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Sabah: 5,54 Akşam:l8,28 
Ö~le :12,20 Yatsı : 19,59 
ikindi: 15,50 İmsak: 4, 12 

Mevzii l(alanıaz 
Finlandiya ükômeti H • -.----v---k-.-ı-.- • Norveç sularında 

arıcıye e ımız BirNorveçharpgemisi 

D l• E b l d bir Alman vapuruna H d . "h d"l 0 

ey ı kspres muhabirine mühim beyanatta u un u refakat ederken görüldü arp esnasın a ıttı az e ı .. mış ted-

1i 
Londra, 25 (Radyo) - Dün gece birleri henüz kaldırmadı 

k 
Osloda neşredilen bir tebliğde Bri-

ü r İye, Vermiş o/dugv U SÖ- :,::~as:1:r:ıi~:h~~h:!pi::~~t~~~;e:~ 
•• • zu yerıne 

Jiklerj ve hilkOmetin bu hareketi 
protesto ettiği bildirilmiştir. İnı;ilte-

t • k t • re bahriye nezaretinin bildirdiğine ge ırece ır göre, bir ingiliz destroyeri yakla~ın
ca Norveç kara sulan dahilinde bir 
Alman ticaret gemisine bir Norveç 

ı harp gemisinin refakat etmekte ol-

ngi} tere ve Fransa ile münasebatımızdan memnunuz. -ıuğunu görmuştü:;~-
Müttefiklerimizin yardımları bizi tatmin etmiştir Çember/ayn 

LJ Yakında kabinede ta-

CJarp Balkanlarda mevzii kalamaz Lond~!.1~! ~:~:o~ak Başvekil 
çı;0ndra, 25 (Radyo) _ Londrada) f, tiğini söylemiş, Balkanlann taksim '":emberlaynin; yakında kabinesinde 
ka an Deyli Ekspres ırazetesinin An- hakkındaki sual üzerine de demiştir ' adilat yapacağı, muhalefet liderle-
lti!~a IDuhabiri, Tilrkiye hariciye ve- ki: rinden Major Atlle, Gren Vud, l\lo-
bitı B. Şiikrü Saracoğlu ile mühim _ Böyle bir hareket gayri muhtc- rison ve Sir Aleksandırı da kabineye 
Ya 111?1akat yapmıştır. Gazetenin meldir. Böyle bir teşebbüse girişilme- alacağı söyleniyor. 
ha 

2 ~ı_ırına göre, muhabir, Tilrkiye si derhal harbe sebep olur. Bir kere 111=---
J;'t r,cıye vekilinden Britanya ve Balkanlarda harp çıkınca da mevzii p / R 
ırı:nsa ile, Türkiye milnasebatından 1 kalamaz. Size şunu söyliyeyim ki 0 e g n 0 
etı1t ın_nUn olup olmadığını sormuş, B. Tilrkiyenin vaziyeti çok kuvvetli ve Bugün radyoda bir 

ti! Saracoğlu şu cevabı vermiştir: iyidir, Tilrkiye, verdiği söz ve imza-
'eb lngiltere ve Fransa ile milna- sını yerine getirecek, yardım mua- söylev verecek 
~e ;tıınızdan memnunuz. İngfüere hedeleri hilkHmierini harfi harfine Paris, 25 (Radyo) - Başvekil Po! 
dtııı(ansanın Tilrkiyeye yaptığı yar- tatbik edecektir.• Reyno, yarın radyoda bir nutuk irad 

?ır ar, bizleri tatmin etmiştir.> Muhabir, Sovyetler birliğinin !ra- edecektir. Bu nutuk, biltiln radyo is-

Helainkid~n bir görüniiı 

Helsinki, 25 (Radyo) - Finlandi-,Pa.kalya yortuları münasebeth·le dün 
yanın her tarafından harp esnasında gere yalnız !Ielsinki şehri ten;ir edil
ki tedbirler henüz kaldırılmamıştır.! mişti. 

Nafıa Vekilim·z dün 
de tetkikler yaptı tat ~habir, Almanya ile olan kontu-

1 

na taarruz edeceği hakkındaki şa- •asyonlarında dinlenecektir. 
•lın UkürnJeri devam etmiş olsaydı yialann ne derece doğru olduğunu u 

kiııdan silah ve mühimmatın şimdi- sormu~ vekil: A · l Murenin Gece DenizlilJe hareket etti. 
llıu en fazla olup olmıyacağını gor- : - Aralaı ındaki milnasebatın iri mıra 
• : ~-.,~tükrü SarFacoğfo, l;b~nad: I olduğunu lıildiğim bu iki ko~şhutmuz1 ---

1
-e-f•k--l.•k_l_e_r_l.--- Tln da 

•a21 ' anya ve ran•a, ıze a ıa nr••ında böyle bir hadiseyi ı ima 
bul asını vermişlerdir.> Cevabında ... J h'lricinde görilyorum.> Şehrimizde bulunmakta olan Nafıa din Büke ve h:ısust kalem müdilru ile 

unıııuş ve şunları i!Ave etmiştir: Hariciye Vekili iz ŞüKrü Saracoğiu Demiştir. Bugün de bazı tecrübe- Vekilimiz general Ali Fuad C'ebe,oy, ş~hirde bir gezinti yaparak havagazı 

Tepeköqde 
Ya

hulunaca.ktır 

~U Unutmayınız ki Alman kontu- ladır. Böylelikle gördüğünüz gilıi :Muhabir, Türkiye ile Sovyetler bir- l . .. k diın öğleye kadar mi•afir bulundukla- falırik .. ,ını gornıilş, yeni vilcude ge-
l"ot.a~ bir kaç senedir devam etmi- Türkiyenin vaziyeti hiç de fena de- J ;ği arasındaki münasebetler ve mü- erı gorece rı İzmirpalasta istirahat etmiş, öğle- tirilen tesisatı, makineleri tetkik et• 
aııııak akat Britanya ve Fransadan ğildir. zakereler hakkında da bir sual sor- Şehrimizde bulunan Fransız kontr den sonra belediye reisi Dr. Behçet miş, otomobille Karşıyakaya geçerek 
'eçııı·ta olduğumuz, kısa zaman Muhabirin diğ,.r bir •ualine dece- muş; vekil, geçen birinciteşrindenbe- amiıali Muren, dün refakatinde mih- Uz, sular umum müdürü B. Selahad- -Devamı 2 nci Sahifede_ 
~makla beraber daha faz- vap veren Türkiye hariciye vekili, ri iki hükumet arasındaki siyasi mil- mandarları olduğu halde vilayette 

----------- harbin Balkanlara sirayet etmiyece- nasebetlerin değişmemiş olduğunu 'l'"e vali B. Etem Ay kutu, kışlada mü~· 
ğini zannettiğini, bununla beraber bu siyasi sahada iki hükOmet arasında tahkem mevki komutanı tuğgeneral 
sahadaki her memleketin harp ola- hiç b:r müzakerede bulunulmadığı- Mahmud Berközü ve belediyeye gi-
cakmış gibi hazır bulunması icap et- nı beyan etmiştir. derek reis Dr. Behçet Uzu ziyaret et 

Elektrik fırtınası 41.. ltalyanlar 
"-itefiklere karşı hü

cll11zlarını artırmağa 
l'a . başladılar 

. tıs 2· (R . t' 81 sah ' o adyo) - Faşıst par ı- DE 
-----~<>0- miştir. Milteakıben şehirde bir gezin-

t'. yapan amiral M_uren ı:cadifekale- Fecri şimali telgraf telefon ve radyo 
sıne çıkmış muhtelif tetkıklerde hu- ' İZLERDE Junmuştur. Fransada bir çok milhim neş 0 t d d d 
şehirlerin pasif korunma teşkilat ve ' rıya ını ur ur u ~açi, ~k genel sekreteri Roberto ~ori

el:ıııiş Uglln ~novada bir nutuk ırad 
lundukve rnUttefiklere hücumlarda bu-

tesisatını vücude getiren ve pasif ko- Vaşington, 25 (Radyo) - Nr·:- den itibaren beş saat müddetle tele-
runma miltehassısı addolunan ami- yorktaki alimler tarafından güneşte fon, telgraf ve radyo neşriyatı dur
ral, bugiln öğleden evvel hükumet ko görülen lekeler.e atfedilen ve Ameri- muştur. Şimdiy~ kadar bu derece 
nağı dahilinde yapılacak bazı pasi! kanın her tarafında havada şimdiye şiddetli bir e!eUrik fıı' nası t.esbi• e
korunma denemelerinde hazır bulu- kadar görülmemiş derecede şiddetii di'memiştir. 

--... tan sonra demiştir ki: bin tonluk 
hiıe }lernokrasilerin, Habeş harbinde 
llıay; aııtıklarını hiç bir zaman unuta-
~ z. o z 1 al"llı. aman, talyanın bir dostu 

F.etik'~izede ; 

büyük bir Alman 
vapuru batırl.ldı 

nacak, muhtelif ekiplerin çahşmala- elektrik fırtınası, manyetik teşevvüŞ- Ankara, 25 (Husu•i) _ Toka!l. 
rını gözden geçirecektir. l lere selıebiyet YPrmiştir. Saat 11,53 - Devamı 5 inci sahifede -

~ocuklarımız 
, 

/ Mussolini - Tele ki mülakatı 
nta](. / bank ; a, 25 (A.A.) - Ha taydaki 

t· ası H •n]ı f ·• • ataya yerleşen Erzın -
lı.~nd; helaketzedelerin 30 çocuğu 
Iııışıir ~sabına okutmağa karar ver
~etıı~ Unlardan kı~lar Ankara 1s-
8tanb~~dkız enotitüsünde erkekler de. 

/ 

=----· Almanya, Macaristanı da tazyik etmeğe başladı. 
görüştü 

' 1 

Kont T eleki, Ciyano ile de 
talttır a Darü~afakada okutula -

-4..nk. 11 -$ l* .! 
~ ara 2 , ,.r.,.· 
eıııe ku • 5 (A.A.) - Çocuk Es;r- _ 
İatanh ruıııundan: .,,4 

~' ıay1n ~!da dördüncü vakıf hanın
. Utuıııu ay Dr. İbrahim Ali Erberl: , 
~.le ~ı:ı:~:un himaye.:ıine aldığı zel 
~ ı. ini i•t mıntakası çocuklarından 
, •ı·detı anbuı leyli mekteple ··;ne 
·~nı -ırerek 

arını t . çocukların tah<il im-
\'uk emın etmi•t'r 

turc1 •ek ins - ' · 
1 da,1 anı duygularını biltün 
e i• ' arımıza .. 

Roma, 25 (Radyo) - Macaristan 1 
başvekili Kont Teleki, bugün harici-! 

ye nazırı Kont Ciaııo ile iki saat ko

nuşmuştur. Bu konuşmada, beynel

milel vaziyetin müzakere edlidiği 

söyleniyor . 

Macar başvekili, yarın Mussolini 

tarafından kabul olunacaktır. 

Kont Teleki, çarşamba günü de 
Papa 12 inci Piyu tarafından kabul 
edilecektir. 

.\.. •a ed ornek olacak suret. 
lı li:tlıe en sayın profesör İbrahim linin Mussolini ile yapacağı milliika-

~'1-ltezi rkle çocuk esirgeme kurumu ta büyilk ehemmiyet atfediyorlar. 

Alakadar mehafil, Macar başveki-

ıt h a enı şilk 1 • 
'l't 0rç telakk· ran arını sunmagı Söylendiğine göre; Almanya Ma-

~c •hzon, 25 ı eder. • _ . .• . .. . caristan üzerinde tazyik yaptığın -
~i UJt esir (Hususı) - Trabzon Kop.enhag, 2o (A.A.) - Alman- dıldıgıne gore kaptan Esb3erg liın:ı- dan, Kont Teleki, Mussolini ile bu 
Ilı lrı~es,2 .ieme kurumu tarafından yanın 5,000 tonluk Ü<t Preu.-en va- ıı ının cenubuna gitmek için emir :ıl- husus hakkında da fikir teatisinde 
-~ ,ocuk•an ok t k t · ld · ·1· h ·1 · ~~,1 ' tiYindirrnek ·ç· ~-ma • ~a ır- P~rud şım_a ~ ı~gı 1~ arp ;emı ~rı- mış ve yolda batmıştır. Vapurda bir bulunacaktır. 

~~ i! te· k .. , • a ı aş anı, e 1 ıgı ıçın a azıya e şıma e gı e- kömür vardır. vekili, bugün ngiliz sefarethanesi!le 

• 

• 
ııı1 nhı:l~ılrnıştır. v:liınp ırtr _çobcu k yu-Jndı~ld·=~~ı:e d ohaştıgındda~ a1 ber.rl:ır Skandinavya limanına ait 4,000 t~n Roma, 25 (Rİ adyo) - Macar baş-

Ce haııt, ~;ör:~· le:, _heyetler'. Y_üz- miyerek _üç dört giııı Skav yakinınde Loııdra, 25 (A.A.) _ Edmond Hu- gitmiş ve sefir Sir Pers Lorenle uzun ......... ..__._,.,,. 
6 ıştırak etmıştır. beklemeıre mecbur kalmıştır. Zaııne- -Devamı 3 ncü ;ahifede _ müddet konumşuştur. Mülakatın vuku bulacajiı Venedik aarayı binası. 

• 



!All!FE 12) (ANADOLU) 

z 
Şehidler parti ocağında Limanımıza girip 1 

Biidce Projesi varidat lcısmı mu- (A) ve (B) kursları k l 
. b ı d ı ı Şehidler parti ocağı tarafından çı an vapur ar 

cıp s e ep er e {İ tafsi at lıu •emtte stadyumun bitişiğindeki Şubat nyı zarfıncla İzmir lim •• nı-
1 M B .. "k M"IJ M 1·. ·ı . b 1 940 b'' . . ilkokulcla açılan (..\) ve (B) kur,la- na 173 YaJıur gı'rı'p çıknıı.tır. fluıılar. artta uyu ı et ec ısıue verı mış u unan 1 utçe proıesı, • 

• rı tedri<alını bitirmek üzeredir. Ni- dan 13!) ıı ·ı·ı1· rk '·,·ı."ra•<ı tasl'·an va-aliye Vekiletınce baıtırılmııtır. Matbu büdce projeleri yarın mebus· u -' b - -' 

sanın ilk haftasında imtihanlar ''a- ı d ıı ' · ] · ı '- · · A · ar3 tevzi olunacaktır. Hük\ımet, büdce projesi varidat kıımının mu- .; pur ar ır. ıger eri c c uırı mcrı-
İp aebepler liyihaaında ezcümle §Öyle demektedir: ııılacaktır. kan, 2 si Bulgar, lıiri Danimarka, ii~li 

. . . . . Kurs müdavimleri ile birlikte, her Felemenk biri Fran<ız besi İngiliz 
cl939 ırali )'!lı içinde AvrupaclJ • 'akl Ye vergısı ııı,lıetler.nııı altırıl- b 1 k d , d " ' ' · ' .. . . . .. . ne ~e epe urfea evam e em1) en - biri is\·eç 11 i ital\'an biri Ronıan· 

aşlıyan harbın harici ve dahili tica- ması ve nıukelkfıı-etın şllmulunuıı ı. · 'h . · k d ki· ' · ' • . . ·· ,, . . . · :- ~ ller uu ımlı ana gırıp, azan ı d. rı ya, biri ı~ug-oslavyn, be~i ı: unan, iki .. 
ot faa~ryctleri üzerinde hasıl ettgi teS\11 doa;ıoı;le 1~4ll taı .ıatında takdirde şahadetname alabilecekleı·- . p ld ıı·· •d· 1'-

~fi lc$:rlnden mem ketımiz de 1 5 m iyon lira lıir fazlalık tahmin c- . " anama bandıra 1 ır. 11 a; :ı. 1 

'ttab' (l k ı t B !i d'.l kt d" D . . • 1. \dır. manımıza girip çıkan \'apıırların sa-
ı ı ma• n a manuş ır. u c ır- ı me e ır. amga ı esnııne ; aııı a- il f' t '!at . 8224 " f. 

ledcı olarak harbin ilk günlerinde cak zamlar 500,000 J'radır. Tülün 1 onı o,u 0 n. 
bazı me,·ad ve mah•ulatın ihracının ve içkilerden altııaıı müdafaa vergi- Mang.'ll çarpmış ' 'il , __ _ 

meni Ve bilahare ruhsata talıi tu•ul- sine yapılacak zam 6 milyon kadar Kahramanlar mahallesinde l\Iıı. Zavallı yavru 
ması dış ticaretimizin istikametindelolacaktır. rad kızı 18 yaşında Yaşar, evindeki 
ehemmiyetli tebeddüller husule gel- Muamele vergi~i tah. ilatında hıı - hamamda yıkaııırken hamamın ısın
mesi ve milletler arası ticaretinin mü len meri muamele vergi•i kanununun ma"ı için koydu'İu bir mangal könıü Araba kaz..ısında öldü 

--- . . - . 

