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Türkiye • Suriye 
Dostluk muahedesi dün Ankarada imzalandı 

Milli Şef imiz, Suriye f ev~ 
kalade komiserini ka

bul buyurdular 

-----
Molotof un nutkunu HAVALARDA 

ll tahlil ediyor 
oıııa 3 llıa]( ' O (Radyo) - Papalık 

serv aınınııı naşiri efkarı olan (Op -
Dünde şimal 

aııor R Yetıe e omano) gazetesi, Sov • man 
~oto/ birliği hariciye komiseri l\I o • 
bu nun nutkunu tahlil etmekte ve 

denizinde iki Al -
düşürülmüştür taggaresi 

'ulh ~t~un, Rusyanın, komşulariyle • 

Hükumetimiz 
lngiltereden yolcu ve 

ticaret vapurları alacak 
Londra, 80 (Radyo) - Tilrkiye 

hilkOmetinin !ngilterede inşasını 
kararlaştırdığı yolcu - tüccar gemi
leri için bir İngiliz şirketi ile ihzari 
anlaşma yapılmıştır. Kat'i kontu- , 
rat yakında imzalanacaktır. 

Mo~otof 

Olan ~inde Yaşamak istediğine dair • 
bi!ece·ı~ınına belki de itimad oluna- ,.. ~ barbarlıklarını şiddetle takbih ettik-

Garp Cephesinde 
Faaliyet dündenberi ansızın arttı 

• Harp gaye erı 
Müttefikler, bu hususta daima müt

teh ·t l<almal<ta devam ediyorlar 
Londra, 30 (A.A.) - Tim s gazete- s!ka olduij'unu ya•maktadır. 

•inin siy~si muharrid. yazıy.or: ı Time< '-ıgilterenin Sovyetler birliği-
), ransızlar \e İngılızler oeyanatla- ne karşı daha dostane bir tarzı hare-

"ında harp gaı·el rinden lıirin.ıı de- . . . . . .. a·-- · b' k d , t 'd 1 kec ıttıhaz etmesı ıçın Fransayı taz-
!!'lŞme ıgını ır ere aua eyı ev e-
mekted:rler. Bu llaye Polonyalılar~ ve yik ettiğini tel. 'p eylemekte ve bu me-
Çeklere hürriyetlerini iade etmekte- selede her iki hlikOmetin tam bir iti-
dir. ıliifa \'ardıh arını bildirmektedir. 

Bu gazete bu beyanatın harpciyane Times netice olarak ingilterenin 
bh· mahiyeti olmarlığını fakat ingilte- Rusyadan Almnnyaya giden eşyayı 

re ile Fransanın harpte olduğu gibi kendine Çi!kmek maksad·,·ıe Sovyetler 
sulhün akdinden sonra de müttehit ka- le ticari müzakerelere devam dmeğe 
lncaklarını bildiren muhtasar bir ve. taraftar olduğunu yazmaktadır. 

Yeni Havacı arı ız 

Gazl!~ni kaydeylemektedir. _!;: --'41" ten ve bu yüzden küçük milletlerin, 

Haıırlama yuvasının ilk devre me
zunları oku!a gid.yorlar 

larıııa eli e, Sovyetler birliğinin ba•ka- i aşe olunmak hususunda bile bliyük • 
da ~ToJ Iet· olmak istemediği hakkın- zorluklara maruz kaldıklarını söy- -
ltıanya otofun söylediği sözlerin, Al _ !edikten sonra demiştir ki: 
atııı1 ız~·ın hn•una gitmiyeceği kana- - Şimdi; Hollandalılar, Danimar. 
lel'iıı A~sterdikten ~onra, müttefik • kalılarla Belçikalılar da, Çekler, 
lıtedilcJe~anyayı ortadan kaldırmak Avusturyalılar ve zavallı Lehliler gi. 
d1!tıne1tt rı hakkındaki sözleri red • bi ıstırap içinde bulunuyorlar.• 
:evlet ve Ve. demokrasilerin, hiç bir Çörçil, müttefiklerin, harp yap -
esıeıııe~: llııllet için böyle b'r niyet mak niyetinde olm1dıklarını ve fa · 

(~ 'klerini kaydeylemektedir. • kat, icabeder'e he. tan.fa kuvvet 
I AN göndermekten ve dıi;manı ezmekten 
~ J Ne Digor çekinmiycce~ıerini söylemiş. bugün 

t ~aris, 30 ~ü 1<lınet ıçinde bulunan garp cephe-
hesı, Sovy ı/Radyo) - (Tan) gaze· sinin, yarın kana boyanabileceğini, 
yer; 1toıo: er birliği hariciye komi- buna rağmeıı müttefiklerin hazır ve 
'ıdığı ın o~un nutkundım bahisle çok kuvvetli olduklarını kaydetmiş, 

ll\ •SovYet~ ale~e.~iyor ki: 85 milyon Alman nüfıhuna karşı b-
la 8ltsad1 ö:r bırlıginiıı siyaset ve giltHe ve Frnnsada beşyüz milyon 
tı ri keııan e~enbr.ı i malumdur. On· ııiifus mevcud olduğunu ve o nisbet-
tı~ e Avru erı seyırci kalmak sure - üsürülen bir Al man tayyaresi te J,uvvetli bulunduğunu ıliive ede-
ihtı ~ı llörı:a devletlerinin boğazla,_ Londra, 30 (Radyo) - İngiliz rafından yapılmıştır. İkinci hücuma rek, nutkunu şu cümlelerle bitirmiş-
!! 1 aı1! sur:~ ve fırsat bulup cihanı tayyareleri, bugiı. Me?er SmlhL ti- bir kaç Alman bombardıman tayyare- tir: 
li~lııııı bir .. le~~k istemektedirler. pinde iki Alman faF 0 re•i ile Dnney si iştirak etmiştir. Bu ıhr ancak he· - İtalya j)n japonyanın ne dü~lin· Hava okuluna gfd.,,. yen· havacılarımız 
ve de lröste~~:gıni İspanya ihtilii - ti?inde .. bir. Alm~n İ'<tihaf tayyares!- d~flen ?ok uzaklara iki b.omba atabil· r1~kler.ini bilmiyoruz. ~iz!": hede~i - Ankna, 30 ( A .. A'. )- Türk Gençler kııruından ayrılırken Tı!rk 
ler A~ınanya r'. O zaman, İtalya nı düşurmtlşlerdır. !mışlerdır. Muhafız muhrıplerden açı· mız Hıtler ve onun reıımıdır. Nazız· Hava Kurumu Gedıklı Hazırla- hava kurumu başk&ııı Erzuru'!1 mPbu-
ııı bırliifi. :a .düşman olan Sovyet. Alman tayyareleri, bııl!'ün de şi- 1 ıan mukabil ateşle kaçmağa mecbur e- me öldürücü bir darbe indirinceye mu yuvasının ilk devresini bitiren •u Şükrü Koçak keııd:Jeı"yle ~u konuş. 
~~1ıtıa]( içtgün ayni maksada va.

1
mal rlenizindeki gemi kafilelerine hü-ıdilen Alman tayyarelerinden biri, in- kadar harbe devam edeceğiz ve ci - gençler E•ki•~hire l!'itmisler ve knla- rr ayı ~·apm•~tır: 

tan ter ;d Almanya ile dost ol - cumıh hıılunm,,•lnrnır. l!'i!terenin şima l •ahillcri~de denize hanın selameti için bu t<>hlikeyi ebe- balık bir halk kütle;i tarafından uğur- Arka'ia"lnı 
Ud etınediler. • _İlk hücum bir A!man tayyaresi ta- rlüşmü~tür. diyen ortadan kaldıracağız.» ' nmı !ardır. ,... _ 
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Küç .. k d vletler"n kaderi 
• BAHRi SAVCI 
azıııv Pi n d '1 tin l<~11dine haı !tir iradıonin aahibi oldu[u 

ktaaında tam bir ittifak vardır. Bu iradenin tes hür şekillerine ba • 
arak onun menıei ve mahi)'cti ve i are ~denler:n ph i ir d leri ile 
lan Yl\kınlık dereceler; hakkındaki fikirler tek bir İ•tikamette değil.,. 
herkeı buırün artık devlette bir irade tanımak yoluna ırirmİ!tİr. 

Demek ki ort ı:!a ken i f aliyet aa asında, kendi iradeıi ile milli ve 
nlerııasyonal fonksiyonunu icra etm k e olan devleti r var. Bu devlet
r; hidisatın tnkişaf lar·eından, aklın çıkardığı bütün doktrinlere göı e; 
ukuk muvacehesinde müsavi bir seviyede bulunmaktadır. 
Ayni mahiyet ve cevhE'r kıymetleri ile değerlenen bu milsavj devletfo

. kaderleri de bu müaavi irad lerin zati kararlan ile tayin edilmek 
t..zımgelıne~ mi? Mademki her devi tin kendisipe aid bir irade i var, 
ad•mki her d vlet bu ir de ile, kendi milli hududları içindeki v dı -
ındaki faa1iyetlerini kendis; tanzim edecektir; o halde, her devletin 
ayali mukadderatı, sadf'ce kendi ef'ali ile meydana celmelidir. 
Evet bu böyledir. Lakin ırelin de bunu, bi:yilk olıpak iddiasında }>ulu

nan bazı devletlere anlatın! .. Onlar beynelmilel hayat zaruretlerinin 
deiitmez bır naa olarak tanıdıfı bu •kepdi kudr tini kendi çizmek• 
prenıibini ula kabul etmiyorlar. Onlara ııöre eaaaen küçük devletlerin 
hayat muva2eneıindeki rolü en az derer.ededir; hatta yoktur. Bütün ıoı· 
yal t•e politik nizamlar, büyük devletler araoındaki muvazene kombi
nezonları ile kurulur. Kücilk devletler bu k mbinezonların ancak bi
rer pP-yki olabilir ve bu kombinezonlara ancak iltihak edebilir. -Yal
nıa bu iltihakın, bir boyunduruia batını uzatmaktan farklı birıey ol
madıiını da unutmamak lazım - peki; kimler nereye iltihak edecek? 
btınun da cevabı kolaydır: Küçük devletlerin ıu veya bu gruba katıı· 
m"ları; talihlerini ıu veya bu grubu mukadderatına bailamaları hu· 
ıuıunda, yani kendi kaderlerin; kendileri çizmek huauııında zati bir 
irade kulıanmaları demektir. Halbuki böyle f"Y mi olur? Onları fıı 
veya bu kombinezona geçm k huıusuuda dahi ıerbeıt bir dü üncenin 
müıtekil irade faaliyetine bile sahip kılmamak lazımdır. Bunun için 
onlara zor gösterm li, kar,ılarında mahmuz ıakırdatmalı v- onları 
kılınç parıltılarının göaterdiii bir yoldan bü~ük devletlerin iatedlği b!r 
istikametin talih karanlıfrına atmalı .. Gelmiyorlar mı? O zaman kü· 
çücük kulaklarından tutup c~birle getirmeli! .. 

itte aklın ve beynelmilel hayat münaaebetlerinin ortaya koyduğu 

düıtürler kartmnda; ham kuvvet·n ve ıoyauz ihtira•ların doktirinil .. 
Kilçük devletlere, kendi kaderini çizmek hakkını tanımıy n bu 'u•şin 

büyüklük iddia11 kartııında bütün iıtiklil, teref ve milli karakter 
mefhumları da iflisa mahktımdur. 

Berrket versin ki, dünyada; bu iflaaa ıürüklenen bazı devletlere rai· 
men, kendi kaderine ve İradeıine inanmıt riyazi ölçülerca küçük fa .. 
kat manevi değerlerce büyük devletlerde var .. 

Moskovanı ta hlıütleri 
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Kız yüzünden 
kanlı düğün 

AD o]. 
Bugünkü prcgram: 

l .. L10 pr'l r:ı .. ı \ t 
n. a• ı, 12.;,~ aj<1 , ,. meteoroloji h .. 

lVfilli küme maç-'Azerbaycanlı ka- ıo~ c i. ı2.5o ;\fiııik. ('aıanıar: va-
him Fer~ıuı, RHfik Fer an, Cevdet 

l b l · ı k } d Çni'.la, Fahri K.ıpuz. 1 - Okuyan: art aş zgor tı ya a an ı lladifc Erteu, 2 - Okuyan ·ecnıi 
• Rıza Ahı<kan, 13.:l0-14.30 Mıjzik : 

alahe din Z ybek agvır Bugün Altay-Altınordu Şükrü sekiz senedir sah Kiiçuk orh;lra rs"r: ,•pcip Ak n 1· 
lS.00 Program ve r mloket <nııt ~-

yaral ndı karşılaşacak t nüfusla dolaşıyormuş yan, lll,05 lüıık: Hadyo c ı orke~· 
E\velki gece saı.t y rmi üç raudcle- B gun og cc! n sonra .\ls·rnca~ !l:l'.? ~ Jıııda lzıninle karıs.ı Bn. Fat- trn&ı, 18.30 Çoeuk, ant', 19.10 mcnı-

rinde Kar~ı) ııknc!a ::;0gukk yu ıııe,·ki· h ıııd a. 17 d~. m li .k ~ a) ı talı.ınca ı"•U. iyle üldürPn kay- le ket saat a)·arı. :dan• ve me' orolo-
indıı bir \aka olmuştur. lbı·ahiın oglu bııkaların ıı 'K karıl m ,,anası llıı. Emi ıe;i yara!ı;aıı \e o va jj haberleri, lfl.'lO )l!lzlk. Ç'-.ılanlar : 
Saluheddin ZeyJıek ile Ali oıılu Bahçı- Altınordu tııK.nılı rı rıı ınıl kitteııLeri bulunamıyan Azerlıaı·cıuılı ('pqJet Yoz~ıı. Ru~eıı K~m. Reşad 
van Şeııukar, Ha an vıılu ttuıaıı Pek- cııktır ~foç, hak m Sı ı.ikru, nihayet istuııbuldıı ) akalan - F.rr.r. \'erihe. 1 - Okuyan :Milzey' 
demir ve Yaşar oğlu Salih Zeki Şengün edec~.ktır. . . mıştır. 'l'alık'kata giıre Şükrü, bu ci- yen ~~ııar, 2 - Okuyan: • f uznffrr 
bir kız ) uzünden kuvgıı etmişlerdir. lllusalıakıı, her ıkı takım iç'n U) ıı nayetleri kıskançlık saikasiyle işlemiş l'kar - Yeni türküler ve halk şarkı -
Sali Zeki Şeııırün, ;anıııda ni~ ı'.ısı ~e.m.nüy~tı halzuir, ıre .. iki tıırn ın da ve sekiz aenedenj)eri Anadolunun muh- l~rı •.. 2°..ıs Wü:·ük mim~r Sinanın ~; 
Feride olduğu halde tanıdıklarından lımbırını yenmek için çok çahşmala- telif ı·erlerintle ba•ka isme yazılı sah- lunıuııun 352 ınc: seneı devr.ye 
birinin evinden gelirken diğerleri Fe- rı icap edecektir. t nü.•us cüzdaniyİe dolaşmış, muhte- münaseb~tiyle: Konuşma: E.tetik ııa 
rideye sarkıntılık ve taarruz etmişler- 11 lif işler yapmıştır. Nihayet son za- kımdan ınimar Sinan - Profe•ör I< • 
dir. Bu yüzden çıkan kavgada henüz İyı· tu•· tu·· n manda tstanbulda emniyet müdürlii- l)lnil Kakkı Baltacıoğlu, 20.30 Kont!~ 
kim tarafından atıldığı anlaşılamıyan ğü 4 üncü şubesine mürııcaatıa Bulga- m~: Sinaııııı hayatı ve eserleri - Tiir 

b. t b k · · J S J'h rı~' ristana gitmek üzere bir pasaport iste- :.·usek mımarlar birliği namına mı-
ır a anca ur~Unt\ e , a a e oı.n t• t" ·ı k B d · U '>O 5 b ıc . ye ış lrl eC · h .. · t· t hk.k d·ı· · t mar e rı car - O (Türk e.o • Zeybek sağ dizinden ağır surette Sa- mış, uvıye ı a ı e ı tnt<! cınaye - • · 

' ı · h k.k. hü · t• d k karlarından Bekir A~a Itri Meh • 
lih Zeki de yere düşerek hafifçe yara- B f'd l'kl b d ld erı ve a ı ı vıye ı mey ana çı • d • • • ' 

. . . azı ı e 1 er OZ uru U mı tır me Aga ve Tııb'ı-den Beste ve se • 
lanmışlaıdır. Salfiheddın hastahane~e . , .. .. . . . . . ş .. · .. . . . mailer (Pi.) , 2l 00 Müzik. J[alk 
kaldırılmış, diğer suçlular vakalan- Cırnr koylerde tutün fıdehklerını Şukru, polıs muhafazasında ızmıre .. .. . · · ,

1 nıış'"~~ır. · tetkik eden vilayet ziraat müdürü B. getirile•ek, hakkındaki hukuk umu- turkııl~rı ve ~run havaları , Adan~S 
R f t D.k h · · d.. ·· tU · d d h 1 b 1 k Azız \e Sadı Yaver Ataman 21. Horoz köy ı..ura direktörlüğü e e ı er şe rımıze onmuş r. mıye ansına er a aş anaca tır. il! .. 'k. • · •· 

flk teuri
0
at müfetti•i B. Sıtkı Akkar Ko; !ünün ekserisinin fidelıkleri dik- =il uzı C. Beethoven hakkın~a k~~ku'. 

