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HAM.Dl NOZHET ÇANÇ,._R_ 
ABONE { ,ALTI AYI.IGI 800 Kuruı 

MRTLARI ( SENEIJGI 1400 Kurut 
.. Yabaneı meııı,_leketler !cin ;,1 liradır. 

IDAllll:HANE.: I~ ıokıık. IZMlR 
ll'lf. 2'i'76 Ti~. (ANADOW. lZMlR) P. K. 405 

ANADOLU ) M:atbaamıda basılm!ftır. 

r----....-~~-:--~~-"'\ 
Rehiiilevoel: 23 .. . -,-n. . . EVK.At 

No. 8162 !. n ! . n. 

Ç Sabah: 5,00 Akşam:1 9,0 
arş~mba Ôkle :12,11 Yatsı :20,47 

MAYIS flcindi:l6,02 Jın.;ak: 3,16 
1940 Niialuuı ber yerel. li kuruştur 

Gtlnll «"Çmi~ nu•h•lar 25 km ·~hır 
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(PtADYO] 
BUGONK'.0 PROGRAM 

12,30 program, ve memleket ~aat aya
rı, 121:.!5 ajnıı~ ve meteoroloji haberle-

elı•. m Yunanistana sat I'~ !2,50 m{i~ik.: ~ruhı::~if şarkılar Pi. 
1.,,.,o, 14,00 muzık: Kuçük orkestra 

t """ b.., """d ( ef: ı •ecip A~kın}, 18,00 program • . t ıgımız ug ay \·e menılı::ket saat ayarı. 18.05 müzik: 

~Baş tı.ı.rafı 1 inci sc.Mfede- !da sonclajlnra devnm edilmiştir. cı aye l•'ıısıl heyeti, 13,55 mazik: Okovıın • 
m: :r: . P trol aranın i~lerinde çalıştırılıın 1 4 bin ton İzmirden 1fahmııd Karındaş. 19,JO me~leket 

or 
Uu mıntak.ıcl.:ı petrol aı,:::ıştırmaları Amerikalı miltehassıs Graig de, Türk • c;:ıut as•arı, njans ve meteoroloji hıı -

1~ s:ne inu:.ntıeri. <levam .etınektetltr.imi.ıhendi ıeriuin kımanuni kubul ue Bir c: hit, eski i + ades,·nı· inkar ettr.·· gönderilecek berı~ri, ı.9.so konu ma (dış politika 
1..u J n v Sı d \ ht) dlerır.<len başlı-ıbu nmıtalrnda mühim mjkhırila petrol X J 1 

Toprak mahsulleri ofisi umum mil- hAdı elerı) 19,45 müzik: Çalanlar: 

~ ~ru. ırn Jaıda,.) r > r sondajlarıLultınnbileceğini s5ylemi Ur. g~ inden hakkında takibatyapzlzgOT dllrliiğü, bir nlaşma ile Yunanistaııa!1''nsıl snz ~yeti., Okuyanlar: :\Iostafn 
pılrr.ıstır. Bu H da 12~7 metreye İ:ste bu faaliye t neticesinde 1442 40 bin ton buğday satmıştır. Bunun 1Çağlar, Safıye 1 okay. 20,15 konuşma 

~dar iı .:ı d.iği h .. ld ı.! P role tesadüf e- metf.eye inflfnce BeşMde petrol fışkır-! Tepecikte Tenekeli nı!lhalledc ta- şıyaka.rn geçtim ve soldn kamr. ile mühim kısmı peşin pnra iledir. 14000 2~,30 tt:ınsfl: Per Cünt, 21,30 nıüzik: 
t • mernıştır. f 

1 

• • • mıştır. Petrol, mazot şeklinde, koyu 
1 
n~nmış bazı kadınların devam ettiği sustnlı çnkıyı denize nttırn. tonu lzmirı.len sevkedilecektir. Üç Yu- Rıyasetıcumhur bandosu (Şef: İhsan 

Huı dun sonra "nda ma.nnelerı Sı- ı·enkte k . kt d T· f' , d'I. bır evde Ömer oğlu Şerifi bıPakla ya- Mahkeme reisi, bu ifadesini "'ahi- uaıı vapur, lıuKdayları almak için li - Künçer) · 22, 15 memleket at ayarı. :ı· · ı · d 
1

1 
1 

f • . . . a ma a ır. .ıs ı) e e ı mce, :ı ~ • < cı\arın a ~e m :s ko) il rakmıne . . . ralıyarak öldürmekle suçlu Orhan de hatırlatmış, maııımızda beklemektedir. Buğdayla. J~n .haberleri, 2iraat. e ham - tııhvi -
aklolunmus, buradn yilz metreden iti- ~u ~dam~r~7 1.~a~. pe~o~le~ıı~ın aynı olk- Riza, ~Iehmed Ali, Bahri, Ahmed _ Doğruvu ~öyle gizleme. Yalan rm miitebakisi, diğer limanlarımızdan lat, kumbiyo - nukut lıor:-;ası (fiat). 

""u " " yel'e şahidliğin cezası buyllktür. sev· ve 1 raç e ı ece ·tır. __ ,, : ' ' a · , ... • baren ""trol dnınarları emareleri gö- ugu gonı muş ur. e ro umarı ço 1 Ya'""ık ,.e ITı'lı111'ııı'ıı muha]{em"leı·ı'ııc . , k 'h d'I k . ?•) % müzik. C·lzb ı1<l (1) 23 ?5 

rü!müştür. ~enbrin~ir.l :et~khikal~1~ .ik~aliııi dmütea- dün şehrimiz ağırceza ınahkemesjn- Demiştir. ŞükrU, inkarda ısrar et- * 23,30 ynrmkı proırrrun ve kapam~. 
Bunun üzerine bu mıntakaya fazla ıp pe ro ıs 1 sa ı ıçın ıcap e en te- de devam edı'lıniştı"r. Bu celı::ecle \!1 a- · · BUGu•• N BAH R ~ mıştır. Şükrü, Kiızım adında bir şa- A 

hernmiyet verilmiş ve bu mıntakada sisler vücude getirilecektir. Petrol kanın şahidlerinden Osman oğlu Şük hidle de müvacehe edilmişti. Tahki-
Tlırkiyenin ihtiyacından başka geniş mıntakası tren yoluna yakındır. Ara- ril dinlenmi~tir Şükrii bir suçtan do kat k d b .. h ' · B AYRAMJDJR 'k ~ . . . · , . , . d , ~ .. ~ · ' evra ın a u muvace eye oaır 
mı yrıs.a ıhıaca da yetecek zengın pet- zı rnzı.}eh e boıularla akıtmaga mu- layı İzmir hapi hnne inde buıı1nmak maı::ı t d o ı d k . . . • uma var ı. n ar a o unmuş, 
rol bulttnabilıeeeğı anlaşılmıştır. Müte- saıddır. tadır. jandarma nt!za1-etinde mnhkc- ~nıhu · k" t · B :ıkıben mezkQr havalinin Kerbent, Ru- Kuyudan petrol çekilmesine de ... ·am meye getirilmiş ve ... -emin ettiri;dik - .... B, genKe A ın ar be mkış,f'l:- .. v-_ ugfin 1 .M.a)'lS bah~r b~yramıdıı:_ .. ., . .. ,, · - en azıma ıça ı an ~os - .n.unuu mucıbınce resmı daıre ve mu-
baı.raıl ve Ramal ile Bcşırı civarların- edilmektedir. ten sonra: term d' .. e ım. esseselerle mektepler bugun kapalıdır. 

- Ben hfidisenin nasıl olduğunu Demiştir. Bunun üzerine iddia ma- Halk, kırlara çıkarak eğlenecektir. 

Bir ana görmedim, hiçbir malilmabm yuk - kamını işgal eden miiddeiumumt mu *-----
a yy are tur. avini B. Rüşdü U"kent, sahid Şükrü HALKEVI.NDE 

' 

OZOM: 
196 Albayrak ti. 
11 O t. T. Talat 

32 Ş. Bencu. 
25 M. Beşikçi 
18 . Klark M. 

.381 Yavrusunu öldürmüş Eskişehirde kaldı Demiştir. Bunun üzerine sorgu ha hakkında yalan yere şahidlik "uçun-

ö II 
kimliğinde alınan ifade~i okunmuş- dan kanuııi takibatta bulunacagwın1 

Kar~ıyakanm rnek köyünde Ab. ava muhalefetinden dolayı An- · Kız Lisesi müsameresi 553324 1,2 
dülkadir sokağında Hakkı kızı Fnt- kara - İzmir seferini yapacak devlet tur. Şahid Şükrü bu ifadesind~ şun· söyliyerek ifadelerinin suretlerini 

h 
ları söylüyordu: mahkemeden ı'stemiş, mahkeme he- Karllıynka Kız Lisesi, dün akşam 55370_ 

manın bir "OCUk doğurduguw ve hunu ava yolları tnv~·aresi dün lzmi .. e ka ~ 1 2 'J' .; " B b .. d' ' 1 . H Ik . d bilt" h'f !" v ' 
gayri m~ru bir şekilde elde ettiğin- dar gelememiş, Eskişehir tayyare - en o gece a ıse yerinde bu- yeti milznkerede bulunmuş ve hu i - zmır a evın e un mu ı ın a u- No. 
den çocuğu boğarak öldürdüğü adli- meydanına inmeğe mecbur olmuş _ lundum. Mehrned Ali bir kama ile, fade!erin, müddeiumumiliğe verilme- kasını uyandıran muvaffak bir müsa- 7 9 25 
yeye ihbar edilmfştir. Çocuğun, köy tur. Orhan Riza dn sustalı bir çakı ilt- şe. sini kararlaştırmıştır. :Mahkemece nıere vermiş ve müsamereye iştirake- 8 11 25 
mezarlığına gömüldüğü nnlaşı!dı _ * rifi öldllrdiller, cinayet aleti olan bı- diğer şahid Veli oğlu Kfizımın aran- den talebe hararetle alkışlanmıştır. 9 13 

çaklarmı da bıma verdiler. Ben sa - masına ve Şükrü ile müvacehesinc Müsnmere istiklfil marşı ile baala -
ğından dün müddeiumumi muavini M .. h d" kt b" '$ 10 15 75 B. ROşdU Uskent giderek mezarı aç_ U en IS me e 1 baha knrsı şafak sökerken Karşıya- karar verilmiş, muhakeme, başka bir mış, bunu( Zoraki tabip) komedisi ile ll 1~ 
tırmış, çocuğun cesedini çıkartmış_ talebesi kaya hareket eden ilk vapurla Kar- güne bırakılmıştır. müzik, millt oyunlar, Leyla ile Mec - 1 N C 1 R: 

tır. Çocugw un doü-duktan sonram! o' - İstanbul viiksek mü he d' l· t b' oo- nundnn parçıılar, şiirler, masal ve Ne- 221 Şerı'f Remzı· 
0 • n ıs me . e ı z } } • d · de · · l ç· d .. dürüldüğü, yok a ölü mü doğduğu su şubesi talebeİcrinden bir grubun J ava t ame e na- 1 . E af K ır:n n Şlll' er. 

1
.n ım~ı, .tegannı ve- sa Alyoti bi. 

anlaşılmak üzere otopsi yapılması yakında tzmire gelerek Garbi Ana- ŞÇI Ve S U• saır parçalar takıp etmıştır. 
ı .. .. ? * muvafık görülmüştür. doluda tetkikler yapacakları ve ,:,;u- Si o m Ş J b• TJ • "' • 254 

--==n ıama işlerini görecekleri haber alın- .l • rurn arı ıriıgı Maarif Cemiyeti 201so4 

Zahire ihracatçıları mıştır. ,,... hk ·k 

Yekun. 
Eski yekun. 

U. ye.kün. 

1? 9• .. -O 

9 
10 60 
11 50 
11 25 

6 
s 75 

lzmir zahire ihracat komitesi azası, 
---* .ı a ı atta ne netice Yenı· bı·r talı"matname Umumi heyeti toplanıyor 201s5s 

~-----·*~----

lü 
11 50 
10 50 
11 50 
13 

7 
8 11 

dün toprak mahsulleri ofisi binasında Bir firari aranıyor alzndz k b 1 d"ld" Maarif cemiyeti umumi heyeti, 3 
ı a u e ı ı . u ..... 1 d t 

bir toplantı ynpnrak izmirde teşkil e- 28 nisanda Bursanın İnegöl h~ni;;- zmire bağlı Değirmendere nahi- 1 . 1 b. rw• d. ma.}ıs cuma g nu oııe en sonra saa · 
vesinde bir kamvon kazası vuku bul. şçı ve e~nnf kurur_n 1~ı, . ır ıgı 1ı - 18 de halkevincle toplanacaktır. Sayın Para Borsası 

dilecek zahire ihracatçılar birliği ni - hanes:nin dıvarlarmı delen mütead- · . . . · vnnı, evvclkı nkşnrn bır ık bınnsı sa o- ti , 1..,. :· kfi tt h lk . . 
zamnarnesi Ozerinde müzakerede bu - did hırsızlık !uçlarından iki sene., muş, lıır kışı ölmü.JU. Tahkikata gö - nunda toplanmış saat 22 r.e kadar muh ~l? e~ m. mez r sna e a evını teş- Serbest kurları 
lunmuşlardır. Nizamnameye son şekil 11 ay hapse mahkOm Abaza Malı - re, Kavnlah B. Hüseyinin çiftliğine telif nwvzular Uzerinde müzakerede rıflerı nen olunur. Sterlin 
verilmiştir. n;ud Çavu~ oğlu 30 ynşındn Hti ~nıi ~a.myon.~a tütlin' !ides~ nakledilmekte bulunmuştur. Birliğin 939 senesi plan * . Dolar ----·* "\: avuzun aranma 1 için Adliye Vekfi- '.dı. Ş~for 1~rnhım oglu Silleymanın çosu tasdik edildikten sonra birliğe Toptancı Manıf aturacıla- ~lgn 
ıncı·r ve u··zu·· m satışları !etinden alukadarlarn bir tnmirh ·gel ıdaresındekı kamyon, volda arıza ,ı h'I ,.,3 f . . · ı· . b t t"l k } C< B - .. . ~ un 1 ,), esna ve iŞÇi cemıye ının u - rın a ı arar arı 11

• • 

miştir. gostermış, kamyondaki ameleler ine- .. .. . . . . , 

ı"yı· gı"dı"yor k l. . . 1 . . . gunku çnlışıntı duıumları hakkını.la ıh. Toptancı manifaturacılar her <;;e F. F. 
----==ll= re ma nnenın ış emesı ıçrn arabayı . . 1 • • 1 k h ·l · w • ' • • - p · 

l 
't . 1 a· O d k' . l tı) aç aıa u)gun o ura azıı un an ta- ne oldugu gıbi bu ~ene de lıun·üııden ezetas 

Son hafta içinde üzüm piynsasında • lf 1 J ı mış er .r. sıru a mu. ıne ış eme - li t d·ı~ ld k ~ "' F"l · ncıra l yoLunua -, ı , 
1 

f" d . ma name ma ~ nıac e o unmuş ve itibaren vnz mesnisi usullinü tatbike orın 
bir kıpırdama görülmilştür. Evvelce, G" 1 1 t . lt Aw ge vaş anıış şo ur e · . uze ya ı - ncıra ı ve gamemnun 'T . ·' ? • kabul edilmiştir. knrar vcrmişlerı.lir. Müesseseler bu. F'. S. 

624 
145,73 
S,9810 

35.73 

l ,2665 
2,9993 

2,85 

520 
147,26 
4,0675 

33.98 

1.2930 
a.os.ıı 

günde 300-400 çuval azam satılırken tu 'st'k 1 • t h . k 1 - amam mı· p t l' t a "' · ,.·ıe ı k ' K S rı 1 yo u ınşaa ı azırana ne ar D' 
1 1 

k' 
1 

• • ,u a ım:ı rı nlo;;:, ış-:.ı re yapı aca · na illiveten cumartesi günü de öğle - · · 
bu rakam son günlerde :ısgart 1000 çu- 'k 1 d·ı ekt" s·ı · d. k' 1 . ıye ar rnc e ı ame e\e soımu<;;. a- hhi . t' .. d k'll · · ı ma e ı ec ır . • ı ın ır mc ıne crı 

1 1 
k 

11
. '. 