İhtiyar hizmetçi feci 
şekilde ölüp gitti 

26 Ma.rt 1940 S;.;A;:L;_T __ __.__. 

l~Af?YO) 
t u~ünkü program 

12,:JO program n memleket .•aat a
yarı, 12,33 ajan' ve meteoroloji Jııı
berlcri, 12,50 müzik: Seçilmiş piya
'a şarkıları: Çalanlar: Cecihe, Re
şad Erer, Cevdet Kozan. Okuyanlar: 

Ödemi~in Adngide nahiye•ine lıağ- l\lüzeyyen Seııar, Semahat Özden><e~. 
1ı Emir köyü civarında B. Aminin l :3,30 H,00 ;\lüzik: Hafif müzik Pi.) 
~'iftliğinde hiznı:tkar !lO _ ya~ında 18,00 Program Ye memleket saat a· 
Arap • .\lı. evvelkı gece yattıgı •aman \'arı 18 0 - , 1 .. 'k. (' . L ·no"r .. . , , o .ı.J uzı . ırıeg - a mı 
damında ate~ ~-ukn~-'~' lıu yuzden yan piyano konçertosu (Pi.) 18,40 konuş 
g.ın çıkmış, vucudu muhtelıf ye.rlı~ - ma (Çiftçinin saati) 18,55 Serbest 
rıııden yanarak zavallı adanı fecı ag- "'ıat l9 lO ı k t t a-. . .. .. .. .,, , . , n1em c c saa ayarı, 

rılar ·çıııde olmuşt~r. jaırn ve meteoroloji haberleri, 1930 

• • müzik: Karışık program (•az eserle· 
Urla kaza<ının Altınla~ mahalle - ı" ve şarkılar) 20 15 .. 'k· Fasıl 

. d C . ı· k - d B .,.. ı ' muzı . 
sın e evız ı so agın a n. munev- he~et' 211 - ·· 'k. K" .. k k tra . . . .. ., ı, , v muzı . uçu or e~ 
,·er ocakta yemek pışırırken yag ta- (Şef: Necip Aşkın), 22,15 memleket 
va~ı harlamış, baca tutuşmuş, yan- •aat ayarı aı'a " h b 1 · · at es . · , n;, a er erı, zıra . , 
gın çıkmıştır. Etraftan yet.şenler yan ham - tahvilat, kambivo _nukut Mr· 
gını söndürmüşlerdir. sası (fiat). · 

il 22,35 müzik: Cazband (Pi.) 
Feci kaza 23,25 23,30 yarınki program ve ka· 

Bucada Bn. Şerife Genç adında ::!2 panış. 
him sarsıntılara maruz kalması bu tatbikatta görülen ve vergi hasıla- riın çarpmasiyle bayılmış, mangal ii- Güzelyalıda 31 inci sokakta feci yaşlarında bir kaJın, evinin önünde 1----------------
hareketlarle sıkı surette alakadar tına ehemmiyetli surette menfi tesir- zerine düşerek bacakları yanmak su- bir araba kazası olmuştur. Yük ara- bulunan bir direiin üzerine çıkını), Zabıtada 
bulunan gümrük varidatı üzerinde !er icra etmekten halı kalmıyan ~k- retiyle ağır surette yaralanmıştır. bacısı Ahmed üstkanad, idaresinde- oradan yere düşerek yaralanmış, öl·jiiiiiiiiiiiiiiiiiiöii 
müessir olmakta ırecikmemiştir. Her sik taraflarını tamamlamak ve kon- .*. ki arabayı evin;n kapısı önünde O'f· müştür. Hadisenin bir kazadan iba- Dolandırıcılık: 

k d ık 1 • b dd 11 trol sistemini takviye etmek Uzere Ödemişte Yenice köyünde Halil ne a ar i gün erın te e il il ve nayan iki yaşında Osman adındaki ret olduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet me.vdanında sabıkııh· 
hazırlanan li\yiha ile 1,5-2 milyon li- Akar ve :\fehmed Karataşın oturduk 

buhranlı devreleri geçmiş ve vaziyet çocuğa çarptırmış, fena halde ez;len il !ardan Emin ve !sınai!, kıymetsiz bir 
tavazzuh ederek dış ticaretimiz de ra bir fazlalık Umid edilmektedir. Ba 1 !arı evde yangın çıkmış, içindeki e'- yavru, yaralı vaziyette Memleket K k d k f t' A t il h d d b ıt 

zı maddelerden alınan istihlak vergi. ya ile ev tamamen yanını tır. Halı! arşıya a a 011 erans saa ı P u a a ın a irine on -
tabii istikametin! alını• bulunmaJ.-ta hastahanesine kaldıcılmış. çok yaşa- rava satarak d·•landırıcıl k ptıkls· 

' s
1
• n!sbetleri bir mikta artırılmak ve Akar, Uç gün evvel evlenmişti. Yan- Dün akşam Karşıyaka halkevincle ' w ı ya 

i e de gilmrUk varidatımızda harbin mamı., ölmüştür. Suçlu arabacı tev- rından tutıılmu•lardır 
.
1
• t k ddU d 'Ik il 

1 
yeniden bazı maddelere de vergi ko- gı~ , karısının dikkat izi iği ve :'ı - hakim muavini B. Cahirl Refet tam- ' · 

ı anına a a m e en ı · g n er - . . . .. . kif edilmiştir. Neden kızmı• · 
d 

't'b ü h d d'l 1• b 
1 

nulmak suretiyle bu vergide de m1lınden ılerı geldıgı anlaşılmıştır. fından ekonomi mevzulu bir konfe- '· . 
en ı ı aren m şa e e e ı m~ ı ıı- 42 00 . b' f l 1 k . d' ıı rans, bunu tal:ıben halkevi müzik . _Karşı.yakada Ç.oeuk. yuvasındııkı' 

t k . . h f t 3,4 , O !ıra ır aza ı temın u ı- ıı -b 
ııan ena us, seyrmı mu a aza e - 1 k . Z f w 1 k kolu tarafından bir konser verilmiş- ışıne nıhayet verılmeaınden muJ e, 
nıekte d-evam evlem!st:r. !cindP hı•- ece tır. Çok Çocuklu aileler ey ınyagcı ı olan hademe Fatma, yuvaya gidere~ 

tir. d 1 
Juııduğumu:ı: fevkalade şartlar altııı- il Çok çocuklu ailelerden ikramiye Zeytinyağı ihracatçılar birliği idn- il hademe Ömeri tırnakla yüzün "' 
da beynelmilel mübadele hareketle- Nafıa vekilimiz ve madalyaları gelmiş olan 102 aile- re heyeti, diln öğleden sonra Kor- n·· k k. k ç yaralamış, Ömer de Fatmayı döV" 
rinin az çok aiırlaşmış olması tabii den bir kısmının hediye ve hakları donda birlik blna•ında toplanarak un a şam ı on, erans milştUr. 
görillmek icar ettiğinden bu tenaku- Dün de tetkikler yaptı dağıtılmıştır. D:ğerleri de peyderpey pamuk çekirdeği ihraç fiati üzerinde İstanbul eczacı enstitilsU profe•örli Sebepaiz yere: 
sun önümüzdeki sene içinde de de- . mür .. caat etmektedirler. müzakerede bulunmuştur. B. Neşet Baylav dün akşam üzeri lkiçeşmelikte Turan ~okal!'ınd:ı b· 
vamına intizar etmek zaruri bulun - -Bat tarafı 1 inci sahıfede- halkevinde memleketin tıbbi ve ne- mail oğlu Kamil, sebepsiz Must~fa 
muştur. turistik yollar inşaatını, Yamanlar bati mahsulleri mevzulu adlı değer- karısı Rukiyeyi tahkir etmiştir. 

D h ·ı· ·ı . . ı· b suyu tesisatını gözden geçirmi~. Güzeli Fırtınadan koz akta li lıir konferans vermiştir. Konferansı, Araya girenler oldu: a ı ı vergı erımızc gc ınce, u - . . . . . d kt ıı· t ı b d .. k d 
1 

t h .
1
• t k 

1 
\'er gazınosunda \ı;raz ıstırahat ettık- o or, eczacı, mua ım, a e e ve İkiçe•melikte Hata_v cadde•!" ~ 

gune a ara ınan a Fıı u. ra ama· .. . . . h Ik k ı b ık b ı·k ·ı ' f .. b .
1 

d .. h. k ten sonra •aat 19,30 da lıeledıye reı~- a tan a a a ı ir grup a u a ı e Ahmed oğlu Celfileddin ve Mu•tn J 
rına gore, u vergı er e mu ım ~ıs- _ . . 8500 d •td • k' t · f ·· b'lh ·· 

d 
. t k ligı tarafından şehır gazınosunda şere- cam e vrı l ta ıp e mış, pro e<or 1 a<Sa numu- oğlu Nihad kavga ettikleri sırada r-

mı amga resmı ve pasapor ve an- . . . ı d ·· t k k k ti t f - ltI 
1 h 1 t 11

.k t , .. fıne verılen zıyafette bulunmuştur. ne er e gos erere ço ıyme i a - rırmnk için araya giren Akif oı: 
çı arya arç arına aa u e meK ıı- , . . . .. ' ·ı•t · f i!' 
zere az miktarda tenakuslar mü•a- Zıyafette valı B. Etem Ayırnt, mus - sı a \'ermış ır. !11uzafferi sol bacağından, Sinan o • 
hPde edilmekle beraber heyeti umu- tahkem mevki_, komut~nı. tu~general K J b h 1. il lu Kadriyi bacak ve kolundan yar~· 
miyes· itibariyle dahili vergi ve re - l\lahmud Berkoz, şehrımızd<kı mebus ışın son ırtı 11asının u ava ı- Halkevinde lamışlardır. Suçlular, bıçakla birli!<• 
sımıe:den mütevellid varidat üzerin- !ar, belediye reisi B~hçet L'z, vekalet k b •• .. kf te yakalanmıslardır. 
de, siyasi buhranın tesirleri hissedil- 30lar umum mtidlirü, hususi kalem mü- deki zararı ço uyu Ü r Verilecek konferanslar Sarho,Iuk bu: 
miş ve hatta bazı \'ergilerde de,·Iet dürü, vilayet nafıa müdürü, turistik ı ı d Doçent B. Nihad Erim, bu ııyın Bornovada Orta sokağında J{il<rn 
nıüb;-aatının tezayüdü ve fiatlerin yollar b~mühe~di~i, devlet demiryol- Köy bayramı f{Ut u an ı 28 inde halkevinde (Tilrkiyenin, oğlu Mu•tafa ve ibrahim oğlu r.relı· 
,-Qkselmesi gibi sebeplerle fazlalık !arı !zmır milduril bulunmuşlardır. _ . . . dünya sulhünün idamesindekj lıiz- med sarhoşluk saika•iyle Halil .ıt 
·.. .. .. .. Vekı'I saat 22 ~o de tı·enle Denı·zıı·- Ber"am", (Hususii) - Pazartesi,<fıstıklarından 8500 agnç devrılmıştır. ı Hü ü .. ı ı· d b ki "Ar•· g rul şt v ~ ~ meti) mevzulu bir konferans vere- u sn yu so e ın en ıça a ·' 0 

.. mu ur.> . )'~ hareket eyler:,'ştir. Gonrnlı istas • ıı:,ünü Bergamanın dört nahiyesi ile1Bu .mü:~iş fırh~a- kıy.'.'1e~li ~ervetl~ri cektir. lamışlardır. 
Hukümet, bazı vergılere yapılacak , d . k D . 

1 
.•. 

