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G. Cephesinde Hava 
Garp C ·P s ·nde 

Dün ve evvelki gün faa'iyet vardı 

·Şiddetli hava muharebe
leri cereyan etti 

Muharebeleri Old 
Büvük Zaferin Hat rası 

Dün, bütün Halkev:erinde büyük törenler yapıl· 
mış, tarihi zaferin hatırası yaşatılmıştır 

İnönü zaferinin yıldönümü, bugün 
halkevinde törenle kutlulanmıştır. 

Törende mevki kumandanı, vali 
muavini, parti ve halkevi reisleri, 
münevverler, gençler, muallimler, 
partililer, ocalı:lılar ve talebe hazır 
bulunmuştur. 

Müstahkem mevki bandosu !stikUll 
marşını çalmış, avukat Ekrem ve 2 

Ingiliz tayyareleri, Almanya Üzerinde uçtu!ar. Rir 
man tayyaresi lngil:z sahillerinde sal<.atlandı 

Al 
İnci erkek lisesi tarih muallimi Gar-

• ra birer söylev vermişler, kız lisesi 

~/ 

A.lnıanya, mağlii- · 

ve kız muallim mektebi talebesindeıı 
iki genç de birer şiir okumu,ıardır. 
1ıf0teakıben Ankara radyosunun An

- - -----.., kara halkevinden naklen neşrettiği 
~' 

biyete doğru 
koşuyor 

** it liadiaeler, tarihin çizdiği ve mu-
11 •dder olan yola cirmiıtir. Bu yolun 
cııııd A .. h a., lmanyanm ve ona muza-
'-•t d ..• ih" t" k., e en mutecavız z nıye ın 

~~! •ııretıe maf!Ubiyeti, bu- a mu
ı....;! en küçilk devlete bil" yaıamak 
ı. 1 

"" emniyet vermek iıteyen 
,.~.,t davaıının yeni Avrupa ni- 1 ·ı· t ı · 
~ ngı ız ayyare erı 

.._it llıı kurnıaaı vardır. Almanya, ce· . . . . . • 
d telt baıına, 8 erek1e iki kutupta Parıs, 1 (Radyo) - Hıwas ~ıansı, Martın üçüncü günü kfü;uk bir 
_;:,l'aıt doıtlarından her hangi biri- garp cephe•indeki ask~-.rt vaziyet Fransız grupu, düşmanın :ıte~i altına 
l de İ§tiı:-aki ile olaun, bu harbi ka- bakkı,,da s11 hlliteni ııeşı·etmi,tir: 1 alınmış ve dört kad~r yarP.lı Fransız 
1 """-k kudret ve imkı.nlarından Her iki taraf tnyy,ıreler: f<'phed.? neferi Aim~n'Ha c•;r düşmii~'ür. 
~&llıiyJ., uzaktır. Biltün dilnya faz la faaliyet göstermiştir. Avcı tay- Londra, 1 ( .ad;-.ı) - Amir:ı.l!ık -
ıc_ 1•t1etinin ruhunda Almanyaya yarelerinin hi'"'l 0 re '.ııde kes:f ve. fo- tnn: tn;:ilız havı kuvvetleri bugün 
l ~· canlan,.,ı, bulunan tiddetli a· tograf u~u~ları yapılmıştır. Fnn•ız Almanya üzer'nde uçu .ilar yapmış
.:: l_atlık ,,., nefretten sarfı nazar, karargahı, A lmanyanın içlerıne ka- lar, salimen ü,Jerine dönmüşlerdir .. 
'' •l.ı ltazaııdıran maddi unıur ve dar filolar sevkctmiştir. Al:nanlıır da Bir Alman bombardıman tayyaresi 
te;~lıtr h•kınundan bile umumi vazi- İngiliz sahilleri açıklarında, Skapa İngiliz sahıileri açığında· sakatlan -
ırı,~ t"U.iki, bu neticeyi canlandır- Flov üssü üzerinde ve şimali şarki mıştır. Alman tayyar~'eri bugün Şet. 

il kafidir. Fransa üzerinde ayni maksadlarla u- land ve Votni adalarına sokulm alı: 
,. AJltıa.nya !Ütıdiye kadar hem ita!- çuşlar yapmışlar, bomba atmamı~ istemişlerse de dafi toplarla püskür-
,_•:.-• tilveniyordu hem de Ruaya. !ardır. tülmüşlerdir. 

.... t 

Fraıısız Parlamentosu 

toplantı 'akip edilmiş, mandolinat 
takımı bir konser vermiştir. 

Dün Karşıyaka halkevinde de t~ 
ren yapılmıştır. 

Ankara, 1 (Telefonla) - Büyük 
İnönü 2aferinin 19 uncu yıldönümü, 
bugün bütün yurdda parlak törenle 

kutlulanmıştır. Halkevlerindc yapı
lan törenlerde, bugünün tarihi ehem
miyeti tebarüz ettirilmiş, lnönünde 
milletin maküs talihini de yenen Mil-

Kordel Hul 
Çindeki vaziyet hakkın· 

da beyanatta bulundu 

lzmir Halke...; 

li Şefimize karşı duyulan sonsuz İstanbul, 1 (A.A.) - İnönü zaferi-
aevgi ve bağlılık tekrarlanmıştır. nin yıldönümü münasebetiyle buırQJl 

Ankara halkevindeki tören radyo Halkevindc bilyük bir tren yapılmış ft 
ile neşredilmiştir. Verilen konfe- bu zaferin istikbal ve kurtuıu,unııa 
ranata, İnönü muharebesinin tarih- uğrundaki değeri tebarüz ettlrllıııit • 
çeal yapılmış; şürler okunmuştur. tir. 

·Beceriksiz Almanya 
Uydurma vesaikle hazırladıkları be

yaz kitabı niçin çıkardılar? 
Nevyork, 1 (Radyo) - Amerika rışıldığı için hiddet ve nefret ~ 

ru.~eri, Alman beyaz kitabı balı:kın dıracaktır.) 

1 

da neıriyata devam ediyorlar. Deyll Niyüz yazıyor: 
Nevyork Herald Tribiln diyor ki: cEğer Batner V els Amerikanın haf. 

\ 4'3eyaz kitabın te•iri, bu memleket- be gireceğini vadetmlşse, PolonyaW.. 
ı te Alman taleplerine taraftar kazan -ırı aldattığı mubalı:kaktır. Eğer Çem • 
maktan ziyade, dahili siyasetimize ka- - Devamı 4 üncü aa.Aifede -

( ~~~!?_'LER -
Muallimler ve 

otobüs tenzilatı 
Şehir meclisine bir teklif vak! ol

du ve muallimlerin, şehir müessesesi 
otobüslerinde tenzilatlı tarifeye tabi 
tutulması istendi. Bu dileği, bütün 
şehiı-lilcrin fikirlerine tercüman ol
duğumuz kanaatiyle takdir ediyoruz. 
Dünyanın her yerinde, şehir mües
seseleri de, devlet müesseseleri de, 
çocuklannı okutan muaallimlerine 
karşı hususi bir alika ırıısterlr ve 
haklar verir. Bizim devlet deınlr)'ol
larında oldutu ıribl •• 

Binaenaleyh biz de, hepimizin &n· 

digimiz, hürmet ettiğimiz, kendileri
ne topyekün birçok şOkran ve min
net borçlan taşıdığımız muallimlert. 

Amerika donanması 
adalarında bül}ük Dün Fi/ipin 

manevralara başladı 

Amerika donanma11 

mire karşı, bu tekliften istifada ile Nevyork, 1 (A.A.) - Amerikanın 1 mnne\•ralnrm en milhimın:nı 3 a;;mak 
bir hizmette bulunmalıyız. I harp filosunun 180 cüzütamı, Ameri- ilzere büyük Okvanı•s ~ahillt ~inde ** bııın timtl!yıı kndar ıııpmıt olduıiU ı' - D.:ıvarnı 4 üııcil ıahilede -



