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{ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her ırün aahahları lzmirde çıkar ai,...t pııııtedir. 
N iialı&aı b.er yerele 6 kurut tur ı 

1940 Gl.'nft ıı;ı><:m'~ nu•halar 25 Jrur.ı~tıır 
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Harpten sonra da devam edip gidecek 

Eksperler mühim bir pliin 
hazırlıyorlar 

Fransız kabinesi 
Pof Reynonun ayanda itimat 

alamıyacağı söyleniyor • 
reyı 

Fransız 
Donanması 
imdiye kadar 23 Al· 
an tahtelbahiri bahrdı 
Paris, 5 {Radyo) - Bir söylev 

veren bahriye nazırı Dö Poşi, yalnızı 
Fransız donamnaııının batırdığı 

Alınan tahtelbahirleri adedinin bu
güne kadar yirmi üç oldu&'unu söyle-j 
miftir. 1 

MISIR' DA 

Avrupa' da 
A 

sey ap 
Belgradın cenup kısmı sular 

altında mahvolmuştur 

Romanya hükumeti 
Markın yükseltilmesi hakkında Al
manların tekliı i ıi kabul etmivor -Bükreş, 5 (A.A.) - Alman iktı~at İyi haber alan mehafillerde, Ro -

Almanların büyük taarruz 
teşebbüsü akiın kaldı 

Mozel ile Vorjlarda şiddetli topçu ateşi 
Her iki tarafta da zayiat ağırdır 

Finlandiyada 
Albn ianesi açıldı 

Helsinki, 5 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

Bütün Finlandiyada bir altın ianesi 
açılmıştır. Yüzük vesaire gibi zinet 
eşyası toplamağa başlanmıştır. Bu -
nun sebebi, harbin memleketteki altın 
stoklarını çok azaltmış olmasıdır. 

Matbuat, vatanın mildafaasını kuv
vetlendirmek ve !ktısadl istikbalini te
min etmek üzere bu fedakarlığı yap
mağa halkı davet etmektedir. 

VELS 
Tekzip ediyor 

Vaşington, 5 {Radyo) - Sumner 
Vels matbuata şu tekzibi göndermiş
tir: 

oldu. 
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iaaded de, Istırap da bey e mileldir 
BAHRi SAVCI 

iki l1idiıeyi halı~!::ıt:u··J\~·m: Rus tayyarelerinin bütün Fin iillceıı;İ 
zerinde. «ana, baba giinleJ"inİ>' yarattığı zamanlardı. Bu «ana, baba 
ünü» tabiri üzerinde du.,..al.ım. Bu üç kelimelik ifade; insan oğlunur, 
'iğcr in•an oi;lu ile olan biitün bağlarını çözdüğü ve her hanıri bir teh
ike ve Jca""IŞık!t!< ıır.,ında, sadece kendi kaderini kurtarmağa ve iyi bir 

J al' he doğru ıürüklemeğc uğraştığı bir «nefis koruma> trajedi!ini can .. 

and:.":'lr. 
((Ana baba r,iinÜ>' bir ltıvamet hercüm~rcinin korkularını, en büyük ' . ' 

apları ile t:ı.h~kkuk ıahıl'ın~ g~tiren müdhit bir andır. Ve böyl" b<r 
~amanda, lıtrkeı, ancaJc haŞL'1Jn kurtulma davasına düş,mÜ§tÜr. 
l~te böyle bir hengi'm"cle fin toprllklarının yandığı bir günde idi ki, 

ıiz de, Erzinc~nda :raralandıic. O şimal meml~ketini kavuran harut 
cckulu öli..nıün biı· eteği, biz~ Erzincanımızda yarılan toprak, çöken 
iam, devrilen kalas faciası halinde dalgalanıp geçmişti. Yukarıd,, 
FinH cenupta Turk bir an&, hah~ günü yaşıyordu. Fakat o arıtda. Ü'=: 

buçuk milyonltık şimal ltahrnmr-.nJarından bize doğru asil bir se!li yi.iJc .. 
seldi: Finlandıya, zelzele fel&ketzedelerine maddi yardımda bulunu
yordu. Bu, ıstırabı bile nğiataeak ulvi bir manzara idi. Şimdi bu vakıanın 
müeaa;r hiknycsın·, bırakı" diğer hadiseye geçelim. 

Evvelki gün, Anadolu ajansı fU haberi veriyordu: Rumen b&Jvekili, 
Türk başvekiline, Ercinzanda b:r Türk köyünün kurulmaa.ı için liizım 
selen tahıisatı, Rumen parlamentosunun kabul ettiğini bildi~tir. 

Romanya bııgi.;n bir harp •ilindiri altıııda ezilmemektedir. Fakat 
onun üç yanını ıaran komıularının ırözlerindeki panltı hiç de iç açıcı 
bir dostluk renri taşmumaktad:r. Hele fırsat elvermeğe göraün!. Ro
manyanın ~tk meteliii ve bir yonca parçası kadar ktteatesi, vatan mü .. 
dafaasının ölçülerinde l1er halde bir yer tutmaktadır. Fakat f'.Ö•iiyor
awıuz ki Romanyadan da, yukarıda iıaret et.iğim ıribi gene ulvi b;r 

ıea ırelmektedir. 
Bu ulvi ıealeri; bir takım bazirıranca dütüncelerin mütekabil men

faat duygusuna dayatmıyalım. Bu iki hadisenin çok daha baıka ve de
rin manaoı va"dır. Bugün insan oğlu, komıu odadaki inıan oğluna ya
bancı gibi durab;lir, fakat memleketler, fakat milletler birbirinin sar
amtııı ye aevinçleri kart11ında, bir yabancı alikasızlıiı içinde kalamaz• 

lar .. 
Dünya, belki hiçbir !(Ün, bir ıosyaliat doktirininin cemaati halinde 

teıkilallanmıyaCAklır. Fakat daha bugünden, saadette ve ıstırapta 

1nllıterek ba- dün)ıt mevcuttur. Bu; nafile iktııad mezheplerinin değil, 
hakiki inıanlık duyeularmın dünyasıdır. 

Çindeki Sarı nehrin taşınası, Anadoludaki Erzincanm :zelzelesi, Po
lonyadaki aç ve sefil insııniarın felaketi, Amerikadaki bilmem ne yan
cınının alevleri bütün cihanı, tek bir kalbin, tek sızısı halinde acılan
dırmaktadır. Bunun gibi b;,- mıntakanm saadeti de difıer mıntak:.Jarın 
öz sevinci gibi bütün insanları 11armaktadır. 

Evet, evet, beşeriyet bPlki daha, çok gerilerdedir. Fakat ,uruı da 
bir hakikattir ki buıriin dünya milletleri. mane1'i bağlarla, biribi"ine 
dünden daha ziy3de bağlıdır. Bütün yeni nizam arayıcıların hareket 
düıturu tu sözde toplanmaktadır. cSaadet de, ıatırab da beynelmilel
dir.» Yeni düzenler ııncak bu hakıkatin üzerine kurulabilir. 

(ANADOLU) ti Niu.n 194'l CUMARTESi ·-·------

Selçukta dört tarihi 
Lahid bulundu 

Bağcılar telaş 
etmemelidirler. 

l~ADYO) 
ıiUGÜNKÜ PROGRAM 

13,30 Program ,.e memleket saat aya
rı, 13,35 Ajans ve meteoroloji haber
leri, 15,50 Müzik Çalanlar Ruşen Kam 
Cevclel Kozan, Yt•c;he, Reşad Erer o
kııyan Miizeyyen Senıır 1 - IIiiseyn! 
pe~revi 2 - Rahmi beı· Hiiseyni şar

Müsait fiatlarla kükürt kı (kimin mecburu hlisnü anısın) 3 -
~I. eeıiıaleddin paşa hüseyni şarkı 

d • k ı k verilecektir (Sevdiğim cemalin) 4 - S. Kaynak Bir tanesin e ıs e et çı tı. Kemalpaşa Ye Ka<abada, ayni za- gülizar türkü (bağrıma taş basay -
•• } manda mülhakatta bulunan bağcılar- dım) 5 - Fahri Kopuz hicaz şarkı 
Uçünün iç eri boştu dan bazııarının tzmire gelerek piyasa- (bir gececik sevdiğim) 6 - uşşak 

S 1 kt b 1 h · · --zeıer kum üzerinde bozuk ve harap halde dan tehalükle göz taşı aradıkları ve koşma (ahuzara dü~tüm). 14.15 :Mü-
e çu a u unan şe rımız mu · l . "·! . • t 1 laıl'tes'ne "k h lk t" k"l · • k k hR 

müdürü B. Selaheddin Kantar, lzmirc bir insan iskeleti meydana çıkmıştır. bu abıldı" erı guz aş aı2nı 1 
.: ı zı a · t'.r u erı, oyun Ye aşı • -

. .. .. t ·k ı t' 'k' bac•«ınıı1 aı·u ından ı;; lrnkmıyarak "atın almaga teşebbus et- vaları Sadı Yaver Ataman ve Az•( 
dönmuştur. ' e e ın ı ı ' "" . . . .· 1 .. •• • • • h \ 

Selçuk nahiye merkezinin di;rt ki- santimetre uıunl uğunda ve dört ,3ntı· t ıkku haber a . ınmı~tır. . Şensef', 14,30 :Muzık R~)asetı cum u 

b k · 1 1 · . ı l · g "l'" uı' tle kapaklı damarlı Bunu duyan lzmır tarım satış ko- bandosu (Şef: !ha• nKunç.er) lometre ceııu u şar ısınc e c emır> o u me ıc enış ıg ' ' . . . .• . • 1 .. .· .. . . (Pil 
üzerinde Giritli B. Mehmed Güzele camdan mamul bir gözy~ı, yahucl ıtır operatıflerı bırJ ,ı:ı , _ba.ı::~ı arı m~esse- 15,15 15,30 Muzık M:elodıler . 
, 't t 1. d d" t k' l;h't b 1 nmu•- hokka•ı bulunmuştur. :\!üzeler müdü- sere davet ederek bırlıgın tedarık ~t- 18,00 Program ve memleket saat aya• 
"· "r a il or e ı a ı u u • ..... ı. ı·teı· .. '" '" d ·stedik 18 o- ~ı .. 'k d k ·trıı•ı tur , ı·ü B. Selahecldin Kantar bir muharriri tıgı ıyı .. a ı ı goz .... ş .... rın an ı 1 - rı ' a .ııı uzı ra yo caz ur e., . 

· . 1 · · 1 · ı· k' leri miktarda müsait fivat ve şart ar- 18,40 Konuşma (yurd bilgisi ve sev-:l!üze müdiirü tarafından yerınt e nmıze c emış ır ·ı: · · . 
1 . - k"k t l'h'tl ·d ü .. ün _ Bura•ı Efez •ehrinin •ark tara- •a alabileceklerini bildirmştır. gisi) 18,55 serbest saat( 19,10 m~m e-

,apılan t.: t ı ata a ı eı en çıın • ' • K 'fi b' 1--· te b • ı ı t t A" ' ı "ha • . . 1 ld " .. f d k" b .. "k zar·stanın tam kar- ooperatı er ır ıgı, za n agcı a- re saa ayarı ıı.ns ve mct.Poro oıı • evveke "l rın•n bosa tılmıs o u,,u go- ın a ı uyu me ı . 'f . 
.. 1 .. tti D''. dti' Us" d~kunulm:ı _ •ısındadır. Zannımca bu lahitlerin E- rin bu gibi ihtiyaçlarını temın vazı e- berleri, 19,30 Müzik Çalanlar Rtl~en 

;::1;~;~ :~ide 
0:uıu::r·a~ kapağı kaldı- fez muzafatından köy ve çiftlik kabir- sini üzerine almıştır. Bağcılar, çok Kam, Cevdet Kozan Vec;he Reşad :'.: 

l d"rt t' t k 1 ı ""nda !eri olması muhteı:ruıldir. memnun kalmışlardır. rer 1 - Okuyan Muzaffer İlkar 1 . 
rı mış, o san ıme re a ın ı,,. ıı H' k' · 2 z k'" D~de hı-

ıcaz ar peşrevı - e aı -

Hırsız bekçi yaka
yı ele verdi 

cazkar ağır semai (gülşende hezar). 

B d b• b• • 3 - Ley'll. hanım hicazkar ~arkı (ne-ar a ır ırıne hazırlıklar yapıyor redesin nerde acep). 4 - Muhlis Sa-

Turing kulüp fuar için 

• • l Turing kulilp umumi merkezinin bahaddin hicazkar ~arkı 1Emi!;em on 
gırmış er Fuar mevsiminde Balkan memleketle- beşe girdi ya•ı). 5 - Hacı Arif h!IZ-
--- rinden !zmire gelmek istiyenler için zam şarkı (Mefun olalı), 6 - Yesat 

Artisti ve bar sahibini ;;eyahatlar tertip edeceği öğrenilmiş- Asım hüzzam garkı (~ne kalbim ta< 
•• •• tir. snr a/i:lar\ 7 - Faiz Kapancı hUzıaf!I 

dovınuşler Evvela Selanik ve Belgrad ile Sof- ı şarkı (büklüm büklüm urma saçrn). 
. Evvelki gece saat 24,30 da Kordon- yada açılacak fuar ve sergilere Türki- 2 - Okuyan ::\.1üzeywn Senar 1 - Ke-

Ev\•elki gece Basm:ılıane ısta~yo - da Restoran barda bir hadise olmuş. reden yidecek seyyah guruplarına her l m~I Emin Rnr:'I "•••k •arkı (b:ıiiı tıtl•
nunda de,·Jet demiryollıırı idaresı m~- bar müşterilerindoen bazıları biribiri- türlü kolaylıklar gösterilecek, İzmir n(ln o 17fiıel )!'ülleri •nlcl>ı). 2 - Dede 
murlarının kooperatif binasında bır ne ırirmiş, tabaklar, bardaklar kırıl- fuarı mevsiminde de Selanik. Atina, rn•t '"rkı (karlı da~ R~tım ıreldim). 

