra -
1i~. hırı\<lırapları yüzünden inle -
<le etrıı :ılar çıkarmıya, ıstırap •-

~i bi ege izinliydiler. Eğer her 
~fi 1, r Şey istiyecek tek kelime 

'· ed . 
ht iı 

8 
ecek olurlarsa bunu da 

dı r::~ .. ncak Almanca yapacak -
':ıı ••zeı·k · '•~ rıı 1 etmemek şartiyle ko 
'lılc~n ~zun olan . ıhhiye efradı, 
~la~ 01:,duğu kadar az, fakat 
~en F' •k Almanca öylive:ek

'caı·· ı-an ızca derec~<inc• Al-
nı • Vale -·~ t h· ıf olan bu Aba.lı grıı;ı 

• ,n'a onıa'Ç de zor değildi. Zira A:-
' h· rın · d" '~· 'le tik· •n ınde, .'ükfit eder -
ıı·· ır!er· · t A tikin . ını erceme edebile -

'• ttı1c bo Ct bir ana diliydi. 
,}e ı\J~ Saha ttikenmeğe başla -

(;·ere an hatlarına temas edi -
,,n'• 81 h:.elinnıişti ki, talimat mıı
l aııarııak 'Ye kolu, almış olduğu 
•r 2 •mr· · · . , 0-2;; le ını ıcra ettı. Ot~mo-

y6 lııe1cte d ıloınetrelik bir süratıe 
ı.h/baş, Saevam etti. 

1 J\irıı rlat, albaya hitap etti. 
...... •nca· 

) ' '~~t . 
' ~ ııut ı I 

1:vu~abi];. ile nihayet hatlarımı. 
, 1•

1
'. terey~ ~ruz. Artık buııd.1n 

lh;.'lal'. ı\J~ından kıl çekmelc kıı
.,1, ., otoıno ~n Yollarında, A!maı1 
ı -~leri U bı!Jeriııin, Alman te -
•r;n zerind k" . . \· e doğ e ı şasılerı artı!< 
' Yi4 2ha ru kanatlanıp uçabilir. 

t "l'a!!ı ~ gOJdü. Albav: . ı· ··ıact· • 
11 ''le, •rtık Ye cevap verdi, me-
tıı debiJiri kendimizi emniyette 

1 nr8 z. 
~, >. >"Üzba 

... lrnanc Şının kulağına eğilip 
ı re.... a devaın tt" 
~, "'•enn· e ı: 
. ·
1 
dekişrıı: edelim ki hatların va

h ·0uis) dş olma"'n ve b zi (Sa
~ , an~; b" .• veya Bale) voltındo n • ır ıl · · · ' 1 ı; 11 • OıabiJ; ·~, müfreze tevkif et-
•·'•~' biz• .1 r Ya, belki otomobille
' ·•na ı •ri k k 'ıi Rö ara ol kum:ınd~n· 
t~, 1 

_bir v n~ermek i'tiyebilirle~. 
' ıt •zıvett 'ıı ••t rıı · e ne vapmal•\"lz • 

ı. 'er '· vok · · ·. 
ıu,, Yere . '. -a Yaralılarımız!a 

ı ~ '"an 1 'nıp .... 
•1ı, ı. a bayı 
'( e, ee 1 

11 fısıltılarını ke~ti 
\ a11·ıah1 e .bağırdı: 
~ herıı · 'ı awohJ ı 
''b en a&-· · 
l !ştııı~ f '·l1ıı albayın kui~ğ1 

1 
1 1"~1;\ . '"ldadı: 

ı 'int· ıt,.aı et · 
ı ~, •Zaııııa '."'1 gilıi vnrınrı~. 
.... ~~-· •ıhh \" 1 . • • • ~ <ırete 1 · e erı yere ıııdı-

tk O lUkarız G"" ·· · tı fr . ozu m..:z~ 
a- 1 ~· ller handa hilcuma d•t gP-

a v !lldeh • • ·~ı, . e ·~ıı erser an• k.ı -
. ·~ ldar0 derece ba. iretli rü -
~~.k~0nıa ec]'.Jıneıidir. Bir k'lo _ 

ıı Vazıy~l d 
·ı,h · Orada. . aha dfizetm ~ 

, a ~oı.1 .. ~ ıtaııt ·izlik bizim i -
·aoı "'"· 
cl.th' tnu<.ıa' 
b. • { "11 • 

ıı. •v' • • l:!:ıııca ·a •l) • (.ı\.J nı a hece•i). 
\bıı,' ll\.,nca ne, efen ti im"! 
~ a41 
ll;-u ll!iJı e f v 'du: 1 ıltı halinde albıı -

... 'ıiy 

. n, 1- ete .ıc 
• lı~ıu- lih• tes or~ idare edecei':i~. 

llt kUııı ve ~duf, ctiret ve irade 
\ ;,~a raiirııe en, bu _işe her t:lrlıi 
, Qııı1,e tah ·

1 
n kendımizi feda e. 

·ıı ·~" S etm· b oıQ "n Yılab· '' ulunuyoruz. 
, ltıaı. le bıleceği hiç bir tP _ 
't ~ a ında h 

'"eceaiz. er vasıtay:ı 

nı beyanla iktifa etmiştir. 1 - Uzun zıımuıı dayanamıyacağımı da bu mili~tiıı eski azametini, haysi-
- Eı·et. e\·e• ! Gemicilik eden kar

Finlandiya, ötedeııberi isveç ve Noı·- zı daha ilk günden biliyorduk. Bize ret ve şerefini ihya etmiş, ~an n şölıa .. şimııı dediğ-, gilıı (Allah ne iste;
veç ve Fiııliındiya ıırasıııda böyle bir malzeme Yerilse bile askerimiz kafi retini diriltmiştir. Yirmi sene mukad-

~e o o:hcak) diyelim! 
askcri ittifak akdini teklif elmi~. fakat gelmiyecekti. Bir tek kusurumuz yar- dem Iranın bütün içtimai, askeri, ma
daima diğet· iki devlet buna muarız ılır. O da küçük bir millet olmamızdır. il teşkihitı bozulmuş; varlığıııın e -

(S) nıliıı- kııln t 1'1 ~ 1 1 1 d · 1 ıış ır. ., auemki mii<!adele için b;ze yardıma sas a_rı •ar,_·ı _nı_ış.· .. c a_rma agııı o_ m_uş_: 
!ı:.! '1;s; 11e kumanda eden benin1 kaL~ -

Böyle bir ittifakın isveç ve Norveç gelinmedi, mücarleJenin akiheti sarihti hatta hak:kı "tıklali elden gıtm:ştı. 