• 
SAHIF!: ( 2 ) 2 :ı.ıı.n 1 N.:: SALI ----

if~ADYO) 
ıiUGONKO PROGRAM 

in<l~ izy l
de 

~~~~;I! 12,30 program ve memleket yat 
,;; • ayarı, 12,35 ajans ve meteoroloji ha-

lht "k "' [ •• berleri, 12,50 müzik: Kadınlar koro 
ı ar a muca- heyeti tarafından halk türküleri prog er . Şehir meclisi müzal<.ere leri 

dele artırılacak ramı, 13,80 14,00 milzik: Karışık 

ı•san d v esı• top antı- hafif müzik (Pi.), 18,00 program ve la ·ı •• 
zerı memleket saat ayarı, 18,05 mfiıı:ik: 

r:-• tl kat• Bir lı:onçcrto (Pi.), 18,40 konuşma 

B •• •• • h b• • ı d •• b ı d r ıya ar ıgyen (çiftçinin saati) 18,55 serbest saat.. ugun iU vazıyet, ar l umumıye rl Ull aş a J gükseltilmigecek 19,10 memleket ~aat ayarı, aJans ve 

k d h b k k"fd d" Vilılyet, belediye ve mintaka tica- meteoroloji haberleri, 19,30 müzik: nazaran ço a a aş a şe l e ır ret müdürlüjttt ihtikılr mevzuu üze- Ankara radyosu küme ses ve saz he-

İ · "11.I ll• l • f b"" l d f "l~ · d h · ti d kt d J.a yeti,idareeden:l\fesudCemil.20,15 Bulgarca Zora ga~et..siııde c ng.l- iJrand orduları tarafından daha mfi- LY.I UQ ım erzn 0 0 US er e enzz a· rın e e emmıye e urma a ır r .. 
•ren.n deniE rollan iiztırinde• boışlı,. kemmPJ bir surette müdaf a cdlle- Bazı kimselerin gerek gıda, gerek in- konuşma (iktısad ve hukuk ıuıti), 
, altı.nda Da ail Krapçef \mzasiyle cek bir vaziyettedir. fa fabi fuiu/mafarı jı./hakika hisara tabi maddelerin fiatlerinde 

2
o.3o müzik: Fasıl heyeti, 21,15 mil· 

azılıyor: Mısırda ingiliz general; Vavcl 1 yükseklik olacağını ve ileride yilksek zik: Oda mllziği - Mozart: Klarinet 
l:ııilterenin gerek n.uide ve re- bundan ilç, d~rt yıl evvelin.ı kadar [Üzum/udur fiıı.tle satacalclarını düşünerek bu Kenteti. Çalanlar: Hayrullah Duygu, 
k uuı:-ün girişmiş bulund ;Ju coah- Martinle teslih edilmiş bulunan Mı- maddeleri saklamaları muhtemel gö (Klarinet)' Licco Arnar (ikinci ke -

»n harplerde en mUhim mevkii ya- sır ordusunu buriln en modern si- Şehir meclisi, dün saat 16,30 da bankasına, 61 bin lira beden terbi- riilmektedir. Bu gibiler, şiddetle ce- man) Enver Pııpelman (2 inci ke -
ın şarkla Akdeniz teşkil etmekte - \ahlarla techiz etmekte; ayni zaman belediye reisi Dr. B. Behçet Uzun re- yesi genel direktörlüğüne kauuni zalandırılacaktır. Dahiliye Vekile - man); izzet Albayrak (Vilola), Me
·r. Napolyon harplerinde buı:-ün de da büyük harpte imparatorluğun ba- isliğinde nisan devresi. toplantdanna hisseler ayrıldığını bildirmi~, imar tinden vilayete gelen bir tamimde s~d Cemil (Çello). 21,:J5 .l!'üzik: Kil< 
üyllk bir ehemmiyeti haiz bulunan şma gaile çıkarmış olan cenubi Af- ba~Iamıştır. ve tezyin işlerine 839200 lira ayni - villl.yetin, ihtikar mevzuu üz~rinde ~uk orke.;tra (Şef: Necıp .Aşkın~. 
!alta, Fı ansız kıtaatı tarafından it- rika dominyonlannı da organize ey-, Reis, mış oldufunu, imar işlerinin durmı - ehemmiyetle alakadar olması, petrol - 2•15 '.1'e?"11eket SB&t ayan, ~.ınns h.ı-
al edilnıişti. Daha sonra bizzat Na.- !emektedir. - Ekseriyet vardır, celseyi açıy-0- yacağını, temizlik işlerine 20\l,000, benzin e mllştaklan fiatlerini1 tes- berlerı, zıraat, eaham - t~h..,uit, karn 
olyon }[ısıra doğru yürüyerek bu Bütün buıılar bflyilk Britanya im- rum. D miş, müteakıben mOteaddid sıhhat ve içtimai muavenet işlerine pit ediln:iş olduğundan bu fitlerden bı'..0 . - .nukut borsası (f at)·- 22,35 

lkeyi ıaptetmek !çin çöllerde bir paratorlutunun yollarını ve petrol teklifler -01ı:unmaştur. Bımlardan biri 108,000 lira tefrik edildiğini s3yle- Yilkse~ fıate satışa kat'iyyen müsaa- ~uzık: Cazband {Pl.) 28,2.> 23,30 
.ayU utraşmıştı. Bütün bunlar, 1nril- kaynaklarını korumak için yapıl- s; tahakkuk eden belediye vergi ve m~i. de e.dı.1?emesi bildirilmiştir. Ticaret J arınkı proııram ve kapanış. 
erenin harp ve ticaret yolları Qze - maktadır 1 resimlerine mükellefler ta.rafından - Tensip buyurursanız blldceyi büd- Vekaletinden de ayni mevzua dair 
indeki stratejik mevkilerin ele ıreçi.- • kanuni müddet zarfında itiraz edil- ce encümenine verelim. Oradaki ar- bir tamim gelmiştir. Zabıta(,a 
!lmesi için yapılmıştı. ~ k b k mediği takdirde gayıj safi iradları- kadaşlarımız tetkik ederek kat'i büd- K b h d • wawwwo www 

Umumt harpte İngiliz kıtaatı ha- oyrac? taki agra um t.<ınzi!Jıden sonra itiraz ınür.aca- ~~i ;,azırlas mve bize veroinler. U- iZi.. a Çe e Jmaf S..rho§luğun dhelec<: 
en mühim bir mevki işgal etmekte o- hadisesi atlarının nazarı itibare alınıp alınmı- marım ki, bu büdce şeh:r işceri için f r • • Kemer p:ı.zarmda Srıid Sakary"' 
an ve yorulmak bilmiyen Lord Çör- yacağı hakkında idi. Tetkiki için ni- h_ayırlı neticeler verecektir. Demio.. aa~JyetJ sarh. oş ol.uaJ.: Mebmcdi, lnö.ıı~ cad• 28-S-940 tarihli nllshamızda Poyra- .. 
:!!in emriyle Çanaklraleye taarruz et cıkt b' diiğil d b h zam encnmenine havalesi muvafık tır. Meclis, reisin teklifini kabul et - desınde Nuri ve ka>ap Pere•, sarhn~ a ır n esna~ın a azı sa 13- .• •. .. . 
nişlerdi. Fakat bu taarruz Mustafa Iann bayrağımıza karşı gösterd.iği ııı. goı;ıl~n'. il.k. okul ög:etmenlermi_n miş ve önümüzdeki perşembe günU Nahiye birçok eserlere Iuk sııika!'İyle biribirini dövmilşkr-
"emalle Fon Der Sande~fn .dare et- ilb 1.,,,.. . t t . t"k Dil p şehır ıçınde ışlıyen nakıl vasıtaların- saat 16,SO da toplanılmak üzere cel- dir. a ı.~ı ışare e m1~ ı . n, oyra- . ,. . ka 
;!ki eri Türk ordusu tarafından pils - cı belediye reisi Osman Keşfi Tirit da tenzılatlı tarıfeden i3tifade et- se tatil edilmiştir. vuşiu Uçurtma kavıraıu: 
rQrtüldO. Tnrk ordusunun büytık za imzası ile ald•ğımız bir mektupta. meleri hakkındaki teklif de nizam • il Kızılbahça, (Hu~u i) _ Nahiye- Ka.rşıyaka<la !\Iithatpaşa cddesin-
rlat verdiki b~ harpte inıriliz ve blly!e bir hadisenin vuku bulmadığı encümenine havale edildikten sonra J · h f "d b• }") } • mizin ger.ç ve faal müdürü Ce'!II Er- <le Nıhad <:>ğlu 15 ya~ında Ahmed, D
ô'ransızlar da ınsanca pek bUyUk te- tem· I kt d B d Fevzipaşa bulvarının, henUz açılma- J a a Jr J ( erJ türk, Sistemli bir çalışma ile b~rasını çurtma meselesinden 14 y1şında Ah-

f t d ·ı Jc' b G ı b ı 112 0 ıınma a ır. un an mem - mı• olan kısımlarının istiml!k edile- med· taşla ba•ından yaralam••tır e a ver ı er, ı ugfin e i o u ya- ld k. A ak d .1• d • kısa zamanda bir çok eserlere kavu•- ı · "" · 
nun o u ne ıunu a ı ave e e- k b' 1 1 · · 1§ "llll J ., ı H 1 k -ım adHıtıda yllkselen ve ta .. Çanak- r k' kt b .. d . L" t re ır an evve açı ması ıçın zım ınÜslakil olarak zmir- turınu•tur. ırsız' : . 

ıale boğazından görünen muazzam ım 1
' ~e. u u go.n erenı .z anı- olan 100 bin lira m;ktannda tahsisa- S k • k f 

1 
. 

1 
Keçecilerde Anafart .. ıar cadde>ın-

lbide bunun timsalidir. İtilılf devlet- yoruz. Sözü.ne de ltimadm-.ız v•ı. Bı- tın 940 yılı büdcesine konulması de de kurulmalıdır 0 
a ener erı yapı mı ' aydınlı- de İbrahim oğlu Naci, Mustafa kızı 

eriııin bu taarruzu pilskürtllldilktcn naenaleyh ortada bir telakki yanlış- hı.kkındaki teklif büdce encilmenine İthalat birlikleri merkezinin büyük ğa kavuşt~;uımuştur. ~tzıll;ahçeyi .Ielihanın 10 lira•ını çaldığından tu-
lığının vuku bulmuş olması ihtimali -"'-derilmi ... ir. ·th ı• 1 ~osaya b~g ıyan Y01. tamır ed;lmiş, tulmu•tur. 

ıonra ~llboludaki ingiliıı ve Fransız d lı r t· 

1 
.. ~. .,. ı a atçı arın tekasilffl nazan itibare beş yUz fıdanla teşcır faaliyetine gi- _ . . . 

Dtaatımn bir kısmı Selilniğe, diğer a a ga ıp ır. Halen mevcud abunelerle bundan alınarak istanbulda kurulacağı anla- rişilmiştir. 1 * Ke•tellı cad<leE nde 1 m•ıl. 70 
bir kmnı da Mt"1TB gönderilmişti. Kız kaçırma 1-sonra abune olacaklar hakkında sa- şılmaktadır. Maamafih manifatura- Bugünlerde yeni mezbahanın in- yaşında Fatm~nın ceb:nden tı•PU •~· 
;ılnlcU 1 Cemal paşanın idaresinde bir Torbalıda Arslanlar köyünde Sala- at tedarikinin imk~~stzlığınn -~ia~~n cılar, izmirde _müstakil ~ir birlik k_ur şasına başlanacaktır. Bütü!l mal2e- neytkıin1i çaldııııııdan tutulmuştur. rtırk latası ingillz donanmasını Ak- haddin og"lu Ibrabim Yanmaz, a"ııi maktu havagazı ucret tarıtesının muşlardır. Bagcılık ve zıraat i•lerın- 1 şt N h" . . 1 ara anmı,Iar: 

, d k . - • . - me a ınmı ır. a ıyenın ortn ycrın-
!enizden IDnd;.l.ana ırötUren yolı. yerde Şilkrü kızı Hatice TeznJ?kanı tanzimi husuııundakf teklif, tarife en- e ullanılan ılaç, ambalaı ve çuval dekı· üç batak! kt b" . k " t 1 ı Ilayındırd:ı Kirpi köyünde Os:nan 
a .... 1 .th ı·ı.ı k . ··t d b 1 . ı an ırı u u ıı mu;;- • •1 ... ııveyş kanalını- kesmek Ozere Mı- evlenmek maksadı'yle k.•çırmıgtır. 

1
c!imeniııe gönderilm~ir. Mezarlık- ı a a nın mer czı o e en eri zmır- tur D"" 1 . . d k • 1 oglu O><man Kanlı ile Durmuş og u 

~ · d' ş . . . . · ıger ennın e uru.u ma•ına 
ara doi"na ilerliYorda. Çanakkaleden B k k. . d" ? baıp namiyle maruf meydana yeni ır. ehrımızdekı ithalatçılar, bunu çalışılmak .... •dı Ç .. d •b'd Süleyman Ar•an ara•ın.la tohum nıe 
etlr·ı ..... 1 u çoca ımın iT b k d"kk l k ''" r. arşı ıçın e, " ı eye b r ı en :ıuta ar takviye edilen Alen- ir ad onması hakkındaki teklif de nazarı ı ate a ara merke7 teri kadar g·de 7 t . 1 .•. d b' selesinden kavga çıkmış Osman ı-

bı Ordusu 1916 Ve 1916 Zarf.•nda Ce- İkiçeşmelikte Çiçekçi sokağ-ındn okunarak ı·s·ım verme komı··yonuna 1 · d 1 k ·· · ü t k'I 'th ' n me re genış ıırın " ır ' ' rmır e oma uzere m s a ı ı a- cadd yapılmışt y l t . l"'d· çakla Süleymanı sol l·oltu"ııudan a• 
1 le t 1 k k S. noter kltibi B. Fehminin evi llnUne gönden·ımı·•, Yamanlarda kurulan ı•t b" !"ki . k 1 k e ır. o am'r et ıı ' - . . " ma paşa ı a arını i i ere ına ya- , " ır ı erı uru masını isteme te- g" inden Sef .h. t bü 1 . . b ğır surette yaralaml'tll' 

~--- "-'-ürtm" ti! belirsiz bir kimse tarafından bezle-. "erem mücadele cemı·yetı· kampının dirler. erı ısar o o " e"ının u- , • 
ıuıı a ....... na PWlA uı . 1 - d Ul k ~ radarı geçmesi temin olunmuştur Ilu Sınır meıelesi: 

.Arabistanın diğer sahillerin~ de re ııan 1 ve aırzın a sti meme bu- ocak, mutfak, kiler ve müştemilatı - suretle halk yol başı kahvehanelerin- Kemerde 1652 inci sokakta Yusuf 
Tllrklerle ingilizler arasında J.:ih bir lunan tahminen iki buçuk aylık bir nın tamiri için büdceye 2000 liralık F • k 
tarafın ve klh dlter tarafın &'alibi- erkek çocuk terkedilmiştir. Çocuk o tahsisat konulması hakkındaki dilek ecı aza de otob!ls beklemekten kurtulmu~ - oğ'u llecid Ö?demir ve Hüseyin pek-
1'9tlııi temin eden muharebeler olu- civarda Sadık kızı Bn. Ayşeye mu- bUdce encümenin verilmMir. Bir tur. çalışlrnn, bir bahçe aınırı me•eleslıı-

kk t t 1. d'I · ti ç ı e ' Bir genç bendlertfen Satıs. f"atleri daimi kontrol altına den Mehmed karL'ı Perıhe Düzdemirl rordu. Bundan maada meıhur Lav- va il en es ım e 1 mış r. ocuğu komite tarafından idare edilmekte o-
nnı de Araplan kendi yurdunun terkedenlerin aranmasına başlanmış..· lan fuar işlerinin, belediyeye mal e- yvuarlanarak öldü alınmış, bakkallar. fırınlar, kasaplar dövdüklerinden tutulmıı.,ıardır. 
d11flllanları aleyhine tahrik etmekle tır. dilmesi hakkın.dnki riyuet teklifi o- • · . . ve diğer dilkkll.nların temizliği daimi Demh·le dövmek: 

~vı;elkı akşıım K~z~.lç~llu dere_sı ~- tetkike tabi tutu muştur. ı İkiçeşmelikte Lokmacı sokıığıı:d~ 
meegııldü. Hayırseverlik kunmu!, nizam, bildc~ v~ tarife encü- zcnnde su bendlerı onünde fecı bır N h' . h b' •ıustafa oö-lu Ahmed "•nrröc karısı 

"'lınald Kafk A b I r h al d 1 b d k ı 1 · a ıyenın arap ınası t~mir et- u " '.?<' ,. • • 
..,. e as ve zer aycan Geçenki kasırgada Dibekbaşı ca- mene ıne av e e ı mış, u sıra a aza o muştur. zmı~_de ~~yumcular tirilmi ' te•kilat de" i tirilmdir •.. 20 yaşında Saniyeyi demirle dö·;ı:ntl!f· 

taraflaruıda Tarklerle Grandük Ni- miinin kubbesi tamamen harap -0!- daimt encilmen:n hazırlamıı olduğu çarşısında aşcı B. Huseyının 1 sayılı t iş .• t· ır ş ' · Koy tür 
kola oııiulan arasında dehşetli mu- muştu. Haber aldığımıza göre ına-lma. tbu hildceler, bütün azaya tevzi dükkanında çalışan Ramazan oğlu posa arı. ın. ızama sokulmuştur. Bu · 
harebeler oluyordu Rus ordu-nun olurııt..ı•tur 19 d T h . d b" k se!le yem hır çalışma devr!sine giri- Tekme ile dövmek: 

• ou hallenin hayırsever halkı ile Kayııe- Y • yaşın a a sın, yanın a ır sç 1 -'·tir 1 '-n eJ 
b d .., l( ı trol! · d' f k t b D B h t u ·· ı le d · t· ec.,..,. kiçeşmelik cadde önde Me•~' 

• e • ., ıı u pe eny ı; a a u rili BB. Hasan, Salih ve Hamdi na_ . r. e çe z aoz a ara emış ır arlrndaşiyle at koşusundan dönerken · il Faik oğlu Ahmed Konuk beledire 
taarruz da Tnrkler .tarafından Trab mındaki ham!yetli halk, icap eden ta- kı: Kızılçullu deresi üzerindeki su bendi J otobüslerinde biletçi B. Zek.i K-0cıı1l 
son-Erzurum Qunnde durdurul- miratı taınamiylc yaptırmışlardır. - Daimi encümenin hazırladığı Uatünden geçmek istemiştir. Faknt İmnastik bayramı tekme ile dövdüğünden tutu.Imııştur. 
mu§tu. Kendilerini takdir ederiz. 940 büdcesini mü~evazin bir şekilde e•asen içkili bulunan Tahsin müvnz• 19 mayıs jimnastik bayramı iç!n M •. _,.. .. 

lltlylt Britanya, dllne nazaran, • • l l huzurunuza sunu~"1lrum. Bu, btıdce " '.\faar·f Vek'le" d ld' etre•uıı "0"muı• 
Dinamıt Pat atmış ar ' nesini kaybetmiş, kırk metre yükoek- - 1 

'
1 .ın en program ge 1- Kar•ı ···k--'u Cela"!b•v ~·ka ·ıııd~ 

basdn kendisini daha kolay hır su- kabil olduğu kadar tasar"ufa ·~yet ğini yazmıştık. Şehrimiz li , orta 0 _ • •" ..,..~ ....., .~ 
_.,_ "d f d k b k'J• " . E . il h. . d"I k t . 1 ten dereye uçmuş, muhtelif )·erlerin- Sille,~·n oüJu Al" .._. ., da veırı•lı 
~ ın.. a aa e ece ir teş ı .. ta ... enemenın mır em na •yesıne e ı ere anzım o unmuştur. !.1ıı.aşa. c! ğ tt 1 ,

1 
kullar beden terbiye.-; öğretmenleri , •u~ • ı • eşı.a • , ., 

maliktir. zıra· ·, büyilk harpte ken- ••b' H 1 k""yil d R • J t.ı btıd · n d 80 · b t· k e::ı 8 ır sure e yara anmıştır. " em- p;<irmelk me;ıe;esinden nıetre~i 2" 
• h 

"' ı asan ar o n e amaza og- ıı, cenın ~ z e • nıs '.; ıne a- leket hastahen-esino kaldırılmış, fa- dün öğleden sonra kültilr direktör y;'•ında Kil.miranı yumrukla dövıııii~ 
isiyle arp eden Türkiye, bugün o- lu 12 ya~ında Mu;taia Cenk ve ay11i dar yUkselmesı kanunı oldugu halde k t .. 1 ilşt.. • muavinliği dairesinde topianara!ı: ru·r'. 

:aun mdtteflkidir. Bundan maada in- köyden nıuhtar B. Kazımın beş ya - takdim ettiğimiz büdcede maaş nis- a 
0 

m ur. 
ıtltere burün yakın farkta Türkiye- şındaki oğlu Rıza Oyarın elindeki beti yüzde 2S,79 dur. il programın tatbik şeklini konuşmuş- Zehirlenıne: 
sıln de dahil bulunduğu ve Saadabat dinamit kapsolunu almış, kurcala - Reis, büdce hakkında uzun tafsi- B. Salaheddin !ardır. lkiçeşmelikte Beyşehir otelinde 
adını tqıya.ıı bir pakt vilcude getir- mata başlamıştır. Birdenbire patla- sillt verip meclis azasının vaktini is- Ticaret Vek&leti iç ticaret umum ---=ıı=--- lsmail oğlu Ali banyo yapmak iç•ll 
ııı.lş bulunuyor. İran ve Irak bu itti- yan dinami kapwlu, Mustafa Cen- raf etmek istemediğini beyan ederek müdür nıuav:ni B. Saliheddin Cuh- \'ali rahatsız yaki:ığı mangalı bıınyo odasına k0!° 
fakın azasındandır. Orta ve ön A!ya- kin sağ elinin baş pannıığını kopar- büdceden 150 bin lira banka borcu- ruk hususi bazı işleri için bir kaç gün Vali B. Etem Aykut rahatsızlıicı muş, humzu karbondan zehirlenıııd1'' 

1 ı
dakl petrol kaynaklarına giden yol- mış, şehadet parmağını da parçala- na, '70,000 lira belediyeler bankası- kalmak üzere Ankarııdan şehrimize sebebiyle dün makamına gelmemiş, baygın bir halde hastahaneye ka 
lar, dllne nazaran bugün general Ve- mıştlr. Rıza Oyar da hafif yaralıdır. na, 14 bin lira cumhuriyet merkez gelmifür. vali konağında istirahat etmiştir. rılmıştır. -
........................... r:.1111 ............................. nm ...................................... ııııi. .. llllıİİ._ ........ .-...... mıı1~ ............... ~ 
mı-.. ISLAM TARJHIA•••••••-••lllll Resulü Ekrem her gazveya hareke-, - Ey reis kızı -dedi- hürriyetine muşlardı. - · •

1 
tinde zevcelerinden birini; yahud tamamiyle sahipsin. Dilediğin yere Müreygi hav alisinde geçirilen ~ün-

Hz. Muham ed 
ikiıini kur'a ile refakatinde götürür- gidebilirsin.. !erden biri idi. İslam ordusu arasın-
dü. Genç, güzel ve asil Cüveyriye; bu da bir karışıklık, bir gürültü kopar 

Bir gün Hazret Ayşe :Milreyıi su- vaziyet karşısında büyük bir hayret- gibi oldu .. Bu, bir nifaka alil.metti .. 

YAZAN..
• M.. Avhan • lan kenarında otururken Cüveyriye le büyük bir minnet ve takdirle başı- Bazı mücahidler; bir takım bağı -

T •••••dl ıreldi. Tazallüm il hale başladı: nı eğdi.. rışların geldiği bir kuyu istikametine 
- 169- Sfvan da maktul düşmüştü. - Ben bir reis ~ızıyım. Bu hale Bu ne büyüklüktü, bu ne fazilet- doğru koşuyorlardı. Filhakika kuyu-

Fakat dağılmış olan düşman kuv- MUeafiin zevcesi, Cüveyriye de e- düştam. Babam ve kardeşlerim kaç- ti!.. , nuıı başında şiddetli bir münakaşa 
vet ide toplanarak esir edilmişti. •ir düşmüş ve mUcahidlere taksim o- tılar. Fidye veremiyeceğim. Cüveyriye yalnız kendi kabilesi - geçiyordu ve münakaşayı dinleyen -

E.•irler sayıJınca mühim bir yeldln Iunurken şair Hassan ibni Sabitle ak- Dedi. nin değil, o zaman o havalinin en !er, elleri kılıçlarda olduğu halde 
g3rilldü. Tam 600 ki§i, .Müslümanla- rabasından bir zata isabet etm!şti.. Hazr•t Ayşe; kPndisine acımıştı. müstesna bir kadını idi. Cüveyriye iki partiye ayrılmışlardı. 
rııı eline dü IY'.Uştü. Bunluın arasın- Şair; Lu kadın üzerinde kendi akrıı.- Bir iane usulü ile fidyenin toplanma- ayni zamanda terbiyeli, faziletki\r Bu kavga, iki sucu, yani iki •aka 
da Milrı-y•ilin yerlisi ve beni Musta- bası mücahidin mevcud hakkını sa- sını dü~ünüyordu ki, Resulü EkNm reislik kızından doğan gururu hiç arasında başla ıştı. 

laka mensup kadınlar da vardı.. tın aldı.. geldi.. hissetmemiş bir kadındı. Sakalardan biri; Hazret ômerin 
Esirler; ınilcahidler8 taksim edili- lliedinedeki harmanlıkta mevcud Cü.veyriye; Resulü Ekrem, fidyeyi vermiş ve sakası idj. Değeri de Hazreç kabile-

yordu. Her esir kendisinin tevdi edil- bazı ağaçları ona terketti ve Cüvey- - Ya Resulüllah, ben de M!islü- onu kurtarmıştı. Fakat şimdi manen sinden bir zattı. Yani biri Mekkeli 
d!ğ; mücahide fidye&inı vererek kıır- riya onun emrinde kaldı. man oldum. ve vicdanen Resulil Ekreme karşı bir muhacirlerdendi .. Bi.i de Medl!!eli 
t !acaktı.. Cüveyriye yirmi yaşlarında ve heni Ded ·kten sonra vaziyetini tekrar borç duyuyordu. Nitekim serbest ol- Ensardan .. 

kardeşinizi ne hale Mktular. P 

Diye bağırdı.. lferide buJuıı, ~ 
Hazreç kabilesine mensup ensarcl; 
bazıları hiddetlenerek koşuyorı~r ~ 
Hazret Ömerin sakası da bu vaıı:rt 
görünce, 

ı>ir 
- Yetişin ey kenane, yetişin. 

kişi kaldım. :ıı! 
Diye istimdad etti. Yani ayııl d· . .,. 

taşıdıkları halde kabile ayrıl~1 • Jı" 
siyatı körüklemişti. 

. ıeı"· 
iki taraf karşı ku~ıya geJıniŞ ~-t 

di. Neredey•e kıın akacnktt. fıı,ş~ 
muhacirlerden itidaller!ne ssbiP 0 'n• 
bazı zenıt. muhacir ııaka nat111 

tarziye verd ler. 

-Devam~ 
~~~~~~ ___..,,-

