
' 

;J 

t 

t 

$ a '1 1 b ~ ve B a ' m a h a r r ı r f 
HAY:> AR= R S T 0 0 K 1' EM 
Umumı .!'.eşriyat Müdtlrft 

- HAHDI NÜZHET ÇANÇAR 
ABONE { SF.l•<EJ,tGI 1400 Ram' 

ŞARTI.ARI { ALTI A YLIOI 800 Kunış 
- Yıt1'qrırı "''"'!Pk~tlPP irin 27 ı<rıulır 

iDAREHANE: tk;nci Bey'.er aokak. IZMIR 
Tlt. 2776 Tlg. (ANADOLU. IZMIR) P. X. 405 

29 tıncıı Yil. 

No. 8125 
CUMA 

22 
MART 

194() 

Safer: 12 
.ı;.VKAT 

5. D. !!. D. 

Sabah: 6,00 Akşam:l8,2 
Öğıe :12,21 Yatsı : 19,54 
lkinrli: 15.48 İmsak: 4,20 

Nüsh1'\sı her yerde- 5 kuru tur 
(;,.,.,; CJ"<lı"'-·::ı. .... .. ' ... ,- t· T'• ~~11 ? ~--..;(~A:!;ı-;!::·.!A:.!D:!:O~L:!;L':..L) _:1.~i!at~b~a~a~•!!ın!.!;d!,!a~b~a!!.;S!!_l!_!lm!!:ı!S!ş_!!tı!.r·:.,__.!.,. ____________ H:..::::e:r.!ıı::U:;:n:..::•a::l>:a:,:h:,:la:n:.:_lzmirde çıkar •İl'll•i razetedir. 

!lalıliesirde Bir Da~ Ortasınd 
-·-·-·- • • • • o o • 

n atlad 

Mançester Guardiyan Gazetesinin Yazdığı 

Türk ordusu, merdlik ve 
kahramanlığın timsalidir 
Şimdiki harpte Türkigenin çok asil hareketi, 
müttefiklere büyük kazançlar temin eylemiştir 

Haf ebe gitti 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Ge

nel kurmay ikinci reisi orgeneral 
Asım Gündüz, Halebe gitti. Kendi 
si, müttefiklerimizin askeri mü
messilleriyle görüşecektir. Bu gö-ı 
rüşmeler, Ankara anlaşması temas
larının temadisidir. 

Kladyus 
' Bükreşe vardı 

1 
Londra, 21 (r.adyo) - Almanya

nın Balkanlar iktisadi müşaviri Dr. 
Klady>.ıs Bukı-eşe vanı11şcır. R•ıman -

Almanların, geniş Milcyasta hazır
lık~ara baş~adığı görüldü 

./ yad.rn Almanyaya, mühim miktarda 1 

·- ----------------------------------------· ~h~ifma~ul~~inite~ni~y~I 
Şimal Devlet!eri Ili teşebbL-.;J-er_be_.;_enm-ek-tedir. 

ittifakı .Mo~otof 

Bulrar harici,,..- nazırı Popnf 

Yakında Ber!ine 
gidecek 

........... -= Alman ordusu 
Paris, 21 (Radyo) - Almanların; resimlerde wr:han gö.,te~ilme1'teıl' r, 

garp cophesi~de geniş mikyasta hazır- Zi~ frid hattı fizerinde ,.,, arkagında 
lıklara başladıkları ve yeni kıtaat ıre- uçan İngiliz ve Fransız tayyarecileri, 
tirerek mevzilere soktukları, İngiliz Alman hatlarında hummalı bir faali· 
ve Fransız tayyarelerinin aldıkları yet sezmişlerdir. 

----~o=oo------

Alman tayyare .. eri 

y.eni kab.ineyi .teş-· 
etmeğe ınuvaff ak old 
Başvekil Daladiye Harbive N"' zaretini 

edecek etti. Kabine 

Barış zamanında kabine buhranı 
Fran•ızlar için aşağı yukarı bir spor 
ciur. Fakat bir kaç senedenberi yaşa
dığımız karışık zamanlarda ve bil -
hassa harp zamanında bir arızadır. 
Buna binaen bu arızanın azamt dere-
cede çabuk ve müessir bir surette ta 
miri ehemm:yeti haizdir. 

Memleketin ve parlamentonun iti
madını haiz olan B. Daladiye hakiki 
bir •urette akalliyette kalmamıştır. 

Ve buna binaen harbin idares: vaz>-j 

- Devamı 5 inc.i ••hifede -

bugün • 
yemın 

B. LebrWl Kedorı:>y aaraymdan çıkarken 

kabul 
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fiollan a ticare~i 
lf,arp yüzünden müş. 

, kü.tıta uğradı -

1 FIKRA 1 

h ~~dra, 21 (Radyo) - Hollan<Ja B {; reC ü • Romanya 
Kabinesinde değişik/ık 

olmıyacak 

Haqdi haşlıyor! 
SAiME SADi 

•rıcıye nazırı, Amerikaya hitaben l 
' 

~dyoda beyanatta bulu,1ml1Ş, Hollaİı
•. ticaretinin harp yilzilnden düştiltu 

=Utkül vaziyeti anlatmış, küçilk dev" 
~ı.rin de bü~ tikler vaziyetinde oldu- rında bir doğ çatladı 

Kocaman bir çanı yakalıyarak 

saliamalı ve ihtiyar dünyanın kulap 
dibinde bağırmalı: 

Haydi batlı yor! .• 
Bükreş 21 (Rı.ılyo) - Romanya B 

Q. nu. ~e Hollanda ticaretinin, Ameri-
. . • _. _ . • atlıyor Baylar, Bayanlar, çoluk-

kabın~sınde degış.ldık yapılacagı hak- lar ço ki iht" ı h eli 

l tıbı serbe~t ticaret esasına istinad 
, cu ar, ıyar, genç er ay 

kındaki haberler, ı.lfıkadar makamlar batlıyor s · d b 

t~ t<liiini söylemiştir. 
. eyrı paraıız ır u neıne • 

tarafından kat'! surette tekzip edil- nin; haydi buyurun! .• 

Heye~a" ndan on . d 1 k 1 halk miştir. Çanı, §Öyle havalandırıp çalmalı v - evın uvar~arı yı 1 mış, p ı ve devam etmeli: 

l Uğo· lavya ·' a so- korlcu ı"çı"nde k.. .. t k t . t" o on yayı - Skap Flov bombardımanında " .... oyu er e mış ır Taksım ediyorlar! Alman, Syld bombardımanında lnıri-guk Ve Seylap 1'alıkesir, 21 (A.A.) - Geçen haf- toprak parçaları düşmeğe başladığın- tür. Vaziyetten derhal vilayet maknmı liz tayyarelerinin ne marifetler yaı>-
llel taki sürekli yağmurlar ve fırtınalar dan halk korku içinde köyil teıketme- haberdar edilmiş vali muavini ile na- 1'.[( ~kc;vc, 21 (Radyo) - Polonya tıklarım, burnundan tutu,an tayyare-

grad, 21 (Radyo) - Yugoslav- d S . - ' . ·- · . · h'd' h J dl · t •· · ı"ı'n Almanlarla ı · ı d" t"kl · · .. k • • hda . yüzün en avaştepenın Kongurca ve ge meclıur ka'mıştır. fıa muhendıslerı tetkıkata a ıse ma- u u ar .ıın ayrnı ~ Prın nası Uf u erını ırorme ıstı• 
de "'Ve Macar_lstanın bır çok yerlerln-,Çukurçayı köylerinde bazı evler yıkıl- Bu esnıda 10 kadar evin de dwar- hallinde başlaınışlardır. Köytln evler: Ruslardan n ür~kkep bir komisyon~ yeni<•· Priye buyursun!.. 
,,_ • unanın çozülmesnden seylaplar - . . k' . .. . . kk' ı t · t' Komı·s,'on hududlar M" t · ı · · · .. t d'". b" .... ""illi b . ınış ve dağ etegınde bulunan Çayır !arı yıkılmıştır. Köy cıvarında ı da - tahlıye ettırılmıştır. şe u e mış ır. . • • Uf erı erımıztn gos er ıg 1 uyur 

§, azı köyler sular altında kal - · - • .. 1 · · · 'k' b ' il kazık h·'zırlamıştır "b t' dikk t ı k b llıııtır S . köyüne ırece ani olarak dagdan ta~ veı ~'ln da ortasından çııtladıgı goril müş- ıçın ı ı ın Y z ~ · rag c ı naz:ırı ı a e a ara un. 
b~ l · on günlerde Yugo.;lavyada 1 e dan aonra aahnemize yeni temaıa 

~f:~a~~r~~~aı~!~:;:ı:~h:r::~~! n gı·ıı·z ka bı·n esi ls veci n iya set ı e~~~:~n:~ym:!'~~~:t::~ vi:r~~~ii 
ıfır altında 15 tır. · ' gorecel.., Mus•olını ıle Hıtlerın neler 
--=.w.=- konuttuklarını duyacaksınız. ltalya• 

Türk-Yunan Fı"n- nın e•rar kutusunu, yeni get;rttiii _ 

D :.yli Meyi gazetesi, Çemberlaynın Bütün fedakarlığa rağmen : .. ~1ph:~1~~~:z~:;:e;~z~ 1ı;:;:;:; a:~: 
- anlaşması bazJ tadilat yapacag" Jll 1 yazıyor landiyanJll parçalanmasına cak'1nız. Haydi luyurun efendimi •• 

\' .\ııkara, 21 (Telefonla) - Tilrk- Yirmınc; asrın n rııethur hi.diaeleri· 
il Qnan anlaşması, tasdik için Vekiller Londra, 21 (A.A.) - Bazı Londrıı edilmesinin gittikçe daha kuvvetle is- Se hep olm UŞİUr ni bu ibret pcrdes;nJe temata· eyle. 
d eyetine verildi. Yeni anlaşma, dün- ırazeteleri ingiliz hbinesinde tadilli• tenilmekte olduğu ve bu sebep .. ~n do- • . . . yin .. 
~ P~şlamıştır. yapılması ve harbe daha büyük bır e· layı müttefiklerin halen enerıık ka - Amsterdam, 21 (Radyo) - Kutsa-ımasına sebep oldugu tebarilz ettır.l- Stalin Giircü danıı yapacak, Papa --* __ nerjl ile devam edecek mahdud azalı rarlar alması icap ettiği hususlarında lada siyasI parti lider ve mensu::ıları- miştir. Ha~ipl~r, söyledikleri nutuk· dua edecek. Ruzvelt ba!ık avına çı-
Q - - • bir harp kabinesi kurulması üzerinde İngiliz nazırlarının nazarı dikkatini nın da iş"rakiyle bir miting aktedil- !arda Fınlandı,·arıu parçalanmasının '<acak. Daladiy<' düıecek.. 

Qrp Cephe Sznde bugiln yeniden ısrar etmişlerdir. celbetmişlerdir. Vevs Chrenicle g .. ze- miştir. Bu mitingte isveç hükumetinin isveç~n ~ürOst.~1.m.ıyan siyaseti. yilz°:1- Bitara!ların kalp çarpıntılarını 
/Sir l . . _ , , Da!ly Mailin diplomatik muharriri tesi de şöyle diyor: takip ettiğ: 3iyasetin, biltiln fedakllrh- den ılerı geldıgını beyan etmışlerdır. I dinlemek iatiye,fer de bir kerre te1-

1tgı/ız mu/rezesının diyor ki: Ümid edelim ki mahdud azalı bir ğa rağmen Finlandiyonın parçalan- rif buyurounlıır .. 
1nUVaf/ak1gefi Başvekil Ç~mberlayn Paskalya ta- harp kabinesi kurulsun ve bu suretle Pitmr.n olmazilnız Baylar, Bayan• ' 

~iıdr 21 (R d ) G tilleri esnasında kabinede tadilat ya- ingiltere için bütün enerjilerin harbin şı•ddetlı"' zelze,eler larl ... 
hetinde ; 0• ab'yol -:-

1
• arpUf ceıı- pılması meselesi üzerinde yeniden du- devamı ilzerinde teksifi kabil olsun Çemberlaynin 4cm•İyesi, sahnemiz.( 

•ı· k n gece ır ngı ız m reı8" kt S ld - .. F d h d" il Utt f' d l' b 1 b' k" . • • endı' . d 'ki . 
1
. f 1 Al raca ır. anı ıgına gore: ransa a a yavaş uş nen m e ı- e em•a ı u unmaz ır onse ızıncı 

(,, sın en ı mıs ı az a man F d 1 d 1 d k' b' . - 1. . 1. . k d · · k 1 "Blh M •Yvetin' h kk d 1 . Al ransız ev et a am arı Fransa a ıne ır sıyası rea ızm mısa ı vennış- aeır a rıh oynıyaca ı aaaa uo-
d· ın a ın an ge mış, men h b' dah "k b' d 'd t' h } G •• •• h d •• •• } ı· . . k 1 ld - ( A b -vriye k 1 d k' ske 1 d be .. ar ın a enerıı ır tarz a • are ır. Kara ~1· sar a umuş ane e guru _ •O ınının a eme a ıg• ca a n• 
ôld~ 0 un a ı a r er en ~ını yapaam ki) "dlı gizli monolo~u din· 
tiı· rınuş, iki askeri esir almışhr. ln- D 11 d tu•• ~U.. } ~d iemeyenler, büyük bir fırsat kaybet-

l~ler, hiç zayiat vermemişlerdir. eııizyo arın a . sarsıntı ar o . u mi, olacaklardır. 
Karahisar, 21 (A.A) - Diln saat Jer olmuştur. Ayni saatta Kelkit ka- H~ydi ba,lıyor efendim, baılıyorl . y l'gosla vya 1,19 da hafif d'ğeri 18,50 de cenup - zasmda da gürültülü çok şiddetli bir Alman propagnnda nazırı Göbela 

iM 50 60 b" r' l k b• '• t" ı tan şimale doğru gürültülü ve orta ze lze'e olmuştur. Hasar yoktur. 24 -ııe~hur Don Ki~otun at1'1a binerek , 
~v1.illi bankası reis • ın 1 . a ı _r suııs ıma mey- şiddette olmak üzere iki yer sarsıntısı saaten beri devr.m eden kar f~rtına- l..ondnıyı fethe gidecf'k. lt:ı.lya tara. 

