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ROMA MÜLAKA. 1 
Von Ribentrop'ta yakında Belgrada g1decekmiş 

Alman propagandası 
boş durmayor 

Almanya-Rusya - ltaiya arasında .. :apı acağı ~öylenen 
pakta Macaristanı da sokacaklarmış! 

d Paris, 28 (Radyo) - Gazeteler; 
, 

0ktor Kludyos'un Bükreşte bulundu
~ bir zamanda, Almanya hariciye 
gıllıırı Fon Ribentropt'n da, Belgrada 
d· deceğini ve orada tosir yaparak şim
l ıye kadar Rusya ile siyasi münasebet 
~r tesis etmemiş olan Yugoslavyayı 
n °8kovaya yakJqştırmağa çalışacağı
! 

1
• ltıııyanın da b~ hususta tavassut

! a bulunduğunu, arkadan da Yugos -

lavYaya topların namluları ile süngü
er· 
1 . ın ucunu göstereceklerini yazıyor -
ar. 

b il.oma, 23 (Radyo) - Macaristan 
z ll§vekili Kont Teleki, refakatinde kı
bı Old~ğu halde b'.l sabah saat 8,30 da 
ı,~r~~a gelmiş ve ista~yonda, İtalya 
~rıc:ye nazırı Kont Ciano, :.\facaris-

ı.1 nın Roma sefiri ve sefaTet erkanı B ı dd b. ·· ·· ·· 
ıe li.r e gra an ır gcınınu~ .• 

:ııı tı~.çok z~vat tarafından karşılan- İ~alva ve Ru<~a ar•sında husule geti-i'«:>lı:ı ü1ihdı:f eylediğ'.ni kaydey!e. 
kr . .. . . . rılecek nnleşmay-;ı Mq~~rh~tanın dn i! mı.:; :,.edir. 

a it ·~t Telekı, S<ı!am resmını ıfa eden 

Devlet 
dairelerinde 

Kullanılacak otomobil
ler tahdit olunuyor 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Dev
let dairelerinde bulunacak otomobil 
!erin tahdidi hakkındaki kanun layi
hası, bugün Bilyilk Millet Meclisine 
tevdi edilmiştir. 

Kanun Hlyihasına göre; Başvekil, 
Vekiller, Ordu Ye Kolordu kumandan-

i
lan ile on beş valinin otomobi!i ola
cak ve diğer resmi ot.:ımobillerin kaf
fesi kaldırılacaktır. 

Amiral 
Lüsyen Muren 

ge1di 

ı~ erı kıtayı tef.iş ettikten sonra kı
~ı:::. birlikte Macar sefarethanesine 
«nıştir. 

ote~0nt Ciano, bu gece Villa :.l:adama 
zt 1nde Macar başvekili şerefine bir 

Filistin komiseri 
Suriyege gidiyor 

Kudüs, ;!3 (Radyo) - Filistin fev-

Amiral Muren 

Kahirege dönüyor Fransız Kontr amirallerinden Lüs.. 

K h. 23 (R d ) ı ·ı· k yen Muren, dün akşam Ankaradan 

G neral Vayvel 

a ıre, a yo - ngı ız şar . d B 
şehrimize gelmış, saat 20,45 e as-

kalade komiseri Mec Mite!, on gün orduları kumandanı Vayv<ıl, buraya ı t mahane istasyonunda karşı anmış ır. 
Yafet vermiştir. 

DEN i Z LE R DE 
Bir lngiliz balıkçı gemisi, bir Al

man tahtelbahirini balıi·dı 

Bir İngiliz harp g~m;sinde topcu efradı faaliyette 
LonJn,, 23 (Raclyo) - Norveç hü- Çarkovaya ait salları bulmuştur. Bu 

Ometi, bitaraf devletlerle Norveç hü- •allardan hirinin üzerinde bir cesed 
ümetine ait altı vapurun daha batı- bulunmuştur. DiiforJeri boş olduğu i

n!mış olmasından drlayı Berlin hükü- çin müretkbatın tamaır.en boğulmuş 
metini prot<ısto etmiştir. B ıı •alıah şi- olmasından endişe edilmektcd'.r. 
mal d~nôz' ııde bir İngiliz harp gemis' \ Kop~nhagdan alınan 1·aberler<ı gö
Alr.ıan den'zaltı gemileri tarafından re Danimarka vapurlarının Alman 
batırılan Dan'.barka vapurları:ıd:ın - Devt.mı 4 üncü sa.fıi.'e<te -

nn------

afı Ve •1• • 
ı:mız 

Bergama ve Menemende 
tetk:kler yaptı 

;-e l<:ont Teleki, salı günü italya harici
ıııullazırı Kont Ciano ile konuşacak ve 
tl!Jı: te'.1'kıb~m Mussoliniyl ziyaret ede-

ltBrüşecektir. 

kalmak üzere Suriye ve Lübnana gelmek üzere bugün Kenyadan hare- Misafir amiralle yarbay Hüsameddin 

hareket etmşitir. ket etmiştir. -; Devamı sinci ıahifede; Bugün Sal~h 'iye gidecek, Az:ziye tÜ• 

FRA .sız KABıNESı neli ~1e ~~zilli, ~enizli sul~ma faa-ıe Lo~dra, 23 (Radyo) - Taymis ga
ı;;eı; R:ont Tel ekinin Roma 51eyaha
'ol~ ?~Yük ehemmiyet vermekte, Mus
ltu Ilı ıle Macar başvekili arasında vu-

buJacak konuşmaların, Almanya -

Kalyo Harp Meclisi HaDün 
/inde Dünya umumi ef

karına teşekkür 
ctiına 
' 

Etti 
ıı ediyor Malbuat, bu top~antıya fevl<al.iue ehemmiyet veri-

htır elslnkı, 23 (A.A.) - Reisicum- D } d • G l •• dd 1. 
~13~· R:amo yabancı matbuat mü- yor. a a ıye, aıne en e uzun nıu et Y..Onuştu 
htır ~~rlni kabul etmiştir. Reisicum- Paris 23 (Radyo) - Kabin harp cFransada bir adam aranır, bulu 
'••a ın!andiyanın geçirdiği imtihan mecıı·s,· 'bugu··n başvekı·ı Pol Reeyno ,_ ~ sında kk" • - nunca ve işe başlayınca cesaretini 
"tlııı . yardım edenlere teşe ür- nun riyasetinde taplanmış ve uzun kırmak için her ş<ıy yapılır. Ancak 

bııd· dikte d · t· k .. -.... ır n sonra emış ır ı. milddet nıüzake ·elerd<! bulunmuştur. Klenıansoda 1917 tarihind<ı Fraıısa -
bizi Ço~akk:ı~ızd~ gösterilen se~pati Paris, 23 (Radyo) - Fransız ka- n•n 1.ıaşına geç:nce Fransanın harp 
'hvalde teşcı.etmıştlr. Bu se~patı ?azı binesi harp mecıisinin bugünkü içti- halindeki vaziyeti bundan daha az 
lııu~bb 8Yn1 aile azasını bırleştıren maına büyük ehemmiyet atfolunu - nazik değildi. Fakat ondan qonra 
lı ile et Çerçevesini de aşmıştır. Ba- yor. Bu i çtim~da, amiral Do"lan. ha- ve onun başvekilliği zamanında Al-
t ~!etleri b' d"' 1 . d d h 'ıla ıze ıger erın en a a va nazırı Loran En vat deniz nazırı manya mağlüp edildi.• 
le~. F';~rdımda bulunmağa amade idi- Kapenki, abluka na~ırı Mone ve mü. Figaro g-azetesinde 
il~ etın a~ ahval ve ş<ırait buna müsaa- himmat nazın Raoldonri hazır bu - şunları yazmal:tadır: 
' 01 edı. Hürriyet ülküsünr!Pn mili- Iunrnuş'ardır. Fransa şimd; harbe girmiş bulu. 
~lıııelc arak Finlandiya ile b!rlikte harp Harbiye ııazırı Daladiye, general 1 nuyor. Fransanın hayatı mevzuubr.h 
teıeıı Uze~ muhtelif memleketlerden Gamelenle uzun müddet konu"muş- 'solduğu zaman milletôn yegane dü -
lıiııı ıtllnuııuıere teşekkür etmek be- şüncesi memleketinin kurtarı:nıası -,., lçfn bi ., d. tur. Resmi tebEğ ııe•ec' ilıı emiştir. 

<ıi!h r vazııe ır. . . dır. En tehlikeli zamanlarda parti -
'-ıı ~ 8.ıısa ilk olarak yardımımıza ge- Parıs, 23 (Radyo) - Parıs gazete- zanlık durur, millet, tam bir tesanüd 
1-ttrı "eçli gönüllülere teşekkür etmek !eri yeni kabine hakkında tefsirler - iç'nde hareket eder. Şimdi de yapıl-

J:ı ın. den ziyade hangi partiye temayülü ması Iiızımgelen şey budur.• 

Dormesson 

lıyetını de gozden geçırecelc 
Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili- tir. Vekile su işleri umum müdürtı 

miz General Fuad Cebesoy, dün sa- B. Saliı.heddin Büke ile Vekalet hu
bah erkenden Menemen ve Bergama- susi kalem müdürü refakat etmekte. 
ya hareket etmiş, bu kazalar dahilin- dir. 
deki sulama tesisatını tetkik eylemi~ - Devamı 2 nci Sahifede -

Çin- aoon 
Çin'iler muzaffer olacak ve Japonya 

mac;rafları aitın:. a çÖı<ecekt ·r 
~'"""'r.7"( 

ıı_b~r~allio hakikatte tamamen uygun varsa o noktai nazarı müdafaa eden Londra, 23 (Radyo) - Taymis 
~~ llıe~ V~ndermiş olan yabancı ga- yazılar yazmaktadır. Pöti jurnal, gazetesinin siyasi muharriri, yeni F- ' 
e ~l'~ ab.ırlerinin faaliyetini sena İ· başmakalesinde: ransız kabinesi hakkında şu mütalp_- · Maraşal Şan-Kay-Ş• k ve kar•"·· 
~: etınış ve şunları ilave eylemiş- cBaylar! Unutmayınız ki harp i- ayı serd<ıtmektedir: Çun King, 23 (Radyo) - Santral rı, jap·ın~·nnın, simdi her zamandan 
ı~, l çinde bulunuyoruz. Birb"rimizle uğ- cYeni kabinenin bu kadar kısa za- Niyuz Çin ajansı bi:diriyor: fazla mücerred ••"ldı['ını, Çir.in n;hai 
""ll Jı;u ~fkl~lini müdafaa etmekte <>- raşmıyalım, düşmana bakalım.• , n"oanda teşkili takdir edilectk bir hu- Kuvangsi harnlisindeki Çin kuvvet- zeferi elde e"""' ve muha,eınatı :;o 

' hf k bır millete taksim kabul et- Diyor. • 1 disedir. Pol Reyno, Londra mahfil. - !eri kumandanı general Pay - Sung -Çi na erdirmesi için Şu üç noktanın 
~ llöıı r ordu ıribi bütün istikametle- Maten gazetesi de parlamentonun Cr ""a Came! n !erinde çok zeki ve müdebir bir zat Çin - japon harbi hakkında beyanatta beklendiğini bild:rmiştir: 
l\ er,~rek müzaheret etmiş olan dün- ikinci gizil içtimaının 9 ni•arda ya- Ordre gazetesinde Leon Blum, ka- olarak tanınmaktadır. Bilha•sa son bulunarak harbin ikinci devresinde 1 - Müstevlilerin, Çinin kendi ve-
' 

11 
rı U~umiyesine minnettarlığı- pılacağını ve kabine meselesin·n ni- bine:.;inin iyi rey almadığını yazarak aylarda ke•kin zeki•ı ve sarsılmaz milli Çin hükümet ve ordularının mu- saitiyle tardolmıması, 
~derız, hai surette halledilecei[ini yazıyor. diyor ki: - Devamı 4 üncü sahifede - vaffAlovPt VP talihlerinin çok arttığı- - Devamı 4 üncü sahifede -
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S.~ HfF'E (2l 

sa .. alıata Hasreti 
BAHRi SAVCI 

•Fikir edinm~k i~in hiuli•atı takip etmek lizımdır.» 
RACON 

cBacon» yukarıya aldığım sözü aöylediii zaman, dünya, şim -
di ine r>azaran çok saf bir 3o•yal atmosferde yatıyordu. En korkunç 
aiye.ai i tirasların hududu; bugün, bi2i, yerimizden bile kıpırdatmıya • 
"ak kad r buit menfaat anlayı !arı ile çevrilmitti. Dünyayı saraylar 
idare ediyordu. Fakat en &İzli aıı·lar bile, kula bir zaman &0nra, bu ıarı.v 
larm kalın dıvarlarını bir fiil ve h reket hulasası halinde a!ıyordu. ve 
Baccn» gibi yüksek bir idnkin felsefi aente,.Jeri içinde hadiselerin 

kar nlık!arını çözmeğe alışmamıt kafalar bile bu fiil ve hareket ha
diselerinin delalet ettiii fikri ka vrıyabiliyordu. Velhaaıl dünya, çelik 
filiın olmıyan, fakat hakiki olan bir mihver etrafında kendj muntazam 
J' nü4ünü icra ediyordu. 

Buırün? ... Küçük bir isti"hamın önünde büzülmüı duran bu keliıne
Ye inlemen cevap vermek m"' ~ün değildir. lnıanlık; nazari ve ilmi 
plandaki teki.mü!ünü en parlak merhalelere ulaıtırırken, bir yandan 
da müthiş bir ırerilemenin tazyıkı altın " değer hayıiyetini kaybediyor. 

Diınün halk kütlelerine; monarkların arl ~aından emekleyen bir aürü 
kıyme inden fazla bir değer vermeğe çok d~fa üıeniriz. Fakat bugün; 
emekleyen o •Ürüden, bir ıuurlar muhaHalaaından ibaret olan Uıtün ce· 
miyetler çıktığını da ıröremiyoruz. 

Buırün, ileri dediğimiz Avrupa, bir bakıma ıröre dilnden daha ıreri 
aeVİyelerin fakirliii içinde yü"mektedir. Dün, ona, hiç birıey izah et • 
r.-czler ve mucip sebepler ıröstermnlerdi. Fakat o, muayyen ufuklara 
doğru uzanıp ıriden hadiseler en herıeyi anlıyabilirdi. Bir matbuat 
yoktu ve ıözde halk, hükümet itlerinin örüldüğü tezgl\hlarda nuıl İp· 
J,kler kullanıldıfmı bilmezdi. Fakat kumat ortaya çıkınca, bu Avru • 
pa ve onun halkı ırözlerini kırpar ve «hım! .. » diyerek bu kumatın lif· 
leriri derhal tanırdı. 
Buıün vakıa radyo antenleri dünyanın dört bir tarafından ırelen bin 

bir habPrle çalkanmaktadır. Fak'lt bütün bu haberler, artık kafamızın 
daimi bir i4kenceai olan me•e'elerden, davalardan hiçb;rini halledemi
yor. Çünkü bunlardan hiç biri, aydınlık ve esaolı mutaların aarlh neti
...-iz olmak va•f !la :ahip <!eğildir. Siyaıi polemik ve avadiı pazarları, 
ne tarafa aktığı b:linemiyen aarhot bir karanlığın yaraaa kuşları halin
deki •oluk tahminlerle tatmaktadır. Hükumetler ırizli dosyalarla iı 
ırörilyor. Parlamentolar bile kapılarını ammeye kapamıttır. En hararet· 
li ve h~yati mPaeleleri konuımak için ırece yarılarının muzlim dak;ka
ları hek!Pniyor. Gazeteciler meaul adamların yüzünde ancak birer 
al_,k. •ilkununa bürünmüt fırtınalı muammalar görebiliyor. Ve hadi
seler akıl t!urırunluğu:nuzu alt üıt eden bir akıtla, bizi ıaıkın bir utırap 
içinde bırakarak ıreçip ıidiyor. 

insan idareainin mahsulü o]an hidiaeler, art•k bu iradeyi a,mışlır. 

