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Şarki Avrupa'da Cumhuriyetin eseri 
liitler'le Stalin daha faal bir rol oynamak istiyorlar 

Balkan devletleri müşterek 
bir cephe kurmalıdırlar 

Ebedi Şefin emeli ile Milli Şefin 
iradesi tahakkuk etti 

"Cellad gölü Sağlık ovası, Cellad istasyonu, Sağlık 
istasyonu oldu.,, Vekil, veciz bir nutuk irad etti 

~ibentrop'un bütün gayretle~ine rağmen, Stalin Ber
lın'e gitmek istemiyor. Hitleri IV.loskovaya çağırıyor 

8
• Itonıa, 27 (A.A.) - Times gazete- Tidende gazetesi Molotofun yarın Ber-

i 
1 başnıaka,esinde Almanyanın "Balkan !ini ziyı.ret edeceğini zannetmektedir. 
ar Ve bilhassa Romanya üzerinde ıs- Bu gazeteye göre, Balkanların vaziye-
rarıa iktısadi t~zyik icra ettiğini yaz- ti ,görüşmelerin başlıca mevzuunu teş. 
llıaktadır. Bu gazete Rumenlerin Al - kil edecektir. Ayni zamanda Berlin 
~an hiddetini celbe;memeğe çalışmak hükumeti Avrupanın cenubu şarkisin-
h~ beraber Almanvaya iktısadi bir in· de sıkı bir teşriki mesai temini için 
/'ar Vernıek niy~tlnde olmadıklarını Berlin - Roma ve Berlin - "Moskova 
· azıııakta ve ''akında bir Rumen iktı- mihverleri arasında bir yakınlık h -Sact· o 

-

ee-~ heyetinin Londrayı ziyaret ede- sule gctirmeğe çalışmaktadır. 
de'lıne dair verilen hn 'ıeri de bu şekil· Balkanlar hakkında iyi haber alan _:,agdı. veırıı teaı "" • .,...,Ken, ıoı tıa teaıaa 
fiiJe~~fsir eylemektedir. Rumen mah· mah~illerde hasıl olan. kan~ata göre, Nafıa Vekilim"z general Ali Fuadl _ __ _ ~ 
Ril' •tde hasıl olan kanaata göre, İn- Berlın. Rom nya statüsunun. muh:ı • Cebesoy, devlet tarafından üçbuçuk 
ıııJ':ler. RunıenUıre ihraç maddelerine fazası için Sovyetlerden temınat al - milyon lira sarfiyle vücuda getirilen 
tak ~hı! ecnebi dövizi temin ettikleri mağı ümit etmektedir. Fakat Ruslar küçük menderes mecrasının ıslahı ve 
eııııdırde Romaınyanın vaziyeti daha ş'mdiye kadar bu teminatı vermekten Ccllıld gölünün kurutulması muaz -

lr~t~la?ak:ır. imtina etmişlerdir. zam tesisatı, el ün Tirenin Akko-
rant:.;e:ın Alman, İtalyan, Rus ga - Londra, 27 (A.A.) - Kopenhagdan yunlu mevkiindeki regü!Atorda aç -
d· · · ıle Balkanlarda sulhu temin e- Da ·ıy Telgraf gazetesine bildiriliyor: mı•tır. Saat 14 de M-.bmudlar koyü-
<Ceğ· • 

ed•ı ıne dair Berlin tarafından işaa Üç haftadanberi Von Ribbentrop nün çok münbit, ovasında cıvar 
Ve~ıen _haberler Rumenlerde pek kuv- B Molotof l'olonyada yeni Alman - Rus hududun- köylerden büyük bir kalabalık top -
lit 

1 hır intiba bırakmamıştır. Bu tek- da bir Stalin - Hitler millılkatı tertip lanmıştı. 
nj e~asen lta!yada büyük bir memnu· ve müttefik hükumetleri. bu ihtimali etmeğe uğraşmaktadır. Nafıa Vekilimiz; otomobille Tire
VeY;t Uyandırmamıştır. Balkanlarda n~zarı_ itibar~ almağa davet ey.l~mekte- Stali~!~ b~ pr~jeyi kati bir s_ur~ı:e den Akkoyunlu mevkii~e geldi ve 
dar una havzasında bir dereceye ka - dır. Tımes şoyle )·azmak tadır. reddettıgı emın hır membadan bıldırıl- halk tarafından süreklı alkışlarla 
Alııırakibi olan İtalya, bu mıntakaların .Son hadiselerden sonra müttefik- mektedir. Diplomasi yolu ile Berline karşılandı. Vekilimiz, uğurlu eliyle 
~ltı anyanın veya Rusyanın nufuzu !er ilk fırsatta gerek iktl'adi gerekse gönderilen bu husustaki Sovyet ceva- muazzam tesisatı açarken veciz bir 
~anna ııirınesini istememektedir. Rus- siyasi sahada teşebbüse geçmedikleri hında Stalinin Hitleri Moskovada gör- ntuk iradetti ve zaman zaman alkış
lediı~. Basarabyayı eline geçirmek is- takdirde onların hu ataletini hiç bir mekle bahtiyar olacağı, fakat Alman landı. 
llaı:•nden şüphe edilemez. Bu itibarla şey mazur gösteremez. En ziyade teh- devlet reisine Berlin ile Moskova ara- Regülatörün, küçük menderes kö!> 
ıııaa anlarda sulhun zaman altına alın- likeye maruz olan Balkan devletlerinin sında yarı yolda mülaki olmak imkanı rüsü üzerinde irili, ufaklı Türk bay
'elttı· Itusyanın bu ihtirasını tehir ede- tecavüze karşı müşterek bir cephe göremediği bildirilmiştir. rakları dalgalanıyordu. Tire bando -

'l'~r. kurmakta menfaa< ları vardır. Tecavüz Roma, 27 (Radyo) - Kont Ciane>- muzikası da merasim yerinde idi. 
cen ':es, H:itler ile Stalinin Avrupanın iktısadi bir tazyık Yeya bu devletlerin nun naşiri efkarı olan Telgraf gazete- Burad~ki merasimde, Vekilimizi Vekil, nutkunu irad ·diyor 
~ş~k~ Şarki.sinde daha faal bir şekilde aleyhine _olarak nufuz _mınt_akaları '.h- si, Sovyetler bi~liği h~riciy~. k_omiseri Tirede karşılamış ol~~ ~ali ~· Etem alay. ko_mu:anı, Tire .belediye .r~is~ :e 
lhti nıesaı etmek üzere anlaşmaları dası şeklınde ol"a dahı vazıyet aynı - Molotofun, Berlıne gıdecegını ve bu Aykut, parti müfettışımız ıstanbul şehrın ıler1 gelenlerı ve Vekılımızın 

llıa}i nıevcud olduğunu yazmakta dir. seyahatin, gelecek perşembe günü ol- mebusu B. Galip Bahtiyar Göker, tetkiklerinde kendilerine refakat e -

• 

ta bir lıakıı .• 
den Sivas mebusu, müteahhid Bay 
Abdurrahman Naci Demirağ, Vekil -
!et su işleri umum müdürü B. Salli • 
heddin Büke, hususi kalem müdi\rll, 
Aydın su i leri dairesi müdürü Bay 
Memduh, turistik yollar müdürü B. 
Emin ve vilayet nafıa müdürü ile Ti
re kaym~kamı, belediye. reisi ve şeh
rin ileri gelenleri ve devlet demiryol
ları sekizinci işletme müdürü bulun
mı.~lardır. BP.)"ındır, Ödemiş ve Tor
balıdan da heyetler gelmişti. 
Merasim~ bando muzikanın çaldıifı 

istiklaı mHşiyle ba~!anmıştır. 1ı!üte

akiben Tire belediye reisi Bay Ali 
bir nutuk söylemiş, küçük menderes 
mıntakası halkı namına ~ilkraıılarını 

anlatmıştır. Müteakiben regülatö ~ 
rüıı önünde Nafıa Vekilimiz, şu ve
ciz. nutku ira !eylemiştir. 

NUTUK: 
-Aziz yurddaşlarım , 
Eskidenberi küçük menderes hav

zasında yaşamış ve parlak bir mede. 
niyet nüvesi kurmuş olanların bugUn 

- Devamı 4 üncü sahifede -
'----- Kopenhag, 27 (A.A.) - National - Devamı 5 inci oahifede -

41~lınan - Romen 
Pol Regno \ ÇiRKiN BiR TECAVÜZ HADiSESi 

Türk havac ları Roma ve Brüksel sefir
/erini Paris' e davet etti b~Zakereleri 3 günlük 

ll' t 1. eva'<-kuftan sonra • ç k Paris, 27 (Radyo) - Fransız harp 
tekra b ı d Mareşalımız F evzı a mak, gençle- kabinesi bu sabah ikinci içtimaını yap 

Bu r aş a ı • • • mış, iki saat kadar müzakerede bulun-
denlıeri kreş, 27 (Radyo) - Üç gün- rımıze veciz bir hı ta bede bulundu ar muştur. Başvekil Pol Reyno, bazı Fran 

Bir muallim, bir mual
lime yaralandı 

lııU2~k durnıuş olan Alman - Romen sız sefirlerini davet ederek görüşmek 
lır, ereieri, bugün tekrar başlamış- , - için karar almıştır. İlk olarak Roma Vak'a kahramanları Bn. Sabahati 
r_.\Iınan nt" iŞARETLER ve Brüksel sefirleri Parise davet edil-
ıcıl'e n uşaviri Kludiyos, bugün h:ı - - -·--·-·-- ·miştir. Diğer sefirler de zamanı gelin- götürmek istemişler, yakalandılar 

tur. azu·ı Gafenko ile konuşmuş- P · d t d"l k 
~tuzak 1 B alJrağa saqgı ;:ce~:~~ir. ave e ı ece ve rapor ve- Kemer istasyonu üzerinde, Kançe~ -< Burada işiniz ne, biz jandar-

fe ın erelerde sureti tediye ve tari- 11 me mevkiinde bir tecavüz hıldisesi ol- mayız. Sizi karakola götüreceğiz. 
eaeıeıeri konuşulmuştur. Bu satırları bize yazdırtan; Ber- muş, neticede iki muallim yaralan - Diyerek tehdide girişmişlerdir. B. 

-----==Ilı=---

!(; Edirne 
lll'fuluşunun gıldönü-

t:d· 111.ü kutlandı 
ll 'l"Jıe 2 

aikan h 7 (Hususi) - Edirnenin 
btıınu ın· arbinde kurtuluşunun yıldö 
~evind Unasebetiyle dün Edirne Hal
bıJ,,_ e ve kar iç· d b" ihtif ı 

·«ıştır ın e ır a ya- Maraıahmız Fevzi Çakmak 
,, ı tikıt.i . -
Q:Ylen arşı lle törene başlanmı• Ankara, 27 (A.A.) - Genel kurmay 
~· en "I' 1n ruhı nutuklarda azi?. şehidlerinıi başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bugün 

aı-ı taziz edilnıiştir. saat dokuzda ilk devresini bitiren 
- =n Türkkuşu gedikli hazırlama yuvası A. / d k gençlerinin orduya iltihaklarının yak-m ar !aşmış olması münasebetiyle Türk ha-

/.;ige/ /im d va kurumunu şereflendirmişlerdir. 
lıı l:.ııııa, 27 anın a Planör meydanında her tip planör-

! Üdd~t e <Radyo) - Bundan bir Ier üzerindeki calışmaları ve paraşüt! 
ıı1n vveı • ı 1 iz ha • orveç sularında bir atlama!arını, Etimesud meydanında 
~811 aıı (A.~~ genıisi tarafından yara- gedikli talebelerin uçuşlarını, inşaatı 
1: 1nuru, lıu nıark) adındaki Almanı bitmek üzere olan büyUk hangarla p!A-

at etııı.; ~~n Kiye! limanına muya. nör atölyesini ve tamirden geçen tay-
. -Devamı 3 ncU .,.ı.;ı~..ı -

gamanın Poyraçık köyünde vuku bu- Mussolini mıştır. Kemal Özgenç, bu adamların iyi bir 
lan bir düğünün teferruatı üzerinde Evvelki gün öğleden sonra Kız li- fikir ve niyetle gelmediklerini an • 
aldığımız şayanı hayret malümattır. Bazı kumandanları sesi muallimlerinden Bn. Salıaha< lıyarak cevap vermiştir. Bunun üze. 
Düğün esnasında sağdıç bayrağı kal- kabul etmiş Kutay ve Manisa orta okulu öğret- rine mütecavizler asıl maksadlarını 
dırmış, davulun önüne geçmiş. İçki- menlerinden B. Kemal Özgenç ge - ortaya atmış, Bn. Sabahat Kutayı a-
li kafalarla bir aralık bahşiş ve he- :!torna, 27 (Radyo) - Mussolini, zinmek üzere kıra çıkmışlardır. !arak götürmek istemişlerdir. Bit
diye itişmeleri olmuş. Bayrak çamur- bugün kolordu kumandanlarından Bir kayanın dibinde oturarak ko. tabi B. Kemal Özgenç de mukave . 
!ara düşmüş, nihayet bayrak alın- bazılarını kabul etmiş ve askeri hu- nuştukları sırada iki meçhul şahıs met göstermiştir. Neticede iki suçlu 
mış, düğün sahibinin kapısına dikil· su sat hakkında raporlar almıştır. yanlarına gelmiş; - Devamı 4 üncü aahifede -
miş: 

Evet, bu ma!Omat karşısında yal
nız hayret duymadık, a•abileştik ve 
utandık da .. Düğünlerde sarhoş ka
falar üstünde bayrağın işi nedir? 
Bayrak, rastgele bir evin kapısına a· 
sılır mı? Bayrağı için bol bol kan 
dökmüş olan bir millet, bu saygısız
lığa, bu düşüncesizliğe nasıl taham-

Rusyanın Paris sefiri 
Fransa nezd:nde 

kumetince 
itimadı selbettiğinden, 

kendisine gol verildi 
h .. u-

ill eder. Biz, milli haysiyet ve şerefi Londra, 27 (A.A) - Sovyetler bir te ve bu hususb Sovyet radyosunun 
mizi, bayrakta buluyoruz. Bu bayra- liğinin Paris sefiri Suric Moskova hü verdiği haber neşredilmektedir. 
ğı düğün ve sarhoş eğlencelerinde ta- kümetince geri çağırılmıştır. Daily Heral<l diyor ki: 
şımamalıdır. Kaymakamlar, nahiye Londra, 27 (A.A) - Sovyetleriıı Fransa, Rus elçisinin Pariste ika-
müdUrleri, köy teşekkülleri ve idare- Paris büyilk elçisi Suriçin geri alındı- metine itiraz etmiş, Stalin buna bi
leri buna mutlaka mani olmalıdır • ,iı bu sabahki gazetelerin ilk sayfalıı- naen sefirini geri almıştır. 
lar. ** rında buyuk harflerlı bil dir!lmık • Dail.v Ekıpre1 yazıyor : 

Fransız hükümeti, Stalinin büyUk 
elçisi tarafından maharetsiz bir su
rette çekilen telgrafı tevkif ettikten 
sonra sansasyönel bir karar vermiş 
bulunuyor. Sovyet elçisinin geri alın
ması talebini Moskova protesto et. 

