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Garp Cephesin 
Vaziyet, iki günden beri değişmiş bulunuyor 

lngiliz sefiri 
Milli Şefimiz tarafından 
kabul edildi ve sonra 
Londraya hareket etti 

Ruınen ordusu 

Tayyare muharebeleri biri 
birini takip ediyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Millt Şef 
dün ing-llterenin Ankara büyük elçiıd 
Hılg-enisi kabul etmiş ve kendisiyle bir 
buçuk saat ırörüşmüştür. Bu mülakat
ta hariciye v.ıkilimiz de hazır bulun • 
muştur. 

. İngiliz sefiri, Londraya gitmek ü
zere akşam treniyle hareket etmiştir. 

ı.~--

Belçika 
Hükumeti 
Hariçteki sefirlerini 

davet etti 
Brılk.sel, 8 {Radyo) - Belçika hü-

1kO.meti, hariçteki mümessillerini Brilk
sele davet etmiştir. Roma sefiri der
hal ıre!miş, har.iciye nazırı ile görüş
m!lştür. Berlin, Paris, Londrn, L::~ıcy 

ve Vatikan sefirleri de beklenilmekte
dir. Bu toplantı haberleşme mahiyetin
de olacaktır. 
' 

Beynelmilel vaziyet dolayısiyle 
silah altında kalacak 

Isveçin kaybettiği Kral Karo! hir törende o~ ltitahederke'ij 

gemiler Londra, 3 (Radyo) - Romanya hü- ni arzu etmektedir. 
kO.meti namına söz söylemeğe selihi- ııı~--

Stokholm, 8 {Radyo) - laveç balı- yettar bir zat beynelmilel vaziyetin ica 
riye nezare:ı neşrettiiii. bir tebliğde bına uyularak Romanya ordusunun ter Sahte Üniversiteli 
lsveçlıı 86 hın ton hacmınde 45 cemi hla edilmiyeceğini bildirmiştir. Al • " • • 
ve 848 pmici kaybet.mit olduiwıu bil ınan hükO.meti, zira! maddelerden is- Unıversıteden 30 palto 
dlrmiftlr. tıfade için Romen ordusunun terhisi- çaldı 

't.T J J ı .A ~ ı .A 'f • İstanbul, 3 (Telefonla) - Oniver• 
,l~~Uraaa O<::;y «.,,,_ ,.O ~h.ı;E.: siteı!Pı> • .N.ıı.3.naıto..uLa,ıı .s.ıüıte !iniver-

.- ca yakalanmıştır. 

Yeşi~ırmalc, Korkud, Meriç ve Tunca nehirleri taştı, Ele~
0

*Kralı 
m·ahsulat büyük zararlara uğradı Ingiliz sefirini kabul etti 

~sularla kapanmak üzeredir. Sular, Atina, 3 (Radyo) - Yunan kralı 
bu köprünün g-özlerini de kaparsa jorj, bugün ingilterenin Atina orta el

-Devamı 3 ncü ;abifede - - çisini kabul etmiştir. 

il A 

Komedi Fransez artistlerini kabul 
buyurarak iltifatta bulundular 

Ankara, 3 {Telefonla) - Komedi J Perde arasında artistlerden bir zat. 
Fran&ezin ilk temsilinde Milli Şefimiz Fransız artistlerinin Kızılay menfa.. 
ve refikaları hazır bulunmuşlardır. tine ayrıca bir temsil vereceklerini bil
Başvekille Vekiller, mebuslar, büyük dirmiş ve bu jest şiddetle alkışlanmıo
ve orta elçiler de temsilleri takip et - tır. 

iiii"'Willıiil 1 ' mişlerdlr. -Devamı 3 ncil aahifede -

Şansölye dairesinde 
Bir içtima yapmışlar ve ablukaya 
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J~ADYO) 
ı>UGÜNKÜ PROGRAM 

12,:ıo Prog-raııı ve meml~kü "8at aya
rı, 12,!l5 Ai;ın• ve meteoroloji haJ;>er-Al 

·ehe 
a y .. } 

:y t v 
~ thala" t ve ı"hr!:acat bı·r- Eroin müptelası ~~;i;rı2ç~.~n~~;i:k ~~~dct~k~~~:.v~:~;~ 

... ~ bir sabıkalı Kopuz, lzzctlin Okle 1 - Okuyan 
Aziz Şense~ 1 - Zeki Duygulu niha • 

tt 

ıze ft~az 

• 
rıy 

ı •ki • t f d ve nt şarkı ('ahah yı1Jardanberi), 2 -

b 
1 erı e ra ıo a 226 lirayı ben çalmadım, S. Kaynak hicazkar şarkı (çözmek e-

0 malum fakat Alman görüşü i- . . . d. !imde değil) 3- hicaz şarkı (Atık ol-! 9 t dıye ıddta e tyor dum yıt\'rUCUğum) 4 - konya t!lrlrÜ· 

zimkine hiç benzemez Bir iklerin şekilleri ve bazılarının is- Zalıua, istunbulda zahire tüccarı B. •ü (çayır ince b!çemedim) 2 - Jl.fü-
Ahmedin 226 lirasını yankesiclik sure aeyyen Senar . dört halk türküsü 13,2C 

Magyıır Nemzet gazete . .inde •Al- Diier tn~ıı.ftftn Be cradd:ı~ IJildi - • d '"' • t • •ı cektir emir geldi tiyle çalalı sabıkalılardan terzi Köp- Müzik halk türküleri Sadi Yaver Ata· 
ırıan siyaseti, son günlerde Türkiye- rildigine gore, Frnnsaııın lıava 11.ti - mı egış ırı e ' rülülü Emin oğlu Şevki Topolu şehri- man ve Sarı Recep 13,30/14 Müzik ka. 
ye fazla ehemmiyet vermektedir.• dafaasını kuran tanınmıe ham n:uıe: Şehriın~e me cud ihracat birlik-jcaktır. Fa at imdiye kadar yalnız lz- miıde yakalamıştır. rışik program (Pl.) 18 program vı 
b~lıii altınt!a yazılıyor-: has,ıRlartndan am.ral Mouren 1üıkı ileıiııe ıtıilli ktısadi koruma k:mununa 1m:z limanı vuıtasi)·le Türkiyeye ıthal Sevkinin üzerinde altı lira bulun - memlelret sııat ayarı, ll!, 5 FevkaladA 

Son p:ülillerde Alman ve Sov~'"et yeye gitm!.,tlr. JJu haber de l!'Ö•:eri. · ı.-iire yeni şekiller vn'·ecektir. Vekiller olunıııı l.ıağ ilaç ve Ieva.ımı ile anıba- muştur. Ayrıca ~ketinin iç kısmına, program Comedie Française sanat -
matbuatı, Türkiye ve Romanya ile yor .ki, Türkiyede. çok harnr~i ı. hır Heyetince kabul ve tasöik edilen ibra- laj ""Ya•ı çuval itlıalltı yapanla ve diU'i sökettlt bir miktar eroin ve ko- klrları tnrafından, 18,40 Konuşa 18,55 

. fazla meşgul olmaii'a bn~lnmışlP.r - hazırlık vardır. Bınaenalcyh. l.orin-Jctıt birlikleri litatüleri Ticaret Ve - l •b ld• • 'b' d • d d ğ kain de yerleştirJiği anlaşılmıştır. serbest konuşma 1910 Memleket saat 
. . . &fk'"r olan "nzetc•"rı te il . d h . . ı1 k' J"k d l $lan u " ol<iup:u gı ı ogru an o - . k .. t ' . dır. Gör;ngin organı olan Nııt.ional gın naftrı a " ı " • - k letııı en şe rımız c ı a a ·:; ar ara . . Şevki, bu erom ve okalnı ıs an - ayan AjanR ve meteoroloji 'rn~rlerl 

• Zeitung gaz.etesi, Türkiyenin garp menni ettiği Türk - Sovyet anlt.~ma~ı gelmiş ir. ruya Avrupadan manıfatura ve tuhafı tuldan henle İzmire gelirken Eskişe- 19,30 ?.fözik Çalanlar: Hakkı Derman 
demokrasileriyle anıo,masına ba, • pek de .meydana geleceğe benzeme- Mevcud ihracat blrlikleri yeni bir- ye _eşyası ithal eden tacirleı· va~d'.r. hiMn •atın aldığını söylemiştir. Dün Şerlf İçli, Ha•an Gür, Hamdi Tokaf 
Jıca sebep olarak şunu gö~termekte - mektedır. tiklere kalbolunmuştur. Bazı birlikle- Alu.kad~r. ma~a'."lar, !stan~uldakı ıt- polis koridorunda kendisine raslı • 1 - Okuyan Şadi Hoşses 1 - Şevkef-
dir: Türkiye, Sovyetlerin >Ul!ı siya - rin uııvan'.arı da değişecektir. Birlik- halat bırlıklerının lzmırdekılerden ~Y- yan bir mulıarririmize Şevki Topol za peşrevi 2 - Dr. Hikmet Şevkefza 
setinden ayrılmıyacağına inanmadığı 1 Hı lk ş·k.e l ·]!erin idare heyeti azası miktarı, yeni rı ve müstakil olm~larını '."uvafık gur. şunları söylemiştir: şarkı Ben esiri handenim, 3 _Osman 
cihetle, lnailtere ve Fransa ile kar•ı- a ın l ııget erı nizamnameye göre sek.:ze çıkarılmıştır. mektedirler. Te:kıkata ~ıt h~zırlan.a- - Ben yed! senedenberl Eroin ve G<?binç şevkefza şarkı Kalbim yaralı, 
Jıklı yardım ptktı imzalamak lüzum V d l .b 0

1 Birlikler umumi heyet toplantılarıicak rapor •. Vek.a~ete ftönde:ılecektır. kokain kullanırım. Bulamadı.iım za- 4 _ Niltog.ıs ııevkefza şarkı Geçip te 
ve zaruretini duymuştur. Bugün l•e. & UT masd l gı f yarın yapı!P.cak ve yeni nizamnameye Ôyl~ tah"'.ın edılıyor kı.' .tzmı_:de '."~s- mantar bütiin vücudum titremeğe baş- karşıma 2 - okuyan Safiye TokaY 
Sovyet Rusyanın en büyük emelinin • f •röre birliklerdç icap eden tadilat yapı- takıl, Yİl"' İstanbuldakı ıthalat bırlık- !ar, hasta olurum, kıpırdıyamam. Şim- 1 - uşşak müstezat (hasretle bu ~b) 
sulbü muha~a~a et'."ek oldıığu ta - bir ha/e ge/mış. lacak, eksik olan idare heyeti azaları terine t~bi ol.mıya~ _ithalat birlikleri di hakime rica ~dece~i1'.1, beni bir has- 2 - Suphi Ziya u~sak ıark{ (ol 'şuh 
hakkuk etmıştır. Bınaenaleyh, artık _ \tamamlanacaktır. teşkil e~ılmeaı~e ve.rnlet te mümanaat taha~de tedavı ettırsııı, bu m~nh ıs cefa) s _ Rahmi bey sıızinak oarkı 
TOrkiye ile Sovyetlerin anlaşmaları •• • ltlıalıit birlikle-ti: göst~rmıyecektır. şeylerden kurtulayım. Çünkü bileği- (bir sehri tarab) 3 - Okuyan Mah· 

ı ı için ortada hiçbir mani kalmamıştır. Beş senede nuf\.:.S tescı- Şehrimizde bazı ılhaliit birlikleri Rilllki• iki yerde manifatura ve tu- mln inceliği altı •antime düştil. Istan- mud Karmdaş yeni sarkılar e T11r-
Fakat, bu gazete, b.u t.arz~a mil - lini yaptıramıyan bir va- kur:.ıl.ııası için Ticnret vekl\letinin e"._1· hafiy~ .birlikleı·i ~ul~nm~sı, fiy~t kont 'ıulda 226 lira .çaldığımı iddia etmiş- killer 20,15 konuşma' (sıhhat eaati) 

• taleada bulunu~ken, Türklye ıle Rus.. d rlvle tetkikler yapılmalrtadır. Ith ~at, ro.lü ıçın da.ha buyuk bır kola~lık te- !er. Ben böyle bır para çalmadım. Baş. 20,30 müzik Fasıl heyeti, 21,115 Mü· 
ya arasındaki ı:yul mUnesebatı~ı ta- tan aş var birliklerinin merkezi istanbulda ola - mın Pdecektır. kası olacak. zik radyo orkestrası (Şef Ferid Al-
rihlni unutuyor ve bu noktay'.ı hıç te- Şikayetçi: Karşıyakada Alay bey ma ıı nar) 22,05 Müzik sololar (Pl.) 22.16 

meıı etmiyor. MalQm olduğu üzere, halleslnde Ada ıokağı çıkmazında 1 F h 1 .; Bu adam kı"m? Şehir oteli inşaatı Memleket saatayarı ' Ajans haberle-
l Tftrklerin Rusya ile olan dostlukiarı- (eskiden 3) numarada Kandiyeli Sa- Uar a ~ ]f ıgı ri ziraat, esham _ tahvilat, kambiyo -
' n~n pei: eski bir m~zisi yoktur: Tü_r- lih oğlu Mustafa.. j Tabanca kurşunu ile öl- Fen h.eytinc: ?a~ırlanan plA~a gö- nukut borsası (fiyat) 22,30 Müzik 

kıye, aaırlardanben a_mansız bır .?üt-: Şikayetin menuu: 935 senesinde Teınsiller verilc:cek ve re bele<lıyece bırın~ı .kordonda ınşa e- cuband (Pl.) 23,25/23,SO yarınki 
man tanıdığı Rusya. ıle ancak .''.rmı İzmir nufus müdürlüğüne müracaat et- l k dürülmüş bulundu dılecek şeh·r ntPlınm evvela temel !program ve kapanış. 
seneyi ıreçmeyen bır zaman ıçınde . 

10025
) llb _ müsabakalar yapı aca Dün Eşrefpaşada Karafatma rlıt - aksamı yapılacaktır. Temel, toprağın!-'--------------~ 

dost olarak yaşamıştır. Bu itibarla mış, (9/7/935 ·numara .. ' '.
11

• a Fuar hazırlıkl~rına devam edilmek- ğında lı'r ölüm vaka•ı olmuştur. 30 burada denize n,.k yakın olmasın -
, esi:i bir dütmanın hakiki bir dost ola- dil olduğu için nufusta te5cılıııı ıste- ıe ve hay\'anat halıçe,'nde lıir çok ye- yaşlarında olan Lir adam, t:ıhrınca dan beton kazıklardan olacak ve 
' cağına pek kolay, kolay inanılamaz. mi~. Evrak, bu zat ve ailesi T ıl'klyeye nilikler yapılmaktadır. Kuş paviyonu- kur unu ile 1,ıı.şıııdan yaralanarak 35.000 liraya çıkacaktır. Maamafih, 

ı Filhakika, Görin&"in gazetesinin yaz- ilk defa Mersin limanından çıktığı i- na çok gazel kuşlar konmu~tur. Ta\·- ölmüş vaziyette görülmüştür. Taban- münkasada bu miktarın indiı·ilmesi 

Neler de neler? 

1 dı~ ~ibi, Ttırklerle, Sovyetler arasın çin Mersin nufus idaresine gitmiş. •anı8.ra niahsus yeni paviyonlar ve a- ca, ölünün çok yakininde bulunmuş- r.>uhtemeldir. :alna, beton kazıklar 
da bır yakınlaşma ve anlaşma vuku ' . · tur Adilyece hfi.di•e tahkikatına el üzerinde kurulacaktır. 

Rusya bi:ı.imle 
harbe girişe ... 

cekmiş! 

b ld 
., •·k .. '-d d kr .