• '· • · h ı d ki b f"d J"kl · ma - evad Memduh, 21 3o Muzı · 
ll!anisanın Ho•oz ' cviinde açılacak c ,a •ızce azır a 1 arı, azı ' e 1 erı MENEMEN Od · ·• · . t) • ··•- d' ·. • .. b a mil7-ıgı - Be-tlıoven (Septe ' 
ği"nen kur ı dire'·törlüg"üne tayin e- mu...,ma ı ,a, ı;1eler~ ragmen gu re ve 22 00 •ı·· 'k O . ı ·nt " . . " UZ! : rera Sıeksvon.l• 
dilmiştir la baj<.l tıırJa 1 arı kcnarlarıııda kur- b 

1 
d p ., ' · 

. dukları görülı ıliştür. Hastalıklı ola- e e iye reisinin (. 1.), -2.15 :l~em.leket saat ayarı h ---=** cagınd b ·b· f. · "iki ··ktü ··ı eıans haberlerı; zıraat, E'ham - ta an u gı ı ıueı er so ru - d ·ı • t k b · 1 ı B k · · ·f · ···t·· urumu ,.ı a. am iyo nu~µt borsa•! (fıya e çının mafl eti ınu~. ur.t .. d .. ı···u t··t·· f"d l . 22.30 Ajans spor •ervisi, 22.40 )l[i\. 
•A • ,ıraa muurug, uun ıeerı- zik:v·rı·· 1 (f'l) 300 llf··ı;Jı : 

Arkadaşırıı sılahı ıle nin yeti tirilmesi hakkında öğüdler ŞA d ı ,. Caıba~d u(~l ~r "ıi 2'·~3 so t~ınJıl 
l d bastırıp köylüye dağıttıracaktır. Urayı ev et men ı mU• k. ' - ' D • ya 

yara a ı h k k d' ıırogram, ve apanış. 
Tiıe k 7-asıııın Bülbüldere köyünde = 0

• a eme aran ver ı **' 
bekçi • .tafa oğlu Osman Ateş bir Tütün kaçakçıları Menemen belediye reisi B. İdris Tı- Al J 
v~ka yapı.ıışlır. Burgaı kö;1iinden Be- yakalandılar ~a~ hakkında •. Icneınen beled:ye '.1;~c: m an Vapur arJ 
kır oglu :1>1uhiddiıı Ülke tarlasında Ödemi ·in Beydağ ııahi) c•:nin Ak- Jı ıııre arlemı kıfaye kıırıırı verıldıgıııı Rz'ndz"st ı · l n Ja 
. . .. . . 9 . t k .. 1 ı· . ct • ·t· d . . an zman arı "' 
çıft sur~rken kır bekçısı Q3man Ateş tepe dağınd.ı b:r kaçakçılık \akası ol- ı~zmış .ı.: "ec ıııın a emı ı ınıa .ıçın • , 
gelmiş, elindeki uzun namlulu silahı muştur. t'· açakçının dört ba ı a ka- gosteruıgı sebep ve maddeler uzerınde haczedı/dı 
çevir rek Juhiddine ateş etmiş ve sol çak tütün!; • 'az;Jii i tikame(ine geçe- ~ilayet idare hereti tetkikat ya.parak Lahey, SO (Radyo) _ HoJlanc

1s 
omuzundan ağır surette yaralamı•tır. ekleri zab.tara h .. uer verilmi•, jan- lıızumu muhakeme kararı vermı • fa. Hiııdistanındrıki limanlarda bulu.ıaQ 
Yan.ıı, hastahaneye kaldırılm.ş, va - darmal!ır Aktepe dağında p.ısu terti- kat beledire reisinin itirazı üL•rine 17 Alman gemisi, m:.ı!ad slmlerl" r 
k~nı~ faili yakalanarak adliyeye veril- ?atı almışlardır. Kaçakçılar, gece vak- evrak. şfirayı devlet~ gönderilmiştı.1\medı~.~rinden haciz edll.n'.ş'. r, 1.•a:; 

L ondra mahaf ili Molotof un söz- mıştır. tipusuyerindengeçerkenjandarmalar Şılra~ı devlet, B. İdrıs Tınaz hakkın- nelerının bazı aksamı si:ıkü)müşt 
___ .,_,,, 0*0 durmalarını ve ~slim olmalarını ihtar ;aki IUzum" muha~eme kararını. m ni 1 Resimler tediye edildiği tnkdird~ lı~ 

l • • "f • d l A k •• · Q b •• k edince tiltün denklerini ve han·a Jnrı .ııuhakeme e. t<olıdıl ed rek tasd•k et- parçalar verilecek, gemiler Alı" n~ 8~ 
erını f ıma a ayı gorm lJOr fo US aZQSl •ırnkarak civardaki ormana kaçıııı. miş ve evrak vllıi,1ete gelm tir. 1 ni- mUte,·eccihen h·ıreket edebıJecek.er• 

Londra, SO (Radyo) - Sovyet baş- mm haklı olduğunu izaha çalışmış ve 5 d b • k '"ld .. Jardır. Bir eşek ve )ıır at ile 4 ba!ye nda .Menemen bel~di:'.' meclisi gene dir. 
vekili Molotofun dün ~k mki mıtku Rı syanı~ ~itaraflığından da sık sık • raşı~ a ır ÇOCU O U tütün elde edilmi~tir. Suçlular aranı- B. ldrıs Tınazın reısl gınde toplana- -=z"'.-a-b_ı_t_a_d_a'----"-----_. 
Londrada ciddi bir tesır uyandırma - bahsetnıı~lır. Ev,elkı akşam s~at 18,45 de Eşref- ror. caktır. 
mıştır. Londra mehafilinde, Moskovanın paşada Değirmendağı c eldesinde bir -~-=* - Flaka ret: 

Molotof, Fin tecavUzUnil mazur ırö•- taahhüdlerine asla itimad caiz olmadı- ot~büs kazaoı olmuştur. Şoför fehmed --ıı Şehil' ıneclisi ltfaire merkez binası yanın&-< şe,·· 
termeğe ve Almanyaya yapılan yardı- ğı bilhassa tebarüz ettirilmekt0 dir. oğlu Ahı:neu efikin• idare ettiği lıele- Dolar ve lngiliz lirası Şehir meclisi 1 nisan pazarte•i gU- ht Pedik; karısı Emiııeri tahkir et· 

dıyeye aıt 481 sttyıh boş otobus, cadde- t ·ı· ı· f" t· d d ı . · t· .... - ........ ---=<oo- . . , . • t . ngı ıı; ırası ıa ın e o ara naza- niı toplanacak ve yeni yıl büdcesi üze- mış ır. • 
den aşagıra ınerken \eh oglu smaıl .. ··ı d"' ··kı··k b b. 1 . t * K .1 k. h ı 8ra•ın 

1 h 
•• k A e ô , . ô ran goru en uşu u se e ır e ın er- rinde müzakerelere başlıyacaktır. emerue ı umum aııe er 8• 

t zknnııı oğlu 5 agında Fıkret zka- sanjbl t~kasla muamele yapılan da afıyenin umumi evinde ;;erma>e. s ve ç u um e 1 na arka taraftan çarpmak suret·yıe memleketler için bir İngiliz lirasının llkokulların tatili si Kasabalı 23 yaşında ~Iuıızze~ ç J 
y~rala~ıı~, ıarnll~ çocuk de~hal. ölmüş: 488 kuruştan 520 kuruşa çıkarılması Şehrimizdeki ilkokullar 2 nisandan tin, e kiden dostu olan şoför }fehı1l~ 
tur. ~a~ısa tBh~ıkAtına mııdd ıumumı muvafık görüımü tür. Dolar da 120 itibaren bir hafta tatil edile.:ektir. Ta- Şen atıra hakaret etmiş ve ıııbıt~oa 

S tl • h [ f f • y '"" m·~avını R. Salırı Atanıaı e~ tarafından kuruş ;·erine 148 kuruşa, bir liret 6 d~benin ikinci imt;han yoklaması not- tutulmuştur. 
OV1Je erın mu a e e ıne agmen el onmuştur. kuruştan yedi buçuk kuruşa çıkarıl- lar.ı verilmiş:ir. Çocuklar, bir hafta Bırak fa.•tl/Uıtlar: ssn 

tedafu .. l.... z"ffz"faka f /fa d , 11 
• nıı•tır. Bu suretle ihracatın naha faz- ıstırahat etmış olacaklardır. Tepecikte Yusuf oğlu Ahmed Jla b;' 

ara r lr Halkevınde verılen !:' yapılma~! mümkün olacaktıı·. Kah ram ~.n ve şoför }fostan Etinin üzerlerl~~~tl' 
Stokholm, 30 (Radyo) _ İsveç hO- konf era s a-lr••<>-- -- C! rer bıaçk bulunmuş, zabıtaca ıı 1 

kll.ımıti, Sovyetlerin biltiln muhalefet- Macar Dö•eııt d~ktor Baı• ~ki Yalın ta- iplik fiatleri de yükseldi lngiliz taggarecisi nişan tır. 1 
lerine rağmen şimal devletleri arasın- f <l d · k h lk · el P k f. ti · · k 1 
da bir tedafüi ittifak akdi imkanlarını r~ ın an Lin a ş~m a evın e bir amu ıa erının yü selmis olma- aldı ş·k" ti r Hava Kuvvetleri konferans veı•'lm· 1ir. «Alkolizm. Si sebebiyle piyasada iplik fiatleri de . 1 aye e 
araştırmata devam etmektedir. k dı frengi vesairen·ıı nr.siller iiır·rind ki yükselmiştir. İzmirdeki fabrikatörler Loııdra, 30 (Rad~o) - Beş Alman ---:--:-::_.;,,-:--..-.::"".-.~ J1 

Stokholm siyasi meh:ıfilinde beyan uman anı tahribatı• me•·zulu Plan konfer kn Ankaraya davet Prlilmlşleı·dir. Orarl~ tayya~·e~i .. (~üşüreıı y~ııi ~elandalı ta~- Bayındırdakı falirika}~r• 1 

olunduğuna göre, ıs,·~ç, böyle bir it~;- Roma, 30 (A.A) - Macar hava '· b !ık lıir dini ylci k(itlesi tarııftnrfan 1 amPk vaziı·eti, ihtiı·aç \'e iplik fiatJe. yarecı m.uhı.zı~ Key. ~buyuk uçuş 111- • l 
fakı harp çıkaracak bır muahede degıl kuHetleri ku ııdanı mıı·alay Hary ali\ka ile takip edilmiştir. r· meseleleri görüşülecektir. şanı verılmıştır. :\fulazım Key, geçen pıs SU arı .on• 
billkis sulhü takviye edecek bir ve•ika refakatinde Macar hava ordusu er -

11 
_

11 
sah günü iki tayyare düşürmüştür. Bayınuır, (Hususi) - t~ts5Y tin" 

te!B.kki eylemekted;r. kanından bir' olduğu halde İtalyan Bunlardan ikincisini düşürdükten ~on giden yol kenarından civardakı ıeY Bıc· 
Jllualıedenin askeri. iktisadi cephel~- hava müsteşarı general Pricolo tar:ı- Şirketler İçtimaı At yarışları ra kendi tayyaresi yanmış, mülazım yağı fabrikalarının pis suları ak!Tl59ç 

ri dikkatle tetkik olunacaktır. Bu mua- fınJan kabul edilmiştit'. Miralay Dün tramvay ve el kirik Türk ano- Bugün yarış ve ıslah encümeninin Key paraşütle atlamış, Alman hatları- ta ve taaffün ederek etrafa k0k\ın· 
hedenin mille!ler cemiyeti paktınc Inry, general ricoloya l\Iacar mil- nim ~irketi ile Balcı Yerli !lrü~'•r şir- J:ıahar at rnrışları Kızılçullu alanında lna düşmüşse rle ka~mağa muvaffak o- maktadır. Halbııki bu gibi a ıtıl' 
Jtıuvafık olduğu ayrıca tebarüz ettiril- dafaa nazırı general Barthanın bir ketinin senelik heyeti umumiye top - rapılacaktır. Koşulara saat 13 de baş-jıarak J.'ransız hatlarına geçmiştir. MU- tıların üzerlerinin kapatılması JAZ 
nıektedlr. mesajını tevdı etmiştir. lııntıları yapılmıştır. )anacaktır. ]Azım 21 yaşındadır. dır . 
................................. ~--=r:::m--~--r;.:;:;ı::ı:m ... H-"Wa:ıaım•~--::ı----•'lllll!lllll-•ım;:ı-.111111111111_.. ... ..ı.ıııl!llİl!'!llllll ..... 111111111!-.ı~------------... --~ 

- Ya Re ulüllah -dedi.. zani ve rek kureyşiler tar fından mütemadi. leleri; Saffan kabilesi topraklarında bir zaman geçirmişti. pıi • 
ıaniye erin cezası recm etnıekt.r. yen tahıik ~uiliyorlardı. tuluşacaktı. Müsliiman kuvvetin gel Fakat Rebiyillevvel ayına gı:·'o;şrıt 
Bunlar yalan söyled:Jer. Kure;oiler; iolamın huzur ve sil · diğini haber alan düşmanlar ise mu- tik ki; Medine; şimalden, yanı ~n.' 

Resu' ~ Ekrem Abduliaha: ).Ununu selbetmek için bu kabilelerin kavemete geçmeyi doğru görmüşler cihetinden bir taarruz tehIIJıe 
- Oku da duysunlar.. islftma musallat olmalaıının faidele- ve bu istikametteki dağlara iltica e- maruz bulunuyordu. Jc~r-
Dedi. Hahamlar bittı.bı ses çıkar rini dUşllnmilşleıdi. Bu takdirde bir derek gizlenmislerdi. Muhtelif kabilelere mensuP 8ı: , 

madıltr. Resulü Ekrem: de islıim ehli, çapulcu kabilelrr·1 da- Bu mevkie Zatiirrika deniliyordu vetler; hem Medineye uzan 111
1,,, .. 

hk • d vo 

·-
1 
·--~ 

ISl AM 1'ARIHI~-----lıil 

• 
YAZAN: M. 