Vakıalar böyle seyir ettikçe, onun künhüne varmak bot bir hayal 
oluyor. Her yerde ve her itte olduju ıibi politikada da •arahat, daima 
s&ra.lıat !Azımdır. 

y büdcel rı hakkında Suç:u memurlar 
Haklarında nasıl tahki

kat yapılacak 

---,=il=---

24 Mart 1940 PAZAR =-----

Yangın: 

Seferihisarda Camiikebir mRbs!le-

•inde Mustafa oğlu Halim Baltanın e
"inde bacadaki kurumlar tutuşaral< 
'ıangın çıkmışsa da yetişen halk tara· 
fından derhal söndilrülmUştür. zarar, 
lmamıştır. 

Hem suçlu, hem güçlü: 

l' urların tediyesi gene 
eskisi gibidir! 

Seferihisarın Doğanbey nahiyesin· 

de Mehmed oğlu B. Fehminin dil~-
B a ğcıJar Yamanlar da~ındaki nünde bir vaka olmuştur. Çandarıılı 

tamirat bitti" ·-e-lşçi bulamıyorlar çoban Hüseyin oğlu Hüseyin, içki 1
• 

Son günlerde ·ngiliz lirası 435 ku-ı K 1 k b HeyeUln yilzilnden harap olarak Ya- rek fazla sarhoş olmuş düğünde bulu• 
k d d.. t" B b 1 • ema paşa azası ağcılarından 1 d • d Ç kd k .. d ' 

rıışa a ar uşmil~ u.. u se epe pı-\b 1 h ! . 1 k b _1 d man ar agın a arı ere mev ıın e- nanların istirahatini selbetmiştir :au· . k azı arı şe r mıze ge ere ag ar a ça k' y 1 . • • yruada cumhurıyet merkez ban ası·· . ı aman ar suyu tesısatının ,.e bır .. . . 1JO· 

Nı fi Vı k 
•ı • 1 • ·ıt k 'h ılıştırmak ıçln amele aramış, fakat bu- h t til 1. t .. b·• . t' T . nu goren Jandarma erı B. Cuma, ,.... nın evve ce ıngı ereye sev ve ı raç 1 ... ,... e on ne ın amırı ı. mış ır. amı- . . . . . . . "e 

la e l ~ lZ edilen, fakat bedelleri ödenmeyen\ amamışlardır. B~g~ıla':", bu~u alaka- re imkan olmıyanların ycr!erine de ye- seyıne evıne gıtmesın: tavsıye etınıŞ·,. 
g • & mahsullere ait bedelleri, ingillz lirası-ıdar makamlara bıldırmışlerdır,_ E:~el- ııi borular d~şettirmi~tir. Dünden iti- de Hüseyin bir taş alarak jandarıtı 

. . ce 60 kuruş olan amele gündelıgi şım- k . . · ı F 
. , . ~ . . T . nın bugilnkü kum Uzerınden ödemek . • ' haren Çarı dere mvekıindrkı 4 kay - ya taarruza kalkış,mış ve karako a 

:-Baı tarafı ~ ıncı •ah fp~= "'"':' 1 z.s~ dahı.ınde G.e.dız sulama kanalla- isted.ıri hakkında bir şayıa çıkmış, hı- dı kazada 100 ırnruşmuş. Buna rağ. naktan Soğuk'kuyuda Güzel tepedeki türülmUştUr. 
Nafıa Ve kılımız, Bergama) .. gı - rı ınşaatını tetkık etmış, oradan Ber- • b ld d b k'ld b·rkaç muame- men amele bulunanııvorm·ış Havalar - ~ . • . .. .. . . ,an u a a u şe ı e ı 1 • · - · depoya su ırelmege başlamıştır. 

derken 111enemenın :Kesık koyu ara- gamaya geçmıştır. le olmuştur )1ıntaka ticaret müdür!\!- ıwıırsa bağlar uyanmağa başhvacak y; • 11.T • 
Öğle yemeğini Bergamada yiyen .. . .'. . • . . . . . ' 11 e.,l ı .. e.~'"IVC'f 

Bı•r bekçı" kaza yu'' G 1 F d c b ı . d" ğUnun ızmırdeb alakadar makamlar- o vakıt ıse amele ıhtıyacı büsbütün ar- _ enera ua e esoy zm:re o - . . . ' K •f t • . . •• . aan ve pırasadan yaptığl tahk:kata tacaktır urnazın marı e ı v . Ad 
nüşte )!enemenın Eınıralem nahıye- ö h . . ıJ bö 1 b' k b' · Ö I enı am •• d k •ı }d . d b'd . . n d' ıı re şe rımı. e Ye ır va a ve ır 11 denıi•te Umurcalı köyünde HUse d ı 

Zun e atı O U sın e otomo " en ınmış. •.,c ız su- 1 , kt C h . t k ' · y · d o· Va.J'"t '" tır um urıve mnr ez LI /k d k /ı vı·n kızı Ayşe Etı·cı' zorla kaçırmak ı··- enı A amın 273 üncü 3ayısı ·ı lariyle ~Ienemen ova,:nın sulanması\ • ,, .'v . . · . ' .rlı • · ' ı ıa• 
. . b d I tö .. d' bankını !Zlnlr şulıe ı, ıhraç edılen em- a evın e on erans t:yen ve tabanca çifte tüfeğiylt.! teh- gun bir şekilde çıktı. Bu sayıda ;ıı 
ıçın ura a v:ı ı n regı a ru ve ı- . . . . .• . Ü · ·te f f kUlt . ' · f!O· 

Vurulan adam bekçı"nı"n "' t •' . t -t ,tk'k .1 , t ea l e<lellerın , e\'V ·lce tc3p;t clıldıgı ıııverııı en a esı eczacı şu- d!d eden Süleyman oğlu Ahmed Kur- Hakkı Baltacıoğlunun makaltısı. 
,.er e • .,a ı ' ' e; em~ ır. - ·h·l " , ·k d''d'". il .. k b . ,, .. , t' b , N . B -] . . . . • . . ter· 

N'afıa Vekilimiz, bu sabah ı11 t \9\, ı e .ına·.ıı .. '*' e ı. :ll' g ııun u- esı ~J,en ı ııy aşıt a; a' t .. rafın- naz, zabıtaca tutulmuş, adlıyeye veril- sameddın Bozokun Alı Kamının an 
kucağında öldü 6 30 da Afyon treni\·le Salihliye gi- ru ilzerınden odemektcdır. dan :?5-3-940 pazartc~i güııil saat 17,30 miştir. cüme ettiği l\Iadam Bovari adlı rotil 

1 
B d Ç 1 k k .. ü d b. "IU ' ' d t • h t 1 te 'h d yaııs ayın ırın ıp 8 oy n e ır 0 m decek ve o hava'.ideki •ulama tesisat ıı da halkevi salonunda (Memleketimi_ + a yap ıgı a a an şcı e en nu• 

nıkıı<ı ?!muştur: Kı_r bekçisi Ali. oğlu ve inşaatını tetkik edecektir. Bu me. Jüt ziraati zin tıbbi ve nebati nıah ulleri) mev- Çeşme hakimliği vardır. A~rı.ca Ali Rız~ Korap, ~ucu· 
Sadık ı:;ygun, koy cıvarında zeytınlık- yanda Manisaya uğramaları da muh- . . . . . . . . • . . . KAzım, Kom, İffet Evın, MahmU . e 
!eri dolaştıktan sonra bir zeytinliğin temeldir. ~!emleketimizde yapılmakta olan zulu bu koııfeıaııs >eıeceklerdır. Bu Çeşme bakımı B. Eşref Ata} er has- da, Zahir BUvemli imzalı yazılar'~~ 
sahibi B. Kadirin ynnına oturmuş, ko- General Fuad Cebesoy, <aat 20,45 jüt z.rn~ti endUstri•ini devlet zi.raa.t iş değet·!i konferanstan halkımızııı isti- talanmış, vazifesinin salahiyetle Urla simler, haftanın biltiln sanat ve fı~ 
nuşmağa başlnmı;tır. Bu sırada, Sa- de Afyon tren;yJe şeJ.rimize Jöne- l<otnıeı:.rı ~urumu namına t~tkık ıçın facelc:·ini ehemmiyetle tavsiye ederiz. müddeiumumisi B. :N'ecdet Özer tara- hareketleri yer almıştır. Yeni .Ada v· 
d.lk Uygunun elindeki çifte tüfeği ka- cek, perşembeye kadar İzmirde ka- KaraLul: ıro•aatını )'up~a~ta olan H. il fından göril!mesinden adliye vekille- biltüıı okuyucularımıza h:ıraretle ta 
ı.aen ateş alr:ış, çıkan kur~un ve saç- !arak bu müddet za. fında Aziziye A. Br~s<ı;rt nıUes•eses~ ".'utehass'•la- Yunan ınilli ba ramı Il)Ü· tince muvafık gürillmüştür. sıiye ederiz. ·-
malar Kadirin göğsüne · aLetıe ağır tüntıli maatını, Den:zli vl'iıyetinde r_-'lın ızn_u:e gelece~l~rı ~ır.~at vekale- ! ,., • Y • il' . • 
•u_rette yarn~anmaınna seJJ;:biy.et ver- ulan'a işl~rin• ,~ 1.=liJe Işıklar gt>- lınden vılayete bıldırılmıştır. nasebet.le ayın, merasım 1 . ESNAF AHALI B 1 :ı 
mışt!r. Bekçı Sadık, bu mudhış vaka Hinde \'C. az ı .. Ci\':ırında •ulııma te- m ~!erdir. Yarınki Pazartesi günü öıi:leden zmır ve an <as 
karşısında Kııdiri kucaklıyarak Ba - sisatını görece1<tir. Bu t~dkik:er ayrı e\•vel saııt 11 de Yunan milli bayramı k 
yındıra dokto· a göttırrneğe kalh~mış, ayrı gtinlerde yapılacaktır. ''nfıa Şehrimiz ithal'lt gümrüğü muayene münasebetiyle Yunan General konsa- J zmir ESNAF ve AHALI Bankası Atatür 
fakat K.adir, aldığı yaraları~ tesiriyle Vekilimiz , önümüzdeki çarşamba b.ışmUdürü B. Osman Feyzi ve Bay

1 
:oslui;>Una mahsus kilisede bir Gyini cadJesı·n Je (Bı·rı"ncı" Kordonda) Jş Barı"' 

beş dakıka soma ölr:;üş~Ur. Kaza mild- günü küçük Menderes mecrası ıslah Haydar Yarar otuz seneli hizmet h 
1 

... 
1 

d d d uı uı 
d · ·ı·,.· h'-'' t hk'k ..... ı t · t 1 . . . "dd ti , . d Id 1 ki d k ru an ve og e en sonra a saat 18 e eıumumı ıısı ıKJ.L9e a : aLına e esısa ının açı ma mera~ımıne rıya!let mu e erını o urcu arın an te a- ka b 't • •"" • J k • • b • t Ş"' 
koymuş. bekçi, kl\Zııen ölüme S<>bebi. edecek, 0 .abah Tepe köye gidecek, ilde sevtedilmi !erdir. 1-4 J.!l4o teri- Yunan General konsolosluğunda izmir sının l ışıgınae l yenı nasına aşınmı 
yet vermek suçund.ın tevkif edilmiş- perşembe günii de Balı' •sire gitnı<:k hinden. itibaren memuriyetle alil.kala- deki Yunan cemaati için bir resmi ka- tır. Keyfiyeti muhterem /zmirlilere arz~aef•4 
tir. üzere trenle İzm'rden ayrılacaktır. rını kesecekleıuir. bul yapılacakt:t.ı~r~·-·•••••••~~=========================::;::~~ 
--m;;azııı;:ı:z:::=~aı:ı::llSlll!:ıım::mım:ı-ıııı:ıı:ıı;:;::ıııı:::;::ı:;;ma:ıı::ı-~:::::mm::cc::-----••----- • • )'fJI 

lsLAM TARIHI- lazım, isyan ... Anlıyor musun?. - Niçin?. dı: neşeli görünilyordu. Bilhassa Eb~ oP~ 
- - Ev~c. yerden göğe kadar hakkı- - ÇünkU insanların yüzüne baka- - Ya Ka'b 1 Aç. Biz geldik.. lenin islllmiyet aleyhindeki s<ızJerı et-

uham 1 
nız var ... Ve biz de bunu yakında mu- cak halim kalmaz. Bizi, boğaz toklu- Yahudi şairin zevcesi bu akşam, kal çok memnun etmişti. Sırtında, k1Y1"1Jrı Z hnkkak yapacağız. ğuna çocuklarımızı rehin bırakmış ol- binde bir başkalık seziyor, adeta sıkı- li, ağır ipekll elbiseler vardı. SaÇ 

• Ka'b güldü: makla itham ederler, rezil oluruz. Jıyordu. omuzlarına değiyordu. esi• 

.İl--- YAZAN.• M. A }·ha • - Yapmalı ya .. Simdi söyle baka- Zengin faizci; ellni uzun, yeni ta - Ebu Nailenin sesini duyunca koca- Hava gilzeldl. İnce bir rüzgAr 1,rı : 
- .- hm, benden istediğiniz nedir?. ranmış kokulu sakallarına götürerek sına: yor ve şairin saçlarındnki kokU 
-160 _ refahı kaldı mı hiç? Rahatımız kaçtı, - Ne olacak?. Ödünç erzak istiyo- onları sıvazladı: - Gitme .dedi- bu sesi ben iyi bul- etrafa serpiyordu. 