_ tJek 'li Londrada d k }d 2 ~ h d"Jd• olmuştur. Hasa r yoktur. "ı yüzünden :ıçılrıakta olan 1'~p ·ıe fından koparılan Arnavudluğun ku-
l.ın l ana ÇJ arJ ı Ve memUt .ıpse J l Gümüşhane, 21 (A.A) _ Diln 811 • Zıı;:ma dağları kapanmıştır. !kı gür. 'akları ;1,. Ht1be,iatanın tabanları 

llllllı bdra, 21 (Rad~·~) -. Y.ugoslavya İstanbul 21 (Telefor.la) - Deniz muş;ardır. at 17 de ve 2 2de ik sbn'ye saat 24 difr tu~"da ~oğı!klar deva metmek- V.i!lctler CeJTJ.iy,.tir.d" te~Hr oluna-
dü ankasının bırıncı reıs veklU, ' . . . . 1 . .. . . . . 40 d !i • d · cPk .. n tıece Lo d _ h k t tm' ti yollannda bılet işlerınde 50-60 bın Jı- Yapılan tahkıkata gore; bu ıkı me- de Uç sanıye v ebu s:ıbah 2. a ç .e ır. 
llrıtanya yn r:ıı a are e ed 

1
' hr. ralık bir suiistimal meı•dana çıkarıl- · mur, epey zamandanberi bu suiisti- saniye deva meden şiddetli zel~ele- ı uydul· c!uy::n d:k demeyin, haf• 

İtl'f • ugoslavya arasın a mu • . 1 d l t .1 1 b 1 1 k' b'l tl . k' tası ile, günü ile vakit geldi, haydi 
k~ ticaret meseleleri için ingiliz ma- mış ve kışe memu; arın an. s~e ~. e ~ad e ~ş atışa~ v~ es l ı ı et e~~l :ş~ l baılıyor: 

. ları ile temaslarda bulunacaktır. Sal§hed~i~ ve _ı:ahsıl~a: Rasım'.ldu:un e.r e~ .;P ~yar: ' ~~ ~rın rfa~ı ~ti- Tı .. k v u arı .Ayıların «Okfıyayım» derken me-
li sorgu hakımligınce ıstıcvap edı 1 ten nı ta rı e me s~re ıy e sa e me e u r ap r deniyetin kemiklerini nasıl kırdıkla· 

~onra, hmet ve Salaheddin tevkif olun devam eylemişlerdır. 

A • k rını da göı-~cekainiz. Finlindiya Rus • v. merJ a · yayı, Lehistan Almanyayı yutacak 

ctr~otJa konsoıoslug"unu fngı·ltere-ftalya d .1 b" 1. öhhö öhhööö k., vaktidir, havalar Bundan sonra müsaa e 1 e ecne 1 I · "ok b rbad gidiyor, kusura bakma-

\' kaldırdı f b•ı ki d' yın! . 
n .. : •tlngton, 21 (A.A.) - Hariciye 

1 
l d' • b "' man~arına Se er yapa l ece er Jr Haydi batlıycr! 

. -~reti Al ki t • t • Jgv) Ce V a 1 IlOtaDlll ... .. Komün;ttlerin maıkeai düşünce e .. ~D ·Uıerın manya tarııf.ından ~11 a- ngJ,, ereDJD Vef İstanbul, 21 (Telefonla) - Hilkti-, Kararnnmede zi1'rolunduguna gore, ki ~mpt!ryalistler hortlıyacak ... 
lolotlukune V~rşovad.ak_ı ~erıka kon • } }d met; lGO tonilatodan yukarı otan 150 toııilatodan yukr_rı olan Türk va- Alman sofrasında, lakırdı taamına 
IQ~ Ilı un ılga edıldığını ve konBO• metnJ an aşı J Türk vapurlatının, bundan sonra ec- 1 purlarınııı (.Cnebi memleketler liman- istir:ık edenler;n bel kayıtlarını da 
ı, enıurlarının 20 martta Varşo- . . . . f '1 f ·apmaları hususi milsaa- ' 
h Yı t.erk t 1 . .. • •1,, I Londra 21 (Rad,·o) - İtalya tara-ı Notada, ıtalya ve bıtaraf hükumet- nebı memleketler Jımaniarıııa se er arına se er l • yoklıyacaksınız .. 
U e nıe erı ıçın emır v.erı .-ij' ' ., . . d -1 ·· l .. l b'l kt· · )füsaa 
d.iriltnekted' fından Almanyadan kömür nakliya- !erin dilediklerini karşılamak için in· yapmalarını takyid eyiemıştır. e '. e nıumKu~ 0 a ı _ece 11: . - Yep yeni eserler, komediler, hok-

ır. tının menedilmesi üzeriıw ingiltereye gilterenin her çareye te\·essül edeceği Bu husustaki kararname, Vekiller deyı, yalnız Münakalat Vekaletı ve- kabazlıklar, külah oyunları, dram 
~ --~=ıı verilen protesto notasına cevap olarak de bildirilmiştir. Heyetince tasdik edilmiştir. recektir. . . . . . !ar. kahkaha ile beraber göz yatları .. 
\1 B . Ôm er h 1 t bugiln ı'ng'ıltere hil Kararnamenın tnsdık edıldığı anda Al lakla ahlaksızlık vicdanla cina -. esım azır anan no a, - . • . -- . • 

ktimeti tarafından italyanın Londra- 150 tonılato~a~ fazla yedı Turk vap_u- yet, terefle zulüm hep bir arada .• 
Büyü merasimle daki sefirine tevdi edilmiştir. İngiliz run~n ecne~ı lımanlarında bulund~gu Bunları görmek, anlamak, yafa. 

d f d"ld" ce\-abında ~u noktalar tebarüz ettiril- tespı~ edılmışlır_ Bu vapıırların, yuk- mak mazhariyeti, artık hiçbir neale 

ı e ne ı ı k ed- lerını boşaltıp derhal Turk sularına naaip olmıyacaktır öhhö öhhööö! .• sta me t ır: . , 
~i nhul, 21 (Telefonla) - General . .. . . dönmeleri l.üzumu, kons~lo~h~n~ıe:ı· Olmıyacaktır. Çünkü dünya, belki 
~~,trı Öın.er Akalının cenazesi Anka- •Brıtanya hukfimetıııın Alman_y:ı Q K y A N U s L A R miz vasıta :yle telgrafla bıldırılmıştır. de artık b•lini hiç doğruitamıyacak -
l\gı n ırettrilmiş ve b~Un bUyUk nıe- ile .harp halinde oh'.ıası ~asebıyle mut- -· . . 11 tır. 

llıle defnedilmiştir. te!ıkler, duşmanı ısted klerı şartlar Beş büyük sahaya ayrılan Okyanu"lar dunyanın % 72 sını kaplaı·lar. c h • Haydi başlıyor Baylar, Bayanlar! 
- ** dahilinde bir sulha icbar için her tür- Karaların va,ati yük;ekliği 700, Okyanusların vasati derinliği ise 3500 Um Urtyet gaze- Bu satırları yazdıktan ıonra, gay-

Aı lU tazyikten geri durmamak kararın- metredir ve denizin, Jerinliği 3000--6000 metre arasındaki kısmı da • } h • ri ihtiyari dqlerimi oıktım ve homur-
~· manya dadır. Bu iti~arla İngiliz a~lukası, de- umum >u sathının % 70 ini bulur. Karalar jeoloji devrinde ~u~arla l:apalı, teSJ a ey Jfle dandım: 
l:ı:den 19 'l l' } k vam edecektı:. F~ka_t aynı zamanda Okyanusların altındaki karalar da. su sathından dışanda ıdı. Ku".1 ~a.ş-

1 
d Lanet olsun canilere!.. 

mı yon ıra 1 Brito.nya hl\kumetı bıtaruf clevletierın arı, kil ve kireçler bunun delilidir. Bugünkü Okyanuslar, dünya tarıhınııı açı an a Va l 
tnal alacak ticaretine sekte vermemek ister. Bey- en yeni sahifelerini taşırlar. Beş hananıu en büyüğü, büyük Okyanustur. lstanbul, 21 (Telefonla) _ lbrahinı B b" ("" • 

ta ":1'•ra, 21 (Telefonla) _ Almıı:n- nelmilel kıınun ve ahlak düsturlarını Sathı me•ahası 175,000,000 kilometre murabaıdır. Yani biltiln karalar- Hakkı Konyalının Cumhuriyet gaze- aSJn Jr JgJ 
L._dtıltı·-.Üllıett, memleketimizden almak çiğniyen d. üşma __ na karşı ing. iltere harp dan daha büyüktür. . . . . d b .. d 
.... _ t ~ 1 tesi aleyhine açtığı avaya ugun e Haysı'yet divanı toplandı ~~ .tıi llladdelerin isimlerini gösteren etmekted ı r. Duşmanının rıayet e me- Bu Okyanusların dibinde A000--5000 metre derınlık arasında arıza ı devam olunmuştur. 
1', lıate tönderm~tir. Bu listeye ~ö- diği beynelmilel ka~un Ve ahlak d~s- büyük bir yayla şekli vardır. Atlas Okyanusu daha k~\çüktilr. Cumhuı·iyet gazetesi neşriyat umum Ankara, 21 (A.A.) - Basın birliği 
diti A-lıııanyanın mübEyaa etmek iite- turlarına in_gilterenın ne dere.ce rıa- (105,000.000 kilometre murabbaı) Hind Okyanusu 75 milyon k:lometre müdürü, malıkeııımin istediği vesika- yüksek haysiyet divanı bugün Anka-
hıı llıaddeferin bedeli on dokuz irlil- yetkilr oldugu meydandadır. Boyle ol- murabbaı tutar. !arı asıllarını getirip vermiştir. rada Ulus müessesesindeki yerinde bl· 

liraya baliğ olmaktadır. d~ğu halda ~n~i.ltereni~ a.ul.uk~yı tat- Şimal ve cenup buz denizleri yanında Okyanuslar daha küçüktür'. B.il- Miıddeiumumi, şahsa müteallik bu rinci toplantısını yapmıştır. Divanın 
l.t k bile etmemesını ıstemesı gıbı bır hare- vük Okyanusun eni p,nama k"nalı ile Fil ipinler arasında 9,400 mıldır . ,·esikaların neşrinden dolayı gnzete - reisliğine Necip Ali Küçüka seçilmiş 
lYla enzen keti karşısında italyaya müsa:uaha Halbuki Atlas Okyanusu Afrika ~ahilleri ile Lapiata arasındn ancak 3700 nin cezalandırılm~sını istemiştir. ve içtimaıla Necmeddin Sadık, Nafi 

Bert' • d' ıröstermiyeceğini italyanın takdır et- mil tutar. Dünyanın dörtte üçünü k:ıplıyan bu suların hacmi, karaların Dwa talık olunmuştur_ Atıf, Halil Nihat Boztepe, temyiz mah 
ltollıa, 

21 
ıne gı ıyor mesi .icap eyler. Almanların den.özler hacminc!en 14 defa büyüktür. Diplerindeki arıza, karadakiler fazla de- keme azasından Fuat Tugcu devlet 

~~Iııa büyük ( ~·~:>B-" A~manya~n de, bıtaraf taraflara karşı tatbık e~- ifildir. Çünkü en çok derinlik, büyük Okyanusta \e Celebes adaları açık- Göringin nüfuzu qtirası azasından Avni Türel ve mat-
ııı·"ah saat 7 e çısı . .'~ac ensen ~ tikler.i ~arbarta usulleri, bitaraflar tı: 'arındadır. Burada Almanl:ırn e'ki Enıden kruvazörü tarafından (1M3?) bnat umum müdürü Selim Gündoğan 

l(ıttlr, ,50 de Berlı ıe hareket et caretını zararlara sokan har.eke_ tlerı metre derinlik tesp:t eılilmistir. Mnriyan ile Korelin adaları ara,ında Ne- Eh • f" l bulunmustur. 
JJ .d · t· a d · ld emmıyet ı suret e · a . inıriltere, ta 1 nıye ın e egı ır.• l'O sularıııda 9636, japonyanın şarkında Tuskarura çukurunda 8,512 met- 11 

zım Kar bekı- .. re derinlik bulunmuştur. . azaldı M h d . . . N f v ı .. . h Bu derinliklerde daimi bir karanlık ve ilstilndeki su tabakaları sebeb:y- Paris, 21 (Radyo} - General Friş- ua e e .\ rın teklıfı a ıa e i l 1 şe - le müdhiş bir tazyik vardır. Bu sebeple, çok ılerin yerlerdeki m:.hltiklıır, ltod'un Almunya<}a teslihat nazırlığı- Teati edildi 
llıt nkara 2l (T lef 1 ) t t b 1 • • } " bu sartlara uyacak surette yaratılmışlardır. na tayini ~erl,iııde~i miisahi_dleri h~y-
~ busu ll'~ e. <>n a -

8 
•
811 u flmize ÇI' e ı ··or En yeni madeni elbieelere bürünerek den 'ze giren dalgıçlsr lıir k;.ç yiiz , ıel il;' .. •le ''" ~ .. .,ıı,dı'. Çtınl«ı Lu tayın, Mos~:ova, 21 (A-A.) - B. )folotof 

~· l't Çarırı~:~al K~zı·mı dKarbaibekkır,ka!J·I •-t b 1 21 (T 1 f 1 ) Nafıa kademden aşağı inemiyorlar. Havada çok yükselebilir, derin mr.den kuyu- B. Görin~;n nüfuzunu rheııımiretli su- ile B. Pasoki,·i \'e Vojonmaa dün Krem 
'riıı aynı aı e en r aç t ııı an u. e e ona - _ . bet . . . 1 • ı·e•.'~ arnltmakladır. İlk defa ön plan- li:ııı~ l::>'Y, et ~r birli"' Finliınıli;·a 1ı ~. e birtnı·n ı h kk d bn y kil ' G ı Al' F d Cebesoy !arına girebilirler. Fakat denızlerde o nıs te su tazyıkı ılc karşılaşır ar. ~ 

"iL(: b\ ' a ınması a ın a .,... e ı enera ı ua . ' . . . 4 • • • • J • d.a b:r ~ah~iyet G~irıngc r~.kip olmak- mu~r.edo~ "1 n Jı :--;ı 1.1 -. 1 • .. ı. !ilet meclisine bir kanun teklif bu akşam saat 20,30 da İzmire ha - Okyanusların dibinde hayalın_ büyük b:r 7:engııılık l!österd.gı vt coK c erııı tadır. . teati e•-
~t.ir. j n~it e,rle~tir. yerlerdLki mahlukların kendılıklerıııden zıya çıl;ardıklar. da a.ılaşılmıştır. 



f HiffE (4) (ANADOLU)' 22 Mart 1940 Cum& ____.. 