1
• merkez köylerinde köy kanununun,devırdıgınden bulun koylulerı hakkıy- Jfn· 

28 
.
1 1

• 
1 

k 
1 

b' l'kte . }Onunda tren en ıncre enız ı ~ı a-
1 

. .. tti Ayın 29 unda doçent Necmi üsten, * Borııovada Çay sokağında ,, 
mı yon ıra ı zam a ır ı varı- . . . 'f f . yıldünümii milnasebetivle byaram ya -ı e üımuş r. I •IU' datımızı 262,312,140 lira olarak tes- yetı d, h.ılınd.e .muh~l.ı n

0

a ıa, bılh~s~a pılmıştır. · Bu gü?.el ağaçların yerde çürüyüp (Boğazların hukuki vaziyeti) mev- 'an oğlu arabacı brahim, sarho, Ja 
pit etmişti. Varidat rakamlarına gö- sulama ış~erıııı tetkık ed cek, ele~t.rık .,. inin ba ·ramı Baba' gitmesi uygun olamıyacajiından bJn- zulu ve martın 30 unda da doktPr saikasiyle ŞUkl'U avlu Kazımı tB~ 
re kazanç vergi3i 29,360,000 l;ra, san:ralı ı~şaa: h~zır~ıkl_ann.ı go~den .. ~.ındık _nal;·· est _ 

22 
~övün i tira-lıarın köylilnün kereste ihtiyacına kar- Zeki Yalım, (Alkolizm, frengj vec;a!- başından yaralamışlardır. 

gümrük resmj 28 ,620 ,000 , nakliye geçırecektır. Nafı~ \ekılımız )arırı kkö
1
)
1
un e )1 apıbmışbıı. beş. bin ~öylü şılık olarak verilmesi çok yerinde bir renin, nesiller üzerindeki tahribatı) j Metresini dövmü§: 

vergisi 2,450 ,000 lira, damga resmi Tepeköy~ döner~k Küçük :\fenderes - ye yapı an u_ ayranı .. hareket olacaktır. hakkında birer konferans verecek- Karşıyakqda \!e_,·C:an soka~ın~~ 
h · · ı· h te · t ı a · tarafınd0 ıı co•kun tezahuratla kutlu- lerdı'r "ehmed - 1 S" l k kanÇ·' • 7,200,000 lira, tütün ve içki erden ne rı 1 a •ı•ıı mırı açım merası- ~ " Di~r sahalarda da Kızılcamdan 2 · "' og.u u eyman, ıs utfi• 

alınan müdafaa vergi i 7,600,000 !!- mine riyaset edecektir. lanmıştır. . . . üç bin ıığaç yıkılmı§tır. Ze)·linlerde de Fırsat kaçırmayıp, bu konferans-j"aikasiyle metresi 27 yaşında L • 
ra, inhisarlar safi hasılatı 38,700 .000 Atatürk anıdına gıdılerek bır çok bir miktar zarar vardır. !arı takip etmelerini karilerimi~e, yeyi dö\·müş ve zabıtaca tutuıııııı1 
lira, hava kuvvetlerinp yardım wr- Gaydanın köyler adına çelerklcr konmuş, nutuk tavsiye ederiz. tur. 
ırİii 12,400,000 lira, buğday ko- ve menzumele. okunmuştur. Kayma- z • f • d Biribirini dövmütler: ıcit 
runma Yerg'si 8,000,000 lira, H .. cumla kam Şevket Kancan bu münasebetle g rı 23 nisan çocuk bayramı Karataşta KlZ lisesi önünde B~c· 
muvazen-e vergısı 17,700,000 !i- U rı köy kanununu·n köylüye verdiği hak - Ticarethane sahiplerine: oğlu Süleyman ve Yako, karne . 

k·' t' · b" Hıattının bir kısmı ı ı rdır· ra, iktısadi buhran 17,fj00,000 lira, Roma, 25 (A.A.) _ Röyter.. !arın cumhuriyet hü ı.ıme ının en u- Her taraftaki çocuk esirgeme sa esinden birlbirini dövmüş e 
hayvanlar vergisi 15,000,000 lira, !talyan ve Alman hUkümetlerinin yük nimetlerinden biri olduğunu an- sular altında kurumları 23 nisan Çocuk bayra-1--------------
muamele vergi•i 23,900,000 Ura, da- Balkan \'P Tuna havzalarını miltekab;J !atmış ve şiddetle alkışlanmıştır. Bay- Londra, 25 (Radyo) - Ren nehri- mı hazırlık!ariyle metırul olmak- D • k [ •af 
bili istihlak verırisi de 29,715,000 ll- nüfuz mıntakalarına taksim için Mos- lram milnasebetiyle milli oyunlar cirid nin taşma~ı üzerine Almanyanın tadırlar. Siz de bu meıud günde anımar a ı 
radır. kovara telkinlerde bulundukları hak- kaldırmı.ş, at yarı .. ıa.rı, _insan ko-,Zigfrid müd_afaa hattının mühim ~ir vitrinlerinizi çocukları ilgilendire- Fin/andiyanın imartTlll 

Ruhsat tezkeresj ve vergi karne- kındakl iddialar, italvan siyasi ma- şuları, nışan atma gıbı eglenceler ya-ı kısmının tugyana maruz bulundugu cek surette hazırlamanızı çocuk 
!-eri harçları için 1940 mali yılındı! hafillerinde, demokrasilerin propagrrn pılmıs ve k:ızananlardan her oyunda ve su içinde kaldığı Berlin radyosu esirgeme kurumu saygı ile diler. yardım ediyor/ar 1<• 
yeniden mükellefiyetlere girecek o- da eseri o'ırak •a,·sif ecl'lmektedir. üçer kişiye milkiifatlar verilmiştir. tarafından bildirilmiştir. ı--------------- Stokholm, 25 (Radyo) - sveıısııo 
!anlar da nazarı dikkate alınarak Popolo D'!talia gazetesinde Gayda, Fırtınanın zararlaı-ı: Dagsbladet gazetesi, Dan;markll ı~· 
480 bin lira tahmin edilmiştir. Tic - cBalkanlarda entrika. başlığı altında !ki gün kadar devam eden fırtına- ı· zmir ESNAF ve AHALI' Bankası tari gurubu, bütiln Rotari kulUPıı~iW 
ri ve sınat teşebbüsler kazanç vergi!i neşrettiği bir makalede diyor ki: dan bir çok kiremitler uçmuştur. Fır- sının üç sene müddetle aidatını fı tel~ 
nisbetlerine bazı zamlar yapılmakta c!ki emperyalist demokrasinin hai- tına bu seneki kışın son hızı olarak ka- İzmir ESNAF ve AHALl bankası Atatilrk caddesinde (BiRiNCi diyanın imarı için FinlandiyaY" Jl~ 
ve şimdiye kadar mükellefiyet dışın- nane manevraları, Almanyanın olduğu bul edilmektedir. Bugün hava açıl • KORDONDA) !ş banka~ının bitişiğindeki yeni binasına taşınmı,tır. etmeğe karar verdiğini yazıyor· ie' 
da kalan bazı müesseseler de "ergı' derecede italyanın da aleyhine mUte- mıştıı·. t vergi, üç senede 150 miI-·on kron • Kevfiyeti muhterem zmirlilere arzederiz. ' 
mükellefiyetine ithal edilmektedir. veccihtir.> Bu fırtınalardan yalııız Kozak çam tirecek kadar mühimdir. ...... 

·-ISLAM TARIHI---

Hz. Muhammed 

----................................................ ~ 
derhal o eve girdi.. Eline büyük bir taş - Bir suikasd hazırlanıyordu. Va- sın .. Şayet ;\fohammed kendi dininin sını temin etmek içindi. ı.ııJ!• 

alarak yavaşça, toprak damın duvarı- ziyeti anladım ve derhal uzaklaştım. kuvveti ve sıhhati hakkında bizim ha- Beni Kurayza, resulüekreınin ııe" 
na çıktı. Heyecan içinde idi.. Aşaiıya Artık beni Kaynukadan sonra beni hamları iknaa muvaffak olursa Mpi- !atını kabul ile islamlarla anJaşı.~ 
baktı.. Nazirin de niyet ve fesadı tamamiyle miz de onun arkasından geleceiiz, mils Beni Nazir de şu haberi gönderdi· iİ' 

Fakat..... anlaşılmıştı. Bunlar ergeç bir fenalık lüman olacağız. - Hayır, hiç bir taahhüd altı":,ı-
YAZAN. M. A h • Resulüekrem yoktu .. Bir daha bak- yapmağa cUret edeceklerdi.. Blnaena- Diye haber gönderdiler. remeyiz. Bu şerait altınd& ınil~ıJ!" 

: • Y Q n tı .. Bir daha baktı .. Geriye çekildi. Bu leyh onlar hakkında kati bir karar ver- Resulilekrem bu talebi mütebessi- ve müzakereyi kabul ederse ne ,el· 
. . . . . ne işti? mek icap ediyordu. Resulüekrem, ta- mane karşıladı. Çünkü biliyordu ki, Hatta otuz kişi ile değil, ilç ki§İ i'.~ııı~ • 

M h 
1 

.. ~162 ~ ad d' Selil.~ı ı~nı ~lilşkem de.orada ~dı. ~~ _Acaba nereye kayboldu? kipedilecek hattı hareketi az bir za - bu da bir tuzaktı ve iyice haber almış- mesini teklif edeceğiz. Biz de bI ~e-
~ &~e~e ::ının rz; 1 e, .

1 
et~ . ıy~t zat, ya udılerın maruf bır şahsıyetı l- Diye dilşilnüyordu. Filhakika Resu- manda tesbit etti: tı ki, Beni Nazir Medinere hilcum et- kabele 3 alim haham çıkaraca~~ ~!> 

ssının. ıran ev~e. v:rı '.'1esını m - di ve daha evvelce Resulüekremle çok lüekrem, arkadaşları ve diğer bir iki Beni Naziri, bu havaliyi terke davet mek ve islamlarla harbe girişmek için ticeye razıyız .. Kendilerine kıır, · ~ıi 
zakere edıyormuş gıbı bır hıs uyandır- .. .. ti · ı· · t k d · . k G't d'". t kd' d 1 u . . t f 1. · t' . . . . . . kt"r· " . goruşm ş, ıs amıye e arşı erın ve sa- Yahudi ile görüşürken ılerideki gu _ etme .. ı me ıgı a ır e zora s - vası mıkyas a aa ıyete geçmış ır. bır veçhıle suınıyetımız yo " derl1• 
mak lstıyorlardı. · • b' t ··ı ·· te · t' H t d h d ·· ç karmak B'l k bel b' h be ö d d' .. ··ıü h t h ili e 

B nl d b 1 A 
'b . mımı ır emayu gos rmış ı. emen rup a cereyan e en mu avere en şüp- rup ı . ı mu a e ır a r g n er ı: goru rse er şeye a amın 

u arın arasın a u unan mr ı nı 't' tt' h 1 . b' t - d" .. 1 k O b' k . . . d h d'l b T kl'fl .. k b 1 d' B' R l" k Cehh . ı ıraz e ı: e enmış ve ır uzaga uşurü me ti- ır aç gün 1çın e ya u ı er ir - e ı erını a u e ıyorum. ır esu ue rem; . 
as· -Tehlikeli bir harekettir bu.. zere bulunduğunu sezmişti. kaç plan tatbikine kalkışmışlardı. İlk şartla .. Beni Nazir ile bizim aramızda - Her ne olursa olsun giderl~ıfiO 

- Elimizde ırilzel bir fırsat var -di- _ Niçin? Bunun üzerine artık orada durma- iş olarak Hazret Muhammed ve Haz- her hususta bir itilaf aktedilsin. Yani Diye düşündü. Çünkü bU te :ıııs&1 

ye &11ldU... çok ırUzel bir fırsat.. _ Muvaffak olamazsanız ba•ınıza ğı münasip görmemiş ve Yahudilerin ret Musa dinleri arasında bilyüklilk hiç bir husumet cari olmadığı temin ademi kabulü bir izzetinefis ırıe keri> 
- Nasıl fırsat? • b ı· d k b ı ıJl1" 'i' d' geleceği düşünmelisiniz. arkadaşlarına dokunmıyacaklarını münakaşası çıkardılar. olunsun ve unun mesu ıyeti e a u idi. Ayni zamanda gerek peYi . b~" 
- Bakınız .. Muhammed duvar ı- Amr ibni Cehhas, düşünerek hemen ayrılıp gitmişti.. Bu meyanda da Resulüekremle kendi edilsin.. ği, gerek islam dini hakkında ~~' tll' 

binde du~uyor. Kendisini şimdi şu du- G" k . i ~ d' 
1 

f Biraz sonra diğer ashap ta Medine ruhani reisleri, yllni hahamları ara- Resulüekrem, Beni Nazire bu ha - !erin yeni yeni isnadlarına ye! 
varın Us tüne çıkıp mükemmelen öldür- - orece sın z e ı- nası lnuva - de Resulüekreme mülaki olmuşlardı. s'ında mükayeseler yııpıyorlardı.. beri gönderirken avni zamanda Ku • kil edebilirdi. n ,r' 
mek mümkündür. fak olacajım.. Fakat onlar Resulüekremin derhal ya- Yahudiler, bir aralık bir talepte bu- ravzaya da elçi ıı-öndermiş, onlarla bir Üç arkadaşı ile yolda giderl<e 

- Nasıl yaparsın? Yahudi bu söz il söyledikten sonra hudi kasabasını terk etmekteki sebe- Jundular: itilllf akdine teşebbüs etmişti. Bu da kasından bir haber geldi: 
-Beynine büyilk bir taı fırlatırım, derhal ayrıldı ve kendisini kimsenin bi layikiyle kavrıyamamışlardı. - Muhammed, bizim hahamlarımız Beni :-<azirle her hangi bir harp vuku-[ ,.... 

olur, ır1.der. ırörmed!ğlna kanaat ettikten ıonra, ReaulüekNm izah etti: la din huiusunda bir münakaşa yap -1 unda Beni Kurayzanın bitaraf kalma- - Arku• 11ıır 



--- ---~- ~___.,_...,..., -

- 21 Mart 1240 SAU 

Yeni sistem 
Bir Alman torpili bulundu 
k Loııdra, 25 ( A.A.) - Amirullık ma-
1.allıınııı memurları, halihazırıla BriJ
ınııtonun dört mil cenubunda sahile 
!~11falar tarafından atılan yeni tip bir 

11 tııan torpilini tetkik etmektedirler. 
tıı u torpilin sekiz gün ev\·el Heinkel 
arkalı bir bombardıman tavvaresi ta 

rarı d •• 
'tı;Jı n_ an atıldığı zannedilmektedir. yaya 

( ,_ N' \ D'1T Ul 

' 
ordu a 

hal yar 
ında Roman

ıına ~azırdır 
b rıben 4 metre uzunluğunda olıın 
d u torııilin arkasında iki pervane var-

ı/~ Ön tarana Çemberlaynın şemsiye Almanyanın, Balkanlarda fazia tazyik yapamaması, mü tefiklerin 
lin 1.r ~sm; bulunmakt.ıdır. Bu torpi -

!ıtikı hedefi olduğu anlaşılmaktadır. Şark-Ca hazır bu!unan büyük ordusudur 
di~Idılttan sonra hedefe isabet etme-
:ö takdirde bir nevi mayin vazifesi Londra, 25 (Radyo) - İ.ıgiliz J!'a- vnlaka•ini veya te~riki m~.<aisini bil- him<lir. Şimdi üçler paktından bahseJiliyor. 
ta~ektedir. Ingilterede ilk dda ola- zeteleri Almanlarııı Bükreş üzer·"' ha•sa cenubu ŞHki Avnıpası için is-! Bir taraftan kun·etli Türk ye~·i de S0,·yetler birlig i, İtalya ve Almanya 

bu Şekilde b'r •ilah görülmüştür. şiddetli tazyik yapmakta olduklarına !emektedir. Lakin Stalin;n Basarabya nazarı dikkata almak mecburi;,ctiıH.le arasında mevzı:u bah•c' an bu pakt ta-
o~- şüphe edilmemesi lazım gçldiğini ya- üzerindeki emellerinden '"" ıreçmediği 1 ı..ul :o nu) or. Ayni zamanda müttef;k hakkuk etmemiştir. > 

Al l zıyor ve diyorlaı ki: jmalümclur. Keza bu '1th:ı da Almanya \c1r\'lct!er, urdul<-rı ıle Romanyaya der-\ Deyli Herald gazetesi, müttefikler man ar cRomanyaııın petrolü, buğday ve iı;in italyanın neler diışüntliiğü ele mü- hal yarılıma hazırdırlar. tliploınasisinin Balkanlard.ı geı.iş faa-
'Nı'h " f d • diğor iptidai maddelerini ele almak is- illiyet yı'<'ermeğ-e başladığını, şarktaki 

aı za er en emın t' ı B ıyor ar. u h;_,dise, henüz $İyas< ihti- ,. ft "' d mütlef;k ordul.ınnın Balkanlar için 
bulunuyorlarmış! !atlar yapmamakla beraber, A!:nanla- c lSl r. e hazır bulundurulcltığunu, Almanlann 

e,lıerJin, 25 (A.A.) _ Dr. Ley, garp r~n hayat sahası d~dikleri _,-erlerde re- f ' cenubu şarki Avrupasında fazla tazyik 
k~~hesi iş kamplarından birinde a,ı. tışe.n her ıı:n ~uslıhane bır surette ele gösteremeıııderinin en mühim sebel,i 

Ve işçiler önünde söylediği bir geçırmek ısledıklerı anlaşılıyor. Bun- bu or,' ı olduğunu yazıyor. 

