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Almanlar Umumi Taarruza Hazırlanıyo 
Umumi Taarruz mu? Fransız kabinesi 

• Pol Re'IJnonun itimat 

. Alman erkanıharbiyesi bir plan hazırlıyormuş 

Havadan ve karadan Ma. 
jinoya hücum e ecekler 

regi alması mahtemeltlir 
Paris, 6 (Radyo) - jorj Boııeııiıı. 

Reyııo kabiııeaiıri devirmek husuawı· 
dalci pTq>3pNHl teııiı:ııiz kalmıp:ır. 

Pol Reyııo, gerek ~ ve prebe 
pariimeotııda ekseriyet t.emin etmeje 
mııvaffak olııcaiı talımin ediliyor. 

Trentigef 
Paris sefiri olnuyacak 

Kısa hizmete tabi 
olanlar 

· Seylio f elik eti 
2800 dekar arazi su altındadır. Ye

şilırmak suları çekiliyor 

küme maçları 
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gelecekti? BöJ.ıle 
o 

mı 

BAHRi SAVCI 
k 

• . • 
• Bahar geldi. Hcrşeye a·cj,men bahar ge!di!. Btanu n:ılaınn 1c:ın ~ı· 

t1'lere, r,uk yü?iine, barometreye ve takvime bıkmrğa lüzum yok .. 
azı nğaclar henüz çiçek ~-:-mıya.bilir, ıök yü21ünUn ~urntı kapalı ve 
eti kalabilir, baYomclre daha 10 del'e'.:eyi ıı~mamış ole.bilir. Ve tak· 
m aünleri, haftıılcır; hatta nylnrı bir1'iri arkMından dc~·ircbilir. Fa· 
at bütün bunlnı·a rafi;men bc.har hiç elmi}•ebilir veya evvelden gele· 

ilirdi. 
Hayır! Bunlar oJ uyGl'; d=-hıı do"rruııu hep~İ knrmnluırı~ k o!uyor. 

I' 'e Ş.U haktklll 11. Vt.:Uddur ki; bahar celmiştİr ... Çocuk knhkahnl.olrında 
i hav da esen ıhklık halinde! .. 

Baharın en güzt-1 ölçüsü, çocuk yüzleri \'C hararetin düçükH.iiüne 
-.gmen 'kemiklerimizin içine dogru sızan kokulu bir ılıldıktır. 

, Bu yüzleı de hiç bır ı·iyaziyenin ölçemiyeceği bir geni~lik ve ~ava
• a, bütün ''Ü<:ud derdlerimizc rl\ğmen yaş:ım:ll· iktidarı taşım b1r at

"l 1osfor vnr: Demek ki lıahar geldi. Fakat böyle mi gelecekti •ı 
" Buralardan çok uzaklarda sisli ve henüz soğuk m~mleketler var. 
• >rahırda insanlar, bu 'baharı hh· kıyamet olarak bekliyorlar. Hudud-

' 1 d ğ'l • 'hl ~ k B arda., $Üriilınüş, yeşermiş ~ü1cç yüzlü bir topra ' e ı., ıstı cam ô\Z· 

b ıa ve kürekleri ile alt üat (•dilmi~ betbaht toprnk yığınları V(.l uzanış· 

5 
arı var. Eller s:apanlarda deği~, silah kabzelerinde naıırlnşıyor. . • 

Apoletlerin ve nil5anların içine gömülmüt bazı insanlnı-ın t k hır ı,a 
~ eli bir telefon muhaveresi göğün, yer yüzünün ve yeı'tlltının bütün 
' ' • d .ıyametlerh1i birden aynklandmıbilir. Ve bahar, hay t yerıne, nva-
• arın silahla halledildiği bir öliim mevsimi haline dönebilir. Evet bahar 

p •eldi fakııt bı>yle mi gelecc~ti '! •. • . .. . 
Buralardan, k''ometrelerın mt-. .u.fesı ıle u:ıak, fakat gonlil ve kafa-

un kudeo idrak1eri ile bura ile bir olıı.n yerler var. Oralardan; bem· 
• • T k. ~ 
1 >eyaz bir kıı . ltara l:ir <:ilümle kirleten bir af et geçtı. opra ı~snn o~-

una oyun ovnadı •ıe Erzincan eski, acı bir mıısal oldu. Koca bl!" şehrın 
: •ıki toprak ·fakat mcsu<l yollarında bugün jandnrmıılar ve enkaz kal-

:lıran amele!er dolaşıyor. 
k Sr:ı.incanh mq~nlekctini, )akınlarını kaybetti ve biz binlerce Erzin· 
·anlıyı kaybettik. Bu bakımdan acı 9ir kt§ geçirdik, arkasından bnhar 
ııeldi, (akat o böyle giinlerin Iıatıruı üzerine rni. ~elecekti? 

Su ltile oyun oynadı. An~dolunun en çok sevdıgı, en çok kucak a'-tı· 
w

1 
su bile!. Kışın Bursa ovnı:ını sardı, bahar da Amasyayı yıkıyor. Biz :u u böyle mi bek'erdik? ~z ona nu ıibi aziz ol» gÖzÜ ile nasıl bir say

. ı Yçcvre
5
inden baktığımızı gfiı.terirdik. Dedelerimiz huşuun en derinini 

1 !ağmur du'llarınc!a duyardı. Halbuki o bize baharı bile haram etti. . 
Bahai:" geldi .. Fakat bh ülkenin v~ bu düny~n_ın adamı ~la~a.k çektı: 

ğimi:z: hangi acıl19ı·dan t.anra, han(Ct acıların ıçınde ve kımbılır hanıı 
acılara zebe olarak! .• 

Milli küme maçları 
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~ Kızılbah;ede iınar 
faaliyeti 

e 

e ·ııı n m aya- Çok çirkin bir 
hadise daha ! 