•• Amerika ua ı j Eğlence: 

Günün bul acası bayrak 
Hornmo Alman üssün·· n bü)riik 

GALiP BAHTIY AR -20- 1 
clstanbul mebusu İzmir Parti Müfettişi:ıo muvaffakıyet e boınbaYdJman 

- Eğer günün birinde bir Hakanlık kurarsam u ce- edildiğini haber veriyor 
beyi yanıma alayım da bana oyunlar göstersin Londra. 21 (Radyo) - lngiitere gerek muharip kaynaklardan alınan ve 

hava nazırı R. Kingsley Vud, dün n- yazılan bu haberler. tnrruzun muvaf-
Şi di iki atlının etrafını nlmış o - hırsından dişlerini sıktı. O da kılıcı- mur .M_:l<'k başın~ tulgasını geçirdi vam kamarasında Silt ada:ına ingiliz fakıyetle başnrıldığından hiç :iüphe 

]anlar bu. ı;l)zleş~enin sonu ner-0ye nı aşağı tıldı. Doğ~usu Cebe istemiş ve at oglanının elınden kargısını al. - bombardıman tayyare! -inin yapttklı.- bırakmamıştır. 
varacak d ye beklıyordu. olsaydı o sırada Tımur Melek çok - dı. Bu kargının ucunda altı yüzlü bır rı biıyük taarruz hakkında şu beya- · _ 

~ir a~~lık _?e~e Türk Be~·in!n göz- tan ölmüştü. Ne ~ahadır ki~i, öl~':_k süngü ve biraz ~ltı?.d.a kırmız~ bir natta bulunmuştur: Şr- "' • lerıne gozOnu dıkerek dedı ~ı: ·~· . k:rşısmda durdugu hal~e .bıle. yuzu- bayrak.vardı. Süngu ıle b~yragın .?ı- - Almanlar, Silt adasını mayin ımal Dev etlerı 
- Demek sen bunların bırıcıgmı nu bozmadı. Aslan gibı dımdık kal- tında sıyah at kılından hır top go - dökmek ve ingiliz gemilerine taarruz 1. . 

dJymndın ha! Cebeyi, Noyan Cebeyi, dı. zükrnekte idi. Tim ur han mızrağını etmek işlerinde kullandıkları tavyare- tt fakı Soldan sağa: 
Gökbayrak l a~buğu Cebeyi tanımaz- Şimdi Cebe bizi toplu~'or ve yol - ele alınca Cebeye sordu ki: lere üs yapmışlardı. İngiliz tav ·,ar<!le- . . . - Yağı ile meşhur bir Suriye şelıt~ sın Cebeye çok kere de Şaklaban Ce- lanmağa başlıyordu. Tımur Meleğe -Hangi sıraya girevim? rinin b t Al ta • ~ 1 . -Bıış tnrnfı 1 ancı aahıfede- bu şehirde çıkan. 2 - Bugünkü harbi 
be deı ler. dönerek: Cebe dişleri arasınd;n mırıldana- · Sk u narruz.~, .. man yyare erı- diya ile Sovyet Rusya arasında imza- çıkarını· bugün için ortadan k ı kail bit 

• w ' • nın apa Flov ussnne yaptıkları bas- la ı lh h d · ı ı·f· . ' ' ~ d• 
Timur Melek hiç yüzünü bozmadı - Tımur Han 1 Biraz burada ev - rak: k . nmış 0 

an au mua e esıy e te 
1 1 l"lıllet. 3 - Arkadış 4 _ DagJnr ~ ~ ına b.r cevaptır. kabil ı d k · 5 -

ve yavaşç.!: len, beni gozle ! h.a'\ gadan Sl..ıra ge- - Tumunııı dibine! (1) f 'l' ta l . Sk t 
0 mamasın an neşet etme le- hayvan vurma, oruç tutulan av. 

- Ben bu Noyan Cebeyi de tanı- ne karşılaşırız , dedi. Sonra ' ıksek sesle: ruz n~ı ız Al yyaı~e erı, 
1 

n_pı~y~~k. an~ - dir. Filhakika sadece Finlindiyanın Ekseriya ayağa gelip de kıymeti biJİll• 
ınıyorum. Belki sizler de bu büyük Ti mu rMelek gen eağacasına cevap - Ne;esini beğenirsen oraya gir .. 11 1'd~ eAnl mlnn ayldydartelierınıkn bı ıl mıst-- ellerini kollnı ını bağlıyan bu muahe· miyen şey. G - Vaktiyle :\1ezopowın· ı. man ar ş e mu ·n e e e d · 3 •• dd · 'b. Ak• ~ J ti 
bir adamdır. Adına snnına bakılırsa 'Verdi: Tim ur Melek ağalıkla eğildi ve ar- m· 1 d" F k 't . .1. ta 1 . enın ncu mn esı mucı ınce «a ıt vadn hüküm silrmüs bir Türk de\' e 

1 

ış er ır ' a a ıngı 'Z yyare erı t fi kd"- • k h h • "' ı 
bu CeJe, sizin Hnıımızın şaklabanı, - Eğer istersen ben de yolda~lık kasınn at oğlanını alarak on beş adım bo b 1 • ff k · tl h d fi ara ar ye ıgerınc arşı er l\n - isenin kısalblrnışı ve knhnşıtırılrnıf m a arını muva a ıye e e e e- · b" t d h h · k.ld ·r 
oyuncusu olacak.. edeyim. Birlikte dUşmana karşı ko- ilerimizde saida yer aldı. Fakat ye- . t 1 d Yü 1 ·Uk k . g~ ~r. aarruz ~n, er angı şe ı e köpek. 7 - Yemek onun içinde )'enı' 

Cebe olduğ ı yerde bir titreyiş tit- yalım. rini iyi !'leçemedi; çünkü Cebe bizi fr~l~ekla bmış bar ~lr. z ercboe ) b sle ın- bır ıttafak akdmden veyahud biri civcivin sesi 8 _ Bir şe"in vere dil· ıa ı oma ıe vangm rn aarı a- v d"· · 1 h. ·· ·h b" · J • ·ıı rediv~ ede kene !li tuttu, zorla güle- Cebe omuzlarını silkerek: soldan geri ettirerek çift sıra ile dl\~ t 1 t 1 t ki ld kl . e~a ıgerı .a ey ıne muteveccı ır şünce çıkardığı gUrilltü, madenıerı 
r(;.iC ı.tının O zeri. e kalktı ve dedi ki: - Sen bU:rsin uşak. Dedi ve bize mana hücum ettirince sol sıralarımız ı m~ş'uie : 0 

• :n 
1 
arın; a~eş ~ 1ta~- ıttıfaka dahıl olmaktan• ictinazı ede· rütubetle hasıl olan kiri 9 _ Bilyi11' 

- Tam da bildin oğul! Bu Cebe dönüp gür, pnrl"'k sesıyle kumanda- Timur Melekten CV\'el Cuyiratlara r~ g rd"Imi şt: ısB~l~hvc ernıryl 0 
u. t "k- ceklerdir. Halbuki Uç ~·mal devleti kazık iskambilde birli 10. !ki kerre rıp e ı rn ş ır ı a arc yapı an ıs ı - arnsınd l ı t d f .. A b" ·• · ' · -Hım oyun~usuc.lur. Öyle oyunlar bi- lar verrneğ1. başladı. çullandı. Bu kadar çabuk sert baskı- :f 1 ~ . . ti k d . f a yapı aca e a uı ır ı.tı - beş, itnlyanlnrın meşhur ~'emeği. 

lir k bak sa'la onun oyudarını söy- Tamı.m bir sen denberi her gün nn duşrnaTı dayanamadı. Snğ takım- şa uçuş arı, . nr~uza ış ra e :n pı- ak olsa 
01 

a ancak Sovyet Rusyım·n Yukarıdan ~ağı a. 

1
. B" l d- l .. b · b ..• "k d" · "k" . il t·· t l . d ld ,.... f !otların verdıklerı raporları tevıd et- muhtemel bir taarruz hareketini <LS Y • .... ıycy "•: .,. >!:re uşrnnn ar ce enın o ... ı ızm~g-ı, ı ı uç sıra ~ unc a - ar yerın en sarsı ı . ..c.eri taı a tan i f. · .. . . ı - Sıcaklık, .ıota. 2 _ Ateşten". 

çe\Tesini almışlardı. Cebe hemen a~ kırn kurmayı, hep birden çark etme- da biz dört çevrelerini kuşatıp bun - m ! 11 
·d . ~~şt~reken karşıl.amak ~~'.~ .. yapıla: kan parıltı, fakat. 8 _ Boş ıakırd: 

tını düşman başbuğ, Bukeçilgerin yi, ileri geri at kullamrrnyı idman et- ları köye doğru sürdük. .....~n r~, 2~ (Radyo) .-. - Arr::rı~ar. t ı~rdt .. Buna dn ı§te ~o~uluyor ~ı vaktiyle Hindistanda hüküm snrınUf 
üzerine süı~rek kellesini, gövdesin - tiğimi~den atlarımız ve hayvanlan - Tim ur Melek raptığımız oyunu bit ~nze elerı. Sılt adasıo~ J apılan ıngıl.iz b~ andınav~a. . de~letlcrı~ın pasıf mec:hur lıir Türk hiiki.lmdnrı. 4 _!{il· 
den n. ırıve•-miş, Bugeçilger senin mız bile bu idmanlara alışmışiardı. nıez<lcn evvel anlıyamadı çilnkil o n;a tanı ruzunu tn~t~ır ve memnunı - Fıta~ fl~k zıhnı:ctJ 5 yesır.dc :zavnllı n n;ıda, yııs. 5 _ Vekil Fransız nI!•' 
C::engon dediğim at oğlan diye yanın- Öv le ,birlikt kımıldaıd·k ki adımlar daha bir kılıç çnlmamışhn b:z · B"r ye le bUtiln tafsilatı) le yazmaktadır- inlandıyanın ımzalamıya mecbur . . ' G• • .., · e • ' • · · · ı lar kaldı w lh h d . • 1 k besındc bır harfin okunuşu. 6 - }C 
d. taşımazdı. Nasıl? Bu Cebenin oyu- birbirlerine ip baglanmış sanırdık. bay ak almış ve üç yüz Cuyiratı ye- · . . . . gı .. u mua e cı;ı mam 

0 
ma • vet güzel kohui.ı madde 7 _ Bilfil 

~u iYi değil mi? Cebe de ne güzel takını başlığı eder- re serm.ştik. Timur Melek bir sıra,•a Taymıs gazetemnın Nev~ ork muha- tadır. ·. · 11ııı ' • · bi · ö • t.Utü t ı b t N"t k" · ff k ı şı"e. S - Koyu kırmızı renk du111
9 

• 
- ,,ok iyi. Eğer günün birinde bir di. Biz böyle ses.sizce gürü tilsüzce dizili olduğumuz halde düşmanın rm<! g re, l' n gaze e er, 1 a-

1 
e ım ıt 1 

a tasavvur arı orta- v w '. h rfıtl ' arr z h kk d ld ki bütü t f · ya tıl ·· hUkA d • · bıraktıgı kir. 9 - Alfabede bır a hanlık kurarsam bu Cebeyi yanıma idmanlar çevirmeler yaparken Ti - yanlarını artlarını nece ba tığımızı u a ın n a 1 nrı n a sı- a ıp uç umet arasın a ıptı - . :rJI• ' v' ::. ıatı n t ı 1 d" G k b·t f daA t ı b ı ı '· x, • okunuşu, ç.evık, kısa zaman. 10 -r.lavım ki böyle bana oyunlar göster- mur Melek şa~kııı şaskın bakı-or ve anlamaga çalıştığı sırada Cebe d~ · eşre m §er ır. ere ı ara ve ı emnn ara aş anmıf o r l:u §ayı . . . ·11de • v " • olur olm So t R h'"k~· · safırhane, cskı adnmlann eıl rı 
in. yalnız :ırasıra bir ah çekerek yavaş- düşmanı çevirıyordu. Cu··iratların az vye usya u umctı .. • 