~utukta; altı aylık harp devresinin dan maksatları müttefiklerin karşısın- Münal<Cllat Vekilı·, Sosyete şilep Niyöz KroPikl gazetesi de diyor ki: 
1 

1~an milletini ebedi bir rnrette bir- da kuvvetli ve ihtiyaçlan tamamen te- cRomaııya, b0yunduruğa girmeme-

~:Ş~ırllıeğe kafi geldiği, artık Alman- min edilmiş bir ord~ bulundurmakt~r. hakkında J•zahatta bulundu Iidir. Dıma mani olmak lazımdır. Bu-
d. a Zafer için ihtilaf mevcud olmn- Romanyanın bu \'azıyet karşısında ıs- nun iç:n de önümüzdeki hafta mütte-
ıgını ve zaferin muhakkak olduğu- tikli'ılini muhafaza etmesi mümkün - Ankara, 25 (A.A.) - -B. l\I. :llec- bariı·Ie ıreniş bir ihata ile meseleyi mü Ciklerin Balkanlardaki proppgandası 

~~tıbatı devletlerinin bu harpten dür ve vaziyet te üyle gö•teriyor. !isi bugün Şemseı.lcI:n Günaltya;·ın talea elmis ulabilir. rakat meseıeninllıüyiik mikr~sta clm 0 lı.> 
land~k surette mesul olduklarını, Fi:ı Taymis gazete i, iktısadl yeni bir başk:ınlığııııla yıqıtığı t' ı plaııtıcla cel- temas ettikleri cıheti doğrudan doğru- Deyli Herald gazetesi, Franşrz ıı:a
oıauıya harbine ingilterenin sebep anlaşma için Londraya gelecek olan senin açılmu.ıııı müteakıp Bilecik me- ya Münakalat \'ekiıletine ait bir iştir. zeteleriııin lle Baı.rnnlar meselesi hak
~aıı gunu, bugün artık tecrid edilmiş Romen heyeti_nin .iki meı:nleket arasın- busu Profesör Be>im Ömer Akalının Ve •1ünakaliit vekaletinin tanzim ve kında İngiliz gazeteleri gibi mütalea 
nı Yette Almanyanın değil ingiltera da daha genış bır klerınıı: anlaşma~ı ,·efat ettiğine dair tezkere okunmuş 1 tert:;ı etmek mecburi,\'etinde kııldığı •erdettiklerini yazarak, Karadenizin 
bin bulunduğunu bildirmiş ve, kat'i imza edeceğini yazıyor . Bu gazeteı'" j ve hatıra"ııııı hürmeten ,11 akla iki da- bir yazifedir. Şimdi anlıyorum ki, ev- kapı,ını tutan Ttirkiyenin merdi iğini 
d: ~afere olan kanaatim kat'ldir, göre. böyle bir anla•ma. iki memleket kika :süküt edilmi ştir. ı·cla sosyete şilep işıııin mo.hiyetini ta':dir ediyor, Romanya \'e Yugoslav-

llııştir, i?in ~ühim kolaylıklar ten-in. ed:cek-j Ikvlet denizyolları işletme umum burada biraz izah etmek lazım geli . ya;·a da sempa·isini gösteriyor. 
')' 11 tır. Bılha~sa Romanya, hem ıngıltere müdürlüğü 1939 )'Ilı büdcesiniıı vari- yor. B } b 
l Q k b g_arantisi:ıden, h~m_ de ingiliz _dövi _-idat kısmının irad ve ma•raf kı.mında 1938 senesinde sosyP.te şilep adiyle a 0 

:Ora a yramı z_ınden. clah~ çak ıstıfadeler tcmın e)•lı-ıSosyete şil~p _Türk_ anonim ~irkcti his- bir ~irke. t te•~il etmişi.et• ve_ ~iı·ket, Napoli'ye gitti 
Edir d k f/ d secektır. F,ıkııt Romanya bununla Al- ~e senetlerının mubava~ lıedelı adiyle Denızbank Ftıbank Turk Tıcaret A- N ]' 25 (R d ) T bl 

~d· ne e U an l manya;·a knrşı müşkül bir vazivette ka açılacak bir fasla 5:,,:Ö,780 liranın tah- nonim şırketi esas hls,edar olmak üze- npo '• k a ~o - r~ p. u~-
haı1t~~e, 25 (Husust) - Edirne lacaktır. Çünkü Alman tazviki .kuvvet- sisat kaydına mezunivet \erilmes:ne re kuruimuş ve bir ka-ç şahıs da h;s;e- ~arpb umlumB. uma~d anıb'."adre~~ t.a -
k ı köycülük k 1 h 1 d ra· Al - k · d' . . .. ~. . . .. · · · o, ur:,·t n ın~azı en ır enız ay~ 

ı Progr .. o unun azır a ı- ı ır. manya, şarKını en ısıne uya- aıt kanuııun muzakeresı vesılesıyle soz dar r.ıpıln.ıştır. Bu 3 bi!yük his"edar ya•esiyle buraya gelmi,tir. 
dun but ama -~ore, toprak bayramı, cak devletlerle lehimlemek istiyor. Ce- alan hatipler tarafından liıyihanııı ik- cem'an 750 bin lira koymuşlar, itib:ı- • · 
~·~uını Un. ko~lerde kutıu;~nmıştıı;. nubu italya ile lehimlidir, garbı da Zig tıııad encümenince de tetkik edilmesi rl sermaye buvıırdukları gibi üç mil- lngıltere - }tal ya 
l'i_k, ~di:;:~fett'.ş. gene_ral Kazım Dı- frid hattı ile lehimlenmiştir, Şimal hu liizım geleceti hususunda ve usul ba- yon olaral, t:ısavvur ve ka.,·dcdilmiş , •• • 
lütende buı valısı, Edırned~ yapılan duduna gelin.~e burada şimal d~vletler~ k~mından R2rik İnce (_ fanisa) nın ile- ise de k0yd•ıldaıı pr.:·n rfovlet deniz- Tıcrıref muzakerelerı 
faç fida .u.nmuşlardır. Bınlerce a- Sovyet tazyıKı kar~ısında mutemadı rı surdugu muıalenlara karşılık olarak yollarına intikal eden kı•ım 251,600 Ronıa, 25 (l't"ılyo) - İngiltere
~ak bay~ı dıkilmiştir. Havzada top- surette lehimlidir. 111ünakalat vehili Ali Çetinkaya şu be- liradır. Diğer iki İ'issedar da 240,250 !taly:ı tLaret müzakerelerine tekrar 
ltU~ Çocu}( mı çok parlak. olnıuş, gür- Fakat Almanya planını tah:ıkkuk yanatta bulunmuştur: leer lira koymuşlarJır. Eşhasa ait ola-\ başlanacaktır. Bun n için bugün 
lları at' kuvvet, atletızm mü•R ha. ettirmek için Sovyetlerle italyanın mu - Arkada~ımız, hukukçu olmak iti- _ Devamı s inci aahifede _ Londradan bir murahhas gelmiştir. 

l!Ienı' Yarışları yapılmış, birinci 
~t~i ı· e

1
r•, çok çocuklu ıdlelere hal-

b ç •ııı. -eq;y 
1 

aı yardım kolu tarafından 
e er Verilmiştir. 

ll 

11~ntakga' da 
zr kütüphane tesis 

>.nı olunacak 
taı,1; a~·a, 25 (A.A.) - Maarif ve
tır u~ ntakya ve hkenderundıı bi
~'tıniş u:ı kütüphane te•isine karar 
anııı ' Unlara ait hazırlıklara haş-

ıştır. 

~-~=ıı .---

kı Tuna 
Qbarmakta devam 

llud ediyor 
~hr; ~~~şte, 25 (Radyo) - Tunn 
e~ armakta devam ediror. 

ı.llııı lrıuh\elif •al1illerinde sular 
~, Ş Ve m"h· 

tıııi,,.. u ım hasarata sebebiyPL .. ır. 

sır hükôıneti 
• 

ltalganzn, bir ademi tecavüz pak-
tı teklif ettiğini yalanlamaktadır. 

Lord Halifaks 
Kahraman Finlandiya hakkında 
sita~'işkarane beya atta bulundu 

Kahire, 25 (A.A.) cIIa\'o lekct ara;;ıncla bir dostluk \'e ad~mi tc- Londra, 2~ (A.A.) - İngiliz rad- ıılan ideııller ,. hedefler ,için kahra . 
ltalya ile. Mı~ir_~~a"ın~a bir _dost'uk(ırnz mi"ııkı akt:dilme"ihakkıııdıı iki yoeunun_Fin _lisanında nc~retUği ha- 1man_ca çarpıştığını ve_ bu. hedeflerin 
Ve ademı teca\UZ muahede" ım,a- sene e\·\'el yaptıgı leklıfı tekrar ettı- herler bultenınde Lord Halıfakas, •kuçuk nba bıle her mılletın yaşamak 
!anması hakkında bundan ikı sen~ ğine da'r verilen haber hi~ bir esı!'a ! iiiit Fin milletinin ingiltere impara - ve kom~u devh' tlerin taarruzuna kar-
evvel ltalya tarafından yapılan tek- btinad etmemektedir. torluğunun silaha sarılmasını mucip şı emjn bulunmak hakkına malik ol-
lifin bu kere yeniden tekrar edildiğ:. masından ibaret olduğunu beyan et -
ne dair dün Kahirede şayialar deve·- miştir. Lord Halifaks demiştir ki: 

ran etmeğe ba~lamıştır. - Eğer ba>'<aları da Finlanıliyalı-
ltalyanın Kahire elçiliği mahfillc- hır gibi fenalığa ve barbarlığa karşı 

ri, italyanın bu tar7 da yeni bir te - K L E M E N C E A U yegane çare olan silah kuvveti ile kar-
şebbüste bulunduğunun tamamıyle 'ı durmağa azmetmiş bulunsalardı, in-

a.ılsız olduğunu bildirmektedir. (Fransayı ölümden kurtaran adam) ırilizlerle F.nler şimdi ayni mak"ad i-
Diğer tar:ıflan l\lısır başvekaleti \İn yanyam \arpı~acaklardı. IIükil -

ve hariciye nezareti de bu haberi.ı Yeni Fransız bas\'ek i Pol Reyno iri o. (Frans:ır.ın bııgü ıku Ki ·man- metiniz Sovyctlerin tahmil ettiği şart-
doğru olmadığını ,.e italyan elçisiı,in ;osu) dirnrlar. Bu ı barla, eski KlemaıJ>oyu hallrlamamak imkansızdır. !arı kabııle karar vermis i•e de orclu-
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~~ ----Yüksek tahsil 
ve devlet kadrosu 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Uzun seneler yüksek le.hail dıvar

lsrını atamamak, himaye ve te§vik 

görmemek, imkin bulamamak gibi 
sebeplerin huarana uğrattığı neıi.lle
rin çocukları, şimdi fakülteleri dol· 
durmakta ve memlekette hummalı 

bir yÜksek tahsil iıtiyakı dalgalan
maktadır. Bu hadiseyi, az çok kültü
re sahip noı·mal bir cemiyet seviyesi 
kurmak bakımından, sevinçle alkı~

lıyoruz. Aıırlarca, ıarkın medrese 
saltanatı ve cehil zındanları içinde 

bir karış öte dünya telikkiai taşımı
yan, her sahada geri, her sahada kıy .. 
met azlığında bunaJmıf bizim gibi 
bir millet, şüphesiz ki, bugün üniver .. 
sitelerde gördüğü kemmiyet bollu
f:.undan ümidlenecektir, haz duya .. 
caktır. Şu şartla ki, keyfiyet de her 
zaman kemmiyetle müvazj ve ayni 
ayarda hır inki,af göstersin .. 

Ancak, bu İftİyak hareket ve teza
hürü içinde, yaVllf yavaı, hepimizin 
ali.kasını tahrik etmeıi li.zım gelen 
bazı şayanı dikkat hadiseler de gö
zükmeğe başlamıştır. 

Şöyle ki: 
Her yüksek tahsile giden, mutla

ka bir devlet kapısının halkasına ya· 
pışmak, bol maa{.lı, rahat, istikbali 
hem tmin, hem de ptt.rlak bir sandal
yeye oturmak istemektir. Çiftçi çocu
ğu ile kasabadaki manifaturacı veya 
mısırcının, şehirdeki atölye ve fabri
k.t sahibinin veya fili.n müdürün, fi
lin servet sahibinin çocukları, bu nok 
tad.ı tam bir İştirakle buluşmakta Ye 

diplomayı cebe atınca, hemen devle
te başvurarak i,, memuriyet aramak
tadırla.-. 

Bunlardan bir kısmı, kendi meslek 
ve ihtişasları haricinde vazifelere 
atılmakta, bir kısmı gönderildikl~ı·i 

vatan köşr.-lerint benimıeyememelcte , 

bazıları da u.yıd11kları ve aradıkları 
1•;h""'"tll Ve"' p11"ah m~muriyetin ele 
geçirilememesinden doğan bir inki
sar içindP kıvraı·ımRkts.Jırlar. Hukuk 
faki".ltesi ve mektebinden çık,.._n genç
lerimizin bir çoğunu biliyoruz ki, 
meslekleri :~e hiç ali.kası olmıyan 

a&ndalyelerin üstünde, gündelik bir 
geçinme ı~tırabına katlanmıt ve kat• 
lanıne.J..-te.dırlaı. 

Burada düşünülecek mühim 
nokta vardır: 

bir 

Bu devletin memuriyet ve İ§ kPld 
roları, nihayet kaç bin kişiyi tatmin 
edebilir? Ve hu tatmin, memleketin 
mali kudretine, refah ve hayat se
viyesine göre, ne gibi bir nisbet göste
rebilir?. Üzerinde ne kadar tazyik 
yaparsak yapalım, ne kadar eleatiki 
davranırsak davranalıın, nihayet 
adet ve rakama, devlet büdceıinhı 

kabiliyetine ve bizatihi resmi, yarı 

reımi ıekildeki iş ve vazifelere göre, 
mevzuun ba,ka türlü tetkikine veyi\ 
bizim arzularımıza uymasına imkin 
yoktur. Yarın, öbür gün karşılaşaca· 
ğımız hah:ikat; yüksek ta!1sil ya!>mış 
bir yığın gencin, devletten ümid ke· 
serek, hayatı ba,ka sahalarda , set·
best çalıfma sahalarında aramak ve 
kazanmak mecburiyetine dü§ecekle-son zamanlarda llfı"ır kralı ile ve bi- KlemaQso (Georııe Benjnmin Eugene) [1841 - 1929)) cFraıı,ayı ölüm nuz yenilmemi~ bir ordu vasfını mu -

Iahare Mısır hükumeti ricaliyle rnp- tehlikes.nden kurtaran adam• dır. 1918 de Fran•a maglup vaziyette iken hafaza edecektir. ridir. 
f Bundan tabii bir fey olamaz. Nite~ ~Danimarka tığı görüşmelerin bir italyan - l\T!'ır baş\•ekil oldu (77) ya~ıııda. Az zaman sonra kendisine «Kaplan> "' atı Son kurbanları olduğunuz şiddet ve 

kim bütün muasır memleketlerde de 
ademi tecavüz paktı akdi ihtimalleri verildi . KabinedPki müt 'recıdidleri, sulhper\'erleri attı, iltim:u;a gelen tecavüze n;.hayet vermek için girişti _ 

,. . .. . . vaziyet böyledir. Ancak, yüksek tah-
ile hiçbir alakası bulunmadığını t~•- doetlar!na; gımız mucadelede kalben bızımle be- ·ıd . . .d b. 