Ayni zamMtda hııyvan olarak ele Muıtalakın gUzel ve emsal<iz bir ka- anlattı .. Resulü Ekrem, 11.dildi.. İster- duğu halde Resu!U Ekremin nezdin- İki saka; bir koğa meselesindeıt 23 Nioan çocuk bayramı 
geçe - ı e iki bin cle\'e ile beş bin ko- dını idi. Gerçi bir kabile reisinin kızı se Hassıın ibni Sabite hab~r gönde- den ayrılmadı. Vaziyeti, esas itibıı- kavga etmişlerdi. Hazret ômerin sa-! Ticarethane sahipleri: 

0
, 

yun ves,.ir.ı idi. Yani bu harpten de idi. Fakat bugOn iç:n fidye verip kur rir ve Ciiveyriyeyf fidyesiz kurtar~-' riylc bir cariy~ vaziyeti idi. Fakat kası, di,?er <ııkaya hücum etm!ş ·:.ı ÇOCUK ı<j memleket işidir. Ç jSİ 
epeyce istifade olunmuştu. tulmasına imkan kalmamı~tı.. bil'rdi. Fakat o mücahidin de bir hak Hazret Muhammed ona hürriyetin! onıı tokatlamıştı. ı' cuk bayr11mına siz de ,·itrinlerı~, -

İslAm ~rdu•u; Mtireysi •Ulan ke- Ne yapııcağını düşilnüyordu: kı vardı. Binaenaleyh bu reis kızını j bahşetmişti Ayni zamanda huıı-ün Med:neli saka sesinin çıktıi"ı k.ı- çocuğu ilgilendirecek aurette silıl 
nannda dinlenı ordu Bu harpte fl- Bu harbe; tazret Ayşe ile Ümmü kur+arrnak için fidyeyi bizzat verdi. pyrılrn nereye g!debilird!?. BabAsı i dar: • yerek iştirak ediniz. _./ 
ruı niıı Harlııi.A tlam•Glı Mlllıa!i lbı:ıi S.!Gıe u lfW;ak atmJ9:e.1"dl. Çil!ikil llıtiltealuben; Hariı ve kardeşi ti kAtnil~ıı kaybol- - Yetişiıı liazreeiler, muhec:rı ....... ------------
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2 Nisan 1940 !ALI (ANADOLU) SAHiFE { 3 ) 

Ahnanya mağlii- Fransada )1 

biyete koşuyor ihdas olunan giiksek 
- Bastarafı t inci aahifed" - harp organizmi 

nun • bilhaaaa Fb. harbinde n•keri Abl k . ı . ~ Fransız Paris, 1 (A.A.) - Fransada ihdu 
ltudretinin &'eçirdiii tecrübe karşı· u anın tesır erını ar 1 edilmiş olan 4 yeni yüksek harp or-
•ında. iyi akıbetler tevlid etmiyece- - muharrirleri ganizmi münasebetiyle resml ceride 
iİni pek alii bilir. aşağıdaki izahatı vermektedir: 

Ruay., &'ene takdir eder ki. Alman· k db. ı b ki . Londraya vardılar Bu organizmlcrden birincisi, reiSİ· 
}"a, kendioi için ebedi bir düımandır. raca te ır er e enıyor Paris l (Rad;·o) _Fransız gazet.e cumhurun riyaseti altında bulunan 
Bu&'ilnkü doıtlulc ve alaka, muvak- cilerind;'l. mürekkep bir heyet !>tarşan harp komitesi olup milli müdafaanın 
ka.t hidi•el.,rden kuvvet ahnaktadır. donun r.iyasetinıle bugün ~ndraya 1 ü~ nazırı ile bava ve deniz ınüselliih 
Binaenaleyh Ruoya için galip deiil, Al 1 hl } • d N 1 h d vasıl olmuşlardır. Gı.zetcciler, yarın 1 kuvvetlerinin şefleri bu komiteye iş-
llıa.fltıp bir Almanya i,e daha elve· man art a U {a yiızün en OfVeç ten am emif' deniz üslerini ve tayyare fabrikalarım 1 tirııtkk' et'.°_ekhtedir. 
riılidir. O takdirde belki bir Alman 

1 
ki d" ıncısı, arp kabinesi olup başve-

İhtila!i ile komünizmi Avnıpada da- a amıyacaklarından ne yapacaklarını hi~emiyorlar ge':a~bi~: ~r~zın Stanley, Fransız mu- ki~ ile başve~H muavininden milli 
~· derinlettirebileceği hülyasını da . . .. ·- . müdafaanın uç nazırından ve müs-
""rabilı·r.. Kopenhag, 1 (Radyo) - Norveç 1 veç kara sularındBn istifade edilerek j ihracatının inkitaa uğraması. harrırlerıne çarşamba gunu mükellef temlek"t te l'h t 1. 1 b · · f t k · " • s ı a ve ma ıye nazır a-

Görülüyor ki, Almanya, bu ik,· do .. kara 3Ularından istifade <!dilerek Almanyaya ham demir gtlndcrilmesi- 2 - Alman filosunun askeri h~def ır zıya e vereoe tır. nndan mürekk t' K d . · ·1 h · • .. ep ır. ara, enız ve 
tu
1 

n. ınutlak ve mü•ellah müzahnret· getırı en am demır ithalatının o- nin önüne geçileceğini; Almanyanın lerin stratejik merke.ıi olan Shagero- v J hava kuvvetlerinin •efl r· b k b' .. ·ı . l 1 · Al ·- - e S ' e 1 u a ırn?-ı,er1ne kat'iyyen dayanama:ı:. Çünkü nune geçı mesıne ça ışı ması, man. Balkanlar tarikiy!P elde ettıgi petrol kun kontrolü için muharebe etmege nin müzakeratına iştirak edebilir. 
-~ iki devlet, demokrasilere tevec· yada endişe uyandırmıştır. Alman vesair gıda maddeleri için müessir mecbur olması. ıı !er. 

•uh edecek bir mailubiyetin ilk ala- devriy,- tayyareleri,_ çok defa_ Nor- iktıoadt tedbirler alınacaıiını ileri 3 - Hava harekatının artı:-ıası. . Sikol ski ile Zale/ skiye Üçüncü organizm, başvekil ınua-
'."etleri belirince, Amerikanın derhal veç kara sularına ~·r~rek, sahil açık sürmektedirler. 4 - Balkanlarda Alman füyasetı- b, kt _ d d' vininin riya.eti altında bulunacak 0 _ 
1!e kal'l!arak müttefiklerin kefeoini larında uçmakta, ıngıliz hu~:> gemi- Londra, 1 (A.A.) - Yorkshire ne karşı alınan mukabil tedbirler a-

1

. zrer me up gon er l lan iktısadi komiteler 
•iır bastırıp zaferi kazandıracağını si ve tahtelbahirlerini aramaktadır. Post gazetesinin askeri muhabiri e- lmması. V«şington, 1 (Radyo) - Amerika Dördüncü organizm. ise, harp ka-
d" dUşünUrler. Son üç gtin zarfında Alman tayya. min bir menbadan alınan malümaıa 5 - Prop:ıgandanın stratejik b:r 

1 
hariciye milste~arı Sumner \ els, Ro- binesinin ve iktıs'adi komitenin muh-

Alınanya, şimdiye kadar Skandi· releri Bergen, Kıri<tiyan Zo ve Ü•lo göre, Baltık cephesinin Almanyayı şekilde idare edilmesi. i nıadan Amerikaya hareketinden ev- tnriyeti haiz bir organı olacaktır. 
"~•Ya aahillerinden ve ,imal deni· üzerinde uçarak 1\orveçin bit.ıraflı- büyilk bir endişeye düşürdüğünü yaz 6 - Alman limanlarına gitmesi ve ' , Polonya başvekili general Sikorg Nazırlar meclisi bu sabah El see 
~•tıden temin ettiii faydalara da ve· ığını ihlııl etmişlerdir. maktadır. Muhabire göre, mevzuu- j muhtemel olan bazı şilepierin hare- ki ile hariciye nazırı Zalefskiye bi. sarayında rei~icumhur Bay Le:ru. 
da ~tın.it ve etmek üzeredir. lnıiliz Loııdra, 1 (~ad~o) -. Bu sabahki bahis olan cephede zannedildiği ka- ketlnden mennedilm~'i. rer mektup göndermi~tir. Ve!~. bu nun riyaseti altında toplanmı tır. B. 
don•nınaaı, Skandinavya ile Alman 1 e-aze.teler, muttefıklenn ablukanın dar iyi müdafaa tertibatı alınmamıs- 7 - Almanyanın bitarafları teh- 1 mektulıunda Pari•teki görüşmelerin- Reynaud, harici siyaset hak'k{nda U• 

••hilleri araaına pervaaızca ıirmit tesirıni aı:tıracak tedbirlere t .. ve•sUl tır. liüttefiklerin yeni ;iya.,eti aşağı. did etmesine karşı mukı;bil tedbir- den edindiği malfimatın ehemmiyeti- mumi şekilde izahat >Jermi•tir Mn. 
•e meydan okumafa batlamıştır. Al- edeceklerıni, Londra harp meclisi daki noktaların nazan itibare alın- ler alınması. ni tebarüz ettirmiş ve bunun Polon- malleyh, ali meclisin mesats- ~etice. 
;ıı-nYanın Uzak Şa k ve Ruaya yo· kararlarına ve Çtlrçilin nutkuna isti- masını istilzam eylemektedir. 8 - A:Imanyanın ~dar~, ett.iği J y_a n.ill_et~ için çok faydalı olucağı>ıı !erinden bah•etmiş ve ittih~z edll-
dllndan yaptığı ham madde ithalatı naden yazmaktadırlar. Matbur.t, Nor 1 - lsveçten Almanyaya maden petrol mıktarının tahdıd edı.mesı soylcmıştir. miş olan tedbirlerle memleket dahi-

~i'k darbeyi yemiıtir. Yarın öbür Nazi Molotofun Nutku Elen vapurları !inde komünist ve Hitlercj tahrikAtı ~I Balkanlar ve Orta Avrupada tenkil edilmek için tetkik edilmek İl· 
• oı.·· :ı N b ı d "' n baıka ,ekillerde tatbikine U .. m· aqı·şçı"lerı· Yabancı bandıralarla zere u unan tedbirlerin ne olduğunu 
'p e !>ek ili &'e<;llebilir. lnıiltere ve • anlatmıştır. Bundan sonra nazırlar 
f;~~tııa, bütUn kudnt1"1rir.i, tam bir Kopenlıag· da dayak 1 l b t s ı . B 1 seyrüsefer edemiyecek ıoecliqi müzakerat rüznamesine JlP.Ç· 
, '.r •nlatmaaı, tam bir irade çerçe· ta ya m :it Ua J, OVyet erIIl, 0 şe- Atina, 1 (Radyo) -Yunan hilku- miştir. Bu rüznamede muhtelif meqe. 
~11 i~ind., birlettirm~. harbi ku:an- yediler/ • • k . . f b k meti, ecnebi bandıra altında çalışan leler bulunmakta idi; diğer taraftan 
h •nıtı ınuhtaç olduğu bütün eaaaları Kopenhaır, 1 (A.A.) - Slesvigden Vlzmı yayma 1çın !!Sat e - Yunan vapurlarını dört ay zarfı:ıda mebusan meclisi yarın öğleden sonra 
,,.•••rlaınak yoluna &'İrmişlerdir. gelen 250 nasyonal sosyalist nazi üni- } d•k} ~ne Yunan bandırası çekmeğe mec· toplanacak ve B. Reynaud, ali mecJi. 
ta"'•rikadan ıenit mikyasta yapılan 'ıormalarını giymi" oldukl~rı halde e ı erini yazıyor bur eden bir kararname neşretmiş- sin elde etmiş olduğu net:celer hak-
hti:~ .... mübayauının, miiatakbellne.syonal sosyalistler tarefıııdan t.er- 1SVEÇ7'E· Sovyclleriu ~imal devletleri aleyhine tir. Hulii•a 200 bin tonluk 51 gemi ~ınd~ izahat \"erecektır. Bu toplantı. 
•lıi~ hava taarruzlarında demok- tip edilen tezahürata iştirak etmek Stohkolm .1 (Radyo) - Molotofun planlar hazırladığı şüplıe_,ıini takviye Panama bandırası taşımaktadır. a, b.'r çok i•tihzah takrirleri verile-
llıb. er .lehine çok müeaair bir rol oy· üzere hu sabah Daarhusa gitmişlerdir. nutku !sv,eçte fena karşılanmıştır e•mekt.edir Hiç kimse alevhlerine ha- ıı- ce"ı~tıtr. Bunlardan birisi, radikal sos-
·~<lgınd h" •· h d"l • · • · • · T h • ya ıs mebuslardan B B d' · ı "1iitt f~ an ıç fUP e e 1 emea:. lsta.sycından çıkar çıkmaz nümayiş- Matbuat, Molotofun şimal d.evietleri zırlanmakta olan tecavüzü durdumak una ne fı h .. kr. t' . ·. a ıenın o np 

f e ••der ham madde döviz nü· ·ı · r· ·ı 100 k d · t.e k'f u ume ının umumi sıya•etine müte 
Ilı t 1 • • • çı erın şe ı ı e a ar nazı v ı hakkındaki sözlerini pek manidar gör. için şimal devletlerinin müdafaa kuv- ll'kt' B . . • 

d ' "' ihat gıda maddeai noktaoın· ı ·· · d"l · t• 1\ T [-' 7 t a 1 ır. aşvekılın bu takririn milza '" .\I • . . o unmuş ve numayış mene ı mış ır. mektedir. vetlerini birleştirmel!'e mani olamaz.• ıvorma uen me re kerestenin . . . . . • 
>.ı.., ınanyaya kat kat faiktırler.. Nazilerin g~lişi halk arasında mü- S 1 d k t tes• d' k" ALMANY ADA .. k ld' tehırını ıst.emesı muhtemel. 
ile ı,a"Y•, tiddetl; bir hava taarruzu hiın bir heye~ uyandırmıştır Bir Mosyla femo rak gaAlze ı ıyor ı :. p . (R d :) !JU se l dir. 

•rııık k d b .. yilk f d kir · c o oto un nut u, manyayı genış arıs, 1 a yo - Havas Ajansı Belgrad 1 (Radyo) _ Tuna nehri B •• k 
lılıtar• ınn t ar~d;~ • Ş~dd r eb'a 

1
" kaç nazi taarruza uğramış ve fena hayal sukutuna uğratmıştır. Anlaşılı- Amst.erdamdan bildiriyor: normalden' yedi metre yükselmiştir U reşte 

dıı-,1>\ h--b~ ~nı "!kır- 1 
elt 'd ır yı: muamelelere maruz kalmış olduğu için yor ki, Rusya, Almanya • Mütt.efikler Alman matbuatı Molotofun nutku- Bu yüzden Belgradın bir çok mahalle!~ · 

l' • - ınm ı zaman ar a vazı· r · üd h 1 ,· "ht" . h ı 1 . . • ' · Rom v [ t' ~ti kendi 1 h" . b"l •.• dli jP0 ısın m 11 a coıne ı !)UÇ ası o. arasındaki mücadeleye gırmek ıst.emı- nu gayet kısa ve hüla3a olarak neşret- ri sular altında kalmıştır. Pek çok bod en-z ugos av zcaret 
tlitıU e me çevıre ı ecegın 1 .. muştur l J /d 
d Yor Ye bu tartlar altında belki 1 . ' yor.> miş, taJyaya ait fıkralar çıkarılmış • rumlar Sular altında kaldığından bü- Or.ıaSl açı ı 
e bi Dün Kopenhagda parlllmentonun . . . . 

11 r •ulhü kabul ettirebileceuini .... de 1 1. ti . b" .. Aynı gazeLe, Molotofun şımal dev- tır. kOmetçe tertıbat alınmıştır. ükreş, ı (A.A.) _ Rumen-Yugo•-
''"'Y g ıonun nasyona sosya ıs erın ır nu- . . T 1 f t . -

ııı·· ordu .• F•kat .,aman gPçm;t, .. · b kl k' ' .d. F k t letlerı arasında akdı mutasav\er te- Kopenha<"da ~?kan e gra gaze esı- ıı laı• ticaret odası merasimle açılmıt. 
llllef''-• 1ıııa> ış yapma.,ı ~ >nmı? .... ı ı. a a d r· . kt R l h' 1 - d B ı· d h be ·1 kte-ı., ı,,, '"'er bu harekete ayn' ıuret- • t r . t· 1 rl b a üı pa ın usya a ey ıne o acagı ne e er 111 en şu a r verı me } k K b" . tır. 