Nihayet zengin şairın kapısına gel- ağzımızın hiç dadı yok .. BUtün kabile- ruz .. Vakti g~lince, mahsulilmilzü kal- - Şu halde -dedi. silahlarınızı bı- muyorum. Ade~ kanlı ~ir b~diseden Ebu Naile.; . o!C ge· 
miıti. İçeriden .Kab'ın sesi geliyordu. !er, şimdi ı.Iedinelilere karşı itimadsız- dırınca, 0.derız. . . rakınız. . .. . . korkuyorum: c.'.tme, _aşagıya ınme. - Ya Kil. b -dedı- ~ak ha~a .ç ,raJl'' 
Kapıyı vurdu: !ık besliyorlar. Bizimle temastan çeki- - Pel< .. Buna mukabıl bana ne ve- - Pekı musaade et de gıdıp arka- Kocası güldu, yaglanmış, kokulan- zel.. İstersen şöyle bır gezıntı · ıııı'' 

_ Kiııı ('. niyorlar .. Eskiden ne iyi idik? receksiniz? daşlarıma haber vereyim. mış, iki tarafa taranıp salıvermiş saç- hm. Bu suretle atiye ait kararlar 
_ B.n, Ebu ·a·ıe, Ka'b· bu sözleri zevkle dinliyor ve - Ne istersen veririz.. Ebu Naile uzaklaşa. Arkadaşları - !arını düzeltti. etrafında daha iyi görüşürUz. ıe~~ 
Bir iki arıye sonra Kii'b kapıda başın ~alhyarak tasdik ediyordu. - Sen bana karını verir misin? nın yanına gelince onları, kllmilen he- - Yanılıyorsun. Çünkü kapıya ge. Zengin yahudi, bu teklifi gO ııer 

idi. • "ailev! eskiden tanıyordu: _ Halbuki şimdi 0 iUnlerden eser Ebu Naile başını salladı: yecanda ve merakta buldu. len; Ebu Nailedir. O ise, bizdendir .. kabul etti. Böyle bir mükAieıııet ,,~· 
_ Hn;roıa ya Ebu Naile. kalmadı. Kazanamıyoruz geçinemiyo- - Hayır! .. Onu yapamam.. -Ne oldu? Ben aşağıya iniyorum, çünkU bir çok halde faydalı olacak ve taşıdığl 8ce~· 
_ Ne olacak. derdımiz YBr. Sen- ruz ihtiyaç içinde yuva~lanıyoruz. - Neden?. - Muvaffakıyete doğru gidiyoruz. menfaatim var. J vurlan belki daha kuvvetıendl~:rdl" 

den başka da b:ı.; vuracak yerimiz yek. _' Evet, hakkınız var ... Fakat çare- - ÇU'lk.il .siz bend~n gençsiniz, ben- s;n;di ,h:~ be_raberce gideceğiz. Eğ~r Ka~ın ısrar ediyorC:u, Fakat zevci ti. Kara.n!ıkta altı kişi ilerllr0r , 
Sana gilvendlk de geldik. •i de VRr. den gUzelsmız .. Aynı zamanda serve- Kil. b b.zı ıçerıye alırsa, en mUsald bır yUrilyüp geçti. Ebu Naıle; '! ı~ 

_ ."e o. Yardım mı isti~or>unuz! _Söylevin de yapalım. tiniz, iht'şnmınız var .. Karım bir müd- vaziyette vUcudünU temizleriz. Kapıyı açarken sordu. - Ya Ka'b; -diyordu- ne za.r~nıJ' 
_Eve . Ben \'C arkadaşlarım haki- Ka'b; ""~ini kıstı: det •enıle kaldıktan sonra artık kolayı Beş arkadaş yürUdUler. Vakit epey- - Senmisin ya Ebu Naile! sansınız. Size hepim;z de ha;rbor'' 

J.-aten çok ~na vaziyetteyiz. B 1 Mu- _ Ben bunu her zaman •öv!Uvo- kolay b~na mnamaz .. Bana gelemez .. ce ilerlemişti.. Artık karanlık sokak - - Evet ya KA'b; biz geldik. Arka- Bu gUzel k~maşlar, bu kokul•!• #;pli 
hamMed Je ntreclen gelip ba ım'.' rum: isyan etmeli ya Eb•ı Nail~!.. - Şu halde çocuklarını rehin bı· !ardan hemen hemen h'ç kimse geç- daşlarımın hepsi de muvafakat etti-'. ıar ancak sizin intihap ed~bııece 
m ••a .~t r d • Gl!rmil)ilr rnu!un: [lr•nları; şehirden silrtip çıkermalı .. rf.kı.. mi:·ordu. ller.. lşeylerdir. 
ı.!ıdin•n::ı ski zcv;,.ı, eski bayatı, eski Bö;·Ie diı:lerle biz uira~amayız, hyan - Onu da yapamam. 1 Yahudinln kapuını gene Xaile çaı- 1 Y&hudi ka:ptr1 açtı. Bıı akşam çok\ 
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Zelzele 
kom:syonu 
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--~=ıı 

11aşvekilimizin riyase-

(ANADOLU) 

Romanya~ i ti •• mu- Londra halkı 

SAHIF'E (:IJ 

Ankara umumi 
kütüphanesi 

Maarif vekili tarafından 
açıldı 

Sulhte olduğu gibi se- Ankara, 23 (Hu•usi) - Maarif 

vinçle paskalyayı Vekaleti mahzenler:nde bulunan 

tinde toplandı 
~t.\nkara, 23 (IIusuoi) - Başveka
n te çalışı ıakta olan zelzele komisyo
nu, bugün öğleden evvel Başvekilimiz 
ı,; Dr · Refik ;,ayda mm reioliğinde 
Planınış, bazı kararlar almıştır. 

>5000 rild kitan, uzun çalışmalar • 

d ı • • kutluyor dan sonra bugün gençlik ve halkın 

a aaya azıf"'rlet1'1r'lıştır Lonclra, ~3 (Radyo) - Harp dola- istifadesine sunulmuştur. (Ankara 
1 1 1. I 1 ~ yısiyle petrolün daha lüzumlu yerler- umumi kütüphanesi) adı altında 

--~=ıı de kullanılması için vesika usulüne ta- san'at mektebi civarında Konfor 

1 · Kral Senato azalarına hı"tap ett" Almanya'nın bi olmasına rağmen pagkalya yortuıa- apartmanının aıt katında hazırlanan svrçre ' ı. rı müna8tbeti~·le her taraf sulh zama- kütüphane, atide açılacak milli kü-

4 lmanyaya mal gön- notaSl ült "matOfil mahiyetinde deg"' ildir nından olduii'u gibi mebzul motörlü tliphaneııin bir nüvesidir. Kütüpha
nakil \'a;;ıta1'1l'ivle ve halk!a doludur. ne, bugün saat 15 de maarif mensup-

dermiyecek Bilkreş, 23 (A.A) - Cloduisin ri- tı ay içinde Tunanın donması yüzün 1 Londra, 23 (Radyo) - Romaııya. Görlllen oto~obillerin ekserisi kü - !arı ve matbuat eı·kanı önünde Ma-
t Londra, 23 (Radyo) - İsviçreye yasetindeki Alman ;ktı>at heyeti den Alrn~nyaya ~u .".1i k tarın ancakıdnn_<ele~ haber1ere. ~öre Romanya çük ve ijcilere aittir. Halk, uzun za- arif \'ekili B. Hasan Ali Yücel ta
'~nderiJen emteanın kontrolünü tan- Rumen hilkiimetinden bazı talepler- yarısını gonderebılrnış:eı-. Bu ıu;ddet J h .ı '.,urnctı, rnernleketıııı ne b:ıhasına rnandanbcı'i tasarruf ettiği petrolleri, rafırdan açılmıştır. 
lttrı İ\!in Fransa, ingiltere ve İsviçre de bulunmuştur. İyi ha\ıer alan mah- ·~"fında müttefikler ya l nız kendi olursa olsun k~t'i SLırette ır.üdafaaya bu tatil güPlerinde kullanmaktadır. Erzincan zel?.elesinde anasını, bir 

11 
asında mühim müzakereler cereyan fillerde bu talepler aşağıdaki be~ hisoelerini değil Almanranın da his- karar vermiş görünrnekt2dir. Kral Trenleı· de seyahat eden halkla dolu- çocuğunu ve karı,;ını kaybeden kütüp 

<\ltrıektedir. Müttefikler, İsviçredcn maddede hulasa edi:rnekted:r. selel'ini almışlardır. Karo!, dün senato nıura:ıhaslamıa dur. Bütün İngiltere halkı, şiddetli bir hane memuru B. Hamdi Hatunoğlu-
~illıanya\a mal ihracına mani olmak 1 - R~yis'na:kın Le~·e na.za.ran Bundan başka Türkiye:. Yunans - hitap ederek demiştir ki: ı harp kışından •onra paskalya tatili mil nun hayatı bahasına kurtardığı kıy-
d n t~dbırler alm?Jktadırlar. Yakın- kıyrnetleııdırılrnnsı suretıyle ıştırak tan ve Yugoslavya son ıtı ı aflaı mu- - Romanya ordusunun teclıiz işi, nasebeti;·Ie büyük sevinç içindedir. metli kitaplar da Ankara kiltüphane 
u• .tanı bir anlaşmanın ilan edileceği kıymetinin artırılması, cibinc<' daha çok rnik t··r·' a pe r ol diğer işll'rine takaddüm drnel'dir. 11 sine getirilmiştir. Bu kitaplar Erzin. 
llııd olunmaktdır. 2 - Rumen ihracat rnallarıııa ko almışlardır. Romanya şimdi İtalya ;. ~faı,etirni~. milli :wrunma husuşun. can kütüphanesindeki kitapların beş 

--~=·11=---
nan resimlerin indirilmesi, çin bir kontenjan ayırnıakta:iır. AI- da fedakalıklara tahammü. ~tmeli. Sivil Almanlar te dö:dil miktarındadır. 

3 - Almanyaya gönderllen Ru - manların aşağı Tunada mühim hu - dir.> 11=---

h,, M ug" lada men malları fiyatlarının indirilme - bu bat stokları \'ar ise de bunları nak Kral, Balkan millet: eri arasında Cenovaya çzkarıldtlar 1 A merı· ka 
' l, si, ldrnel; iç'n el:eıinlle vua :t yoktur. ı:tfo,çe arlan tcs:ıni!:! ü tcb .. rüz t- Ccnov:ı, 23 (Radı•o) - Bir İngiliz, 

llkfi.metçe istimlak olu- 4 - Alınan Rumen Klering siste- Alınanlar son bahar rekoltesine tirmiş, Romanya htikOmd erkanına vapuru, TeP~a Nika iıe Kenyadım al-1( Uçak kale) adındı bü-
~"'" kl mine Bohemya ile l'ı1oravyanın da kadar ellerindeki yağlı tohum kon - İtalya ve Bulgaristanda son zamanda dığı 410 oh•il Almanı getirip karaya! • a 

nan çil tli er idlıali, ' 1 tenjanını da hemen kamil en bitirrni~- gösterilen dostane tez3 ürattan rnem- çıkarrnı;•ır. Bunlar, derhal Almanya- yük bir tayyare yapıyor 
liı~~~ila, 23 (Hususi) - Muğla vi- 5 - Tunadaki Alınan roınorkör- !erdir. nuniyetle bahseylcıni,tir. lya hareket etrn'şlcrdir. Londra, 23 (Radyo) _ Assc;syeted 
tah~'.nde 8 bin hektar genişliğinde !eriyle gaz vapurlarının Almanyaya Pr2s;u yazdığına göre, Amer!kada 

ııoo ın edilen ormanlardan her yıl her ay ayrılan petrol miktarı hari -ı k ş h K d s son zamanda (Uçaıı kale) adında 70 
~ıu O metre miklibı kereste istihsal cinde mahrukat temini, t t • • tonl~k yeni bi.- tayyr.re tipi inşa ha-
trıe ~lllaktadır. Bu keresteler, çok Clodius Rumen iktısad nezaretinin o r a ' n l l a V- !indedir. Bu tayyare, hiç bir yerde 
da~-ı~rdur. Şimdiye kadar vilayet murahhasları ile görüşmelerine ya • durmadan 4. vrupaya gidip ırelecek ve 
tiııı 1

1:ndeki çiftliklerden yedisi is • rın da devam edecek ve bu görilşrne- ayni zamrnda 28 ton bombayı İlşıya. 
Ntı~ ed.ilrniştir. Daha 10-15 kadar !er büyük bir ihtimalle Paskalya yor va .. . rund bu unaınadı caktır. 
likı 1 istımlak edilecektir. Bu çift- tularından sonraya kadar sürecek - U 
ıııe:r dahilinde mühim ormanlar tir. 

11 

CUddur. Bükreş, 23 (A.A) - İyi haber a- Çinde iaşe buh-
4d1ige terfi listesi lan mahfillerde sö)'lendifi~e gö_re •• 

de ~tanbul, 23 (Telefonla) - Adliye- !~7:;y:~dc~~;~~;ar:irhırdo~~:~~ Cebeliitlarıkta Kon ti di Savva vapurunda ta on uç ranı başladı 
buiüaıııiacak terfiler hakkındaki liste, haber, Clodius Romen iktısad nezare Saat süren araştırmalar yapılmıştır Va~i'lgton, 23 (Radyo) - Cum-

n Yüksek tasdike arzedilmiştir. tinin murahhasları ile temasa geldi- hurıeisi B. Ruzvelt, kızıl haçı teıki-
S - =* =- ği zaman Göbel•i.n ajanları tarafın. Londra, 23 ~Ra.oiyo) 1taı:;-an 1 aııı,dığından, ingiliz makamlarıııal hamil olan Kont DisaYya vapurunda liltını Çin~ y~rd_ıma davet etıniftir. 

ltlasta devlet orman dan işaa edil"'.,iştır. baııdı~alı Kontı dı. Sav a vapurıylc mensLp rncrr.~rlar araştırmalar yap -INevyorka gitmek üzere ııa.nı milste- Çınde buyilk hır ıaşe buhranı varılır • 
. [ t . Halbuki al .kadar ınerbalardan j Ceteluttarıka gelını:ı olan Sumner rnışlardır. Vapur. ko'ltıol!l mü"ea':ıpıarla doktor Şah•ır. da bulunduğu ha- il=---

' ış e mesı alınan haberlPr .vaziye~in bu merkez Ve!•, karaya çıkmamış. yalnıı v::purıı 'k .. 'h h k t be 'ld''. d d . 'k C'\flka . ı . . . . .rtmerı a,·a muteveccı en are et e • ı v.zrı ıgın en, vapur a genış mı • Italya ordusu tetl . ra, 23 (Hususi) - Sıvas vilii- de olmadığını gostermektedır. ly: hıı gıden Arnerıkan konsolocıyle kısa hır . . • 
nan nın en bol ve gür ormanları bulu- ber alan mahfillerde kxydedıldiğine görüsrne yapmıştır. Bu rnpurda sahte mıştır. . . yasta araştırmalar yapılmışhr. Bu a
lıı1n ~UYulh: 1ar kazasındP. devlet or . göre Almanyanın Romen petrol kon p~saportla seyahat eden bazı düşman\ Cebelilttarık, 23 (Rad;•o) - Amnı- raştırlar, tam 1 '3 saat sUrmil~ ise de 
li ı:~:fletnı.rsi tesisine karar verilme- tenjanı ayda 180.000 ton idi fakat al zabitleri ve ajanları bulunduğu haber ka hariciye rnilsteşı:rı Surnner Velsi doktM Şant bulunamamıştır. 

a halkını çok sevindirmiştir. 

Takviye edilecekmiş 
Bern, 23 (R:ıdyo) - İtalya orduıu-

J\ntirai*·LÜsyen 
Muren geldi 

~e ~ 11•ı tarafı 1 inci sahifect.. -
ı,kııt rıııay Yüzbaşı B. Muzaffer re-

Küçük devi ~tler 
Istiklallerir i kurtarmak istiyorlarsa 

müttefiklerle berab r olma ıdır~ar 

Vergi zamları 
Hal<kındaki kanun layihası Encü

menlerde tetkil< ed·:mektedir 

nun takviyesi ve kadroların Ken!ıle • 
tilrnesi için yeni bir kanun hazırlandı· 

ğı ve bu kanunun, milli müdafaa en
cilrneninde tetkik edilmekte oldui'u, 
Rornodan alınan son haberlerden anla-
şılrnıştır. 

- - -<>°*<>' __ _ 

1.tasettııektedir. Stokholrn, 23 (Rad,•o) - Ek"tra Onun için bütün küçük milletler, gHp b y ' btaııbul, 2u (Telefonla) - Yer -ı hıım J,etrol ve kibrit, çakmak, nak-
e.Iediy 

0
nd_a. vali Bay Etem Aykut, Bladet gazetesi, müttefikler karşısın- dernokrasil.;rine bağlı kalmalıdırlar. gilere zam yapılması hakkındaki ka. liyat \'e damga resmi, ti • 

~ıt F'r=n~~ısı Dr. Behçet Uz'. _şehr'.- da bitarafla:ııı 'aziyetinden bahse~eı- Sovı·et . Finliındiya sulhli'ı.ün küçü~ ııun liiyiha:ı, Büyiık Millet .\leclisi carı ı·e sanayi te~ebbü,;lerin kazanç 

MOLOTOF 
Paskalyadan sonra 

Berline gidecek I onsolu z ~onsolosu ve İngılız Vıs ken diyor kı: . devletler ıçın bır deıs tqkıl etrnesı enciırnenlerinde te:kik ed:Jrn,ktedir. ı vergisi aı1.ırılacaktır. 
'ltıaiı; eınnıyet müdür vekili Bay Finltindivanın akıbeti küçük dev - icap eder. B ·· t"t · · k'l a... <>.Unta d h b' k · ' n lfıyihaya g 0 re, u un ve ıç ·ı er 
"'ıra.ı Y ve a a ır ço zevat, !etlere mukadderleı'ini göstermiştir. 

Arnsterdaın, 23 (Radyo) - TelKrıf 

gazetesi; Sovyetler birliği hariciye ko
miseıi Molotofun Berline muvualat 
ettiği hakkındaki haberlerin tekzip e
dildiğini ve mumailehyin, paskalyadan 
sonra Berline müteveccihen Moskova.
dan hnreket edeceğini yazıyor. 