1 
k 

arta- t h .. ... en osu ugun 
Ilı l{:o~enh toplanıyor h b k • ld' - . . . . sı en sonrası ıçın, a eta ır ça ı u-

rih eylemektedir. - Ben burayıı siyaset yapmaga değil, ar i azanmaga ge ım. raber oldugunuzdan emınız. Zaferı ıs- h 
1 11 

.... 
1 

b 
1 

k 
1
. 

._ 1tlta )l ag, 25 (Radyo) - Dani- 1 . . ... . . . .. . §U aya pereı ıgı ı e u mem e t" ın 
Mmr hariciye nazırı Sarara paşa Dedi ve mare~al Foş·t1 başkumandan ığa getirdi. 28 eylül 1811 de La lıhsal ettıgımız zaman Fınlandıva da . •. f d •.. t•• l"k 

"11 arı: 
d nta saat amentosu, yarın öğledPn 

~ . .. · veremıyecegı er ı uı un u ve par-
başve kil ile temastan sonra bu n:ı - Veı;de lw>abasında doğa~ \'C babası !!İbi doktor olan Kleman>o, rlaha yirmi bu devamlı ve adılane sulhun teessii • 

1 
ki ki b 11 . 1 . d . d'd 

sustaki sayialan resmen tekzip Pt - ü~ y .. ~ıııcla :hn I'aı·;s "nkaklarıııda üçüncü Napolyon şerefine yapılan mc- sünden doğarak menfaatlardan müste-
miş ,.e ayrıca bugünkü ş~rnit dahôlin- ra•im e.".a,ıııda c ya~a;ın cumhuriyet> d;ye bağırdı . ve hapse atıldı. Ha- fit olacaktır Amerika reisicumhuru ile D k de böyle Lir paktın akdi me"elesınin µistA!n çıkınca menfi olarıık Amerikaya gitti. Orada doktorluk, hocalık baş,·ekili hakiki bir sulhun ancak bö)·le 

~()t.. O tor Şaht bile imkiın•ız bulunduğunu ilılvn c.ı·- elti. Edendi, fakat bir I,aç ~ne sonıı esrarengiz şekilde bo~a.,dı. 1896 da bir suih olabileceğini beyan etmişler-
\ 

ıı "'anya' 'd' ? lemistir. Pı·aıı;;.ııla ~ıKan lıır bı;lı an ü1 erıne ıreld i 1811 de Paris belediye meclisi dir. 
ı Ulı:r~ş 2 ya mı gı ıyor Diğer taraftan l\[nr kaLinesiniıı .,,,,3ı oldu. O :<ınıda Par;s Almuıı mııha<aı-asııHla ıdi. Al ·as l,orenin AI- Başlangıçla milletlerimizin kara 
~lııi llı~ha 5. _(Radyo) - Romanya mühim şahsiyetlerinden bir kaçı da- nıanya~a ilhakıııu itiraz elti. 1876 da i\Ionmartre'den mebus seçildi. Ra- <dinler yaşamaları da muhtemeldir. Fa-
~,,~Ya har~:li. doktor Şaht ile Al· 1 1 ı tlikal cumhuriyetçi idi. Hem kralcılarla, hem sosyalistlerle çaıpı<ıyo:du. kat daYamızın dog"rulug"undan ve ne-

1\oınan ~ıye mü>teşarı Veyzake- ha e\'Ye.ki gün entenıasyona an aş. 
ıq Yay mazlı,, kar~ısında ~fısırın buıı:ünkü Gazetecilik yaptı, kabin !er deYirdi. 1893 de, ismi Panama rezaletine ka- ticede her ikinizin ıfo inandığı idealle-

'~ektir 14 de fevkalade içtima e· 
a ı arı e ;.ıyen erı e §im ı en 

ikaz etmek li.zımdır. 
Evveli, yüksek tahsili ve diploml\• 

y bugünkü (refah vaaıtası, me.iıet 

veaikaaı) şeklindeki telakkiden kur-
tararak, bunun, herfeyden Önce, mü. 
teki.mil bir inıan, cemiyetin her han
gi iş bölümünde olursa olsun kıy

metlenmi.:ı bir uzuv yaratmak eıatn· 
na dayandığını kabul ettirmek li.zım-

attar de"'ı'lad.greleceklerinden nın- rı•tırıldı, fakat mnsumivetir.i isılat elti. Liık:n ertesi intihapta mebus ı·ı·n gaHıe çalı.cag",ından ve du"n~·a me-• vaziyefrıi çok ciddi telakki etmekte , ' ' dır. 
J.._y · olduklarını ih•as etmekte idiler. scçil:nedi. leniyeti üzerine meşum gölgesini sa- Kültür, kültür içindir. Onu mide 

f! } .l., azilli Başvekil Ali Mahir paşa bu en diş~- Sonra <.'<lcbiyata çalıştı, gene gazeteci c '<L. ~leşht.r romancı Emil Zola lan kara kuvvetlerin sürülüp atılaca- gibi abes, geçinmek gibi iptidai çer-
~ ""d' !eri muhik göstererek pazar günü ile birlikte meşhur Dreyfus vakasına karıştı Ye Dre~·fusu hak ve adalet ğ-ından emin bulunuyoruz. çeveler içinde mütalea etmek, bizim 

" ıye · · k'ld' · t ~•ıtıı· _ reısı çe l ı Havas ajansı muhabirine şu beyanat- namına müdafaa etti, kurlarılmııs•na yardımda bulundu. Bu suretle Kle- henüz hamlık devreıinde yaşadığı 
~·ı ıı. ı;:~.2~ (lı:ususi) - Belediye b bulunmuştnr: manso sevildi ve 1902 de ayan azası seçildi. 1906 da kabineye girdi. Ba~- De ı· z~ erde mızı gösterir. Halbuki biz, ileri ma-
h; ~ VeJtaı;~ Böl_ge iatifa etmiş \•e ~·c- cEnternasyonal hadiselerin inki,,.a. vekil ol'ltı. r 0 ne fıyan nz~sı •• e(lc ·. • Serb•0 t , la"' ga?.ete ''lı çı!::lr•Iı. - Deve.mı 5 inci aahif.,de -

· l<tnı nt tıcar:t odası ba k.lti- fını bugün için kimse evvelden ke•t!- İleri tenkitleri yüzünde•, gazetesi kapatıl nca Zencirli Adanı• ;;az•t!-.ın; - Ilaş tarafı 1 inci aahifede-

zkU tayın edilmiştir. reırıez. Bu harp, evvelce benzeri ol- çıkarmağa başladı. Beceriksizliklere, bozuk, haksız i~lere saldırmakta de- ıı:o $tinı.t.• ismindeki Alman rnpurıı-
1 l mıyan bir harptir. :lfütcyakkız ve vam etti. 1917 de gene başv k , oldu. kat':, se -t hamleler; i:. Fransa)'! za- 'nun jtl'~nchn g&rp sal.iHndP The:·s-

1 Guıııu e.ze e vaziyetin icap ettireceği her tOr!U fere göllirdü. 19l!J da bır an~rşist tarafından iki yeı·iııclcn yan.landı, fa- minde açığınr':ı bir irıgi;;z talıtelba-
~~ı''t :~.;~e, 2G (A.A.) _ DUn ı;e- tedbirleri almağa hazır bulunmak lil- kat ('ç haftada iyileşip sulh konferansımı geleli, ı·öyaset makamında, Al- hiri tarafıııdaıı hatırı:clığına ve m'i-

ll h~dise . de burada bir fecri şi· zımdır.• ı.ıan araz:sinin ilhakını istiyenlerle çarpı~tı. fakat Frnn a'lın emniyeti ve rettebııtının kurtarı:dığına dair Ko-
'llı UıtUn d sı Vukua ırelmiştir. Kahire, 26 (A.A.) _ l\Iısır hü _ selaı:ıeti için çalıştı. . . . . . • penhagdırn \'Crilen haberi teyid "Jp,· 
hı(iıl:li b· e s~at 12 de orta şiddette kQmeti ve seUlhi)·ettar italyan mahfil- Duşnrnnları onu. reısıcumh, r •eı;m~k ı te,...•clıler 78 ) aşında başHka- mah•,·ette a.ııirallık makaır.ına d i.ln 

tıı.~. ır ze.zele olmuştur. Hasar !erinde beyan ed:Idi~ine göre. italyn hü Jetten ı;ekildi, Hindistarıı,•Amerikayı gezdi, dn ıuğı kasa' n)a geldi, tiç qk~a""a kada n.a 1 iımat gelnıemi•r"• 
Jcilmetlnln Mısır hUk fimetlne iki mem- eser yazdı ve 24 bir'ııci teşrin·92!l da fari te ulı.lü. iyi 1'al.ıer ala mnM'llcrde söyle ı•Ji 

ii:ine göre, tahtelbahirin kumand·ıııı 
emin sulara girmeden tel<izini kul
lanmıyacrktır. Ayni mahfillerde .\ i
man harp gemilerin;n mütemadi ıı•
•areti altında bulun:ın sularda H~·l
denh~i mvapurunu batıran İngiliz 

• htelbah!r!erinin muvaffakıyetini 

lıatırlatan bu muzafferiyetten doltt;·ı 
ıemnun;yeti izhar edilmektedlı·. 
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l. 

SA R'FF. • ,_ 

1 Eğlen:e7
5 

Günü bu macası 

l 2 3 

ariye Ve <a eti mümessirni 1esa
bat yeniden tet {il ta ehi rede i:di 

l\lobilyccilikte en :niışkiılpe nd mO lerilerini memnun etm -,i prrn .. 
sip itt;hıız eden \'e bıınunln "ftihaı· duran müe esemiz bu defa lzmirde 
npk an olan t•n zengin ve en ~on modaya muvaf k hi1 v cnvrıi pcn.fo -
lcrle ve on lam urgun modern niknluşlı korni lrrimizi İkinci n \ lrr 
sokaf{ındnki mP'"hel'imizde pu undurmaktayı?.. Pt rdc ve kurni~ ala, ak 
muhterem mü~tcrilem:z" ınaf~uzanuza uğrnmadan almamalarını hn-

si~·e ederiz. 

Daima en iyi ve en seçme filimler göstermeği kendine prensip ittih ı eden 

TAYYARE SJNEMASı " 3646· ,, 
"TELEFÖN ,, 

Bu hafta İzmirlilerin prestiş edercesine se,·dikleri dilber ve sihirkur 

DE AN N E D U R B 1 N 'in yarattığı 

ÜÇ KIZLAR (Jy(J 
Fransızca sijzlii şaheserini takdim edct 

HAVA TAARRUZU 
Ayrıca: LONDRAYA 
1NG1L1Z kara, hava ve deniz kuvvetleri tarafından yapılan müdafaa ve düşman tayyareleri tarafından 
atılan tahrip, boğucu gaz ve yangın bombalarının yaptığı tahribat ve pnsii koruma teşkilatının 

BÜYÜK F AALlYETl 

' 

EKIJER JURNALde son harp haberleri. Oyun saatleri : """'11"4liılıilllSllı:iAlliMl ................... ~ .. lıiil ... iifıll ..... ~a::ı.a:a~ıiıııiilô..,;.ı~iilli..-.ı.:;;::;~;;t;:.~~~~ ....... .:..ı.ı;;...._. 

Para orsası 

Cumhuriyet merk€z ban
k.ası kliring kurları 
ı-:.tt'r'!rıden gayr.si Türk lirası mu 

ı. auillrıdır. 

Sterhn 
Dolar 
Belga 
I·. B. 
F. F. 

R. Mark 

1 
I iret 
Drahmi 
Zloti 
Pcn ro 

524 
7Ci.Sl 

4.508 

38.64 

521 
77 2b 

4.5::l6 

33.81 
7.385 7.428 

1.4450 1.4545 
o.4244 5 . .ı 115 

3.2217 
8.379 

3.2407 

23.00 
35.22 
G4.44 

92 

l.97 
15.20 

83 

S.4QO 

23.20 
35.40 
64.83 

92 

1.98 
16.29 

4.2lö9 4 237 
3.6807 

l f. ERRFST o6,7t 

UUK 'J UJ< 

E ÇETUZ 
Çocuk Hastalı.~ları 

J\1ü · eh .. 1ssısı 
Hntıta arını 11.30 daıı bire kadar 

,Pyl('r sokagındı. Atıenk matbaa.31 

A 

ç 
türlü tuvalet 

Bugün matinemizden ıtibaruı 

da E HA RA Sineması 
Eşi 'e benzeı .. ni teı tip imkanı olmıyan şaheser bir program takd:

111 

ediyoruz. 