Kız1lbnhçe, (Husu .. ı) - lJrlan1n 
J{ızılbahçe ıınhiye;)inde kuvvetli bir 
çalışma göze çarpmaktadır. Nahiye
de yapılan büyiik fidanlık. mezl>a
ha ve köy yollariyle batakhkları lm
rutma işi en ünde gelmektedir. Bu 
fnaliyeti daha yakındım görmek için • tetk.kler - LTrla kaymak:.ı.ını Ali Rıza Acarla 

Bir şalızs hakkın- jandal'mn komutanı Fuad Yarar n:ı-ası 
• 

ıçıo 
lzınir su . irketinin hükumctce s:i

tın nlıı'ıacaiı ve sirket murahhe.:ıının 
Ankarayu <la\ et edildiğini ya:t.mı~

tık. Nafia \'ekitleti su işleri miıtehas
sıı larıııdan mühendis Viyanalı M. 
\Tnlfer ile Stl işi 'l'i UlUhCııd!sJerındCf! 
B. Czel Anknradan şehrimize geı· 

mişlerd1r. 

Nafia Yekliletiniıı direktifi daire
sinde miitehassıslar, izmir ;:,,ı ıirkel~
nin muhtelif tesisat, şebeke ve kana. 

lizasyonunu tetkike başlamışlnrdır. 
Bu tetkikat sirketin satın alınması 
me.:ıelc~;yJe 'ai~kadıırdır. Son tetkik· 
!er, su şirketi ieshmtınm hakıki kıy
metini me) dana koymuş olecaktır. 
lVItitehsıs.sı Jar, yapacakları tetkikata 
ait bir rapor hazırlıyarak ııafia ve· 
kiilctint! vereeel ]erdir. 

O vakte.kadar şirket murahhası da 
Ankaraya gitmiş olacak ve satm al
ma müzakerelerine başlanacaktır. 

• • f hiyeye gelmişler, ~ apılan işler il•., 
da zddza VQT • rincle incelemeler yap~ış~a:dır. N~· 

biye müdürünün fliahy~tını takdır 
etmişlerdiı·. 

ı4 .. 15 yaşında ıs kıza ıı.=--
tecavüz etmiş! Hem suçlu, hem güçlü 

Şehrimizde :ıllik:ıdı:ı.r :makamlar Çeşme kaza. mm ln&uü mnhnlle • 

Mektep m temedil Casuslar 

tarafından mühim bir mesde hak- sinde Temel oğlu Ali Karanın W!rlll· 
kındn tahkikat yapılmaktadır. Bu sında bir badem ağacının komşusu 
mesele, l.J-15 yaşl:ırrn<la 15 ka<l:ır Hüseyin oğlu Mehmed tarafından ke 
kız çouH'una yapılan çirkin bir mu:ı- silmelde olduğu zabıtaya şikuyet e
meledir. Buiüıılerde tuhkikatıu a<l - dilmiş, hadise yerinde zabıt \'arakası 
!iyeye intikaline de intizar olunmak- tutulmuştur. O sır!lda iki tarla kon1" 
tau1r. şusu anlaşmı~. hakkında takibat y:ı· 

Yeniden muhakeme Fakat masum çocuklara y:ıpılın:ık pılnınması için :Oiehmed; jandarma 2 bin lirayı aldı ve 
kaybolup gitti 

Buca Ortaokul pansiyon mutemedi 
B. Seyfi, devlete ait paradan zimme
tir,e geçirmek için bank:ı makbuzla
ı-ını tahrif' e mektep müdüriinün im
za mı hı.klid ederek 2000 lirayı zim
metine geçirdiği anlaşılmıştır. 

::suçlu, ortadan kaybolmuştur. ~e
re) e giıtiği belli değildir. Suçlu aran
ını ktadır. 

----ıı=__.-----

Beraet 

edilecek . istenen fönalık, yarıda kalmış, mese- erin~ beş lira rüşvet vermiştir. Her 
le duyulmuş, derhal tahkikat:.ı baş· iki suçtan dolayı Mehmed adliyeye 

Trakya havalisinde casusluk su· lanmıştır. Hadi.:;e kahramauı olan vetilmi.,tir. 
çundan şehrimiz Ağırcezıı mahke- zat, inkarda ısrar etmektedir. 
mesinde muhakemeleri göı·ülen ve * Göztepede hademelik yap:ın 