- Şu ha1 c; ttvratın a amı tat- imi tecavüz ve laarruzlarınudn kur- Burada arazi; rengarenk, adeta ya- hem de bu taarruz esnasın a · et• 
-1117- sordu: bik edilmelidir. tulaınıyacak, kuvvetlenmiyecek, hır- malı bir bohça gibi idi. Zaten bu iti- da çapu:culuk yaparak istifade U~çl 

E&"er bu bedbahtlar fakir iseler - Tevrat; bu i'İbi ıani ve zaniye- Diye ilave edince gene sakiınetle palıınacak ve yor•ılacaktı. Fakat Me- barla bu araziye Zatürrika ismini mek için Devmet~lcenıl !de p!IY 
halk tarafından t şıı. tutulur ve p r- Je. hakkında ne emrediyor? mukabele etiler. Yahudi fahişe ·ıe dine uyumuyordu. ritekim; Necit vermişlerdi. bir kuvvet tonlamışlardı. d ~U 1 
çalanırla dı. Şavet zengin iseler el - Yakalananların ıenırin ailelere hovardası; umum tarafından recm !ıavalisindeki Benf ve Enmar kabile- Resulü Ekrem. sağa ve sola bazı Resulü Ekrem; ayni znman g.nre • 
bete kurtuluş çare ini bulµrlard'. mensqbiyetini bilen hahamlar şu ce- edildiler. Jcri ile diğer bir kaç küçük kabilenin müfrezeler tahrik etti. Çünkü düş - retli bir kumandandı. Bil(lill 

1
' ~,·~' 

Yani Medine emtindekf zin ve vabı verdiler: Bu hareket; ~iddet'i olmakla be- llfedlneye taarruza hazırlandığı mandan hiçbir haber alanıamı•tı. katı iyi haber alıyor isab tJi •. ~0rda· 
fuhuş işleri bu ter it altında idi 'e - Onlan bir deveye ters binuir - raber o gl!n için zaruri idi. Bazı ka- halı er alındı. Boş dönmektense bir harıf vermeği fık taarruz usulleri tat "k ed•> 
tevratın ıılıldlmı hiçe sayılıyordu. mek ve 11 harlar a, umumi mahal· nun muvacehes:nde zengin ve faki - Resulii Ekrem bu taarruzu }iedi - muvafık buluyordu. -Devam edec~ 

B:r gün; zen&'in a;\elerden bir kn- !erde dolaştırıp halka kepaze et • rin ayrılamıyacaklarını gösteriyor - nede karşılamaktansa harekete ge. Fakat müfrezeler, boş avdet et- /t 
dm bir erkek fena halde ba tırılmış· mek.. du. çerek düşmanı yerinde bastırma;·ı m!şler, düşmana tesı.dilf edememiş- Harp okuluna girf118 
lardı. Yan! hahamlar yalan aöylüyorlar- Resulü Ekrem; tevratın ahkamına muvafık gördü. Muharrem ayında !erdi. Çünkü düşman: dağlara doğru 

ResulU Ekrem· Medinede ahliikı dı. Ashabı kiramdan Abdullah ibni daha yakından vakıf olabilmek için hareket edilmişti. Resulü Ekremın epiyce uzaklaşmıştı. Fakat bu karar; isfigen/er 
kurtarmak için bu i~e clıemmlyatle 'Selam yerinden kalktı. Kendisi eski~ 
sarııdı. den ~-ahudi idi. Bi:ahare islamiyete 

l ilim dininin; bu hu•usta henüz 1 g'rmişti. Derhal dışarıya çıkarak bir 
b'.r hükmil yoktu. Einııenaleyh te,· - tevrat buldu ve sah!felerini karı,tır
rata gö•e hareket etmek mUnasip O· dı. Bu işe aid sahifeleri bularak Re· 
lac"ktı. Bazı hahamlan ai'ırdı ve !:.lü Ekreme j'Ötürdü ve ıröaterdi. 

ashaptan bazı zevatı tevratı okuyup kumandası altında bir ı·ivayetc göre harpten tamamiyle çekinmek mahi· lzmir askerlık .•ubesinden: ! •. nıt 
' joC • anlamağa ve tetebbua memur etti. 400, bir rivayete göre de 700 kişilik yetinde def;i di. İleride her hangi bir Bu yıl harp okulunun 1 de ~ f 

Hicrefn dördüncü yılı da işte bu su- bir kuvvet vardı. Bu kunet, harp ve fı..-::ıtta taarruz için toplanacaklardı. tedrisatı 1 ağustos l).10 gürü 0 1a~" 
retle kapandı. darbe alışmıştı. Re.sulü Ekrem: bu vaz;ret üzerine llıyacağından istekJ:Jerııı a.cıtl• 

Arabistan içlerinde birçok cahil, )\fedine umuru damat Osman ibııi l\!edıneye avdete mecbur kaldı. ye müracaııtları. .,..;' 
serseri kabileler; j'erek müsevi ge. Affana terked!!ml~tı. Dl man kab.· Zatilrrika j'azvesi; on be, gilnlUk ~ ·· 
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lsveç matbuatı 
1-hıkumete 

Satye davası 
şiddetle hü-

cum etmektedir Müddeiumumi maznun-
t· Stokholm, 30 (A.A) - Salahiyet; B B lk l d lh • • l fardan bir kısmının 
ı~.;ah!~~~mbe~~·a:ire~:~~:~:eh~~~:ı ugün a an ar a su ıc, ın c, a ışan tecziyesini istedi 
'iYaset hakkında beyanatta buluna. İstanbul, 30 (Telefonla) - Satye 

'hak ve bunu müteakip parHlmento )ıu b k d l Tı k • d " davasıııa bugün de d~vam olunmuştur. 
Usust •• •• t •• Müddeiumumi; Ziya Ön iş, Tahir 

~l'lıi ;a~f~~;e~·~:eı:ası~a:::a~~t~:. uyu ev e ur l ye ı r Kevkep, mühendis Kasım, Sedad, Zı-
' lllre, Fin _ Sovyet harbinin niha. ya Tına z ve Şah i n G i rayın cezalandı-

Yetind b ! rılmalarıııı ve diğerlerin beraetlerini 
lil'! en ~l'i .siy~! sveç .ma.hfalle. • ,. • • • • •• , • 
ırıed·e endııe1ı bır hava hliküm •ü~·- Bunu Taymıs ın dıplomatık muhabırı yazıyor ve Turkıyenın Balkanlar- ist~~i~~i~~m ... karar iç in başka güne 
l'Qlsı !!zerine bu beyanata lüzum gö. ' ' 

ltlllı!lştıır. B~zı muhafaz.akil.r gaze- da biribir1erini kısl{anan komşular arasında anlaşmalar yaratmag" a bırakılmı ştı r. ıı=--
e er, b8fvekıle mütemadıyen hucum 1 

tıııelcte ve kendisini !sveçin mllli l t " • l" d• T •• k0 P t 
~Udafııaınnı kil.ti derecede inkişaf et Ça ış ıgınl ı ave e ıyor Ur ışe 0$ 
J t'!ııeıııek ve F in - Sovyet harbinde Londrn, 30 (A.A) - Balkanlarııı maddeler temin edebild.gi müddetçe muharrir yazıyor: kanlarda su lh için ç alışan büyük bir Gazetesi Vekiller hey• 
~~eçin menfaatlerini !&yıkı veçhi!~ vaziyetini tetkik eden Times gazete- harbi Balkanlara te~m il etmek Ve bu cA lmanyanın merkezi ve cPnubi dev'. et vardır, bu ela Türkiyedir. Tür- • k d 
~d~afaa etmemekle itham eylemek. sinin T~rkiye mtıhabir; şöyle yaz- rada yeni bir cephe vücuda getirmek Rarkl Avrupasıııda yaptıgı iazyı ka kiye, Haıkanlarda birbirlerini kıska- etınce apatı[ ı 

trler. maktadır: Almanyanın menfaatlerine muğayir- · l . . nan knmsu lnr arasında an laşmalnr htanbul, 30 (Telefonla) - !stan-
mukabele Fransız ve ngılız n azır- _ ' . . b ld Al ı 

---=:11 Tüı·kiyenin hükumet merkezindP dir. Sovyetler birliğinin Finlandiya . ' . yaratınga ç alışıyor. Tiırkıye bu ça · ı u a manca çıkan \'e Aman pro-
Fı• l" d• ve Balkan devletlerinin hükumet mer seferinden "oııra yeni sergüzeştl er~ !arını ~ımdıye kadar sabırsız landııı- lışmalarınrla müttefiklerle beraber • pagandas ı yapan (Tilrş ie Post) ga-

.9 ll an ı ya ya kezlerinde hiikim olan intiba, harbin atılacağı ,ureti umumiyede zannedil- yordu. Filvaki Alman diplomasisi dir. O müttefikler ki, Balkanlara zetesi, Vekiller He:·eti karariyle bu -
bin yapıcı gönderilecek a!~iıdaki •ebepler do!a>ısiy_le şim- memektedir. Nih_aye.t ; Balkan ı ar şimdilik basiretle hareket ediyor ve, kend i <iyasetlerin; daima anlatmağa günden itibaren kapatılmıştır. 
lloıa· . . . dılık Avrupanın cenubı şarkı kısmı- Polonyaya ve Fınlandıyaya benze • küçük devletlerin kendisiyle ticari çalışmı~ lar; menfaatlerinin korun- 11 

hn1cıuıı ınk~, 80 (A.A.) .- Fınllndıya na sirayet etmiyeceği merkezinde . mezler. Balkan memleketlerine Fr:ın mnahedeler imzalama l arı için bllyılk ması için orta şarkta her an ya:dı • T • f 
•ıu,li eti ıle İsveç se~dıkal~n milnıes- dir. sızlar ve !ngilizler yardım edebilir- bir gayret sarfediyor. Küçük dev l~t- ma koşacak büyük kuvvetler tahşid rentıye 
ltıu 'b·arasında aktedılen bır anlaşma İngiltere ile Fransa Türkiye ile ler. Bu müliihaza Türk efkarı umu- !er böyle anlaşma şartlarını kabul et- ettikleri hakkında teminat vermişler- P, 
•tıı c; 1?ce Helsinkiye yapı endüstrisi itillltlar imza etmek v~ Romanya ile miyesine göre her şeyden ziyade Bal tikleri takdirde istikliilleri haleldar dir. aris elçisi o[ugor 
~:81.ndı;n 9000 kişi gönderilecektir. Yunanfatana garanti vermekle Bal- kanlan taarruza karşı korumağa ka- olacaktır. Balkanlarda bir de İtalyan nüfu- ' İstanbul, 80 (Telefonla) - Sovyet-

ltıaJta laınkı, 80 (A.A.) - Hükftmet kanlarda mlh iı korumak istediklerini fj gelir. Alman emellerine karşı görü len zu vardır. Bu Alman nüfuzu j]e bir - ler birliği elçisi Trentiyef, bugUn An· 
l"Iıı ınlan Botni körfezi sahilinde lıir isbat etınişlerd!r. Binaenaleyh onlar- Londra, 30 (Radyo) - Rö:·ter mukavemet, Almanyanın Balkan • likte ritmekle beraber İtalyan men- karadan şehrimize gelmiştir. 
ııııı •ndttstri merkezi ihdası için il - dan tehlike gelemez. Diğer cihettPn ajansından: !arda yegllııe kuvvetli devlet olmr.dı- faatlerinin ayrı olarak gözetildiği de Vazifesinden affolunan Paris elçi-
~ur ~len pliin!arı ha7.ırlamaktadırlar. Balkanla•dan istediğ·i kndar iptid2i Taymis gazetesinin diplomatik ğını tebarüz ettiriyor. Bugün Bal- muhakkaktır. si Suriçin yerine tayin olunacağı söy-
kın ~da Kareliden tahliye edilen hal • ]eniyor. 

llu )'::.ilk bir kısmı iskan edileoelctlr. T 
1
• nta 1 a"' tı s ı·ı· •111 al 

'ikaı 1 
.merkezde büyük şeııuıos faıı. yyare 

l!an arı ıle biçkihaneler Ye Vijpuri il~ 
~ roeinin yerine kiim olmak Uze-

Yeni 'h 

---=:il=---

Marm rada 
Atış tecrübeleri muvaf-

~ktt ı ra~at lims.nları 
r. inşa edile. • 

lngıliz ve Fransız fabrikalarında Mübadil bono1arını taklid ederek fakigetli oldu 
---=ıı İstanbul, 30 (Telefonla) - Bugün 

A'ın d günden güne artmaktadır . bankadan 30 bin lira çekmişler Ma·mara denizinde dafi top batarya-"' . an ra yosu larımızın yaptığı atış tecrübeleri, çok 
e g f l , h Londra, 80 (Radyo) - Havacılık ı ranına doğru bu imalat daha artacak- İstanbul, 80 (Telefonla) - Maliye raat b .. nkasındaıı otuz bin lira Ç"ken muvaffakıyetli neticeler vermiştir. 

Qze e erı ep galan mecmuasında neşrettiği bir makalede, tır.• Vekili iken B. Abdülhalik Rend~nın im bir şebekenin meydanı ~ık~rıldığı ve ıı=---
Ugdurugorlar hava albayı Şankel bilhassa şunları te- Makale şu satırlarla nihayet bul- zasını taklid ederek, sahte milbadll tahkikata başland•ğı söyleniyor. Bu T S kh 

1 ~ toııdra, 30 (R d ) - Al barilz ettirmektedir: maktadır: bonoları tanzim eden ve bu suretle Zİ· hurnsta tr.fsilat alınam_m•ştır. aner to o ma 
,_teıeri, iki . . 1 ~ yo b't' . fnıan &'•· cl940 kilnunsnisinde Fransız ve in •Hazirandan sonra yalnız Alman- ------""r ıngı ız za ı ının ena ra- . . . . -
.... ~erdikler· d d' h b •- d' gılız tayyare fabrıkalarının ımalatı , ıardan fazla tayyare yapılmakla ka- General v ygaııd 
""Üd''- ın en ıvanı ar e ... v ı Alm i b 'k 1 . l't d 1 k . al' h k d h • "''•rini b h b d D 1 , 1 

an a rı a arının ıma a ın an çok ınmıyaca , ım atı da a ço , a a se-
''~•·- , u a er e ey aiev · j · '• ""ilin y d ğ . d · fazla t~n·are yapmışlardır. 941 hazı- rı ~.acaktır. 

ııa11 az ı ını ne§ır ve ra yolar 
ıı~ etıııişlerdir. 

~~r ~~ber tamamen uydurmndır. O ~ t Tı l k • 
ı~l!di 1•. D:~ı Meyi böyle haber neş- on e e l 
ti!~ fı gıbı isimleri verilen iki iıı
tıı Zabit' •' . 

Tayyare ile Paris' e g·iderek Başve
kil Pol Reyno ile konuştu 

eıııış ı §ınıdıye kadar harbe &'lr· 
.\~rıet'. bkarada vazife görmektedir. 
tıı,llııştırô)']e bir divanı harp de kurul

. .\.lıııa · 

Par is, 30 (Radyo) - Şark ordusu uzun müddet konuşmuştur. Alllkadar 

Budapeşteye döndü ve derhal Ami- kumand~nı gene.ral v:ygand; bur un m~hRfil, bu konuş~aya büyük ehem
tayyare ıle gelmı~ ve hedo1·5es sara· mıyet ntfetmektedı r. 

ııtııtnı n Propagandası, bu iki zabitin 
'eııııd~ 8Ulh zamanındaki zabiUın lls-

ral Horti tarafından kabul edildi yına gideıeh, başvekil Pol Reyno ile 

n rastgele almıştır. Budapeşte, 30 (Radyo) - Başvekil Kont Teleki, Ronıada yaptığı müla-
--~-=ll Kont Teleki, bugün Roma ~yahatin · katlar hakkında amiral Hortiye iza -

B den dönmllş t"e derhal kral naibi ami- hat verdikten sonra kabineyi toplamış Mahut a _}aşma 
Jl elç:ka ral Horti tarafından kabul olunmu,. ve uzun müddet mü~akerelerde bulun -

~ ; 0 testoda bulundu tur. muştur. Roma mahaf ili, ita 'uanın Rusya 
rı.iııib~fe· so <A.A> - •Matbuat R . Jt• d ki ile bağlanmasında fayda 

vardı 
Stokholm, 30 (Radyo) - Sosyalist 

partisinin aktedeceği kongreye iştirak 
için diln Helsinkiden hareket eden 
Finliindiya iaşe nazırı Taner, bugün 
buraya gelmiştir. 

---=il=---
• 

lngilfere 
Deniz ticareti nazırı 

ansızın öldü 
Londra, 30 (Radyo) - İngiltere de-

niz ticareti nazırı Sir Con Vilmur, dün 
gece geç vakte kadar kabine içtimaın· 
da bulunduktan sonra, bu sabah onda 
kalp sektesinden ölmüştür. 

Nazır, büyük hizmetleriyle tanın -
J>UŞ bir şahsiyet olup 63 yaşında idi. 