Yii:llıa~ı cevap verdi: 
-1;'imdi Majino Jıattınııı 

Cie~iınin dediği gibi de ( n~allahJ di- B · S ' l ı • 
politika'lııın csaslarıııı tadil edeceğin il Anlaşma derhal tatbik mevkii ne ko- _ugü_ıı ıse ..•• r.. . Hiz. a Şah_ Peh ev_ı -

yelıi'ir;z. Kardeşim Suriyede lıu:un - h 
siyaei, askeri zorluklarla karşılaşa - nulmuştur. Rilithare tasdik edilecek- nın ımmet:, azım ve ıradesı ve efkarı 

duğu ıçin İshimlarııı bu t:ibirini o:{ - · ı· 
caklarını ileri sürmü~lerdir. tir. «Ate~ kc~:. <'mri verilir verilmez a ıye:4i sayesinde y<'niden keneli ha -

ronnıı.~. Onu hiç d liııden dü~ünnez. k"k" ~ t" · k k b Xor\'eç harici,\·e nazırı Kot, üç dev- \·e toplar ~usar susmnz a~kerlerimiz ·ı ·ı saaue ının en yli se merte e 
Albay Zifoltl. hayretle mukabe'e d k 

Jet arasında bir askeri tedafüi ittifak bu itiyadın hilafı vazi.\·et karsısında ve erecesine yük;elmiştir. Bugün ii 
etti: ,. 1 

akdi mcsdcsi hakkıncla beyanatta bu- şaşırmı~lar ve önüne geçilmez bir n- ran en i;·i orduya, en iyi demir ve 
- Xasıl, Albay Kabıırüs ~izin kar- ıı k ı f b · 

lunmu~ ve Fin hariciye nazırının Nor- yuşukluk du)·muslardır. Fin a<kerleri- şose yo arına, en mü ·emme a rı-
ci(1:~n1i;-. mi? · k 

• \'eçe böyle bir anlaşma için müracaat nin bulundukları yerele çöktükleri ve alaı·, ~ıü_essesel<'r ve teşkilata malik 
. -dA_n 1ada~ bl abadb~n tam karde - ettiğini, keııdi<in:ıı de nıüsbet bir ce- derin bir uykuya daldıkları görüldü. Ve sahıptır. Bu ulkede baştan baş~; 
~!m egı ... ı a nız ır cepheden yd- _ ı k b" f ı· t d ı 

rnp verdiğini bildirmiştir. Filhakika aylard:ınheri Fin askeri nor- şaşı aca ır aa ıye mey ana ge -

Altıııordu ve Altay takımları, 

milli küme müsabakası için ayın 

:n inci günü A lsıtııcak stadyumunda 
kar~ıla~acaklardır. 

Çuval ithalah 
Yerli mahsullerle maıııullerimizin 

ihracında kullanılan boş çuvalların 
muvakkat kabulü suretiyle ithallerin. 
den sonra iki sene zarfındıı ihraç e -
dilmeleri liizını gelmekte idi. Vekiller 
heyeti karariyle siyasi vaıiyetteki 
buhran sebebiyle bu müddet üç se. 
neye çıkanimış ve şehrimizdeki alii.· 
kadarlarn tebligatta bulunul~uştur. 

rı kardeş·m. Fakat biz birbirimizı öv Helsinki, 14 (Rııdyo) _ Fin par _ mal uyku nedir unutmu.-tu. Ve buna miştir. Her yerde maarif taammüm 
le severiz ki ayni anadan babadan · t · k" t b lJ"k t 1 t d lzmir belediyeainden: 

lamentosu, yarın fevkalade bir içtima susamıştı. Artık otomat gibi hareket e. mış,_ es ı en e l ve _a ~- ~- evre-
tam :Yardeşler bile bu kadar sevi,; aktedecek ve sulh muahedesini reye ediyorlardı. s~ yerıne halen İrandakı butun genç- 1 - Güzelyalı tramvay cadd96in 

nıcz. koyarak kabul eyliyecektir. Muahede- Diğer taraftan bir Fin kumandanı lık sınıf ve tabakasının ruhunda kuv- deki benzin tulumba yerinin 1/4/940 
- O halde C\1ulhou .. e) gelirken ti" b" ı k ö k tarihinden itibaren bir sene müddet-

nin, pek az bir eheriyetle kabul olu - da şu beyanatta bulunmuştur: ve 1 ır ça ışma aş 1 g ze çarpma -
cnun kumanda ettiği 

uğradınız, değil mi? 
- Evet... 

istihk§mlaı·a nacağı tahmin ediliyor. - Bizi F" b 1 1 i tadır. Şehinşah Hazretleri' memle - le kiraya verilme•i, yazı işleri mil 
. . er, '~. su ay arı ve er er ketinin bütün işleriyle doğrudan doğ- dürlüğündeki şartnamesi veçhile a -

- Nasıl sıhhati ve "neşesi yerinde 
"? ır . 

- Sizinle benim kadar sıhhati mii-
ke:nmel ve neşeli... Fakat onu terke
deli gecen iki saat içinde ölmü~ o.a
lıilecei;i gibi, gene >izinle benim g;oi 
h.~r ı n öleb lir. Bu şartlar içindi! şıh
hati mükemmel ve pek neşeli .. De -
dim :rı., tam bizim gibi.. 

- Çok tuhaf, neler söylüyori!ll -
TILl:l.? 

Moskovada bulunmakta olan Fın emre ıtaat etmegı ve karar almak se- • . çık artırmaya konulmuştur. Muham 
h t• h d · hk" tatb" ı-h· t" 1 • . -· ruya alakadardırlar ve herşeyın esa-

eye ı, mua e enın a amının ı- a ıye ı o an şeflere ıtımad eyleme.ııı k . 1 . 1 k - men bedeli 80 lira olup ihalesi 
ki.ne b ı d kt b d"" b"J" · sını, endı el erıy e urmuş ve sag -

aş an ı an sonra uraya one - ı ırız. 1 1 29 '3/940 cuma günü saat 16 dadır. , . . _ . am aştırmıştır. 
cekt,r. Parıs, 14 (Radyo) - Fınlandıya- S A ı V ı· hd · t h k"ki İştirak edecekler 6 liralık teminatı 

II ı · k" 14 (R d ) H""k' t d R . . . . e ıa ıse ranın a ı 
e 'in ı, a yo - ~ ume .a.~ usyanın elıne geçen yerlerde se- bir nuru ve tesellisidir Çünkü genç !ş bankasına yatırarak makbuziyle 

Rusyay:ı terk olunan yerlerdekı halkı lıloz, kereste ve mensucat fabrikaları 1. hd h 1 b" k""Jtti h encümene gelirler. 
k t k ·· h .. · k"J 1 ·ı ve ıa , em esası ır u r, em 

na le me · uzere utiln na ı vasıta a- ı e pek çok çiftlikler vardır. d 1 .11 t" . b"h kk 2 - !nönü cadde•inde sahilpark .. . . e ran mı e ının gururunu ı a •n 
nnı musadcre etnııştır. Ladoganın şimalinde her sene Fin- k b" .. k k · fk' gazinosunun bir sene müddetle ki -. •. . . • . • o şıyan ır yu se secıye ve me u-

Seksen bın nufuslu \ ıpurı şehrın- landıyaya milyonlarca lira varidat te- h"b"d· raya verilmesi, yazı işleri müdürlü 
d b k d·- h" 1 · f .. . d re sa ı ı ır. 

en aş a ıger şe ır erın nu usu ruz mın e en ormanlar mevcuddur. ğündeki şartnamesi veçhile açık ar -
yirmi bin kişiden ibarettir. Bütün bu Paris, 14 (Radyo) - Rusyaya terk B" T"" ki S M t ş h" h b tırmaya konulmuştur. Muhammen 

h ]. . . . . ız ur er . . . e ınşa ın u 
a :ı ı Fınlanclıyava nakledilecek ve edılecek şehir ve kasabaların tahliyesi- ""b k d - Jd"" ·· ı · · kar bedeli 750 lira olup ihalesi 29 3 940 . . · . .. . . mu are ogum yı onum erını -
muhtelı_f ~. hırlerde ıskaıı edıl_ec~ktır_. ne ba_şlanmıştır. deş İran mt"lletine tebrik eder ve s. cuma günü saat 16 dadır. İştirak e-