- Devamı il inci oahifede -



-::::- ...... ..._ - -

o bu ı .. ı an 
kıgn~etli o 

.., 

mozaik:rı de çok 
aş m ~fır 

{ANADOLU) 

• 
ası ı ş 

Ingi iz mühendis er 
tı ar ve Kastamo 

tetkikler yap
iyc gittiler 

28 Mart 1940 Perşembe 

l~ADY Ql 
t...u_günkü program 

12,30 program ,.e memleket saat a
yan, 12135 AJANS ve )1etcoroloji ha· 

Turistik yollar berlerj, 12,60 MÜZİK: Divan ve koş-
• •• •• malar; Okuyan: 1\Iustnfa Çağlar., Ça· 

Bır koylu ye yapılan za- lnnlar: Ce\'det Çağla, Kemal N'. sey-

rarlar şirketce Ödenecek hun. Jfasan Gür, Fahri Kopuz; 13.15 

l\IÜZİK: Halk tiirküleri ve ovun ha· 
Güzelyalı _ 1ncirnltı - Ilıcalar tu- ,,,11 Ad 1 A · s · Re"'~P 

• • • • u arı, ana ı zız ve "ıırı ""' ' 
rıstık yolunun ınşa5111a devam edıl - 18 30114 00 l\tÜZlK. K . k raın 

k · J k · h · • , J • arı~ı prog 
mc tedıkr. hı ·~s~~ ınşka~lı ~7ı~an (Pi.) 18,00 Program ,.e .nemleket snat 
sonuna ııd::ır bıtınlece ·tır. 'oıun .. , 18 0- "IÜZlI~. R d . • caz 
. . )t k 'l ~ t' . . Jt U U.} aı l, ı i.> .ı.t " \..' a .} O Ve 
~ncıra tı· <lı~~ı,. vlı ar~ ~kn ıncc.lıra ıbu a orkestrası. 18,40 KONUŞMA, 18,66 
ınşa et ır ıg1 .}O un .u a ın an aş· S ·bet. t 1910 ,,.1 1 k t ·a-
l kt d B 1 ·· · <l k b eı s .::;aa , , ., em c et san t.ı) 

Zira•ıt Vekaletınin go lerdiği 1U - dir, hem de jOt kullanacaktır. Mü - am.a . a ı~. u yo uıı uz.erııı e 'i n- n, AJANS v<ı meteoroloji haberleri. 
:zum uz erin l{ural.ıük demir ve çelik hendis Tay lor lzmirde jüt ziraatının ~ı. 16~1.~1l~k t mu~;kelele:•. tama;~~n- 19,30 MÜZİK: Yeni şarkılar, Halk til r 
i'ubrlkalımnı iııı.ıa ellen İngiliz Bi·as· · k' ıgı ıçın e on c me ışıne pe "a - k"l · 1. k h 1 ç ı Jıır· 

"' ııı ışafı için alınacak tedbirleri de kıtıda başlanacaktu· u erı ,.e zey.ue ava arı, a nn : 
aPrt mili! ·e P:;i miiherıdi, .. JerindPn tesl.ıit eylemiştir. Yol temmuz ayında l.ıitirilecek ve Hakkı Derman, Hasan Gilr, Şerif tçlı, 
M,ı:. john Tın lor G ily şehrimize gPI- beledı·~·ece bu lınttn hustısi otobil Ier IIamcli Tokay. Okııvnnlar: Safi~·e To-0 vakte kadar jilt ihtiyacı Hindis - J .. J " 

m ş 't' jüt ziranti hakkında uzun u- işletilecektir. kny, Sadi Hoşse , Mahmud Karındıı.ş . 
zndıyıı tetkikat J npmışlnrdır. tandan temin edilecektir. 1stihsalfit, Gr l, 1 1 . Jt , 1 r· ıı 20,15 KONUŞ~IA (sıhhat saati), 20,3f 

Brn--... ert mile :;e t! inm mühcnch-· ihtiyaca tekabül edince fabrikanın h dıze .) a ,~ · . 1kıcı1ra ,ı ·
1
' 0 u g ıze~g.ı. l\IÜZlK: Fasıl he\·eti, 21.00 1\I[tzfl{~ 

i Tireye gider k Kendir ziraatını da randımanı bir kaç misline çıkacak - ın a 'e 1 enı a e ) 0 unun a) rım y ,, . · çı . 
. noktasında bir köylilye aid tarlada ~a\ ,ll ıle çoban ve kır hınn1aıı, 

tetkik eylemiş ve şehrimize dönmil~ - tu. • 1 1 ki h f., , . 'klan: Aziz Akbaş, 21.11!> MÜZİK: Red-
tilr. İngtlizler fabrikayı valnız yurdun Yan ış ı a a rı} at ) apan turıstı . Al· 

Haber aldıg·ınııza O'öre Bracıscl't çuval ihtiy~cı nokta ·ından deg-··1 ay- yollar ameleleri bu köylünün bakla· ro caz orkestra:ı (Ş~f: H. Ferıd .. 
• .. ::; 

1 
' 1 Ak il ı . 300 r nar), 1 - A. Vıvaldı : Concerto Gr os 

mü ese~· hükOmetin tensiblvle jch- nJ zamanda ihraç bakımından da arını sa m şer \:e ıra zarara . .. t 
1 • - t l d R · · · 1 . k t' so, N o. 3, sol mınor, 2 - V. A. Mozıır 

rimizde bir çuval fabrikası inşa et· m~talen ettikleri için fabrikanın Jz. ~gr:ö~;~ artır. . eJıt Jener\t~ır e 1 Senfoni, mi bemol majör, 8 _ L. v an 
mek ta avvurundadır Mr J'ohn Tay- mırde yapılma'-ını daha muvafık u ~ uye azmına verece ır. o5 

• • _ • .. • ~ 11 Beethoven : Egmont Uvertürü, 22, 
lor fabr~k~nın kuru~aaagı yer uzerın- bulmuşlardır. . MÜZİK : lfelodiler (Pi.), 22,15 ){ern· 
de şchrımızdekj alakadarlardnn ba· .Ir. Taylor yarın ~astamonlye gı- Bizimle iş yapmak leket saat ayan, AJAXS haberleri, 

A klepyon ikinci d vre İ§ bntında zı malOmat almı,~ır. . decek, orada da tetkıkat yapacak - • f 1 ziraat, esham - tnhvilAt kambiyo - nu 
On gOndenlX>ı i B~ m da A kilep k n a\ '·' e e !inde ynpılnn son- Fabrika çuvnl ımnlındc hem ken- tır. IS ıyen er k t b (f' ) '., r·ozt:K: Pireden bir firma deri vün ve kim. u orııassı ıynt • 2 .. ,30 l\ u 

~ n h rı b kıriı d ki re t r n i 1 • 'd k me t l rl \ pılmı do en 1v cazband (Pl ) 23 2·12s "O yarı~ 

B O R S A L A R 
ye'Wi m:ı:ddeler ::.atın almak istediğini, · • 0 ,ö 

ini \ ~ ni b l n t ı hi m c k pı e ı[( ntmd dort renkli mo - Brükselde bir firma yapağı ve işlen· program ve kapanış. 
tc k'k için B rgamada bulunan hri z ik me~ dana çıkarılmıstır. Kapu cşi- memiş koyun ve keçi deri ı almak iu- 11====-----• 
mız mllzeler müdür ı B. Se!Uh din ~i önünde y •nn büyük mermer direğe 
Kantar şehrimize dö müştür. B. Se· ve d'ğ r parçnlara bakılınca bu nhnda O Z O Mı p B tediğini, Atinada bir firma ihracat G •• k• lekeler 
laheddin Kantar, tetkikleri hakkında mühim bir binanın mevcudiyeti anla· 586 Alyoti Bi. 10 50 14 26 ara OrS3Sl tüccarlarımızla tanışmak iste diğini UDeşte 1 

294 E f b k 11 16 C odaya blJdirmiştir. 
muıomat j tiyen bir mııhaıririmtze şu 11maktadır. şimdiye kadnr yapılan sna an · 

14 50 
umhuriyet merksz ban- -*k-- Ve şimal fecrinin 

beyanatta bulunmuştur: hafriyatta bu rnalOm clegildi. Bu saha, 130 Reşat Leblbici 12 75 k ki• • k / -
- AskiJepyonda şimd'ye kad r 80 etrafındaki evlerin nltına doğru de· 77 ıı. Hafız Cemal 15 25 15 25 ası ırıng ur arı Halkevinde konferans zararları 

k !on verlerine dikilmiı:ıtir. Bunların vam etmektedir. Eser: tnmnm<ın me"- 66 A. R. Üzümcü 8 75 8 75 ~ter!!rıden gayrisi Türk lirası mu. A 
" 11 " t 1".abilirid'r Bugün Halkevi salonlarında saat . Lond:·a'. 77 (Radyo) - Röyter · 

on y d'ıi kaid 'eri ve başlıklanyle tn· dana çıkarmak için burada kazı yapıl- 46 tiklfı.l şirketi 13 5o 18 [)O · ı ' 13 de Döçent Bay Nih at Erim tara- 3ansı bıldırıyor: .. 
mamdır. On dordü h.•on, üçü korent ma ı Jilzım gelmektedir. Keufivet ve· 41 Hilmi Uyar 12 60 13 5o Sterlı'n Şı'mal fe · 'n s b ld • ....,ıkJlll 

J J 524 520 fından (TUrkiyenin dünya sulhilnlln crını e ep 0 ugu ... 1 .. başlıklıdır. Bunlard 01ı on u"ç krılon \.• 0 • kalete ar~dilrnic:ı.tir. 40 P. Klark 15 75 16 
141 

tıs fıı·tınnsı mühim Z" rl seı."p 0 
... 11 Dolar 140 idamesindckf hizmeti) mevzulu kıv- .. ra ara IJ"' .. 

rım ve kırık ola •• k dikilmiştir. Bu ko- Bu "lozaikin, mililddnn so ra ikinci 16 Hilmi Selvili 13 SO 13 50 Belga 4 .500 4_556 metli bir konferansı vardır. Bu ko;1• muştur. Radyo servis'nin knblo .ser 
!onlar için me,·cud kırk kııidedcn bir asrın sonuna ve üçüncü asrın başlan· lO Y. E. Bencilya 15 15 F. B. feranstan halkımızın istifade etmele- visleri bozulmuştur. Astronom rn1st~~ 
kı mı tamir edilmiş, bir kısmı da ye- gıcınn ait olduğu zannındayım. F F 83.75 33.98 rlni tavsiye ederiz. Con, fırtınanın rasadhanede biı' dıır 
niden yapılmıştır. Yirmi kaidenin, BütUn bu $Öylediklerim Bergama 1244 P~ze;as halinde hi~sedildiğini söylemiş \•e: 1 
kaide altı pliiknları ve temelleri yeni- müze mildilrU Osman Bayatlının göğ- 640933 Florin i:!!:9 i~!!!9 • 

11 
- Fırtınayı neye hamledeceğiD1fz 

den vUcude getirilmiştir. silmüzil kabartım himmet, gayret ve <F 8.4244 Bakırcıyan hanı sablacak bilemiyoruz. 
~tınış bir rnetr.e mermer merdiven ımesleğc olan aşkının çok takdire şayan 542177 K: ~.. 8.2237 ::::~~ Hab r aldığımıza göre Z iraat ban1 Demiştir. rrni:5 

taşı tekrar yerlerine konmuştur. Ytiz semeresidir. K "-T 3 .379 3.
400 

kasma aid olup Bay Şerif Remzinin Amerikalı Astronom mister c. e) ,ı ... 
otuz metre tulünde granit merdiven V •k No. J{. ·~ · istican altında bulunan Meyveter bunu gtineşten kopan müthiş bıl' elt:" 
taşı yeniden yaptırılmıştır. Yirmi afz an radgOSU 7 9 75 . D. 