----=--=11-==----

beşer sene ağır hap-:e mahkum edi- Mustafa adında biri de bazı çocuk- At yarışları 
len Bulgar papazı Martiri, amele lara sarkınbhk yapmış ve tutularak Hugün İzmir ilkbahar at ynrışları 
Kirof. otelci Siııko\·iç ve !ıletropo!id- adliyeye ,·erilmiştir. Adliyec~ tnhki- Kızılçullu alanında de••am edecek -
hane kfı.tibi Lambeo hnklarmdaki ka kata devam olunmaktadır. tir. !kinci hafta at yarışları, ilk haf· 
rar, temyiz umum1 heyetince n:ıkzc- --------------- taya nazaran daha zengindir. 
dilmiştir. E\'\'elce temyiz ceza daire- ihracat birlikleri 
sin:ıı nakzı üzerine İzmir Ağırcezıı 

mahkemesi. ilk kararrnda ısrar et· top' lantıları Zabıtada 
mişti. Şimdi heyeti umumiyece nakz 

J{i.iltlirparktn 9 J-:ylOJ knpısında üzerine mahkOmların tekrar muha- Kuru meyvacılar teşek- Fotogrnfları neden kesti? 
l'iie memuru B. Mehmed Keçecinin kemelerine başlanacakbr. Nakz kn· Çorakkapıda Kırımlı sokağında 
snhtekfırlık \'e suiistimal .suçundan rnrı, suçluların aleyhinedir. külü genişliyecek :\iustafa oğlu Mustafa; l\iehmed oğ-
adliye)'e ,·erildiğini yazmışk. Aslıye- =U= Şehrimizdeki ihracatçılar birlikle- lu terzi B. Asımın evine girmiş, e~-
('eznda yapılım muhakemesinde me· rinin umumı heyet toplantıları, on yayı karıştırmış, neticede bir şey al· 
mur B. Mchrned Keçecinin kullanıl· Çoçuklarınnz dün tesbit beş giln zarfında yapılacaktır. Bu su- mamışsa da bir çok fotoı-rafileri m•· 
mış biletleri tekrar satarak .:ıuç iıle- edildiler retle ihracatçılar birlikleri, e'3as ni - kasla kesmiştir. Suçlu yakalanmıştır. 
diğj sabit olmamış, beraetine karar zamnamede mevcud yeni hükümlere Kız kaçırma: 

İlk tahsil çağmdaki çocukların 
verilmiştir. Yazımı dlin Türkiyenin her yerinde göre teşkil edilmiş olacak ve bu bir- Çorakkapıda Çolak sokağında 

Ş h• • 1 • likler esas nizamnamelerinde ona gö. Mustafa oilu Adil Serder; Mustafa e ır ış erı olduğu gibi şehrimizde bliyük bir in- re tadilflt yapılacaktır. Şehrimizdek: kızı 16 yaşında İsmet Maviyuvayı ka. 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün tizam içind.e yapılmıştır. 7-16 yaşın· 

Altınordu, Galatasara-
ceviz, badem, çam fıstıiı ihracatçı- çırmış ve kızla birlikte ıtabıtaca tu-

beled mühendisleriyle fuar ve şeb dakj blitün çocuklar, gruplar halin· ları da izmir kuru meyva ihracatçı- tulmuotur. 
rin i r işleri üzerinde bir toplantı de muallimler tarafından sokak SO· 

k k Y 1 1 t. !ar birliğine dahil olmak igtemi.' ve Dövmek: 
ve iörüşme yapmıştır. a tespit edilmiştir. a ı ar sem ın-

d bunun için birlikler umumi kdtipli· Kemerde umumhaneler arasında 

l
• ld • deki yazım işi, diğer mıntakalar an 

1 . B t . ğine nıliracaat etmişlerdir. Kuru mey berber Muharrem, sebepsiz Zara kı· 

d d t 1 t .... a i racatçı ar ır ıgı, şımc ye a ar zı Elizı· dövmü•tür. Ya ga !p ge ı B. LOTFO BURCU 
eYvel saat 12 de bitirilm ştır. U im h 1 b' 1••• . li k d 

. . . . • . . şehir e saat 15 e amam anmış ı. 'I 

. . . .. • . Bılecık baRkeımıserhgıne taym e- Yalnız Te ecik ve Halkapmar semt· yalnız üzüm ve incir ihr:ıcatiyle iştı· 
-Baı tarafı ı inci aahifede- \Budurı, Ccmıl, Günduz, Selalıeddı~. d~lC'n İzmir başkomiser ve poll::; tef· . . p 

1 
d ğ k b 1 d ğ gııl etmekte idi. İdare heyeti yaptığı 

hullaa edebiliriz. ALTlNOUDl1: Necnti. Z\yc, Halı~ is ftmiti B. Ltltfj Burcu yarın lzmir- tırrınde bına ann . ~ 1~1 
u un u u toplantıda badem, ceviz, çam fJstığı 

• nsnm .t°'ecler tczıkınıı l:ılrillcl dev-ıAli, Nurnllnh, Fehmi, Namık, Hamdı, d~n ayrılacaktır. aha farda ya~ı~ı ı~ı a.<şama kadaç ihracatçılarını da birliğe almnğı mu 
rede şiddetle esen rllzgurm aleyhinde Said, Adil, Sali~.. • . - devanı .eylemışbr. vafık görmüştür. 1dare heyetinin bu 
oynadığı halde Altayın bütün hatlr.rı- Altınordu ruzgarı. lehıne. almıştı-. >ynı~ an Albnoıt'!ulular misafir mu ha· ıı karnrı üzerinde müzakerede buluna. 