- Keler söyliyeceğim? Cesaret ve H ı k ·· 
e sı_n '·. 1_4 (_Ra_ dyo) - ... Fınlandı-. Bır aydanberi Finlerin muhasarası M. ı. Şehinşah ile S. A. ı. Veliahdın decekler 57 liralık teminatı İş ban -

neşemizin tehlikeyi görmemekte~ k b - ı 
l"3 a :ne;;ının ıstıfa edecegı ve yenı atında bulunan 160 ıncı Rus fırkası da sauesı"nde İranın bü,·üklük ve bahti- kasına yatırarak makbuziyle encil -gelen basit bir sevki tabii olmadığı,,ı ı · k , · 
.ıır abinenin teşkil olunacağı söyle- kurtulmuştur. 18 bin kişiden ibaret o- uarlıg- ıııı bütün kalbimizle rn can mene gelirler . go,termek diyorum. Hep"miz he; - . , 
nıyor. lan bu fırkadan yedi bin kişi kalmış- ve gönülden dileriz. Geçenlerde de 3 - Alsancakta U37,1438 ve Bas 

~eyi göre göre ve bile bile neşesi:ıclen Ilcl · J · 14 (R J ) R · · t mahaıırırle 1364 .··a~·ıJı .0 okaklarda ,., .<ın "· ac .ı·o - eısıcum- ır. uazdıg-ımız veçhile bu me,;ud hadi - • ' "' • l ir~P.r kaybetmiyen insanlarız. h ' 
1 ur Kal~·o. hııırün öğleden sonra Fin se ve•ilesiuJe bu"iln Mat l 7 de İz_ çocuk hastanesi etrafındaki yollarda ki ~ef böylece konuşurkPn otoma- , .. 

milletine hitaben şu beyannameyi neş- Borsalar mirdeki İran konsoloshanesinde me- 1500 metre boyda yeniden kesmo 
bil kolu hiçbir engele tesadüf etme - ·etmiştir: rasim yaptlacaktır. kordon çekilmesi işi, fen işleri mü • 
den hudud hattını geçmiş, hududda- dürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
ki (Sai'lt _ Loui!) ka~abasına varmı5 ~•Vipuri, Kareli ve onun hürriyete O z 0 M 

· b -ı ı h ı • z b d veçhile açık eksiltmeğe konulmuş -ve 2 kilometre şark istikametinde ve ag 1 0 an akı, tarihte bir kaç defa :ı3 0- N. ve Fadıl 10 25 10 50 a ıta a 
'-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii tur. Keşif bedeli 2935 ilra 50 kuruş (Rhin) nehrinin mukabil sahilinde Jna yurddan koparılmıştır. Buradaki 313 Alyotı· bı". 10 75 12 7~ I• 

t d ı k u Bir dövüşme hadisesi: olup ihalesi 29 31940 cuma günü bulunan (Huningue) kasabası öıııe. ·.-a an aş arımızı aybetmekten duy - 273 üzüm tarım 11 lG 1 
ı - t İkiçeşmelikte 382 inci sokakta l\fus saat 16 dadır. ştirak edecekler 221 

röııe !'~imişti. Bütün bu havali Fran uguı:nuz ıs ırap sonsuzdur. Fakat is- 164 H. ve M. Unute ll 13 ~-,) ı· ık t 
·ı b J cJ • u tafa 0g-ıu Ahmed Kulacan, Reşad oğlu ıra ı eminatı iş banka,ına ~·at. ıra-sızlar tarafından tahliye ve Alman ·1 ' a e aıma cesaretle bakmamız la- 157 Vitel 10 75 14 k kb ı 

d S İbrahimi dövmüş. aralarına giren 40 ra ma uziy e encümene gelirler. 
lar t:ırafından işgal olunalı epev ge;: <ım ır. iyasi vaziyetimiz, devletimi- 206 M. J·. Taranto 15 25 1,,- 25 l5 20 

· ki" ·ı F" .vaşında Bıı. Kadriye de on beş günde 24 28 . tiii:i için kat'i olarak Alman towaır• ·ın şe ı ı e ınliindira hayattadır, ya- 139 Akseki ban. 13 15 1 y kt ı 1 d 
·çınde bulunuyorlardı. Şimdilik bu kı ;amaktadır. 106 E~ııaf ban. 

10 50 10 7 ~ iyi olacak surette gözünden yaralan- . - 1 ırı_ nıası a ana ai oımaK 
u mıştır. Suçlu tutulmustur. ı;zere Ilfewdıye mahallesı zambak 

~:ıılar harbin ölüm saçmadığı yerler- Komşularımız isveç ve Norveçiıı 73 Nihat üzümcü 16 16 50 ' 'okağıııda belediyeye aid 14 eskı ve 
di. Her iki tarafııı top ateşi geri in,• nenfi hareketleri ile uğradığımız ha- 30 Hilmi Seruli 13 50 15 Kaza: ;; yeni numaralı 6 odalı evin enkazı. 
ve ılerilere müteveccih olduğu için :al ıııkisarı çok derin oldu. Şimal dev- 27 A. l\fuyda 11 875 11 875 Eşrefpaşada __ Yu~uf.~ede. c_addesind_e nın satılma,ı, fen işleri müdürlüğün-
bu r.n r azik ve tehlikeli mıntaka, a · etleri arasında sarsılmaz bir birliğin 10 D. Arditi 17 17 ;\1ustaf~ Caııgu, bındıgı ~ısıkletı Hu- c!eki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
deta rn emin yeri teşkil ediyord'1 rnrulnıası artık son hadiseden ders 9 1\1. Arditi 13 13 seyın oglu 5 yaşında Erdogaııa çaptı~a artırmaya konulmuştur. Keşif bede-
Eu eh arı havadan bombahyan he' ıJan komşularımız için aşikiir bir hal- rak yaralanmasına sebebıyet vermış li 500 lira olup ihalesi 25-3-940 pa-
h~ngi bir Fransız teşebbüsünden de !eclir. 1842 ve yakalanmıştır. zartesi .ırilnü saat 16 dadır. İştirak 
hiçbir aliimet yoktu. Yangının çık - Finler batı medeniyetinin ileri ka- 526432 1-2 Rezalet: edecekler 37 lira 50 kuruşluk temı -
tı.ı(ı odaya benziyen bu mıntaka . ·akolu olarak ifa ettikleri rolden dai- Elhamra sineması civarında ]ifa - natı iş banka•ıııa yatırarak makbu -
•imdi yangının muvakkaten yakm·ı na gurur duyabilirler.• 528274 1-2 nastırh ihsan oğlu Sabri, Handan, di- z ~·le encümene gelirler. 
dığ1 0 erdi. 

l',;tiinde bulundukları (66) n'.tma. 
r:ılı Fransız milli yolu, (Biile) üze -
rinden bir tahliye caddesiydi. 

No. 
7 
8 
9 

10 

Fi. 
9 50 

11 
12 50 
15 

llelsinki, 14 (Radyo) - isveç ve 
'forveç hariciye nazırları Finlandiya 
'ıariciye nazırına çektikleri bir telgraf
a asker! bir ittifak için müzakerelere 
'ıazır olduklarını bildirmişlerdir. 