L'L iki daha fazla bir ~idde;le mu·ıpardla~en. ~ po ı~ın n~zare ııa tın a tU· hakkındaki fıkraya şu cevabı vermek-ıdir: ra a ınesı Yugoslavya ticaret nazırı Anrlre, 
~...,le !un ugu ıçın ntimP\ ış yapı amamış ır. . k M 1 t f 
ltıı 1 edebilecek bir aeviyeye çık- . tedır: •Rusyanın ararı, o o o un nut- N • Hı • • Romanya hariciye nazın Gafenko, 

~~dit'. 11 
cMolotof şimal devletlerinden bah- kundan da çok iyi anlaşılacağı üzere urz paşa arzcıye na- iktısad nazırı Angelesko, harici tica.. 

d,tı o:uYor k~ vaziyet, her bakım· Komedi F ransez sederken, bu memleketler sanki Sov- Avrupa entirikaları haricindelkl·almak zırı oldu ret nazırı Christuconra ve daha bir 
v, tıı ltefiklere tebeuilm etmekte • )·etler emrinde imi~ g:bi konuşmuştur. ve bugünkli Almanya· l\lüttefi <er har B<ığdad, 1 (A.A.) - Nuri paşa ka- çok zevat bu merasimde hazır bulun. 
tef Ukadder olan Alman mağlubi- Ankaraya hareket eiiı 1 sımal devletleri araqında akdi dlişü • binde bitraflığını muhafaza etmek binesi istifa €imiştir. muşlardır. 
>tı~~1•rtılı: kat'i bir netice halinde İstanbul, 1 (Telefonla) _Komedi •edafüi paktın müşkül,itlarla merkezindedir. Yeni kabiue derhal adliye nazırı Kral Karo!, kral Piere, PTens Po-
lıııı.d •n kendiaini ıröatermektedir, Franses artistleri, bugiln üniversite)" "ıası muhtemeldir. Fakat lıir Bu vaziyet, acaba Almanyanın ye- P~şid Güluni tarafından teşkil edil - l:ı ,T·ıtaresko ve Svetkoviçe tazim 
Yen ı:. tereddüde Ye ıUpbeye lı.>tt'iy· ziyaret ettiler ve rektör B. Cemil Bil- ·ıırchr ki, o ela, şimal devletleri- ni diplomatik taarruzuna bir niha • miştif. ~fumaileyh ayni zamanda ad- telgrafları göndeı·ilmesine alkışlarla 

ı.._ı ,.okt11r, selle talebeyi kuc_a~ledıla~. Sanatkii~jnin. h'.iyle bir "'.uahedeyi akd içln geniş yet ~·erme~ midir?• . . . liye n~zı~hğ.ını da der.uhte etmiş~i:. karar ~erilmiş ~e.Rumen. Yugoslav .. ...._ ** !ar, saat 17 de vıl:ıyete gıd~rBk valı 8elahıyete sahıp olm&Sıdır. Bu sualı soran gazete, şımdılık bu Y~nı kabınede Nurı paşa hancıye dostlııııuna ve ıkı memleket arasın-

ı. "\ B. LUtfi Kırdarı ziyaretten sonra An-1 l\folotofun sözleri, ve Rusyanın bu husu>tıı. fazla mütaleada b~ılunmağa n~zırlığ-mı, Naci p~şa d~ maliye nazır- daki ~icar! münasebetlerin inkişafı-
lEBLİ GLER 1 karaya harel·,. ottiler. pakta bu derece sidrletle muh~lcfeti, -Devamı 4 üncü salııfede - lıgını deruhte etmışlerdır. na dau· nu:u~k~ar söylenmiştir: • 

l))/'~rla, ı (Radyo) - FransıE umu- A 'Qn ta"''arecileri Telekinin beyanatı Dahıkıye Vekılı 
C',:argAhının bu sabahki tebliği: t • ~ ılL T T Gazete sahip ve başmu-
l>ar~~ cephede sakin geçmiştir. v "/ • • l"" / H // harrirlerine ziyafıet 

rarRah· 
1 

<Radyo> - Fransız ka- .n..endı erını se am ıgan o an- Şu zamanda ihtilaflar çıkarmak, Ma- . 
Gar ınııı akşam resmi tebliği: - verdı 

tu>'a ~ ~Phesinde ve doğrudan doğ. da_"z/QTQ kurşunla mukabe:e etti ·er Carı•staO ı·çı" 0 zararlı 0lacakfır Ankara, 1 (Telefonla) - İstanbul, 
detJi ;:tın garp istikametinde ~d- . . . . . İzmir ve Adaıın gazetelerinin sahip ve 
. llııga Pçu ateşi devam etmi.,tır. Londrıı, 1 (A.A.) - Bır Alman tay-ıikrnı telef olmuştur. G€rıye kalanlar Peşle, 1 (Radyo) - ::.11acar başveki- bul edilmi~tir. !>1umailcyh Roma te - b~muharrirleri halen Aııkarada bu-
1'e de 

11
: _hava 1_'.'Uharebeleri .olmuş yaresinin bombar:iı.n:ınına maru~ _kaI- 1 b~tiin ümitlerini kaybetmiş olduldarı li Kont Teleki, bugün amiral Horti ve masları hakkında izahat vermiştir. lunmaktadır. Dahiliye Vekili B. Faik 

lluıu 11 ta tıce henı~z ~nla•~lama'.'.'••tı~. ılıkta~ sonra ufak bır ,an dal . ıçıııde ·ı bır sırada kurtarılmışlardır. Macar niyabet meclisi tarafından ka- Kont Te!ckinin Roma müzakereleri Öztrak, matbuat erkanı şerefine bu· 
ile dön _Y-Yarelerımız salımeu uslerı. altı gun sularııı cer ·yanına tabı olarak hakkındaki beyanatını dinlemek üzere gün Şehir hkaııtasında bir öğle ziya-

tıu11~lişlerdir. ıdola~mış olan Ye n. Ç'örçilin e\'\"elki parlamento ve ayan hariciye encümen- feti vermiştir. · ' ,-~ 
faiJı: ku U lrün, bir tayyare filomuz, günkü nutkunda kendilerine telmih o- !erinin perş~mbe günü içtimaları muh- Ziyafette, Hariciye Vekili B. Şük-
~ar. la Yvette düşman tayyareleriyle lunan sekiz Hollandalı bahriyeli şimdi teme!d;ı·. rü Saracoğlu, Adliye Vekili B. Fethi 
1~tı'ı1 1 ş~ıştır. Bu muharebede, tek i'koçyanııı şark .ıahill~rinde bir liman- Kont Telcki Peşte gazetecilerini ka. Okyar, Maarif Vekili B. Hasan Ali 
b· iki t . . 1 

ır Pilot ayYarem:z dUşmtiş ve da bulıınmııktadırl ar. bu! ederek kendilerine şu beyanatta Yücel, Gümrükler Vekili B. Raif Ka-
~llıuşı11~.l>~~~~Utle inmeğe 1:°u.vl!ffa~. Bunlar Partinus adındaki g~~i :a.y Troçkinin Hayatı bulunmuştur: radeniz, Ticaret Vekili B. Nazmi Top. 

eıı !isle . ger tayyarelerımız salı- fasındanclırlıır. Un!ty adındakı ıngılız - lki şeyi göz önünde tutmak la • çuoğlu, Sıhhiye Vekili B. Hulusi AJa. 
t l::erlitı, rte dönmüştür. !tahtelbahiri btınları aldığı zaman son Sık sık. Rusyanın dahili ve harici siyasetini tenkit eden meşhur komü- zımdır. Halihazırdaki sulhu, ve Avru- t:ış, Necip Ali Küçüka, Dahiliye VekA-
~tll"&h111111 (Radyo) - Alman ka ·;derece bitııp olduklarından hastahaııe- nist Troçki, halen l\ieksikadn bulunmnktndır. Sovyet ihtilaHnin bu çok padaki mücadelenin hitamını mütea- Jeti müsteşarı Vehbi, hususi kalem 

r Garp re ~s~t tebliği: iye yatırılmalarına mecburiyet basıl ol- canlı ve ateşin sima>ı, geçenlerde alakalı bir beyanat yapmıştır. kıp tesis edilecek sulhu .. Bizler, şimd; müdürü Hasan Şükrü, matbuat bUro-
'koııar aie ~sınde topçu v_fl '.leri ka- muştur. Denizciler oıı iki kişiyi hamil Kendisi anası! Ythudidir. Daha mektep talebesi iken edebiyat ve hesa- halihazırdaki sulhu idame ettirmeğe su umumi katibi Selim bulunmuşlar-
ın l'a>'>'areı şı_ c~reyan ehnıştır. olup Partin usun şimal denizinde ba-

1 
ba meral: saldırmış, üniversiteye gi~eceği yaşlarda ihtilalci bir ruh taşı- çalı~alım. Harbi genişletmek, ihtilafı dır. 

aıı ta,.y erıınız, Sarbrnkta düş - !ık avlaırak (ızeı"' on sekiz martta Ji. dığını gösterince hemen tevkif edilmış ve hapse atılmıştır. yaym~.k çok zararlı olacaktır. J h" l • d 
y !>un 25 ~releriyle çarpı~mışlardır. manı terk etmiş olduğunu söylemekt.e- Fakat Troçki hapi~hanede de boş durmamış, durmadan okumuş, tarih Ka•.' i sulha gelince, hayati mesele- 0 ~Saf ar Varı ati 
b:;~siyJe ş~";:t~~tn'.z, 31 Fransız tay dirler. fols~fe ya~mağa .v~ ~hti_lii! broşi'.rl:ri ~azırlam~ğa başlamıştır. Fakat Çar- !eri layikiyl~ tak~ir eden bütiln millet- htanbul, 1 (Telefonla) _ Bu sene. 

il 
.Vap-1 _ı_bır ha~:ı mu~are - Alman tayyaresi göründüg"ü zaman lık ıdaresı kendısını Sıbıryaya surmuştur. lkı sene sonra kurtulmuş ve !er, haksızhga nıhayet verecek ve Av- k '. h" 1 . .. . . "' ş ve .11 tl . . k d 1 ı ın ıs:ır ar varıdatı dort mılyon !ıra-

"• U ıııulıar •Yı neticeler almıştır. uemı"dekı"le'" kcndi;ini elleri ile :;e!ilın- Lo~dray:ı giderek orada konferanslar vermeğe, Leninin gazetesinde yaz- rupa mı e erının ar eşçe yaşama a- d f 1 l h . 1 '•t eb d .. • . d k b' lh . . h b" an aza a mın o unuyor. 
l'eai dUşi!rtıı ~ . e ~edi Fransız tay· lamış iS"ler de tayyare bomba atmak mağa başladı. 1905 de Rusyaya döndü ve ayn; yıl patlıyan ihti:iile karıştı. r.ını temın e ece ır su ıçın ~p ır Umum müdürlük bu sene Anka raya 

llııd 8Yl'areıe _ ın_ilştur. suretiyle mukabelede bulunmuştur. Fakat ihtilal akim kalınca yakalandı, gene hapse tıkıldı. Sonra tekrar Si· lıkte çalışmalıdırlar. taşınacaktır. ' 
laı, e Ve '!iııı:;~ız •. ~ransanın şima • Tayyare geminin etrafında dolaşmış biryayn sevk edildi, fakat yo!da kaçtı, Avrupaya giderek gazeteciliğe atıl· n=---

U~ıe ~Zeı-:nde u enızınde Setland_ ada ve bir takım bombalar daha atmıştır. 1 dı. Her gittiği yerden koğuluyordu. Fransada n,-şrettiği bir ihtiliil hro- Muhtekı.rler ispanya 
!iııe diinmaç~uktan sonra sahmen Bu bombaların isabeti neticesinde kap şöril üzerine lspanyaya kaçtı. Artık onu kabul edecek başka m:ımleket 

· ş Ur. tan ile ikinci kaptan tele: olmuşlardır. 1 kalm~"'.ıştı. I<'akat ~ada da sebebsiz yakalan~ı ve Ame~~~Y~ Neyyor· Ligon Melba sahjpleri Zafer bayramını kutladı 
'l'el .~ •• TaY}'11re baş aşağı inerek tahlisiye: san- ka gıttı (1_917) Çarlık yıkılınca Ru~yaya geldı, 1918 ıhtılalının baş~nda Madrid, 1 (Radyo) - Bugün zafer 

eJOll. Ve radyo dallanndn hulunan gemi mürettebatı- ~rka~~şlarıylc lıerabe~ bulundu. İhtı!lil_ ordular_ına. kumandanlık ettı. ve tevkif edildiler bayramı kutlulanmı§ ve general Fran-
/ı.C!ber[ . . , nı mitralyöz ateşine tutmuştur. Ancak ıhtılahıı mııvaffakıyetınden •onra harlııye komıserı oldu. Fakat Stalıııle İstanbul, 1 (Telefonla) - YUz iki konun huzuru ile büyük bir geçit re,m: 

._ [)~" erımızın biç kimseye kurşun isabet etmemiştir. hozuştu. Stnlin onu Rusyadaıı koğdu. O zamandaııberi Tro~ki, :.-alıaıın biıı kilo şehr •akl!pn L')-oıı Melbu Y ıpılnıı~tır. 
anı, 4 ilncü aahifede - Kazazedeler soğuk ve açlıktan son de- memleketlerde bulunmaktadır. htaıılıula \ıile gelmi~, BliyükaJad.ı otur- !'OGc ıse;e<i rnhiııleri K ~ıı ıl. Kostan-1 Gene·a' .\'ar0 'a uzu· b r nut ık "ı·ad 

.. rece müteessir olmuşlardır. Bunlardan ,muştu. lııı, bugün tevkif cdilmiş'.erıiri. ctm ş ,-e z:ı-.ri t- larüz et ··mi~::r. 
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... Ja on Nevyork 

sisn1oğrafı 

Yeşil Irmak Karşıljaka fj~enc;;_ 
Taştı ve Tokal havalisi Sporcuları Günün bulmacasl 

sul.-ır altında kaldı 0 •• •• A d . 
Şiddetli bir zelzele Ankara, 1 (Telefonla) - Sıca:c- .razar gunu Y ına gı-

l\1areşa} Çan .. f'' ay- Şek, harbin i!a- kaydetti !ardan karların crimesiyl°; .Yeşilır.- derek zevkli bir maç 
Berlin, 1 (Rad o) _ Nevyorktan mak taşmış, Tokad havnlısınde bır t l •h ~] ed "' • •• 1;·1· yor h b .

1
. 1 miktar arazivı •ular kaplamıştır. :ıı;..I yap l ar 

nı aye uevam ecegını soy " astr verı ıyor: . . k dirnede de ıieriç Hl Tunca yatakla-ı Vukubulan davet üzerine maç yap-
" · ,., 1 (R d ) ç . . dl . • k .• b kınıdan pek lsmograf 12 bın kılometre uza - . 1 1 k .. .d .1 • ·ı b b A , aş;n.,.on, a yo - ung K , sıya'1 ve as eıı a . .' . . nndan çıkmıs, cıvar tara.arı sular ma uzere ı arecı erı ı e era er y-
ıngden bildirllyor: feııa vaziyette l•ulunı!ııldıı.rını beyan ta ş!~detlı ~ı~ zelzele kaydetmıştır. Zel basmıştır. • ıdına giden Karşıyaka kulübü sporcu-
Çin milli kumandanı mareıal Çal\- ı<tmiıer. z:ı~nın Fl.lıpın adalarında vukua gel- M·ıı • . Jarı, pazar günü Aydın gençleri ile 

• apŞek beyanatta bulunar:ık; j:ı- Mareıal, Naııkincle kunılaıı kukla dığı tahmın olunuyor. 1 et ffieCIISIDde karşılaşmışlardır. Dörde karşı beş gol-

la :n Çine kar~ı açtık!an harbin, hllk~m.ettflı de bt.h~etmi~ ve şöyle Rusya rnilii mü da Ankara, 1 (A.A.) -Bugün IlUyük 1 ıe Aydınlıları yenmişlerdir. 
cav«z denm ederse hıç bir za - del':':ı~r: Millet mecli~i Dr. Mazhar Germenin! Karşıyaka sporcuları :Aydında sa-
an nihayet bulamıyacağını, japoı.- - Bu Nanldn kukla hükumetinin f aa büdcesi bA•kanlığında vaptığı toplatıda Van mimi bir alaka ve istikbal ve teşyi edi-

1 
2•~;-;'-!--;!>=,~....;.-

3 
4 
5 
6 
71 
s -r 
9 ""Tli-ı 
ıo1j ı ı rın ııon altı ay içinde 231) bin asker Çin milli mukavemet:rıe nüfuz ede- gölü eefain i~irtme idare;inin '19~5 !erek dün ak~am avdet eylemi§lerdir. 

, c ~u~ay il li~ general k.ııybettik 1 e-ı c_ek bir ~mil olmadığ:nı eeaııret'e eöy- . ~~~kova,. 1. (R~dyo) - Sovyetler yılı hesabı kaİisone aid divanı nıuha- ıı Soldan oaiıı: 
.nı aoyıemış; ıaponların haıeıı. ıktı- nyebıllrım. bırlıgı meclı•ı ıçtımaında beyanatta s~bat mazbaıa.ını tagvJp etnıi• . hnvnı . Bec rı"ksı·z 1 - o bütün iht açlarımıza ce-

, - bulunan maliye komiseri, birliğin 940 münak:ılAtta bulunan mahrukat ve yağ 1 
vap verir, lmdad Meyen ad1mın ~ck-

l h k l • büdcesinde müdafaa ma•tafiarına farın re•i!lılerden ınuaf tutulmasına A~ rarladığı kelime. 2 - Arkadaı, li-
/~ an i na v Ü ümet erı 57 milyar ruble tahsiı edildiğını bil- mütedair mukavelenin kanun FlYÇihn !manya ranın taksimatından. 3 -- Sü!lll, bir 

dirm·şt:r. Bu miktar geçen seneki ııııdıı. ikinci milzakete•ini Hparak B t f 1 . . h"' d tenk. 4 - Birlikte doğan iki çoculc, · d f .. . .. · · - at ara ı ıncı ıa ı:re ~ . _ . 
mü a aa buılce•ınden yuzdc kırk; u- tasvip evlemi•tir Meclis C"ar•nmb'l b• 1 tı" .,. ~- b . Arapça su, meşgulıyet. o - .\l!abe-. . .. . . · • · • ·• · <r ııyn ve :uauıye ~ una ınanmış- • . . . . . . . 