---=il=---~~,~~~r~üoı:; öğleden sonra Rot- uzv e ) n e er as yon u .. • 
~~'iıı~~u;::~rinde iki .1ngiliz tay- Devanılı bir ·sulhü tesis etmek im- gormıgor Ecnebiler 
>~~'•tının at ştür. Belçıka hava ba.. Kopenhag 30 (A.A.) - Politikenlki menafii mevzuu bahistir. Rus-Al- /ngilterede sıkı bir ta-
l~ er ıraııı ~:ti~~::~~ udzerine ta~ kanları şimdilik pek azdır gazetesinin Roma mu~abıri .yazıyor: man ~ıaıyan garantisi yerine itaıya da 
ıu~lt 1tlardır A . .. .. n e uz lak. . Bugünkil şartlar içınde ıtalyanın ha zıyade Almanyanın Rusyanın ve rassut altına alınacaklar 
~!~ ~r tipI~d Yn.ı gun oğleden sonr~ Vaşington, 80 (A.A.) - Reisicum-· si zamanı geldiği vakit fevkalade bir Sovyetlerle bağlanmakta hiç bir men- italyanın ayrı ayrı garanti vermesini Londra 30 (Radyo) _ Dahiliye 
ta,..~1tııaıi ŞarkeJ_ biırt'kAlma~ tayyaresı· hur Ruzvelt' &'a2etecilere Sumner Vel- kıymeti haiz olacaktır. faati "Oktur. İtalyanın Balkanlarda- terviç etmektedir. Pek kat'i olmamak- nezareti· 'ingiliz sahil şehirlerinde ika 
·•ınu s ı ametınde uçtuğu • A h t' h kk d b' dk ' ' lo §tür. sın vruı:ıa seya a 1 a ın a ır e la beraber eğer bu proje tahakkuk e- ı.ıet etmekte olan ecnebilerin sıkı bir 

'!lıdra ve B 1. . lerasyon \'ernı!ştir. Buna nazaran derı;e Berlin ve Roma Balkanların tarassut altına alınmaları ve şüpheli 
e~ Protest er·~ n~z~ınde bu lıll- Vels Amerika hükumeti namına hiç garp kımını ve Berlin ile Moskova da olanların tecridi hakkında genis ted-

0 edılmı•tır · b' t hhüd · · • d "'Jd' • h --=ıı · · . ır a~ e ~ı~ışmege m.ezun . egı ı. şark kısmını garanti edeceklerdir. birler almıştır. 
f'ta Ve gırlşmPmıştır. Amerıka hükume- İtalyanın hattı h2.reketini değ'ştir- ll=---

llSız kabinesi ti namın~ hiç.bi: tek.lifte bulunm~m~ş mesi ir,in Alm~nyanm da hiç değilse 
Dit ve Amerıka ~ilkumetı d~ her hangı hır Tayyarecilik alemi . Balkanların şark kısmı hususundaki Pol Reyno 

b· l>-r;. n toplandı kaynaktan hır sulh teklıfi almamıştır. d d siyasetini değiştirmesi lazımdır. Esa-
~·~i...,h 30 (Radyo) - Fransız ka.- İtalya, Almanya, Fransa ve ingHte Tnyyarecilik lllemi, güln• geçtikçehyed~i mi ulvaf{alkkaıylaentleıyrorkaBy uevıeysoı·ır~ Yı·ıee- sen Il • ısyanın Rnmanyaya garanti ver Kabinesi kuvvetlendi 
'" ' U<><• h"kil ti · · V ı d'kl · · "ratler ve uzak uçuş ar yapan a ıse ere ça · - • ''-et; ••il başvekil Pol Reynonun re u me erının ese ver 1 erı nı su _ . mek .> l iyeceğinden şüphe edilmekte- Paris, 30 (Radyo)-Londrada topla 
~. le nde topiannıı tı l - ma!Qmat kat'iyyen mahremdir. Velsin bazı kısa malumat sunmagı fay.dal'. bulduk. . . . .. - dir. nPn yüks~k harp meclisinin verdiği 
~ lleraı Ga 1 ş. r. Bu top antı seyahati ı.~tic..;i Amerika ile z:.-öJ'e! Atla> Okyanusunu, tayyare ıle ı lk geçenler, Amerıka Rırleşık huku- k:ırarlard:ın sonra Reyno kabinesi-
' erlcaıı.ı har::n ı:e. hava kuvv~~ e.ttiti memleketler arasındaki ~Una- metleri donanmasına mensup binbaşı A. C. Reoa ~le üç ~rkadaşıdır: Bu~- ~Bu··yu·• k. Mu··cı"d nin kuvvetlendiği ve harbe daha bil· 

ıı.zil' buı reısı general Yılı- sebetlerı'n tavazzuhundan ı'baret olmu• !ar 19HJ mayısınm on beşinde Nevfondlanddan bır denız tayyaresıne bı-
unnıuşt • d kt yltk bir enerji ile devam etmek husu-"---= ur_ tur. Nihayet hemen ~imdi Avrupada nerek ayrılmış, Azor adalarıııdaki Horta ve Ponta. J?elgaday~ uğra ı an su;ıde.ki tedbirden Fransız umumt 

1) 
11 adil mll•takar devamlı bir sulhu sonra mayıı,ın 27 sinde Lizbona v~rmışlardır. İngılız.ler~en ıoh~n ~lcock efkarının son derece memnun kal • 

(l al ad. tesis imkanları pek az olmakla bera- ile arkadaşı Brovu da ayni yıl hazıranının 14 ve 15 ıncı günlerı hıç dttr- Muazzam ihtifalle dığı söyleniyor. 
allle} .. n ı ye her Velıin seyahati neticesinde elde mıyarak 16 saatte Okycnusu ıışmış ve kral tarafından •Sin rütlıesiyle gömüldü -=·*·=-

h..and" Ve dı'ğer ku· edilen malftmat böyle bir sulh Un tesi- taltif edilmişlerdir. . . . . 
•q A k t b ti d 6 Paris, 30 (Radyo) - Telsiz muci- H ll d l> . ltı}a } Tayyare ile dünyayı ilk dolaşan ıse, 11:1.erı a .ay. yare za ~ erın en 0 an a 

'ıt -r" ao r a konu,tu kişidir. Bunlar üç tayyare ile Vaşıngton hukOmetının mcrl<ezı olan Seat- di Edvar Branlı'nın cenr.zesi, bugün 
~ı:ı·~iYl!<,Raf4·o) - Harbiye na- Beyaz Rus, ar teden 1924 nisanının 6 ıncı günü uçmuş, büyük Okyanusu aşmış, Kam- bü:·ük merasimle kaldırılmıştır. 
l1ıı, <la.ıı bir• harp komitesinlıı içti· ça.tka, japonya, Çin ve Siyam tarikiyle Malaga yarım adasından ve or~- Noterdam kilisesinde yapılan dini Hindistan filosunu tak-
~ '1ı1t1ıraı ~ ~vveı &'en .. ra! Gam&- Berlin:len başka yerlere dan Burma sahilini takiben Hindistana varmışlardır. Kalkutada denıı ayincie reisıcumhur Lebrun, başvekil • , 

l\1 ı:ı Jorı - ı ak' l l · t h ·ı de k A A a ilzerinden Pol Reyno, nazırlar, generalier, sefir- vıye edıgor llıu.... •rı • .. çnera Vilimen ve n o unuyor tayyaresini kara tayyaresıne a vı e re sya ve vrup 
.. 41. •ıılıı ''"u 1 · · · ·•te · H il ı· d ~ene denı'z !er, akademisi"enler hazır bulunmuş- Lahev, 30 (Rndvo) - Hollandn •, - n müddet koııtıf- 1 lngiltereye uçmnş . tayyare erını ıngı. renın u ımanın an .. , , , 

Belgrad, 30 (Radyo) - Yugo.~ av B t 't · ı b d tur. Ayinden sonra cenaze kiliseden hilkümeti, Hindistan üslerindeki do-
t-ı ,.a matbuatının Berlin muhabir.eri; tayyaresine tahvil ile Atlas Okyanusunu aşıp os ona gı mış er, ura an r 1 d l ı d Tay ar ı b raya 1924 Ey çıkarılmış ve hazırlanmış elan bir tri- namasını takviye etm~ğe ve bu elim· 

~ tansada . halan Almanyada bulunmaHa olan dn Seatte'a uçarak dilnlyayı 0

26a3ş4m5ış al~ :~safey~ s~:rsa~te katetıni•ler. bilne vazedilmiştir. Burada maarif na- leden olmak üzere 27 şer bin tonluk 
"'l" k bayaz Ruslar hakkında •iddetli ted- !Ulünün 2f> inde varmış ar ve m , • 
'< l • • zırı Allıersara bir nutuk irad etmiş ve üç büyük zıı·hlı ile bir tayyare gemisi 

01Pıite te~'.-.!l Lirler alındıtını \'e bunların muvak- dir.. · · · · · 9 'k. büyUk mucidin meziyetlerinden ve in- ve müteaJdid tor))idolar yapmağa 
h r"1 katen ba•ka v. erlere naklediklerini !ngiliı tayyarecilerinden s. mit.h kardeşler ıle ı.kı makınıst d~ 191 ı. ın-,., edı.ld• • k ı 2 k dl V k t le !ngılte sanlıg" a yaptığı hizmetten sitayi•le karar vermiştir. '•ri'I, 3 1 h b kt d' 1 v ·ı malO ci teşrininin 12 sinde 2 ma ıne ı ve ana ı ı ers ayyaresıy - • 

~-~ini l<O (Rll(lyo) "·- Wet a ter v;rm~ e ü ı~ erd ;:·~ ~no\'ada~ reden uçmuş, birinci kanunun 10 uncu gUnü Avusturalyanın Port Darvin bahsetmiş, isminin dünya tarihinde edildikten sonra cenaze kaldırılmı~tır. 
~ı. ilin') .,_ ......,.e ma a i re, ug n er e s ı hilkil ti · d •r· · 10 b' 1 g'J' l'ra el>ed" kal~cağını söylemiştir. 

nınak Uz '>"'l:ıının riyase•ia4'.! ınU!ıim bir şahsiyet Berline gideceği 
1 
!imanınıı vararak Avustura ya me nın va e. ıgı . ı~ n ı ız ı • 

eıe 111aJi bir konılte tef-1 için bu tedbirlere lüzum ııörU 1 mii'. lık mükafatı kazanmışlardır. Bunlar 11293 mil mesafeyı 1-1 saatte ka- ı M iteakıben c~nnıenin önilnd<'n kı- Binlerce halk, mezara k "dıır cenaze-

! ı · 1 d. tMt " •mi \'e on 'htiram \'A7.Jfe•l ifa l,Yi tal<ıp r, !emiştir. tür. w:mı.i er ır. ,. , 



r •. 
~.-.. (.;) (ANADOLt:) 

ökbayrak ulmacası 

GALiP BAHTIY AR -28-
<l tanbul mebusu İzmir Parti Müfettişi> lngiliz donanın 

harpceph s 
s 

oğlanlarım pel<.te suya alışkın deği!dirler. benim 
yı ·a mamı görünce ister ist~mez onlar da yıkandılar 

Bz ay ağ n 2ı içeri atar atma7. bir mı görünce ister istemez onlar da ür- lıyordu. Ben o vakitte yalmz k:ı~nı- Bu cephe çok büyüktür ve tam haki-
(' k yıllık~ı l emen çevremizi kı.: a- ke tirke yıkandılar. mı doyurmak için yemek ye ·dım. 

arnk hayvani nnıızı aldılar ve c~- .. Oda; a bırakılan eşyalar için~e bir ~imd'. .be .karnım için değil tama - miyet tesisi büyük gayretler • S er 
• !arımızı. ere ~·ıktılar. ıkı de pasmak (papuç),·ardı. Bır cıf- gım ıçın yıyordum. ' · 
Heybeleri acıp içindek:lerin Alma tiıı 1 ııyaiıına geçirelim. k.ıtıla~ıya giil Çok Rürmcdi, üziimlPri •ildik sii - İngiliz donanması, Almanların üç mak içi ı nerlen ık 

Ada karakolundan ~·ağma edilen meg ebn~ adım. lk olarak ~izmr i!c pürdük. Yotl.ışlarımın yüzlerindeki yüz lngiliz esirini hamil bulunan sıl<lıgı dalı kol , 

7 R 9 10 
n-rı 
1 1 T1 

m:ıllar olduğunu anlama. ınlar i • \e~ n ~ah.ı ı.yak ge ekten başka ·ırıtganlıita bakınca üzümden onlar'.~' cAltmark• geıni•ini Noneç :;ahilinde İpgirz d n 
htzmatçileri geri iterek ev sahibine tıirlu yürüyordum. Ne de ş:ı,ıruım , da artık hoşlandıklarını anladım. No- yakalayıncaya kadar onu tam iki ay h f· . met rner• 
dedim ki: !her adım atışta pa~maklar ayıığım- bet öteki yemişlere ıelcli. Bunlara ar aradılar. Bu macera, •denizlerin hiı. - a aza eu .m du ,

1
,. 

1 

u -1 ı 

- Kusura b .. kmaym, biz göçebe.-! dan ~ıkıyorlar: ta on adım öteye ka- mut, şeftali deniliyormuş. Kotaç bun kimiyeti• tabirinin ifade ettiği mana dudları aşağ go ·ı TI' r • 
}İZ, ha:rv6nlaıın eğerlerini yıkın iiı. dar fırlıyorlardı. !arın üzerine öyle atılış aıtıdı ki are- hakkında bir fikir verebilir. Bu tabir; Şimal u ıı.zi m ı O. > ı n ; r n k ::;: 
eşyamızı endirı:ıegi biliriz. Bırakın; Arınıp ( temizlenmek) ~iliııdık - lesinden bir ikisini çekirdeğiyle yut- layikiyle anlamak çin ... aradaki ml'sa- kilonıetre mur. 1 ı len sııa uşak!arı•.ı bu İ~i temiz yaparlar. ten 'onra heybemi açtım, icnirleki tu. Az kaldı gözümüz önünde bn~ıı- fe mefhunılarındaıı tamamen dıyrıl - Atlas Okı: nu ı ı ,t y'r· 

Ev sahibi ku•kulanmadı. Önumil- gıizel elbisemi çıkarıp giyindim. Sn. lacaktı. Çaı aklardan bir:nin içind; mak icap eder. O zaman simdi <Lüt - l 00 k 1, -· <·tr · 1~ z cnnn· 
ze geçerek bizi bir dam altına getir- sor ve Ko•nç da iizer'erine birer ol- kırmızı renkte boy boy kab~rmı• ıı:- zon isw'ni alan cDeut•chlancb kru. Hint! Ok kı eniz. 

". Bıı danı altı uzunca bir yol olup bi ~ gecirdilcr. Fakııt birbirimizin delerle kabuklu iri bir ycmı~ duru - vaıörü ile Almanların cBremen• ge • k'l 
1
· .ıı rnad" .ı 

· \·on ı on1 e r ... , 
o~~an~oya kı~ıl, giik: a~ direkler~e kıı afet:ne .. bak!•ı.en basıl? iye g~i'.ü - yordu. ~u l'~':'i ·in a~ın~ (kavun) Misinin ana limanlarına ned.en avdet· Biıyük 0 1 

ı 1 , c, r y 
9 

_ A· 
evrılmış bu dıreklenn uzerıne bu· yorduk. Gultı.1111yecü halde deg.l - derlermı~. Bızım kabıleler de ekmek edebildikleri ve Graf Speeyı yakala- . k"J . bb .. As'·a· 

k . kl d' 'l ·., B 1 b"t d·kı Ü · . · d·-· . • .. · d b 1 ında" .ıon ıometrc muıa ı. rnpcıı nız lir b~ renk 10 , ~o çıçe €r ız. mı~~. u ya : - ı . zerımıze geçır ıgımız agır sus yerme çav ar unu u amac •· D . h 
1 

. . b 
1 

.. · · -
kınine varınca önümüze bir kapı ~ık- lii elbiselerin altında yırtık, delik de- başka birşey bilmezler. Kavuna ıe-

1 
e~ız 

1 
~rp_e: n~'.' ~" .c~ sa •. sı :- J~ nufus 1 ço. lıır memleket, bayagı. 

tı. Kapıyı itip içeriye a-irdiğimiz de şik yol ü tümüz görünüyor meşin don lince, içimizden bunun ne olduğunu Borsalar .. ~n t~~ h eı:ızı, . ı~er ~rı~~n ~a. :t bır sual edatı. 
burasının büyükçe bir oda olduğunu !arımız, kemerlerimiz, pusatlarım,z bilen çıkmaz. Önce kavunu ısıran t e ~k .ır ~' u~ gıbı ~a :"ı·" 1t~~ · - e~+ 
gördüm. ışıldıyordu. Yoldaşlarımız.sadakb ok ben oldum. as ~anu.ur. an 11" . 1 F z r•ız, ~· 

"d d"" d k · · ı el k · t d"I d b . u k •· · d B·r 0 z O M •undan 133 kere da , ku t r. B" - n ak ı 3 ,. eki, ye· ,. aya ort pencere en ışı gırı - arını a asma ıs e ı ene e en ,_ çmn a•ıgı yıyorum RRn ım. ı 1 1' 
fordu. Yere renkli bir keçe yaymış- zln vermedim. Belki ev sahi!:ıini i~- de baktım Kotaç iki elile kavunu ya- 169 Y. 1. Talat 14 50 16 75 enaleyh, ing :z 1 a ~ r · · d ıııe ·-
lar ve kab~, yumuşak minderler ser- killendiririz, kabalık edeı·iz dedim. kalamış, kabuğiyle beraber ısırıyor 99 Ş. Riz:ı H. 14 50 14 ı;o !:ikin 278 §tP a el n" n m '•nr 

B. d ı meğe mecburdu•. P .k O mişlerdi. ız böylece giyimli ku~amlı ~ofra ve sonra pek hoşlandığın an göz e - 33 Avni )1eserretçi 12 50 1~ 
Kotaç ile Susor e~yaları indirmiş ve baRına çöktük. Ala •ın büyüğü işte o- rini kapayarak derin derin düş'lnü - 12 )Iustafa Şeker 13 25 13 50 320 tane •imal de~i nı · ~ B 

d Bu yüzdendir k kuwet' r' ınrtlıyarak odaya taşımışlardı. Eşya- ra a koptu. Yemeğe hangisinden baş yormuş gibi başını sallaya allaya ka --- 'V" r, fntihBP 
1 • - nizinde temerküz et :rm · !ar ycrle~ince ev sahibi bizi ahıra ge- ıyacagımızı rlüşünüyor, bir t1rlil vunu yiyiyor. ~13 k re Ilı'" 

"'~· tirdi. Bu nice ahır: Bizim yurttak, kestiremiyorduk. Uzun d!tşilnceden 542818 1-2 
- Arkası varçadırlar, yanında bu ahır en yuca sonra ben önden elim; üzüme sun -

konak gibi gönftyordu. Ahurın damı dum. Bir iki tadınca kapıştırmıığn 
~zerinde, bir çok şırin kuşlar uçuyor, bı:~Iadık. Şimdiye kadar böyle tat- (1) Yumak, Yıkamak. 
uhaf tuhaf ötüşüyorlardı: ı, şirin eey yememiştim. Bütiin yü -

- Bıınlar nedir? Diye sordum. reğime o vakite kadar hiç duyma -
- Güvercin! Dediler • mış olduğum tuhaf bir genişlik yayı-

·e bu ku~u görmüş, ne de böy:e 

( 2 ) Çömrü fakir, rençber demek
t ir ki göçebelerin kasabalı lar ha k
kında kullandıkları bir tabirdir. 