1 
Gitmiş amma, bir daha gclmemış .. jpartman ~ek:inde yuvalar yapılmıştır. · ô. ' . . .. 1 • 

u u.,u .... ..,,- &, &"arp emo ası e- . . . . konmuştur. lünün hüvıyetı ve o Ü· •• 
rinln yakınşarkta ve KaradPnizde i- Kendisi fakır hır vatandaştır. Çocuk- Atlı!por kulübü tesısatına alt muhte- mün sebebi araştırılıyor. Belediye, Eşre!paşada Cumhuri -
kiııci lllr ha!1> eahıuıı açmalarına im. lan vardır. Onları mektebe vere~..,k- lif lnşnat ilerlemiştir. yet koruluğunu tevsi edecektir. Bu 

11=---
klln kalmayacaktır. Ancak beklenen tir. İzmir nufus müdürlüğüne mütead- Fuar mc\'siminde tıt .. nbul şehir ti- maksadla eski mezarlıkların ~imal 
ve ahakkulı:u çok arzu olunan bu dld defalnr baş nırmu,tur, Mersine yatro;iylc Halk operetinin ve Ra~id Mahkumiyetler kısmında da 1500 lira sarfiyle •ula -
dostluk olacak mıdır?. İşte bu cihet tekit edilmiştir. Fakat nafile, nafile!. Ri-zn trtıpunun fuardaki açık havıı ti- Kemalpaşa kazasının yukan kızıl- ma tesisatı vücuda getirilecektir. İsveçli bir albay, Türkiye 
çok şüphelidir. Nitekım, Sovyetler d h t 1 1 . . . ca köviinde R. lllehmed Azmiyi öl - ·- 11 ı'çı·n· go·'nu"l,lu- bı.le top• 
d T ft-kJ 1 k ıı.· J ı.- • IIa"dı'se kar•ısm a ayre \'e. "ı - "1trosJnda teın•i r vermP oı·ı '"'" • ·'" ı MU M e, ~- ere .en....aı ı_ ı:c..Q.nst Uc, 'J'"i 4-Y·- ... w.ı;uun..'»' .ııLU\U:JUt'I.~ lJIL" l.d!f.(ll..u-J. 'iira~matlil' yapıTacaktır. UUtt:fl .t\.lı \.JUiUH y-l !iHIJL.ı " u1..:~;,. akinist suçsuz 

· mahkemesinde cereyan etmekte o - lu 
memleket arasındaki iyi münasebet- bütün vatandaşları muntazam bir na- Fuar me\ imi, çok mühim spor te- Alsancak istasyonunda de\'let de-. yormuş 
1 • eb d d d !an muhakemefl sona ermiş. 12 ~.ene tuıl 
erm_ 6 iyyen evam e emiyeceğin; fus tescili çerc.e\'esi kinde topl!ıma"a ın .. ·!arına da vesı'le olncnktır. Bu m"k- • mir.volları amelesinden Ka'lm Şiın • Il Regime Fascista namındaki • d 1 K " ~ ~ r.;;ır hapse, 800 lira manevt tazminat e 

d !lşunmbiülhş er veB kaQradeniz sahiilerin çalışır, kanunlar çıkarır, nufus tahriri .tlla zengin biı• program hazırl.1n vernıeğe ma!ıkfim E:dilmi.1tir. şekin ölümü ve Rükrü ile Hilsnünün yan gazetesi Kopenhag mahreçli " 
eve asaa a mıntakasında , . • yaralanmalariyle neticeleTIP.n bir cFnilfmdiyadan sonra Rusyanın Tilr • 

gOnttn birinde Türkler taraflndan yapar ve gayntler sarfcderken, berı maktadır. • • d • h • 1 u • 
ya. t ft k b' ·ı mü a ~.:ıt tari Bornova nnhh.·esinin Pınarba•ı kc'i- tr~n kazası vuku hulduğıınu yazmış- kiyeye hücum " ecegi ta mm o un 

pılııı- muhtemel bir taarruzu önle- ~ra a~ . oca ır aı e, r c... · n-=--- · tık. Dün müddeiumum'.l"ıkten alrl' .• "Or.• başlıi'ı altında şu garip ve cld· 
lı: hınden ıtıbaren be• sene geçtıgı halde e· ·kl k yü muhtarı R. !<maili kahvede otu - ' 

me i~ln icabeden tertibatı almağı ., ır motos; et azası ıi'ımız malQmata göre kazad<ı maki- den eğlenceli haberi vermektedir: 
ih-al etmem>alerd'~. bir tUrlU tescilini temin edeme•se bu- rurkeıı bıça ldn öldürmeğe te~ohiis b·r 

- ... u d h ! nistin ~uçu olmndığı tahkikatla an • Rusyaııın şimdi Türkiyeye karşı 1 

Deutsche Allgemein Zeitung, ga _ na ne _denir.?. Bu. _kırtıı.siyecilik,. bu a a suçundan ağırcezarla muhakemesi • F' 1 d' d nıu· 
ı d JAUb ı ık ı kt , r: gürillmekte olan Tahir oğlu Hasan laşılmı• ve tevkifine de lilzum gö • harbe başlıracagı ın an ıya a u 

zeteııi de, Romanyadan bahsetmekte likay ı ve a ı 1 ne 0 aca ır · u Eşrefpaşa cadde inde bir moto•;k- rülmemiştir. !l"i bir kanaat halin,Jedir. hveçte çıkB 11 

ve İngi]terenin cenubu şarki Avru - vatandaşın en ileriden tabii hakkının •et kaza•ı olmu~ ur. Zeynel oğlu lııçakla •aldırmak suçunrlan bir ay Ekstrabladet gazeteRinin Uelsinkide~ 
pasını harp mıntakası haline aetir. yerine getirilmemesinden meeul tut•1- Ha an adında biri. bindiği mctosikle- hapse, 25 lira manevi tazminata mah ** l çlı • ı ü d ·ı · t · aldıii'ı bir haberde tnnınm~ gve 
mek içm' , Romanyayı yeniden taz~ık lacak kimse yok mudur? ti hızlıı slireıken İbro.him oğlıı kırk ' m e 'm:ş ır. Yardım ıı·stesı· ı ek ' albay Ekatroemin Türkiye~~ gic ec 
etmeta batladığını yazmaktadır. - beş ya~ıarında !•maile çarrıtırmış , 11 

1 .... 11 .. 1 t 1 - b •ladıil 

ı d h lif Erzincan ve havaHıi felaketzede• o an gonu u er op amaga a, 
Bu ırazeteye ıröre, !ngiltel'e Ro kı· yangın vUcu unun mu te · yerlerinden a - Bay Zekı· Sporel ı· ıet !erine iııne liateaidir: bildiriliyor. Bu habere göre, ta ıp 

mımyayı blr Sovyet tehlikesine ma- ğır sure to. yaralanmasına sebebint 
Bornovada büyük sokakta bir yan- • Müsabakaların tert'bat ı ı · ,. pek çoktur 

ru& bıılund11'"u cihetle müttefı'kl•rle . . . . vermi t!r. Suçlu tutulmu•tur. Yarıılı ı ına ve maça .ırn ıu. · t• 
" • im ştur Südcil Adem n dilkkA • t• A~ADOLU - Bu satırları ne•re • tıılı:ı bir iş btrliği yapmağa davet et- gın o u . . . . . . ı - lı:l taneye kaldırılmıştır, vaziyeti rın suıe ı ~reyaMına nez .. ıet etmek - b • 

ıııelrtedir. nında ocakta silt pı~ınlırken saç - tehlikeli görülmektedir. üzere milli kilme organizasyonu yük- Şekerci Recep Yenerden 10 mekten maksadımız, karilerimizin, 
8
.' 

tan mamul bacadakı kurumlar ateş 
11 

sek komite~i azasından JJay Zeki S?o- Tüccar B. Halim Alanyalı_ ka memleket gazetelerinde hlze ve d•: 
Netice şudur ki; son günlerde ce

nu'bu ıarki Avrupasından ve yakın 
ııarktan aene fazla bahsedilmeğe 
baflanmıştır. Bilhassa, ortada dö -
nen rtvayetlere nazaran, fngilterenin 
Almanyaya karşı tatbik etmekte ol
duğu ablukayı. şlddetlendirmeği dU
fllnmekte olması, yakında hiç ümld 
edilmeyen sürprizlerle karşılaşaca
~t anlatmaktadır. 

almış, yRngın çatıya sirayet etmiş , re! dün akşam Bandırma ekspresiyle dan 500 ğer milletlere ait olmak üzere ne ıı;b~ 
fakat yetişen halk tarafından dcrhai Emniyet müdürü şehrimize gelmiş ve Basmahane i•ta•- tstanbulda !. Steuerman hesa. marifetler yumurtlandığını gösterrııe 
söndürülmüştür Zarar 15 lira ka - Şehri!niz emniyet rnüdürıl Bay ronunda bö ge komitesi tarafından bına lzmir inci,· ve üzüm tarım ten ibarettir. 
dardır. Sait Özer bugün Afyon treniyle karşılanmıştır. satış kooperatifi birliğinden !lOO 1---~----------

Bucada ista. yon caddPsinde B. Ha- An karadan şehrimize gelecektir. ---- ___ • ~ Çocuklar araaında: 
ı -.- .. , ~a· 

san karısı ngiliz tebenlı Sarah IIaıı· ı-- . BugünkU yekQn 1010 Bucada uzıınyolda Cafer ogıu •. 
sonun evinde de yangın çıkmış ve <23 Nisan. Çocuk Bayramı ) . . Polıs divanı Eski yekün U1516l' 16 lih oyun m~elesinden SemFed~~~ 
yeti~ilerek sıındürOlmüştür. Yımgı - B Ç~cuk sesı yurdu şenlendırır. Polis divanı, dün adli kısım reisi B. nf.lu sekiz yasında Fehm,y1 yere r 
nın bacada biriken kurumlardan çık- d~yı~d~ çocu~larımızı neşelen· Sırrı Erkanın reisliğinde toplanmış. Umumi yekQn 146179 16 ~ilnnüş yaralanmasına sebebiyet .,e 
tığı anlaşılmıştır. ırme lçm el bı~liğiyle çalı~al~ mevcud işleri konuşmuştur. --- - mi~tir. 

• = • ııİllllİİııll•••••••••-=•••••111•••••m••••••111ııa::ııs'!!!:!•.~ı~te 1' •••JSLAM TARiHi iiiiiiiiiİlll•••ımm•lllll 1 kahraman bir delikanlı idi.. Babasını Cevabını verdi. Bu cevap, Resulü da ıreçen hadiseyi seyrediyordu. Re- dan evvel; bir konaktan hareı<e ,, • 
ve ailesini de seviyordu. Fakat dini- Ekremin düşmanlarına bile nasıi yük sulü Ekrem, mücahitlerden bir kıs- sonra çıkmıştı. .. Su'ni~·etle Iıi.Ç ~r~· 

H M h d ne olan muhabbeti, buna mukabil sek ve asi! bir his taşıdığını gösteri- mının küme halinde toplandıkları . kadar olmıyan bir hiid•se: :-.ruıı:" ', e Ze u amme babasının islim kuvvetini parçal:ı - yordu. Fakat reisin oğlu Abdullah , nı görünce refakatinde bazı zevatla lar tarafından istismar edilnı..,. h· 
mak için yaptığı hareket kendisini fe- babasına kartı içinde o kadar derin yaklastı. Sordu; Hezret Ayşe gibi pak, temi:ı: ": ;.n 

• M. A h • na halde müteessir etmiş ve Resul!! bir iğbirar duymu~tu ki; ordu l\1edi. - Ne var? lak sahibi bir kadının akibetııı i•' 
y AZAN: • y an Ekremln huzuruna bu suretle gelmiş. neye yaklaşıp da kasabaya girmek li- Kalabalık ikiye ayrıldı ve Abdul- şılphe olunma•ıııa -.ebelıiyet ,·crıtl .. 

-171-
Bu adam garazkarlık yapıyor .. A

ramın nüak sokuyor. 
Diyorlardı. Zeyt ibni Erkam mı -

ıum ve bigünah olduğu ve vazifesini 
yaptığı halde şimdi fena bir mevkide 
kalıyordu. 

Zeyt, fena! halde mütees•ir ol -
mu1tu. Çünkü Abdullah, sözlerini 
yemin ile tey!d etmişti. Resulü Ek -
rem: Zeydin çehresinde beril en sa -
ınimt teesaürO görünce; 

- Sıkılma Ya Zeyd -dedi.. sıkıl

ma, ben her eyi an.larım. 
Abdull<ıh gittikten sonra, Resulil 

Ekr.er.ı ashaba döndü: 
- Zeyd bigünahtır. Abdullah suç

ludur. Zeyd hakkında böyle dDşUn-
1111.•inls· 

Dedi ve ~ah etti... Ashap; Abdul
lahın hareketine tekrar sinirlendi -
ler. Bu ne işti? Hem yalan söylemiş
ti, hem' de bu yalanı yeminle teyide 
cüret etmişti? 

Bazıları; Abdullahı tekrar buldu
lar: 

- Sen, yalan yere yemin ettin ... 
Git de Resulü Ekremin huzurunda 
bu yeminin yalan olduiunu söyle, is
tig'farda bulun .. 

Dediler. Fakat dinletemediler. Ab
dullah, bunu gururuna yediremedi , 
omuzlarını •ilkerek mukabele etti.. 

Bir milddet sonra Resulü Ekremin 
hnzuruna mllnafık reisin oğlu Ab -
dullah ıı:irmi~ti. Bu genç; dini~e Ve 

Hazret Peygambere kalbinin bütün 
ııı•tanıtıyı. mubııt ahlAk .altibi, 

ti. zere iken kılıcını çekti. .. Babasının !ahla oğlunu karşı karşıya buldıı. ti. bi· 
- Ya Resulullah -dedi- hepsini bi- bindiği devenin yularını yakaıadı ve Me•eleyi anlayınca; ktiçük Abdulla- Hatta •afd;J bazı mü•lümıınlnr 

liyorum, hepsini lşlttim. Ben babamı deveyi durdurdu. hı okşadı; le bu rivayetlere inanın ·!ardı. 
çok severim, fakat bugiln emrediniz - Ne istiyorsun oğlum Abdullah! - Bırak oğlum -dedi- gir~in .. Ben -De\•anı edecek_. 
onu buraya getirir v-e kendi elimle - Ne mi i<tiyorum? Sen; Resulü müsaade ediyorum .. 
kafa!llnı koparırım. Eğer onu öldür- Ekremden izin almadıkça bıı kas!! - O da devenin yularını sıılıverdi ... 
mek istiyorsanır; bırakınız b~n öldü- baya ayak buaınazsın ... Ben •eni b:- Ordu henüz ll!edineye girmemi.<-
reyim. Çünkü başkası öldürürse be- rakmıyacağım ... Çfüfkü 'en rıılnında- ti ki; efrad arasında kullktaıı kııl:ı· 

nim de babamı ı!ldüren insandan ki zillet! gösterdin ve onun aziz şah- va bir fısıltı dola~mağa ba~ladı. Bu 
bu kanı istirdad etmekllğim lllzımge- sına dil uzatmağa kalkıştın.. fısıltıyı duı'anlar yüzlerini b•ırustu 

lir ... Araya kan davası girer. Abdullah, devenin üstltnd~ ba,ıııı ruyor, gözlerini açı)·or, hayret edeı 
Resulü Ekrem, bu fedakiir müslü- eğdi :' gibi tavırlar takınıyorlardı. 

manı takdir etti; - Evet, hakkın var oğlum, ne der Bu fısıltı arasında duyulan sözle 
- Ya Abdullah .... Ben ne senin, ~en haklısın. şunlardı: 

ne de b&şkaMnın, babanı öldilrme~i· - Bununla iş bitmez ... Dediğim gi - Hazret Ayşe, gilnah işlell'i« .. 
ne mn~aade ederim ... Bilfıkis her~e- bi, R .ulü F.krem nıil•aade nrm<' • - Hazret Ayşe, ze\'Ci Re•ıılii E' 
ye rıı~men kendisine iyilik edilme•i dikçe •enin bu şehre girmek' iğin im- reme hıyanet etmi~. ba•ka bir e•·ke 
taraftanyım ... Her cihetle mü!terih kanı kaimamıştır. le müna•ebette bulunmuş .. 
ol.. Halk birikmlıt'L Baba o~ul a'raıın• I Bu rivayet :!.hı;linayı yaklaımıı 

----·----AYDIN VILA.YET MECLiSİ. '.<e' 
Diln. A~·dın valiliiıinden ~ıı t• 

revi aldık: ns • 
i Nisan 940 tarihli uazarLesi rı. 16 , 

'ıanızın son sahifesinde ~~d'.rt ~·tlrdi 
•-et umunıl mecli~i mr~aıs•ıtı ~. 
başlığı altıııda yazı görülmil•1 '1 ~' ııe· 

A,·dın \'ilavet umumi mPcli•: :~i 
• ~ Jl 

·üz varidat bürlre•h·le ma•raftŞ 0 • 

ım bii1lce giirüsme<ini yııpııı~: çı· 
p di/.!er ma~raf büdcelerın• 13ş~ 

·n~dıktan sonra f"le•aisine 9 
11 

.alı ııunu ıon \'eU~ilk;tr. 
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Abluka kararı 
Ve b:taraf lık 