<'ıtııiraı Mureni istikbal etmiştir. --------------'-------'------- -- ----=00--- - - -
~~}il:~~i:h~~~~~~n b:as~:f~:~:~~ F ransada faaliyet Sovyet askerleri 
11r .. .4.ın ve tesisatını tetkik edecek- .. 
Iııu,ıard iraı lzmirpalasa misafir ol-

<l li'tans:rd . Düng a avcı faggare~erine faik 
a ıtet"r·ı a bırçok şehirlerde vilcu-

11=---Evelki gece A r!gue şehrini bom 
::ı~:~a~ı~~n p:ı~~l~~r~~7r:ı t:;:~ı: yeni fagqareler geliştirilmiştir boş teslim aldılar lng . .ltere-
t llu işi an hazırlanmıştır. Paris, 23 tRadyo) - Fr.nsanır 
'ha8815 erde Fransada en büyük mü. re9i tip avcı tayyareleri, bütün sm· 

t., ş,hliın~larak tanınmaktadır. sistem dünya avcı tayyDrelerinden üs 
~ s0• ızdekj tetkiklerini bitirdik. tün evsaftrdır. , Ru tavyareleriıı plan· 

ı· .. ra · 
, 1<1tc~k nıısafir general İstanbula !arı büyük bir dikkatle gizli tutulmak 
'tleı:nı t Ve .0 rada da pasif korunma tadır. Kahve r, etkık edecektir. 1 Hatta A!rnanların Mess 0 r Şirnit tay 
1 ...., . "'\ yarelerinden faik olan Mur.,n tipin. Kahve aüceyrea;nin Habetiatanda doğduğu, buradcn çok eski zaman

ı. EBLlGLER ı den d_e daha üs.tün _olan ~ıı avcı ta .. '·ya- !arda Arabiatana, A"h.atandan da latanhula ve Türkiye elçi.eri ile Ye-
l> - n!'d"g" e, İngiltere '\"e Fran~aya Vt. di2'er Avrupa mer:ıleketlerine geçtiği 

., arı8, 
23 

relerı hem sen, hem saglarn, a) nı za- . .1 •,t (R d ma'Umdur. Avrupada kahvehaneler 17 inci &.ıarda başlamış, aıyaıı er , 
hhının a YO) - Fransız ka-

1 
manda her türlü hava 'için uçuşa elve-

Sa sabah resın" t bl .. ·. J arti•tler, edipler de buralara tadanmııtır. 
~lı. rın Şarkı d . . ı e ıgı · rişli \'e çok dayanıklıdır. Son sistem Modrrn kulüpler bu kahveharelerden doimu,tur. Londrada onyedin-

>e,te b n a ılerı karakollar fa- . 

1 
l\ris Ulunnıuştur. avcı tayyareleri in~a. edili~ce tay)'are c; asırda kahvehaneler bir çok siyasi, içtimai hi.dbelere yataklık ~tii'. 

ltgahı~ 23 !nLuyo) _ Fransız ka •· meydanlarında !<acrübelerı ya.pılarak için ik;nci Şarl «Feaat ocağı> diyerek kahvehaneleri kapatmıttır. ynı 
C~ıp ın akşam resmi tebliği. derhal ceph .. ere sevkolunrnaktdır. kahvehane raibeti, Franaada da olmuıtur. O kadar ki, Pariste kahve· 

n;tle geece?he•inde bugün de ·sükü- o*n hane ve lokanta, bir:b'rinin müradifi iki kelime halini almıttır. En çok 
ı., >lllıştir 'l' JI kahve sarfiyatı, Şimali Amerikadad.-. Maamafih lsks.ndinavyahları da 
"''tli ol · opçu faaliyeti daha A • b 

t lıerlin a2~ak müşahede edilmiştir. fı ta e Yana tt a unutmamalıdır. Amerikada adam ba;:na senede S-5,S kilo. iatihli.k ~a.r· 
öltg.llıın' ,, <Radyo) - Alınan ka. 1 dır. Onyedinci asır sonrlarına kadar kahvPyj yalnız Arabıstan yetıstı. 
h·Carıı n rr'nıi tebH~i: bu" UTdU r:rdi. Sonra Cavaya ve daha aonları her iki yarım kürenin medarlar 
it ey ceııheıtiııde ka,·d~ şayan hiç m·ntakasına yayıldı. Şimdi onda dokuz İstihsali.t, yeni dünyada yapıl. 

•· 'tavyaolnıamı~tır. . Tokyo, 23 (Radyo) - !Iarici;•e na maktadır. R:vayete ııöre, Cavadaki Felemenk kahve mıntakasından 
~•ı-a' at:e~erimiz, düşmanın daİi ba- zırı Arita, bugün matbuat milrne,<il Fransa kralına bir kaç ağaç hed:yp edilm~ı. o da ağaçları, Antil adaları
•tıııa ~ine ve tayy• l . . t k' . !erine beyanatta bı.ılıınrnuş ve Japon. na yo!lamı•tır. Yolda aiçlar kurumu,, oir tne•i kalmıs. ridanları gö-

ln raf ure er,nın a •· J ' k ,r · U•lardır men Fransa Uzerinde uç. ya • Amerika rnOna<ebatında henüz türmeğe memur adam, gemide suyun da a71<lması üzerine en ısıne 
J lı:r tay·, ı bir değiş:klik olm.:ıdığıııı sö; !emiştir. düaen au miktarının y rıs•ru ağaca bırakmış, nihayet ağacı Antiller" 
~tliiz ta/ ~remiz, Kluv afakında bir 1 •. -**- &'Ötürebilmi4tir. Bütüro yeni dünyn kahve ağaçları, bu bir tek ağaçtan 
1 u, Ve d~.ıresiyle muharebeye tutu•- I • h - ',l .,-

1 
. , türemistir. Ağaç sıcak ver ister. S:cak 15-16 dan a,.ı&ı dütmemelidir. 

~ 'U~. ~nı'<n taryaresini dilşü;. yı arp e .. :ı-: er;n •en 1 Ayr' z".ımanda ovada d'iil, deniz oev'yeainden 300-600 metrede yay -
ı ~ı ır Moskova, 23 (Radyo) - Finlanrli- l.ılaro sev .. r. 

h lıııdenı.. · 
~ ~ \•e ll Prı R llanda, LUkseır.- ya harbine iştirak '(]c Kıcı. ~ rdu efr;.ı- ~i.ndı Pn •'yade istihaalat BirezHy,.da yapılrı.P.kbdır. Kahvelik!er , 

lareltı- elç k:ı iız 0rin<len düşman dıııdan 13400 ki,';·e n 'illll \'erilrni;,. lıarır. ı:nae daha t•t'ı bi" kek'• r.eır de•l«r. y bar.i 'ıalde yetiştiri -
' i~Çlll!hteJir. !t.ir. 'e Jcı:n bvyu 6~7, ı. e .. ıu t.faç~.ırın ise 2~2,5 metre olur. 

1 
Helsın':i 23 (Radyo) - Sulh mua- R 

· tl · ı.. ~ ,.. 0 - • • omanya •'" es . ıın .... u :rıTI_ , \' ı.:ın _ .J ene ıçııı 

Sovyetlcr .. birliğıııe icar euilrniş olan Bir Romen hey'eti Lon
Aıı;;rue, dun gece yarısından sonra 
Rus askerler; tarafından işgal edilmiş. draya gidecek 
Ur. Şehirde . anahtarları Ruslara tes- Londra, 23 (Radyo) - Romanya-
lim üzere hareketini tehir eden beledi- İngiltere uasında yapılacak ticııret 

ye ı·eisinden başka tek ferd kalmamış. anlaşm:ılan için Rornanyadan bir· he 
tır. yet, yal.ında Londraya gelecektir. 

Rus askerl~ri, şehre meçalelerle gir- ~Çağ/ıyan panayırı 
rnişler ve Kızıl bayrağı çekmişlerdir. Akh' (H ·ı Akh' 

ısar, ususı - ısann 

Belediye reisi şehirler:n anahtarla- Çıığlıyan panayırı 31 mart 940 pa • 
rını Ruslara teslim ettikten e' ,nra, bu- zartesi p-ünü yapılacak ve bu mtı -
raya gelmek üzere derhal hareket et- nasebetle pehlivan güreşleri citili o-
miştir. 1 yunları oynanacaktır. 

lsveç'iıı müdafaası 
H ükumet, tertibat almış ve 10,000 

askeri silah altına çağzrmışfır -Londra, 23 (Radyo) - Memleket Baltık ta Gotland adası, tarihte rnis-
müdafuasını takYiye için İs\eÇ hilkü- li görülmemiş şekilde tahkim edilmiş
rneti mühin tedbirler .ılrnıştır. Son ıa- tir. 
rnaııda orduya yeııi bir başkumandan Şimalde eYkülceyş bakımından bil
tayin e,J:lrni•, S:ındiı·e kadar ııskere yük eh 0 mrniyeti bulunan Baden kale
kaydolunrnı)·nn ve henüz talim görrni- 'ini teftiş eden İsveç askeri erkAnı, bu 
yen oıı bin kişi taliM için ~ilah nltınn kalenin zaptı milmkün olarnıyacai'lnı 

da\'et edi'rnistir. Razı deniz sınıfları ı•öylemlşlerdir. 

1 da siliih altına çağırılrnıştır. 



- argoz! bizimle 
s ldan bir adam e 

CANADOLUr 

cALtP BAHTİYAR - 22 - Fabrika arı 000 h . <İ!tanbul mebusu İzmir Parti Müfettişi:. J arp ayy reSI 
a ,. I inci böl·· ğün üçüncü s1ra- imal etmiş unuyor ar 
•ıd S Paris, 23 {Rauyo) - ... e,yorktan lerini kolayca yerin g€.'tirebilecekler-

Sl i. eni onun yerine koya ın1 haber VE'r'iliyor: dir. 

'Bildik oymaklara ilk rasladığımız -Babam dün adamlarını ardına Cebe yine bağırdı: A~erika hlikumeti, on bin harp tay Amerika ta;>yart' fabriknlnrı, ya -
gtinün "aba hı Araul takımı önünde' alarak Temucin Han ile birlikte Cu- -Söyie ~bek ı Söyle. Sözlerin ba- yaresı hazırlamıştır. Fabrikalar, bun- kınd:ı İngiltere ve Fran a için iki bin 
baı ımı kürkün yakası iç ne sokmuş, ':}"iratlar üzerine varmıştı. Çünku bi- na ne kadar hoş gelir bilsen? .. :~ıar- dan sonra yabancı devletlerin sipariş- harp tayyar~si yapacaklardır. 
zorlukla at sfirüyordum bir de bak- zim Ung Han .Temucin Hanın danı- goz yenid n söziine girişti: · 
tım ki bizimkılerden bir kaç asker, şıklısı olduğundan ona yardımcı gön- - Babam Camuka ile gizlice gö-
bıri atlı, ıkis1 yaya üç tutsak, iki at derm şti. rüştüğü için Sengona artık darıldı .. 
di:l-·e Herler ilerlemez atlı tutsağın - İyi ya! Gıtmek borc..ı ueğil mi Sengon da bnbnma olmadık F flnr 
)olda ım Margoz olduğunu görme- idi? /dedi. Ben aralarına girmek istedimsc Sold n s w : 

eyım mi! Zavallı Margozun pusat- -Bun elan uç gtin ev' el Camuka de babam kızarak b ni kovdu, tez 1 - Her ej t t 1 1 \ 

lurıLı, .kürkUnfi almışlar, eller"ni de reisi Temucinden aman diledı. Gôk otaktan çı ıp gitmem· ~ô)ledi. Topa b·r su, a her s e le tercı· her )emeğe konu ltır. 2 - (' 
atının dizgin'erile sımsıkı bağlamış- Ba~ rak altına sığındı. Camuknnın ( ebenın içi içine ı:ı gmnyordu: 
lardı. Beni görü ıce M.argoz hırslı ardındaki oymaklar ela çokluktur. -Yaşa! ... Diyordu. 1,te uslu Ca- denberı var ola . 3 - D h 
h rslı sôylendi. Bu kadar ldş ııin Tcınucin lfon ta- mukanın işleri. Görür tinüz, uşaklar, edf me { i İza eder gelen bir et, t, 

- Can Bey, yoldaşım .. Yetiş de rafına geçmesi nedir, hepin z an ar- bir seneye kalmaz Camuka, Sengon • rinde çocuk! ra 
benim halime bakl Gök Moğol bay- smız. ve şeytan el ele verşerek Ker~·atıar K·h"re, 23 (Hadyo) E'mukai men harbe devam etmek \e haıeku- düğm~nirı \ fi • r. 
rakhlan dnnı~ıklıMarına, arkadaş- • lak söze karıştı: hnnhğını yere sererler, Ker) atlar dn dam gazetes·, umumi vaziv t h· kkın tn şiddd verme.k murcccahtır. tin altnn~ bi i. _ R h rn 
lnnna bBylc mi y .. pnrlnr? - Akıllı Camuk~ ı b"lmey •r, ) ok Gok l\!ogolların bn) rağına ~ıgınır da yazdığı ?aşmakaled. dıyor kı: Müttefiki r, düsnıanı mağlüµ et- u tüne dikile• parça. 7 _ 1 viç de 
Doğrusu Mar yozu böyle incittik- ur. Dunun ) a\ uzlugu, dün~ 4.iYa yn- lnr. • cTopal bır sulh a .detmel ten '" mE-k i tiyorlarsa bir r.n evvel knt'Aı vnre .1 . tt, . 1 • ~ 

]erine canım sıh.ılclı, hemen dört na- yılmıştır. ÖvJe lfif \ urur imiş ki sö- Mıı.rgoz Cebeden mo'-•dan bulun- b".tü 'b t f ı k tl · r ' c m ı erın ı ı. • r r ı t'l" c ., ., u n musı c ve e a e erme ra6- bir darbe indirmelid rler. > d t 8 ' ,, r· 
le üzerine vardım, bıçağımı çekerek zilne kim .. c koyamaz, öğüdüne her ca so) lenmeğe ba ladı: a ı. - 1\foydan, et satan. 9 - e 
kayışları kestim. Sonra göğnünü nl- kes boyun eğermiş. - Dün sabah babam üç dev~yi yi- ~= mekten emir, anlayış kudreti. ıo -
mak içi.ı dedim ki: Biz b6ylc sözleşirken Cebe kendi- yecek, içecek. giyeçekle donattı, ya- G h • Bir balık. 