1 
d' Rı ve ıç ımaı yar ım şe 1 erını, es- den sonra tııtil "a,,mu;;.ı muvafık gör *---

vnla fırlnmışbr. 7, 8 v~ 9 numaralnr . , _ ' me e er, ·amyona ınmış er n-. Ame A . • J " ~ 
f

. ti . d 'k 
1
. bugünlerde çahştırılmaga bacılanacak- 1 d b. . . nafın me~Iekı ıhtlyaçlarının koluyca milşlel'se de iki mCle~ ese buna itiı·az ZAB/'T' ADA 

ıa erın e onar para vü se ış olmuş- B . e er en ırı · t · t ı .. t kt 1· n .1. .rt t 1 . t 
1 

d · d tır. u sebeple araba vec;nı r v..ı-:ıtalar. T ernın ~rz arım gos erme etıır. uu etmislcrdir. Bunun sebelıini anlıya - ======== 
ur. ncır sa ış nrm a a durgunluk arka tarafta 400 lira sarfivle vücude n· amknbm 

1
• k d meyanda esnaf cemiyetleri tnlimatnn- mad;k Mü terelrnn h·ıreket edilecc K k 

JZalmıştır. . · ıyere · agırmış. ·amyon a ha- . .. . . · • ' - ız açırma: 
getırilen bahçe yolundan geçeceklerdir . . k t t . f k t d k . mesmc gore murakabe vazıfesı gene es ğine göre, her hangi bir znrar mev- B • d ·d . 'fu!· re e e mış, a a o sıra a ann o - k' . .b. t k t' t l'dü lü,.·tı n~ın ıı a Çıplak kövilnde ı• * nun "ol tardına asılmıs hnlde dt~ran ısı gı 1 m.ın [' a ıcare m 1 r l!> zuubahis olamıyacağı da tabiidir. ltafa .oğlu Mehmed Otns. Ulndı kÖ •• 

, 

Parti mii +eti işimiz · M l k" k . . . · . tarafındnn ıfa olunncaktır. 1~ ·k· ü ı·· 1 k-1 ... • J1 es e ı UrS amele Dert ı zlılı Osman oglu Hasan, •U 1 ı rn esse e < ıger ~ıes e uaş · ıyünden Çıplak köyllne gelmekte o 
Parti müfettişimiz 1 tanbul mebu u .. vere düscrek kamyonun tekerleği al .. * larıı~a uya~l.ar ~ topl~luguıı .. karnrı lan Ali Çavuş kızı ı o yaşında .A.Y!':e 

B. Gnlip Bahtiyar Göker dün Manisa- Ilugu~ bahar bny.ramı olmak mü.- tındn kalmış. ağır yaralanarak dört Esrarcılıkla maznun gar- tathık k_ abılı.yetıni h.aı.z olabılıı.·. nu - TenJivi zorla ka,.ırmağa tesebbOS et· 
ya gitmiştir. nasebetıyle Halkevmde eczacı, d ış 1 .; -:. • 
PALA)IUT VE tabibi ve ebeler için açılmış bulunan aat sonra ölmüştür. Müddeiumumi- diyanın muhakemesi n.un esırgenı memes,,nı temennı ede - mi,, kızın feryadı Ozcrine kaçmıştır· 
HULASASI ARANIYOR 

mesleki kurs da tntil edilmiştir. likçe vakanm şnhidlerinin dinlt!nme- . d ..... 1 rız. Suçlu tutulmuştur . 
..A., sine dün de devam edilmiştir. ŞRhirl- Çivicıler çarşısın a ~a omonun Rüşvet teklifi 

-----x c'l.ükkfınma l.ımıktığı bir miktar es - Ne vicdan•ızlık: 
Kahireden bir firma izmird"n mil

him miktarda palamut, Filistinde Te
Javivde bir firma da palamut hulasası 
satın almak istediğini ticnret odasına 
bildirmi~lerdir. 

Tenı·s kulu""bu·· !er, vakadn şoförün suçu olmadığını k ıı-10 .. söylemektedirler. rarı alırken y~knlmıaıı ve esrar sa- Ç~nıcııin l:zunkuyu nahiyesinde Bornovada birinci Yaka so ·ao. l 
tışı yapmak suçundan asliyeceza bir vaka olmuştur. Birgi köyünde otu- da Süleyman oğlu Mehmed penıı:c .. 

Haber aldığımıza göre tenis kulü
bünün bugiin yapılacak olan ki!şad 
resmi, nyın 11 inci cumartesi gilnüne 
tehir edilmiştir. 

* mahke'mesine verilen ha r>ishane gar- ran Homanya göçmenlerinden İsmail ve kansı i~e gittikleri sırada evde.1'll 
Mekteplere bir tamim diya11larından B. Ali Rizanın muha- Eren. ailevi bir meseleden dolavı ka- lan dokuz vaşındaki kızı JiaJııııe, 
l\Hifredat programında gösterilen kemesine dün d~ devam edilmi lir. yınpederi Veysel Akerenin kar~kolda nyni aileye ~arabeti olan Mustı ~jl~ 

yazılara göre hesap dersinde öğretilen Bazı şnhidler dinlenmiş, mahkeme , tazyik edilmesi ve şikayetin üinlenme- Hüsevin Develinin taarruzuna uıril 
4, 5 ve 9 rakamlarının yazılış tarzla- vaki talep iize.rine suçlunun muha - mesi için Uzunkuyu jandarma karakol ;ımştı;. Hüseyin, kızcnğızı para ~:: 
rımn son gelen tamime göre öğreti! - kemesinin gayri mevkuf olarak gö - komutanı Mustafa Yeşiltaş onbaşıya diyle berbad etmek istemiştir. Şi1' 

____ * ___ _ 
Maarif meclisi ---*-----

Maarif inzibat meclisi diln toplan -
mış, bazı muallimler hnkkındaki evra Yerlere tüküren 9 kişi belediye za- mesi, eski usuliin bırakılması mektep- rülrnesini kabul etmiş ve B. Ali Ri - rüşvet teklif etmiş, hakkında tutulan yet üzerine suçlu zabıtaca tutulf'luŞ' 

bıtasınca cezalnndırılmıştır. lere tamim olunmuştur. zayı dün serbest bırakmıştır. zabıt varakasiyle adliyeye verilmiştir. tur. ....-

Yerlere tü cürenler 

kı karara bnğlo.mıştır. 

o • • • K k b'lhas•B> 

lsLA
""' M Tr A /Hl- - Kureyşler, Hazret Osmanı öl - mevcud iman ve kuvvetj tamamen tı. · arşı arşıya oturmuşlardı. Ar - sadln geldik ... Fakat siz de ı .Be>·· 

Jll1'•••mml:I" rl. -••••"ı.. dürmüşler. kökleştirrnişti. tık müzakerat başlamıştı. Katiplik bu seneye mahsus olmak üzere . iı· 

1 H 
lJu rivayet, ehli islim üzerinde a - Ölüme kadar gidilecek, fakat ku- vazüesini Hazret Ali ifa ediyordu: tullahı ziyaretten vazgeçec.eksın 

Z. Muhammet d nide infilak eden bir bomba tesirini reygilere mutlaka layik oldukları Süheylin ilk teklifi şu oldu: 
· yaptı, bir hiddet uyandırdı. Bu hare- darbe indirilecekti. - Biz sulhe taraftarız ve o mak-

Yazan: M. AYHAN ,.-•-•••llI ketle mutlaka daha şiddetle ce\·ap Kurcyşiler bu haberi aldıkları va-
verilmek ldzımdı. Bunda intikamın kit; bunun ifadesinden ve deheetin-

-l deceğim. nlınmnsı bir izzeti nefis meselesi ol- den korkmuşlnr ve bu korkuyu gizle 

Fakat Resulü Ekrem de kendileri- Bu cevap Kureyşileri sinirlendir- muştu. memişlerdi. 
ne: mlşti. Resulü Ekrem de teessür içinde i - Tı\m bu sırada bir haber daha gel-

- Arkadaşlar -dedi- zaµnetmiyo- - O ne demek?. Böyle şey olur- di. di. 
rum ki Osman; ynlnız olarak Bey- mu?. Hapis <ıdin şu herifi ı Biiyilkçe bir ağacın gölgeliğinde - Yalandır. Hazret Osman ölc!il -
tolla.hı ziyaret etsin. Hnzret Osman Hazret O man, ne olduğunun far- oturuyorlardı. Resulü Ekrem ayağa rülmemiştir. 
bu siyaret ve tavafı mutlaka bizim- kına varmadan yakalanmış ve hapis kalktı; Ehli İsUim; bu haber iizerine sevin 
le y par.. edilmişti. Akrabasının himayesi al - - Arkadaşlar!.. .. Bir harp vukuu di. Fakat Kureyş murahhası hali 

Filhakika Hazret Osman: Kurey- tında bulunduğu için ölüm tehlikesi- takdirinde öliimden göz kırpmıyaca- gelmemişfi. Bir gün sonra Hudeybi -
şilere teklifatl yaptıktan sonra avdet ni atlatmıştı. ğız Ye son dakikaya kadar büyük ela- yeye doğru deve iistünde bir şahıs ge 
ediyordu. Resulü Ekrem ve ehli islam, vamızı müdafaa edeceğinize .söz ve- Iiyordu. işte bu şahı ; Kureyşilerin 

Kureyşilerden bnzılan; - Hazret Osman gelecek, riyor musunuz? murahhası şair Süheyl ibni Amr idi. 
- Ya Osman ..dediler- buraya ka- - Hazret Osman dönmek üze.re- Candan, gürültülü ve kuvvetli bir Kureyşiler; Biattan • rnütevellid 

dar geldiğine gör Beytullahı ziynret dir. es tufanı yQkseldi korku ile şimdi anlaşmıya yanaşmış 
ve tavaf edebilirsin!. Diye bekliyorlardı. Fakat Hazret - EYet Ya ResululJah ! bulunuyorlardı. 

Hazret O man, kabul etmedi: Osman, bir tUrlü avdet etmiyordu. Ehli 1sldm: Mekkeye az öte me - Silheylin yanında bir kaç arkadn-
- Ben orayı ancak peygamberim Merak artmış, telaş başlamıştı. Tam snfede Peygamberine Biat etmiş ve şı da ,·ardı ... Reaulil Ekrem. kurey -

Vı d.i:ııd l nmla birlikte 2iyaret e- bu ırad , bir r ivay t dale-ası esti; (R!dvan Biatı) denilen bu biRt şin munı.haslarını nezaketle kai.ıul et 

Avukat Hayati Boratavın vefatı 
yazılan mersiye 

Yanardı gözlerinde zevkü ıadi. 
Akardı çehretinden feyıti zati; 
Müaellemdi anın a&mü •ebati 
Yazık topraklara ıirdi Hayati. 

' 
Bu aiifli yerde var sanma aaadet, 
Yakar bir handeyi bin bir Celi~ketı 
Kim u;mit ~ermedi camı •elamet? 
Kime olmuş naaip bulmak necatı? 

• 

Dei!er nti rağbete bu ö.mrü kütah? 
Olan kim cilvei tekvin,. aıih 7 
Göçilp r.itmEktcyir. bir, bir lti eyvah: • • 
Mukadder ht·rkete görmek memııti .. 

A•lJ n; Ozan. --~~.ı:ı'"' 
, \ ,"!' 
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I( TEBLİGLER l Acaba Kimden 
f(or kuyorlar? 
- Baıtarafı t inci aahifede -

P:ırsi, 30 (Radyo) - Fr:ınıııı ka

Al 
t:ırgahının sabah resmi tebliği: 

Acaba n:çin ve kimden korkuyor? l "' Yi l •• m t V 
Garp cephesinde kayda şayan hiç 

de~~::p:;~o=kg~':r~::.e ~::~:~ an avvare erı, ugos a ya uze- bir şey olmamıştır. 
B J J Paris, 30 (Radyo) - Fra= ka· u toprak parçasının 9imalinde Al-
llıanlar, cenubunda ltalyanlar mer • • d k k b l d l rargahının akşam resmi tebliği: 
k \J Garp cephesinde ileri karakollar fa,. 

.:e~k7n::::.r. ta;:·:~· ~~:':~~~:: rı n e s ı . Sl u c, maga aş a l ar a!iyette bulunmuştur. Düşmandan \ıa. 
• zı esirler alınmıştır. 

ra.guıen bu üç dört milyonluk nüfus 
d ·· Almanların iki müfreze taarruzu 
'>nyanın bütün milletlerine nümune B • [ •• A V l • h d / 

\e§kil edecek kadar güzel geçinir V<! azı şayıa ara gore, vusturyanın J. ugos avga ı[e olan u ut a- piiskürtilJmüştür. 
h · Norveç ~phesinde Pazar günü Bro-
ır tek memleket tetkil ederler. Bi- A k h h d / 1 / f f "f f v / genstaldda düşman kuvvetleri, tanklar r~z da maoal halinde istiklal tarihine rın ~ a rnan ar as er a Şl e mege aş a l ar l r - • •'" a alçaktan uçan tayyarelerin himaye-

e &anevi kahraman cGiyoın Telıt İn 
karı t. r d be . d" h Belgrad, 30 (Radyo) - Yugoslav- man makamları, pilotların uçuş talim- !eri de Yugoslavyaya akına başlamış- etmişlerdir. Bu hadi.;elerden n nlaşılı- si altında şiddetli hücumlar yapmıştır. 
t"' 1' ıgı g ın en rı unyanın erk ya arazisi ve hududları üzerinde uça- !eri yaparken yollarını şaşırmış olduk-jlardı. yor ki, Almanlar, Yugoslavlara karşı Bu hilcumları tardeden kuvvetlerimiz, 
'>r Ü ihtiliflanndan uzak anca d 

kendi •
1 

• d k d' . 'kl·r cak ecnebi tayyarelerine ateş a~ılacağı !arı cevabını vermişlerdir. Resmi ma- Bunlardan tutulan 280 kişi, nazi sinir harbine devam etmektedirler. , üşmanın orta cesamette iki tankını 
ın a emın e ve "n 1 ıstı a ıbne hakkındaki hükumet kararı, Almaıiya kam sahibi bir zat, son kararlar hak- gençlik teşkililtına dahil bulundukları- Macaristanla Yugoslavyı. arasında- .tahrip etmiştir. 

eclup bir halde yatamış olan u 
"'•ınlek d b .. h k ve Macaristanla diğer devletlere bildi- kında beyanatta bulunarak Hollanda, nı itiraf etmişlerdir. Bu hareket, bütün ki mUnasebata gelince bu münasebat 1 Düşmanın diğer cenahlardaki bü-
hetıni t•et G: ~gun u~u~~n: .;y- rilmiştir . İsveç ve Belçikada olduğu gibi Yugos- bitaraf memleketlerde ehemmiyetli te- •amimidir. Halta iki memleket ara- tün taarruzları mühim zayiatla püs-
'•nda' ırk .. uze fve çka~·ııı '. daıı a - Son yedi hafta zarfında Alman tay- lavyada da alınan kararın pek tabii sirler husule getirmiştir. Diğer bita- sındaki yakınlaşmaya ait ortada delil- kürtülmüştür. 