• • · 3 C l d I l d .. muah d d ld w (V t ) b k taşıdıkları bUyuk d~gn k 
- İyi iş edersin. Çünkü bu Cebe tan bır ıki dua okuyordu. nrd yüzü dönüp üzerimize yürümeğe eza an lrt an ar - c en a ıcı e 

0 

n • [Ji 
t r kılıç clü tışü ile iki kat eğeri baş.. Ilır nralık belinden boynuz boru - gOçleri yetmediğinden bozuldular Son hafta içinde yerlere tüküren 25 kını kullantnakta gecikmedi. Tas Dünkü bulamcanzn fıa 
tnn başa deler. Bir bölük askeri öy - yu alarak üç defa tittilrdü. Hemen at bize ok çekerek kaçtılnr. kişi, sokaklara su döken 18 kişi bele- aa~sının dlinkü ~na.dolu~~. hülas:ı Soldan sağa: 
l d!zer, öyle takım kurar ki karşısı- oğlanları, adanılan dağdan inerek - De\•am edecek - diyece maktu cezaya çarptırılmışlar - edılen yarı .resmıbir tebhgı Mosko- ı _ Meclis sev. 2 _ ts için, ce· 
na kimse da) anamaz. Eğer adını da- yanına dizildiler. dır. bvan ... n no~t.aı nn-arını sn. e.hatle te • 3 _ zan ila~. 4 _ Ara e~se. 6 ,,,.,.. 

h 
· ·t d"- · (T · H ) K Art k C · ti · · ·ı· J (1) T h aruz ettırıyor. ' ' t"'ı•ll· n ıFı mc ıgın ernucın an e - ı uyıra :ır ıyıce .,eçı ıyl)rClU. amu ce ennem ·~ . Kemik, kes. 6 - Etek alev. 7 -

1

'• 

ravet .·e bir kere kaşını çatsa Cebe Bunların Uç sıra üzerine ilerlediğini Borsalar m Bundan daha .. tah.1.
1 bır~ey de ola. 8 - Erişen, kem. 9 _· Erad, fa. 10,,.,, 

\'e Gö c oğollar Kerayetleri de, rl>rüyorduk. Alayın ortasmda bulu - Gazi terbiye h a:d.ı. Vakıa dunku radyolar lsveç Ayar ecel. 
~eıı.gonu dr bavtanbaşa kılıçtan ge - nan iki bayrak Cuyiratların içinde O z O Mı ancıye nazırının Moakovanın nok- ' • .. .. t "i •• •• J ta· n ı ld kt h"I l'ukarıdan aşayıya: 
drirler. G<ıJC Mogollar bayrağı önün- Başbuğ olduğunu gösteriyordu. Ti - ens l USURuP 9 25 15 

1 azarı an aıı 1 
an sonra 

1 
e :rt t rs'/' 

d t • ö tü .. l Gazi Tcrbh.'e enstitusUnUn B k 290 A. Hakl:ı S. 50 fikrini hala müda.fnn etmekten faıiğ 1 - Hlzakere. 2 - Esare ' İÇ' 
e opragı P rur er. . ıs- 252 Esnaf ban. 12 17 ı d i' h 3 Name 4 Li ikic:er 5 -Timuı l elek gene gülümseyerek o• ı l muıdan mezun olnnlnrm, cnstıtUniln 

207 
K. T 14 2i)_ 

0 
me 

1 anı abcr vermediler değil. - . -. ' "' . Nfs 1~, 
dedi ki~ lp Offia arını ikinci sım ma nihnri olarak devam 

83 
aner 17 _ Anc .k tekra~ edelim ki, Finlandiya- mek, her. G - Sı, ayna. 

7 
-fe 1(,,,,, 

ıı.T • 

1 
lAfl d" d 

1
. t k ~· b" . . f d 

1 
. A . .Nuri E. 11 50 12 2o nın ımzaladıgı muahede meydımda te. 8 - Leke. 9 - Eda, ev, e · 

.. ,e guze a ar e ıyorsun e ı- k b d } eme lızere, ırıncı sını ers erın- 63 15 125 kanlı. Bu Cebe dediğin kişi nicedir? ay e e er den yapılacak imtihana 'lrnbulleri rna- .MuFtafa Ş. 
8 75 

16 d~~dukça ~e Finlandiyanın esaslı bir VenUs, imnl. 
- Dur, önden sana Cebeyi anlata- arif vekfiletinoo muvafık görülmüş- 58 Hilmi U. 11 mudafaa sıatemj kqro.bilcceği bütün ıı.=---

nm. Bu Cebe benimki gibi meşinden tür. 33 A. Nuri M. 16 16 topraklar Sovyet Ruııyanın i'cali al- T. h "h 
hır kaftan gjyer, belinde benimki gi- Maarif Vekaletinden =11 23 P. Paci 12 75 12 75 tı~da bu~~n~u~ç~ Şiı~aı. devi tleri. as l ·sit!l 
bi b"r IY:nt kıl 

1 

d B · k· . • /d" 15 S. Paterson 17 60 17 60 nın tedafuı hır ıttıfak fikrı de kuru Lir Evvelki günkü nüshamızda Jlle" iı' 
. • • ıc asu ır. enım ı gı- emır ge ı Balkan atletizm hayaı oımaktan öteye geçemiyecek- başınd?.n şubat nihayetine kndıır cB' 

bı ılnın ortec:;ında akıtması bulunan Diplomalarını kaybettiklerinden 102A . . ,. d • 1 U ~m ihrıı. b · .. b · B . d d k' .b. 0,11un/arı .• tır. mır .ımanın an ~ apı an zu . d~ 
•r a~:ı mer. enım ar ım n 1 gı ı bahisle knyıd örneği vedmesi için :1 t •t t• t d · t t• tiklcr

111 
• d d b b' • a··k b • lk tl . 1 l""l 535519 1 2 8 ·· k .. t "h • . ma aı ıcare o ası ıs a ıs ı ıı' 

Jr ın a eyaz ır tug ve o ay - rnOracantta bulunan ve fakat kayıdları 1940 Ba an a etızm oyun arı ey u , ugun u aarruz zı nıyetı kur - k" 413r.:5 2 t U il l 1 kln Zl D nık taşıtır. O bayrağı göreyim der - bulunrnıyan ilkokul mezunları hakkın- ayında memleketimizde yapılacağın. :---=-- hanl~rına müdafaada hirle§mek hak- k~ ; ' 1°n : ~·~a~ ı~ ıfr. pnıel• 
en nah!... Gör. dn ynpılııcıık muamele maarif ~kfileti dan :Maarif Vekaletinden gelen bir e- t>

360 ~ 1•2 kı hıle kabul etmiyor, hepiniz ayrı r ~ur on ° ara gos rı mış ı 
Cebe b~nu derdemez ntını ~eri bas müdürler encümenince tespit eJilmiş- mirde rnmt ntıetlzm kndro•una dahil No. •!':' '.'l."n~z, a~r. ayro kahn,. ki her ırız. -;;::. 

tırarak bıı elde kılıcı sıyırdı ve kılı- tir. Enciimeııin bu husustaki karaı·ı talebemizle bu kadrodaki şerefli vazi-
7 9 

,.- bırınızı. bırcr bırer ve kolayca yuta - çük devletlerin birleşme taea dJ" 
cı·nı·n ~cu i~e bayrı ğı göstererek top vekaletten şehrimizdeki alakadarlar~ feler naınzed bulunan btitün gençleri-

11 7
1 

"
0
_ :ı~, dıyo~. Bu zi~niyeti hem Şimal karşı .. ında Hıtler Almanyasın~

8 

cıUt• 
gıbı gurledı. b"ld" .

1 
. t• mizin çalı malarına biiyiik Jtina ile de- 8 ıttıf kı nıunnsebetıyle Sovyet Ruaya- ima bulmak ve görmek miitnkurı ""'8 ı ırı mı~ ır. 9 13 25 d h d ·- A ..ıÇr-

- Davran .. Savulun bayrak geli- B ib: il t hi 
1 

. b ,_ 
1 

varn etmeleri ve öğretmenlerin bu a ve em e dıger her hangi bir kü· Hamdi Nüzhet ç~1' 
or 

1 
u gı ı m racan sa p erı, J oım - . M • • • • 10 16 

Y •. !ardaki resmi kayıdları yangın ve iş- rnesaıye alaka gosterrnelerı bıldırıl - 11 18 
Tımur Melek de kılıcını çekti ve 11 .b. b ,A h · · d 1 1 mi"""ir ~ . gn er gı ı se ep~r arıcın e o arn,: 9 " • z AH ı R Eı 

kalkanını kaldırdı. Uzengılerin üze - b 1 1 b" ·ık t d · t u =il . d d .. 
1 

k u unnmıyan ar, ır ı e rı~a m - 1025 ç. bug· dny 
rın e ogru ara : f t' · ik" ··• t k"l d. R h t · i 

-Haydi ileri Yavuz Ti.lrkmen .. l et ~ı bv_c k ı ~gre m~nden t~ş ı·ı: ı- U sa SlZ ınşaa 50 Ç. arpa 
Diye bağırdı. Az kaldı ki çalışsınlar. ;c~ U~r d 0~ syon uzurun. a 1 b': Ruhsat nlmrna<lan şehrin muhtelif 10 ton P. çekirdek 

4 625 
6 62ö 
5 
3 75 

59 fki bahadır Ozengilerini toplayıp bi- . u .mh. drc a P1:°~1ramkına U)guffn, ır semtlerinde inşa edilen 4 ev, belediye- 150 B. Pamuk 55 
.b. 

1 
. k v ımtı an an geçırı ece ' muva aK o- cc yıktırılmıQtır Belediye ruhsatAız 6599 K yapak 52 50 

rı ır erme so ulmaga başlıvacaklar l l d" ı ·1 kt" 'lıi • ' " ) • .d · k. b" • an ara ıp oma v.crı ece ır. ev vaptıraula in nrıtta çalışan U!'lt!ldan Pala ımıt 
ı ı ı ovanın ır ucundan büyük bir ,J ~· ~ "' 

53 50 

gfirGltil koptu. Başı açık zırhı delin- = 11= kırkar lira ce:a almakta, evin ~~dim 1189 kental 160 450 

miş atı köpük içinde bir atlı atılarak Erzincanlı talebe masrafını da ınşaatı yaptırana odet- Zeytinyağı 
Cebenin önünde durdu: Birinci kanaat notları mevcud olmı- mektedir. 229500 kilo 43 46 

-Davranın; Camoka Baobuğ ar- yan Erzincc.n ortaokulu talebesinden p B 
dınızdadır. Düşman ön kollarımızı rliğer okullara kayıd ve kabul edilmiş DOKTOR ara orsası 
bastırdı. Nah 1... İşte gözükUller, di- olanların sınıf geçme durumlarının BEHÇET uz Cumhuriyet merkez ban-
ye bagırdı. Timur Melek, karşısında- ikinci ve üçüncü kanaat devrelerinde 1 k ki" k 
kilerin kavg YR çıkacaklarını anla - nlncakları notların ortalama~ına göre ası ıriTZg .. urları dığından atını tuttu ve yavaşça kılı- tec;piti ve zelzele feHiketine uğramış Çocuk Hastalıklar l j Hter!inden ~ayrlsi Türk lirası mu-

cıııı indirdi. Bir de bftktım ki Cebe diğer okullar talebesinden durumları Müfehcıssısı 1-abHiridir. 
kolunu germiş kılcı ile duşmanı dur-ıbu knrara uyanlar hakkında da ayni 
dUrtecek. lirnur l\Ielek ise kılıcını in- suretle muamele yapılması )laatif Ve- Hasta!annı 11.30 dan bir& kada· Sterlin 
dirmiş, hiç tınmıyor. ıkaletinden tamimen şehrimizdeki ala- BPyler ıokağındl6 Ahenk nıatbaa.tı Dolar 

Cebe Timur Meleği böyle görünce kadarlara bildirilmiştir. •Jtrnnit:ı knhul Prler. Belga * ~,F.D. 
F. F. 

Daima en iyi ve en seçme filiınler göstermeği kendine prensip ittihaz eden 

f 1 

"1ELEFÖN ,, TAYYARE SiNEMASı " 3646 ·,, 
Bu hnfta İzmirlilerin prestiş edercesine sevdikleri dilber ve sihirkfir 

DE AN N E D U R B 1 N 'in yarattığı 

ÜÇ KIZLAR BÜYÜDÜ 
F1'ansızca sözlti şaheserini takdim eder 

Ayrıca: LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
lı. ~GtL!~ kara, hava ve deniz kuwetlerl tarafından yapılan müdafaa ve düşman tayyareleri tarafından 
atılan tahrip, boğucu gaz ve yangın bombalarının yaptıbrı tahribat ve pasif korııma t~kılatımn 

BÜYÜK F AAL1YET1 
EKLER JURNALde son harp haberleri. Oyun saatları 2,30 - 4,45 -7 ve 9,15 de başlar 

"•rnıt=w-zefF er m rtu ti o 7 ttr ı ç ·•. m ,, 

Pezetas 
Florin 

!
F. S. 
x. s. 