İşte geçen haftaki muvaffakıyeti unutturacak 
güzellikte bir sinema harikası 

Baş rollerd~ Franşızcn. söılil 
Joan C'rn-1, ford - james Stevart • Lev Avrcs 

~ yın bayanlara müjde: Prog;ama ilnve oltıı"~~ıı1i 
r z.en,..in ve güzel tuvaletkri teşhir eden t bii renklı en son nıodn fl r . 
~1€ rol jm·ıı ldu: en son haı p haberleri ve diğer en m{ihim had·sel r \ ·,, 
Sc ı 1 r: l gun: ı, .... 0--3,30~G,30-7,30~9,30 de. başlar. Cun'l· rl 

'H' P. zar günleri 11,30 da ve hafta arasında her gün 1,30 ~ ı 
t cuz halk seansları. 

ark Sinemasınd'1 
2 film birden tl'ır 

Dllnyncn meshur scırı0ıı 
1. ıuı kn filmi knhr.ımam 

l'OLA 'EGRt 
İVAN PETRO\ t 

tnr, fından nıustesna bir surette temsil eJilen 

• 
:a .. e e <· ıe 

Muhterem mi.trlavimler·niiz üzerinde sihirkfır bir tesir bırakncnk ~e 
kine h~yecanınn doyum olmıyacak saatler yaşatacaktı!· 

Ayrıca 

Gör··nn1iyen Haydut ar . 010~ 
Meşhur Amerikan arti:ti Cester 1\Iorris tnrnfındnn tC!ınsil ediln1ıŞ 1J 

Gangster filmi 
İlaveten: Paramont jurnaldn en son harp hnvad"sle~ i 

IPI·----- -- ---- 7S Sean 1 :ır: Karar gecesi: 2,30--6.30-9 Gorinmiyen hnyd•Jdiar 4 'c r 
Pazar gı1'lleri nat 12.':ı) da Görünm ·y n hnydudlar film ·,·ıe btl~ 



~IFE 14 ) 

Mı-4ll_e_t _rn_e_c_lı~sinde 
(ANADOLU) 

Alman dolabı 
l'"1c - Battarafı 3 üncü sahifede - j Bu ızahatı nıiikakıp kanun madde- } • • • k } b" Al t • 
~ ~ f) nizhank nıiidiir[. tl)n' znmıın er;nın nııizakeresine grç;Jnıiş \"C ka- ngı.ız mar a ı ır man ayyaresı 

26 Mart 194Ö SALI 

Yugoslavya - Italya 
Itilafnamesinin •hış banka•ıııııı mfi lhrlPrinıleıı hir nun kabul erlilmıstır H I} d •• • d 

'•pa kı üç hakiki şah<ı da hi. ,e,ıar )lecli• çar~amlıa ~ünü toplanacak- o an a uzerın e uçuyor münasebetile Belgrad' da 
llıı.Jardır B' · ı· · 'd ~ rl k · t 

~uıl • · 11 nıec sı ı a.e c 'ı- ır. Loııdra, 2.; (Radyo) - İngiltere Loııdra mahfilleri, ingiliz tayyareleri-

lh~ı:~ ~e. J:u. Şİrk~ti~ İ'.lnre.,inô bul hıırn Mzareti tebliğ' ediyor: nin hiç bir zaman sivil halka ateş aç - ziyafetler verildi 

üçüncü yıldönümü 

Ş;llırl' <1.ıı,,ıe Hımı~leı.d r. . El.,kf "k C'umar1ı'si günü bir ingiliz askeri madığını bernn etmektedirler. 
t~'•ti ı' hatırlar~ıım. :'tltınaknlat w- e rl ta:.·yaresinin Jlollnııda arazisi üzerin- Fakat Alnımı tay;·nrelerinin ~ivil Roma, 25 (A.A.) - Belgradda im- ll!arkoviç, Kont Ciıınoya çektiği tel-
k 'iti ~~e~~ül <'ilik! ~ "

1111
:•

1 nıiina ı f de ıı~arak lııı ıııenıleketiıı lıitıınıflığıııı halka nıtllı•ıuldicl defalar ateş açlıkla- za cu_il~n i.talyaı~ - . .-\'U~o,Ja\· itili'ıfları- <ırafla şu cevabı \·ermiştir: 
~ ta~~~rınııı. dcv'~t ."laresın.e yen· - lY ln QSl ihlal ett'i!i Jıildirilm'~tir. Hollmıda ü- rı nıallımılur. Tan·areıı'ıı üzerinde in- 111•11 uç_uncu >·ılclonumu dost_Iuk le~a - - Ku\'\'eliııi mütekabil emniyet ve 
ta ıti;'tn.~dılrceg'lll \"e ycııı .hır ha- -Ba, tarafı 1 İnci ıahifede- Z<'l'İJHlf' lıir inyiliz tnyyare<inin uçtıı- f(İli7. tayyarelerine mahsu• marka \'e h_urlerıııe seb~~ ~lmu~tur: J~on.t cı:ıııo saygıdan \'C menfaat birliğinden alan 

'h •t ece~·nı buradan, hu ktir,;iıdt dıın lıildirôldığine göre dün gece sıı- ğu. llollancladaki ing:liz orta el~ilii!i isnı·etler görülıniiştür. Bundan anla - 1:ugoslav sefırıııın şerefıne bır zıya- ki memleket arasındaki dostluk şim
l'ınıııııtt.ım. Yani münaknlıit \'a.'1 - ı at 20,l O da Tokad •ehriııin şimal uf- tarnfından red ,.,, tek?.ip ecl'lm'.ştir. ,sılyor ki, Almanlar, İngiliz marka•ı fest \'el'mişlir. Yugosla,·ya hariciye diki hadi,al kar~ısıııda hususi bir e

~'ret; ırleşliril<>ı· •k i~Je•iımco;! bir kunda .ıo kilometrelik <nhuyı kaplı- Bu ta;-,nırenin. adanan lws sivil avcı- altıncla gizledikl<'ri bir tan·are ile Hol- nazın :'llarkoviçe gömlerdiği bir telg- hemmiyet iktbap etmekte ve bizde 
n·,, hır. )!Unnkalilt ll'efhumuııılan yan bir fecri •imali görülmüs ,·ir- ,.a milrah·ôzle at,•s a"1ığı. fakat kim- lanclaıla lıir hiiılise Yaratmak istemis- rafta Kont Cıano bılhassa şöyle de - . f . 

1 
.. b" 

1
.•. . 

·· a · · · · · ·' · · · ' · · · arnı e,·ız ı ış ır ıg• sayesınde sebat ei il•· \a Ye kara naklıyatının bırı- mi dakika cle\'am elmiş ve gar!Je cl<'g senin ,rn ralanmaclığı Jıilrlirilmektedir. !erdir, mektedır: · · . . 
' (llrı laınamıanınsı Ye hunlar arasın- ru ur.anarak •iinmüştür. - Yııgosln\'yıı ile İtalya larafıııılan mek arzusunu takvıye eylemektedır. 

r ti rdına yon anlaşılır ve ancak bu Budape~te. 25 (Hnclyo) - Pazar R A l imza edilmiş olan Belgrad itilafları iki 
kilıJ: halkın ihtiyacı için fftydalı bir günü akşamı Hudape~te ve Tuna h·ı- ya .,., an ya memleketin münasebetleri için yeni ---------------
, ol v~ .rniisnıir bir vaziyette isle - vali.•inde fecri şimali görülmüştür. US • f f & bir dostluk Ye işbirliği devresi açmış- 23 nisan çocuk bayramı 

~f.ia\'~bılır. Bu yapılmadıj{ı takd;rt' Yetmiş •enedenberi bu havalide fee- tır. Bu itilaflar hayatı bir ehemmiyeti 23 Nisan Çocuk bayramı ve bu 
le ·lle lş natamam \'e esk' bir •i•- ri şimali görülmemişti. Yalnız •on A' R 1 ht t F haiz olduklarını ve iki memleketin gün batlıyan çocuk haftası nüfu 

\d~ d:e. lıir nevi vnkıt v•r"rme şek- sene içinde l\Iacarislanın garp ıns- 'manya, us ya ya mu aç ır. a- menfaatlerine tekabill ettiklerini gös- sumuzun yüzd e her birini teşkil 
~~na• ·,

1

aın eder. gider. Dinaenaleyh mında iki defa kiiçtık mikyasta ırö- kat Rusya, lmanyadan h;ı çbı"r termişlerdir. O zaman olduğu gibi bu eden mühim k ütleye, yarının bü· 
'ta~ «t. vekaleti teşckkill ettlkten rülmilştü. . gün de italya Yugoslavya tarafından yilklerine bütün mille t in nazarla . 

'ı •!ah enızbankın vaziyetinin tanzim Fecri ~imali esna•ında dilnyada, şey beklemı"yor takip edilen siyasetin sağlam temelini rını çekmeye matuf bir tea iıt ir. 
& 

1 
bir emri zaruri idi. bilhas•a Fransada, Almanya ve lİı- teşkil edeceklerdir. 

1 l.Qdıllıeyanda Denı'zbankın bı'r mec- gilte_redeki. ra.dyo.Iarın . k.ısa dalga ft , k 
Stokholm, 25 (Raclyo) - A on olursa nüfuzundan kaybedece · .. 

• ~ tetkil ederek ayrıca işlet- neşr:yatı hıç ışlet>lmemıştır. Bladet ırnzete•j ~unları yazıyor: 1 Almanlar bu vaziyet karşısında B. 
ıu ~olduğu lıu sosyete şilebin vazi - Londra, 25 (Radyo) - Pazar gil- k · :'tfolotofun Alman.vaya, hiç olmaz'a •nı·l.de tetkik ettı'k. nü ak~umı. tngilterede manyetik te- Sovyetler birliği hariciye ·omıseri 
< ı J B. l\Iolotof Tler'ine gitmek i•tem:yor. Polonyaya gelme•ini rica etmişlerrlir. 
"ue ce ıtemi kurtarma şirketi var- ~enü~ler ~·.tıziln.den_ telefon, te'•iz '.·e F k J{ 

1
• hf 

11 
• k 

o d Çilnkü Almnnlnrın harbin deYamın- a at rem ın ma i erı. şuna a-l"-.. ~ anıc:ı meclbi idare te•kil radyo neşrıyatı ıntızamını kaybetrnış, 
"'l;llır B·· • ı h"d' 'k' t 1 . t . ı,· S ti . . t k 1 ki nidir ki, Sovyeller, Almanlara muh
ltıı, • 0Yle bir takım vaziyetier •JU 

8 ı~e. 1 1 •aa l e>am P mış, !- ca 0 '"YP ere ıyı or" 0 ara arına! taç değli, Almanlar, Ru,Jara muh-
~ ~'.· Tabiatiy!e bunları tanzim et- Iiihare_ normal sekl:ni almıştır. lnanılmamnktad.ır: . taçtır. Bunu bildikleri için de Fon 

"ri~e~·ı·eni lıir nizama bai'lamak mec- .Vaşıngton, 25 (Radyo) -. Ele~- Alman."a har•rıye nazırı Fon Rı- Ribentropun Oçüncü defa olarak Mos 
ı·,ı,11'.nde iılim. Devlet denizyolları trık fırtınası yilzltnden dltn. bır ~ıl- bentrop gene )Io>kovaya gidecek kovaya gelme<i lfızımdır diyorlar. 

ııııanı .d . . .k yon telgraf saatlerce teehhilre ugra- , _____ _ 
•onıa arı ı arası leşekkill ettı - mıstır - -

~ •oı, bi bu~ıarın şilphesiz kendileri- r G h . d 
~ a;nll<! r nızam alması zarureti var- - "" arp cep esın e 
~t(eı~~~y~~~ki~~:tn:~~~e;~~~~ ' TEBLi GLER 1 

b liıi ~•hıusaıla teşeıdkuı eden bir t :~.ris, 25 (A .A.) - 25 mart sabah Fransız 
; Olduıiu~re !.~rafından idure edilmek e •IS•: . . . . 

'•ıt u gordilm. Bunların ilk altı Gece cephenııı heyetı umumıye<ın-
1\ 80 ~tda işletme masrafından baş- de "~~in. geçmiştir. Dört gün.dür 

ı~ n l!ra, bu sene de 46 bin lira m'!vzıı bır çarpışma esnasında du~ -
Ilı. il llıasrafları yaptıklarını anla _ mandan bir kaç esir alınmıştır. 

"@\ .u llıecJisi idare nıürakip ve ufak Paris, 25 (Radyo) - Fransız ka-
qu 1 daı-.ı · ' "h k ı t bl' · na bı ı ınerkezlye masraflarıdır. rarga ının a şanı resm e ıgı: 
\ı~ld 1 Şekil vermek zarureti vardır. Garp cephe.,inin muhtelif nokta in 
~bin a::ıııızın s1lylediği gibi sosyete rında. topçu ate~i v~ R~~ havalisin~e 
ltııak f~I ~•hiyet ve hizmetini kal _ d~ pıyade faalıyetı muşahede edıl-
~11 .kıınde d •. 1. B'J"k ' mıştır. 

•tııı egı ım . ı a ıs onu 
1 \, 1 ek, ona h t' t k ki taraf hava kuvvetleri arasında • ıtır.d aya ıye verme ve 

~l'ııııı q el! bir surette kullanmak enerji görülmtiştür. 
a· · Berlin, 25 (A .A.) - Batı cephe-

'lıf ' 0a•naıe . inde topçu ve keşif müfrezesi faa-
• 
1 ~e hu l h noktai nazar ve mak-Gb h k liyetleri kaydedilm;ştir. •ttiııı a iki vaziyeti hükumete 
ı ~ Ve b' Hava vaziyeti müsaid olmamakl:ı 

ın ! ij~de t ı.r takrir verdim. Heye. beraber Alman tayyareleri Fransa -
'tiiı1.d etkık edildi. Ayni şirkette 

'!~ ' eh' nın doğusunda ist:kşafta bulunmuş-
l!ı·1~p old ıssedar olan müessislerin )ardır. 

;ı oldu· Ukları vekiller de şüphesiz 
Ru h Bu gece Almanyanın batı şimalin-

~ı'%ııarı alde bunun bu suretle <le ve Moselle _ Rhin bölgesi ilzeri:ı-
'lı~1· !.ay;~: :~vredilmesi kararlaş- de bir çok düşman tayyaresi görül -
~ ltiı, lıt u rnaksadla tanzim e- '?lüşttir. Hava clafii toplarımız bir 

l'ıttir. eseienin mahiueti bundaı ..- k v il t 
~ , • ıc ers e ing on tayyaresi dü~ür-
iıııdi 939 nüştilr. Düşman tayyareleri döniiş•e 
'Ya8 senesinde bu hisselerin aat 22,45 ile 2.45 arasında 8 defa 

ı ~U!t~t/Ç.in lazım olan parayı te- Ho'Ianda topraklarınııı bitaraflığını 
'.\rıı• nı üzerimize almı• oluyo- bozmuşlardır. 
ııı · zaııı • 

lcıtaatı, 

ederek 
Almanlara hücum 
esir almıştır 

Pari,, 25 (Radyo) - Dün ~ece 1 şarkında Alman kıtaat ı , bir Fransı z 
Sarın garbında Fransız mevzilerine kıtasının hücumuna uğramıştır. 1ki 
0 okça yaklaşan Alman devriye kol- Alman esir edilmiş, Fransız kıtnsın
ları kolayca tardedilm iştir. Mozeliıı dan iki nefer hafif yaralanmıştır. 

Amarika hükumeti 
Müttefiklere yakında son sistem 

iki bin tayyare teslim edecek 
Vaşington, 25 (Radyo) - En oon 

,;•tem 2000 Amerikan tayyaresinin, 
Fransa ve ingiltereye tesl im hazır -
lıklarının tamamlanmakta olduğu 

anlaşılmıştır. Müttefik ler in sipariş

lerinj temin için Amer ikadaki t ayya
re fabrika l arının genişletilmesi neti-

cesi olarak yakında tayyare i malatı 

iki mbl ine çıkacaktır. Amerika ha
r:ciye müsteşarı mister Conson, bu 
çapta geniş mikyastaki tayyare i nşa

atının gerek Amerik a lılara, gerek 
m ilttefiklere karlı bir şe kil olduğunu 

söylemiştir. 

Dost Yunanistan 

,_ ltıaha •nda sosyete şilebin ken-
~ IItvet Uı ~~!arı da vardır. Şu- D •• ·· [ Ankara, 25 (Telefonla ) - Yunan tebrik telgrafları çekmişlerdir. 