- Yanlışlık olmuş, ant kardeşim! ni duyurmadan ardımızdan ge!m"şti. nıma şu gördüğünüz kulları vererek e m U ar e S 
Kılavuzlar yanılmıelar, kusura bak- Birdenbire bağırdı: tez uznklnşmnmı buyurdu. Çünkü Yukarıdan aşariı a: 
ma. -Ben derim kı Camuka kadaT ap- Seııgonun hırsından korkardı. Ben l - l\Iahkemcye bir ) i i pat ·çiıı 

Ben böyli! söyleyince Margozu tut- tal yoktur. O kadar aptaldır ki bir de yola çıktım. A getirilen adam. 1 l k mcs açıJııtl 
mu olan kılavuzlardan bfrj yanıma bolük askeri düzüp tııkım edemez. Cebe gene söze karı ıp: iman arın hoşuna g· miyor. Syl şey. 2 - KraLç{' vücudun et kıSill~· 
ırelerek: Öğiltçüllığüne gelince: Bu tün ogut- -Margoz: Bizimle kal.. Sag; kol- 3 ksı • - Vü~udiln sert kı mı yo r. ıı · 

1
• 

-Tuğcu! Sen bizim onbaşırnızsın leri kuru sozlerdir. Hem gôrür:)iinüz, da ikinci böltiğUn üçüncü sırnemdan d d } b d le' 
Biz sana tutsağı getiririz ki ona dı- bu Camuka reisi bizi çok kere ele ve- bir adam eksildi. Seni onU"l yerine a asın a yapı an om ar 1 an 4 

- Kolun ucu, .r ı'nl n { 
lediğini yapsın. rccckt r. koyalım, kal olmaz mı? dedi. . sey. 5 - Ark d , • n h rfiO 

Cevap vermedim. Margozun kür- Margoz sözüne devam etti ve de- Margoz sertçe cevap verd": t Londra, __ 23h (Ra~yo) .-.1 .Br~tnnyn ~~~~lan~a;1asıt<la khayd~et ed!lec
1
ek ~ir okunu,.u. 6 - E"r v p ·r · i, .A.re.P 

kunü, pusatlarını geri verdim \'ehiz- di k:: - Yok kalmam!. Ben ant ;çtim ki an~re mute aı::sıs arı, ıngı ız ayya. ~ ıse eş ı e me tc ır. Bır ngıl".z fabe "nde b·r harfin c; 7 ..,.,. 
metçi'er"ni de atlarına, develerine -Ne olur;:a olsun, Camuka aman Kudusa gideyim. Bu akşamdan tezı rekrmin Sylt adasına yaptıkları yedi pılotunun söylediği g;bj (Galiba nlmaıı 111. d ~ . ·ıı 'k 8 y ı d .1• 11,. 

dil d
•w k . k 11 w • l ..ı a enı ıp. 1 • -

bindirdim. Biz böyle uğraşırken Ce- e ıgi a şam Temucın Hanın oL.:ı.- yo ·, yo anacagım saatlık bombardımanı çok muvaffa- ar g\,:ce muharebesini pek sevmiyor- 1 olmıyan h"k ye. 9 _ A ı }o:ııd· 
be ardımızdan geldi çattı: ğına gelmiş olan Sengonla konuşma- Cebe hiç bir~e:; ~e?1cdi ve ıslık ça. kıyetli bir hfid"se olarak göstermek- lar.) de 

-Vay! dedi, :kurbağa yapılı Mar- ğa başladı. lnral:: uzaklaş.ı, g•ttı. tea· 1 . reti, miık mmel. 10 - İr n dilin 
goz burada ne arır·or? Hoş geldin Cebe ellerini uğuşturarak bir çok Yalnız kalınca Margozu bir kena- ır eı. ~ uva, abanmakt n ~mir. 
koca şebP.k, nicesin? küfür savurdu. Cebe sevinçli olduğu ra çektim. dedim ki: Bombardımanın en muvaffakıyetli J b • • [' 
Mnr~us cepheyi öteden~ri tnnır ıra1ar böyle küfürbazlık eder. Unun - l\1argoz! Sen and kardeşimsin. noktası, taarruz esnnzın<la Alman tay- ransız {a ınesı Dünkü bulamcanzn Jıa[ ı 

ve bunun oh . olmnz birçok 18.flar ıçin şaşırarak, kaldık. ÇünkU ortada Bana söz \·er ki ne dersem i leyccek- yare dafi toplarının~ tı leıce bomba aw -Baş tarafı 1 inci sahifede _. So'dan 80 /a: 
t . w • • b 1 d" B . · C b · sev:necek birşey yoktu. sin (Arkası var t 49 · ·ı· ta · · · · b" h r t ıgını ı ır ı. unun ıçın e enm · an ıııgı ız yyaresının ıyı ır e- azmi ile Fransayı zafere götürecek ı _ Suri ·c, , cı 2 l ıl, kunııı · 

A5zlerine tınmadı ve boşlukla selU- c::!>O- def oldukları halde yalnız bir ta) yare- bir önder olmuştur.> '3 -1\ficle, aka 4 _ T"c k n c k. 5 _,,,, 
mını alarak: d l d n·- b" v ' , -İyiyim .. Başbuğ ... Cevabını ver- l"'ı ç • ' yi üşürmüş ol~a arı ır. ıger ır Deyli Te graf gazetesi de Fransa Lı f. 6 l'mud, tav n. 7 - Kilid, •ll~ 
Jli. tayyare de hnfıf s~k .. tlanmı..,tır .. ~1- ve lngiltereııin gayelerini mevzuu. la. 8 - Ayal, Raz, 9 - Kari, oluk· 1 

Cebe yine soru~turuyordu: man avcı tayyarelerının müdafaa ıçın bahsederek diyor ki: _ iz, ahşak. 
--Ey, adı, sanı yedi bin çevreye cAdımı sert at'llak, düşmanın hat y ıkarıdan a.şağıya: 

fa)ılmı~ uslu (1) Senion nicedir? J h• • } d h D • l d t h k t db" _: tJ· -!yidir, Başbuğ. aponyanın ımayes a tı a mu - enız er e 1 r.re e \e te rlcrinj anhyarcık 1 - Sululuk, ki. 2 - r I CBJUJ• 
-"a, demek daha gebermcdi, ona göre hareket etmek lfizımdır. Ye 1 - Run, fular. 4 - 1Uk, dizi. 5..,,,. 

doğrusu nuna canım sıkıldı. t • t • " d • d • -Bn! tarafı l inci &ahifede -7 ni Fransız kabinesi işte bunu ynpa _ Dam, na. 6 _ Eken, bol. 7 ~ pııı:. il· 
Margoz yavaş yavaş kızı·yordu. arıy l an e 1 l denizaltı gemileri tarafından iht'lrsız caktır. Fransız milleti, çok müdebbir ~ - Amas, vuruQ. 9 - Cnka, altı1'~ 
-Ne)e canın sıkıldı? Faris, 23. (Radyo) - Havas ajanı Yen~ AÇin hükumeti, ken~isinc göre batırılmış ol1:1as.ı, bütün Danimark<ı·l:"eki ve atılga~dır .. Fransız pnrlamen 10 _ Jr k, naz. ___..,,,.. 

-Neye m ? Atlı kurbağa, çünkü ı haber vcrıyor: teşkılat yapacak, oı·du vücuda " - dn fevk H'idc rnfınl uynnc\ırınrntır. Da- tosunda ve mılletmde parti ihtilfif _ ........ --•• --.-.--------
be'l sizin soyunuzu severim, hepini- t l 1 b G i · l r zin rnl:at olmanızı isterim amma gö- Şimali Çinde japonların himayesi tirecek ve asayişi kendi zab::.tasiylc ıı ·marka gazeteleri, Alman ve ngiliz n "l o sa ile tehlikeli vaziyet. daima umru ay1 n e 
ı urüm ki Sengon sizin en büyük duş- altında muhtariyet ilan edilmi~tir. J temin e)'·liyecektir. dt!niz muharebe usulleri hakkında bfr tesnnildti artırır. Fransız milleti, za- Bir ui stim, le b le mahl< rJl6" 
manınızdır. Sen"'on, hepinizm '-·ur- . =-==oo muka1 ·ese yaparak İngilizlerin bitaraf fer yolunda b"r mani çıkamasına a • -1 • • : k urı:ırıll' 

0 " .ı ye verı en ızmır gumrlt mem -a:r-
duIJu bucağını ate§e verecek bir kı- ç• J h b • y • t gemileri hiç bir vakit batırmadıkları- la müsaade etmiy~cektir. » lan BB. Baha ı:rd:nç., K mal .v d" 
gılcnndır. ın - apon ar ı unanıs an a nı ve gemi mlırettebahnı da tabintiyle -~ - mron, Ali Rızn VP ~.ilin A ~ırce'-9 ... 
-Başbuğ 1 B"zden ne istersin? Bi- Ü kt " rıı· 

zo btıylo neye düşmanlık güdersin, -Ba~ tarafı 1 inci sahifede -'1 M•ı "' b öldürmediklerini yazmakta, bilhassa O or beraet ettiklerini yn mı ık. Bıı ..!'lfl'I' 

bız sana ne ettik? 2 - Müstevlilerin bitkin bale gel- ı 1 a)1ra perşembe gilnü Danim-ırka sularının M Şe k. uu murlardan Bay Baha E dinç ~~-
-Uıaak! B.en f'.izden birşey iste- mesi ve imha edi'mesi. Atina, 23 (Radyo) - 25 Mart P .. - ekiz mil açığında bir İngiliz tahtel- • V İ gur rilk ve inhisarlat ve eti tıı_.,ıı· 

mem. Eit.er sız Sengonu, başlan atıp 3 _ MütenıTızm Çinden defolup zartesi günu, Yunani tanda milli bahirinin rastladıwrı Alman bandıralı Bir:nci sınıf dahili has• fınd.m Ankara m rk ·11d ,,. 
Gok MogolJnrın b~yrağı altına sığı- .,.itmesi için beynelmilel bir bUdise:rıin bayram kutlanacaktır. Bu miinase- (Eden Hcid) vapuruna ihtnr1.1n bt.lu- amelfıt şefliğine, Bay Kemnl 13irı1111 ,, ~ıaydınız ben de sızi. severdim. Ne, h betle yap lacak ruhani fıyinde, Kral narnk mürettebata kayıklura inmeler· taJık1ar mütehassısı r 
ı e znrnr etmez. Su gıder kum kalır. zu uru. !kinci Jorj Velinhd Prcr. Pol, Bnşve- • . •w. • 25 lira maa~la izmir :th. at Jll ı' 

l\1argoz hiç ses etmedi. Cebe de General, üçilncü madde hakkında k"l l\ır t k ' b··tü ,T z 1 .. r.. Kor için lo dak ka müsaade verd gım, on- lzmir Beylersoknk No. 82 Al" JU 
k 

. . ı .ı.e a sas, u n .ı: ... a ır.. .~ - .. b t d ~ k ...., 1 f muhasebe memurluğuna, B. 1 rU· 
11r. a.~ u çevırcrc.k ıslık çala çala çe- tafsilat vermekten içtinap etmış ve son d.;plomatı"k bulunacaktır. dan sonra gem1yı a ır ıgını yazmn - ·J e e on No. 828 0 01 k ld 20 lira maaşla isUuıbul itha~at .1 dB 

1 ı. ~öz olarak Çin nihnt zaferinden emin f tadırlar. Hastalarını ı;nbahtan itibaren 1 - r ~ııı 0 
J:Jiraz sr.nra lconakla~~mız.~ ~!11.ir lduğunu ısrnrln söylemiştır. ya anmış. Londra, 23 (R&dyo) - Çar!;amba vo gece vakti kabul ve muayene ğt. nuhasebe memur ugun. I • ril' 

ett ler. Ma ·goz ve ben hızım bolugun . b. 1 .1. b 1 k · · · 2G l:ra maa la iz ir ith t . urn edil• 
k b ik . . . ( d ) J gccesı ır ngı ız a ı ((ı "emısıne şı- eder azanı aşına geçt ve kebelerımı- Çun Kıng, .. 3 Ra ro - aponya, Berlin 23 (Radyo) - Dovçlan - . . d d b. 1 · ınanifo to mPmurluğuna t l ın 
~r:~rine o~rduk. B~az sonra Ç~dehanke~g~medenencl80fi~ dm cen~hl Atla~a bulunduğ~ hak- mal:e~un e:arruz~ ~1:· ma~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
~ u!ıarıma ıizebld011• yladnuı;;ıızda çôktt~.k J{o .. ka asker hnzırlıyab"lece w mi heqap et- kında ki haberler yalandır. Eski h?md ar ıml an t Y)1""reskı, ti a ı ·çıtgemı- Bugün matinemizden itibaren 
" o öun an e , ısır- . . r: h 1 .1 . s:n en açı an a eşe sa a anmış ır. E L H ganmıyorouk Bol bol atı tırdık mış ıken, 06 fırka nzır ıynoı mıı;ı, Dovç.land kruvazllrü Loçov adını al- b 1 k . . Sk A M A sı·n _sında · · . . . " Tayyare, n ı çı gemısıne -oçyn-

Knrn )arımızı sıkıca doyurupAlak bundan 40 f1rkasını Ç 'lC göndermış - dığından e a eJ Alman donanma - . 1 bil" kl d ti 
d k 1 l 

w . . . def k . k ' nın şıma sa ı açı arın a ras amıs 
a ·av ya ann1 an atmagı bıtırınçe tır. Fakat onra 30 a ta ·vıye ·ıta- smda bu namda hiçb ... r gemi mevcud b "t 1 .. 1 .Marfl,oza sordum· 

1 
. d ... b 1 . ve 6 bom a atmış, avrıca mı ra yoz e-

-El !. Söyle b~kalım Margo'7 bu an gon ~·mege mecf u;O o ·~u ' Ja ~ değildir. rini de kullanmııı:tır." Gemideki müret-
takımla nere ve gidiyordun? .. , pony~nı~ arp ~-a ·a 1 mı ) r yem d · tebat tayyarenin her hücumunda mit · 

Mar"'OZ bır ah çcktı· ve pa w .1 geçmış~ır. Dahıli masrafları gelecek raflara uzı• zaman tahammill e emı- 1 ' t 1 k bel t . ı· 
b rmngı e . . . fl ltı ra yöz a cş'iy e mu a e e mış, ne .-

gün babını çevresini göstererek: ene 30 mılyon ~eni geçecektır. Tah- vecek ve harbın ağır masra arı n n- k 1 , . •tt'k .... ı k ı· d · ı - · b -ah· 1 .. k kt" cede ~a nt anan ta)' arcnın gı ı çe u-
çok-;rcf~mgi~~<'ri: ~İkiy~;d~i~~~~ mınze-re J?Ore Jnpon;>a, umu ış mas- < n ço ece ır. zakh!ştığım, fakat deniz sathınn doğ-
hn görmeyeceğim. p ru yaklaştığını, g5zclen kaybolduğu 

De-ti ve ba ını elleri arasına ala- r r ar n :,ıracla denize 20 metreye kadar indi-
ı·ak ağhıdı. El"mden geldiği kadar "" - gıni görmüşlerdir. 

Eşi ve benzerini tertip imkanı olmıymı şaheser bir prog am 
eı.li~ uz. 

İşte geçen haftaki muvaffakıyeti unutturacak 
güzellikte bir sinema harikası 

Ba§ ı·ollerdc Fransızca. söılil 
Joım Cravford - jnmes Stevart • Lev Ayre 

gölnUnU ald.m. l\fargoz göz yaşları- Mobilyecılikte e :r.üskiılpcsend müşterilerini memnun ctmcği prcn- Diğer bir İngiliz balıkçı gem 'si de 
nı • li derdini aokmeğe başladı: d 1 ..:ı Sayın bayanlara müjde: Progr ma Hu 

_Sen de, Alak da bı"lı"rs nı·z kı" ba- ... jp itfha eden ve b•ı 1ınla iftihnı duyan müessesemiz bu efa zmirL<e ·mal denizinde rastladığı bir Alman ~ ı r~ıı zengin ve güzel tuvaletleıi teşhir eden tllbiı renkli en 
bn. m_ Zabe) s~ngonun baa agwa"ıdır, nok an olnn en zene( v~ en on moda~b muvafık tül ve em.ıı pemc · len·zalhsım sakatladığı veya batırdı-
b 

v k k · ı · · · 11 · · B ı rol jurnal<la: c. son harp h ... bürlcı·i ve digw er n m h · 
~z.m Hanın da gözü gibi sevgilisi- 'erle ve on.ara uygun rnoclem ni nıa~ıı ornı erm ızı tıncı v e>r rı ela bildirilmiştir. 

dır. J l)am h yüz hırıstiynn atlısı ~mk:•:rındnkı mP"h rimizde bu undurmaktayız. Perde ve kurni alac k Skoçyanın garbında kafile halinde .:>eanslar: Her gün: ı,30--3,30--u,3o-7,3o-9,30 da b 
i c üç • "z ferkede Başbuğluk eder. muhte ... em müştcrilcm:z"' rr.a ... aznmıza u;-,.ram.ıtlan almamalannı tav- d va 1 t ec1 b" \e Pazar günleri 11,30 da \e hafta ara~mda h • 
Bili:s.n"z kı Mcrketler kızak Ustun- .- v e. seyre en pur ara a"rruz en n· ucuz halk Rean 1 rı. 
dewru~rla~ ~~ed~L. Mın~~h~lli~~~edein~fuha~~e~~~amm~s~~&mEm~~~~n~~cc~~~~ 

- Biliriz. Haraccı ardosfer ILf_u"esses si gernileı·i tarafından dip bombaların-
e • JYJ tılmıştır. Ru deniznltı ~emisinin hasa- Bugün 

.. . . 
U1turp3r .. ~(~1 )~U~s~~n~ıl:ıı, :d~i~r~a~y:et;·----.!.:::::;:==~~~~==~~;;:::::::::==~====~i~ ra uğrayıp uğramadığı henüz kat'i su-

~ rette anlaşılamamıştır. 2 film birden ~jf 
Daima en iyi ve en seçme filimler göstermeği kendine prensip ittihaz eden Londra, 23 (Hadvo) - Dir Alman :\lazuıku filmi kahramanı Diiny ca n1 ~h ır sarın 

lV AN PETROV!Ç 
"TELEFON ,, T' A Y YA RE SJN EM AS J " 3646 '' ticaret vapuruna mensup e~ir GO za- POLANEGR! 