--Ba1 tarafı 1 İnci oahifecle - ' 

--
~ANADOLU) - -

SAHJF E ( ) 7 ,, ~ 

iŞARETLER 

Spora alakayı 
kırmıgalım/ ken, ltalya da transit sureti ile ayni B k ı ç b ı k 

faaliyete iştirak etmekte ve dqer ta- aşve ı· e . t u 
;:;nd:::~:~:~'.ett~:;.a:u:"!~~ ın er aynın n u n • Bu hafta, Galatasaray ve-.-

k 
bahça takımlar-ı, milli küme maç • 

•bil Almanyaya döviz mi veriyor; d h 1 1 b ı h • t • hrı için lzmire gelecek ve Altay , 
•yır! .. Eıya veriyor, yiyecek akta· 

rıyor. an ası o an ın 1 a ar Altm<>rdu takımları ile oynıyacalı:· 
!ar. Bu maçlar, hal km ıpora alaka· 

Almanya, müttefikler harp konae-• sını tesia ve lezyid etmek bakımın• 
l"'..:niıı vet"diği kararın manaımı mut-

1..ka idrak etmi• olacak ki, Alman Avam kamarası mehafıli, nutuktan çok memnun oldu. Hollanda ~=~r~ayı~ke~yid!~t!:~·~~ı~':!'u!~: 
IJUltbuatı birdenbire telap. cli:,mü~ 

1 N h f l d d b d 
ha geni§ mikyasta sahaya gelmesi 

;e ( ngilizlerle Franoızlar, milyon- Ve Orveç me a i ·n e ise en işe aş 'a l imkanını ortadan kaldırırsa , mak· 
arca Alman kadını, maoum Alman sıı.d, kendiliğinden za.il olur. 
Ya"ruJarını ve halkını aç bırakmak Londra, 3 (A.A) - Parlamento bilhassa B. Çemberlaynin Almanya' İngiliz başvekilin:n kat'i beyanatı\ haya şamil bulunduğu merkezinde· 
... tı"yorlar) ~klinde feryadlarla bu. meh r·1· B Ç b la . .,.. .. •. ·ı 1 t· ti .. t hd'd t k t bl k k.f t . ı·· · d b h d" Haber aldığımıza göre, bu hafta s- a ı ı, _ • em er ynın uun ogıe- ı e o an ıca.ı.e erını a ı e me a- a u anın ı aye sız ıgın en n - ır. 

nu adeta insanlığa, medeniyete ve den sonra avam kamarasında lngil - ahhüdüne ıririşmedikçe İngiliz mah seden parlamento mensuplarının iti- Oslo, 3 (A.A) - Muhafazakarla- tn"bünler 
75

• sahalar <5
0) kuruı-

h ı mu9 .. Bu, bununla da kalmaz, va • 
arp kaidelerine yakıımıyan bir ha- tere ile Fransanın mesailerinin aza - sulat ve mamulatını vermeğe mu. madı!ll artırını5tır. Umum! intiba , nn naşiri efkarı olan Morgenbladet 

diae olarak ıöıtennek içın bocala • misini iktısadl harbin idamesiııe tah- vafakat edemiyeceğini, Almanyanın hükfimetin bu esaslı meseleyi müte- 1 gazetesi sakin bir nutuk başlığı al - pur, tr,.mvay, otobüı ve stadyumda 
içilebilecek bir bardak ıu, b:r kah. 

ınaia baılamııtır. Fakat açık deniz- sis etmek azminde oldukları suretin- komşusu olan milletlerin anlamala. madiyen artan bir enerji ile tetkik et- tında Çemberlayn tarafından söyle-
! d d 1 ve ve ıazoz da hesaplanmalıdır. O 
er e bital"'lf gemilerini habersiz tor- eki beyanatından dolayı, derin bir rı lazım olduğu suretindeki fıkrası - mekte olduğu ve Fransız - İngiliz nen nutuk hakkında tefsirlerde bu -

ı>"ll h h k d B 1 takdirdP bir maçm ıeyri, bir liraya 
ı eyen, döktüiü mayinlerle binler- eyecıın issetme te ir. u mehafil nı tebarüz ettirmektedir er. teşriki mesaisinin halihazırda heı· sa. - Denmı 4 üncü sahifede -
~ ıi"1J, günahsız, ba,ka milletlerden çıkar. Ortada iki maç olduğuna ııö-

~'8nı denizlerin dibine yollıyan. n;. Hul'un beyanatı Bono sahteka"' r arı :.~~u~kik~::~çfıorz::a~~l:.u:ı: . ayet meşhur Polonya cinayetforini ırtik dıramaz. O takdirde bu bir maç de-
l ip eden, ceza kamplarında bin· ğil, bir lükı temqa haline gelir •• 
b<Yrce münevver çürütmekte olan Ye Takımların geliıler; maaraflıdÜ-
ktkalarma kat'iyyen bayat hakkı "" · T k b 0 

• f bı"r J t b Jd •• b d"J b amma, nihayet 9unu.da biliyoruz ki, ltı.ııl'Jtııyen Almanya, hu •ilciyet hak· Japon a ıneszne Ser S an U a mu a J OnOSU yapan bu organizıısyonu yapan bir devlet 
1 da tama.men kaybetmit bulun • 

::~~adır. Kaldı ki, abluka, her mU• C:arbe indirmiştir şebeke zabıtaca yakalandı ::~~~:~:Ü:~~:~~nd:~ .. ~~:J!~1: 
ı ın en oarih hakkıdır ve bn mü· 

~~dele Alman halkına karıı değil , Paris, 3 (A.A.) - Bnyabouis Oeuv- bu noktainazar japoıı hükumetine bü- İstanbul, S (Telefonla) - lstan • Sahtekilrlar, bastıkları bonoları sar lamaz ve olmamalıdır. 
illan heıemonyaoına, NaziMne, 

0
_ re gazetesinde yazılyor: cum eden ve Vanır Ching Vei bükü- bulda sahte mübadil bonostı yııpan bir !etmek ve bir tecrübe yapmak üzere 11 ---

""" tesis etmek iatediği ıiddet ve B. Hulun beyanatı japon kabinesi- metinden memnun olmıyan japon ga- şebeke yakalanmıştır. Bu şebeke, hır- ah).;~plarındı; ı bazı kadın ve erkekle- Garp Cephesinde 
•aiı'l<!t nizamına kar,ıdır.. ne sert bir darbe lııdirmiştir. B. Hu!, zeteleri tarafından kabul edilmemek- davutçı Arşak, kı!i~eci htelyo, gazino· ri mübadil diye göstermişler ve noter-

8itaraf devletİel\ bugün yarın kor Amerikanın Şaııkayşek hükümetint tedir. cu Hüsnü ile Yervant adlarındaki ş:ı- de ciro muamelesini ikmal ederek elli - Baıtarafı 1 inci ıahifede -
k-ıcı,k, iradesizlik harp ka~ancı yapmakta olduğu müzaharete devam e- Bu ırazetlerin ileri süı·mektc ol - hıslardır. bin lira çekmişlerdir. Londra, 3 (A.A.) - Fransadalti 
Yal>Dıak gibi ıebe~lere d•yanan ka- deceğini söylı;miştir. Maamafih, japon dukları mütalealarda Vanır Chinır Vei Zabıtaca yapılan tahkikata göre, Sahtekarlar, yakala~ınıak üzere iken inıriliz havı: karargahının bildirdiğine 
'"'tık ve illet)• vaziyetlerini terke da. başvekilinin mesai arkadaşları Va • nin iktidar mevkiiııe gelmesinin hiç sahtekarlar, Şafak matbaasında Miço- baskı taşlarını denize atmışlardır. Bu göre, dün %balı Sarre cephesinde kra
v•t edilecekl~r ve buna mecbur ola- şiııgton hükumetinin bu meselede in- bir veçhile Çinde harbin biteceği ma- dan iki kılişe taşı almışlar ve Uç ay ev- taşlar, dalgıç vasıtasiyle denizden çı· liyet h~va kuvvetlerine mensup bir 
~~.k'.••dır. Dünyanın baıma gelecek giltere ve Frantia ile mutabık kalamı- nasını tazammun etmiyeceği de hesa- ve! Arşakın dükkBnı üstünde gizlice karılmıştır. tayyare devriye uçuşu esnasında bir 
.. uy;;ı.: f,.Jiıketi parçalamak için, e.aa- yacağı ümidini beslemektedir. Fakat ha katılmamaktadır. on bono ba•mışlal'dır. Al.man keşif tayyaresinin Y?l~nu k~s-
n,~ ltıahiyet ve diirüotlüaünü kaybet· _ mıştır. Muharebe ta;·yaresını takıbe 

• '4 olan bu özümyabana bitaraflı- A k h f •ı• 1 •ı• k b• e d başlamış"ise de muharebeye başlama-
:.".' ıııuuefikler kontrolüne ıirmesi, .. ngı iZ a ıneS!D e dan :':'eı kendileri de duşman tayya-
°""1 "1•naıiyle zaruri hale g<!lıniıtir. Dl erı a m. e a 1 1 . relerının taarru~una. uğramışlardır. 
b Orhan Rahmi GÖKÇE Cereyan eden şıddetlı bir muharebe 

l\\l J k y } k d"}" ç·· "}' neticesinde Jki Alman tayyaresi dU· 
zv t azanı yor M .. 11 f "kl . da.vas.ına sempatı· apı aca ta ı atta orçı e şuruımuş ise de bunların tahrip edn--s. ta f 1 . • hif d U e l erın l h ı k diği teeyyüt etmemiştir. İngiliz tay-

beurııhur O:ua ~·. ıG mcı ~ e ;-;;. •• t ki devam edı"yor "ar geniş sa a iyet er veri ece ;-arelerinden biri muharebe haricl bı-
u

ir elc8 erı·yetvıknı arnerte arşRı ·a lıtr gos erme e r:.kılmış ise de pilotu paraşütle atlıya. 
Çü azanmış ır. uzve , Londra, 3 (Radyo) - Çemberhyn salfıhiyet Yerileceği, Sir Samuel Ho- h k 

zed~~il defa olarak intihabı için nam- Vaainırton, 3 (Radye) - Siyasi me- Janberi milttefikler lehinde uüşünce kabinesinde tadilat yapılması kat'i varın hava nezaretine ıretirileceği ve rak ayatını urtarmıştır. k 
·.r i ·1 k d • ._ ,_,. d • • • . • ,_ ,.1 , ,.u· ,_ Jr·~ ,w.,.. Londra, 3 (A.A.) - Diln a •am 
uev e oy uıru ....,., .. ,. ....N.v""rl<. ı...~n. c-ı-..ı--- -~·- - -~-·-~·~ ~-ra';;~~a-·-;;mpırtf ğöıi. ···y-;;;;- k~bfnede'·çörçır~·aaha geniş fı'ıişKi'bır n"e't11f€fa1'acıt11• Yvp.:'ffl1v•. • . '. 
lcena:tı. emokratlannın 94 reyinin jiminin süratle kaldırılacağına delil ad muttefıklerın ri tarafından yapılan akının hakıkt 

' 811le verileceğinden emindir. 
1 

ktedir Bu sebeple ablukanın terme~te. ve azimkilrlıklarını takdir bir fiasko ile neticelendiği bu sabah 

Ş ••, e~ eme . ." . etmekıedır. Akd ·· d bildirilmektedir. Hiç bir İngiliz ıreml-
anso~ ye şıddetlendıru"'.esı _kararı ~e ~ember- Bu mehafil, inırilte~enin .bitara~lar- enız e sine mermi isabet etmemiş ve hiç bir D • 

0 
!aynın nutku sıyası muşahıtlerı hayre- la ticaret muahedelerı akdme çı. ı~ır- gemi hasara uğramamıştır. Akına iş· 

aıresınde te düşilrmcmiştir. Amerika gazetele- ken, Almanların tayyare mitralyözleri . . .~ • . tirak eden yirmi Alman tayyaresin • 
t·. - Btıftara.fı 1 inci ıahifedı - ri, bir kaç ıründenberi ablukanın şid- ~le barbarca hareketindeki ten~kusunu lngiliz Fransız üsleri ltalyanın hare den biri düşürülmüştür. Val:aya şahit 
ı.U.lerin abluka 'dd 

1 
d. . detlendirilmiş olduı,tnu kaydeylemek- ışaret etmekte ve ablukanın şıddetlen- ' t ol~n bir zatın anlattığına göre, Alman 

"•r yı şı eten ırmesıne · d A ·k ı· t· · b • • • hd"d d" f llij.şı alınacak tedbirler için yapıldığı t...dirler.. . . . .. m:sın en merı a. ı~are ının zarar ket ser eslıııını te l e ıyotmuş. tayyareleri sadece bombalarını atarak 
ı leniı·or. Amenkalılar, Y elsm a\·dctmı mu- gorıntkle beraber ıl.ırıde bu zararın ;:j • . . .. ;;:açmışlardır. 
Göthır .,., . tealup Avı·upıı.da sulhun tesisi imkan- telafi edileceğini muhakkak saymakta- Roma 3 (AA) _ cSttf•ni ajan- puş hdmak tehlıkesıne karşı mud:ı · İki sivil evlerin damını delerek ge-

llUrJ " • "'orveçten demır alan va- • . . d • · • f · k b riyetindedir f•alya ' 
b 

arı tay~ f"l 1 ·ı h. d sı:ı.lıgına kanaat getırmış ve o zaman- ır. sından> aa eı,me mec u . . • çen obUs parçaları ile yaralanmıştır. llece-· ,are ı o arı ı e ımayc e ,;.. . . g·b: milli hayatlarının merk.;zı Ak - . . . . 
ıı;z· lnni, amiral Roder de şimal de- S D k" k • Giornale d. İtalıa populı.ıre gaze- ı ·. . F s .1 İn il tere Bundan başka ızınlı hır asker de ya-
t~~~e tahtelbahir harekatını ııenişle- On a ı a. tesinin İtalyanın akdenizdeki emele- tenızde olmıı ~n ranb a :. e .. ~ hd'cl ralanmıştır. 2 Alman bombasının sa-
61· ilııi ve Yon Bı·oç·ç de garp rtftphe- ri hakkındaki bir makalesine cevap talyan.ın hare et s~r es ıskınıt el ü'· hile düştüğü tasrih edilmektedir. 

n<ıe · ı ~ K 1 d k. eden hır takım arazıye ve on ro s- d 1 r . b b h t ler ırenış harekilta ııirişece&"in" Hit- o r u vererek diyor ı: . . d" I C b !Utt k .1 Orcada a a ıırı va ısı usa a mn • 
e Vadetııı.i•lerd· ı ı z ı Fransız so~yalistlerinin organı , !erme sahıp. ır er. . e e arı .