Allikarlar nıahafil, bu husustaki mü 
·akl'relerin Hel•inkicle cereyan edece 
-·ini bilrlirmektorlir. 

11 17 50 
Z AH 1 RE: 

~29 çuval buğday 
235 Ç. fasulye 

75 Ç. Rusam 
8 Ç. kum darı 

20 Ç. arpa 

5 sn 6 
18 50 19 
15 15 

6 6 
4 875 4 875 

Hakikatte Fran .. ız kuvvetlerhi~ 

iriare ettiği A iman kamyonet k0lıı 

(Sa'nt - Louis) kö,•üne girer girnıe'l. 
fvvefce verilen emil· iizerine, hp1· 
1- lmnn kıt,•ıııda rastgelineıı bii,·ci;, 
hir '1ö··öplin ve intizam ifadesini :ıJ. 

dı. 

Stokholm, 14 (A.A.) - Mareşa' 

'Jennerheim, Fiıılilnc1i)'a ordusuna ne~ 
·ottiği bir emri yevmide diyor ki: 
cAğır sortlarla bir sulh imzalamak 

·aruretinde kalclık. Harhe icbar edil-

Köyiin yüz metre karlar iler:sin . ııiştiniz. Yarnttığınız mucizel<>r tarih
Para Borsası 

de 1 n•tıı-elinen ilk Alman müfreze!~- 0 a•ırhrra narlakhO:ını muhıfaza e- Cumhuriyet merkı;z ban
·i. 'ıhh:ye kolıınu rör!!r sriirmez hir lecektir. Rngün 200 bi~. düşmanı~ kası k/iring kur/arı 
i;ir teli\s ve tere<.•U" alameti l!"Ü•ter ·>prak altında ''atması "zın suçunuz- 8ter"nden gayr si TUrk lirası mu-
r-ı••li "l(am~·0netlerin coj;ıı kapıh••m 1 aıı clci{ildir. Siz onlar~ feııalık etmek ~ abiliridir. 
a···k tıral<m ve ya,alıları <'Ö' <tem~ıliıı:r.. Saıl!'ee harhiıı ~u aman- ;)t<rlin 
c:.ı"TJ'-r:ırak s,.ki!ıle helli etmişti,.'.'· •z k:ıııııııuna ıın!ııııuz. Ya iilnwk, )·a Dolar 
man hatlarınrla bulurıcluvu irin h:ı ıldiirmek. Beıı hir ÇPk harp meydan- Belga 
\;areke:" Almanlar. bir ihtivahızl•'.- ·u·ıııda diiviistünı. Fakat a'la sizin F'. B. 
v•"ızivıp baknmazdı. Kimi _,,·arı 'lt~ır~ ıyarınızda muharip .'{örrnedim. F'. F. 
n t:~. k;mi•i uıannıı• rnzİ)"P!te'<i ;·r- 1;,no dPn f:ızla Rıı8 tankının ve aoo PezNaS 
rı.!ılar. yırtık. kanlı, cnmurlu Alnın" leıı fazla tayyııreniu tahrip eılilnıiş ol- Florin 
ünıfor'l'Ja!rırı icinclr konn~u~·or, gll _ '1'Utsı kahran1anlığın1z1 gösterir. Garp F. S. 
l:i~üı·nr; iliiç ve kan Jı•ke,ine hat1'ıı' devletlerinin .rnrclınıımıza koşmak hu- K. s. 
l•Rnclajlıır, hepsinin ehenımiyetli ya- ~u~undal.:i çok giizel \'aitleri n1aales.ef J,. N. 
r:ılar alclığını gö (eriyordu. Sıhlıive nhukkuk edemedi. Çünkü komşuları- K. D. 
k•'lu b~)·lece, ilk Almnn müfreze.<in;,, nıl. kendi menfaatlerini nazarı itibara K. <,.~. 
tut!•ığıı elektrik Jii,,-.httlarınııı ı~:ı•· 1arak müttefik kıtalarııı kendi toprak Dinar 
.:d~ınt a. istifjni hir. bozmadan ve tı:T 'arından Qe~rnelcrinP mli:-;ande etn1edi- Leva 
~if ed' m~den ilerledi. !er. Elim akıbete ıığı«ıdık. Toprakları- Ley 

mızdan bir kı mrnı yabancılara terk A. ş. 

I<iôye girdiler ve olclukra km·veıJ; 0 tmeP:e mecbur olduk. R Mark 
Alınan müfrezeleri arasından, ayni 'Cfalaıı anavatıını henüz parçalan- Liret 
~ekilde geçtiler. Aclım başında oto - mamış bulunduğu zaman korumak için Drahmi 
roobillerin üzerine bir .•ürü elektrik ~östercl:ğiniz ayni azim ve ayni cesa-izıoti 
:ı\mha•ı çevriliyor, fakat hiç ,e,ini ·etle nıticlafaaya amade)•iz. Tarih! bir Peııgo 
çıkanın bulunmuyordu. Adeta Al - ''azife yüklenmiş bulunduğumuza ka-IFF. Serbe•t 

524 
76.81 
4.520 

33.64 
7.442 
1.4459 

3.4244 
:ı.221 7 

3.379 

23.09 
35.22 
&4.44 

92 

521 
77.26 
4.545 

33.84 
7 .48fi 

1.4545 
34445 

3.2407 
3.400 

23.20 
35.40 
64.83 

92 

1.97 1.98 
15.20 15.29 

103.97 104,50 
4.2159 4.2373 

5.6607 5.6904 
33.44 

r.ıanla' bir göz atışiyle birbirini tanı- "1aatimiz vardır. O vazifeyi ifaya de- Muhtel'f kurlar 
,-~n iki akraba gibi, Alman sıhh;)'e ı•am edecei(iz. Bu vazife garp medeni- Registermak 5.90 
lcolunıın hüviyetini tesbit etmişti. ,·etini siyanet etmektir. garba olan bor ::-.'evyork 5.645 493 

-Devam edecek- cumuzu son akçesıne kadar ödediği • 501 496 

ğer adı Şükriyeyi menfaat mukabilin- 2 - Tenvirat işleri için l'T. B. U . 
de fuhşa teşvik ederek bazı kimseler- kablo ile armatör ve lamba satın a-
den para alırken yakanlamıştır. Jınması, makina ve elektrik mliheıı 

Hırsızlıklar: di•liğindeki fenni ve mali şartname 
Torbalıda Ôzbey köyünde Sadık si veçhile açık eksiltmeğe konulmuş 

Kocanın yanında bedel Adem oğlu tur. Muhammen bedeli 1605 lira o 
l\fevlOd Şekerci, köyde bakkal B. Ha- Jup ihalesi 25-3-940 pazartesi gü 
san Biçerin dükkanına geceleyin gire- nü saat 16 dadır. İştirak edecekleı 
rek 11 paket sigara, 120 kuruş nikel 120 lira kırk kuruşluk teminatı İş 
para çalmış, zabıtaca tutulmuştur. bankasına yatırarak nıakbuziyJ., en 

Hıraızlıklar : climene gelirler. 
Karşıyakada Ziihre sokağında Ze- 3 - Mezbahada, tesisi milteah 

kili zevcesi Bn. Nafize, zabıtaya mü h·dine aid olmak üzere amonyak! 
racaatla on gün evvel evine giren kompressör ve teferruatının satın a 
belirsiz bir hırsız tarafından bir ha- hıması, yazı işleri müdilrlilğündek 
h seccade çalındığını iddia etmiştir. fenni ve mali şartnamesi veçhile kn 

Kemalpaıa icra memurluğundan: 
İzmirli Hacı Fettaha 700 lira 

borçlu Örenden Hacı Ali oğlu Riza -
nın Örenin arık altı mevkiinde vaki 
şubat 326 tarih ve 5527 6 ve 7 mı -
maralı tapu:-·a müstenit ~arkan harı 
İbrahim oğlu hacı :\f ehmed garben 

pah zarflı eksiltmeye konulmuştur 
Muhammen bedeli on üç bin lira o 
Jup ihalesi 25-3-940 pazartesi .ırUn!I 

•aat 17 dedir. 2490 sayılı kan•mun 
tar"fatı dahilinde hazırlanmış tek.i' 
mektupları ihale günü azami saat 1, 
ya kadar encümende riyasete verilit 

Muvakkat teminatı 975 liradır. 

