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Molotof'un Nutku 
Sovyet Hariciyekomiseri, müttefiklere atıp 

Orta Şarkta bir Rus tecavü 
zü mevzuu· bahis değilmiş! 

lr giliz tayyare!eri, 
man tayyares:ni 

dün de bir Al
düşürdüler 

1 
Mısır-ln~.liz .. Romanya Parlamentosu 

Manevraları dort gun 

sürecek K l A d l d ı " T .. 
Kahire, 29 (A.A.) - Çölün şarkın ra ın na 0 U Q l}Qp~ırac!l.gl i(.Cg 

d" başlıyıı.n İngiliz - Mısır manevra-! h kk d k l"' h /k l 
lan dört gün devam edecektir. Ha - Q in a ı al}l ayı a ış ar 
rekata İııgiliz, Hind ve Mısır kıtala- J k b l ff • 1 

rı iştirak etmektedir. Diğer cihetten araSınua a U e ı 
motorlu Mısır kıtaları yakında Çö -
lün garbında manevralara başlıya -
caklardır. Harekat altı ırıın sürecek
tir. 

---=.ı:ı----

.. .-....... j .. 
1....&~neraı uameıen 

deği l ayni zamanda bütün milletlere 
hür olmak hııkkını temin etmek iste-

Bilkreş, 29 (Radyo) Ru-1eıı 

parlamentnsu bugün tl'planmıştır. 

Bu içtimada, Kral Karo! n~mına 

Anndolı. :.ıcl~ele mınta!:a•ında yapı

lacak köy hakkındaki liiyiha müza
kere edilmiş, müttefikan tezahüratla 
kabul euilmiştir. 

Hariciye nazırı Gafenko; bu mü
nasebetle iradettiği bir nutukta, 

..... "'% ~arol 

Türk - Romen dostluğunun çok kuv
··etli, samimi ve ebedi oldul!'unu söy. 
lemiş ve kabul olunan kanunun bu• 
nu isbat ettiğini beynn eylemiştir. Ga
fenkonun nutku alkışlanmıştır. 

Bundan sonra parlamento rei~I 

Flipesko söz söylemiş ve hlikilmetçe 
verilen bu kararın, tam yerinde eri• 

- Devamı 4 üncü aahifede -

Amerika ayanı 

lngiltere ve Fransa9a gapılan tay 
yare satışlarını tasvip elmişi r 
Londra, 29 (Radyo) - Amerika men'i için tetkikat yapılması hakkln

ayan meclisi askeri komisyonu, Ame-
1 
daki teklifi reddetmiştir. Bu suretle 

riknıı askeri tayyarelerinin inı!iltere müttef:klere yapılan askeri tayyare 
ve Fransaya satılması meselesinin satışları tasvip edilmiştir. 

Kont Teleki 
diklerini söylemi tir . 

.. Kanada kıtal~n, ge~ıeral Gam~lenl, Budapeşlede yakında mühim bir 
uç kere Horra dıye bagırarak selamla-

il=---

Eskişehir 
/-lava okulu öğretmeni 

Duma öldü 
Ltanbul, 29 (Teleıonla) - Eski

~ehir hava o1'ulu öğretmenlerinden 

Fı·an:o:ız müteha:)c-.ıs Duma, Pnomoni- l~ 

den öimüştür. Cenazesi, yarın Eski~e
hirden getirilecek ve mera,imle kal
dmlacaktır. 

--~=il=---

Komedi Fransez 
Dün Is tan bula vardı 

. f O p /an f ı mı. olacak? 
-· 
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Müttefik ı~ADYO] 
Bugünkü program: 

merika hükumeti ile iktısa ·; bir 
anlaşma kdetm "şlerdir P sif korunma Tal<as 

Muameleleri 

13,:lO Ill'l'\l:ram ,.,. menılck •t .aııt aya
rı, 1 ~.~5 ajaıı> \'C nıeteoroloj; haberle
ri, 1 ,50 miiıik. Çalanlar: Kemal N. 
Seyhun, izzzettin Cıkte, \'ecihe, Reşad 
Erer. Oku anlar: Azize Tzem, Melek 
Tokıı:öz, J .t,:ıo müzik: Riyaı;eticıımhıır 
barrlosu (Spf: ihsan Günçer), 15,llS 
15,:lo müzik: Karı~ık müzik (Pi.) 

Vaşington, 1!9 (Radyo) -Fransız
:liz ilı;tısad heyetleri, Anıerik ile 
iktısadi anlaşmaya varmışlardır. 

anlaşma ile müttefikler mahdud 
tıı.rda olmakla beraber Amerika-

n yve ve tütün alacaklardır. 

Ayni zamanda KanadarJn şarkında 

bir kontrol üsıü t ·ki için de Ameri- M •h • ? 
ka hiiküme iyla müzokereler yapıl- evcut 1 tıyaçlar na ıl karşılanacak. 
m'.\ktauır. Yakımla tam bir anlıısmı.-
ııın ilılnı bek! rne.l<teöir. · Kıııla kul'umu tarafı dan µa·;i! korunma ve g •. z talim, terbiye ve 

11 
tedri'I malze eainin TPühim bir kı mı ev• !ce Almanyadan celbcdilmek-

Ne şekilde tasfiye 
edilecek 18,00 ro,ram v nıemllket ııat ara-

-----o=<IO-·----- te id. Bun ann mühim bir kı,mınııı Hon zamanda miıtehassıslar tnrafııı-
2- 099 numa. ~.ı taKas kararname- ı·ı, 18.05 müzik: Had> o c 1 orke trası. 

sinin tatbikine daır talımatname hı.i - 18,40 konuşma (rnrt bilgisi ve sergi· 
kiimleri dairtı indtı bir sene. ı.ırfıııda i) 18.55 Serbset saat. l!J,10 memle
lekenııniıl ve intaç ettirilmi> en t· kas ket ;aat ayarı, ajans , meteoroloji 
muaıııelelerinııı a~ağıdaki esa !ar dai- lıuberleri, l !l,30 müzik; Fa ıl heyeti. 
resinde tasfye eıl: eği ticaret veka- 20 10 konu ma, (günıin meııeleler;) 
letiııclen şehrimizdeki allikadarlara 20,2~ mtiıik. Çalan!· ı·: Ruşen Kam. 
bildirilmiştir. Fahri Kopuz, Cevdet Çağla, izzettin 

isv ç 
Gönüllüleri 
Finlandiyanın imarına 

ya dım edece lcr 
IIelO\inki, 29 (Radyo) - Finlandi

adaki İsveç &'Önül 11ller.nden 1000 
lşi, Finliindiyanın imar i§lerinde ça
ışmak üzere Helsinkide kıılmak i'.
e<l'.klerini Fin hükumetine bildirmil 
erdir. İıveçten &'ene Fin! nd!yanın 
mar işlerinde çalı mak üzere 5000 
ıçin!n daha a-elmeılne intizar edil • 
ektedir. 

ısıt .. 

Cenup fırtınası 
Edime, Ç nakkale ve 
Bur ada zarar verdi 
Ankara, 29 (Husust) - Edirne , 

Çanakkale ve Bursada cenup fırtınn
ıı bazı zararlar yapmış, birçok afaç
lann dallan kırılmış, evlerin kiremid 
çatılan uçmuştur. 

----:il----

Londra mahafili 

fK r ıy k h 11 • dan dahild wrli ipt:dai maddelerle imal olunmaktadır. Geı ek Kızıla\ 

a aı <evı fabrillesmda ımal ve gerek hıı içten tedaı;k eılileıı cihııılardan ııe mik
tar hnzırfanması luzım geldiğinin t •piti muvafık görülmüsti.ır. Alaka

Güzel ve zeng·n bir 
balo verecek 

dar vekllletlerden şehrimizdeki teşkilat müdürlüklerine gelen taııılml r
de bu cihft•lıırdan ne kadarına ihtiy olduğu sorulmuştur. 

* . ' 
Resmi ve husu'i idare, mü es eHe ve fabrikalarla şehir ve ka<abalard 1 - Bvvtla ithalat yapılmış olup Ökte. Okuy:.ıılar: Safiye Tul<ay, ::\[us-

Kalr~ıyaka hal~~vi_sosyal yar·d~~ıııda hava taarruzları a karşı pasif ~orunrna niz:ırnnamc,in_e gör~ vü:~de ı;la mukabilind~ bir .-ene z"rfındıı ıh- tııfa Çağlar. :.\Telek Tokgiiı, 21,15 nıiı· 
komıte~ı dun Kaı • 'aka halkeviııı ~ 1- ııetirll cek paııif korunma teşkillerıne mah ·uo; kıyafet talımatı Dahılıye rucatta bulunulma.lığından d,!ayı te- zik: Küçük orke><tra (. ef: , 'erip A •-
yaret eden va!; B. Etem Ay kutun re- Vekiı!etlnden •ehrimizdek! alakadarlııru tebliğ olunmuştur. Müesseseler- k.emmiıl \'e iılLaÇ ettirilmemi9 takaı> kııı) 22.15 memleket ,nat aı;arı, ajans 
lsliğönde toplanmı~ ve kü!türparkta d te8 k:J edile~ korunma ekiplerinin kıyafet birliğini temin için bu tali- muamelelerini 20-3-1940 tarihinden haberleri, ziraat, eHham - tahviUit, 
IPneni~ on. g~zel bal~sun~ vermeğe :ata ·göre techi~ edilmesı ve mahalli pasif koruıımıı amirlerinden bu ör- başlamak şartiyle üç aylık bir tasfiye kambiyo - nukut borsası (fjat). 2'.!,30 
ka~ar ~ermıştır. Balo, wO nısan cumar neklerin alınması bildirilmiştir. müddeti verilir. Bu müddet zarfında konuşma (ecnebi dillerde - yalnız kısa 
tesi akşamı verilecek ve çok eglen- evvelce ithalatı yapmış olan tüccar dalga postasiyle), 22,30 müzik: Caz· 

cel! geçecektir. z }l k d k 11 d k • doğrudan doğruya ihracat yapabilece· band (Pl.). (Saat 23,00 e kadar yal· 
--~·il ava ı a ın a- 1 yaşın a l ço- ği gibi gerek ithalil.tcı ve gerekse ecne- nız uzun dalga postaaiyle), 23,25 23,30 

iskan işleri zaya kurban gı"ttı• cuk o""ldu""ru··ıdu·· bi müteneffi tarafından ciıri prim te· rarınki program ve kapanış. 
diye edilmek suretiyle dahi ihraç hak- *lr' 

Villyet iskln müdürü B. Ziya Fu- kı takas limited şirketine devredilebi· 7 
11 
hıtıvla 

ad, memlekete getır:Iecek ve hir S h v -k lir. Bu tasfiye müddeti zar~ında takaaı".!~~~~ 
kısmı v!!Ayetimizde iskln edilecek/ ar oşun attıgı urşıın Hô.dise, adeta bir hiç I' muameleleri intaç ettirilmediği tak· 
yen; göçmenler meselesi hakkında kadıncağzı öldürdü güzünden doğdu dirde bankada bulunan ithalat bedeli 
görüşmek için Sıhhat ve İçtimai mua. T' k ç· · · k" ·ünde b' ilte ff" f k t' ı 
venet Vekaletince Ankaraya davet . ıre azasının Hınıyerığl 01)8 - ~erısumanın Turanl.ı ?ahiyesine ecnke ı mt· 1 nekl'll~ mhuva ba a ı aklın. hoş olarak havaya silah attığından 

. . .. . . hır vaka clmuştur. asan o u ya baglı Davul köyünde bır cınayet ol - ma şar ıy e ırıng esa ına na e- zabıtaca tutulmuştur. 
edılmış ve dun şehrımızden Ankara- l . . . h ı k d'l' . şında brahım Cırıt, sar oş o ara muştur. Mehmed oğlu Hasan, gilttüğil ı ır. . . .. .. 
ya hareket etmıştlr. köyde elinde tabancaslyle dolaşırken keçileri tar! sına sokan keçi çobanı 2 - Evvela ihracat yapılmış olup İtmıt'. dilturmuf,' . -ı~ 

· ık ·ı·h te t · k ısı d k bT d b' ! d 'th Ataturk caddesınde Rahmı og -------------~ıbır ara ı sı a ı~ı a. ş e mış, ~rşk - Hasan Demir oğlu 11 yaşında Musta- a mu a ı ın e _ır sene zar ın a ı a- Behçet Hu!Osl oğlu Mehmedj iterek 

A • / M na rastlıyan aynı koyden Hilseyın a- fayı ta•la döverek başından aiır su• !atta bulunmadıgından dolayı tekem- '. .. . e-
mıra Uren · · ı • . . . · yere dUşurmüş ve yarlanmasına s 

rısı 30 yaşında Bn. Fatma Ekıcı a - rette yaralamıştır. zavallı çocuk, başı- mü! ve intaç ettırılmemış bulunan ta· b . . . . 
nındaıı yaralanarak derhal ölmüştür. nın ezilmiş olması yüzünden bir müd- kas muamelelerine de 20-3-1940 tari- e~> et vermıştır. 

Kafayı tütaülayince: 
Kemerde İbrahim oğlu İsmail, sar· 

Dün lst nb la gı•ttı• Yakada kasd olmadığı anlaşılmışsa det sonra ölmüştür. Suçlu yakalanmış. hinde başlamak şartiyle ilç aylık bir Bop oynad~ken '
1 

_ d Yu a U b b' t k d n f' üdd t' .1. B ildd t . ornova atar abaşı sokagın a 
H b d d ğ•l da ölüme •e e ıye verme ıuçun a adliyeye verilmiştir tas ıye m e ı verı ır. u m e ıaı • 1 N' d . ıne-

a er ar e 1 İzmir pasif korunma teşkilat ve te- İbrahim Cirid tevkif edilm:ştir. . fında mile bir oebep olmadığı halde tu- ııu.s og u , ızamc. dın._ top oyunu d 
Londra, 29 (Radyo) - İngiltere - sisııtını tetkik eden Fransız amiralı il -=.1t.=- kas muameleleri intaç ettirilmediği seıe,ındeıı f~rahım oglu 14 yaşın ~ 

nin Mo kova büyük elçisinin yakın - Luıyen Mur~n. dün sabahki Bandır- Hırsızlık takdirde aliıkedarlar ithal hakkını kay Nuuetı demırle bn•ındıın yuraJsınıJ 
k · ı · t b ı ·t · t' Ş k •hf "ka"' l ve zabıtaca tutu!mu~tur da Moskovaya, memuriyeti bıt ına ma ~ spresı! e ıs an u a gı mış ır. e er l l T Belediye mezbahası ambar memuru bederler. Ve ithal hakkı takas limitedi . 

avdet dece.~ hakkında Pöti Parizi- Kendısl.ne mıh.mandarları refakat et- B. Galip Akd:ımar, Frige dairesinde- şirketine d vro!uııur. Ru hususta ııliika. ~ırsız çocuk!~r: . h-
yeıı gazetesının yazdıfı haber mUna- mektedır. Amıra! :.\furen, İstanbulda Bir bakkal adliyeye ki tüccar peynir ve terevaafarından darların Türkiye cumhurlı:et merkez Kemer caddesınde Halı! oğlu :.\le 
aebeti7le siyasi mahfiller ademi ma - da ayni mevzuu tetkik edecek ve ora- verildi bir çoğunu satarak paras;nı zimmeti- bankasına ve takas tetkik heyet'ne med. Muammer ve Osman, Ahrneô 
lülllat beyan etmektedirler. dan Ankaraya geçecektir. Bornovada bakkal Hasan oğlu Bay ne geçirmek suçundan adliyeye veril_ müracaatları lazımdır. o.ğ~u :.\fehmedin bir bavul dol~su ~~e: 

---c:::=* · · · dU 'k' · h·kı ı·- · d · il tını çaldıklnrından tutulmuş.ard =- il Ahmed, şeker s: tışında iht~k~r yap~ı- n.ıış, n .ı ·ıncı sorgu a m ı~ın e ıs- <>uçlular 1 o _ 12 yaşındadırJarJar. 
Dün toplanan kongreler Bir terlikçinin ğından ikinci sorgu hil.kimlığme verıl- tıcvar edıldıkten sonra tevkıf olun- Karşıyaka Hıraızlık: 

lunfr ulan Türk anonim ıirketl 1- miş, isticvap edildikten sonra hakkın muştur. •• •• • • Alsancakta Şe_,hidler caddesinde 
1e ıuınat v" ın1 .. t Tnrl< anonim yaptıkları da esa~ idJia. ~lınma~ ?z:re evrak ıı Avcılar kulubu yenı ıda· lbrahim <>ğlu Yun , Ali pğ!u no•e' 
ıirketi ve Akseki bankası senelik he- . Kül:ürpark:a İzmirli terlikçi İbra- müddeıumumılığe yerılmıştır. Bir tecavüz hadisesi re hey' etini seçti yini~ evine gi.rerek ~5 lira kıyın~t!~~ 
yeti umumiye toplantıları dUn yapıl- hım oglu Tahıı· Güntan sarho• olarak 0 -- de bır kat elbı<e ve bır bavul çaldır 

t • Bornova nahiye•inin Ova yolunda Karşıyaka halkevj avcılar kolu 
m!f ır. nara atmağa başlamış, park nok'.a Fuhşa teşvik b'r vak.a olmuştur. lngil z tebaasından dün umumi toplantı yaparak idare dan yakalanmıştır. . 1<111 

memuru tarafından ~ükilta davet d'l . . 1 d ıı· k . . . . Torbalı pazarında İsrnaıl o, ---------------1 e ı - Tepec•kte Ubeyde ısın n e ır a- B. Paterson kızı 19 yaşıııda Vi\·olet ve heyetını seçmışlerdır. B d 'dd. B t t M t f ·ı fl~~-
mişse de küfür etmiş, karakola götü- dın, gene kız ve kadınları fuhşa teşvik kardeşi Mudel yolda gezinti y·~parlar- Reisliğe B. Fahri Efe, azalıklur·ı ke rıd ın e kret: • 1b1' ad ıı ogUudaııı· 