1 
K. N. 

r. D. 
K. \t 
Dinnr 
Lev& 
Ley 
A. Ş. 
R. Mark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 

'

Pengo 
'F'F. Scrb-est 

524 
76.81 

4.615 

33.64 

7.385 
1.4459 

3.2217 
S.2217 

3.879 

23.09 
85.22 
64.44 

92 

521 
77.21> 
4.542 

33.84 
7.428 

1.45'15 
3.4445 

3.2407 
8.400 

:!3.20 
35.40 
64.83 

92 

1.97 1.98 
15.20 15.29 

108.97 104,50 1 
4.215~ 4 237a 

3.6~07 ~.ü984 

36.44 1 

Bugiln matinemizden itibaren 

EL HAMRA Sinemasında 
Eşi ve benzerini tertip imk!iuı olmıyan şaheser bir program takdiıI1 

ediyoruz. 

İşte geçen haftaki mu\.·affakıyeti unutturacak 
güzellikte bir sinema harikası 

BEYAZ PERİ 
Ba§ rollerde Fransızca sözlO 

Joan Cravford ~ jnme.s Stevart .. Lev Ayres 

Sayın bayanlara rnOjde: Programa ilave olarııl' . 
En zengin ve güzel tuvaletleri teşhir eden tabii renkli en son moda filf11

1
• 

M:etrol jurnalda: en son harp haberkıri ve diğer en mühim had:seıer v.s· 
Seanslar: Her gün: 1,30-3,30-5,80-7,30-9,30 da başlar. cumıırteS

1 

ve Paznr günleri 11,30 da ve hafta arasında her gün 1,30 da. 
ucuz halk seansları. 

Bugün Kü,türp rk S~nemasında 
2 film birden 

Mazurka filmi kahramanı 
POLANEGRt 

DOnyaca meşhur sanııtl< 
İV AN PETROV~Ç 

tarafından müstesna bir surette temsil edilen 

Karar Gecesı 
~· 

Muhterem müdavirnlerim:z üzerinde sihirkar bir tesir bırakacak "c ıe 
kiııe heyecanına doyum olmıyacak saatler yaşatacaktır. 

Ayrıca 

Görünmiyen Hayd lar raıc 
Meşhur Amerikmı artisti Ceııter Morris tarafından temsil edilmiş bM 

Gangster filmi 
tlfi\•eten: Paramont jurnalda 1.n son harp havadislcri~d 

Seanslar: Karar gece i: 2,3o-ö,30-9 Gö'"inmiyen hnydudlar 4 ve 7.SO 
Pazar günleri saat 12,30 da GörUnmiyen hnydudlar filrnıyle hniııır 



(ANADOLU) 
~Martı ~5~4~0::.....:C~u~m::.:.:.•-~---~~-~ --------~~-

! ........ - e ~-,-.--ol-_-Ak_J_t.r_ Avustralyc: fırkaları lmtig!:ZıP':n~~!kaları 
0 Garp cephesine sevkedilmek Üzere Çine iade edecekmiş 
~o Uıl Anarşisi h b l l Tokyo, 21 (Radrol - General :Mo-
~ isimler, ifadeler Ye keJl"\el~r ÜT. - azır u unuyor ar to, bu~ün matbuat mümessillerini ka-

\'azan: C'nbaıı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ rinde tı<' kndttr ela la;ıhaliyiz'. Hemdi- Londra, 21 (Radyo) - Arn<t•ı - den evvel, konsen·a et ve mühimmat bul ederek _bey.anatta bulunmuş ve ja: 
it (UT,US) trııı. linıizi di11eltlp ıen!'inleştirmek ve bir ı-a!ya başvekili ~lendi, r, ıncı Anı< - ytiklemişlerdir. p~nya.nın, ın:tıy~zlı mınta.kaları yenı 
:ark,~. en ke;;kin h yccan içinde ve,leri du.;ü ıelıiliyonlu. :;lıı anda lıu - ayara \'llrıırnk zaruretinden bah:-ıede- tııralyıı fırkasının, General Metan'n Her iki vapurun kaptanlarına ka- Çııı hükılnıetıne ıa~e etnı~ge.hazır bu

~ lı~·ı% ralıınen, s!nirlcriıı<ı tamamiy- tüıı şehir, yürüyüşte, ~a<lır altında, ış riz, h<'ın de hemen topyekun elinde kumandasında ccphe,·e gitmek üzere palı birer zarf verilmiş ye bu zarfları lunduğunu. Anıc~ıkn,. ıngıltere ve 
'<! t.~ıın ~ulu, uyordu. Böyle . mudh~ ~nl ıae\ kil~·ri n<le \ıuluıurn Alnıa_n kıla- kalem lıulunan hrrk<'•, kelimeleri. di_I hazırlandığını ve ,. edinci fırkanın da. Amerika ~ularından çıkı_nc_a açmala- FraM.a~ın da a~·~ı _şekı~de ~a~eket et-
lfi:LLUs. lı.aroısıı. ı<l~ rulllnlı h.lrfı ırnıınııı aııı u~~.llusu~:ıc, ~ol~~u~tu. , !ed'ği gibi yazmakta. ?~amer_ ve ımlı\ geııeı·aı Lııvaranııı . kumanda•ında rıııı kendılerıne bı_ldırmıştır. . melerını bekledığ'ını •ÖJ lemıştır. 
~ LıJ~nıren hı\'. k.m•e yoktu. Ha- ~ilzLaşı ~a"ata, y.ııı.ıgı ''.ın <Lh- ıliıılenıemekte, nıak: ıı ı<ımlerını ve tıt.I olarak yakında lıutün hazırlıklarını Tran~atlantıklerın, Avu~ro.r_al~ a - y zgatfa vilayet 
"'t . 1 .bır pliiıı, La ından it'b ren şctı1'ı ıhlar .,Jeıı, ta~ \'C dernır hloh.la- birleri rastgele yazıp durmaktadır. ikmal etmiş bulunacağını •öylemiş - dan a<ker alıp lngıltereye golilrecek O 
:ı Çilı:isine t:ıt\ıik edı.r.bıtm: ; rının parçaluııırhen çıkardc;j'ı sesten Resmi dairelerin bt zı enakını gö- tir. leri söyleıı 1yor. ı•ş/erı· 

ı ti. na kadar da tatbik edilecek ııibi ziy[ldt', !ş'.e bu ins.ın ui;ultusu ol mu~- rüyorum. Bunluı. nı;ınrif irlurelN:n- Londra. 21 (Radyo) _ ~loritan- Küin • far; 21 lıin kişi alacak de-
l noYordu. tJ. llk hamlede yüzl;a~•. nıüdhis '" den çıkma euak ile k!ırşıla~tırırorum. ya ,.e Küin Mari transatlantikleri recede tadil edilmiştir. Yozgat, 21 (A.A) -Vilayet umu-
..._ "1'ııtııın s i duyuldu: ,;imsi~ alı bir heyccun;u d:ındu. kaskatı Aman Allahım, ne farklar, ne fark- Nevyork limanından hareket etme - mi meclisi mesai~:n enihayet vermi~ 

lfazır mıo<ın Pişa? kesll<ll. Sonra lıirdenbire soğukkanlı- Jar? Dil hnreketinön ilk günlerinıle ga. bulunmaktadır. Vilayetimizin 66717 l 
: t:v@ı l.<!imenim l lığa m•<let edip . .1aııtıi{ı işin ilk kolay z.et.elerd~ gilrılüğümüz o .ıkı vayrct, A A l • iira olarak te•bit edilen 1940 bild -
t 1 işle~ makineyi? ve ehemmiyetli ne~ice•ini_ ictn.~ etti ve hiı'fı ve hala ınaarlf idarel0 rinde mu. f ap a e ffi} !ecinden ma11rif işleri i;in 227866 Ji. 
lhınege başlıyan büyük bir saat bundan bor le yen ne getırmegc nıec - hafazu erl:lnıektedir. Fena mı. hayır!. ra aynim ıştır. Bu tahsisat ile üç ka-
'•h: (tik tak) lnr <1uyulnıağa ha•- bur oldugu vazifeye temas imkanını Fakat va h;ri, rn öbürü. yohud da M •• İİ f •ki } b b } Z 1 teh}i}<eye zada inşasına başlanmış olan büyük 

;· 1~1 akine, Pişa düğmeye basar bas- hzandı. Etra!'.ndaki. 12 ki~ilik gruba -f~kat ~•aliıhi)·etl~r ve oto.rit~l.er tara- U e ) er e era er l) l • ilk mektep binaları ikmal olunacak, 
~ _,ıeıneğo knyulmuştu. \bır goz atıp haykırdı. fmılan t:ınzim ve kabul edılmış olarak- } k v d d merkezde yeni bir mektep yaptırıla-

. ~1lnnen, iki •ani), kadar. cihazın - Dostlarını, bir an için selamet:- ikisi ortası.. :1-laarif ve kültür .. Bunhır <arşı oymaga ama e Jr caktır. lnşa ettirilmiş olan yeni has-
. ~ın ·liı·etıe işlediğini takip edip nizi unutacak kadar kendimden geç - bir midir, değil midir?. B'r i:<e, hangi- Bağdad 21 (Radyo) _ İ.•tiklal ga- sonra, bütün Arap aleminin ingiltere tanenin bazı ihtiyaçları için de 
·~ı Verdi: itim. Zafer nejc.•i bu! Onları en>S<!le- •ini kabul e<lee<'İi":z?. Kültür Yekii'eti zete'i; S;vyetlerin, şark hududların- ve Fransa ile b;rlikte buna karşı koy- 126275 lira ayrılmış bulunmaktadır. 

''ı İstikamet Katedral, hareket ! ! dik, onları en•cle<l;k... Manr;f \'ekaleti oldu. Fal<at Kültür daki hazırlıklarından bahisle yazdığı mnğa ı\made bulunduğunu illlve eyle - Bu tahsi!at ile bu nok•anlar telllfi e-
l :lhtakn b51ilk) efrndının bu fe- Yüzbaşı biliyordu ki, infilakları direktörlüğü tabiri hil'fı a)'akta .. Ben makalede, Kızıl tehlikenin kendini mekte<lir. dilmekle beraber yeniden bir emrazı 
~~kipi merdi\'enlerden çıkarken ?u~muş. olan Fran•ız _kıtaları, şu an_da l\Iaarif derim. siz Killtilr, dersini~. göstermeğe başladığını kaydettikten\ sariye p~vyonu yaptırılacağı . gi~i 
.._ :·. l'Jşaya scslend!: . ıs\·ı~rel:lerle .. elel: ıha ta .hftreketı_ne Bu ne iştir?. Keza .. (Sıhhat v~ lçt'.- 00 _ hMtanenın doktor kadrosuna hır dış 
-..,.1~a. çabuk ltapagı yerme yer- lı~ş.smak uz~re?ır. A) nı haberı~, mai ::\foavonet) ism; veyn talılrı de a\- F k b• • tabibi ilave edilecek ve haııtanenin 
~ "

111\l bır anda gerılerıyle mU\'M&la•ı ke.ı - ni ihtilafın içindedir. (Ssğ!ık ve •o~- rans l z a .. n esı yatak adedi yetmi, beşe çıkanlacak. 
ıc'lat1trhaı küçük kapağı tek başına len Alman hatlarına da yayılmış rıldu- yal yardım) diyenler de varrlır. Doğ- ' - tır. Ha.ta nakı; için de bir otomqbil 

-.;~ic l'trl:~tirdi. Teğmenle beraber ğuna ve_ bbl~rce hoparlö:le hay~ırıl- rudan dcğruya (Sıhhat Ye~~Jeti). do- _ Ba,tarafı ı inci &ah;fedr. _ sız milli kabinesinin Pol Reynonun alınacaktır. Şehir ve kasabalarımızın 
~·ar. h~pa~ı da kaldır~p 7erine ~-turtj nııf gıbı ~ıttıl;çe rayıldıgına şuplıe yenler de .. Bunlarr~ hangısı do~ru- fesini görmekte devam ede~ilird·i. I riyasetin?•. süratle. kurulması, İngıl- imar işleri ile nafıa işleri için de icap 

~o Şıındı dışardan hıçbır teY gorill- yoktu. dur? İlbaylık. yönetım kurul. çevırge Fakat B. Daladiye bu kadar agır hır terede büyilk takdır ve hayranlıkla eden tahsisat yeni büdceye konulmuş 
,, Ilı rdu. Pişa kulafımı taşa götürdü Yilzb3'ı tekrar haykırdı: vesaire baki midir, değil midir? Gaze- mesuliyetiıı mabdud b'.r ihtimalle karşılanmıştır. İstişarelerin bu ka - tur . 
..._'rıldandı: - Dedim yıı, onları avucumuzun telerde (efendim) tabiri bile kullanılı- yilklenemiyeciğ!ni düşünmüş ve Re- dar çabuk bitirilmesi ve kabine deği-

'ıtııı Ataltine mükemmel işliyor teğ - içine aldık. I'anik başl•ınak ilıeredir. yor. (efend:) hllll ıağ mıdır, değil mi- isicumhurun d:ıvetini kabul etme - şikliklerinin derhal yapılması, İngi. -
çın 1 (BAie) de bulunan biltiln Alınanları, d'r? miştir. o zaman reisicumhur B. Pol liz milşahidleri tarafından yüksek b•r 
'~cu' bu sözleri aöylerken, ekipin hayret ve dehşetten çıldırtmak veya Bunları bilen vars~. can.dan g.önill-, rteynoyu bu vazifeye memur et- muvaffakiyet olarak kay~olunmak_
' ~,u erleri de merdivenlerden çık- sersemletmek boynumun borcuydu. den kendi~ine dua edecefıım, liltfen nıiştir. Soğuk kanlılık ve olgunluk - tadır. Pol Reynonun eskı başvekıl 

't . 0Pru UstUne varmıştı. BunJan sonra isvlçre ve Fran!ız ordu- bona da bildirsin.. !arı enerji inzibat altına alacak olan B. Daladiyenin sadık bir arkadaşı ol-
ell'lıı.!ıı, son emrini verdi: !arı, balmumundan mankenlere hücum , , şeflerin idaresinde Fransa teşkilat - duğu zikrediliyor. Yeni başvekil, ma-

ll:;ıı_~a;-di çavllş, biz de süratle ekipe e.dercesine ailngil .hücumuna kalkab.i- v; [ d çılar çalışanlar ve ne zahmett_en ve !:ye nazırı iken aldıii"_• i'abetli tedbir-
\" edelim. ılır. Ben Alman mızacını tanırım. Bır apur ar a . . ne de mesuliyetten korkmıyan ınsan- lerle Fransayı kısa hır zamanda har-

~li ~birkaç saniye içinde merdiven- kere puslayı şaşırmasınlar! Fransız Doktor bir dost, karne almak ıçın lar. Huliisa Fransa mukadderatı ile bedebilecek bir vaziyete getirmşitir. 
~ne oşar adımla geçip köprünün üs- süngillerinin delec~ği göğüsleri sanki Pasaport i;kelesine başvur'."uş: (B~~ mütenasip kimseler istiyor ki bu da Kendisi İ~g.iliz d~s~u ve lngliz. hale-
~t~'~tılar. karşımda görüyorum. Arkadaşlar, da- r~d~ satılm~z, Karşıyaka kışesınea ga eksik defıildir. tı ruhıye~.nı ~ok ıyı anlamış hır zat-

Fon Papen 
Ankaradan lstanbula 

vardı 
htanbul, 21 (Telefonla) - Alman 

ı<efôri Fon Papen, bugün Ankaradan 
şehrimize gelmi9tir. 