10 15 19 24 817 
hacı Osmaıı oğlu şimalen Halil ceııu- --------------
ben hacı Osman bağlariyle mahdud 
8 dönüm genişliğinde ve ziraat ban -
kasına 258 liraya birinci derecede i
potekli 2000 lira muhammen kıymet
li bir kıta çekirdeksiz üzüm bağt sa
tılmak üzere müzayedeye verilmiş -
tir. 15 4 940 tarihin~ müsarlif •alı 

günü saat 11 12 de Kemalpaşa icra 
dairesinde yapılacak birinci artırma
sında teklif edilecek bedeli muham-

ihale edileceği 2280 numaralı kanu 
na tevfikan bağlanan taksitin ihla 
edilmiş olduğundan bu satışta yüzde 
75 i bulup bulmadığıııa bakılmıya 
cağı ancak rüçhanlı olacağı geçmes 
lazım olduğu cihetle almak istiyen 
]erin ihale vaktinde muhammen kıy 
mele göre yüzde 7 lıuçuk ni•betinde 
teminat akçes;yJe icra dairesinde ha 
zır bulunmaları ve fazla izahat isti 

menenin kıynıetininyüz de 75 i bul - yenlerin bu günden itibaren açık bu 
duğu takdirde ihale edilecektir. Nok- ıunan şartnameyi görüp tetkik eyle 
san bir bedel teklifi halinde miişte - meleri ve bu mülk üzerinde bir .ırü 
rinin mülk zemiyeti baki kaimak na hak ve alacak iddia•ında bulu 
şartiy!e artırma 15 gün uzatılır . nanların 20 gün zarfıııda icra daire 

30 4 940 tarihine miısadif çar - sine müracatları aksi halde haklar 
şamba günü ayni • . .ıatte yapılacak i- tapu siciliyle sabit olmıyanların pay 
kinci artırmasında teklif edilecek en !aşmadan hariç tutulacağ;ı illin olu 
son ve en fazla bedel mukabilinde nur. 889 



~A~IFE (G) 

1 DEV~,_T_D_E_M_tR_Y_O_L_LA_R __ IN_D_A_N_I 
Kiralık barnka 

n.n. Yolları '{ ı r. ci l~letmc }\"Mıı.'8Jı•:l ıtııdan: 
ldnremize ait Alsancak otobos durnğınöa 16. harita Ye 10i. kapu Xo.lu 

Baraka açık :.rtırma uretile iıç ~f'ne mtid<lfllc> kirava verilecektir. İhal"'"i 
29-::-940 günli ~aat 16. da Abancakta ı.,IPtıı1e binasında kombyonurnıız

"ll rapılncıl ktır. 

l\ :enelik muha mmen kirası :.!-!O lil"a olur isteklilerin 18. liralık ~I. te
minat maklıuzlarile 1:ıyin oltıırnıı \akitte komisyonumuza gelmelerilaZl!n· 
dır. şartname::>i i~letme knle>!ninde güriılel.i; ir. 12. 15. 19. 22 (8·11) 

lzmir- and a Tr~ni buve~i 
O. O. Yolları 8 inci işletme komi!,yonundan: 
lzmir - Bandırma ara.;rnda hl·r gun ınütekabilen işliyeıı yolcu ka· 

t. l'lamıdaki seyyar bü\·etler h"r .:ez~e müddetle kiraya verilcc ektır. 

ıı.çık atırma ı 30-3-40 cumarte"i gün iı saat onda al~ancakta işletme. 

bina:sında konıi:syonumuzca ~ apı ıaı•aktır. 

Bir .senelik kırası ·çin mııhammen bedel 800 lira olup bt~kli leri~ 

60 liralık M. Temınat nıakbuzları ıie munn en vakitte konıi:-yona gel
me leri rnzımdır. ~ artmımesi ışl etme kaıeminde görülebilir. 

ı:~ 15 Hl 24 86? 

GermencİK beıedıyesi ~ıdeıL . : 
Kasabamız elektirik te::ıbatının motör, cl!nıımo, tel vesair tderrüatı

ııın keşif name \ e fenni ~artnameleri mucibince .J5 gün müddetle pazarlığa 

konmuştur. 

1 - Keşif bedt>li 20, 701 buçuk lira olup muvakkat teminat 1552 lira 

61 kuruştur. , 
2 - Keşif ve fenni şartnnmeleri 5 lira mukalıilinde Germencik bele

diyesinden alınır \·e verilecek adreslere gönderilir. 
S - Pazaı-hğa bırakılan elektirik te:::i:::atı malzemelerinden bir kısmı

na talip olanların teklifleri de ayrıca tetkik olunur. 
4 - lhale 24 nisan 940 çarşamba günü saat 16 Ja Germencik beledi-

yesinde yapılacaktır. 15 ~2 29 6 878 

Bornova be edivesİnj n: 
120 lira aylıklı belediye tabaueti uçıktıı·. i:ıteklileı·iıı Bornova beledi-

ye ine müracaatları. 15 ı 6 17 886 

lzmir muhasebei hususiye nıü· 
dürlüğün den: 
İdaremiz için münakasaya çıkarılan 64 kalem evrakı matbuaya talip zu

ıur etmediğinden 10 4 940 tarihine kadar bir ay müddetle \'e pazarlık su
·etiyle eksiltme~ e çıknrılmı tır. 

1 - Muhammen b ·Jdi 4000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 300 liradır. 
Şartname ve numuneleri görmek istiyenlerin her gün nıuhasebei hu

susiye idaresirı e \e tnlip olanlaı ın du viltı) et daimi enciimeııinin ;çtima gün
leri olan pazartesı ve perşembe günleri daimi encümene mürac:.ıatları. 
,:.•••••••ııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııı•ıı•ııııııııııııııı ııı ıııııııı ıııuıııtı•·•••••• ••• • 

: • A 
. 

İlanları~ . ~lzmir Levazım Amir*·,-ğ 
- . .............. :················:···:···:··································· ~ .......................... ~~ 

lzmır le-ı·azım amıt'lıği satın olma komisyonundan: 
1 - Komisyonumuzda mevcud evsaf ve şeraitine göre komutanlık 

birlikleri ihtiyacı için 160 bin kilo sığır ve 150 bln kilo keçi eti 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Zarflar komisyona mezk01' saatten b:r saat evveline kadar ver11-
miş olacaktır. 

8 - Sığır veya keçi etinin beher kilosunun muhammen bedeli 40 kıı: 
ruştur. 