Borsalar 
Oz O Mı 

125 M. Beıikçi 
37 Mustafa şeker 
26 S. Paterson 

188 
542630 1-2 

542818 1-2 
No. Fi.· 
1 9 75 
• 11 75 
9 13 50 

10 16 
11 18 

Z AHIR[: 

10 75 11 50 
14 75 14 75 
12 12 

6 625 
4 75 4 875 
4 75 4 

üJ .. t" . K k ld d k ı · • ı Çu erın c·ı e ı ce n en c z r muş uı. arn ° a a anun arımı- ettiıC:ndeıı zabıtaca tutulmuş, Jklnci ken adını bilmedikleri bir şahıs sar- devlet deniz yolları muhasibi B. Sü-
1 

k ·t 
1 . T" ki" - .. t hk' d' · .. ı • nı ç:ı ar en utıı mu•tu• zı ve ur ugu a ır e ıcı soz er sar- sorgu hıikimllg"ine verilmi•tir k t 1 k te .. t · t' y ı Jeym·ın belediye müfettişi B Zh·a ve 

.... • • • • • y • ın ı ı ve cavuz e mış ır. apı an ' , · .. 
fettııı:ınden adlıyeye verılmıştır. il t hk'k tt k f ·ı · · b A BB "'ükrü Sarıçin ve Hakkı Filori a ı a a va a aı ının renç er p- · •.1 -

11 

** H lk • d k f tullah oğlu Ziva olduğu anlaşılmış ve nalı intihap olunmuştur. KIZILHİSARDA YAGI~ a evın e on erans · · . s9-Adliyede ter~'/er h . 1 d .. . . suçlu yakalanmıştır. 11 Kızılhlsar (Hu•usi) _ Bugün ·n 
J' Bugün alkevı aa onun a unıversı- at 2,30 da Hacı Kerim o~lu J{eriını 

Ad!iyecilerimiz arasında yeni terfi- te döçenti Dr. B. Zeki Yalım tarafın- 11- Dünkü yangın evinde çıkan yangın, heş dakika zşr: 
!er olmuştur. İkinci sorgu hakimi Bay dan (Al~olizn_ı. fre~gi vesairenin nes.il Lisans mes' ele si Hı.,,,,d. d k d kt fında mahalline vetişen belediye yan 
Hasan Basrı Günal ve aıliye ceza ha- !er Uzerındekı tahrıbatı) mevzulu bır İh b t 1 d . "k u ıse e as go ur t 1 b . 1 ·d h 1 .. auruiıniW .1 k . B de" 1. k racı ser es o an cmır, çe.ı ~ , gın u um a~ıv e er a son 
kimi B. Ali Rıza birer derece terfi et- konferans verı ece tır. u ger ı on t k k t d"k" '"I Dün sabah saat :ıllıda Kestane pa- t" z k.t 

d 1 saç ve ene e ırpın ı ve o u ... ~ e- ur. arar yo ur. 
tirilerek maaşları altmış liraya müd- ferantan halkımızın fay alanına arını . d 1. 1 t . h kk d zarında Sefahat ,oJ<:ağırda 24-26 nu-, . . rın en ısans s enmemesı a p ın a- ıı----
deiumuml muavini B. Hasan 50 lira- tavsıye ederız. ki gilmrük ve inhisarlar VPl aletin_ marada Kasabalı B. lbrahimin araba 
ya, gene müddeiumumi muavinlerin - ıı d h · . d k' il tik t k"'t tamirhanesinde yana-ın cıkmış derhal ZİRA! TETKİKLER pi· en şe rımız e ı g mr eş ı.a ı - 11 

' .,.. - • .. • • R fet 
den B. Etem Tilfekç: ğlu 45 liraya Şehir işleri na emir gelmiştir. yetişen itfaiye tarafından etrafa sira- \ ılayet zır~at '."udilı il R ~ .. ·Jeri~ 
yükseltilmişLerdir. yetine meydan verilmeden söndilrıll- ker diln İzmır cıvarındakı ".0Y 1~. Beledly reisi Dr. Behçet Uz, dün il- müştilr. Yalnız bu atölyenin ittisalin- zirai vaziyetini tetkik için teftişe ç 

mezbahnda tetk;kler yapmış ve öğle- z l l 
ı d t 1 d 

· l ü e ze e de B. Kerime ait dükkan çatısı az bir mıştır. 
Y d ll• l e en sonra op.anan aım ene mene .. .. . ar ımcı mua ım er . t t . ı· D . • ü d b Dün Bergamada iki saniye devam hasar gormuştür. ------------- ·~ . . rıyase e mış ır. aımı ene men e a- . . . . • • .. • .. . .. 1 çarP• 
Yardımcı muallımlere ders saatı ba- k 1. 1 . t k eden bir zelzele olmuştur Hasar yok Atölye 5000 !ıraya, ıçındekl alat ve -Goguslen kanat aşkıy e 

zı ana ızasyon ve yo ınşaa ına arar · - . . . . 
şına verilen ücretler'n 3656 sayılı ka- .1 . t' tur saire de 7000 !ıraya sıgortalı ıdı. Yan- ortaokul gençleri! d·J<fi 

• verı mı' ır. · 1 k 'k b! (Ge ı nunun 18 inci maddesi hükümlerine 
11 

il gının, açık bırakılan e e trı ta o - Türk hava kurumunun dl· 

il=---

131 Ç. Buğday 
15 ton Çavdar 
84 Ç. Çavdar 
35 Ç. bakla 
15 ton susam 

5 
16 
20 

tabi tutulmaksızın tamam olarak ve- sundan dahile giden elektrik cereyanı- yuvası) na kayıt ve kabul başlaşat 
50 rilmesi !Azım geldiği maliye vekaletin- K. Kara Bekir At yarışları nın kontakt yapmasından çıktığı tah- Acele, kurum şubelerine mUrac 

15 ton fasul>·e 
435 B. pamuk 45 60 

den bir tamimle vilayeti bildirilmi§ - İstanbul mebusu general Kilzım Ka- Bahar at yarışları, yarın Kızılçul!u min edilmektedir. Hadisede kasd ol- ediniz. _____.,.-
tir. rabekir Aydından şehrimize gelmiştir. koşu alanında yapılacaktır. madığı anlaşılmıştır. ....... -------.. ---------------------~--~--~"'"!"~--~---- 1 • ıt"' ISLAM TARiHi 

da ve ufuklarda dilşmandan bir eser, şülsüveyk oldu .. Yazıklar olsun el - geldi. !halazadeslnin hayatta kim•es.ıı ııaP' 
-~ -•••-••

1•••1• bir nişane yoktu.. ze .... Şerefimizi paymal ettiniz.. Fakat ayni sene içinde Resulil Ek- cesini, yalnız merhamet ''e aııee ldl· 

Muham 1 
Acaba nedendi bu? ... Bilen yoktu. Derneğe başladı. Yani halk, remin torunlarından bir! vefat etti !ık eseri olarak tahtı nikahına 8 

1, 

Z e ll!aamafih, beklemek lazımdı .. İs- - Sizin yaptınığız aıtkert bir ha- ki o da üçüncü halife Hazret Osma- 1 Fakat ayni senenin son aylarına I 
• lam kuvveti tertibatını almış; bek- reket değil; siz oraya hurma içkia! nın oğlu Abdullahtır. rerk 

0 
u t P aklara verdi.. • 

1 · d · • ·ı · · · Ç k 6 d 'k h t ö ~n n ° r ııı va 

N. M. A h • ıyor u: . ıçmege gı .mı.şsınız, . ocu , yaşın a ı en aya a g z- Ayni sene içinde Hazret ,A.iin 
y AZA : • y an----· Bir gün ... İki gün ... Üç giln geçtı.. Demek ıstıyordu. lerınj yummuştu. Yani bu çocuk Re- Jidesj Fatma da vefat etti. w 

Orduda yavaş yavaş; dtişamanın Kurey§ reisleri; halk nazarların - sulil Ekremin kerimesi (Ümmü Gü!- Bu senenin diğer mühim va1<8 u, 
!ardı. Develerin, sığır, koyun vesai • gelmiyeceği kanaati uyanmıştı ve daki mevkflerin!n fenalaştığını göre- sümdür) d b' . d zı'na ve ruhuŞ Jııl 5 1 , 

1 · d k ·ı . · rın an ırı e, _ . 0 Med!neden tam zamanında hare- renin süt erı e e ı mıştı.. . . bittabi düşman korkaklık ve şeref - rek; Hattfı yavrunun cenaze namazını sunda adilane kararların tatbi1'ı 
ket eden müs!Uman kuvveti 1500 ki· Ordudaki mevcud erzak tilkenmış- •izlikle ithama başlanmıştı. - Harpten çek:ndiğimiz yok. Biz kıldıran da bizzat dedesi Hazret d 
~iYe bal!ğ oluyordu. Kuvvet; bizzat ti. Açlık da hemen hemen başlamak Hatta o kadar ki; isliım ordusu ; bilakis islamı büsbütün mahvetmek Peygamberdir. u. 1ıudf ' 
Resulü Ekremin ;daresinde bulunu - üzere idi. Ebu Süfyan arakadaşlarını burada yedi gün geçirmeğe karar üzere daha kuvvetli bir ordu fle ha- Ayni senenin ortalarıııda Resulü Evvelce y~zdığımız gibi, r:ıc31 ı1•~: 
yordu, topladı: verdiği için, gerek kendi a"alarında re ket etmek için geriye döndük. Ekrem beşinci defa olarak izdi\'RÇ et- !erden zengın olanların ah : f' 

ledineJeki iş'4!ri; ReıulU Ekremin - Vaziyet meydanda -dedi- bu gere!. civar köy ve kabilelerle tica - Demeğ6 başladılar. miştir. Bu kadın; Resulü , Ekremin "? fuhşa temayülü dehşetli t~;ı ,,. 
avd tine kadar Abdullah ibnj Reva- 9erait altında Bedre a-itmek imkanı rete başlamıştı. Ordunun gıdası da IF! .. akika vaziyeti kurtat'mak için hala zadesi Abdu.lnh lbnj Cahş!n ka- kılde artmıştı. Bunlar gerııe O"'tl'r 
ha tarafından idare edflecekti. yok. hterilen!z a-eriye dönelim.. vardı. Dü9man tehlikesi ise hiç kal- yenı b!r hazırlığa da başladılar. Halk rısı, ayni zamanda HuzeymettllhiUl.. yeıinde her istediklerini yaP 

H!hlüman ordusu, seri bir yürU- Rüesadan bazılan itiraz ettiler. mamıştı.. arasında vasi mlkyast!I propaganda- liyen!n kızı Zeynepli. (Zeynep eski- dı. ,,•'' 
yıı,ıe Bedre doğru ilerleyordu. Fakat zarureti a-örünce onlar da mu- Yedinci &'ilnil ordu, zafer taranP.le- !ara girişt!ler. denberl, yani mü Jilman olmadan Fakat Hazret Mu•a dinfnlı\eıı:~,,ı' 

Halbuki d!lşman ordusu; bir mev- vafakata mecbur kaldılar,. Bu suret- ri arasında yola dönerken: dü~ır.~n Artık hicretin ddrdilneil sene i de bfle faziletli, yUksek ahlAk ve nıer - !er ve fahişeler hakkındaki h 
kide konakladıktan sonra geriye dön- le d şman; geri in geriye geldiği da Mekkeye avdet etmiş bulunuyor- kapanmıt oluyordu. Nerede ise be- hameti ile tanınmıştı. Zevci Abdul- !eri bunlara tatbik edllmiyord:.~ ~ 
meğe karar verm!ıti. Bunun ıebebi yolları tuttu. du. şinci yıla girilecekti. lah, Uhut harbinde şehid dilşıtnce Fena vaziyette yaklanan er ,ıdoJ 
de; Ebu Süfyan, ordudaki mana. i Beri tarafta ise i91iim kuvveti: Reel- Fakat Mekkede h~lk; onları ıü - Hirre!in dördUncü seneslnde Re- hayatta yapayalnız kalmı<tı. Zey • kaJınların; fakir veya aenrtı' dl 
nziyet; görmüş olması idi. Yiyecek- re muva~alat etmi~ ve ıiüşmanı bek- !er yüzle değil, ist;hza ile karşıla - sulü Ekremin kerimesi ve Hazret Ali- nep: P·t!yarca olma. ına rağmen Re- !arına göre muamele ırorarıer 
lePi azdı .... Geçtiklerı yerlerde de - Jiyordu. l:hut muhırebeşinin senei dı: nin zevee•i }I9zre Fatmadan Kerh•-lsulil Ek eme fltica etti. Kend:3 nı n!-ı 
nlfrini hayvaıılannı doyuramıyor. dev iyesi &'elınlşt!. Fakat hAla yollar- - Bu bir harbe a-idlş dej':J; C<J)' - hı 11ehidi Hazret Hüseyin dUııyaya klhlamıuını hted!. Resulü Ekrem -Devam edee>e1',.... 
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_ ıo MAftT ı Ho c ....... ~.oi 

Milli Şef 
lstanbul valisini kalul 

buyurdular 
l) İstanbul, 29 (Telefonla) - Valimiz 
ıl r. B. Lütfi Kırdar, bugün Ankara
an avdet etmiştir. 

l Milli Şef, vali1ı1izi kabul etmiş ve 
d~tıınbulun imarı hakkında kendisin
en izahat almıştır. 

Suriye fevkalade 
Komiseri Ankarada 

lA~ADOLU) 

Yüksek harp ıneclısinin verdiği 

SAHfF! (3J 

Turk çiftçi ve tü
tüncüsü ile baş 

başa 
Orhan Rahmi GÖKÇE karar cok mühimdir 

' Ticaret V ckilimiz, dün tütün mc'f 
zuu üzerinde faydalı, vaziyeti aydınla-

BaJkan blol{una Tür.~ı·yenı· n mukavemet ve güzel hareketi, yüksek tan bir konferans verdi. Esas itiba-
Ankara 29 (A.A) - Fransanın riyle, .al:ihirettarların bu karışık gün-

~Uriye ve' Lübnan yüksek komiseri harp ~· • d k ld Ab' k "dd tJ d ·ı kt• !erde sık sık millet müvacehesine çı-
t. Gabriel Puauks maiyeti ile birlik- meclısın e onuşu u. lU a şı e en ırı ece i( karak hasbıhalde bulunmalarını tak-
e bugün saat 14.45 de tayyare ile Lon<lra, 29 (Radyo) - İngııız ga- Taymis gazetesinin diplomatik mu- Toplantıda Sovyetlerin Almnnyaya ya- Almanların Balkanlar ve Sovyetıe- ıFrJe işaret etmek vazifemizdir. Hal-
~hriınize gelmiş, tayyare meydanın- zeteleri, yüksek harp meclisinin altın- harriri; ba~lıca bitaraflara karşı ta-/pacakları yardım mesele"i de muhak- rin B'sarabya üzerindeki emellerin - kı kendi iş ve hayat mevzularında 
d~ hariciye b:rinci daire umum mü- cı içtimaında alınan mühim kararla- kip edilecek siyasetin tespit edilmiş kak görüşülmüştür. ltalyaya gelince den vazgeçmedikleri görülmektedir. rastgel.:ı hareket~n talihe bağlan
" Ur(i Feridun Kemal Erkin, Protokol rın fevkalade ehemmiyet ve isabetini olduğunu, Almanların denizlerde iş-ı lngilterc, bu hükumetle bir anlaşma- Balkan blukuna Türkiyenin müzaha- maktan ve mi:teredd 'd, kararsız ça
d~Uın ıniidüril Salahaddin Arbel ve tebarüz ettirmekt.,dirler. ledil:leri cinayetleri bile protesto etmi- ya varmak için çok hüsnü niyet gôs - reti ve güzel lıaı·eketi ile iktı~adi işler- lı~maktaıı kurtarmak, bilhassa içinde 
,,~ge~ b.azı h~r.iciye ~rk.anı n: ~ran- Deyli Telg:a~_gazet<!si; bu toplantı- yen bu de•letiere şimdiye ka~ar mü.t-j~eımiştir .. B. Çemberi.ayn, bu hu.su ;t~ 1 d~ ingil~erenin gözcülüğü de konuşul- bulundu~um:ız v::ı,ziyet noktasından 
ÇiJi:üyü~ elçısı Massıglı ve buyuk el- da karar verıldıgıne gore, artık Fraıı- tefiklerin, kendi zararlarına bır çok ım 1 ıııgılterenııı htiyük husnunıyetını daı- muştur. çok muhımdır. 
tır erkanı tarafından karşılanmı~ sa ve lngiltereııin ayrı ayrı mütareke t:yazlar verdiklerini, fakat bundan ma izh:.r etmiştir. Fevkalade harp mecl Paris. 29 (Radyo) - Gazeteler, Gelelim tütüncülüğümüze: 

· ve suih akdetmiyeceklerini, her husus- sonra daha sıkı bir hattı hareket ta- !isinin kararıııdan sonra artık hare- yüksek !.arp .neclisinin kararl~rından l\lemleh~t <ervetinin yüzde yirmi 

lngilterede ta birlik hareket ~decekleriri. harp kip edileceğini yazıyor ve diyor ki: ket harbin; ue beklemek lazımdır. lıahoederkcn d;yorıar ki: beşi gibi :nüh;m bir nisbet taşıyan tü-
he Jeflerıniıı sarahaten iliin edilmiş ol- ü1esela, Almanlar ham demir te- Britanya hiikümeti, Türkiye ve ce- <iki de·•letin hareket birliği tebarüz !üncülük, evvelce de yazdığımız gibi, 