Çalıştığı yerden mal 
çalıyormuş 

hırsızlık vakası olmu}'.. k00ı,ıe.rali~in ı:e mış, nihayet suçlular tutulmuştur. Sofya, Filibe, Belgrad ve Bükreşten 3 - Hri•taki ra•t •arkı (c~lıma bsk 
ce bekçbi Kavas Üskuplu Z~beyır og- Vaka şöyle olmuştur: tzmire gelecekler için seyahatlar ter- eferlel. 4 - "'erif ;eli nınlııır ~arkt 
lu Hasan Tahsin Şene:, çaldıgı _bır mık Ticaretle meşgul Latif oğlu B. Şem- 'ip edilecektir. ' (.~lamam dnifrıı•u rla"ti Pmele). 5 -: 
tar yiy.,cek ma<l<lesıyle magazaılan >i Kolu taş ile devlet demiryolları me- 11 1 mahur • . ı •em~isi. "0 1 n kn'l·ı•mo <"ll· 
çıktığı sırada zabıtaca yakalan mı ·tır. nııırlarındıın B. l\Iustafa Şlikrü !ıfo~a 1 nOn me•e],.lPri 20.25 ;\ffi7'k faqıJ hev-· 

Hadise ~öyle ge~miştir: !in ve arkadaşlarından BB. Lütfi Kök- Balçova ılıcaları H 21.15 1\füzik hlr!ik nrka•+ro (".ef: 

Kooperatife :ıit muhtelif maddelerin sal ve Sail Soy•al barda ~bebsiz ola· Baleova ılıcalarında kışın "eylıl.p N'<'rin !\>kın\ ??.1'\ 1\frmle : 0 + 0 ""t 
epey zamandnnberi kaybolduğu görül- r:ık arti•t Bn. Yegimeyi tahkir ederek ,.e fırtı~adan çamur ka.vnaklarının a\·nrı .A fan• h"hPrleri 'lira:ıt, knmbi· 
mciş ve keyfiyetten zubıta haberdar tokatla ılövm""ş!erdir. Bu sırada bar kısmen ha•ara uğradığı ve barakala- 1 ı·rı _ n"J"ıt e•'hom - t3hvil1it hnrsn•l 
eılilnıiş tı>rtibat alınmıştır. Bekçi Ha- miisteciri B. Şahap Bo,, gargon Hik- rın yıkıldığı anlaşılmıştır. Husu"! mıı.I (fivvt\ 2" ?,n T{nnnsma ernehi diller·'• 
san Tahsin Şener, saat 3,30 da koope- met Düşen müdahaleye teşebbüs edin- hasebe müdlirlüğü, bunları derhal ta- 1 vnlnız kı•a d•lun ıın•tn•fvle\ Z? -;n 'lf1 

ratife ait mağazanın kilidine anahtar ce suçlular, onlarada tokat ve sandal- mir ettirecektir. zik rı,hqn (Pl \ l•Mt !'" M P l-n~'r 
inhisarlar idaresi l Salihli civarında elek- uydurara~ ~çmı,, içeri' gi"'.'iş, elikti- yalarla hUcum elmiş, bar dahilinde boş 11 \•oln17 "'"" rlolO'ı nnotq-;,.ı.,, "" n;/ 

trik santra 1 mı? rik fenerını yakmış, bır müddet •on- e dolu içki şişeloeri ile tabaklan sağa 7 h J 23.!lO yarınki roıır'm ve kapanı~. 

deposu . . . . . ra eıınae ııeyaz tıez<len orr tortıa ııe sola atarak gürültü ve zarar yapmış- :> ıfarıa _.. 
Salıhlı cıvarında Adııla nahıyesın- dışarı çıkmış, fakat yakalanmıştır. ]ardır I!•'!•!!!=~~!!:!:!!~ 

1, ·ı }" de Gediz nehri üzerinde yapılmak.ta. . . · k · H 1 k R nşaat 1 er ıyor . d b' Torbn ıcınde 5,5 kılo toz şe er ve Suçlulardan ~msi Mustafa. Şükrü ıraız ı : O men 
İnhisarlar idaresinin Alsancakta olan. ~ulama bar~ıının yanın a ır e- 750 gram yeşil ~abun bulunmuştur. ve Lütfi biribirine attıkları tahaklar- Kemerde Kurııçay mahalle•'nde 

inşa ettirmekte olduğu büyük ttitün Jfektırıkk;•lant·tralı teıntşka'kı thusustundla n~- Suchınıın AbduUah efendi mahalle - la b:ışlarından yaralanmı~Jardır. Sadık oğlu :Mehmed; tbrahim n!l;lu 
. . ıa ve a e ·ınce ı a yap ırı acagt . · . . d 1 t d k - Yusufun evine hıf'ızlık maksadiyl~ deposu inşaatı ilerlemektedır. 800 hın sındekı evın e ,·apı an araş ırmr. a o ıı·~---

Maliye Nezareti umu111i 
katibi Londrada haber alınmıştır. . 1 4 " k'l to ·- tı'irmek üzere iken tutulmuştur. lira; .. 9ılcacak olan bina bu yıl sonun- . . . . , operatıften ça ınmış .~ ı o z ~e-

da tamam olacaktır . .tsı;ıanın temelle- .. B~un ıç;n ~ulam.a ış!erı uı;ıum. mü - ker, on kilıı sadeyağ, 14,5 kilo kuru Felaketzedelere çift Arabacıyı dövmüı: Londra, 5 (Radyo) - İngiltere· 
' . . nımı R Sela~ddın Bükenın rı"a,:e- . . OO Ba0 mahane istasyonunda R Sup- k 1 · l"''Jc ri Türkiyede ılk defa olarak hır ıngı- t' d b' h t . 

1 
tetk'kl ' f:ısul~'n, 15 kilo pırınç, 9 gram ye- h ·' · Romw ticaret mü'a ere erıne r:~ ~ 

h • b" ın e ır eye, :rer ntle ı er y:ı- .1 b 5 • k'l "" b 19 ayvanı hi İzbudak; sebep•iz olarak arabacı hafta Londrada başlanacaktır. Roııı~" !iz firması tarafından ususı ır şe- kt · "' sa un, .a ı l' wYllZ sa un ve · b t t 
1 kilde dökülmüştür. İzmirin en büyük paca ır. tane boş çuval bulunmuştur. Zelzele mıntakalarındaki çiftçiler Recebi dövdüğilnden za ıtaca u u - malh·e nezareti ıımumt katibi ı.ondrş· 

depo ve fabrika!ı bu bina olacaktır. * =- Hırsız bekçi adliyeye verilmiştir. için vilayetimiz veteriner milclilrlüğU muştur. ya ~elmiştir. _.... 
Binanın alt katında amele için kafi ge tarafından şimdiye kadar 120 çift Keçi çalmıılar: ------- .. 

At yarışları ** öküzil satın alınmıştır. Dün Bergama- Karantinada Arap Ha•an mevkiin- 71 e•.Ya•ı ralındıJhnı şikayet etmı~tlr· leoek büyüklükte bir sığınak ve ame- • . , . .. .. .. . . " f • ı 
le çocukları için bir çocuk bakımevi Yarış ve ıslah encümeninin ilkba- Yunanıstan pamuk alacak -J~n ~ı~ mıktar çıft okuzu İzmıre getı- de Ahmed oğlu Akif ve '"usta n oı: ıı Suçlu aranıyor. 

ı t Ahmed Balkanoğlu; Ali karısı 30 
inşa edilmektedir. har at ya11şları yarın Kızılçullu ala- Yunanlıların Ege böl"'eıiyle Çukur- !'! mış ır. 

" ___ 11 yaşında Bn. Haticenin bir keçi•ini çal 
Tütün fabrikasında çalışan işçi ka- nında yapılacaktır. Koşuların ikinci ova bölgesinden 6 bin ba]ua pamuk k ı .. l ı ' y 1 • • mış, götürür en görü muş. suç u.ar 

dınlar, küçük çocuklarını burada bı- haftası çok zengin geçecektir. satın al:!cakları haber alınmıştır. O tamın kaçmışlarsa da takip edilerek yaka-

Karşıyakada bir kaza: . ;~· 
Evvelki giin Karşıyakada vapuı · 

kele,inde h~kim B. Galip KınoY-1~ • 
rakarak işe başlıyacaklardır. Çocuk- -ıı=-- Vuku bulan müracaat üzerine tek- Salrone tramvay cııdde•r,,aen Köp- 'anmışlardır. 
!ar mürebbi tarafından bakılacaktır. Vakıflar paviyonu lifler yapılacaktıt. rü mevkiine ve oradan Vali konağına Bu nasıl şey? 

b ;ı• 
nun 5 yaşındaki oğlu Taner, ba n 

11 nın vapur bileti aldığı sırada bir~. 
evvel vapura binmek için arele e 

9 
miş. ayağı kayarak denize dü~ıııO~~ 
de derhal kurtarılmıştır. 

Binada tütün toz ve dumanını emen k d ı ı •- · tt• ·ı kt" "" k ç t Ah d Vakıflar idaresi süt damlası ,-akı- -oo--=--- a ar o an yo ... mır e ırı ece ır . ...,.,. Ber)!'nma aza•ının i me -
makine ve tesisat bulunacaktır. ' ı d' k r· t ı kt d b k ı k · 

n*n 

Halkevinde kon~erans 
Bugün Halkevi salonunda saat on 

ııekizde Döçent Dr. Bay Ali Riza tara
fından kıymetli bir konferans verile
cektir. 

ınında vakıflar apartmanı inşa ettir- Bir sahtekarlık e ıyece eş ı yap ırı ma a ır. bey i köyünde oturan •a ı a ı ose 
Yeli oğlu Feyzi, tiyatroda i•tediii:i o-

meğe karar vermiştir. Projesi hazır
lanmaktadır. 

Kültiirparkta Dokuz EylO.l kapısı Çocuk haftasında çocuk e•:rgeme yunt<ıı oynanmamasından muğber o- Motosiklet kazaoı: sı 
kiş.e memuru B. l\Iehmed Keçecinin kurumunun sizden göreceği alaka ve ]arak tabanc:ısını bir el havaya at- Ba•mahanede belediye mıntıı~~O 
evveke kullanılmış park duhuliye bi- yardım memlekette kuvvetli bir ne- mıs, kaçmı~tır. önünde Petro oğlu Türk tebaasııı !· 

MÜCADELE MÜFETTiŞi !etlerini toplıyarak halka sattığı za- sil, çalıtkan ve muktedir bir gençlik Hırsız kim? jozef, bindiiii motoaikleti yayr. ıc:o-
Şehrimizde bulunan sıhhat ve içti- bıtaya bildirilmiş, iki ki~iye bilet sa- vücude getirec .. ktir. Halkapınarda Bekir oğlu Mehmed dırımına çarptırmış, kendisi ve 111° •18 

mal muavenet vekaleti frengi miica- tarken tutulmuş, sahtekarlık suçundan ÇOCUK ESiRGEME KURUMU Ali, zabıtaya müracaatla geceleyin sikletin arkasında bulunan NikO ~-
Bu konferanstan halkımızın istifa- dele müfettisi Dr. !rfan Hüsnü Te - meşhud cilrilmler kanununa göre ad- GENEL MERKEZİ açık bulunan evin'n kapısından gi - yere yuvarlanmış, muhtelif rerler 

d1e1s1i1n1i 1ta1,1·s1i1y1e~e•deı.!!llrsiz~-~llllll:ııı:llll:llllımllll!lm1P~nıa:A~n1k~a1r1a1y1·a1111g~it1m1ı8· •• ·i0rz.::::ıı .. ı:aıllll:l1:11gliayemyc·e!IZ::v~er=i~lmaı1işataira.=ıı;z."?:ı:!i!ı!l•ll!l!'!lll!l!l!Ç""'··--·-·-·-1-1-.,,,--ll?-~-.-.-a-~-m-.;,-,-~-1-1-1-1-~1-1-1-1-111rmemnilll.abmeıairmsaizm.mb~iri.iih~ırsm-~ızlıııta1r1a1f1ın1d1a1n1111b1a1.1dmemnııııİyaamra·ı·a·n•maımlsşa;r8daı~rm.111 .. 1111 
... ~~ ... 

llllıı-.. 111ı.JSLAM TARIHI-•mamlllllll•llllllllil' , azamı fidye vermiyorlardı. H1lbuk! olarak uydurdukları hikayelere isti-· Bazı Arap ve ecnebi müellifleri, eylemiş.. . ı.:re· 

1 
bu izdivaç vuku bulunca, nezdlerin- naden, mal bulmuş mağrıbi gibi Zeynebin izdivacından sonr:ı kendi Bunun üzerine Zeyd Resulü }': 

Hz. Muhammed 1 
de birer, ikişer esir bulunduran Miis- Hazret Muhammedin hayatına tariz ayrılıp kocasının babalığı Re•ulil Ek- me ıritmiş. •f' 
!Uman !ar; derhal esirleri ~alrrerdi - etmektedirler. Bu tarizler; yedinci remle evlenmesini şu suretle hikaye - Arzu ederseniz refikaıı:dall 
ler. ÇUnkü bu esirler; Hazret Pey- izdivaçtan ileri gelmiştir. ediyorlar: rılayım. İ'" 

• YAZAN: M. A h rı gam berin zevcesinin sn lalesinden ve Zeynep; Resulti Ekremin hala za- Resıılil Ekrem, bir gün Zeydin evi- Demiş .. Resulü Ekrem reddet~,!i; 
: • Y an-ılMmlllllld;";I uzak, yakın akrabasından bulunu - desidir. Annesi Umeyme, Aptillmnt- nP gitmiş, fakat Zeydi oradn bula- Fakat öyle bir ş~kilde reddetıı•~biP 

- 172 - Cüveyriye babasının bu sözüne şıı yorlardı. talihin kızı, yani Resulü Ekremin b1- mamış .. Zeynep de sırtında gayet ki, Zeyd, hazret Peygamberin kt ııııl 
- Cevabını verdi. cümlelerle mukabele etti: A•habı keram; Peygamberle ya- basının karde~idir. Bu cihetten Ha- hafif ve açık bir elbi•e ile bulunu - de böyle arzu bulunduğunu ıı_n a JW 
- Peki ya duhammed, kızımı gö- - Kararımı veriyorum baba ... Bu- kınlık tesis etmiş olan bu esirleri sa- şimi rüliilesine mensuptur. ,·ormu• .. Hatta Resulü Ekremin gel- ve nihayet karı•ını tatlik etıı:ıf·;.ıeP' 

reyim. rada kalmak istiyorum... lıvermemekliğin doğru olmıyacağını Zcynebin babası EsedLerden '1ii;':ni i~itince bu kıyafetine bir çeki •ulü Ekrem, evvela Zeynerı: e tıer~ 
Haris, resulüekremin huzurundan Haris, bu vaziyet karşmnd:ı ses düşünmüşlerdi. Cünkü Hazret Pey- Cah,tir. d:izen bile vermeğe başlamı~. Re•ıılii memiş .. Çünkü o zamanki ade ·ce'' 

çıkınca kızı Cüveyriyenin bulunduğu çıkarmadı ve Medineyi terkederek gam berin serefi de alil kadar idi.. Zeynebin ilk zevci; Resıılii Ekre- F'krem içeriye girmek istememiş. fa- göre; bir baba. evladlığının ıe' 
mahalle gitti. ayrılıp ıritti: Cüveyriye de bir kaç Resulü Ekrem; bu hadise üzerine min ~vlarllığı Zeyttir, bu zat, karile- kat Zeynep ıgrar etmi•, Re•uliı Ek- ile evlenemezmiş. U 9u· 

Baba kız biribirinin boynuna sa - gün sonra Resulü Ekremin Nikahı şu sözleri •öyledi: rin hatırında olacağı veçhile: beni rem; Zeynebin biraz daha iyi giyin- Fakat; bir vahiy ile (33 uııc 
1 

çJ' 

nldılrtan sonra: altına geçti. -Ben akrabasına bu kadar hayır- K!lcpten Harisenin oğludur. Küçük mek için uğraştığı bu dakikalarda o- rededir) öz evlad!a evlad!ıklııl'1~ e~· 
Hiriı kızına sordu: Cüveyriye; Resulü Ekremin seki- lı olan bir kadına tesadüf etmedim. iken ı,sir düşmüş, Mekkeye getirilip nun uryanlığını ve güzelliğini gör- ziyetlerini ayrı ayrı tespit ede~e rıPı~ 
- Cüveyri1e, kızım; ben seni al- zinci zevcesi idi.. :. •atılmış, Resu!U Ek remin m'ı :eveHa mllş .. Kalbinde hala zadesi Zeynebe Jadlıkların zevcelerine nikAJı 'eyle• 

mağa ıreldim. Diyetini vererek seni 1 - Hazret Hatice, 2 - Sevde, Not - Tefrlkamıza devam eder· zevcc•i Hazret Haticenln eline d:!~- karşı derin bir incizab duymuş. gayri şer'i olmıyacağını İfllre; 11 pıif' 
kurtaracaktım. Fakat diyetin daha 3 - Hazret Ayşe, 4 - Haf~e. 5 - ken: Re•ulü Ekremin yedinci zevce- nııi~. o da zevci Hazret Peyı;r.n.bere - Yarabbi, •en, insanların ydnrıl- miş, milteakıben Zeyneple ev:,..... 
evvel verilmiş. Hazret Muhammed; Zeynep bintü Hazimettil HH!lliye, si Zeynebi nikahlaması mesele•ini bir hf'Cliy~ etmistir. !erini revirmeği ne i>•i bilivoı·•tın? - Devam ed~ 
S. L. A. :M. beni sana ırönderd'. Dil- 6 - Ummu Seleme, 7 - Zeynep bin- tetkik etmek lazımdır. Bu kı"mı: tef- ı:e.<ıılü Ekrem; Zeydi azad etm," Dedikten sonra, a>•rılıp gitnıi•. Y3-
ıün de kararını ver. tü Chaş. 8 - Cüveyriye .. Bu son iz- rikamızın tahkiye"i haricinde kabul ive bunu müteakıp kendisine ev'i:dlık ni bu "uretle hi-.~iyatını izhar etmiş. Marul hırsı:u ;\lırııed 