..fi. bit ve tayfa, diln bir İngiliz vııpuriyle tarafından müstesna bir surette temsil edilen 

:Su haftn. İzmirlilerin prestiş edercesine sevdikleri d!lber ve s:hirk!lr 

D EAN NE DUR B 1 N'in yarattığ1 
•• 

Ç KIZL u 
Fransızca sözlü şaheseritıi takdim eder 

Ayrıca: LONDRAYA IAVA TAARRUZU 
1NGİLİZ kara, hava ve deniz kuvvetleri tnrafmdan yapılan nıüclaf . .ı.a v<ı düşman tan·areleri tarafındım 
ntılan t h!i?>, boğucu gnz ve yangın bombalarının yaptığı tahribat ve pasif koruma t~kilatının 

BÜYÜK FAALİYET! 
EKLER JUR.'1\i'ALde son harp habel'leri. Oyun s=ı.atleri : 12-2 30-4.45-7 ve 9,lG de .. 

1 

Skoçya sahiline çıkarılmış, şarkta bir 
ecrid kampına sevk için hususi bir tıe 

ne bindi ·i!mislerdir . 
ı.--------------·rll Muhterem müdavimlerimiz üzerinde sihirkar bir te ir bır l· c 

DLJK TUR kine heyecanıııa doyum olmı) acak saatler yaşatacaktır. 

BEHÇET UZ Go··ruu Ayrıca 
Ç k 

u 
1 

hl iyen aydut r u.~1' 
OCU nasta ı arz Meşhur Amerikan arti ti Cester Morris tar&fından temsil e . mi 

Mü~eh..ıssısz Gangster filmi 
İlfiveten: Paramont jurnaldn en son harp harnd slcri --' d 

-~oıı 
Sean~!u·: Karar gecesi: 2,30-5,30--9 Görin'lli:•en haydnd' r 1 •• r 

Pazar günleri saat 12,30 da Görünmiyen hn. dud ar filmi b 

Hastalarını 11,30 dan u":-e kadar 

1 
~"yler sokağınd. Ahenk matbauı 

~ • 11'1 l P{i C'T 

~ 

1 



I• 

• 

t 

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

(ANADOLU) -
1 lzmir birinci icra memurlutundaıı: lzmı·r sı·cı"lı· tı• caret m( murlug" undan: 

tzmirde be,· hancısı ismaile borç-ı 
ıu Balçnvadıt~ Abdullah oıtlu Ah - Tes~il ed!lnıiş olan (~~r~ halı. Tür~ an~~i~ şirketi) nln 19-3·940 tarihinde !diyen toplanan umumi heyeti zabıt-• rn<>d Rifatııı tapunun 22-!).!)~8 tarih nanıe~ı !!taret kanunu hukumlerıne gore sıcılın 2684. numarMına kayıd ve te•eil ertildlfıi llAn o!unıır . 

Yaıan: B!nbatı CAZAL 

,.e ~ numarada kayıtlı Balçovanın T: ZABITNAME 
•ıaı:mım••••••---ııl :Karlıkuyıı mevkiinde şarkan Mal~~ 

O•man zevcesi Ayşe garben tarıkı hm i r ~icili ticaret memurlutu 30 
Türkçeye çeviren: ÜÇYILDIZ 

ı,::; il ayır Yüzbaşım! Yalnız Alman

has şimalen Karakulak Hasan cemı-
(ULUS) laıı ben ômerin na .. an ile mahdud 8894 

mührü resmisi ve 
F. Tenik imzası 

''an b' 
'11• ır tanesi tam hançerimi kal-
"aııı -; 1 arken var kuvvetivlc •ag ku • llıı . 

lop l•ıruı ve hatta bir parça~ını 
,,:rdı. l<ulağımdım ke•ik bir tavuk 
··~ ·ı dıııı. gı ıi kan aktı. Fakat aldırnıa-

la~ l!a, şimdi anladım, kolundaki 

!arın da 'oğukkanlıları var 
Alman üııiforına.ları giydik. Ge

çeceğiz . 
- Çok rica ederinı ! Fakat bir Al

mıın zabiti tarafından kumanda edi-
len bir devriyeye rastlarsak, bu za
lıitin lıiz:mle konuşması kiıfi ... 

- Ona Almanca mı cevap vere -
ltııan . 

"b ı nıçin oradan söküp başı- ccksiniz? 
•tıadı • ı , E: ırını..... - Allah esirgesin. 

tıl Ve\, ko.lumdaki sahte yaranın - İşte Davu ve ekibi! 
tır1 arını, kulağımdaki hakikı ya - - Yüzbaşım! Bölilğiln mevcudu 
, ~ardım. tamam. Galip ve muzafferiz. Artık 
~ .\J eınenni edelim de kulağını ısı- karşı koymıyacağımız kim ve ne o -

~ llıan, kuduz olmasın. Buralar- labilir? 
'bi: kuduz aşısı bulamayız ki şifa Biribirlerini tebrik ederlerken, o -

metre murabbaı "ehze bahçe•inin üç 
hissede bir his<e•i artırnıağa çıka -
rılmış olup heyeti umumiye,;inin kıy

Şark halı Tilrk anonim şirketinin 19 mart 1940 salı günü saat on oU('.Uktn şirket merkezi idaresinde müııakit olup 
zabıtname•i zirde muharrer olan heyeti umumiye içtimıu idisinde hazır bulunan hi•sedarlar ve hi•selerini gösterir 
cedveldir. 

meti 3000 lira, üçte bir kıymeti 1000 t . 
1. d I smı ıra ır. 

1 - Bu gayri menkulün hirinci ar
tır:ımsı 26-4-940 tarihine müsadif \ 
cuma günü saat 14 de birinci icra me Bay H. F. Giraud 
nıulruğu odasında yapılacaktır. Bu 
artırmada muhammen kıymetin yüz 
de 75 ş; verild:ğinde ihale yapılacak Bay Rahmi Ar.lan 
ahi halde satış 15 gün daha temdit 
edilerek 10-5-940 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 de arni yerde en 
çok artırana ihalesi yapılacaktır. 

2 - Şartname 25-3-940 tarihin -
Bay Ed. H. Giraud 

Hisse 
adedi 

75 

75 

75 

Vekil Ara 
adedi 

10 

10 

10 

İkametgah 

Bornova Çayfe
rah So. No. 1 

İstanbul Kuzgun-
cuk Hüsnüpa~a 
köşkü 

Bornova İsmet İnö-
ııU caddesi No. 1 

Jmza 

H. F. Giraud 

Rahmi Arslan 

Ed. Giraud 
''fedelirn. muzlarına vururlarken, alay ederler 

,laııı •rnenni edelim yüzbaşım! ken teğmen Davu yilzbaşı Sarlatın, 
den itibaren herkesin görebilmesi i- --------------- ---------------

\(iM .
0 ~"nada teğmen Manfrit ve ~lanfrit:n ve Rişarın ellerini sıktı ve 

çin açıktır. Bay Fevzi Beler 75 10 Karşıyaka cumhuri-

Vtı~01iindil. - Şilphe yok! Dedi. 
3 - Bu gayri mcnku!ün mecmuu yet cad. No. 34 F. Beler 

, G aşı seslendi: Fakat yilzbaşı atıldı: 
't itil eı aziz dostum, muvaffakiyet - Hadi 1 Hadi! Burada kilflenme-
S0i'ı~~etirnize bin şükür! ğe gelmez. (Bale) den çıkmak için 
~ oıııukanlı Manfrit, geniş ve ma· (Kommandatur) un orada kuvvetli 

zlarını oynatarak cevap ver keşif kolları çıkararak zapt ve raptı 
temin etme<ini bcklemiyclim. -...ı,.. 

"'~a •1tnız o kadar basit ve kolay - Bekle! Diye Davu bağırdı. 
n ett· k· N ? ' Eıc ı •.. - • e var. 

-.... l!ı 1
Pten kayıp var mı? - Doktor albay Zifo.ltz buranın 

2500 liraya birinci derecede Sinan 
oğlu ve Cafere ipoteklidir.Ayrıca bu Bay P. de Portu 
gayri men kul Uzerinde bir hak iddia-
;ında bulunanlar evrakı mUsbitele -
riyle birlikte tarih ilandan itibaren Bay C. Mo!inari 
'20 gün !çınde dairemize müracaat 
eylemeleri lazımdır. Ak,;i takdirde 
hakları tapu siciliyle sabit olmayan- Reis 
!ar paylaşmadan hariç bırakılacaklar H. F. Giraud 
dır. 

5 

55 

1 

10 

Katibi umumi 
w. H. Han 

)iustafabey cad. 
No. 1 

Bornova İsmet lnö-
nü cad. No. 30 

R. Toplamağa M. 
F. Beler 

P. de Portu 

C. Molinari 

R. toplamağa M. 
C. Molinari 

1ı bir ç klınse yok. Köprünün altın. toplanma noktası olduğunu biliyor 
181 te~~nıralık bir nöbet postasına mu? 
4.n onldık Ve haberleri bile olma - Hay allahım ! ... 
,'ııııı harı boğazladık. Vallahi yüz- - O halde, acaba şuradaki salda 
~ı.'h erşey öyle kolay cereyan et- gördilklerin o ve adamları değil mi? 

lı:dıııı u kadar kafa patlattğımıza Sağ sahil rıhtımının biltün ışıkları 
lı{ 'deta..... sönmUştü. E:ektnik kanalizasyonu -

4 - Satış peşin para ile yapılacak 
ve taliplerden yüzde 7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu aranır. Gayri men
kultin vergi borcu borçluya dellali
ye ve ferağ harçları milşteriye ait -
tir. 

Baladaki cedvelde mevcud imza sahiplerinin bizzat vazedilen irn.ıai hakikileri bulunduğunu ve eshabınn irae edileıı 
rey miktariyle içtimaı umumide ahz mevki etmeğe salahiyettar bulunduklarını mevcud ve hazır bulunan hisse seneda
tı ceman (360) adedi:ıe baliğ bulunduğunu ve miktarı mezkUrun şirket esas mukavelenamesln!n (54) Uncü maddesi 
mucibince içtimai umuminin kanunen inikatı için iktiza eden ekseriyetin fevkinde bulunduğunu ve binaenaleyh içti
mai umuminin nizam ve kanuna muvafık surette inikat edip kliffei mukarreratının nizamen muteber bulunduğunu 
beyan ve tasdik eylerim. 

~fa P lnfrit, saçmalama 1 Bu kadar nun köprüden geçtiğine şüphe yok. 

1,n Jı;:tlatrnasaydık, basit gördil - Veyahut başka bir şey ... Ne çıkar! .. 
:t. ~llthll'lukaddimes:n; beceremez.. Köpril şimdi sağda 3 numaralı köp -
~1 tösı 111likte hu derece mübale - rUden açılan ateşin meydana getir
~ 'nuz ie~ırı.ene tahammül edemem. diği yangınla aydınlanmakta idi. Bu 

l·~:~ Ilı ııın,z bitmiş değil. Şimdi bi- yangın bor az ötede bir binayı da tu-

Daha fazla malumat almak isti -
yenlerin dairemizin 939-1273 No. 
ul dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. 

22/3/1940 
10 kuruşluk damga pulu 

Komiser 
Al! Eten 

l: - İçtimada meclisi idare reisi Bay H. F. Giraud ve azadan baylar Rahmi Aralan, Edmund H. Girauc., 

Pierre de Portu, C. Mo!inari, Fevzi Beler ve klbibi umumi w. H. Hail hazır bulunmuştur. 
• , eseıe ı w · 'k ·~ehiJıııe rn z, Fransız .,atlarına •uşturmuştu. Nehrin akışı ıstı ame-
' < (l!~ı k .... Baştan başa bütün bil- tinde esen ve sular Uzerinde meşuma.. 
'Ilı. lıu e) kısmını geçmemiz la - ne parlıyan alevleri kuvvetlend!ren 

Zayi 2: - Türkiye cumhuriyeti ticaret vekaleti namına içtimaa komiser olarak Bay Ali Eten iştirak etmiştir . 

. ':" l>u:~an tehlikeyi! sert bir rüzgar ... 
~·ır:ne · J\..ldırnıa. Şimdi onlar biri- Parlıyan sular üzerinde iki sal gi-

lzmirden aldığım No. 1962 sicil 
<le kayıdlı ehliyeti zayi ettim. Yeni
'ini çıkaracaiımdan eskisinin hilkrnü 
voktur. 

3: - Tevdi edilip mukabilinde duhuliye varakası ita edilmiş (360) hisse senedi hamillerinin hazırı bilmeclis bu
lunduğu bittetkik anlaşılmakla bu miktaresas mukavelenamenin iktiza ettirdiği ekseriyeti tecavüz eyle
diği ve binaenaleyh işbu adi içtimaın kanunen ve nizamen inikat ettiği hilkUmet komiseri tarafından tef
him edilmekle heyeti umı;;;:;iye şirket esas mukavelenamesinin (64) ilncil maddesi mucibince ;is Bay Ha
rold F. Giraud'nun riyaseti altında mukarrerata başladı. ' Şup~ll'ışı:ııiş, arapsaçı olmuştur. diyordu .. 

' Yok, Manfrit. Fakat on- - Bu Zifoltz olabilir! 
Nuri Eğribot 

Çamaltı 4: - Baylar C. Molinari ile Fevzi Beler rey toplamağa memur olarak intihap edildiler. 
- Tamamiyle !.. 
- Bekliyelim .. 
- Evet! 

ZAYi 5: - cAnadolu• ve c Yeni Asır> gazetelerinin 18-2-940 tarihli nilshalarında münteşir içtima davetııamesi k&tııı 
tarafından kıraat edilerek heyet! umum!yece muvafıkı nizam görilldU. 

Bekleme uzun olmadı. Suyun ke -
narındaki traça gilzel araçlııriyle bir 
1sma bahçe gibi idi. Sağda yirmi met 

9 50 16 50 re otede, bir merdiven nehrin Uzeri-
11 16 ne doğru iniyordu. iki sal buraya ya 

Haziran 1327 tarihinde Bergamıı 
Rüştiye mektebini ikmal ederek aldı 
··ım şahadetnamey; işgalde zayi ey
'edim. Yeni<ini alacağımdan zayiin 
hlikmü yoktur. 

Beriama selimiye mahallesinde!' 
l!:mlıikci F•rhat oğlu Hadi Gedik 

6: - Riyasetin talebi ilzerine idare heyeti ve murakıp raporları ile pilanço ve kar ve zarar hesabı katip taratın. 
dan okundu. 

7: - Aşağıda yazılı hususat ittifakla kararlaştı rı!dı: 

A) 1939 senesi planço ve kar ve zarar hesabı kabul edilerek meclisi idare ibra edildi. 
B) Karın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzii kabul edildi. 