01 afülst eden seri ve kombine bir o- İzmir takımı drıha ılk dakıkalardan r·imlerine gol fırs. tı vermi~·orlarclı. Gelenler, gidenler rak icap eden kararı almak üzere 
yun çıkardı. Ye birinci devrenin otu- itibaren CTalahtsarayııı geri . hatlnrını Hu meyıında Altınordu lehine bir kuru meyva ihracatçılar bixliği umu-

l zuncu dakikasında Basrinin ayağından karıştırmağa başladı. Fakat ılk on da- penaltı oldu. Adil serbest vuruşu çek· Parti müfettişimiz, htanlıul melıu· mi heyeti yakında toplanacaktır. 
çıkan kuvvetli bir şutla ilk golünü kn· klkn içinde kazandığı iki korn:ı'Cle.n ti. Fakat kaleci Osman topu kt1rtardı. su B. Galip Bahtiyar Göker Salihli
zanrlı. Devre 'F1:norHIA1·In O - ı lehine istifade edemedi. Bu arada mısafır Oyunun son dakikaları Galatasarıı- den, şehrimiz !rıın konsolosu B. Ha. 
neticelendi. Galatasuraylılar da semeresiz geçen yın lıiribirini-takip eden hücumları ih .. san Chods 1stanbuldan şı::hrimi:.ı:e 

H. Dura beraet eti i 
B ı be 

2-5- Ağu~tos - 939 tarihinde inii· 
lkinci Q€vrede Altay oyuncularının iki firlkik l<H~ıındılın·. unun a ra- gl'Ctl. 1"'akat netice değ"şmedi. Heyecan g~lmişlerdir. 

ı liz donanmasına men::.up :\lalaya sa'f. 
) t:rkırini değiştirerek o~'Una girdi. Fa- ber zmir takımı gUzel ve seri o~ unu- \'e alfika ile takip edilen bu oyun da ** fı harp gemisi lzmiri ziyaret etmiş 
kat bundan da bir netice alamadı. Fe- na devam ediyor. v~ On dokuzuncu da- A1tmordumm 1 - O galibiyeti ile 11eti-

Ad ·ı B ve SOO ton su almıştı. 
Herin instcamlı ve seri OYUllll tekrar kikadn yakaladığı l.ıir fır:ıattan l Celendi. ornova ı Su bedava verildiği hal<le Hadi Du 
mi~afir takıma, Iellhin ayağındtııı birine oyunun )egfınc go!Unu kaydediyor. A k l S f l • ra tnrnfın<lnn su bedeli olarak GO in-
rroJ kazandırdı. Bu ı:ı.rada Altaylı1aı- Devre Altınordunun hfikiıni)t>ti altm- .. arar-fa oya asu yası zerıya .. " u giliz lirası alınmak suretiyle g~miniıı 

Hakaret: 
Anafartalnı· cııdclesinde Şerif tı.t 

Bahriye ve Hasım kızı Emine kav .. 
ederek biı·ibirini tllhkir etmişlerdir. 

Alacak meselesi: 
Kııhramanlar mahallesinde Hasa• 

oğlu Sıılih, alacak meselesinden SU
leyman orcıu Bahrirl taşla başından 
yuralaınıştır. 

Bıçak çekmiş: 
Kestelli cnJde.sinde Ebubekir ol

hı (Hacı) Bingöl, Ahmed oğlu Mus· 
tafayn bıçak çekmiş ve tutulmuştur· 

Yanııın batlangıcı: 
Bucacln Üçkuyulur cııdu .ısiııde 

~lelınıed oğlu İzzetin evinin baca3ıJl 
daki kurumlar tutu~muş, yangın çık' 
ınışsa da derhal söndilrlllmUşUtOı-. 

enerji ile misafir takımın oyununu boz' ı du geçli. Fakat baı.;l.n gol olmadı. ' tına eheınmİyet Veriyor dolandırıldığı yolunda bir ihbar ihe-
mağa çalıştılar, fakat muvaffak 01~- İkinci d('we mi !lfir Gnl üı arayın Anknrn, G (Teldonln) - Bugün C. II. P. Bornova nahiyesi idı:ı.n• riııc müddeiumumilik haui~eye el 
ınadılar. 24 üncü dakikada Fener lıır b "ribiri iızerinc inh.i :-ıf ı.:d.: 1 lıiıcuınluı ı 19 mayıs stnd.r muncla milli kümt• heyeti, E. Demir Uzun·un ı eisliğinde koymuştu. Taıla yaralamıt: 
IJ1.!naltı ke.ıt.1\dı, Melih fena bir ''u - il~ ba hıdı. Ve 011 b~~inci dukiknya ka- rnU abıik:ılaroın.~ devam :dil~i~tfr. bir toplantı ynparnk Bornova havali- l\Iilli şeref ve misafirperverlik bı:ı.· ltfniye meı-kezi ci\•:ırında Seliı1' 
ı·u la topu dı .. ıya attı. Bundan ~on- dar Altınordu kaıesi ınkı~tı. Fak •• t c,1_ , Muhafızgucu. tn~.ımı ıle Beşıktaş ta. <ıinde Soya fasulyesi zir:ıat;ne uüyük kımından ehemmiyet verilen bu hfi· kızı umıımi k~(lrnluruan Loınnn, ll' 

rı ki çtılışmalm· bir fayda vermedı. l•- lalıı8nrı..y bu nracla kaz:rndıgı üç kor· iUnll nr:ısınd~~ı .~usalıakayı 3 - 4 gol- ehemmiyet verilmesini karaı·laştır • disenin muhakemesi bitmiç muhke- lucak nıeselesiııden Aptullah 0k111 