Stoklar çoğalı or duğunu yazarak şimdiye kadar bu de- minetmek için Norveç kara su'arnıı nubu şarki devletleri nezdindeki sefir- ettirilmiş, harpten sonra da umumi esas ve büyük mikyastaki kazancını 
. Londra, 29 (Radyo) _ 9 Britanra r':~ :Uükemmel bir :ebliğ neşredil.me- k~llamyorlardı. Buna meydan. veril- !erin: hari':iy~ nazıriyle görüşmek için

1
emniyeti muhataz~ için ayni şekil.de mahdu~ .ellerde bırakan ve çi~tçi .için 

ıaşe nezar t· il t · d. 1 .1 dıgını kaydetmektedır. Gazete dıyor mıyecektir. Orta ve cenup şaı·kı Avru- davet etmı~tır. İngılt~re, Balkanlar- lçalışn. ıaları Coas ıtıbarıvle kabul edıl - ancak ıtıyad ve meşgale mahıyetınde 
1 e ı m s eşarı ; şım ı ngı - . . . . . . _ . . . . . . . . . . 
~redeki iaşe mevaddı stokunun har. kı: pası devletlerı ilzerınde Almanyanın dakı vazıyetı kat'ı surette anlamak ıs- 1 mıştır. Yenı bır Anupa kurmak ıçın kalan hır ış mevzuudur. Daha doğru-
bın bidayetindeki stok miktarından cSon Avrupa vaziyednde Fransa- yaptığı tazyikler bertaraf edilecektir. tiyor. Zira, Romanya üzerindçki son ·,verilen karar çok ehemmiyetlidir. Bu su, kifayetsiz tedbirlerin ve esasa nQ-
lo~ fazla olduğunu beyan etmiştir. nııı emniyeti için harbe geç girilmesin- Balkaıı devletlerine bildirmeliyiz ki, tazyik, Balkanlarııı siyasi ehemmiye - yeni Avrupa nizamında küçük millet- fuz edememekliğin tesirleriy\9_ 1>u ha-

T d 
deki hatanın anlaşılmış olması çok e-ıbir tehlikeye maruz kaldıkları takdir- tini artırmıştır.Bir bitaraf devlet sııhl 

1 

lerin istikliil ve hürriyetlerinin mııha- le gelmiş ve getirilmiştir. Ote~berl 
Una a hemmiyetlidir. Artık muhteşem bita- de Veygand ordu•u yardımlarına koş- planı teklif edecek olsa bile iki bükü - fazası da vardır. En kat'i birlik ilan yazdık: 

S, .. ç b d raflık devri geçmiştir. Maksada mak- mak için bekliyor ve bu maksııdla teş- met mutabık kaldıktan sonra cevap ve-
1 
edilmiştir. Zaten evvelce de öyle idi.. Tütüncülüğü hem çiftçiye, hem d• 

n.u:gruseı er aş fa ı run olmıyan bütün iddialar ortadan 1ki! olunmuştur. Ablukanın bir ciheti receklerdir. :Müttefikler, şimdiye ka- Bunu, Alman propagandasına kat'ı meınl~kete kazançlı, daima kıymet ta• 
tind reş, 29 (A.A) - Tuna neh - kalkacak, Fransız - İngiliz birliğin - de Sovyetleri alakadar eder. Almanya- dar bitaraflık hukukuna çok riayet- 1bir darbe diye ta\·sif edebilir. Hatta şıyan bir servet olarak elde tutmak 
toı; seyrüsefer başlamıştır. İlk pet- den kims•ııin şüphesi kalmıyacaktır. ya Viladivostok Jimaniyle bazı ham kiir davranmışlardır. Halbuki AlmPn- 1Avrupa birliğinin esa8ları çizilmiştir. istirorsak, mü•tah•ile kredi -h~m de 
Cek, ankları Almanyaya gönderile - Bitaraflara da hattı hareketleri bildi- meddeler sevkedildiği anlaşılmıştır. !ar, istila, tehdid, asıp kesmek, batır- Şimdi harp faaliyetinin tevsi edilece- tam kr<di- bulmalıyız, hakiki tüti;n 
te lı.l>~troIJeri yüklemek üzere Yergo rilmiştir. Artık sonuna kadar gidece- Büyük Okyınusta kontrolü artır- mak gibi her hareketi müb~h_görınü4- . ği de muhakkaktır. çiftçisini teşkilata bağlamalıyız. İyi b ar gelmiştir. ğiz.> mak suretiyle bunun önü alınabilir. !erdir. 1 - Devamı 4 üncü •ahifede - tütün istihsali nasıl bir kaye ise, bu işi 
oat ı s . , . G . y~lnız ve yalnız Türk çiftçisine, yani 
Lond an vapur ar l ~ ~ d ~ .... arp ceohesınde ha~atın ı buna bağlıyan ve bunu kendi-

770 !o ra, 29 (A.A.) - Estonyanın ov" e e e r j t n ıy a I a sine meslek ittihaz Hm;ş olan vatan-
len i n~uk Orion yük vapuru Norveç- J Almanların sulh daşa bırakmak da o derece ileri bir va-
tinden:ıltereye giderken şimal deni- propagandası zife olmalıdır. Sermayesini, başka sa-

l'tonı atmıştır. d e eh t ·z -"-rı b l d p . 29 (R d ) Al l halarda işletebilecek ve kazanabilecek 
g_,na ıı:; 29 (A.A.) - Rab:~ alındı- s l n a yen l l l QT j ar aş a l Ren a~·:~alisindea d~~ d~hopa~::ıe:~ olan şahısl~rı~, geniş toprak parça. 
ıınk e, 6,922 tonluk İngılız Ros - 1 Ih d 1 d larında çeşıdlı muvazaalarla ve ken-
lind:°~ Court vapuru Atlantik deni- Fre su pkrotpagtan ası.tyap1 rı:,ış artsa .. a dileri perde arkasında kalmak •artiy-
b ' ~·iıer b" 1 k ansız ı aa ının mı ra yuz a eşıyıe • 
•trııışt. ır vapura çarpışara F• 1 S l • • " b" •• · ıı ·k • ) • • karşılaşmışlardır le zer'iyat yapmalarına (paydos) bo-

t~n 36 ~: ~t;fani ajansı, mürett:bat- ın er, ovyet erın tıcarı ır mumessı 1 ısteme er. nı . rusu çalınmalıdır. Çiftçi, muhtaç ol-
hııdirnı ışının kurtarılmış oldugunu 11 duğu krediyi bulacak olduktan sonra 

t ektedr i. ağır bu~uyorlar. Hudut tahdidi mes' elesi de sarpa sardı Maaş zammı toprağını icara ver'.11~z. kend~.si_ işl.e; 
el) L "' d ~ 1 . . İ . . . . . .. • . .. .. ve kazancı da kendısı alır. Tu tiln ıs-7: 'l~ e nIŞail a Helsınkı, 29 (A.A) - yı haber a-ımUmkilndür. Milşkulat, Sovyetlerın lan H3ngo mıntakası hakkında muşku Ankara 29 (Telefonla) _ İzmir tihsalatının kaçta kaçının hakiki mUs-
Cl ftif of Z b "tler lan mahfillere gelen malama ta göre, Fin!andiynda bir ticari mümessillik lata tesadüf edilmektedir. Henüz te- . '. . B l\ b k • tahsil ve ne kadarının sözde çift i 

!>. Unan a ı h 1.h d M k d tın k 'hd t l . d d • t F. ı "d tın· b. h b .. h d ıcra muavını . ı1ehmed Ka a çıog- ç 
11 •l1s, 29 AA _ İki hat ara _ a ı azır a' .; ova a cereyen c e - ı as e me erın en ogmuş ur. ın eyyu e ıyen ır a ere gore, u u- . • . . . . (sermayedar, tilccar) .tarafından iş-

ndaki ( · ) te olan Sovyet - Fin müzakere;~ri murahhasları Sovyetlerin bu hususta- dun tahdidi me•ele:inde de iki taraf lu ıle ceza hakımı B. Alı Rıza ve sor- .•. . . 
lerd· Sahada devri ve gezerken gös h. k" . B B . . 1 ı lendıgını araştırırsak, meselenın hem 
ln .1kleri kah İ kt d 1 ı.; müşkül bir safhaya girmiştir. Görüş- ki taleplerini ağır bulmaktadırlar. Di- uyuşamamaktadır. gu ~ ımı . asr.nın maaş arı a.t- ehemmiyet hem de mahi etine 

0 
nis-

1. ~'.!il ıabit· ramank 
1 

• ahn ° ayıd '1r melerin yakında inkitaa uğraması ğer cihetten Ruslara terkedilecek o- mış lıray~. çıkarılmıştır. bette nüf~z etmiş ol YUnutmamak 
a''YI ı ve as erı arp ma a - ur. 

~•lar e ~a]tif edilmişlerdir. Bu madnl R z M .J • • .J lazım gelir ki, bu ikinci çeşid sözde 
da~ t bır Fr~nsız general; tarafın - armara uenızınae tütün çiftçisi ile alıcı müesseseler ve 
bir çanı Majino hattının arkasıııda kumpanyalar arasında kurulmuş köp-
laiik a~ı.rda bu ik; askerin göğsiine rül~r. bağlar, münasebetler, hatta giz-

'du e 
11ıniştir. d f b ] li kapaklı menfaatler vardır. Pivasu. 

deın11~?nasebetıe yapılan mera•im- Dün iki defa Suraner Vels 'i ka- Tayyare a i atarya arımız atış ıurın açıldığı ilk günlerde, en bllyük, 

lij~Ur~u~~a~~~r~sız milfrezeleri se- bul ederek konuştu tecrübeleri yapacaklardır ~::n~:;ıs:e;;~:::~~l~r, !~:~~r~~:u ~~~: 
Ctlinde maden tıtanbul, 29 (Telefonla) - Yarın miş ve Mnrmr.radan hiçbir geminin Müstahsil ise sadece bir cereyan içinde 

Vaşington, 29 (A.A.) - BB. Ruz- Vaşington, 29 (Radyo) - Sumner Marmara denizinde tayyare dafi geçmemesi emrolunmuştur. çalkalanır, gider. 
• anesi v:lt, Hull ~e Vels bi.r .. buçuk tiaat gö - Yeis; bugün ?ğleden sonr_a .tekrar be- topların atış tecrübeleri yapılacak_ Atış tecrübelerine hedef olmak Hükumetin, ziraat bankası kanalın-

.'dcrlin ruşmüşlerdır. Bu ııoruşme B. Velsın yaz saraya gıtmış ve harıcıye nazırı tır. Bu münasebetle vapurların ~ey_ üzere bir balon uçurulacaktır, dan müstahsile vadettiği kredi, elbet-
J1n 'der}· 

29 
(A.A.) - Harp sanayii Avrupa seyahatinin neticeleri hak- Kordel Hu! de hazır bulunduğu halde, rilseferi bir kaç •aat için tatil edil_ te ki çok mühim ve salah getiricidir. 

lıen iane~~ihalk~ a~a~ın~a a?ıl~n ı:ı ~- kında cereyan etmiştir. B. Velsin rei- reisicumhur Ruzvelt tarafıııdan ikinci Fakat acaba, başka bir formül daha bu 
4. •il( l'ııade n dun 1kıncı gunü ıdı. sicumhura ve B. Hu ile vermiş olduğu defa kıibul olunmuştur. !arak, müstahsili hiç olmazsa ziraat 
İltltıııııar nt ~ya ile madeni mutfak rapor mektum tııtulmaktııdır. Görüş- Va•ingtoıı, 2!l (Radyo) - Siya•i R v ı bankası çerçevesi içinde bir organ!-
~ 1nci ııu1: 1 

da Vermektedir. Dünkü menin hitamından evvel reisicumhur mahfillerdP B. Sumner Velsin Avru- us a pur arı zıısyona bağlamak mümkün değil mi-
\ alay, Pi . 6·00o kental bakır, tunç, müsteşarı B. Varly ne Ruzveltin ne B. padan avdetinden sonra kana~t ~u- dir?. Yani, kredisini bulmuş olan t ll-
~\eltıişt ' rınç, ve diğer maden temin Hull'un ve ne de B. Velsin bir guna dur ki, Avrupııda sulhün iadesi çok tüncüyü, satışını tek elden yapan bir 

~ beyanatta. bulunmıyacaklarını bildir- güç bir i~tir. Bir kerede Fransız kontrolünden teşekkülle daha kuvvetli bir şekle so-
navalarda miştir. kamaz mıyız? Biz bu suretle sellime-

~ ..... il - t •kt so bırakılacak tin ve inkişafın daha kestirme yoldan lııqcuıııu <lftarafı 1 inci sahif t4• - l k geç 1 en nra geleceğine kaniiz. Memleket mahsu-
ı.1lııal( ~~ uğramıştır. Tayyare, kur- p l ad ac l Londra, 29 (Radyo) - Abluka ne serbest bırakılmadığı ve bu vapur - !ünün yüzde yirmi beşi gibi yüksek bir 
ot de A.f~ bu! utıann arasına girmiş o on y a 

9 
zar etinin neşrettiği resmi bir tebliğ- ların, bir kt.re .de Fran~ı·z· k~nt~~lüıı- nisbet taşıyı.n ve hatta (miJli) mahi-

~'n ınuha: diğer bir filoya mensup de, -C:z~k Şark sular~nda yakalanan d~n .geçmesı lazımgeldıgı b ıldırıl - yet almış olan bir iş mevzuunun ve o-
tıı llııştır ebe tayyareleri ile karşı- Vladımır Mayokotskı ve Salenga a- mıştır. nun etrafında toplananların, kendile-
d;t'ıııııe~ı Bu byyarelerden atılan Amerika Hariciye encümeni, yardım dalarındaki iki Rus vapurunun henüz rine mahsus bir kredi ve satış koope-
~lııUştu:. ateş alan Heinkel denize ratifiııe veya bankasına sahip olmama-

lan ariş, 29 iç; n ıs milyonı uk tahsisat ayırdı Al l l l hırı. bize öyle geliyor ki, yanlıştır. çift;. 
1,l'ııtı ti1?ı a ı· (Radyo) - Dün Fran - man arın ya an Q rı çi namına zararlıdır. 
ltıa Yaııan 1 Şarkisinde deV?iye uçuş- Vaşington, 29 (Radyo) - Arr.e:i' kadar Orta Polonyadaki yedi mil - Bundıın başka, satış günlerinde va-
:,bn ta 'YarD~rniye sMemindeki Al- ka parliimento:ıu hariciye encümeni, yon halka milhim yardımlar yapıla- ziyeti daha e•aslı takip etmek zarure-
~ar8hnın hl! esı. Yere diişmüş, mürct- merkezi Polonra halkına yardım i- caktır. Buradaki halkın aç oldukla - Al R T •• k ti de f,•ikardır. Fakat bu takip keyfı-
l>ÇaJannıışiısı ölıniiştilı Tayyare de çin 15 milyon dolarlık tahsisat ka - rı anlaııılmıştır. man ra YOS Dlln UmCa, Ur çe ~etim, d•vl tııı nnz.m rol oynıyacak 

>,t~tls, 29 (~ . . bul etmiştir. Yeni mahsul yetişinceye A • t } } d } d kuvvetleri ile cab·iye etmek de o de-
liıı, lıe11, dUn adyo) - İngılız tay- Ve rapça neşrıya 1 ya an a 0 U Ur rece Iiizımdır. lnhhmrlar idaresinin 

~ltin}liıburg ~ecBe saat 2,30 ~a ~e~·- Yı l Londra, 29 (Radyo) - Diln Alman- tutulduğu bildirilmiştir. müdahaleler;nJen ş'm<lıye kadar elde 
''• ~e Uo e remen şehırlerı u- R . . . . . d'l'n net·cele 'k d t . d "'b .u,ıar omanya ugos QV''Q radyosu muhtelıf dıllerle Hındıstana H&kıkat şudur : ele 1 r, m .. S2 1 emın en 
lııı1t Ilı Ütün rad::~~;nışla~dır .. ~u es· • T dair uydurma haberler neşretmiştir. Kalk il ta Lelediyesinin çöpçüleri da:ma uzak kalmış'ır. De,· Jet mildaha-

l>arı:cburiyetinde servıslerını kes- Hindistan nezareti hakikatin teb:iğini grev ilan etMişlerdir. İngiliz polisi lesi, daha seri, daha rsaslı, daha kuv-
~'ltanıi 29 (A.A) kalmışlardır. • y } t• t N • İngiltere hiikfimetinden istemiştir: değil, Hindli polisler müdahalede bu- v•tii ve metodlu ol mal· iktiza eder. 
~-a; Uz ~ıı. 26 rn -tt Fransız askerı UgOS avya ıcare azırının rıya• Alman radyosu, çarşamba günü lunmuşlardır. Ş:m'li, müstahsill'!'!'ftrıize de bir kaç 
<e 1. erınd ar a Fransız arn- ö ·· 1 k · t · 
~ ~raı· e Vuku b 1 • d k• h I t B •• k ' d Hindistanın Kalkiita şehrinde b;r ::;re\ Bir Hindli polis pvuşu ile 12 polis s z suy eme ıs erız: 
,'n be.'Y@t hava ku u an ~uharebe· Setin e 1 ey e U re Ş e Var 1 tezahüratında ingiliz polisinin teze! ü- yaralanmış, ırıüdnıaa maksadiyle si- Evet, tütünil en i:•i tarlalarınızda 
·~· • Alın vvetler; tarafın- • . . . • . . . . • r t• · · p·d · d k 1 ı ~uııu b an tayyar esinin düş!lrül BUkreş, 29 (A.A.) - Yugoslavya mak üzere bu sab•h buraya gelmiştir. rat yapanlara ateş açtıgını bıldırmış- lah kullanan Hır. fü pvlıslerın ateş•n- ıe ış ırınız. ı _esın en .. a ı~ nı:ması-
tıı lta\'a u •abab teyit t . 1 d l ticaret nazırı Bivan Andres beraberin Bir nebze siyası manası bulunan bu ti r. Arap dilinde yapılan Alman pM - den iki çöpçü yaralanmıştır. Karışık- n~ kndar, ~mı dıkk•tle ıtına ıle ışley!-
t,~r,t](~UvaffakiyetJe:. ~ış!le: r d. de Belgrad belediye r eisi ile Yuıroslav tezahüre husust bir revnak verilmiş- paganda neşriyatında binlerce grevci- hktndlrn olı.ıamıştır. Yr.lnız dört kişi n:z. O takr';rde ınııhakkak kazanacak-
'~d r davr ının .. nın 11 ı - k -ı· · ti ı "1ı an dü anmak adeti oldu _ ticaret ve sanayi erbabından bir çok ltir. Bıı tezahürün siyasi manası Bal- nin öldüğü, Rumca neşriy.ıtt , bir çok tevkif e~ilm:ştir. sı ... ı . ,. •oagın . re ıyı, san m e 
~!it ; tay:,:nc~k alevler içinde dil- zevattan müteşekkil bir heyet olduğu an antantı dcvı~tıerinin noktainazar kadın ve çocı.ğ~n telef clduii·u: 'l'~r~- Un.uıııiy~'le Almnıı ya:a~laıını tek- harcay~nı2, açı!".1.'n~ız. .r.aı:~':"anm, 
~. enın tahrip ed!ldiA'i bil- halde Yuıroslav _ Rumen tic~ret od&- hlrlill'ini gösterr:ıesindedir. çe yapılan neşrıyatta ıse 18 1 ındl;~ın \ı oe kalkı~mak ~ahmete degıııez. ;:ün'. ant.e e, öne:.' '~"' e~ nır.e gll-