12 50 13 75 naştı. 
9 25 9 25 _ Oh albay! N• kadar bahtiya-

C) Esas mukavelenamenin (27) inci maddesine göre vazifeleri nihayet bulan meclisi idare azalarının 1e
rine Baylar, E. H. Giraud ve P. de Portu intihap edilmişlerdir. 

14 75 16 50 
10 25 11 
10 25 10 25 
15 17 50 
11 50 11 50 

524 521 
76.Sl 77.2t> 

4.508 4.536 

33.64 33.84 
7.385 7.428 

1.4459 1.45 5 
~ 5.4244 5.4445 

·2217 S.2407 
S.379 8.4(10 

23.09 '?8.20 
35.22 85.40 
&4.44 64.83 

92 ,~ 

J,97 1.98 
lS.20 16.29 

83 
4 2159 4.2J73 

3.6807 s '3984 
66,71 

rız? 
Kula ıu'lı hukuk hi.kimliiinden: 
Doıya numaraaı: 940/7 

- B:z de! Zayiat. yüzbıışı? Kulanın cami cedit mahallesinde 
~eyağa oğlu Sadık karısı Hatice ve 
,·efikası tarafından, ayni mahallede 

lzmir o.aliye ikinci hukuk hakimli- olup ikametgahı meçhul bulunan ve. 

D) 1940 senesi zarfında vuku bulacak meclisi idare içtimalarına iştirak edecek olan her azııya beheı 
içtima için yirmi beşer lira ücret verilmesi muvafık görUldil. 

- Devam edecek --
E) 1940 senesi için senevi iki yüz lira ücretle bay Fuat Lostar mürakip olarak seçildi. 

Celseye nihayet verildi. 
Rahmi Arslan F. Beleı· 

II. F. Giraud C. l\folina ri 
22/3/1940 

Ali Eten 
re•eden beyağa oğlu ismail oğlu Adil tinden: 

tzmirde namazgah mahalle•i alay. aleyhine açılan izalei şuyu dava•ının 
yapılan muhakeme•i sonunda: bey cadde•i 15 No. lu evde oturan 

:.Iustafa kızı :llacode namı diğer Ali- l\Iiiddeiabih gayri menkullerin tak- nun 407 nci maddesin~ tevfikan ta-
me tarafından koca •. 1 İstanbul x' um- simi kabil olmadığından satılarak tu- .h. t bl'ğd 't'b k ü , rı ı e ı en ı ı aren se iz g n zar-

h k k 20 " 1 d t tarının hissedarlar ara,ında taksimi 
apı an RO a .-o. u ev e o u- . . . fında kanun yollarına milracaat et-

H Y t l 1 h . 1 b •uretıyle şuvuun ızalesıne 7-2-940 
• an ayrı ır a a ev ıne açı an o- · . - · k · t kd' d hük .. k t' t 

d d · . h günUnde karar verılmiş oldugundan mesı a •ı a ır e mu a ıye 
~anma avaqının avacının vıca ın. . . 
·d üdd . 1 h' b d . hukuk usulü muhakemelerı kanunu- kesbedeceği ilanen teblii olunur. 

a vem eıa ey ın gıya ın a ıcra ===:;==~==========:-! 
kı'ınan muhakemesi sonunda: :ile· -Berg--'lma belediye riyasetinden: 
deni K. nun 134 Ye 188 ve 142 ve 

1 - Elcktirik tesisatı için 200 (iki yüz) aded üç amperlik 170 
148 Ve 150 inci maddeleri hükilmle- (yiiz yetm'ş) aded beş amperlik 30 (otuz) aded on amperlik 
rlne tevfikan Macide ile Hayrinin 

olmak üzere 400 elektirik sayacı fenni ve hususi şartnamelerine 
yekd'.ğerinden boşanmalarına ve ka- tevfikan açık eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 
bahatlı olan Hayrinin hUküm tarihin 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli 8800 (Uç bin seki.z yüz) lira ve den itibaren bir sene mUddetle ev -
muvakkat teminatı 285 (iki yilz seksen beş) liradır. lcnmeme!ine ve kilçük Özdemin ve-

layet hakkının ana<ı Macicleye ve_ 3 - Şartnameler belediyemiz fen dairesinden bedelsiz olarak verilir 
4 - İhale 6 nisan 940 tarihine raslıyan cumartesi günil saat on birrilmesine her hafta cumarte•i gilnil 

altı saat babası Hayriye gösterilme- de belediye dairesinde yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı ka-
s!ne ve kilçUk için hilkilm tarihinden nunun iki ve ilçUncü maddelerinde yazılı vesikaları hamilen mez-
'tibaren takdir olunan yedi buçuk li- kur gün ve saatta belediye encümeni riyasetine milracaatları 
r.ı nafakanın her ay Hayriden alına- illin olunur. 21 24 27 30 2107/968 
rak :1.iııc:deye verilmeslne ve masa
nfı muhakeme olan 867 kuruşun da
hi dava clunan Hayriye yilkletilme -
sine teınyizi kabil olnıak ilzere 
5-3-1940 tarihinde davacının vica -
hında ve mUddeialeyhin gıy .. bında 

lzm:r Emrazı sariye ve istilaiye 
hastahanesi baştababetinden: 

karar verildiği ve usulen tanzim kı-

lınan hUkUm gıyap ihbarnamesinin 
mUddeialeyhin ikametgahının meçhu 
liyetine binaen mahkeme koridoru
na talik kılındığı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere !lAn olunur. 

ZA YI D. D. '\' olları 8 inci itletme l<omiı:vonundan: 

1 

Ankara asker! fabrikalar muhafız İzmir - Bandırma ar~sında lı~r glln mütekabilen işliyen yolcu ka-
bölUğUnden s şubat 342 tarihinde tarlarındaki sen·ar bUvetler h!r ser.e müddetle kiraya verilecektir. 
almış olduğum askert terhis tezkere açık atırması 30-3.40 cumartesi gün !ı saat onda alsancakta işletmıı 
mi kazaen zayi ettim. Yenisin! çıka- binasıııı.\tt Komı,yonumuzca ) µp'1~<'aktıı·. . . . . 
racağımdan eskisinin hükmü olmadı 1 Bİi' >eııelik kırası çin muhammen bedel 800 Jı_ra olup .ısteklılerın 
- 'li d · CO liralık ~! T~rr.iııut makbuzları ıle mue.yyen vakıtte komısyonıı iel-gını ı n e erım. ' . . 

tzm: u•kert silah fabr!ka!ında l me.eri lazımJır. :;;srtıı:ımesi i~letme ~nlemınde iörllleb!lır. 
ıcss numaralı Fevzi dciu l~ 15 19 2-ı 862 

10 kuruşluk damga pulu 

Maarif vekaletinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

orta ticaret okullarının 3 ilncü 4 üncü ve ticaret liselerinin 
5 ine; ve altıncı sınıfları için dört ciltten müteşekkil bir cMal
bilgisi • kitabı yazılması musabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 14.IV. 1940 tarihinden başlamak ve 14. Il. 
1941 cuma günü akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 14.X. 940 perşembe gilntı 
saat 17,30 kadar bir dilekçe ile maarü \'ekliliiine müracaat 
ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdıra -
rak bir numara alacaklardır. MUsabakaya girenlerin yazdıklan 
kitapları 14. II. 941 cuma gilnU akşamı saat 17,80 a kadar maa. 
rif vekilliği neşriyat mildilrlUğUne teslim etmeleri şarttır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi ilç yıl silre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için 2600 lira telif hakkı 
verilecektir. !kinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mah
sus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yılıığı mü
kAfat olarak verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nilsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yilzilne yazılmış olarak 
Maarif vekilliği neşriyat müdilrlüğUne makbuz mukabilindo 
vermeleri veya göndermeleri lAzımdır. Kitaba konulacak re
•im , şekil, grafikler ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalar. 
dan birine ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. Milsabaka
ya basılmış bir kitapla girenler de kitabın !iç ntishasını verecek 

6 
veya göndereceklerdir. 
Milsabakaya girenlerin eser müsveddeleriyle birlikte, eserleri 
kabul edildiği takdirde eserlerini ilin edilen telif hakkı muka • 
bilinde ve her türlU tasarruf hakkından vaz geçerek maarif ve
k!lliğine ilç yıllık bir devre için terkettlkierini ve kitabın o devre 
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendl 
mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından 
yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi 
veremeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması IAzımgelen pedagojik ve teknik vasıf -
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhilt 
senedinin formu il Maarif vekilliği neşriyat mildürlüğünden 

alınabilir. :.ıektupla 'stiyenlerin bir kuruşluk posta pulunu da 
l:ıiriikte iöndermelerj icap eder. 824/ 1148 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanlar~ 

Tarldge CiL.,.,Juıriget merkez bankasından: SPERCO VAPUR 
ACENTAS/ 

V. ı. henri \lan [Xt"I' 
AMERIK.A..'i' EXPO.RT ~:~Gı
~~VYORK ___.,,-. . ..._.......... ................................................................................ . .. ~ 

lzmiT Leı·cmm A ıirl'si'" Satın A.lma Kom~onU'Tlda.n: 

Tvldy9 CumhUIIJet llerkez ba11G..-ı itlare meclisi. hissedarlar um?A.
mt heyetlnl 25 nisan 1940 perşemb gt1ntt saat 14 de Ank rada banka 
idare merkezinde aleJade Içtimaa davet etmeğe karar 'ermi~tir. 

.DRlATli< SC VYETA ANONlMA 1 
K·ıo Hissedarlann bankadan gönderilmekte olan davet varu rnlariyle 

D! NA 'tGAZYONE 
ADRIA ICA 

ADRlATlCA S. A. N. 

:N E V - Y O R K !ÇL'{ 
birlikte toplanma saatinden evvel bankaya gelemclcri rica olunur. 0 000 0 ;_,. ~!•~• 36<'0 Ke ·ımış ~ığır "ti 

3600 c Kuzu eti 
4800 « Koyun eti 

Alelade ıınıunıi heyetin müzak re uznamesi 
1 - Bankanın 1939 yılı idare mEclisi raporunun tetkiki Federico vapuru 2"i-26 mart tari

hinde Cenova ve Riviera limanlarına 
hareket edecdtir. 

cEXPLORER> v:ıp. '.t 

beklenfror. otl"' 
cEXCHAN'GE> vapuru M~rt.s 

1 - Jzm 'r Deniz konıuumlığı lıiriikler!nin yukarıda cinsi ve mikhrı 
yazılı lıç kalem et :htiyucı ııçlk ekS>iltme suretile münakasaya 
lrnnulmu~'"nr. 

2 - Mürnkabe komi~yonu raporu üzerine bilançonun tasdiki ve 
rındn bekleniyor. 

temcttüatın teklif veçhile tavziinin tasvibi, 
3 - İdra meclisinin ibrası, Adice vapuru 25-26 mart tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve R iviera 
limanlaı ına hareket edecektir. 

D. T. R. T.-BUDAPEST 

2 - İha!esi ~- Mnrt ~HO P,nrşamba rüı1ü saat 15 te kışlada İzmir I.e-
4 - l\1Uddetleri biten idare meclisi azasından: BUDAPEŞTE İÇİN ~· 

vaz•m Am'rl:ği Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 
8 - Ta hm 'ıı fd ·ıeıı tutarı ~736 liradır. 

ı - B. v~ C. sınıfı hi!:ıselerine sahip bankalar ile şirketler tarafın - cKASSA:. .Mot. 23 Martta -
dan iki aza intihabı, 

4 - Tem·"ah ımmıkknta akçesi ~:40 liradır. 
2 - D sınıfı hisselerine sahip hiiisedarlar tarafından bir aza 

babı 

inti -

Citta D. Bnri mot~rü 26,3-9•10 tari
hinde gelerek istanbul Pire Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

leniyor. . 1111 .. 
Servic.e Maritime Rournaın·-

carest . 1.,., 5 - Şartn:ı:mesi her [!{ln irnmisyond:.ı görülebilir. 
6 - 1steki:ler 1'icarE:t odasında k:.yıtlı olduklanna dair vesika gös

termek nııı.>cburiyct indedirler . 

5 - MUddetleri biten mürakiplerden: Zara motörü 3 4,910 tarihinde gele
rek ertesi günü saat 5 e doğru Pire 
Brindisi Zara, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limanlarına hareket edecektir. 

Kösteııce Galas ve Duna 1ıın•11 

1 - B ve C hisselerine sahip bankalar ve şirketler tarafından bir 
için NiS'od• 

mürakip intihabı. cCA V ARN A> mot. 5 7 - Eks"ltmeye :ştirak (•derel~ler 2ı!90 sayılı kanunu 2 ve 3 eli madde
lerinde ve şartnamesinde ynzı'ı vesikalan ve teminat muva'cka
katalarilc 1Jir1ikte ihale ~aat~ndan evvel komisyona müracaatla-

2 - D sınıfı hisselerine 
intihabı. 

sahip hissedarlar tarafından bir mürakip 
1014 

bekleniyor. 
Citta Di Bari motörü 9-4-940 tari -

hinde gelerek İstanbul Pire, Napoli, ATİD NAV1GAT10N coMP~?f\' 
Ticnret Vekaleti iç Ticaret umum müdürlüğünden: Cenovaıa hareket ede~ktir. HA FA ,gpjd 
30/İkinciteşrin/1330 tarihli cEcnebi anonim ve sermayesi eshama Beyrut, Haifa, Tel Aviv, Port 

rı. 12. 16. 20. 25 (845) 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Tophanede Lv. eşya ve teçhizat anbarınıJ tamiriyle eski Fev -

ziy emektebi binasının inşa ve tamiri eksiltmesine talip çıkma
dığından ilk pazarlığı 26-Mart-940 günü !!:ant 15/ 30 da topha

n ede levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

mUnkasim şirketler kanunu> hükümlerine tevfikan T 1lrkiyede çalışma- Not ·-· BOtiln bu vapurlar Trlyes. ve İskenderiye için. ot· 
sına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Doyçe Levente Linye şir- te ve)•ı Cenovncla şimalt ve cenubt Atid Vt>puru 2 Martta bekleniY 

Amerik~ limanlann:ı bereket eden 
ketinin Turkiye ur:ıumi vekili, bu defa ::nüra\;aa la haiz olduğ.ı salfi - * t 

ltalia anonim seyrisef ain şirket nln =- ti 'JI 
hiyete bina.en şirketin İzmir acenteliğ'ne şirket nnmma yapacağı iş - ve Amerika ve Hindistann hareket Vapurlann iıim ve tanbl• 

2 - Keşif bedeli (28579) lira altmış kur.ıştur. 
S - İ k teminatı (2143) lira elli kuruştur. 

.!erden doğacak davalardn dav:ı eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlari:,-le eden LLOYD TidYE:::TlNO anonim kıl~~.:}~o~~ taatı;~7 ~l~==-- · 
hazır bulunmak salahiyetini de haiz olmak üzere Alman tabaasındar. ~eyrlsefB.ir şirketi vapurlanna tesa- 1 _ • • ~/c :.AIJ 

4 - Keşif planları ve şartnamesi komisyonda görülür. 
5 - İstekli!erin kanuni vesikalariyle belli saatte komisyona gel -

meleri. 