So t • •• t v mum büdce111ıı de uçte bıı·ıııd~ıı faz- günü toplanacaktır 1 . . .. .. 1 . ,., d ..,- . nın ıkıncı \"e bırıncı harf1erı b'r anıda, 
Vye . erın mumanaa ına ragmen . ana, ıyı goruş en no><San ır. .c.ger . -

.. . ladır. F d ••t•-f'kl . h be K d" t 'k tt• ınsan. 6 - Softalıırın çocugu 8 -
O 

mu L4:: ı · erı ar ene ı eşvı · e ı . · 

ed f .. ,. •t •f k • • • k ı ç k r şar · ise şunu bilmelidirtr ki Amerika BırMyı, oy. 9 -Şeytanın aksi, Rua-t a uı ı tı a ışını o ıuşuyor ar ocu L d d miİletiharptenuzakkalmakistiyor.• caevet.10-Eritmektene~ııir,yer· 
E . k on raya var ı den cıkanlan ıeır 

S'tokholm, 1 (Radyo) - 3os,.al de- akdi ıneselHinin 4e götilşllldlltll mu. sırgeme urunıunun Londra ,ı (A.A.) _ Frossa>·d, bu- Ayandan bir zat bu mesele hakkında Y k d : • 
ı10krat partileri konft'9BI bu~Qn top- hakkak &"ilrlllmektedır. :Molotofuı1 faaliyeti gün öğleden sonra Londraya ı.:eldiği parlamentoda izahat istiyeceğini, Bat. 1 1:_ a; ~n. a":ıe'!.~· k l • k l 

. aıımışiır. İsveç ve Norveç başvekil- nutku da muhakkıık nıev:ııuubab· . . zaman Sir Con Reith tarafından k:<bul r.er Veliıe yemin ettirilmesini teklif e-
2 
-e~sı~~ :.g~ • uk7g~ ta ~ a~ 

1eriy,e FinlAndiya iaşe nazın Taner solmuştur. Ankara, 1 (A.A.) - Çwuk e:ıır~~· edilecektir. Akşam üzeri iki nazır deceğini söylemiştir. ~ey. ya a .1 e.~~- :r en ır:, 
j<on.,.rede bulunmuşlardır. Kobgre Rueyanın ihtarlarına rağmen, itti- me kurumu genel merkezinden bıldırı- F . . .· Bir Nevyork «azetesi de bu mesele- kabahat, 3 -naz.k, fııl:er. gelen bır 

. . . . . . li or. ransa sefarethane11nde l emek ) ı:re- . , • . . sual edatı. 4 _ H~yaz, çarc&zlik. 
pıüıı:akera!ı ııızlı tutulmuştur. fak mesele~ı ~ırtıal devletlerı hükQ - Y • . ceklerdir. Yarın Fros>ı.•r ı lord Hali- nın ayan veya mebusan meclıslerıne 5 _ Al 1 t"lü 

6 
B" 

«• 1 d"" · .. · ı d ı ti Çocuk e~ırgeme kurumu genel mer- h 1 · . h 1 ld - n • u n ucu. - .r şeY ovY en 1gıne g11re, ııma ev e e- met merkezlerinde gö!'üşme mevzuu . . faks ile ağlebi ihtimal Çörçil ile görü- ava esının mu teme o ugunu yazı. b 1 • 1 k k 1 .1 ri arıısınd:ı •konomik işbirliii ve sos- kezınde 040 yılı ilk ü~ ayımda kuru - k . , . yor u maga ça ışma • uş ara verl e~ 
. <ılmaktan çıkmamıştır. mu likil' .,.. 0 t d 2224 şece ve Broado:ıstıng Hauııe u zıyaret · . şey. 7 _ Gönlün olmMını istediğı 

rarıst enternasyonal meseleler, Fın- . . • . n po ,nı,.ıne m racoa e en edecektir Parıs, 1 (Radyo) - Fransız mat- • . . . 
d . h • . . _._ k ydu" Taner, 4çtımada Fınhındıyanın hasta •ocuk di• bakımevinde de 2185 · b t Al b k"-b d b h ,ey, Frangız alfabesıııd~ hır harfın • n jya aınının Oı'l.4ya o ru va,.;. . . . .,. , Y A "k ua ı, man e;ya.z ıuı. ın an a - k _ 

;t yetlcr görüıiilmüıtür. ımarına yardım meseleSlll!n de ırörü- çocuğun dişleri muayene ve tedavi e- merl a sederek; bu suretle Amerikayı Avrupa o. unuşu. 8 - Bazı haetalıga k.~r.şı 
· • üldüğil ·· .. 1 · r dil · t· vücude zerko1UJ1an şey onunla yurli-

• Naz-lar ara.unda, tedafilı pakt O nu soy emış ır. mKış ır. Ç k d ki üt d harbine sebep göıtermek için çevrilen ruz. 9 _ İtikad, dalıinln kııaltılmJ4ı. 
urumun ocu sarayın a s onanması manevrayı pek fena ve beceriksizce 1 . 

damlasından 398 süt yavrusuna 6177 b 1 ktad 1 O - Boynun üııtündekı uzvumuz, 

Molotof'un Nutku . . - 1J~to.ro.fı 1 inei Btthif•th - u ma ır ar. !turu ot. 
kılo çocuk ıatu tevzı ve 36 çocuğa da k"· S p d .1 S D· d Jurnalde •u makale vardır· 

. aın an e ro ı e an ıego an ve • · Dü k" b l ha/[' 
elbise, ayakkabı, çamaşır temın ve havai ü .. b h .. d h k t d cAlmanlar iyi asker harp sever n U U macanın t 

, _ Batta11t.fı 3 iinc:ü aahifedo - •erdir. Hakikati tahrif etmek sanatı 6181 çocuk attnesi kurumun sıcak ban- eektir. ~u a rısın en ııre e e e- bir millet ol~akla, tehlfreli bir düş _ Soldan aağa: 
·illkan olmr.dığı netice!lne varıy<•r. bu nutukta a~ılması güç şabikıılara yoounda banyo almışlardır. Bu 1 43 000 b·t mandır Fakat ayni zamanda becerik- l - A:ıne, ulus. 2 - Sabah, fo-l .. .. . manevra ara , za ı ve · . 
1 ROMANYADA: Yıtrmııtır. Molotofun, Rusyanın su - Kurumun gunduz bakım-.vın:le 385 efrat ile 400 d . 100 k t _ siz bir düşmandır. ya. 3 - Alem, saray. 4 - Bıkes. 
1 Bllk.reş ı (Radyo) - Molotofunl ha merbutiyetini parlak bir surette çocuğa 19519 kap yemek verilerek ba- yare .. t' k ednız kvte' B .akrah ay 936 da harbi göze alan 938 martın 5 - in, iş, 6 - Gün, g::ce 7 - EJ·e, 

' . .1 · · · k· b , k 1 " _ .., sı ış ıra e ece ır. u ı i ava , - . . . 
ıl~<3undan bahffden Rumen ırazetelerı ızhar etmış olduğu suretınde ı e3 n- ı makta bulunulmuş v.ı s~ çocuga da fllos bil -k Ok •- b" .1 da, 939 martında ve eyl!ilOnde tekrar ızaç 8 - Tel, rami. 9 - Rıh, mor. 

1 "h d b t .. 1 270 ı· u yu yanus.... ır nıı yon 10 c· .d 
ıLi h:ısııa Rusyanın sulh ve blttaflık natına tc mı e en u ıraze e ~oy e ıra 22 kuruş para yardımı yapıl- k lom t bb f ü . d harpt.en •eldnmlyen Alnıanyanın biz - ın, a i, ne. . . ı e re mura aı mesa e 2eru1 e Y -

l:n:usunıı bildıttm fıkraları teb&rilz et- dıyor: mıştır. Kurumun bahçesınden 16679 cevelllnlar yapacaktır. :Manevralar zat arzu ettiği harbi Amerika çıkar_ YukaMdan &JAğıya: 
::ı.ı ·m ırler. •1939 ağustosunda Sovyet Rusya çocuk i.stifac!J> etmekt.e ve Keçiörende- •!malde Aleoutienn d 1 ' mış oluyor. Öyle mi? 1 - Asabiyet. 2 - Talil1"'. g~rl. 3 

il Al d kt d"l · k" k - d 2 · • e 8 a arına, ce - İbik !' 4 N A' ; Gaze~ler, M:olotofun Sovyetlerle - e .. manya arasın .n a e .~ mış o- ı ana ucagııı a 25 yavru daıma ba- nupta Centon adasına Ve garpte Gu- Yalan, bu dereceyi bulunca mücri- -. . ' ge ın._ - ame. 5 - ,ı, 
ll •• man. t. arıısın a Dit ademi teeaTi!z lan ıtıl!fın harpten bır kaç guu evvel kım altında bulunmaktadır. am Vake ve Filipln adalarına k da miyet ve zaafın bir delili olur. :P.fos _ sınır. 6 - Zıud. 7 - Ufak, gaın, 
~tı b.~ı mmad.31 şeklindeki sözlerini y.a~tlmış olması sırf bir tesa.düf ese- Bu suretle kurumun üç ayda yar- ·uzanan bir ıahada yapılacaktı/ r kova belki hariç, fakat biltün dünya 8 - Lor, seçim. 9 - Uyan, on. 10 -
;hayreti~ ·ar;1Jamaktad\ır. nd~r'. Ve Rusyımın emperyalı~t.e'.'1el- dı_m yaptığı çocuk sayısı 28312 ye ba- Amiral Richardson bu manevra es nın bugün Almanya aleyhinde olduğu :,e,g,Ç4,tamambz mb mb mb mbb 
ı ün:versal gazetesi, 13riyan - Kellog lerının va programın~n :atbıkını ve lig olmuştur. nasında bilha•sa denizaltı mayinle- muhakkaktır.• S F 
i;ıaktı ve Londra mukaveleleri iki cep- fırsat dll9erııe bolşevızmı. Avrupaya lng•ı• ı •ı • rine Ye hava taarruzların11 k11rşı mil- Popo!er, bu manevranın infiratçı ovyet • 4 in 
~h 1i bir m~lılyet taşıınskla be - ve Agyayu yaymak teşebbilsle:lnl ko- 1 iZ e ÇI Cfl dafaa meselesinin tetkik edileceğini Amerikalıları ayaklandırmak ve Rur.- l..1'.lldut/ıarzn Ja bazı hJt• 
ı,~bcr, a' mi 11 Qt µaktı sııyıla- laylıı9tırmasını beklemekten ıbaret- Londra, 1 (Radyo) - Hariciye ne- beyan etmiştir. veltin üçüncü defa reisicumhurluğuna J'Lı uı u 
r ılecetini tebniız etti~kte, müte - tır. znreti tarafından davet edilen elçiler- K d J H } mani olmak için yapıldııtını yazıyor. diseler oldu 
gayyip Jllovy-.t sefirinin eair &ittiği ım:u= den Ankara büyük elçisi Hügell8en, Of e Ü - Helsinki, 1 (Radyo) - Yeni SoV· 
~~·e:1e beyanatta bulunmuş olduğunu R eljn o nisanın yedisinde Londrayıı vasıl ola- -Bat taralı 1 inci eahifede -· .. Bug~nDn ~oe~ğu yarının bOyUğU - yet - Fin hududunda bazı hadiseler 
lıı.ıtırı.tarak bu mesele Qzerin4e duru- caktır. faza etmektedir.> dur. Kım,esız bıkes yavruları koru - olmuştur. Bu hiidiseler, Sovyet kıta-
lJamıy.ca~ını kaydetmektedir. Roma sefirini kabul etti İngilterenin Atina orta elçisi de çar- N~vyork, ı (A.A.) _ Nevyork He- m~k için yılda bir lir~ verip çocuk larıııın inzibatsızlığındaıı ileri gel· 
l ITALl'ADA: Paris, 1 (Radyo) - Fraıııuının Ro- şamba günil Atinadan Londraya hare- rald Tribun gazetesi, yeni ,(Vangchin esırgeme kurumuna bız de üye ola- miştir. Maamafih bu hiidiselerin va· 
1 Ronııı, l (A.A.) - Moloto!un nut- ma ııefiri Fransuva Ponse, buıriln Ro- ket edecektir. Mumaileyh bugün bari- vei) hükumetinin kuruluşunu şiddetle hm! him neticeler tevlid etmiyeceği sanı· 
'L-u ilk defa olarak La Stampa gazetesi madan gelmiş ve derhal başvekil Pol dye nezaretine gioorek Yunan baıve- tenkit etmekte ve bu hadisede dokuz lıyor. Çünkü Finlandiyanın bııglin en 
3 U:rafı~dan •ef.ıir edilmektedir. Bu ga- Reyno tarafından kabul edilmiştir. kil ve ~.ariciy.~ ~azırı General Metale- ~evl~t itilkfının japonya tarafından Tayin milhim meigalesi, har~ dolayısiY~~ 
zute ilıyor ki: K k k b" fj sasla ırorilşmuştür. ıhliil:nden başka bir şey ırörmediğini !zmir tapu sicil muhafız muavin- ~arsılmış bulunan malı ve lktısa 

• c:Molotefun nııtku 'iddetll cllmle - ot a ıtara ar y l yazmaktadır. liji:ine izmir taşra tapu sicil muhafız- vaziyeti düzeltmektir . 

.Jerle doludıır. Fakat e:ıasında ihtiyat- Londra, 1 (Radyo) - Çörçilin ugos avya Bu gazete, japonların böyle bir kor- lığı katibi B. Halil Altan tayin edil- Nevyorkta 
·~.r Y1! ıO~em olan bu cılnıleler g~çe~ Cumarte•i günkü siıyleviııden bahse- Bankası müdürü kul~ hUkOmet ihdasının pratik neti- miştir. Eski sicil muavini Erzineana 
"~ .a~nwı Rıı.syıınlh tarzı hareketı- d.en ::undry Taymiıı ıunları yazıyor: celerı hakkında hayale kapıldıklarını naklolunmuştur. Büyük bir tayyare is• 
rin ıı94eJ ibaret flldutımu açıkça glis- cNutkun en mühim kıamı. bugün- Londrada bildirmektedir. Diğer tRraftan Nev _ :. d 
t rme!d~di • uya harbi azami dere- kli harp haricinde kalmıı iıitarafla _ Londra, 1 (Radyo) - Yu!!'n~lav- }'Ork Dailly Neva, Amerikııd~ıı japon- Seyhan hayvan yetiştirme müte - tasyonu açıl l 

de ietiM>ar ederek aeticeleriııden rın vaziyetine nıüteal!ik olan kısmı- ya millt bankası ikinci mUdürlt !von yara gidecek eşyaya derhal ambargo has~ı~lığına tayin edilen İzmir hay- Nevyork, 1 (Radyo) - Yedi ınil• 
~:at .. fit olmak is~rn;~tir. dır. Çörçil, burada yalnız kendi mil- Belin, abluka ve diğeı' iktısndl me•e- konması !Uzumunu ileri s!lrmekt.e ve v11n yetiştirme nıiltehassısı veteriner yon dolara mal olan yeni sivil tayYa
Finlfüı iye. maı:er&at istirdat kııbi- tal~asını değil, inı;iltere hükumetinin leleri müzakere için dlin gece Lon- bu tedbirin japonyuya seferi kuvvet- B. Cemil Altan bugün Seybana ha- re istasyonu, bugün merasimle açıl• 

ı:nden bir fey u!muştur. Stalin ilk im- miltalea•ını bild:rmiş ve ingiliz ef- dr&.ya gelml•tir. ler gönderilmesini veya bir deniz ta- reket edecektir. mıştır. 
kAndnn latf ·de ederek durmuş ve es- kllrı umumiyesine d taın tercüman zı·raat Vekı"tı· arruzu yapılmasını istilzam etmiyece- OKULLARDA TATİL İstasyondan kalkan Yankc Kli • 
ki 'f,lll.nm: tatbike de-9lm etmiştir. Bu olmu~tur. ğini ilave eylemektedir. İlkokullar, bugünden itibaren 7 ni- per adındaki tayyare, iki bin ton ıı.• 
r:An muhariplerin &'ittikçe artan gay- Küçük d<ı\"lPtler pek iyi ı.;ıiyorlar Radyoda çiftçilerle Tokyo, 1 (Radyo) - Gazetcl.-r, A- san sabahına kadar tatildir. ğırhğında mektup almıştır. 
ret!arinin eeki Jlusyıanın empetya.list ki, kendilerinin emniyeli ,.e sulhii, • m.ın1ca hariciye nazırı Kordel Hu!On !111•••1111••••ımı•••••••ıım••••••••••-=• 
em.ilerinin ve programının t&tb!kin! ancak mlittefiklerin znterlyle kaim- hasbıhal yapacak beynnatından bnhi~le şiddetli bir lisan 
\'e !ırı111t dll~ne bol09Vimıl Avrtıpaya dir. Alnıany11nın tedhişinden ürken Ankara, ı (Telefonla) _ Ziraat kullanmaktıl ve Çinde 

0

'\ponı-anın tesle 
\'e Aaya:;ra yaymu tqeb 1 rini ko- bu bitaraf de\·Ietlcr, P.ıkı bir oyım oy Vekili Muhlı~ Erkınen, 4 niMnda rııd ettiği statükoyu tanımak istenıiyen 
laylaawınaauıı beldeM4Cteıı ibııret - nıımn4-a ve müttefiklerle Almanya ,;·oda çtltçilerimi~le bir hasbıh:ıl ya- devletlere .karşı japonyanın boyun eğ-
ttr. ara•ında kat'! bir bıtarafük yap. pacaktır. mlyeceğini yazmaktadırlar. 
lniv~ı ....._ • rufa ~al ıyorlar. Almanyaya ıno. r • b k 
Cene\•re, 1 (A.A.) - İsviçre ıra- saadekfir danan3n, kam sularına c ecz .·r aza DOKTOR 

teteleri, Mo:o\Gfıı ı ir11d etmiş oldu- k:dar. s?kularlllı: !m:al 'akrdP'lJİlitifabd.e Bir ölü ve iki yaralı var BEHÇET uz 
ğu nutkun yalat.aatı ve peı·v~"'zca e Jru?~ını nııısama a ı e ·Rrşı ıyan ı.. 
aöy!enmi, bir takım &öelerden ibM~t taraflar, derhal prote,tolarln ae•leri.. Dün gece saat 23 de Al~&l'lcak m:ı· 
balundo~ıına beyaa etmekte nıiltie- ai yüll~eltiyorlar. Ve buıııı bir takım kasında bir tren kıızıısı vukul gelmiş, Çocuk Hastalıkları 

Bugün Kültiirpark Sinemasında 
Sayın müdavimlerine lzmirde ilk defa göıterilen 

İKi film TAKDiM ediyor •• 

YENİ ŞAFAK 
JEAN PİERE AUMONT . PIERRE FRESNA Y 

Harikul.Ad" heyecanlı Ye müatesna bir mevzu olan 
Bu FiLM Sinemacılıfın bir ŞAHESERiDiR. 