' &a .uı ve u acı go erın e ar- 1 · · Y 1 ·· • d ·· · d ld • ·· l · t" fi "b" B Ik 1 k tl · d 1 d d " P t L"" "d K t t 1 · d h · t:k d" h f d 
1 

k yare erının ugos.&vya uzerm e mu- ve yerı!l e o ugunu soy emış ır. ra ar gı ı a an meme e erı e e- er e var ır. macar eş er uı ga- ı aa ımız; gece eyın, a a emın 
'>nyanın er tara ın an geme · k tte t ki ·· "! ·· " T · t · n-ı el h b" 1 t d'-" l 1 1 d H tt A · 1 k"l · t" ı. ol . d b'l .... 

1 
errer sure uç u arı goru muştur. aymıs gaze eoı, °" grn mu a ı- •ası e uır o?r a mış ar ır. a a • zetesi, ~nup şarkide sıkı işbirliğini e- yer ere çe ı mış ır. 

llıiiv an t0urıadtlerd en .e1 ~ehr 
1 ekıgorlu - Hatta daha geçen gün ;;ekiz Alman rinden aldığı haberlere atfen şunları 1 vusturyanın Yugoslavya hududundaki hemmi\·etıe ka•·detmektedir. 1 Düşmanın Dombah ve Morlada yap. 

,or. ra a a •• • f& rtı arı, t · f'l h J" d 1 l · d Al k · · · 0 t • t hil ! b il d d ha- h 
1 

ki s· 
1 

k ayyaresı, ı o a ın e uçuş yapmı~tır. vazıvor: ;eya et erm ., · man u\·vetlerının ta- T .. . d .. f . . 1 . . ııcı ayyare cum arı ug n e e -
-,. a>:ır ı arı var.. ıper er azı- B 1 . y 1 1 · - • . K h h "d .•. h kk d . 1 un:ı uzerın e senuse aın ış erını t . t• 

lıyor d _
1 

d 
1 

k' • • un ar ekserıya ııgos a\'yanın aman Belgratl hükumetı, open ag ve aşşu ettıgı a · · ın a bazı şayıa ar . : 1\•am e mış ır. 
Yo ' •• ag ~r, .~re er tah • •m .edılı • ekalliyetin in bulunduğu Mariburg il- Oslonun işgalinden ders almış ve bu 1 çıkmıştır. Fakat o hayaliden bir kaç tanzım hususunda bır anlaşma y:ıpıl-j N:ım•us ve Narvikte vaziyet değİi· 

r, gCillerın mudafaa ••kıllerı ha • . · · 1 ı ti ı h · · hu.susuııd k' m a· d b · b' ·ı· · t• ' ~'>lan ...... .,.. . zerınde uçmuştuı·. kararları vermıştır. Aman nıvve er, seyya , şuyunı kayd bır taha~~ild ve ması a ı es ı e u ış .ı ı- memış ır. 

l.a • •;or .. 8~ kuçucuk lavıçre aca· Bu hususta yapılan teşebbUse Al· oralarını istüiı ederken Alman turist- Alman kuYveti görmediklerini beyan ği için bir muvaffakıyet teşkil eder. ----*----
nıçın ve kımden korkuyor? 

Biraz daha cenuba ve ıarka doğru Türkişe Post 
~:~~::. .. ~~::~!::~: =~=n~~g~!: Otomobil saltanatı Italyanın siyaseti . Tekrar çıkıyor 
• vyayı bulacakoınız! Milli hirlicini 1•t:ınbul, 30 (Telefonla) - Hilkl\. 
~~8 '<'ten vücuda getird:ği günden· 
~'ti llYni birliği içtimai ve idAri sa • 

•
1 da da tahakkuk ettirmek endite • 

~''>den ha,ka bir,ey dütünmemiş o • 
~•tı hu küçük Balkan memleketi 
I"• •Ukiinet;ni, huzurunu kayl,etmi9-
·r. Bir taraftan harıl harıl harbe ha

>.~rl~n.ıy.,r, hududlarının em"İyeti İ· 
''tı ıreceü gündüzlü bir korku İçinde 
t•••Yor, turist namı altında memle • 
, ~tin dört bir tarafına dolmu• ta -
·~ncalı, bombalı ecnebileri ayıklıya-

'•k hududlannın haricine atmıya 
ç•'ısı~ d'• f . · · ,,or, ıger tara tan gene aynı 
~~dişe ile dıtarıdan kendioine müza-
't'etler, dostluklar teminine uğra -

!'.10r, o kadar ki yirmi senedenberi 
;:••i mevcudiyetini bile tanımak • 
il n istinkaf etmi9 olduğu Sovyet 
~hya hile heyetler gönderiyor ... 

t h" küçük Balkan memleketi a • 
~'i a niçin ve kimden korkuyor? 

il llgoslavyanın yanıbatınc!ıı. bir de 
~.""'-nya vardır. Genit bir petrol ha
llıe1• liic ıne, bol bir hububat stokuna ma· 

~., olan bu küçük memlekette de hu. 
,,/ Yok. Ordusunun yarısı oeferber 
~ ılııu, gibidir. Tarlalarda çalı,acak 
••de ~ 1 • • b" "k b • k hu .erıç ennın uyu ır ıamı 

la dııd hoylannda müdafaa iatihkim-

Bu•• yu•• k 1 k Q • • . . . . " . metçe kapatılmış olan Almanca Tiir millet mec isinin dün Ü ino Alfıyerının Berlın sefırlıgıne kişe Post gazetesi, hükumetin mÜH• 
adesivlp \'3rtndıın itibaren tekrıır 

içtimaında münalcaşalar oldu tayini dikkate şayan görülüyor çıkm~ğa baş ' ıyacaktır. 
Ank:ıra, 30 (Telefonla) - Reomi nihayet verilmesi lüzumundan bah- Paris, 30 (Radyo) - Dino Alfiye- sebep de yoktur. Fakat kanlı zip -' " * • • 

dairelerde kullanılan otomobillerin il- •etmiştir. Bunun üzerine, mazbata. riııin Berline sefir tayin edilmesi [ize- fetlerinden kendisine bir kırpıntı Al atı zır aıye 
z:ıltılmaRı h:ıkkındaki proje, Büı ük nın tekrar encümene iade•i için :.\Ia- riııe Fran>ız g:azeteleri, şu suali ira- bile vermi) en Almanya dan korkma-
:.\lillet Meclisinin bugüııkii ictimmn- 1ni<a mebusu B. Refik İnce tarafoı - dediyorlar: sı için ortada mühim "ebepler mev. Yakında Amerikadan 
da müzakere ve büdce encümeninin . dan bir takrir verilmiş ve reye konu- cudduT. ltlya, ölçüsüz felaketlere sü 

1 
projede yaptığı taclilat kafi görülmi-l!arak kabul edilmi~tir. - lt:ılya, nereye doğru gidiyor" rüklenecek mi? 
yerek tenkid edilmiştir. Bu münase- M ) k t Lö jurnalde, Sen Br;s diyor ki: Biz l\fus,olini ile kralın böyle bir_ htaııbul, 30 (Telefonla) - Sefer-

geliyor 

betle, Çanakkale mebusu Ziya Gev. em e et e .1talyan matbuatının haftalardan- ~e.ve meydan '"ermiyeceklerini Unıid berlik h"linde i•tihsalattan 1,'E'kilecek 
her, İzmir mebusu Mehmed Al de • Mı k h beri dev om eden neşriyatı, Din o Al- ediyoruz. , olan köylülerin boşluğunu doldurmak 
mir ve 1aha ba7.ı mebuslar söz sôyle.. evcut kasaplı ayvan fiyerinin Almanya nezdine sefir ta - Muharrir Peı·tinah. Ordr ırazete- mı.ksatliyle hükümetçe bir çok tedbir· 
mişlerdir. Ankara, 30 (Telefonla) - Yapı. yin edimesiyle siyasi hava daha az sinde yazdığı makalede Ansaldonun fer alınmıştır. Bu cümleden olmak üze-
İzmir mebusu B. Mehmed Alde • lan son sayım neticesinde memleke. bulandırılmış olmamaktadır. Maa - orduya yaptığı hitabeyj çok şiddetli re Amerikaya ısmarlanmış olan ziraat 

mir, Cuınhuriyetin birçok saltanatla- timizde 23 milyon koyun, .ı.b mil~on mafih bazı tehlikeli vaziyetler va: - buluyor ve çelik paktın en hararetli ve harman makineleri, yakında mem· 
"I yıktığı halde otomobil saltanı\tını keçi ve 10 milyon sığır tesbit edilmi~- dır k; onları atlatmak için böyle ha- taraftarı olan Dino Alfiyerinin Ber - leketimize gelecektir. 
deviren,ediğini söylemiş ve israfat11 tir. reket etmek icabeder. !in •efiri olmakla ltalyayı harbe şok- 1 ---------------

K~zılay Kongresi 
Dün Ankarada merkez umumi 

binasında toplanmıştır 

Marsel Peyi Ekselsiyor gnzete•in - ma,i:<a çalışacağını, müttefiklerin bil" I !tıılya, hattı hareketini bilyilk bir 
de şu mütaleada bulunuyor: tt.raftan Norveçte meşırul olurken 

1 
kı"mı kutup daire•i civarında cere • 

İtalya, müttefiklerdPn hi~ kork • tt~lyaya kaı·"' da h~r harrkete h~7.ır "an etmekte olan hadiselere bağla• 
mamalıtlır ve korkması için ortada bulunduklarını yazıyor ,.e diyor ki: mamalıdır 

SON DAKDKA: 

•ı ita h· ztnakla meıııuldürler. Haklı Ankara, 30 (A.A.) - Kızılay C. heyetini ipka eylemis, ve 1940-1941 
ır e d• 

~ot, ." ~fe ile ecnebiler hakkında bjr. 1940 yılı kongresi bugün saat 10 da büdcesini tasdik ve kıdem suretiyle 

lngiltere Akdenizde müda
faa tedbirleri alıyor lir ilıtıyati tedbirler ittihaz edilmiı- B. M. Meclisi reis vekili Aydın mebu- merkez umumi azalarından çıkmaları 

~.~ !0ınen topraklarının ü.urin~e.n su Dr. Mazhar ~ermenin. ri~asetinde icap eden başvekil Dr. Ref;k Saydam, 
llıiıt;,. evı ~-ayyare u~uılan menedıl • merkez ,•mumi bınasında ıçtıma ede - diyanet işleri reisi Rıfat Börekçi, Ço
•tıı : Mutemadi hlı' hazırlık, oon • rek 1938-1939 yılı hesabat ve muame- rum mebusu Dr. Mustafa Cantekin, 
llııh~ e~dife hüküm sürme~tedir. !atını ~kik kabul ve merkozi umumi Isparta mebusu Mükerrem Ünsal, Çemberlayn, ancak hafta SOnUnda Vaziyet 

h, niç' çlik Balkan memleketı aca- tüccardan Ha,an Alemdarın tekrar in b d 
t •• :n ;e k~d~ k~~u~or? v. z l d tihapluı·ı ve münhal olan merkez umu- hakkında beyanatta bulunacağını il irdi 
~~ .. -·~·~b~~~mu~ an ean ~azalı~~~·~müd·rı~hl -~·-------------~----------------------------, ' ln>.ı:t bütün bu memleketler . . . . L ' 
••ı,. . . . Mu""hı·m b • t k Demırelın ve tetkık komısyonu azalık- D . ,,.. f j D [' Ek l l •• ""lt "[ · k l k .\! nıçın ve kimden korkuyorlar? ır nu U !arına Kocaeli ınelıu u S ı-h Y· . eylz .1 e gra ve ey ı spres, ta yanın guru U erıne U a as-
1••de~:;r;dan nu, yokoa müttefik. irad etti Konya mebusu Hazı~ Ok:~~. emla~

1

~~ mayıp, Amerikadan sür'atle fazla tayyare alınmasını tavsiye ediyorlar 
llıı •ııaı· b AI h • • Vasington 30 (A.A.) - Eski Bel- eytam banka.'1 umum müdürü Cevdet .. .. 

~, ın ceva ını man arıcıye ' ' G .. 1 . . "h 1 . Londrn 30 ( Rad~ o) - Bugunku mektedirler. gösterilmesini istiyor. 
l ı.,., Fon R'be t t k çika başvekili Van Zeeland bir nutuk o etın ıntı ap aı·ı ıcra kılındıktan t .1. ' 1 . N h D 1. H ld t . . t· Deylı" Telgraf ve Deylı' Eksprea lir ı n rop an aoraca o- k h . . . , .. ıogı ız gazete erı; orveç mu are - ey ı era gaze esı, vazıye ı 
~ "'"~ .. kü' k d irad ederek umumi harpten sonra diln- sonra ongre eyetının Mıllı Şefe yuk. b 1 . . .• 
q•l·ı • geçen gun nut unun a . k 1 T .. k e erme dnır teblıglerde pek az ha- şöyle hülasa ediyor: gazeteleri, Amerikadan daha fazla 
ı 'et etı··. 'b' . .. 1 .. bil va medeniyetinin i•tikbali geniş mık- 'le saygı arını, ur· hava ve çocuk 
~''1> •ırı gı ı o aıze goz ennı ı e ' . ber geld ... d t T b kT · Norveç ceph~sinde vaziyette sarılı tayyare getirtilmesini istemekte, ve 
1..., lll'dan bütün bu kü~ük hükumet- yasta dünya iktısadiyatının tanzimin- esırge1 ':1e kurumların kar_d~ş teşkila_tı- beyan t ıgın enb, nglı kızı başkvle ı ın:n surette salah vardır. Üç taraflı Al • İtalyan gilrültillerine kulak asılıııa -
:"tı .. . ' d Amerikanın oynıvacağı role bağlı n:ı se am ve muhabbetlerıııı arz ve ıb- a ının sa ırsız ı a e enme,<-

•ô 1 "1uttefiklerden korktuklarını e - · .. . . . te 1 • man hareketi durdurulmuştur. İngi. masını tavsiye etmektedirler. 
) "llıekt .. . . bulunduğunu söylemiştir. laga kongre rıyasetını memur ederek o dugunu yazıyorlar. Gazeteler , 
• e tereddud etmıyecektır. · t" "h t . t• k !iz efkarı umumiyesi, askeri haber - Londra, 30 (Rad,·o) _ Avam Jta-

• "'"•ak h kik d d Hatip karı~ıklık dünyanın diğer ıç ımaa nı aye vermış ır. at'l azim ve ittifakı tebarüz ettir • , 
"'ltı, a at a mey andadır. ' lere olduğu kadar Sovyetler birliği mıırası bugün toplanmıştır. 
h' •n1a~a k 1 kta b k kısmına da siravet ettiği takdirde hiç 1 

ır k , omıu o ma n aı a · ve talyanın vaziyeti erile de alaka • Muhalefet liderlerinden MaJ· or Atl-
ı.. •hııhatle • 1 b"tü' b bir memleketin bundan kurtulamıyaca- İ 1 'Qçu1_ rı o mıyan u n u • . _ . . dar oluyor. ta yanın vaziyeti için le, başvekilden beyanatta bulunup bu-
t, " hükumetler Avrupada aaym gını ılave etmı~lır. D' Alf" · · B 1 f ! .. 
lQ 'lııı düzine . b 

1 
kta ol Van Zeelaııd, muharip milletlerin ın_o. . ıy.erı~ı~ er in se. ır ıgine luıımıyacağmı sormutşur. • 

'tı • yı u ma an maz- . . h . . . tayını cıddı bır ışaret addedılmekte- B k"l b tt b 1 . 1 _, llıılletie...;- ••·ibet' d .. k kendılerıne sulh mua edesın; tanzını d' B"t fi .. . d k' . . aşve ı, eyana a u unmaııı ıç n 
'•ıı•· ·~ ""'' ın en orne M A K . A V • ır. ı ara ar uzerın e ı tesırı na. b' 1.. h' tmed··· . flh 

.\ı.._ " &ad~e ••dece Alman•adan, etmek hakkını verecek olan bir feda- J E L [ z M d"kk 1 k İ . . ır uzum ısse ıgını, maama ... __ _ , zan ı ·ate a ;nara ııgılterenııı h fta d · h t • · · · 
ı,._ •ıı tecavüzUnden korkmaktadır- kiirlıkta bulunacaklarını fakat sulh Norveçte süratle hava üsleri meyda-