Biz ve müttefi k
lerimiz ~~li~~ın kol gerisi 60 metre kadar vayı kazandık! Ölsek de ne çıkar? d:nız.) Demışler. Gelmiş Karşıyak Y. · Matin gazetesi yazıyor: tır. Kabınenın derhal kurulma••, 

ıı · 'l'ektnenl ' il' niş adım- Bir orduyu muzaffer kıldığınıızın far- 'ske'e memurlarına mUracaat etmış. Bu buhran b:r zaaf alameti ola - Fransanın harbi daha müessir halde -Bat tarafı 1 inci sahifede--
hı~:. Yol alarak e:i~:v~!uş:eğe çalış- kında mısıııız? Haydi çocuklar! (Peki) Deyip bir cedvel ~ık~rmış!ar: rak şöyle dursun izalesi ile artan bir idare etın.eğe karar verdiğine delıilet fikimiz<lir, çok sağlam ve emin bir mev 
~ ta~akinenın işlemeğe başlamasın- Ve yüzbaşı, bütiln hayatında eşin: - lsmlı~iz, babanızın ısnıı, nerede iradenin çok vazih bir tezahürü ol.a- etmekte dır. kldedir. Ebedi Şef Atatürkün kurdu-
İı tt.- lıı iki dakika sonra ekip geri in- görmediği ve lıelki d~ görmiyeceği lıir oturur, ne ış yaparsınız .. llh.. rak tebarUz edecek bir hadisedır. --------------- ğu Tilrkiyenin çok kuvvetli oldujiunu 

~enle çavuş olduğu halde rıhtı- sinir gerginliği içinde mildhiş bir kah- Şaşırmı~ ve sormuş: , . Fransa dinamik bir millettir. Bu buh- Amı"ral Esteva herkes biliyor. Sevkillceyi bakımından 
~~ını~ bulun d kah:ı salıvererek tekrar koşnıağa lıaş- - İsmım Ahmed, babamın velı .. randan öyle bir harp kabinesi çıka- yakın şarkın ehemmiyeti çok büytik· 

uyor u. M ı •· t . • !adı. Soğukkuyuda otururum. es egım racaktır ki yeg!ne hedefi şu olacak- tilr. Onun içindir ki TUrkiye, İngiliz 
' ~~'.1lk edilen ilk kapril 2) numara- (Ryin) kıyısındaki yüksek zemin hammal~ıl_d'.r. tır. Zafer. Cebelüttarığa vardı ve Fransız askeri erkanı arasında 
'llt ı. 'l'aın 0 a d (l) aralı köp üzerinde yükselen Katedral meydanı - Kendısını tanıyan memurlar, (a- Oeu\'re gazetesi yazıyor: Cebelilttarık, :!l (A.A.) - Akdeniz mühim görüşmeler yapılmıştır ve ya-
t(ı: elektrik n a num . lan\na ulaştıkları zaman (3) numaralı man efend!m) demişler, fakat o ısrar Bu buhranda bir futur Ve bütil'l Fransız filosu başkumandanı amiral pılmaktadır. Yakın şarktaki Fransız, . "• k• cereyanını vermış o : . . . ld'. . .•. d b' 
'it~ "Prtıy(l geçmi,, rıhtıma ayak kbprüre memur ~kıphı kuanlık bır •tmış. Bana !!'<' ı. . Fran•anın ıstedıgı .şey hakkın a ır Esteva ve Afrika ve cenubi Atlantik İngiliz ve Türk ordularının hangi ta-
l;! ı,' \>e ıcatedrale doğru da epey 1 köşede beklediğini gördü!er. Namzet - Ne tuhaf, ne f~na şey -Ocdı- ben kararsızlık al1\metı aran; ak . hata: Fransız garnizonları başkumandanı rafa ve nasıl bir hedefe tevcih edi
':ı a.ını,tı. (B'l ) h · f ki ını Rişar kumanda•ıııdaki ekiµi gören karneyi pc•ın para ıle alıyorum. Kar- dır. Fran~a bizzat Daladıyenın tarı! amiral Ollive ingiliz amir;ılleri ile gö- leceğ! hakkında kararlar alınmıştır. 

tnd a e şe rı u u u "k d • ·ı B . ., .•. 
l'ı a Ceh•nn ı t k ı b ·an yüzbası ses1endi · ~edir bu. ekmek vesı ası egı.. ana, ettiği Çemberlaynın tarı~ ettıgı ve rüşmclerde bulunmak üzere diln Ce- Türkiye ile ittifakımızın Araplar ve 

an~ . em nra a ara og , ' · · · . h ki ? İ . • . b' b 
!:b, a ~hrı k . t k . u• - Brnvo Rişar l bu sualleri tevcıhe ne a arı var·· s- Ruzveltin tarif ettıgı şekilde ır a- belüttarık'a gelmişlerdir. Hindistan üzerinde büyük tesirleri ol· . aıv ıyame opuyorm , _ . b S" . . 

'nd Uıt eden infi!Ak, muayyen za _ - Muvaffak olduğumuz için mesu- ter Ahmed agn olur~m, ıster ay u.n- rış ıstemektedır. ---=il=•--- muıtur. Yalnız bu kadarla değil, Irak, 
· •n 3 dak'ık 1 •1 k ·• dum ,·Uzbaşım ı bili!. !ster Alaybeyınde oturıırum, ıs- Paris, 21 (Radyo) - Pol Reyno, İran ve Afganistan üzerindeki nüfu7 

· a evve pa. a vermı~ , · · ı ı d · · ı t y k l d 
_Anlat! ter Bostnn_lıda balı~çı k_ulilbe e~ n e .. bu sabah bırçok arkadaşlarıy e .e - asa UzatJ. l ve tesirleri de çok mühimdir. .. 

.\tadan Ya . • . , . - Başlangıçta bir küçük hadise yü- Karne, pesı sıra tak:p edı~ccek hı~ ~e- maslarda ?ııI~ndukta~. sonra, Elıza . . . . _ . Türkiyenin ehemmiyeti, çok büyuk 
~ltılllııişti k'bır. J a ık! dak.ka ~eçmış, zilndrn bir kaç dakika geç kaldık. Yo- ta mıdır ki? Sonr .. , ne dıı·e İzmı: ı_s- sarayına g'.tmış ve Re:~ıcumhur _B~y Ilelsınkı, 21. (Ra<l~ o) - ~ı~land.ı- tür. Aökeri kudretinden başka Türki. 

11 n~llıara}ıı _(3). n~maralı kopruyle lumuza çıkan bir Alman po~tasını ih- ke'clerlnden karne \'ermezler de bilt~n Lebruna hır liste takdım ey~emıştır. yada_ ~er h.angı ~arp tayyare_sını~ Fın re Avrupanın arka kapısı olan boğaz
~eııdıfer k~op~ünu? ve tam o and~ tarına Almanca mukabeleden başka bir halkı tek. kişede, topla_'." ;e üstelik boy- . Pol Rey.~onun, akşam.a dogr~ ka - arazı~ıne _ını:ıe~ı hakkındakı yasak, !arı elinde tutmaktadır ve onlara sa· 
duı·uıd oprüsUnün ?erhava olu şey yapmadık. Fakat b.ı kati gele- le bir yıgın suallere tabı tutarlar?. bıneyi katı surette teşkıl etme ı kuv temdıd edılmıştır. hiptir. İngiltere ve Fransanın Türkiye 
llnh u. A.nlatılmaz bır sahne! . y b ? ti muhtemeld'r , ' . · · ı ,1 lasa i . . . .. . mezdı. Muhnkkak L.r parala ı .. zımdı. azmaz mısınız unn.. . ve e ' · r , ile bırlık olması, bu havalıde A man· 
/'ıııası, ~B".'endıfer köprilsuniln u- Posta halimizden şüphelendi ve iıze- - Yazarız amma -dedim- kellım ..• Paris, 21 (Rady.o) -. -. Pol _Reyn~, 1 TEBLİGLER 1 yanın istediği gibi hareket etmesine 

aeak kaa ale) ln bütiln camlarını rimize ateş actı. Arkadaslar vaziyeti kellim layenfa !.. ogleden sonra kabınesını teşkıl etmış de mani olacaktır.> 
r d h ar keskin tnrakalarla bera- • ' .. ÇİMDİI' ·e El'za sarayına giderek nazırların İ 

llQı,, e Ş(}tlj b' • . hemen kavradılar ve daha tufekler • ~ ' " 1 
• • • • • ' L b Paris, 21 (Radyo) _Fransız ka- Londra, 21 (Radyo) - stanbul-

ncı:re _ır matıznrn dogurmuş, pııtlamadan bir hamlede postanın ü- =il katı lıstesını Reısıcumhur Bay 8 - 'h b h ı t hl ... · dan Röyter ajansının bildirdiii"ine gö-
' a• r koprü•il göklere \'ilkse - f ö t k tasdik ettirmiştir rarga ının sa a resrn e ıgı. 

I'" ıevıer İoi d • ' . ' ~ - d • zerin atıldılar. Herke8 eline geçen Al- Mol oto runa g. s e:ere ' b h El' . Garp cephesinde kayda şayan hiç re, Halepte Türkiye genelkurmay ikin 
, • 1Q 'n e ve il!tün"c t3şı ıgı k h • b' Kabınenın · yaıın sa a ız~ ~a- . . . G" d. .1 B . 
o:ı ı. Pçu tre 1 • 1 '·- . k rnanı hakladı. Anca avaya dogru ır ' . h h bir hadise olmamıştır. cı rem orieneral Asını un ilz ı e rı-•a·ll'ld n erıy e bern.,,,r ıs am- . t . . t . h rayına giderek Reıslcum ur uzu -

1 
d tub ından b' . . h . .. kaç sı!Ah pa lıyabılmıştl. ncecık an- ' . . •. Paris 21 (Radyo) - Fransız ka- tanya orduları kumandan arı arasın a 

e lt ır çatı gıbı ne rın us- . . . . . 1 y k 1 B }" runda •adakat yemını verecegı ve ' . . .. İ .1•• . 
;ı> apanmış• ıçerlerımız bır anda Almanların ışın. a Jn - a er ille . _1 ı• t "d rargahının akşam resmi teblığı: gorUşmeler yapılmıştır. ngı ...,renın 

ı •kat ı. . d' F k 1.•. 'b' .. b ögeden sonra par .. men oya gı ece- d 1 b k d 
"i)~ bir h"d' b• S .1 t oıtır ı. a at arzct :gım gı ı yuz a- •. b'Jd' .