4 - İlk tem innt pnrası rıooo liradır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve sntte fınJıklıcln komutanlık ~atın nimi\ 
kom;s/oııuıu muraca .. tlnrı. 3 7 11 15 73'1 

lzıııfr lcı·azun amirliği s;trn alma komisyoıııı ııdan: 
Miktarı 

471 Ç~ft köhne fotin 

250 aded köhne boş teneke 
50 ttded köhne b~ çuval 

l - Tepecikte muhabere alayı karargfılıındn mevcud yukarıda cins 

ve miktarı yazılı üç kalem köhne fotiıı, boş teneke ve Lu~ çuval 
pazarlıkla satılacaktır. 

2 - İsteklilerin ihale günü olan 18 mart 940 pazartesi günü :ıant 
onda Tepecikte muhabere alayında müteşekkil komi~yona mll-
racnatları. 895 

/;.ıııfr ll?'azım ıı11ı 1 r! (fi .~ a lt ıı alına komisy01111rıda11: 

(ANADOLU) 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

.DRIA TIKA SOVYET A ANONlMA 
Dl NA VIGAZYONE 

ADRIATICA 
Cita Di Bari motörü 13-3-fl40 ta · 

rilıin<lc limanımıza gelerek istanlıul, 
Piı-e, Xapoli ve Cenova~·a haı·eket 

edecektir. 
LnngHno ''apuru 13-3-40 tarihin. 

ele Ayvalıktan beklenmekte olup 
Cen(l'\;a füviera limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 

Qu:nnale vapuru 15-16 mart b
rP1iı1<lc beklenmekte olup Tri~•e-;t\!, 

Vcnerlik' limanlarına hareket e_rle -
cektir. 

Dı·indizi motörii 16-3-940 tarih·n
de lim< nımıza gelerek Pire. R:·indı
zi. )';ara. Fiume. Triye,;te ve VenP. · 

ı--: . l1 enr i ~an ı--1 r z '! 
A)IrRlKA~· EXPORT LlNES 1.NC .. 

N E V - Y O R K İÇİN 
ocıaoo 

cEX~IOOR> Vapuru 2:3 :Martta 
bekleniyor. 
cEXPLORER > vapuru 22 Martta 
bekleniyor. 
cEXCHANGE> vapuru :\fart sonla
rında bekleniyor. 

D. T. R. T. -BUDAPEST 
HUDAPEŞTg tÇlN 

«KASSA> )lot. 23 )lartta bek-

!eniyor. 

-=*=-v apurlann iılm Te tarihleri lıak· 
kında hiç bir taahhtıd alınmaz. 

TELEFON ı 2007 - 2008 

di~ c iı~.reket eılecektir. -------------

<'ilicia motöru 15-:~-940 tari - Olivier ve şüreka& ~ 
hinde beklenmekte olup Cenova Ye Limited 
RiYİPt-ıı limanlarına hareket edecek- VAPUR ACENTA.51 
tir. 

Adige vapuru 20-3-940 tarihinde 
beklenmekte olup Cenova Ye RiYif'
ra limanlarına hareket edecekt:r. 

Not - Bütfln bu vapuTlal' Tri'."P4'. 
te vey~ Cenovada ~irnaıt ve cen•ı">t 
Amerik:ı limanlarına harekPt f'rlen 
lralia anonim !leyri'!efain şirket' nfn 
Vr Amerika ve Hindistana hareket 
eden LT OYO TRlYESTİNO anonim 
aeyrisefair şirketi vapurlarına te~a. 

düf e1erler. 

~El':RLAXDA ISE ROY ALB 
KTT~fP. 

.\fnı·.a \'arıuru 2:ı.:{-ft40 tarl"iı"!P 

Atatürk caddesi Rees blnua 
Tel. 2443 

Lcmdn ve Liverpol hattan tein 
piyasanın ihtiyacına r~re vapurlan. 
mız sı:fer yapacakht~dır. -Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir ·nci sınıf dahili has· 

ta'.1k' ar mütehass ı sı 
lzmir Reyle .. ~okak No. 82 
Te lefon No. 8286 

Hastal arını sabahtan itibaren 
vı• icCe vakti kao ui ve muayene 
..d~r. 

;>eldeııınekte olup Am·r>rs. Rottr ı· - lzm:r birinci icra memurluğun -

elam. Amc::terdam limarııarrna r•~ır" - d n: 
ket i'<l ,•eektir. . Ali Timul'un Tahir Süleym:ınovic; 

"!.immetir deki mat 1 u bunun temin· 
SERViCE. M,.. RITIMF. !?OUl\U tN tuhsili ., ınımıııda tahtı hacizde lıulıı
Sı1C'eava \'fi'rnrıı :10-3-!l40 tnr:hin- lllll fımıir hııttıııiye mahallesi Kadı 

d e gderek Malta. ~iare:. h·a Ye i'eııo. lıamıım ·okağındu genç Oı:.ınan vak. 
·;a ıimanlıımıa hareket edecckt ı r. ..nılıııı icnı-eteyinli 60 metre terbi -

irH.lt-ki !l numaralı tahtani ve fe\'kaııi 

NOT: 
Ahval, hazıra dolavı~ivl" navlun 

ve tısırel"et tarihlerinin k~t'i ,,ımad:. 
;-ını Ye huni.arın hiç bir ihbara Hizum 
olmak~ızın değişebilir olduii:unu VQ 

mesu ii:,·et terettüp etmiyeceğini muh 
ter"m yükleyicilerin kayıd ve 'r,ttır~t 

etmelerı rica olunur. 
Daha fazla tafsilat için Cum:-.a.ri

'\"et; caddesinde F'RA'TELLf ~PERCO 
~~pur acentesine Tr.1rracaa\; edilmeıı. 

TELEFON: 2004 - 2005 

DOK TOR 

BEHÇET·UZ 
,...oc -~ .k I-Ias t ! l r.~· -:ı r ! 

l!'lü · eh_:s:, ısı 
Hasta'.ırını 11.30 dan :..ae 'kıda 

Jı>;-itor ~okagınd .. A hen ,c matbauı 

5 odayı müştenıil Y.e 16 hisserla f 
hi4sesi kııçlu:a aid bir bap haneni? 
heyPti umuıniyc;;;i itibariylP 600 !im 
kı~ meti muhHmmene ile ve borçl•ı. 

ya a:d Karşıyakada alaybey ya~ı 

caddesi 8 pafta 25 ada parsel 11 d< 
496 buçuk metre murabbaında biı 

kıta ar5anın 64 his'lede 8 his<ıesi tam 
miilkiyetle ve 16 hissesi çıplak borç· 
luya aid hisc::eııin beher metre mu 
rabbaı 130 kuruş kıymeti muham -
mene ile 18-4-940 tarihine mü~adif 
lerşembe günü ::;aat 11 de satılığ:• 

çıkaı·ılacaktır. Bu artırmada satış be. 
ılcli muhammen kıymetin yüzde 7fı 

ni bulmadığı takrlird(' en çok artıran 
talibin taahhüdü lrnki kalmak şartir
le satış 15 gün daha uzatılarak ik in· 
l'; artırması 7-5-940 tarihine mü~adif 
salı günü ~aat 11 de paraya cevrile
cektir. Bu artırmeida en çok artırancı 
ihale olunacaktır. 

---- Uı.ş tab b. ____ Bu gayri menkuller üzerinde her 

' 

hangi lıir ı::ekilde hak talebinde bu -C "'V J t D "l gv ' l lunanlar ellerindeki vesaik le birliktt 
dairemiz emüracaatları lazımdır. 