Benimle mi geleceksin, yoksa bu- divaçla ayni zamanda insani ve lili-1 edeceğiz.. •'ılinmiştir. Bir müddet sonra Zeyd eve geldiğin- Halkapınıırda amele Ali, ui gal• 
rada mı kalacaksın? Fakat iyi da. cenabane bir vaziyet tahaddüs etti. ı Garp müverrihlerinden bazıları; Riliihare kendi halasının giı'lci kı- de, Zeynep ResuHi Ekremin geldiğini oğlu Ômerin bahçesindeıı ı:ııat . 
f11ıı b'eni mahcup etme kısım,. Soıı ırazvede 11ir edllenlır!n kumı bazı Arap muverrlhlerln!n 11auıı •• Zeyneb! Zeydle cvleııdirmiftir. anlatmış, anrtettJği cUmleyl de nak! dığıudan yak&lanmııtır. 
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T.Elli küme maçları 

Ga~atasaray ve Fe 
nerbahçe geldiler 

Bugün her iki takım da 
lzmirle karşılaşacak 

. Tiugun ve ~·arın Alsancak sa.hası, 
Şıındiye kadar biribiri üzerine seyre
dilmemiş iki mühim karşılamaya snlı-

(ANADOJ_tJ) 

Almanyada sel erber edi ecek 
başka kuvvet k lmamıştır 

ne olacaktır. Al 
9<10 sezonunun milli küme temasla- man propagandası, lngiltere:!e halkın yiyecekten mahrum bir halde 

rını Yapmak üzere dün İstanbulun ma-

SAHiFE ( 3 J 

Millet 
Meclisinde 

lzmir Liman işleri he
sabı kat' isi tetkik edildi 

Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Dr. Mazhar Germenin riyase
tinde toplanarak İzmir liman işleri 1 
umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 

katisine ittila kesbetmiş Ye Türkı
ye - Sovyet. hükumetleri arasınd:ı mil 
nakid demiryollan mukavelesinin 21 
inci maddesinin 2 inci fıkrasınııı ta
diline aid kanun lıiyihasının da bi
rinci müzakeresini yapm~tır. ruf iki ekibi Fenerbahçe ve Galatıı - bulunduğu hal<kında uydurma haberier neşrediyor 

•aray takımları, dün akşam Bandırma . . 
elts"re . 1 h . . 1 • • ta Londra, 5 (A.A.) - Başvekıl Ç<ım- mıyetlere ıstırap c 0 kmeden tahammül ı·e tarzı hakkın,la müzakerede buluna- zah.relerin hati celsede yapılmasını ., •ıy e şe rımıze ge mış ve ı" s- b 1 .. · 
Yoncl 1 f k 1 er ayn, dun Avıım Kamarn:ında da- ederız.» cnl<tır. istemiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanacak
tır . 

a sporcu ar tara ından arşı an- . , . . . . ı 
~ır • hılı ı~lenlen lıah.edeı·ek ıngıltere ıle Ç~mberlayıı, gelecek perşembe giinü Muhalefet lideri Atlee, mesele:ıin Çr mberlu) n, bu teklifi tasvip ve ha-

"'ı's.af' tak 1 b .. ...1 d Almanya arasında bir mukayese yııp- ingiltereııin iktısııdi harbi sevk ve ic'a- son derece ehemmi"etiııe lıiııa~n mü- fi celse rapacuirını vadetmistir 
---=il=---

"" ır ım ar ugun og e en .. . . , · ~ ' · so ' mış ve şunları •oylemıştır: 
ııra Altay ve Altınordu takınılan - Al h be t · 

1 
h 

tnızla ilk maçlarını yapacaklardır. Bi- - nıaııya ar . amamıy ~ a-
r' ne· d . zırlaıınıı~ t ır. Orada seterlıer edılecek 
· ı ınaç saat on örtte Altay - F<'n"r ı b , ö- · 

t~kırnı · d · - 1 uşı<ıı kuvvet kalmamıştır. grenıvo -an arasın a yapılacaktır. Bu . . . · 
"ıühi 1 rum kı, Alma1'yada ışc: ı noksanı var-
lı ın karşılaşnı2vı hakem lllııstafa , dı V p 1 l 1 ç ki · Al 

ali;z idare edecektir. Bunu miit~akıp ı r. e o onya ~arı, e erı, · 1'.1~n 
Altın d l tarlalarını 8ttrmege mecbur etmek ıcın 

or ll - r.:alatasarav takımları da . t 1 d · · · 
f;;nı _ • - \ a an arııı an çekıp çıkarmak suretı-

Rus vapuru 
Seferden vaz geçti 

Londra, 5 (Radyo) - Los Aııjelos
taıı dört bin ton bakır ve kalayı Villi
divo~toka götürecek olan bir Rus va
puru, ablukanın şiddetlendirilmiş bu
ı:ınma>ından bu seferden vaz geçmio
tir. 1• - -<ar oglu Feridin id:ıresi altında le cu"rme cu"ru" ·ı- . d'I k · t ·ı· 

'ar.,ı ki d m ı ıne e ı me ı• eııı ,_ 
' a,aca ar ır. yor. ---=ll=---

Bugun ~·apılacak olan btı iki tema•- B" , . ' • M f 

A blukcının şiddetlendiril
rnesi hakkındak · karar 

t~ f? . 121m tnın b.ınun (makılsu teskııatı. Al d ""f l • b • h f b h / l " " i l"ı Ş f 0 m 0 

lııaıuın"11rltakım'karınbın a~~cağı netice mız) Yardır. İtiraf ederim ki, 
0 blitü:ı manga a mu ııış ır aya a a l ıgı dogurmuş- e ı iZ 

,_ o mam2 la era..,.cr gerek Al-ı · ·ı · .. h . f ı· . - l:" ,.f• • k b 
"iV g k Al d ı~çı erımızı enüz aa ıyete ı:retrmt-gf A ' k k .. .. r ransız se, ırzni a ut 
~an.Rla::\ekle:~;;rveu ~:ı;;;;ıa::~~=n~~ımuvaffa~ olama.dık. Bu kuvvetimizin tur. vusturga da hal Sl ıntıga duştu buyurdular 
~.1 '.'· Hamdi. Vahap. Se?..ai VP !Lrahim son haddıııe henuı ulaşamadık, demek- Bern, 5 (A.A.) - Bernde çıkan da tedarik edilememektedir. l\I~<elii, gestaponun nazHı dikkatini .celbet - Aııbra, 5 (Telefonla) _ Mili! Şe-
d'~ı tecrubel! o.ı·ıınculsr o~·nadıvı tak-ı'tir. Bu hedefe va~ıl olmak için bilyiik La Nation gazetesi, Avusturyada ha- yumurta tedariki hususunda çekilen medeıı ecnebı radyolarını dınlemek !imiz hmet İnönü, bugiin Fransız ııe-

clo çok kuvl'etlenmi~ olacaklardır. g::ıyretJer sn ı'fediyorıı'z ve işsizliğe da- yat şaıtları hakkında emin bir men- müşkilatı halk, Alman propaganda için çok hilelere n:uracaat :~tigmi firi B. .illa•,igliyi Çankaya köşkünde 
,,,G•rek buırün ve gPrekse .varın va- ir olar2k bu sabah neşredilen rakkam badan aldığı haberleri neşretınckte- teşkilatının iddia ettiği kadar hüsnü. yazmaktadır. Bu hılelerden bırı rııa- kabul buyurmuslar ve bir saat kadar 
l• ar~k mUsah!'kalar mııhllkkak ki, !arı gözden geçirirseniz işsizlerin mik- dir. Müttefiklerin ablukası Alman niyetle karşılamamaktadır. Rejim, yo aletinin üzerine bir örtü örtmek konuşmuşlardır'. 
·Vk}ı veheyecanlı geçecektir. tarı bir ay zarfında 82 bin radd .· iktısadiyatı üzerinde pek yıkıcı bir maneviyatı yükseltmeğe bütün ku>- ve aşı örtünün içine sokarak dinle- Bu kabul eaııasında Ha . . V kl-

---=ıı indiğini ve Yaziretin , a . 1 c.ın~ tesiı· bırakmış ve büyük mikyasta bir vetiyle çalışmakta, İngiltered'J müş- mekten ibarettir. Halk tarafından ı;miz B. Şiıkrü Saracoğlu ;:c~:zır ~u-
pl"/su ds kz•nı•n ret olclu''unu görürst~an ~:_mnubn·ı. hayat bahalıhğı tevlid etmiştir. Gt- kilalın gittikçe arthğını iddia etmek- gösterilecek mukavemetin harbin ne- lunmu•tur. 

' uz. ıger ıı d dd 1 · d t' · 1 k d " d l l t' · · t ·ı d' t · • · 1 ' nokta dal•a Alm r d 1 a ma e ermin ne re ı gız i '.icare- te ve ya ın a .n.usya an ma ge ece- ıcesını acı e ıp e mıyeeegı mese e-
. ' · an P opaj?'an acı arı t' · k' f · t t · t' El l - 'd' 1 lk • l · tk k d L M • ---l "'k • inıriltered~ he imizin ı·i. kt h- ııı ııı ışa mı ın aç e mış ır. . atın- gi ümı ıy e ha ı avutmaga çn ıı - sıııi te i e en a .•ation mulıalıfler 

eın a ı rum olclu"'um; 'dd .. )ecet enktmda. dan satın alınan kahvenin fiati libre maktat.N-, fakat köy halkı bu vaidıe- lidersiz kaldıklatı için başlarında bir Rı"bentrop 
~ ızu 1 13 

eme e ır. b 50 k k d k t · kt · 'h 1' · · f l d h' b' · · 1 H•.m d b ·a ı· k d k ti . aşına mar a a ar çı -mış ır. Ba- re ıııanmama a ve yem ıa n: ıçın şe oma ı· n ıç ır niımayışte bu u-~ e u ı c ıayı o a ar uvve e ı- . , · · Mı l 
le · o l t d' k' h . 1 k zı maddeler hiç bulunmamaktadır. Rusya ile bir itılaf imza edılme~inı ııamıracaklarını yazmaktadır. acar par ô.mentosu. rı s rm'~ ; e ır ı, arıc mem e etler .... . . . 
d k . b' k d ti b' · Bazı gıda maddeleri de kafı nııktar. beklemektedır. Bu gazete, halkın ın ·· d . . e ı ır ç·J os arımız ıze pO.'lta pa-

11=---

r ~ 
...... tvanya hükum ~tince 

Usa ere edılıyor ketleri ile yiyecek ş•yler gönderiyor _ 

BALKANLAR O 
lı<ı1t~aun~s, 5 (Radyo ) - Litvanya Iar, Fakat sizler ve ,ben hi!iyoruz ki. 
sutla]ı~7tı, mu;e~e!fa Leh lideri Pil- viyecekten. m~hrum değiliz ve ileride 
ra, nın ~mlııkını musadereye ka - hazan gemılerımiz de harp malzemesi
Silo:e~i~r. Vilno fatihi yenernl nt> Y<'r ayı,.mn ?3ruret'ndP kalır•ak ya 
kar askının emlaki de, Lih'anyaya hud dövizlerimizi mnhafaza etmek i•-

•ı ·1-h . 1 ·ı· M · · . ' .. .. 1 1- • • k f •• d t. . ediln\j'
1

a kullandı diye müsader~ tivorsak alı.mı olduihı'."'u'b&QV.ı..~.ı~n :nga ı~ D a9or;:1 n11,y111i' n;,. sır P. 'lJUCU. e J!e ırıuor 

reisile konuşmuş 
Berlin, 5 (Radyo) - Hariciye na

zırı Von Ribhentrop, bugün Macaris
tan parlam~ntosu reisini kabul etmif 
ve uzun müdi!et konuşmuştur. 

---=il=---

Şiir. vaz geçece;. ız . Fı.kat l:ıır çok mahru- . . · · · · 'd · · L d s 'ht d 
Londra, 5 (A.A.) - Maliye nazırı masına sebep ıngılterenın bıtaraflarla DU!chsı ı are reısı or vı on ur. 

K:ın:ıcla ve 
Avstralya 

lngiliz tayyar~leri 
Con Simon Avam Kamarasına gön- ticaretini kuvvetlendirmek hususundıı Yugoslavyada maden sahibi olan 
derdiği bir tezkereae bitaraflarla ve bazı milşkülata uğramış olduğunu ile- bir şirkette hissedar Chesterbealtz meş 
başlıca Tiirkiye, Yugoslavya, Bulga - ve etmektedir. Şirketin adı, cİngiliz hur indian Marchants şirketi hissedar Mahsulat mebzuldur 
ristan, Yunanistan, Romanya, :r.ıaca- ticaret limitet şirketi• olacak serma - !arından Beasley Balkanlara makine Londrn, 5 (Rady~) - Kanada v• 
ristan ve fırsaC zuhur ederse \liğer yesi ingiltere h·ızinesi tarafından öde- sevk eden bir şirketin his.qedarların - Avustııral, a ma.hsulatı bu .. sene çok 

A heı· hangi bir memleketle ticaret yap- necektir. Sir Con Siman. şirketin ti- dan Lister bir toptan satış şirketi mU- mebzuld~r'. İng'.ltere, bu ıkı memle-
l"\lntanJarın Vilhelmshafen mu··s- mak üzere hususi bir şirket kurulaca- caret mümessHlerinin :erini tutmayıp messi!i Hambr~, ihrac~t kr~dileri me- ketten kullıy<>tlı er~ak almıştır. 

l h ğını bildirmektedir. biliikis onlardan azamı hadde kaclarlmurlarından Nıksan şırket ıdare mec- -il 

a kem limanını bombardıman ettiler Maliye nazırı, bu şirketin kurul - istifai!e edeceğini söylemiştir. Şirket !isi azalarıdır. Geri kumpanyası 
Rom l l k b• • d ''lın a, 

5 
(Radyo) - Londradan tır. • • Umum direktörü Ame-

t~ler~ıı haberlere ıröre, ingiliz tayya- tnziliz tayyareleri, bombardırııan- ngı ız a ı ne s l n e 
hare~:de~ bi:" filo, bugün Villıelms - dan sonra Alman Uesünü te;·!cetmi'l- rikadan geldi 
•llcz1tn ~ıtmış ve bombalar atarak, ler ve salimen yerlerine dönmüş ' er- İstanbul, 5 (Telefonla) - Oerl 

larınd rüste bulunan Alman torpito- <lir. yapılan tadı·za~t tütün fabrika'an umum müdürU bu-
an dördünü ha•ara uğratmış. gün Amerikadan şehrimize gelmııı-

tir. Tütünlerimiz hakkmda tetkikat-

A.nı erik a ordusu Mebusları tamamile tatmin etmemişsede Çörçil'in ;""''.;;~İGLER ) 
a riyasetindeki komite memnun bırakmıştır Faris, 5 (Radyo) - Fransız ka-

U sene dört hafta içinde büyük rarııahının ~abalı resmi tebliiii: 
Londra, 5 (A.A.) - Röyter Ajan- B'r kısım Çemberlaynın fırsattan 'ediyor. Diğer bir kısım da hükumet! Garp cephesinde kayde şayan hl!) 