1 
a . t"sonun a ıza a verecegını söy-

1> aktedilir edilmez diinyanın mühim me Bilhassa iki devletin (Almanya ve İtalyanın) bugiln dilnya üzerinde na getirerek Norveçteki imha harbi- emış ır. . 
ı.., 1~ Q.ll:ıentropun bütün oahte veoi. sele~r karşısında kalacağını kaydet· tatbik etmekte oldukları siyasete Makiavellzm denilmektedir. Makia- nin esaslı surette yııpılması ve neti. Londra, s_o (Radyo) - Deylı He-
»t h o. rafrnen it~e yaln12: bu vazi- m!ştır. velli, (Nikke>lo) 1talyada yetişmiş ve siyaseti kendisine mahsus bir t:ı. celendirilmesi lazımdır. rald gazetesı şıınları yazıyor: 
~;.,il• ~vrupada kimin mütecaviz, M~mail:yh ~!tının geni~. mi~yast~ rifin kalıplarına sığdırmı~. bilahare bu siyasete onun adı verilmiştir. Taymis gazetesi, Norveçte bazı cAlmanlıır, Norveçte müttefik ordu 
•i.r;d. ltıildafi oldufunu göotermiye taksım edılmesı ve beynelmılel bır mı- 1469 da doii"du, 1527 de öldil. mevzii muvaffakiyetsizliklerle bera. ve donıınmalarını meşgul etmeğe ça!ı-

•r. yarın makul bir şekilde tatbik edile- Anası!, İtalyandır. Diiıı, Yugoslavyalılar aleyhine nümayiş yapılan ber şimdi müttefik ordularının vazi- şırken başka gayeler peşinde koşmak-
,......_ liarndi Nüzhet ÇANÇAR bilmesi için Amerikanın muazzam ih- Filoransa şehrinde doğmuştur. Çok genç yaşta devlet hizmetine ve si- yete hakim bulunduklarını yazıyor. ,tadırlar. Bu su.retle bir taraftan Al_ 

-......., __ .... ;.;;,;;.;;,;..;,;.;;,;.;.;,;.;;,;~ tiyat altınlarının ikrazat yoliyle tevzii- yasetine atılmış, zekası, kabiliyet ve cesareti ile kısa zamandıı şöhre. Deyli Meyi, Norveç harbiyle Hit. manya, Mııcarıstan ve Romanyayı is 
Çiç k "' ni teklif etmiştir. tini yaymış ve yalnız İtalynnm d eğil, dilnyanın meşhur devlet adam- ıerin iki hedef takip ettiğıni yazı _ tiıiıya, İtalya da Yugoslavyaya karşı 
J e meraklılarına Van Zeeland, İngiliz • Fransız iktı- ları arasıııa karışmıştır. :11-akiavelli, kendi zamanında bir çok nazik ve yor : harekete kalkışacaklardır. Fakat 
;nıi,. lialkevi lıaşkarılığında,n: ısadi ittifaklarına telmih ederek eşya- siyasi meseleleri, kendisine has bir tarzda idare etmiştir. O, siyasette 1 _ Demire ms.iik olmak, planlar, hesap edildiği gibi ~ıkma. 

•it <ılicevımizin açacağı ikinci çi _ ının daha serbest bir şekilde teatisi için hilenin meşru ve hatta lazım olduğuna kanaat getirmiş, bu tezi mii _ 2 _ İngiltereye kolayca taarruz mıştır. Yugoslavyaya karşı bir hare-
it~ıter~İ•inin daha faydalı bir şe. halen mevcud olanlardan daha geniş dafaa ve h-:r fırsatta tatbik etmi~tir. İktidar mevkiinden çekildikteP etmek. ketin milttefiklere karşı hasmane bir 

~e~ı kurulabilmesi için şehrimiz- liktısadi gruplar ihdas etmek lazım sonra kitab yazmakla meşgul olmuş ve birçok eserler vücuda getir. Devlı Kronikl şunları yazıyor: hareket olduğunu dilşünerek İtalya-
"'-lıiıı~'9?kçi esnafı ve çiçek bahçesi gelditini söylemiştir. miştir. En meşhur kitabı, ölümünden sonra ne5redilen (Pr~ns) adın. Norveç hareketi, naziler. nek ~ok nın bundan sakınması icap eder.> 
'• çi~:~ı ile bilcümle çiçek seven Hatip, gilmrük tarifel<>rini tahdid daki eseridir. Bu kitabı tekrar iktidar mevkiine gelebilmek ümidi ile petrol ve dc::-ıir mni-zernesi kullan_ Londra, 30 (Radyo) _ İtalya de\'· 
larııı 

2 
ırıeraklısı :Bayan ve Bayla- eden Cordell Hu!Qn ticari itililfar yazmışsa da ümril vefa etmemiştir. Kitapta hilkümetine, iktidar mev- mağP mecbur ediyor. Jet adamlarının birbirini takip ed,.n 

17,6 da ırıa~'. perşembe gilnil saat programından sitayişle bahsetmiş ve künde durabilmek için aldatmak siyasetinin en doğru bir yol olduğu- Deyli Meyi gazetesi; daha az nik- beyanatları ile matbuatıPııı son gün. 
<!~•iz Evımızi teşriflerini r!ca e- netice o+a~ak; hilrri)·et ve genişleme nu söy!iyerek hile ve hud'ah bir siya;et takibini tasviye etmekte jdi. bin görilnerek, Almanların tak\"iye lerr!e vaptığı neşriyat, iııgiltereyi Ak· 

zihniyetinin muhacerete 1e teşnfil edil- l\lakiave':i ömrünün Lon g-iinleriııi, fakril zaruret içinde, herkes ta- kuvveti al""lamnları için >lkajerakdıı denizde mi!dafaa tedbirleri almajia 
..... .._ __________ IJmeıl arzusunu iıhar etmiştir. rafıııdan ihmal cdilmi~ olarak geçirmiştir. 



!AHIFE ( ıs ) (ANADOl.U) 

00 Fe emenk 
Hükumeti 

ük ,. etimiz, Balkanlıları ı federa- 1-ıindisiand:ıki niüstem
teketerini ialıkinı ediyor 

SYOll haline ge mesine ÇatlŞaCak Lonclra, 30 (fütdyo) - Hollandn 

Londra, 3-0 (Radyo) - Höyter ajan- kı bir temas tcm:n cdcc k \'C l\fac:ıris- hükumet:. Felemenk H ' ııcli-;lanı nda-
cıının verdigı-· son habere göre Irak 1 B . t d d 1 .1 ld ~ h 1 larının ,,;e!ii.mcti için G milyon ingifü • tan a usgarı::ı an a , 11 o ugu a - ,. . . . . .. , .· . 
c rlhtnıharlıi>ei umumiye reisi yalan- . . . ııra ı sarfı) le denız Ye ha' n t sıeı ım 
da Ankara.ya gidecektir. de Balkan dc,·letle~ının Lır federasyon tnhk!rne karnr ,·crmişt:r. Parlfımeı~to. 

Türk.iye hükYıneU, Saadalı d p~kh· haline g-elmcsi için siya i nüfuzunu bu husu~tnki teklifi, yakında müznk~-
nı imzalamış olan devletlerle daha sı- kullanacaktır. re edecektir. 

Kana·· 
Ceva ' Londrıı, ~O (fl:ıclyf)) - Röyt r a-

jar:51 Mo.:;kovncla.n bi'd'r:yor: 
Dinyeper nehri yoliy1e Baltık deni-

~~--~~~--~~~~~~~~~--.--------.-..-....-...... 
1 M~yıı. 1940 Çarşanba 

Eğlence: 

Günün bu macası 

, 

4 
5 
6 

Soldan saya: 
1 - Frarı:;anm komşularından bi-

l •ı• • ,. h f ·ı· d h" t zhıi K.aradmize b:"ğıı)l:ı.cuk bii:-·ük ka- ri, ezmckt.en emir. ~ - Notu, vakti 
ngı JZ sıyas me a J ın e ... ç e nal yakında scyrii , ef.erc açılacaktır. bi)flircn fılct, sporcuların «YU~U!> sı. • "' •• •• ı • .. Bu kamı! için . on zamanda 15.000 8 - Beraberlik edatı, imparatordan 

tatmin {af gorU ffieffilŞ If kişi çalıştmlmaktn idi. D;ğer bir ka- -- Nahiyemiz cocuk eııi?"geme kurumu, ç.:-- kllçük hükümdar. 4 - Taş ve toprak-
Londra, 30 (Radyo) _ Sovyetler hını bildirmiştir. nnlla Bre. t L:tovslrn kadar nakliyat culc huyrartıır.da 38 ök.s~iz ynvruyu g"ydh-miş, scvindirmiş!ir. Yukarı. tan yapılmış yol, bil- işi yapmak. 5 -

b'rlil~nin Londra sefiri B. Maiski, bu-J Londra, ~O (Rııdyo) -. Sovyetler yapılabilecektir. daki fotcgrnf ~cvbdiril,.n yavrı:lıın gösteriyor. Öküzün dişisi, lıir ilkbahar peyniri. 

ün ingiliz hariciye nazın Lord Hali- birliği; lngiltereyc \erdiği cevapta, Macar l'abinesi s - Ke.sıd. 7 - Atın ayakkabısı, va-
fnksı ziyuet et.mi~ir. ~çenlerde Sov ticaret müzr.kerek?rine derhal başla- s ı·h}"d H }} • f tı• • mı aksi. 8 - Bir sual edatı, yüz ku-
)etler birliğiyle fugiltere arasında bir nabileceğini v~ yalnız, Husyadan baş- Karpatlaraltı Rusgası a ı... l e 3L <evı ·aaııyetı ru~. 9 - Kolun ucu, zorla alınan ver-
ticarct anlaşması akdi için Sovyet se- ka memleketlere yapılan ihracat hnk- gi, ııihayet. 10 - Seçmekten emir, çe-

firinin yaptığı teşebbüse, Sovyetler kında hiç bir kayıd kabul etmiyeceği- meselesini konuşlu ualkevı· çalzşn"'laları nıuhı•tte b ee neye dayanıp çalınan çalgı. 
birliği memleketlerine ingiltereden ni bildirmiştrr. Londra. 30 (Radyo) - 'Moskova fi' ı ı. U- Yukarıdan ~<ıağıya: 
gönderilecel~ oor türlü ernteanın Al - İngiliz resmi \'e siya i mehafili, radyosu, Teleki r:ynsetinde toplanan •• k b / "'k •• 1 - Alaka, kesmekten emir. 2 -
manyaya sevk.edilmiyeceği hakkında Sovyetler birliğinin cevabını tatmin - M:ıc.ın· kabinesinin, Knrpr.tlarnltt Ru~- Y U ir Q Q Q gorüy Or f~vde misafir kabul edilen büyük yer, 
teminat ist.emnişti. Setir, son ziyare- kar görmemiş ve bu itibarla iyi kar~ı- ya ·ı muhtariyeti meselesi ile iştigal et- ~ ı·hı· (II ") 11,,lkevim'z den ı'st'f d d . 1 k f 1 . taştan yapılmış miistnhkem yer. 3 -.,a 1 ı, ususı - .. ı ı a e e etç~ on erans ar •er. ö T .. k 1A 4 1 k b'ld b'r 
t . d h .. ,_..,. t.i · b la tak· 1 cıt t·- · · h'ld. kt d. z ur çe se u.m s ·nm ı e ı -ıu e uu.ume w n " usus ı ceva- amamı~ ır. ıgını 1 ırme ~ ır. açıldığı günclen~ri Salihli ve muh~- dirmekte ve bu suretle olsun halkın is- ,. . - · - . 

Kl d • · ı · · · 1 ·· ~-- kt d' · • 1 1 . 1 d ı. tarlndakı bugdav mahsulü. 5 - So-
u ıyus tım e ıyı bır \ar ık go:sı.t!rmc e ır. tıfac e .enme~rne çalı!\ı makta ır. Euıı- b' t k 1. • . ti . . b k 

.1 • • : • • , t1Una ır a\' e unesı ge rırSPDIZ o -
• Ar kolu, uan başka evımız kilti.iphanesı hafta- .. •1• · 1 h 1 . ti 

B l 
-1 "d" . . !l. ı 1 • '>or mng up o ur, ayvan arın su ıç -e 'dr aua gl ıyor Yaptıgı nıle toplnntılnrı ve ıuaoar- mn altı gece:sı halkımıza açık bulun-.. 6 D _ d'l ·-. . ıl 

6 
1 

,_ , . . ı . . 'b' 1 · 1 k d 1 kt el gı yer. - agm ı c ve ıgrı yerı, ç -
Budapeşte, 30 (Radyo) - 'Magy:n- a l'' l,ın ' <' mlı L•rm lJırı !l' t.rıy e. -~y 1 uru ma a ır. . gıncn. 7 - Esdad. 8 - rFansada meŞ 

Sak gezetesi Romıını..·adan sonra :Ma- n::~m ... mı, bandosu ve koro heyet! ıle, K .. rslnr kolumuzun hıç okuma yaz- h b' . h' k 9 _ E kten 

• 
ısa 

' " · · ı·r·k t · t b'l · t d 1 . . t - .. ur n şe ır, nnun. sme caristana giden Almanya iktısad mü- \'e evım.z ~ırnp ı ı as) 'lll esı~:. ı va.:ı- ma ı mıyen vn an aş ar ıçın aç ıgı uç . f t f .k. k be 10 _ Zi-

0 veçte felce ugv ra JŞ, abrikalar tEhassısı Dr. Kludiyosun, Budapeşte- tas'yle de bilh~ssn mU~aid havaLrualkursta• 135 tale~ bulunmakta ve bu ~.:~~·\:C~~~~~~~e ıdo~:~n iırmızı SU· 

den Belgrada hareket ettiğini yazı_ kowın)C'r verd.rmekted.r. talebeler derslcrme muntazaman de- D .. .. !(" k t Spor 1ı:olzı: vam etmektedirler, bu vatandaşlara unku bulmacanın haı 1 
tamamen ap;- llffilŞ r yo~Iüt.eh B ::l ted :\I Zaman zaman iki k•ıtüp :ırasında ynkmda diploma verilecektir. Soldan sağa: 

Londra, 80 (Radyo) - Norveçte Hayvanat gıda bulamamaktnn telef b • kT a~sıst· ~ npeş te_ . ~ acl~r t<?rtip cttl{ i ftıdbnl ve \ole' bol miisa - * l - Lozan, vaşa. 2 - Oda, esaret. 
il tı:oadi hayat felce uğramıştır. Fabri- olmağa başlamıştır. Almanlar bum .. 

1 
~şvtet·ı ı 1 e 1ıca~·el 

11~.~:e ı~ını·· sa a- bnkaları ile gençleri spora. te~vik et- A11dzndıa • 3 - Dada, em: rn. 4 - Ooluk, aFs. 0 
· · 1 k · · } 'A ıı··ı . .· ııye ar nnzır arıy e iOruşmuş ur. :s • • • lmlıu-, iptid.ı.i maddeler fikdanından manı oma ıçın ı yvan .. wı se u yoz) ı nıekteılir. ---· ... - - - Sır. kanal. 6 - Kemal, mı:ı.k, 7 -

tamumiyle kupanmıştıı·. diml€ğe karar vermişlerdir. ltalya Kabinesi Sosıwl yardım l,:(ilıı: *kı· Hal "'ev.ı· ı·nşa Tere, ita. 8 - Ok, temiz. 9 - Gerekı 
Kauıdn mevcud doktorl:mı rnürn- l şifa. 10 - Us, kny. 