\ı_l'veı tahe~ ~OY!ireyim ki, bu işi da. uşunce er: milli bayramının ı29 uncu yıldönilmü Hariciye vekaleti protokol umum 

Milli Şefimiz, -Yunan Kralına tel
graf.a bayramı tebrik ettiler 

ı..''lııııız<Jı t.k eclen :\!aliye Vekili nr- milna>ıebeti)·ie dJn Cumhurreisimiz müdürü B. Selaheddin Urbel, Yunan 
bidare~·t Zannediyorum, bu müe• _ Baıtarafı 3 üncü ıahifede _ İsmet lııönü. Yunun kralı Majeste jor- hükumetinin Ankara elçisini ziyaret 

11tıı. llu e 182 bin sterl.'n dö"ı'> ja bir tebrik telgrafı göndermiştir. ederek cumhuriyet hükumeti namına 
" nada, başka gayele r p'indeyiz: ki 

f .~.atı. 01• sosyete şı'Jebı'n gemı'lerı·- Başvekilimiz Dr. Refik Saydam Yu- tebri erini bildirmiştir. '\, •• ~ Gençler in yükıek tahı il görmii~ 
, 

11
•leri.,· 

1nınasına kullanılmıştır ·ıan başvekiline, hariciye vekilimiz B. Bütün Türkiyecle Yunan istiklalinin " ., n olarak köylerine, kaaabalarına, ter · 
t. •tad koyd • - Şilkrti Saracoğıu, Yunanistan başvekili yıldcinümü samimi tezahü r ler e vesile ·ı~" aıı ib tlgu sermaye 701! beat it aahalarına dönmeler i lazım· h . na··ırı General Metaksaea olmuştur. 

oıı t aret olmasına ra - en d ve arıcıye • 
ı ak 1 ın b ıcm ır. 

4, 1't llıaı· orçıqrı da vardır. Bu Hukuk tahsili ı:örrnüt mağaza tez. El b 
't~ ~il n~e Vclci!i benden almuk gahtarı neye o!m ... ın?. Böyle bir va- en ;:.yr amı 

. '4ı~ı ~ 1 eıltn Lulup da vereyim. tandatın kıymeti, fili n da irede a yni 

~·~Q,i(. ~:r:~ ~u~a bir~~ il ver- derece tah.ili haiz ~ir memurda n d a- Yuna n1stanın her tarafında kutlan-
. 1i 1':ti~. : " çıue ~oktur. Hına• ha mı az olur ıankı?. 
~~llı~n~~a~ın~ı tle:Jet nıueo:ıe- Niçin, yükaek ziraat mekteb in i bi- dı Kralın huzurunda geçit yapıldı 

'ıı, larıllıl . . hıs:<esı de devlet tirmit köylü b ir genç, babaaının Ye • 
~4 hi~l!ele:ntıka] etmiştir. Eşhasa köyünün tarlasına, aiaçlıiına ve Atina, 25 (Radyo) - 25 )Iut 
\. deniıyoııde muvaza..ılıdır. Bun- hayvanlarına dönmeıin de, z iraat bayramı münn•ebetiyle bu sabah ki-
l• 't\ı s arına 1 t·k 1 t · t' l ı d 0 • 1 1 ışt B a t •bu • rın8 n 1 a e mış ır. bankaaının an ba r memuru olsun bu ise er e uyın er yapı m ır. ur c a, 
\, .. r l!car ;·e~iz sırcsındadır. Son ne dem.,ktir?. ' Metropolidhana kilisesinde büyilk 

-,.~ e ltrket· b'!' bir ayin yapılmış ve kral ikinci jorj, 

kışlamıştır. 

Öğleden sonra da, otuz bin amele, 
kralın önünd e bir g eçid resmi yap
mıştır. 

' li4i ı llıl aitti l 1
' 

1 ıyorsunuz, Niçin genç bir elektr ik mühendi&i, 
~ ~ Veçh·ı r. 1 banka•ının da kendi doiduğu kaaabada bir atölye veliahd prens Pol, başvekil l\Ietak- Ii bayramı münasebetiyle bütiln ga
•leyh g;

1
: hususi şekıi varrlır. açnıa•ın, bir fe n c iha zının başına sa•, nazırlar ve •efirler hazır bulun- zeteler makaleler yazmakta ve Eal

~'111lıetin tn·k .bu cihetlerden ve g~çmeain de filin fo brikada ecneb i muştur. kan devletlerinin biribirlerine kar~ı 
ı ~ ahıyet· ı· · b k·inden sonra, kralın huzurunda t. ~r!ıısı 1 as t)'esi ıti a- mütehasaısın yanında çırak gibi ka l-

Bükreş, 25 (Radyo) -Yuna n mil-

~ı, diiı. P olarak bunu hallet_ sın?. bir geçid resmi yapılmış, topçu, mit-
•U ralröz ve motörize kıtaat geçmişt'r. 

bağlanmış oldukları kunetli do,tlu

gu bu suretle tebarüz ettirmektedir

ler. 
... , llııı~tte Batka türlü düt ünmeii bilmeliyiz. 
·•,. d v ff Binlerce halk, kralı \'e orduyu al-•r, \' a taın az. edar olan arka- Çünkü bunlar zaten, baıka türlü ve 

'Oı-ıı •ni bir reyı alınarak yapıl - bizim dedi&imiz tekilde olacakla r· 
-~~ llununP~e.nsip me!!elesini hal dır. Yarının haya l inkisarları il e çe
' 'e ~~atın k bıçı,n 1939 senesi için kilecek ıstırabı ve doğacalc ıatkınlı-

"4 1 a ulunu · ı 
, o) Jlerin t . r~ca ettik. Buığı, ancak ve ancak maks•d ve vazi. 
~flhuY0ruz. anzımınf !tzerimizel yeti hem d aha rea!iıt, hem daha ide-
, ! aı·ı tatild allat olmakla kartılıyabil<'ceiiz. Ce· 
~ r ~~ lııı lştik e;. evvelki içtimada f miyetin kıymet ta~ıyan e\emanluı, 
'ıı t aha kaİ 'Tndiye kadar kal- artık yalnız teh irde yalnız devlet 

Vı·,ı llıUz rnka ıın. Bbaenaleyh aandalyeainde ka lamaz, çünkü, ... a
a eres' · ını r ica ediyo- aen kalamıyacakl ardır. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

logiliz Tayyareleri 
A!manya Üzerinde geniş ölçüde is-

1 ikşaf uçuşları yaptılar 
Londra , 2ı; (Radyo) - Cumarte.i 

ve pazar akşamları iııgil i z tayyareJe. 
r i, Almanyanın garp şimalinde geni~ 
saha lar il :z erlnd e istikşaf uçuşları 

yapmışlardır. Bu uçuşlar esnasında 
Stotgard, Sar Ilroken, Laypzig ve 
Hamburg radyo merkezleri ne~riyat. 
!arına fasıla vermişlerdir. 

lzmir Defterdarlığından: 
Ka•ap Mehmet Alinin Kar~ıyaka .;ııbtsinc t•'.un kazanç \'ergisi borcun

dan dolnyı muma!Jeyhin tnhtı tasnrrufunrla bulunan Alay bey Zafer · so
kağ'.nda ve 118 ~nrılı Ye 2~8 lira kı::metind•k: evin borçluya ait ol a!l 5 
te bır hi~st>3i tah•ili emva1 kanunu hilkUmleri clıı.iresinde hacız edilerek vı 
!ayet '.dar~ hey'eti knrarile !?1 gün ıııiidt!Pt)e nıi<zayedeye çıkıırılmıştır. 

Talıplerın 29 Mart !l40 Cuma gunu •ıınt 1~ te Vilayet idare hey'etine 
müracaatları ildn olunur. 12. JP. 2G (834) 

Türkiye palamutçuları 
şirketinden: 

• 
anonım 
Türki;·e Palamutçuları anonim ~irkeliniıı •enelik iıtli umumi hisse

darlar toplantısı 25 ni,ıaıı 1940 perşembe günü "aat on be~te İzmir tica
ret ve 'ıına;·i odıı.,;ı •aloııunda yapılacağından hi"edarların toplantı gü
nünden on gün evveline kadar şirkete müracaatla toplntıya girme kartı 
almaları iliiıı olunur. 

M "zakere • 
ruznamesı 

1 - İdare heyeti ve mürakip raporlarının okunma;ı 
2 - Bilançonun tasdikiyle idare heyetinin ibrası 
3 - Temettüün sureti tnzii 

4 - Nizamname mucibince müddetleri biten iki azanın yerleriı, 
kendilerinin '>'eyahud başkalarının seçilme~i 

5 - ilfürakip intihabı \'e tahsisatının belli edilmesi 26 31 5 

Deniz Levazım Satın alma komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli 20655.60 lira olan 350 parça muhtelif eb'atta si
mens merten çelik saçların 1 nisan 940 tarihine raslıyan pazartesi günü 
saat 11 de Kasımpaşada bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda 
paza rlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

. . 2 - Kati teminatı 3098.34 lira olup şartnamesi her gün iş saati da· 
hılınde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı 
geçen komisyona müracaatları. 1027 /2276 

lzmir Defterdarlığından: 
Defterdarlık merkez ve mülhakatında münhal bulunan maaşlı ve 

ücretli memuriyetlere 3656 sayılı kanunun on yedinci maddesine tevfi
kan lise ve orta mektep mezunlarından müsabaka imtihaniyle memur alı
nacağıııdan memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı haiz o
lan ve fili askerlik hizmetini yapmış veya tecil edilmiş bulunan taliplerin 
elleriııJeki vesaiki müstashiben vilayet makamından mu haV\'el istidala rı 
ile 2/4 940 akşamına kadar defterdarlığa müracaat etmeleri ve 3(4 940 
günü saat on beşte yapılacak müsabaka imtihanına gelmeleri ilan olu 
nu~ H~ ıro1 

inhisarlar Umum müdürlüğündeı. 
ı - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Pu!a'thane tutün ba· 

kım eYinde yapılacak döşeme kaplaması ve milteferrik ikmal işler kapa! 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur . 

II - Keşif bedeli 15663,25 lira, muvııkkat teminatı 1174,7~ liradır. 
III - Eksöltme 9 iV 940 salı günü saat 15 de istanbulda Kabataştr 

levazım ve mübayaııt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, An 

kara, Trabz0n baş müdürlüklerinden 40 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürliı teklif mektuplarını kanuni v& 

saikle yüzde yedi buçuk güvenme parası makbuzu veya banka temina\ 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ile şartnamesinin F fıkrasınd.t 
yazılı vesaiki münakasa tarihinden 8 gün e\'Veline kadar umum müdür!Uk 
inşaat şubesine vermeleri \'e fenni ehliyet vesikası almaları ihale günü de 
ek,iltme saatından bir saat e\'\'el mezkur \'e•aiki makbuz mukabilinJe 
>·ukarıcla adı geçen komisyon başkanlığına \'ermleri liizımdır. 

26 28 30 1 1008. 2215 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı Istanbul 
levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Deniz rnsıtaları için satın alınacak 106 kalem mukannen malze
menin 12t4 910 cuma günü snat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır . 

2 - Tasarlanmış tutarı 17497 li ra ve ilk teminatı da 1313 liradı r. Ev
saflı malzeme listesi komi~yondadır . Her gün alınabilir. 

3 - hteklilerin kanuni vesikaları ile ilk teminat mektupları veya 
vezne makbuzlarını havi kapalı zarflarını o giln tam saat on dörde kadar 
Gal:ıta mumhane caddesi ibrahim Rifat han ikinci kattaki komi.,,.ona ie· 
t irmeler i. 26 30 4 9 1029, 2277 
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1 "ti • l ·a:ını amirlzği satın alma konıisyomından: 
1 - ç .... r.akk..,'e :Müstahkem mevki birlıkleri için iki aded çimento de

po mşası kapalı zarfla yaptmlacaktır. Her iki deponun K. be
deli (19735) lira yirmi sekiz kuruş biçilmiştir. 

2 - İhale i 4 nisan 940 tarih perşembe günü saat 11 de Çanakkale 
müstahkem mevki satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1480 lira 
on beş kuruş ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesaik ile birlikte komi:Syona milracant etmeleri. 

19 22 26 31 

/zmiı· levazım amirliği satın al,ma komisyonwıdan: 

(ANADOLU) 

e yoğlunda 

s l YE 
E Cf'de 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en esiri otelcw 

B. Ome Lütfi •• eng 
<lir. 

SPERCO I~'APUR 
ACENTASI 

&DRIATIKA SO'VYETA ANON1MA 
Dl NAVİGAZYONE 

ADRIATICA 
ADR1AT1CA S. A. N. I 

Federico vapuru 25-26 mart tari
hinde Cenova ve Riviera limanlarına 

hureket edecektir. 
Adice \•apuru 25-26 mart tarihinde 

beklenmekte olup C€nova ve Riviern 
limm11arınn hareket eder.ektir. 

Cittn D. Bari motörü 26-3-940 tari
hinde gelerek istanbul Pire N apoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