1 kt sı mebu•ların kabinede yapılan tadilat ·istifade ederek hükumetin bir hayati- tenkitte haklı olduklarını kabine de- bir hadise olmamıştır. \' . manevra ar yapaca lf kr.rşısında noktai nazarlarında ikiye yet kazanacağını efkarı umumiyeye ğişikliğinden bili•tifade söylemekte - Faris, 5 (Radyo) _ Fransız ka-a•ını:to 
or~,3~ n, 5 (Radyo) - Amerika Çok ehemmiyetli telilkki olunan bu ayrıldıklarmı haber vermektedir. açıkça bild'rrıU?miş olmasına teessüf dirler. Bunlar deği~ikliğin şahıslar - rargiihının akşam resmi tebliği: 
l•ac~kt' bu sene büyük manevralar ya- manevralara dört kolordu ile mili• --------------- dan ibaı·et kaldığını $asen uzaklaştı- Garp cephesinde düşmanın bir ta-
~ kıtaatı i~t:rak edecektir. nlaıı yahud başka vazifelere tayin e- arruzu akim bırakılmıştır. Mütearrız; 

b llfanenalar dört hafta sürecek vr dilen kim'*'Jerin yerine intihap edilen- kuYvet kumandanı elimize düşmO§-

OÜyük ittifak ;:i~~~~~,k~:~~~!~~c~~::o~~:ı::: ~!~~ ~~iıni:~:f~~:;::ı:ı~a~: :~~~~~d:~~; tü~erlin, 15 (Radyo) _ Alıııan Jı:a. 
l~ııııı.u;ha~~r'ı.tra.··f· ı inci sahifede- cudu 12;; lıin ki~idir. Umum"ı harpten parçalar bir harp kabinesi kuruımama,.na iti- rargil.hının resmi tebliği: 

razda bulunuyorlar, fakat esas itiba- Garp cephesinde Şarla üten cıv ... ~l•vn •ber; mevzuu balueden Deyli Mor :tanga Şu harp günlerinde hatıralarımızı yoklamak.lığımız bize bir çok mu- ~· riyle umumi mütalea Çemberlaynın rında müsademeler olmuştur. DU§-
lir: lraıetesi şu makaleyi neşretmiş- knyese ve tııhmin imkanları verebfür. Umumi harbe Avrupa, Asya, Af- mütemadiyen değişen ahvali karşı•a - man 15 ölü bırakmıştır. 

ı Ö/ololda bulunuyor l"ik;:, ş;mali Amerika ile Cenubl Amerikanın mühim bir kı;;mı iştirak et- mağa ceht ettiğini ve bu maksadla yap Başkaca kayde şayan hadise olma. 
hir• ::~•it o kadar kuvvetlidir ki, hiç Vaşington, 5 (Radyo) _ İngiliz mişti. Almanya ile müttefikleri olan Türkiye, Avusturya - Macaristan ması icap eden her şeyi yapmamışsa mqtır. 
l~lin ha:ıı bozulmıyacaktır. Eksper - transatlantiği Moritanya, bugün su ve Bulgar~st~na karşı itilaf cephesi. evvel~ ~ahdud bir k:ı~ d~~lett"'.1 iba- da ileride yapabi!eceği merkezindedir. -------·-------
tıın ilk .ırl~makta olduklan yeni plii- ve kömiir almak üzere Ofolol !imanı- rü iken gıtgıde bu cepheye (24) mıllet gırdı. Bu devletlerın ısımlerı şun- Mesela Çörçilin riyasetindeki komite- -Chattield ile bava mareşali Arthur 
lopJ8na neticeleri, iinümilzdeki hafta na v~rnııştır. !ardır: nin faydalı bir surette çalışacağı ve Langnıor~'u kabul etmiştir. 
te arı ca_lt olan harp şurasında heye- Sırbi.staıı, Belçika, Rusya, Fransa, İngiltere, Japonya, Portekiz, Ka- mahdud azn!ı harp kabinesinin ileride Pa~is, 5 (Radyo) - Burada bulun-

n11 e~ılecektir. yeni emni et mÜdÜrÜ• radağ, İtalya, San Marina, Romanya, Yunanistan, Şimali Amerika, Bre- bu komiteden çıkabilece&'i düşünülü - makta olan İngiltere maarif nazırı 11ıi ıııu:ı.. 4?dan istihdaf edilen gaye, •• " ~ zilya, Güba, Panama, Haiti Guatemala, Honduras, Kasta Rik.a, Nikara- yor. Lord Doladuar, İngiliz kabinesinde 
'."':~1/1k arasında el birliği vücude muz dun ışe başladı gua, Siberya, Çin ve Siya:n. Hüliisa kabine değişikliği daha fa- yapılan tadilatta nafıa nazın olmu§-
,~~dt saİı harpt.ın sonra da asker!, ik- Yeni Emniyet mü- Bundan başka ~olivya, Ekuador, .sant~ D~~ingo'.. Peru, Ur~g.uvay, .al bir siyaset vadetmekle beraber par- tur. 

41t ~le ada İngiltere ve Fransanın lürümüz B. Said öz- ve Mısır hükilmetlerı de Almanya ve muttefıkLerı ıle munasebetlerını kes- li\mento ekseriyetini liikayıt bırakan Nazır almış olduğu vazifeyi ikmal-
~Ytıca b" t halinde tevhididir. Hatta ~r dün vazifesi- mişlerdi. Bitaraf kalan İspanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, İs- ehPmmiyetsiz bir tebeddül olarak kar- den sonra Londraya ıriderek nafıa ne-
108u thd~ F~ansız - 1n~iliz parlamen- ne başlamış, vilayette viçre, Arjantin, Venezuela, l;lili, Kolombiya ve Mcks!ka devletlerinin ııu- cnlanmaktadır. Mevzuu b:ıhis kimsele- zaretı umurunu t<''1vire b~'\ıyacaktır. 
ltı Jı.lınany~ bı!e mevzuu bahistir. . . vali B. Ete:U Aykutu, fusu. dünya devlet1'ıri nufı:_sı.ınun ancak on dörtt~ biri ~adardı. rin n~ kabiliyet ıröster~ceklerini gör- Londra, 5 (Radyo) - Kabine tadl-

• harııtenla funu anlatmak caızdır vali muavıni, mek • Bu harp milletlere dogrudan doğruya 440 mılyer !ıraya mal olmuştu. mek üzere bir müddet beklenecektir. !atında hwa ne1aretini deruhte eden 
llıtı •uUı d 1•<>nra Vilcude getireceıti-, tupçu ve diğer dal- Bu parayı altına kalbederek garp cephesine yığmak milmki..n olsa 66 san- Lon.!ra, 5 (A.A.) - Kr~' !ıua-Un Slr Samu~ı Hoar, bugün yeni vazlte-
ra •ı ' a ını 1 ktı d ,,_.._ kil 
, " llıany 0 

aca r. Bun an ıon reler ml•dürlerin! .ıl- tim kalınlı~da, iki metre y!lk!eklJ.A..., 1000 ometre uzunlulı.t& bir du- Bukinghnm rnavında "kW!len hu • sine başlnmıştır. 
:~~bba8o ~ıı'.n °rtalı§'ı bulandırmak yaret etmiş, iiğleden var vilcude gelebilirdi. su•! bir içtim•a rlya,et etmiştir. Vu- s~bık hava na7.ın Kinzley Vod la~ 
n sarıııı'ın aıına !nglltere ve Fransa...! B. SAiD Bonra emniyet mil- Yalnız Amerikanın hatp masrafı, Amerika hilkfimetinin 17H tıı- ku bulan deği~iklik neticesinde kabine- n<'zar..ti knm;Bvon11nda aza ve devlet 

~'lttır, az ınUkabelesiyle karşıla • dUrlOğU teşkilatinı gezerek polis amir rihinden 1914 tarihine kadar sarfettiki paraya muadildir Ye alınnn '"'!li nazırlar yemin etmi~- n~zırı oın~.ak k~hhed<> knldıifıııdan, 
ve memurlan il• i'Öl'ÜfmOıtur. Öl~nlerle yaralananların miktan !.O milyon kişiyi bulmuştur. lıerdfr. İçtimaı müteakıp kral, lord buırOn yeni vazifelerine b lamı tır, 



SAI.;FE ( 4 ) (ANADOLU) 

Gök bav r ak Sovyet radyoları 

llloskova, 5 (A.A.) - Ecnebi müşa- mak istemekle ilham etmiştir. 

Son günlerde 
neşriyat 

Japonya aleyhine 
başladılar 

GALiP BAHTİYAR 
<İstanbul meousu İzmir Parti Müfettişi• 

-31-

... yapmaga - Bu kız kim ise onu kuşatanları yarar, yıkar, onu 
hit!er son günler zarfında So,·yet rad- Diğer bir Sovyet radyosu da, 
yo istasyonlarının daha geniş mikyas- ponyanın büllin Asyayı bir japon fua

yoldaşların uğrılardır! Alnı~ Ada!korııyunca kılıcı bir kere savurdum: ta japonya aleyhinde ne~riy· tla bu - rı haline getirmek ve Çine de bir kuk-

kurtarırım. Kim bana karşı korsa meydana çıksın 

karakolunu yağma eden, yı"k:ın siz- - Haydi bakayım, içinizde en ön- lunduklarını kaydeylemektedirler. la tiyatrosu şeidini vermek isted'ğini 
siniz. Sen bir llfoğol casu,ustın !. ce bana el kaldıracak kim imi~ güre- Dün ak~am Sovyet spikeri, japon fakat Çin milletinin bu temsilin son 

Tüylerim ürperdi, hemen bağır - lim, dedim. hükumetini, Van Sing Vei'in kuklala- perdesinin bir facia olmasına dikkat 
dım: Susor da bıçağını sallıyarak · rı ile uzak şarkta yeni bir nizam kur- edeceğini söylemiştir. 

Eğlence: 

Günün bulmacası 
5 6 

- Nere elen gelirsin'!. Yıırdun ne
>edir ey ;,iğit kahraman? Er benim 
fi fon boylu bahaclırım. sen benim iiz 
·anımsın .. flöyle yiğit côvanını .. ~eni 
ynlık ellerıne khı altı .. 5en hangi 

mmete &"önlanü bağladın. Seni bekli - Git Tamu kaçağı 1 Sen insan de- - Gelin ... İtler!.. Diye bağırdı. S 

ğilsin, şeytansın!. Kotsıç i ·e derinden bir ah ~ekti: Al d k • oldan saia: 
1 - Romanyanın sabık hariciye 'en kısmet çoktan senin :ılnına ya7!l

nıştır. O :mmet k; nice bnhadırları 
·ok etmiştir. Ey benim aslanım, ka
•a gôz begüme bir göz yolla, vücu
~üm esirdir amma dirilim ( J l ser -
besttir. Senin uğrayacağın korkunç 
ıeyleri düşünerek titriyor ve seninle 
~çmağa hazırla.uyor. İster lq sen ile 
rüeadağlara, gök kubbelere kadar 

Ev sahibi ağır ağır cevap YHdı: - Ne olurdu, dedi; çizmelerimi manya a ı · nazırlarından meşhur bir dıplomııtın 
- Ben ~ni bilJiğime şa~ma. ben çekeydim. Yaya vuruşmak neyse :ım 

ismi. 2 - İhtilalci, üşümekten emir, 
her şeyi bilirim. Benim gücüm lı~r 1 ma böyle paşmaldarla çekişmek işi- v 1 nota. 3 _ Gemilerin demir atıp kal· 
yere irişir .. Kimse benim ellerinıden ı me gelmiyor! apur arımız dıkları yer, elektrik kuvvetı ölçüs!l. 
kurtulamaz. Bundan böyle artık be- Fa~·at ne şaşılacak şey. E·v ~ahibi 4 _ İtikad, sofra levazımatından 
nim öz malım gibisin!. kızacağı yerd<ı gü!ümsiyerek ilerle -

birisi. 5 - E~ya koymak için dıv:ıJ'I 
Bunu der demez ay:ığiyle Y'"e vur 1 meğe başladı. Yüzü güzü tatlıla~ - Hu''?. u" metı' mı' z, _vapurlı arın "bı' ze verı' l- da yapılan tertibat, alkollU b'r içk! 

du. O saat yirmi kada.r çeri odanın mıştı. Bana yavaş yavaş dedi ki: h • 
6 - Bir şeyin ruhu, çekinmekten e· 

ıçsun... içine saldırdılar. Hepsi zırhlı olduğu - Canbey yavrum. ben senin iyi- • • • Al ı J 
mesı için man ' t mir. 7 - İlkbaharda çıkan bi.r pey· 

· Ne halde imi•im bilmem .. Dirden· gibi hepsinin elinde gürz, ba,md.ı !iğini isterim. Alma Ada baskını yti- • ya l e an aş } . 
• nır, Fransızca hayır, Fransız alfa • 

pire konukçu yerinden fırladı. Yiiztı, tulga belinde kılıç vardı. Birden üze- zünden canın tehlikededir. !..ter mi - htanbul, 5 ( Telefonla ) - lecek ve Alman tayfaları, vapurları- besinden bir harfin okunuşu. 8 - üz 
•özü değişmiş, biraz evvelki tatlılık rime çullanmağa kalktılar. Bir at!:ı - sin ki ben ° işi unutturayım .. Ş,•n ilz Almanyada bulunan vapurlarımı - mızı torpilli sahadan geçirdikten son- mekten emi.r, erken değil, temiz. 9 

· k k b" rtl"k ~ ·1 • t• dım ve dıvara arkamı >·aılı»arak kı- arkadaşından a\_·rılmışsın. İ;ter mı -
•"LJrın~ or uçn ır se • ,.e mış ı · , , - . .. .. .. zın getirilmesi için Almanya ile hü - ra gemicilerimize teslim edeceklerdir. - Mosmor olan. 10 - Çok deiil, 
hrslı hırsa fari.i dilince bir ,eyler lıcı sıyırdım. Kdaç ve Susor da biri sin ki (;'ı!argoz) la senı goruşturc - kfimetimiz arasında bir anlaşma hu- 11 bir devrin çocukları. 

söyledi. Fakat gözüm birşey gi\rmez -;ağıma biri soluma gelerek onlar da yim? sule gelm!ştir. Yukarıdan aıaiıya: 

ılmuştu. Ne öll!m, ne kava-a hiç bir hıı:aklarını çektiler. Kendimi iyiro -Arkası var- Yap rların son taksiti yakında veri MUSSOIJ• J))• 1 - Şans, vefat. 2 _ Ad, bizde 
ey ı.>zUme girmiyordu. Bir civan 1111 pek meşhur bir Yunıı"lı arfüt. 3 -
ırz. beni gel al diyordu. Artık durur 1 a H d dl . . Atlara tuvalet yap:-ak, e ki Mısırlı· 
nuyum .. Bu kızcağlz vUcudüm esir U U ara gıtmJŞ la' rın büy~k mabudu, 4 - Yaş:ı ,ha: 
liyordu. Beni yardıma çağırıyordu. Roma, 5 (Radyo) _ Mussolini, bu- \adan hafıf şey 5 _ Fr:ınsızc• · ı- ı 
3e1 er oğlu erim, biri:ii beni yardıma d ı t t d 

gün Venedik sarayında Mareşal Ba- ·Y ın a m_a vası ası. 6 - Arka aş, 
;aii;ırırsa öleceğimi bilsem gideı·, kur- b b ti 

Ç • h k "" f • k b •[ f ı ·• " •• doğliyoyu kabul etmiş ve askeri ha - azı ~emış ~e ne a arın s.ı,_.ıı. • 
:armağa çalışırım. Türklerin görgu- 1n il Um e l, n1.U Q l QQrruza UZ Um gorurse zırlıklar etrafından uzun müddet ko- Ata bınen, bır sual edatı. 8 - Aban-

'ı~r~;:l~~~~-l~~l~i;:~o:a~~~a'~:~~l~:ır~ 20 milgonluk bir kuvvet hazzrlzyabı•tecekfir nuBeşmuştu5r.(R ~ ) R d h be :_a~t~: ::~·n!e"ka~~~k,v~:ı~i!;:·rı~~ 
:·nden tutar. (2) Hemen kalktım, rn, auyo - oma an a r d b. · 

il
. an ırı. 