~un da mi nfir Fenerlilerin 2 - O leh- ııerden :stifadc edem('digi gibi Altın- le 1\~u~a:ız Gucu takımı kazanmıştır. muıtır. Bu maksadla Trakya umumi me netice inde suyun beclav:t veril· IIalili, 1.nşlıı başından ynra•anııştır. 
1 · t• ı d' Bn·ıncı devl'e ~~ - O Muhafız Gücü {lf tt' J'k t k l· S ·· f b h' 1 d • "b· M 'ki k erınc ne ıce en ı. ordunun inkişaf etmeğe haşlıyan hü _ . . . . ~ . m e ı§ ı mm a asııu an • O) u a - mesj mevzuu a ıs oma ıgı gı ı, otosı ·et a2ası: 

G ı Alh d 
~ . . ııkımı lelııne bıtmış. Beşıktaş takımı sulyesi ııUmuneleri getirtilmesine ka- Hadi Dura hakkında nıkul.nılan is· Keçeciler caddesinde Sülc->'1119

1' 
a atasaray • nor u cum1arını da mu kli'atıa ı~ar~ıladı. "k' . d ' d .. 1 t d . . • .. . w • .... o ~ ıncı e\ re e uç go a mışsa a Mu- rar verılmış ve umumı mufettış ge- nadın da mevcud olmadıgı anlaşıl- oğlu kunduracı Nuri, idaresindekı J" 

Bunu müteakıp Altınordu - Galata- lü inci dakikada Altınorclumın sag n- hafız Gliciiniin dördüncü golilna ma- neral Kdzım Dirik'e bir mektup gön- ınış ve Hadi Duranın beraetine k:l- to.ıiikleti Dm·j kızı 5 ya~ında Kndell~ 
garay takımları karşılaştılar İki ekip çığı Snl;m boş k le. topt~ ntnmndı. •ıi ohımnmı !ardır. derilmiştir. Tohumluk Soya fasulye. rar verilmiştir. çarptırarak yaralanm:ısınn sebeb~ 
şıı kadro ile oyuna girdiler. 'Misnfir .?.alnta .~mı •lılnr l~ı? olmnzs~ Genç1 .r .B.irli.ği ~. Vefn takımları a-ıleri, bedeli mukabilinde beşer kilo- Hadisenin bu şekilde neticelenme- yet vermiş ve zabıtaca tutnımuştı.ıl · 

GALATASARAY: Osman Adnan berab!ırlıgı tcmın fltm k ıçın azamı a.ındnkı ıkıncı rnusabakayı dn 1 - 6 luk torbalar içinde getirtilecek ve sinden cidden memnun olduğumuzu Yaralı çocuk hnstah:ıneye kaldırt .. 

Farok, Cclru. En~~ Salim. BU~nd,gnyRti zrl divorla~ f~at enerji P ~ !~ Gen~er Birli~ kaunm~b~ ç~t~re da~blacakb••~~~~~~~•k•·a•y•d•e•d•eb•ı•'lı.·r.iz··~~~~~~~~~m~ış•h•r•. ~~~~~~~~~~~~ 
snm-.ISLAM TARiHi..-- -r Jll mü Eyme i e-yaşmı başını•::mı;'i:°:!p, 1 güz:i~~e ~ağrurdu, saııiyen yen hnlasiyle oğul ve kızının nezdin. Halası ce\ap verdi: :rııe 
· 'i 1 kadındı. Zeyt, bu suretle bir feda - asalet ve sillile davası takip ediyor· de teşebbüsatta bulunmakta tered- - Hay hay Ya Resulttllab... siı 

1 H M l d 1 karlık, asilane bir ferağat göstermiş du. dild bile etmezdi. ıaman emrederseniz hazırdır. 

Z U ıamme oluyordu. Biiyilk ünvan taşıyan ferd ve aile- Resulü Ekrem biHlkis, Zeynebin ten~ip eain kafi.. ~ J.J>' 
• Bundaki maksadı; hem Resulü Ek lere ka~ı tuhaf bir gurur ve a!Qka kendisinden genç bir erkekle izdivaç Resulü Ekrem; halası ile oglu. t' 

• 
.. YAZAN.· M. Ayhan • remi biı· üzüntüden, bir düşünceden takınıyordu. edip mesud olmasını istiyordu ve lın tullahın ne dil~ündüklerini bill11

1
1° 

• ••••••• kurtarmak, hem de Ümmü Eymeui Ayni z ihniyet, hemen hemen az erkeğin tanınmış. ahlak sahibi, kah- du. 

