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Fransız Kabinesi Moro" lngiliz tayyareleri 
Dün Parlamentoya giderek beyannamesini okudu 

Ankaradan şehrimize 
geliyor· Alman tayyarelerine nisbetle 

çok mütef evvik bir haldedir _F ransanın yegcine azmi, 
mutlaka uz f f e olmaktır 

Ankara, 22 (Telefonla) - Baş 

vekil Dr. Refik Saydam bugün pa
sif korunma mütehassısı amiral 

Moro'yu kabul etmiş kendisiyle bir 
saat kadar görüşmüştür. 

Amiral Moro, bu akşamki eks -
presle l zmire hareket etmiştir . I 
lzmirde bir hııLta kalarak tetkik -

!er yapacak, oradan da Istanbula 1 

zeçecek ve bu şehrin de pasif mil-Po} Reyno, ~z bir ekseriyetle itimat rej i aımışsa a dafaa vaziyetlnı tetkik ettikten son. 

i!~tidar mevkiinde kalmağa karar Vef i ra tekrar Ankaraya d""necektir. 

Yeni kabinenin hu '.lsiyetlerlnd 0 nl Almanlar 
·kezi Avrupa 
ve A!manva 

bir de sekiz azadan mürekkep bı,. , , 
harp idare komitesı teşekku1 etmi~ Polonyada ımha sıyase· 
olmasıdır. Bu sekiz aza arası..., da f ne devam ediyorlar 
başvekil ve hariciye nazırı Pol Rey- B 1 d "" (R ~ ) _ Crlol ha _ 

h b. '!!' "d f e gra , """ &.LYO en no, ar ıye ve mı ı mı.. a aa nıı zın ~ .. 
D 1 d. b k'I ... ı· Şota lberlere gere, A ·nanlar Polonyalıları , °'?:-·,;,-_..;,.....,_..,.. .... _..._~ a a ıye aşve ı mua.ın n k . 

1 
d 

' ağır hizmetlerde istihdam ma sadıy e 
vaı ır. Al . 1 . ke b l 1 lngili- tayyareleri p 1 Re h"kü t" 1- t man:•a ıç erme sev aş amış ar -

1 
. . . _ 

o yn~ u me 1
• par amen ° dır. Her gtin en az beş yilz Polonyalı Londra, 22 (Radyo) - ngılız ha-ıtopları ımalatı tam faeliyet!e nrtırıl-

1'uzuruna ogleden sonra çıkmıştır. . . . . va nezareti, bütün aYcı tayyı:re;er:ni . . . 
H .. kfi t' b annamesini parıa trenlere bındırılmekteJ1r. . 

1 
.. . . mıştır. Bu toplarla teçhız edılen tana,.. 

u me ın ey • k 'd 120 b'n diaer bir mın- mıtra yozlerden başka hafıf topı.ı.rla . . . . . . . 
mentoda başvekil Pol Reyno; ayan · ara ovı en . 1 

• 
0 da teçhiz etmektedir. Bu hususta beya- -elerın faık.ı·.,tı, a\·cı tayyarelerımızın 

k. · . ş t k takadan da 20 bın Polonyalı Almanya- . . .. . . . . 
d& da başve ıl mu avını O an o U - • • • natta buh-ıan hava ınüs:eşarı: şımdıye kadar du~ürdüıderı A! nan 

1 m 1 d yr. sevk cdılmıştır. _ . . , 
uş ar ır. MemleKetımızde hafif tayyr.re tayyarelerinden çok iyi an:l~ .. mıştır. 
Kı•a ve fakat veciz ">1an beyanna- ıı 

N. Menemenci

oğlu Jzmirde 
Hariciye Vekiileti umumi katibi 

büyük elçi B. Numan Menelllencioğlu 

vam 

Millet 

kamarasında 

ec isinde 

Y ~ni ıis•no. lngi'iz tah telhahirlerinden biri Ankaradan şehrim:ze gelmiştir. Maliye Vekili Fuad Ağı·alı Rana Tarhan 
L~n~ı:a, 22 (Radyo) - Amiral-js;ne ihtarda ?uıunmuş, m?re~ebatın Dün refakatinde Tilr.k i.~e. Cumhur~- .Ankara,. 2_2 (Te:rfonla) - Büy~k kikini istemiştir. 

!ık bıldır.yor: 1 şandallara bınmesini bek.em:ş. mtl- yet merkez bankası muı.lunl B. )fazıf .Mıllet !lfeclı,; tu:::Jıı-\Lzhar G~rmenın I Müstakil grup rei•i stabul mebusu 
Bir lngiliz tahtelbah:n, jotlanıl teakiben torpil salmıstır. Sahil y!l - olduğu halde vilayette valiyi, belediye riyasetinde toplanmıştır. Oels0 nçılın-'Ali Rana Tarhan, böyle bir lavihanııı 

sahilin:n sekiz mil açığında beş bin kın olduğundan, mürettabat Dani - de belediye reisini ziyaret etmiştir. ca kil~sUye gelen Maliye Vekili Bay muhtelit encümende tetkiki ~uvafık 
tonluk Hedenhay ismindeki Alman markaya iltica eylemiştir. Alman va- B. Numan Menemencioğlu, lzm:rde Fuad Ağrah, bazı vergi resimlerine olamıyacağını beyan ile alakadar eh
vapurunu torpili e miş ve batırm,~tır. 1 purunun mak 'nMi, tahtelbahir tara bir hafta kalarak istirahat etmek için zam icra"ı hakkındaki ka~ııtliiyihası- cUmenlerde ayn ayrı tetkiki lazım gel-

lngiliz tahtelbahiri, Alman gemi- fından esir alınmıştır. gelmiştir. nm muhtelit komisyon tarafından tet-, -De.amı 3 ncü .,,hifede _ 

\ 



Yakın Şark ve it lyan görü ·i 1 
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c llısı in iş 
ita/ya, silahı eli.nd.. nöbet bekliyormuş!? 
Bir 1'11acar gazetesi d~ haberlerin birioi

rin.ı nak ettiğini yazıyor 

(ANADOLU) 

• um urıyetın ayın-

dıra getırdı~i eseri r 

23 MA.ıtT 1940 CUMAıtTl!.SI 

(~ADYO] 
eu. ü:ıkü progratu 

Hırsızlık 

13,30 Progrnm ,.~ memleket gaat 
ayaı·ı, 13,llo Ajnrı.~ ve meteoroloji ha
berleri, lıl,50 Mtizik; Çalıınlıır Reşad 
Erer, Yecihı>, Kemal N. Seyhun. İl· 
zettin Ökte, 1 - Okuyan Radife Erteıı 

Zabıtaca tutuldular ı - Lemi • rnst şarkı: (a,zu1 gibi). 
Reşt.epelercle Ali oğlu Harnlt, Ah- 2 - S. Kaynak - Neve N çarkı: (Hic

met oğlu Muzaffer, Ali oğlu Yaşar ve :anin hatap oldu h), ıı - 1Lrıılıirn ıı· 
Bayındıf h1'kume! kodağı ve askerlik fubeaj blnalarının ıeıtıE!la!tfiıı Hasan oglu Haydar evlerde hırsızltk ga - ıtıahud şarkı: (!!abııh olsun], 2-:-: 

ve yeni ;,,,a edilmit olan Türk hava kurumu binasının açılma törenleri, yapmak suçundan yakalanmışlardır. Mustafa Çağlar 1 - Şevki - Kürdtlı 
dün B yındırda parlak §~kilde yapılmıthr. Merasimde Vali l!ııy Etem Bunlardan Mercan kızı Lütfiye, Meh- H. şarkı; (Sende aceb uşşaka eziyet 
Aykut, Bornova askerlik dairesi reisi, Türk hava kurumu lzmir tubeai med oğlu İzzet, Hüseyin kızı Hatice, mi çoğaldı)• 2 - Cemil - Hicazkar şar-

Yalrın f&-k m"nım, "'ağı yukarı büHln d nya matbua nda YI! raıi- müdürü Bay Şevki Demi•, Bayındır bel~diye ve Parti başkanı ile Da - Mehmed oğlu Hasan, İbiş oğlu Meh, kı: (Lliyık mı !aha), 3 - Hüzzanl 
yoların.ı 111' •ık ıttev~ullbaliis olmak tadır. Ti'•kifei!in harici aiyaaeıte ymdır, Tire, ödı.miı hat•a kurumu başkanları bulunmuılardır. mecl, 100 yaşında IUehmed, Hüseyin tUrkti: (Sana tl ;raptırayım Naciyem 
bllhasaa p;ı.ktlardan mülhem olan hattı hareketinin aaraha!ına Evv~ll hükumet kon ğı bin&ıının temelatma tö•eni yapılmıt, Vali bir oğlu Mestan, Mchmed oğlu Şerif ve aman}. 4 - Arif bey - hüzzam şarkı: 
.. imen, e.:nebi eıızeteler, bu mevzuu ya akıllarının erebildiği kadar, 1' nutuk aÖylİyerek !emele llk harcı koymuştu•. Mi"teakiben ukerlik •u- Salih oğlu Hüseyinin evlerinden el- (bahar geldi benim evde durulJ113Z), 
yahud d4 canlarının İ• ediii şekilde mütalea tmektedirler. Her Türk besi binasının temeli atılınıf, burada da vali ve Bornova ılskerlllt dal. bise tavuk bakır kazan vesaire çal- 5 - Udl Ahr,ıed -I<ıircıgar şarkı: (B& 

vatanda§ınııı. önünü ve ilerisini garen aydm klsına ve §UUıuna gü- resi ,.eisi taraflarından nutuklar aöy lenmiştir. dıkl~rı tesblt edilmiştir. Suçlulardan ni_ biga~e mi sandın). 14,30 Jlfijzik! 
venerek, •u yazılardan iki tan'>llinl C"Vap verrıeden aynen ılötunları- Tür!.. Have. kurumu b:nasınm açılma töreninde Vali, Bayındırlıların ikisi on dört yaşlarındadır. Rıyasetı cumhur bandosu (şef: iJısaı 
mıza ır•çiri)oruz. hav .. lturumuna yardımlarını tebarüz ettirmit, haTa kuru"1una .. ye ya- Künçer) 1 - Sou•a: marş, 2 - Foll 

Torinoda çıkan eli faglio• a 'ın- zasına doğru yürümek ve d;ğer bazı zılmalar.,11 b !ka tavsiye etmi§tir. Kordela keaildil.len sonra içeriye gi- J =o-- tenelle: Çingene kızı (vals), 3 _ Ru5· 
Aaki ltalyen g~zeteslnde (Şarkın es- kim•P'~re göre de, ya Hindistan veya r.lmit, davetli!ere ... ulıtet:f meyv er iknm edilmittll. Bir çok halk ve zmİ,. balıkçılarının sini: Sevil berberi operetind.::n uver· 
ran) başlığı alhnda yazılıyor! Balkanlar üzerine vaki olacak bir k ylül .. r, hemen kuruma teberrUlere ba,laını,lard•r. Törene g,,l.,miyen t kk •• l • tür, 4 - Puccini: Ln Bohem operıı • 

BahaF mevs :nl y )·!aştıkça şimd;- Ru• - \lman stirprJzinl öı,lemek için varlıklı bazı köylUlerlmlz de haa!a olduklarmdan para göndermitlerdir. eşe ur erı sından fantezi, ı; - llf~yerbeer: l)ttl· 
lik me~hul giitUnen birçok şeyler!n yapacaklardır. . . . . 1 Bu Mrada tayyatekrimiz, kuaba üzerinde uçuılar yapmıatır. Su mahsulleri kanunu layihasının fal marşi. 15,15/15,3Q Müzik; karıfik 
tebellür edee ği tahmin ed:Jmrkte - Fakat bu te-f'•ırlerı" ıkı mesele ta- Vali, halk ile ihtiyaç ve dilekler; hakkında da bir hasbıhalde bulun B. Millet Meclisine verilmiş olması mUzik (Pi.) 18,00 program ve meınle· 
dlr. Aylardanberi birçok tahmin!er rafından lıtikümsUz bırılkılması la- m ~• lzmire dönmUtti'r. hasebiyle izmir balık91lar eemiyeti re- ket saat ayarı, 18,05 MUzik radyo csz 
ve kehanetler1 bghann ilk tinlerin- zımgelir: Bir:nclsi, İnJdliz - Fra:rn:ı.-\ 

00
_ isliğl, .Mtinakaliit Vekilimiz B. Ali Çe- orkestrası 18,40 Konuşma (yurd bll· 

dr •evkalide !Hlc!i;eler cereyan efo- Türk paktında. Ru•yaya karşı harp Aydın şatnpljOilU jB .. l kii.k .. ·t k ""kt 
1 

tlnkayaya Lir t~lgraf çekmiş, balıkçı - gisi ve sevgisi), 18,55 serbest sa!tt. 
celı;lni ileri slirmektedir. Acaba bu mevzuubahis olur~a Tilrkiyeı !n mtit ag atın. . Ul ı O aş lığımızın inkişafı ve balıkçıların ter- 19,10 memlrket saat ayarı, ajans vı 
k&hlnler gene mi aldanıyor!P.r? Yok- tefiklerle olan taahhtitlerincle ser - Altayla oynıy:ıcak 1 ıht yacı fihi için kanun Iiyihasına konulmuş meteoroloji hab~rlerl, 19,30 ı\Iüzik fw 
sa bu sefer haklımıdırlat? Mantıkm best kalaca~ı hak~ında lıi• ~üküm Aydın bolgesi şa mpiyonu, Ardın - Bağlara liizı'Tl olan kükürt ve göz- olan maddelerden dolayı izmir balık- sıl hey~ti, 20,10 Konuşma (Gtinün ıııııo 
bunlann altlanmııkt:ı olduğunu ka - vardır. Sanıy~n. bız~at İııgı;.ız ve s;ıor takımı bu 8kşlm ~~hritnize gele·ltnşı, bu yıl hilkumet tarafından ihti- çılarının ştikranını bildirmiştir. sele!erı), 20,25 Müzik, Çalanlar Ruf"n 
bul etmesi lazımdır. Çtinkli her lıan- Rran~ız m~tbuatı, bırçok ,uz.umlu CEk ve yarın öğleden sonra AJsancakjyaç nisbet:nde getirtilecek ve Keçibor- 11 Kam, Vecih!, Reşad Erer, Cevdet J'O' 
g bir askeri teşebbU•Ün esaslı Amllle- maduelerlnı Balkanlardan te!'1ın e - sahasında Altayla bir maç yapacak - ıu ktikürt fabr ikası da ayrıca stok kil- Yanuın zan, 1- okuyan Müzeyyen Sena.r ı--
rlnden biri bunun ani olmasıdır. Hal- den Almanvapın bu hıtvaJl.'e b!r cep tır. kilrt:urini piyasada satacaktır HükO- 6 Şerif içli - hicaz şarkı; (Derdim/ ur.ı• 
b"ki ınuhariplerden birinin dtisma - he tee~~ ~ ctm 0 mektc ıüyfik menfa- 11 • • • _ • Hilal un fabr'kası bacasından sıe- mana dôktum), 2 _Şevki_ hıcaz şar-

1 d ,. ı d b · ·dd. ti ı ı · . •·t d metı ınızın aldıg' lıu t 0 Jb!r eayesınd~ ' 1 k . (F· , . 1 na laT ete ece .. ı ay ar an erı 1 •~ a er 0 acııgl'lı vaz1'.1""' 8 ır. • , rıyan kıvılcımlardan Hllil ınevklinde ı. ırakıııla zal1m), 3 - .... hıca 
edilirse bunun vukua gelmeme•i i~'n thle i~e biJtıln bu govlenil 0 nlerin si- Ambalaj eo.ıyası kUkürt ve göztaş ı fı ·atları normal G 1. 'k k - d C f '·! B T h lşarkı· (A•ık oldum • ) 4 _. 
başlıca bir sebep teşkil eder. Bina - nir harb;nin yeni bir .. tece!l i•i olduğu İ~t cııt ert,.~amı•ın .,1r,,•u.., 11 teşkil knlacok ve mil•tah,'I , mahsuliin mali- sinin bahço•lncle uılı duran çlırnn •r- Tak!inı, IJ _ H cı Ari! hey _ m~ha1" 

• • ·ı · e ıncı •o agın a n er op. u . a •

1 

· • yavrucugum 

enaleyh b!l7le bir lhtlm~I ytizde elli akla gel~ektetllr. • Iuttefıkler, ~af - eden ambalaj eşyı"ı rari9 olmak Hzere!yctit.ı ucuza temi ' edec !.•ir. !arını yakmış ve ayni yerile J.:teın uğ- Jer ~arkı: (İltimas etffıeye yare), 6-: 
bertaraf edilmiş demektir. Bununla kn;,yacl~kı petrol hnnas.na vak, ol:- ingiltere ve Fran.a ile bunların do- Hususi lıa<1 müesseseler de gene lu R. Tahsinln evinin Mça hl tutnş- / ::.I. Cc!P.ledtl:n Ps. - karcığar şıırkl· 
beraber sık sı'< mevzuubahis olan cak anı bir tas.ruz .korkusu ~le R~,- minvon ve nıüsteml~k~lerinrlen, man- bağların ilaçlanma•ında kullanıla n turmııştur. Yangın derhtıl ~öncltirUl - (Vnh ı:ıcyusu visalinJir), 7 - saJ 
Şark cephcsi!!den biz de bahsedelim yanın cenupta genı lerneK eve•ıre el !! ~e hlnıavel rl al ınılıı Lu: jnan m~m rtıuh ı .n mi ktarda bağ macunu getirt- müştUr. scrnalsi, 2 - okuyan J\lefharet Sai• 
Bu esrarenyiz cephe hakkında ıu- •ed çekmek istemekte V• avn; zaman · 1 .. • nak ı N. b (G~r· 

d Ş kt Akd . rt h ·a tt b leketlerdc ıı ithal ~ •unııcak ma !arın ·• ek uzeredırler. =il - ······ ışa urek şırkı: 
hariplerin tRvru hareketleri muhte - a a~I :n;z 