Bugün Mussolininin riya- cı.ıat edeı:€k temin ettiği meccani mua- d•J k Yukarıdan aşağıya: 

t
• d t 1 k yene işi Salihlide çok iyi karşılanmak- e 1 ece 1 - Lodos, doğu. 2 - Odalık, ke!· 

Se lll e op anaca ta h ft ·· .. .. d l l 3 Zarur et 4 Ak mL>lek 5 ne, ve a :mın uç gunun e yapı an Jll - , • - , ., • -

Roma, 80 (Ra dyo) - İtalya kabi- parasız munreneleı·de'n köylil ''e fakir A de kar, kıı. 6 - Sefalet. 7 - aman. eŞ· 
· M ı· · · t· a ydın-Mug"' la şosesi o nes1, yarın usso mm rıyase ın e hn1k azami istifadeyi temin etmeltte - 8 - Ar, samimi. 9 - Şer, lal::. 1 -

topalnacak ve mühim müzakereler- ve muny~n<' "~inleri h::ılkevir.e mürn- yapılacak Atal<, kazan. 
d~ bulunacaktır. caat "Cl"n faMr hastalar ihtimamla A d (II ") 940 · d ----------------. . . ... ,- • • • y ın. ususı - senesın c 
Kabınenm, uka arkaya bır kaç mna,•ene edilm<'ktecl'rlt>r Doktorları - ·1· t· · d N ·ıı· s··k k Fecı· bı·r }raza 

catımız art yor 
ica et Vekaletinin vardığı netice 

• .. . · vı llye ımız e azı ı ve o ·e aza- "" 
k no (H i uh b. · · 939 senesı· ı·ık Oç nvındaki ih,.ncntı- "'Ün toplantılarda bulunacagı soy le- b · t ·· terd'kleı·ı· ala" ka ,,e . 11 An ara o> usus m a ırımız- "· .... 0 • • mızın u ış e go 1 • l:ı.rında otuzar bin lıralık ıki lfalke- Diin }{ızılçulluda Vezir Ye Osrıt0 

den) - 'Tic ret Vekaletinin aylık mız 30,155,000 lira idi. Bu senenin ilk nı~ or. yardım ve munyene gfınlerındc ~ıalke: vi binası yapılacaktır. Bunun için ''i- suları kemerleri mevkiinde bir l•azll 

sevinç verecek derecededir 

konjonktüründe mart ayındaki ihra- üç ayındaki ihracatımız ise 38,751,000 A lman l}Q vine gelen hast.:ı.ları.n mnayene~ındek• layet umumi meclisi 940 \'iliı:yet biid ı)lmuştur. Erzurumlu Ifasan oğlu il -

cat ve ithalat va.ziyetimize dair mü - lirayn baliğ olmuştur. içli vatanseverlıklerıne teşckkur ~t- cesindcn 30 bin lira yardım tnhsi atı mele 34 yaşında Salim Bolat, su M • 

him bir istatistik neşredilmiştir. Bu- * Rusgadan fazla petrol mek.~ir b.orçtur. vermiştir. 30 bin lira tla parti genel merleri üz.erinden geçerken müvı:ı~.ne· 
ııa nazaran mart ayında_ 16,468,000 li- Posta ve 1,e lgraf eki er Go3terıt kolu: . . . sekreterliği yardım eclecektir. Her sini kaybederek dereye düşmüş, jkl ıı· 
ralık ihracat yaptıgırnız halde , Ç Y İyi ve geniş salonlu lıır halkevı bı- iki binanın inşaatı 17 iRci cumhur: - vnğı da kırılmıştır. 
7,418,000 liralık ithalatımız ~!muştur. Memurlarının maaşları :o~dra, 30 (Radyo) - Sov~et pet- namız olmama:;ınclan beklen.ilen haki- yet bayramına kadar tamamlanarak • Yaralı hast~haneye kaldırılmıftıf· 

1935 senesi rnartındanbe~·ı muhte- rolunun Al~~~ııynya fazla mıktarda ki nındımanı ve~ememektedır: Zam~~ küşad merasimleri yapılacaktır. Kazaya sebep, yakıı:da köprü varl<eJl 
lif yılların mart nylannda ıhracatımı arfizrılzyor ihraç edildıgı anlaşılmıştır. 4 İtalyan zaman sinema bınasında tertıp ettıgı Aydın - Muğln yolu Salim Bolatın su kemerleri üzerinden 
zın bu k:ıdar yükseldiği görlilmemiş- Atfkarn, 30 (Telefonla) ~-_ Posta sarnıç vapurunun muntazaman Batum mfümrnerclcrle halkın bedii ihtiyacını Vilfıyetimizi Mtığ!ay:ı bağhyan Ay- geçmesidir. 
tir. Geçen senenin ilk U~ ayına na~ran Ve t~lg:·af memurlarından~.' ı:ı:a m~l- ve Varna limanlnrı arasında sefer et- karşılamağa ça!ışan bu kola~uz bu dm - Çine rolu, Aydın hiikümct ko a- • do b. ltif 
bu seIB?nin ilk üç aylık ıhracattakı faz- aşı nslı alanlar 20 • 45 lıı a :llanlı.r tiği ve Varııayn getirilen petrollerin sene ba.'ilnnncagını haber n!dıgımız e- ğımln başhyarak l\lnğla hududuna kn- Y erın "' lr ta . 0 .. 

lal.k sekiz buçuk milyon liradır. Bir ta 50 ve 55 lira alaıılar da GO' lıra ala- sarnıç vagonlnriyle v~ Yugoslavya ta- vimiz binasının ikmalinden sonra da- dar olan kısmı 940 mali senesinds ta- Millet mekteplerinde ücretsız ı:'fl'I_ 
raftan ihracat nrtmış, buna mukabil caklnrdır. riki}·le Almnnyayn sevkcdildiği te.o-pit hn iyi ~alı.,1r knnnntindeyiz. mamen y:ıpılacnktır. Bunun k;n 940 allimlik yapmış oaln vilayet munllı J<-
itbn!at mahdud kalmıştır. Bu sayede Ru mü na ebctle memur kadro ·u dn edilmiştir. Almanyanııı bu suretle ]{itapsarııy kolu: vilftyet biidcesinden gereken tahsi. at leri, 1\Inarif Vekıiletince birer tıı 
ticaret mUvnzencmizde 20 milyon lirn- genişletilecek ve yeni memurlar _ulı- SoYyet Ruc::yadan ayda 20 bin tona ya- Hu mevsim h€r nedense mnntazsm ayrılmıştır. clirname He taltif edilmişlerdir. 
lık .bir . aktivi:C ten;in eylemiştir. Bu nacaktır. "~ . . , 

1 
kın Rus petrolü ithal edeceği tahmin !bir konfe.rnn~. serisi .~ıazırhyan~yan}Ju /~!:okul binası: Bir okuma odasında _ 

\'lU.lyetin tedıye plançomuz bakımın- :;\I aaşları .. o lıra ol.u memur ar olunmaktadır. kolumuz. veı ılen musamere gunlenıı- ı .. aracasu kazasında vapılmağa bac:ı- . . . . de cild 
dan ehemmiyeti büyüktür. 910 kişiye bal;ğ olduğundan, bu gibi- T - - !ıvnn ve temel kısmı il~ birinci kat ci;. Izmır .Halkevımn :Mumcduzıı) 11a Jli~ 

· · · le k k . - ıt ı kt 111 •j• · . . desindekı (Çocuk okuma o ası _ 
Hnrp vazıyctı sebebıY" ısmen a~- ler çoga ı aca ır. a\fa a ı~a \'arları yapılan ılkmektep bınasmın ö- . . _ 1. d m ede 

bedflmiş olan Almanya yerine ingilte- Eski edebiuafçzlardan 'J/ · 1 nümüzdeki sene imm.:ıtı bitirilmesi ka- sakn ayıhtıçıl1ü1cle .,ıko çocul~rı' :::muşı11r 
n~lk ı k . l ..., Hu·· KU" MET CADDESi NDE . . re mu e çocu esere re, Fransa v.e .I>"' an ar aım o muş- D C .1 •· zd ·· ı. rarla5arnk umumi meclıs tarafınclan 

tu~939 yılının ilk Ü~ ayında ibracntı- lstanbıı;,· 30 <~:~on~) ::-_ !~ski : ........ A ...... D ....... N ....... A ...... N ... KA'R'AKA"ş ........... ~ tahsisnt ayrılmıştır. •• •• dıı~ eni maliye daireıeri f 

mızın yüzde 37 si Almanya, yüzde 10 muhnrrirlercll.'n ve tnnınmı~ edebıyat- • Trende olmuş . 1. • 1 ~e dııire!er 
1 

' 'l s··1 : 1 ........ .................................... , .............. : l.lalıyece po ıs \e ma " '"' -
u italy.nya, yfizde 10 u Fransa ve n - çılarımızdan doktor Cemı oıeyman ·•1111"""'"'M"~"~'"'""" ' ~ ' Evvelki giin 1zmirden Xazilliye git- . d k' bo luktn rnütekaid ,e )• 
giltereye, yilzde 3 U BaJkanlarn.J~apıl- bugiln ölmilştUr. C~naz~i yarın kal- W~ ~'BJ©)~<§J.~O mekte olan trenin saat 17.30 da Sel- :t:ı~la:ş~arı;ın tevzii iş:nde çıı'ı~~ 
mıştı. 1940 ilk üç ayı zarfmdakı ıhrtı- dınlacnktır. <:uk istasyonuna vardığı sırada izmir- 1 · ·n yaptırılmakta oınn 

· ·b · le ·· ı Bugu··n S aat · · · memur a r ıçı t'r cat uisbetlerl yüz ıtı arıy şoy e- S l de tedavı €dilerek .evıne dönmekte o- . t k d lıı'tirilecek ı · aç arınızı 7 bl t .. k nanm mşaa ı va ın a . ıısl dir• 15 fen 1 VC kndar Pari~:n ilkbahar Ye yaz ro arı, nyyor ve ·os- an tren yolcularından Aydınlı :\!usta- ·1. h il subeSİ bıJl 
: ,_ üzd 6 lt 1 •aya yüzde Dökülmek ten ve kep eklerde n .,, k . B k . f -ı .,..,. h d t . d .. 1 .. til . y Alsancak ma ıye ta s s . . cıcµe 
~,ıuıyaya Y e , a l • . " .. tiim morlcl!erini canlı mankenlerle teşhir edece t:r. u e spozısyouu gör- a og u .ı.u.e me , ı en e o.muş I. a- 2 · 00 ı· f' l • pyenı bır " 

A 
. kurtarmr..k cildmıze taun t a· . . da <> ıra sar ıy e J e 

27 İngiltere ve Fransaya 26, merı- ' . . meden hiç bir rrıüba) n:ıttıı bulunmamanız menfaatiniz iktizasıdır. pılan muayenesınde muhtelıf hastalık 
' 

1 10 
r"'-etın• 1• 1'ade etmek ıatrvoru.nıL J t .. l "ld" - .. l l t konacaktır. " 

kn.ıı. 11, n ftıkan "" a. _ .... •.; 'l~ d'l U snatta nrın esıı-ıv e O ugu an a.,ı mış ır. o 
~.;- »öl -- • • D "kk t ~nyın bnyaıııarın ı an e ı en sı n ..-e .. .. ... sı 
Son senelerde. ihracatımızın yüzde SEBORIN z , a : teşrifkrını rkıı ederiz A ı l k Resim sergı 
~- :W.lası Almanyaya idi. Şimdi Ce~e Satı 1 eV •ad Jc}ntt rt' 
~ Fra.nEa ve Balkanlar a ihra- Kullanınız. Memnu n olacaksmız Mal A lmak Mecburiyeti Y oktur . . E ge r~ssamlımnın bnzırl 1 Jlııl~.e" 

....__ ~~· lma 
1914 

de ev Topaltı Htıcınlı caddesınde 2 oda sim sergisi bugün saat 17 de .,111 
canwı:zın ıw umŞ o sı n - l d" N .. l Ç f h . h 1 ' ·· n d~ veik14ıomıal halin avdet ettiğini gös· I- am ı ıı. ıet anç.ar lıir so ıı ve traçııyı nvı ane ace e vind açılacaktır. Sergi 15 ~ olt ıe· 
term.ektedir. Sıhhat Eczahanesi EL HA M R A sinemasr.nda atılıktır. Taliplerin matbaamızda B. edecektir . Açılma töı·enine b.r ç 

İhracatımızdaki tezayüd bilhassa Kemeraltı _ lzmir Bugüu matinelerden itibaren Recepe müracaatları. vat davet edilmiştir. 
yiyecek maddelerindedir. İ ki fevkalade llffis ve büyük film birden 

[..ell~D TA ·yy ARE rsi~~·~·;·~·~~d~·~3646 
ı .............................. . 

• Buıün 
Zevltlne ve iüzelliğbıe doyulmıyıın, baştan nihayete knua.r canlı ve h:ıra

ret:U sahneler le malamal olan ve 
MICHEL SİMON - SlMONE SIMON 

Gibi Ud büyük Fransız liianatkarının yarattığı 

Aşk Resmigeçidi " Üçkızlar,, 
• Fransızca sö::lü ve §<lrkılı 

A.YRICA: Ekler jurna No. ı ı son dünya hadisatı. 
Ovun saatleri: Her gün :J- 'i-7 ı·e 9,15 tc 

Bugün Halk gilnüdUr. Herkes icin her yer 20 kuruştur. 

1- SERENAT 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

IJ cstt:A ü r ŞubeTti,1 hayatı lwsteleri. aşkları 
Buş ı'(Jlde : LlLl A.V IIARVEY 

2 - Zorla Güze Iik Olmaz 
Ftansızca sözW 

llaş rollerde : LORETTA YOUNG - VARNER BAKSTER 
Metro jurna!cia: En son harp haberleri. 

Sean_lar: 1 - 4.80 ve 8 de bnşlnr 
Zorla G. Olmaz: 2,30 - 6 - 9,30 da 

Cumartesi Ye Pazar 11 de ve h:ıfta arasında 
Her :•im l de UCt;Z HALK SI:::A. "SLARI \•ardır. 

•• 

B 
c z ma Gü 

gün Küftürpark Sinemasınci~ 
Saat 1,30 dan itibaren 

Duhulh·e büyiikLere : 15 küçükle re 10 kuruştur . 
Bu fiatlc : Da~galı kadınlar ve Cehennem yolu gösterileceıctır· 

Ayrıca Paramunt jurnal 
Seanslar Cehennem yolu 1,30--4,40-7,60 D1tmgah kadınlar 

2,45-5,50 9 da __.,,,,. 



l "1 •y,, 1940 ç ..... ı.. (ANADOtU) 

Noı·veç cephesinde ·tzmir pm·antörlrr !e~~.Ça~~~~ü~kurmak i"tedikleıini 
A - Ba, tarafı 1 inci aahifcde- graf ajan'! bildiriyor. mezlıiır kulüp müessisleri İbrahim ;\leftun Ahuner, Hurrem Vural, Emin 

'o~t:; ınahfi!Jerde müttefikl~r;n Norveçin Prand 4 hastane gemi•ı Gökçen. ~lustafo Enser Ye Halil Alpak t:ırafından Yiliyete verilen 20-11-
<f~ aa~ - Storen demiryolunu ınu - dün Bergenin 25 k;Jometre şimalin - 930 tarihli beyannamelerinde bildirmişlerdir. 
, ~a etıneJeri lıizım geldiği, çün - de Aalesuncl açıklarında Alman tay Beprn:ıme ve nizamnameleri münderecatının ya•alarımıza uygun oldu-
" ı\!ınanların ancak bir tek ~·olu vareleri tarafından şiddetle bO~'bar ii'u , .• mii~s,;islerinde matlup evsafı haiz bulundukları görülmüş olmakla is-··na 

ry n arızalı bir araziden bu de - dıman cdilmi~tir. Biı·i Doktor olı.ıak tekleri ve~hile te,cili yapılarak bu ilmühaber verildi. 2-4-940 
•İ oluna doğru ilerledik eri beyan üzeı·e beş k'~i ölmüş ve bir çok kimse İzmir valisi 
:ektedir. !er yara 1 anmı.tır. Blem Aykııt 
'a~dr~. 30 (A.A) - lngiliz •ahi! Londru, ::o (Rad;-o) - Norvec cep 
, oJ deniz tııvvareleri filosu rii - hesini gezme!(~ davet edilen İsH' ,,,,_ 
·ınd . . ' ., 
·ıtu,~n biri şu bey:ınatta buluff - zelecileri, muhtelif cepheleri zi)'" -

• ret etmi*lerdir. 