23
.
05 

gümrüğü C'ivarıııda banka ham dıru tirik kudretine .ntf'etınJş ve fırtıııadrafn 
8 10 75 K. Ç. 23,20 "' arşitral ve yetmiş saçak tnşı • • Dinar 3ö,22 as.Jö mekle maruf Bakırcıyan hanı satılığa sonra gilneş üzerindeki lekelerin Y 

kolonlara müvazi olarak hizaye geti- Almanlar aleyhıne genış 9 13 50 Le··a çıkarılacaktır. geni~ledlğini beyan eylemiştir. 
10 16 • 64.44 64.63 

rilmiştir. Heykel kaidesi olan on ki - neşriyat yaptı 
11 

Ley 92 
tabe de yerlerine konmuş, 30 kolon . , . , 18 

1::,. d'' . d 1 .. 
1 

. Roma, 27 (Rnd) o) - 'atıkan rnd- z A H ı R E• A. Ş. 
SrBSl p UAa OŞemeSI C s•er C§tırl mış • • ~ ' 
t' yo merkezi, dün gece Almanyndala \ n- 145 ton Buğday 6 R .• lark 1.97 
ır. tikan men uplnrınn yapılan mez !im 865 bnlya Pamuk 40 62 Liret 15,20 

Bunlardan bnşka restore edilmekte münaS<!betiyle Almanlar ale) hinde ge. _ Drahmi 63 

92 

1.98 
15,24 

olan bir çok kıymetli eserler arasında niş rnik)·nsta neşriyat yapmıştır. Yugoslavya- Zloti 4.2155 4.2379 
şimdiki şekilleriyle restore edilmesi Hi- =11 Pengo 3.6007 3.6384 

11=---- ----===11=----

Doğum Zabıtada 
Müddeiumumi muavini B. Etem s·ı· h k 

T "f k . ·ı b. ·1 dil ı a taııma : fı u e cıog unun ır og u nyaya K .1 d K"lh k v 0a • • • 1 eçecı er e u an so ·aglJl • 
gelmıştır. Ana ve babayı kutlular, . 1' H 'k' I'k ddesııı-
yavr uya uzun ömürler temenni ede 1 dmır,1ı tasfan ve üı ·ıç~şıdnc bı : ca tn bıııı· 

e .. ~ us a anın zerm e ırer .. 
riz. 

zım gelen de -vardır. Bu hususa dair V d ' y • f 
Bergama müze müdilrlüğüncc :Maarif A ana a unanıs an Serbest kurları ll 

B K l B k d 
Yumrukla dövmek: fdC 

ca bulunmuştur. 

Vekaletine rapor gönderllmi~ \•e icap • t ~h b t Ticaret münaseb!ltının Sterlin 524 520 • ema er ar a Kemeraltı caddesinde bir ote 'fi\ 
eden tahsisat istenmiştir. lll l Q a l f Dolar 1•48 l,465 Bir müddettenberi Kıırnburunda Yugoslavyalı :Mu~;a Oral ve J{atı , 

Askilepyonun teknik işleri tama - inkişa l Belga 3·9710 4.0l7l ~alihiyetle vazife gören mUddelumu. Kosova sarhoş olarnk Arnerikıı t:ıa 
miyle bitmiş demektir. Re torasyon Makenzi King büyük Belgraü, 27 (Radyo) -Yugosla\1•a F. B. mi muavini B. Kemal Berkarda vazi. baasından jak Razme i yuırıru 
turizm noktasından yapılmaktadır. bir za ~er kazandt. maliye nazırı, bir kaç gün kalmak üze. F'. F. 35·73 33.98 fesini ikmal ederek şehrimize dön - dövmüşlerdir. 

J' S ı~ 'ğ 't · t' N t ?ezetas 
Dün ve bugün olduğu gibi Bergarnanın Londra 27 (Radyo) - Kanadacla r~ e anı e g.ı mışl ır.y azırl, gaze e - Florin 1.2735 1.2670 militilr. Alacak meselesi : \'eli 
bu meşhur askilepyonu ve kadimin dil- yapılan umumi intihabat, Makenzi cılere _Yunanıstnn a ugos. a:ya. ara· F S 3.0144 ıı Anafartnlar caddesinde :Kah a te 
lerde de tan dört beş eski hastahane - Kingin lider bulunduğu serbe t parti· ınhda~ı :~ca;t ~~na ~b.et.lermlı bır ~kat u. N 2.9740 3.0468 Gelenler, gidenler İbrahim Tokgöz ve İsmail aııı:ıılı.1 
sinden biri olnn bu munzzam ve güzel nin zaferiyle neticelenmiştir. da a ın ı~a e. '.rll)e · ıçın 9a ışacagı.nı ·r· · 3

·
0079 

Sivas mebu~u B. Abdurrahman meselesinden Bitlisli Bıddık Ca\ 
eser, istikbalin de en parlak bir ziya- 245 vila~·etten 206 ::anda erbe t par \'e bu seyah.at.ının bu husus.ta vesıle dövmu··şlerdir. 

J b h d ğ be t ı t Naci Ankaradan gelmiş, Denizli be· 
ret mahalli olacaktır. tı· nnmzedlerı' kazanmı tır. Baslıca mu- a ş e ece rını yan e m ş ır. }': Z Dövmek : d 11• " • l d lediye reisi B. Fehmi Cillov Denizli - .rı" 

Bergamada Bazilika denilen erap- halefet parti inden 88 iiye kazanabil- mcsi, ve ingiltere için Kanadada tay. enz e an Q ye gitmiştir. Çorakkapıda köşeli soknğındıı 11rı 
yon mabedinin snhasının 260 metre mlştir. yarcci yetiştirilmesi Knnadada bazı seyin Kırımlı, İzmirli Salih rrse 
uzu'llu-,u ve 120 me re genişliği bulun miştiı-. Diğer küçilk partilerin muıah- muhalif seslerin yükselmesine sebep Başvekili öldü 11 dövmüştilr. 
duğu malOmdur. tşte bu sahanın §İ • ha<ıları yirmi dörttür. olmuştu. Londra, 27 (Radyo) - Yeni Zelan- Zeytinyağı kontrolü Taıla yaralamak: :ffıt • 
mal cephe inin, imali şarki koşe inin intihabatın netice i, b ,.vekil E y .fokenzi King, intihabln milletin da hükumeti başvekili B. Saveci alt - Zeytinyağı ihracatçıları birliği, Çor::ıkkapı Selyili sokağında rıı1' 
on metre kadar ilerisinde bir arsndn • Iııkeıızi King için nh i büyük bir za- l\cndLine olan itimadını ölçmek iste - mış sekiz yaşmda olduğu halde vefat zeytinyağlarımızın tesbit edilen fi- an oğlu Ali Şirdan sarhoş 0111

dill"' 
temel kazılırken bir döşemeye te- fer te kil etmektedir. Çilnkil Kanadn· miş ve netice milletin itimad reyini etmiştir. Başvekil, içtimai mühim ıs· yatlarına göre ihracında kalitelerin! İsmail Hakkı oğlu beş yaşında }i:r 
sadilf edilmesi üzerine işe el konmuş dan binlerce skerin harice gönderil· göstermiştir. Ulhat yapmış bir zattır. kontrole karar vermişt ir. Ci taşla başından yaralamıştır. 
__ ...... !'l!!!!lliZlrmZllZ;::m~•-ız:;jil-..--Sllııır;mım ... =--...•~--~~~-·~~~-~~- ıııtt;, • ---ISLA hu diler taraf-ından alınmış, terbiye e taksimj vardı: Artık islArn kuvveti avdet etmi~ - imdi bunu tahsil edemiyordu. 1 Jc ,.g.• 

A dilmiş ve yahudileştirilml§tl. Bir kıs- J\!ekkeden hicret etmiş olanlarla tl. kendi borcunu l.ıile veremiyece 

1 
mı da faiz mukabilinde nlınmışlaı· - Medineli Ensara ayni suretle tevziat Beni Nazirin reislerinden llayy ib· zite düşrniiştü. . 1~,tı"' 

Z 
dı. yapılamazdı. Ensar, hicret sıraların- ni Ahtap ile Selfım ibni Ebi Hukeyk Ebu Süfyan buna rağmen hı55 ~ut .. 

• Ensar, bu çocuklarının iadesini is- da muhacirine kendi evlerinden ve ve Kenane; Hayber kalesine iltica nı gizliyor, haıkı l.ılisbüton. ıc ... or ııır'B 

YAZ
, A ».f .• • Ji • Aıııhan l·orlaı·dı. Nihayet ResulU Ekrem ara- mallarından bir kısmını vermekten edince; parlak ve hararetli bir mera. maktan ç.ekinerek arasıra, ıslıı~l\'ot' 
nı~ T ..ıııaıc:!'!ımi•lll-•'• ra karıştı ve: çekinmemişleııdi. simle karşılanmışlardı. Onlar; da - harp hazırlığı YRlltığını işaa e • 

- nu gibi dini hususntta .cebir ola. Resulii Ekrem şöyle düşündü: ha uzağa gitmiyorlardı. ÇilnkU bu du. . t b!1' 
-164- miz ~lbiselcıi giymişlerdi. maz, istirenler kalır! Yabu ganimetleri ve malları mu - hadisenin intikamını nlmağa knrar Ebu Siifyan: ihtiyardı, fa:kıl pro' 

Her .ıile ancak hır d \'e yükü e~"> n Ellerinde defler ve ziller vardı. Dedi. hacirlcre vererek eıısarın emval ve vermişlerdi. tilki kadar kurnazdı. Medincde 
götiiı'ebilir. Fn7la~ı J n aktır. Sil ... h Kızlar dc>flcri çahyorz kasideler söy. Çocuklardan kalanlar kabul edil- emlakini inde ettirmek, yahud da bu Selam in bıraktığı kılıç; ensnrdnn pagan da yaptırıyordu. e~~tı~1 

namına ne var n, iç ride bıraka<-.ı'k.. liyor v egençler d raksediyor!ar · di. Diğerleri de serbest bırakıldı. Ya. ~nwali en sar arasındn taksim ede - , Sa'd ibııj Meazeye nasip olmuştu. Bu suretle hem is!amııı hnr ı.ıre~ ql' 

Bu da merhametin diğer bir pi a- dı. B ı haJ, bir h'cr ... tten ziyade h!r hudi kafileleri ilerleyorlardı. rck muhacirlerf evvelce ensardan al- Artık; Uhut narbinin son dakika - anlamağa çalışıyor, hem de}< ~etl~ 
d Z i k . Jeli' J tl· i ı'di. Yahudiler l nu ikrant.ı ba" ramı andırıyor u... eng n Y" - UeoulU Ekrem; Mehmed ibnı· Müs. mış oldu !arı malJarla bırakmak.. sında verilen karar mucibınce, ''a - ferin yakında büyük bir rv 

.1 " •• • w,·o 
kabul etti'er. Nnhiyed blr gJrU!th hudilcr, bütün debdebelerini, biltOn lime de dahil olduğu halde, ashap· Bu düşOncesini Medineli müslü - kında is!Um ve kurey~ lcu\'vetleri harbe çıkacaklarını so) ·.5ı6Jl1' 
kop•tverdi. Yahudiler. e,·Jerini yıkı- na~metlerini muhafaza ediyorlardı. tan bazılarını, tarassut müfrezeleri manlara açınca; onlar, Bedir merdanında gene karşılaşa - Maksadı aşikardı. Bu suretle 

1 

yorlardı. l.Jı\ .lar çoküyor, kapılrr. Beni ~azır efradı, üçe arrılmışlar· halinde harekete getirdi. Bu müfre· - Hayır Ya Resulüllah ~dediler- caklardı. Fakat bu sene, Mekke ve }arı korkutmak btiyordu. • ııc.l ~~
pencereler fırlatılıp altılıyordu. Ar - dı. zeler; yahudilerin bu mıntakayı ter- bu .em\·ali fakir muhacirlere dağıta- ha valisinde bUyük bir ,kıtlık olmuştu. Bu aralık; Naim ibni l\f~S . J{ılı."' 
kadn sağlam ve ı e arar bir ko) bı· Bir kısmı Şanıa, )>ir kısmı Yemene, kedip etmediklerini anlamak için . hm .... Ve onlar ayni zamanda gene Mahsul alınmamıştı. Halk yoksuzluk cei bir iş için 1\lekkeye gelrnıŞ~~I i·t. 
rakmamnk ist; orlardı. ResulU E'c - bir kısmı tın HayQere gidiyorlardı. dl.. bizim evlerimizde kalsınlar ... Onlar. içinde idi. nat Ebu Süfyan bundan dert . 1{1 

r~m; bunlara ehemır .y t vermecl·. fWesa; Hay bere iltica etmeği daha Beni Nazir harp esle hası ola!·ak islamiyet uğrunda servetlerini mal Ebu Slif1·an: yoksuzluk içinde bı.;- fa de etti. Onu nezdinc çağırt 1 ;p Jı 
Muhasara h~Hi baki idi. Nıhayı;;t mtınatip bu 1muşlardı. 840, elli tane zırh, 50 de m!ğfer bı · ve mUlklerini ve vatanlarını terkct - lunan bir kütlenin manen de sıkıla- rey§ilerin vaziyetini, kıttığı, }lıı ~ti 

k ale )capılsrı açıldı ve develer gö - Bu ardık; i lfim kuvvetleri arasın. j rakmıştı. Ayni zamanda bir çok eşya mişlerdir. cağını düşündü. Bu şerait altında is- zır lığı )'apılnrndığını ıınlnttı·· • 
zUktü Hep ·de yüklü idi. daki Ensar bt!yninde bir hareket ;rci· ile bağ, bahçeler kalmıştı. Yani ol· Cevabını verdiler. Reşulü Ekrem !Amlarla nasıl harbedebilirdi? sordu: ıcsıJlıS 

Kadınlar, kızlar, çocuklar, karni - rilldü. Çünkü bu I!."nsarın evlfidların- du}cça :mühim bir servet terketmişti. çok mütehassıs oldu \'e taksimatı \J Ken disi de mevcud servetini faiz· - Peki.. .. Şimdi ne yapncfl 
len de'i el ere bınmişler en iy , en tc- dan bir kısmı fs!amiyetten evvel ya. Şimdi de bunların aihap aras nda suretle yap tı, le ıuı·ayn bur aya vermişti. Fakat -Deyam e~cek....-
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Menemeııcioğiu 
Dün lstanbula hare

ket etti 

a 

( A"Alt(JU!) 