543131 1-2 
No. 
7 
8 
9 

10 
11 

F i 
9 50 

11 50 
] 3 25 
16 
18 

nanmasındaıı z"yade i 
•ı için müşkiliit arz t 

Beş kıtanın mecmu m • nı 

cak 134,8 milyon k lo tı e L ı 

Jlduğu hatıra getir r , d " 
kında verilen bu rııkaml r 
betli görüııur. Atı 1 

an-

nuslarnın birleşik m r 
zündeki bütün kara rı ı ~ 

il \ u 

q ) m r ça me; 

Dünkü bulmacanın halli 

l' ak, saıcın· 
,.,., na•ad· 

7- r s, şe~· 
Kar, delı· 

kuş adı işitmiştirn. Biraz durduktan ş,·mal memleketlerı• 
:ıra eve <!oğru döndilk. z A H 1 R Eı muunu biraz aşmrık ·ıdır l 

r m c 
kırı. Bıı 

At 
A k şar•P· 

Eve girilecek yer bize verdikleri 87 ç. Buğday 5 875 rük Okyanus da kend bas 
odıır.ın Ö!'Ü gibi direklerle çevrilmi~- 55 ç. Jl.1. Darı 5 Hind Okyanus!. •ın '1 

• :ıw 
m. 5-

ti. He• direğin başından aşağısına Şı"mdı" daha realı"st bı"r noktaı"nazar 93 B. Pamuk 43 69 dara büyüktilr. Yan' ing i~ 
kadar iri ya;ıraklı fidan sarılmıştı. 20 ton K. uarı 16 75 17 ması dünyanın beş k tı ndan 

r, 
çe' k 

n. 

7 A n dO• 
ça ı'· ıo 

1: an, en ı, 

Bu ficlanların Ustilnde koyu, gök ren kabul ettı"lrl erı"nı" ı"sbat ettı"ler ıı fa daha büyük olan bır ~en ı ee he i •-
ginde salkım .alkım yemişler sarkı- -.. de kuvvetlerini yaymak z rund dır.ı----
vordu. Biz lık alık bakınırken ya - Paris, 30 (A.A,) Fransız - İngi- tikleri beyan edilmektedir. F ilvak! p .lr a Borsası Bu ebadlarla mLka e e rd' ne . Ma-
r.·mdakiler bunlara (üzüm) ded.ikl~ !iz beyanatının Avrupanın hükumet Norveç, şimal denizinde devriye gez n • Tjnot ile S'egfr'e<l h ' •ı ~ Lit nya . 
:Oıj ve bu Uz~m denilen yemı ten l".erkezlerinde husule getirdiği kuv- İngiliz harp gemilerine taarruz etmek Cumhurıget merkez ban- takriben 50 k ıomc•r.: K t r 

1 r yapıldıgını anlttılar. Odadan vetli intiba hakkmda tefsirlerde bu· - Uzere Norveç kara sularına giren Al- kası k/iring kurları lıyan garo cerh · ka~ Polonyalı m iltecileft 
- Almanyaga tes im edig~i~ n.ca ev •ahibi gene atına. b'.n;,'.• Iunan Fransız mahfiller;nde Avrupa - man tahtelbahirlerini tevkif etmekle Hler!irıclen gayr isi Türk lirası mu· 

\e Lızımıe a.hıra k~dar gelm~ştı. '·.r nın şimalindeki memleketle:·in şimdi haklarının müdaf;.ası için enerjik ha- ~abiliridir. 
de baktım kı attan ınerken hızmetçı- daha realist bir noktai nazar kabul et- reketlerde bulunacağını isbat etm;ştir. 
ler ağalarının üzengilerini tutuyor -
lar Ne tuh•ıf adamlar!. .. Hiç ata bi
nerken, a't.:ın ineiken üzengi tutu -
lur ır.u? Öyle ol~a in an kaç saatte 
ata biner ... B:zlerde hiç böyle vap -
mazlar, bir sıçr yışta hayvan üzeri
ne otururlar, bir kalkışta yere iner -
!er. 

Al1J1an propagandası 
Beyaz kitapla Ruzve1tin intihabatta 
kazanmasına mani olmak istediler 

Sterl in 
Dolar 
Belga 

F . B. 
F. F . 
Pezetas 
Florin 
F. S. 
K. s. Eve girdik, Bize dediler ki, önden 

odaınıı l!'ic'ıelim, yüzümilzü gozti-
mOzü ~·uyalıll'a, (1) serinleşel"m. Berlin, 30 (A.A.) - Alman harici- madıyımızı ve bu vesikaları muteber K. N. 
sonra ı·emel! oturalım. re nezareti dün akşam yeni bir beyaz aduetmediğimizi mümkün olan en bü- K. D. 

- Peki!.. Dedim, hizmetçilerimle "<itap neşretmi tir. Bu kitnp, işgalden yük kati,.etle be"an ederim. Zikredi· K. Ç. 
' ' Dinar 

tdııya vardım. 9onra Polonya h.nriciye neza~etinde len noktai nazarlar, hiç bir zaman ve Leva 
füra~ ııonra evin adamları iki 1:- ,ulunan evrakın ılk kı•mını ıhtıva et- h" b" tl A "k h""k" t" . . . , 1 1. ıç ır sure e mtrı a u unıe ınıı• Ley 

i'"cn su getirci. B'risinin içeri,'ndc Jektedır. Bu ılk kısım. J ,, onya ısa- . . . 

524 
76.81 
4. 508 

33.73 
7.061 
1.4459 
3.4244 
3.2217 
3.379 

23.09 
35.22 
64.44 
92 

k t k · · • d d ında yaaılmış 16 ves;kadan ibarettir noktııı nazarına ve sıya.etıne uygun A. Ş. ogu o e ının ıç n e ısı su var ı. . ·. · _. . R. Mark 1.97 
Bunıarı aldık uma herif gene bir ey- Bu vesıkal~r fot?ıı:afı 'e Almanca deg'.ldı.r. Liret 

15
.
20 

)er taşı ·otdu, hiç görmediğimiz tur- •erctimeler•vl bırlıkte ne•red:lnıekte- \ aşıngton, 30 (Radyo) - Alman- Drahmi 
83
.-

IU bi~.nıcle kaplar, çanaklar bohçala- d:r. !arın neşrettikleri beyaz kitap, Ame- Zloti 4.21 59 
rın a.dı arası kesilmiyordu. Yaş:nııton, 30 (A.A.) Hariciye rika umumi efkarında nefretle karşı- P ena-ü 3.6807 

Hi~r.ıetçiler lıu kere yere uzun ve nczaret;nce neşredilen bir tebliğde lanmıştır. Almanların , sahte vesika - Muhtelif kurlar 
ç'çek yazılı yaygı erdiler ve üzeri- Cordel Hull Berlind• neşredilen vesi- 1 d k ı· ı d ki b Registermak 5 55 .. . . . ar uy urma sure ıy e yaz ı a rı u . 
ne uzllmler ve şımdıye kadar hıç gör kalarda Amerikan diplomatlarına atfe . . . . Sterlin 524 

d"" · ·• b. k · · ı k ·d· • kıtapla Ruzveltın ıntıhabatta kazan -

520 
77.26 
4.536 

şağı yukarı üç dört m 
şı karşıya <lururke , «. n· 
rım milyonu bulııııy '! 

kontrolü altındadır. 

a R a, ~O (/1. A) K un sdall. ıJ 
,,. ·11 ' nıc'1' , ·ı rı t gd:ı , Li v . re 

c >: 
1 
•ulıına'l ik. 1-ıin P lon lı i'tec' 

kuvvetın " ker, Alm n i a " buluil' ı fl,.,. 
m ntah !.ıra ı ım r. AJnıB ·rdİ 

Büyük deniz s2h0 l ı, il~ ,. matı• cileri k u e c ·n. bıld 1 ı1' 
33.98 •ap harici bır< kı 1 aı lir de unu m - L 0ıağıO •i iç" \ anJ m m • rı 1 , 
7 .116 mak icııp eder ki d ·l'İ i • r vaz ı ~ bulur ın Polonyalı';ırı ee 
1.4545 çok kereler rilyetin fen, ıı-, Yliz •n 1 ., kedilm k üzere aramııktnchr. 
3.444~ tahdid edilmektedir. Şimali A la< Ok-
3.2407 ranusunun en şimale Jü k sıl!?'arın 11 

3.400 da, gemiler kı• ıne İP' 'n \. mi a t Fılı" sti• n 
karanlık bir gecede tm g mec- .,, 

23.20 
35.40 
64.83 
92 

UJ8 
15.2!J 

bur kalırlar.. . Yahudilerinin ikinci go 
Yukarıkı ızahattan anı "ı 1n b 

veçhile., ileniı'"!rde tı kil"·,. t te i •-j nülliileJ" gru U d~' 
mek büyük ve m '.ı.kl di · b nar a K ıis, ~O ( A.l\ ) - 1 ·ııı 0~di 
için dahi muazzam bip yr arfı'ln s nıı gon ·ııu 1 a ı a F tlıı P~ıodş 
bağlıdır, ve m hare le lı r !erin len ikınci bir ru ,-al> r~r 
bir diişman uzun zam n iz n '- Fr, r , tıı. ~ti r· 

84.- tirmirecck fırsatı rı d 'm ~' "1 

4.2373 
3.6984 

520 

Bugü Kü tiirpar , Sinemasında 
Sayın müdavimle~ine lzmirde ilk defa göaterilen 

iKi film TAKDiM ediyor .. 
me ıgınıı.. ır ço J e.nış er OJ .ı - dilen •özleri katiyetle tekzip etmekte- . . . . 
ar. Bu d yetişmiyormuş gibi biçak- d!r. Tebliğde şöyle c!eııilmektedir: masına manı olmak gayesını takıp et- Serbest kurları 

ı. r, kaşıklar, su kapları, fincanlar, 
1 

. tikleri anlaşılmıştır. St r 
624 

YENİ ŞAFAK 
dalıa neler neler ip çekildiler git. c29 ınartta çıkan aksam gezete en er ın 
t"I Alm:ınya harici~ e ııe<.nretiııin bir be- ıı Dolar 148.73 
1 

er. · t ·- · · b"l kt ı· K d• Ilelga S 9379 Biz v:ışkınlıjiımızdan bir köşede yaz kıtap .ne re "~ını 1 u.{me ec :r - Oar Inasyon F B . 
büzülmJ gözlerimiz· dört açarak ler. Bıı kıtnpta I olonya ve Amerıka . . 

520 
147.25 
3.9836 

JEAN PIERE AUMONT PIERRE FRESNA Y 
Hıır kulid<' h yecanlı ve müateana bir vzu ol .. " 
Bu Fil.., Sinemncılıcın bir ŞAHESERiDiR. 

baka k ~ı•tık. Kapı ~apanıp da ür diplomatları ~r~,;ında rnpıldıi\"ı idılia Hey 'eti dün toplandı F . F. S3.7S 33.98 
• ' d"w ~ il • ı · p ı , h · Pezetas 1 kişf kalcı -.ım ?.l görünce hiç ses et- e.: n Z r ''.11 8 re' nır .. 0 onııı 8~ 1 - Ankara, 30 (Telefonla) - Koordi- Florin CINGER ROGERS - DUGLAS FA RBANKS ıtl 

SEVDA KAMPI 
mekııiozin birLir"mizin ''Üzüne bakı•- cıye nezaretınde bazı e\lak elde edıl- . b .. B k"I D kt 1.2666 1.2811 Ayr•ca PARAMUNT JURNALDE en so~ HARP HAD DISLE 

· , , ·-. . . G , b . nasyon heyetı ua-un aşve ı o or F S 2 9993 3 0341 
tık, birazda böyle a-eçti. dıgı kaydedılmej<te,lır. er'· enım ge . • · · · · SEANSLAR: YENi ŞArAK 2,30- -5,45-9. 

En önden Kotaçın dili çözüldü • rekse harici):~ .. ~ezsre;inrleki arkadaş- Re::k Saydamın başkanlıgında toplan- ~: ~- 2.6213 2.8541 S VDA KAMPI 4,30--7,45 de 
;erdek: Ç•nıiklaıı &• t~rerek: !arımın bu .ıro.u mel <len hnherdar ol mı,.ır. 2.9590 2.9934 ııs• 

- Bunlar ağu (zehir) dedi. : 

1 
I" J{or ~ 

D~'l dedim ki: 1 'a }'}'Q re Sinem Q $ l İ. 'j 1,. f,. f ~ n .'1 fi4fi Yeniden yap ıl an muazzam şehirler on b;nJerce in•~n kalalı.ılıı,pııın vnlm kı'ıç müth'ş lı ma arı ıeb ·'!ı. 
- 'Lşaklı;.r, bunlar ağu de&"il. Hem '1i rkrahn zaafı yüzü nden bir ü lhy~ hükmeden bir gü ,Jük lıir b ku manc 0 n - Ay k ,a mına b•' 

nlçiı ku kulanmah ben ~anırım ki TEL.F.FON E UGON 3646 eden bir memleket kurtaran gözü pe!< ser.eri bir · "h mnıı - i r. i hn kı d lınd !'C r ~ rııt> ·ıl 
lıu Çormti (!!) lerln ıetirdiği yemek- 6 yojilunda SÜMER •inemasında üç hafta göster ilen ve TRAS BULBA ır - Güzel bir Prensesin ııönlünü çalan avare ~i~ sergiıze t9i _ Soz , ' ı ası , mı nl:ır • rf • 
kri yesek ağılanma) :z. Biz onlarrn MOSKOVA GECELER! ve sair RUS Hayatını canlandıran eşsiz bir ş~h r. 

elindeyiz. Yirmi.i otuzu birleşip u. D KAZAKLAR Türkçe Söz/Ü 
zerimize a-elseler hepimizi temizler -

Jer. ğu a-ere'·rrıez. Onun için hiç s E R S E 1 
durn a an Yem•.Jcleri atıştıralım. Ba- BAŞ ROLLERDE: 
na ııelir k. bu bil; uk tencerelerdeki CHARLES VANEL - VERA KO llENE - ROCER DUCHESNE -

su ar ayu.lanınızı yıkamak içindir, LISETTE Sı NVIN TROUBETSKOY BAŞROLLERDE: RONALD COLMAN - F'RANCES DEE • BASILF RATHB NE ;ıoJ' 
Ô'lden "'Yaklarımızı yıjuyalım. Yıka- FRANS IZCA SÖZLÜ ve ŞARKILI :'dETRO JURNALDA : EN SON H ARP HABERLERi. SEANSLAR :Her gun: 1 30 - 3 30. 5 1). 7.30. g. 

R 
maz•ak ,Jk' fen ılık eyleriz. A YRlCA . EKLER JUJ<NAL No. 7 Son dünya hi.diıatı BUGÜN E [ . H. A R A 

Lakin t c. •!anlarım pekte uya OYU SAATLERi : 12 - - 1 - 3 - 5 - 7 ve 9,15 te • SİNFMASI 
alı~kuı cleğ"ld rler .• Benim yıknnmıı-



(ANAD01.U1 r; inr ı al-'fı:» 

.. ~oWJqrı Nan· inde ır ' ,. , 
Yeni bir Çin hiikfimeti 1 TEBLiGLER l j Beyanname 

i teşkil edildi Pari<, 10 (Radyo) -:-::- . Fraı1>ı z ka-

1
6 Nisan Cumartesi vila· 

J:j it ara tar rargahın ı n al sanı teblıııı: t' . d k ~~----••ımm~:es 33 Tokyo, ;ıo (Rarlyo ) Van Sin r.arp «<>phe<incl e Lanpe ve Voj ha- ye ımız e ÇOCU yazımı 
' Yaaanı sıaı...,ı CAJ:AL Türkçeye çe•ir-; OÇYILDIZ ::\iha~ct bilaraflıgın ela papuçları \'u~ lıükiını e ti, bugün ·ankinrle re'- valisinde mevzii çarpışmalar olmu~. günüdür 

f , (ULUS! l<ı>ı dama utıldı. Dognı ;ı u \ ·a, ben öteden- men ilan edilm"ş rn \'an f'ın \'ey, nazır düşman zayiata uğratılmı~tır. 
h· nrııt.ere ve Fransayı ilk hamlede'mak, hak ve hürriyet mümeo;sillerinin ~r.i,l şu. bitarulf!uı;a dehşl~thli st'.rl~tte lar hu ıunınc!a yemin vermiştir. Topcıı faali~·eti, bugün de grn:~ ol!u o~:ı~mg~ı~:ngi!!eysaı'n§ıntaahks·ıal dçaa~ 
·ttz k . .k ı . . . r;ınır enırım. lerhei .til a a ı-;aı ı ::;ın, 'k t il h d l'l loıı 81 ıştırıp gftya tethış ett: ten safına geçmek rn cebır ve ş ı ddet ııolı- h be k k Naııkin • ehrinrleki bütün re•mi ve mı · yıb ıı m •q e e ec, miştir. 
Pı Qm il . l k lı" ,_ t'k. . h. . ar ·oRöun; onur ı , " . . . . 1 . h" . Beri' ~o co d ) Al 1 k 1 ti 1 • tı ıı· )J'll'll ğındaki çocukların miktarlarını h'ı 'Ç e eıııne ~or Hm~ , oyıece ! alarının y&:jadıgı, mu ıllerı baştan ı . 