TÜZÜK 
': lia]ihazırcla bizim h:ırp gemile- İsveç!; gazete muhabirleri. hteyn. 
" ıııa \Iadde h. te•na olmak iızere _ 'orvrc ker cephesini fevkalade mükemmel ___ _ 

Ceın:iyeti.o adı ve merkezi 
'
1
! L t 1 l\ ı~t· 0•unca sevri,pfain vııpılan•a- bulmuşlardır. İngiliz ve Fransı·1. kı 1.- hmirıh Atatürk caddesinde 4G numarada ( Z;\l R Pt;VA -

,,~dır Almıın'arııı takviye kıta - taları, Alm:ın ku\'Vet'erinin ııi'<lar- 'I'ÖıtLER CEM1YE1'1) namiyle bir cemiyet te~kil edilmiştir. 
d. lukan N''>ı"\••te hava )m!;vle lariyle t~mas halindedirler. :\Iüsu - \~emiyetin müe~~i. leri ve mevzuu ile ga~·~i. 
~tnı k 

~a e te olduklar• mııhnkk~ktır. demPler, mütt,,rikler lehine netice 2. -
lınlaı· her halde Skajernk' bnfa. ,·ermektedir. '.\Iiittefik hava lıataı·p
•~ bazı ııaklivııt vapmnktadıı-Jnr hırı, Alman hava kuvvetlerine mu -

Crnı:ı·ptin müe.sf"leri •unlardır: lbrahim )!eftun Ak<uner, T. 
C. T;lı8"ıııdan, acenta ~emuru, A18ancak 1481 inci sokak, 9. 2) 
HuıTflll Vural, T. ('. taba<ındaıı, serbe:t puvantör, K. pka, 
Sıı>an sokak, 27. 3) Emin Gök\e, T. C. tabasından, serbest pu
vantör, Dolaplıkuyu 741 inci sokak 11. 4) ;'.iustafa Enser, :ı

eenta pu\•antörü, !kiçeşmelik 757 inci sokak 20, T. C. tabasın

dan. 5) Halil Alpak, T . C. taba<ından, serbest puvantör, Eşref-

·••reı . · · 
lr ~· •rın r~fnk~t etmekte o1dn - vnffakiyetle kar<ı ko~·nıakta, Alman 
'''•rt. lng:Jiz kafilesi Almaıı tay- fayyar~lerinin fauliyetini eh~mmiyet -
oJııı nın hticumlarından m!l•ee< - i surette sekte.re uiratmaktadır. 
A.n•aını.tır. Ru gazetecilerin yazdıklarına gö. 
~dı Zat, Namsosun Alnrnnlnr ta re, lngilizler, bir haliçte gizJ; ve lıü-
<ıe,~n Yapılan bombard manin: ·'·ük bir hava Ü<sii meydana getirmi'}- A. 
'iu'nde temamiyle harap olmu• !erdir. Norveç kuvvetleri, atış ve ıiz-
1 dnu söylemiş ve net;ce olarak leme hu•u,Jarında tamamen Fin or-

pa~a 681\ inci sokak S. 
- C'ernh·etin mevzuu ve gayesi şunlardır: İzmir limanına gelecek 

vapurlara e~yıı yükleme ve boşaltmasında çalışacak puvantör
leri tespit ve tescil etmek. 

ll~tııiştir: dularının usullerini tatbik etmekte - B. 
"'ten'~e ıtelince; biz Stavanger v~ dirler. 

- İş sr.hipleriyle puvantörler arasında güzel geçinme yolları bul
mak ve vukuu melhuz itilafları sulhen halletmek ve htikılmeti 

Cumhuriyemizin kanunları daire•inde mensuplann hukukunu 
müdafaa eylemf'k. 

ad 
1
.8 l"Yare meydanlarına kar~ı Gazeteciler, başkumandanlık sıı -

~ı· dıd !leferler yaptık. Ve mit- baylariyle görüşmüş, harp hakkında 
ıı ''tle Ve yangın çıkaran bom - onların mütalealarını sormuşlardır. 

4"1~ehticumıarda bulunduk. Non·eçlj subaylar, iiç haftaya kadar 
" , ~d11ın, 30 (A.A) - Tromso- vaziyete tamamen hakim olacakları
lı~ 0

1'>eç hükOmet radyosu dUn nı beyan etmişlerdir. 
1;11n~lPtıkı ne~riyatta Narv,k (hter vad'sindeki A iman te,eb -
iıı e asker! faaliyetten bah - biisil muvaffak olamıyacaktır. fngi -

''tt e de tafsilat vermemi•tir. liz ve Fransız kuvvetleri, mUhim hat 
· h~ç k~aliyet hUkümeti .şimdi i- ları ve muvasala merkezlerini elle -:r 
nııı t•dyo postasına da malik rinde tutmaktadırlar. 

C. - Kanun ve nizam dalre,inde azalarına gelir yolları aramak. 
Ç. Cem'.yct mensuplarının bilgi ve duygularını yük>ıeltmeğe çalış

mak Ye aralarında kardeşlik uyandırmak, sıhhi ve zaruri ihti
yaçlarını, imkan dahilinde, temin etmektir. 

Cemiyete girme ve çıkma şartları 
8. - Cemiyete glmıe ve çıkma şartları şunlardır: 
A Cemiyet izmir limanında çalışan (51) puvantörden ibarettir. Bun 

ıar polis ve !imanca müseccel olup bunlardan mııda cemiyete kim 
se giremez ancak bu azadan birinin istifası, vefatı veyahud sui
hali dolayısiyle ihraç edildiği takdirde yerine altı aylık staj dev
resinden sonra bu işi yapabilecek kabiliyette olduğu tahakkuk 
ettiği takdirde heyeti umumiyenin muvafakatiyle cemiyete aza 

~q 8 tadır. Londra. 30 (Radyo) - 1sveçten 
lııııı,ta'. 30 (Radyo) - Röyter a- gelen haberlere göre, müttefik do -

·liltRöre Narvik mıntakasındaki nanma•ının Katagat boA"azındaki 
~·ıııq kuvvetleri takviye edilmij- şiddetli tazyıkı yilzünden Almanlar. 
lted'. Narvik oehrine doii'ru iler- boğazın en dar .verinde A seklinde 

llld h;:l~r. Şehirde maden ş;rketi- bir mayin barajı vücuda getirmi,ler- B. 
~ındh a ar yanmaktadır. dir. Skajerakdaki clenjz hareketin;n 

'1tıtıe/ 1 ınin cenubunda milttefik pazar gecesinden beri arttığı da bil

knyd~dilir. 

- Bu azalar cemiyetin bütün nizamatına ~-e idare heyetinin karar
ları~a riayet edeceğine ve aidatı bilii teallül muntazam verebile-

l!ı~k ı, Şiddetli Alman tazyıkı - dirilmektedir. 
ceğine dair taahhiltname ve iki fotograf vermekle mtlke!J;ıftir. 

b averııet etmiş ve orta büyilk- Diln akşnm Skajerakta mllthiş in-
111ıi•ı'~ı Alman tanklarını tahrip filfıklar duyulmu,tur. p ... !td· . 
trıva il\ Londra, 30 (Radyo) - Norveçte -

C. - Cemiyet azasının medeni hakka sahip olmaıu ve 18 yaşını bitir
m :ş bulunması şarttır. 

- Cemiyetten çıkmak, terki sanat ve vefat gibi hadiselerle vey:ı
yud kanuni medeninin i'Österdiii'i şekilde olabilir . 
Cemivetin ~ubeleri: ltoı Yete göre Alman kuvvetle- ki Alman kuvvetleri Oslo şehrinden 

'~>, v·' Ştureni almış, diğer bir Trondheime uzanan iki vadide har - C.-miyetin hiç bir şubesi yoktur. ,~ . .\~Öte Piyer piyi işgal etmiş - betmektedirler. Ös~r vadl•inde bi r 
4

· -
l"n; tııan tebliğinde Alman kuv- köyiln Alman kuvvetlerinin eline geç- Hey, eti umumi ye 
~i:4~ cenub sahillerine vardık- tiği. f:ıknt Norveç kuvvetlerinin bu 5. _ c2miyelin umumi azasının bir araya gelmesi heyeti umumiyeyi 

~~ t 
1
•ror. Namsosda keşif kuv- vadide tamamen vazi.vete hakim ol- ı · 

l aJt tt4kil eder. Senede bir defa idare heyetinin davetfy e ve cemı-
1• Yeti vardır. duklnrı ve müt,.adid köprülere bom- he · •lıı y~t azasının beşte birinin göstereceği lüzum veya idare yetı-
ı,. i•tlhbarına göre Şturenin b•lar atarak tahrip ettikleri hakkın- h d d - d 'I • t • niıı a it oldu2-u makamdan musaddak kararı veya u ogru an 
c,~ •rafından iuali haberi • da da haberler gelmiştir. Almanlar, doW'ruya bu makamın talebi üzerine fevkalii.de olaraklan i~tima 

ı ltıit b~&lciarındıın ııelen teeyyüd burada takviye kuvvetleri beklemek ede". Adi toplantılarda, 0 toplantıyı idare edecek bir reis ve 
· , •0ır şayiadır. tedirl•r. Gudlerans vadi<iııe v. eni Al- k •- k •· · • ·ı 

o ( c zaptı tutacak ve ara toplıyacak bir il.tip iıe i i azarey ı ış arı ı e 
' iö Radyo) - Havas a - man kuwetlerinin geçiriJd;ği Alman ayrılır. Bunlar ait olduğu makamca ııösterileeek muralı:ip neıa-

' · ~ •. re, müttefik donanması • tebJ;g·inde bevan edilmektedir. Dum- k 1-d ı t d d h. · ti 
'~11,i ı ' reti altında iş görürler. Fev a " e top an ı a a ı aynı sure e .>ıt;,. Y e Norveç sahillerinde hars. a pazar giinil yapılan taarruz k t· d 
•ı, d - bir rei• ve iki kiıtip ayrılır ve gene mura ip nezare ın e iş ıö-·tıı evam etmekte, asker H Almanlar i-in muvafakiuetsizlikle 

\ı. at d ' ' rü rer. fntihap icap ederse bir Uçüncü aza daha ayrılır. •!~... 0 lu vapurların Norveç n _..icelenmi•, müttefik kuvvetleri , k 
•\ "~a '" ' 6 Adi toplantıda ruzname, idare heyeti ve fev alade toplanlılar-t~·· Varmasını himaye ey - ".etin bir müdafaada bulunarak Al - · -
"" "'t N ' da, toplantırı istlyenler tarafından tanzim olunur. Fevkalade "'tt,1: 0 rYeç cenup sahillerin- man kuvvetlerine mühim za,·iat ver-
" · ılı b · ' toplantı ruznamesi makamı aidince musaddak olması şarttır. ~.. a lokası şiddetli bir ha- dı·rmis.lerdir.•Bu hücum, gece karan- d d d b" 

... ıu 7 Aui ve feYkalade toplantılar a mevcu azanın yarısın an ır . 'ltı r. Şimal denizin;, Alman !ıg-ında .'·apılmış olmasına raffmen · - ı 
ıı Ve d ., fazlası ekseriyeti teşkil eder. Birinci top antıda ekseriyet ol-~. eniz üstii iem;Jerinden müttefik kuvvetleri. dü•manı püs -

0 arıı ., rnaısa on beş gün geçmemek tizere ikinci bir içtima yapılır ve 'ı,. el!yeııi devam etmek - klirtmils,, orta bov. da tankları tahrip ı 
" t ü ı bundaki mevcud ekseriyet sayı ır, 

, ' \~ n erde Alman denizal - etmi,, bir kısmını da ele ııeçirmişler-
~"1ı tşı muteaddid hücumlar dl 8. - Adi toplantıda: 
~ t ıı r. A. - Geçmis sene hesabatı ve idare heyeti raporu okunur. Kabul ve-
b''lt · Unlar hakkında henüz =---
ı~; .. '"erilınemekteclir. Almanya il ya reddölunur . ReddolunuM!a heyeti ttıhkikiye te~kil olunarak 
ı• ""lt!ta Norveç makamı aidinin muarkibi önilnde keyfiyet tetkik ve ikinci içti-IL<aılt ve Norveç arasında 
• tam mada arzoluııur. 
~ı de b .. amiyle durdurulama- Mı'llıA bankası tekr"'• h b t t lk"k · ln .

1 
llyuk maniler ihdas edil- ._ B. - G<>lec<>k sene •sa a ı e ı ·: 

) •!tere b h · · . ·· ld C. - İdaı·e heyetinden çıkanların yerine yenisinin intihabı, 
t ~... . a rıyesı, yenı uç açı ı 
o • •> D. - Nizamnamede tadilat ı-apılır. 

·, ı ~~~! t~n~eem~~':'.v:;t~~:~i~~~ Stokholm, 30 (A.A) Norv•ç Fevkalade toplantılarda yalnız ruzname dahilinde görüşillür. 
" 'a Ilı milli bankası yeni merkezini Norve- Haricinde görilşmek yoktur. Adi ve fevkalade toplantılarda ve-~ •t.. llharebeleri olmuş, ikl 
."ııi~'~•us zayiata uğramı~tır. ç;n her hangi bir tarafında açmıştır. rilen takr irlerln en nihayet toplantıdan 24 saat evvel idare he-
~! h •UV\'et]erl, Gutbrnsdal Yeni direb;yon heyeti riyasetine es- yetine makbuz mukabili verilmesi şarttır. Şifahi takrirler umu-
'· 'aa1ı B A ld R t d mi heretin kabulüne bağlıdır. \ .. .,, it tekilde Alman kuv - ki hariciye nazırı . rno es a 

ı.k ~a~i"aııaınıştır. Dumbas civa- getirilmiştir. 
'~• •et ş·· 
~,·nıar oyJedir: • il 

ı~~ !d·'l'randheime varmak i - 1 AJ 
• ~, ılrııiş olan köprilleri tek- sveç- manya 
~ ~.~•htınaktadırlar. D!ğe~ Tı' t .. k [ • 

hey' eti idare 

"~ lı ara ·d ·ad tı· h ıcare muza ere erıne u~U b zı e şı e ı mu n 
t ~d, lııüs Ulmaktadır. Stenynker Berlinde devam olunacak 10. 

b adeıneler olmaktadır, Stokholm, 30 (Radyo) - İsveç ve 

9. - İdare heyeti, umumi heyetin reyi hafisi ile ayrılarak beş kişiden 
ibarettir. İntihap mazbatası tasdik edildikten sonra içlerinden 
lıirisi reislil'ce, birisi katipliire, bir isi veznedarlıQ-a ve ikisi de 
azalıii'a seçilir. Katip reisin ı;ıaybubetinde ona vekildir. 

- İdare heyeti cemiyete müteallik umur ve hususatı mevzu kanun 
!ar dairesinde ve işbu tüzük dahilinde r ilyet ve aza arasında ih
tilafatı cemiyetler kanunu ahkamı dairesinde hal ve fası ede.r. 1 ~'Itır. Ulunan Almanlar, ıı - Almanya ticar et m uahedesi milza -

~'·o . . ·~ • ( A kereleri Stokholmda sona ermışti r. 
t r, aıı. .A) - Bugiln öğle -
' b '<erı Yakında Berlinde tekrar mnzakere-;ı. ~rıe . mehafilde alınmıı 
"'4t~n:ııı en mühimler i St~e -

~!ı, 11
' aid olan h aberler -

!ere başlanacaktır. 