0 ~a şı ;. t 
1
; ,- üç ncü bir mtm!ekete ihracının m.n'i , Vilayet ti,.aat rn ; dürlüğü, bu ht>~us- mek ister da,ma), 2 - Ziya p~ş9 -

Ii!tfr.Almanlar bundan ya hiç veyn lur u arını1 soykeır1 : · suredıy e Ufa.- akk.ı ı dal<i Vekiller Hey ti kornı~ . ·ıt9. 'Tl!lteşebhisıcre lıer ttirlü kolaylığı Zahıtaria Nişaburek şarkJ: (Bin zebcn söylet" 
bitaraf V ebasJm matbuat!arın bu htt· ynn,ıı tıırzı ı~ e ı JZerın e Il lF j • . sin) 3 z· . J aar• 

. t ,,k , • b 1 kt d' şohrirniıd~ki tı.lak&darlara gelm ştır . ıtö termektedır. • - ıya paşa - Nışabııre > • 
susta verdikleri haberleri tek7.i}J i~in ıcra e m,- ı ~-ı'll ~ e~e e :r- Dolandırıcılık: ık•: (;\fo•ti naoım kim büyüttü) 4 _.. 
mevzuubahiJ. etmektedirler. İngiliz- !er. Aynı znın~ııaa Frans.~ ıı ~ lngıl ~ sında, hu·'urh1aki a<kerleri geri çek- eliği tnkd:rdc, Türklyeııln muharip Klilturparkta Saadeftin oglu En - Ali Rlfat _ Nişaburek farkı: {MeYlll' 
:er ve '!"ran>ızlar ise biliıkis bu cep- tere, Ru<ya .ıe olan munn•ebetlerı \'et, yeni tanıştığı Mehmed oQlu $eh - dip bir gülizara) 2115 M" ·k kMil~ 
hedl!n ıok bahsetm•kte ve hattfı gı.- h '1Ül tavt112~h ~tmemiş (Ar Jolu-- nı e. k :çin rr.ilza..: relPr başıanııştır. lıir devlet vaziyetine gireceğini, bi - ınuzla rrıkı irmf' hile ve de•!~e kul- ork st ( f N . ' ' . uzı l ...-

rlp •·e •ı·m,·dye karlor ,·, 1·tilmem;ş bir- "eçenlerde Bo·vek'limizln ·erdi\li Bu suret!e. Türk. Sovyet lıududund:ı l nar:ınleyh artık Boğlzlar lizerinde 1 k'Ş· ,.. •· .,. 143 1
. · · d 1 e ra şe : ecıp Aşkın), 111 • v - , ' • • • , • h ı·ı d - . . } k k k.l annrn . ez. Uzun ırasını o - Sehebe'c itayla · d 2 Tst!ı • şey, Veygand Te 'Vawelin hazırlık- nutuktan bu gazetenin haber} yok 11:« her hnn~i bır hacli•enın cı asın:ı < ı e lgı ıııb; ıare et etme mev ı n- 1 d m t ~ · · n serena ı, - !ot" 

l·ba) olan Tt'lı·kı·,·en'n seı·bes' bıra'Kı- meyclaı bırakılma a.k lrtcnmekt~d;r, clu bu!unncr.ğınd•n Mon rö muaherte anH;rd. ıs ır.hk.k lkoYsky: Serenad (Tal•), 3 - Buca .. 
lan, buralara gelen kıtaat vesair hak ı , · L • • f . 1 1 .1 F Ti k' " 1'e tn ı atına zabıtaca de - sf. ~irib·r· · { t 1 b. fg' 
kında izahat vermektedirler. İlk gö- lınca ani bir d<ıneklfk yıtpması (ı' " a- ı Buna mtişab h hııberlerı geçen hn t:ı "Ye nrrı tere - . ran•a ve tr ye v~m ediliyor. · 1 ının . pe~ a ozzaııın ır ıt• 
rUnUşte, demek oluyor ki mtittefik- dolu_ Hiişii ! ... Biz İtalnn d < ğiliz !) .da almış VP ,ku~ uculnrımıza bi!o1;r - ımı. ınfü.kl karRı ıklı yardım pakt•nın k'.sı) 4 - Louıs Ancel: KarmenÇ,~I 
!er, hi9bir şey gizlemiyorlar ve bi _ korku•iyle bu devlet'n tarzı ha•rke- miftik. Fakat, bu ş ıiaların .ıhhatı- tel:fi kahil olup olmadığının tetk'ki- Kız kaçırmaı (ı.spanyol .ent:rmezzosu), 5 - t 0 
naenaleyh hiçbir slirpriz hazırlamı- tini garanti nl~ıı:cln ouınndurmıığı is. nı teyit oclen başka b:r malOrnat nlı- ne ~iç. bir lüzum olmıyacağını beyan Bornov:ıda H~seyin Dünbelekçi - ~ıncke: l\tızahı marş, 6 - BeetJı0:, 
yorlar, halbuki Almanlar.. t~me1<tedırler. n:ger tarnftnn d~ tir- natnamı •:r. etmıştır. . . . .. . !er, evlenme. va~ıyle Hakkı kızı 16 ıskoçya havaları, 7 - Cııludi: RoJ!I d: 

Fakat biz ınegeleyi ariz ve amik lıir'.er'ıı kontrol e mek ve Atap ille- İngı!ir. hb,.·ciye nezaretinin orga.1 Sovyetlerın H.ndıstan uzerıne ya- ya~ında Hnbceyı kaçırmış ve zabı - 1 (keınan ve orkestra için) 8 - LeoP01 

tetkik edelim. Yakın Şarkta vukıı!i mihin demokr11t devletlerden birinin nı nlan Dai'y TelP"ranh ·~e. bunun ta- ' rncaklorı ınuhto"'lel bl: taarruz hak taca tutulmuştur. Yugoslavya incllerl (Yugoslavya b~ 
gı.lecek a•keri hareklit lng:ıtere , ntifuııunu cl:ğerind~n fazla !ı i ,.ct - mamiyle ahin: idclia etmektedir. kında ortaya çıkan şnyıalar tllna.e- Silalı tuımak: fantezi) 22 15 memleket santa ay8fl• 
Fransıı ve TUrkiyeyi doğruclnn doğ - meme•lni temin etmeğ~ çalışın~ kta - Aı•ni gat ·ı; İlu<lar n Karadeniz/ lıet Y

1
1
"k beyanatta buluna! .:'h. ııgtlı'.teb~~ Ço•akknpıda kapılar mevkiinde a)·ans h~ber;eri ziraat esh:ım _ taiı"i' 

• • · g ene urmayının en sa a ı.ve ;. 1r . . . . 
1 

' ' ) 

ruya al6kadar edecektir. Fakat dü- dırlar. sahi'inde mtıthiş bir faal'yetle ı•eni - siması ezcümle şun'llrı söyle!!tiştlr: !~rh2n Bılgılı ve T_'.'hsın Duyrr:az da, ı lit, kambiyo _ nukut borsası (fit•!' 
ne kadar bu il• devletin bu hnva!l - Bu son me. ele de ise gerek Par!s ve d bı·· çok mli•talıkem mevl-'ler yap . .. ıkı~c ' beyler sokaglnda lsmaıl Çı - 1.ı· ' en - · - · · B şarıa! r :•ıı strateJık bakımından • · . • 22,30 Konuşma (ecnebi dillerde • deki men!aa !eri vaz!h surette b'rbi- ger~k Londra nıU!'terh o!Pbilirler. ma uğraştıklarıııı bildirmekte velh. b' k t' kt . İ . narvg!unda birer bıcak, Tahır ogluı ııı!I' 
rinden ayn idi. Daha tloğrusu, Tlir - Çünkü arap aleminin de tlemokra•i- "'ovvetleriıı bu hazı•lık'arının bir' ,.ıç ; ıyme ı Y;li ~r. anı'y::· ngı- fırıncı llfehmed Büyükırmağın tize_ nız kı.a dalga postasiyle), 22,30 dıf 
klye, Fransa Te lng!Jterenin arasında !erle o kndar ~oıı ııörllle~ek hesabı ;aa;ruz gaye•ind.en ~·,·ac!e T~rkll>r ·1 ız. sra""17

1
·
1
ve. r H~end~ t rmaü~ - rinde toplu bir tabanca bulunmuş - zik: cazband (pl.) saat 23) e kıl •/ 

k b t 1 d .... b ... d.. ın• l 'h tmc··ni! • nrı, O\·ye erın ın ıs an - Z3 2• 
re a e m~zuu o uyor u. var "' ırını :geı ~ ercı e ' tara!ındAn yapılacak bir h3reket ha- zerine muhtemel blr taarruzlarını tur. yalnıt uzun dalga postnsly!e) ' 

Parls, LOndra hUkumetı aleyhine ·rnkah yoktur. Ve Akden'z,n öbllr kt- linde ~nfil avlanw~mak Jç'n yapıldı- nazarı itibara alarak her tlir _ Şemıiye yüzünden: 23.80 yarınki program ve kapanıŞ· 
olarak Tilrklyenfn ırenlşleme•lni ilti- vuında da bu m<do;PT.İn devleti oldu- ilını da ilave etmektedir. 

!il iht'vrti tedb'rleri almıı bulunmak- Atattirk caddesinde Resturan -o*n -
zam ediyot. Londra ise, Parisin aley- ğu hakkında gurur\-!! ilir .. ad. nla ' 1- y k k 1 . 1 d " 1 b H T k S d 
hine olarak TUrk!yeYiı b!lyUk t!lccari a ın •::.r nıese esı. ayn zaman a tadırlnr .•. ovyet erin böyle lr te•eb- Danılg barında gar~on üenü e , aruhanlı köyün e 

talya, elinde ilah nöllet ldemekte- avam ka~nra,ında da bahi9 m •zuu biise giri,meleri kend'leri için öyle İh•an ve ~lt:erci Mehrned Urgancı , 
imtlvıızlarla telkin ~tmeğe çalı•ıyor- d. (A d 1 N• .· b kı· 0 ac . . 1 d f . . ... . . k . d k pazar kuralacak 

n. ~ en erun satıcnl!'ı <>t ıyeye ve. · . . ·. . . . utıl d ı. k d • T" k. · ır. na o u - c~ı e 11 r a-ıolmuş, amele partısı mebus arın .n ecı bırmag,ubıvetlenetıce'enece tır şemsiye meselesinden kavga e ere u• 
.1di.. 1 b ·ık. I" ba?) Hendeı•on Bntyeki! ('.-0mberlavnden kı; bunun bır m1"lıne şımdıye kadar birbirini dövmüşlerdir. Mani.!a, (Hususi) _Vilayet ,,., 

n gı zaman •e, u~ ~ ı ı•yan e• en- f . . . . İ . . U'I"" 
1 ..,1• t' d k· h•k· , ti .• . Mı l .. ngı ız - Fram;ız - TUrk kal'şılıklı tarıh şahıd olmamıştır. ngıltere ıle ,.. k U U d mi meclisi klLrariyle Saruhaıllı 1' . ,,, 
er, .r ı ıs ın e ı ,. ımıye eı ın • acar ara gore .· 1 ' ocu 1 h n: t' 

yardım anlaşmasının l\Iontrö mua - Hındistan ar:ıgındaki ufak tefek ihti- ' ·'emerdü Etem kızı 80 d b. r .,e' tehlikede l!'Örmeğ~ Ve Tlirklerin Mı- t " ~ yaşında e it pazar .kurulmasına kara s·· 
sıra doğru inmelerlnden korkma~" Macar (l\1agyar. 'enızet) gazetesi hede 0 yle knbili telıf olup olmadığını, rn •ara rağ,,men böyle bir halin vukuu Rabla, çoct1k meselesinden Kerinı miştir. Öntiınüzdek! pazar gUnll, • 

ba•lıyan bı··~at İn"'ı·• •• ızler ollhustur de (Yakın şarkta gene birbirini nak- ya.ıl lüzumu halinde, TUrk hlikilıne- tarihinde ;:ıovyrt Rusya karşısında d U . t• 
, Lu • • 1 , .. Ç k .1 H 1, U 1 kızı ZO ya~ında Pakizeyi övm ştUr. ruhanlı pazarının kurulma tôreııı 7.eden haberler gelmeğc başladı) ser- tinin ngiliz harp gemi.erını a:ıa -

1 
üçyüz mı.yon int ı ve ın s litnanı 

Halbuki İngiliz ve Fransız menb~- levhası i!P. şunları yazıyor: kaleden geçire•ek Karadenize çıka - bir vücud gilıi şahlanmış bula - Her vakit demir dövmezmitl pılacaktır. f 
larmın verdikleri haberlere göre bu Yakın §arkta, siya•! hava elan ka rıp çıkaramıy<ıcağını ~ormuş~ur. rak ır. Netke itibariyle Sovyetlerin Karşıyakada 1672 inci sokakta Kt;ylti bundan çok memnundur· p• 
llç devlet buglln mtişterek hareket et palı ve bulanıktır. Gelen haberler Mebus Hendersonun bt> ~ıı~ı· .0 ce- Hiudistanı tehdid etmeler! ihtimali Tevfik Demlrdöğen, çocuk mesele -

1 
S tılı 

l b. h ld b k b. · d R · ğl F h .. d'. u zar açı r.ıa töreni bizzat vali · me~e hazırlanıyorlar. Ve bunu da birbirini nakzetmekted'r. Stampa'yn vap veren mti!teşar Butler, Uç taraf- gü 'lnç ır nya en aş ·a ır şey sın en amız o u a rıyı ovnı ş- • 
bazılanna gılre Rusyanın petrol hav- gole, Türkiye ile Sovyet Ruo:·p • .ra - lı yardım paktı ı.ıeriyet mevkline gir- değildir. tür. Türel tarafından yı;.pılacaktır. 
;;;j·---~;.;.--.*=~--~*i~i*~-:a----üıi~~ı:lll~~~~~~ ""!' __ .... ___ . dl. 

ı• .... ISLAM T ARIHI--ııiııııilııiU..._,__.. 

Hz. Muh mmed 
YAZ N: M. Ayhan..saı .... -

bı vermekllgl, :ıti;•e !ıid mülahazalar 800 k!ş!llk kafile: artık, m' stahnk lte~u!U Ekrem; bu gibi harekita 1 knbi!I değil, zengin uğuru gefsııııeP" 
dbllıyisiyle doğru jtÜr!'lUyc"'lu. oldug•ı cetayı bulmuş, ve Medine- muarız bulunuyordu. Fakat Melimetl ye, ııevçlerini kendi elleriyle bll tı~· 

1 
Hazteç re'.si rnUtemadiyen yalvıı- den şitnale giden yolu tutmuştu. ibnl MU:.lime ve arkadaşları ısrar ginlerln Zbvk ve hayvaııiyet 1• 

r'yordu. Netirede ResulU Ekrem; Onlar; başka yere gidemezlerdi. ediyorlardı. !arına uzatırlardı. bU rW 
- Lanet olsun -diye bağırdı- salı- Şam ve Kudüs havalisi anavatanları Resulü Ekrem; bu ısrar karşı•mda Mehmed ibnl Müslime ile E 

verin defolup ıritsinlcr... sayılırılı. Nit kinı beni Keyııukn; Su. onl rı, kendi iradelerine bıraktı Meh· ile de; ~ 9•• 
Eli kolu bağlı duran yahudi kafi- riyeye geçerek Earel'Lda yerleşti.. med ibni l\!Uslime; artık Hazret Pey. - Gidellın, kendisinden ödil~yeıl 1 

lesi 800 kişi icli. Yüzünü zırhlı efrad Bu suretle yahudiler; kUvv(:tli bir gamberin b'r tenkid ve itabına mn - rn istiyelim ... lslllmiyetten fil< od• 
-159 - 1 Abdullah; mllsltimandı. Fakut te•kil ediyordu. Her hafigi bir ku narhe yemiş ve Medine civarındnki ruz kalmıyacağını anladıktan sonra halimizden tazallilm eyJiyelıJ!I· l<'P' 

İltücihitler, nahiye kapılarını tut- mUnafıkın ta kendisi leli. Yahudiler, mandan bir hükUrndar, böyle bir bUyUk kııvvtelerinden ir kısmını yanına dört arkadaş daha aldı. Bun- rüşürken bir fır2'1hnı bularak 
mıttlardı, yahudiler; elleri yukarıda mUttefikleri olduğu için merhamet fırsatta, bu kııdar fpnalığı görülmilş kaybetmişlerdi. !ardan biri Ebu Naile idi. dlsini öldürelim. ıcııd'ş: 
bu kapıdan çıkıyor ve mticahidlere ve ıelaat dilenmeğe gelmişti. bir kafileyi derhal öldürmekte tered- Bu hadi- e, gerek beni Kurayza , Ka'b ~ehrin dıtında, yani gene ka- Diye dUşünmUşlerdi. Beş ıır c• it" 
tesllm oluyorlardı. -Ya Resu!Ullah -diyordu- onları~ dild bile göstremezdi. Halbuki Re - gerek e beni N zfr U?erinde çok fe- lelerle muhat olan yahudi semtinde Ki'bın oturduğu mahalle "arııı eıııljll 