1 
kt d" Sar civarında iki tarafın topcu va orta Asya or u arı aş uman anı or· 

<ete d a ıse, yUz .. şı aı a ı b hild' b' . b' k d k'k "d } gı ı ırı me e ır . . r b l 1 V 1 b gU hl Af . A!u UşürdU: ş~mk '.dul H. ıse ızı _:r aç ka beı att·-~e- gı ece { Kabine, aşağıdaki zevattan teşelc- ilerı milftezelerı faa ıyette u un- genera ayve ·ı us ~ cenuh krıt-
ııı.. dhi• ç: tır . erşeye ragmen ay ıgım ._ kili 1 . ti B k'l H . . muşlardır. kadan tayyare ı e urıyeye are e 
«aj, •Patlama. t k' d b'r da -• . • , h"f d ey emış r: aşve ı ve arıcıye , .• . r •. ı~ Yek ~ı a ıp e en 1 - zamanı telaıl edemedım ve zannımca -Bat tarafı 1 ıncı aa ı e e- p 

1 
R B k'l t Berlin, 21 A.A.) - Resmı teblıg: etmletır. 

""tiı.1 Pare b · .. k. tte nra . .. . d k 'k h 1 . nazırı o eyno, aşve " e mua - . 
ı., ı gee , . ır su une n so • benım koprUıı. bır a ı a te lr e ın- S tzevin ~foıkovaya hareketi Al- . . d 1 t F .1 Şotan Alman muharebe tayyarelerı 20 ---------------
;:"h • inanıeı '"ınde yükselen, mu2z- filiik etti. Hep i bu kadar yüzbaşım! ve.anr hük·'m.ct merkezinde hararetli vh·ın•. :e eve Enadzırı Damı 'd. e d'' mart tarihinde Scapa Flov hizasında AJ } • 

1' n.az . - it s ı rn u arıuye nazırı var a a ıy J c - man tayyare erı ~,. ın Şiıııe d'' ın~an _u~ Uiu... o - Me ele yok! l\Iuvafftık oldunuz tefsirl~ıe yol ~çmakta ve pası..alyadaıı niz nazırı Kapenkl hava nazırı Lo- İngiliz deniz ve hava kuvvetleri tara-
lı,~· atı llöpr:y~er _kopril~ilnden (3) n~ ya 1 Onün.il~P.. çıkan manıı çiğneyip evvel çok mühim siyasi hlldiselerin ran Eynen, milhiıdmat nazırı Ravl fından kuvvetli suret~ h!m~~e e~ilmiş -Baı tarafı 1 inci aahifede -l 
1· 11 ~) tıhtıın . gıd_en (Salban Rhre de gene ı~ınızden geri kalmamanı• vukuu gelebileceği söylenmektedir. ı Dötri abloka nazm Mone dahiliye bir halde seyredm hır ıngılız tıcaret veya ciddi bir surette hasara uğradı-
,.._~le ~rab ı Jtcrı~de ~aılat'. :ıdam-ı takdire layıktır. Arnkadaşlardan yara B. Svarlzovun A man ve Sovyet ri- nazı~ Andre Döme, adliy~ nazırı vapurları kafilesine ve ayrıca Manş ğı . ı iddia ediyorlar. Hakikatte ise ne 
~nın İÇtiın:r (Muitakıl tolilk) ef-jalan kim ~var mı? cali urasmda yakmda vukua gelecek Serol, maliye nazırı Lamord, istih _ deni.inde seyreden müsellah bir tica- ingillz tayyaresi ne de bir harp gemisi 
lı- ~ l'ol alı nokta_•ı olan Ka~d~a:e - Devam edecek - bir görüşme meselesini mtizakere içini bar.tt nazırı Froşar, müstem!ekilt ret ısemisine muvaffakıyetli hücum - hiç bir hasara uğramamıştır. Buna mu 

ıl!( l!Jru(ıor ... Dort meşum ~nfı~a- o.-.. ~- - Moskovnya Rittiği sanıltr:aktıviır. ı nazırı jorj Mandel, maarif nazırı !arda bulunmuşlardır. Tayyarelerin kabil kafileye dahil bulunan iki küçük 
Qi1')1

11l: i~\nct Usu \•e uyandırdı~ ıık 1\ u"' ttefı"kler Bazı bitaraf müşahidler B. Göring
1 

Alber Saro, nafıa nazırı Demonje , şiddetli hücumları kafileyi da~ıtmış- bitaraf gemi hafif bir surette hasarıf 
~!". e Yllzta•ı ve ekıpı ala- · • · t Tak "h 42 000 to rt h · • r . .,, koşu - ' . ve Ribentropun Moskovaya gıdt:~~gı, ziraat nazırı Tely posla, telgraf l'e ır. rı en , nı a o acının- ugramıştır. 

1 t aııl Uiu•t Yorun. Fakat beklenmı-, Müşterek po~la pulları diğer bazı milşahidler ise bilaKis Bay telefon nazırı jül jillyen ve ticaret de 9 harp ve ticaret .;em isi batırılmış Londra, 21 (Radyo) - Alman tay-
~tl~ri, bi;du d~yulunca Sarlr.t ve b l Molotofun Bedine geleceği fikrinde - nazırı Rolen • ve 11.00cl toniliıto hacminde iki ticaret yarelerinin 1skoçya sahillerinde ta.ar-

.• U_ıbaşının :nbıre durdular.. astırıyor ar <lirler. Yeni kabine müsteşarlarla birlik- gemisi milhim hasara uğramıştır. Ha- ruz ettikleri kafile halindeki vapur-
\ ~Itri, Çelik klı: berhava ed.ılen_ t_aş Londra, 21 (Radyo) - İngiltere Telgraf gazete inin Berliıı muha- te 21 zevattan ibarettir. On iki nazl!', va muharebesi esna!ında bir düşman !ardan ikisi hafif surette hasara uğ-
~t\ Uıınan h ~ımendifer koprusil • hükQnıetlerl, pek yakmda müşterek birine göre Alman hükumet merkezi Daladiye kabinesinde nezaret almış tayyuresi düşilrülmüşttlr. Alman ht1- ramıştır. Bunlardan Tivinta vapuru 
lo~ ~-'~den ~sa ına başlıca ehemmi-, posta pulları bastırmağa karar ver - diplomatik mahfilİeri Almanya Sov. olanlardandır. va kuvvPtleri bir tayyare hariç olmak 1267 tonluktur. üzerine bir bomba 
ltl\l~ı.,:ııe, bu tu hıı:unakaJe yolların~n 1 mlşlerdlr. yetler birliği ve italyanın yeni Avru- Londra, 21 (Radyo) - Yeni Fran- Uzere üslerine dönmüştür. diltınüştilr. Diğeri 1699 tonluk Utkll· 
it ...,~~· a rıb!n crasında gos- . Ü · · 
~ile ı fevkallld 11 panın kuruluşu bahsinde yakında müş- K d b f d" • d pan vapurudur. zerıne hır yangın 

ltıı.al'ı! takılınışt ey ceEaret ve hare- F. ı... d. terek bir beyanname neşredecekleri uşa ası e e ıyesın f n: bombası düşmüştür. 720 tonluk Toro 
~,t :~ın kazaııdıı: b ü'~a9~, ,~ranıız )Il an Jya fikrindedir. Bir çatı altında olmak üzere 6 kasap ve 6 sebze dükkanı inşası açık Eliza vapuruna da bir bomba düşmüş, 
Ilı'\ hıYet karşıs'il d u arıkuıade mu k b• • Bu beyannameye göre yeni Avrupa- eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 84112 lira 86 kuruştur. Mu- vapur batmağa başlamıı, mürettebatı 
'~ Undan son:nk!ahsanki . 1'.1hestol- a Jnesı nın kuruluşu bu üç devletin idaresi al- vakkat teminat akçesi 259 liradır. Bu işe ait şartname pilin ve sair evrak sandallara binerek vapuru terketm!ş-

lı.' ez h 1 a areketını es:ıp . . . 1 . H · 
·ı~i" a e gel · t' .. b Du"n 1•5t·fa ett•ı tınd11 cere;·an edecektir. belediye muhaoebesincı tl!r. Parasız ahnabılır. haw 10 nısan 940 tir. ticumü yapan Alman tayyarela. 

1· ~ iti · mış 1
• Yuzlıaşı ne u · h d 1 k T ı· 1 i 1 d b' 1 · dil 1 b" k Al ·ı ı. nın öldU k 1 _ St kh 1 21 (R d ) Fi IA d teşkil edileceg· i belli deg· ildr Çar•amba günU belediye encümenı uz urun a y:ıpı aca tır. a ıp er n r n en ır ıı şUrü müş, ır aç -<... ~lianı rme te o dugu say1- o o m, a yo - n n- an . ' . . . . . . . . _ ık! 

,,, •· arı, ne d h . h"l' d' ltab' . h k 1 ti! v r •taraşa! l\Iannerhayrn daı'ma or- 2490 sayılı kanunun 2 ıncı maddesındekı vesaıl<ı hamı! bulunmaları lazım- man tayyaresinin de ha~ara Uirad a • "Ilı!' e ne rın iki sa ı ıne ıya ınesı, ıı a ~am s asını e - " • , I , . 
li<ı;ye müdahale edı~ kuv-lmittlr. Yeni kabinen!n, kimin ı:ara!ın- dunun baıında kalacaktır. dır. rı teap.t edilmlıtlr. 
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~lzmir levazım Amirliği ilanları~ 
!.....-....--·········· ................ ·······~········ ................... . . ····· .... _____ ı 

lzmir levazım amirli(Ji ntı1ı alma kcmıisyommdan: 
Maniga askeri hastahanesi için alınacnk olan birinci sınıf iki hemo:ire

nin maaşlarının kırkar ve ikinci sınıf iki h~:nş!r~nin otuzar bir hasta ba
kıcı ile çamaşırcının yirmi beşer berberin kırk l>eş ve bağçıvanın kırk li
ra olduğu tashihan ilan olunur. - ~----------.~~------------1 zm ir leı·azını amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Ç .. nnkkale :\füstahkcr.ı me•ki bidiklcri için iki aded çimento de
po mşnsı kapalı zarfla yaptırılacaktır. Ht!r iki deponun K. be
deli (19735) Ura yirmi sekiz kuruş bit;ilmiştir. 

2 ~ İhalesi 4 nisan 940 tarih perı:eml.ıe günü saat 11 de Çanakkale 
milstahkem mevki satın alm~ komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1480 lira 
on lıeş kuruş ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesaik ile birlikte komisyona milracaat etmeleri. 

19 22 26 31 

l_D_E_VLE! D~!!IRYOLLARINDAN 
Kiralık barrtka 

D.D. 1"o17arı '? 1r.c·i isletme l\"Mıı."st1,.•n1ıııda11: 

1 

İdaremize ait Al~uncı.ık otobos durağında 15. harita ve 107. kapu No.lu 
Baraka açık nrtırmn ı-uretile iıç SE-ne nıt!tldetle kiraya verilecektir. İhalesi 
29-3-940 günü ~aat 16. da Alsancakta işletme binasında komisyonumuz
ca yapıl1tcsıktır. 

Üç senelik muhammen kirası ~40 füa olur isteklilerin 18. liralık :\1. te
minat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyonumuza gelmelerilazım
dır. ıartname;;i i~letme kaleminde y.örülehilir. 12. 15. 19. 22 t84~) 

lzmir Turi5tik volJarı Mıntaka mü-.,, 
düı·)i. ~ünden: 

1 - Karşıyaka 1\Iitatpaşa ccıdde~inde 126 sayılı ~cep Uncu oğluna 
ait evin hedmi ve taşından maada malzemesi mUşteri}·e ait ol
mnk üzere 190 faa 25 kuruş muhammen bedel mukabilinde ar

tırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Müzayede 28-3-940 perşembe günü saat on birde villyet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
S - İstekliler müzayede bedelinden başka ihale bedelinin yüzde on 

beş nisbetinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. 
Şartnameyi görmek istiyenler İzmir turlstik yolları mıntaka müdür-

lilğüne mCracaat edebilirler. 842 

Ka ŞP'T~ka klübünden: . 
Kulübümüz nizamnamesinin 5 inci maddesine tevfikan 7 nısan 940 ta

rihine rastlıyan pazar günü saat 10 da heyeti umumiye içtimaı aku;dile: 
ceğinden kulObilınüzde mukayyet azaların ayni gün ve saatte teşrıflerı 
rica olunur. 

Ruznam~i müzak~rat 
ı - 939 senesi muhasebesinin tetkiki ve idare heyetinin ibrası. 
2 - Yeni idare heyeti azalariyle mürakip1erin intihabı. 
3 - Kulübü alakadar eden mesailin müzakeresi. 977 

lzmir tenis l<u_übünden 
TenisJmlübünUn adt umumi he~etf Sl mart 940 pazar saat 11 de atideki 

hususları müzakere için kulüp binasında toplanacaktır. 
ı _ İdare heyeti raporunun kıraat ve tasvibi ve idare heyetinin ib-

rası. 

2 - 939-940 hesaplarının müzakere ve tasvibi 
3 - 940-941 bildcesinin müzakere ve tas• ibi, 
4 _ Yeni idare heyeti azaları ile murakiplerin intihabı. 
5 - Kulübün vazlyeti. 986 

Kemalpaşa belediyesinden . . 
ı _ Kemalpaşa hükumet binası karşısındakı parkta yapılacak gazı-

no binası açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 _ Keşif bedeli 4093 lira 67 kuruş muvakkat teminat 308 liradır. 
s _ Keşif kroki ve şartnameler Kemalpaşa belediye muhasebeainde 

görülebilir. • . 
4 _ Taliplerin bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduguna daır 

vesika ibraz etmeleri lazımdır. . 