-173- re üçüncü "Müslüman şerefini taşıyor- geçindirmiş olacaktı.. bir noksanla, nnnesi Ümeyme ile kar raman, izdivacın ve ailenin k?ymeti- Bu ceYaba karşı: tnıi; 
du. Aralarındnki yaş farkı yan yarıya deşinde de bulunuyordu. ni takdir edebilecek mezayade ol- - Şu halde -dedi- me.sele bl. jlJl 

Gnrp rnüverrihlerinin; kilise nn- Zeyt; zeki, fıız'letkilr, nvni zaman idi.. Zevce; oğlu Ü!ameyi dünyaya Bu ailenin bütün efradı, Zeynebin masını dilşUnüyordu.. telakki edilebilir.. Zeynebi bıı 
mmn İslamiyeti ve Hazret Mulıam- da cesur bir muhnripti. Hattn kah· getirdikten sonra artık zevcelik va- Resulü Ekremle izdivacını istiyoı· ve Hatırına ilk gelen Z:eyt oldu. Zeytle e\"lendirmek istiyorurn.. l•"'' 
medin hayatıııı rencide etmek için u~· raınandı. Billihar-0 hakiki eb~vcyniY· zifelerini bilhassa ifa edebilecek çağ bunu tahayyül ediyorlardı. Resulii Resulü Ekrem; evl&dlığının vazi- Fnkat bu cümleler; gerek nıı el' 
durdukları bu şekil; maaleı:ıef ~ene le buluştu. Fakat Resuh: Ekreme o- dan biisbiltfüı uzaklaşmış hulunu- Ekrem ise, hazret Ebu Bekir ve haz- yet ve ihtiyaçlarını, mı:ı.ddi ve mane- gerek halazadesi .Aptullalıı rneY~~ 0e 
lıazı tsrnm tnrfhçi1erinin vukuf 3uz ve lan muhabbeti aika ·iyle nvı-ı!madı, yordu. Zaten Arabistan kadınları O· ret Omerin k~rimelcrinden başka da- vi mahrumiyetlerini görüyordu. Du mek için bire Lir geldi. Her ik ~~JJI' 
rivayete mü tenid bir takım kayıd· hazret l\fuhammecli tercih elti. tuzuna basmadan ihtiyarlıyorlardı. ha iki zevce nldığı halde halasının itibarla 7.l(!ydin, Zeynep , için iyi bir sukutu hayale uğramışlardı. 10 :e1' 
larından ileri gelmiş ve Hazret Mu· Resulü Ekremin süt auııesj \'•:!ana- 1klim, f izyoloji Uzerinde lıöyle bir tc- güzel kızı ile evlenmeği hatırından zevce olacağına kanaat etmi9ti. ne ümid ediyorlardı, fakat Reus 
bammed cvlAdlığıııın karıs•na göz lığı ümmü Eymen (yani Dereke Bin- sir yapıyordu. bile geçirmemişti .. Halbuki onun gü- Bir ııün hala.siyle görUşUrken sor- rem ncl~r söylüyordu?. ){ııtıı' 
diken bir şahs'yet olarak gösteı-ilmi~, w Salebe) bir aralık Z<'VCi Abdul- Ahval, kadını; askeri harekata i~- zelliğini, hususiyetini ve herşeyini lıi· du: Onların bu teessürii: yııJnız . ,ec'' 
diğer izdivaçlarına da dil uzntılmı~- ceyşin vefntiyle dul kalmıştı. Fakir- tirak ile ordu efradına su dağıtmak, liyordu. Son iztlivaçları dahi, onun - Hnla .. Zeynelıi hillii evlendir- rının Resulii Ekremle evlen~rn~ııl!ıı·, 
tı <li. :Muavenete muhtaç lıulunuyordu. yaralı görürlerse onları kaldınp sar mahza bir iyilik yapmak, aile knrtaı· mirerck miyiz'! ğini nııluJıklarından ddlldı. ' :ıcöte 
r~nlbukj; vakanın mahiyeti böyle Ya111 dn oldukça ilerlemişti. Bir glin mak gibi meşgalelere se\•kediyordu. mak düşüncesiyle hareket ettiğini, Halası: oğlu Aplullnha baktı. Her ayni zaın:ında Zeyt gibi Mh~·~ı~lf· ,.. 

Omnıü Eymcnin vııziyeti mevzmıba· Beri tarafta genç zevc; cinsi ihtı· yani cinsi arzulardan nıiilhcnı olma- ikisinin de kafalarından şöyle bir <lli- olan, fakat Liliihare a:ıad e 
1 

ııı elli' 
de.ğildlr his olurken Zeyt ayağa kalktı: yaçlar içinde bulunuyordu. dığını pek alıl gösteriyord;J. Re:ulli şUnce geçmişti: sal et unvanı tı.ışımıyan bir ınııa 

Ze:rt~ (ibni Muhammed) bmin. tA- _ Beni onun in evlencliı iniz. Ya Ayni zamıııılar içinde idi ki, Resu- Ekrem; Zeyııebe karşı böyle cinsi bir - Uesulü Ekrem; kızımızı istiye- mMd edinmek istemiyorlardı. 
flYOrdu . Iö!Amiyeti ilk kabul edenler ResulUllah. IU Ekremin halasının kızı Zeynep de temnyUI hissetmiş olsaydı zaten bu cek .. Emelim:z tuhakkuk eoiyor: kı-
mqa:ı:wuia idi. Hatu. .bir nvayıt.e gö- Dedi. ~).C hen .ı çok i&i'l.Çti. Om· aenç bir kız çaiına rirnıiGti.. Zey • izd1v11.cı heyacr.nla ar~u edip bekli· z.ımız, -peyiıı.mber .zovcoai o ncı:.k •• - Devıı.m ecieotk _,, . ...... ~ -
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Rusyadaki Alman 