Açlık, onları b'tirmı;t Arap knb!- idam edi'md rine mtisaade etmeyı- sulil Ekrem; na bir tesir yapmıştı. oturuyordu. , ce basmıt ve Yahudiler ııııhl.f 
lelerliide mevcud adete göre; esirle- ni7.. Bunlar, kitap ehlidirler. Belki _ s lıverin -dedi- fakat şu şartla: l\1ahud a!r Kfl'b; bilhassa bu va- Mehmed ibni llfilslime ve Ebu Na- üstüne karanlık çökmtiştil. 11ır f• 
rln .katledilmesinde hiçbir mahzur bir gUn olur da ls!Amiyeti kabul eder- Ar ı bu ha valide oturmıyacak - kadan sonra, artık garazkiirlılı;ıııı He; Gilzel blr pllin hazırlamışlardı. Sokaklar tenha idi. Nadire~,,0rd~; 
yoktu. Yani, esiri boğmak, kesmek, !er. !ar .. Derhal bu toprakları terkede- daha ileri götUrmUştU. BUtün ~·ah udi DUşUnUyorlardı ki; Kfı'b faizci b!r ki insanın geçip gittiği g~r!ll, ·p 9c• 
oka tutmak ve yakmak gibi ıeyler; Resulll Ekrem; ılmdi iki zıd fikir cı,kler. kabilelerini, isHlmiyet aleyhine va•t adamdı ve muhtelif şerait altında !k- ilk müracaatı Ebu Naıl Y 11

81 1ıi"' 
fena eayılacak bir hareket de~ildi. arasında bulunuyordu. Canlııı'lnı kurtarmış olan yahudi- mikyasta bir isyana teşvik etmege razatta bulunuyordu. Te be~ arkada 01 namına saı ~ti·· , 
Bu itibarla beni Keynuka efradı da Birisi !danı etmek, diğeri •erbest Jer, bUyC!t bir sevinç içinde: başlatnıştı. Bu lkrazata mukabil, bazen borç- rek h'.a'bdan yHdım !•tlyecebıt il''~ 
kendileri için b1Syle bir netice bekli- bmıkmak. - Hay ha;.· -derlll:r- burada dur- Ashaptan l'.!ehmed ibn!. llfUsli~e !un~~ kadın vey~ kı~:nı bir kaç ~e- Diğer ~?rt. arkadaş tenha rdı· f,:~J 
yorlardı. Serbest bırakmaklığın mahıUrları- mayıp derhal gitlccegiz. ve bazı arkadaştan; onu oldUr::ıege c., ıçın yataklık ısterlıgi de vakıdl., halle çekıımış ve oturmuşla 1B~~ • 

Tam bu •ırada Resu!U Ekremln ça nı dU,ilndilltü gibi, i,!ilm din!nin meı•- Artık mesele yoktu. Yahudiler, karıır vermişlerdi. Onun v;ı, ·dunu Yahudiler ara""tdn bunu kabul eden ~faile büytik bi itidal ;çiııd~it ,aP_. 
dırına bir fahıs girdi. B'ı t•hıs; Haz- ham et ve adaletini de dUşUnilyordu. ~İlilhlarından tecrid edilmişlerdi. .ortadan kaldırmaklığın, Medine ve !er pek çoktt Cnhır •et zamanındn şairin evine doğru yUri!dll. ır 
reç kabilesinin yanı beni Keynukan Ayn] zamanda btiyUk bir kabile reisi Yaınız; bazı eşyalnrını almalarına haval!~'nin asayişi, rahnt ve sUkOnu bu gibi haller '1k sık görU!Urdil. B:ı- he uyandırmam~k için 
lllllltieflklerlmn reli! Alıılııllahtı. bııllınan .Abdullaha d•ı·hal red aeva- ln\haadt elunn ıı~tıı. liin faidell olauiını dO~Uı' yorlardı. zı fakir zevçler; böyle ikrazat mıı - f.ını ı!a ıetklk edıycı·du. 
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Bri tanya

Pelemenl< 

Ticar~t mu:ıhedesi 

f ANADOLTJl SAHİFE f3J 

' FIKRA 1 

"~ndra, ~2 (Radyo) - Büyük Bri- T "t.r::!D 1. ,·, bugı·ı· n 1 u . ı·le 11~a ve Felemenk hükumetleri ara- ,l j 1, ~ j'1, ,') 
he a, harp zamanına mah~us olmak BAHRi SAVCI 

re bir ticaret muahedesi imzalan - • Fran•ız baıvekili Edvar Daladiye 
1 1tır. t k İ•tifa etti. Demokratik prensiplerin, 

~llıkür muahede ahkamına naıaran l 1" , a c a i· tan kafasını ve endiıelerini en iyi 
ll'tdcak ihtilatlar, Lahey ,-Lya Lon _ karıılıya.n •ağl11m temelleri üzerine 
~;. __ a le•ekkill edecek muhtelit ko • d•yanmıf siyı\Sİ organizasyonlara 
ı---ron tarafından hal olunacaktır. M • t S } l "} ~ h d R } b" k aahip rıemleket!erde bir kabine 

--_,o~- acar_s_anın, ı.. OVy(t er e Ve Jı a ara a Offianya } e } • ya ın- Luhranı olunca «Hükumet düttü» 

K h l ı • "' ı •• ı • ı «Baıvekil auk~t c~ti» tabirleri kul-
Q raman { İCffiıil etmeg·e ça JŞa'"ağl SOY enıyor lıını!ır. Bu tabırlerın az çok karan• 

fnailiz tayy.,re Z!ibı"ti" Roma, 2_2 (A.A) - jounal Dital-ld.an doğruya alıikarlar eden _Tuna madığını ve bu do.;lluğun Avrupanın b•şnkili kont Tclekinin, Papa 12 in llkık ihtiı1 :.ıall~r~ dgcbbe mana kompli • 
' t'i t lt 1 'l d 1 - h l A b . aayon arı ıçın e unalan herkeı '-'>ndra, 22 (R d ) _ S it b b ya gaze esı ayan - •• ac. r osı ugu a\·zasınc a ve vrupanın cenu ı şar- Tuna havza~ı ile cenubi ş rk oinrle Ci Pırıı tarafından kabul olunacağı! b h b 1 • h' d .. 1 b' .. • 

dı.. a yo y om ar h k"k t . b" 1···. ·ı t ık·. d h' ıı· . h"d" l . ' .. 1 . u a crerı ıç e guer ır yuzle 
"•nına . t· k d .

1 
a ı a ve ış ır ıgının sag am e -

1 

ıs:n e .ç ır ve"' a ıse vu cı uu.- b" . b. 1.•. 1 . . t"h <oy enıyor. 
~tt ış ıra e en tayyarecı erden • . . , . .. . , .:enıs ır ış ır ıgı Y'<iJ1 ma-ını •' 1 - karıılamaz. Hele böyle ıatıraplı gün-
' llıada! . .1 t lff d'I kl d" mellere day~ndıgı ıçın yapılacak go - 1 mamıştıı. 'encdıkte cere:.an eden 1 f tt""" . h t 1 t 1 f "d . . Roma, 22 (Radvo) _ )facaristanıı . .1 • • k ki • 
f,~nlardanıbaı·rı~ ehafaı·f ',·areal,ıdeıcre Ber ır.lrüşmeler:n :ki memleket arasındaki Ciano - Saki mülakatının devamı ma r a e ıgının a ıra ı mnsı aı eıı h" ·ı· K t T .1 k. . R . derın çı e.ını çe me e yaıanılan hır 
1 , Uza- •J\a"a'TJ "\:', ·Jemekte 1 r ., ş,·eKJ 1 00 e e 111.lTI omayı Zl· iinyada «kabine buhra 1 •• 
•, şitndi • .· . münase\.ı.et!e.de bir donüm noktaoı hiyetir.de olacak o'an ,(oma gor;;ş -ı 0 "g nıı .lle e.) "· . •. .. . ....... nı. v~r.» ·~-
ıı... Ye kadar tam yırmı beş Al-ı.e •k"l e\l•ın .. b klememek la· l . k" ıı· h .. d l Ilomo 22 (Radı·o) Maca"i'tan \ ~rPt. ıdcr. talıReden gazeteler; İta!- zu, en koyu ıç uzunlulerının ıfadesınl r•" ibıı-ya . d. .. • ff k • ~ ı : , esını 0 - me erı ~a ııı ır uva ı~·n e yapı a- ·. , - · 1 • 1 • , 
Mıııuştur. reı.ı uşurmege muva a zınıgeJd"ğıni yazmaktadır. lcak ve iki dnt men·lekct ara.<ınrla- l.ıaşvek'!i Kont Tele!d ze·.ce'i ve hızı jıa - na.:arislan dustlui;;unun, hıçilir ıaz ~··~·e tafır. . .. 
l~nd Geçen kanunsanide Viyanada kont ki teşrik; m~ a: .;iya<oti in inki•afııı- ıle birlikte yarı" Flou:uadan bur3 - ie»lct aleyhine ırüteveccih olmadı- .F ka., ~~anaa.nın. b:-' ·~ferkı hu • 
~cı j r~, 22 (Radyo) - Kral al· Ciano ile kont Sak, arasında yapı • da ve Avruııanın cenub· şar'<is'ndeki ·a gelecek. )!acar başYek:Ji, dernal .-.. nı k:vdeylemektedirler. )fatbuat, 1 u;"1 degı§.-ne~~ hadu~~ı öyl.e z~n-

11an ~:~~~~[;~n üç tayyare .zabitıne lan mülakat esna'!nua Avrupanın mıina<e!}et eıın sarahat ke-b rtm<oil 1ariciye nazırı kont r;anı:ı YE 'Jaşv~- 1rnn. Tcleldrıin zi~·arct:nden sonraııı~ ıycı~z ~":. ~.0~.1" ~n~ı,elerın agır 
Jlı vaziyeti hakkında iki taraf ara•ında yolunda yeni bir merhDle te~kil ede- dl Mu•oo\;ni i e kortFrraktıi'. jHac·hı•tJnlH S')VY6'ler birliği ve Ma ~.'.ı~.'. -~.k~•Lch.n'-> _ta;ır.ı~rr.aktadır. 

l 
lVJ lSır 7/1.Q lı görilş birl'ği meYcud olduğu mü•a - cektlr. Kont Tele ki, kral Y J;to• Enıa'lı:ı .

1
,0 a · "'t~n! ... R<>m:ınva nrasınd ... bir ya-1 b·~un ".ı:cruycru~ .~·· ne Fı;".' .. 7 :no.t n ı - h ' J"l .. O ı ~-rı G t tt ' ··ı ' t' .- 1 ' f . , .. , , ı l • • .... k .. ua.tınua., ,~ rl,,. d•fl'f"- e-c'tr..lJ: matbu-rz e:ae c 1 m.ştı. ""r,ı::ı.r, ....... ıd.J.U' ~.r.-..ı.- .lı.e e a.~.Hl ... "c r (l0!1; .u~~ -ı L'1J. ı,,u,.l l•U •\.Mı.~ .. l\.lr .... ı.;..li\,11 ... lri. ıulJ\ .• ,., .. t.. e ge, ...... ~g. 4IlaaUi.ı.ı ~OS-ı ... L • .. . , 

gi{iz manevra{arznı car - İtalyan milne ebetlerini doğl'u- nun birbir rn ·n•ll'kete ırlltevcccilı o!- Roma. 22 (Radyo) - J\Iacari,ta'1 terme!<t~dir. .'"'"a u L;.. .. rauı • " •um lıadıae•e· 
~ rın müjdecisi ola..ral: gören bir fe• yrt 

it. takip etti 1 F D "' -1 ..., yoktur 
\ckahil'1!,22(Radyo)-Kra1Faruk, ngı ı·z ransız enız YO!. ar nda r.eliiolmakhayaiyetineıahipen 
~ llıet ricali ve Mısır ordusu erki!- ~ - küçük hadiselerin bile «hikmeti hü· 
·~~~•rbiYesiyle birlikte, ingi!iz ordu- · j '•umet» icabı amme nazarlarından 
\ııııi.~- Ynptıiı manevralar takip ey- M d ] ] •• t" ] J •aklandığı bir devirde, bu dost mem· "r. Müstemlekeler1·nı"n ,·dare makam- ey ana çı carı an suııs ma (.; en 'ekette•ti ··aı.·ne değişmesinin haki-

R b "k" } • • d h h d"}d• 1<i eh.~lerir.i ka"-ramağa belki İm· 
İ entrOp l d b l" ~ • J l CıŞI a a apse ı } kan !·o1<tur. Fakat ıunu da hatırlat-

}'; k arı arQSlll Q IŞ r 1gz l"taııb<ıl, 22 (Tdefoııla) - Deniz o an Ahmet Günay ile İsmail Hakkı, malıdır ki; iİı er ir Franuz vatan -
Q ında Be/grada Londra, 22 (Radyo) - l\Iüstemle- de edileceği, Fransız - ingilôz müstem- yollarınd.ı bilot ôşleri,,de m~ydana çı- bugü'l sorgu hakimliğince isticvap e- la.ı ol.un. ister Franaız davaaına 

1\ gidecekmiş kat nazırı Makdonald, Paris temasları lekelerinin idare makamları arasında irnrıbn suiistimal tahkikatı devam et dilm:ştir. Görülen lüzum üzeı:ne bun- 1ör.ül ve muka:lderat birliği ile sa· 
lJtj ~ıııa, 22 (Rarlyo) _Almanya ha- hakkında Avam Kamarasına bir muh- teması temin için yeni bir idare maka- ' ınektedir. la.- c!a te\kif olunmuşlardır. rılı~ıf her. h~n i bir doıt olsun, kim-
~n~ nazırı Von Ribbentropun ya _ tıra vermi~t: . Mezkur muhtırada, mının ihdas edileceği ve böyle hir şek- İzmir postası hesaplariyle alakadar "':nm, bu ıstıfan•n_ parlam~nter ko'.": 
~llta ıı.,lııradı ve milteakıben de bazı müttefiklerin müstemlekeleıiniıı şekli !in harp ve su!!~ zamanı•ıda faydaları _0 b.nez~nlarc!an doı:an mucıp aebebını 
~ ... n devleti · "taht! · idaresine ait müşterek proj~kri bu görüleceği bildirilmektedir T K ı bılmege fa.ıla ihtiyacı yoktur. Çünkü 
~,• erının payı arını zı- · - · t k k k' b' d 1 • ~ h. edeceği haber verilmekte ise de lunduğu gibi, tecrilbelerden de i•tifa- ren aza arı e>r ı •en ca ın ır ay ın ~gın, ıar.a-

a~1. h . . . . . ~ hat ıtıkları a1tında ~u hakıkat belır-
enüz teyıt edılmem:ştır. m'ı 1· 1 • ' • • b h 1 !I ır ... ı, ougun mev2uu a ao an , 

l Başvelcil Mevsimsiz bir faraziye Oryant ekspres yoldan çıktı pek :::a~;~~iğİ~irF~::.~:ızmt~~~:1~: 
~ll sef:rini kabul etti davasıdır. 

le(ı~~ara, 22 (Telefonla) - Baş- Berlı"n -Roma ve Mı oskova ı"t•ı"falcı çolc ölü ve yaralı var 1 Ve t-u memleketin, so•yal ve po-
~ek•ı r. R_ efi.k Saydam, bugün baş- Roma, 22 (Raduo) - Oı·yant ek• .• muşt"r. biti!: Ftaazzunı öyle kurulmuıtur ki; 
\> .. ~ @t b ! 1 ,J "" .... er rans: ... hül~Um~ti, ancak ve an. 
"it» ınasında rıın bilYük e çisi ki d l 1 •ttni'yi kabul etmiştir.. ha Cıll a {i şayia ar presi. yoldan çıkmış ve iki lokomotifle Roma, 22 (P.adyo) - Karlovaçla cak bu c!av yı gerçekle•tirmek vazi-

A 
6 "agon yuvar!dnın•.'ır. Yolculardan Lubliymıa treni yoldan çıkmıştır. On fu:yle mük .. lleftir. Bundan :ite•i, ne-

l\ Vrupad a Londra, 22 (A.A.) - Bay Moloto- ceği miitaleacnndadır!ar. ölenlerle yaı alanaıı!arın pek çok oldu - kişi ölmüş v~ bir çok kimseler yara - tioenin ve davanın mahiyetini hiç d" 
f" fun paskalya zarfıııda Berlinc gidec~- Beı·ıin, J\l.ı,kova ve Romanın üç la- ğu lıaLer veriliyor. Kaza ı;ok feci el - lanmıştır. z d.,gittirmiyen bir melod bir «art po-
1>,;sk lya hazırlıkları i;i hakkında Stokhulmdaıı gelen h3ber ratlı b;r ittifak akdedccek!eri hakkın-ı J:tiqune• •hükumet aan'atı» iti. 