ıerdenin önüne koşarak ev 9ahibinin Yaş.i~ton, 5 (Radyo) - Çek Yan- kimselerin vatanperverEkten uzak, imalarını ,·urddan tart! edonce. hak ve.r ıyor: 
•iığgüne vurdum, meydan okudum. çin Ajansı hüklımetin bir tebliil'ini düşmanla ayni cürümleri irtikap et - kuvvete ~uzaf!er olııncay:ı k.&dar Mussolinin refakatinde harbiye müs Dünkü bulmacanın halli 
\t oğlanlarım beni görünce onlar da neşretmiştir. miş oldukları bildirilmektedir. Tebliğ muk:ı\·emete aznwtrniş b• Juıımaktndır. teşarı olduğu halde askeri kuvvetleri Soldan saia: 
rn ktılar, ellerini kılıçlarının sapına Bu tebliğde, japonranın fütuhat g:ı- şöyle devam ediyor: Vaşingtcııı, 5 (Radyo) - Ç0ııg - teftiş için hududlıu·ıı hareket ettiği 1 _Harbiye, eş. 2 _Ata, zaman. 
·c; :ırak yaıııma sokuldular. Ben ba- ..-eler ini b&.'!:ırmak için bir kukla hü- «Buna binaen bu kim•eler, Çin hü- Kingden bildiriliyor: haber veriliyor. 3 _Yaka. 4 _Akın, alaka. 5 _ fğ-
··ıra bağıra dedim ki: kumet kurduğu, tıç ..ınelik muka,·erne-,kumeti tarafından haini vatan olarak Çin askeri makamatı, japonlarn kar Bu haber ı~sml Roma mehafilinde ne, ay, 6 _Si, yala. 7 _ Topay, 

- Ben bu sei'leri i~itince. bu güz tin japon militaristlerini ümitsizliğe derpiş ve bu itibarla da kanunun en şı bir mukabil taarruza geçmek za- ne teyit ve ne de tekzip edilmiştir. yak. g _ Ak, cer, af. 9 _ sakat, a-
rnş~arının aktığını görünce artık bir düşürdüğünü, bu vazifeyi kabul eden ağır ~zalarına uğratılmı~lardır. manının !rf''dözi takclirde, Çinin yirmi ıı kan. 10 _ Akaret, te. 
ıey bilmem. Bu dilber ki,m ise onu Çin milleti ve Çin hükümeti, Nan - milyon asker çıkarabileceO-ini bildir - lahorda Yukarıdan afağıya: 
kuşadanlan yarar, yıkar, onu kurta- kin hükümeti veya onun &'ibi herban- mektedir. Hal-en Çinde dört milyon 1 - Hayat, tasa. 2 _ Atak so • 
nrım. !U~ydana çıksın, kim bana T opyekiin Harp gi kukla teşekkülleri asla tanımaz. asker v11rdır. 8 milyon asker talim gör- Bir suikasd bb kak. 3 - Rakı, ip, ka. 4 - Ani, a• 
karşı korsa me~·dana çıksın. BütUn bükume~rin hak ve adalete mektedir ki, bir sene sonra orduya il- teşe ÜsÜ car. ı; - İz, gazete. 6 - Yalan. 7 -

Ren söziim:l bitirmemiştim ki per- Başlamak Üzere zahir olacıı~na emin bulunan Çin hU- tihak edeceklerdir. Lahar, 5 (A.A.) - Röyter bildiri- Em, ley. 8 - Aza, ayıık. 9 - En, ka-
tle açıldı. On altı çaiTlarında kuşlar k~ t" . k d - b k ki japonvanın bugün Çinde kırk fır- yor: !afat. 10 - Şayak, n • . . . . . . ..., . u.me ı, Jnponya.nın ur u~'11 u u a ... · . . . . . . 
~ı ı sırın. cıc 'k'-er ı:ıbi vosm& bır kı7 - »•ıt..r•lı J ;,,.,; -J.ilede - hUk" t· . kası, yanı bır mı iyon a>kerı vardır . Bır suıkasd keş edilmiştir. Suikasd 
ııi{lıyarak gözümün önüne çıktı. Gi - 1 k d 1 '1Ille ı ne hukukan ve ne de fılen Bir Çin tebliğin<le, Haruı cenubunda müteşebbisleri Pencab meclisinin iç-
' · il · d x · d" f 1 a'"'a ta ır ar. 1'nnımı a""'·l k "d" B .. 1 b" • 'Yım, e e_rın en upe~ım ıye ır R- Şimdi de abluka tazyikin; artırmnk' Y """"arına ·anı ır. oy e ır 1 Bonşende bir tayyare ker!lrgiihına hü- timaında nazırlar üzerine bomba at. 
' 1P perdenın ardına ırırdımse de oda- esasına geçilmiJtir. Bunda silahın tanıma, beynelmilel muahedeleri ihlal cum eden tayyarelerin otuz japon tay- mağı tasarlamışlardır. Zabıta bıı a

, 
1
• ~?,mbo bu_lıl~".1· Sn~ır~ın k; k11rıı da, siyasetin de, iktısad ve paranın demek olacaktır ki Çin için ele en gay- ya resi imha etti*i b'ldirilmektedir. Ay, damların toplantı yaptıkları yeri bas 

güZ. 11 kız yerın ıçıne &'ırmış veyahnd d 11 • •• d h 1 ri dostane bir hareket telakki edilc«>k ni tebliğde Hofnan şimalinde japon mış bir kişiyi yakalamıştı.r 
1. k 1 a ayrı ayrı ro erı ve mu a a e sa· l • . 

ıe ere arışm~ ·· . . halan bulunacaiı aş>kardır. Bu kuv· tir. :\!ezkur hilkumetler, bunuan mü- umumi ~arargf.hını, rnühimm .. t ve er- _** 
o vak t :ııatıtuııa geldı kı helk· ev t ll"t r ti . d . 1 . . 

h .b. b" b; .·· .. d.. S . . ' vetlerin her biri, di!~manı nereden eve ı mesu ;ye erı e kabul etmışlzak depolarını yakan Çın tayyarelerı- p , ••f • • 
~1 l 1 ır ) ucu ur. onn birden- ola ki 1 • . ı· .. 1 . d"" dük! . d artı mu ett b·~ k 1 _ k . , b " vurmak lazım geldiğ:ni kendi zaviye- ea urc ır. nın sa ımen us erme on erı e IŞI 
dı. e . ı kıcıl sdı~ ırara b:'._J ~zınb _oı;ıızın- sinden miltalea ederek bir taro.ftan Çin nıilleti ve Çin hükümeti, japon kaydedilmektedir. C' 1 ·h[ •d k "k 

n" ) a a a ım ve •• gıı a aıııra de- Ja ı z e tet l atta 
linı Jı:i: deniz yollarını tutacak, diler taraf-

- Gökbayrak aclı için: Söyle tan dolııun valizli diplomatları faa- T bulundu 

~~m~ız kimdir. Yokga kelleni uçuru- ~:~~::ı:~~~;~ A:~:a,c~~:~Pıl~n~: on t e ı e . fe~~:i~'.' C:a]~:I~:~~iyar; ::;~İn~~~ 
BÜYÜLÜ E fÇAK memlel<etlerinin Almanyl'l tar~fından raya gelmiş, parti ve halkevi işlerinı 

Ev sa'ı"bi gırtl~ğından •ııkalama- •ntın alınlln iptidai maddelerin .. , ı:ı- tetkik ve teftiş eylemiştir. 
ına hiç ! • kı?.nayarak tela~<JZ, koı· - da ve diğer E':n ... as,,,~ b:nat mü•t•- B. Galip Bdhtiyar, halkevi çalış-
k•Jsuzca 'r ŞeY'or okudu. Ben bunu ~ic!acaktır.Olakdirdc Almanp, bu Dün Parlamento encümenini Ro- malarından memnun kalmıştır, 
nkı sıkı tu,up salıvermedikçe Kotaç memlP.k-:tlerden her hangi bi,i, me- ıı=---

l'.c Su•or da ortada ufak t~fek el- ae~ Romanya üzerine müsellah bir fflQ Sel!ahafı' hak kında tenvir etti 
kırine ne geçirebilirlerse koltukları - ..... yik yapm:ığa kıolkaroa, bu .ı .. f:ı J Fransız kabinesi 
na, ceplerine tikıştırıyorlardı. o, be- da mi.ôt~filder yeni harp cepheı.-ri 
nill) sö:dediklerimi işitmiyorrnu~ gi'J. i. "" etmek urelE"rioe 1-- 0 1 vura
dav:r.ındı ve canavar gibi yüzüme ba- ~aklndır. Fikrioi.:rce, ln:ı:iltere ve 
~"'lrak OmUZ\l!DU bif ~ıkış Sıktl kj ke<- fransa, (topyPk\ln harn) P.S;:.gmı kn
mikl.ırim bi.l'il>.i.riı.ı.e &'tçti. :&!Pğer ev hul ellni4lerdir. T<"reclcli<I o:-tPdan 
sahibi çol. güçlü imiş. Silkindim dav- kallonr.a ve ;.,ırili.z - Fra11 ı;ı; u ad
.ran.ınağa haz1rlanduıı. Fakat Niyaz derat hlı-liii bu•• i!de en •aiilaro. "n 
gene yüzünü bınmıyarak gür bir aes. ünanlı ve eıı akla uy..-r~D ,~kı:.,j bu-
J.e, luıac&, h.a.~bi:ı mi,ith>f"~ ·~,.fmd~n 

- Ökütillmü~iln o/ilu Canbey!. yalnız. kuanılı:ıoa., dezil, kıoalbJ.,.a-
D~ e bağırdı, Biltün kanım yilre-ği, sı bile mu akkıtktır. 

rne çıktı. bu adam benim adımı nere. Orhan Rahmi GÖKÇE 
redıtn biliyordu. 

Niyaz sözüne gi~etek: TASHiH: 
Dünkü bAfmRb.I~ iad• f rl"!i.fot l 

Budnpeşte,;; (A.A.) - B<1~vekilımiştir ki: 
Kont Teleki dün meclis harici_ı·e en- - Bu görüşmeler esnagında llla
'fimeni ~za!ından miitekkep bir he· ıC3r hükumetiniıı dünya vaziyeti hak
nt huo.uru,ıda beynelm;Jel vazi~·de kındaki ııoktai nazaronın çok doğru 
dair bey1,nuttct bulunmuştur. olduğu görUlnıU~t'ir. 

Bu münasebetle başvekil Roma sc- Kont Telcki beyanatıııın sonunda 
rahati intibalarını hu!Osa ederek Macaristanın maruz kaldığı haksız -
·ııptığı müli\kat'.arın sadece malü- lıkların tamirini istediğini v~ tamirin 

mat toplamak mahiyetinden ibare;; Tuna havzasında ve Avrupada sul
o!•uğunn söylemi .ti.r. hün muhafazasını ve takviye•in; te-

Teleki bu mü~akeratın v~ italya- min eyliyeceğini söylemiş ve; bu Ma
'.>Iııc. r münasehatının saminıiyeti car siyaseti daima ayni kalacaktır, 
diplomns: meh&filiııde çek nazarı demiştir. 

dii.kati celbettiiini söylemiş ve de, 
- Eeset çerisi, Kurt Cebenin bay

rakta:rı ~uıbey.. Senin yanındak' kelimeainin (-ialabet) olarak ve t•WlllR'E'..':"~#Lll!'•Ae•Hı~:!.'11"A"'~"':"4UllM'.lh!IOU'!i ~-R:!!!•Alll!••1!1!••••••111111111111111~11111m•11 
(kuket ırİy-k is\emiyen) cümle· sinemasında 
sindeki son keli.-nenhı. ( iatiyen) şek-

(1) Ruh& Ti:rkçe (diril) denir. 
( 2) Türkçede cTürk» Öz manası 

behadır, yiğit, mortdir. 

linde çıktıiı ve daha ba:ıa tertiı> ha
tala.rı bulwıduiunu ııördUk.. Özür 
diler ve düzeltiriz. 

Bugün matinelerden itibaren 
Bütün 1zmiri sonsuz neşe ve kahkaha tufanına boğacak, senenin en büyük 

komedi şahc>eri. işte <lUnyanın en şöhretli komikleri 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
ayan meclis;nde kabinenin itimacl re
Yi alamıyacağı tahmin olunuyor. Po~ 
Reyno kabinesi istifa eder ·e, Dal;.dı
ye iktidar mevkiine a-elecek ve bir 
harp kabinesi kuracaktır • 

Romanya 
Hükumeti 

-Bat tarafı 1 inci aahifedt'
riy Le bakılmaktadı.r. 

Romen iktısat mahfillerinde te
min edildiğine göre, petrol bir prog
ram şek!inde ileri sürülmemiştir. Bu 
hususta yakında yapılııcak olan mü
zakereler esnasında yalnız mevcucl 
itilaflarııı tatbiki mevzuu bahsolacak 
tır. 

Şimal denizinde 
-Baı tarafı 1 inci aahifede

mirlcri naz an itibara alm nmıştır. 
Vapur ancak ateş açılacağı bildiri!· 
diği zaman durmuştur. Vapur, Şa • 
lopeleri denize indirmemesi için v<ı· 

rilen emri de dinlememi ve inci.iri • 
len üç sandal denizin dalgalı oıına!I 
dolayısiyle derhal devrilmişt'r. Va • 
pur bundan maada imdat işaretleri 
vermiştir. Alman tahtelbahir) k:ızıı· 

zedeleri ve gemide bulunnn m!lrette· 
batın diğer kısmını da kurtardıktan 
sonra vapuru batırmıştır. 

Diamantic bir iıı "İliz limanına 'pf· 
rit taşımakta idl. 

23 Nia n çocuk bayramı ve bunu 
takip eden haftanın çocuk hafta•• 
olarak tesidi, halkımızın en bilyiil< ve 
en ileri yurd dav sı olan çocuk iJıtİ• 
yaçları üzerine ~iklc1tt n:ızıırlarııı• 
çekmek emelini ııütmektedir. 