1
· 'k' t· b' " gaJ rı resmı nlü ı 1 ~ . ..;e~e er ycnı uku- ın, •l .q.a yo - man rr:-;- d k 

t tak . d k . . . ~azan sın ur nı ı ·ı lanı ıı ırer ma\ ı b _ . . . t bı·-. oğru ol ara öğrenmek maksadiyle ıı., Ilı ını menfaatler temın e ere ~- 'ıaşa ~ıtnemek, tedıp etmek, temızle- boncuk \'ere rek. met a\" ra•: ını çekm1" 1erd ı r. mıG e ıırı: h yapılmaktadır. Bunun için: 

ıı .. uvakkat bir sulh yapmak.. 'Tlek değil miydi? . .· . . .. .. arp r r p e' inde dü şmnnın bazı 
1 '- n k k ı ı o ılı Ş~ııghrıy, :ıo (Jl ıı cly n) - Burıırla - Yazım günü evlerde izahat '· oy.,, ani bir hareket karşısında , Acaba medeni dün,\·a milletlerin i -. ".oııcu ·ı nıc e !'e ıenım g 1 t m taarruz arı pü<kürtiilmü~tür. 

"'""- h l ı fr\'kaliide tedbirler ıılınnıışlır. Şehir, T 1 . • . verebilecek bir kimsenin bulundu • .._.""' azırlıklarını bitirnıed'ği zan ~armakarı~ık bir ~ekilde lı'ribiri iiz e- oııc ac 11 • ayyare erimiz, ~ımal denızınde 
1 ""11 IJ . 1 1, h. 1 ? R' lıir orclııg-ah mnnprns ını arzetm ~ktc- ' ' e F .. . d 1 ru ma11, " •n nıötttıfikler belki de apışacak- l'ine çullıındır:ın bu ana baba günler ' es ın er.. ,u, ıç o ıır mu.. ır 

1
. I . rıınsa ıııer:ıı e u~uş ar yapnıı.r 

' "-ın k b" 1' . b k f t' cır. mt;i·uzlı mıntNka!ıırın bir tecavü- l"r !':;a·· ı· l ııı~ . l' 1 b' 2 - Ynım irin kapınıza gelecek h •• .,,, o rasilerin artık yatalak ır daha ne kadar devam edecek, netic- • rans ,x l{H Z~tcs. unu c e en ıc:ıre- _ • · " dl ı ·~ıın ~ınıa ınc o ır ya • ' 
.. •· a h . 1· . . . Ö 1 h ze uııranıasınrlan korkuluyor. pııı· kaf'J• ··ııı • ta·ı uz d k b memurun sor•cavı •eylere dog"ruca ıır·,. •nııedilen irad •i böyle lıir anı nasıl olucaktı? ı• c :ye tıısnp et mışt ı. re ya. arp 1 " ' • • • lT e ere , un - ~ P • 

•·n 
1 ÔtıJiyemiyecek ve nazizmin bazı Bütün hucludlarda ve mem'eketler .- npması ,.e harp kudretini artırma" Sönkiıı. :ıo (fü,d)·o) _Çan_ Kay- larclıın hirini batırmışlar, bir destrn- ve tezce cevap verilmesi. 

h,;~11"8 )'tlllden göz yummak m<K!- de, henüz vazi.,·et p<>k karı.<ık ve miip 'cin nıliteca \' ı ~ her istd :ğinj \'eren :şek. lıiiliın sefirleri \"ası t asiyle A\TU· .'·eri t ahriıı et mi,Jer ve diğe r bir \'a- 3 - Yazımda aıağıda ırösterilen 
l'iYetınde kalacaktı. hem olmakta devam ediyordu. nıı nı e bu suretle para kazanan bitaı-af pa devleti riııc re kt : ği bir telg-rafta. ııura attıkl a rı hombalarla yangın ç - yaşl,.rd1>ki ~ocukların yazdırılnuuı 

~. llatun ıöyaııi, Nhi, içtimai, askeri ziyetin aydınlanahilnıe•i irin. ingil i7 '10mleket. kefen tirııreti değil. ölii Van Sin \'e_,. hükünıetinin ııayri me~- kartmışlar , nwzklir vapuru lıa t ırnııs- l,i.zırndır. 
: Plar bundan ibaretti. ve Franııız bü)·iik erkanı harbiy.-i)· 'O)"tıC'I olarak hile sa)·ılabilir. Zarnllı rıı lıir hükünwt olclıığunu hilılirmi.~ \"e ' ardır. Yazım günü bu tesbit işine muha. 
' •kat t k • k' 1 Al 1 k p l" t t 1 ·1 ta ı · t • ı· \ n :r Alman tayyaresi sakatlan mm. lefet gösteren ve doO'ru cevap ver. • -ı· arı yagm.. a yo .' .. _ e. "."~n ve it.a .rnn_büyü er_k anı har. ·in a_ııcl. '.'·a_,_· ı ... s '_.·rri.ıı _ıı anmazca ıı a- ı ınmamasını :s emı~ ır. ,.. .. 

ını"" ırıı akıl ve ıhtıyatkiirlık mumes- bı;·esının sarıh, a<ıkar, l><-llıba•lı hı• "af' ıırı olr!ıırclılgu ıııhı, Alman.vaı•a da Va8in"lo 30 (R 1. ) H . . b Fı·:ın o" tnııraklarına inmeğe mcc- miyen vatandaşlar ve bu işlere mü. 
Olt d ı · ·. '"' 11

• ' ac \O - ar1 cı- ur edilmiştir~ zaharet göstermiyen mahalle tnÜ _ <Ja,.1_ n emokrasiler, bardağı taşıran p ana malik olmadıkları anla'llıynrclıı ., Mk ; ııticl:ıi nıaricle veren. Non·er .ı·e nazırı Kord'I 1-ltıl.I ·, Amerı'kanın. I K 
·q-.y ff h ı aybolan diğer bir tayyaremizi ~ i 
't ı pek iyi görmüş, anlamış ve er a rle iki cephenin ele büyük erka- nlclıı. Alnı:ın gem'lui. N nrveçin sözüm meşru hüklımet olanık rn!nız Çan- mal clen:zinclt- bir tahtelbahirimi.~ 
,, YU~Unden hak ve hürriyet mefhu- nı harbiye"ivle, is;n ilk kı<mını mıı- ··abana bitaraf olan kara sularında K•,· ""k hı'ı·ku"meı· · ta ·d • b b 
•nu · ı . . . · · . . . . . . '" .. ,c 1111 nı ıgını eyan ulmuş \'e mürettebatını kurtarmı:~ ~, . sı l'llek ıstıyen ham kuvvet naza-' affakıretle •ona erdırebılnıek ırp· 'ıarıl harıl, <lemır ''esaır madenler ".\·lemı'.•tı'r. tır 
i!aı~ k . Tayyare batmıştır. 

mea•İlleri ve vazifelerini verilen e -
m irlere göre yapm ıyan yazım me~ 
murlar ı hakkında 1554 No. lu ka • 

''tııı arşı nlhat mücadeleye karar bin bir cihete ba~ vurmıı~ ve bin bi· ·~~ı;·nrlar \'e <onra. bıınıın aclına ehi- •••' •••ı::::ı-~~:""~11!!'9••••••••11!11•••••-
ll lttf. fırMtıı muntazar bir halrleydi. •araflıb cl •n'liyor. Tüh tüh nazar 1 S / "h/ "d f / 

U Zamana kadar harbe karar ver· Fakat Akclen;zin renuhiy!e •arkın· ]eğme in. kırlı: bir kere ma•aallah a l l e Q yarış arz 
~ hakkını elinde tutan nazizm, ar- da koca bir isliim iiJeryıi vardı. Rıı ıı \forverc 1• Fa]rnt artık tnl<,·eler düsii- Salihlirle 31 mart pazar günü belediye tarafından at yarışları tertip 
.~Ulha karar vermek hakkını kay- lem, mihverin yahudi aleyhdarı politi r nr. ke!Pir'n do '1rıtma zamanı ırelmi• edilmiştir. 
'G~f'.i. Bu cihet tamamiyle demok- ka•ına r~ğmen Rerlin \'e Romar'lap "r ıı-etmek iizerec!;r. ~imalcle nlilı•ji'u ıı-i- 1 K o <>ul . 
ııı:ın eline geçmiş bulunuyordu. nefret etmekte;·cli. Hıı alem ( ıı:amalı lıi, vok,PC]1 C"l"nta ita hazı tak- ~ ar. 
r •I.!) köprülerinin efsanevi bir ha~ ve fa istlerin baltası ile Frans17 veln clH•eee1<1ir. z01-. o)·ıınıı hnzar A - üç yaşında yerli yarımkan ve saf kan arap erkek ve dişi tayla-

hde~llıanJık ham'~siyle berhava edili- ve inıriliz bayrpkları arasında)<i hürri. Razı devletl ~ r hir m·ıın tutturmııslnr. ra mahsustur. 1kramiyesi 110 lira . 
''·ıy n tam 20 saat sonra, Alman ve yet ve insaıılık telakkisi farkını anla- kimi hitM·•fhktan. kimi """"i mııha- B - Üç yaşında yerli yarımkan İngiliz erkek ve dişi taylara nıah-
1 ~an aksülameli her tarafta baş mıştı. l!undan başka Baltık cleniıi et •·'nlikten elem vıır·n-nr \'e akılları sırr sustur. İk ramiyesi 120 lira. 

lia~~I. rafında Letonya, Estonya, Finlandi. '"likler''li hnrnnı"k i<th-0rıor. Pakat. C - Dört rn daha yukarı yaşta yerli yarımkan ve saf kan arap at 
~lı ıkatte bu aksülamel, köprülerin va, isveç gibi memleketler vardı ki •nr kalkar ıla hıın!arın ırırtlaihna sa- ' ve kısraklara "'.ahs~s~ur._ İ~ramiyesi 110 lira. 

1 'llıı~y~ e~ifişinden 5 ?6 saat sonra b~~ Almanlar Danimarkaya hücum ettiğ' "lınen, ;nlik tın ·nvan eller, hıı clef~ Meraklıların ve at sahıplerının ıştırakleri ilan olunur. 

nuna göre bet lir1>dan 25 liraya k a
dar para ve ik i aya k a dar hapis ce-
za• ı ve rilecek t ir. 

Sayın l zmrlilere duyururum. 
lzmir valisi 

Etem A ykut 
Miliidl Rumi Yaş 

rn:ı:ı 1340 7 
1932 1348 8 
1981 1347 9 
1930 1346 10 
1929 1345 11 
1928 1344 12 
1927 18411 18 
1926 1342 14 

". lf;İ Zıra 28 haziran çarşamba gu- takdirde Raltıkın denizden ve kara- ~'>ınek irin etel{ arama ifa haslıvnrhr p k •• •• 
1
••••••••••••• 

<:ı, tl .. anda - Belçika, Almanya - Bel- dan bir A'man gölü olacağı hususun- <:::.,.,,liiôtı: nnn rl ~ğrn g:ttiğimizden hi;; aşa oyu Hzmir belediyeıinden: 
ık h d t avagazı fenerlerine 35 numara-\ıit' · ~mburg - Almıınya u u - da Norveç hiikiinıet:yle mutabık düş· iiphe etmiyelim.. G } • 

"' A-1 dan 2000 ve 36 numaradan 4000 ve 

1925 1341 15 

'lı(ı ın ınany~ - Fransa hududunun nıüşler ve ona tröre bir tarır almağa e 0 Ç erJ 37 numaradan 
6000 

adet ki cenıan \ : ~;;;:::::=======: 
tüh ıntaknaında Alman topçusu, lıaş!anıı~l ardı. 

1
?_

0 f~1;, ~"Yret ve şiddetiyle taarruza Anıca Okr~mrn 4n Q"Arhinde Fran- Biz im O ·han Rahmi, rliin zeri.rat ;, l\Ianisanın Paşakiiy gençleri, gele- 00 adet amyant satın alınma'! , 

1924 1840 16 

,1 ",: İtalyanlar da kendi hudud '1Z ye ingi!i~ Kanadası, demokrat A lerimiz hak!.ıncla, yazı yazmış. Sonun- cek pazar günir için, Erzincan felii- yazı işler; müdürlüğündeki şartna -
ı.... -~alarında ı.afif bir gky.ret gös· mP.rika birle~ik hilki\nıetleri, ceııubi .la: ketzedeler; için yaya koşular, pehli - mf'i veçhile açık eksiltmeğe konul -
· ,,., ın - Nohud e)rnlim, fasu!ya, bakla van güreşleri ve atlı değnek oyu:ı 1 a- muştur. Muhammen bedel; 2360 li-Gitıp. -erakına düşnıilşlerdı. .ı\merikaııı ı küçük ve büyük oumhu· -nercimek '.•eli•,ti,.elim, t t' t . 1 d' If 1 . ra olup ihal°'i 15-4-940 pazartesi gü-·ı:~R •çe artan bir topçu faaliyeti, 28 riyetle;i, mihrnre karşı antipatilerin rı er ıp e nıış er ır. ayır ı ışe ma -

~!tıa ~ 9aryamba lfünU, sabahtan ak- derinini besliyor ve liberaller ittifa. Diyor. Masa'1na yaklaştım: tuf olan bu eğlencelerin şumullü ol- nıt sa:ıt l6 dadır . İştirak edecek -

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

•a ması için hazırlıklar yapılmıştır. Ma- !er 177 liralık teminat ı iş bankasına •ıt. ar sürdü. Tqpçıı fnaliretine kına her tilrlü yardım hususunda li.- - llfoşaallah, dedim, bugünlerd. t k kb 
1 

lit. ıta ! annı 11,30 dan bır' 
8 

ka dar 
~ •tn d nisa vilayeti par ti \"e ha!kevi başkan- ya ırara ma uziy e encümene ge-' . 1 · e en bazı i!'!ri yürüyüş hare- n.ade buL..r. u:;ordu. 1eredeyse kalemi bırakacak, sapana d 

1
. 

1 3 0 
B~yler ıaka<nndu Ahan'- matbaası 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

bü 'arı, kazananlara ayrıca he iyeler ır er. 1 5 1 14 • -· - ~ 'I bl'h 'Un cephelerde pUskürtUI- Bütün bunlardan çıkan netice şuy. ı arılacaksın. vereceklerdir. 19 uncu adanın 
144 

metre murab- vkn•nna kRb ul ed er . 
'~arı ' assa tayyarelerin üst üste a- dq ki, ingiliz ve Fran'llz büyük erkıln• Yüzüme baktı: 1 1·----~-~-.-.'"'!"----; 

ağ y baındaki 11 sayılı arsanın satışı, ya- ---- Dış tabıbi __ -__ 
1 )\ı t;. ır zayiatla akamete uğra- harb:yelar inin çehresi ne kadar nik _ Evet -dedi- ortalıkta nni yeni angın zı işleri mildür!Uğündeki şartname;;i 

• bip çi• ilerle dol,.r•a Alnı~n ve italyaı' .. 1 1 1. . .. b' v·eçhı'I a•ık artı k ı t Cevat Dag" ! ı ~ qu h , L .. Ok 1 • h ıı· 1 . • . ıırcar ar . .ıe ırır, e_ue ıyattan anlamı- v ahramanlar mahallesı· e , rmaya ·onu muş ur. ~ 
" averJ•ı" 1 d ı . ·ı·<lenL;ı·e uy Pr <anı ar ıve erının \"ÜZt' 1 d 1 fl..j " h b d 1 1008 ı· l •n ı ' ın peş ıı en, uı · . · · . yaıı ar e ıp o ur, .,_rnsetten haberi ol- •• •• • 'k _,_

1 
.uu ammen e e; ıra o up 

' ~~ büyuk erkanıharbiye '"e ge · d_e 
0 kad.aı: beıllıııı hatlarla dolmak ık· nıyanlar başmakaleler yaza ı·. kelime buyuk bır ieh/ı e lllJlaiiı ihalesi 10-4-940 çarşamba günü saat Hastalarını he r gün ••ba htan 

~~ne 1 rf~r. Polonyaııın Sloqkya ti- tıza ode ıdı. ıyunu yapan cahiller şakşakla atkı.•,- Dün salıah Kahramanlarda 1_ 549 16 dadır. iştirak edecekler 76 lira 1 ık •kt ama kadar lkincibeyler ıoka· 
aar • kk l z ı 8 b k k k iında 65 numaralı muayenehane-Q ı.ı . ruza gir!ştiğ-i·ı'., Romanya- , , 'µnır ela benim gibi, köyilen ırelme. numaralı sokakta bu · ·a eyne ın teminatı iş an asına yatırara ma ·. 