\.,, ta, 22 (R dün akşam Anupada tefsır mevzuu ki rn;-ialar bir nazi şah,.yet:nin bey'ı- v ı dir. 
ı '' t~r adyo) - Avrupanın . 
;~llıış atında paskalya için hazır _ teşkil etmekte idi. Brük,el radyoouııunı ntitı uzerine zaıı olmuştur Bu şnhsiyeı 1 um ne r e s Burada, kör bir demagoji ıçıne 
~l~ıtti;t~Uh~ni ayinler birbirini takıp eltin akşamki ııe~riyatıııa !!,Üre Berliıı Belçika Ajan8ının muhabirine lıliyh. düımemek için şunu •Orabiliriz: .Fa-

\> vır siyasi mahfili-er: Brenner müliıkatınııı bir faraziy<'niıı nıcvs!n-;;iz oldui rnıı kat ıahıaları, bir kıl inceliği ve kılıç 
tıt, ~i~· 12 inci Piyu, bugJıı yalına- az zaman sonra bi!yiik ehemmıyeti ha- bildirmi~tir. v d •• 4 d" } h keskinliği üzeri:ıd~ aiyasi hünerler 
'~ırlSedeki kürsilsüne çıkmış dua İZ yeni bir ~:yası tezahürüıı takip .de- apur a IDUtema ıyen rapor ar a- ,gÖ•terildiği bir zamanda inkar etme-

~=o*o Berı·ıı moo-~ı a -. .. zırla nakla meşgul bu~unuyor I~ ;::~~ .. ::r:~~f~z:a:i::ni~~;.:;: 
A}m - - Cebelüttarık, 22 (Radyo) - '\me- ı!er \ d3le konu~mah istemişse d~ şahaiyetinin artık birinci planda yer 

M~ı· I"'\ an ya r;kd hariciye müste~ar Sumner YelRi muvaffak olamamıştır. Vapur, kap- almama bir takım kayıplara yol 
" ltt N h ı ı k I ~ S ' açmaz mı? •. » •. ~ • .., Je azırı çekı'lı"yar aını ,, an ont ı; ;-.adoya vapu.·u, tan;; u ııner 'elsin, mütemadiyea 

'I ·· ·~, 22 (R Fin!andİ'-'a, Isveç ve Norveç arasın- bugün lıuraya Uğ"~mı,tır raporlar hazırlamakla meşgul ol - Fransı% davasiyle, bütün Franaa-
' Çılcan 'l' adyo) - Amlsterdıım J Bir gazet,ci, vnpura çıkarak Sum- cuğunıı ve •amara•ıııda hususi katip nın ;ı:kJ.,ri,,e ka.dar nasıl dolduğunu 
1. lı~e n elgraf gazetesi, Almanya d 1 • } t • • •• • !erinden başka kim<eyi kabul et _ düıünmiyenler için bu aual cidden Vl 
'~e•· aıırı Valter Funkun ··tı'fa a.{} p_;ı { } ıyı corm yo,. riddir. Fakat Fransız vakıasının ha. ı~ •ıni " e- ,-., A 7_ mediğini ga1eteciye söylemiştir . 

1'ıııı•rı"~ Yerine, mareşal Göring:n Helsirhi, 22 (A.A.) - Finlandiya bulunmamayı taahhild e' m:.;t:r. Diğer llJ-~.Oe kiki mahiyetini kavramağa gayret 
~.er "en an Ernerin getir!leceğini kabinesinin Paskalya tatilleı·inden ev- taraftnıı So\•yetler b:rliğ i isveç ve Norl D .. . [ d"/d" y b d"} ederaek görürüz ki bu aual artık e• 

• 'tlt •• r!'ektedir. k h d un gece ı "ga c l l a ancı ı kisi gibi bir endiıe manasını ta•ıma-'ltı "• ~ · ve! tadilata maruz tu: ası pe mu - ve~e e teminat verm'ştir. . . lıl". • 

tı "•il UnJ:, ~en •&'!!anlarda evin- temel deırildir. Yeni huidmet her r.e Bu vaziyette Kremlinin pakta mıı- lfelsıı.~·· 22 (Radyo) .- Ankce • 1 • maktadır. Hakikat ıuradadır: Bu-
•, ti.t ... e 'ınZaretlen bask<> h.'ebı'ı• taı·.·- . "Ik . 1 bu gece Sovvet ktlV\•etlerı t•r• fı " :ntıhanları hakkında ek- gün, lnailıerPnin yanında, zafere ve-'• ... • ~ ' " •ekilde teşekkül edene et"n ı ı• ıı- 1 ı·r h· ll h . . . . . · · ·' ,, ııuaıı ~ 

ı ı. ekte k b 1 J • ' ' ıa' .ı ı uıek.,tıııın sebcp!ennı an-j ·, ·•! ı • kl . R 'k '"l b · · ı b' lh k -.tır,1c ve a u re:mıi erme !arak nlt!m'.~kelin müdafaasını ve ima !· k .. .. .,g, o.unaca ıı . u KU\ >dler, tay- Si • neşre.::ı.ı en te ığ ya en sag am ır su e varıncaya a-
etnıemektedir. rını ele alneaknr. aMa guç.ur. 1 yarelerle naklrdi!e,,ekti:·. dar mücadele edecek bir Fransa var-
- Aııkar0 9 2 (AA) - Devlet me-· ' ~··l·· - h""k. ti · · ---' - .... , ..•. , .. un rr-..naız u rume erıntn 

Z Bali mehı.fillor bugünkü hariciye ~r;.T.:~~~~- ''"" '·'•"ı ,? LJTlh:l!dr ve de.-lut ıııü~s - mukadd.,3 vaz;fesi bu nokta etrafın-
.\.... e1zele nazırı B. Tanerin yerinde kalacağını :ıı; js,, · 0 !erı· n '·ıııu-! 0 rının b d'l · "'•Sy · ''~ ·" • " · ya uncı ı ım- d" top1anmaktadır. Bu vazifenin u-
t 2a,

30
'· 22 (A.A.) _ Du··n gece me•.kuk telükk_i etm_ ek_ted_ir. Diğ_cr ta- ihanl r• d ·· ·f k·ıı·-· d t L '-" ı.a u.ır nıaar: ve ı H.~ın en ururıu benimsen::İI\ olan her hangi bir 

~ ~!d<letı~\~masyada üç saniye sü- rnftan Kıd·emf_l'.n Fk• ;nlancl:y~ya ıs~eçl • alıp 20 mart 13,.;hi ile dvrdiincü bül- Fransız hükumeti ancak Daladiye • 
. "•sar ır Yer sarsıntısı olmuş- ~orveç te a ~ı p.a tı proıesıne _mu . a e- Ak d • '.enin.izde ne~reı.tiğirr iz tebliğin bir fık nin yaptığını biraz daha ileri göt\ir. 

Yoktur. feti bütiln Fınland ıya mahafıllerınde enız rıs. ek.ik çıklığıııuaıı mezkur tebli - mekt"n b-..,ka bir it yapacak de~ıl 
r'I --_ıı görüş:ne mevzuu teşkilde d:vam etmek Bin!erce yıl ene! dıinvaııın nıe k ... !· . b .. . ğin aşağıda ~.;lıııa uygun olarak tek- dı'r. p,·~ bı"r kay•.p olmıyacaktır. -"a· ~e '" . _ _. . . r ez ~a) ı ~ın \e up-un de, muhtelıf se- ... ile f ,edır. Jep! ı·le ınuııakuşa ve ıhtıı·:ıslar mevzuu olan Akdeıı'z tarı"ht old· - . rar ııeşrediyonız: kat b~lki b;raz daha hamle!.. Ne ha-
~ aarruz mu s 1 ıı· , .•. k d " 1 ·h· .. . . , e .. ıgu gı-~ 'ris ovyet er :r ıgL en ı a ey ı~e mu- b:, şımdi de büyük rollere sahiptir. BıMları izah etmeğe ve hatı 1 t "' Maarif Vekilli~indrn devlet memur ,et; Dalauiye, gene Fransız müda _ 
" ' 22 (R teveccıh olacagını \'e Scvvet F·n mu· ·· kt Akd · r a ma~a 1 ·1e b k ı ' ı t ·· 1 ''~ını adyo) - Almanların . . . . - . - uzum yo. ur. enızd~ ne gibi meııfaı.tlar çarpıştığını ve bu denizin arı ı an a ar ve 'fl' e muessese e- faasının cihazlarına hakimdir. 
tırıand;rda umumi bir taarruz:ı ahedesı ıle tezat halınde ~ulunacr.gıı'.! hangi tez_Iere_ mevzu teşkil ettiğini düşCıımek bile kafidir. ri me~urlarıı. n ::ı6S6 ve 3659 numa- Onun içindir ki bu aon hadiaeye 

\ı~'tarar kları söyleniyor. ba~ane e_d~:6k .p.akta muh~l_efet e~~e~ . Akdeııız uı:· ucundan öbür ucuna 3850 kilometredir. Geni~Jiği 1500 ki- ıalı kanunlu• dal ·esinde yapılacak dil !..uhrandan uzak bir kabine buhranı 
~ı·,nın :ernleketler mehafili; Al- t:dır. _Fın.and_ıyada tebaı_uz et~ıı;l~ı- ometre, sathı mesahası 2,o milyon kilcmetre murabbaından bir.ız fazla.. imtihrnıarı hru<kında talimatnameye diyoruz. 
~ı~'c•tı zun müddet bu haldP kıı- ij'ıne gor~ B_e~lın de ?u pakt proıe_s .nııı ~;. ;ni ve şimal garbisinden Avrupa, cenubundan Afrika, sarkııı,lar. As- göıc h~,- :.nemayı~ ve ilk teşrin ayla- BAHRi SAVCI 

!difri inı_ ve çünkü Rusyadaıı ~ov~et ~ırlığ. a!~yh•ne ".'il -~~eccıh t~- ı·a ile kaı.alıdı . ncak Cebelüttarıkla Okyanuslara. Boğa;lark Kn. ade- "ıncta açılma!.! l=izırı gelen imtiha'1 - /" '"\ 
~·bi, ao Jltıdaı maddelerj alamadı . akkı edılr:ıekted_,r._ Hel~ınkır ~ şu mu- İle, $ıivcyşle '<ızıldenize açılır. Akdeniz de tarihin ilk tanıdığı iıısrnlar Jan i1x"nin la39 'k •eşrin n dev-ıı TE J3 Li GLER 1 

itıı:' P•tr~anya~an da istedıği mik ihazalar ılerı oilrulmektedır. Fenike tacirlerirlir. Bunlar, sahillerin muhwlif mahallerinde kulı·ıiler n•s;ı e mr.lıoul>en mart 1940 ayı icindej • - l 
9lttedirlete'nın edenıed:ğini bil· J•veç ,·e Finlanı.liya görüyorlar ki, kıırmu~laruı. Feı ;!<<>!ileri Kartacalııar takip etmiş Yunanlılar ve Sic;\,•a- yapılma•ı icra Yeki" ri heyetinin 9 Paris. 22 (Radyo) - Fransız ka-

~ 
r. b · • ı d kolo ·ı k ı ı B d Ak nart HHO ta~ih ve 2.113007 brarı ica- h 1 , ----- Moskova yalnız tedafüi ir paı<t mev- ı_,a'. a . nı er ~rmu.~ arr ır. un an ranra denizin bir (Romalılar rarga ının saoah resmi teblöği: 

l}} -ıı zuu bahis oldui;~nu anlıyamamıştır. golil) ~alın~ ~elmesı. baş amış, fakat bu rla nmaııla ~cçmi~tir. Akdenizde bıılır. Garp cephe>i~de bütiln gece sil. 
et Mecı· . d Sovyetler birliğinin böyle tedafüi bir m_u~telıf kuçuk denızler vardır. Fakat a•ıl deniz, İtalya yarımadası ile Bu imtihanın giln ve <aafüırı anı- kune •e geçmiştir. 

~'-il,, l ısın e pakta muhalefet etmesine yegiine se- Sıcılya adası ilzerinden sağda ve solda olmak ilzere ik'ye ~yıılı•. Şark lan h!iMatnamenin b'rinci maddesi- Paris, 22 (Radyo) - Fransız ka-
~-1 8öyıe'••f ı l inci sahifede -l bep bu paktın eger varsa Sovyetlerin hııvzasının derinliği Moraııın cenubunda 14400 kndenıdir. Garp havzası- ııin; rargalıının akşsm resmi tebliği: 
d14in llı•~ş :e Meclis, maliye ve- emperyalist dilşilnceleri olabil"r. Hal- nın Sardonya şaıkında derınliği 12200, Cebelilthrıkta 2500 harle:n tu- B. fıkrasına uyularak ilan olunı.ır. G~rp cephesinde kayda şayan hiç 
~1llıiştir. teı_ıt enc~men tekllfini buki Sovyet - J1'.f~ sulh muahede~i~~~ tar. Atlantik o~yanusu~'lan ~elen akı'.ı'.ı ~!masaydı, Akde_niz ş•mdiye ka- P. nkara dil, t.::rih coi,rııfya fakülte- oi.- hadise olıMmışlır. 
~da ~a ~oy enstıtüleri lly!hası iJçüncü maddesı ıle Sovyetler bırlıgı far kurur Ye bır tuz gö,ll halıne ge!ebJırdı. Çunkü Akdeım, tebehhur su- •imle 26 ıı r.rt 19-10 salı gilnü saat 9 ua Ber'in, 22 (Radyo) - Alman ka. 

~ tıı·llıuhteı·arıf vekili Hasan Ali Yü- Finlandiyaya her hangi bir tecavüzde retiyle, nehirlerden aldığı sudan üç misli fazla 'lı kaybeder. Knradeniz- razı!., 29 mart 1940 cuma günü saat rargah•nın re•mi tl bliği: 
~ lttir. ıt encUınen talebi de red 1en ge!en akıntıların da hayli . ardımı Yardır. !l ela sözlü: Garp ccphe~inde kayda şayan lılç 

ltlia, 
01 

mene iade etmiştir. Çay kanununun Süven kı•>ıalı açıldıHan sonra Akde·ıi» Hlncli•tanın yolu olmuştıır. lstanhnl üniveı•itesınde 25 mart bir hiid'se o'mamıştır. 
ttlntn b".'an kanununun 127 inci 'Jirincl müzaker~•ini • bitiren Büyük Bu denizde 400 tilr!fi b: !ık vardır. HAibuki diğer t!~'l !erin riç börin 'e 19-10 p zarte•i giinü saat on dörtte Ta::yarelerimiz. ş:mal denizinin yu 

bul .r fıkrası üzerinde de mil- :Mil!ct l\1eclisi, pazartesi günü toplan- l;ıu ka' u· çeşit bol.uğu oktur. Tun•ıs, Trnblıı~. , 'cllya \'~ <l ı• r ,ı' ille- yaz ı k fcraıı, r."oıı•ında. 29 mart kHı k1<• nlnrındn u~muş ve 32 bin 
unnı.ue. hu kanunu eneli- mak üzere dnğılm: tır. r'nue mercan d:ı çıknı· r. 1194" c tı I' lnü ıuıt on dörtte sözlü. 't n·, ·o• k vapur batmlmıştır, 
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Alman Başkuma an ığının t b iği 

23 MART 1940 CUMART~ 
Eğlence: 

•• •• macası unun 
1 2 3 4 5 

1 
2 ~--S--t--t.:::!~"""ıı=~T' GAt,fP BAHTiYAR -21- hakika e uyg degv i dir 

<btanbul mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

d d 
Londra, 22 (A.A.) ~Bahriye ncza-ıpılan baskınlar üzerine Alnımı askeri 

Ogv ul ! Kendi öz atımı virsem Canukanın ar ın an relinden tebliğ edilmiştir: ,mahfillerinde husule gelen paniğin 3 

Alman bHşkumımdanlığının tebli - tesiridir. 11 bin tonluk ticaret vapuru 

Yetişemezsin, çünkü o senden artık binicidir. ğinde iskoçyn sahili açıklannda bir batırıldığı hakkındaki iddia clatama-
ingiliz vapur kafilesine Alman tayya- men aı:ılsızdır. 