Haıtalarını her gün ıabahtan Aksi takdirde hakları tapu sici -
akıama kadar lkincibeyler soka· liyl esabit olmıyanlar paraların pay. 
ğında 65 numaralı muayenehane- ]aşmasından hariç bırakılacaktır. 
,inde kabul eder. Telefon: 3055 Satış peşin para ile olup taliple -

1--------------------------- ri n :dizele 2=-1 / 2 dellaliye müştcri-
~-p aittir. :\1 üterakinı vergi, tenviriy<• 

1 - ~Histahkem mevki irrnrıat komİS?OJll iciıı a~aır11fa cin.:.:, miktar muhammen beclel tutar ve munıkkat 
teminatları yazılı malzemelere hizalarında J azılı tarih ve ı:ekilde satın alınacaktır. 

Ye taıızifi~·eclen olan belediye rüsu
mu artırnu bedelinden tenzil olunur. 

Şartname tarihinden itibaren he\'
kese açık bulundurulacakcaktır 

2762 No. lı vakıflar kanunu muci · 
biııce tediye.si icabeden taviz bedeli 

2 - Taliplerin kanunun eınrettiği vesaikle oirliktc mezkür tar;htc Çar? ak kale Müstahkem mevki satın alına 

komisyonuna müracaatları 
3 - Kiremit ve çivilere ait şartname i İl'lanbul le,·azım l\tar. ile izmir levazım amirli~i ve E:::ki~ehir kor 

satın alma komisyonunda görülür. 
C'imıl 

Mahiye kil'emit 
Mar:ıllya « düz 
Muht lif eb'at çivi 

aded M. Bc>deli Tutarı 

Kr. S. Lr. Kr. 
3000 ı~ ~o 405 oo 

87310 1~ 50 lli86 ~J 
7750 kilo 36 2790 00 

M. Teminat 
L r. Kr. 
30 :!8 

884 ı:~ 

209 :~'.> 

İhale şekli ve tarihi 

Kapalı zarf: 21 3 940 11 de 
Açık ek~iltnıe: 21 3 940 15 de 
6 10 15 20 77,3 

Emlak ve E>·tam b nkasın .lan: 
A. 

Esaa No. Yeri 

1167 Darağaç Şehitler caddesi 

701 1-A. Karataş dokuz eylfıl sokak 
70112-B. Karataş dokuz eylfıl sokak 

1283 Karşıyaka Naldöken 1675 inci sokak 
701/2-A. Karataş dokuz eylfıl sokak 
701/2-C. Karataş dokuz eylCU sokak 
281 Osmaniye caddesinde 
701/B. Karataş dokuz eyQl sokağında 
928 Karataş dokuz eylO.l sokak 

l\o. su Nevi 

Taj 

93 Deponun 
7; 24 His. 

Senelik Depozitosu 
Kirası T. L. 

40.- 6.00 

3 Ev 112.- 16.80 
12 Ev 60.- 9.-

151 Duvarlı arsa 12.- 1.80 
10 ·Ev 72.- 10.80 
14 Ev 130.- 22 50 
~7 ~Iaiaza 130.- 19.50 

114 Ev 76.- 11.40 
136 ı<:v 90.- 13.50 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin 
fizere artırmaya konulmuştur. 

kiraları 22/3/1940 cuma günü saat ONDA ihaleleri yapılmak 

1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçalarını veznemize yatırarak artırmaya girmeleri 
2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet 

dairesinde tez) it eylemeleri ve milhilrkullanlanların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri. 15 21 

ı müşteriye aittir. Taliplerin birinci ic-

1 

ra dair{!~inin 2193 No. Ju dosyasına 
\'e icra münadii3ine müracaatları i -
lan olunur. 892 

İzmir ahkamı tahıiye ıulh hukuk 
mahkemeıinden: 

Ölit Avram Yeroşalminin muta -
flnrrıf oldtıiu İzmirde Ahmed ağa 
mahallesi çerçi oğlu sokağında ~ 

numaralı mağazanın açık artırma ~u

retiyle satılmasına karar verilmişt ir. 

Bu mağazanın tapudaki evsafı kay . 
diyesi Ozmir Ahmed ağa mahalle. 
si çerçi oğlu ı:;okak yeni ve eski :~ 

hafta 4 ı ada 276 par..;eJ 47 numara 
ve ~5 metre mıırabbaında hacı Hfü•f!· 
yin vakfından mukatalı olarak gö"
terilmektedir. 

İki katlı ve demir kepenkli olan 
bıı mağazanın ahlivukuf raporunn 
~1azaran hali hazır kıymeti 700 lira
dan ibaret ve mahkemece 1 mayıı' 
939 tarihinden 1 mayıs 940 tarihine 
kadar 150 lira mukabilinde kiraya 
veı-ilmiştir. 

Bu ev~afa haiz olan mağazanın bi
·inci artırması 16 / 4 / 940 tarihilh• 
.nfü:aclif salı günü ~aat 14 de İzm ir 

15 Mart 1940 CUMA~ 

lzmir dıfterdarJığından: ·cıı 
Jcar No. Muh:ırrınıill.fl,, 

Lira~ 

1!1 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
2:1 
24 
25 
26 
27 

29 
30 
31 

İkiçe~melik cad. 56 e:<ki 82 taj No. lu dükkan 
Bayraklı Şeref ~okak !) taj No. lu hane 
.Mersinli llanyo sokak 14 taj !'o. lu hane 
ikinci kordon tuzhane :sokuk 12 18 No. lu dükkan 
Kahrumunlar Bahç.eli sokak 205 e:;ki 200 yeni :31 ~tajjlı 
hane 
Yemiş çarşıi"ında 53 eski numaralı mağaza 
Darağ~ç topçu sokak 6/7 eski 24 taj No. lu bı..raka 
Şehitler .ı:tın sokak 2:, eski 31 yeni No. lu hane 
Yeni maliye şube:-i ikinci korJun 4 l wjlı kargir depo 
Balıkhline "altında birinci kordon :1 eski 11 tajlı dükkan 
Ilornorn zirnat mekteLinclP Nü. ~uz kon3erve fabrikası 
Girit hanı 32/45 numaralı mağaza 
Karşıyaka Sadıkbey bahariye sokağında 5 No. lu hane 
Karşıyaka Yemişc_:i paşa sokak 32 numaralı dükkan 
Balıkhane birinci kordon 4 eski 9 yeni numaralı dükkan 
Balıkhane altında birinci kordon 5 e:>ki 7 tajlı dukkan 
Yol bedcstanında 48 eski 88 tı j No. lu dükkan 
Göztepe rnpur iskelesi bila N'o. lu (vapur iskelesi) 
Oruç reis Kirpi sikağında 23 eski 17 taj lı hane 

~ 
83 oO 

2.ıo oO 
61 50 
60 tfJ 

24 oO 

oO 
209. oo 
20 oO 
ıso oO 
152 oo 
300 -00 
100 00 

50 
ı20 ()O 

16 00 

300 
00 

126 oO 
200 oO 
1so oO 

oO 
200 00 

32 1stasyon caddesi Buca a ağı mahalle :l8 26 numaralı 2.ı 

dükkan oO 
33 Birinci kordon 113 eski 51 yeni numaralı deniz banyosu 490 oO 
34 Develi köyü 13 dönüm bağ 80 oO 
35 Sarıçay mevkii Cumaova~n 8i38 metre murabbaı bağ 43 o6 
36 Develi köyü 25 dönüm bağ 211 ıVı 