Otto Fink'i tayin ettiğini bildirmiş Ye lazımgelen ves:ıiki vermiştir. düf ederler. Olııuer oe §Üre " 
keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla Liaıiiecl ı 
ilan olunur. 2204-1007 NEERLAN'DAİSE ROYALE KUM - VAPUR A CENTAJI 

--J~---.---.--.-[-.-f-.----f-------/~-~---d------------10_1_8---~t~z-m~~~b-e~~-d~i~y-ea~i-n~d-~-:- P~~I ~W~c&üe~ ~e• *~ 
zmzr SlCl ı ıcare memur agun an: 1 - Güzelyalı tramvay caddesin- M"rs vapur 23,3_940 tarihinde Tel. 2448 •" Nt 

deki benzin tulumba yerinin 1 ; 4 1940 beklenmekte olup Anvers V€ Hollanda . Londn re .Llnrpol Jıat1apİttl". 
Tescil edilmiş olan (İzmir yiln mensucatı Türk anonim şirketi) nin 19-3-940 tarihinde adiyen toplanan • / . p;~ asanın 1htıyac1na •&re 'f ( 

umumi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine a-öre sicilin 2685 numarasına kayıd ve tescil edil- tarihinden itibaren bir sP.ne müddet, Jfmanl~rına h nreket edcccktır. . . .mız •~fer yaııacaklar-dır. ~ 
le k'ıraya ver·1 . ·-t . il Achılles vapuru 10-4"'940 taııhınde _ I 

diği ilan olunur. ı mesı, yazı ·~ erı m - ııo• 
dürlüğündeki şartnamesi veçhile a - ~eklenmekte olup Anvers v~ Hollanda ve hareket tarihlerinin kat1 o ~ 

1: ZABITNAME 
İzmir sicili ticaret memurluğu 

mührü resmisi ve 
F. Tenik imzası 

İzmir yün mensucatı Türk anonim şirketinin 19 Mart 1940 salı günil sabah saat onda şirket merkezi 
idaresinde münakit olup zabıtnamesi zirde muharrer bulunan heyeti umumiye i9timaı 8.disinde buluı~n 
h issedarlar ile hisselerini gö3terir cedvel. 

İsim Vekil 

Bay Rahmi Arslan 

Bay H. F. Girnud 

Bay E. H. Giraud 

Bay P. de Portu 

Bay Fevzi Beler 

Bay Hakkı Saffet 

Bay H. joly C. ~1olinari 

Bay C. Molinari 

Hisse 
adedi 

205 

305 

805 

5 

305 

105 

205 

Ara 
adedi 

10 

10 

10 

1 

10 

1 

10 

10 

İkametgah 

İstanbul Kuz.. 
guncuk Hüsnüpa
şa köşkü 

Boruovn Çayferah 
sokak No. 1 

Bornova İsmet 1-
nönil caddesi No. 1 

Mustafa bey cad. 
No. 1 

Karşıyaka cumhu -
riyet cad. No. 34 

Ankara T. C. mer
kez bankası meclisi 
idare azası. 

Bornova Çayf erah 
so. No. 13 

Bornova İsmet t. 
nönü cad. No. 13 

İmza 

Rahmi Arslan 

H. 1'"'. Gir:ı.ud 

E. H. Giraud 

P.de Portu 

F. Beler 

Hakkı Tarı 

C. :Molinari 

C. ::M:olinari 

Reis Katibi umumi Rey toplamağa l\I. Rey toplarnağa M. 
Rahmi Arslan F. Beler F. Beler C. Molinari 

Baladaki cetvelde mevcud imza sah ipler inin bizzat vaz.edilen imzai hakikileri bulunduğunu ve esba-
bının irae edilen rey miktnriyle içtimai umumide ahzı mevki etmeğe sa!ahi)-ettar bulunduklarını, 
mevcud ve hazır bulunan his~ senedatının ceman (1440) adedine baliğ bulunduğunu ve miktarı mez· 
kilun ş·rket e. as mukavelename.sinin (54 üncü maddesi mucibince içtiı ai umuminin kanunen inikadı 
için iktiza eden ekseriyetin fevkinde bulunduğunu ve binaenaleyh içtimai umuıninın nizam ve kanuna mu
vafık surette inikat edip kfıffei mukarreratının nizamen muteber bulunduğunu beyan ve tasdik eylerim. 

22-8-940 
10 kuruşluk dnmga pulu 

Komi~cr 

Ali Eten 

1: - İçtimada, mecli!'I\ idnre re!!i bay Rahmi Arslan ve !lzaılan bay H. F. Giraud, E. H. Giraud. 
P. de Portu, ·Fevzi Beler, C. :\folinari, Hakkı Saffet Tarı ve mUrakip l\Ilinir Bir ·el, Muwffer A. 
Arel Ye Gabr·eı Russo hazır bulunmuştur. 

2; - Türkiye cumhuriyeti ticaret vekaleti namına komiser olarak bay Ali Eten iştirak etmiş.tir. 
3: - Tevdi edil:p mukabilinde duhuliye Yesikası ita edilmiş (1440) h i se senedi hamillerinin hazırı bil

mecli~ bulunduğu bittetkik anlaşılmakla bu miktarın esas mukavelenamenin iktiza ettirdiği ek, 
seriyeti tecavüz eylediği ve binaenaleyh işbu adi içtimaın kanunen ve ııizamen inikat ettiği hilkı1 
met komiseri tarafından tefhim edilmekle heyeti umumiye şirket esa;; mukavelenamesinin 64 üncü 

maddesi mucibince bay Rahmi Arslanın riyaseti altmda müzakerata başladı. 
4: - B. l\Iolinari ile Bay 'Fevzi Beler rey toplamağa memur olarak intihap edildiler. 
5: - cAnadolu> ve c Yeni Asın gazetelerinin 18-şubat-1940 tarihli nüshalarında münteşir içtima davet

namesi katip tarafından kıraat edilerek heyet! umumiyece muvafıkı nizam görüldü. 
6: - Riyasetin talebi üzerine idare heyeti ve mürakip raporları ile pilanço ve kar ve zarar hesabı katip 

tarafından okundu. 
7: - A~ağıcla yazılı hıı~usat ittifakla kararlaştırıldı. 

A) 1939 sencs: p'lanço ve ka ve zarar hesabı kabul edilerek meclisi idnı·e ibra edildi 
B) Karın mec'ic:i idarenin t"ldifi veçhile tevzii kabul edildi. 
C) Esac: mu a\'E'l"namemizin 27 inci maddeqinc göre \"tzifcleri nihayet bulan meclisi idare az:t-

hırı ırn y r'ne baylar,H. F. Giraud, C. l\Iolinari ve H. joly yenil1en intihap t>c!ilm:şlerdir. 
D) ı cı ~o eı e-ıı znrfırıdn vuku bulacak meclisi idare içtimalarına iştirak edecek olan her azaya 
t r r ·çtima icin) irmi beşer lira ücret verilmesi muvafık görüldü. 
E) 1 'O ene i için cnevi dört yüz lira ücretle bay :Mustafa ?lıilnir Bir;;el rniirakip olar:ık qp_ 

ç"ld. 

Ce1<- v n'hnvC' \ rMh. 
R uhm A. Ar:.. .. n C. ~Iolinari F. Beler Ali Eten 

22-3-940 
10 kt\ru~luk. damga pulu 

n \, 

lımanlarına hareket edecektır. . b r• 10 çık artırmaya konulmuştur. ).fuham- Qını '\'e bunların hıç bir ih a 0 
men bedeli 80 lira olup ihal~si SERVİCE M:ARİTİ:\iE ROU)tA 1N olmaksızın değişf.bilır oldui.U~ ~ 
29/3/940 cuma günü saat 16 dadır S 6 4 940 t 'h' d mesuii:tet terettüp etmiyecdl.J\ ~~ . . · uceava vapuru - - arı ın ,. . . . . · • ı,..~ 
İştırak edecekler 6 lıralık teminatı ){elerek Malta Marsilya ve Cenova lİ· terem ;u~leyıcılenn kayıd v 
İş bankasına yatırarak makbuziyle manlarına hareket edecektir. etmelerı nca olun~r. ., ~~ 
encümene gelirler. Daha fazla tafsılAt için C.1d P".i 

2 - İnönü caddesinde sahilpark *k: yet caddesind~ FRATELLİ ~ıı~f' 
gazinosıınun bir sene müddetle ki - N O T: V!lPUr ac~~tesıne JT.ilracaat2ÔOJ 

.
1 

. . Ahvali hazıra dolayısiyle navlun • 1ELEFON: 2004 - - r .J" 
raya verı mesı, yazı işlerı müdürlil - ' ___.;,,-

Müflis Şirinz&de Ziya iflas idare
sinden: 

ğündeki şartnamesi "ı.::çhile açık ar -
tır naya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 750 lira olup ihale:;l 29/3/910 1 

cuma günü saııt 16 dadır. İştir:ık e
decekler 57 liralık teminatı İş ban. 
kasına rrı.tı"nrak makbuziyle encU - Sıra Alacal· 'ıların isimleri 

mene ge!irler . 
3 - Alsancakta 1437.1438 Ve Bas, 

mahanede 1364 ı:ayılı c:okaklarda ve 
çocuk hastanesi etrafındaki yollardn 
1500 metre boyda yen iden kesme 
kordon çekilmesi işi, fen işleri mil -
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi 

veçhile açık eksiltmeğe konulmuş -
tur. Keşif bedeli 2935 ilra 50 kuruş 

olup ihalesi 29/3/940 cuma gilnil 
saat 16 dadır. İştirak edecekler 221 
liralık teminatı iş bankasına yatıra

rak makbuziyle encümene gelirler. 

1 Bayan Saf1ye Ziya karısı 
5 İzmir deftcrdnrlığı 
6 Ziraat bankası 
6 Osmanlı lıankası 

6 Emlak Evtanı bankası 

8.5<'0 
260 

6.861,94 
2.94ii,16 

ı8.sc1,20 
6 jakinyon mnhdumları 1.500,-
6 Narlıdere köy sandığı 28,50 
5 Dördiincü icra ıo,-

Masada mukayyet alacakhların sırası v.e alacakları yukarıda gö~.~ 
rilmiştir. Bu cedvel icra ve iflas knn:.ıııunun 206 ve 207 nci maddeıerıJ\ 
tevfikan tertip edilmiştir. AIB.kadarlaıın ayni kanunun 235 nci rrıadd; 
sini nazarı dikkate almaları ilan olunur. 101 

15 20 24 28 K d b 
1 - Yıktırılması alana"aid olmak UŞa aSI e ediyesind ,.. ll: ~ 

üzere Mesudiye mahallesi zambak Bir çatı altında olmak üzere 6 kasap ve 6 sebze dükkanı inşası ~il" 
!:'okağında belediyeye aid 14 eski ve eksiltmeye konulmuştur. Ru işin kc.:;a bedeli 3452 lira 86 kuruştur. ~ 
t, reni numaralı 6 odalı evin en!<azı. vakkat teminat akçesi 259 liradır. Bu işe ait şartname plan ve sair '"94o 
nın satılması, fen işleri müdürlilğiln· belediye muhasebesindedir. Parasız alınabilir. İhale 10 nisan rltl 
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık Çar~amba günü belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. TaliP1eııo· 
artırmaya konulmuştur. Keşif bede- 2490 sayılı kanunun 2 inci maddesindeki vesaiki hamil bulunmaları JiS 

li 500 lira olup ıhale>ıi 25,3.940 pa- dır. 22 24 26 28 ~ 
znrtesi günü snat 16 dadır. İştirak --=/=---------=~------------~--~ zmir mıntaka t icaret müdürlüğünden: 
edecekler 37 lira 50 kuruşluk temi - y "h l k 
natı iş ba11kaı:ınn yatırarak makbu _ apağı l racatçı arının nazarı dik abna: stili 
7 :;\'le encümene g~lirlcr. İhraç edilecek yapağları muhtevi balyaların üzerine vurulacak re rıı' 

marka ve işaretlerin şekil, renk ve eb'adı ile bal'-·aların mühiirJell~·I' 2 - Tenvirat işleri icin N. R. U . " t • 
knblo .le armatör "e Jamba satın a- tarzı, nizamnamenin 27 inci maddesi hükümlerine tevfikan, ticare 
ımrr.ası, makina ve elektrik mHheıı . kaletince tny:n olunmu~tur. . 

Alakadarların, 1 nisan 1 !HO tarihinden itibaren merivet mevkiiPe 
11ı: 

clicılifrindeki fl'nni ve nrn.li ı::ınrtn.:.mc- • ce ~ 
recek olan yukarulaki hu::uc:Jar hakkında ma!Umat edinmek i}ıere a 

~i veçh'le açık cksiltmC'ğe konulmu~, 
tur. 1\Iuhammen bedeli 1605 lıl'n 

0
_ t zmi:- ihracat bnşkontrolörlüğüne müracaatları. 1020 

ı up iha ı eı:i 2s-3-94o pazartesi g 11 - A k "' r b .. k l · · r .... h 
ııü~aat16dadır.İ<Jtirak edPcekler S erl TQ 'fi Q ar Jzmir S t. 0 
120 lira kırk kuruşluk teminatı t~ fabrikası satına/ma k . O" 
haııka!'lına yatırarak makbuziylt! en- om ıs } 
cllmene gelirler. 

3 - Mezb:ıhada, tesisi miltP.ah • 
h ·dine aid olmak üzere amonyaklı 

kompressör ve teferruatının satın a
l1 nması, yazı işleri mildiirli\~i\nrlcki 

fenni ve mali şnrtnamesi veçhile ka. 
palı zarflı eksiltmeye konulmııştur. 
Muhammen he<'lcli on üç bin lira 1) -

lup ihalesi 25,3-940 pazartesi giinü 
r-;aat 17 etedir. 2490 ~ayılı kan•ımın 
tar fatı dahilinrle hazırlanmış tck,if 
mektupları ihale gliııii azami ı:;aat lG 
y, kadar encümende rivast'te verilir. 

l\fu\•akkat tem'nnh '17:; Jirnrlır. 

10 15 19 24 817 

-- Di~ tab· 

C/;\ vat 
Haetalarını her gün ll\Dı1.htan 

'lk!11tr.ıa kada .. İk indbeyJer scka· 
ğ nda 65 r.umaralı muavenPl•P.nf"· 

' rind ı.~bul t-dt-r. T ,.hfon· 30~.!=: -

nandan: . .,,. 
1 - l~mir. ııilfih föbrika:ı sınırı !çi~1de me~·cııt proje, şartn~:ne ~~fll'ı 

hıt fıat esasına gore 1600 !ıra keşıflı ctraruıformntor~ b 
inşaatı n<;ık cl{siltmeye konulmuştur. ti' 

2 ' ' 1 k · t · · · ·rıer - ı. apı aca · mşan .şıne .. ıt lll'OJf, şartname pilan ve keŞ1 ,.r-
til gliıılerl hariı.iııdl lıeı 1riin uı t 8 den 16 ya kadar HalksP

1
' 

ela Silfilı Falı;-ik.ısı müd~iı·Jür•,in<le görü'ebilir. fıff1if 
3 - Açık ek iltme 2'J-::?-940 Cuma günü saat 1G te Halkapını:ır 

Silfıh Fnbrika~:n.ln ı .. ükşekkil komisyonda ) .pılııcaktır. dı~· 
4 - T<ıiiplC'r J 20 liralıJ... mun.kkat gtivrnmelcrini İzmir rnal .!1

911 
11 j 

nn yatırnrk :ı~rakl~ırı ıwıkh~;zJarını ve 2490 sayılı ksnll~~t1~· 
\ 3 cii m .clclel1. "İ mucib:nce kalıedcn v.e şimdiye kadar ) ~" "1<4' 

hırı bu !' Li i .. ınta ait ,.~ ikalarilc bir!Ikte bel!i edilen güfl ;~4} 
utta komi vonn nıı..irac·ıatl:ırı. 12. 16. 20. ~ 

Izmir d ;sfferdarbjj1ndan: rıd~ıı 
1 tı~,ı J'aıdoııun Bnc;tu ·nk suhe~·ne olall emlftk oatıq beneli b01 ~"rı1'-., .. ,. ~ 

dolayı tahsili f'mv. 1 kanunu hük;iml •ri <lni•·" :",1,., "'""'"~:ı,,... O 111~ 
rntaş tramrny acldesinde kı't'.n 374-5 eski 44R yeni ~ay ılı •;e 4~ .Je ıı 
kıymetindeki dükkfı ı mczkfıı· hcı•.,·' an dolayı idare heyeti kıırıı~)O -~~ 
gün mUddetle müzayede~·e çıkarılmıştır. Talip}P.rin l:'i nisıt~ 9 ıı.ıo~ 
zartesi giinii . ant 15 de \"İ.ayet idare heyetine müracaatı-arı ittiU 
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