1 
tı e buata beyanatta bulunarak iki Alman 

Y 
• ır. . . kd . d İt 1 d" Süvey- ve Bızerteyı ve Fransa ı e n- . . .. . k Mussolınıye A enız e ı; yayı ı • . • S . FT 1. tayyaresının Almanyaya donemıyece 

Urdda seyla" p ğer Akdeniz devletleri ile harbe s.ü- gJ!t~re tarafı.nd~n lurıye vU:b hl ı~ı ın: 'lerecede hasara uğradığını söylemiş-
F" } ,. d • d dönen kıtaat Es- ··kıeyebilecek bir hegemonva te•is de ıhda• edılmış o ı >ı üss a rı erı t· fel "'k t" ın an ıya an :~mek emelleri isnad eyleme.kle bli. zikretmek kitfidir. ırLondra, 3 (A.A.) - Dün öğleden 

-8 a e 1 t ki . d"l yük bir hata irtikap ediyor. Bilakıs M 'd sonra şimal denizinde Heinkel iki Al-
aıcs, is\j .. , tarafı 1 inci aahifede- tonya opra arına gır ı er asırlardanberi Akdenizde hegemon- lSlr a man tayyaresi ile Hurricana tipinde 

Yülc bir ;aı:ıe çevrilecek, şehirde bü- Tullin, 3 (Radyo) _ Finlandiya • ı<ızılordunun, Rusyaya verilen üs- ya siyaset; takip edenler İngilizlerle Askeri hastahaneler iic ingil;z avcı tayyaresi arasında bir 
lıiğer ~akete sebep olacaktır. -dan dönen Rus orduları, bugün Es • !ere mi gidece~'.i veyuhud şimdi bulun- Fransızlardır. Akdeniz de,ıetlerinin [ • düello vukubulduğu bildirilmektediA; 

llıışt raftan Tersakan da ta• • ki · · t· B h.d. ' yapı ıyor B 1 da muha b den'z 5"' t ır. llu . • tonya topra arına ırırmış n-. u a ı- duğu yerlerde mi kalacağı ve Estonya kuvvetleri ile hakları arıısmda bir . azı an H re e ı 
ele köp cıvar su altındadır. Çer • 

80 
Estonyada heyecan uyandırmı~ • . • . . . • . .. . .· ... _ . Faris, 3 (Radyo) - Mısır hUkfime- viyrsinden bir kaç metre yük8eklikte 

~,s de~sü Yıkılmıştır. Samsun • Si- tır. hük.um~t.ını.n ne vazıyet alacagı henüz muvazene vucu~c ~etııılmesmı ı,tı • ti, Kahire ve civaı ında müteaddid vı;ku bulmuştur. Heinkellerden biri 
~'nııı~, ?yolu ve kara yolları ka • Stokholm, 3 (Radyo) _Finlandiya bellı deırıldır. iyen İtalya kendısını bu den:ze mah • askeri hastahanekrin inşasına başla- bir kaç kere mitralyözlerin ateş hüz-
I 1'1aın8u:nakalat durmuştur. an dönen Kızılordunun Estonya top- • • mıştır. mesi altına girmiştir. Alman tayyare-
Çlı. tlsınıRt Merd ve Korkut ırmak- rdlarına girdiği hılkkında.ki haber, c h • f !erinin her ikisi de uzaklaşmış ise de 
•rşanbaıİ:r. Ar.az! su:~r altındadır. burada hayret uyandırmıştır. Um Urıge bunlardan birinin üssüne avdet etme-

Yükseıınes· Yeşılırmaırın be~ metre • diği zannedilmektedir. 
~·Şehir~ Yilzü~den ova ıu altında- Kız talebenin gazetesı .ıı~--
ı °9aııııın e tehlıkeye maruz evler H oover . mu·· -'-''rü Mı"l "ı Ş f" . • •d.ır. ıştır. Mezruatta zarar faz- saçları U1num neş~ıyat uu e ımız 

.\tıı ' Bugün ismini sık sık gazetelerde gördüğünüz ve siya.si şahsiye:i Am:· mahkum oldu -B~., tarafı t inci oahifede-
. lıuga11 ••yada Zelzele İstanbul, 3 (Telefonla) - Kız ta- rika ufuklarından çıkarak dün::aya yayılmış ve daha geçenlerde Fınlan<.a- · K d §ıct sa t 3 İstanbul, 3 (Telefonla) - Kony:ılı- Milll Şef. temsıli müteakıp ome ı 

r· detı; ıeı a ,35 de Amasyada iki !ebenin saçlarını bUkUlllp kıvrılmıya- yaya yardım için Birleşik Amerikavı harekete getirmiş olan lioove~i ta- nın Cumhuriyet ıraootesi aleyhine açtı- Fıansez artistlerini localarında kabul 
ııı dıva•ı. zeJe olmuştur. :bazı evle- ak bir -kilde kestirmeleri kararlaş- nır mısınız? Onun asıl ismi Herbert Klarktır. 1874 yılında Amerıbda a· F b ·k ı · · • ~rı k 

1 
.,.. ır·ı dava bugün sona ermiş ve ırazete u- etmişler ır. ransız üyiı e çısı, ar-

yı ı. mıştır. tınlm•• ve bu hususta bil tün okullııra J owa hükümeti dahilinde West Brench kasabasında doğmn•tur. Babası, · lt Ed ..., mum ı.eşriyat müdürü Hikmet MUnif, tiatleri Büyük Şefe takdim eylemi~, 
ııı eriç \>e T ırnede emir verilmiştir. fakir bir tenekeci idi. Hoover altı yaşında iken babasını, dokuz yaşında dört ay hapse, altmıs lira para ceza- İnönü kendilerine iltifatta bulunnıuş-
tl.11§, ~di·ne .unca nehirleri de ta~· Maarif Veki.leti; talebenin, ders ye- iken annesini kaybetti ve yetim kaldı. Bunun üzer;ne kardeşi ve hemşı.-e-l ' c v sına ve müddei Konyalıya 75 lira ma- iardır 

etıııi .. ı·r 1 arını kısmen sular is- rı·ne modayı takip ettiğini tesbit eyle- si ile birlikte amcasının yanına ilticaya mecbur kaldı. Küçük Hoover, mek-

~ 
•• nevi zarar ver.ını-ğe mahküm olmı."tur. Fransız sefarethanesi, gece Fransız 

t 
· · d1""nden böyle bir karar verıneğe mec- tehi pek sevmiyor amcasının hayvanlarına ba.kıyordu. Bir mü.ddet sonr.a am a. 1 "' V fd p sanatkirları ~erefine bir ziyafet ver-

lf} an 1 bur kalmıştır. cası ba~ka bi~ kasabay~ taş~nd.ı ve Hooverı mektebe vetdı. On yedı Y~- e Qrfisi miş, bu ziyafette başvekil, vekiller, me-
. l.ondra vapur ar T t t şında mühendıs mektebıne gırdı ve me~tepten çıktıktan sonr~ 1'.'aaen. mu- bus'ar. kordiplomatik ve gazeteciler de 

~'lıaYet b• 8 (Radyo) _ 31 martta Una aş 1 hendisi olarak Çine, Rusya, İtalya, Afrıka ve Avusttalyaya gıttı. Zekı, ça- fngi/fereye e/ uzatmağa bulunmu~lardır. 
~r danı ulan hafta içinde bir inıriliz B" '} On dönüm arazi lışkan ve cesurdu. Bu yüzden çarçabuk tanındı ve nihayet cihan harbinde karar verdi Ankara, 3 (A.A.) - Komedi Fran-

l'Jıi! ı. ına,1 rka ve ik:i Norveç vapuru ır mı Y Avrupada, iaşe teşkilatının başına geçirildi ve bu suretle ismi dünyaya ya- f d 
" "U la 1 1 lb d k ld Londra, 3 (Rad"o) _ K·'hı·renin iyi ·~.z artistlHi tara ın .an b. u. akşam ".e-
"lı •-r nı arak batırılmı•tır. SU ar a n a a 1 yıldı. Harpten sonra memleket:ne dönünce iki sene geçti ve ticaret nazırı , u • va "" ta , b. b d ..• en·ıd···, göre Mı rılen Andkwaque pıye•ıııın temsıh 

!fsP~r kaYoeza~ındn Almanlar da bir Belırı:ad, 3 (Radyo) - Tuna buz- oldu. Yedi sene çalıştı ve Amerika ticar~t ne.zaretin.i e~aslı şekilde ıs~a~ ed.e s:;ı:e;n~:ııfı~~:!r ol~n ı;_:~;d fırkas; esnPsıııda reisicumhur İsmet İnönü 
" tıııe .,

0 
.. r tını~Jerdir. Mezk"r 1• 8ıa . !arının eriı:ne.siuden nehrin suları ka- rek dünyanın en mükemmel müessesesı hıılıne getırdı ve memleketının tı- II Ik · t· t fi d. . 1 'e " e " k . . h"t d f ka !"deri Na a ·evı ıya rosunu •ere en ırmış.er 

"·a artık kurtıreçen hı.fta bombalanan bamııştır. Belm-ad civarında bir mil- acret ve sanayi inkişafı.nda bu ... yUk r.oı .oynad .. ı. . ongresın:n 1 amın a ır ı · . . 1 ·ı ·• ,. ı ... h . T f" . S. ı.n s 1 anıp Ye temsılden •onra artıst ere ı tııatta 
'ıı taba~ . u nıak ümidi kalmıyan yem dönüm arazi su altındadır. Bel • 928 yılında cumhur rıyasetıne seçıldı ve dort sene bu mevkıde kaldı. Fa- ao ııa~a, mırı ız •e ır~ ır 1 e

11
,' · bulunmı·•hrdır. 

• :
1
rka 1ıa:~t1liz V~p~ru ile iki Dani- a-radlılar 60 senedir Tunanın bu de-

1
kat cihan b~h.ra~ı başlan:ıştı: ~m~r'.ka bu buhrandan epeyce sar.-ıldı ve •ona hır karar suretı vererek <'!ısırın __ . ···--------

' llıdır, ç ıreınısıni de ithal etmek rece kabardığım ırörfuediklel'ini söy- yaı:ıılan yem ıntıhapta, şımdıkı reısıcumhur Rıızvelt kazandı. Maamafıh ingiltereye müttefikan dostı.na el u • te~rrnz teşrlıb[silne kar~ı kn,·nınğ-a 
lemektedirler. ıönümiizdeki intihapta Hooverin ııamzedliiini kovacııii:ı da oöyl~nmektedir. zat01ış olduiunu ve Mısırın her türh!,a:ı:metrniş bulıınduğunu bi'dirmi tir. 
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Eğlence: 

Meksika hükiimeti Erzincan Meclisinae let Günün bulmacas, Kızılay kongresi 
toplandı 

l•htı•yat zabı•t'eı·ı· hal(l(ındakı• kanunun Erzincan, :ı (A.A) - F.rıincan Japonya'ya Senede 2 milyon 402 
- - kızılay senelik kongre<i dün Yali w-

tadı·. ı la"yı·hası kabU1 edı.ldı• kil; Hilmi Balcının nutku ile açılmış- bı•n Varı·ı petrol Verece!< l tır. Kızılay başkanı Dr. Fazıl grciy:ı-
Aııkııra, 3 (A.A.) B. ~!. Meclisi hüt!erc giri,ilmesi, ihtiyat zııbitleri ve şın izahatı dinlendikten sonra yeni :N'evyork, 3 (A.A) - Nevyork ri- cak nakliyatın masrafını telafi etmek 

ı..o.ı;ın Refe Canı~ezin ba~ka.nlığında askeri memurlar kanununun üçüncıi id.are heyeti seç~lmiştir. .. . mes gazetesinin Meksika muhabiri, üzere beher vari~ için senede 2 .. miı-
top!ıoı•f"1k Ankara şehri imar mü _ve on dcirdüncıi maddelerinin tadili Kong~e, Ebed.ı Şe~ Ata.turkıı~ w japonyaya Amerika petrolü .ta•ına yon 402.000 ~arı! petrol. ve ".'ıışt·e. -

1...,,.,, 14 han •-olları i•letmı> idarı> hakkındak' lan un layihaıarını da ikin hareketıarz felaketınde olen t atan- d . ·ık .• h. k t t , 1 k katını verme•ı derpış edılmektedıı 
ı ... r u.16 u. ı v ., -. . • - ( .. , • h t 1 t . .1 aır ı mu ım ·on ra onun ·' e · - B t d t d~. t , k 1, '"' 
inin 1936 ılı hesabı kali mazhatala- ci müzakerelerini yaparak kabul ey - da~ların azız a ıra arını azız e~ e- . . . . . u gaze e e e ·) a ın na ı.cıı " 

. y ~ ._ . mfş ve hareketiarz hadiseginin arka - •ıka petrol ıdare'1 ıle Lagua Oıl Com nakliyatın japon sarnıçlı vapurla -
rını tasvıp evlem.s ve Ankara huklık lemı~tır. . . . ,,. . . 
, . QI . • • t • !k ı· , · t h " c1·~ cuma gt"inü toplanacaktır. binde Erzincana koşan Milli Şef ılc pany arasında ımza edıldıgını ha - riyle yapılacağı konturatta ta<rılı e-
.a .. tc ı ın 1\ ıhın ma ı ·~ın l\a •"J .ue ı.' . . .. . . . . ·ı • k d k" d büyükler;mızin ve büyuk mıllı>tım• - her vermektedır. dı mekte oldugu ay olunmı< ra ır. 

ye-.ler Biı·liği . 
zin al:ika•ını minnetle anmıştır. Kon- Bu konturatta al:ikadar japon mti- Bu konturat ile Meksika petrol ih - Soldan sağıı: · 

' o gre, bu şflkran duygularını telgrafla es~eseleri tarafından kontrol edil - racal:ı ) üzde 15 nisbetinde artacak ı _ Suriyede hakkımızın tanınma
bildirilmesine karar Yerirken bliyiik mekte olan Laguna Oil C'omp:ıny nia ve Meksika 2 milyon dolar kndaı· bir sıııı istediğimız ,-çr, 2 - Arapça .ıe-
felaket kar~ıs:nda bütün dHnyanın Panama kanalı ile japonyayıı yapıla-! varidat temin etmiş olacaktır. nalık> anne, baba ve çocuklardan mü-
gösterdiği yakın a!iikayı da minnetle _ rekkep kalabalık, 3 - İeryad, e;ki 

Hu1'u::ı lianaatine göre zaif mil- yadetmiştir. Alman fabrı·kato··rlerı· Rusyanınbaşındakihükümdar,4- ı-*"· lenin kısaltılmışı, eşelemekten emir, 

letler için tehli ~:edir . .. .. Çem Öerlaynın 5 - arkadaş, anahtarla açılıp kapanll" 
_ 6 - Bozulmuş bir şeyi yapmak, kuzu-

V39in&"lon, s (A.A.) - Sovyet se- Mumaileyh bu meselenın 80n goru~- k d • •b M 1 '- k • • B }k } nun çıkardığı ses, 7 - Bir renk, taklid 
firi B. Ouman.:ıky B. HuJ ile bir saat me esnasında konuşulmuş, ancak hıç nut Un an Intl a aı Sa1.ffia iÇln a an ara değil, 8 - hatırlama, köprübaŞıııdıı 
görüşmüş ye bu görüımenin sebepleri- bir karar ittihaz edilmemiş olduğunu _ Baıtarafı 3 üncü sahifede _ } t • b } } bir semt, 9 - hükilmdar çadırı, çek-
ni izah etmeJAen imtina eylemiştir. ilave etmiştir. lunmaktsdır. Gazete, bu nutkun a Clll C mIŞ U UilUYOf ar mekten emir, 10 - Fransız alfabesin-

Mumaileyh ..ıdece Amerika harici- Nevyork, 8 .<A_.~.) - . Cordel H:l 'Fransız matbuatı ve İngiliz gazetele- Belgrııd, 3 (Rai:lyo) _ Almanya rant ve iaşe nazırı Valter refakatinde de bir harfin okunuşu, llfezopotamya-
ye ne•aret.i nezdinde hiç bir te•ebbils ile Sovyetler bırl:ğı .. •:flrı Oum~ns y rinin bir kısmı tarafından gösterilen fabrikatörleri, bugünlerde Balkanlara iaşe nezaretinin bazı memurları bu - da yaşamış eski bir Türk devleti. 
7ajnlmam'f ev.luğunu söylemiştir. arasında yap_ılan mulak~t, Va~ınıı1:o- galeyandan korkmuş olan bitaraf akın etmekte ve Balkan hükümetleri- Iuııduğu halde Almanyaya yapılan Yukartdan D.§ağıya: 

B. Hul, matbwıt mümessillerine be nun dip!omatık mahfıllerınde alaka ıle memleketler üzerinde (teökin) edici ne mal satmağa çalışmaktadırlar. hayvan ihracatının artırılmasına dair 1 - Ell.e, kaşla, gözle ya~lan şey, 
yanat\a !NluR&rak, B. Oumansky ile karşılanmıştıı:· .. • bir tesir" husule getireceğin; yazmak- Yu .anistan, Yugoslavya, Macaris- müzakerelerde bulunmak üzere Bu - varın aksi, 2 - sevmekten emir, gü -
yı:pmış olduiu görüşmenin Amerika . Na~ırla se~.ır, bu m~lakat hakkı~da ta ve 'öyle devam etmektedir: tan, Romanya ve Bulgari~tan hükıl- dapeşteye gelmi,tir. rültü, 3 - imparatordan küçük hü: 
ile S.vyet Ilıısya aruındaki milnase - hıç bır şey soylemek ıstememekte ıı;e- Norveç_ İngiliz - İsveç - Norveç İn met merkezleri Alman tüccar ve fabri- Nazır Kont Teleki tarafından ka- kümdar, giyinme tarzının değişmesı, 
betlerin heyeti mecmuası hakkında ce- !er ~e -~i ha~r alan mahfillerde zan- giliz - İsveç ticaret anlaşması muci - lcatörleri cevelanzahı olmuştur. bul edil;,,iştir. - 4 - İnsanı öldüren eczalar, alfabe-
ı-eyan etmif olduğunu beyan temiştir. nedıldıgıne gore, !1.uı, ~~sk.ovanın ~a- blnce sularından transit suretiyle l:ıudapeşte, 3 (A.A.) _ Alman zi- de bir harfin okunuşu, 5 - hazan 