~t •Ca rla ?8 h · b .. ·· t <>r 1 · d k b ·ı ·ı !' 1 10~. •İnde kab.ıl eder. T elefon : 30511 ha,, rı Almanyayıı karşı l.ıera- ~ az ı ran ç:ırşum a gı.ınu •?~ - 'nprnğı ve çiftçiyi tanıyan, çapa, 0_ numara ı C\'ın en yanııın çı mış ve e- uzu ı e enet mene ge ı r er. ..b _ 

tı\ın, k kete davet ettiğini \'e Türki- Je, Avrupanın La~tan başa hudutla. ı·ak sallamış insan neden ziraatten sen şiddetli rüzgarın tesiriyle az za- 26 31 5 9 la olarak ha\'a)eli, hacimli veya ağır 
•lta,1 ~VVetJi orılu teşekkiilleriyle da taarruz ve müdafaaya ıiriştiği şı lıahsetmesin ! .. Evet, nohud yetişti re- manda lıüyilk bir facia halini a lmak Tenbihııame eşyalar ile normal seyahat icaııları 
~~tıy ıtlnı çiğn~mejje ba tadığını kanlı hengamede, her tarafı top Ye iôm, fasulye, mercim~k . bakla veRaire .. istidadını gü~termiştir. Bu sırada ye- Yolcu nakline mahsus otobüs, kanı ve zaruretleri ve yolculuk ve yolcu 
~•ı,~~'du Diğer taraftan, Belçika. bomba "esl€r'.nin kapladığı ve top 'liirden dııh~ nefis, lıir mevzu .... Hani li~en itfuiyemiz, derhal f0 :ıliyete geç- yonet ve benzer; nakil va<ıtalarının ile ıılıikası olmıyaıı ticari e~yanı~ 
~,., 1'."rdularının da kend toprak· rağa l.ı inlerce ıına balı .. yavru•ıınun St' , günler, hani!. nıiş ve kısa bir zamanda yangını sön- bavul. heğbe, 8epet, bohça, çanta , yükletilmesi ve nakledilmesi memnu-

~- • 'tıc.. ..ıı · · · k t ·r · ı k k t t ıı ı· ·ıı· ı b d B ~'~rı ~.ı Vti iltihakı ü1eri!'e Al- rıı "" ıyame :ırı e,;ını e, genç Ur· clürmeğe nıurnffak olnıuttur. Pa e . or a Ye enısa ı gı ı yo cu e- ur. umemnuiyete riayet etmeyen 
~ '!: kah~am11nrıı hıırLe (ir iş - may yüz!ıaıı Sari t, :lfajino hattımı' ÇiMDiK E\·in öigorta<ız oldıığu anlaşılmış - raberinde bulunması zaruri ve tea - şoför ve vesa:ti nakliye sahiplerinden 

~ı,'"\t \(>~~b-:ttiği her karış toprağı "'.ü"ait 1 ir nok:a•~nda • ıfuk~ara Lakıp lır. mü! icalıı bulunan zati eşyadan faz- beş lira para cezası alınır . 
• ""lııya 11 §r miıq~fıııı et!Tleden pı · nıpo•11nu cekı~h·mekle me gµ!clu. V • T •• k• S • J b [ "{ •• d .. J 

te~~:ııa-llsteıenbirıı~imifadeYfl•h~,ı , }fajinohııttınc!a]< j (S)mun· J8lll Uf Jye- UfJye SfQ f1 U TTlGQTl nıU UrÜğünden: 
l~ti!ı aşlamıştı. ha'1isin (1) numaralı &'rtıpunun baş LJ ., - Bat tarafı ı inci sahifede- :IIaarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aş11ğıda cins ve miktarı 
t~~~! '~ Fransız orduları, bir _kı- '.st'.hki.mı önirnde ve _bir ağaç altında T"ı aVQClfQYlmlZ riyel Piyuyu !.abu! etmişlerdir. yazılı yatak takımları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tah-
~la~iyı., arbe anraie olmu~. diger ı~t:hklimların en ıreııış ma.nza~ava m• . . . Ankara, 30 (A.Al - Tilrk _ Su- min edilen bedeli 24840 liradır. Muvakkat teminatı 1863 liradır. İstekliler 
ı1 t;~ d Yolda ve nakliyat mer - !ık olc!uğıı bir noktada. Sıgfrıt hattı- - Baıtarnfı 1 ıncı aahıfede - riye muahedesini imzalamak üzere btt yatak takımlarına ait şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktörlü-
\~tlilt ~ v, d:ğer kı~rnılariy!e de se- nın fl ıncı k1"mına karşı oturmu~. de- . Ttirk. hava kurumundaki vazifenizi tayyare ile Ankara~·a gelm iş olan ğünde görebilirler. ihale 4 nisan perşembe günii saat 15,30 da istanbul ma-
~t, hu/aalıyeti içinde teki\süf et- rin düşünceler i~ 1 nrle dnman sa,..ıru- lııtırdınız. Ilıırn ordu.unu iltihak edi- Suri;·e fevkalade komiseri Puauks arif müdürlüğ·ünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif 

'lı.::ıı~~t unrııu~tu. yor. Yüıb~ ının, dilı:nrle oturdu/hı a-; orsunuz. Burada çalıştığın ız miıddet ve maiyl'ti havaların fenalığı yüziin zarfları en geç .aat on beşe kada r kabul olunacaktır. 
''l'!ıı i n ih~kümetlerinin (Bale) köp- ğaç, M;•n•I olarak hakiki bir ai(açtı larfınduki me•ainizden ve gidişiniz· den yarın sabah Toros ekspr<>siyje Yatak takımı 

""'n lltıkaın ı nı almak için ellerin- CeııuLi Haı·t <'rmanının. muhteşem den çok memnunuz. Hava okulu nda Adanara hareket edecek ve oradan Eşyanın cinsi 
~ d~ . ltayreti esirgemiyeceği anla- me"" ~iiaçlarındnn biri•i.... ve h~va .. ordusu~~a. da a~ni muvaffa- tayyare ile Surire.ı·e gidecekti r . 

l~ .. ~t h Yüzbaşının yanıba•ında, (S) mün - kıyetı ııosterecegııııze enıınım. Sizden 
~''ll~ do:r '6Yden evvel Fransız ve hani.ııinin kumandanı ve Rarlatın a- ayrılırken e,·latlarından ayrılan bir lzmir kültür lisesinden: Yatak k ı lıfı 
\ ~'~ lı ·~nınaıarı, Akdenizdeki ital-lılı üvııy karrieşi. albay Kabaril• .. Al- babanın ıstırap ve tee•sürünü duy- Muhterem gazetenizin 13-1 4-15 Yatak çarşafı 

'hl slerj olan Spezzia, :Madda- bay bu e•nada pfpo veya siıı-arasın• maktayım. Fakat şeref ve kahraman- mart sayılı nüshalarında öğretmen Yastık kılıfı 
~.,.,. Tr-abJue gibi limanları ;cm'yor. ;·a!nız rizmeli a)·r,klnrıııın !ıkla dolu istikbalinizi düşünerek te- aranıyor serlevhasiyle verilen iJA - Yastık yüzü 

\ı,l'alJ n etn.tk emrini alıyor ucuna doğru •arkıttığı dilrbününiln selli ve ;ftihar duyuyoruz. Hava ordu- nın hususi liselere öii'retmen aran - Battaniye çarşafı 
ı,,' . ~a~ ve Tıılon l>ı>mbardıma- korcloniyle oynııyor. sundaki iyi çalışmalarınızı takip ettik ması dolayısi)'le verildi&-i. 
'~ tij~ ti &!ara!( Cenova ve Brin 1 Güneş. (Mulhoı,.e) i•tikametincle- çe bu ifüharımız artacaktı r. Geçen K ürtür li~esinin öğretmen kadrosu 

p <ıtıneğe davet olunuyor- ı..; o"manlığın üıerind~n hatmı~, fa- gün memleketin bü,·iik a•keri mare- tamanılannıış olduğundan bad ema 
19 23 28 

l\Iiktarı 

2000 
4000 
2000 
4000 

cnevresin> 3000 

1 918.12094 

aded 
aded 
aded 
aded 
aded 

Beherinin fiyatı 

Lr. Kr. 

2 
1 

3 

!l8 
63 
43 
43 
26 

Yekıin 

L r. Kr. 