ııaın açılma merasiminde hazır bulun.! ö!dilırU, yara 1 ı ve ölil ••/ıoır.ın SP<lı - De•amı 4 uncu oahıfede -

• 
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G ·· kb k Millet Meclisinde 
bulmacası O a Y r a ~Yedek subaylar kanununun 3 ncü ve Günün 

~.-h-GA-nb-~-1~-e-~:-s~-~-!-!-~-rR-Pa_rt_i -M-üf-et-tiş_;i,.=--:_-2-7 ____ 14 nCÜ maddelerinin tadili hakkın• ] 1 1 2 3 4 51 6 7 8 ?j 11 
orkunç yüz,ü dağ arı, in cin geçmiyen, Kervan daki layih~ konuşuldu ; +, -ı 1 

1 

b 
Ankara, 29 (A.A.) - B. M. Meclı-ımevzuu bahis hükümlerin ilavesindeki 4 1 1 ,- __LLJ 

-
uçmıyan u ıssız yerlerden nice gectiniz? •i bu~ün Şemseddin Günaltayın baş- lüzum ve zarureti kabul etmekle bera- s 1 I _ 1_!_ -

B .. .. _ "'_ _ , kanlıgında toplanarak İstanbul limanı ber ne gibi ahvalde bu müddetin uza- 1 1 ı 
;,-a_ teace yürümek fena olmıya - t - Bu 1 bo~kunç _yuzlu dngl.ıkrı a~tı~ !kut) .atlı başb~~un buyrugu. a~tınc:a- işletme idaresinin 1935 yılı hesabı ka- tılacağı tasrih edilmemiş bulunduğu- ....J. . -

caktı. Hayvanları daia doğru sıkı an sonra ıraz dınlensenız, endını- vız kı bu da s:zın Hanınız gıbı Gor- tisiııe ait ka ı· ·h ·ı k f ·ı · ·· k h"'kil 't b b 1 1 1 1 
s!lrmei'?e r.ı·<ladık, gece olm•dan d•. . t 1 f . . 1 c· ·h _ nun ayı ası ı e ev a u- nu ı erı sure re u me es a 1 mu- I 4 

.. • ~ A zı op asanız enu etmezsınız. n ını anın buyuruııunda yaşar., Bulundu- mum müdürıu···u·· 1939 ı· 1 b"'d ·b · d d k d d"ld··· b t 
1
. · 1 

ğ d k ·k· ü 1 ld k . _ • . . . . g ma ı yı ı u ce- cı esın e e ay e ı ıgı u eme ıdın _ 
a var ı ve ı ı g n yo a ı tan &"eçmeyen, kervan uçmayan bu ı•sız gumuz yer Kagır şehrıne on ıkı ıgaç sine 14 000 ı· a ·t h . t f k 1-d h 11 h d"l . . . 1 _J_I L ·· · t·ı . 1 d . . . ? . • ır munzam a s15a ve- ev a a e u ere asre ı mesını ıste- __ 
onra çoıe erış ı.c. ) er er en nıce geçtınız. IFer•ah) ıraktır. Gelın kardeşler , rilmesı· hakkınd k" k 1- "h · f k 1 b k dl .

1
• . ( LJ..L 

A k • -ı d k k k . .. . . . a ı anun avı a!'.-nnı rnış ve ı ru ara u a.rı arın ı avesı-
ı ı ınsan oır un an or u al- Hemen bır duzen okudum .. Bızle- gelın sizi kondurayım •iz benim r:o - tasv'p t · ı· · · .. t b" t k . . . 

mamı<tı. _\na yolumuzu da bütün bii- r:n Uygur Türklerden oldu[;umuLu, - Jd .· b k • · · · e mış ır. nı goze en ır a rır vermışLr. Soldan aaüa: , ., nurum o u ça mıme ar ıma ıııruı lllecr· b ·· k .. t 1 t d 111·11· ·· ı f ·· · ~ 
tfin şaşırmıştı'c. Yanımızda yiyecek obamızın Korno! yakınlarında konak salarsınız... yedek '\gene ugkun. u opaln ıshın n hı 1

. muşca aa encumenı mazbata 1- )le~ctebe ı;idc çocuk, fena· 
içecek varsa da bunların ne kadar ladığını, Buhara Semerkandi ziyarc. Yı.rı sevinçli, yarı mereklı tacık ~u ay ve a' erı memur ar ak- mu arrırı iıkrü Koçak, mevıuubahis ııın aksi 2 Yakın d gil. uzağın 
sürece"inı· hır ı·•r!ü kestı"remı"yor _ t k ·k ld • 1 b ti k d "tt" Al kındakı kanunun 3 ve 14 üncü madde- fıkralarla günden güne artan ordu ·ıksi o z m . ,.0 k. " ~ e çı mış ı en yo a ugru arın a•- a ı.ının ar a-.n an gı ım. ma . . . . . . . , .. .. • · ~ - .cı an, r en,ce , 
d u 0..ıdan ba•ka da bir kasabaya kınına uğradı~ımızı, bunların elinderı Adadaki karakolu basıp yaktı~ımı- ıe_rı.nı~ tadılıne ıut kanun luyih. sının techızab.nın fe\·kalade teıı~vvu~ . .:e te- 4 - Arapca netic z muradıııa er· 
'araeak olsak yerliler bizi nasıl kar- kurtulmak için kendıınizi çö!lere, zın haberi buraya kadar gelmesini bırıncı müzakeresini yhpmıştır. Ka- k~'.'.1mu'.u. karşı~ınd~ bun a~ı o~rete- memi~. 5 - A~ nanın aks 6 _.Arka 
şılıy a~dardı. Curhanın gümrükçü - dağ .;ra sald•ğımızı anlattım. pek beyenemiyor ve oradan biri ge- nun layihasının 3 ve 14 üneü mad,lele- b~ .ıek ıçııı oldugu kıdar ~alım 'et r- da,, sabahları içt ğımiz. 7 _ çorba 
!erin karşı yeldiğim için kendi ken- Benim sözlerim karşımdaki yuce lir bizi turır diye korkuyordum. Fa- r• eklenme•i istenen fıkralarla yedek bı~e ~'.ısusu ıcla ıla zıkredılen s.uha\·!a. onun içine koı ıır, ne elı, alfabede 
dime zm<ıga başladım. kişiyi acındı ınış olmalı ki gene tat- kat konukçu (ev •ahib;) ben·m böy- lı . . . . rııı s.Jah altında kalacakları muddetın bir harfin ok n 8 _Sakin nıeş-

- · ı su ay mektebın; muvaffakıyetle bıtır- . k"ll h · t· t ı l"h" · ' 
Tamam vn giln çölde dolaştık. O- !ılıkla cevap verd:; le alıklanmamı gençliğime göçebe. . • . 'e ı er eye ınce uza ı ması sa a ıye- hur kahraman Rürtemin babası. !1--

n'.lncu günü ilzerleri karla örtilHt -Tanrıya bin şüküı •Uğruların e- liğ:me vniyorclu. ' :ık.en ~~nra altı ay berayı hızmet kı- ti i•tenilmekte olduğunu bildirmiş ve Kışın yağar, a!;o, 1 bozuk. 10 _Tulu· 
dağlara tırmanmağa koyulduk ve !inden kurtulmuşsunuz. Çünkil bize Yolda konuşurken Alma Ada bas- a ve ıı:.uesse"el.ere verılenlerın bu hız- Fuat Sirmen tarafından ilavesi isteni- at kumpany.ıısında komik rolüne çı· 
nltı .. '"de kendimizi zor beli kurta- de haber ettilerki bu dilşmanlar Al- kınını bildiren habercinin Semer - met m~ddetlerıyle hazerde manevra len bende lüzum görmediğini hükilme- kan adam, güldürücü. 
rablldik. ma Ada yakinindeki çenber Karakol- kanda gittiğini anlayınca yüreğim gc- ve t~tb;kat ~tış ve konferanslar &"i~i tin esasen bu temdidi icap ettirecek Yukarıdan aşağıya: . 

lJağlardan aşağı inmeğe başlayın- !arının birisini basmışlar, içindekileri nişlencli. Tanrının ululuğuna sığına- tedrı~ ve talım maksadı~le da~et edı- fevkalade haller görmedikçe böyle bir 1 - Temizlenme ve süslenme, bı'. 
ca iyeceğimiz kalmamıştı. Atlardan öldUrüp karakolu da ateşledikten rak ev :,ahibim ardırdan, büyük bir l~n. ;edek subayların talım müddetle- karara gitmiyeceğini bildirmistir. rabıt edPtı. 2 _ Kar denizin şiınalı 
b"riııi kestik, yedik. Develerden biri sonra k çmışlur ama merak! nmayı_lkapıdan ve bahçelik bir yerden geç. rının lllzu~u kadar. uzatılmas.ı husu- Bu mevzu üzerinde ~öz alan muhte- •arkisindeki küçü" deniz, alkolli bir 
de uçuruMdan geçerken yuvarlandı. nız. Burada kim>e size ilişemez. Biz tikten sonra evin içire girdim. s~nda. ·~kılle: heyetı~e. mezunı;dt ve- lif hat"plerden sonra Fuat Sirmenin :çki. 3 - Fakat, bula ık. 4 _ To • 
ı:itti. D'lğdan indiğimiz güniin ak - tr.cık Türklerind~niz. l~imiz gücl\ - rılm~s~ ıstenılmekte ıdı. takı-iri kabul edilerek cfevkalade hal- hum atm::ı. i) _ Sa t ·nuel:i '>ui· 
~a .. ı atlardan biri yorgunluktan öl - milz çifU;iliktir. Ben ve kabilem (idi _ Arkaaı ..ar- .. L~yıha~ın müzakeresine geçilme i !erde kavdı. i'ilve olunmak suretiyle day taneleri. 6 _ B r ç ğırm!l enstl• 
dü. İki ııündenberi hayvanlara ot uzerıne soz alan Fuad Sirmen ( .. ize) ibu fık ·alar tksvip olunmuştur. kasd. 7 _ Kapı; an n k•i, not. 8 .-

'"rememiştik. Bize gelince; artık gü- Yu·· ksek h ~r· p meclı· sı· nı· n İl<j tane iki tane, bir nin aleyhinde 
Ct.'!lUZ k~vvetimiz bitmiş, tutar eli· -~~ lmanya b bulunmak. 9 -Yukanmaktan eınir, 
miz kalmamıştı. çen r zoraki. 10 - ?ıl'ibalegalı ·srar, su 