Biraz sonra ufak takımlarla gene n~rede o gün ki sen de, ll<'n de ardımı- Diye bağırıyordu. releri tarafından yapılan t:ıarruz ne- Zir:ı tuaarruza uğrıyan vapurların 
hücum ettiler. Bu kerer Cebe bizi düş- za bayraklarımızı, kabile uşaklarımızı Cebe: ticesinde yekunu 42 bin tona balig o- tonilatosu yenkunu 11518 tonu geçme-
man arabalannın arkasına dört köşe alalım da biribirimize karşı çıkalım, - Sen de sağlıkla kalasrn Timur !tın 9 harp ve ticaret gembinin battığı- 1mektcdir. 
dizerek ayakta kavgaya başlattı. Okla belki o güne erişiriz. bey. nı ve ı 1000 tonluk ticaret gemisinin! Loıırlra, 22 (A.A.) - fngiliz n -
Cuyiratlan pfiskilrttük. Bu bizim yap- Bunu der demez Timur Melek yir- Diyerek atını sürdü, geçti. Hemen de ağır haı:ınra uğradı;: , · Tımes n('h- mirallığı bildiriyor: 
tığımız eyuna (tuğlanıa) derlerdi ki, mi adım kadar dört nala koştuktnn atıma dokundum ve bir koşuda Türk rinde buhınnn b;r . !!ahlı ingiliz ıre - ~O martta Ah ıan tayyarelerinin Soldan sajja: 
Moğollar gibi bu kavga oyununu bece- sonrn durdu ve bizim alayla geçmemi- beyine kadar gidip elini öptüm ve gene misine de murnffnkıyetle hücum edil- bir :ngiliz vapur kafiles·ne Lınrtuz e- ı _ ürgencralimiz Asım Gündiiztl!I 

receı.. bulunmazdı. Bütün bu kavga ara ze baktı. koşarak gelıli'!1, sı~ama girdim. diği bilcllrilmd:tedir. der k mühim ha arattı s..!b p oldu~ları- gittiği memleket, tatlının ııksi, 2 .-
sında Timur Melek gözlerini dört açı- Biz de hıtsaklnrı, ynğma hayvanla- MOGOJ., E!JI.,E nlNDEN BATI Hakikat ~udur ki hemPn hem"n b:ts- na deir nesredilen Alman tebliği ta - metot, parasına oyun, 3 -yemekler o-
sor ve bizim başbuğlarımızın sözünfi rını bir yere yığdık. Alak nraul takı - ÇEVRESiNE . raf Yapurlnrclnn müteşekkil ohm lrn- mamiylc asılsızdır. Hiç bir refakat raya gider, Yunanistanda. yıışıırıı.ıf 
dinl{;rnemize, verilen kumandaları ses- miyfo önden bastı, geçti. 'fut. akları Yeiti güntle dört kere kavgaya gı - fileclerı hiç bir grmı ııc bntmış \e ne vapu ana bomba isabet etmem1~, hiç eski Türklerin reisi 4 _Nihayet, ""il· 
sizce yapmamıza şaşıp kahyorda. 1ş bölük ettik. Artlarına arabaları kil- riştik. Her ne kadar yaralarım canımı de hasnru uğratılmıştır. bir t"cııret vnnuru batmamıştır. Al - cudümüzde dolaşa~ kırmızı su, çalc -
dUşmanı kovalamağa gelince, Timur lan malları sıraladık. Ve bu alayın yan incitiyorlnrsa da döğüşlerden kaçın- Kafile muntazaman yoluna dernm anan tayyareleri ingiliz tayyareleri ta- maktan emir, ; _ boş Jftkırdı, 6 ,.;;
Melek en önde uçmarra başladı. la.rıM iki asker dizerek yollandık. Ar- madım. Alak ta son knvgada baldırına etmektedir. Bahriye nezaretinin clUn- rafından tarededilmiştir. ümit, odanın fü;t kısmı 7 _ ~nııhtıır· 

1'.,akAt Cciııuka reisi, kendinin tam dından tuğ ve Ç~P"I tr.kımı g .. zü~~~· bir ok yedi. Bu ke:e ki. çarp:ş~a?a .e- kll tebliğinde de bildirildiği gibi dU~-ı Alman tayyarele:rinden bir kaç ta- la açılıp kap,rnan şe~, sularnııktAd 
bizim karşımıza çıkabilecek baŞbuğ ol- En sona kalan Cıyagol kolu ise bö1uk peyce kurban verdık. Zıra, bm ıkı yüz mnn tayyarelerinden bir tanesi ingi- ne ine mermi isabet etmiş üç bitaraf emir, 8 _ ıı:;tırap, iran dilinde sıt, 9 

ıluğ•ınu gö3terdi. Bir vuruşta Timur bölük sökün etti. Artık ardımıza kalan kişiden kala kala beş _Y~Z ~s~er ~al - iiz gemi ''e tayyarel~ri tarafından tah-[vapur hasara uğratılmıştır. Kafileye _okuyucu, damdan suyun aldığı yerı 
Melcgin at oğlanını yere serdiği gibi Guyirat köyleri alev alev yn~_ıy~r ve mı~tık: Son kavgayı bıtırm~ştı_k .k.ı ya- rip edilmiş diğer bazıları da hasara

1
dnhil olmıynn silahsız 5500 tonluk Ba. ıo _ bir §eyin geçerken bıraktığı tr 

rimur ı. eleğin atını da dilşiltdil. ce- dumanı gilneşin son ışıldarım orhlyor- kaladıgımız tutsaklardan bır ıkısı Te- uğıctıhırr.k hepsi tardedilmiştir. üç nhi11 5sminde bir ingiliz vapurunda sir, itiyat peyda eden. 
be ve ben Timut Meleği atının altmaan dı.J. mucin hanın dört bin kişi ile düşmanın b:tarnf ticaret Yapuru hafif hasara latıltm bir bomba yangın çıkarını' ise Y'ltkarıdan asağı: 
kurtarmağa seğirttik aına biz varın- Moğol ordusu düzeni nşaf;ıda }'azıl- üzerine koıt.A~ğum.ı, bunları i~i defo u;jratılmıştır. de ateş söncllirülmUş vapurn bir şey 1 - Yapışk~nhk, bir rabıt ~dstıı 
cıya kade.1' o ayağa ka1kmışh. Cemu1rn dığı gibi idi: tepelcdi~ini. ve eC:ııuka ~aşbu~un da Times nehrindeki vapur 5489 ton- olmamıştır. .! - akıl, müslUmanların mnaedı, ç~ 
reis kemlini çevl\"'Ye alanları yar:ırak 1 - Piştar kolu (nraul) aman dılı>mış oldugunu soyledıler. luk Barnhilmdir. Ne silahlıdır re ne de 1 kun aksi, 3 _ içinı ... de yaşıyıın L 

ardındaki on iki kişi ne ortadan kay- . 2 - Sağ cenah (Bernngar) v Zaten bir kaç g~n~en~ri kr:ı~aladı- kafileye dahildi. Bu vapura bir bomba Üzu""nı 1~
1hı .tcatı millet, boyuna bağlanan, 4 - dü~ 

bolu gitti. 3 - Sol cenah (Cevangar,) gımız oymaklar donup bıze sıgındık- ı!üşmüş ve yangın çıkmışsa da hiç bir - nin geçtiği yer, sıra. 5 _ ev\n ilS • 
Timur Me~ek hırsından bağırıyor- 4 - DUmdnr ( Cıyagol) tarından tutsakltrrdan duyduğumuzun hasnr vuku bulmadan -:öndürülmilştür. Kuru meyYe ihracatçılar birliği u- Rusçr. evet, 6 _ tohum ahın, ge~1! 

du: 5 - Merkez (tuğ vertL çapul) doğru olduğunu nrıladık. Ve vapur emniyet altındadır. mumi heyeti, standard tipler haricin- 7 _ madenlerin rutubetle olan ~ırı: 
_Bir at, bana bir at verecek $·ol< Timur MelCk. atının üstünd? .fü~- _:trtık dolaştı.ğımız _çevrelerde bay- Görülüyor ki dün 42 bin tonl·1k ing"liz de üzümlerin hususi tip halinde ihraç- bir sıfat edatı, s _ gaye, darbe 1~, 

mu? dik duımuş, bizım ala)·ia geçışımıze ragımız altına gırmemış bev '<almamış- ve bitaraf vapurun battığı hakkında }arını yasak etmiştir. dirmiş, 9- kuru!ll, m:ıı;k, ıo - 11ı 
Gebe alaylı a!aylı sordu:. dnlmışb. tı. Biz de önümüze, Uç, dört bin tuts~k ki iddia l üzde yüz yanhstır. Bu büyük ı Çünkil husucıt tipler namı altında cilve.. • 
_ Nt.. edeceksin ah? Go1t bayrak geçerken Ti~u: M~lck b?ş altı bin. ~aş davar ~ata~a1c ordu ıle h~ta !ıiç. şüphesiz Sylt. hava üssü üze- ihraç olunan üzümlerin kontrolünde •• •• ;1ıaf/I 
Tim ar bağırarak cevap cttf: kırmızı bayrnklı kargısını ıgdı ~~ eH- bırleşmek ıç~n. yol~ dtiztııa_uk.. .. rıne ıngıliz tayyarelerı tarafından ya-lmüşkiilat çıkmaktc'ldır. D l kıı b~lamcanın 
_ Bu y<!re brıtnsı adamı kovalıya- ni tulgasına kndar kaldırarak rıayefle Kara kış ıdı, soguk derılerı çatı .. - Soldan saga: ~ 

.::ağım .. Şimdi çarpışırlClm tulgasının Mofrollnrın bs-rağını sclamlndı. Cebe tıyordu. Ben Cuyirat snva~la~ında .. e- Salihli Halkevci 'eri Manisa' da 1 - Halep, ynğ, 2 - Alamıın.:._., tıi' 
·üzlüğunü · .ıdirdim kendini gördüm. de kılıcını kaldırarak Tilı k beyinin lime koyun postundan cskı hır k~rk S _ refik, 4 _ av, ramazan, 5 cj), 
~üz Lin kişi nrasın~ girse bulur çıka- selamını aldı. Şimdi Tim ur Mel~k at1- geçirm~ş. ve _zı~hımın pusatlarının ü ... - met, 6 _ elam, sa, ıt: 7 - tabııJc~ ~ 
ırım. nın üstünde k. lkarak: tOne gıymmıştım. • 5 Jı'/ QlJlSf Q gapzlacak s ard ker- 8 - küt, pas, 9 - dırck, :ıs, 10 

Cebe bu söz 'ilzerine Timur Meleğin - Sağlıkla kal Cebe.. - AR \ASI l' AR - makarna. 

;üzilne karşı bir kahkaha kopardı. c::OO- mesi hazırlıklarına başladı r1ıkar:dan aşağıya: . S / 
Dedi ki: f 1 __ .., -Hnra,.et, do, alev, Hik'!l, 5 / 

- Oğul!. Kendi ÖZ atımı verirsem Bı· tara gem· er 1
Af, Babür, 4 - emir, matem. eıııı'' 

Camukanın rdından yetişemezsin, _ 'mkan. ka, 6 - mis, 7 - daJllfllO / 
Q - Al, zc, is, 9 - ce, atık, anı çünki.l o senden artık binicidir. 

- Korkma C€be,ben Camukayı. bu- h~ın. asa. 
lur Ye canu.ı tamuda '<aynatırım. f d h 

Cebe, Cuyiratlardan yağma edilen Aln:anlar tara ın an i tars1z "T~e i J\iesriyat 
en cins atı Timur Meleğin önüne çek- ._,, . .-

tırerek üzerine M 'eğin öimnş beygi- batırrlmakfa ve fagfalarz varlık 11u • 
riniı Jerini vurdu uu. Türkmen beyi nıizide bir fikir ve san'at r;urı\rııt· 
ayağını üzengiye tnkıp atına binince: denizde bzrakzlmakfadzr nun kıymetli yazılarım taşıY~:;ir~lJ ~ 

- S ğlıkla kal Cebe Noyan. Elbet lık> 161 inci !layı mı da vermı,. %11' 
bir gür elir bir.birimizle bnluş:Jr, gö.. Londrn, 22 (Rad~·o) - Almanlar; fındn yedi bifornf gemi t0rp:ll<.ncı - da da f:kir, edebi1·at, sosyal ~e .. 1ıııt' 
rüşürfiz. en !mdl Gamukamn nrdm- himRycli kaf:ıelere ve milcel1l ez ge. rek batırılmıştn. Punlnrd~n altrn mevzuler Ozerihde çok gUzel yıı"911l11 
dnn gideceğim. Netede olursa olsun, milere taarruzlardan bir faide elde Dan·marka, ... biri .. •orveç gcm"sic!"r. 'a Orh ... n Velinin bnzı güzel pnrÇıet18 
tez yetişir, ortaya çıkanını edemiyeceklerini anlayrnc~. şimd: dp biri mü~' nı:ı diğerlerı "htar ız batı- "'<' On at1ı Türk~rine ait tercu;: ol' 

Kurt <Jebe ene lakırdıya yet· ;. taarr ız. taktiğini rlcğ·,;trm:şler ve rı mış, tayıtllnrı a. k deııiz1en1e bı - 1crlerhe ve bilmeceler vardır. tJ!ll'' 
. rrıı.t Kı.r~ C !be lakırdıya giriJi: biİhn~sn b:tnraf gemılere hticumla -, rakılmıştır. : ~un mecmuayı karikrimı .. e 

- Tirmır Melek beni dinle çok söz rmı ortırmışlnrdır. Son ıki gfin zaı· - okumalarını tavı:ıiye ederiz. / 
etmiyeceğim. " Mnnisaya giden Salihli H lkevlileri _.-- ,,e•' 

_De bakalım. - 00::==a k Salihli, 22 (Hususı) - S:ılihli Halk rıyacr.k olan bu teşelıbiisün iyi netice- h d b" ele Lroşfir "eya ıc1tn1'"~1ııf 
M "' A B lk OŞ lSU . t" .. C' h. '"'L>. . . r·· za e en ır ıı<lıv - Sen bana dedin ki, kıs:rnet arama- er e Z 1 Vf a a an ~vı :ar ı rcıs~ .. e tı. yo;;tın~u reıs ı:ın- ler V~ı eceği muhakkaktır. Ayni gün redilecekfir. Bunun da hazır 1 

tn çıkmışsın. SeIIi"OD ile vnruş cıık!m ' y • 1 ti ti e O ~ 50 kışı!:~ bır kafılc halınde Sartm tıtrihi ve turistik vaz.y1:...iı1i i- başlanmıştır. 
değil mi'/ ve Almanya ugos1avya 1 a e er yarınkı cumı.rtesı günü (bugün) Mani 

- Doğru. . . : .. Edirneden geçtiler ss~:a ~'idecek '~ ayni gü~ gecesi, r··s- Eugiln mntinemizden itibaren 
- Şimlli de Cemclro ile aI~ftşecek- -Bat tarafı 1 ıncı aaİı f'ede - Ed!rne, 22 (Hususi) - Balkan ko- tcrıt kolu M~nıs.a ~alki'Vl?de c'Yan!ış E L H A A s· d 

. ~ hayvan ve hububat , Romanya hu • l . t" k .". g"'lmckte olan yol» adındnkı pıyesı temsıl edecektır. l ne Ill!!Slll • 
sın,. • ~u arınn ış ıı·n lyID "' , iıll 

_ Öyle. bubat, petrol ve odu~, diğer me~~ezt Yugo~lnvya at~tle:ri. bugün Edirne- AT 1 AllIŞLARI : . l . • Eşi ve benzerini tertip imkanı olmıynn şaheser bir program tal 
C :ı.. .. b d . s ,ı tJ 1 şt k Avrupa memleketlerı de bunft muma- d " . le atletizm federasvoını Gelecek hafta pazar günil Sal.hhde edı" .. •ortız. eve ı.ıra a sesmı ıa ı a ırara . . 1 en gc ... mış ·r ve • " "'k h " 

1 d w .1;.-.:n ""'i d til toprak mahsul!eri yetııtırecek er, .. Dt A',d " ·ıe -rıa·ı·nhl"ı atletler ı. ba ar at yarışları vnpılacaktır. Ya-
\•arı a ay, :rarı ogru şu ::;Oı;ıeL e - • ı·eı ı . .n. n .. n ı x.. ı "' · w • t~te geç ... n Jı:ı .. taki muvaffakıyetı unutturacak 
dl: şimdi iy' ~ötü mev~1· olan ütbn ıa- tat fıtratın karşı!anmışıttrdıt. Yunan- rış~nrın ço~ kalabalık olacngı tahmın guzefükfe bir sinema harikası 

,.._ . ·t b,;..;:•m .: •• ·ı· na:yi teşkıl!tına nihayet verecekler- 1 tl t' P't on ·,.tasu,,.....unda y0ı.us edıtinektedrr. BUtiln hazır1ık1ar ta -
- vJ ,e ıse ğı c:ııı uz yıgı ım. • • . 1 k ı tı. e ıer, ı y ııs "vu ~ • ~ 

1 1 1 .,. , Ti ""f J :T. dıt. Bunun netıccaınde hası olaca 1 ti tlA . ilt"haı· M-mi<-letdft mamlannıış ve etraf v !ayet VI! kaza yo tın açı · ô b'Uıı. mor ı' e e~ sen .. 1 iı k nv a e ...,ı·ıne : 1\ c" .. • _ 
S K d . fA d' C va~dyet fUdur: Butiln b ıWem e et- - ntlnrı koşuya çagırılmıştır. Ka} ıtlara 
e:go:ıu, rr.ye erı n;y~sın a :- ı t lHnbir zahmet ve mc~akkat tnu - fııan birer köle olacaklar~ır. • dt? bıışlnnmıştır. 

be~ f bilmey<!Si ı. Yazık. Ne ıse vargı~ kabilinde topraktan çıltardıklart bu hte Almanyanın kendı kendme SARD J(ER.~!ESI : 
Cefrıuk~yt ~·:re. ser. Uğurun bol olsun, mahsulleri munhıuı:-an ve munhaat-1 yeterlik naza.riyesinin tatbiki takdi: 5 mnyıs pazar gün ·ı, geçen sene ol-
gene bıribırımızle buluşuncaya kadar ran Almanyaya gönder('cekler Ye tinde merkezı Avrupahın arzedccegı duğu gibi bu sene de Snrta bir kermpq 
uğurlar olsun. Eter Cemnka başbuğ, rnokal:rilinde de nrırtJan bu hi:1tumctin zavallı ve sefil m~nzara budu~. . tertibi klırnrlrıştmlmışhr. Sartın ta-' 
Sengon senin canım bağışlarsa bile tdbit edece i fJedel ltaTfılıgı ni~be - Almanya kcndt haımet ve ınkıta- rihl kn·metini to..::brırilz ettirmc{re matuf 
•• " • • • • -< • f d .l'.l . tı fJ& alm:alt - fma hizmet için ancak böyle b:r AY - • • . . ozum ıçin derım kı ben &em o:r tek t n e mamu 'e mam e . • . . . olmı bu kcrme , Parti hımnyesınde, 

" lar..!1r. Daha doğrueu liütün ttt!rke2i tapa ve böyle bır ıktısnd sııtcmı ts. . . 1 
bağf~ınmam. .11 fi . 'k ıı.. ' • t"uo Ve isle bunun içindir ki bugün- Halkevı, Kızılay ve Çocuk Esırgeme .. . Avrupa nu e erı aı· a o.l"ıtıa gıy ceK ı,,. r. • .. . . . 