B. Hu!, Amerikan tayyareleri ile yıf memleketler ıçın filı hır tehlike demir madeni geçtiğ· için ve geçen «işte> kelimesinin önüne gelen bir ta-
t:ıyyare imal.ine yarıyacak iptidai mad teşkil ettiği ve Sovyetler birliği, aske- ay akdedilen İngiliz ı_ Norveç hllla- G 0 ' k bir, 6 - istek, cins atların beslendiği 
delerin ihracı üzerindeki manevi am- n mahiyette olan eşyayı Almanyaya hedesine müsteniden yapılan ihracat •• • ut u yer, 7 - kolun ucu, nı~ cihet, 8 - Çvk 
bu~ımun Finlandiyada sivil ahaliyi sevk etmeğe uğraştığı milddetçe Va- dolayısiyle İngiltere başveJ.-ili bu an- o rı ng ı n n şekerle kaynablmış yemiş, başımızda-
bombardıman etmi• olan Sovyetlıere şington ile Moskova arasındaki milna- !atmaların ye diğer bitaraf memleket ki kıllar, 9 - Çok okumuş adam, ına-
ka rşı tatbik ooilmekte olduiunu söyle- sebetlerin ıslahı güçlükle kabil olabile- !erle akdedilen anlaşmaların, miltte. ni ip, 10 - Bir sual edatı, mükeınınel 
miotir. ceğini sefire söylemiştir. fiklerin ablnka siyaseti zenririnin H• 1 b •• •• k b ı d //" 

-----"--".-00·- asulı halkalarını te,kil ettiklerini ıt er, utun uvvet men a arın an Dünkü bulmacanın ha ı 
söyllyor. • .f d d k f • k f Sağdan sola.: 

Yugoslav.ya Macaristan İna-iliz başvekilinin, ablukanın şid- ıstı a e e ere Za eri aiaCa mış. 1 - Sinema, ala, 2 - ilim, çalan. 

detlendirilileceğine dair vukubulan Berlin, 3 (Radyo) _Alınan hava radyoda bir söylev vermiş, bu nutuk 3 :--- nisan, sınıf, 4 - ek, yalan.'. 5;: 

Yugoslavqa ziraat nazırı dün 
beyanatı hakkında ~-efslrl~rde. bulu- mareşalı Göring, bu sabah erkendcıı 1 pllklara alınarak müteaddid defa - rnıl, e.- dolu'. emek, 7 - pul, sut, )<3 
nan Morgenblatfot.ş.oyle d_.yo!. !ar ne~redilmiştir. 8 - ıman:, hıs, 9 - rakkıım, şıı 
. Bu beyanat, İn~ılız denız ve. hava (" '"\ Göring, hulasaten demiştir ki: 10 - et, Zlyan. • 
fılolarmın Norveçın garbındakı bey- ı TEBLİGLER ı _Kadın çocuk erkek asker her Ytıkarıdan a,B{lt11fl: 

Budapeşieye tJardı nelmilel sulara, ,Hel~g-0land körfezi- Alman şu ~nda işbaşınd;dır. Z~fer- ı - .sinek, pire, 2 - ilik, duına_: 
ne ve Skagerrak a bır akın yapacak- Paris, 3 (Radyo) _Fransız karar- den eminiz. 3 - Nıs, çolak, 4 - enaz, naz 5 

l!elgrild, 3 (A.A.) - Nazırlardan leri çerçevesine dahil olduğu mllta\ea- lan teklinde ~efsir edil':1el~dir. Blta- gfıhının sabah resmi tebliği: . Arka ve yan cenahları emniyette nanıus, mi, 6 - aç, H, üç, ~ - asnl~;, 
ve miltemııy, huknkşinaıılardan B. Bındadır. r~flann tasdık etmelerı lazımge~.en Garp cephesinde kayd.ı şayan bır bulunan en modern silahlarla mil- şa. 8 - alan, han, 9 - laf, kem 
1'likhailo Con..tantinvitchin ziraat na- Be\grad, 3 (A.A.) - ~ugo•lav - bı~ .•~Y varsa 0 d~ ?"mberla~nm._soy- !.adise olmamıştır. cehhez Ahn:ı.n ordusu, artık Britaıı - an~ç. kasap. 
. R R~ Tch'.h/iilAvitch ile bir- :M:ıcar iklısadi milzakere\erı devam et- lefü~1 nutukta bızı hakll)7bl:ı'" <nn~n ""--'••o (n~.>, •> 1"»an;u .. karo,_ :ra. ve Franoııya hucum edecektir. Biz -:------7-:::::-:==::::::::-:~ n 'i!t:! ...:.uc.-ıq_~'ı.-,t!> :an :ttLt OU.)'UA UJ{ uıt:A~UU .• .Uı..1 lllUC"C:UUUUi n.cy~c. ~rn· a.ıwJ.JU2i ouıuncıurmaga hıç ırveçhıle g8hının ak§Am resm'i. t br··. k t'" d be. d'' 1 I ... D . k 
•.ayret te !id etmiştir. leketleri arasında mübadele edilebile- te§ebbüs etmemiş olması keyfiyeti - Garp ceph s"nde m~hiıgı.h'd"sel . ad.ı a:_. Y•H.tulşmabn .. a~ımıza garpte ngJ ız anım ar 3 
· . . . . . d" H lb k" ütt f"kl . . e ı u m a ı er ın ırecegız. ı er, utun menbaları-

Mllvoalıi:i.ier Yugoslaıv diplomatları- eek olan maddelenn lıstesını tanzım ır. a u ı, m e ı er şımdıye ka- ,ımaınıştı d ist"f d d k f . Tı" . d k . b . · r. mız an ı a e e ere za erı ala - ıcaret anlaşması 
Dl.il .llmım ticant nazırı B. Valter etm;şlerdir. Mııecrıstan Yua-oslavya - ar e senya unun aksıne hareket Dun ""Cebi dü•ma üf . k cakt K""tl h 1. d ..••.. k 

20 
etmiılerd" .. ~ r , n m rezesı a- ır. u e a ın e gosı.erışın mo- • l d 

Darrea, ltaı,w.n nasırı ıı. Baeeindri ile dan Uç bin vaııon üspe ve 1 vagon ır. rakollıı.nmızdatı birine hücum etmiş dası artık geçm·ştir ımza an l 
a:nı.i zaman.ta Blld ııet1A4e buluna - yemlik pancar satın alına~ istemekte- . Londra, 8 (Radyo) - Çe':1berlay- ise de püskürtülmüş ve esir bırakarak 

1 

ıı. Londra, 3 (A.A.) - Dün B. çeııı· 
eatı= biryan ..tııMk\edlrl<er. dir. Yogoslavya da MacarıBtandan de- nın .nutku Hollandada asabıyet ve kaçmı~tır. berlaynın mevzuu bahsettiği tngiliı" 

B ~tclıin iktisadi me- ınir, 'dik, kömür ve hayvan ithal et- end1'e uynı:dırmı~r. Hollanda siya- D"" k"" t bl... . d hte 1 1 Von BrOÇl•Ç Danimarka ticaret itiliifı geçen so .. ıı 
. : . •I mahfilleri Alman a d k un u e ıgımız e mu me o ıı-

ıoeleler balddoda mttzabıreJer icrasına mek ıstemektedır. · . . ' Y nın a mu a - rak düşUrüldilğü bildirilen bir Alman teşrindenberi devam eden bir çok rııu· 
&eUhl~r almaması keJfiy<ıti bir Budapeşte, 3 (Radyo) - Yugoslav- bıl tazyıklar yaparak Hollandayı fe- l . . uk tu t h kk k . Taggare ile cepheye zakerelerden sonra ı"mz" edı"lmiştir· 

et akıbetler dü ü · d k k ııyyaresının s u a a u etmış- ~ 
çoJı: mtıbal.eeab faraziyelere ,ol ~malt- ya ziraat nazırı Tlaroviç, bugUn bu- e ~ rınesm en or - tir. gitti ve döndü Zannedildiğine göre, itiliifta billı81~; t d raya ğiılmiş ve karşılanmıştır maktadır. . . · .. . 8;ıt" a ır. . b le K ·

1 
. Nutkun Berlind uy d d • . f· Berlın, 3 (Radyo) - Alman karar- Berlin 3 (Radyo) _ Alman ordu- sa Danımarkadan gonderılecek cıı 

İyi a!malda elan mehafıl ~l~vl~, atye il on~ :e ekı ve al pek fazladır .:.1m an ır ıtgıl ın_ •- gahının resmi tebliği: su başk~mandanı Yon Broçiç bııgiln maddeler mukabilinde ingiitereJ i 
B c 1ıı ııon ırtlnlerde hruı<>ıye nazırı Kont Sakı ıle konuş- · an gue e erı • G h ' d . . ' D · k k.. il "h dilnıes 

- . 
1 

H t• t.. f d ablaka şiddetlendirilirse ayni şek"ı arp cep esın e ılerı karakol ve tayyare ile garp cephesine &'itmiş ev anımar aya om r ı raç e 
her •aıfıada -~~~ oltea~ ~üra- ll'lb uşl "'venaaı'.11akoran·şanolıa· ıtal·t:f-a ı~·ı a~ 'ki a- de mukabele edileeeği tehdidler:n; lopçu ateşi bugün şiddetli olmuştur. tefti~ten sonra akşam üzeri buraya dön derpiş edilmektedir. . ·ı~ • 
car- Y v m~ •ouı - u vrı. ı ı eaı mış, r. T ı · · · ı d · · San ı"ki ı"ngı"lız" Danı·marka ıtı 

savurmağa başlaıruılardır. ayyare er1mız, şıma enızıne, müşıur. . - anııı 
Roma, ıı (Radyo) _ Çemb 'ti __ Fransanın şarkına ve ingilterenin şark H• h •• , ,. • fında her lkı halde de Dan!mark tiJI 

T hı
• v ı • nin nutkunu tefıir eden Romae .ay 1 <ahlllerine gide,,.k uçuşlar yapmışlar- ıcaz U .rumetı senede ingilteredeıı bir milyon ster 91 

e ıg eri sıyM d B" · · · · k t' d ilb •• b Iunfl18 
. ınahfilleri, ablukanın ıiddetlendıril - ır. ır tayyaremız, üç ıngılız tayya- S, d, b d kt • i • J ıy~e n .e m .a'.ao;u,a u 

mesi, iktı•adi sahadan Almanyaya resi!~ harp ettikten sonra 'nıneğe mec- a a a pa ına ış ıra1e derpış edılınekte ıdı. 
r karşı daha fazla tedbirler alınması bur kalmıştır. Tayyarecilerimiz diğer edecek mi ? 1 f 1 k H k "k t h ·ç te u1.ımz11an hususunda milttefiklerin kati karaı1- bir tayyaremiz tarafından kurtarıl - Roma, 3 (Radyo) - Torinoda çı- n i a o· 

l d e l 9 nı tebarüz ettirmekttdir. Ayni mah- nlıştır. . . .. kan Stampa gazetesi, İbnissuudun, Londra, 3 (Radyo) - İsko?Ya ~ir 
-- _J_ -- 1 1 ol dur filler, bu kararın, beynelmilel vaziye. Ha~a kuvvetl~rıı~ız dun gece Skapa Saadiibat paktına dahil olacağını ve in- himmat fab~ikalarından birınde iti 
T'U.1Canıt4rıa • U tin inkişafında kat'! bir safha teşkil ~lov lımanına gıtm~şler ve düşman da- gilterenin bunu iltizam ettiğini haber infilak olmuş, üç kişi ölmüş, beş !< 

ru1ıı, 3 (.A.~) -Ha·.-a kuvvetleri lıadir. eyliyeceği kanaati~dedir . Maa - fı bataryalarının şıddetli ateşine rağ- vermektedir. !yaralanmıştır. 
Ml7i1k 11111.Umİ .karars'hı teb"4i edi· Jilllyök umumi kar&t"ih bu şerait maflh müttefiklerin, AlmMynnın Men ingiliz harp gemilerine bombalar 
,.,: ·, , dahilinde düşmilt olan tayyareler - kotnşulariyle olan ticaretini eski ista- atmışlar ve bu gemileri hasara uğrat-

lıtll!tMfi~ !&ava kunetlerinin d.en elı:Beı·iainin tekrar cephedeki tistiklerle nuara almak usulil şiddet - :nışlardır. 
n1bU ~ 111.t:rt tar'Jıli .Alman teb• mevzilerlRi i'ııal etmiş oHluklarını e tenkid edilmektedir. Bu eıınada vuku bulan bava muha-

d E'üıieGlnan miktarın yansına kııydetmekted'rler. Oslo, S (A.A) - Notı!k Telegram rebeııi neticesinde üç ingiliz tayyaresi 
b:lii obualrt n u:ıaktu. Miltte - Karargiih, müttefiklerin lı•sapla- Bureau, B. Çemberlaynin nutku hak düşürillmüş ve iki tayyaremiz üslerine 

.,., 1'! çok p!Utl~rin yere dilşilp nnı .Alman baremine göre yapmala- kında şimdiye kadar resmi bir mü ta - dönmemiştir. 
Jl&İtal&11dıtmı iGn:ıedikçe, veyahut h haliııde harbin ba,lnna-ıcındal\beri lea elde etmek imkanının hasıl olma-1---------------1 
n:.fiütıt!J.'~ ka.tlıırıtıda lııllnnup düı!lrülmü., olan Alman tayyareleri- mış olduğunu fakat yari reomi bir taahbüdatına riayet ve bitaraflığını 
ıızıın. t!f '9 efh üilm.ed:k 1 nin, .Ahr.an radyosıınun kaaul tt - menbadıın bildirildiğine göre, Nor - muhafaza etmektedir. 

Ucuz sinema günü 
Bugün Kültüı park Sinemasında 

Saat 2,30 dan gece yansına kadar 
Duhuliye büyük ve küçilk hwıust 15 birinci 10 kuruştur 

Bu fiatle: Yeni Şafak ve Sevda kampı 
Filmleriyle paıamont jurnal görülecektir. ,. ı.ıt Alı'IMl.n t».Y}tt.redahı düıüc!ll _ ı mekte olduiu miktann üç misline çı- veçin lnı-iltere ve Almanya ile harıı Norveçin bitaraflığını iki taraftan 

aGI} oldıılmiu tı\<lta eöil ııı~ktedlr- karılması icap ode~et;n; ilava ~tmek- zamanına mahsus olmak üzere bir biri lehine istimal etmekte olduğuna Cuma gilnü: 
ter. .., tedir. ticaret itilifnamesi imza etmiş olup dair olan iddiaların asılsız )Jduğu ı ŞANZELİZE Ve GÜN BATAılKEN 4 

••••••• M11nuınıııuııııınıı•ıııı11Hııııııu1111111111uııMMH-•••11111111ıi.ıın111111t111 .. 111.1ı .. ıı1'9 

Ahrıının, miltt6ttkleıin harbin ba ~- • /-ll_'!~•llliıılıııııilıiiliıııiilıiıı~iiiiıiıiıaııiı:iiiiil-.ı~~~~~~~!!!~~~~ ili\ ve ed;Jmektedir. • #"\ 
lancıflliM!anWti 351 tayyare kaybet- 1,ay}'QTe s•nema8! ~.1' ~ ... 'f ~n 3646 I r ~ 
mlJ OM.ıklaım<l11n, Alman}'anın iıe Yeniden yapılan muazzam şehirler on binlerce insan kalabalığının yalın kılıç milthiş boğuşmaları - J{ol·~ı~ı 
dıcak U tayyare kaybetıiılo olduiun Tl':LEFO:"( Bl.JCON 364Ş bi rkralın zaafı yilzUnden bir ülkeye hükmeden bir günlük bir başkumandan - Ayak takırmna eleb~1 ş'' 
i.ıs. 'IMılasıetınelctedirler. ~ oflun\>la SUME incn"'"""Cla !iç hafta ırösterilen ve TRAS BULBA eden bir memleket kurtaran gözil pek serseri bir kahraman - Şiirleri halkın dilinde gezen şöhretli ıı;~Jllıı 

au.t tıe , d emarun kendi ~ıı.- MO!KOVA GEC.:ELm> ive sair ftUS Hayatını canlandu-aa ir - Guzel bir Prense$in gönlilnn çalan avare !tir sergilzeşl~i _ Sözıln kısası , milyonlar sarfiyle yaratı 