ÇOCUK ESiRGEME Kt;..,UMV 

GENEL MERKE'.Zl 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehas ısı 

Ha.stalannı ıı.so dan bir• kadat 
i3Ayler aokaemdıl Ahenk matb .. ,ı 
ı1trı!lda kabul eder. # -

1 Tayyare &ineması 
Fred Aster Ginger 

i 1"t>f Pfon 'l646 f 
Rogers 

LOREL- HARDİ Bugün K ü~türpark Sinemasınd 

Gibi iki büyük san'atkarın yarattı~ı e~ine ve emııa!ine ender 

tesadöf edilen bir şaheser 

Büyük Dans 
Aşk _ fhtiraıı _ Sefahat -Sevmek ve Sevilmek ihtiy~cı - Sevilen 1 

erkej-in fedak.iırlıiı 
Aynca EKLER JURNAL No. 8 son dünya hadisatı 

lı11S .. mıı~O~y·•·~" ... 1;;ıı~.t8ıe•r•i•:mlma•3ıımı•ı ... 111118v11o•9•'•1•S•d•eiılıba:ııııitwla•r•.1111111illlllllllliıt:-

Tarafından en son olarak yaratılan ve bugüne kadar görülmemiş 

derecede güld~ı-ücü sahnelerle dolu olan emsal•iz bir 
KOJIEDI HARiKASI 

Zafer Dönüşü 
TÜRKÇE SOZLV 

Ayrıea: Milll §Cfimizin doğu Anadolu seyahatleri ve Semalara hük
meden kartalların filmi. Metro jurnalde: dünyanın en son harp h berleri 

SEANSLAR: her gün: 1,30, 3,30, 5,30, 7,30 9,30 da başlar 
Cumartesi ve pazar 11,30 da ve Hafta arasında her &'Ün 1,30 da 

UCUZ HALK SEANSLARI vardır. 

= 

IZ!ıllRDE iLK DEFA iKi FiLM BiRDEN 

GÜN 'BP .. TARKEN 
VlCTOR FRANCEN tarafından temsil edilmiş ahlaki ve 

bir mevzuu canlandıran büyUk aşk hikayesi 

içtiınal 

ŞANZELIZE 
Fransa inkılap tarihinden başlıyarak bugüne )<adar gilzerz.n . eıl~ııı 

vekayii telhis eden ve bu arada müesııir bir aşkı temsil eden büyük ! 
:Baş rolde: BARON FILS - CHASA GITTRY ,,.,.•" 

................................... 1 u ........................... ' ........................... ,. ......... . 

Ayrıca Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 
Seanslar Gün Batarken 3 - 7 Şanzalize 4,50, - 9 da başlar 
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ita/ya 
Demir parmaklıkları 

Kanunuevvele kadar ~ ......... _____ • 34Tu''rk.çeywe çevı·e'nw: OÇYILDIZ .1 Avrupa Harı tası Milli Şefimiz için bir heykel yapacak 
Yaun: B'obaıı CAZAL • istemiyor 

tıır .. fULı'S) ftııı Fransız :llali.ı·e X:ızınnııı oda>ııırla, Malatya, ;; (A.A.) - ;\!illi Şefi- rar, bütün Ş<'hird~ büyük bir "cvinç Rorr:a, 5 (R:ıılro) - İU.lya hilkıl-
l'a • bü;·uk harp üırırrnzunun CPre-! thlece'<'iı-. Yanj Fran<nnın her han- ,j,· fotoi(rafçının ikinci pl!inı gö"tcr- miz ve Yüce 11"m~ehriıniz lnönünün u)·:ındırmış ,.e halkımızın minnet ve meti, halkın evl<>r:nde \'C bahçelerin· 
~~· ba)ladıi. lı~ akşam, ,k.i nıil :t>h- gibi:· köyünde \"P uzaktan ıwznret aı n<'k !çin yaııtıgı bir fanteıid('n ııalat rntan hizmPllerinılPid yük•~k ve larI- ta7.İm hi~leriııe tercüm&ıı olmuştur. de bulunan demir p:ırm:ıklı1tların kii
kut hat arasındaki bu karş lıklı ,a. tında e:ııı:iyctle \'e h:ırb:n «>:tuna ıo- .::ıı·ak, güya yeni knrulacak Anupaya hi eserlerini ele c:ınl:ııulırac:ık bir he)'- Bu mnksııdla valinin riyasetinde teşek- ııunueyelin :n 'ııci gilniıe kadar sahiµ. 
•ah .en büyük ııürilltülerden daha rlnr oturabi'in'niz. Harpten ;nlll'n ıhı ıit bir har;~,1 \ıulıınduğu söyleıımiş, k:Jiııin i~k .clei'a .o!a~a1k :lla.latra ~e.h- kül ec~en konıit~ derhal faaliyet ba11a· 1 ıeriniı: mnsr. fi_;·lp. sökUI 'p teslim edil· 
h, rış edici bir te,ire mtclil:ti. Ile!ı>"ı: ne y.ıpacaö;ınızın tay;ni •ize clii~M'. Jedıkodu!ar, mırıltılar vesaire b:.ı~la- rınde re.<zıne lı.ı!ı ıç ım:ııla bulun.ııı mı~tıı. mesını emratmı tır. 
ra~~n bel!l olmuştu ki İ vi~reye te- T'~h'liye Xazırının ve '"1 biidH: a;- •ıııs .. (Harita) ckyinct', artık herke<in ~Ialatya umumi mccli,;i ile ş:hir mec- Bu c•orin :;ene içinde ikmali :ifa- Bu müddet znı·fınt!a parmaklıkları-
!ott z, (Bale) ~ehıini i,gal ve (De:- keri ~eflerin h:ıkl;ınızd"ki kararı bu .,;a;<a" "l"""'·"r w in>an idr"k. uıca- lhlcrinde ve biiyi<k bir halk klitle<i latra \"e :l!alatyalı!ar için bürlik bir nı teslim etmiyenler cezalandırılacak-

t~::ı:~:~::~~~ ;}r.::~,~-~~~~ ~ ~: d u ~;. k; ~ ;" ;:; : : ;' ;ı ;~r\. c :~,'.; n ,.;i·"~'. ~ri- r!::(:~:;~ ~~:ı :!::~ ;i~!~;~ ::!:i~:, i~~~~: :2~ ill1;i~';r;;f ı1r{,f l~~:irı~i ı~ii~ ı~;if ~iııi~ı~: ~1 ~11 ~ı::; :ıj;~·;~ ~
1

;1~11 ;: ;~;,;,:;;,~; 1111111111111111111111ı11ı1 tı r. -=*=-
''k n R'aye,i. bu noktıtlar iizer;r.e lıir iıe .vctirecrı";z_ k.. k ı b h .• . ·ı l I n I l f ! 1 aponya 
tra F'ransız fır!rn•nıı eezheJ.ierek, Ve von X<1rhPnflnhl1ard~:ı ik'ıd)·- r::: ~~;.:~lp:: ~:::.ı::.~~i~eı~a: ~~·nl~~~ ngı" ı· z se ;r erı· 
,,~z ordusunun hür!lk kı mı bu 1e hizmetçileri. yı tıık odııl:ır•ıı.< er- •ıaç "':ıtlık ömrü olduvunu ~·ılnmak- li.\ Aldıgw ı kauçukları Al-
·n a ınıhlıyarıık nuzarları ~imal- kilmck mii<aac!P''ni aldılar. Y:ıtak n- tan h'le fıciz k:t!ch'ar. Bir tarafta hari-

ı:ııı,Ç~kınek ve llo landa, Beıc;:ka '"" daları rlnha ene! {)il incp teforrihtı- tanın ehemmi.veli konıı~ulur>:e>ı. diğer ınanyaya saltı 
ı,t lı Fran•11 i$!İlrnmetleri'li s'ikfı- na kadar muarene edilmi• \"e or:!bı·- tor;•flaıı herkes •b"·1kın sıı pnçavra- A. nkara ve Ball\an sefir!eri Pazar- Paris, 5 (Radyo) - Japonya hU· 
•n:,v• eınniy{)tte gosternıekti. Örle dan her ha:ıgi .;r giz1i i<;n )'~pılın n• c1~ırd• b::<'adı. Harita alm· vo teh- kümeti, Hollnndanııı Hindistandaki 
nuru th1ordu ki~ lmanlar, hu~u i bir vapılmıynccjh ve her hangi bir l'•s:- zil r.1C\'Z'lll oıd:ı. (;pr,•n ,l'Vn. iki kis' t . .. .. Londr~. da bulu""• acaklar müstcm'ekelcrinden külliyet!. ~ik. 
"' _zl kudretine malik olan •·eni lop- kanın :l'Ok edilmesi ı'htimalı' oiııp ol- • ı· 1 E' · · d'- · ·· esı gunu - ıı ~ taı·da kaurtık almı~ \'e "ı'odı'\•ostok yo • .. .sı lhl · - 1 " ca\·r-a .Pr ırorc u. _.!rnıın, g::rıne ~oy- ,. :.- l' 

'to,,. arına rağmen ( Ardenne), madığı ewn'ret altına alının•~:. • ılerl;n-:ni işittim: 
ı~ı. •lııt), (Alıace) ve ( .iura) Huw•! komi<er ayrıca binanın P· _ Bnııa Jıak. kızdırma beni. 'Lıratı-

di\n.1 q]a. tındaki Majino hatt:nı şim tmna Ye bal'<~nlarına postabr ikam" 

İ~tnnbul, 5 (Telefon!:ı) - Jnıd· sı] olmu~ bulıınacaklar ve Lord Ha
Jiz sefiri, bugün Londraya hareket lifak< tarafındnn kabul edilerek bir 
etmiştir. · J konferan~ aktedeceklerdir. 

liyle Almnıı~·ay:ı göndermiştir. 

İng;ltere hükumeti, bu h.Adise ü
zerine Hol!and:ı nezdinde protesto
da bulunmuştur. 

·~ il' oı A \'l'Upn haröbsına ~eviririm hn ! .. 
1191 ,)eçılınez te!Akkl ed:~.·orlar v~ etmis \'e <Miistııkil bölük) terı bo- lııgiltereniıı Balkan devletler: 'e-1 Atina ve Bükre< sefirleri ci~ d~ıı 

f'ırleri, Pazartesi günü Londraya Ya- hareket etmişlerdir. 
• • Deli miihencl's'erin planı hile. bıı -

~n- deki meşhur ve mahut plinla •alan bütün meYkileri hu~usi polis- vünkü Avrupa harita•ından daha faz 
ıı,~~det etm;ş bulunuyorlardı: ler ve ~üfetti~lerle doldurmu~'u ,3 bir hoy~i.vet sohihi olmuştur. Maa 

ıı•e l' \a ve Brilksel ü~tünd~n Fran. !çerden hı•.b;r şe~ yapılmas:na ım- 'llafih. hep'miz ne itimf edelim ki 
tet,, 0 &risı vurmak, Amsterd11m, An kan olmııdıgı te,pı_t edılen ratak od,1- harp biti"1NO' y~p,·eni l:>ir harita me,-
t,~I+ stand ve Ka:e üzerinden d~ ları~ın P.ence~elerıyle kapıları da s:- 1ann cıl<ar:ıktır. Bı>nce bu harita, ti\ 

B. Lebrun Ordusu 
'~:ıı:.":re Ve LondraYl yok etmeğe ça- kı bır goz hapsi altında,··dı. 

~li: ı..n'!ıurrıi h~rh !=\onun<lan beri devam e. 

lngiliz 
General Veygandz 

kabul etti Acai,' 
'•r. Uçua PlAnlarını niçin harh;n an -
dana nc(l Ve dördüncü gflnü mey. 
tın d::ırnıuşJar, ilk hamleden itlba
'ir,de ~rudan doğruya bu herlef üze-
Ş~Jlh ar_eketc geçmemişlerdi? 

"kın, hesız ruhi bir sebep \'eya hir 
. &tb' ı Lu, h ıye sırrı, yahud her han 

aıırJık ınanil .. 

l -7-
l:t YA DÖ JIVEL T 

Y2hııd 
"•r· (FRfEDA Z 3 ) 

ld ıste k · 
ı aııııarı · uı:ınay yüzbaşı Sarlat v<' 
a11••i 1101'll.arıf<>tiyle, 25 haz;ran pa. 
·an ( ~! nu saat (21) de i~ı:al olu
'Uıba,1n °nınartre ) deki güzrl bina 
•ı , ın (B' . . 
~ etıııeı, ale) köprUlerını berhs 
~· i~Ie b 02ere emir alıp vola çık -
1 •Jan v traber milli emniy~t daire
'1duruı ~ ltıfifettişleri tarafında~ 
ı-a'v nıuştu. 
~: lış;a• ~aYan Dö jivelt, har hana-; 
ı ~i. Vak &sabasına sevkedilmi' de· 
/'ııti,er ~a ~·ütbaşıyı istihdaf ec!eıı 
• 'n ı·e;;ı e•di!erine yüzbaşı tarafın 
•taı en s·· 

ında . oze Dahiliye Nezare'. 
~·ıli_rllıişt~ rıayet edileceğ'ni resmen 
·~"''~i ıııua Bu komiı;er, gizli fraıı11ı.' 
1, 'e:.; 

11 
Uru, .• meşhur (2) ine; hii 

~tuda:ıı~r~ı (Dupuy. Lecat ) nm 

1 ercıu , ogrıl\·a emrind• bulu-
lııa · '-"Ilı' ,.,. 
~ en • ... ıeınan, komi,er y:ı · 
~Vey; a~uktedir muavin:erınde•ı 
"oııı· l'llı'!tı. 

•t• ı.'er l\ı 
n ~ te•linı· .•ınan, binanın ve şahı· 
ta, bo,, ını Yiizba•ıdan aldıktan 
. ~ ~, ı· b 

, , a~ 1• \ayan jivelt, d:ıha doğ' 
• ~ a. hı.ırıe 8 Ynn von Narrenr. 
'"YI ' &t•ı d ·e teııı· n aki yüksek karn-

ı...,. l\ıı1 ~ 1
1ğ etıni~ti: 

11
1 TJd i:v:ı OJd ıiı;unu sliyJedif;iniz 

t <l'reida t, hakikatte Alm:ın ca 
• hıuraı·~ il' 

1
2 · 3) 30 haz;raıı ak.;n

ıı,, llıerı,/.••ek. mahaclı, tatı; ol 
.,·1 '~ i'" 7.ı u iki moseJe ı·ahthl 
• ı ~· enı · · ~ bqr: 3o h '.r tizer;nde aydınlat-

'nn ı·nıc erk"._rızan glinünd~ Fron -
lıı. etıııe'- anı harbiyesinin verini 
•etı " ve F' . 
1,_ Yaz: . ran•adaki sivil ve 
< ·Yetj 

l ı .... lıu h •na hatlarivle b'ldir. 
~. dün U•u,ların (Freida Z. 

''~cı· 814• ~. •idi~· . ın alınan bir r.ıe•&jln 
~ 'Y ını hab 
'ıı Ve b er veren s1z•in 1z. 

•tiı·• ayan . . 
~ ~81 ;_• bir ta•d\!kon. Narhentlart 
'- "Ollıiıer ·· ışareti yaptı. 