Balkanlarda sul- Graf Spee 
Mürettebatı isyan etti
ğinden batırılmıştır 

.!AHlrg (lJ 

Ticaret Vekilimiz 
Bu gece radyoda bir 
konuşma yapacak 

Rir lıaftadan beri ııehrimizde ist>
fııhat etmekte olan hariciye vekiıleti 
•ınunıı kitibi B. Numan llenemenci
;ıu, clWı Ak.ıu vapuru ile iatanbula 
d~reket ııtmi~ir. Bir çok do:ıUarı, loon-
ıletıni Yapurdıı teşyi eylemiştir. 

Ingiltere 

Tu 
hün 

ve 
muhafazası ' l . Londra, 27 (Radyo) - Graf Von m es e es l Spee Alman zırhlısının batırılmasının 

sebebi hakkında Britanya bahriye ne-

Ankara, 27 (A.A) - Tluret Ve
kili Nazmi Topcuoi'lu y:ııı:ın aqalll 
saat 19.15 de radyoda til"ttln JBitst\llı
sillerinin istihsal krediırinıe ır<;ıterile

cek kolaylıklı.r mevzuu ilzeriııde bil; 
hitabede bulunacaktır. 

11 

Fas sularında liariçten mısır, buğday zareti bir resmi tebliğ neşretmiştir. 

ve petrol alacak Peşter Lloyd gazetesi; Macaristanın, hiç bir devletin ~1: ~~t~ !~;:~: 1;:~~:~~e~:::~:~m~ssı~ Bir Fransız destroyeri 
l.ondra, 27 (Radyo) - Bir Ro ""f t k "d } d .., kt d yan etmeleri ve kumandanlarını din- harap oldu 

llıanya ticaret heyeti, Londraya gide- nU UZ mın a asına aı 0 ma ıgını yazma a lr lememeleridir. Tanjer, 27 (Radyo) _ 1332 ton 
l"elc Yeni bir ticaret anlaşma.ı için mü Rome, 27 (A.A.) - Mussolini dün !arda sulhun muhafazası için gayret- Macaristanı kendisine bu şekilde mü- lngiltere bahriye nezareti, bunu ilk hacmindeki Fransız destroyeri, Tas 
~lcereıere başlıyacaktır. Bu görüşme- saat 18 de Mac ni•tan başvekili kont !erini birleştirmek arzusundadırlar. racaat etmesine mecbur bırakacak bir zamanlarda haber almış, fakat kati de- sularında bir infilak neticesinde ha. 
~~le harp sebebiyle ingntereye fazla Telekiyi kauuı etmiştir. Kont Ciano Budapeşte, 27 (A.A.) - Macar A- vaziyetin tehaddils etmesine muvafa- 1.1 ld d . t· ş· d" d 1.11 t rap olmuştur.Mürettebatından öliJ ve 
"'İktard b -d t 1 t k ·ı... . "k· b · ı - k tt · b"ld. · k t tın• k · lt 1 M · t ı e e e ememış ı. mı 1 e 1 er es- 1 ü k" · d iti . a ug ay, mısır, ve pe ro sev- a rı.,,,n ı · ı sart süren u mıi a a a ıanoı ı ırıyor: a e ıyece tır. aya acarıs anı . . ·- · . . , ·-· yara ı y z ışı var ır. 

tenıın edilecektir. hazır bulunmuş · ur. Müliikattan sonra Peşler Lloyd gazetesi b~şmakalesin m..ıhlm mutedil i•teklerinden vazgeçir- bıt edıldıgı ıçın resmı teblıgı neşret- B ""k [J 
11 aşağıdaki resmi tebliğ ııeşredilmiştir. de şu satırları yazıyor: mek veya bunları talik ettirmek için mekte hiç bir mahzur görillmemiş - r u se e 

F 'd- «Mussolini ik Kont Teleki ara•ınıla Başvekil Telekinin Roma seyahati asla nufuzunu kullanmak istememiş- tir. D •• t k l d ransa a ya pı!an göı-ilşm e pek •amimi olmuş ve etrafında yabancı matbuatta çok garip tir. Romada Macaristan siyasetinin Or casus ya a an l 
'f akala K Ünistler iki saat kadar 1eyam etmi,tir On üç şayialar intişar etmiştir. Bu haberle- kelimenin hakiki manasiyle bir Avru- müşterek ruhu dairesinde tetkik eyle- Brüksel, 27 (Radyo) - A.~".'anlara 

Pari nan om. . senelik bir hayatı olan ve kıymetli hli- rin asıl ve esası yoktur. pa siyaseti olduğuna ve bu siyasetin mektir. Bu muslihane 8 ;yaset barışa, ~ahrem evrak satmış ol~n.~oıt casus 
s, 27 (Radyo) - Şımalı Fran- diselerle teevyUd eden dostluk paktına 1 - Macaristan hiç bir devletin bUtUn Avrupanın menfaat ve icapları- _ . . . Jakalanmıştır. Bunların ıkısı Lükaen-

Sida p d b" k ı o - . fakat devamlı ve saglam bır nızam il- b d k 1 - d 1 . 1 d" 
ıııtı . ropagan a yapan ırço ıs: - müsteniden iki memleket arasındaki hiç bir nufuz mıntakasına aıt değildir. na uygun bulunduğuna vakıftır. Roma . . ura- u a ıgın an a-e mış er ır. 

nıstıer yakalanarak tevkif edil - . •-k·ı . b. ı ·- · . • h ti M . ta d k d" . h k b . . t 1 kt b zerıne dayanan yapıcı barışa hızmet B lb T hl t lıtitl . müs .... J ış ır ıgının umumı a arı- acarıs na sorma an en ısı a - u sıyasetı amamen an ama a ve u- a o u 
nın erdir. Bunlar, derhal harp dıva- nın tesbitine ka~ar verilmiştir. Bu dost kında karar vermek zamanı geçmiş- na milzaharet etmektedir. arzusundadır. ra S a 

a verileceklerdir. Iuk İtalya ile Almanya ve Almanya ile tir. 3 - Bütün Macar-İtalyan mUlikat- İşte Romada yapılan şimdiki müla- d •• d •• 
A o - 11acari~tan arasında \·e İtalya ; ıe Yu- 2 - Macaristanın İtalyanın müza- !arının tek hedefi dünya hadioelerini katlar bu hedefi takip etmekte ve iki On U 
t'\Skerl heyetimiz goslavya arası ıdaki münaselıt!tlerle baretini istemesine lüzum yoktur. !tal- müşterek menfaatlar zaviyesinden ve!memleket efkarı umumiyesinin \e ga- Trablusgarp, 27 (Radyo) - Mare-

ı_, mükemmel ;uı ,tıe kabili teliftir. İki yan - Macar dostluğu o kadar samimi iki memleketin yapıcılarını milşterek yelerinin tam anlaşmasını temhir ey- şal Balbo. deniz tayyaresi ile Napo.U-
'7Q[epten avdet etti hükumet Tuna tı avzasında ve Balkan- ve o kadar sağlamdır ki bizzat ltalya memleketin yapıcı barış siyasetlerinin !emektedir. den buraya dönmüştür. 

0 
Londra, 27 (Radyo) - Geçen hafta 

ijlleneraı Asım Gündüzün riyasetinde 
aiebe . , • he . bu . flıtmiş olan Ti!rk asKen yetı 

ırün Ankaraya avdet etmiştir. 

Şilepleri Al nan Macaristan Başvekili Yugoslavya 

Türk havacıları 

Ticaret nazırı Bükreşe 
gidiyor 

Belgrad, 27 (Radyo) - Yugoslav-/ngiltere, bu gemilere ka~şı geniş Bugün Papa tarafından kabul edile-
•k f f k k k R k d k • ya ticaret ve sanayi nazırı Sandery; 

Y;ı -.s .. , tarafı 1 inci sahifede- mz yas Q QQrrUZQ geçece Ce J a şam omayı ter e ece tır refakatinde Belgrad belediye reisi ol· 

ku~eleri gördükten 3onra Türkku~u 0 - Berlin, 27 (A.A) - Alm~n istih manya ile İskandinavya memleketle- Roma, 27 (Radyo) _ Macar baş- şanı üzeri Romayı terkederek, Buda- duğu halele büyük bir heyetle birlikte 
It~nu teftiş buyurmuşlar, modelcilik barat bürosunı ı Kopenhag muhabi- ri arasında eşya nakleden Alman şi- vekili Kont Teleki, bugün Kont Ciye- peşteye dönecel,tir, bu akşam Bükreşe hareket etmiştir. 
lonı ratuvarında paraşüt ve motör sa- rinin bildiroiği ı e göre, siyasi Dani- leplerine karşı geniş mikyasta bir ta- nonun şerefine bir ziyafet vermiştir. Berlin, 27 (Radyo) _Siyasi me _ Sandrey, Bükreşte samimi tezahU· 
~rd~~nda saat on ikiye kadar kalmış- marka mahfeli• rinde lngilterenin Al- arruza geçeceği söylenmektedir. Bu ziyafette, birçok İtalyan ricah de hafil. Macaristan başvekili Kont Te- ratla karşılanacaktır. 

SaYı hazır bulunmuştur. !eki ile I\fossolini arasında vukubulan r 
dtn n ınareşal Etimesurl meydanın- Re n on un nutku Kont Teleki, yarın Papa 12 inci Pi- mülakata büyük ehemmiyet atfe - ı TEBLİGLER ' l"ı!~YrıI~rken gedikli talebeyi ve öğ- vu tarafından kabul edilecek ve ak- diyorlar. 
ıııu 1 nlerı şu sözlerle t:ıltif buyur - 1 

hrdır· n Arkadaşlar; 
~aı· Uflün yaptığım teftişten ve Türk p • t } • B k"l" tk 
tena·kurumunun göklere hakim bir ... arıs g ze e erı, aşve ın nu un 

Amerika ve müttefikler 
Paris, 27 (A.A.) - 27 mart sabah 

tebliği: 

Kayda değer bir şey yoktur. 
Paris, 27 (Radyo) - Fransız ka

linJlık Yetiştirmek yolundaki meqai- b •• •• k h f} ~ t b •• tt" • } 
big::Ço~nıemnı:num.Gerek•;z.'.ngi- uyu ar er~e e aruz e ırıyor ar 
lliğ:j ç, dınç vatan evlatlarının goster· Londra, 27 ( A.A) - l'ol Reyno - habiri, Fransız efkarı umumiyesiniı> 
liği ,~aYrete, öğretmenlerinizin sarfet nun sövlediği 11 ıtku sabah gazeteieri sureti umumiyetle bu nutuktan men 
• • ' 11ııtın°te k k d" . Ilı eııı • • ve gere urumun Yer ı- büyük harflı L3ş!ıklar altında neş - nun olduğunu kaydeylemektedir. 

lngiltere ve Fransa ayni zamanda 
dünya hürriyeti için çarpışıyorlar 

rar gahının akşam resmi tebliği: 
Vojun garbinde tarafeyin topcıı 

ateşi şidde,Ii olmuştur. 

Berlin, 27 (Radyo) - Alman ka
rargahının resmi tebliği: 

di~ini:g~ bilhassa milteşekkirim. Gir- retmekt,, lirler . ;llatbuat Fran>anın Daily Sketch gazetesinin askeri mu 
luııur ~ol şeref ve kahramanlık yo - muzaffer olmak için bütün en~rıi - habiri şöyle yazıyor: 

Nevyork , 27 (A.A) - Amerika
·a !larp borçlarını ödemiyen muharip 
!evletlere kredi açılmasını mened~n 
ohnson kanununa rağmen Amerika
ıın müttefiklere mali yardımda bu -
.unması ihtimali journal of Com -
nercein Vaşington muhabiri tarafın
lan derpiş edilmektedir. Muhabfr , 
ııüttefiklerin kendilerine kredi açıl

nası tçin Amerikayı tazyık etmeleri 
">eklenmemekte ise de Amerika tüc
·arları ile çift~ilerinin böyle bir te -
;ebbüste bulunmaları melhuz olduğ-u 
•U kaydeylemektedir. Bunlar muha
bire göre, Fransız ve İngiliz piyas:ıla
··ının muhafazasına yardım etmesini 
Va•ington hükumetinden istiyecek -
·erdir. Gazete, müttefiklerin bedel
' erini peşinen ödeyerek malzeme m
m alınağa devam edebilmek için ba
'. I fazla mübayaalardan vaz geçme:: 

tide~-B~rada gösterdiğiniz gayreti •İni surfetmeğ,. azmeylemı~ bulundoı- Fransadan ve Romanyadan iyi ha 
llu8uıı~~nız ha,:a okıılu_n.d~ w ha\·~ ~r- ğunu tebarüz , tirme 1·tefür. herler geliyor. Fransada Reyno he 
~l•ıııı k .da go•terecegınıze emınım. Time' gazetl'•i diyor k, : )'ecanlı bir nutuk söyledi. Roman~:ı 
Ç()~ k • e ın selameti havacılığımızın Revı. o Fran ava hitap ederek hii- da ise müttefikler Almanyanın şid 

· uvvetı- I b -ı b 1 rl - · · · f · k t•· ~ın Ri · ı omasına ag ı u un ııgu kumetiıı yegan e hede i serı ve a ı detle ihtiyacı olttn 200,000 ton pet 
Y~kturlden b,,kiediğimız hizmetler bil- bir hareket le clü~maııı mağlup ~t - rolü elde ed iyorlar. 