B'r ~raftan, soğuk yüzilmilzil yak d • .., • •• h • d • - verilmiş demir. 

~~~d~~ri:~~!~~z~n~ı°~;:~ ::::~t;;;ş~: ver 1 ı ar r mu ım ır Almanljanzn ithalatı kesilmiş, ih- Dünkü bulma:canın halli 
\ a ç.~t.. Ovanın ötesinde berisinde - Baı rafı 3 üncü aahifedc - lunduğunu, harp için de geniş, tam ve f d [ Soldan sağa: 
çaylar akıyor, küme küme ağaçlar , Lö jurnal gazetesinde geııeral Du- azimkar bir pliln takibi i.tihdaf edil- raCQ l Q ÇO aza mzşfzr 1 - Mektep, gün. 2 - Arı, şilknr. 

1 b f d... 8 - Kira, yemek. 4 - Akıl, es, ın•· }ığın yıi•n yeşillikler görünilyordu. va u kararın müttefiklerin muza - ıg:ni ve ha~ekete geçileceğini, dii~ - Loııılrn. 29 (Radyo) İngiliz tes- miştir. Hem de çok sıkı şekilde .. Al- 7 _, 
Bu ye~il kümeler arasından çıkan du- feriyeti teminden sonra yeni Avrupa 1man taarruzunun bekleruniyeceğini rı 5 - ki, ki~er. 6 - en, mi, koku. 1 ıat naıırı dun gece be} ana,ta bulu- manyanın ithalatı kesilmiştir. İhraca- Ay, su. 8 - Omuz, si. 9 - Kavak ' 
manlar is.ı buralardan insan oğlu ba- nizamını ehemmiyetle alakadar ett:ği- kaydediyor ve diyor ki: narak demiştir kı; 
rındıiını ıö>teriyordu. Öyle sevin - ni, ?.~r gazetesinde maıl11m Taboni, bu tGöbelsin harbi, artık kimseyi kor- Davamızın haklı olduğuna ka-ltı d~ y~ln.ız komşulariyle asgari had- futa. 10 - Uzak, tarak. 
dlm, öyle reni~ledim ki atımdan ine- teblıgın yeni Avrupanın kurulması ba- kutanıaz. llleselenin ön safında ablu - niiz. Bu tün kuvvetlerimili teı·"'zı"nı·n de ınmıştır. Almanların ham madde Yukarıdan a,ağ"· · 3 • 

k ~ 1 - l\Inkalc, oku. 2 - Erık, n rek Tanrıya şiıkür ettim. Bellenmiş kımından büyük dı mmiycti haiz ol - anın sıkıştırılması vardır. Şimdiye kefesine ko.ı·maüa karar verdik. Kah- stokları tükenmiştir. Almanyıının ham şn 
ı d " k d b d ~ f maz. 3 - Kırık, yuva. 4 - aıım. ı · tc.prak.ar artık bana korku vermiyor u11 unu yazıyorlar. ·a ar azı evletler, müttefikler tara- raman müttefikimiz Fransızlar gı"bı" madde ihtiyacı, bundan sonra ne Sov- J{e • 

du. Ne olursa olsun, baç istesinler , Ordr gazetesi; siyasi ve:. 'cer! itti- ından abhka hususunda sıkıştırı' na- biz de kat'i harck ·te karar verm"ş b tl d ·t 1 t f d t . • t}re-f 

1 

5 - Eş, i0 • G - Biı,·uk, us. 7 -
. . . .. . k . . • ı ıı- ye er, ne e ı aya ara ın an , :ıın sik, ika. 8 - Gı 11 , lap, ur. !) -

toprak b9Stı parası ıstesınler tınımı - fakın ılelebed devam edece,pnı, Fran ma ta ıdıler. Bu hal, bu devletlere Al- lunuy0 ruz. Almanya muhasara edil- . . . nek, Ata. 
10 

_Karun, ak. 
,·arak \'ereceğime söz verdim. a ve ingiltere ittifakının diğer millet- manyanın ortağı veya milmaşat ·irı ' edılebılecektır. 

Doğrusu ovanın &"örünUşü bizi ne lerin de te ıiki mesaisine mani teşkil vaziyetini vermişti. Müttefiklerin tek -
kadar ~:ışırtsa yeri vardı. Her yan etmediğini Yazıyor. hedefi vardır ki, o da zaferdir. F • b• • f • ı A k 
H il, her yan ağaçlık, her yan fi- Pııris, 29 (A.A.) - Havas ajansı; Binaenaleyh şimdiye kadar bazı ecı ır ın ı a 
daularla kaplı idi. Bu ufak !ldnrıların Londrada aktolunan yüksek harp mec- memleketlere lalbik edilmemiş olan 
üznlerindeki kızıl, kara yemişle!' ise il i toplantısının ehemmiyetini ka)·de- ablukıı, onlara da teşmil olunacaktır. ç ·nd e bir maden ocag"' l yanmış 
in lın irtağini kaldırıyordu. Ye il elerken, bu topl~ntını 11 hnrlıin biday&. Hatta kara ablukası hususnudıı da mü 
çayırların otesinde berisinde ak dı- tindenberi yapılan toplantıların en nım kararlar ittihaı olunmuştur. Bu- 134 kişi 
varlı, gilne ıere, ışıklara banmı ev- mühimmi olduğunu iki memleket ara- nuıı en göze çarpan kısmı Balkanlara . . 
c:kleı gözüküyor, ötede beride se - sındaki sar~ılmaz birlik ve beraberli_ aittir. Almanya _ Rusya münasebatı Parı>, 29 (~~dyo) .- Ç.ın .m~de.n düğü, 169 kişinin yaralandığı ve pek 
miz davarlar, iri ökilzler, oldukça ğin çok sıkı şekilde tebarüz etm'ş bu- neticesi olarak Ru8yadan Almanyaya o_caklarından bı:.ı~de şıddetlı hır ınf~- çok kimsenin kaybolduğu bildiri! _ 
cins atlar atlıyor, ııeziniyorlarclı. A- fazla mevaddı iptidaiye ve petrol itlı•l lak olmu! ~e buyuk hasarata sebebı- miştir. 
dım başında insanın önüne çıkan ak r edilmeme~i için tedbirk,. düşünülmüş- yet v~ı;nıştır._ . . . . . İnfilakın vuku bulduğu ocakta iki 
·ulıırın k~1ıa~lu~ kı~a çimenlerle, her ı TEBLİ GLER f tür. Ayni zamanda bitaraf memleket- İnfılak netıcesınde 134 kışının öl- bin amele işlemekte idi. 
renkte bın turlu çıçeklerle donan - !erle Almanya arasındaki ticari vazi- Sk d" d H l 
mışlı. Su!arın iki kıy_ıs_ı arasına tııh - Pari, 29 (A.A.) - 2D mart sabah yetler de nazarı dikkate alınmıştır. an ınavya a it erin resmi 
talar uzatmışl~~dı kı ınsanlar ay~k- tebliği: Bazı bitarafların, kendi ihtiyaçları i- Kar f.rfınası Hachanın • · 
!arını suya degırmeden bunların O - K d d"l k b" kt çin müttefiklerin mu .. oaadesı"vle resmznzn ya-. d . ay e ı ece ;r ey yo ur. 0 , mem-
zerUın en_ geç(sC·ın. t) . . . t·k Paris 29 (Radvo) _ Fransız ka- leketlerine ithal ettikleri muhtelif St kh ı 29 ( A A) 111 nına asılacak 

çmaga enne mı erışm:s 1 . • ' dd 1 . t . 0 0 m, ''· - ilthiş 
• .. .. .. · rargiihının akşam resmi tebliği: ma e erı, azyık altında Almanyaya kar fırtınaları biitün lskandınavyada Berlin, 29 (A.A.) - cPragdan bil-

Ben dogup buyuyup adam oluncaya . . . . verdikleri anlaşılmı tır d" ·ı· 

ölmüştür 

BÜKREŞ 
Fransız sefarethanesifl" 

de 7° mikabul 
e • 

Bükreş, 29 (A.A) - Fransız ~rii 
firi Arien Thiezy ile refikası pş r· 
opera ve opera komik tiyııtroıarı arı· 
tistlerinin Bükreşte bulunmaları ~ir 
ııasebet;~·Je dUn ak§am pıırl~k Res
resmi kabul tertiıı c mışlerdır.. o!• 
mi kabulde saray ~rkcnu.dıııı bır~ • 
zevat ile hükilmet erkanıııdan ~ ıı. 
çokları kordiplomatik hazır bil il 
muştur. 

il=---

Romanya 
kadar çöl dai kara ormanlar en _ Garp cephesınrle ılerı karakollaı a- .. .. ş ·• . . ş'mendifer münakalatını bozmuştur. ırı ıyor :> p l " t SU 

· 1' d ' b k b" .'. rasında mevzii faaliyet görülmüştür Bu tun bunlara karşı acı! tedbırler a- Buzlar Almanya ile İsveç arasında 1 Dahiliye nezaretince neşredilen bir ar am en 0 
gın çanr a~ an aş a ırşey gorme- · · ı kt B t db. 1 . k .. 1• 1 "f de-"°' 
dl •. d. · ili dil ıt·ı · b l Havada iki taraf arasında faalivet •naca ır. u e ır erın a su ame - münakalat icrasına mani olmaktadır. emirnamede, umumi dairelerde reisi- -Baı tarafı ı 'nci sah• e ·ıı'C 
gım en ınsan e e ze ı mış, e - · 1 . 1 ı '' 

• · t ki Ü ıı·1çı · b" olmuş ve iki Alman tayyaresi düşilrül- erı de toplantıda hesaba katılmıştır .. Büyük Balt henüz seyrüsefaine mü- cumhur Hacha'nın resminin yanına duğunu, kanunun m.uzakercS ,·, .,t 
,enmış opra ann g ze ı erını ır · B k ... • · - . ., 
tUrl(l bilmezdim. 'llüştür. Dün de bir Alman tayyaresi u a sulamellere. karşı azımkar bır said hale gelmemişt'r. Hitlerin re:;minin de asılması lazım parlamentonun gösterd ği h~ . 8 

11
,,. 

Kot~ç ile Susor gözlerini dört açı· ı;>ransız topraklarına düşmü tür. tarzı hareket takıp olunacakıtr. 
11 

geldiği bildirilmektedir. Emirnamede ise, Türk _ Romen dostluğıı ıç• 1: edil• 
yorlar, atlar· .ız, develerimiz sağı Berlin, 2!J !Radyo) - iman k11- :lfecliste bilhas,;a harbin merkez Hacha'nın resminin Hitlerin resminin Jıık bir nümayiş 0 ,arak tellikkı 
10 ı u koli UJ orl ar, sert sert nefes alı . rarg ahının re•m i t e b r ği : cep hes; n deki rnz iye ti gö rüşiil mü ş tür. Düş Ünceler: .:::s~olmuan•am;a;sıill alıc~aİlğ~ı•tmams~rİlih;memd~iliİm~e;k=t;eı;liİlr~ . .;d1ıi;il;İlinili~k~a~y~d~e~J~' ı~e·m~i;t;" r~, •IEI __ , 
yo 'ar, sevdikleri otları arıyorlardı. Garp cephesinde kayda şayan hiç Şimdiye kadar yapılan tetkikler ve !! 
Şu be!Uı gilmrükten alıp getirdiği - bir hiıdisa olll' mıştır. telkinler, ~ll m.iih_'ın toplantıda karar - Baıtarafı 3 Üncü sahifede - Bugu·· n Ku·· tu•· rp""'rk Sı"nemasında 
nıiz atlar ise alı,kın yerde oldukla- Tayyarelerimiz, havanın müsvid _ halınc getırılmıştır. .. . re, d.aha iyi .tanzim ediniz, daha çok :. 
nı.ı sevinçleriyle &"Österiyorlardı. !ç. sizliğine rağmen dün gere şimal de - L~ndı:a, 29 (Radyo) -Rorter aıan- ış çıkarmak >.olu'.ıu tutunuz. Sayın müdavimlerine lzmirde ilk defa ıöaterilen 
!erinden birisi kaçmak da i tediy•e n!Jinde ve Setland açıklarında uça- sı bıld.ırıyor; . . . . N lıud'. fasulya, bakla, m~ri:mek IKI film TAKDiM ediyor •• 

d S b . .. d"şt t k l d r k rastladıkları vapurlara hücum lnıı·ltere harıcıre nezaretı A.vru - \e emsalı kuru mahsuller yetıştırme- y E N ı• e usor ır ııegır ı e a ı ya a a ı, · • - •. 
t . d" T ı d ı k"" ıuı l etmi•ler bunlardan birini batırmı-ı- panın şark ve cenup şarki memleket- ııı a•la unutmayınız. Her karış topra-ıre ır ı. ar a a ça ışıın oy e~ llZ • • • _ . . 

tık ! . · 1 ı· lar ve d"g"reler;ni hasara ug·ratmı· !erindeki sefirlerini Londraya davet gınızda bu gıbı mahsullerden nelere- JEAN PIERE AUMONT PIERRE FRESNAY &"eç çe •e am verıyor ar ve se arnı- • · ~- . . . . 
• 1 ı ı d B" rl h !ardır etmiştir ~ılebıleceğını araştırınız. Bunları hem la" 

nıızı rıayet e a ıyor ar ı. ıraz a a · · . . . . Harikulide heyecanlı ve müıteana bir mevzu 0 

ıf.rlınce yııkışıklı, güzel yüzlü bit' allı Atılan bir bomba. bu vapurların Bunurı ~ebebi, .on fe\·ka "de yırsııı_ız, .h:.m de s~tarsınız. Vazıyet o- Bu FiLM Sinemacılığın bir ŞAHESERİDiR. 
idr lllm. Atın.n ardında iki at oğlanı birinde yangın çıkartmıııtır. ha p meclisi toplantısında '~rilen ba- dur kı, tutunden zıyade bunlardan pa- E VDA KA ,r 
ııeli ordu. Bu §ırin suvari başına dört Tayyarelerimi;ı, iki günden beri ır~· zı kararlar müna,ebetiyle sarfı lıizqn ra alacaksınız. 10 kuruşluk fasulye 25 S fa p J 
•evrim bir sarık .-arını•, önü açık i _ rek şimal rleni~inrle vo ll:'erek•e Or - ~el~n diplomatik faaliyettir. 1914 htr- kuruşa çıkt~ . Dışarıdan bir. Y_ığın avuç 1 R DUGLAS FAIRBANY.S 
' y b d b 1 t El" C.NGER OGERS - • ıtl 
ı>ekll bir esvap giyinmit ve elins dE kad adalarında faaliyetlerini a!hr- bind de ing!ltere, icap ettikçe muhte- uz.anmış, ız en un. arı ıs ıyor. ı- Ayrıca PARAMUNT JURNALDE en aon HARP HADADISL! 
bir toğan almı•tı. İyice bakınca bu mışlardır. Vukubulan hava ~arp .. - lif memleketlerdeki elçilerini bu "ekil-lmııde _bulunay.dı. mılyon!ar kazanır- 1 FAK 2 30-S 

• dk D kk t d l SEANSLAR: YEN ŞA · • • ,45-9. el 
ııtlınm yuca bir kişi olduiunu anla. maları iy~ n~ti1cel.er ~·erm'ş~ir .. fki rle davet ederek lazım gelen ma!Umatıl 1 • 1 a e ıııız · . , SEVDA KAMPI 4,30-7,45 ~ .. ., 
dım. Ye hemen karşı gitmek üzere tayyaremız U•.er·nc donmemı,tır. ~lırdı. ---~O~r~h!a~n-R~a~h:m~ı~G~,~Ö~K~Ç~F~, __ j::~:::~:=:=:=~===~ -=--
atımı yanına ürdüm. inerek seliim , J{orJı:~~ 
verdim. 1 'a Y)'a re 3 l nema s ! ! Yeniden yapılan muazzam şehirler on binlerce insan kalabalığının yalın kılıç müthiş boğuşmaları - b~fıll~ 

Bu .defa da yanlış bir iş ~örmire· : ıi rkral.ın zaafı yüzünden bir iilk':y~ hükmede_n ~ir günlük bir ~.aşku mandan -. ~yak takımı~a e:~ tıit ş'' 
yim dıye koynumdan kesemı çıkara- TELEFON BUGON 3646 den bır memleket kurtaran gozu pek serserı bır kahraman - Şıırlerı halkın dılınde gezen şobret tıııı'ıl 
rak dedim ki; Beyoı;lunda SÜMER sinema•ında üç hafta gösterilen ve TRAS BULBA r - Güzel bir Prenseııin ııönlüni.i ç:ı lan avare bir sergüzeştçi - Sözün kısası , miiyonlar sarfiyle yııra 

_ Beyim i ·te eşyalarımı Dilersen MOSKOVA GECELER! ve sair RUS Hayatını canlandıran eşsiz bir şaheşer. 

ŞAFAK 

~e:ı~:~:db::u!:;~,'.:t~:;~a~~:~~:,". DO.~ T ZA LARJ Türkçe Sözlü 
reyim. S R S E 1 Atlı selii..nımı aldıktan ve şaşarca- BAŞ RüLLfRDE: 
sına bana ta)l:tıktan sonra nereden CHAr:J t::S VANEL - VERA KO RENE - ROCER DUCHESNE - RAL 
geldl~iıni orJu Ben elimle yıldız ya- LİSETTE .SANVIN TROUBETSKOY 
nır.ı lŞimal), arkamızdaki dağ arı FRANSIZCA SÖZLÜ ve ŞARKILI 
iÖ•te. l"m. 

O, lıa,.nı tatlılıkla •allıyarak Jcdi 

BAŞROLLERDE: RONALD COLMAN - l""'l.ANCES DEE - BASiLE RATHBONE 
9 

30p 
METRO JURNALDA: EN SON HARP HABt::RLERI. SEAHSLAR :Her gün: 1.30-3.30- 5.30 - 7.30 • ' 

EL HA M R A SİNEMASINDA 
A YR"CA: EKl r.n JUHNAL No. 7 Son dünya hadisatı 

C) l _' ~AATLE)!l: 1-3-~- 7 ve 9,15 de. BUGÜN 

ı, 



(ANADOLU) 

Dü ya l~rıatbuatı 

~şleı i- enli mes' ele 
iT ALYA 

~ oliJJQr l~~:i;3~~~~!~~~~: 1 ,~B-e_y_a_n_n .... a-m ..... -e-, 
b k ld 6 Nisan Cumartesi vila-zra z z ihtikara Daır 

Biikre~. :!n (A.A l - Dahilde ,;ı
Ilulııari•tnncla da ca<u<luk, propa- kiın \'e a,a,·'şi temin l'lmeğe nı;ıtuf 

ganda \'e ihtikıirla miicadele hazırlık- faaliretine dı•nını eden Rumen lıü - : 
ları bııs.·lamıs.·. Bir zat bana sordu: klımdi, tecrirl kanın arıııda bulunun · 

yetimizde çocuk yazımı 
günüdür - 84 sayım 7 den 16 yatına kadar 

Bizde n1uhtekirler sürgün ceza- donıir nıuhafızlnrdan :!a2 kişi~·e daha 
D si.vle ı·ııkn.n kıırtarı.vorlıır. Halbuki hilrriyl'tlerini iade etnıiştiı• 

ol,.n okula gitıin gitmesin tahsil ça-
iındaki çocukların miktar]arını 

IJ "' B F h doğru olarak <iğrenmek makıadiyle ogaz.arın umumi harpteki rolü - ir ransız mu ar- Rulgaı·istıındıı CPZR, idama kadar gidi- o-.rı -- yapılmaktadır. Bunun için: 

ror .. 'edeıı Ht'ıtbu7 Taner Stokhol 1 - Yazım aünil evlerde izahat • • •• T •• k • • b •• } •• düşüncesi - Uelk -dedim- bizim muhtekir- 1. ı - verebilecek bir &kimsenin bulundu. 