20 r 
37 Demir :Mehrnedçik Al:ıancak 7 numaralı arsa oO 
38 lkinci kordon tuz hane ::ıokağmda 24 N o. lu dükkan 4S oO 
39 İkinci kordon tuzharıe ::.ukağmda 22 No. ltı dükkan . GO 

5
,.sJ' 

Yukarıda yazılı tmvalin hır senelik icarları peşin para ıle J. .e6f1' 
tarihindtn itibliren 18 gün müddetle açık artırma usulü ile rnüıa>d~ 
konulnıuştm-. ihaleleri 1-4-940 tarihinde pazartesi gilnü saat orı ed'1ı.r' 
milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen b e'J 
üzerinden yilzde 7,5 depozito akçasını komi::ıyoı :.ııı teşekkülünden tıj ~ 
yatırarak yevmi mezkfırda l\l. emlak müdürlüğünde toplanacak ~90 
misyonuna ı_:ıüracaatları illin olunur. 15 28 __,.,.. 

lzm·r Telefo, müclür :üğünden: 
1 - idare ihtiyacı için dört µozi:-;yonlu oir telefon şehirler arası ffl'' 

• a-.ı ve teJerrüatı kapalı zarf usulü He ek,ıiltmeye çıkanımıştıt· 
2 - :i.\fuhı~mnıcıı bedeli ( rn.ooo) on üç J.iıı Türk lira~ı. muvakkat ~ 

minatı da (975) dokuz yüz yetmiş beş lira olup ek:>iıt.ınett• 
(3 5 940) cuma günil ·aat on beşte izmirde telefon miidiltl t 
ğü bina-ıında müteşekkil satııı alına kom;3yonunda yapıJacakt;,~ 

3 - Talipler, muvakkat teminat makbuzu, veya banka mektub~. d, 
k~.nuni vesaiki muhtevi l,aµalı ıarflarını o gün saat on dor 

kadar mezkur komisyona \'ereceklerdir. , it 
4 - İdari ve fenni şartnamelerle mukavele projesi her gün iz!llit' 

telefon müdürlüğü ile istanbul telefon müdürlilğü levazım affl 

liğindeıı ·parasız verilecektir. 15 21 1 17 ~ 

Istanhul mıntaka Jiman reisliğin
den· • d 
Ahırkapı açığında batık Marivalyano vapuru ankazının ihracı sutft 

' le limanın temizlettirilmesi kapalı zarı usuliyle eksiltmeye konınuşt~: 
Bu işin tahmin bedeli (17,500) lira ve yuzde yedi buçuk muvaJ4cat te ,o 
·1atı 1312 lira 50 kuruştur. ihale 30 mart 1940 cumartesi günü saat 12•1., 
ia istanbulda Galatada mıntaka liman reisliği binasında müteşekkil ıcof11 rı 
vonda yapılacaktır. isteklilerin teminat makbuzu veYa banka mektuP

1
' .. . o~ 

ile ve mali \'e ticari w~saiki mute:bereleı·i ve lJu işlerde ehliyetleri oıduğll ıif 
lair mün:ıknlat vekaletinden alacakları ehliyt vesikaları ile birlikte tc~lf• 
nektuplarım me7.kur günde ek~iltmenin açılma saatından bir saat ~v\~et 
1e kaclı.ır komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi almak isti.,renlerın 
:;ün ic..lare şubesine mtiracaatları ilan olunur. 15 20 26 29---;:: 

Izmir Turistik yolları Mıntaka Jllıl" 
dü~üğünden: . -

1 - Karşıyaka ::\fitat paşa caddesinde 126 sayılı Recep Uncu oğltl ol• 
ait evin hedmi ve taşından maada malzem~si müşteriY~ ııJt at' 
mak Uzere 190 lira 25 kuruş muhammen bedel mukabiJınde 
tırmaya çıkarılmıştır. .rı't 

2 - Müzayede 28 .. 3-940 perşembe günü saat on birde vilayet aııı 
encümeninde yapılacaktır. oJJ 

3 - İstekliler müzayede bedelinden lıaşkn ihale bedelinin yüıde 
lıeş nisbe1 inde bir teminat vermeğe mecburdurlar. ··ddl" 

Şartnumeyi görmek istiyenler izrnir turistik yolları mıntaka nıll 
lüğüne müracaat edebilirler. 842 _.-/ 

Ög"' retmen aranıyor 
ı"e/ıı 

Ortaokul ve lise :-ınıf!arında füan cingilizce, fransızca> f~ Jeıt' 
t arih, coğrafya, Türkçe, beden terınyesi öğretmenlikleriyle vazıf~ e1'' 
dirilmek üzere yüksek tahsil l~örmili Ueklilerin İzmir Kü ltii r dı~ 
törlilğün~ müracaatları. 13 14 15 s!!--
ahkamı şahsiye ~ulh hukuk mahke - z • 
mesi başkatip lik dairesinde yapıla - ayı . • ~· 
cak ve bu h ikalede muhammen kıy- Tilkilik orta okulu bitırıcı ~·' 
metin yüzde yetmiş beşini bulduğu fınrlan almış olduğum ta~d~o: tf~Y 
takdirde kafi ihalesi icra olunacak - zavi ettim veni~ini alacağıill *' 
tır. .i~in hük~ü yoktur. Jıl•~ 

Bu gayri menkulü alacak olan şa- Hisar önünde m übilr ve tı. 
hı~ yalnız yüzde iki buçuk belediye Hüsevin Kara \·anında 
t·esmi ve ferağ intikal harcı ile satış- .Ken~al-Ô;b-~dak ' -1 
tan sonraki evkafa aid para miktan ~O~ 
nı verecek sair vergiler =--atıcıya aid hacet kalmak:.ızın gayri rn~11 011111~ 
olacak ve alıcı satış bedelini tama - maktan vazgeçenden tah311 11(tl ı 
men peşin olarak ödeyçcektir. caktır. Satılı~a çı.karılan ~e. !,.Jl~ 

Bu ihale gününde muhammen kıy. yukarıda gö:--terilen bu ga~r;bı.ııııP, 
•netin yüzde yetmiş beşini bulmadığı üzerinde bir ha.ıc iddiasın~a reP ~ 
takdir<le en çok artıranın hakkı mah- !ar varsa ilan tarihinderı1 1tib" -:• 6 1 

fu z kalmak şartiyle 15 ~On sonra re- gün içinde ve::ıaikiilo bera~er ıııet ~ı 
ni 2-5-940 perşembe gUnU saat 14 de ha fazla izahat . almak istıY'e iit''' ( 
tadik olunacak ve o gün kat'i ihalesi mahkeme başkatipliğine ~ deft., 
vapılacaktır. Üzerine kat'i ihale:ii etmeleri \•e gününde rnuzaY~11tıl" 
}'apılan kimse ihale bedelini ödeye - tlruk edecek olanlar da rnu ftb'/ 
mediği takdirde 15 gün sonra tekrar kıymetin yüzde yedi buç~k 11 1,ı 
yapılacak müzayede netice~inde sr.- dt? pek akçesi\ ermeleri ıaıııJ1 
tışın dun \'Ukuu halinde bir hUkme ği ilan olunur. 