SEVDA KAMPI 
filctirler. hokkabazlıklarla idare etmejfe çalı-ıbir kişi ölmiiş \'e iki ki~! de yanılan- M-<tf...,Las•ııı 

La Swiıı.!e ırueteııi diYor ki: fıyorlar. mıştır. j U "'" • CINCER ROCERS - DUGLAS FAIRBANKS 
C:ö ·ı b'lh •· b ·b·ı · · · ll"d' t hk"k t "dde·ı ·ı·k· Ihıtalannı 11,80 dan bire kadar Aytıc:• PARAMUNT JURNALDE en aon HARP HADADISLERI Şlındlya Jradar Fhıllndiya muhR· , rçı . • a~•a u I!'• ı er ıçm ın- a ıse a ı a ına mu ı ımumı ı , 

robeelııe .RıtJ!1anın sebebiyet ve nı· giltere hükumetinin ne dJşünduğünü el koymuıtur. V:ıkit geç oldujiundan 8Pyler *okatındı& Ah•ıılt matbaam SEANSLAR: YENi ŞArAK 2,30--5,45--9. 
r '~ aöyl~mi tir jt f ·ı· t ı - t ,. "'",ı' lrnlıııl "rlıor. 

1 
SEVDA KAMPI 4,30-7,45 de 

oldu'u zannediliyordu. Hangi mem- • ·• a aı a a ınn ... amı~ ır. ıı::::============~·~=:!e!!! . - "\ 
leket olunıa olsun hududlarını mu ha- ıı.••:ı:r:ı::mmıızıt1Gıaı:ımım•111111•1111111111aıımmnı11111m:•mllllnllm••ı I r 
faza etmek için icap eden tedlıirleri 'J 'a \1'\• ar e 'ıne m '1.S ! :~ -~-;.-T~~· ı l Yeniden yapılan muazzam şehirler on binlerce ihsan kalabalığının yalın kılıç müthiş boğuşmaları - J{orJc~: 
ittihaz etmek hakkına maliktir. Ve !' 7 ı bi rkr:ılın ıı.oafı yüztınden bir ülkeye hükmeden bir günlük bir bıışku mandan - Ayak takımına elebaşılı 
hatta bu lluretle hareket etmek onun Tr:LEFON BUGON 3648 eden bir meml~ket kurhıran gllzli pek .serseri bir kahram&n - Şiirleri halkın dilinde gezen ~öhretli bir ş~~ 
TllZifesldlr. A~ikir olan bir mesele Be:J11llunda SUMER ıincı..a•mda liç hafta ıretlet-ilen ve TitA3 BULllA ir - Güzel bir Prensesin ıtDnlünü Çö& lan avare bir serıroze,tçi - Sözün lu aaaı , milyonlar auf~le yaratılJll'"' 
va!'l!a o da Finlllndiya harbinden ya. MOSKOVA CEr.:Et..E.Ri ve aail' RUS Hay&tııu canlandıra\\ eoslz bir pbeııer. 

kasını aıyır11114 olan Ruayanın eimıii- DON KAZAKLARI 'T'u··rkçe So"z/u .. ki halde mtlmıtlln &lduğu kadar Al- 1. ı 
man - ln~llz • Fra-tı llatilltı hari-
cinde kalm~ia ç:alışmaktır, BAŞ ROLLERDE: S E R S E R 1 K R A 

Yeletofıın ııutk•, Kr llllliain Al - CHARLES VANEL - VERA KO R[N:>;:. ROCER DUCHESNE - · 
m:ı.ııyan:n 1"olL n a.ra8lnll atıımf\ğa LlSETTE SANVIN TROUaETSK.OY 
o kadar miitemayil olmadıfrını rıs. FRANSIZCA SÖZLÜ ve ŞARKILI 
te ektedır 

AYRICA' EKLER JURNAL No. '/Son dU.ny• hi•li•o.tı 
Courriar De Gen~ue dı"yor ıcı· ·. 

~T Oyun saatleri: - 3 - 5 - 7 ~ 9,115 te 
Bu ııutuk ııe mükemmel bir ,.a.. tlı::m:m111111ını•-=-,.,;,,..., .... ___ m:ıı_••ıı;a11ı11D:1IılıllllılİMııuı.İİml-a 

llAŞROltERl>E: RONALD COLMAN - FRANCES DEE - BASiLE RATHBONE "' 
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-_! N;,,._..._ 1940 SALI 

"'\ 1 l<ara-;;lanmızda balık j r · 
Se~v~ıyan y·unanlılar l Beyanname 

eı 1 hı<ar kazası da bilinde kara J 
•rı 6 N. c· . ·1~ •ın·:n•?.da kaçak balık a'"1•>an !l I ısDn ı:rrıaıtesı vı a· 

· ~~ b,r ı:rup izm"re ı:ctirilm'şti-.. yetiıniz '"' çocuk yazımı 
dt g:k.:nıeJeri 24 ni. and:ı aiırceza- '".. •• •• 
ııd ruıecektir. Bunlar Yunan teba- gunudur 

Jr'a !i• ]( r. Gene Yu:ıan tebaa~!'l(ıRıı Bu aayım 7 den 16 yaşına kadar 
.'de'Şi de dün, ajırceza mahkeme- 'll&n okula gitsin gitmesin tahsil ça 

t:ııı· llluhakeme edilmek üzere şeh- ;ındkki çocukların mikt!IJ"larını 
•ze l?l!~r:ı ._. · • loğru oluek öğrenmek maksadiyle 

ınıi''- .. r. 
yapılmıa.~ctadır. Bunun için: J 

•·h .1IAAHİF TEFTİŞLER! ı "" rıııı· 1 - Y2zım günü evlerde izahat 1 

t. lef •Zde bulunan \'e mekteple- v"rebilecek bir kimsenin bulundu. 
\•.,~·~eden maarif vekalet! ba~mıi · ··ı!maaı, 
<a ,ı · Ras'.m A .. on ve M uho:n ~i-. 

<ı.Vd1n 1 2 - Yazım için kapınıza g~1ecf'1c 
'-. ~ • -· ·•q a gitmişlerd.r. 

,.;-.._____ oın~murun aoracağı ~.-ylere doiruca 
7~kç.ür-k. i ve tezce cevap verilmeai. 
Çora~k . j 
1 o·. Upıda Kemer ~okağında 3 - Yazımda aıaiıda g5ateril.,n 
( '• ~~; Ônıer KaragOn, (lfiirllk o.I Y.•t!ar~aki çocukların yazdırılmaoı 
~ U.tuclilak y11ptıi'ından ıruç Ü<! lazımuır. 

~ıııı.. 1 y .. .. b t b' . . h 'f., .... ş, Kdliyeye v-erilm:ştir azım gunu u cı ıt ışıne mu a-
nı,, h" · f ·· d • · ~ w U~·ıyet v~rm_i~: r- _et goıteTen ve ogru ceva.p ve.: . 
~, nıe ık cadde<inde Mrhoş 0 • ın:yen vatandaglar ve bu işlere mu . 

~ ~ııtakola götfiı1ilen lzmirli z.aharet göstermiycn mahalle ,nU. 
Qglu Fehmi Erg i::ıtiC'\"t.p t!d!- r·ısiHt!ri ve vazifelerini verilen ~ -

4 r.,. 1 _ • • 
~ .. ı r~ 1 u Ali Tomru adını ta- marlere göre yapmıyan yazım ın,.~ 

hı ~yl;yerek yanlış hüviyet ver- murları hakkmda 1Sfi4 l'fo. lu kı -
l t. ~••ki hilvi.-etini saklamış ve una göre b•ş ikadan :!5 liray~ ,,._. 
• "'Ca tuı · ik. '--d h · "'çtı, Ulmu~tur. ar para Te ı 1 aya "'" u apıs ce-
~~·"e ı. • ...,a tatıyanlar: zası nrilecekt:r. 

) (, Ve;~~r caddesinde Şükrü Oı- Sayın IEmdiJ..re duY'QT,,nım. 

1 
'!j~ Ô 0klu Vey,el Ye!ilkamıt, lnn;.. vafüi 

·ııı;,,, ~r:ıaya, Kesteıı; cadde .inde Etem Ayk"t 
"itt . .. ' ~~ l[a • \ e Ahmed, Gaziler cadde- •u:Ia<lı Rumi Y n~ 

t ..,_dtuld Çalı~k .. n e Şııhinin a. 11----
~ ·~ e b' 1933 . ' \~ ırl!r bıçak, irnariye nıa- 13-19 

1!48 
7 
8 ' barıı-~ llas:ın Gôkıh.ğ ile :Mu~ta

"~liıı-dera~ Ve Cemal Csntıkın il
lt lııtııı b;~ı- kama bulunmuş, suç s... llluştur 
~~.,ı,, . 

' ı;,,'l k ı. : 
~~., kaıııda I' k • ""I ~ara apı cadde•iııde . tQ -~ il ı;:. 

1932 
1981 
1930 
1929 
Hl28 
1927 
1926 

13·17 
1346 
1345 
1344 
1:'143 

9 
10 
11 
12 
18 
14 · Yapı • ,ref; sarhoş olarak gü-

" ııruıdan zabıtaca tutulmuş. 1925 
1924 

1342 
1341 
U10 

15 
16 o-------~ Kimyager 

IJ· .. V aldo~u 
·ı, l~er b. . . 
l ıt~ı ır takım s nır 
!>. alı. gib. .d . b 
·•ıı;-a, • ı mı eyı oz-
~~l'a tı Çok iyi ve tesirli 
tı.ı_ tsı:ı: b. 
~ ır sinir ila-

lzmir ahkamı şahsiye •ulh hukuk 
'mahkemesinden: 

lzmirde Karat:ı~ta 303 numaralı 
~okakta 12 numaralı e\·rle Akif of!lu 

Kemal Ercan A~·manın akıl ha,ta

JJ.i'ına nıüpt~lıi oJma•ı sebebiyle har
cına ve vasi olarak a~·ni yerde otu-

ran kızı Macide Ercan Aymanın ta-
yinine karar verildiğ; ilıln olun.ıı'. 

l~ -'.:::::::=:==~====::.!~------~-----~1~1~3~1-~ 1>1 - - -
il .ır Emrazı sarzye hastalıa · 
'it.tı;~ı Başlıekim 1ig"" ;nden· 

!ıo ~er~ ' • 
~ 1• v~. Ptı\·ri}nıınun 3915 lira 64 k:ıru~ bedeli keşifli m·a ve yağlı 
aıııe . •re ıkmar · k - • . ~ı. ti v · 1 ın~aası açı. eksılt.me;;c konulmuştur. Keşıf ve ?art-

~·' a~ın n _1;'1ek tize~~ her glin hastane başhekimliğ:ne ve eksiltme l'J4fl 
'OQ ~uncu çar b .. ü il). ~btıı şanı a gun saat 11 <le vapılacejından iötekille.!'ia 

ı..:. 7~ 1ı:~:uııı1ı artırn.a ve eksiltme kanurıu;a göre. teminatı olan ?.93 
t 1 Ve icaı, uk banka mektubu ve:ra maliye vezne,i makbuz ilmüha
ıt'nec;kı0 ed~n l'es'..k~1arla b'rl!kte eksiltme saatinden bır ssat evvel 

~ı ~nırkzı , · h t · d · · >arıre ııs an"'•n e toplanan komisyona mürac.aJlt _ 

l~ l7 ~-~ !S 2 914 
znı · - ---9-;--;;--.---~:.:...----

4' 1\,. t·ıı ~,. Defferdarllğından: 
aı· rı..,nun B t ' ~- . ı.,. ı '!tJmil' aş ura ... ~v,,.,sm~ olan emlak satış bedeli borcundan 

1 lı· • ~nıvaı k h"kü ı · · ' d ~nı\'11 • aıııı~u u ro erı dıı!rcsfode h~eediJ.,n ikinci Kara-
~· l cadde ·ı·n·' ,,. · 9 " • • •-· 

1 ı :lUkk- ·• ue .:ıuıı ~, .. ...., e>ıı.ı 448 yeni sayılı •e 480 lira kıynıe· 
; e llıiiıı.ııı-elliıı ınezkur borçlan de layı idare lıe;·eti kararı ile 21 g(ln müd

·~~ ~.ı b deye çık·mlmı~ır. Taltplerin on bts niBan 940 pazartesi gü
l~ll\i- :'it~ vilayet idare heyct:Pe müraoıatl:ı.n iJ~n olunur. 
s ;: un h. ' ·k- . .. . il.tıll l an ve ş: u oa teriyoloji muessesesı 
~.nı:Q a 1:1a l~omiyon~ndan: 
ı,:Ş:f lıc.ı 1 _ş_ • htte!enlk tkrnırat ve in~aat 
'<t 4e ı· 9·'76 ı· ~l ttnıi~t .' ~,.. ıra 24 kuruş. 

'Oeaaese lı:-GOJ:ra 75 k ı"tt' 

ı ı. ~ela va ınasında yartırılRcr.k, kc:'f bedeli ve ilk teminat tutarı 
"al - 2 ı1ı bnı · · lı~ e: 4_4_

0 
unaıı tam.r:ıt ve ın~aaı açık eksiltmeye konulmııştur. 

~ aını., kQ ·,40 ~rşenıbe günü saat 11 de müessede toplııııacuk olan sa
·~~iti v::•:·onundn yapılacaktır. 