Timur Melek atına atladı, uzengıle- bit tfon, bir elbi•ef ıcftala.rına biye.- ım harple maddeten de ılse hıle m - kurumları tarafmclnıı tertıp olunmak 
ri üzerjndc ke11dini tarttıJ..."ian sonra cr,k b r tabak muke l;"lb8l: t; 00 yü ün- nen bütün dünyayı karşısında bulu - tadır. O gii. Sarttn, etrNf köy fakir ço 

gür bir sesle Cebeye cevap verdi: den küçüfüne, baı:ndan aonuna lta - yor. cakları Unııet ettirilecek, giydirilecek-
- Cebe No .. ·an. Gök bayrak beyi, d f Almanya nam •e he::ab'itta ça; - Hamcİi Nüzhet ÇANÇAR 

" , 1 ) -lıııı. tir. 
5 zf ' , ' u:a sw ' Ayni ~Un Salihlıden Sarfa miltead-

Dnima en h.·i ve en S""mc !ilimler gö ermeği ltenaine prensip ittihaz eden d t ta h "k . . ı·k d 1 
~... di ren r rı i ıçm a a ·a ar aca 

TAYYARE Sı.NEJJJIASı " 3646,, "TELEFÖN,, 
Bu bııfta 1zmirlfletin prestiş ede~sine sevc1ikleri d!lber Ye s:hirkfir 

DE AN N E D U R B I N 'in yarattığı 

U C KIZLA (Jy(Joü 
..:-. 

Fransu~a sözlü şdhescnni tr:ıMlm eder 

Ayrıca: LONDRA y A HA v A TAARRUZU 
lNGlL!Z kara, hava ve denfz kuvvetleri tarafından yapılan müdafaa ve düşman tayyareleri ~'lrafından 
atılan tahrip, boğucu gaz ve yangın bombalarının yııptığı tahribat ve pasi: koruma teşkilatının 

BÜYÜK F AALIYETt 

devlet demiryolları umum miicliirlüğü-

ne müracaat edilmiştir. 

Sarlın tarihi ve turistik ehemrrıiN
tini bi.ıtün Ege bölgesine tcınıtm..,ğa yn-

UUJ\. 1 UJ! 

BE ÇET UZ 
ç:oc:.ıl~ 1-!astaltldarı 

ltfü eh..ıssısı 
Ha~ta.ar.nı 11.30 ctan bıre knda ı 

" ler .ol.agıtıd .. Ahenk rna baa~ı 

z PE 5PO 
Baş rollPrde Fransızca 5 

Joan Cravford - james Stevart .. Lev Ayres ıc 
, .. otr.rıı . 

Sayın bayanlara müjde: Pr grama .ave filtflı' 

En zengin ve gtlzel tuvnletlrri t~hir eden tabii renkli en son modıı '\'.~· 
Metro! jurnalda: en son harp lıaberl~ri ve diğer en mühim hfidiseıer rtcS; 
Seanslar: Her gün: 1,30-3,30-5,S0-7,80--9,30 da başlar. C ;?11

9 

ve Pazar günleri 11,30 da ve f. uta nrasında her gün ı,so dtı 
ucuz halk seansları. :::;;;--

r k Sinemasınd9 Bugün Kü .. türp 
2 film birden ııt1<B' 

Mazurka filmi kahramanı Düııyada mcshur 5jÇ 
POLANEGRİ 1VAN PETROV 

tarafından müstesna bir surette temsil dil~n 

~ Gecestl 
• Iuhterem mildcvimlerımiz üzeribde sihirkar bir tesit bıı :ık cak -ça J 

kine hey<ıctınina doyum olmıyacak saatler ynşatacnktır· 
Ayrıca 

Görünm·yen Haydut a~ . 1'<110 
Meşhur Amerikan artisti Cester Morris tarafından temsil edılJ1llŞ 

Gar.gster filmi 
Wltaen: Pnranrn:ıt jurnalda en san harp havadisle~'{ sO ,4 

------ - J- - •e , Seans!ar: Karar gecesi: 2,30-5,30-9 Gör!nmiyen haydudlar 4 \ ştııf 

ı , .. ::[{::::; ;uRNALde :n .~rp ,2;.:!!~!&~'~ı~ :n.r~I; _ ı ~--:-2,;:n~4~-7 ve 9.15 de .. 
Pnza r yilPler· snnt 12.30 da Görimm ·ven haydudlar filmiyle bll 

---CM"~E--··-~tr._,.__.._,. _ _,. _________ • 4f~~~ılilii:ııtıİıl.ıfıL'la-....U.a.18iiıiill:illRJ .. *iiıiRllli.ıiiıiıılRlılıiııllııiıııiıllllli ............ 



aa 114>.RT 1940 CUMARTESi (ANADOLU) 

Hatay Faransız Finlandiya Batan vapurlar 
o~ıo, 22 (R'adyo) - Norveç harici-kabi • e l 

Umumi meclisi mesa)·e nazın Kot, şimdiye kadar elli Nor· Ut. l osyetesı·ne isinı· b1°tı"rdi ..._,.. h'f d "I tı'r.> US ar S \"eÇ \'apuruntın torpillendiwini Ve 56 ~ 0aı tarafı 1 inci aa ı e e - e 

Suudi Arabistan 
Köveit prensliğile 

dost oldu •lrbi kazanmak, iki taraf için 'le I':t.rlt, 22 (A.A.) - Yeni Fran-.z teşekkür effi g4'micinin ölclüifünü söylemiştir. Antakya, 22 (A.A.) - Vil&:;'et u-

1' " ' hl h k mumi mecllsi dUn mesaisini bitiretek »Yi kazanmak H mai: up olma-< kabıne8i hahılirni mu elıf ü ·umet CenoYa, 22 (A.A.) - Finlandiya- Lonclra. 22 (A.A) - Algier i•ırin 1 

h kt 
1 

k ı · ı h ı ı · t'b t· ve daimi encümen azl!larıi'ıı "~~erek 
Kutlti., 22 (A.A) - Suudi A:ra

bi~tan Jle I\övelt tırensliği arasında 
ı.kdedllen do•tlıik ve ly! komşuluk 
mullliedesi ~il'a•l arap mahfillerinde 
blly!llt bir tnemnuııiretle karşılanmı~ 
hr • 

~,: erşeyi kaybetmek deme ır., mer ·ez -erınc e aoı 0 an ııı ı a, sure 1 nın m 'Jletler cemivPti nezdindeki el- deki motörlü I>Anlmatkıı vapuru At- . . 
' s b • t · t' ıçtımafıttına son Vermiş t·e Hatayın "-. e epfedir ki, parlamen onun, umum.yede nııi~aıt ır. r'si B. Holisti dün milletler cemireti lantikte lıir Alman tahtelbahiri ta - . lıteı · .. el b J el ması • t' I' ı •- · l' kı" • k ılk vilayet büdccsini 515,940 lira ola-~! ~rı gözönun c u un ur · • ıı 1011 •• ga gaıe..,sı c ı,1·or · genel sekreterine hir nota verere · . . k d klk· 
'ıtıd .,, b ti · . .. . .1 • h · . . rafından torpıllenmı~. bit ııç a a rak tesb't evle 'st· i ır. r ransa. ütün kun·e erı - lJaladıye tecrubesı denı en şey a- trajik sera it altında F'nlandıya)·a ya- . . · ı - mı, ır. 8

•fe b b J t J k'k t b" D J· d' R . t "b · ' . ıçınde dalgalar ara-.ııda kaybolmuş -) r er ederek ve un arı op ı- ı a te ıı a ,ı ıye - e.1 no ecru esı pılıın yardınıdıııı dola)·ı cemıyete te - ıı:=---'1ak d.. k fe "' ' 'd 'Jk 1 t , k uşmanla çarpışaca ve za - idi. r ransanın şımdı en ı semere e- şek kür etmis Ye memleketin 'm:ırı için ur. 

s:zanaeaktır. . .. .. rini fopl~d.ığı ü.ç ."nelik plan, Reyııo- hu ynrdınıa .rle,·am erlilm<.>sini rica et-ı Vapurun mürettebaiıııdan iiç kişi ~ dık milttefiklerimızin. hutu•ı nun esorıdır. Çızılen hattı hareket bo- mişt 'r. ile bir kadın ölmüştür. 40 
~h•tleriyle aı•akta ve yanıbaşımız zulmamıştır. Reynodun şahsiyeti par- Finland;yaııın bu talebi milletlerl--.-------------

Ulunduklarını nazarı dikkate 'l'- Jamentonun istediği dinamizmi ha.iz- cemiyeti genel <ekreterliğinin servis-~ llıız lazımdır. İcabında vatanın dir. ]erine havale edile~kt ir. 

Nevyorktan 
Jhı mthflllerdc tecavüt teşebbü,

Jerlne kıtrşı arap memleketletlnln 
işbitliğl çerçive•!ııe girerı bu hadise
nin ehemmiyeti tebarllz ettirilmek -

şoför gönüllü Fransa- t·,dir. 

•
1

llıParatorluğun bütün servet kay. Algemeine Kandelsblad i•m:ndeki Borsalar ya gidiyor Kral 
Nevyork, 22 (A.A.) - Seyyar has- Çemberlaynı kabul etti ' 1aıından istifade ederek mücade Hollanda gazete ·i şöyle yazmaktadır: *·h-

~/e devam edeceğiz. Milli birlik tahakkuk etmiştir. Ener- Manner ayın 
lli~du'.'1_uzun kuvvet, cesare_t . ve jik bir şefin arkasında enerjik bir gu- 101 A. R. iizünıcü 

lügunü, ıımelemizin azmmı -:e rup vardır. 94 S. Paterson 
ı~1htrlerimizin gayretini gözönilne lfo!Janda mahfillerinde de Belçika En büyük nişanla taltif 92 D. Arditi 

tııhane şoförtı olarak ıtön!lll!l yıtzılan B k"I dü 
. . . Londra, 22 (A.A.) - aşve ı n 

11 60 12 ~irk Amcrıkalıdan murekkep ılk gu- liğleden sohra Bukinghıım sarayına 
8 25 9 25 ~ 23 nınrttn .llfanhattaıı vapuru ile giderek kral taratıhdan kabul edilıııiş-

0 Z 0 M: 
282 Esnaf bank. 

·~e:;'.11 ve yüksek kumanda heyeti- mahfillerinde olduğu gibi vaziyetin şu edildi 85 C. Atama! 

13 20 1''ransayıı hareket edecektir. tir. 

\( 
1 
'madımızı bir kat daha artı· bar.z hususiyetine işaret edilmekte - 55 K. Taner 

10 25 11 75 

,rıı., Helsinki, 22 (Radyo) - Reisicum 
<tı~ k dir. 1 Mannerlıaymi 30 Hilmi Servili t e il, k!lr:ıilden indikten sonra Sosyalistler kabineye girmişler - hur Kalyo, mareşa . 28 istikllil şôr. 

9 75 16 
16 50 17 
10 15 

,Mer söz almıştır. d' Finlandiyanın en yUksek n şanı olan '-ı~·~ ır 20 H. Mehmet 
, ı allerden Galimen, kabine - Siyasi Romen mahfillerinde Fran - murassa hUrri;et ve istiklal haçiyle ----

13 75 13 75 
12 50 ~Yi teşkil edilmedia'ini ileri silr- sadaki kabine buhranının süralle lza- taltif eylemiştir. Car. 

~e~, radikallerden Padye; yeni le edilmiş olması ınetnnunlyetle kar • 
lllenin, Dalı:dlyenln siyasetin; ta. şılanmıştır. 
.,;deceğinden emin olmadığını v~ Gaze:te De Popolo ismindeki ita! -
"·an dolayı istikbal için endişe et yan gazetesi ~öyle yazmaktadır: 
·•ıs~ Reynonun so"•ına kadar harbe ds- J • 

---=11=---

Rusya 

787 
536543 1/ 2 

537330 1/ 2 
No. 

7 "1 tıYlemiştir. _ \·anı etmek taraftarı oldugu muhak - Finlandiyaaan yenı 
&ren kabin ede itti had mev b l d 

.oıııı•dıfı;nı ve bundan dolayı kaktır. Mesuliret yükU onu korkut • metalilatta :ı ıınma i 9 13 25 

ı~''nin itimad reyi vermiyecei'iı,ı muyor: ., Moskova, !!2 (Radyo) - Ta; Ajan- 10 16 

9 75 
11 75 8 

'~ 'Ylenıı'•tı'r. Parıs, 2_ (A.A.) - Paul Reyno' . S 1 B' ı· . . F' lıi.ndivadan 11 18 
• , t 1 . sı ovyct er ır ıgının ın .. 
ll)Undan soııra kürsUye ge~en baş· kabiııesı. hakkında sabah gaze e erı u-ty~ni me!Alibatta buluııduğu hakkında z AH 1 R E: 
"" 1'01 Reyno, hatı'plere cevav zun tefsırlerde bulu>ımaktadırlar. Bu . b t . t' den haber- 241 çuval susam 
''ili • ,., ecnebı mat u. t a ııı ış~r e he ı .. ı · gru:eteler<len bazıları Pol 11.eynoııun . . . 
· eıcümle ıun an suy emış . b' Ki 1 _ il 't ·I feri ka.ti •urette tek?ıp etmıştır. 213 balya pam•ık 
~r yem ır emanso o acagını mı ey e-

10000 
kilo zeytinyağı 

lı h 3, hrbetrtı~k ve muzaffer mektedirler. ·ıı· 

10 

53 

16 50 

59 
43 

llıj hYeSini takip etmekte ve P:ıri•, 22 IA.A.) - Yeni müsteşar- F ( r ) 
ııı:b başka hiçbir emel be;leme - Jar liS~<'Sine dahil bulunan mebus La- ran -ızca an 
, i ~ir, :Bı7., zannedildiği klldar ~otırgrand :!;faison bu vazifeyi kabul 