(ANADOLU) 

mühendisleri 
kaçıyor 

-Baı tarafı 1 inc:i ıahifeie
lerj dilgir etmiştir. lngiltere ve Fransa, Skandinavya 

devletlerine dün notalar verdiler 

SA.HIF~ ( 3 Y • 

1:-9~ 
Ah~rô.k 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Mü~ııhitlerin anlattıklarına göre, 
Alnıan harp siparişlerine nearet el
nıek üzere son zamanlarda Rusyaya 
ıtiden nazi mühendislerine karşı }fos
kova hüktlınetinin a-österdii;i hüsnü 
niyete rağmen bu mühendislerin va-

ziflerini matlup şekilde başaracakları Abluka şiddetleniyor. Müttefiklerin Türkiye ve Balkan devletleri nezdin 
~llphelidir. Alman siparişleri hakkında 

Evvelki gün Anadolunun ba. il 
tununda çıkan ve yeni ne•lc ait en
dişelerimizden kı•aca bahseden r:ı
zımız, muhitte epeyce akis bıraknı's 
olacak ki, bu mevzu üzerinde illi 
gündenberi okurlarımın iltüatiyle 
karşılaşıyorum. 

Bir baba, benden sordu: 
• Gençliğe nasıl bir ruh ve ahllk 

vermeli?. Bunun tarifini yapabilir 
misiniz. > 

nıttşahitler, naziler Rusyaya a-ilnde 4- deki sefirleri yarın Londra ile Paris'te bulunacaklardır 
5 teknik mal~me treni göndermekte 
İaeler de Rusların buna mukabil Al - Lonıtra, 6 (A.A.) - Ablukanın 
inanlara iptidai maddeler göndermekte şiddetlendirilnıeısi ıne ,-elesini tetkik 
ist;~al etmediklerini beyan etmekte _ eden Daily Telgraph gazetesinin si
dirler. yasi muharriri Almaııyaya gidecek 

---=:il=---

Seylap felaketi 
malları, ihraç maddeleri ismi a ltında 

transit sııertiyle memleketlerinden 
geçirmeleri muhtemel olan bitaraf 
d"'vletlerin idhal ettikleri malların 

- B1J1t4rafı 1 inci sahifede - kontenjuna tabi tutulması icap ede-
Samıun, 6 (A.A.) - 3 nisan tari - e<ığinin ingiltere hükilmetince nazarı 

hinde Yeşilırmağm Çarşambr.da sevi- itibare alındığını yazmaktadıı-. 
Yesi 5 metre 78 santim bir yükseliş Londra, 6 (Radyo) - İngiltere 
iiıstermiş iken 5 nisanda bu yükseliş hilkümeti: İsveç ve Norveç hükilmet 
7 ınetre 20 santimi bulmuştur. Nehir !erine, Skandinav memleket!c,·inden 
&ilzargıihındaki binalar tehlikeye ma - Almanyaya ihracat ve bu memleket
l'Uz bulunduğundan tahliye ettiril - lere Almanyadan ithalat yapılnıama
Iniştir, sı hakkında birer nota vermişti r. Bu 
Çarşambaya tabi Karamustafalı kö notalar, dün öğleden sonra İsveç ve 

Yünde şiddetli seller arasında yüksek-

Norveçin Londradaki orta elçilerine ı rnket edeceklerini yazıyorlar. 
İngiliz hariciye nazm tarafından Müttefikler abluka11: 
tevdi edilmiştir. Müttefik devletlerin abluk::ıs ı me-

0 sırada Pariste Fransa başvekili selelerini görüşmek için Loııdraya 
de, İsveç ve Norveçin orta elçilerin; ~elen Fr::ınsa abluka nazıriyle İngil
kabul etmiş, kendileriyle ablııkaıııı : ere abluka nazırı, muhtelif tedbir -
şiddetlendirilmesi mevzuu üzerind<· ' er üzP.rinde mutabık kalmışlardır. 

görüşmüştur. Müttefiklerin gaye•] Su tedbirler, Almanları, bitaraf dev
bitaraflar üzerindeki A1man tazyi "etleri tazyikten menetmek maksadı. 
kinin durdurulmasıdır. İngiltere ve •ıı i; tihdaf etmektedir. Bu hususta 
Fransa, bu maksadla mühim tedbir- '!lüttefikler, tam manasiyle anlaşmış 
!er almı~lardır. !ardır. 

StokholmJan alınan haberleu.• gö- Berlin, 6 (Radyo) - l\filttefikle-
re !sveç gazeteleri, garp devletleri- ·in SJ:andinavy:.: devletlerine ver -
nin tedbir ve himayeleriyl.e Alnıan lıkleri notalardan bahseden Alman 
tazyikinin bitaraflar üzerinde aza. '!latbuatı; bu devletlerin, zorla har
Jacağı, bu suretle aciz vaziyetteki ı e sevkedilmek istenildiğini ya?mak
kilçilk devletlerin daha serbest ha- ta ve Almanyanın, ingiltere ve Fran

~~ bir tepeye sığınmış olan 75 nufus Alman propag:--.nd~sı ızıat kaymakam ve jandarma komu- ~ f"I. 
~anının uğraşmaları ile kurtarılmış ve 

~a tarafından alınacak şiddetli ted
birleri ayn: şe~ilde karşılıyacağını 

ilave eylemektedir. 
Roma, 6 (Radyo) - :\Ioskovadan 

bildiriliyor: s:Ybtları emniyet altına alınmıştır. Belgradda 700 Alman nzütema-
1 Yllp mıntakasında icabeden tedbir-

er; almak için vali Fuad Tuksal Çar- dz•yen fesad karışfırmaktadzr 
;~ınbada bulunmaktadır. Amasya vi-

Sovyeıler birliği, İsveç ile Norveçe 
birer nota hazırlamaktadır. Bu n0-
tada, Skandinavya limanlarının Rus 
vapurlarına kapatılmaması istenile-

cek v" aksi takdirde mukabil tedbir
ler alınacağı bildirilecektir. 