A.•iİ b· mek oldıı~tın u uildir:yor. Parb, 27 (A.A) - Pol Reyno dıiı 
d~Ştin ır m:Jiete mensup olduğunuzu Devi; Mevl ı; azetesinin Paris mıı - k .. 1 d·-· t kt B Ik 1 , e~k _ · - a şanı soy o ıgı nu u a a an ar 
illin' gayretinizi artıracagınızı --- .. . 
~Qrk·~· Bugün gördüklerime nazaran. mu ba~kanına t e, ekkür eder, muvaf- dan bahseder.ken ş.~;:ıe demıştlr: 
ııı, ava kurumunun gedikli hazırla fakıyetler dilerim. Allaha ısmarladık. Bu nutku soyledıgım Raatte H:tler 
ı la rbuv~sının verdiği ve vereceği ha- Mareşal Türk hava kurumundan Balkanların ekonomik istiklaline ha 
ilaı~ izıııı memleketin hava müdafa- ayrılırken gördüğüm intizama ve ku- !el getirmek için her şeyi yapmış bu-
1-\!e~~ kuvvetli bir zamanıdır. Arzu ve rumun hizmctlc·ine müteşekkirim, söz lunuyor. Almanya gözlerimizin ö -
It.ıta~ hepinizin ist:kbaliıı 1,i,.er Jı;wa J,,, iylc m. • · tlc ri:ıi bir ıLh:: nı.incl c her. v~'Itaya bn~v~ırar_ak .\\·· 
"-......._ olınanızdır. Türk ham kuru-lızhar eylemişlerdir. rupanın buyuı< bır kı•mı uzerınde he 
, ------ gemonya tesisine çalışmaktadır. Çol< 

--

~·· .. k 
z\J. .hl~rn! ~.I l "! İ&a tının A{l,ntaaı intibaJaı tndan ..• 

çetin b:r mücadeieye giriştık. Çeke 
,.eğimiz ıstı;·aplar var. Fakat bu ~e

'in harbi kazanacağız. Dünyanın en 
bi'yük iki imparatorluf u kaynakları- ·aklardır. Yeterki bu kaynakla,·d~n 
nı bir : eştirmişlerdir. Zaferi kazan~ - :stifade etemesini bilsinler. 

KIZILDENİZ 
İnsanlığın pek eski devirlerinde bile ticaret ve münakalede, bilhassa 

!\.rap. Hind. Iran ve Şarki Afrika temaslarında rol oynıyan bu deniz, bil
l,:ıs<a Süve)·~ kanalı açıldıktan sonra ehemmiyetini büsbiJtün artırmış
tır. Kızıldeniz Asya ile Afrika arasında Süveyşten Babülmendep boi)"azı
na kadar uzanmış (2200 kilometre), burasının üçüncü jeoloji devrinde 
•arki Afril<adan ba,Jırnrnk Filistin, Lüt gölü ve Şerialkebir vadisine ka
dar te;'r eden bir inhldamdan doğmuş olnrn'1 mnhtemeldir. Bu inhidamla 
beraber şiddetli indifalar olduğu, eönmüş volkanlar ve menşeleri indifai 
adacıklarla da 8abittir. Denizin enliliği cenupta 460, şimalde Akabe ve 
Sii\,eyş körfczler:nin ayrıldığı noktada 240 kilometredir. Sahillerinde e
min limanlaı· azdır. 

En mühimleri ltalyan Eritresindc )iu"avva, Yemen sahili önündeki 
ada üzerinde Komarandır. Kızıldeniz, tuzu en çok olan denizdir. (Binde 
41) Sulıunet te fazladır. Senenin vasati suhuııeti 35 dir. Bu denizde ge
miciliği güçleştiren muhtelif cereyanlar vardır. Şiddetli tebahhürlerie 
deniz!eı·in zayıatını doldurmak ilzere Babülmendep boğazında, Hind ok
yanmmndan gek>n kuvvetli bir akıntıya hoğazın ~ark kısmında tesadüf 
edilir. Daha tuzlu sular i~~ 50 - 100 kulaç derinlerden Hind okyamı~una 
1oğru gider. Yukarıda med ve cezirler munlazamdır. Diğer sahillerde rüz
gara ve kıyılardnki mercan ra"ifleriııin şekline göre değişir. 

Süveys kanalı 186!) da açılmış ve lıtı suretle Kızıldeııiz, dünya tkare
tinde en mühim bir g"çit noktası olmu~tıır. 

mecburiyetinde kaldıklarını kaydet
tikten sonra netice olarak şöyle de -

Garp cephesinde Pirmasenin ce • 
nubunda kıtaatımızla düşman atıa • 

mektedir: sında temaslar olmuştur. Düşman • 
Amerika, milttefiklerin harbi ka - dan ölü ve yaralı vardır. Esir aldık. 

zanmalarını istiyors:ı ?ıızı foda~ar - Visenburgun şimalinde bir Fran. 
~kla.~a .. katlanm.adan kar temın eLme- •ız milfrezesi püskürtülmüştür. 
gı duşunmemelıdır. Tavvarelerimiz Fransa üzerinde 

Nevyork, 27 (Radyo) - Umumi uçm~siar ve iyi n~ticeler elde etmi'. 
efkar; lngilter~ ile Fransanın, ygl - 1 dir' ; 
nız kendileri için değii, ayni zaman- er DUşman tayyareleri de şimali \'e 
da dünya hürriyeti için ve dolayı~'Y- garbi Almanyada uçmuşlardır. 
le Amerika için mücadele ettiklerini Dün gece düşman tayyareleri hu -
gözönüne getirerek,. Amerikanın dudlarımızı geçmek istemişlerdir. 

mtlttefiklere her hususta kolaylı'< Biri Fransız ve dlğeri İngiliz olmak 
göstermesi Iazımgeldiği kanaatinde- üzere iki düşman tayyaresi dilşilrül -
dir. mtiştür. 

--,.. ..... -- . -

• 

Dün Küçük Menderes nel-.rin,.f4~ci tP~İsatta 

İntiba larından 

• 

' . 
yapılan merasim 



28 Mart 1940l'eTJemlte ..-· (ANADOLU)' 

Cumhuriyetin Eseri 
-Ba. tarafı l inci ıahifede- zin bu işlere el koyması i'e başlamıe- Bu nimetlfrden azami derecede 

lıfıla yaşayan eserleri ve tarihleri tet.. tır. faydalanmak gizin elinizdedir. Bunu 
kik edilirse bu havzanın servet ve Ciddi ve esaslı bir etüd ve inşa fa- yapmakla hem kendinize ve hem de 
kabı!iveti kendiliiinden tezahür e - aliyet ve hareketini icabettiren bu a- mensup olduğunuz büyük Türk mil
der. meliyat için Büyük Millet llfecli,ince !etine milli vazifenizi ödemiş ola -

Bn mıntakada yaşamış olanların kabul buyurulmuş olan hu~usi bir caksınız. 
zene-inliklerini ve •ervetlerini küçük kanun ile lüzumlu tahsisat verilmiş Cumhuriyet hükumeti, altı yıl sü -
menderesin feyiz ve bere)cetine borç.. ve 1933 yılında islah işlerine esa ola ren ciddi uzun ve külfetli bir çalış -
ludurlar. Bundan başka e-öz kamaştı. cak projelerinin hazırlanma~ına baş.. ma neticeginde Ebedi Şef Atatürkiin 
rıcı servet ve refah kaynağı olan bu lanmıştır. emellerini, l\Iilli Şcfi,-,,izin idaresi al
:ı er.er bu yüzden muhtelif i!rtilalara Bütün bu facıalara sebep olan kü- tında başarmış ve işaret buyuru lan 
geçit ve bir çok akınlara sahne ol - çük menderes nehrinin rejimini dil - hedefe i•al etmi~tir. 
mu~tur. zeltmek, senelerdenberi bakımsızlık Bu çalışmanın mesud bir neticesi 

Şarktan ve garpten Anadoluya gi- yüzünden dolmu~ olan ve feyezan ~u- olan bu işaatı huzurunuzda işleme -
ı en her akının tuttuğu yol mu hak - !arını taşıyamıyan yatağı iki kısma ye açarken, yurdumuzun servet ve re-. 
kak bu havza ve civarından geçmiş- ayırarak bir feyezan kanalı açmak fahını artıracak olan bu faaliyette 
ır. Vaktiyle parlak medeniyetlerin ve eski yatağı tanzim ederek tıışkı- davamız için başarıcı milletimizin• 

merkezi olan havzaya feyiz ve bere- !arın önüne geçmek i:ılah ameliyatı - azim \'e irade8ine dayanarak Milli 
ket getil"eıı küçük menderes nehri u- mızın başlıca hedeflerini teşkil et - Şefimizin gö"terdikleri istikamet Ye 
zun geneler süren bakım•ızlık yUzUn mekte idi. çizdikleri program esasları dahilin
den bu mıntaka için bir afet ve feJa- Bundan başka, Tiryanda ve Fetrek de çalışmağı m:liı bir borç ve son<ıız 
ket haline gelmiştir. Feyezan sulan - gibi de•elerin i<lahı ve Cellad Belevi bir şeref t 0 liikki ettiğimi bir daha 
nın sürüklediği tere"übatla dolmuş ve diğer göllerin kurumasını temin tekrarlarım. 
olaıı y1tak, suların yayılmasına ve eden kanalların açılması işleri de Bu nutuktan sonra Nafıa Vekili-
civarında bulur.an münbit ve mahsul- programımızın egaslarından idi. miz, regülatörü inşa eden Aral şir-

dar araziyi "stila etmesine ve dola - Bunlardan başka, yatak ve kanal- keti namına küçük bir kız tarafından 
) ısiyle yer yer bataklıkların husul !ar üzerinde idrolik icablara göre ya kendisine verilen makasla kurdeHiyı 
bulmasma sebep olmuştu. pılması icabeden sınai imalat ve bu keserken: 

Bunun neticesi olarak hem ekile- meyanda suların açılan bu kanalla- - Allah, memleket ve milletimiz 
bilen arazinin sahası azalmış ve hem ra muntazaman sevkini temin eden için hayırlı etsin. 
de burayı i~le:ı en halkın sıhhati va gördüğünüz bu regülatörle münaka- Demiş, ilk adımı atmış, müteaki -
ıefahı bozulmağa yüz tutmuştu. le yollarının nihayet bulduğıı yerler- ben diğer davetliler, kendisini takip 

Birer hastalık ve ölüm kaynağı o- de yapılma. ı lazımgelen betonarme eylemiştir. 

lan ve senelerden beri nüfusumuzu köprülerin inşaatı da islah ameliya- O sırada işeiler, regülaktörün ka11ak 
kemiren bu bataklıkların sahası se - tının bünyesine dahil bulunmakta !arını zarasız halde Cellad istas -
neden seney~ genişlemekte ve milli idi. nallara döl<meğe başlamışlardır. 
servetimiz bu yüzden sayısız zararla O tarihten bu güne kadar devam Regü!at.,rden itibaren nehrin su-
ra düçar olmakta idi. eden mütemadi bir çalışma neticesin- !arını zararsoız halde Celliid ista•-

Bu b. taklıkların en büyüğü olan de küçük l\Ienderes havzasına aid is- yonunun yanıbaşındaki ana kanala 
Cellad e-ölilnü misal olarak alalım. lah ameliyatının kurutma ve islahı - akıtan yüz yirmişer kilometre uzun
Yapılan tetkiklere e-öre, 1930 yılın - nı istihdaf eden kısımları tamamlan- luğundaki iki kanal uzanıp ovalarda 
da bu batak,.ğın sahası 7800 dekar mış ve senelerdenberi sürüp gelen ve kayboluyordu. 
iker ~!131 yılında 13948 dekara çık- milli servet ve bünyemizi kemiren Vekilimiz ve bu muazzam inşaat 
mış ve ayn; yıl içinde vukubulan bir bu felaketlerin önüne geçilmiş ve ve tesisatı vücuda getiren müteahhid 
feyeza neticesi.,de de su altında ka bu mıntaka, Cumhuriyetin teknik hii B. Abdurrahman 'nci Demirağ ile 
lan ar. inin sahası 22 bin dekarı geç- kimiyeti altına alınmıştır. Aral şiı·keti mümessili burada hara -
mişti. Artık birer ıastalık ve ölüm yata- retle tebrik edildiler. Reyüliitörün 

Alman Matbuatı 
Müttefiklerin Sovyetler birliğine 
karşı harp açmak istediklerini 

iddia ediyor 
Berlin, 27 (A.A.) - Berliıı matbu- kullandıkları lisanın bu iddiayı teyit 

atı Fransız - İngiliz siyaset niıı yeni eylediğini kaydetmektedir. 
hedefi SoYyeller birl'ğine karşı bir Nachtausgabe gazetesi, müttefikle· 
harp ilıinı olduğ• nu ıcldia eylemekte- rin harbin garp cephesinde mevzii bir 
dir. lllatbuat ren·ıı ve m.ınşın öuür ta- halde kalmaması için her türlü tehlike
rafındaki gıızetelerin Rusya aleyhinde ıeri gozc alacaklarını yııznıaktadır. 

Ark oya/ gem ~si 
Açık denizlerde bir çok işler gördü 

Ejlence: 

Günün bulmacası 

Solda 11 safja: 
1 - K~y nJo l"l gucl 

ııun akraba ı a ., 
banın musik alet , 3 
ed~ tı, 4 - b r l'. z r i, 
lı.ıya,. , bir sayı, 6 L r i ds ı, 

I• l l d d avır, 7 - ! ışın y, gar. u h ve ngi 
0

Z su arına Ön Ü 8 - iımı elen, o n ı v rı 

geniş 
e.I< 

Londra, 27 (Rad}o) - Alnı nlarm de mühim ,·a, ·f 'le görmüş, hatta son 9 - ha)bolmu•. bir kum 
bundan e\"Vel batırdıklarını iddia ey- defa ingiltereye dönüşünde tayyarele- iii, 10 - \"Ocudd· i § Ş inl 
!edikleri Ark Royal taayyare ana ge- ri havalanarak Alman denizaltı gemi- mürebbiye, arkatlaş. 
misi, bir İngiliz deniz üssüne dönmüş- !erine tesadüf etmiş, müteaddid bom- Yukarıdan G§aifıya: _., 
tür. Bütün ingiliz gazeteleri, bu gemi- balar atmışlardır. Bu denizaltı gemile- 1 - Çayır, koyunun y.ıv~ u, 

2 ye· 
nin ingiliz üssünde re•imlerini bas- rinin akıbetleri hakkında kati bir şey mektep, tokat, 3 - Arnav d rın . 