:rtalmı ili Hftııiııe ır 'lletap ctmelt DON AZAKLARI eşsiz bir şaheser. 
ı =- 1l lr*:~.ri mevıuu Türkçe Sözlü 

kt ~ __.. bil \tyyanlerı l!AŞ ~LntDE.: s E R s E R 1 K R A L .ıtıı•lllı ~atlll!iıııe «t .... , -olmaları 1 CHARL!:S VANEL - VERA KO RENE • ROCER DUCHESNE • 
tal~RCe lcQWlıniif aattany!• ba- LlSETIE SANVIN TROUBETSKOY 
hI ar. FltANSIZCA SöZLO ...., ŞARKILI 

A YRfCA' EKi..En JURNAi. No. 7 Son .iünya h1ıliu.tı ! - Fakıtt mi abftci Mr ~Ppten 
veyahut tab've lenin hll.rbe :asna ver BugÜJl haik günüdür. Bütün •eanslarda her y~r 20 kuruştur. 
mif olan bü ~n !i'ru z ve İngiliz Oyun saatleri: _ 3 _ s - 7 ve 9,15 te tayyare!eri d üf:lrillm'1ş nddedilmek.- _____ , ____ .__ .. _____ llllıl _______ lllll•ılr.iiL 

BAŞROLLERDE: RONALD 
~.tETRO JURNALDA: EN SON 

COLMAN - FRANCES DEE • BASiLE RATHBONE 3o~' 
HAR}> HABERLERi. SEANSLAR :Her aün: 1.30- 3.30. 5.30 - 7.30 • 9· 

BUGÜN EL HA M R A sı 1ErflAStNDt\ ,_,,..,,,. 
9 5 [ 
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Bir kere daha Alman
yayı protesto el ti 

Almanya çelik kralı ku;'~~ı~Y;k~ ~'~~~~0~enıis:~~ı~1~~.:.a1:!: 
böyle yazıyor 'erle bombardıman ve mitralyöz alc-

1;; Alınan çelik kralı Her Fritz Thys- ~ine tutulmasını Eerlin nezdinde şid
/· Beunos Aireste çıkan cArgenti- detie protesto elmiş, tamıinııt btemek 
c~Sche 'l'ageblatt> ismindeki .-\iman hakkını muhafi'ızu ettiğini hildircı'ek 
bi llıhtıriyetçi gazetule neşrcttirdiği tayyarccEerin cezalandırılmalarını is 

~ı~ ~eklupta bu neticeye varmakta - ıemi~tir. 
· .fuınaileyh diyor ki: -=*=-
•llarb J v l\ • •fak• . e sebebiyet verme'<k Hot er. 1 e ~i ı ve<;'' y -:ıt 

• 1 \e enfü,i bütün ha!Ckat!2ri ,, - ...,...., .... -.._, ___ _ 

.retti. 'Bizim gibi bütün askeri ~ef 1er ARAMAK 
lıar~l4. ll_'üttefikferine karş'. ; e~i bir . 
"lııc • gırışmenın aptalca lıır cına,·et ş, hrim:zdc genç ve münevver bır 
a, l'~irlna kani id:. Hiç bir tehlike zümrenin etrafında birle~l'.ği bu mec
b.t pı 1•hdiJ etmiyordu. Biz artık ne mua, son ıı inci nüshasında da yeni 

arı· · 
•nı ının, ne ordunun, ne tek bir bir tekamül \'e olgunluk göstererek çık-

ın, ne de .. ·r 1 b' r -"n cl'k .. tını orma 1 ır gene 1 • mı<tır. Bu nusha muhtelif kalemlerın 
'llö '. tatorlüğünü, k1"aca hiç bir d'k- ' ' . . .. 

tluğu ı',t . fikir rn s;.nat rnılısınde çok guzel ya-
~ 0 emıyoruz. 

dır det Yerine cebir kaim olmamalı- zılarım ve bu arada İlhan İlerinin, 
\u; ~rtık, ne programlar, ne temer- Arif Nihad Asyanın, Cahit Tanyolun, 

~~ilcl~ınpla.rı .ve, bilha.,ıa, ne de bo!- Ali Riza Özkutun ayrı ayrı bakımdan 
~\tın 0

1
e bJr ıttifak olmamalıdır. Bız kıymet taşıyan şiirlerini ihtiva et -

h Unların · · · · dek' t ş • 1•tın h J erıne ısvıçre 1 e • mektedir. Kemal Bilbaşar da bu nils-
tı.ı b· atları üzerine kurulmtış fede- . . . . 
,, ır A.hııa . . t 'k haya (sanat ve toprak) ısımlı bır ya-
-..:," nya ıst:yoruz. ntı a.m ve . . . . . 
A arzuları bir tarafa hırakılnrak, zı ,Je ı~tırak etmıştır. (Aramak) ı ka-
' 1111l•ııın · ·1 · · t · d · ;1., sılahsızlanmasını '•tiyo • rı erımıze a\·•ıye e erız. 

ltır 'I'h 
~~l· Y•sen Alman orduları ko-

~& 'e ,,,~"a olan itimadını!> (,ldüğil-
' ın1· , 'ıltGn .andiy~"ın manız kaldığı te-

!:t ,,, Alınan gönüllerinde Rus müt-
~ . ~ ıf! 

'llılıtı1 ~e kar~ı ebedi bir nefret u
ter~ks. ı ını, !terek Almanyanın ve 
+Jtıı;• .. ıııtıttefiklerin sahip oldukları 
r ' •e! · ·n haııı aıtte müsavat olduğunu, lii-

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

ÇoctJ.k Hastalıklar! 
A1ü eh.ıssısı 

H:::•ta'.annı 11.SO dan bıre kada, ''tıı, bul lııadde stoklarının bu vazi • 
~ unın d ~Pyler aokağınd .. Ahenk matbauı 
,-t, •• nYanın a .ığını ve dolayısiyle Al-• h b .• ,.,, ... '~ ~··hn' 11ol'f:~r. 
·lor. ar ı kaybettiğini beyan e-