. ~ . 
26 Mart 1940 SALI . _.,,,, 

V. ı.. Henri Van Deri' 
AMERİKAN EXPORT LtNES t~C .. 
NEVYORK 
~~~~~~~~~--_.______...,, 

N :EV - YOR K tçtN 
DDDDD - ~ 

cEXPLORER> vap. 24 'f\f.ı\n•• 
bekleniyor. 1., 
cEXCHANGE~ vapuru Mart son ~ 
nnda bekleniyor. 

D.T. R. T.-BUDAPEST 
BUDAPE~TE İÇİN bflc• 
«KASSA> Mot. 23 Martta 

leniyor. SU. 
Service ?ıI aritime Roumain • 
care:;t 
Köstence Galas ve Duna lirnaııl.ı1 

1 - Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için Ay,·acığın Kaynarca ve 
Şivga tepe, Biganın Koca Katranlı, Çam nahiyesi Yenicenin 
Asar Bayramıcın Ballı tepe ve Bıtraklı ormanlarından ve or
man idaresinin göstereceği noktalardan kesilecek kerestelerin 
tomruk halinde Ayvacık ve Biga ormanlarından kesilenlerin 
Geliboln ve Yenice ve Bayramıç ormanlarından kesilen de Ça

nakkale iskelesine nnklettirilecektir. 

44: Sen:Hk. t~crübeli idaresıylc bütün müıterilerine kendisin~ 
ıcvdırmııtır ••• 

OtelJerinde misafir kalanlar evlerindeki ra atı bulurlar .. lstanbuld• 
bütün Ege ve Jzmirliler bu otellerde bulu§urlar •• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet abul etmi· 

Zara motörü 3~4-940 tarihinde gele
rek ertesi giinü saat 5 e doğru Pire 
Brindisi Zara, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limnnlarma hareket edecektir. 

f'itta Di Bnri motörü 9-4-940 tari -
hinde gelerek tc;tanbul Pire, Napoli, 

~n d• Nisf.11 c:CA V ARN" A> mot. 5 
bekleniyor. 

yecek derecede ucuzdur. 
~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~i~~~~~ı-c~~~ahare~tede~kti~ ATİD NAVİGATİON coMl'~rn' 

2 - Dört noktanın her birine iki bin ila iki bin yüz metre mikap 
kereste kesilecek ve nakledilecektir. Bu iş mayıs 1 n40 sonuna 
kadar bitmiş olacaktır. Bir metre mikap kt.'restP.nin kat'ı ve nak
li için 20 lira tahmini fiyat konmuştur. Pazarlığı bir nisan 940 
pazartesi günü saat on birde Çannkkalede milstahkem mevki 
satın alma komisyonur.da yapılacaktır. Toptan ve ayrı ayrı mü
teahhitlere ihale edilebilir. Taliplerin gün ve santmda yüzde 
yedi buçuk teminatları ile birlikte komisyonn müracaatları 1040 

/ zmir le1•azım amirlıği satın alma komisycmttndan: 
ı - Müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla 105 bin kilo odun 

satın alınacaktır. 
2 - 1stekliler :hale günü olan 28 mart 940 perşembe günü saat on 

beş buçukta kışlada izmir levazım amirliği satın alma komis-

yonuna müracaatları. 1038 

lwıir le1·cız111ı <ımirliği satrn alma komisyonımdan: 
ı - Müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla 50 bin kilo odun sa-

tın alınacaktır. 
2 - İstekliler ihale günü olan 28 mart 940 perşembe günü saat 15 de 

kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müra-

caatları. 1039 , 

1 DEVLET DEMİRYOLLARINDAN 1 
A sancak - Cumaovası otorayları 
Devlet Demiryolları 8 inci işletme müdürlüiünden: ( 1023) 
Hava yolu ile seyahat edecek yolcular için Alsancak - Cumao:a~ı ara

sında 1/4/940 tarihinden itibaren iş'arı ahire kadar her gün ışlıy~ek 
olan 343

1 
344, 345/346, 347 /348 numaralı motörlü vagonla~ı_n aşagıda 

gösterlien saatlarda seyrüsefer edecekleri muhterem halka ılan olunur. 
No. 343 Katar 

lsta9yonlar 

Alsancak 
Kemer 
Kızılçullu 

Gaziemir 
Cumnovası 

Cumaovası 

Gaziemir 
Kızılçullu 

Kemer 
AL"nncak 

Al sancak 
Kemer 
Kızılçullu 

Gaziemir 
Cuma ovası 

Cumanvas1 
Gaziemir 
Kızıl çullu 
Kcm~r 

Alsancak 

Alsancak 
Kemer 
Kızılçullu 

Gaziemir 
Cumaovası 

Cuma ovası 
Gaziemir 
Kızılçullu 

Kemer 
Alsancak 

Varma Durma Kalkma 

S. D D S. D 

6,30 

6.3u 1 6.36 

6.43 1 6.44 

6.53 1 6.54 

7. 3 ........... 

:No. 34J Katar 

7.15 

7.23 1 7.24 

7.3:3 2 7.35 

7.41 1 7.42 

7.47 
No. 345 Katur 

9.35 

9.40 1 9.41 

9.48 1 9.49 

9.58 2 10.00 

10.09 
No. 346 Katar 

10.38 
10.48 
10.55 
11.02 

14.20 
14.29 
14.39 
14.49 

15.08 
15.18 
1 :l.27 
15.33 

ıo.no 

1 10.39 
1 10.49 
2 10.57 

No. 347 Katar 

14.15 
2 14.22 
1 14.::lO 

1 14.40 

No. 348 Katar 

1 
3 
1 

15.00 
15.09 
15.21 
15.28 

• • 

. , 

/zmir Defterdarlığrnda 
Bucada berbPr Ali Itiımnın köyler sc•r\.;Eine olun kazanç >ergi~i borcu 

i~in mum:ıileyhin tnhb tasarrufunda l1ulu1rnn nt'C' nın yıkık kemer me\•
kiinde 4 dönüm miktarında \"e r,o lira kl'··r t. d v ha wrı :Je bal pazarı nl(!\'

ldinde bir dönüm ve 30 lira kıymetindeki ~ ·: 'n11 f"·n b ~te bir hisS''~İ t:ıh
. "li emval kaNınu hükümleri claire<1inde 1ıa•'ı7. c diler k Vilayet idare Jıe
~ eli kararile 21 gün miıdrletle müzayedeye ı;ı'l<r-rılmıştır. 

Talip olanların 29 Mart f.>40 Cuma günli .saat 1 ;j te Vilayet idare heyt?-

tinc nıiıracaatım·ı !lt.n olunur. 1!!. 19. 26 (833) 

/zmi; Defterdarlfğından: 
lbrahimin Karşıyaka Şubesine milli emlak satı~ bedeli borcundan dolayı 

tahsili emval kanunu hüklimlerine ~eYf:lcan l ::wh: edilen Karşıyaka Alay
bey mahnllesinin Müşteri sokağında t; eski 8 ~eni sayı ve 800 lira kıy
metindeki evi Vilayet idııre re:·eti harerile 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıf}tır. Talip olanların 20 Mart 0 40 C'umıı günü saa t 15 Vilav~t 
idare heyetine nniraca:ıtları ilfın olunur. l 2. 19. 26 (832) 

M<.kine Tamir hanesi 
Işi gününde tes'iın etmeği prensip edinen 

nunla iftihar eden bir müessesed~r 
ve bu· 

' 

Kestane paznn demirciler 67 • 69 
·mlOliil!-.ı~~~~Eim3~~~ı 

l za 
Jzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güze!, ı;ağlam olarak ve ıan'at icaplarına 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus. şır!tli ve vıdalı def ter ·ıc dosyalan 
an..:cak mücellit hLl RJZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sioaris Ü"'erine Jül· albümler yapılır. 
Mürsses nin iarı a~:lamlık, güzellik ve sürattır. 

Ist 
den: 

b 
. . 
ıma.1 re s 

• v. 

g n-

Ahırkapı nç1ğın a batık ?lf· rirnl~ .. ·no vapuru nnkazmın ihracı sureti 
ile limanın tenıizlett ilme · kn'1nh z rf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Bu işin lnhmin bele i ll7,n01) rra \ )UZdt) el buçuk mU\ai<kat temi
mttı 1312 lira 50 kuı ust ır. ihal 30 mart 1940 cumartesi giinü saat 12,30 
du istunbuıu ı Gnlatu mın uka liman r<'"sliğ: binasında müteşekkil komis
vonda ynpılacnktır. i te !ilerin teminat makbuzu veya banka mektupları 
ile ,.e mali ve ticari v ·a k. mutt berelt•ri ve bu işlerde ehliyetleri olduğuna 
dair münuknlfıt \ekli eti d n ak hırı ehliyt ve:sikalan ile birlikte teklif 
mektuplarım mezkur günd ek ltmeııin açı! na natından bir snat en·cli
ne kadar komisyona C\ Ji t>tm eri \ şartnameyi almak istiyenl rin her 
gün id re şul.ıesine mur. caatları ilan olunur. 15 20 26 w 

Kemalpaşa belediyesinderı 
1 - Kemalpaşa h.ıkum •t' b"na:;ı kar 1-.ıı11!Jki parkta yapılacak gazi-

111) bina:;ı uçı' .ıu il tın ( ~ ıh..'.lrılnuşlır. 
2 - Keşif bE.deli 1093 ,·ı 7 1 ur1 1~ m ıvakk, t ten :ııat 308 ı:ra<lır . 
3 - Ke if kroki ',... "art na ıe' •ı Krmalp·ı!'la belediye muha,;eb€. inrle 

görüleb:lir. 
4 - T~liplerin bu 1'; "bi 'mı atı muYaffakın+ıe ) npmış olduguna c.uıir 

'esika ihraz etn ~leı i lazımdır. 
5 - Eksiltmeye i tirak İÇİP 2490 sn~ lı kanununda yazılı vc>saiki ha

mil olarak ilıalc guniı ıl.ın 8-1-940 ant 15 de belediye encümeni-
11e müracaa laı·ı ilfın ol ınm 22 ~6 30 3 980 

Aydın Nafıa mÜ' ürlüğünden: 
İdaremizin 90 lira a) lık ücretli bas mnkini!'ltliği münlıaldir. Taliple-

rin evrakı müsbiteleı · ile • T: f1< 'a mt racaatları. 
26 27 2~ 29 30 aı 2 ıo22 

Not · - · Butfln bu vapurlar Triyes. IIAİFA gaid 
Beyrut, Halfa, Tel Aviv, port te veyil Cenovacla şimaıt ve cenubt 

Arn~rik:ı limar.larına harekı>t f>den 
haha anonim seyrisefain şırketjnin 
ve Ar erika ve Hinrlistana hareket 
eden J.I.OYD TRİYESTİNO anonim 
rı.eyrisef aıP şirketi vapurlann& tesa

ve lskenderiye için. . ,0r. 
Atid vapuru 28 Martta beklenı} 

-=*=- .... 
Vapurların fıim ve taribltrl 

11 

landa hiç bir taahbıld alınl!l• .. 
TELEFON ı 2007 - 2008 düf ederler. 

NEERLANDA!SE ROY ALE KU)I -
PAr."YASI k"'I' Ulivier 11e •üre u · 

Mars vapuru 23-3-940 tarihinde Y 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda LİMİTED 
limanlarına harek€, edecektir. VAPUR ACENTASI 

Achilles vapuru 10-4..-940 tarihinde Attürk caddesi Rees bin••• 

beklenmekte olup Anvers ve Hoilandn Tel. 2443 içİ' 
limanlarına hareket edecektir. Londra ve Liverpol hatlar• .,r· 
SERVİCE :\1AR1T1ME ROU:MAİN Piyaanın ihtiyacına göre 

11
•P 

Suceava vapuru 6-4-940 tarihinde larımız sefer yapacaklardır· 
gelerek Malta l\farsilya ve Cenova Ji. ~ 
mantarına hareket edecektir. • N o T: Akhisar icra memurluğund•"~rJ 

Ahvali hazıra dolayıslyle navlun Mehmed Çimene ezgayri mıaf;ııi 
ve hareket tarihlerinin kat'i olmadı- 280 liraya borçlu salih karısı ğlfı. 
ğını \'e bunlann hiç bir ihbara lüzum nenin mutasarrıf olduğu kırb

9 

dJfll 
olmaksızın değişebilir olduğunu ve mevkiinde kain 4595 l\I. 1\1. msll qıJrt' 
mesuHyet terettüp etmiyeceğini mun çekirdeksiz bağı açık artırma _.,940 
terem yükleyicilerin kayıd ve ipret tiyle satılacaktır. İhalesi 2

5
• d'r 

etmeleri rica olunur. perşembe günü saat 11 de icrll ,)'fı 
Daha fazla tafsilit için l;umr-.ııP!· resinde y pılacaktır. O gün bU: rı5 

yet caddesinde FRATELLl EPERCO menkule konan kıymetin yilZ.1 ece!C· 
v,q,pur acente8ine rr.Uracaat edilmesi. işini bulduğu takdil·de ihale edı; 1oıı 

TELEFON: 2004 - 2005 tir. Bulmadığı halde artırma 1~.9~0 
. . . . . - uzatılarak 2 inci artırma ıode ~~t 

lzmır aalıye ıkıncı hukuk hakim- cuma günii saat 11 de ayni yer c,•· 
fiğinden: kaça cık arsa kafi ihalesi yarılll 

İzmircle Eşref paşada 512 inci sJ- tır. ' ~ pil' 
kak 7 :No. lu eYde oturan Mehmecl kı- IInrcı dellaliyesi alana ait ~ştı; itti' 
Zl İkbal Ö?crkul t::ıı afından koca ı şindir. Taliplerin müzayedeye r .. 
Halil oğlu Süleyman Sabri al('Yhıne rakleı i için "üz de 7 5 peY al<çıa91 1 ~-• ·' , • ):{ıl 

açılan bo"1anma .dayasmın icra kılı- tırmaları şarttır. Bu gayri rııeilttıtlıı"' 
nan muhakemesı sonunda: ?il edeni zerinde bir hak iddia~ında bll e.OO 
~· nun 184 \:e ı_~8 .. ve 1~2 \'C H>O ilı- lann vesaikleriyle birlikte :o }l;ıııe 
cı madclelerı hukumlerıne te\'fiknn için icraya müracaatları akili 
~kb~I ile Süleyman Sabrinin yekrli - pnylnşmadan hariç bırakılacıctı:· sr 
germden bo. anmalarına ve kabahat- hteklilerin muayyen günıerd ı~2~ 
li o.la_n Sül<!ynıan Sabrinin hükiim tırmaya i~tiraklcri ilan olunur· 
tarıhınden itiburen bir sene müddet- ----------
le evlenememesine ve ma:ıarifi muha
keme olan 1382 kuruşun dahi Siilev
man Sabriye yükletilmesine temyi

0

zi 
kabil olmak üzeı e 19-3-1940 tari -
hinde karar verildiği ve usulen tan
zim kılınan hüküm gıyap ihbarna
mesinin müddeialeyhin ikametgahı
nın meçhuliyetine binaen tebliğ ma
kamına kaim nlmak ··z.ere mahke:me 
divanhane~ine talik kılmclığı ilan o

İzmir belediyesinden: ıır-~· 
19 uncu atlanın 144 metre 

11
: 1 1" tı •• •..ı 

baındaki 11 sa vılı arsanın sil ,.111"' 
zı işleri miidür.lüğündeki ~srtfl ııŞt11f• 
veçhile açık artırma"·a konulfll 01ıı9 

J rrll ~ 
Muhammen bedeli ıoos 1 

0 ~-~ 
ihalesi 10-4-940 çarşamba gt.l:lir' 

1
• 

1 r, dadır. İştirak edec.ekler 1 1' ııııı~. 
teminatı iş bankasına yatıre.rıı 1tl· 

11 

buzu ile encümene gelirler. 
lunur. 26 :n r> 9 , 

i ZMİ R 
PAMUK MENSUCAT 

------
-
- Türk Anonim Sir 1?eti 
= Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. i1' 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Deği.nnen, Ge1 
ve Leylak markniarını havi her nevi Kahot Bezi imal eyler11e1'tcı i 
olup malları Avrup:mm ayni tip memıucatına faiktir. 1 

= Telefon No> 2211 ve 3067 ~ = Telgraf adresi: Bavralc ~zmir ,,J 
~ tt" 

müdürlilgtJı• Mersinli ı·idanlığı 
den: ııJ" 
1 - Ficl nlık ihtiyacı için i :·f.-; Jirn be:dr': m:.ıhammenli ıo ~~· , 

rm da 300 metre boru :t\ık 'C.hiltmc. ımretıle ınULayaa edı.ecel<·tıı tde> 
2 - ı·:ı,sacmP 2S-3-!J40 JH r"ı lub g;inu saı.c ın.~O da fid:ııı!ı1' ~· 

kül edecek knmıı:.\ <,nda huztırunda ·npılaı;akt ır. ı- tıJ! ı 
:~ - Tuliplc>r ın., ~irn muvakkat tı•n:im.t ınııi sandığına yaurıı:;.' (S/ 

buzıınmı komi yona ıf,rm•.• ılt ... kl~ri : .. n «'lııııur. 1:.:. ıı. :!:!· ,..'J 

Kuşaaası be'e iyesind n· $~1~ • · sıl~I 'ıf 
Bir çatı altında (ı]nuık ıiz< rt.> 6 kasap ve 6 sebze dükkfııll 111~ı;tıır· 'r-V. 

e' iltmC'~ e l, 1nıılmuştur. ı:u isir kP if bedeli s "'52 lirn 86 :kıırtı~ 1r t\1J 
1 

nıkkat teminat :ıhçe"1! ::.50 lirııdıı. Hu işe ~ı:t ,nrtnııme plan ve ~
11

ııfl ·;. 

belediye muhr.scbe:;indcdir Parasız :ılmabilir. İhale 10 ı11,j.11ıiP1t iti' 
Çarımmba günü belediye encümeni huzurunda yapılacaktır· 111rı lj 
2 rno sa~ ılı kanunun 2 inci madrlrsi rleki 'esa k: hnmıl bulul1

11111 

dı· ~2 21 26 28 