· · b ı d" 4 b" d ' :rıns: maktadırlar. Ark R yal açık denizler- söylenmemektedir. mın:, e e ıye, - ır c r • .... 
rın meşhur nehri. 5 - bardak, 6 

-----~==oo------- b •ın· 
anahtarla açılp kapanan '. 3

• 

Garp cephesinde •fabe
da saçı olmıyan, 7 - fra ı:ı; n .u§· 
sinue bir harfin ok nu , .~ up ' 

. . d b" . 8 • • otur • ye .. ~r 1 mız en ı""'t, - c cf1t 

duğumuz şey, bir rabıt eda ı. k '~ 
kı=121 renk. 9 - iç"nd y m k ye~:u 
ildi kap, ıki harf'n bir ir n vurul İngiltereden yeni kuvvetler geldi. 

Almanlar hudud ara yalclaşmış! ıo - bir beraberlik edatı //' 

Dünkü bulmacanın ha 1 

Paris, 27 (Radyo) - Garp cephe-
sinde Britanya ordu ·u, l'rlajino hat -

Bulgaristanda 
Casusluk ve ihtikarla 

tının yeni bir kısmını daba Fransız Soldan sa!Ja · 
ordusundan devralmıştır. Tanınmış 1 _ (ii) r ı, \; , " 
üç hkoçya alayı dahil olmak iı~ere 3 _, 'i , ku' •ı, ~ ek, r 
son hafta İngiltereden Fran<aya mü- taban, 6 _ s er, d m. 1 
hi miktarda İngili askeri kuvvet - ana 8 _ar, roi, 9 _ po , 
Jcri gelmiştir. Dün gece Sar nel.ri ati:ct kim. 

Yrpılan b.r hesaba göre, bu hav- ğı olan bu yerlerde sıhhatli, gürbüz, karşı tarafında hazırlanan büfede mücadele 
garbında müteaddid Fransız devrirc j'ı•kaı-ıd nşa 11 : 

kolları, düşman kuvvetlerinin içine 1 G 2 k t ' 
neı, s p , - • _,1 ıadaki daimi göllerin asgari satıhla- çalışkan bir nesil huzur refah ve davetlilere iğzaz ve ikram edildi. Lundra, 27 (Radyo) _ Röyter A-

rı 36,618, fevezan satıhları 115,677 emniyet içinde barınacak ve milli Müteak~~en_ hal_kın al~ış~arı arasın- jansının Sofyadan bi'diri!Jiğine göre, 
1e bu göller haricindeki bataklık sa- hayatımızda kendilerine düşen vazi- da Vekılımız Tıreye gJttı. Otoray;, harp takdirinde milli iktısadı idare et
hhları 113.366 dekara baliğ olmak- feleri emniyetle başaracaktır. Ve bu bine.rek halkın tezahiiratı arasında mek selahiyetini haiz bir sivil teşek
;:ı idi. vaziyet bugün tahakkuk etmiş, bir 1zmıre hareket etti. Saat 17 ,30 da kül vücude getirilmesi hakkındaki liiyi 
Şu hale nazaran, bu mıntakada fe- kaç sene evvel büyük bir bataklık ve Alsancak istasyonuna geldi, burada h B 1 ·ıı t 1. . ·ı · 

d 
· 

1 
k 

1 
d a, u gar mı e mec ısıne verı mış-

yezan zamanında batak ve göllerin afet teşkil eden Cellad gölü sahası a merasım e arşı an ı. t• 
239.0-13 dekar gibi büyük bir rakam tamamen sürülerek verimli bir vazi- 1slah ve korunma tesisatı için ~.im ır. Bu layihada casusluğun, yabancı 
,1 ifade edilen bir sahayı kapladığı yete getirilmiştir. diye kadar üçbuçuk milyon lira sar-

propagandanın şiddetle karşılanması 
ıôr~imektedir. 1slah işleri bu mıntakanın bozul- !edilmiştir. Bu rejimi idame ettirmek 

nı, yiyecek ve giyecek maddeleri üze
Bu ufa.: bilanço, bize bu havzanın muş olan içtima!, sıhhi iktısadi "ve için kanalların tahkimi liizım gel -

rinde ihtikar yapanların ölüm cezası
ığ•adığı büyul< fel.:keti bütün açık- ziraat vaziyetini düzenlemiş ve ona mektedir ki bu iş için de yarım mil -

1 
na çarptırılması istihdaf edilmektedir, 

lığı ile ifade etmektedir. nbati kııd tam ve emniyetli bir veche ve istika- ,Yon lira kadar sarfı lazım gelmek-
ret ve kabiliyeti il tarihi medeniyet- met vermiştir. tedir. Moretanga .eqn ma'·arrı olmuş olan bu yerlerde Milli servetimizin en mühim kay- İleride bu kanallardan istifade et-
•,u yüzden bütün sahayı kaplıyan ye- naklarından biri olan bu mün_b;t ve nıek suretiyle ovaların sulanması te- Avustura/gadan asker 
ş;ı ve ziimrüt çiftliklerin yerini ba - mahsuldar sahalarda en nadır ve sisatı da vücuda getirilecektir. Dev_ kl d k 
taklar un: etmiş, sıhhatli, mesud, kıymetli iktısadi ve zirai unsurları Jet; küçük Menderes, Gediz ve Ba- na e ece 
müreffeh, zengin bir halk kitlesi ye- yetiştirmek ve bunu azam! hadlere kırçay nehirleri üzerinde ıslah, sııla- Londra 27 (Radyo) - 35 bin ton-
rinde has"a cılız, fakir ve geliroiz kadar yükseltmek imkanları elde edil ma ve korunma tesi•atı için on mil_ luk ingiliz transatlantiği )foretanya 
bir topluluk kalmıştı. miştir. yon lira sarfetmektedir. Panama kanalını geçerek Balbaodan 

Gene tetkiklerimiz, bu havzada Aziz yurddaşlar: hareket etmiştir. Tahmin ed'.ldiğine gö • ( 480.000) dekar vüs'atinde ekilebi· 1slahtan istihdaf edilen gaye, ev- • • re transatlantik asker taşımak üzere 
lir arazi mevcut bulunduğunu, fa - vel emirde başıboş ve durgun bir hal- Nafıa Vekilimiz, evvelki geceyi , Avustralyaya gitmektedir. 

~ . sa a am ı ızıy un i nşaa-

Çirkin bir tecavüz 
hadisesi 

kadar girerek mühim malumat al - ~ ,. 3 - lP,l, si, 4 - es, rnl>at, " - •iJ' 
mış ve dönmüşlerdir. Son 2 günde ha bet, ke, 6 _ ab, h •ar '. 7 -
va faaliyeti fazla olmuştur. ok, 8 _ ya, dalak, 9 _ kazan, ıo _.. 

Alman tayyareleri, Fransanın şi -
mal ve şark eyaletleri üzerinde mü _ uzun, madam. ~ 
him keşif uçuşları yapmışlard•r. Bıı . . .• . . motcrl!l 1" • 
uçuşların, Fransadaki askeri kuvvet dırıld.gıne gör Almarı . hUd ıl. ' 
!erin yerlerini ve miktarını öğrenmek taları. Hallarda ve Belç ka ıııışlşt 

. _ na ehemmiye li surette yakl ş ·Je İ' 
maksadıyle yapıldıgı anlaşılmakta - d E 1 h d d 8• · ge'1 

1 ır. vve ce u u " o mı jıll 

ken şimdi bukuvvetle r 18 ınil 18 

Paris, 27 (Radyo) - Resmen bil- mış bulunmaktadırlar. 

dır. 

Türkiye iş bankasından: ı1 
• Jl!!l 

İzmirde Mektupçu yokuşunda yeni 1 ve eski 20 n ımaralı hıırenın 
hissesi bankamıza ait bulunduğundan satılığa çıkarılmışt•r. . Jllu· 

Taliplerin Türkiye İş Bankası A. Ş. İzmir Şubesi müdüriyetıno 
racaad.lları ilan olunur. 

,;;;;;;::;;:;;;:;;:;:::;;:;;;;;;;;;;;;;;;-..-~ı 

Perde Meraklıların t.· 
•• prC • 

lllobilyecilikte en müşkiilpesend müşterilerini memnun etrr..ııı 'tde kat menderes taşkı:ıları ile, sel tahri- de bulunan sulan a "<ıtmak üzere ya- refakatlerindeki zevatla Çamlık i3 -
batı ve buna inzimam eden e-öl ve takları açm~k ve bi' ihare de bu ya-

1
tasyonundaki otelde geçirmiş, dün 

batak satıhlarının artması dolayısıv- takları tahkım ederek tesb t etmek-

1 

b h ç 1 k (Az· . e) t·· el ı 

le ancak bunun (250.000) dekarlık tır. tını teftiş etmiştir. Mühim bir para 
kı<mının ekilebildiğini, işlenmiyen Tahkim işleri her sene daimi ba- sarfedilmiş olmakla b•'"aber heyc"an 

sip ittihaz eden ve b~ınunla iftihar duyan müessesemiz bu defa.tzııı;Je • 
noksan olan en zengin ve en son modaya mu\"afık tül ve en.va~~ ylet 
!erle ve onlara uygun modern nikalaşlı kornişlerimizi !kın~• 1~call 

-Bat tarafı l inci sahifede- sokağındaki me~herimizde bu'lundurmaktayız. Perde ve kurı:ııŞ a 1,~-
B. Kemal Ôzgenci fena halde döv - muhterem müşterilemiz~ mağazamıza uğramadan almamalarını kı.mın da <23o.OOO) dekarı geçtiği - kımı icabPttirmektedir. Biz bu saha-ive su sızma:;ı yüzünden tünel inşaatı 

nj ve bu miktarın seneden seney~ d"l da yatakları açtık, bataklıkları ku - şimdiye kadar ikmal e ı ememiştir. 
arttığını göstermiştir. Bu rakamlar ruttuk. Tahkimatın esaslarını ha - Maamafih inşaatın yakında biteceği 
da bize milli servet ve istih alimizin 

müş, ve ayağından tabanca kurşunu siye ederiz. t' 
ile yaralamışlardır. Bn. Sabahat da l.J K d l M es 
gözünden yumrukla bir yara almış- ı--ıaraçcı ar eş er üesses 

bu nehir rejiminin d .ğişmesi yüzün
den ne büyük zararlar gördüğünü te
barüz ettirmektedir. 

zırladık. Bundan sonra yatakların anlaşılmaktadır. Vekil, tünelin iÇİ!l-

tesbiti ameliyesi ile uğraşacağız. Ve de bir saatten fazla tetkikat yapmış.. 
her jslahda olduğu gibi yapılan işten tır. Sonra otorayla Selçıığa gelmiş, 
alınan neticeleri daima takip edece- orada Kuşadası kaymakamı ve halk 

Cumhuriyetimizin kuruluşuna ka- ğiz. Bundan sonra topraklarınız ve ı tarafından karşılanmıştır. Kuşdasın-

tır. 

Hadise duyulmuş ve yaralılar 

memleket hastanesine getirilmiştir., 

Tahkikat neticesinde suçlular Buca- 1 

da yukarı mahallede oturan İbrahim 
Araplar ve Osman oğlu Rüstem a
dındaki şahıslar olduğu anlaşılmı~,' 
ikisi de yakalanmıştır. 

=========:::::; .. =--ı 
Ucuz sinema Ü u 

dar devam eden ve her yıl artan bu ~iftlikleriniz iç!n bir afet olan küçük da müzeyi, Efez h:ırabclerini, Selçu
facianın önüne geçilmesi hareketi , menderes bir hayat ve bereke ha - kilerden kalma lsabey camiini ziya
ilk defa Ebedi Şef:miz Atatürkiln ' inde avcunuzuıı içinde sevk ve idn-

1 
ret ederek malumat almış, turı.til: 

1931 tarihlerinde lzmiri teşriflerin - renize bağlı kalacaktır. Şimdiye ka- yollar in~aatını da te ·ik ettikten 
je Cellad gölü civarından e-eçerler- dar e. iri bulunduğunuz bu nehir bun gonra "aat 11 de otora~·Ja Tireye ha- ---------------

d dan bir ziyafet verilmiştir. ken bu elim vaziyet; müşahec!e bu- dan sonra sizin hıtkimi) etiniz altm - reket elmiş, saat 12,30 a Tireye gel-
Nafıa Vekllimiz, refakatinde su -

yurmaları üzerine verdikleri: •Cel- dadır. Verimsiz ve bataklık halinde mi~. istasyonda merasimle halkın bü-

Bugün Kültürpark Sinemasınd9 
Saat 2,30 dan gece yarısına kadar 

Büyük ve küçük hususi 15 birinci 10 kuruştur. 

lar umum müdürü ve husus! kalem lad gö'ü,, ağlık ova ı - Cellad istas- bulunan köyleriniz bu beliyeden kur- yük tezahüratiyle karşılanmıştır. 
müdürü olduğu halde bugün saat yonu, ajilık istasyonu olacaktır.> tanlmış onların yerine size her türlü Partimizir ziyafeti: 

emir ve işaretleri üzerine o tarihlerde kabiliyet ve kudretlerle dolu genişı Dün akşam 1zmirpalas salonunda l0,05 de Bandırma ekspresine bağ
lanacak salonla Balıkesire hareket hükumet reisi bulunan filli Şefimi - ve yeşil sahalar haline getirilmiştir. Vekilimiz şerefine partimiz tarafın -

Bu fiatle: Karar Gecesi ve Görünmeyen hayducllar film. ıle 
Paramont jurnalde en son harp havadisleri görülecektir· 

Seanslar: Karar gecesi 2,30-5,40-9 Görünmeyen haydu ıs.r 
4,20-7,40 da. ,,,/ 

"' .......................................... mıl!l!ll1!9 ....................... ... 
Daima en iyi ve en seçme filimler gö•termeği kend:ne prensip ittihaz eden 

TAYYARE S!NEMASL 3646 " " "TELEFON 
" Bu hafta İzmirlilerin pre tiş edercesine evdikleri dilber ve sihirkar 

DEANNE D U R B 1 N 'in yarattığı 

ÜÇ KIZL R BÜYÜDÜ 
Fran,,zca ıözlil şaheserini takdim eder 

Ayrıca: LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
ve Pasif korunma !etkili.tının büyük faaliyeti 

Bugün HALK sünüdür. Bütün seanıl rda H_r yer 20 kuruştur 
~~:E~K~J~.E;;,..R....,J•U.ıLllR~N~A"'"'L~dwe;ı;;;:;so&n.ı:Mıh~a~r~p~h~a~b~e~rKle~rLi.::.;:.:O~y~u~ns::ı;ı'~a~a~tl~e•rı~·=:ııco.ıı::ı~··~·~3~0lllı.•4~4~5-.~7ııı:ıı'~'eı;ıı,;9~.la5ıa.ıd~e• .. :mıııa:ıım:zs.....,, 1 

edecek ve Basmahane istasyonunda 
meragimle uğurlanacaktır. 