~ Bayındır sulh hukuk hakimliğin-
~~~ den: 
~-la Bayındırın hacı lbr:ıhinı 1113\ıalıe -
, ~~ "inden nıehnıed oi(lu Tahir küc·ük de-
<ın "•ttı 
ı ·~il c nkalanmıılar: i'{irmenci tarafından Bayıııdır "'Ilı 

l'~~t ,~ddeııinde Naci oğlu 1\Jıı - hukuk mahkemesine açıl~.n g~y,.; 
· ~ ' "ıeh ıı.ıllıan, hır lned oğlu Hasan ve Sil- menkulün tabim ve şıı,·ıpııı iza e i 
~~den hafta evvel B. O;manın davasının yapılan muhakeme<iııde 
~Q llhise ç!1dık 1 an 56 lira kıymetin· tak.imi istenilen gayr< m~Pku ı . 
~~ardır.• Çamaşırı satarken tutul- !erden Bayındırın Hacı lbra -
k'''• lt him mahallesinde ka:n tesrini ev,·e' 

A '-''1ıta~vıra.,,, :!05 tarih. 7. numaralı tıınııd' '<·ı -
' ~tlu ada Celal bey sok,~i!ında yıtlı honenin hi"erlHrlarııırı.,·ı 'lı·h -
~e hatre tulumbacı Faik\'~ k3rde- med oğlu Halilin \'efnt ett'ii:i n mu 
'~ iflesind:· Ramdi Den~..a:u.i,rı .n:ı.a..i.Lu..hin .._. .. .,.· ... ı.o .. ; h.:.ı· ---:ı·..;.· 
~ hİrfbi ~ ~talarıııda çıkan kav· den gayri kabili tabinı olan e\'ir ~~
; ~ tını dövmüşlerdir. tı'.ma<ına \'e Halilin hissesinin m;j~t:ı-

- .... ...,;,;,.:.;:.;,:,:.:;;;.;;,:.:.;, __ , ha kı huzurun da veı·e,e~ ine n ri l rıt> k 

ı ~~eYanname 
" ısan C . ·ıA Jl!\ilt\· uınartesı vı a-

lZde çocuk yazımı 
~t~" RÜnüdür 
'~ :Yıııı ., 

'izere mahkeme ,·ezne,inde hıfzııı, 

19 kanun-ani 940 !Rrihinde •ullı hu
' kule malıkeme>inre karar vedmis ol-
duj:tundan müteYeffa H111ilh vari.<. 
!erinin •ulh hukuk mahkeme<iPe mi!-
racaatları ilan olunur. l 15G 

lzmir ahkimı ıahsiye aulh hukuk 

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

:'lfııhıımınen satış bedeli 
I.1ira ('in~_; N'osu 

Hususiye Mü-

~hekii 

800 EV 37 Kar*ıyaka Bahariye mahal
lesi Bahariye sokak 

1darci hususi.,·ei vilii~·ete ait olup yukarıda mevkii ciııs ve kapu nosu yazılı 
bir b:ıp haııeııiıı ""+ı ş b~dzli defııten \'e pesinen ödenmek suretiy\ı' miii
kiyr.t i ~atılınak f.ze!'P :ı. if.~4(1 g-iiniinden itibaren on be~ giin müdde~le 
açık artırn1arn <:ıkaı1Jmı~tır. Satış ~artlarını ü~rcnn1ek i:.;,tiyenl~rin 11er 
~·ün nıuha'1t ' iJ<?l hu~ı1 ~ ;re n~lidüı·iyeti \·ar:dat kalemine YC" }1fl'.Y ~ü~·n1Pk İ!'

tiyenlerin de iha' 0 tarihi olan 18-4-940 peı-;ıembe günü sabah •a:ıt 11 :le 
yüzde 7 .3 dr !H1z1to n 1 :ık.l;uı;l;triyle birlikte viliyet daimi enci.\meıl:nc nıü 
racaat:arı ilün olı'nıor • ll62 

-=-=~---------------
lnh~sarlar Umum Müdürlüğünden 

A. - Tı:7.'.alard"k açrk memuriyetler için tstanbulda umum mü -
düriiik merl.Pzinclc, Ankara ve İzmir ·başmüdürlüklerinde bir 
ınik:haka ;rı!ihanı yapılacaktır. 

B. - lmtilıa'l taıilıi :ıyrıta gazetelerle ilan edilecektir. 
C. - iınııhana gil"nl'k "tiyenlerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz 

olınıılı ıazımdır. 

1. - Snn'r,t \'rya w•la 'lıektebiııden mezun olmak, 
2. - Askprl;i(ini biti»rri' olmak veya müeccel bulunmak, 
il. - 21 )·a"ıııfan nrnjn ;ıo yaşından yukarı olmamak, • 
4. - $ıhh~tli bulunmak ve !>edeni arızası bulunmamak, 
5. - iyi ııh!f,k q~hibi nlmak. 
D. - imtıh,.na ta 1 ıp olı:rıu bir di:ekçe Ye evrakı müsbite ve üç 

fo1011T:ı;·ıa tiri.kir htanbulda umum müdürlük memurin şıı
be•.iııe ve Aııknrn \r !zmirde bulunanlar ora baş mildUrlük
le":ne rıüı :ıcaat!a ku.ntlarını yaptırmalıdırlar. 

E. - fmfihr:n mevzuu ~un ardır: 
1. - Hesap Ye hendese, 
2. - Re,inı, 

~. - t:mıımi ma1ünıat (Cogıafya) 

NOT: 

1. - lnı!ilıaJI nefees!nr'e nyni derecede muvaffak olanlar ııramıda 
yabancı li:i:ına Yakı' olanlar tercih edilir. 

2. - lm'thrnıda kazan:ınların muvaffakiyet ve tahsil vaziyetlerine 
ır:ire b:.rern!c~i <leı eceler üzerinden ücretleri tesbit ec!i'erek 
lnyiııle.r1 t~'lııt "'ırıecek muvaffakiyet derece:eri sırasirlc ya
pıhr. 

3. - Tayııı Nlild:i': :ııahal ve Yazifeyi 15 gün zarfında kabul rt
nıiyrnlcırin ~iittln }1aklar1 iptal . edilir. 

·1. - Ern<'hi li.,<?ıı:ı;a rnk,f bulunanlar hangi lisnııı bildiklerin: di
t• ç1..·h-··ine rntrnalıdırlar. 

5. - :lfÜJ'aca:.tlnr• 1 :i-4·\JJO günü akşamına kadar kabul ~dilı; • 
reklir. 4 6 1153 

;:---~_:_-=--~...:.:.::.::__~ 

ı LA N 
A~Iceri l ... iselere talebe a'ınıyor 

l:111ır lera.:ıın cint 'rliyi S(lfın alına ko 11ıi:~yonundan: 

fııJıı;:.),t> ..ı:a.lıru:ır>u.klı•• 

1 - li:tı:eı;, :0.lallepe, Bur•a Askeri Liselerinin her üç sınıfına da ö
nümıizdeki hazirnn içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı i~in 

.. ·~-~ ·---
2 A:ın~cak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve aile

sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve yapıl:ıuk seçme sınavındn da kazanması şarttır. 

[) - Bir sene tahsili terkedenler, yaşrnı büyültmüş ve küçültmüş 

olanlar kendi okullanııın.smıf geçme sınavıııda ipka ~'eY3 bü
tünlemcli'e kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun olınıyanlar asker !okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
de\'am etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer
lerdeki askerlik şubelerinden diğer kaydilkabul şartlariyle müra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıdla-

' 

• 
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A • : 

Amirliği llanlarıi 
• 

lzmir Levazım 
••p ... ,. •• •-•••.,•-•-•••••••••••••••••••n•••• ••••n••••••••••••••fl••ı•o...........,_, ____ __ 

/zn;i,. unı:ım fımi»liği MI tın alma f.:omi.•yoııuıufmı: 
l A~ııibda adları yazılı garnizonlar için hizalarında &'österileıı 

mıktarlarda cenıan (282000) kilo un kiınyed tahlile tabi obrat 
p:ız~rlıkln "ıtın alınacaktır. 

2 - lhale<i 22-Xisan-!J.ıo pazartesi günü saat on lw~te )fıığlada aske-
ri satııı alma konıi>yoııunda yapılacaktır. 

3 - Ttthm i ıı edilen tutarı (3n·180) liradır. 

4 - Tem•ııat nııı\·akkatası (ii922) liradır. 

5 - !ı i ei<lilcr ticaret oda<ında k;ıyıtlı oldu'l:larııın 
mek nıecburiyetinderlirler. 

6 - Pnz,, rlıbı '>tirak edecekler 2.rno sayılı kanunun iki ve üçüncü 
nıadrlelerinde Ye şartnıımesinde yazılı Ye•ikaları ve teminat mu • 
v:ıl<katalariyle birlikte ihale saatinden evYel komisyona müra
caatları. 

)Jiktarı 

Kilo 

111000 
2.1000 
99000 
24000 
24000 

282000 

)fuğla 

l\Iarmaris 
l\Iiliis 
Bodrum 
Göllük 

31 7 11 

h.nir lC'l'azım amirliği satın alma komisyon:ırıdan: 
l - Kor birlikleri ihtiyacı olan (8250) ton buğday ö~iltmesinin iha· 

lesi kapalı 1-ıırfla 15-Nisan-1940 pazartesi g!lnü saat on beşte 
yapılacaktır. 

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

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

81 4 8 12 

lzmir 1e~azım amirlili tatın alma komisyonundan: 
1 - lzm'r '.ll'.ST. MV. l•irlikleri için pazarlıkla (700) adet t•banca 

kıhfı yaptırıl~c•ktır . 
2 - İstekliler paznrlı!.. yünü olan 5-Xisan-940 cuma gilııü saat oıı 

be~te kı~lada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunt 
müracabtları 

lzmir lt-vaz:ım ami':liği Eatın alma komisyonundan: 

l - 'l'ar.vac:> "ehôl! jt'.nd~ yaptırılacak beheri (69) lira elli yedi kıı
nış h 0retin'ı t·ıtıı-·ı (486) lira dok.an dokuz kul'U• bede!ı ko. 
~ifli ~·ecii adet mozayık kaplama mezar taşı pazarlıkla yaptırı
lncaktı:-. 

2 - İhalesi G-Nisan-940 cumarte"i günü saat on birde kışlada lzmir 
levazır.ı anıirU!i eatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı katiye akçası (73) lira beş kuruştur. 
( - Şartna~e ve rernıi komisyonda görülebilir. 
5 - Pazarlığa iştiıak edecekler belli giin ve saatte teminat katiy~ 

leriyfe birli~<le komisyona müracaatları 

Bornova ],.va.2ım al"".İrliği satın alma komisyonundan: 

Gaziı~ınircıe ~alışmaK ı!ur .; a,,.aj?;ıda yazılı ~artlar daire;dnde ve ma
hiye 75: 100. l'ra ürrdln '.ıir nıakini<t alınacaktır. Bu şıı.rtları haiz olan-

yonuna ınliracnatları iliı'l olunur. 
1 - ) Tiirk olmak Ecııeb ; kadınla evli olmamak. 
2 - ) lR. yaşınr:~n r."ağ-ı Ye 5R. yaşından yukarı olmamak. 
3 - ) İyi ahlak. :ılıibi ol mal<. Muzır teşkilata mensup olmamak. 
4 - ) Vazifesini ifa) ıı mr.ni hastalıkları olmamak. 
5 - ) En n orta ınekteıı tahsili görmüş olmak veya memuriyettt 

bu unmuş nlmak. 
6 - ) Üç ~ene hi~n:et edeceğine dair noter senedi vermek. 

4 8 12 16 20 1170 

-Bornova levazım arr.irliii satın alma komiayonundaa: 
Cinsi l\Iiktarı l"ı,t ot,111., . den 16 yaşına kadar 

,.,...iti i•lain &itmesin tahsil c;a· 

1 ''ll ol,, ;ocllkların miktarlarını 
mahkeme•inı:len: rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamıımlamış olmaları Ulzımdır. 

"ıl ....... 
1 lıı•kta. 

0 trenmek makıadiyle 
...._" dır 8u .. 

t 1 • nunıçın: 
l\~·1 ll:ıı.,, .. .. . 
!ı..~' •coı. lı' 8'U1>u evlerde ızahat 
~~,,, u- kinııenin bulundu -
~ ...._ 'l 
'it .. ,.,.,, •• 

ı L 11•11., •çın kapınıza gelecek 
.. ~ ao.,.ac .. 

!zmirde giizelyurt mahale•inde 5 ht'cklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları oku- Kilo 
n20 •ayılı azizler sokağında 4~ .,,,.,. !ardan askeri liselerce celbedilecek ve bütüıılemeğe kalmadan sı-
ı'e aile e\'İni.n •ahibi Ali k'Zı \'ahide- nıf geçenler seçme sınavına çağırılaeaktır. Patates. 6000 
nin F.rzincan hareketi arz feliikefn- Askeri lise II. ve Ill. sınıflara girmete muvaffak olanların 940 yılı Beyaz peynir 1700 
rle öldiliiii anlasıldığından ve mah • kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. Zeytin tanesi 1000 
\-emere terekesi t.-bit ed!lrl;;r;nrlrıı 6 _ Askeri orta okullıırla musiki, sanflt ve ko.ra gedikli erbaş hazır- Pirinç 2800 
:ıanc'an itibaren iic ay irinde ynı·i, • Jnma ortn okullarının kaydükıibul şartları ve zamanları ayrıca Toz şeker 3500 
•erinin •·fatı kanuniyeler'ni mnhke- :ıan edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 12 ı3 Sabun 1200 Tahlile tabi 4 •• ••.,. acı feylere doiruca 

1~ "- 'l ~ "ı> "erilmesi. 'me~·e b•yan Ptmeleı·i Ye bu müddet 14 16 19 23 25 28 30 Nisan ve 3 7 9 10 mayıs 1127 Yerli çay 60 

" ''d L :tı"1da Af " d .. ') ... , '1li agı a goaterı en 
~ dı._ Çocllkların yazdırılması 
r ,~,.,, .. 

l . iun" lı 't. ldater il il teıbit iıine muha· 
·~ •n v d '-~ .,.,,, d e 0 iru cevap ver • 

' ''<t " a.,ı '''-'l tilat ";" ve hu itlere mii • 
• . '• • er"1ı:y h il .. 't-ıv enmaaemu-

'• • " :ıifel • • ·ı 1 tö>: · erını verı.e.n e -
'•·''• l..,•"ı.Y•Pınıya11 yaıı:un me

" I" .. lltd o'o ı... a ıss4 No lu kıı • 
•1 ~,, t lirad 2 .' 

11 il .,.. il.. au 5 ı.,..,... ka· 
1\ ~6it•lc\'. •Ya kadar hapis ce

l'ı~ ~ ... 
-.1u 

"t-e du:rururum. 
lınnir Yaliai 

a Etem Aykut 
uıııt i'aş --1:ı49 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ltıg 

1347 
1846 
1345 
lS4 ı 
1843 
1342 
1241 
ıaıo 

· ! - lG 
' ~ti t :Z>. \rl 
'-ıltı 'tkaııı 

İııi terhis t~~ 76 n~ı alayın darı 
ı~~ llacağıtn eremı kaybettim. 
a~ lır. dan eskisinin hük-

6 d • 
0ııuııı1 

u ~:u İbrahim 

ic 0 ri•indn müracaat \•ak' olmadığı Kuru üzüm 2000 No: 9, 
+akdirt?e öli:ı'in metrilJ,~tının ha - lzmir dördüncü icra memurluğun· Salihli asliye hukuk mahkemesin- Kırmızı mercimek 2500 
>.ineye dHir edilcce!ti ve bir ayda r'a dan: den: Nohut 6300 
hi ı;laraklı ve borc 1 uların :ı'ııcakln -ı Açık al'tırma ile para,·a çevrilecek Salihlinin Yeni mahallesinde Mu· Kuru fa.;ulye 5000 
~Yile borcl!trını ka,·det!irmeleri bôr gavri menk'u!ün ne olduğu: Karşı-ırat kızı Zeynep Güler Tilrk tarafın- Kuru soğan 5000 
ayd!IJI <crıra mUracoatın nn~rı iti - Yllka A 'aybey mahallesi Celillbey so- dan Salihli asliye hukuk mahkemesi. Çubuk makarna 3000 
bare alınmıyııcağı ilan olunıır. 1 kakt:ı kain e.•ki 36 yeni ı98 adı: 4-1 ne ayni mahallede oturmakta iken Kuru ot 98 Ton 

parsel Ye e•ki 55 yeni 37 kapı numa- halen oturduğu mahallin meçhul bu- 1 -Yukarda cins ve miktan yazılı 14. kalem yiyecek ve yem pa 
lzm.'r beled;y~sind.,n: ralı 77 metre murabbalı bir hane '.unan Ramazan oğlu İsmail aleyhine zarlık wretiyle satın alınacaktır. 
n., ~diye!T'izin vnridııt RH\·'<i:ıde1 1 000 bin lira kıymeti muhanımincli 2 - . Pazarlığı 6 rısan !l4U. cumartesi günü saat 10 da yapılacak 

açtığı ihtar davasının müddei aleyh -
açık olan bir t:ıh•il memurlu:Yıı ile · i<lJU ga,·ri menkul :ıçık arlırma sure- tır. 
bir tebliğ memıırluf'u ,için l1-d-!11fl th·le satılı!ta eıkarıldı. İsmaile ilanen yapılan gıyap kara· 3 _ İsteklilerin b'ıdırilen rnktinde teklif edecekleri numııne:eriyle 
tarihine miisadif cumartesi günü s<ı- · rı;r!n<'i artırması 10-5-!140 cuma rının tebliği üzerine mahkemeye &'el- birl:ktc B<ırnovada ıı~keri satın alma Ko. na gelmeleri. 1171 

at oııda mü•abaka imtihanı \'npıla • günii <::ı:ıt 11 de dairemizde icra ecli- mediğinclen 20-2-940 tarihli karar ---- -----------------------
Ct>kbr. Ta!ı;il m<:mu»!nğu i~;n lise \'e lecektir. Ilu artırmada l ~zde yetmi~ ile merkum Ramazan oğlu !smailin Salihli belediye riyasetinden: 
tebliğ memurluğu için -0rtn nıekt P b · b t· d b del ver'Jmezse eıı kanunu medeninin 132 nci maddesi d 
mezunu olmak ve ao;kerlik fili hiz. eşi nıs e ııı e e 1 

- " · Salihli ka<aba'1nın 1 haziran 940 ita 31 mayıs 1941 tarihine kadar ca • 
metlerini bitirmiş olup yaşları 35 şi çok artıranın taahhüdü baki kr.lmak mucibince bir ay zarfında mezbur.e de ve sokaklarının temizlik işçiliği 21 mart 940 tarihinden itibaren yirm! 
mütecaviz bulunmamak şarttır. !s. şarti~·le ikinci arlırması 25;5·9·10 d.avacı Zeynebin hane~inı: gelmesi. ı- gün mücltletle nçık eksiltmeye çıkarılmıştır. ihale güııil 11/4/940 perşem 
teklilerin vesikalariyle birlikte bele- perşembe günü saat 14 te genP. dai- çın ıhtarına karar verılnıış ·ıe bu ıh- lıedir. f,teklilerin şeraiti anlamak üzere Salihli belediyesine mür~caatlan 

tar kararı usulen postahane vastıa - .1 1 2 4 6 s di,·e ı·iuasetine müracaatları ilırn o. . d pılacaktır nu art·ı·nıad·ı ,ı::.:a:::ı::.ı,;;o:::u:;;n::.:ı::.;ıı:.:.· ____ .....;;_,,,;.......;_.;... _____________ _ 
, ' rcmız e ya · ' ' • siyle müddei aleyh !smaile tebliğ i ı. · 

lunur. 1168 · b b t d -----------.-------------

İzmir birinci icra 
dan: 

memurluğun 

B;r borcun tcm:ni istifa•ı zımnın
ıfa haczolunan 1789 buçuk kii<> ve 
beher kilo;u 9 kuı·uş kıymet muham
meneli nohut ve b~heı; GO kuru~ 

kıymetli GO adet boş çuval 8-4-9~0 
tarih pazartesi günil saat 10 İzmir 
zahire borsa~ında açık artırma sure
tiyle .atılacaktır. 

Taliplerin gö•terilen gün ve sa 
atte mezkur mahalde bulunmaları 
ilin olunur. ıısa 

da keza yüzde yetmış eşini" e ın e ı:in gönderilmi~ ise de bili\ tebliğ i - 1 İ 1 
talip zuhur etmez•e satış 2:?80 nu - ade edildiğinden nıezbure Z:eynep __QEVLET DEf\11 RYOLLARINDAN 
maralı kanun ahkt1mın11 ted.kan ge- işbu 20-2-940 tarihli ilamında il:'.inen • ARAKA 
ri bırakılacaktır. Bu gayri mcnku· tebl:ğini istiyerek icap eden ilan üc- K/RALJK B 
üzerinde hak talebinde bulıınanlaı rrli wrildiğinden yukaı~da mc\'zuu 
ellerindeki re~nıi Ye•aiki ile birliktr bahi< ihtarın ilan tarihinden itibarcrı D. D. Y. 8 -nci işJ.,lme komisyonundan: 
,.e yirmi gün zarfında müracantları Ramazan oğlu lsmalilin bir ay zar- Alsancak m~ydanlı[ıııda "'ki benzin •ntı~ baraka'ı ~~ sene nıüd~et· 
lazımdır. Aksi halde hakları topu •i· fıııda karı'! Zeynebin evine için ilı1· le kirayı\ Vl'riltnek üzeı·o :ıcık arlırmıı.ya çıkarılmıştır. halesi 15.'l. 40 
cilince maıam olmadıkça pn5·'a~ma- nen tebliğ olunur. 1155 pazarte<i ı:üıı\i •nııt 13 d~ Alsancakta işletme bina•ıııda komuyonu • 