1 rır .ne gore, ur ıyenın ugun <U ' . ı~ r aclere domuz. Bulgar muhtekirle- "ft. 1 
•l ' 1 ma g l ru maaı, ~ •~rca Maı,ı-,a<· Xeruzet gazete&ın-' Büyük harpte TürkiyPniıı vaziyeti cereyıın etnwkte hıılıınan muzakere erı ri i•e. knmit<cileri gibi. domuz oğlu l 

•. •l'ilrkb· d, yen n () zı tedl:ıır·
1

wrın edip de Göben ve Hre;luv Jllar- ınıiteakıp aHIL•l edeceklerdir. doınıızclurlar cin ondan.. Hebinki. 
2
n (RHd,,·u) _ Şimd' 2 -Yazım için kapınıza gelecek 

..- 1 - memurun aoracağ: şeylere dQğTuca a ınnıı.ktadır.• ba,;lığı altında mıırara girince bıitürı Balkan yarım F'inliındiyanın iH~e ırnıırlığını da ya-
''·d muhııLı·r.'miz tıılnfnnlıı '"'t- adası hareke'" ~e''m ·'··tı. l9H .unların 17.:l.1940 tarihli •Le Pelit Pari,i- Bı"r zavallı baba [' ·ı· k' ı B ~ v "' " > pan •. aner ve es ·ı nazır anlan ay İ arı lutydiyle yazılıyor: da itdif de\' ntl rı Çana kaleye sefer en• gazetesinıle, muhabiri _nrnhs~.> '· . '. , . .. . . . ·ı F'akeCm Stııkholnıcle top'anan -ıinıal 

nbuldan •lınan "aberlere naz"- ·' ar.tılar. Bu. Venizeıos Yunani.;tanııı Andri Salnıon imzalı ve n•;;ımlı b:r S.ılı.ıhlc>. ,n, .ıı.k.td.ı_~ı_nıı çıldırm.ı; 

ve tezce cevap verilmeai. 

3 - Yazımda aşağıda gösteri~en 

yaşlardaki çocukların yazdırılmas1 ~ 
1

' M r l ı ı 1 ı lı ld de,·Iell"ı" ""Yal ılemokı-at partıleri ' 1 lirk,..nnı'n mu"dafaa t•rtı!ıatında derlıal tılaf de>.~tleı-iııc i!Iih~k.ııı ta- nllikıı 1 eden:. ,\nkara, 16 ;\!art· - ;ını ıran ıır ""'" ııy.e ıç.ıH e u. um. 
F 1 d I L. 'l un1um kungTedo J•'iııliindiya so:-.,\·al y .. · b b. · · h Uen b dl· 1 ı • b I · t• KiH" ii kulülJ<•<inclen hiikümet daire - - ll:9 ro a - <'tını- ır şer mı var azım gunü u tea ıt ıtıne mu a-' azı tc ıır er u ınrnaga aş an cu e ı. ~ • ... . . . de1nokrat parlı:-; 1 murahha:-ıı :"tfaliy-

ıır. Dün de, 1'Urk ıak lelnıne Yunun;:ıt.ıııLaıı sonra İta ;·a ıla i,·_ Ierir.e \'Urınc;ıya kµcl4ı-, burada her - . <, ocuklarımıı~ okuması. ıç:n ne le istirak etmPk için Stokholma git- lefet gösteren ve doiru cevap ver. 

lizımdır. 

~ llı'kt d h 1 • t 't ,ı I ti · . t ,. nuııjı "l"lfi'ı me,lekı tı>ee"'iisü ılolıı""'""- fodakarlıklur yaptıgımı bılırsııı. Dun,• ' · miyen vatandatlar ve bu işlere mü. ~· . • ar a arp ma zen1t:s1 ve cp .a ı!V e t!l'ı ıa1a1ıru1 Jıı:'CÇ ,, 1 u • .. ~ ' · • · . . . 
1 

mi~lerdiı'. 
·~ 111!r. Cumhurrebi lnönü yorul_ .ar Ara efya kul,be,erinc Yunan çanı lıil-nek nık ııını lıulclunı. her ıkı~ı ıif' e~de ypkken Çantaların zaharet göıtenniyep mahalle .nü -
~l:tilıııez bir mesaile Türkiyenin mü !llll t.al.ılması zamanının geldiğini san- A.nl~tucıı! ı_arı~_ıı, lıara :on cle_re~P kar'.~t_ıı·~·.•:ı. K'.~ımın ça'.ıt~.sında, kar- · 11=--- meuilleri ve vazifelerini verilene -
ı~_t,rtibatı "kem mel bir ha- tnı<lardı. Bununla beraber Çanakkale samımı h•r husnu kabul ı.rııstermı.ı '~ nesııu uçc ki\ 1 ılmış olarkk buldum p ol Reyn o mirlere ll'Öre yapmıyan yazım me-
.~nııaa-a ça~~::~:ır. Bugünlerde, ye 'yaplan taarruz sadece bu iki devle ııı bahımclan be'1i minnet:ar . etmiş Yanında, irili ufaklı artist k_a~tları, si- ı murları hakkında 1664 No. lu ka. 
llıllddettenberi tatil bulunan par- üzerinde mües.ir olmakla kalmamıştı qlan Tiirk hiikümet idarecılerıyl~ a~ nema mecmuaları, koka~t !l"ıbı yakaya Reisicumhura izahat nuna ll'<ire hef liradan :16 liraya ka· 

~~tonun tekrar Ankarada müzake- Evvelce kendi harp fil~unun boğazla: ramızda geçen konuşmaların ozlu takılacak kavanozlar, mık:ler, fudbol- verdi dar para ve iki aya kadar hapiı ce-
!ıı. başlıyacağı haber alınmakta- dan serbeııtce geçmesi keyfiyetiyle ;k 1ı;r hülli•a-.ndan ibarettir. . cu ayakkabıları çıktı.. zası verilecektir. 

t tifa etmekte olan Rusya bHe !>tekleri- ~on Balkan konferan•ı nıha~~t bul Oğlumunkine baktım: Pari<, W (A.A.) Başvekil Rey. Sayın lzmrlilere 
, 0 rıc hükumeti, milttefik~rinden ni büyüttü. ;\lüttefiklerine yaptığı biı lugu _zaman Relp:rad.dan çe~t'.gın:,5 Kitapla~ın kenarlarında; galiba no Londraıla toplanan yüksek mecli -

duyunınım. 

lzmir valiai 
Etem Aykut llıilcUırd k k t 1 b'nde bu- teklifte istıınbul boğazının bütün Av- larıhlı telgrafta Türk·ye Haııcıye ve 'inıfta arkadaşlarına yazdığı bazı sin mesa:sini ve mukarreratı hakkında 'lı'JOd"ı 

u a auçu a e ı • T B · s · l Ş" k il nün Av - cü 1 1 reis:cumhura izahat vermek üzere bu " ~ . "' !tut. Çilnl.:U, TUrkiyenln kauçu- rupa •ahiEerini, İstanbulu, Marman Ki ı B) arac_0 11' u u . r . nı e er: 
,.ı. ı .. .. . rııpa "e Anıerıkanın ıkı vüze varnrı Bana lıak, ( .... ) sinemasında sabah Elize saru,·ına aitmiştir. ~ Zcyllde 'htı d denızını 1't11•or ve bu hususta muaz · • · ' " 

Rumi Yaş_ 

ı yacı var ır. • tb t .. - ·ıı r· huzurunda i- "orta Eae t oynu"ormuş Aftosun Reyno o""leden ev"el ha d h'I' 10 3 :ı • zam bir plan hazırladığını bilıl:rivor nıa ua munıe.sı e ' . '" " r , · " • va ve a ı ı-~t~ı • • . . . . . · radettiği nutkun ehemmiyetine ışa • sesine baygınım. Enailik etme, bugün ye nazırlarını kabul etmiştir. 
1 gazete gene Belgrad muhabı- du. RuHya, bu mılli ısteklerını tahak- . . _ S • 1 ----------------. ~tt ' . . . . . . •·et etnıı~tım Eger Ray aracog u O· üçilncü derste ipi kıralım. Riyaziye ı· bl en yazıyor· kuk ettırmek ışıııde ıngılız kralının · ıı· 

1
• 

1 
k 

"t ka · . . rada tok ve aırn~ık ır ıgan a onu- hocasının suratını gördilkçe çenesine ~4 n siyasi mahafilinde son gün- vaıdlerınden kuvvet alıyordu. Fakat b'I . b T" k' . B lk 
•• l'u k ' R 1 . 1 ~a ı mış•e u, ur ·ıyenın a an hn- yumruğumu atacağım geliyor ve.sai-'~" t iye ııe italya arasında ya - usyanın hazır ık!arı, Yunan:stan ıı .. d . b' k'e 

«ta 1 İt I ·t·ı ~f d 1 ti I ·ıt·h kt tan tını ıçın e n1üstt!:sna ır mev ı re vesaire .. ~ the-
0 
~n müzakerelere pek büyük a yandınkl 1 

•
1 8 

h elvke ber ne ı kı a tt 'ahip olusundandır. Bir de a~k mektubu. iki kere ikinin 
, ·nın:yet atfedilmektedir "fa - göster ı erı te a il o~a eı mış ı _ . ld ·,· • .. 
'Ulu · • . ' A<agıdHk· satıl'lar, bu yo a tehır kaç eltigini bilmez aşk yapar. Şıırler 'il ndufu Uzere Türk_ ita! ·an si· Zira; Çanukkale seferı muvaffak ola- •d'l • k, ·t h ·k .- bunun bö,·- d . . . ' 
ltıUn... . t De . ıl ü b" "k . b t e ı me ·• enen, eı e'ııı . e } azmış ser,erı.. 
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•L ~ebatı bir kae senedenberı mamı< ı. nız e ç uvu gemı a ı- . k d. d 
~ ~•l ' · ' .. .. . · .. 1e olduğunu Lana leınıııc en m e Dostumu te•elli edemedim, otura-~•- • e YUrUmekte idi Her iki ıle,· rılmı~ dıgn dort ıremı ıle kadro hane b · t d ı · anımız ,.u Hı:sta!aruıı 11,30 dan bır' 

9 
kada• M f "< b: O ' . . .. - nıec Urıye U\'( lll(U. zam ' - maıJı, yerinden fırladı, gitt,. , 

: du/ irine karşı derin bir sem- çıkarı!mı tı. ro<'J boludakı ı_tılaf k~v- kuatı sahne,indP de lıu türlü terl'!li B•yler aokağınd,. Ahenk matbauı UŞQllQ 
~ lııllıaınakla beraber, aralarında vetıe;ı de :lru:tafa_ Kemalın erkanı ,·den Türk milli efk,lrının bir hüla - Z k 'krınna hbul •d-.. J h d k 
it~ soenvzuları da çıkarmırorlardı .. harbı bu!uııduı.r_ıı T.urk. o~ılu;;ıı tar~foı- sa.ı addedilebilir. zk lm ;:::::;:===========:·ı fa/yada isfira af e ece 
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1925. 
1924 

15 
16 

ı ~ haharda harbin patlamaoı dan ırerı pilskurtulmu~tu. Bu hadı;e Bu nokta tir.erinde i•rarla durup•- Bir zengin, lıir fakir çocuk konuşu- •• , , Sof ya, 29 (A.A) _ Eski Bulgar 
ij;·ır~ovyetlerln Balkanlarda ba?.l Bulırnristanın .müttefiklerle beraber rum: Sö)'liyeceklerim ara<ında. e"'" ı·orlardı. Zengin çocuk, uç Kimyager başvekili ve hariciye nazırı Köseiva. 
!1't tınek ihtimali de ortaya çık- hareket ctmesı ,.e Romanyanın rne noktalarda müttehidülfik:r muhtelif - Anneme -darıldım- dedi yemek- not ailesi ile birlikte istirahat etmek 1 ilt•y:~ tarihten itibaren Türkiye mü~ahale•ini teh!r eylemesi _üzeri~de •aliihiyet 8ahibi kimselerin düşünce- te bana kızdı: VaJdo!u üzere buırün İtalyaya gidecektir. 
'~t~ I arasında sivast hava farkı- tesır yapmıştır. Bııgun tebarilz ettır - !erine tercüman olmaktan başka bir - Yid'ğin zıkkım olsun maymun, ı' o· b'b" 
~~ ı ~ea1c kadar dUzeldi. Her ik' mek istedi~imiz nokta, bPğazl ra ha· meziveti bulunmıvan hu •atırlarııı dedi. Ben de yemeği yimedim, kaç- Diğer bir takım sinir ış ta 1 1 ----ı 
%~u~~ llatkanlarla sıkı bir alaka- kim olmak keyfiyetinin, alakadar dev- muh~rririne ait hiç birşey yoktur. tını.. ilaçları gibi mideyi boz- Cevat Dag" 1ı 
~ h . U~u düşünülee•k ol•ı,.a. hı• !etler üzerlnd': dU:ı. ul'.Juğu kadar ya- Bugün kil Tilrkiye. _Burada kıılla- Fakir çocuk cevap ~·erdi.: . 

'l it~ h•vrot edilecek bir ~chep kal- rın da yapacagı tes:rdır. nılan b;r tab;r :te •öyliyeyim- millete - Keşke bana getıreydın. pen yır- mıyan ÇOk iyi ve tesirli Haatalarını her gün u.bahtaa 
ı llıad•k" T ilk J • • A I da be · d ' t · b 1 d' u &kfama kadar lkincibeyler soka· ~Ok • ' Ürkiye bfh• e Ç!Sl- sır ar ll rı ev.,m e mış U U - ha' cbioJoqııe bir \'8RIÜ• 111 müdafaa- ını on " zararsız bir sinir ila-

iıı~ .1 'ava çai'(ırılmı olmaşı da bu nan şark meselesinin bir tarafını eski 1 8uuruna ermiş bulunduğu iç;ndir ki • • cıdır. iında 65 numaralı muayenehane-
'" al•k O 1 · t 1 v h.k. · t' d •İnde kab.ıl eder. Telefon: 3055 l'l -~ ac\ardır. Sovyetler t~rn- sman ı ımpara or ı·gu a ımıye ın e Balkan nntantına girmiş, müttefikler Babasının adı -

Cı ,;:
1
kan d•vlet!erine karşı bir te vaşayaıı hıri"ti.ı·anlar teşkil ederdi. Di- e Ankara itilil.fııamesini imazlnmı~- ;\1uallim sordu: Aydın Nafıa müdürlüg" ünden: 

lnıı, ,~1dığı t.akd'rde. italyan htikü ·er _tarafını. be_ bnğazla_r_ me_s_elesin:_n tır. Eğer kPndi •alamet ve hiç olmaz- _ Og"lum, babanııı a·'ı ııe seııı'ıı?. ı 
ı '"'YI b k ı h d ı ı b u daremizir. 90 lira aylık ücretli baş makinistliği münhaıdir. Taliple-~~'al!ı ~ ır h~dlseve ••y!rci ka- teş '. ~tnıes_ı_ '.ç e ~e ı~ı ııuır ır 'a lıekn<ını tem'n etmek i•tiyorsa ' - Herif 1 riıı evrakı müsbiteleri ile Nafıaya müracaatları. 
haıı.ı 1 hakkında italvndan alı- keyfıyet deırıldı. Bugun bıı meseleler- o bunu rııiidafaa zaruretindedir. _ Herif mi, bu nasıl isim böyle? 

26 2 'ııı_ e ... ' er .. 'I'Urk hüküm~ti tarafın- den bôri artık mevzrubahs deği'dir.. ÜRmanlı imparatorluğu göçmüş _ 7 28 29 30 31 2 1022 
i "'% - Bilmem öğretmenim. Annem Ç . ·b. .•• nı etle kar'llanmı•tır. Öğ- Çün_kü; Türkiyedeki hır•_stiya .• nların a- tür. Aşağı~a görüleceği üzere, zam- amaltı" tuzlası mu"'du'"rlu""g"u"'nden•. ~- '"-.. babamı önünden, arkasından hep böy-

• ;"ti, il· nazaran, glmdi Türk hil - dedı pek azdır. Meselenın dıger tam- rl bir tekAmille elveıişli bir istin ad le anar. 1 _ Tuzlamızda mevcud sofra tuzu fabrikasının dahili ı:.,, hovyetıerin vakın ıırka toar- fı, yani boğazlar hak'miyeti bütün cid nokta" teşkil etmesi bakımından ve Çİ'!DI'K kısmının Çİ· 
,._ •l! ., mento harçlı sıvanması pazarlığa konmuştur. ··~·. 11 nd~. italyan hükumetinin diyet ve ehemmiyetiyle bakidir. Ilu zamamn icabı olarak. bu sukut mu-

' e 2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 114 kuruştan keııif •!~ • _ınUşte"eken harekete geç'p mesele grrçi bugün boiazlardan ·u ve- kadderdi. Göçen bu imparatorluk , GENÇLER! 
ı. · 'tİ h tul~rı 750 lira 12 kuruştur. 'nen,. &kkındaki noktai nazarı. ya bu tarafın harp gemileri zorla geç- bugün herbiri hür ve fakat yeni Ti!r. -Havacılık, mesleklerin en şeref-

3 1 . .,ele - Muvı.kkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. ı.ı"an .i.ateınektedir. Bu husus- mek i$lerlerse yeniden ortaya ~ıka- kiye için hPJ1'İ de bir başka neviden lisi ve en zevklisidir. Tayyareci ola. 
4 

S 
, ' h ı. - ., artnaıne~i her gün müdürlüğümüzde ve iz mir baş müdürlüğü-"nL. u.,ometlnin vereceüi ce- caktır. hayat :<ahası te~kil eden muhtelif bilmek için ortaokul tahsili kafidir. 

"'ra " müzde görülebilir. 
4' helı:te &lyıısi meha!ilinde sabır- Şü;-!ıe edilmemelidir, ki bugünkü memleketleri nefsinde birleştirmij Türk hava kurumunun (Gedikli YU· 5 _ İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair vesikaları ile birHkte 
rı.~"I nllıektadtr. Türkiyenin Ek.elanı f. met İnönü gibi ve h'r zaman iç'n buna muvaffak da vası) 16-20 yaşlarındaki bütün genç. 

ı l "u 15 nisan 940 pazartesi günü saat 14 te komisyonumuzda hazır : -.1111a - llu haberi kaydi ihti- durbin ve o esk_i ıl~viı:ıe~ıle faal vazife olm~~·.tu-_ F~kat .. bu chayat saha•ı. • lermize açıktır. bulunmaları. 
30 3 6 13 1077 ·~~~ ın~d~amuw~ktı~) @rmüş~an rıcalı Wtiln ~ mae~dedıgımız~r.eyleaslaemperyal~ -===~=========~~-~-~~~~~---~~~~~~~----~~~-----

! • ~- Yapılmakta olan İngiliz- Jere milkemmel bir sur<:tte aşina bıı!ıı- ~melle~ mec'::ıa'. bir •:er değil, fakat eden kadim ve kudretli bir merkezde 

1 

faatlerine uygundur. Fransa ve İngil- denler nazarında clstanlıuı. nedir? 
\ buıııı UrJ,- aııkert müzak-ereleri nurorlar. ıktısadı ve kultiJrel nızamdan ahenk- bulunduklarını hissetmektedirler ; terenin delil ve mürşitleri mevkiinde Camileriyle, saruylariyle; bir tarafta 
~\ ııı~:I.\~. Aldığımız bir habe- :. dar mübadelelerin itzerindc cereyan Şimdi , hıristiyanhk ve islamiyetin,bulundukları terakkinin çok gecikmiş Aziyadenin naşıııı, öbür tarafta Pey-