Para Borsası 
~~~U aid bir vııti)'ette değilız. B '!memiştir. Bi "b • · • k Jı n ha-
l~ ·~b bütün kuvvetlerimizi topla.. Diğer cihetten öğrenildiğine göre rz lrlnl na ze C 

·\: devleti mükemmel bir hak !llebus Tranchard kalp sektesinder> par berlere inanmayın diyor 

Cumhuriyet m~rktz ban
kası klirittg kurları 

ıtıınrt~r. Devleti bu halde bulma- lam~n~nun koridorlarında düşerek Paris, 
22 

(Radyo) _ Tıın gazetesi, 

Ster•;nden gayr:si Türk lirası mu
> alıiliridir. 

~ıq. ' 
1

ktıdar mevkilni kabul et - ulmuştür. . Brenner müiılkatındnn sonra biribiri- Sterlin ır'~· Esa~en, B. D:tladiyeye gil - Londra, 22 (A.A.) - Röyt~r Ajan- . nakzeden haberlere itimad etme _ Dolar 
, • lıalıine teşkilini kabul et- ıının diplcmati~ m~habirl yazıyor: ~ek,Jazımgeldiğ'ni ve KontCianonun Belga 

P
01 l! . Frı!nsız kabıne ı buhrandan ku~ - ;\foskovava, :llolotofun da &rline gi- F. B. 
li: ~Yno, sözüne devamla demış. vetlenmiş .olıırak _çıkmıştır. Dalad.ıye decekleri. hakkındaki haberlerin, kare F. F. 

~ orduda haız oldugu muhabbet ve Şoh- d 'ht·,. tl telakki edilmesi iktiza eden Pezetas 
>-·'hst kanaatları bir tarafa rot ve iğilmez ı.zml se~biyle herkes- 11

1 1ı,a~ a 'b "t bulundug"unu vaz _ Florin 'llla1t ı• Dk ,, • . • ,ayn aruan ı ar, . . l•e .. "Zlfn<lır. Hatb•. büy ten zi,.ade Jh-aJ..atıı haiz olaııgu mıllı kt d F S 
'' t ~ M • ma a ır. · · \ lı ile devam edt-ceğiz ve za- mütlnfna nezaretinı muh,ıfaza etmek- K. S. 
'za11 · · ll=·---a acağı3. Bundan emınız • tedlr. Kendisi bu suretle harviye ile· K. N. 

~llaaıtııinıiz budur.• zaret:ne ait meselelerle iştigale daha ŞiilKrÜ Kanadlı K. D. ılı~ ~ı·no, bund n sonra komüni~t- ziyade vakit bulnbilecektir. K. ~:. 
ıı, ahsetmiş ve: B. Rcyno kendisine ma!i;·e nezare- Tuğbay oldu Dinar 

~ iıi~nlar ihanet etmişlerdir. Bu - tinde hayrete şayan bir muvaffakıyet ! t b 
1 22 

(Telefonla) _ Hatay Leva 
kız. 1kendiJeriııi şiddetle takip ~- kazandırmı~ olan enerjisi ile maruftur. ks ~nk ~utanı albay Şükrü Kanadlı Ley .'1'.ı.a ha,net, neı·ed•n ~elfr,e gelsın • J t' b' ·f .. as erı 0 Ş 
, • .. B. Reyno malıre e çe ın ır va~ı e gor- tuğbaylığa terfi etmiştir. A. . ~. fb ez:lecektir. Hükumet, sallara mUş, fı.kat bunu sar~ılmaz bır mu -

11 

R. Mark 
~r a~tlerf !ahit olnn komünist- rnffakıvelle not:ceye erdirmişiir. B. Liret 

524 
76.Sl 

4.508 

33.64 
7.385 

1.4459 

521 
77.21J 

4.t86 

33.84 
7.428 

1.4545 
5.4244 5.4445 

8.2407 
8.400 

S.2217 
8.879 

23.09 
S5.22 
64.44 

92 

1.97 
15.~0 

23.20 
35.40 
64.83 

92 

1.98 
15.29 ~I ~~.!' h~ınana vaziyet almış bu- Reyno .iktidar mevkiine gelmesinin v anzeland Drahmi 

1 ~'Yn Almanyada husule getirdiği intiba goz Zloti 4.2159 4.2373 
r 

0 
kürsüden indikten sonr..ı önünde tutulursa kendisinin B. Dala- Amerikadan dönüyor Pengo 8.6801 l.1.6984 

~i k
2

Uruıııar hı.linde topl•nmış diyeyi istil:!af için en yerinde bir şah- Lizbon, 22 (A.A.) - Eski Belçib FF. SERBEST 56,'tl 

88 

~ abıneye karşı ne vaziyet al - siyet olduğu anlaşılır. başvekili Van Zeeland Clipper tayyare --------------'Ilı lleldi~ini müzakere eylem:ş B. Reyno Fransız maliyesini idare siy'.e Ameril:adan gelmiştir. Vilayet makamından: 
~tıı~ıa ettiği at!!lan dahi Almanyada sevil ·iı!"~------"!"'-----·ı! Nefs lzmir merkez kazası 
l. ltıü~nk lçtimaından sondra mte- meın.ekte idi. Bunun '°bebi bUyUk bir rfaze, temiz, UCUZ Belen başı 
.''llir ere salonuna av et e - kısmı itibari,·Je ingiltereye karşı bes-
rı.; · liu ı ' Tahtalı . ,·~ıt nun iizerine radikal er ~ lcdiğ• bir dostlukla çok maruf olma - il A 

\ıt lltone bir tnkrir vermiş ve'oıJır. Artık Altnaııyanııı Fransayı aç Kızılçullu 
ı 'tlı ııı~;~aıınanıesinin tasvibini t<!k miıttefiki olan ingiltereden ayırmıya Buca 

llıııı ır. Takrir derhal ruzname matuf gayretlerini tekrar etmiyecekle Her türlü tuvcıfet Balçuva 
k Q: ..,b@ llıUteakıben reylerin top- ri zannolur.ur. Yeni köy 'ğ 
"'"~ - a•ı "t/ • Narlıdere, Abdullah ve namı dı er '"l•- • anıtıış!ır. Almanlar bundan Um idi kesmişler- CeSl er l 

t. "' ttsıut· · · • • Çeşmeli zade qiftliği ~ ı şu netıceyı ver - dir. Ve son zamanlarda hücumları yal- Hamdı" Nu·· zhet Tırazlı 
lııd b nız ingllterere değil ayni zamanda 

"> hd et Ytlz otuz beş reyde~ Fratısaya da mUteveccih btılunmakta- Ç Bozyaka 
~~~it, e, 

15
6 eı aleybde ve 111 1 dır. Reyno kalılnesi Dalad!ye kabine - an Ç 3f Kar~bağlar 

·~ 1 ~n~n ~l. -k~ sinden daha geniştir. h • üekuyular ~ı~··o "lııiYen bu neticeden son- Yeni kab:ne itiınad telkin etmekte Sıh at eczanesı ' 
• "Ol R · d Hacı Hüseyinler ·15 ek eYnonun riyasetm d ve ing- ~tere hOkfım~tl gibi Fransanın 

ı.tır a1dar fevka'iıde bir içtıma da tek bir lı~cl r: oldıığunu göstermek- BaşJurak BOyük Salepçioğlu ha- Şemikler 
'" · Çtinı k k d k d Aşağı Mersinli \h;Ur. l{ . a g~ç va te a ar tedir: Harbi kazanmak.. "ı arşısın a. . - - - -

ı1:~tı abınenin ne gibi bir ka- --------------
1 •• ~~. 22 llıaJ(lm de(ılld:r. f · Yukarıda isimleri yazılı arru:i cü-

:•~· (Rnd B t ay aya Eksı"r Şahap •itnmlarının itiraz tetkikatı hltarn 11. •e l"oJ ~ Yo) - Maliye. ne- eyru a, ~ 
ı~·•de bir .R~l'nonun riya$etınde k [ bulmuş olmakla 940 senesi vertlleri -
• t," IÇtıma akdeden kabine lngiliz ve Fransız uvet- B('lsttr rreme erini gı nin yeni tahrir kıymetleri Uzerinden '~· ~-d k k ~~r. ~r nıuzakeıeye devam lesi sevk o!unuyor derir. Kuvveti, er e . tahakkuk ettirileceği 2901 sayılı ka-

·Qe h j nunuıı onuncu maddesi mucibince 11/ifl ~'lı içtiııı Kahire, 22 (R!ldyo) - Fransızlar fığ;, isti tlVl arfttrır olunur. 1000 
i .~-. 1 ti aına nihayet verdik- ''.~iiii;;iiiiiiiiime~ii!iiiiii!i!iiiijiiiiil~~~-----,------·· ~,ı4t;•ar hbarat nezaretinden ~11 la İngilizl~r, Beyrut ileHnyfaya ordu L 
İ\·ı~, l> etnıişt'r· 'evketmeğe başladıkl::ırı ve bubün - ı s ı ·hı. de at yarış:ları 14~~ io ot·I Reyno~un riyasetinde !erde rr.Ohim kuvvetler kııraya çı - Q l l 
·t · • ııııa d kardıkları haber verilmektedir. Salihlide 31 tııart pazar gilnU belediye tarafından at yarışları tertip ·~i ltıU e erek itimad reyi 

1ı:r· l'oı ~akere etmiştir. BUtün --~=ıı=--- edilmiştir. 
ı,:~ lerd· eyn~ ile teşriki mesai- Fransa ayanı Koşular: 
~~\la ~1c;:ı~r:nden, kabine, bir A _ Uç yaşında yerli yarımkan ve saf kan arap erkek ve dişi tayla-

'lı ahvali l'iHt kazanmasına Harp tahsisatını ra mahsustur. İkramiyesi ııo lira. 

~ llara]( n ~ezaketlnı na:taı, kabul etti B _ Üç yaşında yerli yarımkan lngiliz erk<!k ve dişi taylara mah. "'rar lklidar mevklinde kal 
1 

ı 
:" ltc, 'l'ernıı~tlr. Par!s, 22 (Radyo) - Ayan mec- sustur. kramiyesi 120 ira. 

"' "se · ili il c _ Dört ve daha .vukarı v. aşta yerli yarımkan ve sa! kan arap at ı.''~a. ~·ı Yaı·ın sabah Po! Rey !isi, bugün öğleden sonra mi nı · -

,,. •etıtıd h t h 't h k ve kısrakla•a mahsustur. İkramiyesi 110 lira. 1 t.."'t, n· e toplanacaktır dıtfaanın istediği arp a •ı aı a - ' 

~ııı0 d·
8

anın 2 sinde tekrar kındak: layihayı mUzakere etmış ve 1 .~M~e~r;ak~l~ıl:a.;ırı~n:.;.vı.e~a~t~s;a~hılip;.;IEerliiİİnİıiin-.;;iş;ıit.irrİiaiıİ:..İİ;eMrİii iliiliiıiıimn•oiıılıiiuniıİıuıiiıriıı.m•••· -· ··. 
a isbatı vUcud edecek. 

1 
müteakiben kabul eylamiitir, ' 1 

II Cemiyetin mevzuu ve gayesi: 

Gayesi TUrk tutuııcülU~!lnün terakki ve inkişafı ve tiıtünle
rimizin nefasetini temin ve rnutiafaza ile yabancı piyasalarda 
başka memleket tutUnlerlne rekabet suretiyle tütiln ticareti
mizin terakkisine hiztnet ve bu gayeyi teminen zilraa ve iş
çilerin ameli Ye nazari bilgilerinin artmasına çalışmak. TUtiln 
lerin ayıklanmasına, denk yapıldığında tem!zlenınesine, denk 
yapanların ehU olup olmadıklarını t!lccarla zürra arasında 
ihtııılf ıuhurunda meselenin halli için idare heyetinden bir 
kimsenin bulunması ve bu •uretle memleket tütUncülUğUne 
hizmet etmekten ibarettir. 

M - 3 - Müessis azalar: Türkiye cumhuriyeti tabiiyetinden: 
Devrim mahallesinde Ruşen S. 14 N. H. Hasan Botuhı 
Yazı mahallesinde Yayla S. 21 N. H. liustafa Tezel 
Akıncılar mahallesinde Zafer S. N. 86 H. İ•hnk Biçer 
Akıncılar mahallesinde Hastane C. N. 61 II. Hayri üstün 
Akıncılar mahallesinde Şetaret S. N. 66 H. Fe•tl Yenice 

M - 4 - Maksad ve gayelerini kabul eden medeni haklara •ahip ve 18 
raşını bitirmiş her vatandaş aza olabilir. Aidatını ifa etmiyen 
ler cemiyetin maksad ve gayeler! hllllfıtıa hateket edenler 
idare heyet! karariyle çıkiırılırlır. Bir hak talep etmemek şar
tiyle isLyen aza cemiyetten çıkabilir. 

M - 5 - Cemiyetin şimdilik şubesi yoktur. icap ettiği takdirde idare 
he)•eti karariyle cemiyetler kanununun ikinci maddesinin V 
fıkrası mucibince şube açılabilir. Bu t..ıı.kdirde şubenin nuiı 
tesis, idare, temsil edileceği ve &e!ahiyetıerinin derecesi kay
makamlığa arzedilir ve müsaadesi alınır. 1 

M - 6 - Umumi heyet idare heyetinin daveti Uıerine her iki yılda 
bir tesis edildiği ayın ilk haftasında mutat içtimaını yapar.' 
fdare heyeti !Uzum gördUğti takdirde umumi heyeti fevkalAde 
içtimaa davet edebilir. Gemiyetin azasınııı en az be§te birinin 
talebiyle idare heyeti umumi he}•etl lçtitnııa davet eder. 

M - 7 - Umumi heyetin vııtlfeleri: 
İdare ve mürakıtbe heyetlerinin raporlarını ve tekliflerini tet
kik ve İntaç eder. Cemiyetin büdcesini tetkik ve kabul eder. 
icabında cemiyetin feshine karar verir. idare ve nıilrakabe 
heyetlerini se~er. Umumi heyetin en az Uç giln önce iki gazete 
ile toplantıya davet edildiği rurnamesiyle birlikte ilan edilir. 
Bu suretle yapılan toplantıda ekseriyet hasıl olmazoa toplan
tı bir hafta veya on beş gün sonraya talik edilir. Ve bu top.. 
Jantı ayni suretle ilan edilir. ikinci toplantıya ekııetiyet aran
maz. Mevcud aza ile karar verilir. Umumi heyetçe alınan ka
rarlar cemiyet binasında asılmak suretiyle ru:alara duyu • 
rulur. 

M - 8 - İdare heyeti umumi heyetin aralarından seqeceği beş kişf. 
den ibarettir. Bu suretle seçilen idare heyeti kendi araların
dan bir reis, bir muhasip ve bir katip seçer. idare heyeti c&
miyetin varidatını tanzim ve idare eder. Maksadı n gayesi 
dahilinde her tilrlil faaliyetlerde bulunur. Cemiyetin sarfiya
tını karar altına alır. Umumi heyetçe verilen kararları takip 
ve intaç eder. 

lif- 9 - Heyeti idare fahri reis intihap edebilir. 
M - 10 - Cemiyetin azaları yılda yilz yirmi liradan fazla ve yüz yir

mi kuruştan az olmamak tartiyle aidat vetlr. 
M - 11 - Cemiyetin varidatı ve hesabatı umumi heyetçe seçilecek it 

kişilik bir heyet tarafından teftiş ve murakabe edilir. 111Ura. 
kabe heyeti en az yılda bir defa murakabesini yapar her yı
lın hesaplarını ayrı ayrı mutat içtimalarda umumi heyete 
arzeder. 

M-12- Cemiyetin ana nizamnamesi idare heyetinin teklifi ve umu
mi heyetin karariyle değiştirilebilir. 

M _ 13 - Cemiyetin feshi halinde varida.. fesih tarihine kadar bir 
maksada veya bir yere sarfı karar altına alınmamış ise U· 

mumi heyetin karariyle bir hayır mUes•eııesine devri 
caizdir. 

M _ 14 - Cemiyetin varidatı, aza aidatı, teberrilat, müsamere, her 
türlü gUreş ve menfaata terk edilen hasılattır. 

M _ 15 _ Cem!yetin varidatı: idare heyetince zaruri götillecek mas. 
raflardan başka, yanlız mevzu ve gayelerinin tahakkuku 
için sarfedilir. 

Müessis .l\rue .. is Milessi• MOe~sls ~füess'.s 

H. Botöğlu t. Biçer M. Teıel H. ÜstOn F. Yenıce 

Reis: 
Heyeti umumiyede ~çilen fdate heyetinin isimleri 

ödemişte Hastahane caddesinde 61 numaralı hanede Şa
ban oğlu Hayri Üstün 

Veznedar: Ödemiş Devrim mahP.!iesi Ruşen S. Numara 14 Mustafa 

Katip: 

A.za: 

Aza: 

oğlu Hasan Bozulu 
ödemi~ Akıncılar mahallesi Şetaret So. 56 Numara Ab ' 
durrahman oğlu Fevzi Yenice 
ödemiş Yayla caddeslnde 8 numarada HUseyin oğlu HU•· 
nü Karaorman 
Ödemiş Gati Paşa cadde~! 77 N o. 
mal Kızmaz. 

Huseyln o~u Ce -
999 



-- --- . --
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1 .ıir levazı1ıı amirliği satın a!r.ıa ko-mis)'ımundan: 
1 - İzl!!'r mastahkem mevki komutanlığınca Seferihisar mmtakasın

d .. göstHilecek bir yerde 9999 lira yetmiş kuruş bedel keşifli 

bir ahır inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İha:esi 3 nisan 940 çarşamba günü saat on beşte kışlada izmir 

lernzım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminat muvakkata akçası 749 lira doksan sekiz kuruştur. 
4 - Sartname ve keşifname ve resmi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - t 'ekliler t.:caret odasında kayıtlı oldukları ve bu işi yapabilecek-

lerine dair ihaleden laakal sekiz gün evvel izmir nafıa fen heye
tiPd~n alacakları veg;kalan göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - F.ks'l'meı·e i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
madd~lerinde ve •ırtnamesinde yazılı vesikalarıyla teminat ve 
ttk'if mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 19 23 27 1 

--!7z_m_ı-.r-1e~ ~mirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzm!r müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla 225 ton buğ

day öğüttürülecektir. 
2 - !hale•i 23/mart/940 pazartesi günü saat onda izmirde kışla

d:ı izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 4275 liradır. 
4 - T€minatı katiye akçası 641 lira yirmi beş kuruştur. 
5 - ŞaPtnamesi her g!1n komisyonda .ırBrülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikJı .ırö•

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları !le birlikte iha
le saatından evvel komisyona müracaatları. -=,..----

1 z >n; r d0/ierdarlrğından: 
}: • 0 " " rğlu Sabrinfn Karşıyaka şubesine olan 682 lira 30 kuruş 

kazanç vcrgıs· borcundan dolayı mumal!eyhln tahtı tasarrufund11 bulu -
nan Kar •vaka D· nanmacı mahallesinin Zafer sokaiında kilin 82-34 aa
yılı ve 0 69 lira kıymetindeki lki dükk.llnının yan hissesi idare heyeti ka
rarı ıle ka~'i ihalesinin icrası için on .ırün müddetle müzayedeye çıkarılmış 
old ndan taliplerin 3 nisan çarşamba günü saat on beşte idare heyetine 
müracaatları illl.n olunur. 998 

M. M. V. Deniz Levazım satın alma komis
yonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 25064 lira olan 20 bin kilo sadeyağının 
30 mart 940 tarihine raslıyan cumartesi .ırünü saat 11,30 da pa
zarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1879 lira 80 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan 126 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
gün vesaatta Kasımpaşada bulunan komisyona müracaa~ları. 

lzmir Emrazı sarrye hastaha· 
res: B'"!şh,,kim 'iğin-./en: 

Yeni verem pavyonunun 3916 lira 64 kuruş bedeli keşifli sıva ve yağlı 
be>ya vcMirc ikmali insaası açık eksiltmeğe konulmuştur. Keşif ve şart
nameyi gorrnek üzer~ her gün ha•tane başhekimliğine Ve eksiltme 1940 
ni•anın Uçlinc!i çarşamba gilnü •aat 11 de yapılacağından isteklilerin 
24!)0 numaralı artırma ve ehiltme kanununa göre teminatı olan 293 
lira 7'i ku•uş~uk banka mek'ubu veya maliye veznesi makbuz ilmühu: 
beri H icalıcden vesika'!arla b'rl'kte eksiltme saatinden bir uat evvel 
Tepecikte emrazı sa•iye hastanesinde toplanan komisyona müracaat -
!arı. 17 23 28 2 914 

Is ~anf u m ~a if mü -ürü.üğ ıden: 
:\Iaarif vek:lliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı 

yazılı battaniyeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
tuilen Ledeli 54500 liradır. Muvakkat teminatı 8975 !lradır. istekliler bu 
battaniyelere ait şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktörlilğünde 
görebilirler. ihale 4 nisan 940 perşembe günü saat on beşte maarif mü
clilrlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif zarfları 
en geç saat 14,80 a kadar kabul olunacaktır. 