dan hariç kalacaklardır. 1·nzclc iki ınuzca r:ıpı ar::ıktır 

· - t tır. Daha fazla malumat altt•nk i•t: 'Cç "''nelik mı·haııı;:ıcıı ldrası 240 lira olup i•lekl:Jerin 18 lir:ılık ~1. buçuk tellaliye ve tapu har:ı mu~ e- ı· 
., 1 ı ,·enleı·ı·ıı dairemizin !)39-60 cJo,,va • \em·nat ııınkbıııtariylc mıı~yycn \'akitle komisyona gelmeleri azım-·»;·e aittir. Satış peşin para ı.e o uı b 

~rtname 30-4-940 tarihinden itiba. ~iyle münadiye müracaatları lüzumu dır. şr,rtnaı.ır'i ,ş!etn'~ k ıleminde ırörüle ilir. 1172 
•en herkeoin iÖrebilmeai için açnk. ilıln olunur. 1167 1 _ _ _ 

• 

• 



SAHiFE ( 6 ) (ANADOLU) 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğundan: 
• Tescil edl!ı:clş olan (!zmlr tramvay ve elektrik TUrk anoninı şirketi) 
mn il0-3-9·10 tarihinden ııdiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret 
kanunu hiJkümlerine göre sicilin 2695 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilim rlunur. 

1: 
2: 

Zabıtname 

Hissedarlar cedveB 
İzmir sicili ticaret memurluJCu 

Resmi mü'ıı•u ve 
F. Tenik imzası 

lzmir Tramvay ve ele:.trik Türk 
anonim şirketi 

M m:ırt 1910 cumar' . ; gilııü İzmirde, Bahribabadaki idare merke
zinde alelade olarak tvı-!anaı hiss-odarlar umumi heyetinin milzakerat ve 
mukarreratına dair tutulan zabıtnamedir. 

Müzakerata s:ıat 11 de ir.tidar edilmiştir. 

T. C. İzmir nafıa şirke l'ıliesseo;eleri başkomiseri Bay İsmail Kuçilk 
ve T. C. İzmir mıntaka tic3kt mJdür muavini Bay Cevdet Arıkut Tilr
kiye Cumhuriyeti hükünıetini temsilen huzurlarıyle umumi heyet toplan
tısıııı şereflendirdiler. 

Toplantıda hesabai.ı tetkike memur mürakıp Bay Zeki Mitat Can
sın da hazır bulundu. 

tzmirde bulunmıyan idare meclisi reisi Bay Robert Bette, ahval do
layısiyle umumi heyet toplantısına gelemediği için mazeretinin kabulünü 
temenni etmiş olduğundan, toplantıya idare medisi tarafından bu bapta 
intihap edilmiş bulunan Bay Mustafa Nuri Devres riyaset etti. 

Reis nizamnamenin 32 inci maddesinde mezldlr olan hazirun ced
velini tevdi ve hazır bulunan yedi zatın hamil bulunduğu hisse senetleri 
miktarının cem'an 56,694 (elli alh bin altı yüz doksan dört) aded olduğu
nu, binaenaleyh, sermayenin rub'undan ziyadesinin esaleten veya veka
leten temsil edilmiş bulundıığunu tetkik ederek dahilt nizamnamenin 
27 inci maddesi mucibince usul ve nizamına muvafık olarak teşekkUl eden 
umumi heyetin müzakerata iptidar edebileceğ;ni beyan etti. 

Dahil! nizamnamenin 28 :nci maddesine tevfikan hazır bulunan his
<edarlardar BB. Sol Gormezono ve Osman Ginyol rey toplamağa m~mur 
ve Bay Charles Giraud ka'.ip tayin edildikwrinden mumaileyhim mevkii 
mahsuslarını iş11al ettiler. 

Umumi heyet!n tl'plan+ıva daYetini ilan eden gazetelerle toplantıda 
hazır bulunan zatların igirıı\erini ve her birinin atırmış olduğu his•e se
netleri miktarını gösteren cedYel Hükümet iCumhuriye murahll•~ları ile 
rey toplamağa memur olanlara, kiit'be ve murakıbi mumaileyhe gösteril
miş ve mumaileyhim tarafırdan tetkik ediwrek tasdik ve imza edilmiştir. 

Reis, müzakerat ruznamesinin aşağıdaki maddeleri ihtiva etmekte 
olduğunu bildirdi: 

1 - İdare meclisi raporu ile hesabatı tetkike memur mürakip rapo
rt1nPn rkıınmnsı. 

2 - 1939 hesap yılı bilanr~•ıı ile kar ve zarar hesabatının tasvip ve 
kabıılü ve idare meclis:n•n ibrası 

S - Meclisi iılar."ye aza na•b ve tayininin tasdiki, yeniden aza inti
habı ve mecl:si :dare azaları hakkı huzurlarının tesbiti. 

4 - 1940 !!<'ne•i '(n hesPbatı tetkike memur bir milrakıbın tayin! 
ile murakabe ücretinin tesbiti. 

ı; - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan icabında şir
ketle ticart muamelelerde bulunmaları için idare meclisi azala
.ıı.ua. D~Iöllı~t:'C. \..t:'CJJlJJtmt. 

Reis, idare meclisi ve hesapları tetkike memur murakıp rapo~lımnı 

Sıra 

Numarası 

1 

2 

:ı 

·1 

5 

6 

HİSSEDARI,.AR 

TRACTİON ET 1'LE:rTRİClTE ŞİRKETİ 
Science sokağı N o. 31, Bruxelles 

Bay Robert RETTE 
Bulvar Brand· Vhittook A Woluwe - Saint Lambert No. 158 

Bay Mustafa Ngri DEVRES 
İzmirde 

Bay Charles GlRAUD 
tzmirde 

Bay Ali Fikri ALTAY 
lzmirde 

Bay Sol GORMEZANO 
İzmirde 

okuduktan .sonra, mi1zakerat ruımamesine dahil dlıier hususatı sırasiyle 
reye koymuş ve aşağıdaki kararlar ittüakı ara ile alınmıştır. 

BiRiNCi KARAR 
Heyeti umumiye, idare meclisi tarafından ibraz edilen 1939 yılı bi- ,. 

lançocu ile kar ve zarar hesabının, olduğu gibi, tasvip ve kabulüne; 
Alelade ihtiyat akçasına 3,709,70 liranın tahsis; itfa edilmemiş 

198,468 hisse senedatına 35 kuruş ve itfa edilmiş 1,632 hisse senedatına 
5 kuruşluk bir temettilün tevzi; idare meclisine 526,31 liranın tahsis edil
mesinden ibaret teklif edilen tevziatın tasvip ve kabulüne; 

İdare meclisinin 1939 yılı zarfındaki idaresinden ibrasına; karar 
verildi. 

İKiNCİ KARAR 
Heyeti umumiye, Baron Allard'ın vefatı ,zerine münhal kalan ve bu

günkii toplantıda hitam bulan memuriJ·eti hitama ettirmek üzere idare 
meelisi tarafından 8 ilk kı\nun 1939 tarihli celsesinde idare meclisi aza
liğı:ıa muvakkatan ta, in edilmiş bulunan Bay Joseph Selleksers'in me-
muriyetinin tasdikine; · . 

Heyeti umumiye, idar.ı meclisi ıızasından BB. Sol Gormezano ve 
J oseph Scllekaers'in memuriyetlerinin daha üç yıl için tecdidine; 

İdare meclisi azalarıııa vel'ilecek huzur hakkının 1 son kiinun 1940 
tarihinden itibaren her aza için gayri öafi 60 lira ve senede azami gayri 
safi 480 lira olarak tesbit edilmesine; 

Dahili nizamnamenin 16 ıncı maddesine tevfikan şirket namına 

Bruxelles'de Josse Allard bankasına tevdi edilmiş bulunan şirketimizin 
500 hisse senedatına ait makbuzun, Baron Allard veresesine iade edil -
mesine; 

Karar verdi. 

ÜÇÜNCÜ KARAR 
Heyeti umumiye, 1940 yılı hesaplarını tetkik ile bu baptaki raporu

nu 1941 de toplanacak olan umumi heyete takdim etmek üzere Bay Zeki 
Cansını mürakıp tain ve mürakabe ilcretini 360.- lira olarak tesbit etti. 

DÖRDÜNCÜ KARAR 
Heyeti umumie, Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan 

iC: ... re meclisi azalarma, doğrudan du,.ruya vea dolayısile alakadar bulun
duldan şirket veya mües;eselcrle ice'nnda şirket namına t icari muame
leler akdetmelerine seliihiyet Yerdi. 

Müzakerata saat 12,30 da nihayet verildi. 
• İzmir, 80 mart 1940 

T. C. HÜKÜ~fETİ MURAHHASLARI 
T. C. İzmir mıntaka ticaret T. C. İzmir Nafıa şirket ve 

müdiir muavini müesseleri başkomiseri 
Cevdet Arıkut İsmail Küçük 

İşbu zabıtta yazılı hususat ve neticelerin hükümetçe kabul edildiği 
hakkında hiç bir mana tazammun etmemek kaydil şartiyle içtima m!lza
kere ve kararlarının usul ve mevzuata uygun olduğu tasdik olunur. 

l.smail Küçük 
Reis 

M. N. Devres 
KAtip 
Şarl Jiro 

İmzası 

Murakıp 

Zeki Cansın 
İmzası İmzası 

Rey toplamağa memur 
Osman Ginyol Sol Gormezano 

İmzası İmzası 
3 nsan 1940 

10 kuru•luk damıı:a ımlu 
tzM!R TRAMVAY ve ELEKTRİK 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

HİSSE REY 

' 

HİSSEDARAN VEKİLLER! İMZALAR ADEDİ ADEDİ 

Bay Sol GOR~IEZAr\0 Sol Gormezano 53,694 10 
• İzmirde 

Bay Max DEVER M. Dever 500 10 
Bruxel İzmirde 

M. N. Devres 600 10 

C. Giraud 500 • 10 

. 
Bay l\Iarcel RAFHAI 111. Rafhaı 500 10 

İzmirde 

Sol Gormezano 500 10 . - . -
Osman GİNYOL 

~~-~~-~-----~·--------.------_-·-------------------------~~-
7 Bay Joseph SELLEKAERS Bay O. Ginyol 500 • 10 

Avenue Paul Doschanel No. 59, Bruxelles III. İz mirde 

56,694 70 
Cem'an ~tmiş reye hak veren elli altı bin altı yüz doksan dört hisse senedatı hamil yedi zatın sıfatı vekiilet ve evrakı tetkik ve kabul edilmiş 

ve işbu evrak tasdik kılınmıştır. 
Rey toplamağa memur 

Osman Ginyol Sol Gormezano 
İmzası İmzası 

Mürakıp 

Zeki Cansın 
İmzası 

T. 

Katip 
Şarl Jiro 
İm?.ası 

C. HÜKÜ1'1ET1 

Reis 
11. N. Devres 

İmzası 
MUR.A HHASLARI 

T. C. İzmir mıntaka Ticaret T. C. İzmir na:tJa şirket ve müesseseler' 
:M!idür Muavini Başkomiseri 

Cevdet Arıkut İsmail KUçilk 
imzası İmzası 

lZMİR TRAMVAY ve ELEKTRİK 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

3 Nisan 1940 
10 kuruşluk damgapulu 

30Mart1940 

İzmir emra 
başlı kim ·ği 

ı sariye l:astahanesi 
den: 

lzmir Veteriner Müdürlüğünden 

Ke if lıcıleli 1 lli16 l ra :ıo kuru~ ve muvakkat teminatı 863 lira 72 
kuruş ola:ı ve cn''"8Zı , ı·'vı: ha tanesi dah;finde yani binada kapalı 
zarf usu' yle m'jnahHayıı e:knnlmış olan kalorifer tesisatına ait inşa
atın ihaıp günü olan 3. N:sqn 1940 tarihinde teklü edilen bedel komis
yonca layık han gö,·Ut.nediğinden pazarlıkla yaptırılmasına karar veril 
miş ve 5 -nisan- 1940 cu'lla gUnü toplanacak komisyonda pazarlıkla 

ihalesi muharre~ bulı11ıduY,undan şartnamesi mucibince taliplerin sözü 
geçen giln VP. ~aat 11 cİP ic.ıbeden biltUn vesaikle beraber mezkur has-
tanede müteşekkil komı~yona milracaatları 1169 

DİKKAT 

-----
7-Nisan-940 pazar giıııii Buca koşu alanında icra kılınacak ilkbahar 

atkoşuları açık yarış hayvan kayıtlara 4-Nisan-940 perşembe güllü sa
at on ikiye kadnr devıım edilece&"i ve bu saattan sonra kayıt kabul edil-
miyeceği ilan olunur. 1161 

Tenis kulübünden: 
81-3-940 tarihinde yııpıl~cak olan umumi heyet içtimaı ekseriye t ol

madığından yapılaır.ar!ı. B ı sebeple içtima 7-4-1940 pazar saat 11 d~ 

1 
klüp b.:ıaJında yapıl~·:ak ve eski ruznamedeki hususatın milzakere edi.. 
leceji ilan olunı:r. 1173 

• 

' 

V.1'. Henri Van ı..Jerze 
American Ekaport Lines ine. • 

Nevyork 
N E V - Y O R K İÇİN 
lj:ksmoth vapuru 4 ni%nda bekle

niyor. 
Ekschance vapuru 7 ni,anda bek-

leniyor. • 
Eksilona vapuru nisan nihayetinde 

bekleniyor. 
D. T. R. T. - BUDAPEST 
Budapeıte için: 
Kassa motörü • 'isan iptidasında 

bekleniyor. 

ATlD NAVİGATİON C01ıfPANY 
HA!FA 

Beyrut Hayfa Telaviv Port-Said 
ve l~kenderiye için: 

Antıır vapuru 8 nisanda lı~kleni -
ror. 

Vapurlann isim ve tarlh!ui ııalt• 
lmıda hiç blJ' taahhtıd almmu. 

TELEFON ı 2007 - 2008 

4 Nioıuı t !MO Perıeml.e .. 
SPERCO VAPUR 

ACENTASI 
ADRİATİCA S. A. N. 

40 
LANGANO vapuru 7-8 -4-9 

tarihinde beklenmekte olup Cen~" 
ve Rivier:ı limanlarına hareket ~ e
cektir. 

E. MORl\NDİ vapuru 9-4-94.0 f• 
tarihinde beklenmekte olup cen~& 
ve Riviera limanlanna hareket e 

cektir. . de 
Zara motörü 10-4-940 tarih;;re 

gelerek ertesi günü saat 17 de 'l/P
BrPndi•i Zara Fiume Triyeste ve ktİr• 
ııedik limanlarına ha(eket edece de 

Diana vapuru 11-4-940 tarihin • 
beklenmekte olup Trieste liınanın 
h reket edecektir. de 

Brinrli•i motürü 17-4-940 tarilıi~r~ 
ırelnek N-tcsi günü saat 17 de ~~g.ıe 
Pin Brindisi · ara Fiume Tr>Yede 
ve Venedik limar.larına hareket e 
cektir. uri ••••-•••••••••'I Citta di Bari motörü 23-4-rıılO oli 
hinde gelerek İstanbul Pire, t-ınP Olivier ''"' fiirekaı ı 

LiMİTED Cenovap hareket edecektir. rt ,,. 
hot - BütQn bu vapurlar T 1#bl 

te vey<ı Cenovada ~·malt ve cende' 
A me ·ilc:ı limanlarına hareket ~'nl~ 
ltalia anonim seyrlsefaln şırke vel 
ve Amerika ve Hlndistana bııtenlıO 
,den LJ.OYD TR1YESTİN°0 an~ 

VAPUR ACENTASI 
Attürk caddesi Reu binaıı 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

Piyaanın ihtiyacına aöre vapur
larımız sefer yapacaklardır. ................. __ ... 

.............................. .-...... 1 

seyrisefair şirketi vapurlaruı• 
düf ederler. .rtJ)I• 
NEERLANDAISE ROYALE " ,_ Doktor 

M. Şevki Uğur 
P ANY ASI ·1ıin • 

Achılles vapuru 20-4-940 tar•Jfol• 
de beklenmekte olup Anver• ve e~ • 

deC . 
landa limanlarına hareket e Bir:nci sınıf dahili has• 

lalıklar mütehassısı 
IzmlJ' Beylerııokak No. 82 
Telefon No. 8281 
Hastalannı sabahtan itibaren 

vo ırece vakti kabul u muayene 
eder. 

tir. r<I/. 
SERVİCE MAR1TİME RO?ıf ·1ıindı 

Sucea,-a ·;apuru 7-8 -1-940 tarı , ı~ 
gelerek lif alta Marsilya ve CenoV 
manlarına hareket ı;decektit'. 

--- Diş tabibi --

Cevat D " gıı 

N OT· a1ıoi 
Ahvali hazıra dc.:pyıslyle ~..,,d~ 

ve ba~eket tarihlerinin kat1 °10 ,o.
tını ve bunlann hi~ bir ihbar• , ff 
olmaksızın değişebilir oldu~ ııııı) 
mesuliyet teretttıp etınlyeceA' il' 
terem yükleyicilerin kayıd fi 

etmel~rı rica olunur. ıJ Hastalar1nı her sün ul.ahtan 
aktama kadar ikincil.eyler soka
tında 65 numaralı muayenehane
•İnde kabil! eder. Telefon: 3055 

Daha fazla tafsilil.t için ~sııcO 
yet caddesinde FRA TELLi 11111; 
vapur acentesine u;Qracaat ed f 
• 'IELEFON: 200• - 100, ......................................... 

Etibank umum müdür.üğünde11: 
Krom cevheri müsiahsi teritı~ 
İcra vekilleri heyeti karariyle memleket dışına yapılacak kroın ceV tıP 

satışları tarafımızdan tanzim ve icra edileceğinden aşağıtlaki maIUıtı' 
azami 15-4-94 tarihine kadar bankamıza bildirilmesin! rica eyleril· 

1 - Müstahsil firmanın ünvanı: 
a - Mektup adresi 
b - 'f('lgraf adresi 
c - Telefon No. su. 

2 - İşlettiği ocakların isimleri: 
a - İmtiyaz mukaveleleri 

3 - İstihsal ~ttiği cevherin evsafı: 
a - Fiziki evsaf: 
b - Komple analiz: 
c - Granitleri: 

Cr/2 0/3 • 
Si 02 
Cr: Fe 

4 - 1936-37-38-39 ve 1940 seneleri zarfındaki 
:ı - İstihsalfıtı: 
b - lmracatı «memleket ve müşteri itibariyle> 

Milşterilenin sarih ünvan ve adresi: 
5 - 1940 senesi istihsal pİ·ogramı: 

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

6 - 'l.'alıınil iskelesi 
a - Yevmiye tahmil miktarı; 
b - Tahmil vesaiti 

7 - Mer'i llıukavelelerinin suretleri. 31 4 

lstanbul belediyesinden: cO' 
16-4-940 Pazartesi gilnü saat 15 te İstanbul belediyesinde dairııi .e:detı 

men odasında 48264 lira 78 kuruş keşif bedelli Florya plajlarında ~ 1

1 ~.' 
kabine ve bunlara hela, büfe ve taras inşaatının kapalı zarf usulıY ~5oıl 
siltmesi yapılBcaktır. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, Jı vtt'~ 
ve fenni şartnameleri, proje keşif hulilsasiyle buna mütefcrri diğer e ~i 
241 kuruş mukabilinde fen işleri mildilrlüğilnden verilecektir. ?ı{uVB bO 
teminat 36l9 lira 86 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarııı~ndeıı 
işe benzer iş yaptıklarına dair vesikalarına istinaden ek$iltme tıırib'. 0 yı' 
8 güıı evvel feıı işleri müdürlilğüne müracaatla alınmış ehliyet ve 9;o 5B• 

!ına ait ticaret odası vesikalariyle teminat makbuz, mektup veya Z\ ,.a 
rıh kanunun teminat gösterilmesini kabul ettiği diğer evrak ve~a\~d'' 
imzalı keş;f v~ şartnameleri ile 15-4-940 pazartesi günü saat 14 de0~4 
daimi enr.iimene ~rmeleri lazımdır. 30 4 8 12 10~( 
Gümrük muhafaza genel komutanlığı Ista.ııP. ıı 
levazım amirliği satın alma komisyor.undaJl~,1;1: 

1 - Deniz vasıtaları için satın alınarı.k 106 kalem mukııııııe~ .9 pıl' 
menin 12/ 4, 940 cuma günü saat on beşte kapalı zaı·fla cksiltıJlesı 1 

,.,, 
caktır. . dır·" 

2 - Tasarlanmış tutarı 17497 lira ve ilk teminatı da 1313 lırB ., 
saflı malzeme iistesi komisyondadır Her gün alınabilir. rı ,-el t 
_ 3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ile ilk te1,.;nat znektu~ı;e 1''6~ 
vezne makbuzlarını havi kapalı zarflarını o giln tam saat on dör '(~~ ' 
Galata mumhane caddesi ibrahim Rifat han ikinci kattaki korıı 1 'i11 
tirmeleri. 26 30 4 9 102912 

[ ' 