\· ~tlttı• de"aın etti· 
ıd "ı sı · 

• ~t e, be11 " z ne burada, kendi 
·it Ur•cak e trıeınurlarımla bera
,:ecek İli' ve kızınızın avıietini 

den hildi•eleri , .• bi!ha""" son buhr·r Genel kuı·may başkanz du··n Öbür kiracılar bin.'.lvı tah'ive e~- l' ~ h ·ı "'·O ,. . . . ~ · vı ,rıt1nl'n ar. :::n1n n:ımns ve 3lll\ . 
11klerı ıçın apartman kapıcılsrını da ı· · 'hl'! ı · ·ı· f kl b"t·· ""h • b {f b / d . ne pıı ı a eı ~n ır· ı. u 11: ı ti urı U 
<ıkı bır murakabe altında btılurdur- cle\·let'eriıı v:te;l'@IJ,orini top;·~kun hal fflll lm egQJlQ Q U Un 
'nakt:ın ve bu suretle apa,.tm:ınc'an , t ı·a· B · 1 · ti , 1 p 1 t · · · ı ı J ı 

~ 'ile ı ır "" ar•nın vır ai< arın• aris, 6 (Radyo) - ngll ert' ge- ıçın emır a ır nr;a, ne yapacn; l!rını 
dışarıya ve dışardan apaı-tmana· do\'- , · 

1 
· 

1 1 
. . ı 

h t .. 1 .. k k h k t . 
1 

'1kmR.ı ve Y!lt!•ı}: ~ı·ı rl•;· et erı mıde ne! kurmay ba~kanı Sir Edmon ıon iyice he"ıp etmek ve derin ıll\~ün -
:-u er ur u aça are e e nınnı o - 1 . 1 1 1 h . h 1 ki d" v 

kt b k . k 1 t But·· er•n<en çıkar nı·oı<. hoth c.9 a renı; >ay, bugün bir nutuk irad etmiş ve mek lüzumunu isse< ece er'ır. ıe. ma an aş a ı~ a mamış .1. un 
nı;ı-ya<tn vcrl<'rine ){(l:»malıclır. ılemişt:r ki: di ı:ıy evvel !.>öyle bir taarruzu b:ışar-

bu icaplar o kadar incelikle yerine ge 
!-Te, 0 l:i Finl-i~rh·e. hem eski ara - İngiltere, öteden beri bü;·ük bir mak, Almanlar için belki mümkündü, 

tiri!mişti ki sokaktan ve hatta arınrt 
d.fııi ıılmnlı. lır>n <lP t<wrin lıir nar ·ırdu bulundurmak lüzumunu hi•sel- fakat bugün asla. Almanlarııı bugün 

manın içinden, hadiselerin ,.e i~:ı;-.ıli:ı 
erı<1nı lrnyınrll•"ık l<enrlisinP nrntıp: nıediği için, bu harp ba~l:ıngıcında 1 yanacakları her hangi bir hareketin ·ç yiizünü ıınlamağ:ı imkan yoktu.. . • ' 

Rinayı tahliye etmiş olan kirr.cı!ar. - A!. h'l rı •enın kahramanlıgı bizim çok cüz'i bir kuv,·etirniz var-1 neticeleri çok ba~ka olacaktır.> 
·lan her hangj biri avdet edecek ol- nm miil·'Fntıd.r. •lı. Geçen yedi ay zarfında çok mü-

1 
Sir EJnıon lron Say, bundun sonra 

<H, kollal'ını sallaya sallara dairesi- Deme'idir. fi lmnn_ı·avı. Bismark ;,emmel bir makine halin·lc kU\'\'etlı Sovyet ordu•undan bahsetmiş ve bu 
tan eYYelki iliikalık sekline ir•a et- bir ordu teşkil etmeğ'e muvaffak ol- ordunun. Finlandiya harbinde kcndi-

•ıe girer, başlangıçta hiç bir şeyin far ! 
mel; evet. Pru•yayı Lehistaııa ver- Juk. sini gö<terdig"•ini, Sov,,etler tekraı· kınıı varmaz Ye ancak kapana giı'- ' 

likten sonra yakayı ele verirdi. Ru meli. Ceko•lovakya kurup lif o cari< Alman kumandanlarının çoğunu. harbe kalkarlar•a feci akıbetlere mu 
'edbirler, her an geriye velnıeleri lanın bir kı•mını buray.'.I bağlama!• tanırım. Bunlar; bugün bir taarruz ruz ·kalr.caklarıııı söylemiştir 

k \'.eı:nire veı;ı;aire .. 

Pari.•, 5 (R:ıdyo) - Cumhurreisi 
Lebrun, bugiln ~ark orılusu kuman
danı general Veygandı kabul etmi~ 
ve uzun müddet konuşmuştur. 

il 

General Sikorski 

General Veygavdlıt 
konuştu 

Paris, 5 (Radyo) -Polonya ordu. 
su kumandanı general Sikorski, bu. 
gün yakın şark Fransız ordusu l,u. 
mandanı general Veygandla uzun 
müddet konu~muştur. 

'TIÜm ün olan öbür kiracılara k~r~ı 

ılınmış olduğu kadar l.>ilhas~n lı!rkııç Arnavudluk kralı. Habeşistan hii· AbJ k N 1 u·· K 
o-tine kadar beklenen giizel, caz;beli kiimdarı Necasiyi de tarihin mil>.e- u a azır arı _ Ç imyager 
.,~ me hnr T.-Jya nö iivelte k•-.-1,y-d:ı. ~den rıkarmaiı .nn.utmam~hdtr Rn v ld 

bir yavma değil, bir hak ihkakı oıa- a O•U 1<:urnaz ve hilekar dişi tilkinin tuza- A 

'•ı, ötekinden daha büyük bir kurnaz ca~~;tık yeni bir Ve'"ay olmıya- Almanyanın mukabil tedbirlerini Digw er bir takım sinir 
k Ye hilekarlıkla kurulmu§, bekli. 

,·ordu. 

Kapıcı kadmla koca•ının hor !!iln
'<ü sokak işlerin! !!Örmek lizere nışa-
0ıya cıkma•ına izin Yerilmişti. Fakat 
'rn çıkış hareketleri. her gün ve her 
-iefa kıpf~t deiii,tiı·en iki ajan refa. 
'<atind-e olıtraktı. Gayet süratli bir 
'ahkik:ıt tamam'yle hel!i etnıi~ti ki 
·n~u~ıRr yatağı aprtnınnın bu'undn
;u ~okak, kat'i.'·y~n bnşka bit· ~iiphe 
'i bina ve me,·k:e .ahip deği'cli. '.11a -
'ıallei!P oturanların hensi, teker te. 
lcer on derece e·nniyetli. işindı>, gii

·ünde. esa•Pn ~11ii•1 5eferber edilmiş 
ı<'ran•ız vatandaşlarındıın iharrtti. 

Mahalle h:ı!kının t~m:ımiyle e'rin 
o1ma~1na rrığ·mf'n. h3di~ve r:ıbnnrı 
1'ı:\1n1al:ın da tem'n ı:>di!nıiş ve her~l"y, 
iışarıy~ h'çbir r-ıia '1Zmıyacak şekil
de idare olunmuştu. 

(Arkası var) 

--~=:il=---

Yanke Klip er 
R~kar tesis etti 

caktır) diye bağıran Hit!er~: t • " b k k • • ı t l ilaçları gibi nıideyi boz-
- Hakkınız var Führer, '"'hü bıı eSlfSJZ lfa "ffia lÇlil {QilUŞ U af 

clefa Versayda değil, Poincıır"enin Londra 5( Radyo) - Fransa ablu-'ni söyledikten sonra demiştir ki: mıyan çok iyi ve tesirli 
dediği, •üng~~erin gölgesinde Berlin- ri.a nazırı Mone, bugün İngiliz abluka - Almanlar, halkı aç bırakmak için ararsız bir sir.ir ila-
de ak.tedecegız. . nazırı Kroş tarafından verilen ziya- alılukayı te~dôd edeceğimizi söyliye • ıdır. 

C'eva~ını .. verm:lı.. felte bulunmuştur. irek aleyhimize propaganda yapıyor - . . . . . , . 
Kendı ~ıışe_ı: .agla~az, derle~. Ben İki nazır, ziyafetten sonra, uzun !ar. Bizim hedefimiz, Almanyaııın İP- .. lzrmr asl1ye il;ıncı hu/mlc lufkımlı.. 

buna ka~~ d_egılım. Yü_ksekce l>ır yer- müddet konuşmuşlardır. 1 tidai maddeler temin etmesine mey . gınden: . . . 
den ~aş .~•tt~ .cıı1.ş~n agl~mıy?rsa, b_u. Konuşmalar yarın da devam edecek dan vermemek ve Hitlere harbi uzata- Tepecık ıııhı~arlar yaprak depos~n· 
ken~ı duştuıru ıç_'n .. değ.", aglamagn ve Mone akşam üzeri tayyare ile Pari- cak kuv\"Ct bırakmamaktır. ela vece bekçı•ı Hamza ~ızı Sabrıye 
vakıt kalmadan obur dunyavı boyla- "~ do··nec kt' n·· I ledb' I . . tarafından kocası Tepecık yokuş &o· 

.., • • • .. -"""O e ır. . uşman arımızın, ır erımıze ... 
ıiıın ıçındır. Canınızın sıkıldıgı tak- Frans alı! k 1 d b' k b d 1 11 'dd' d k d kak 2 numaralı el'de oturan Sadık og· . . . . a u a nazırı ra< yo a ır arşı oş urcu c arını 1 la e ece e 
rlırcle. doetlıırla bırleşıp yenı Avrıııı:ı , 0 .. ,.lev v~rmı·ş v abl k 'dd ti .,1. 0 1 d k b'J t db'. d" .. lıı Enıin Kamer aleyhine açılan bo • 
h · ı · · ·ı 1. b' ' , ç e u anın şı e en- g, ız. nar a mu a ı e ıı uşu • 
arıta arı ~ızer<enız. eg ence ı u· d' .1 . • . .1 k . . . 1 İ b' . b .. kil k şanına davasının icra kılınan muha -. . . . ırı mesı ıçın verı en arar tizerıne nilyor ar. ste ızım ugun mfiza e-

va kıt geçırmış olursunll'.ll, tavs:ye e- meslektıısiyle kom ş ak .1 L el 1 . . A'ı b k b'l t d kemesi sonunda K. medeninin 13~. ve 
derim. , ı m t zere on ra- re erımız, manyamn u mu a ı e 

88 14
., 

150 
. . dd 

1 
• 1 il ·a g 11"' · h k 1 , . . . . . b k k . . 1 1 ve ~ ve ıncı ma e erı ı • \:' e < ıgını ve u onuşma arın, kah bırlerını te::;ırsız ıra ·ma ıçın o u -

Londrada, kah Parist.e cereyan ettiği- yor.• klimlerine tevfikan Sabriye ile Emin 
Kamerin yekdiğerinden boşanmaları-ÇİM DiK 

11- -·---

Mütief kler 
Arasında iş ve alış-veriş 

birliği 

M'ÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Londra, 5 (Radyo) İngiliz Her türlü cild, eü:ı:el, Milıun olarak ve saıı'at icaplarına 
müstemlekeleri ile lnır:Jterede yeti · göre yapılır. 

na ve kabahatli olan Emin Kamerln 
hüküm tarihinden itibaren yeniden 1 
sene müddetle evlenememesine ve ma-

şen l.ıüıün m:;hsuller ve mamul mad- Bankalara mahsuı şiritli ve vidalı defter ;e dosyalan 
Pıır:•. 5 (Radyo) - Aıncr'kP. ile dder Fran~ız milstemlcke!eri ile Fran an..:.cak mücellit ALİ RIZA müesseseainde yapılmaktadır 

sarifi muhakeme olan 746 kuruşun da
hi mfiddeaale,-he yükleLilmesine 5/2/ 
940 tarihinde davacının vicahında ve 
nıOddeaııleyhin gıyabında karar veril
diği ve usulen tanzim kılınan hüküm 
gıyap ihbarnamesinin Emin Kamerin 
ikametgahının nıeçhuli,-etine mebni 
mahkeme koridoruna talik kıhndırrı 

tebliğ makamına kaim olmak Qzere f· Poıiekiz ara;ıııda porta yapan Y:ın- saya ithal edilecektir. Sipari4 Ü:!erine lüks albümler yapılır. 
ke KJ-;;er adınJaki ~merikan tayyıı- Ayni usul Fransa ve miistemlekele- Mü<'ssesenin şiarı sağ],,mlık, güzellik ve sürattır. 
··e•i. 43 sııa t 36 dakik 11 da Liz bo na r i mahsu ı ve m anı ula tının i ngi! tere ve •••••ııııiiiiıiıiıiıiıiıiiıiiliiıııl.iiıiıiimiiiiiiiıiiıııiııiiiıııiiimiilııııiıilıiııiiıiıiiiliıiıiııım•m•ı I ı ----------------
vasıl olmak suretiy!e bir aürııt reko- milstemlekelerine ithali için de cari- B R ı" s T o L 
ru tesis eylemiştir. dir. 

Uln olunur. 

Zayi 
~. ınd iz. a d 
~ "ıurı a nöbetle a. Yo veriş ve 111ı, ı------------------------------
1
1 ltı &tınıı11 e . '' ı6recek o 'an 

, ~: c erk~ 2 i trırınde~iniz EğPr Al 
Be yoğlunda 

İzmir Esnaf ve Ahall bankuı l!ia
lihli ıubesl hisse defterinin 838~ sıra 
numarasında kayıtlı 100 liralık mu • 
vakkat hisı1e senedimi zayi ett;m. Ye. 
nlsinl alacı(ğımdan c~kisinin hükmi 
yoktur. 

'i' e~, Çakır · 
~,ııı_n n \'erecek ':Sa her zamanki 
~ ~fi:erkezini eı~iz. Eğer ben. 
'~ ltı den •nı· Çagırınak husmun-
1"- ''k . ır alı 
"'~k ezine h "'<anı, eğer Al-

~, taııı1~2unıu ~r hangi bir me>aj 
v anki a11 ı oluroa gene 
e Ilı vasıt 1 ' 

''1ıııe e•aj1 b.i!da •rınızla çajfır-
~ s•rıfeeçeceıcs· .il'tnek hu.a.ırnda 

·, ı. ~ atı, ~lllı:ız. Kurmay ) iJz. 
) '~.t~ ç•lış•ca~iınız niıbette be-

'-ı Yet ikt· nıza eminim. E. 
ı- Un t 1za ettı . ~-3Qnd evıcifi · .ı-trse, (Fre'd:ı 
'llnı~ a \•za bve ılk. i•tintakları 
lt · ll;,t ana 
~ aı1 S • Un lı Yardım ede-
'ltıti •tlatııı haunıardıın aonra, 

lıt~ ley d kkınızda taah. 
~hal 7•rlne ıeti· 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirk'!tinin hal 'lapınar kum:ış fabrikas 

Tarafından ıınevaim dolayiaiyl• yeni çıkardıfı kumaılu 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracafmız elbiıeler için bu mamulf.tı tercih edha 

•:S A T 1 Ş Y E R L E R ı:a 
B'rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
/ 

OSMA Nl YE 
Sİ R KEC/'de 

Bu !ıeı iki otelin müıteciri Türkiyeuin en caki otelcial 

• B. Omer Lütfi Bengü 
dir. 

44: Senelik tecrübeli idueaiyle hütüıı miifteriletıne kendiıiııl 
ıevdirıniıtir." 

Otelkrinde miMfir kalanlar evl.,rindeki rahah bulurlu •• lstanbulda 
bütün Ege ve l:ı:ınirliler bu otellerde buluturlar •• 

Huıuıiyetleri çok olan bu oıcl!a'İn fi7aıian da rekabet kabul etmi
tec:ek derec:eci. ıKwıdlll'. 

Salihlide Raı"•erili Alicik oflu 
Battal Üretmen D :ll 

................................ ~~ 
Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birmci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beyleraokalı: No. 82 
Telefon Na. 1286 

Hıstıılanoı aabahtaıı. itibaren 
fe gece Yakt! kabul "• mııayeıı• 
eder. 
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ı1hisar ar um 
0

rlüğünden 
Cinsi Mık Muhammen B. ~o 7,5 temi.. 