Cuma gunu: Sevda Kampı ve Kangsterler JJI 
CINGER ROGERS - DUGLAS F A1RBANKS CELL~., 

~,~ r ~ 
Yeniden yapılan muazzam şehiı"ler on binlerce insan kalabalığının yalın kılıç müthiş boğuşmaları ' 1 b 

lıi rkralın zaafı vüzüııden bir ülhv.ı hükmeden bir günlük bir başkumandan - A)ak tak mına e 
eden bir meml~ket kurtaran gö~ü pek ser~eri bir kahraman - Şiirleri halkın dilinde gezen şohr ~ştı 
ir - Güzel bir Prensesin gönlünü çalan avare bir sergüze~tçi - Sözün kısası , milyonlar sarfiyle Y 

eşsiz bir şaheser. 

Türkçe Sözlü 

SERSER KR ,, 
BAŞROLLERDE: RONALD COLMAN - FRANCES DEE - BASiLE RA THBON:. 9. ,0 

METRO JURNALDA: EN SON HARP HA11ERLERI. SEANSLAR :Her gün: 1.30- 3.30 - 5.30 .1.3 1' 

ELHAMRA SINEMASIND/ YARIN matinelerden itibaren 

ı ,, 
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Yazan: B'nbaıı CAZAL 

Şarki Avrupada 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Mü:ehassısı 



l 

S.V-Jlf . (6) 

'z 
alma J~ 
C !iL 

' e 200 

• 
ıse v 

• 
lSyO 

orta okul ar satın 
başkanlığından: 

rı Fiyatı 

Lr. Kr. 

5 60 

Tutarı 

Lr. Kr. 

1120 00 

lL. teminat 
Lr. Kr. 

8.ı oo 
K "cu 1u n~retmcn o1<ulu eğ lll"en kursu talebesi için yukarıda cins ve 

t ı !- zıh L attnniyye ihtiyar• uçık Pksıltmeye konulmuştur. Eksilt
lzrıı r ticar •t lisesınde lG 4 940 tarihıııe tesadüf eden salı günü Haat 
t v pılac ktır. Numune,· 'e şartnamesi her ııün maarif müdürlü
!! '.el;!ıir. fstekli!er:n t •r"nat makbuzları ik birlikte komisyona 

~ 2 10 14 

lzm · r Lise ve orta okullar satın al
ma lco · syonu başkanlığından: 

Cin i • Lkta,1 B her hlnmı Tuatarı İlk teminat 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

(' f lb.,e ll•i ıı "O 2012 r.o 131 oıı 

Kı ı ç 1 ogre'wen okulu tal ~e · r • y.ıc· olan rnkarıda cins, ıııik

r• m hammen bedeli yazılı g f lb" arı' t>k 1 meye konulmuştur .. 
t"carcl li~esinde <at 1 a n·a k m syon l :ıra'ından 16 .ı !140 

t adüf ed ıı salı günıı ··• oıı le~te yapılacaktır. Şartname ve 
her gUn maari1 müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ,~minat 

b laı~ ile birlikte komi5yoııa müracaatları. 28 2 10 ı.ı 

Çama tı tuzlası müdür" üğünden: 
1 - Tuzlamız için 845 me•re mikap toplama taş milbayaa oluna -

CBk:ır. 

2 - Beher metere mikabının muhammen bedeli dört lirıı muvakkat 
t minatı 253 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün müdürlüğümüzde ve İzmir baş müdürlü -
"ünde görülebilir. 

4 - 1 eklilerin ihale günü olan 1 nisan 940 pazarte"i saat on dörtte 
nıüdüriyetimizde müteşekkil kom:8yonda hazır bulunmaları 

28 29 30 31 1061 

Ista tu' moarif .. .. .. ... .. . n uc urtugı~nae1ı· 
111 rif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı 

ılı , a ak takımları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah
t ·ıen bedeli 24840 liradır. ~1uvakkat teminatı 1863 liradır. istekliler 
ı;.t k takımlarına alt şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktörlü

de göre'ıilirlcr. ihale 4 nisan perşembe günü saat 15,30 da istanbul ma-
~r.f , ~:lürlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif 
z r lan en geç saat on beşe kadar kabul olunacaktır. 

F anın ci~si 

Yat-:ık kılıfı 

Y t k çar•afı 
Y stık kılıfı 

V •tık vtiz!I 

Yatak takımı 
l\Iiktarı 

B a VA çarşafı cnevresin> 

2000 •ded 
4000 aded 
2000 aded 
4000 1ded 
3000 aded 

Hl 23 28 1 918'2094 

Beherinin fiyatı 

Lr. Kr. 

2 98 
1 63 

43 
- 43 
3 26 

Yekun 
Lr. Kr. 

5!)60 
6520 

860 
1720 
9780 

24840. 

lzmi1· Emraz · sariye ha~ tahanesi 

aşhe imliğind0n: 
Ye,· Verem pavyonunun 1520 lira bedeli keşifli zil ve elektrik tesi -
ı açık ck>i:· ırıeğe konmuştur. Keşif Ve şartnameyi görmek üzere her 
n hn tane başhek.ınliğine ve eksiltme 1940 nisanın üçüncü çar.amba 
n i yap,Jacağınd«ıı isteklilerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme ka-

un ı; .. e te'llinr.tı olan 114 liralık banka mektubu veya maliye vPz
ı:- kbuz :lnıilhaheri Ve icabeden vesikalarla birlikte eksiltme saa -

• ·n en bir saat evvel İzmir Tepecikte emrazı sariye hastanesinde topla-
n komisyona müracatları 17 23 28 2 915 

lstanbu! m aa ri f' mÜl ürü ü~ -.den: 
~Iaarif vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı 

~azılı battaniyeler kapalı zarf usu!iyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
d, en bedeli 54500 liradır. Muvakkat teminatı 3975 liradır. istekliler bu 

lı ttan yelere ait şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktörlüğünde 

• ırcb"'"rlcr. ihale 4 nisan 940 per~embe günü saat on beşte maarif mü. 
r\I.,. nrle toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif zarflan 

e cç nt 11,30 a kadar kabul olunacaktır. 

I vanın cinsi 

hPr!ni sgari sıkleti 
0 O k. D olan yün 
L t an'ye 
B r"nin Mgar1 sıkleti 
2 410 kilo olan battniye 

Battaniye 

l!l 23 28 1 919 '2095 

Miktarı 

500 

3500 

Beherinin fiati Yek ur. 

18 9000 

45500 

5-1500 

inhisarlar Umum müdürlüğünden : 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Pulathane tütün ba

ı ım ev nde yapılacak döşeme kaplaması ve müteferrik ikmal işler kapalı 
:ı; rf us~liı ıle eksiltmeye konmuştur. 

II- Keşif bedeli 15663,25 lira, muvakkat teminatı 1174,74 liradı r. 

III - Eksiltme 9/IV 1940 salı günü saat 15 de istanbulda Kabataşta 
• v ıım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, An
x r , Trabzon baş müdürlüklerinden 40 kuruş mukabilinde alınabilir. 

v - . Iı..nakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
, "kle y!izd~ yedi buçuk güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
n c .,u'lunıı '.htiva edecek kapalı zarfları ile şartnamesinin F fıkrasında 

ılı vesa Ki münakasa tar'.hinden 8 giln evveline kadar umum müdürlük 
i a t ·he ine vermeleri ve fenni ehl'yet vesikası almaları ihale günü de , 

tmc aa•ından bir saat evvel mezkur vesaiki makbuz mukabilinde 
yuk .. r.da adı geçen komisyon başkanlığına vermleri lazımdır. 

26 28 30 1 100812215 

Aydın Nafıa müdürlüğünden: 
1 r mizl~ 90 lira aylık ücretli baş makinistliği münhaıdir. Taliple

r n vruk mü biteleri ile Nafıaya milracaatları . 

26 27 28 29 80 31 2 1022 

<ANADOLU) 

lzmir aı teraar ığzndan: 
!car No. J.I·.ınammen ıcur 

:..iı" Kr. 

1::: 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
2:3 
2.ı 

2;') 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
3~ 

lkiçeşmelik ad. 56 e"ki S2 taj , ·o. lu ılükkfın 
Bayraklı Reref sokak !J tuı • ·o. ı hane 
'.\Iersinli Banyo svkak 14 taj • ·,. lu hane 
ikinci korılon tuzhmıc sokak 12 18 • ·u. lıı dükkan 
Kalrramanlar Bahçeli »okak 20.; e'ki 200 yeni 31 L.;jlı 

hane 
Yemiş çarşH.;ında 5!l e:-;ki nuı 1 a1ı n1ağaza 
Darağaç topçu sokak 6 7 l'ski 2~ taj • ·o. ıu baraka 
Şehı" ·r altın "ıkak 2~ e"ki Sl yeni No. lu hane 
Yeni mali. e ŞUU('>İ ik nci kordc ~ 41 taılı kaıyir depo 
Balıkhane altında lııriııcı korduı ;ı c'ki 11 tajlı dükkan 
Born0va ziraat mekt{'hIPd·• Nn. ·1z kotı~er\"e fabrikası 
G ·rit h~ın. ~2 1!) r.. 1n ar ı n1· Y.aza 
Karşıyaka Sadı lıey bahar·re $ ıkağıııda 5 No. lu hane 
Karşıy ka Ynmi,çi paşa snkak 32 numaralı dükkan 
H:ılıkhane biı .. ııcı kordon ı .-ki ı-e ı numaralı dükkan 
Dal khane alt• a L r ııci · k ;; eski 7 ta ılı dLi ı<aıı 

Yol bctJe,tanPutı !~ .,,k taJ • c. lıı dukkiın 

(;öıte:\C \'~lfJUI' i:-.keJ .. si b. !ı Ne. Iu fvrıp~ır i!'helesi) 
Onıç re:, Kirpi .ik ,gı 2~. e ·ki 17 tajlı hanı 

=~ta ynn c:ıU·le:-;i !, ıra a .ı ~ 

dtL<k ı· 

nı:ıh.uıe :1~ 2C 11un1Pralı 

83 
240 

67 
60 
24 

200 
20 

180 
152 
300 
100 
50 

120 
16 

300 
12ü 
2ll0 
190 
200 
2.ı 

00 
00 
50 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

·~:{ Biri11ci koı·<lo ı l 13 e ... J..i I:ıl ~:eni nunıaraL <len iz h::ıııyo~u 490 UO 
34 lkvelı köyü l :ı ı.liın rn lınğ 80 00 
3:; 
36 
37 
38 

~arıçay me\·:; i Cum.ırrn ı 8738 m re murabbaı bnğ 43 00 
Tıe\·er köy!i 25 doıııi'lı l ığ 211 oo 
Demir l\Iehmetıçik Al;ancak 7 ul!'ar~lı aı»a 20 00 
!kinci :..orJon tuzhane sokağında 21 No. lu dükkan 48 00 

39 İkinci kordon tuzhaııe tk ğ•nA 22 , 'o. !ıı dJkkıin 60 00 
Yukarıda yazılı emval ıı b r se•ı .ik ·carları pe~i•ı parı ile 15-3-940 

tarihinden itibaren 18 g~n müddetle açık artırma u3ulü ile müzayedeye 
konulmustur. ihaleleri 1-4-9.JU tarihinde pazartesi günü •aat on dörtte 
milli emlak müdürlüğünue yapılacak .ır Tali11lerin muhıınımen bedelleri 
üzerinde·ı yüzde 7,5 depozito akçu<ı ıı komisyonun teşekkülünden evvel 
yatırarak yevmi mezkünla )[. emlak müdürlüğünde toplanacak 'atış ko-
l"isyonuna müracaatları ilan olunur. 15 28 8!l0 -

lzmir Emrazı sarıye hastaha· 
nesi Brışh ~kim 'iğ -n den: 

Yeni verem pavyoıııııı"' ~nıı; lira ü kuruş bedeli keşifli ••va ve yağlı 
boya ve~airc tkmali in..-aa~ı arık Pkc:iftmP.ğe konuln1ust·ır. Keşif ve şart .. 
nameyi görmek li7er~ her gün hast~ne başhekimliğine ve eksiltme 19-10 
nioanın iiçiincii çaqamba günü . aat 11 de yapılncağınılan i<teklileı.·in 
2490 num~raiı artırnıa ve ek iltme karlununa gore temin:::tı olan ?.93 
lira 7V kuru~!uk banka nıektubu veya m~liye veznesi ınakbuz ilmüha· 