5 _ Eksiltmeye işt!rak için 2490 sayılı kanununda yazılı vesaiki ha
mil olarak ihale günü olan 8-4-940 saat 15 de belediye encümeni-
ne milracaatlan ilin olunur. 22 26 30 3 980 

Germenci~,. b~ .. edivesinde. : 
Kasabamız elektirik tesisatının motör, d!namo, tel vesair ~f errüatı

nın keşifnnmc ve fenni şartnameleri mucibince 45 gün müddetle pazarlıia 

konmuştur. · t 1 .... 2 1. 
ı _ Keşif bedr.Ji 20,701 bt!çuk lira olup muvakkat temınn oo ıra 

61 kuruştur. . . . 
2 _ Kesif ve fenni şartnameleri 5 lira mukabıhnde Germencık bele-

d!)~Sinden alınır ve verilecek adreslere gönderilir. . . 
a _ Paznrlığa bırakılan elektirik tesisatı malzemelerinden bır kısmı

na talip olanların teklifleri de ayrıca tetkik olunur. 
" 4 _ !hale 24 nigan 940 çarşamba gilnil saat 16 da Germencik beledi-

yesinde yapılacaktır. 16 22 29 6 878 

M. f. ~ V. D_ lz leı;:ızım satına!-
an: 

ı - Tahmin edilen bedeli c93854> lira c64> kuruş olan 963600 ~ilo 
ekmeğin SNisan/940 tarihine rastlıyan perşembe &'Ünü saat 11 
de kapRlı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı c5942> ı:ra c73> kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan c470> kuruş bedel mukabillnde alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edf' -
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpa~ada bulunan komisyon başka::ı
hğına makbu zmukabilinde verme'ieri. 17 22 27 2 883yl 954 

Mersinli l'i.aanlı ~, 
den: 

.. mu ürlüğün· 

ı - Fidanlık ihtiy:ıcı için 1!-'fı3 ı:ra becJeH m:Jhammenli 10 Sm. kut.
runda 300 metre boru rıc;ık t:ksiltme suri!tıle mübayaa edilecektir. 

2 - Eksa:me 2l=i-3-940 ıwr~f.lınh .. günü salöt 15.SO da fidanlıkta teşe~· 
kül edecek konusyonda huzurunda !'n111la•!aktır. 

s - Talıpler 10:~ lira muvakkat tcrni?Aat mıı~ aandıj'llla yatırarak m8k.
bw:u.aun komisyona itı·aı.•:dE.c kl~ri .illn oluuuı·. l!.!. l 7. 22. 2C (82~) 

<ANADOLU) 

a 
SPERCO VAPUR 

ACENTASI 

22 Mart 1940 C~ ı?t!!"' 

i)et1'1 
V. ı. f~enri Van !iC" 

A:MER!K.AN E..'!.PORT LL~iŞ f: 
.. ·EVYO.K 

Mot ilyeciıih.-te en :ııuşk lpes"nd möşterilerı nı memnun etmeği pren
sip ittih~ z edt.: u 've b•ıııun la ütihar duyan müe scsemiz bu defa !zmirde 
nok:;an ol:rn l'n zen crin \:.:! en son modny, muvafık tü! ve envai perde -
lerle \'e on lnı a uygu n modern n ık a!Uşlı kornişlerimizi İkinci Bey .cı • 
sokuğ-ıııdaki nwsheriınizd~ bu undmınaktayız. Perde ve kurniş alacak 
muhterem müşterilem:zp m•ıP,uzanmrn uğraınndan almamnlnrmı tav
:;iyc ederiz. 

.DRI A TIKA ~OVYET A ANONlMA 
DJ NAVİCAZYONE 

ADRIA'fiCA 
AlJRİATlCA S. A. N. 

Fe<le l"ico vapuru ~5-26 mart tnri 
1 

hinde Ceıwva w. Rfviera limanlnl'ltı..ı. 
hareket erlecektii'. 

~--------------~ 
N D V - Y O R K lÇ1N 

- -ooooo ; )fartt' 
.:F.XPLORF .. R... vap. 
bckk ·~ o . p1.-
cEXCHANG E> vapuru Mart so 
rında lıekleniyoı·. 

Haraccz l" ar CS!er fltlüeSSeSeSl Adice vapuru 25-2fi mart tarihinde 
• beklcnmc!üe olup C~rıova ve Riviera 

D. T. R T. - BUDAPEST 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ limanlannn hareket ede~kti~ BGDı PE::)TE 1Ç1X tıel' 
cKASSA> 1\Iot. 23 Martta 

Çamaltı Tuzla müdiirlüğündıcn: 
16, 20, 20, ve 22 mart 940 tarihlerinde Yeni Asır ve 17, 21 mart 940 

tarihlerinde Anadolu gazetelerinde intişar eden taş ihalesinin 312 metre 
mikabı 23-3--040 cumartesi günü saat onda ve 520 metre mikabıııın da ta
tile rağmen ayni gtin saat on dörtte yapılacağı tavzihen ilfın olunur. 982 

lstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletme
leri umum müdürlüğü den: 

Takriben 68270 kilo tel, çıplak kabio, lama. çulıuk vesaire gibi bakır 
malzeme mübayaa edilecektir. 

Teklifler 2-nuıyıs- 940 perşembe günü akşamına kadar levazım daire
mize te\'<li edilecektir. 

~tuvakkat t eminat maktu&n 5000 lir' dır. 
Şartnameler idarenin )e\'azım müdürlüğünde parasız o1erak tevdi 

edilmektedir. l ·t ek.:lerin şaıtnamc almak üzere lcvazı mmüdürlüğün
de komisyon katipliğine müracaat etmeleri. 20 22 921 12084 

~~~~~~~~~J?n"P---~~~~~~~~ 

r;; '"'· .. ~ __._.,. a 

F~[M]~ıJa 
l\~ < kine · i a m l :- 11 _ ;ı:, s: 

lşi gününde tes'im e.tmeği pre:1S;p ed:n~n ve bu· 
nunla ift:har eden bir .ınüessesedi r 

' Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 

at ası 
KURULUŞ TRIIII ısss 

Sermayesi 100,00,000 Türk !ırası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai 1·e Tioo.ri ller Nevi Barıka Muameleleri 

Para IJırın..ıı ..:uıı.:'" _ •"""' . a .. ·"''"'"•J<;. \ ~.ıt: ... <;.h. 
Zfraat bankasında kurııbı.ra ve ihL r::;ız tas<.rruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunaıılara senedi:! dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
planagöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık ·1,000 lira 
4 c. 500 c 2,000 c 
4 c 250 c ı.ooo c 

40 " 100 c 4,00ı.) c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 < 20 ~ 3,200 c 
DiKKAT: He~aplarındaki p~:rnlnr bir sene içinde elli liradan aşağı 

Citta D. Bari mo,firü 2G-3-~ 10 tari
hinde gelerek istanbul Pire Napoli, 
Cenonıya hnreket edecektir. 
Z&r.ı motörfi 3~-1-940 tar!hinde gele

rek ertesi günü saat 5 e doğru Pire 
Brindisi Zara, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limanlnrına hareket edecektir. 

Citta Di Bari motörü 9-4-940 tari -
hinde gelerek İstanbul Pire, Napoli, 
Ceno\'aya hareket edecektir. 

Not - · BUtiin bu vııpuT'1 &l" Tri7e~. 
te vey~ Cenovada şimalt ve cenubt 
Amrri;cll limanlprma hareke+- erien 
!ta'h anonim s~yriseiain şirket ;nhı 
\"~ Am•'rika ve Hinıfü.~ana barPket 
eden LI CYD TRlYESTİNO anonim 
•cyricı..fair şi:!- eti vap.ırlnrı:ıa teı.a. 
dilf ecterlcr. 

leni yor. . Bil' 
Servie<! :\Iaritime Roumaın -

c arest . ıılJl'I 
Köstence Galas ve Duna ııın• 
için ~~d• 
cCAVARNA> mot. 5 
beklen iyor. 

dp.A~t 
ATİD XAVİGATİON C01u 

HAİFA g,id 
Beyrut, Haifa, 'fcl A·:iv, Port 

ve 1skenderiye için. ")'0r. 
Atid vapuru ~8 ~fartt .. bekleJlı 

-=*=- , ... 
Vapurların f!:m ve tarih!atl 

kınd:ı h iç oır ts;ahhOd alın~" • 
Tl::.U:fONı 2007 -2~ 

Ulzvier ıJe şiirekaJL 
Limttcd 

NEERLA~DAİSE ROYALE KUM - VAPUR ACENT~I 
PANYASI Atntflrk caddesi Rees blnall 

Mars vapuru !;!~-~-040 tarihbıd~ 'f PL 244,, fflf 
I.ıonclr:i ve Liv,.rpo! hatları 1, beklenmekte olup Anvers ve Hollanda pivasnn ı:ı ihtiyacın ort> vapıır 

1 ·manlıırınn hcrel:et edecektir. mız ı;der yaı,acaklardır. -Achilles vapuru 10-4•940 tarihinde Eksı· r Sa hap . 
beklennıc>kte olup Anvers ve Hollanda ~ 

'imanıarına hareket edecektir. B,.,s,ır rremelerirıi ~· 
SERvtcE ::\IAR1T1ME ROU:\tA!N -:/erir. Kuvveti, erke 
Sucea,·a vapuru 6-4-940 tarih!nd<' ı · .>ı:,. • • • 1 ftırtf 

ı.relerek Malta Marsilya ve Cenova li-
manlarına hareket edecektir. 

*k~ 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı,iyle nav1un 

\'e hareket tarihlerinin kat'T ulmadı
~mı \'e bunların hiç bir ihbara lüzum 
olmak~ıı.ın deği~ebilir olduğunu "'g 
mesuiiıet terettüp etmiyeceğini muh 
rerem yükleyicilerin kayıd ve ;~!\r1't 

etmelım rica olunur. 
Dah:ı fazla tafsilat için Cum:-.ııti 

yet caddesinde f'RA TELLİ EPERCO 
VllPUr acentesine l'!:Uracaat Pd!hnesi. 

• 'lELEFON: 2004 • 2005 

ZAYi 
hmir<len aldığm No. 1362 sicilde 

kil) Hilı ehliyeti zayi ettim. Yen isini 
çıkaracağmıdaıı e kisinin hi.ikmü yok
tur. 

Nuri Eğriboz 
Çarnaltı 

ZAYi 
Bergamanın Sinde! köyilne ait 

muhtarlık resmi mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan tderim. 

Bargama kazası Sinde! köyü 
muhtarı 

Mehmed Şen 

f zmfr rıcı1i;1e il~inci hı•lrnk hakimli
ğindrm: 

~:. 1~f1nnvtf1"' 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
1 ir · nci sınıf dahili has· 

talık 1ar mütehassısı 
lzmlr Rı>ylersokak No. 81 
Telefon No. 3288 

fbar•• Hastalarını sahahtan it 11 
vo gece vakti kabul ve ınu•Y' 
eder. 

düşmiyenıcre ikrnmiye çıktığı tahdirclc ~üze.le yirmi faz asiyle verilecek
tir. Kur'alar senede dort defa, 1 ey il, 1 bıri>ıci k;; lUn, 1 mart, ve 1ha4 

ziran tarihlerinde çekilecel.t"r. l İzminlc oturm. ü!ü Hacı İsmail kız 
arı : aciye ve Vesile vekiller! avu!~:ıt 

~:~~..._..._._ ... ....,, ... --u~ O"'ımm N'uri Perçin tarafrn<l:m h

- mirde Salaf.eddim J-lu r.ıah lll.cs:nde 

__ Tan.a~-lık c:ıdd .... sinde 36-40 numaralı 

~ - ıı·d
Mantoluk, ronluk, erkek •e 

UCJ\ -------
- Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nev! Kabot Bezi imal eylemekte - olup malları Avrupan:n ayni tip mensucatına faiktir. 

= T e efor. Noıı 2211 ve 3067 -
~ T el{!raf adresi: 83vra1< 'z~ir 
-- -

MÜ (:EL L J T 

Ali lZ 
• 

17.mir: Yeni Kavaflar Çc.rşısı ı.'Jo. J i 
Her türlü cild, güzel, aa~lam l.tU"ak ve ıııuı'at icaplanr.a 

2öre }'at>ılır. 
Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ?e dosyalan 

an .. c:ak mücellit J.ıl RİZA mressesesın<le yapılmaktadır 
Sioariş fü:eri l~ lüks albümler yapılır. 

Mü~eses .. ,..İn siarı Pa.1c1 "lllık ~ti7•lJik VP sürattır. 

__ evde oturan hacı ism:ıil oğlu .Muı:tafa 

karısı Gülsüm Latife aleyhine açılan 
talakın subutu davasına miltednir teb
ligat ilanen icra edildiği halde muay
yen muhakeme gilnüncle mliddeialey
ha Gülsüm Latife gelmediğinden aley
hinde gıyap kararı ittihaz ve karar 
sureli mahkeme d:vanhanesiııe talik 
.edilerek muhakemesi 2-4-940 salı gU
nüne bırakılmış olduğundan müddeia--- 'eyha Gülsüm Latifenin muayyen mu-

- hnkemc günilnde muhakemede asale-
- en veya vekaleten hanr bulunma~ı ak-

i takdırde bu husustar. dolayı muhn
keme celselerine kabul ed:I:rıiyerek gı
yabında devam etlileceği husu-==u teb 
1 iğ makamına kaim olmak 6zere H. U. 
M. K. ııun teblig:ıt faslına tevfikan 
keyfiyet il!'ın olunur. 

mu~ammalan 

RAYLAR ı,tt' 
için palto, perdeıü ye i1i e1

1 
tt 

ve bayanlar kin aibr manto" 

iBR4HiM 
'ARAKAŞTfl 

Bulunun.o 
ODUNPA7.ARI No. 11~ 

faz~, temiz, ucllı 

Iliiç 
Her türlü tuvalet 

eşitleri 

l-Iaı~di Nüzhet - Diş tabibi 1 
Cevat Dağ:ı il Çançar . 

Haatalarını h~ .. gün ubııhtan 1 s hh t neS' 

, 

ak~ama kadar ı Jnciht!yler aoka. l a ecza )ti' 

iında 6G r.umr.nlı muayenehane· Br.şdurak DOyUk Salepçioi'lll 

-ı.•i•n._,,clıneo-.k•a•b•u.-.1 .. r.d
111
e .... r •.• T .. e .. t.ef•o•n•:-3055 a lrnı şuanda 

----~---------~~-... ... ----.... ~ 