•re ~llt!J't ~Şın teferruatını anlamak istlyenlerin i3ahrib:ıbada kain 
~~~n ıııu,. ~l"a~ at etm~eri, işteklilerin nr.fia müdi.lrlüğiinden ,.e bel~ 
\~ 11.;' ~ak ehl:yet vesikııları, Ye bu giLi i~lerde çalıştığım ticaı·et 
~ ~ıhhiı·~ ı 1 halundukiıu~nı ı\jsterir vesaiki ve teminat beclellerini 
~Nhl(, lller'kezi ve vewe•ine yatırarıık makbuzu ile birlikte mez

•ı.tın alma komis~nuna müracaatları ilan olunur. 
~ 29 31 2 3 1057 

~~2·--==-~--------------~e .'" Emrazı sariyE. hastaha-
~%~a4ı~~ıı?aşhekimliğinden: 
ı,tter t~si-~e l'eniden yapılacak 11516 lira 80 kuruş bedeli keşifli 

" c~ı·ı >.ıt• ka 1 k 1 "'~w ı erin Pa ı zarf usuliyle eksiltmeke onu muştur. 
~ı y ıfıtna ve§artn.~me ve saireyi görmek üzere her gün hastane baş. 
lıılıJ~~ılacaiıın~k•1•tnıe 1940 nisanın üçüncü çarşamba gilnU saat 11 
~'\b olan 868 a~ 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa göre te
b~ ıı~ liıııuıı L 1U:a 72 kuruşluk banka ~ktubu veya maliye vezneai 

ıb~ltaııtıııe ~ e~ v~ icap eden teklif mektupları ve diter vesaikle bir
e llıüt~şe~~~-nden .bir saat evvel Tepecikte Emrazı sariye hasta. 
Yd ıl kotnıgyona mUracaat1an. 1 7 23 28 2 894 

ld l!} afı ••d•• ı••v •• d 
'41 \v ~reıııiı:n 

90 
. a mu ur ugun en: . 

tı.JQ tııü.bıteı lıra. aylık ücretli baş makinistliği milnhaldir. Taliple
t!f'ı ıle Nafıaya müracaatları. 

26 27 2s 29 so sı ıı 1022 

• 

(ANADOLU) 

lnhisar!ar umum müdürlüğünden: 1 
I - J(eşif Ye şartnamesi mucibince idaremizin Pulathane tütün ba • 

kım evimle yapılacak döşeme kaplaması ;-e müteferrik ikmal işler kapalı 

lzrnir Sicili Ticaret Memurluğun
dan: 

zarf ıısulil ile eksilfmeye konmuştur. Tesc'I edilmiş olan (İzmir inıarat ve inşa;;.tı umumiye Türk anonim 
!! - Kc~if bedeli I.16€3,25 ha, mm·akkat teminatı 117-1,74 liradır. şirkcii) nin 9 'l 3/940 t11rihinde adircn toplanan umumi heyeti zahıtn~ 
ITl -- Eksiltme n I\' 940 salı günü saat 15 te istanbulda kabataşta 1mesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2690 numarnsın:ı. kayıt ve 

Jernzıın ve nıiibaynat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . tescil edildiğı iliııı olunur. 
J\' - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ,.e İzmir, An- 1 : Zabıtname 

kara, Trabzon bnş müdürlüklerinden 40 kuruş mukabilinde alınabilir. 
v - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni Ye- 2 : Hissedarlar cedveli 

İzmir sicili ticaret memtırlufu 
lle.smi mühür \'e 
F. 'fenik imzası 

ZABITNAME 

saikle yi.izde ~'cdi buçuk güvenme parası makbuzu ,·eya bankn teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ile şartnamesinin F fıkrasında 
yazılı vesa'ki nıüııak:L"-a tarihinden 8 gün eveline kadar umum müdürlük 
inşaat şubes'nc vermeleri ve fenni ehliyet vesikası almaları ihale günü de 
ebiltme saatından bir saat eı-el mezkur vesaiki makbuz mukabilinde 
yukarıda ııdı ıccçeıı komisvon bıı~bnlığına vermleri liizınıdır. İzmir im:ırn• ve inşnntı umumiye Türk anonim şirketinin martrn yir. 

26 28 :ıo 1 1008_. 2215 mi dokuzuncu cuma günü saat on beşte şirketin Kızılkaya haıııııdıı.ld dai-
rei mahsus.ısında ticaret vekaletini temsilen J.:omber olarak haıır bulu

Devlet limanları işletme U. M. lzmir şubesi nan mıntaka ticaret müdür muııvini Cevdet Arıkulun huzuı-u ile ve mec-
ınüdür!üğünden: lisi idare rei.;i lbrah!m Ozdelin riyasetinde :ıkt..dilen içtimada tı..ulü veç-

. . . . . .. hile ilıiııat icra edildi"' a hşıl kl d· h'" ·. · · dd · ~"'· 1 - rn.ıo yılı haıraıı ayının Jıırıncı gıinuııden 9H yılı mayıs ayının . ı:ı n' mn a a ıı ıuıamnanıenın rua eı m"""'u-
.. .. . . . l . •asııın tevfıkaıı (57 000) lı·ra "·erma ·e~· t ·ı d h' <l ı 74 son ){l'ııuı:e kadar sartnaınede ıstısna e-dılcnlerden maada zmır . • " ') , ı emsı e en ıse ıır arın reye 

I:rr.ıınını.ı gel~ctk kÜnıür vapur ve mutörleriııin boşaltılrruıHiyJe ;:ıh~p zevatın !ıuzuriyl~ cels.? açılmıştır. 
vapıırwra ihrakire vel'ilıncsi Yeya ayni vapur anlıar ve banker- Eıı çok h::>eye 'nhıp &ıy Abdurrahinı Türetken ve Adııaıı D<ue• 
lcl'iyle "ki v,ı:ıur ar:ı,ııub ,·apı'ucak kömür aktarma işleri kapalı rey toplamn.ı.:ı. memur edilmiş ve umumi heyet .k.ltipliğiıw llehıııed Gül
zarf tı<ulü ile t•k .:tnwye kuııulınuş~ur. karmak tayın kılındıktan sonra reis Buy lbralıim Özde! cel•e}·i açmış ve 

2 - !; ~ek "ileri ş:o.rtıı:ın.e<leıl r. Bu şt·kiilere göre muhammen 1*del ruzname muc'biııce meclisi idare ve mürakıp r.ı.porlan okunduktıı.n ~oıı· 
«15.'JOO• on b~~ lıiıı lira muvakkat t~minat cl.125• bin yüz )inni ra re'" pil:rn~o h~kkında umumi heyete bir diyPcekleri olup olmadığı so-
ı . J rulması '"" kimsenin söz istemediği anlaşılması üzerine re~e mUracaat e-
ı.r:~ jfHllır. 1 ·1 J 

3 - urtıı::ıncl~r devlet lim:ın!arı i~letme umum müdürlüğü İzmir şu- 1 miş ve umumi heyet billinçonun ta~dikine ve idare :rmıcl!ıinin ibra ·ına 
knrar \'<•rilmi•tir. 

besiııden bil.ii. bedel alınır. 
. . .. .. . . ht.ifa ~den Bay Esad Serezli ile Ba • H d' "·o J t Ç · ı · 4 - Ek•ıltnıe 17 nı•an çarşamba gunu saat on bırde devlet lıınanları ) nm ı " z ıc anç.ann )er erıne 

işietm~si lzm!r sube;iııde ,·apılacaktır. T<'k!if mektuplarını havi oıu\·~kkalan te~·iıı edilen Bay Silleynrnn Dar,-al \'e Bay İbrahim Safa Ka-
. - - • . . . <atıoırlunun iı<!veti umumiLeee müt1ef·k · t'h ed'l · ı d' zsrflıır J..up:ılı u!:ırak mezkur gün saat onda varılmış buluna . _ . " , . . • 1 an aza lll ı ıı.p t mış er ır. 

kt :\Hlrakıp ıntıhabatına ıreçıldıkte Ba'· Cahit Erel ittifakla ıııürakıp ta-ca ır. . . ,} 
5 İ t • ı·ı · k • 'k ıJ · · 1 b' l'k k 'it ı·ııı ve tah~ı.<&tı 150 lira olarak ten•ı'p edı'lmi•tı'ı· 

- ~ -t:t: :.erın -anunı vt:sı -: arı ve temınatlarıy e ır ı t.e e sı me r . . . . ·~ . "'V • 

saatında hazır bulunmaları lfmmdır. . Ummu'. h:~et zabıtnamesının reıs ile katip tarafından imza.sına aell· 
G - Pos:;ı ile gönderilen tekliflerin nihayet ebiltme günü saat onda bıyet venlmış .-e müıakerata saat döl'tt.. nihayet \·erilmiştir. 

!"elmiş ve znrflnrın kanuni ~ekikl• kapatılmı~ olması IAzımdır. Il~şk: n Rey toplamağa memur Katip 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet ka- !brahım Özde! A. Türeken ve Adnan Devre~ Mehmed Gülka)'mıık 
bul etmez. 2 5 8 11 1075 imzası İmza~ı İmzası İmzası 

----· İşbu zabıtname huzurumda cereyan eden müzakerata uygundur 
Devlet limanları işletme U. M. lzmir şubesi Ticaret Vekiletı Namına 

müdürlüğünden: Mıntnka TJcaret mildUr muavini 
1 - lfı40 ,>ılı hııziran ayıııın birJnci gününden 1941 yılı mayıs ayının Cevdet Arıkut 

son gıinüne kadar Çnnıalıında tuz yüldeme i~leri kapalı zarf usu- İmzası 
lüliy1ı: eksiltmeye konulmu~tur. 29 :\!art 1940 

2 - İş ~ekölleri ~artnanıe<l.edir. Bu şekillere göre ıııuh:ımmen bedel on lZ:U:lH 
bin lira muvakkat teminat c750• yedi yüz elli liradır. l)IARAT VE lNŞAA T UMlT:l!lYE 

3 - Şartnameler devlet limanları işletme U. M. lzmir şubesinden bila TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
bedt!I alınır. ' 10 kuruşluk damga pulu 

4 - Ek«iltıne 17 nisan 9-10 çar~amLa günü ~aat on beşte devlet liman- 29 mart 940 tarihinde içtima eden heyeti umumiyede huır bulunan 
]arı iAletnwsi İzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını hissedaran ced\•eli 
havi ıarflar kapalı olarak mezkur gün saat on dörtte verilmi~ No. Lira Hi se Rey İsim ve adresi tmn mahalli 

bulunacaktır. 1 5000 500 W--!brahi;- ôzdel--İzmir Alsancak 1.-özdel -
5 - lsteklil~rin kanuni vesikalan ve teminatiyle birlikte eksiltme sa- 2 5000 500 10 Zekı' Canc.·ın c , Re~diye Zeki Cerısın 

atıııd~ hazır bulunmaları lazımdır. ~ 5000 500 10 Süle;'Tlıan Dar-·al c K 
u , arşıyaka S. Daryal 

G - Pusta ile ııönderi!en teldiflerln nihayet eksiltme günü saat on 4 5000 "00 ıo İl h · s ,, n·a ım afa Kasaboğlu c c 1. Kasaboğlu 
di)rtfc gelmiş Ye zarfların kanuni s,ekilde kapatılmış olması la- 5 5000 500 10 Abd h' T urra ım üretken c c A. Tilretlten 
zımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesu- 6 25000 ""00 10 Ad ,,., nan De\'res c Reilldiye A. Denea 
!:yet k:ıhul etmez. 2 5 8 11 107 4 7 5000 500 1 o 'l h d G ----- " e me ülknymak c 11. Giilkıı.ymak 

IstanbÜl-Nafia müdÜrliiğünd~n: 8 2000 200 4 Ahmed Tekarittin c. Ahmet 

19 ·4_ 940 cuma günü saat on beşte istanbulda nafıa müdürlüğü eksiltme 57000 570 74 
komisyonu odasında lö373,14 lira keşif bedelli yüksek mühendis mektebin- Yalnız yetmiş dört reye hak veren beş yüz yetmiş hisse mukabili 

29/3/940 de yaptırılacak inşaat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. elli yedi bin !iradır. 
:Mukavele eksiltm~ bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri Heyeti İdare Reisi Ticaret Vekal<'ti namına 

komiser mıntaka ticaret müdür muavini proje keşif hulüsasirle buna müteferri diğer evrak dairesinde ırörülecektir. l. Ozdel 
?.!uvııkkat teminat 1153 liraJır. İmzası Cevdet Arıkut 
l>teklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte 10 bin liralık bu işe 

benzer iş yap! ığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
istanbul viliıyetine müracaatla eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alın-

mış ehl:yet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfları-
nı l 9/4 9~0 cuma günü saat on dörde kadar İstanbul nafıa müdllrliliüne 
ı·ermeleri. 2 5 10 16 1105/2379 

-Deniz Levazım satın alma i, onıis
yonundan: 
1 - Tahmin edilen becleli t26S!:i0• lira olan mevcu• · 6!ıııt ve idari 

şartnamesi mucibince ,·aptırı!:ıcak bir arlet deniz motör."ıllaa tı nisan 940 
hırihine rastlıyan cuma günü saat 15 te Kasımpaşada bulunan deniz Lv. 
satın alnıA kom:syonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i tcnı!natı d027.50• lira olup şartnamesi her gün iş satışı 

dah'linde ve 134 kuruş bedel mukabilinde mczknr komisyonda alınabilir. 
3 - htcklilerin 2·190 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge-

çen komisyona müracaatları. 31 2 1107 /2440 

-M-:-:M-:-v. Deniz Levazım satınal
ma komisyonundan: 

• lmuısı 
29 ll!ıırt 1940 
lZMtR 

!MARAT VE İ 'ŞAAT UllUM1Yıı: 
TÜRK ANONlY ŞİRKET! 

-:::=--::-.;-::--::---:::'--:: ___ ...;;1.;.0..;k..;u;.;.ruıl u k dam ıra ımlu 

Salihli belediye riyaset"lıid.-e-n-: -
Salihli kasabn~ının 1 haziran 9·10 illi 31 mayıs 1941 tarihine kadar cad

le \'e soknkl;ırınııı temizlik işçiliği 21 mart 940 tarihinden itibaren yirmi 
ıı:ün milddetle açık eksiltmeı-e çıkarılmıştır. İhale &'Ünü 11/4/940 pers~m
'Jedir. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere Salihli beledi~-esine mürac.aııUan 
'!an olunur. 2 4 6 8 

M. M. V. Deniz levazım satın al
komisyonundan: ma 

4000 kilo yün fanila ipliği 

2000 kilo yün çorap ipliği 

Tahmin 
bedeli 

11,800 
5,600 

İlk teminatı 

l 

3 ıı!sMıı 1940 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on birde kapalı zarf. 17,400 1305.00 
in milnaJ.:.U<ası yap•:Ucıığı ilan olunan 963600 kilo ekmeğin görülen lüzuma 1 - Yukarıda cins mikl.!ıı-ı tahmin bedelleriyle ilk teminatı yazılı iki 
binae,ı münal<a•asındau sarfıruıznr olunmuştur. 1114 kalem yün ipliğinin 16 nis~n 940 tarihine rastlıyan salı günll saat 15 de 

kapalı zarfla eksiltmcei ppılaeaktır 
:······ .......................... 11 ......................................................................... ,.. 2 
: • ... , ; - Şartnameyi gömwk ve almak istiyen isteklilerin her gün koıuiıı-

~J~ mir Levazım Amirlig"" i llô.nlarıl ı·ona müracaatları ;e eksiltmeye iştirak edecek!trinde 2i90 sa),lı l<anu
: ..., l ııun tarifatı daire<in<le tanz;m edecekleri kapalı teklif mektuplarını havi 
.__j';;;;;;i;;.~;;;;; ·~·;1~i;ii'öi":;~·;;:;·~İ;;;;;·k~~~;i;j;~~~;d~·~·:""•m-•M-•· kapalı zarflarını eıı geç belli gün ve aal't<0n bir saat evveline kadar Ka-

l - lzmir müstahkem mevki merkez birlikleri için aşağıda cins ve 8unpaşada bulunan komisyon lıu kaıılı~ına makbuz mukab:Iinde verme-
miktarı yazılı dört kalem sade yağı ayn ayrı şartnamelede pa- !eri. 27 2 7 12 1026-2314 

zarlık.la satın alınacliktır. J · E · h h • 
2 - İsteklilerin ihale günü olan 3 nisan 940 pazartesi ırünü saat on zmı1' mrazı sarıye a~ta anesı 

da kışlada !zmir levazım amirliği satın alma komisyonuııa mü- B h k • / ' .,. • d 
racaatları. aş e ım ıgın en: 

Miktıı.ı Yeni Verem pavyonunun 1620 lira bedeli keiif!i zil ve elektrik teai. 
Kilo satı açık eksiltmeğe konmuştur. Keşif ve ıartname:ı-i görmek üzere her 

4000 Sadeyağı 
4000 Sadeyağı 
4000 Sadeyağı 
4000 Sadeyai'ı 

gün hastane başhekimliğine ve ekgiltme 1940 ni>anın üçüncü çarşamba 
gilnil yapılac:ığınden isteklilerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme ka. 
nunuua göre temin~.lı olan 114 liralık banka mektubu veya maliye vez
nesi makbuz '.lmühaberi ve icabeden \'esikalo.rla birlikte eksiltme saa. 
tindeıı bir saat evvel lzmir Tepecikte emrazı sariye hastanesinde topla-

< nr.n komiıyona nıüracatları l 7 2a 28 2 915 

\ 
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SAH FE ( 6 ) (ANADOLU) 

Zavi Mühür 
• 

Izmir Sicili Ticaret Memurluğundan: 
'l'escil ed'lmiş olan (İzmir sulan Türk anonim şirketi) nin 29/31940 tarihinde ad iyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi tic:.r..t kauunu hU· 

<ürulerııı~ gore ocilin 2693 numarasına kay1t ve tescil edildiği illin olunur. 
)If1hr!lm!! k&ybettlm. Yenls!ni ç;. 

ka•acağımdan eskioinin hükmü ol 
mndıgım iJİln ederim. 

İzmir 
dan: 

Uşak 

Leşlerlı oğlu 

İbrahim Ethem 

birinci icra memurluiur.-

1: Zabıtname 
2: llissedar cedveli 

İzmir slcili ticaret memurluğu 
Resmi mühril ve 

F. Tenik imzası 

İzmird;ı Yıldız hancı~ı Sakıp ve 
Nesim Kapuya şirketine borçlu Bal
çovadan Lütfiyen'n, tapunun 6-11-
326 tarih \•e 908 No. sında ka;·ıtlı 

Balçovanın ılıcaaltı mevkiinde şar-

lzmir suları Türk anonim şir\•eti 