. b~ri ve icalı ... rlen Y.esi~{a·!llrla b!rl~ktt.' ek"'iltme q:ıatinden bir .1Hat evvel 
Tepecikte emrazı f,riyc ha~t 0 ne•'nde toplanan komisyona müracaat _ 
!arı. 17 23 28 2 914 

lzmir Defterdarlzğından: 
Defterdarlık merkez ve mülhakatında münhal bulunan maaşlı ve 

r 

ilcretli memuriyetlere 3656 sa)·ılı kanunun on yedinci maddesine tevfi
kan lise ve orta mektep mezunlarınr!an müsabaka imtihaniyle memur alı
nacağıııdan memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı haiz o
lan ve fıli askerlik hizmetini yapmış veya tecil edilmiş bulunan taliplerin 
elleriıı.Jeki vesaiki müsta hiben \ilayet makamından muhavvel istidaları 
ile 214/!JJO akşamına kadar defterdarlığa müracaat etmeleri ve 3/4 '940 
günü saat on beşte yapılacak müsabaka imtihanına gelmeleri ilan olu-
nur. 2· 28 1037 

lzrn.ir Emraz, s r~·YE:. hastaha .. 
nesi başhekirr ! ·a-ınrle.n : 
Ha.>taııemizıle. yeniden yapılar .. k 11516 lira 30 kuıuş bedeli keşifli 

kalorifer teskıt· kapalı zarf uouLyle eksiltmege konulmuştur. 
İsteklilerin ~nrtııanıe ve ,;aire:cı görmek üzere her giln hastane ba• _ 

k'ltipliğ.ne ve «ks: tme 1940 ni.;anın üçüncü çarşamba günü saat j 1 
de yapılacağ'ın 1lan 2490 !'.ayılı artırma ve eksiltme ka.ı,ununa göre tP
nıiııatı l~.ı 863 J'ra 72 kuru luk bnnka mektubu veya maliye veznesi 
makbu2 limülıaJ.eri ve ir.ıp eden teklif mektupları \'e diğer vesaikle bir
likte ehiltme rnat:ııcleıı Lir saat evvel Te1•ecikte Emrazı sariye hasta_ 

) nesinde müte,ekkil kom';.rnııa müracaatıarı. 17 23 28 2 894 

Kemalpaşa helediyesinden 
1 - hemalpa~a h;iküm ·t bina"' knr~ı.aııu ki parkta yapılacak gazi

no l ina.-ı açık e~sillrr>en çıkarılmı~tır. 
2 - K«sıf ıcde.i ·IJ. l lir.ı 67 kur•ı. mıı»a!<kat teminat 308 liradır. 
::: - K i kroki Ye sartnameler Kemalpaşa belediye muh .. sebesinde 

görülebilir. 
4 - TaliıAriıı bu g.hi ın~aatı muvaffakıyetle yapmış olduğuna dair 

Vc·sG.a ibr .. :z etn el~r: J:tzın1dır. 

5 - Llbıltnw:;<' i ı · r~k iriıı 2 HlO sayılı kanununda yazılı vesaiki ha
mil olarak ih'11t> günü olan 8-1-940 saat 15 de belediye encümeni-
ne mürıtcaatları lan ılnrnr. 22 26 30 3 980 

D-1 KK A-T 
lzmir Veteriner müdürlüğünden: 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

.UR1.\ T!K, SOVYETA Af'iOı 'iM. 
Dl NA VIGAZYONE 

ADRIATICA 
ADRİAT!CA S. A. N. 

Federico rnpuru 27-3-940 tari -
hinde Cenova ve R:viera limanlarına 
h'ıreket edecektir. 

Adice vapuru ~0-!3-940 tarhind 0 

b<:k:enınekte olup Ceııorn ve Riviera 
limanlı rına hare t edee<>kt·r. 
Ci'.ta di Bari motörii 28-:1-940 tnri · 
hinde gelerek istanbul Pire Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

Briııd'si motöı·ii 3-4-9411 tarih"nüc 

28 Mart 1940 Per9entbe --

\1. i.. r-.enri van uer~~ 
A'.\1ER!KAK EXPORT L!NES !I' , 
,·E'\J.ORK 
~~~~~~~~~--_,.,. 

K E v - Y O R K tÇIN 

«EXPLORER> vap. 24 ]flartt' 

bekleni. or. nl"' 
«EXCHAN'GE• vapuru Mar t so 
rında bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAPEST 

BUDAPEŞTE İÇİN J>e•' 
cKASSA> Mot. 23 Martta 

!eniyor. . ııo. 
Service l\Iaritime Roumaın • 
carest ı,ıı 

geler k ertesi ı•üııü saat 17 de dofrru Kösteııce Galas ve Duna liınan · 
Pire T3rinJio::i Zara Fıumr rrrive~i~ için dt 
ve Venedik limanlarına h::ıı·eket ede- •CAVARNA> mot. 5 Nis&P 
te1,tir. bekleniyor. 

Citta Di Dari t!lolörü !l-·l-9·10 tari - ~ 
hinde gelerek İ<tanbul Pire, Napoli, ATID NAVlC AT!ON coMP.ı\ 
Cenıırnya hareket edee<>ktir. HA!FA Said 

Zaı ~ motiiriı ı l}-4-9·10 taı .. hinc],, Beyrut, H~ifa, Tel Aviv, p orl 

gelcrrk e.·te'i !'Üniı <~at 17 de Pire. ve fskt0ııderiye için. eniyor• 
Briııdi•i Zar:ı Fiume Triye<te ve Ve- At.d vapuru 28 Martta beki 

ııNlik limanlarına hareket edecek • *=-
1 

rl "J•»' 
'ir. Vapurların isim ve tarih e 

kında hiç b ir taah hOd aıının1• .. Not - Bl!tiln bu vapurl ar Triyes. TELEFON 1 2007 • 200 

te vey~ Cenovada şimali ve cenubi )ı••••••••~---~~~1 
Am ''ika limanlarına hareket eden Olivier ve şürekd6 1 

ltalia anonim aeyrisefni~ şirket'nln 
ve. Amerika ve Hindistana har•lcet 1 
eden LLOYD TRİYEST! -o anonim 
•eyrisefair şirketi vapurlarına tesa. 

LiMiTED 
VAPUR ACEXTASI 

Attürk caddeıi Reeı binatl 

düf ederler. Tel. 2443 . ;,, 

~EEhLAN'DAİSE ROYALF. KU!l'l - p~ndra ~he ~iverpcl ~atla;:~~ 
p ANY ASI ıyıanın ı tıyacına gore 

]arımız sefer yapacaklardır· 
Achilles vapuru 10-4 ·940 tarihinde ı~.-.;;-.;;;;.;.;;;.;;;.-~'.';J 

beklenmekte olup Am·ers ve H'llanda 
limanlarına hareket edecektir. 
SERVİCE '.\1ARİTİ'.\1E RQU)fA!N 
Suceava vapuru 31-3-940 tarihinde 

q-elerek ;ı.raıta Marsilya ve Cenova li
ma·ılarına hareket edec.,kt" 

NOT: 

Uoktor 

M. Şevki Uğur 
L İr :nci sınıf dahili has· 
talıklar mGtehassısı 
İzmir Beylorsokak No. SS 

Telefon • " · 8288 
b•r'' Hastalarını aabahtıın ıtı 1 yeD 

v~ ırece vakti abu! vo nıu• 
eder. 

f, hv:ıli haz:u dohycısiyle navlu'I 
ve hr\"cit'et tarihlerini~ ka:.'i o!madıw 
~mı \"e l,J~ lar.ı l•iç bir ihbara lilzıım 
olmak~•zın de ,ebilir 'lldui;-unu ve 
mesuli;;et ter•tttiı:ı etmiyeceğini muh 
tereın yükleyicilerir. kayıd ve ;'!lr~t 

etmele;ı rica <•luııur. O b b _./ 
Dah:ı fazla tafsilat için •]!!mr.Q"'· ı---- İş ta İ l -

yet c .. dJesinde FR!.TELL! r:rr:nco. Cevat D o- !ı 
n.pur acentesine ,,;Uracaat etlilmesl. O b•"'"' 

'fELEFON: 2U04 • 2006 Haıtalarını h r gün P 
10

)1l'' 

ak,ama 1 >.dft~ lkincibeylet' ""'" 
lzmir belediyeıönden: ~ında 65 numaralı muaYe~e3~ 
1 G 1 unde kab,ı[ eder. Telefoıı ;.- ·~ 

- üze yalı tramvay caddesin- - 'k'~ 

deki benzin tulumba yerinin 114/9·10 /rnıir a'liye ikinci /ıukıık h6 
tari~inden iti~aren. bir se~e m.üddet- liüindcn: uııaJı et 
le .. ~'.~~~a ve~ılmesı, yazı. ·~lerı. mu - İzmirde basmahanede_ Abd !<O· s' 
duı lugundekı ~artnamesı veçhıle a - mahallesinde dere sokagındn fınd-' 
çık artırmaya konulmuştur. '.\luham- evde Sadettin kızı Zinnure tnrn 0Ji' 
men bedeli 80 lir.a .. olııp ihalesi I kocası Servilimescicl karaknPU ~~d:: 
29/3/940 cuma gunu saat 16 dadır. sinde l32 numaralı e\·de sabık ed P 
lştitak edecekler 6 liralık teminao kö\· beledive muhasebecisi :M:elınl dl' 
iş bankasına yatırarak makbuziylc Akın . aİe\·hine açılan boşannı'u~~ 

·· ı · ı eı · srı '' encumene ge ır er. ··ted . d tiye ve bi· 
2 - Inönü caddesinde sahilpark vasınt~ bmlu aıdr _ avde n bahİ'Je, d' 

b 
~ure ı u unma ıgın a uıc"' 

gazinosunun ir sene müddetle ki - tebı·- . ·ıd·-· ·bi ınbı JıJP' 
·ı . . 

1 
. ..d.. .. ıg gerı çevrı ıgı gı bU , 

raya verı mesı, yazı ış erı mu urlu - b 
1 

d - d hk rnece ı1'~ 
~ ·· ıl k. . u unma ıgın an ma e \" 
gun e ı şartnamesi veçhı l e açık ar - k. t bl" t .1• · ·as ına . ..ıı • ta ı e ıga ın ı anen ıcı ~ 1 ır 
tırmaya konulmuştur. Muhammen I . . azarte- ı~' 

b d l . 750 ı· 1 ·ı 1 . 29131940 hakemesıııııı 15/4/940 P .11 ı1' . t 
e e ı ıra o up ı ıa esı .. • . . uretinı ,rr 

.. .. t 16 d d l t• k ııune uı!ıkıııe arzuhal s • ~ • cuma gunu saa a ır. ş ıra e- . . rnasın• ~re' 

decekler 57 liralık teminatı lş ban - ke":'e ~ıvanh~nesıne ko~ddeial•l'Jı 8Jıt' 
kasına yatırarak makbuziyle eneli - verılmış oldugundan mu nıulı ~ 

med Ali Akın erin muayreıı . ,.,91etet mene gelirler . , • ı 
me giiniinde a .ıleteıı vc.nı -de Jı~ 3 - Al•ancakta 1437,11~8 ve Bas. 11e ( 

moh:ınerle 1~64 "ayılı "okaklarda ve 'ant on raddelerinde mahk~' ·ııind< ll· 
çocuk h,"tane;i etrafındaki yollarda bulurması .. ksi takdirde n_~ı Jl'.. tl·~il 
1500 metre boycla yen•clen keRmc yap kararı ittihaz edikc•g\aıı ıe ·~· 
kordo'l çekilnıe.;i işi, fr.ı i~leri mü K. nun tebligat faslına tevfı jJıJıı 0 

düd~ğiind~ki kesif ve şartname.<i makamına kaim olmak üzere 

veçhile açık ehiltmeğe konulmuş - 11n1.u_
1
..,··-----------

tur. Keşif bedeli 2035 ilra 50 kuru~ 1., · 
olup ihaJe,i 2a 31n40 cuma gunu aze, temız, 
•aat 16 dadır. lşt:rak edecekler 221 

liralık teminatı iş bankasına yatır:.- Ila"' Ç f 
rak makbuziyle encümene geHrler. 

15 20 24 28 [e 
E\•velce 30-3-!l40 güP i saat ı :) _ hitam bulacağı ilan edilen at koşuları 

kayıd muanıel";inin 28-3·940 güııu -aut 12 de hitam bulacağı tashihen Belediyemiz rnridat sen·binde kırk 
'ira aylı~' ücretli açık bir memuriyet 
için 30 3 ·940 taril:iııe müsadif cuma.-

1//b., tesi günü saat onda müsabaka imtiha
~ nı ;•apılacaktır. 1 

_ En aşağı orta mektep mezun·ı ol -

ilan olunur. 104~ 

iZMİR 
PAMUK JiENSUCA T 

Her türlü tııva 
cesitleri t . . he 

Hamdi Nüı 
Çançar · 

es' 
5-ıhhat eczatı ~· 

Türk ;\nonim Şir '·eti 
Şırkctin M.:rl:ez ve Fabrikası: lzmirde Halkapım.rdaır. 
Yerli Pamu"undatı At Tıwy re, Köpek'"'• Def'irm,.n GPvik 

ve Leylalc mark !arını havi her nev! Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrup~nm ayni tip mensucatına faiktör. 

= Telefon No. 2211 ve 3067 

_ m; '< ve n'kerlik fili hizmetini bitir-! 
- m.iş olup 35 ya•ını m;' ecnviz bulunma = nnk şaı-ttır. htcld,!e:-in ,.EJik&IPrı ile 

1 

''r)·l.·t: lıelediye n"slijrinc müracaat-. 
lrı ji:i.n olunur. -
~"Z't1 ?M' 1:: ~ma 

~~~64C 

' )U 

Ba~durak Bilyilk Salepçi~ 
kRrcns1nda ~ 1 

Makine Tamirhanesi ~· 

_ Telgraf adresi: Bavra1< 'z ir -~ 
e tı 

lşi fününde tes'im etme~'( prensip edinen " 
ııuıı a ffhar eden 1İr müessesedir 

.Ke•ttne naz r: demirciler 67 • 69 Telefon: 999S 