'~,ıt.ında '!·kler pek kısa_ bir z.a. - İtalyanlara göre·. edebileceği bir mahal.d ir. Bu meml.ı. hamleleri ortasında, Asya, Afrika olan meyvalarındaıı o, halkını bol bol,gamberin ~ancağını muhtevi henüz 

ı '-l•lı( >akın tarka yenıden yuz . . . . . ketlerin bugünkü '-ududları eski im- ve Anu_ııa arasındaki büyük ahlaki istifade ettirmek istemektedir. dolu kııbr:stanlariyle bu şehir, eski 
~~ ııı., bir bı,-vı:t gönde ecek!er _ lJtro namındakı ıtal ·an g~zetesının paratorluk hududlarıdır. Acaba Tiir- ve sıyası cereyanların çapraz_Iama, llfillt benl:klerine Atatürk tarafın· dindarlık ruhunun bir müddet daha 
'<lı: "'•ı 64-atında günlerce de- (Turk:ye mtôl •. rıı asken teJbırler alı - ki::enin bu eşki hudcJları bugün bir yayılma noktasını teşkıl eden hır ge- dan kavuşturulmuş olan Türkler, hiç 1 devam edebileceği bir yer. Ve Kara
t<!~ Irilı>Uşııı..ıer neticesinde ve- yor). Başl.Alı yazısından: tehdide maruz değil mid;ı·? Bu teh- çitle karşı karşıya bulunuyorlar. şüphesiz, diyorlar, kuvvetli bir ilim ha- köy köprüsünün öte tarafında, kapitü\~~ ~11'ıc.eı. olan bu vUz b'~ ·ki- htanbulda çıkan Türk gazeteleriı·e did fili hir ~ekle in!<iliıp ettiği gün Bu"ün müsellılh ve tedafüi bitaraf- r"ketine sahne teşkil eden XIX uncu lilsyonların yoiurduiu hale pek ben 
, ~. ~l.n nerelere yeri~ ·t'.r!leceii ıröre Türkiye hUküıneti mühim a;keri Türkiye, hiç bir emperyali.t ı;aye; 'ık şeklindeki muasır prensiplere uy- asır boyunca Tilrkiye, laburatuarlar- zer şekliyle Beyoğlu, yani tatlı sı 
~t v'n 

1~ teferruatı:a kadar te 'L ler s :ıaifa başlamıştır. Bazı şe- milteveccih olmakgızın, kendini can gun olarak Türkiye, bu bitaraflığın dan ve ferdi hürriyetin inkişafı için en frenkleri diyarı. 
.~. 1 l'tıı-~ıl'llıştJr. Ing:Iı.ere • Fran- h!ı·ltr:n hava .taarruzun~ karşı koru_n· e_vlnden vurulma_ğa _kal~ışılmış t~- ~im,e .üıı·afıııda~ tec~vil.ze uğramadı- iyi bir saha olan millet -~eclislerin -

Ilı ıı. ~ ıtrasındaki kar~ılıklı rnıuı hususlarıylc muvazı olarak harıç- lakki edecektır. Türkıre Balkan an- gmı gomıekle muftehırdır. den mahrum bulunmakta ıdı. Fakat ta ÇALIŞ"IAK LAznı 
·~ ~Uv~ ın riyete glrdilti t~kdir- te bulun~n TUrk ticar~t gcmil_erini~ t~ntına işte bunun_ için gi~".'iştir; İn- Aşn.ğıuaki s_özl~r, b_ana, tekrar. edil: rih bir küldür, se Türki~~ ".'ede~iy~t Şimdilik siyaseti dliye cKostanti· 

ti ı, tlerd~ıı •'4anı! euretle i•· lerhal Türk •ul~rına donmelerı emrı ırıltere ve Fran5" ıle olan ıtılafname- mek uzere, Turkiyenın en salahıyetlı hayatına asla yabancı degıldıı·. Ttirkı- niyye• yi yeniden feth için pek 
0 

ka 
ı,'%~. l!'ıın •<l.ıcet bııtün tedbirler verilmiştir. yi bunun için imzalamıştır; ve işte ge ağ.ılarından biri tarafından söylenil- ye, her Fransızın da pek illa hatırlıya. dar .• tical göstermiyor. önce, çok çı 
,11'ı v htanbul matbuat mehafilinde ayrıca ne bunun içindir ki lı-an hududları - miştir: cağı üzere, hatta Osmanlılık devrinde lışmak, Asyadakl ana vatan toprağl , ~~.t h};'ranijız ordusunu tem~il Ti!rklre Başvekil ini ziyaret etmiş bu- nın tamamiyetin; tekeffül etmiş bu. ve hassaten XV inci ve XVII ıncı asır- ilstilnde abideler yükseltmek; memle-

ı ~Pi \ eye~ Ankara.Jan ·rılır- !un~n iran Befirinin iki memleket ara- lunmaktadır. (Saadabat paktı). - Türkiye, hal ve mevkiini müda-•ıar boyunca, ihtişam devirleri yaşa- keti imar etmek, yollar yapmak, fab-
lıır llıenuıinı YM~illnış- sındalıi mün .. sebatın dalıa sıkı rabıta- Türkiye bütün taahhütlerini yerin" faadan aciz, filan veya falanca SKan- mıştır. Bugün, hür, ve insan hürriyeti- rika bacaları tüttürtmek ve kısırlaşan 

·~.ı larl.ı barlannoa•ı \·e Saadabat paktı gctire~ektir dinav devl~ti vaziyetinde bulunmak is- ne hürmetkar milletlerin safları ara- toprağın verimini yeniden arttırmak-
~ ~at\ .•. ahklimıpın tatbiki cihetleriyle ilgili Yeni Türki,-e, şHret eski huduclla- tem ediği ıribi, bulunmaz ıla. sıııcla lıulunmak iiıtemektedir ve daha la müvaz' bir halde, Türk köylU~ünün 
~ (' <lta .. bulunduğu söylenmektedir. rı bornnra doğrudan doğruya v~ya ·'asıl, ki'ıfi derece sarih mi? .~imdiden. kendi ihtiyariyle, F'ran•a ile hayat .standardt ını (•eviyesini) 
~ ~at\..,,Lı gote lstanbu

1 Mı.ırlıı ~ıkaıı <_~;~~ram)_ ırnze_tes'.- ı.·ıgü~kii h"cltıdları i~inde edna bir .. Türk~ve_ taahhüdüne s:ı.dıktır. çün:.tngiltere a•·nsında yer almış lıulıın-:-Türkl_er ""'. '.lerere mo'.Jcrndirler ve 
t,~ ~t<::ı.le bo" a 1 ne Beruttan lııldlrılılıg·ne ııore Tuı kı-I tehdide mıını;' kaldı)!ı takdirde, bit- ku samımıyet onun ~aııınu .. ndır. Eskı maktadır. j Tıırk ıdarerıilı rııemnunıyetle bn stan
-~ ~Zor~ ıraz g z arı ye ırenel kurınav bn~kanı (!kinci reisi tün taahhütlerini yerine getirecefrirıi zimnmdarların yegane mesulü bulun-! Bana İstanbula ait ihtisas!arımı so-

1
dard hlimele•inin kullanmaktadır .• 

-h 'it tfı4ı il~ (~~~.ııde Da_n~·:ıliolacak) :ıe İngiliz ve Fran•ız şark or- cı:mdik ve apaçık bir surette illin ı-+- dukları mazinin acı tecrübelerini ha- ranlar arasında bulunanlardan biri: rükseltmek iıizımdır. Bu da ancak bu 
t,1 ~~d~ sııı.an b' · .enlı me,e.e) duları kumandanları arasında Halep- m'ştir. tırlıyacaktır ki, seve seve, Ankara iti- - İstanbul mu, demişti, fakat Türk işin heyecanını duymakla mümkiln o: 
.. , ' · ır makaleıle ıl• te m~him !lskert müzakereler yapıl·\ Atatürkiln milli tereddUd hareket. lafnames:nı imzalamıştır, Ne ingilte-:ıerin cl{o8tantinin·e• yi bir kere da-ı' la bilir. Şimdi esmer toprak renkli il-
lııı u hı·k! maktadır. Bu müzakerelerde bu !lı; bit- ·~ri e•erini devam ettirmekte olar re ne de Fransa, dünyanın hürriyet ha fethetmeleri lazımdır! niforma gi,·en askerlerin kısır step 

't+~~t•ltı. ı l3 .ı\vrup~sının en dl - yük devletin, arzın bıı mıntakasındaki bugUnkfl TUrk politika•ı mesulleri , içindeki tekAmülünün bu iki mümtaz
1 

Bu hükilm pek öyle kehanetfuru~a- U•tlinde belki •nrlece bir manevra fa-
''·~!• I{ uhzlardır. mu,terek hattı hareketleri görüşü!- •öyiedi~im gibi, kendilerini lmpara- işçisinin kim•evi tehdiıl etmediğini ve ne olmadığı gibi bir ha;·al mah8ulli de k t k . .. . 

1 
d h h ti' 

., ı • •ı·nuen 1 b . . . ., .. b'ld'" ... d' k' b • . . . . .. . a pe az once<ını en a a arare ı-·•qhııı z !rlbırlne mekted'r. torlu~un varısleri addctmektPdirler. etmıyece~ını ı ıııı ıçın ır ı u tarzı,telakkı edılmemplıcl:r. Ti!rk cumhurı-
~ ""r•ıpl v .... Çanakkale bo>-ı Mare. al ;\Yiçıl• Halehe kadar refa. Hükfimel merkezlerini hiç silphe•iz •rnreketi iht'yar •tmistir. yetinin temellPrini ,;ağlamla~tırmağa ce harp o;·unları yapmakta oldukları 

"t~1 ~·bu tıı.".Agya kı•ıı!arının ka• ed•n Türk ı•skerl lı•vetj bu •nbah akilane bi!· •urette te•i; ett'kleri b•ı TCRKLER '.\TAZl~I~ DERSLERLT- çalışanlar: e•k' Osman oğulları p:ı;·ı- şu sırada. İngiliz ve Fransız dostları, 
lr nıes: aK&da en naz k ve Ark~rayn ılfi~mtı•tUr H·,·~• re;•'yle Anadolu toprajtı Usti!ndo onlar. •o.:ı- DE,· IBARF.T ALIYORLAR ta!ıtınrl•n )"i'z r ,·irme • hepleri~· far- onlara hu ~aharla pek çok yardım ede-

ole teşkil ederler. !hariciye ve!:a:~:i mümeuili Bcrut:a nevi varlıklarının mihrakını te~k;: Ttirk!yen:n temayUllerl milli men.,ked!p de .ı\nkıırayı tercih ve intihap e-, bilir ve etmel!Jir d~.> 



Çamal'!fı tuzlası mltdiirlülftnden.: -
1 - Tuzl.amız için 84.5 InGtN m!kı!p toplama taş mıtbayv. olllD& • 

caktır. 

2 - Beher metere mikilbıııın muhammen bedeli dört lira muvakkat 
teminatı 253 lira 50 kuruştur. 

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

4 - İsteklilerin ihale günü olan 1 nisan 940 pazartesi saat on dörtte 
müdüriyetimizde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları 

28 29 30 31 1061 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 
(Öm~r ve M. Ali llfazıoğlu) ticaret unvaniyle lzmirde Necatibey bul

varında lG numaralı müessede her türlü emtia üzerine ithalat ve inı-acat 
ticareti ve komisyon işleriyle iştigal etmek üzere teşekkül iden işbu şirke
tin ticaret unvanı ve ~irket mukavelenamesi ticaret kanunu hükümlerine 
röre sicilin 26SS num:!rasına kayıd ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
'" Mührü rlsm'.si ve 

F. Tenik imzası 

1: MUKAVELE 
Bugün bin dokuz yüz kırk senesi mart ayının yirmi sekizinci perşem

be günü saat on bir: 28-3-1940. 
lzmirde Birinci Belediye caddesindl 72/1 numaralı hususi dairede va

zife gören izmir ikinci noteri ben Zeki Ehiloğlu işimin başında ken aşa
iıda hüviyetleri yazılı iş sııhipleri daireme gelerek anlatacakları gibi bir 
mukaveleıuımlnin tarafımdan resen yazılmasını istediler. Kendilerinin 
kanuni ehliyeti haiz olduklarını gördüm. 
ŞAH1TLER: İzmire bağlı Eucanın Sinanpaşa sokağında 10 numaralı 

evde oturan Salih oğlu Şükrü Tuna ve izmirde Faikpaşa mahallesi Kadı
avlusu çıkmazında 32 numarada Ahmed oğlu Mehmed Yatıcı: 

Yukarıdu ısim ve ııdresleri :rnzılı olup iş sahiplerini tanıdıklarını ve 
§8hadete mani halleri olmadığını söyliyen ve kanuni ev•afı hııiz oldukları 
~örUlen şahitlerin tarifleriyle şahı~ ve hüviyetlerini tespit ettiğim: 

İŞ SAHİPLERİ: İzmirde Necatibey bulvarında 10 numarada mukim-

ler. Alil oğlu ÖMER MAZIOGLU ve Ali oğlu ALI MAZIOGLU: Şu su
ler. Ali oğlu ÖMER MAZIOGLU ve Ali oğlu MEHMET ALİ MAZIOG-

LU: Şu suretle bana arzularını takrir ve şeraiti atiye daireslnde akti mu-
kavele eylediklerini beyan ettiler. Şöyle ki: ~ 

MADDE 1. - Akitler kollektif mahiyette bir şirket teşkil ettiklerini ve 

Lu şirkete başka bir şirketin drhil bulunmadığını beyan etmişlerdir. 
MADDE 2. - Bu şirketin ilnvanı: (ÖMER ve M. ALİ MAZIOGLU)dLır 

MADDi; 3. - Şirketin sermayesi: (30.000) otuz bin Türk lirasından 

ibaret olup (15.000) on beş bin lirası Ömer l\lazıoğlu ve (15.000) on beş 
bin lirası da Mehmed Ali M:ızıcğlu tar:ıfınd n naklen vazeüilmiştir. 

MADDE 4. - Şirketin merkezi: İzmir ve merkezi muameliltı izmirde 

Necatibey bulvarında 16 num:ıralı müessesedir. 
MADDJ,. 5. - Şirketin mevzuu: Bilümum emtea üzerinde ithalat ve ihra 

c11t ticareti ve komisyon işleriyle iştigalden ibarettir. 
MADDE 6. - Şirketin taahhüt altına koyacak bütün muamelat, taahhü-

dat ve ukudatta her şerik münferiden ve şirket fırmasiyle maan imza ve 
te~le mezundur. 

MADDE 7. - Şirket muamelii.tından hasıl olacak safi temettü ile mel-

huz zararlar milsavat üzere iki şerike aittir. 
MADDic 8. - Şirk.tin müddeti: 15-mart-Hı40 tarihinden itibaren ik·i • 

seneden ibaret olup bu müddetin hitamından iki ay evvel şeriklerden biri 
feshi ihbar etmezse müddeti şirket bu mukavele hükümleri dairesinde da
ha iki sene müddetle uzatılmış sayılacaktır. 

MADDE 9. - Şerikler arasındaki 'T!ünasebattan müte\·ellid ihtill\flar 

hakemler marifetiyle hal olunacaktır. 
MADDi~ 10. - Bu mukaveleden doğabilecek her t~rlü ihtilafların mercii 

hal ve rüyeti İzm'r asliye mahkemesi ve devairi adliyesidir. 
Yazılan bu mukavelenameyi şahitler yanında kendilerine okudum. Ve 

anlattın •. llfilnderecatının isteklerine ve beyanlarına ayn n uygun olduğu
nu ve başka bir diyecekleri olmadığını bild'.rmeleri üzerine resen tanzim 
ettiğim bu vesikayı tasdikan hepimiz imza ettik ve mühürledik. Bin do
kuz yüı: kırk senesi mart ayının yirmi sek;zinci perşembe günü. 28-3-1D40 

K.AC: 
Akitler· imzaları 
Şahitler imzaları 

Umumi No. 8074 
Hususi No. 5 148 

İzmir ikinci noteri 
Zeki Ehiloğlu resmi 
mühür ve imzası 

İşbu mııka\•elename örneğ-inin da iremiz dosyasında saklı 28-3-1940 ta
rıh ve 8073 numaralı aslına uygun olduğu bittasd"k aliıkadara verildi. 
Biıı dokuz yilz kırk senesi mart ayının yirmi sekizinci perşembe gilnü. 

K.AG: 
28 l\Iart 194 O 

30 kuruş damga pulu 
İzmir ikinci noteri 
Z.eki Ehiloğlu resmi 
mühür ve imzası 

Bergama belediye rİv<ıs tinden· 
1 - Elektirik tesisatı için 200 ('1' ·uz) ' d üç amperlik 170 

(yüz yetm'ş) aded beş amp~r k , O ('Jt uz ı led on amp.;rlik 
olmak üzere 400 elektirik sa~acı fenni Ye h ~ 'usi -.ırtn~mderine 

tevfikan açık eksiltme suretirle mübaya:ı edil~cektir. 
2 - Mecmuunun muhammen bedeli 3800 (üç bin sekiz yüz) lira ve 

muvakkat teminatı 2S5 (iki yüz seksen beş) liradır. 

S - Şartnameler belediyemiz fen daires'nclen bede!siz olar~k veı ilir 
4 - İhale 6 nisan 940 tar:hine raslıyan C"martesi "ünü saat on bir

de beled'.ye dairesinde yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı ka
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları hamilen mez
kfir giln ve saatta belediye encümeni riyasetine müracaatları 

ilan olunur. 21 24 27 30 2107 968 
--==-=--Kemalpaşa belediyesind"'rı 

1 - Kemalpaşa hükumet binası karşısındaki parkta yapılacak gazi
no binası açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 4093 lira 67 kuruş muvakkat teminat 308 liradır. 
8 - Keşif krcki ve şartnameler Kemalpaşıı bel.ediye muhasebesinde 

görüleb'.lir. 
4 - Taliplerin bu g'bi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduğuna dair 

vesika ibraz etmı?ler! liızımdır. 
5 - Eksiltmeye i t'rak için 2400 sayılı kanununda yazılı vesaiki ha

mil ıılar'l ilı le gilnii olan 8-4-940 sa:ıt 15 de bele.diye encümeni· 
ıı nıur~c ~ rı ılan olunur. 22 26 30 3 980 

"(ANADOLU) 
.• 'u •••• 1 ................ ti .................................... 1 ..................................... . 

!Jzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
- --tttl•ttttltttttOtUoOOOOo••OOtlOOIOOtoooto•Ott••••••••••••••• • ••••o•ooo•••ll_ ..... _; 