Lira Kr. 
Eksiltme şekli 

Lr. Kr. saati 

Sut kostik 14000 k.g 
J{olsine sod- 15000 k.ie 
yum J~arbonnt 

14000.-
22500.-

1050. 
1687. 60 

kapalı zarf 14 
kapalı zarf 15 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem 
ecza lcrıpah zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muv:lkkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltml! 18-4-940 ~r~embe günil hizalarında gösterilen saatler
de Kabataşta levazım ve milbayaat şubesindeki alını komisyo -
nunda yapılacaktır. 

4 - Sud kostik şartnamesi parasız ve karbonat şartnamesi levazım 
şubesi veznesinde ve Ankara, izmir başmüdürlilğünden 112.5 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme günü ihale 
saatinden bir ~aat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

3 6 10 14 1119-2519 

Deniz levazım satın alma komis
yonundan: 

1 - Talımi nedilen bedeli 18879 lira olan 279 parça muhtelif ebatta 
simcns marten çelik saçtan 11 nisan 940 tarihine ra3hyan per
şembe günü saat on beşte Kasımpaşada bulunnn deniz levazım 
satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltme-:i yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1415,93 lira olup şartnamesi her gün iş saatı dahi
linde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

8 - İsteklileri 2490 sayılı kanunun istediği \'esaikle birlikte adı ge-
çen komisyona müracaatları. G 8 1174/ 2612 

Germencik belediyesinden: 
Kasabamız elektirik tesi!atının motör, dinamo, tel vesair teferruatı

nın keşif name ve fenni şartnameleri mucibince 45 gUn müddetle pazarlığa 
konmuştur. 

ı - Keşif bedeli 20,701 buçuk lira olup muvakkat teminat 1652 lira. 
61 kuruştur. 

2 - Keşif ve fenni şartnameleri 6 lira mukabilinde Germencik bele-
füyesinden alınır ve verilecek adreslere gönderilir. 

3 - Pazarlığa bırakılan elektirik tesisatı malzemelerinden bir kısmı
na talip olanların teklifleri de ayrıca tetkik olunur. 

4 - lhale 24 nisan 940 çarşamba güııO saat 16 da Germencik beledi-
yesinde yapıhıcaktır. 15 22 29 6 878 

inhisar ar Umum Müdürlüğünden 
A. - Tı.:v.lnlardak' sçılc memuriyetler için 1stanbu1da umum mü -

dtirHik merk<'ziııde. Ankara ve İzmir bnşıniidürlnklerindc bir 
mO;;ctıaka ir.ıtihnnı yapılncaktır. 

B. - lmtilıan tarihi :,ync:ı gazetelerle füın -edilecektir. 
c. - lmtıh.ına girtı('k :stiye:nlcrin nşn,•ıduki vnsu ve şartları hııiz 

o mıh !Azım dır_ 
l. - Snn'r,t veya usta m• ktebinden mezun olmak, 
2. - As1rn?·liğ-ini bitirmiş o mak veya müeccel bulunmak, 
3. - 21 )'a~mclan a~nfrı SO yaşından yukarı olmamak, 
4. - ~ıhhı.tli bu!uıur.nk ve bedeni arızası bulunmamak, 

. . 

5. - 1yı uhrnk s~hilıi olmak. 
D. ·- 1m1ıhrma ta!ıp Cilanlar bir dilekçe ve evl'akı mü.;ıbite ve Uç 

fotogrnfla birl;kte 1stanbulda umum müdiirliik memurin ~ıı 
Lesine ve Ankara VE- t zmirde bulunanlnr ora bnş müdürlük
lerine r.-ıiirncantla kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

E. - 1m4 iht!n mevzuu ı:uıı!ardır: ' 
ı. - Hesap \'e hendese. 
2. - Resim, 
3. - Umumi malftmat (Cografya) 
NOT: 

l. - lmtihaıı nef <'e-in<1e nyni derecede mm·affak olanlar nrn. ıuda 
)•abancı Ji.:ınna ,·akıf olanlar tercih edilir. 

2. - lmithanda kazan:mhırın muvaffakiyet ve tah.;il vazi.vctlerint' 
göre barenıdeki dereceler Oz~rinden ücretler; teslıit edi'erek 
tayinleri tesbit edilecek muvaffakiyet dereceleri sıraslylr. ya. 
ınhr. 

3. - Tayiu <'clild~f! -:11nhaJ ve vazif~i 15 gQn zarfında knhu! l't
miyenlc.>rin blitün hakları iptal edil;r. 

4. - Ecn(!bi lisamırn v11k1f bulunanlar hnııgi Ih.anı lıildikle•·in: di
:ckçelrl"iııe nı.zmaiıdırlar. 

6. - Müracaatlar\ 15--4-940 gilnil akşamınıı kadar kabııl ndilu -
cek~~ 4 6 1133 

M.M.V.De 
i omisvonun 

• 
ız 

an: 
evazım satın alma 

l - Tahmin edilen bedeli 30 lıin lira olan 20 bin metre erat yazlık 
elbiselik kumaşın 10 nisan 940 tarihine rashyan ~arştUr.ba günü 
saat 16 da pazarlık eksiltmesi yapılncal tır. 

2 - İlk teminatı 2250 lira olup ~artıının~si her giin l!JO kuru' bedel 
mukabilinde kom!syondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
gil.n ve sa.atta Kasımpaşada bulunan komisyona miirac~ntları 

1 6 1181/ 2564 
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PAMUK Mlr.; 
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UCJ\T 
Turk Anonim Sir ';eti 

Şirketin Merkez vo Fabrikası: lzmircle Halkapınardaır • 
~ Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpek baş, Oejirmen. Geyik 
~-~ve Leylak markalarım havi her nevi Kcl>ot Bezi imal eylemekte 

ES olup maUan Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

~ Telefon No. 2211 ve 3067 
~ Te graf adresi: Bavra1< ~zmir 
-----

~lzmir Levaz m Amirliği ilanları~ Americnn Ekaport Lines Inc. - ACENTASI - -·---·--~----n•m•uııaa.-unuıu ... ı ' ...,.Ha&&1"•-·=-"....: Nevyork ADRlATİCA S. A . .1 • 40 

!::mir levazım amirliği satm alııuı.. komisyonundan: 
1 - 20 bin kilo siyah yağlı veya sarı sabunlu kösele ile 5300 kilo 

siyah veya sarı vaketa alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 9 nisan 940 salı gilnU saat on dörtte Top

hanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ya .. 
pılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli saattn komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği sa.tın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahlrem mevki inşaat Ko. ihtiyacı ıçın aşağıda 

cins miktar nevi muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 
yazılı saplar açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22 nisan 940 pazartesi günü saat on birde Çanakkale 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin gösterilen muvakkat teminatları ve yeni sene ticaret 
vesikaları ile birlikte komisyona müracaatları 

4 - Saplara ait şartname istanbul levazım amirliği İzmir levazım 
amirliği ve Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyon
larında görüliir. 

Cinsi aded Fiyatı 

kuruş 

Muvakkat T. 
Lr. Kr. 

ts mod. kürele sapı 
Is. l\fod. kazma sapı 
adi kazma sapı 

2000 
2000 
8000 
8000 

9-
-:J 

25 
15 
15 

Tutarları 

Lr. Kr. 
600 00 
500 00 

1200 00 
1200 00 

(1207) 
::ıdi kilrek sar,ı 

6-10-15-20 

ı LAN 
Askeri Liselere talebe alınıyor 

lzmfr levazım umirlijji satm ul1ııa komisyonwıdan : 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her i.iç sınıfına da Ö· 

nUmUzdeki haziran içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı için 
talelıe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin bz Türk 1rkından olması, kendisinin ve aile
sinin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında. da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını bUyilltmüş ve küçültmüş 
olanlar kendi okullarının sınıf geçme sınnvında ipka veya bil
Hlnlemeğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlcre uygun olmıya11lar asker iokullara almmaz1ar. 

4 - İsteklilerin şimdi okmn~kta oldukları mekteplerdeki tahsillerine 
devam etmekle beraber 10 ııisrından itibaren bulunı.lukları yer
lerdeki askerlik şulıeleriııden diğer kııydükalıul ~ rtlariyle müra
caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamnmlamış olmaları lazımdır. • 5 - lsteklilerin smıf geçme v~siknları hnzirnnda bulundukları oku-
lardan askeri liselerce celbedilccek ve biitünlemeğe kalmadan sı
nıf geçenler seçme sınnvrna çağırılncakiır. 

Askeri ·se 11. ve Ill. sınıflara giı·m<'ğe muvaffak olaıılarm ~40 yılı 

G 

kampları ileride n keri okullard-ı ~ apıı •• caktır. 
A keri orla ol:ullurlıı rnu ~ild, • nnt ve karn gedikli crbnş hnzır
fam:ı orta okul r.ırmrn k ıvd l "Jul f'artları ve znrr.anfarı ayrıca 
ilnn edil cehtir. :'l Mart 3 4 6 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 1 risan ve 3 7 9 10 mayıs 1127 

T. C. z· a bankası 
l{li T~uı~u.5 TRIIJI 1Sô8 

Sermayesi l 00,0:),000 Türk lirnsı Şube ve Ajan adedi 262 
Zuai 1·e Ticari Her Nevi Banl:a Mııamclelcri 

N E V - Y O R K İÇİN LANGANO vapuru 7-8 -4-9 • 
tarihinde beklenmekte olup cen~~ 

Eksilon:ı vapuru 19 Nis!ındn bek- ve Riviern limanl-rına hareket e '" 
!eniyor. cektir. 

E. ?>IORANDİ vapuru 9-4-9·10 • 
'.ATİD NAVİGATİON C0:\1PANY tarihinde l.ıeklenmekte olup cen~1 

HAlF A ve Riviera limanlarına hareket e e6 

Beyrut Hayfa Telaviv Port-Said cektir. . . d• 
ve lakenderiye için: zara motöril 10-4-940 tarıh 1\1 

gelerek ertesi günü saat 1 '1 de ~! .... 
Antar vapuru 

0

15 Xisanda bekleni- B d" z F' T · t .;e yF ren ısi ara • ıume rıyes e Ut• 
yor. nedik limanlarına hareket ede~e~ de 

Vapurlann ~im ve tarihleri itak· 
kında hiç bir taahhftd almmas. 

TELEFONa 2007 - 2ooa 

Olivier ce şiirekds L 
LiMİTED 

VAPUR ACENTASI 
Attürk caddesi Reea binası 
Tel. 2443 

Diana vapuru ı 1-4-940 tarıh111 
• 

beklenmekte olup Trieste liınanJJl 
hareket edecektir. . . cJe 

Brindisi motörü 17-4-940 tarıh~rll 
gelerek ertesi günü saat 17 de ~oitgte 
Pire Brindisi Zara Fiume TrıYedt· 
ve Venedik l imanlarına hareket e 
cektir. ı+ 

Citta di Bari motörü 23-4-940 tJ 11, 
hinde gelet1Ck İstanbul Pire, JllapO 
Cenovaya hareket edecektir. ,,_ 

Not - RQtfln bu vapurlar 'ttf11'I 
te nya Cenovada oimalt ve ce:;,; 
Amerika Jimanlanna hareket ~ 

•-------------- Italia anonim aeyrisefaiıı tirk •" Taze, temiz, ucuz ve Amerika ve Hindisiana b&tt_....ı 

Londra ve Liverpol hatları için 
Piyaanın ihtiyacına göre vapur
larımız sefer yapacaklardır. 

eden LLOYD TRİYF....ST1NO anOIP ... 

il 
A goyrisef aiıı. tir keti vapurlarıll• _,.. 

aç ~~E~~~;;DAISE ROYALE ı<tJJI• 
Her türlü tuvalet PANYAsı ·bi11· 

Achılles vapuru 20-4-940 tarı gol• 
çeşitleri de beklenmekte olup Anvers " 8 ~· 

Hamdi Nüzhet ;:;d• Hmanlarına hareket ed:~: 
SERVİCE MARİTİME RO?d~~ J' 

Ç 'hl~~ an çar Suceava vapuru 7-8 -4-940 tarı ııo 
gelerek Malta Marsilya ve Ceno1• 

Sıhhat eczanesi manlanna hareket edecektir. 
NOT: 1,1 
Ahvali hazıra dc.~P.yııdyle nıf dS' 

ve hareket tarihlerinin kat't otıtı•; 
tını ye bunların hiç bir ihbara ıttı fi 

Başdurak BQyük Salepçioilu ha· 
nı karşısında. 

Diş tabibi olmaksızın değişebilir oldu~0'ııso) 

Cevat Dag
.., Jı mesuliyet terettüp etmiyeceğinl_ -...~ 

terem yükleyicilerin kayıd v• iP'' 

Haatalarını her ırün sabahtan etmeleri rica olunur. ~~ 
akı ama kadar fkmcibeyler aoka· 1 Daha fazla tafsil it için cuı:ııaD 

1et cııddesinde FRATELIJ EP~ tİ' 
fında 65 numaralı muayenehane· vapur acentesine rr.ilracaat edılı11 
•inde kabili eder. Telefon: 3~ , ,.. 'I'EL.E:FON: 2004 • 2~ 

Devlet limanları işletme U. l\II. izmir şu· 
besi ınüdürlü "'·ünden· 

1 - l 1>40 yılı haziı·;m ayının biri~ci güniinden 1941 yılı mayıs ayını' 
son gününe kadar 30 riisüm tonilatosundan fazla motörlerin yı:t• 
leme boşaltma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu!Jl1Ut 
tur. 

2 - İş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
(5,000) bEŞ bin lira, muvakkat teminat (375) üç yüz yetmiş bef 
lİl'ndır. 

3 - Şartnameler <levlct limanlnrı işletme U. 1\1. İzmir şubesiııdeıı 
bili bedel alınır. 

4 - Eksi!t:ıır. .19 nisa~ cuma günü sa:ıt 11 de devlet limanları işle:f 
mesı ızmır şubesınde yapılacal:tır. Tı>klif mektuplarını havi ıı> 
laı kapalı olarak mezkur giln saat 10 da verilmis bulunacaktır• 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve temin:ıtiyle birlikte ekSiltrıı• 
saatinde h:ızır bulunmaları !azın dır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin eksiltme günü saat 10 da geltııif 
ve ~arfla~ın kanun~ şekilde kapatılmış olması Iazımdır. postııd; 
vnkı olabılecek g.ecıkmelerden dolayı idare mesuliyet kabul e 
mez. 31 3 6 9 1110 

',JI 

Çamalh tuzlası müdürlüg" ünden: 
çl• 

1 - Tuzlamızda m..,\ cud sofra tuzu fabrikasının dahili kısmmın 
mento hnrc:lı ~ıvaııması pazarlığa konmuştur. if 

2 - Beher metre murabbaınm muhammen bedeli 114 kuruştaıı }(eŞ 
tuL•ırı 750 lira 12 kul'uştur. 

3 - )iuvakkat temin~ tı 56 rra 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi h'-r gün müdürlüğümüzde ve izmir baş miidütli.lğO; 

nıüzcle görülebilir. . te 
5 - İstek~ilerin bu gibi işle.ri yapbklarına dair veı:ıikaları ile bit1~1r 

15 msan !>40 pazartesı gtinil saat 14 te komisyonumuzda 11 
, ______ bulu!1.!!!!arı . 30 3 6 13 1~ 

Sal:h · belediye riyasetinden: d; 

Salihli kasabasının 1 haziran 940 ila 31 mayıs 1941 tarihine kadnr ~ ıııJ 
de ve sokaklarının temizlik işçiliği 21 mart 940 tarihinden itibaren yır tft; 
gün. müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale günü 11/4/940 per~,rı 
bedır. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere Salihli belediyesine mür:ıCS' 
ilan olunur. 2 4 6 8 

Sıhhat vekiletinin resmi ruhsatını hai:a 

KASE 