İzmird~ ~!rket merkezinde 29 mart 1940 tarihin<k alek.de toplamın hissedarlar heyeti umumiyc·i 

ZABlTNAM E 
kan O~er ağan~n ~as~n, garb~n ça- KONUŞULACAK İŞLER 
kır Halı! zevcesı, şım:ııen b:ıhrıya ve 
hanesi, cenuben umumi yol lie mah- 1 - !uare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
dut 3 dönüm 2 evlek müfrez tarla- 2 - 3 l kanunu evvel 1939 tarihli bilanço, kar ve zarar hesabiyle en-
nın muhammen kıymeti 1200 lira o- vanter defterlerinin tetkik ve kabulü, kar tevziine ait teklif. 
lup açık artırma suretiyle satılması- 3 - İdare meclisi azaları ile mürakıbin ibrası 
na karar verilmiştir. 4 - Müddetleri hitam bulan meclisı idare azalarının yeniden intihabı 

1 - Bu gayri nıenkuliln birinci ar- 5 - Meclisi idare azalarının hakkı huzurlarının tesbiti 
tırması 6-5-940 tar:hine müsadif pa- 6 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tesbiti 
zarte~i günü saat 14 te birinci icra da 7 - Ticaret kanununun 323 Uncu maddesine tevfikan meclisi idare 
iresinde yapılacaktır. Bu artırmada azalarına kendi veya şahsı ahar namına bizzat ve bilvasıta şir-
muhammen kıymetin yilz de 75 ini ketle muamelei ticariye yapmağa mü•aade edilmesi. 

cudat defterleri, ve bu suretle temettü taksitlerine ve dividend 
tevziine ait teklif, ittifakla kabul edilmiştir. 

3 - İdare meclisi azaları ile mürakıbın bug~ne kadar vaki olan rüyeti 
umurlarından dolayı heyeti umumiye kendilerini ittifakla ibra 
eylemiştir. 

4 - Müddetleri bu heyeti umumiye toplantısında biten 
B. Ferit Talay ile B. İbrahim Güngörenin tekrar 
ittifakla kabul edilmiştir. 

azalardan 
intihapları 

5 - Heyeti umumiye meclisi idare azalarının her birine beher içti
ın.ı için hakkı huzur olarak ayda 25 lira verilmesini kabul et
miştir. 

6 - l\Iürakıp olarak Dr. hmail Vasıf Alı;unun tekrar intihabı kabul 
bulduğu takdirde ihale yapılacak, ak .. ---,_-----------------
si ha'de satış 15 gün daha temdide- _M~lısı. umu~ı saat on beşte meclisi idare ikinci reisi Dr. Ali Agah edilerek &nevi ücretinin 250 lira olmasını ve memuriyetinin 
dilerek 21-5-940 tarihine mUsadif sa. Dıne~ın rıyasetı altında açılmıştır. Meclis reisi, B. F. Bourguet ile İmre gelecek 1940 senesi hesabatını tetkik edecek heyeti umumiye 
Iı gilnil saat 14 te ayni yerde en tok ~.ologa ~eylerın _sa~'llmasına YL B. Hamdi Atlıoğlunu meclisin katipll - içtimaına kadar devam etmesini kabul etmiştir. 
artınarana ihale edilecektir gıne tayın eylemıştır. İzmir mıntaka ticaret mildüril B. l\fohmed Ali Eten 7 - İdare meclisi azalarından h~r b;rine ticaret ka:.ununun 323 ncil 

2 _ Şartname 2-4-940 ta.rihinden ile İzmir nafııt şirk.et ve müesseseleri baş komiseri B. İsmail KUçilk işbu maddesi ahkamı veçhile ken<ii ve;·a şahsı ahar namına şirketle 
itib~ren herkesin görebilmesi iç:n a- top!aııhda hazır bulunmuşlaıdır. Mürakıp B. Dr. hmail Vasıf Absun d:ı bizrnt ve bilvasıta muamelei ticariye yapmak ilzere selabiyet ve-
cıktır toplantıda bulunmuştur. rilmesini heyeti umumiye kabul etmiştir. . . 

3 - Bu rr:ıyri menku!On 117."r'ııde Meclisin toplantısına ait daveti havi gazeteler teşekkül eden meclise Konuşu!acak iş kalmadığından meclise saat da nihayet veril • 
'- h · b' h k 'dd' , l 1 'braz olunmu~tur. İzmirde cıkan cYENİ ASffi• cANADOLU~ HALKIN •niştir. "er .anı:. :r .:: ı ;:ı e~en cr.r • • 

İ · · 1 · mınLaka ticaret müdu"ril faiz ,.e masrafa mütedair iddia'arın SES • gaz~telerinin 28 şubat 1940 tarihli nilshalandır. zmır 
·~bu ilan tarihinden itibaren 20 yfın Meclis reisi nizamname ahkamına tevfikan esaleten ve vekaleten hazır M. Ali Eten 

İzmir Nafıa şirket ve müesseseleri 
Baş komiseri 

•inde evrakı müsbôte'eriyle birlikte 'ıulunan hi~sedarların ehin sek;z yüz yetmiş dokuz - 1879 hisse senediyle> İmzası 
r'aıreır'ze milracaat'a bildirmeleri 1tuz iki - 32 rey sahibi olduklarını ve meclisin u~ul ve nizamname ahkamı 
"zımdır. Aksi halele hakları tapu si- veçhile teşekkül eylediğini tebeyyün ettirerek konuşulacak işlere geçil -

d'iyle sabit olmadıkça paylaşmaılan miştir. 
hariç b••akı'acaklard~r. Meclis reisi 31 kanunuevvel tarihli idare mecli~i raporu ile murakıp 

4 - Taliplerc'en yüzde v~cli buruk raporunun bilanço, kar ve zarar hesabının okunmasını istemiştir. 
risbPt'nde pek akçesi ve,·a mi?l1 bir KARARLAR 
bankanın teminat mektubu aranır .. 
Gayri menkulün vergi ve rü,umıı 

bo,çlu~·a. de118Lye ve ferağ harçları 
,_llşter·ye aittir. 

1 - İdari' meclisi ve mürakıp raporları muhteviyatı müttefikan ka
bul ed:Jmiştir. 

2 - 31 klinunu evvel 1:)3~' tarihli bilanço, kar ve zarar hesabı, mev-

Meclis reisi 
Dr Ali Agah Dinel 

İmzası 

Meclis katibi 
H. Atlı 
İmzası 

İsmail Kilçilk 
Hükumet namına kabul ve tasdik 
manasında olmama1' kaydiyle 

imza ederim 
1. Küçilk 

Reyleri sayanlar 
F. Bourguet Dolog 

İmzası İmzası 

29 !\fart 1940 
10 kuruşluk damga pulu 

Talip erle daha fazla malumat al
mak Lıtıyen!erin 939-1229 no. lu dos 
yaya müracaatları ilan olunur. 

IZMİR SULARI TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
·-------------Doktor 

M. Şevki Uğur 
l3ir :nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehas5ısı 

fzmir Beyl•"llokak No. 82 
Telefon No. 3281 

IIa•talannı ubahtan. ltlbar•n 
vo ırece vakti kabul •• muayene 
eder. 
·~~~ .... ~----------lzmir belediyesinden: 

Güzelyalı Tramvay caddesinde 
benzin tu'umba yerinin 1-4-940 tari
hinden itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilmesi iş' yazı işleri mUdilr 
Wğilndeki ~artnamesi veçhile 8-4-940 
pazartesi günü ~aat 16 ya uzatılmış
tır. l\Iuhammen bedeli 80 liradır. lş
t;rak edecekler 6 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuziyle en
cümene gelirler. 

lzmir birinci icra memurluiun
dan: 

29 Mart 1940 günü alelade içtima eden hissedarlar hey'eti umumiyesinde ha.zır bulunan 
hissedarlar cedveli 

H!SSEDARLAllIN' İSİMLERİ 

SOCİETTE DE BRUXELLES POUR 
LA FİNANCE ET L'INDUSTRIE 

(BRUFI.'A) S. A. 
Bay İmre de DOLOGH 

Mr. Jl:LES DELECOURT 
Dr. Ali Agah DİNEL 

Mr. GRF.GOIRF. DELECOURT 
Bay F. BOlIRGUET 

COMTF. de MEEUS 
Bay Münir BİRSEL 

İzmir mıntnka ticaret m!idürü 
(l\L Ali ETEN') 

İmzası 

İI:A~1ETGAHLARI 

2, ı:ue de la IU>gence, 2 
CBRUXELLES) 

İZ:'IIIHDE 

102, Rue Grıınde, St. Chi"lain 
(BELÇİKA) 

!ZMIR 

16, Rue de kı Pepiniere 
(BRT.IXELLES) 
lZMİR 

Chfıtau de Kerchom 
(BELÇİKA) 

İZ MİR 

HiSSEDARLAR VEKiLLERİNİN 
İSİM ve İKAMETGAHLARI 

Bay İmre de DOLOGH 
l zmirde 

Bay J>r. Ali Agi.\h Dinel 
İzmirde 

Bay F. BOURGUET 
!zmirde 

Bay Miinir Birsel 
İzmirde 

Yekun 

İzmir, 29 mart 1940 

İzmir Nafıa ~irket ve ll!cclis reisi 
IDr. A. DiNEL) 

İmzası 

Meclis katibi 
(TI. Atlıoğlu) 

İmzıı~ı 

Temsil 
edilen 
hisse 
adedi 

600 

1 

600 
1 

600 
1 

075 
1 

1879 

Rey 
adedi İMZALAR 

10 
lmre de Dologh 

10 Dr. Agilh Dinel 

10 Bourguet 

2 M. M. Birsel 

32 

Reyleri sayanlar 
(F. Bourguet) (İmre de DOi) 

İmzası İmzası 

2 Niaen l "'() SALf 

Zayi 
·Kula rılştire mektebinden ıs!' 

sene,inde almış olduğum şehadetnr 
m · tt' "' · · lacağı!ll' -e,yı zayı e ım. ı e .... 1sını n itl 
d:ın eskisinin hükmü olmadığını il 
e 1 • y .erın1. .. ·ıJ 

121 numaralı Kulalı Ahmed oJ• 
Mehmed Cura __.-

------
SPERCO VAPUR 

ACENTASI 
AD:RIATİCA S. A. "· . de 

Brindisi motöril 3-4-940 tarih 1~ u 
g~lerek e~~; ı.rlinti saat 17 de ~o::ı. 
Pıre Br:ndısı Zara Fiume TriY dt· 
ve Venedik limanlarına hareket e 
cektir. 40 

E. ;\forandi vapuru 7-9 nisan 19f, 
tarih'ndc beklenmekte olup cen~,. 
ve Riviera limanlarına hareket e 
cektir. 940 

Langano vapuru 7-9 nisan 1 f' 
tarihinde beklenmekte olup cen~,, 
ve Riviera limanlarına hareket e 
cektir. . ;ııdt 

Diana vapuru 11-4-940 tarıb P' 
beklenmekte olup Trieste ııın•111 

hareket edecektir. tJfl. 
Citta Di Bari motörü 9-4-940 olf. 

hinde gelerek lstanb~I Pire, ?<aP 
Cenovaya hareket ede:ıelctir. , '' 

'btO'' 
Zara motöril 10-4-9·10 tarı J'i1" 

gelerek ertesi günü saat 17 de vr 
Brend isi Zara Fiume Triyeste ve~· 
netlik limanlarına har<•ket edec~18" Not - Bn~nn bu vapurlar T 0ıJ 
te veyı Cenovada şimali ve cendı' 
Am~r;ka li'."anlanna hnrek~t ~, 011 
ttslıa anonım seyrisefaln şırl<e •" 
va Amerika ve Hindbtana b•r'oıı' 
eden LLOYD TR1YEST1N0 • 11:,,,. 

seyrisefair firketi vapurların• 
dilf ederler. tJ)I• 
NEERLANDAISE ROY ALE $ 

PANYASI ·]liıt' 
Achilles vapuru 10-4-940 tarıJ!ol• 

de beklenmekte olup Anvers -;e e•' 
landa limanlarına hareket ede' 
tir. ~,4 
SERVİCE ll!ARİTİME R01ıi·ııtııo1 
Suceva vapuru 3-4-940 tarı , ıv 

gelerek Malta llfarsilya ve cenof 
manlanna • ueket edecektir· 

NOT: fffl 
Ahvali hazıra dc.:pyıslyle ~~,4" 

ve tınekdt tarihlerlnln kat1 ~İ•"" 
tını \"e bunların hiç bir ihbar• • fi 
olmaksızın değişebilir oldut.u~ ,,fi 
mesuliy;ıt terettüp etmiyecdın ;f,ı' 
terem yükleyicilerin kayıd ve 
etmeleri rica olunur. ~ ~·f 
Dah~ fazla Lalsilat için ' ıı'tııi;O 

yet caddesinde l''RA TELLİ ı<:f'. 1 ııı,ıl
vapur acente•ine ı:ı.üracaat ed1

6 ' • '.fELEFON: 200.ı • zoO 

..... ------~" Olivier r"! ıilreh4J 
LİMiTED 

VAPUR ACENTASl 
Attl!•k caddesi Rees binatJ 
Tel. 2443 ~0-
l..onc ra ve Liverpol bati•''~ 

P. 'b • ··re .,. ıyaanın ı tıyt'rrua go 
1 1 dır•~ 
anınız sefer yapacak ar ,, 

.,e 
• fJ•fJI V. F. Henrı Van 1,,e-' 

Americar. Eksro~t Lirıe9 

Nevyork 
N E V - Y O R K tçlK ~ be•ır 
Eksmoth vapuru 4 nisaı" 

. hl~· 
nıyor. d9 • 

· aıı Ek.<chance vapuru 7 nıo . 01 

Bir borcun temini istifası zımnın
da haczo:unan 1789 buçuk kilo ve 
beher kilosu dokuz kuruş kıymet mu
hammeneli ve beheri altmış kuruş 
kıymetli 60 adet boş çuval 8-4-940 
tarih Pazarte~' günil saat 10 izmir 
zahire borsasınd.~ açık artırma sure
tiyle sat•lacaktır. 

Taliplerin gösterilen gün ve saatte 
mezkur mahalde bulunmalan ilil.n 

fzmir 
alma 

lenıyor. ,.etil' 

---------~----------~~1~---~,~-~--~---~-------------~ı Eksilona \apuru nben nibS. 
Lise ve orta o.o ul ar satı zmir ... ise ve orta o!~ullar satına!- bekleniyor. r 

D. T. R. T . .. BUDAPES ~' 

BJ~komiı=ı""i 
(İdmail KÜÇÜK 

İmzası 

o!unur. ll:l3 

1----D.~ taJ:J. ---

C"V3İ D .... 
~.ı 

Haatalarını her ıün sabahlar 
akşıı:na kadar lk:ncib~yler •o:.a 
fında GS numaralı muay,.,..ehl\ne· 
ıinde kab,ıJ eder. Telefon: 3055 -

Taze, temiz, 1 _uı 

1 ac 
~ 

Her türlü tuva et 
çeşitleri 

Hamdi Nüzh~t 
Çançar 

Sıhhat ecz~_;e.,, 
Ba§Ü:.ıraic Lı,yük Sa • .:y~.luajiu D•· 
· ka ı ını!R. ·---------------·! 

Cinsi 

kcınisvo11u başkan ığından: ma kom~syonu başkanlığından: ~~~"a:~~t:t~;,~n:Nisan iptid•51~,J 
'"kt p· t T t !Ik t · t Cinsi Miktarı Beher takımı Tuatarı İlk temı'nat ,ı .ııı arı ıya ı u arı emına bekleniyor. '!Jf·~· 

Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. ATİD NAVİGAT10~ cO ·J 

Battaniye 200 5 60 1120 00 84 00 
Kızılçullu öğretmen okulu eğitmen kursu talebe:ıi için yukarıda cins ve 

miktan yazılı bt'lttaniyye ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me:ıi lnr.ir ticaret li.e>'nde 1614.'940 tarihine tesadüf eden salı gilııü saat 
o nbeşte yapılacaktır. Numunesi ve şartnamesi hrr gün maarif müdürlti
~ünde görülebilir. İsteklilerin teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
müracaatları. 28 2 10 14 

Izm~r T~lefo, müclür.üğunden: 
1 - İdare ihtiyacı için dört pozisyonlu bir telefon şehirler arası ma

sası ve teferrüatı kapalı zarf usulil ile ek~!ltnıeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (13.000) on Uç bin Türk lirası, muv~kkat te

m;natı da (975) dokuz yilz yetmiş beş lira olup eksiltrne:ıi 

(3151940) cuma gü il saat on beşte izmirde telefon mUdilrlil
sU ' ;nasında mUteşekkil satın alma komisyoı:unda yapılacaktır. 

8 - 'l'a 'r.ler, muvakk~t teminat makbuzu, veya banka mektt'''" ile 
Kq .;r.i \·esa:ki mulıtevi kapalı zarflarını o gun saat on dord0 

kadar mezkur komisyon11 vereceklerdir. 
4 - İdari ve fenni şartnamelerle muk:l\•e!P projesi her gltn izm:r 

telefon mUdürlüğU ile istanbıtl telefon müdürlüğü levazım amir-
liğ;nden parasız verilecektir. 15 21 1 17 877 

.9' 
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Kızılçullu öğretmen okulu talebe9inin i htiyn~ı olan yukarıda cins. mik- ı:~:~er~e ~çin: avı hel<ıeJll' 
tarı ve muhammen bedeli yazılı golf elbise açık eksiltm~ye konulınuştur .. ve d v Antar vapuru 8 nisııD a J' 
Eksiltme ticaret lisesinde satın alma komisyonu tarafından 16/4/940 yor. rl '' 
tarihine tesadüf eden salı günü saat on beşte yapıla.aktır. Şartname ve r11ıl' 
numunesi her gün maarif müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin teminat Vaptırlıınn isim ve ta r11'" kında hiç bir taahhlld alı!ôiı' / 
makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları. 28 2 10 14 Tll.EFONı 2ou~? 

Bornova C. i-1:-P. başkanlığından liıii:!::~men .uıh buk"~ 10d,1' 
Binamı;; bahçesinde yazlık sinema işletmek istiyenlet şeraitimizi öğren- lzınir Bornova F. ı..ı soJ<&i' .~ıı: 

mek üzere partimize müracaat·etmeleri ilan olunur hir oğlu Kemal: P l•~r 

-=--·----2 __ 5_ 8 11 13 1117 Karınız Emine tarafınd~J Jll~ı'. 

Emlak VP E t bankası ı . sulh teşebbilsü da,·asın!ll c ~Jı (1 ~·' - y am zmır keme~i s ras'nda. lkarrıcı:ıı ııı~ .. ıı 

b • d . . . 1 asııı' ,.,ı; 
Şu csın en. kenını:ıın mcclıul ku nı rr ol; 

. . . . • ilanen tcblig-ıı. if:ı.;nıı kD~]ıi~ b 1 ;ı 
lzmırcle ıkıııcı kordonda cumhuri.vet tadclesinde \'e adliye dairesi ci- giıvlen muhale nenin rrı~~ ıt ~,JI 

rnrındı1 Dudu •ok~ğı başındakı n.r"· ,ıa ~·angındı:n husule gelen enkaz, dı..ğu lD-4-940 cunııı gurıO ~:ııı.' l 
fi .ı 940 cuma gllnıı saııt onda peşın bedel ve açık artırma ile satılacaktır. Mer.!l'eıı s~in h~J>uk mab bııl 
Satrn almak istiyenlerin emlı!k servisine müracaatlaıı 112? b 1 ·ı•nen te 

~ ~hazır u unmanız • " 
nur. 