Battaniye 
Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiati Yekün 

Beherinin asgari sıklet! 
3,800 kilo olan yün 
battaniye 
Beherinin asgari sıkleti 
2,400 kilo olan battniye 

19 23 28 1 919/2095 

600 

3SOO 

18 900-0 

ıs 45500 

54500 

lzmir E nrazı sariye hastaha
nes; başhekimliğin en: 
na.tancmizde yeniden yapılacak 11501 lira 80 kuruş bedeli keşifli 

kalorifer tesi~al' kapalı zarf usu!iyle eksiltmeğe konulmuştur. 
İsteklilerin ~artname ve saireyi görmek üzere her gün hastane ba; -

kf.tipli:iine ve eks''tme 1940 niRanın üçüncü çarşamba günü saat l l 
de ynp:lac3ğından 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa göre te
minatı olan SR2 lira 64 kuruşluk banka mektubu veya maliye vezne•i 
makbuz limühaheri ve icap eden teklif mektupları ve diğer vesaikle bir
likte eksiltme rnnt'nden bir saat evvel Tepecikte Emrazı sariye hasta -
ne inde n''ite<ekkil komisyona müracaatları. 17 23 28 2 894 

/sta-tu 1 rrcarif n f c ür fğfnden: 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı 

yazılı yatak takımları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah
min td:len bedeli 24840 liradır. Muvakkat teminatı 1863 liradır. İstekliler 
bu yatak takımlarına alt şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktl)rlü
ğünde l!'Örebilirler. ihale 4 nisan perşembe günü saat 15,30 da istanbul ma
:.rif müdür'üj;'ünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif 
znrCan en geç saat on beşe kadar kabul olunacaktır. 

Eşyanın ci si 

Yatak kılı'ı 
Ya•rk r"~ ·ıfı 
Yns'•k kıl fı 

Yaetık yüzü 

Yatak takımı 
Miktarı 

Battaniye çar~ıfı cnevresin> 

2000 aded 
4000 qded 
2000 aded 
4000 aded 
3000 ııded 

1923281 918 12094 

Beherinin fiyatı 

Lr. Kr. 

2 98 
1 63 
- 43 

- 48 
s 26 

Yekun 
Lr. Kr. 

5960 
6520 

860 
1720 
9780 

24840 

lzmir sicili ticaret memurluğun
dan: 

(Abram Hııy;.m ·e Bünynmin Tovi) ticaret unvaniyle lzm.rde kllim
ciler rarşısında 17 numaralı majj"üzada tuhafiye ticaretirle i:tigal et
n.ek üzere teşekkill eden işbu ş'.rkeıın ticaret unvanı ve şirket muka -
velenamesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 26B~ numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1: Mukavele 
İzmir sicilli ticaret memurluğu 

resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

Bugün 20-3-940 bin dokuz yüz kırk yılı mart ayının yirminci çar
şamba günü saat on beş buçuk raddelerinde lzmirde Doktor HulQsi bey 
caddesinde Kardiçalı hanında 15 numaralı hususi dairede Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiğı salahiyetle vazife gören aşağıda 
milhür ve imzası bulunan İzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay vekili 
Raif Giray, yanıma gelen kanuni ehliyet ve vasıfları haiz şahadete e
hil bulundukları görülen, İzmirde Kilimciler çarşısında 26 numarada 
tüccardan Fikri Eron ve İzmirde ayn; çarşıda 34 numarada tüccardan 
jak Albağli. . .. . nam şahitlerin tarifleriyle teayyün eden, ehliyeti 
kanuniyeyi haiz, bir taraftan !zmirde İnönü caddesinde 299 numaralı 
evde oturan Abram Hayim ve diğer taraftan gene lzmirde lnönil cad
desinde 217 numaralı evde oturan Bünyamin Toviden ~~beb: müracaat
larını .orduğumda anlatacakları gibi tarafımdan resen bir mukave -
lenamemnin yazılmasını istediler. Yukarda isim ve adresleri yazılı 
şahitlerin yanlarında milttef' '.an söz alarak bir kollektif şirket muka
velesi akt ettiklerini söylediler şöyle ki: 

M. 1 - lşbu mukavelename 20 mart 1940 tarihinde tanzim olun -
muştur. 

M. 2 - Şüreka lzmirde lnBnil caddesind" 299 numaralı evde otu -
ran Abram Hayim lle gene lzmirde İnönü caddesinde 21 7 numaralı 
evde oturan Bünyamin Toviden ibarettir. 

)!. 3 - Şirketin merkezj ticareti lzmirde kilimciler çarşısında (17) 
numaralı mağazadadır. 

.M. 4 - Şi.rk.ti alakadar ve ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak 
her tUrlü ukud ve muamelelerde her bir şerik unvanı şirkete bi!izafe 
münferiden imza etmeğe selahlyettardır. 

M. 5 - Şirketin nevi (kollektiftir.) 
M. 6 -Şirketin unvanı : (ABRAM HAYIM ve BÜNYAMİN TOVİ) 

olup merkezi izmir şehridir, 
M. 7 - Şirketin mevzuu : Her nevi tuhafiye emteası ticaretinden iba

rettir. 
M. 8 - Şirketin sermayesi : (15939,92) on beş bin dokuz yüz otuz 

dokuz lira doksan iki kuruştan ibaret olup bunun 8957,57 sekiz bin 
dokuz yüz elli yedi lira ve elli yedi kuruşu Abram Hayim tarafından 
ve 6982,35 altı bin dokuz yilz seksen iki lira otuz beş kuruşu da Bünya
min Tovi tarafından konulmuştur. 

M. 9 - Şirket muamelfitı umumiyesinden elde edilecek hasılilttan 

umumi masraflar ten"·ı edildikten sonra kalacak safi hnsı'"tın veya şir
ket umurundan mütevellit zararların yüzde altmışı Aham Hayime ve 
yüzde 40 yüzde kı=kı da Bünyamin Tov:ye ait olmak üzere taksim edi
lecektir. 

M. 10 - Şirket ZO mart 1040 tari"'nden ba~lıyarak 20 m~rt 943 ta -
rihine kadar ile sene müddetle akt edilmiş f)l;ıp bu rr.üdde~in hi'.amından 
iki ay e\·vo! şeriklerden her hımg: biri tahriren feshi şirketi ı( b •. r pime
dikçe hel' üç senelik deneler için mukavele hükumlcri kendiliğinden 

(otomatikman) tecdid edilmiş ~da ınaraktır. 

Taraflar başka blr diyecekler' olmadığ;nı söylediler ve sözlerini bitir
diler. Verilen bu takriri ben yeminli noter bir nü•ha olarak tanzim et -
tim ve muhte\'iyatını kendlleıine yüksek sesle okudum ve mealini an
lattım. Arzularının tamamen isted'klcri gibi yazıldığını tasdik etmeleri 
üzerine bu mukavelename aşağısını hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
Bin dokuz yüz kırk yılı mart ayının yirminci çarşamba günü. 

Z. S . • 
Akitler imzaları. 
Şahitler: imzaları. 

20/ 3/940 

T. C. İzmir ilçüncü noteri Süreyya o:cay 
resmi mührü ve Vekili 

Raif Giray imzası 
Genel sayı. 12727. 
Özel sayı. 

İşbu mukıwelename suretinin dairede saklı 20/3/940 tarih ve 12726 
genel sayılı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk yılı 
mart ayının yirminci çarşamba gtlnü. 

20/3/940 
Harç pulları aslına yapıştırı'mıştır. 

Otuz kuruşluk da ınga pulu 
20/l\Iart/1940 

T. C. İzmir üçüncü noteri Süre, ya Olcay 
resmi mühüril ve namına 

R. Giray imzası 

inhisarlar lzmir başmüdürlüğünden: 
3437 sayılı kar.ununun on yerli,.,ci maddesine göre Gavurköy, Öde

miş, Tire böl!"Pl~rinde iyi fidç, iyi tütün yetiştirenler ve iyi denk ve fenni 
fidecilik ve kurutma yeri yapanlar arasında bir müsabaka açılacaktır. 

Müsabakada kazananlardan birinci ve ikinci gelenlere para ve tak
dirname, Uçiincil, dördüncü ve beşinci gelenlere yalnız birer takdirname 
verilecek ,.e kazananlar gazetelerle ilan edileceklerdir. 

1 - En iyi fide ve fenni fidelikler Gavurköyünde 8 nisan 940 ta 
Ödemiş ve Tirede 1 nisan 940 ta, ve mahallerinde. 

2 - En i)·i tütün ve fenni kurutma yerleri Gavurköyde 15 haziran 
9.10 da, Ödemiş ve Tire mıntakalarında 8 haziran 940 ta ve mahallerinde. 

3 - En iyi denkler Gavurköyde. /)demiş ve Tirede 16 ilk teşrin 940 
tarihinde müracaat edeceklerin kendi köylerinde, kanunun on yedinci 
maddesindeki heyetler tarafından görülecektir. 

Müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin birer dilekçe ile bildirilen 
tarihlerden ön~e mahalli inhisarlar idarelerine müracaatları lazımdır. 
Yukarıda bildirilen tarihlerden sonra yapılacak milracaetlar kabul olun-
mıyacaktır. 976 

/zmi1· Emraz, sarİ)-'e ha~t:ılı ...,ııesi 
Rash •inılia:~r1°n: 

~ 

Yenı Verem pav) onunun 1520 li'" bedeli keşifli zil ve elektrik te•i -
satı açık ck;iltıneıi'~ kıınmu~tur. Ke,if ve şartna!l'eyi gö:·mek uzere her 
gün hastane ba~hek!ınliğiııe ve ek.il me 1940 nisanın (lçüncü çar"'.lmba 
guııli yapılacai;ınd .. n ı.steklileriıı 24$0 numaran artııma ve eb'ltm•· ka
nununa göre temine.tı olan 114 liralık banka mektubu veya maLye ve?.
nesi makbuz 'lmüh .. h 0 ri ve icabeden vesikalarla birlikte ek•iltme saa. 
tinden bir saat P"Vel İzmir Tepec'kte emrazı ~ariyeltast aııesin d~ topl;ı-
nan komi•yöna mi!Tacatları 17 2~ ~~ .2 915 

SPT;'RCO VAPUR 
AcrvTASI 

.DRf,.. TlKA SOVY!;:TA ANONIMA 
Dl NA VlGAZYONE 

ADRIATICA 
AllRİATtr A S. A. N. 

Federicu vapuru 25-2G mart tari
hinde Cenova \'e Riviera !imanlarına 
hareket edecektir. 

Adice vapuru 25-26 mart tarihinde 
beklenmekte olup C~nova ve Rivi~ra 
limanlarına hareket edecektir. 

Citta D. Bari motör.ü 26-3-940 tari
hinde gelerek istanbul Pire Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

Zara mctörü 3 4-940 tarihinde gele
rek ertesi günü aat 5 e doğru Pire 
Brindisi Zara, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limanlarına hareket edecekti 

Citta Di Bari motörü 9-4-940 tari -
hinde gelerek İstanbul Pire, N~po!i, 
Cenovaya hareket edecektir. 

.... 
:aa M. ftT 1!'40 CUMA1f,tfll .-

1 V. J-. 'lenri Van J)e~ 
AM.ER!KA..~ EXPORT LtNı;$ w
NEVYORK 

N E V - Y O R K 1Ç1::-i 

cEXPLORER, vap. 
bekleniyor. ıılt-
cEXCH ANGE• vapuru Mart 50 
rında bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAPEST 

BUDA 0EŞTE İÇİN ~· 
•KASSA• Mot. 23 Martta 
!eniyor. :sıı~ 
Service Maritime Roumain • 
carest !ati 
Köstence Galas ve Duna ıııııall 
için 
cCAVARNA• mot. 5 
bekleniyor. 

ATİD NAVİGATİON corJP"?lf 
HAİFA 8Jl4 

Beyrut, H 0 'fa, Tel Aviv, Porl 
Not - BütOn bu vapurlar Trl7os. 

te veyil Cenovada şimal! ve cenu bl 
Amerika limanlarına hareket eden 
Halla anonim seyrisefain şirket'nln 
va Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD 'fRİYESTlNO anonim 

ve lskenderiye için. ot• 
Atid vapuru 28 Martta bekleni1 

-=*=- . .,. 
Vapurlann is:m ve tarihleri 11 

kında hiç bir taahlıOd a!ınlll ... 
TELEF'ONı 2007 - 200!--

seyrisefair şirketi vapurlanna te~a· 
dilf ederler. LJ/zvier ve şüreka~' 

lautc:cl 
NEERLANDAİSE ROYALE KUM - VAPUR ACENTA51 

PANYASI Atr.tOrl< cada.esi Reea btnall 
:ITars vapuru 23-3-n.ıo tarihinde l'e'. :o!44S ıflll 

beklenmek e oil'p Anver' ve Hollanda . Lundn ~e _Liverpol lıatıarı rl.ıt' 
. pıv••3nın ıhtıy •ına ırııre vaPU 
lımanlarına ha•eket edecektır. w s~fer yaı;.acaklardır. 

A"h!' 1es vao·1ru 10-·1-940 tarihinde' 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda cıJ 

limanlarına hareket edecektir. 
1 

.... 

SERVİCE :lıAR!Tl:MB ItOUMAİ~ 
Suceava vapuru 6-4-940 tarih'.r.de 

-relerek Malta :\Iarsilya vr Cenova li 

1 o 

-nanla:ına hareket edec.-ktir. ı 

----**' 
NOT: 1 
Ahvali hazıra dolayıo!yle navlu~ 

<·e ba\"eket tıırihlerinin k~t'l .ıl'lladı· 
tını \"e bunların hic bir ihbar-. IU?ıım 1ı olmaksızın deji:i~ebilir oldu .(U~u ve 
mesuliyet tcrettılp etmiycceğ-ini muh 
•erem yüı 'gyicılerin ka;rıd ve '~-.r~t 

etmelerı rica ı,lunur. 
Daha Iazla tafsilat lçüı Cum~.nrl 

yet ~aJclesinde FRA 'fELL1 FPF.RCO 11 
,..'l}lt&:- &ceı.tP~irıl'.! l'!:ilı-!1.c:.ıat ~d 1 icnes:. ,1 

• '.IELE.f'ON: 200~ - 2005 
11 

-- Diş tc.J.bı !İ 

C D v' ] 

evat -:ıg ı 
Hastalarını her gün ubahtan 

.. kşama kadar lkincib~yler soka· 
ğında 65 numaralı muayenehane· 
•İnde kabul eder. Telefon: 3055 --Uo.<:,or 

M. Şevı<i Uğur 
Lir ·nci sınıf dahili has· 
taiık 1ar mütehass sı 

İz ir Beylersokak No. 82 
Telefon No. S288 

Hastalarını ~abahtaıı itibaren 
vo gece vakü kabul v .. muayene 
eder. 

ıı·~Man tol uk, ror>luk, erkek ~ 
muşammaJan 

BAYLAR • 1ıll' 
için palto, perdeaU Ye l:rı eli~ 
ve bayanlar İçin alır manto 

İBRAHiM 
KARAKAŞTİı 

Buluraun\13 
OOUNPAZARı No. 11~ 

KASE 

karııı müeıair iliçtıt• 

lıP''" 
icabında gUnde 1-3 kate • 

Her Eczanede bulunur. 

·'--------~-------------~·~----~ l7rııİr Post~l, te.graf ve teiefoıl 
müJür-üğünr-len: 

ııa pcı'' 
1 - EksiJtm. ,.e k~ıınla,1 ış: İzmir posta biııalarile KarşıY11 

t-11.h:ınes~ tı'<. tuv.:ıri'lı 11111! k:.rf' 1112.ka dö:\emesi. 
2 - Keşif " li 82.l lira 28 kııtuştur. ıedfr• 

3 - 1'.:ksiltıne q . .;.n 10 tarihinden tibareıı on beş gün miıdde~daıi' 
[halesi 28-3-9·10 tarihinde perşembe günü saat 14.30 da P.T.T. ~f 
yet binasında \'e kem:.vun huzurunda ııı;ık eksiltme ile yapılarak_tır· 1evJ' 

4 - l':k•iltm~ şartnames; ve buna :nüteferrik cnak Jllüdür:let 
ı~ın ka:\.'L ı.nue lı~ ie ~iz :-\Ure!.erı ıılıııab lir. terıtİ" , 

5 - Ek<iltme:e g .. ~:ıi!mtk i"'ıı 61 lira 67 k ıruşlıık muvaJ,ı<llt pJllıl • 
nııt vermeler: ve • -.f•a dairesinden bu i'je gôreb 'erri<lcrjne dair 81~1ı1 
ehliyet vesika" ibraz c!me!eri l:i7.ımcl r. 11 17 20 23 ( 

,_ 