- - - *·---
Hollandada l'ıo~ı~ 11 1llan Trondheim ile o

t l•ıa mtınakallltına hAkim- Heyecan uyandıran 
: ~aı•j~ı·onun müttefikler ta- b 

• 'h· olarak isgall Alman eyanat 
'lt •Yet· ' ~i~e ının Os!oya çıkarılmı, Amııterdam, 30 (A.A.) - Hollanda 
• "k~tıııkıtaatını Trondheime nıufleri şefi B. ll!ussertin bir Alman 
'•' lı 81 , 1

'
1
h• lmkAn b;rakmı - tarruzu halinde Hollanda naziler lnln 

" "" 1ı · ~ '\J•rıı i lngiltz kıtaatı iler. hiç bir harekette bu lunmıyaeakları ıu-
'- ao 1

'- lret:ndekl beyanatı efkAn umumlyede 
(A.J\) - c:Norvıç tel• bir heye~U tevlid e tmiıtir. 

11. - Azanın a idatını tahsil ve ınusaddak bildce dahilinde sarfeder. 
12. - Heyeti idare 15 ııilnde bir keı'e mecburi ve icabında reisin da

vetiyle toplantır. Mecburi toplantılarda davet istemez. 
13. - Bila mazeret üç defa biribirini müreakıp heyeti idarelerde bu

hınmıyan aza musta'afa addedilir ve yerine mükemmellerden 
en çok rey kazanan geçer ve makamı 11idine bildir ilerek intihabı 
tasdik edilir. 

14. - Heyeti ida re, heyeti umumiyeyi vakti zamanında davet eder 
bi r senelik muamelatı ve hesabatı arzeder. Tilıük hakkında ikti
za eden değişiklikler için teklifle r ini bildirir . 

15. - Reis, heyeti idare içtimalarını idare eder. Cemiyeti reis veya 
,.l!kil, kAtip ile devairi resmiye ve gayri resmiye ve milessesat 
n ezdinde tem;ıil eder. Muhaberatı açar cevaplarını kiltlpl• birlik 
te imza eder. 

16. - Var idat makbuzlarını reis veznedarla birlikte imza ederler. 
17 - Veı:ııcdar \&ridatın tahsile ve sarfiyata ait ıı..ıı.edat ve ıııakbu.ı-

SAHiFE ( 5) 

~r.r.a muhaf~ı:.ı \-r ıdare hr~r.tı k;..ır<4.rh~rıııa \'P rr" \P,\;t Yrkiliııin 
nnıl<» iıarete iktirnn enen masrafları t~~vb·e ~d•r. 

18. Hereti umumiyede görü~iflen her şey zabıt katipleri tarafından 
pzılır ve bunlar rlnsyasında hıfzedilir. 

19. Heyeti idarenin kararlarının bir sureli merkeze asıl~Nık sure
tiyle azalara bildirilir. 

Haysiyet divanı 
20. idare heyetinden macla biri reig ikisi aza olmak iizere ~ kişilik 

bir haysiyet d>rnnı heyeti umumi.ı·ece intihap olunur . 
• 21. Bunlann, azaların yaptıkları işlerde vaki olacak )'Olsuzlukhırı 

nya yekdiğeri arasıııda ihdas hadis anlaşmamazlıkları halleder 
,.~ icabında hakkında muamele yapmak üzere idare heyetine ha· 
Yale eder. 

22. - c~miyetin menafiini, milli haysiyet \'e şerefôni ihlal edenler. 
hakkı:ıda wreceği karar heyeti i<lare tarafından ta•dık edildik-
t~n 8onra tetkik edilir. 

Varidat ve mesarif 
23. - ('3miyele giren her fert eHela duhul:ye olaruk bir T. lirası ver· 

nıcğe nıecburdur. Bundan ba~ka her aza her a;t· cemiyetin ınaia
r:fine karsılık olmak iizere peşinen 25 kuruş \'erecektir. Dunu 
bkdirinde heyeti umumiye kara ı ile bu mebl,.g çoğallılı.bilir. 

Ancak cemiyet aza•ının 'l•ne\·i \'ereceği miktar 120 lirayı ge. 
çemez. 

A. - Yaridat alelu<ul ye şah<a mahsus matbu ve numaralı dip koçanı 
makhtızları ile toplanır. 

B. - C•miretin masraf, idarehane icarı, kırtasiye, tenvir, teshin, mil
li giinlere iştirak, r!efatir ve"'ıire enakı matbua, demirba• e~y .. 
ıibi ~erlerden ibaret olup taıizim olunacak büdce dahilinde sar
fedilir. Büdce haricinde mecburi 'arf iyat ait olduğu makamın 
t.•sdikine bağlıdır. 

C. - Masraflar fatura senet gibi evrakı milsbile üzerine verilecek• 
Llare heyeti kararlarına atfen tanzim olunacak tediye senetle
riyl<> nlıır. 

D. - Cemiyetin bir kasa defteri, aza defteri, karar ve bir de gelen 
giden evrak de/terleri ve bir de demirbaş eşya defteri buluna
caktır. Bunlar makamı ııiclince gelecek müfettişlere göster!le
hHecek vaziyette tutulacaktır. 

E. - Kanun ve nizam dairesinde, cemiyetin fe•hi halinde, meveud 
• olacak nukutun ve demirbaş eşyanın ne suretle tasfiye edileceii'i 

he~·eti umumiyenin c günkü fesh içlimaında Yereceği karara 
bı:ğlıclır. 

24. - Heyeti idare fahriyen çalışır. 
25. - Heyeti idarenin yarıRınclan bir fazlası mükemmellere ııeçtiği 

!l'iin yeniden intihap edilir. 
26. Cemiyet azası akalli haftada bir gün cemiyet binasında ispatı 

vücud etmeğe mecburdur. Hastalık veAaire mecbur sebepler he
yeti idareye bildirilmesi şarttır. Bilii. ><ebep devamsızlığı görülen 
.aza hakkında divanı ha;-siyet icab eden kararı \'erir. 

27. - İşbu tüzüğe ilave veya tadiliit heyeti umumiyenin kararına bağ
lıdır. 

28. - İşbu tüzük makamı aidince tasdik edildikten sonra mureberdir. 
29. - İşbu tilzük yirmi dokuz (29) maddeden ibarettir. 

t mzalar : 1. Aksuner. H. Vural. :l.L Enser. E. Gökçe. H. AJpQ: 

Aslı gibidir. 
2-4-940 

20-11-39 

İzmir vilayeti 
Hukuk işleri müdürlüğü 

mühür ve imza 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarıısı No. 31 

Her türlü cild, ıüzel, sağlam olarak ve AD'at ica.,ı.r.. 
ııöre yapılır. 

Bankalara mahsus ıiri tli ve vidalı defter ..,e doıyalan 
anccak mücellit AU RlZA müesseseainde yapılmaktadır 

SiJ>&1'İ4 üzerine lüks albümler yapılır. 
Mürssesenin şian •ai:lamlık , güzellik ve ıüratbr . 

lzmir 2 ci mıntaka tapu sicil mu· 
hafızlığından: 
Mevkii 

Buca nahiyesi 
~forseke. 

Tahtalı köy. 

Cinsi Hudutlu miktarı 

Tarla Şarkıın Bucalı Mustafa 18 dl.lnilm 
tarla'J garben kara Ahmed 
varislerinin tarlası, şima-

len cebel, ce•uben Osmau 
tarla.ı . 

Yukarıda cinsi, lll<!\'kii, hududu vesair evsafı yazılı gayri menkul 50 sene
denberi O:!man karısı !atmanın senetsiz olarak tasarrufunda iken 35 &enl 
evvel ölmesiyle veraseti kızı Fatmaya inhisar erlediği köy ihtiyar heye
tinden tasdikli olarak ilmühaberle senetsiz namına tescili istenmektedir-. 
Senetsiz tasarruf hakkındaki yüksek tefsir hükümlerine kıyasen bu yerin 
tahkikatı yapılmak tizere 15-5-940 cuma günü mahalıine memur gönderi
lecektir . 

Bu kscil hakkında bir gilnn iddia ve itirazı olanlar var<a vesaiki ile 
birlikte l<eııdileri veya vekil ve kanuni mümessilleri tarafından izmir ikin
ci mınlakı. tapu sicil muhafızlığına yeyahud mahalline ıı:idf'cek salahiyet-
li tapu memuruna müracaatları ilan olunur . 1505 

lzmir mıntaka ticaret müdür
lüğünden: 

Yumurta ihracafçzlarınzn dik
kat nazarına: 

İngiltereye !hraç ed ilecek naturel yumurtaların kiiçük •anclıklarla d ıı 
se\'kine, yumurta ihrac .. tının murakabesine dair nizamnıımenin m:.ıad

del 16 ıncı maddesi hükmüne milsteniden, Ticaret Vekaletince müsaa. 
de olunmuştur. 1496 

Buca Belediye reisliğinden: 
Elli lira ücreti maktua .le Bt•ca beledıyesı mezbaha baytarlığı miln

lı a luir. Ta tip o l ıml .. rın '"~'m oı .. n ves;kalariyle birlikte mürac ııııtluı 
1 ilan o luııur. l ll 14116 

• 



Sahife: 6 . ., 

c•MltltlHtNU"eJ ... 1111111 .. 11.ı"'\,..,.llJ•&l•NMAU .... ıt•e1 .... 111111n111UIİıiMı1~•uııtttft .... lthwuı .. 
= cı A • 

[f zmir Levazım Amirliği 1/dn/arıi 
:W:. -· uıwwcı u -••••-ww--=--__ _..._...., .. ,.,....,.. • .....,i 

E.."'ruzurum Lv. amirliği satın alma komi8yo;ımula1ı: 
1 - Şartname ve evsafı dahilinde kolordu için bir milyon buiday 

kırdırmak suretiyle tın yapılacaktır. 
2 - Kırdırmak ücretinin toplu tutarı (25000) lira.dır. llk teminatı 

(1875) liradır. 
3 - İhalesi 8-5-940 çarşamb4l günü saat 16 da kapali zarf usuliyla 

yapılacaktır. 
4 - lstekliJer ihale günü ihale saatinden bir saat evvel teklif zarfia· 

rınm Erzurum Lv. amirliği satın nlma komisyonuna vernıe!eri. 
6 - Bu işe ait şartname Lv. amirliği Sn. Al. Ko. da mevcuttur. Her 

gün görülebilir. ~3 27 1 5 

Bornot'a levazım li.1n · liği tJatrn cılma komi811onu11dan: 
1 - 1993 lira V:J kuru5luk cinyın elektrik tesisatı acık eksiltmeve ko-

nulmuştur. Keşfi al<;ydadır. - -
2 - Eksiltmesi 3-ö-940 cuma günü saat ondıı Söke silvari alayı ırar· 

nizonunda yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 149 lira 55 kuruştur. 
4 - İsteklilerin belli glln ve suntte alay satın alma komisyonuna mü-

racaatları. 16 22 28 l 1339 

Borııova levazım. ô.midiği satın alına komisyorıundan: 

Cinsi Miktarı Beherinin tahmin bedeli 

Adet Kuru~ 

Portatif kürek kılıfı 1131 90 
> Kazma kılıfı 888 90 
> Baltalı kazma kılıfı 419 90 
> Çapalı kazma kılıfı 40 90 

Tel makası 240 120 
1 - MühürJQ nümuneleri komisyonda mevcud yukarıda cins ve mik· 

tan yazılı beş kalem malzemenin kılıflıırı pazarlık suretiyle sa-
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2:mayıs-940 perşembe günü ~aat 9 da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 2069 lira 5 kuruştur. 
4 - Kati teminatı :u 1 liradır. 
5 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlarivle birlikte 

Bornova nskeri satın alma komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. ' 
.1600 

Bornova satın alma komisyonundan: 
1 - ) Evsaf ve şera!ti dahilinde Bornova havuz başında teslim ~50. 

Ton taze çayır otu pazarlık suretiyle satın alınacakhr. 
2 - ) Paznrlığı 2/Mnyıs/940 perşembe gilnü saat 14 de yapıla -

cnktır. 
3 - ) İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde Bornova askeri satın 

nlmn komisyonuna gelmeleri ililn olunur. 1503 

Bornova aatın alma komiayonund.,.: 
1 - ) Numunesi Ye mevcut şartnamesi mucibince 300 adet ordtı ti

pi çift atlı nakliye ara bası pazarlık quretiyle satın alınacaktır 
2 -) Pazarlığı 2/Mayıı!/940 perşembe günü saat 10 da yapıla • 

caktır. 
3 - ) Umumi tahmin tutarı 34500 liradır. 
4 - ) Kat'i teminatı 5175 liradır. 
5 - ) İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde tenıinatlarivle 

likte Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 
olunur. 1501 

Bornova askeri satın alma komisyonundan 

ilnn 

1 - ) Mühürlll nümune.si ve~hile 100 çift ordu tipi atlı araba· koşumu 
pnzarlık suretiyle ~atın alınacaktır . 

2 - ) Pazarlığı 2/Mayıs/940 perşembe gtinil 11. de yapılacaktır. 
3 - ) Umumi tahmin tutarı 5400 lir~dll'. 
4 - ) Kat'i teminatı 81 O liradır. 
5 - ) 1steklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle bir -

likte Bornovada asken satın alma komisyonuna gelmeleri 
iliin olunur. 1502 

Bornova Zeytincilik istasyonu 
müdürlü ğ :inden: 

Bornova zeytincilik istasyonu bahçesintle kain ahır, samanlık bina~ını 
tadil ederek daimi işçilerimize ikametgah inşaatı milnasakaya konulmuş
tur. 

1 - İşbu tadilatı inşaiyenin bedeli keşfi cl046:ıt liradır. 
2 - Talipler şeraiti anlamak. ve keşifnnmeyi görmek Uz.ere her ailn 

istasyon müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
S - Münakasaya iştirak edeceklerin yüzde 7,5 teminat akçalarını iz

mir malsandığına yatırarak makbuzlariylc birlikte 4-mayıs-940 
cumnrte i gllnü saat 12 Je istasyonda toplanacak komisyona mü-
racaatları ilan olunur. 1 9 23 27 1 1387 

lstanbul Defterdarlığından: 
Üs1<üdarda Valide bağındaki prevantoryum talebe ve öğretmen sana

toryomuııun 60698:.54 altmış lıin altı yüz doksan sekiz lira 54 kuruş keşif
li ikm:.ıl inşuntı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, 13-.Mnyı:;-1940 pazartesi günü saat 15 de İstanbul defterdar
lığı milli emlak miidürlüğün<le toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, hususi ve fenni ·~artna

nameleri, proje, keşif hulasasiyle buna mUtcferriğ evrak 350 kuruş mu. 
kabilinde istanbul milli emlak müdürlüğünden alınabilir. )luvakkat temi- · · 
nnt 4284-93 dört bin iki yUz seksen dört lira doksan üç kuruştur. 

lstekHler!n; teklif mektuplarını ve bu işe benzer ~n az 50000 elli lıin 
liralık iş yaptığına dair idaı~ler:ndeıı almış olduğu vesikalara i~tinuden 
i ronbul vilayetine milracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış 
ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikn:;mı havi kapalı zarfların ı:3. 
mayıs-940 pazartesi günü saat on dörde kadar İstanbul defterd:.rhğı mil
li emlak mQdiırlüğü oda~ında toplanan komisyon ı-eisliğine sıra numnralı 
makbuz mukabilind<: vermeleri lazımdır. Teklif mektupları; eksiltmenin 
açılma saatinden bir snat evveline kadar yetişmek üzere iadeli taahhütlü 
mektup şeklinde gönderilebilinir. Bu tııkdirde dış zarfın mühiir mumu ile 
iyice kapatılmış olmr.sı ve talibin ismiyle açık adresinin teklif mektubu
nun hangi iı;e nit olduğunun yazılması Uizımdır. Posta<la olacak gecikme-· 
Jer kabul edilrr.ei. 26 1 6 11 !1216-1411) 

Akhisar be1ediye reisliğinden: 
1 - Haziran 940 iptidasından )la~'ls 941 sonuna kadar bir sene ic;in 

memleketin umumi temizlik işl~ri kapalı zarfla eksiltmeye çıka-
rılmıştır. • 

2 - Bedeli muhnmmeni 9000 liradır. 
S - İhale 16 mayıs 940 perşembe gUnU sn:tt 15 te yapılacağından ka

palı znrfların bir saat evvel verilmiş olması meşruttur. 
4 - K3palı zarfların 2490 ~ayılı knnuna uygun olarak verilmesi la

zımdır. 'fnfs;ıat almal< is~iyenlerin Akhisar pelediyesin~ milra-
cnat etmeleri ilan olunur. 23 27 1 5 - · 1414 

·- - (ANADOLU) .. - - ·- . 

zm~r Vilayeti husus~ ~uha.sebe 
müdürlüğünden: · 

SeneI sabık 
kira bedeli 

Lira Kı·. 

lGO-

Kapu 

12 

No. Cinai Mevkii 

Ev Karşıyaka Celibey sokak 
96 109 - Dükkin Karşıyaka Kemalpaşa-caddesi ~ 

200 247 > Kemer caddesi 
399 165 KahvehaneKemer cadde.si 

7G 66 000 dükkan Aydında Gazi bulvarı 
405 104 Ev lnönU caddesi 
311 106 'Ev lnönil caddesi 
360 108 > > > 
3ö0 110 > > > 
351 112 > > > 
305 114 > > > 
155 1122 > Güzelyalı Tramvay caddesi 
150 1124 > Güzelyalı Tramvay caddeai 
275 20/ 22 • > Tilkilik Hatuniye Külhan S. 