5960 
6520 
860 

1720 
9780 

24840 

~~~ ~n ~at aksamın alaca kar~nhğı henüz de- şal s~zi~le ko~u.şlu. Jiasbı lıııl etti. Kıy. öğr~t'.11enlik için m üracaat e dilme -
ı''H< ~ ho~ cep}ı 1 . . . vam eiliyordu. Loş ıı-ökte kesif bulut- ınetlı h;tabesını clınlemek şerefin e na- mesı ı tıi n olunur. 1112 
'l\ıı · 'ttı k • erınden hırı de · ı ld G ı k b ''"'ti• r d~ntz h . . 1 ', lnr. ırnrp ceı.ııbıı istiknmetinde ~sen ı o unuz. .ene urmoy askanı siz- Menemen ıulh hukuk hakimliğin· 

""" -t~k -~ ve a•.a ku,vet e 1 k ıı· .. · 1 · · l elen bu"ı·u··k hı'znı•tler hek! ı--· · .. ı 

Aydın Nafıa müdürlüğüı.den: 
İdaremizin 90 lira aylık ücretli baş makinistliği m ünhaldir. Taliple

r in evrakı müsbiteleri ile Nafıaya müracaatları . 
"lQt .. 1 · rı, etıi b' . ,11 ·r r~:ı:rrarın ea ı rı.v e yav~~ ~?ava~ . .,. ec ıgını soy e- den: 

t . ....,le., ın italyıın askerı- . .. . . d ' o .. · ıı · · t h kk · . ~d•tı· 1
' bulund - • . d 'har•ket edıv~rdıı. Gokte g:ttıkçe da- ı. nıın ıı mı erını a a uk ettırece- !zm;r Eşref paşada silahcının kah-

ı • 1 ugu .n.odc. a a- .. · h · ·· h · k 
"'1ı~ l'lllıard ... ha keskin norlRmaila ba hyan vılclız- gınıze ıç şup em11. yo tur. Sizden ay. vesinde Mu~tafa yogurtcu · 

tııı •Cr v ıRıanlarla taru- . . . ı k k' b · h . 
1 

• • 
t. t!!t . e ltalyad . . 1 ıır. ıreeP ın 1'•1'w<"te rran nıukaddı · rı ır_ en es ı ır arnc ı o mak sıfatıy- Karınız Hacer Yoğurtcu tarafın _ 

~~. ~ rıt etrıı;ş bul n •bedı)en a- m••ini h~h0r veriyordu . le rıcalarım şuclur: dan aleyhinize ikame edil ip deı-de.;-
1 it h;;upa, ııı, \llt.Y:rdu. .. .. Sarlat, albap sordu: . _K~h~a~nn bir ha~acı ~lab'.lmevk ti rüyet. bulunan ~afakıı dııvasııı<la 
t "'" llııltya t 1 rııı,n, ~ rul- <: 1 t !t . 1 il · d k. ıçın ıyı bır "hhat, saglam bır dımag ik~metırahınızın me•hul bulunma'1-·••c a bir"b' . . - . u sc ara a, >o un zerın e ' .. .. . . • . . . , ·v . . 
lıuıu-<leJey, h~ ln 

1 .rıııe ~ırme- köyiln 'snıi ne? durust. yılmaz, h~•:as H' uranık bırlna bınaen ılanen tebl:tıat ıfa edılıııi~ 
~-t n d n" 1 ınası h dı esıy- . . . karakter mutlaka lazımdır. Bu vas ıf- yevmi nıuavyende davete icabet et-~ Up(l . ,a ııı hak , hr. . Albay, her zamankı az konuşmıı ıtı- 1 d . 

1
• • .. • 

, '"ı~d rıyıe b H ,ırrı - . . ara aıma ma ık olrııa~a çalışmalısı- medıginizden çıkarılan gıyap kara-' an . ce !r v 'dd k yadıy • rcvııp vardı: H d . . • 

26 21 28 29 30 a1 2 1022 

f stanbu ' maarif mürlürülüğnden: 
llfaar if vekilliği köy öğretmen okuJJnrı için aşağıda cins ve mHı.tan 

yazılı battaniyeler kapalı zarf usu liyle eksi ltmeye konulmuştur, Tahmin 
~dilen bedeli 54500 liradır. Muvakkat teminatı 3975 liradır i.;tekliler bu 
lıııttaniyelere ait şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktörlüğünde 
~örebilirle r. ihale 4 nisan 940 perşembe günü ~aat on beşte maarif mU
di\rlüğUnde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif zarfları 
en geç saat 14,80 a kadar ka bul ol unac11k tır. 

•ı b bır ' n · e §. at u - ,, mz. ava or usuna ıltıhak ettikt.en rının da ilanen te bliiine karar ve-ı• •l!t ' ı tercih t • - Kambs ,.öyU ! 'Ik 1 • 
~ 1 91 etıne~ e meııe ve . sonra ı vuva arını unutmıyan kuşlar rilmıştir. Eşyanın cinsi 

''ı:lı~ene-l ıııed ıne~bur olduiu . - Ya sai taraftakı şu perakende "'bi gedikli vııva•ını ela arasıra hatır- 1 Mahkemenin muallak bulunduğu 
BattaniyP 

Miktarı Beher inin fiati YekOn 

.n;ra 
1

~eaı ınu~k kırn, _'.'.in_ bit~- bınalar? . . lavın": :·e fıı·,•t buldıık~a l!'elip ırör~- 12-4-940 tar'hinde ce!•ede hazır bu- Beherinin asgar i sıkleti 
>' • cl~ş•n b Un dell'ıldı. Bı- - Tnhllve erlılnı·ş evler. . n(lı. l"'ız· ııP-·ırlarhn ırerek l\hı»men- !unmanız veya kend!nizi temsil et\ir 3,800 kilo olan yün 

1
' e1 '1 h,;80ar.' ç; buırun değil· - Kamb~ k~yJnün evleı·i gibi ha 1 lerln'z'n ıre rPk'- ~pnpJ ,ı · rekt>lc!Ujtü - ıreniz la1.1m olup ahi takdirde da. battaniye 
~~ 1

"'1 ·eç ~ ~lcarına artık h"ç - Evtt, ~on taıı,,, \"e t0 rh'•·•nl• '• 'n "/l•terdik- vaya gıyabınızda de\'am edilecc3"i be-ıerlnln asgarl sı kleti 
ıh•;.~'llfne e~a l!iln!~r'n ta-ı 10•·i '" •·et~ t ••k1"'" der:m. Yolunuz tcbli[: makamına kaim olmak üzer' 2.400 kilo olan battnlye 

arşı a»ak 'an. (Sunu var) nçık o'sun arkadaş'a r.. i!Aıı olunur, rn 23 2~ 1 919 2on;; 

500 18 9000 

3500 13 45500 

54500 



!f'"IP'S (e) 

· Çamal~tı tuzlası mtidürlüğünden: 
l - Tuzlamız için 845 nıetrı; mlkllp toplama ta4 tnıı)ıı;yaa c,,lıuı,& • 

caktır. 

2 - Beher metere m'.kabınııı muhammen bedeli dört lira muvakkat 
teminatı 253 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gun müdürlüğümüzde ve İzmir baş müdürlü • 
ğUnde görülebilir. 

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

28 29 30 31 1061 

ı LAN 
Askeri Lisele e lalebe a!ınıyor 

lzmir lerazım ô.ıniı-liği satın alma koınisyonımdaıı: 
l - Kuleli, :Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç sınıfıııa da ö

nümüzdeki haziran içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede saıl
Jam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını btiyültmtiş ve küçültmüş 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bü
tUnlemeğe kalanlar, yaşları, boylan ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun o'mıyanlar asker !okullara alınmazlar . 

' - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden diğer kaydUkabul şartlariyle müra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydUkabul kağıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oku
Jardan askeri liselerce celbedilecek ve bUtünlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınavına çağırılacaktır. 

:Askert lise II. ve Ill. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 yılı 
kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 

G - Askeri orta okullarla musiki. sanat ve kara gedikli erbaş hazır
lama orta okullarının kaydükabul şartları ve zamanları ayrıca 

ilin edilecektir. 
Sl 2 8 4 5 6 7 8 9 10 

Devlet limanları işletme U. M. 
besi müdürlü*ünden: 

lzmir şu-

ı _ 1940 yılı haziran ayının birinci gününden 1941 yılı m~yıs .ayı~ın 
Mn gilnüne kadar 30 rüsüm tonilatosundan fazla motorlerın yük 
leme boşaltma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltıneye konulmuş-

tur. b d ı 
2 - lş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen . e e 

(5,000) beş bin lira, muvakkat teminat (875) Uç yüz yetmış beş 

liradır. 
3 - Şartnameler devlet limanları işletme U. M. İzmir şubesinden 

bil§ bedel alınır. 
4 - Eksiltme 19 nisan cuma günü saat 11 de devlet limanları işlet

mesi izmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf 
!ar kapalı olarak mezktlr gün saat 10 da verilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

e - Posta ile gönderilen teklülerin eksiltme günU saat 10 da gelmiş 
ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması Jazımdır. Postada 
vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul et~ 
mez. 31 8 6 9 1110 

Etibank umum müdürlüğünden: 
Krom cevheri müstahsil/erine 
İcra vekilleri heyeti karariyle memleket dı.;ına yapılacak krom cevheri 

utışları tarafımızdan tanzim ve icra edileceğinden aşağıdaki malfimatın 
azamt 15-4-940 tarihine kadar bankamıza bildirilmesini rica eyleriz. 

1 - Milstahsil firmanın Unvanı: 
a - Mektup adresi 
b - Telgraf adresi 
c - Telefon No. su. 

2 - İşlettiği ocakların isimleri: 
a - lmtiyaz mukaveleleri 

S - İstihsal ettiği cevherin evsafı: 
a - Fiziki evsaf: 
b - Komple anaı :z : 

c - Granitleri: 
Cr/ 2 0/3 
Si 02 
Cr:Fe 

4 • 1936-37-38-39 ve 1940 seneleri zarfındaki 
ıı - İstihsalatı: 
b - İmracatı • memleket ve müşteri itibariyle> 

Müşterilenin sarih Unvan ve adresi: 
5 - 1940 senesi istihsal programı: 

a - Mevcud stoklar 
b - Aylık teslim edilebilecek miktar: 
c - Senevi istihsal previzyonu 

6 - Tahmil iskelesi 
a - Yevmiye tahmil miktarı; 
b - Tahmil vesaiti 

7 - Mer'i muk~ etı-J rinin suretleri. 

lzmir Defterdarlığından: 

::n 4 1466/ 1098 

:Uehmetçen'n yeni maliye ~ besine emlak satış bedeli borcundan dolayı 
tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komisyonu karariyle 
haciz edilen Alsancak Şehitler mahallesinin piyade sokağıııda kain 21, 23, 
25 sayılı 4 dönüm bahçe iki kuyu ve arsayı mUştemil muattal buz fabrika
sı binası ile içerisinde mevcut hurda halindeki demirden mamul ahit ve 
edevatı 15294 lira kıymet üzerinden vilayet idare heyeti karariyle 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 22 nisan 940 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatları il<ın olunur. 31 7 14 1090 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı Istanblu 
levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtalaıı için satın alınacak 106 kalem mukannen malze
menin 12/ 4/940 cuma günü saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 17497 lira ve ilk teminatı da 1313 liradır. Ev
saflı malzeme listesi komisyondadır. Her gün alınabilir. 

S .- İsteklilerin kanuni vesikaları ile ilk teminat !Ile~tupları veya 
vezne makbuzlarını havi kapalı zarflarını o gün tam saat on dörde kadar 
Gıılata mumhane catl<Las ibrah·m Rifat ha,n i~inci kattaki koı:ıisyona ge-

1'6 30 4 9 1029/ 2277 

(ANADOL lll MART 19'40 PA%~ • 

11~;,f; .. L~~·~~;; .... ).;;i;·l~J·i ... Jld~f-.;;:1-· ···- SPEJ~~f ffıUR ~ü!~e:;~~a:.;;::r:c~ 
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1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca Seferihisar mıntakasın- ADRIA TICA 
da gösterilecek bir yerde 9999 !iı'a yetmiş kuruş bedel keşifli 

N E V • Y O R K !ÇIN 

bir ahır inşası kapalı zarf usuliyle ek.\liltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 3 nisan 940 çarşamba günü saat on beşte kışlada izmir 

levazım amirlıği satııı alma kümisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminat muvakkata akçası 749 lira doksan sekiz kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifname ve resmi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteldiler ticaret odasında kayıtlı oldukları ve bu işi yapabilecek· 

!erine dair ihaleden laakal sekiz gün evvel izmir nafıa fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyla teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komis· 
yona vermiş bulunacaklardır. 19 23 27 1 

--ı"'z_n_ıi_r_l_ev_a_z_ı~ -;;.mirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri için iki aded çimento de

po inşası kapalı zarfla yaptırılacaktır. Her iki deponun K. be· 
deli (19735) lira yirmi sekiz kuruş biçilmiştir. 

2 - İhalesi 4 nisan 940 tarih perşembe günü saat 11 de Çanakkale 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - İ 0tekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1480 lira 
on beş kuruş ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

19 22 26 31 

lzmir levazım 0.ınirlirii wtın alma. komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde (5064) 

lira 92 kr. keşifli deniz içinde çalışmağa mahsus kloşun imali ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 11- nisan • 940 perşembe gilnü saat on beşte kışlada iz· 
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçası (380) liradır. 

4 - Şartname, ve keşifn .nıe \·e resmi her giln komisyonda görülebi
lir. 

5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gl:lster
mck mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat tek
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

27 1 5 9 1050 

/zınfr IC?·azım 6.miı·liği satın alma komisyonundan: 
ı - Aşağıda adları yazılı garnizonlar için hizalarında gösterilen 

miktarlarda ceman (282000) kilo un kimyevi tahlile tabi olarak 
paz3rJıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22-Nisan-940 pazartesi gilnü saat on beşte Mui'lada aske-
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. _ 

3 - Tahmin edilen tutarı (39480) liradır. 
4 - Teminat muvakkatası (5922) liradır. 
5 - İstekliler ticaret odasında k .. yıtlı olduklarına dair vesika gl:lster

mek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve ~nat ı;nu
vnkkatalariyle birlikle ihale saatinden evvel komisyona müra
caatları. 

Miktarı 

Kilo 

111000 
24 •)110 
9!!000 
24000 
24000 

282000 

Mıığla 

Mat·maris 
;\1iliis 
Bodrum 
Göllük 

~l 4 7 11 

/rnıir levazım 6.nıirliği sa,tın almaı komisyonundan: 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı olan (3250) ton buğday öğiltmesinin iha

lesi kapalı zarfla 15-)<isan-1940 pazartesi gUnü saat on beşte 
)'apılacaktır. 

2 - (3250) ton buğday JğCtmesinin muhammen bedeli (48750) lira 
olup muvakkat teminatı (3656) lira 25 kuruştur. 

3 - Buğdayın öğiltme şeraitini öğrenmek istiyenlerin her gün ve is
teklilerin muayyen gününde ihaleden bir saat evvel teklif mek
tuplarını Afyonda kor satın alma komisyonuna vermeleri. 

31 4 8 12 

J;,,,ıir let·azım ıinıirlifii satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir Mst Mv. birlikleri için pazarlıkla (1885) adet tilfenk kayı

şı satın alınacaktır. Taliplerin 1-4-940 pazartesi günü saat on beşte kışla
da izmfr levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

• Izmir Liman ve şehir bakteriyoloji 
satın alma komiyonundan: 

muessesesı 

Yapılacak ;ş: ı.rnteferrik tamirat ve inşaat 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruş. 
tık te ıııi ııe.t: 260 lira 75 kuruş 
Müessese binasında yaptırılacak, keşif beueli ve ilk teminat tutarı 

yukarıda yazılı bulunan tamlrut ve inşaat açık eksiltmeye konulmuştur 
İh~le: 4-4-940 perşembe gün il saat 11 de mile;ısede toplanacak olan sa

tın alma koıni<;onunda yapılacaktır. 
Şeraiti ,.e j,in teferruatını anlamak i•tiyenlerin Bahribabada kain 

miwsseseye nıüraceat etmeleri, isteklilerin nafia mUdürlüğünden ve bele
aiyeden milsııddak ehliyet ve•ikaları. ve bu gibi işlerde çalıştığını ticaret 
odasında k>1yıtlı bulunduklarını gösterir vesaiki ve teminat bedellerini 
·~bil qıhhiye merkezi ve vezno•ine yatırarak makbuzu ile birlikte mez
kur tarihte satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

29 31 2 3 1057 

• Deniz Levazım satın a!ma 
yon undan: 

om ıs-

1 - Tahmin edilen bedeli •26850• lira olan mevcud fenni ve idari 
şartnamesi mucibince yaptırılacak bir adet ueniz motörünün 5 ni°"n 940 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te Kasımpaşada bulunan deniz Lv. 
satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı <4027 .50> lira olup şartnamesi hu gün iş satışı 

dahilinde ve 134 kuruş bedel mukabilinde mezkur komi,yonda alınabilir. 
3 - 1steklilerin 2490 sayılı kanunun istedii!'i v~saikle b~rlikte adı ge-

çen komisy<ına müracaatları. 31 2 1107. 2HO 

ADRİAT1CA S. A. N. 
Adice vapuru 30-3-940 tar:lıinde 

beklenmekte olup Cenova -e Riviera 
limanlarıııa hareket edecektir. 
Citta di Bar; molörü 28-3-940 tari · 
b;nde gelerek İstanbul Pire 1'apoli, 
Cen~vayı:; hareket edecektir. 

Brind;si motörii 3-4-940 tarihincle 
gelerek ertesi günü •aat 17 de doğru 
Pire Brindis; Zara Fıumr Trivesle 
ve Venedik limanlarına hareket ede
cektir. 

Citta D i Bari motörü 9-4-940 tari • 
hinde gelerek İstanbul Pire, Napoli, 
Cenovııya hareket edecektir. 

Zara motörü 10-4-940 tarihinde 
gelerek ertesi gilnil saat 17 de Piı·e, 
Brindisi Zara F iume Triyeste ve Ve-

cEXPLORER• vap. 24 :rıı:attt-
bek!eniyor. 
•EXCHANGE> vapuru Mart saıılt
rında bekleniyor. 

D. T. R. T. -BUDAPEST 
BUDAPEŞTE İÇİN 
•KASSA> Mot. 23 Martta lJek• 
leniyoı. 

Service Iılaritime Roumain • sıı · 
carest 
Köstence Galas ve Duna liınaıılal' 
için 
cCAVARNA> 
bekleniyor. 

mot. 5 

ATİD NAVİGATİON coJ'dPı\rıt 
nedik limanlarına hareket edecek • HA!FA id 
tir. Beyrut, Haifa, Tel Aviv, Port şıı 

Not -· BUtQn bu vapurlar Trlyes. ve İskenderiye için. t 
1 :~o. 

te vey,ı Cenovada timıılt ve cenubi Atid vapuru 28 Martta bek en.., 
Amerik:ı Iimıınlanna hareket eden *=- . il' 
ltalia anonim aeyr!sefaln şirketinin V apurlann lıim ve tar.iblatl ıı• 
ve Amerika ve Hindistana hareket j landa biç bir taahblld alınnı•S. 
eden LLOYD TRİYESTİNO anonimi TELEFONı 2 7 • 200' 
seyr!sefalr tlrketl vapurlanna teıa-
dllf ederler. 
NEERLANDAİSE ROY ALE KUM · ı 

PANYASI 
Achilles vapuru 10-4-<940 tarihinde 

Olivier oe şürekası 
LiMiTED 

beklenmekte olup Anvers ve Hollanda ' Attiirk cadde.i Reeo binaaı 
limanlarına hareket edecektir. 

VAPUR ACENT ASI 

İ Tel. 2443 • il 
SERVİCE MARİTİ;\fE ROUMA N Lor.dra ve Liverpol hatları if 
Suceava vapuru 31-8-940 tarihinde p· .h • .. .,.pıır 

ıysanın ı tıyacına ırore 

gelerek Malta Mersilya ve Cenova li- larırıı:ı. aefer Y•?acaklardır, 
manlarına hareket edecektir. •••••ıılııııııllm~m-••'"'.,.. 

NOT: 
Ahvali hazır~ dc.:~yıslyle navlntı 

ve hareket tarihlerinin katı olmadı
tmı \"e bunların hiç bir ihbara lüzum 
olmaksızill değişebi!lr olduğunu ve J 

mesu!iyet terettüp etmiyeceğini muh' 
terem yükleyicilerin kayıd ve ;fll?&I 
etmeler! rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için CumtıırL 
7et caddesinde FRA TELLl EPERCO 
yapur acentesine ır.llracaat edilmeal. 

'.,l:ELEFON: 2004 • 2005 

lzmir ahkamı f&haiye sulh hukuk 
mahkemesinden: 

24-12-940 akşamı Gazi bulvarınd 
35 sayılı taksi otomobili içinde ölet 
Osman oğlu Ali Cantilrkiln varis -
!erinin üç ay iç'nde mahkemeye sı. 
fatı kanuniyclerini bildirmeleri ve bu 
mUddet zarfında müracaat edilme -
diği takdirde r,. rükatmın hazineye 
devir olunacağı ve alacaklılariyle 
borçlularının b:r ayda mahkemeye 
müracaatları aksi takdirde sonradan 
müracaatın nazara alınmıyacağı i -
lan olunur. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has-
talıklar mütehassısı 

fzmir Beylersokak No. 81 
Telefon No. 3281 
Hastalarını aabahtaıı itibar'• 

vo gece vakti kabul n aıua1•• 
eder. 

Üç Kimyager 
Valdo!u . 

Diğer bir takım siıı•' 
ilaçları gibi mideyi 1>.0:i 
mıyan çok iyi ve teS!{~
zararsız bir sinir 1 

cıdır. ~ 

Türkiye palamutçu arı 
• 

anonım şirketinden: 
Türkiye Palamutçuları anonim şirketinin senelik adi umuınt W:"" 

darlar toplan.tısı 25 nisan 1940 perşembe günü saat on beşte tzmir tı;:: 
ret ve sanayı_ odası s.alonunda y~pılacağından hissedarların ~plantı ati' 
nünden oıı gün evvelıne kadar şırkete müracaatla toplntıya gırme 1' 
~imaları ilan olunur. 

• Mzakere ruznamesı 
1 - İdare heyeti ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tasdikiyle idare heyetinin ibrası 
3 - Temeltüün sureti tevzii 
4 - Nizamname mucibince müddetleri biten u<i azanın 

r!ıı' yerle 

kendilerinin veyahud başkalarının seçilmesi 
5 - Miirakip intihabı ve tahsisatının belli edilmesi 26 ~ 

, F~?E~H'!!'H~kl'M;:;*·:"";;-i -:a;:;f!=. =:::;:~ 
Makine Tamirhan sı 

işi gününde teslim etmeğı prensip edinen ve bil' 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

' .Kestane pazan demirciler 87 • 89 Telefon: 8991 
1 

inhisarlar Umum müdürlüğünde~.: 
1 K . ctaı• .. - eşıf ve şartnamesi mucibince i<laremizın Pu!athane u p•" 

kını evinde yapılacu" döşeme kapl..ması ve müteferrik ikmal işler J<B 
~arf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli İ5663,25 lira. muvakkat teminatı 1174.74 Jirsd::.~ıtl 
III - Eksiltm~ 9 IV '940 ~alı günü saat 15 de i•tanhıı ıla I{ııb 

levazım ve mübayaı.t 5ub sindeki alım komfrJonunda yapıJacaktır:r .~~ 
IV - f;ıartnaı.ıeler her !?Ün levazın •ubesi veznesinden ve !zJTl~ı/r. 

kara, Tralızon baş müdürlüklerinden 4~ ~uruş mukabilinde aıınsbt i <I' 

V - lllüıı:ıkasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kBJIO~ir'1 

saikle yüzde yedi buçuk güvenme parası nıa:<buzu veva banka te ,1rJ' 
mektubunu ihtiva edecek kepalı zarfları ile şartnam~sinin F fık_r~arl~~ 
yazılı ve•aiki mi!nakasa tıırihind n 8 g;;n e veli ne kadar umuın JTIO_. ~ 4' 
in;:aat şub<>si~e vermeleri ve fenni ehliyet YesikD •ı almaları ihale ~1JiJI' 
eksiltme saatırdan h"ı sa~t ev\'el mezkur \'eRaiki makbuz ınul<9 

yukoirı.d:ı adı g~~Ln kırıni. ;'un bıı)?k~nlığına vermleri !azırndır. ~ıf 
2G 2S ~U 1 1oQS ,_ 