/;ınir leva2ı11ı dınfrliği satııı ul11ıa ko1n1:~yonundan: 
1 - 50 bin adet un çuvalı satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

2-·1-940 Salı günü saat 15te tophanede İstanbul levazım amirliği 
satııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 23750 liradır. 
3 - İlk teminatı 1781 lira yirmi beş kuruştur. 
4 - Nümunesi komisyonda görülür. 1067 

lznıir levaz.m amirliği satın alma komisyomından: 
1 - İzmir mst l\lv. birlikleri için pazarlıkla satın alınacak 1333fi) 

çift crı:t fotiniııe verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlık 

l-Nisan-1940 pazartesi günü saat onda izmirde kışlada İzmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tı.hmin edilen tutarı (1V977) liradır. 

3 - T.,nı· at katiye al<çası (2997) liradır. 
4 - !'}a r tnrme,· her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler 1.icnret oda3ındr. kayıtlı olduklarına dair ve,-•:a gÖ3ter

mek mecburiyetin&dirler. 
6 - P2zarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ücüncü 

marldclerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminr.t ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komosyona müracaatları. 

lzmir Turistik yolları mıntaka müdürlüğün
den: 

Güzelyalı - lnciraltı turistik yolunun 4+755 - 5+232 ve Ilıca yolu
ıun O !-500 - O+ 940 kilometreleri arasında Karakızlı İsmail ve Hatice, 
Hüseyin oğlu l\1ehmed, Ethem çavuş kızı Ayşe ve Fitnat, Mehmed oğlu 
\fohmud Şevket ve Mehıned Ali, Ali kızı Kamile ile Giritli Ali oğlu Hilse
dne ait gayri menkul ve ağaçların takdiri kıymetine müteallik komisyon
;a tespit olunan fiatlere itirazen mutasarrıflardan Ayşe Mehmed Ali ve 
\1ahnıud Şevketle Giritli Hüseyin vaki olan müracaatları izmir belediye
ıi daimi encümenince istimlak kararnamesinin 11 ci maddesine tevfi
ksn ikinci defa olarak tetkik , !unmuş ve müddeilerin itirazları varit gö
•ülmiyemek eski kıymetlerinin ipkasıra karar verilmiş bulunduğundan 
"stihkak vesikalarını almak üzere mutasarrıfların ilan tarihinden itiba
·en 15 gün zarfında turistik yolları mıntaka mUdürlüğil'le müracaatları 
stimlak kararnamesinin 13 ve 17 inci maddelerine uyularak illin olunur. 

1094 

lstanbul belediyesinden: 
15-4-940 Pazartesi gilnü saat 15 te lstanbul belediyesinde daimi encü

men oda 'ıda 48264 lira 78 kuruş keşif bedtlli Florya plajiarında 37 adet 
'<abinc ve bunlara heliı, büfe ve taras inşaatının kapalı zarf usuliyle ek
•iltmc•i yapılacaktır. M•Jkavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
e fenni ~art'l:<meleri, proje keşif hulasasiyle buna milteferri d!ğer evrak 
~41 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat 
•eminat 3619 lira 86 kuruştur. isteklilerin teklif mektuplarını bu 
'şe benzer iş yaptıklarına dair vesikalnrına istinader eksiltme tarihinden 
) güa evvel ten işleri nıüdürli" ğfoe müracaatla alınmış ehliyet ve 940 yı
ıııa ait iicaret odası \tsik::Jnrivle teminat ır.akbuz, mektup veya 24~0 sa
nlı kanunun teminat gfi,;terilnıe"i'li kabul ettiği diğer evrak vesaik ve 
· mzalı kcRİf ve şartnameleri ile 15-4-940 pazartesi günü saat 14 de kadar 
laimi eneiimene vermeleri lazımdır. 30 4 8 12 1028-2284 

Mer~T~Ü fidanhğı 
dürlüğünden: 

.. mu-

Eksiltme suretiyle 28-3-940 per -

~embe gilnii IS65 lira bedeli muham

menli 10 Sm. kutrunda 300 metre 

boruya taı:p zuhur etmemiştir. 

Eksiltme on gün uzatılarak iha!e 

iz.mir ikinci icra memurluğ=dan: 
Açık artırmaya çıkarılan gayri 

menkulün ne olduğu: 
1 - : Bornova eski topuz yeni ü 1-

kü •okağında kain 41 numaralı ve 
6 da su deposu, ve avluyu ve çamaşır 
haneyi havi ve heyeti umumiyesine 
1000 lira kıymet takdir olunan bir 
bap tamire muhtaç ' anenin 6-8 his-

8-4-940 pazartesi günü saa~ 15 b: se,i, 
fid·ınlıkta teşekkül e tl~cek komi~ - '.:! - : Bornovanın Bozalan mev -

!dinde 35 zeytin, 10 yemi~ ajlacmı 
havi ve heyeti umum"ye~ine ~f\O lira 
kıymet takdir olunan 16 dönüm tar-

ı onda icra edilecektir. 

3 - : Bornovanın Pazar kuyusu 
----------------

1 
mevkiincL 5 zeytin ağacını havi ve 

lzmir ikinci icra memurluğundan: heyeti umumyiesine 150 lira kıymet 
A ık artırmaya çıkarılacak gayri takdir olunan 9 dönüm tarlanın 6-8 

ç h" . 

Taliplerin 103 lira ır '.trnkkat te -

minatı mal 'andığına yatıı-arak mak

buzlariylc fidanlığa müracaatlaı·ı. 

ıd 
_ ıssesı, 

menkulün ne o ugu: 1 

Toraman mahallesi birinci asmalı Yukarıda yazılı gayri menkul!~· 
r:n 6-8 hisseleri ııçık artırma suretiy

mescit sokağı 64 pafta 4 08 ada 14 le ve peşin para ile 14-5-940 tarihin" 
parsel 20 eski kapı 38 taj numaralı müsadif salı günü saat 14 de izmir 
ve 33 J\I. M. ve (400) lira muham - ikinci icra dairesinde satılacaktır. İc 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

.ORIATIKA SOVYETA ANONlMA 
Dl NAVfGAZYONE 

ADRIATICA 
ADR!ATİCA S. A. :t\ 

Adice vapuru 30-:-l-940 tarihinde 
~k!enmekte olup Cenova ve Rivie ra 
'imanlarına hareket edecektir. 
Citta di Bar; motörü 28-3-940 tari · 
'ıi. '1e geleı·ek istanbul p· " Napoli, 
Cenovava hl! ·e'·et edecektir. 

Bıfod isi nı'>nru 3-4-940 taı"ihindc 
q-elerek ert.esi o- ı'Jnii :~'lt~t 17 rle dnfrl·u 
Pire Bı .;ı~is i ·~ a ta F·ıunı.r Trive~ · e 
ve Veredik Lı r. " Ja"ına hareket ene
cektir. 

·-iLı Di Bari m~~örü 9-4-940 tari -
hinde gelerek hranbul Pire, Nupoli, 
Cenovaya hareket edecektör. 

ZPra mnt;),-ii ] 0- 1! - ~- ın t ıt · ih inrl!3 

gelerek ertes; günü 0 ~at 17 de Pıı-e, 

Brindi•i Zara F:ııme Triyeste ve Ve
nedik limanlarına hareket edecek -
tir. 

30 M RT t S~O Cuma.rtcai -

v: J • henri \tan J)erze 
AMER!RA...'< EXPORT L!NES JNC·· 
NEVYORK 

N E V - Y O R K İÇ!N 

• EXPLORER> vap. 24 l\{artt• 
bekleniyor. 

1 «FXCHANGE> yapuru .Mart son., 
rında bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAP~ST 
BUD ı> PESTE !Ç!N 
cKA:::SA>- ) ' et. 23 l\Iartta bel'' 
leniyur . 
8en·ice '.\I:ıri t me Itoumain • :su· 
c3re,;t Jtl 
Köstence Galas ve Duna Jiınanl 
için 
cCAV ARNA> mot. 5 Niaaııd• 
beklen "yor 

ATİD l'\AVİGATlO. co:MP~?Jf 
HA1FA g,Jd 

Beyrut, Haifa, Tel Aviv, Port 
ve İskenderiye için. . ot· 

Atid vapuru 28 Martta bekJeıı•Y 
~-=*=- . , .. 

Vapurlann is'm ve trih!erl 11 

kında hiç bir taahhüd alının•'· 
TELEFON ı 2007 - 2008 

Not - BiltOn bu vapurlar Tri:;e!. 
fe vey~ Cenovada şimali ve cenu!ıt 
AmPriks Jimanlanııa hareket eden 
lta!ia anonim eeyrisefain şirket'nln 
ve Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRİYESTİNO anonim 
1eyrisefa;r şirketi vapurlarına tesa- ı' 
dnt e..ıerıer. Olıvier ,, .. şürekaJt 
NEERLANDAİSE ROY ALE KUll'f - LiMiTED 

PANYASI VAPUR ACENTASI 
Achilles vapuru 10-4-940 tarihinde Attür" caddesi Reeı bina•• 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda Tel. 2443 •ıs 
•imanlarına hareket edecektir. Lond ·a ve Liverpol hatları ;çı 
SERVİCE MARİTİMF: ROUMAL' Piysan:n ıtiyacına göre .,ap"'" 
Suceava vapuru 31-3:940 tarihinde !arımız sefer yapacaklardı•· 

orelerek Malta Marsilya ve Cenova li- 11:======::=====:;1 
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı!lyl1" navlun 

''e baveket tarihlerinin kat'! olmadı
ğını ve bunların hiç bir ihbara !Ozıım 
ôlmaksızın dejli,ebilir olduğunu ve 
mesuliyet terettüp etmiyec~;i"ini muh 
terem yükleyicilerin kayıd ve 91u~t 

üm•lerı rioa olunur. 
Dah:ı fa2•a tafsilat için Cıım~ıı'"' 

1et caddesin ne FR ATEU,! EP1'1'v0 
v&rur acenlesıne rr.liracaat edilmesi. 

TELEJ. ON: 200~ - 2005 

DoI<tor 

M. Şevki Uğur 
Bir:n"İ sınıf dahili has· 

talı:... ar müteha~sısı 
lz:nir Reyler,, !-ak No. !\! 
1 ekfôn 1\!o. 32SS 

b reP 
IIasta, arını aabalıtan iti , 

lvn ~ece \aktı J<abul ve ınu•1'0 

_eder. ~. 

Makine Tami·h 1nesi 

' 
fşi gününde tes1im etmeğ: prens:p ed n'.!n ve bıJ" 

nunla ift:har eden iJ ır müessesecl"r 
Kestane pazan demirciler 67 • 69 

l --
T def on: S99S .

1 
~? 

atını haiz. Sıhhat vekaletinin ,-'- luJ r u. 

4 s ıi 

' J<O " 
Şiddeıli BAŞ, DIŞ airııarııı•• . 

ııı ,, 
MA TIZMA sancılarını, Sll'I ' !f• 

• c;ll 
hataızlıklannı derhal geçiri.J' ,ıf. 

ALGl"'ı..ıöl 
NEZLE ve SOCUK '' 

karşı mües~ir iliçtır· 

men kırmetli bir bap hane. 1 ra kılınan artırmada klymeti mu - JJllıf· 
İşbu gay • menkul açık artırma su- hamminesinin yüzde yetmiş beşini icabında gündP t-3 kaıe • 

Her Eczan.-de bulunur. 
retiyle ve peşin para ile satılıga çı - bulduğu takdirde müşterisine ihale. -------.::..------------ 1 

karıldı. Birine: artırması 7-5-940 ta- aks; takdirde artırma on beş gün da- lnhı" sari ar Um m mu·· du"" rıu·· g" u·· nd_e. Jlıı·~ 
rihine müsadif salı günü saat 1 4 de ha temdit edilerek ikinci artırma .-
kinci icra dairesinde yapılacaktır. 29-5-940 tarihine müsadif çar•amba 1 - K~şif ve şartnamesi mucibince idarem'.zin Pulathane tutun pall 

Bu artırmada yüzde yetmi~ beş •ıi;- günü saat 14 de icra kılınacaktır. İş- kım evinde yapılacak döşeme kaplaması ve müteferrik ikmal işler J<O 
betinde bedel veriırliğ; takd:rde mliş· bu gayri menkullerin artırma sart - zarf usul!ı ile eksiltmeye konmuştur. 
teıüine ihale edileceği, aksi halde namesi 2-5-940 tarihinden itibaren II _Keşif bedeli 1566:ı,25 lira, muvakkat tem'natı 1174.71 Jjrndıf· tıl 

hh .. d .. l k" '· J 9"'9 "3<'> "J h k . .. { bBtBI en çok artıranın ta a u u ıa 1 "'' - ·• -o ~- numarı ı e er esın gore- III - Elrn:ltıne V l\' ' 940 $alı günü ı;aat 15 de islanbıılcb l 8 

mak şartiyle ikinc; artım ası 25-5 - l>ilmesi için açıktır. ilanda. yazılı o- levazım ve mübı. aat ~ulıesindek: alım komisyon· • 1 Ja y:ıı ı hcaktı·:·. f.d' 

940 tarih'n ~ mU.,acU çarşamba !{Ü!llİ lanlaı:dan b:.sk~ fazla malumat al - IV - Şartnameler her gün le\ n?.ım şı hesi \'CZııesinıl en ve İ"nı~ı: 
saat 14 tc gene dairemizde · ,r ·ı nlıı- m:ıf" ıst,yc'"!ler şbu şartnameye ve kara, TnL7.'Jn ba~ müdarlüklcrindı>•ı 40 kuru~ m•üal ·ı '~ d·: :.:ııı~bıl-~·.,.,. 
nacaktır. Bu artırnıa<l<ı en çok be lel 9:'V-53!l2 numaı a .il~ memur·yetin:ıi- V _ 1\iiıı•.'l<as,ı:;a ~i rec<· k:.c r ınühiirlü wklif l'"!ekh;p: a~ıııı karıU 1~iP1$ 
·~·erene iha' l' ed:lccek~~r. l ~bu l.{ayri " rııu~· a.caat etr.1 elı ı hr. Artırmaya ı: ... saikle yüzct~ :·rdi buçuk vüvenme paracı m:,khuı:u .. ·eyı l-1anka tc ~ 11dt 
menkul Uzn>·indc hak taıcbinde buiu- t ınık ıçın yukarıda yazılı kıymetın mektuhunıı "Jıtiva edecek kapalı z_rfları i!c Far·, ı,nıres in:n F fıJ<rda;:rJO~ 
ııanlnrın ellerindeki re,mi ve,aik ile v•izde Yedi bucuğu nisbetinde re" . . .. ·h· d .. ·1. d rııil dl 

• • · J yazılı ve,:.aıkı n11ınal r ısa tarı ın en 8 nun e\'Yi? ıne K.a ar umurrı il 
birlikte ilandan 20 gün zarfında mıi- ııkre'i vna milli bir bankanın temi- . . ' • . • ". . "h Je gilP d' 

k 
· · mşaat · şubc,ınP verı .. el e rı ve fenııı dılıı-et ve~ıkası almaları ı a bı"JiP 

raca atları lazımdır. A k'i takcti rde nat me tubu tevdi edilecektir. . . · . . uka 
t k 

. .. eksıltm~ saatından hır sıınt ev\·el mezkur vesaıkı .nakbuz rıı 
hakları tapu siciller:yle sabit olır.a- potc •~hıb; alacaklılarla dıger a- 1 · b k 1 - 1 · 1- d . 

dıkç " pa_v!esmadan hariç kalacak'ar- ı ·kadarla "rtüak h kk h" \•tıkar ı Ja adı ıre~ ı:n ;omıs::on aş an ıgına verm erı :ız•m ~ıı. zzı:I .ı~ 
u "· a , rm ve ı a ı •a ıp. · .,6 ?g 30 1 1008 1,,e•· 

dır. Artırmaya iştirak etmek i<ti - !erinin ga)•ri menkul iizerindcki hak- - - - _ . tıô !51 · c'~' 
yenlerin kıymet; muh3mminenin viiz- ı:ırıııı, hıı•L Fiyl .. fai, ve m:ı'"'""f.' d:ıir ''"' ri menkul iıç d,fa baınrıl~ 'dnn cak artırmada bed0 !ı 8".-er 9!

5 
Ji!' 

de yed:buçuğu ni"betinde pey ak~e- o'an idd:alarını işbu i!fın terihinrlen 'onra en çok artırana ihale ~ c\"lir. alacağına riırhanı 0Jaıı_dı~ep1iı1 
:,)'; 

si veya milli bir banka t e minatı ;.-;,., itibaren 20 gün içinde evrakı mü<hi- Ancak artll"ma hede]· mııhamm~n hların o gm·ri merkııl ıled·ııı fı1 1 jl•'' 
etmeler; lfızımdır. J\lüza;·edeye i1ti- teleriy!e birlikte meınur;yetimize biJ. kıymet ı yiızcle yetmiş beşini bulm~z mi~ alaca~darı ııı ecmuun r;,r~09 Jil' 
rak edenler "ırtııamey; giiı·müs 'e dirmeleri irabeder. \·eya satış i'tiyeııiıı alııcağma rüc _ çıkmak <:ırtiy'e ~n çok a eıdc e ıeb' 
lüzumlu mal Ü matı alm1" ve bu.ııları ı Aksi halde hakları tapu sicili";e le edil:r. P üyle b· r bedel tı' t~ ıı 

"' ' h~nı olan d'ğer alacaklılar bulunup ·e <B ' ı~' 
tamamen kabul etmiş ad ve :tilıar <'- 'abit olmadıkça satış bed~liniıı pay - mezse ihale yapılamaz \ :1."ı·ııe ..;11~ 

1 ta bedel bun arın o ıw.ni menk ı 1 ile a, ,. 
Junıır. Şartname 22--1-940 tar:hin h"ı laşma'1ndan hariç kalırlaı·. Gösreri- düşer. Gani menkul keli (e 1çı' 
itibaren görülebilmesi için açıktır eh 1 len günde artırmaya t;ıtirak edenler temin edilmiş olan alacaklarının mec- olunan kimse derhal ve!a eıs' ~J,. 
ha fazla malumat almak Mi.\·en!er'n 1 artırma şartnamesini okumuş ve !il - muıından fazlaya çıkmazsa en çok mühlet iç "nde parayı v~r~il ~110ı~' 
939-2180 sayılı dosya ile mrmııri;•e- 1 zumlu m 0 "fimatı :ılmıs. ve bunları ta- artıranın taahhüdü baki kal'1tak \'P ifla" kanununun •33 ill1 ·ıjıı - .. 1 J 

timize ve münadiye müracaatları i- 'llHmen knhu etmi• ad ve itibar olu- sarti\·le artırma 15 g'in clah« t~mc':t <i hükmü t tbik oJunM"ı: 
liin olunur. 1088 ·urlar. Tayin edi'en yün ve 0 aalte ve ı .. ırıc 1 günii ayni •aatte .•·ap ıa - 1,,.r. ıos9 