5 15 dönüm tarlaEmrez timarmda , 
O . 85/87 furun Karşıyaka iktısad sokak. 

. İdareı h~ısusiyei vilayete ait olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı emlak 
kıraya verılmek üzere 1-5-940 ıilnünden itlbar~u 15 ıün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

.. ~irn .şartl~rını öğrenmek istiyenlerin her ıu~ muhasebei hususiye mO· 
durıyetı varıdat kalemine ve pey sürmek iatiyenlerin de ihale günü olan 
16-5-940 perşembe irünü saat 11 de vililyet daimi encümenine müracaatla-
rı illin olunur. 1508 

l~mir mınt~ka Liman reisliğinden 
Lıman daire:.i inşa edilmek üzere istimlakine karar verilen gayrt 

menkule ait belediye encümeninin 26/4/940 tarih ve 762 sayılı kara
rı ~şağ~da yazılmıştır. Bnmucibi karar mezkur gayri menkulün bedeli 
daıremızce tesviye edilip tapuya tescil muamelesi ifa edilmek üzere 
keyfiyet istimlak kararnamesinin 13/ ve /17 inci maddeleri mucibin
ce ilin olunur • 

Belediye encümeni karan sureti 
Hukuk işleri müuürlüğllmüzün riya~etten encilmenimize muhavvel 

26/ 4/ 940 tarih Ye 1098 ~ayılı yazısında 
Liman daire biııa:;ı inşa edilmek üzere İzmir mmtaka liman rei~li -

ğince vaki talep ve iş'aı·a binaen istimliikinin menafiiumumiye icabın
dan bulunrluğuna Yiliiyet mskamınca karar verilip istimlak kararna. 
nıesi hükümlerine tevfikan encümenimizce intihap olunan komisyon 
marifetiyle ta_kdir edilen kıymete mıntaka liman reisliğince müddeti 
zarfında itiraz vuku !>ulundufundan mezkl\r kararnamenin 11 inci 
maddesine uyularak kerfiyetin tetkiki ve bir karara bağlanması ı3te. 
nilrnekle icabı müzakere olundu. 

ı~~i~lak dosyasında mevcu~ mıntaka liman reisliii taraf~ndan yapı. 
lan ıtıraz ve takdiri kıymet mazbatası tetkik edilerek,~ - ... ·- ·· .... 

Ahmed ve Celil 'Ekizlerle.Hikmet AlcirrisarŞ° ait olup kültür'mahalle
si 1196 ada altı parsel numarada müseccel 568 metre murabbaındnn 
ibar~t arsanın komisyonu mahsusca takdir edilen· ve beher metre mu
rabbaı 30 lira üzerinden 17040 lira kıymetinin bu civardaki arsaların 
emsaJ!erinin ahm sntım fiyatlarına göre fazla olduğu görilferek beher 
metre murabbaına en lira noksaniy·le 20 liradan 11360 liraya tenziline 
ve müteaki? muameleleri ıfh ve ikmal edilmek üzere do~yasının izmir 
mmtnka liman reisliğine h•vdii için yüksek vilayet makamına· sunul • 
masına karar verildi. . 1509 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
1 - 26-4-940 tarihinde pazarlıkla ihale olunacağı ilan edilmiş olan 
.. 10,000 adecl bira sandığı ile 11.000 aded bira ka8aı:oının pazarlı

ğı ~örülen lüzum üzerine 2-5-9Jb tarihine tehir edilmişfir. 
2 - PazPrlığı şeraiti sabıka dairesinde saat 16,30 da lstanbulda Ka

batc15ta len:zım ve miibaytıat ~ube:5indeki alım komisyonunda ya. 
pılncağı ilin olunur. 28 29 30 1 1470-3386 

Karşıyaka · spor kulubü riyase-
tinden: · · . 

5/ 5, 940 pazar güııü kıılüp ıızalarının ~aat 15 te kulüp bina~ında ya 
rnlacak koııgraya ge!melt>ri rica olun'ur. 

Ruzname: ld:ı.re heyeti !stifasının kahnlü ile yeni idare heyeti serimi 
yapılmal'ı · " 1494 ~ . 

lzmir 2 ·ci mıntaka tapu sicil mu
hafızlığından: · : 
Mevkii Cinsi Hududu "Miktarı 

SPERCO VAPUR 
.ACENTASI 

NEERLA.NDAISE ROY ALE KUM • 
PANYASJ 

DEUCALION vapuru 2-5-940 ta • 
rihinde beklenmekte olup ANVERS 
VE HOLLANDA ' limanlarına hare· 
ket edecektir.' 

1 MafH 1140 Çat"fan~.t. ,,,,,...,.,, 

V.. f: henri v-an Der~t 
AMERfCA. • EKSPORT IJNt.$ !!'°' 

NEVYORK 

NE V - YOR K lÇlS 
. d• 

Eksamelia vapuru nisan sonıarııı 
bekleniyor. d• 

Eksiria vapuru Mayıs iptidasın 
bekleniyor . • 

~ CALDEA vapuru . ~· 

A 
_e;_ 

2/3 Mayıs 1940 ta - SERVİCE l\IARlTİME ROUM·~ 

~ 
rihinde haklenmekte . BUCAREST 

olup CENOVA VE 
~~IATI( RlVlERA L lMAN • Calaı ve Köstence için: 

~ MANLARINA hare • Cavarna motöril 1 S Mayısa doft' 
VIHC.ZI~ ket edecektir. bekleniyor. 

BRINDlSI moturü 1-5-940 tarihin· 
de aelerek ertesi ~U saat 17 de D T 
PiRE BRlNDlSl ZARA FlUME TR(. • • R. T •• BUDAPEŞT 
YESTE VE VENEDlK limanlarına BUDAPEŞTE iÇiN · 
hareket edecektir. 

Adige vapuru 4-5-40 tarihinde bek cDUNA> vap. 15 mayısa doJtd 
lenmekte olup CENOVA VE RlVI • bekleniyor. df 
ERA limanlarına hareket edecektir. cKASSA> Mot. Mayıs sonlarıll 

CITTA Dl BARI motörü 7.5.940 bekleniyor. it' 
tarihinde beklenmekte olup ISTAN· cSZEGED> mot. Haziran ort-6 
BUL PiRE NAPOLI CENOVA Ji • rında bekleniyor. 
maııJarına hareket edecektir. f)Ô 

ZARA motörü 8-5-940 tarihinde Sosyete Komresiyal Bulı•r 
l'elerek ertesi ~U saat 17 do FlRE LA VlCASYON A VAPÖR .ır 
BRINDISI ZARA Ft';JME TRlYES • BULGARY A yapuru 6 fll.a~·~~ 
TE VE VEN~DIK Lımanlarına ha· bekleniyor. Burgaz ve Yama iÇIII 

reket edecektir. alacaktır. 
Langano vapuru 15-5-940 tari- .t 

hinde beklenmekte olup CENOV A V apurlarm 1ılm n taribltti 'ıı 
VE RIVIERA limanlarına hareket tında hl~ bir taahhtld aıınıo• .. 
edecektir. JELEFONı S007 • 200' 

Brindisi motörü 15-5-940 tarihin-
de gelerek ertesi günü saat 17 de Pl- ................ - .... r ı 
RE, BRtNDtst ZARA FlUME TRt- Olivier ve fürelı4J 
YESTE VE VENEDİK limanlarınn LiMiTED 
hareket edecektir. VAPUR ACENTASI 

Not - Bütün bu vapurlar Triyea· 
te veya Cenovada tinıali ve cenubi 
Amerika limanlanna hareket eden 
iT ALIA ANONiM seyrisefain şirke· 
tinin ve Amerika ve Hindistana hare
ket eden LOYD TRİYESTINO ano· 
nim scyriaef ain tir keti '•apurluına 
tesadüf ederler 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
.. ALBA JULIA Va. 12/5/940.tarihin· 

de beklımmekte Q]up :MALTA, CE
NOVA MARSfLYA limanlarına ha -
reket edecektir. 

Not: Cerek navlun ve gel"ekse ha· 
reket . tarihleri hakkında acentemiz 
hiçbir meauliyet kabu! etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

Attürk. caddw Rees bin••• 
Tel. 2443 ;ç;ıı 
Londra. ve Liverpol hatları ~ 

P
• "h • .• .,.p 
ıyaanın 1 tıyacına aore 
larımız sefer yapacaklard;;, .................. ~ 

DOK1.0R 

BEHÇETOZ 
l (l 

Cocuk Hastalık " 
• 

Mütehassısı ~·6" 
H&'!ta!uını 11,30 dan bit' tl>I 

BAyJer ao~ağmd" Ahenk ııı• 
v1lnınrla kabul edP.r. 

1 • b. • . • ıı1•,. zmır ırmcı ıcra memurluğun • ğer alakadarların ve irtifak ri!ld' 
dan: . h' 1 . . . k 1 uıe A' 1 . . sa ıp erının gayrı men u ,,. 

zmırde Hatıce varislerine borçlu ki hnkl:ırını hususiyle faiz ve .~ıı ır 
:\~adam İpsara ~ofiyanın Buca bele- fa dair olnn iddialarını işbu ıl rf 
dı;\-·e caddes~. 49 ~o: lu iki katlı 5 o - l'ihinden itibaren 20 gün içilld~ıı~· 
dalı maa muşternılat ve tamamı '1.30 k ·· b"t 1 · 1 b' Jikte JT!e \J' l' k ' nı ı mu.~ ı e erıY e ır d !' •• ı 
ıra ıymetli evi Ratıhğa çıkarılmış - vetimizc bildirro"eleri icnP e e 'ı:1U" 
iırİ B" . . ~i halde hakları tapu siciliY 1 e. 111~ııır 
.. - .'.rıncı . artırma~ı 4-6-940 ta - olmadıkça satış bedelinin pıı) 

rıhıne mu~adif salı gu··nu" na t 11 d . ,t . . . . . · . .., a e sıncl:ın hal'lç kalırlar. ıııe
11 

lzmır bırıncı ıcra daıresinde yapıla - 4 _ Şartname herke.sin g/5f•fl J(J 

ı"'aktu-. · 15/ 5/ Q40 t ·ıı· d n ·tib1lre 
2 

. cın .. urı ın e ı 

- Bu artırmada muhammen kıy tır ~·· 
metinin yüzde 75 ini bulmJdığı tnk- s _ Art;rmava i:::tirak jçitl .ııtl 
dirde artıranın taahhüdü baki lrnl _, hammen kıymetin yüzde 7~ Jl!~r.\~ 
mak iizere ~atı~ temdit edilc•·ek de pev akces· ve va milli bır ~ı ~ 
19-6-940 tarihinde ikinci artırma. ı · k 1· '.b · · d·1mesi 1 ~ ıt 

1 
nın me tu Hl ı raz e ı JJJ!fl jl 

Y~Jl ı acaktır. Bunda dn yüzde 7!l şi- dır. Taliplerle fwda izııhıtt f\ ·re( 
nı bulmaı.sa 2"80 numa•·alı kaırnııa tiyenlerin 39/ 3723 :N"o. ile Jıı1

1

49S 
göre ~atış ger; Lırakılacaktıı·. 1·ı:~111 oluıı•·ıı·. ıniirara:ıtları ~ 

~ - İpotek sahibi alacaklılarla rJi. _,,,I 

1 * AfSANCAK W44 
5 

lıtaıyonu Kııtt-ı10:1nda Yeni Açılaa 

EGE 
Rucn nahiyesi 
l\lerseke. 
Tahtalı köy. 

Tarla Şarkan Ahmed çavuş oğlu 40 dönüm 
Mehmed Ye hemşiresi, gar-

Husu~i HastahetnP.si 
Sa1ıibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR bcn koca bıyık karısı Gül-
süm, şimalen ve cenuben A-
li o·~man tarlaları: . 

Yııknrıcia cinsi. me\•kii. hududu vesait· C\"afı yazılı gayri menkul 40 
senedeııbı:ri Bucalı Sallh oğlu :'ı!mıtnfunııı ecdadından gelmek suretiyle 
senetsi:r. olarak tarnrrufund& !kt!ı: ~26 8enesi ağu~t•>S ayında ömesile intikal 
erbuhı olımık valnız kızı Hatict!Yİ terke.vlediği ve senet:-Jizden namına tes
cili talep edildiği köy ihtiyar he,·etind C>n tasdikli olaruk getirilen ilmilha
berle bildirilmektedir. Sen~t iz tasarruf hakkındaki yük~ek tefsir hü
kümlerin" kıyasen bu yerin ta::;arrufu hakkında tahkikat yapılmak üzere 
15-5-940 cuma günii mahalline memur gönderilecektir. 

Bu tasarrufu, idclja ve te~cil talebi hukkında bir gfına iddia ve itirazı 
eılanlnr varsa vesaiki ile birlikte keııdjleri veya vekil \'e kanuni mümessil-" 
!eri tarafından izmir ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlığıııa veyahud 
mahnlliPe gidecek .::;alahiyetli tapu ınemurunn mürncaatlan ilan olunur. 

1504 

Meıkine Tamir hanesi 

Her fıtbeye ait hastalat" kabııl ve mü
teha.'fstsları tarafwdatı tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 

ldoktor bululur .. :eı:.~8 -~ 
1 Sıhhat vekaletinin reami ruhaabnı .. haiz 

ı'{ AS E 

işi fününde teslim ftmeği prensip edinen ve bu· karŞı mües~ir ilaçtır· , 

ı.un!?· iftihar ede11 bir müessesedir . ,1•
11 

K
__.__ d ı il t7 •9 T ıet a . ' ı' İcabında günde t-3 kıi~e _.._.e pazarı· e~ ~ er ... : . ·.. e o~: 993 ~ .. ıml .... lllmlİllm_ıaıı. •~r.ıtEılaaii:ilta. .. ~narr.ilİl:mll:ii~iııııııillıiıımlilllİlllİl .... ...ı ~-~_. ..... ..,. ______________ .;... __ H_e_r.;..E.cz_a;._nede bulunur . 
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