Roma, 6 (Radyo) - htanbuldan 
Sual, geniş ve çok mühim .. Kilnp

lar, hem de ağır başlı ve tok fikirler 
haber veriliyor: dolusu kitaplar yazılsa, yerindeıli•· 

Fran sanın Ankara büyük elçisi, ve mutlaka gene azdır. Fakat hele 
bugJn buraya ııelmiş ve derhal Pa- bir tecrübe edelim bakalım; bunlnr
rise mllteveccihen hareket etmiştir. dan bazılarını, kırpıntılar halinde 

Tokyo, 6 (Radyo) _ J apoıı siya- şöyle toparlıya bilir miyiz 1 
~i mahfill erinde ve gazetelerinde ln- Evvela . unu kaydedelim. Bu sıı:ı
gilizlerin kaçak kontrol teşkilatı hak lin asıl bünyesi cmutlak in•an ah!A
Kmda muhtelif mütalealar yürüt!ıl- kı> mefhumunu taşımaktadır .. 
mekted'r. Bu miitalea!ar, iki nokta- Ah ' aklı insan, miltevazidir, na-
dan tebrüz ettirliyor: musludur. fedakar, ferairat:npfs sa-

l ·- İngiliz le r, kaçak koııtrolünil hibidir a!ılii1' taşıyan bir ruhun ı,_ 
çok ileri götürerek muh:::riplik hu- tikameti, daima daha iyiye, d11ima 
kukunu tecavüz etmektedirler. daha doğruya ve daha asile teveccüh 

2 - Japonya, uz . k şarkta Sovyet- eder. Ahlaklı in•an çalmaz. Çalana 
!erin Vilildivostok Jimanınının Alman karşı da müsamaha göstermez. Ah

lak, hem içtimai bir muvazene un
surudur, hem de ferdi bir ölçü. 

!ar için bir tis olarak kullanılmasına 
mümanaat edecektir. Bu, uzak şark 
.<ularında bir karışıklık çıkacağı kor
kusundan değil, japonyanın bir har
be müdahale etmek istememesinden
dir. 

İngiltere, harbi teşmil etmek iste
mekte olduğundan hattı hareketi 
tehlikelidir. 

Ahlaklı insan, yalan ve riyayı, dai
ma mücadele edeceği iki düşman ola
rak tel5kki eder. Ahlak bir a-österiş 
değil, bir haslattır. Gösterişe daya
nan bir ahilik si•teminin yaldızını 
kazıyınca, adi ve kalp bir satıhla kar 
şılaşırsınız. 

ayetinden lwrtarma işlerinde kullan- Londra, 6 (Radyo) Deyli Meyil şet verici haberler atmak, iesad saç
~ üzere istenilen sandal ve diğer gazetesinin Belgrad muhabiri Yugos- mak vazifesi ile mükelleftirler. Bu i ~ 
ıne_sait derhal kamyonlarla gönderil - lavyada Almanların yaptıkları propa- Almanya için yeni değildir. Çünkü 

-----<==00------ Ahlak, titizlikle milsamahgyı nef
sinde rahat rahat toplıyabile'l yegli
ne kudrettir. Fakat her ikisinin de 
makul bir haddi vardır. l~ir. gandadan bahsetmekte ve şunları y:ız- bir çok memleketlerde gazeteci ve seya Barbarca hareketler 

ın· rbaa, 8 (A.A.) - Misli görülme- maktadır: hat acentesi memuru sıfatiyle Alman
!\:~ ~recede yükselen ve tuğyan eden cAlman seyahat büroları yedi yil- !ar gördükleri misafirperverliği öteden 
Çtıb kıt ve Yeşllırmak nehirleri Kızıl- ze yakın Alman memurunu Yugoslav beri suiistimal ederek el altından bu 
b uk köylerini istila etmiştir. Kasa- yada bulundurmak istemektedir. Ha- memleketler aleyhine çalışmaktadır -

No,,.veç lları·cı·ye "'a-.zrı Par- Ahlak, insanı idealist olmağa sev-, l Y ı ,,_, keder ve bunda muvaffak olmak için 

l "' J b b de, irade, azim, şahsiyet kudreti bir 

;nııı Şimal! garbisinde Boğaz kesen kikatta ise bu memurlar ortalığa deh- !ar. 
ın evkiinde birleşen bu iki nehir kilo

amentoua eganatta ulundu fikre inanmak ve onu müdafaa. et-
Londra, 6 (Radyo) - Norveç ha- tir. mek gibi bir takım meziyetleri de in-

n·~treleree imtidadındaki ovaları de- 1 ı 

de Ve 4500 dekar gayri mezru araziyi 

riciye nazırı pal'lanıentoda beyana~- Hariciye nazırı Koht, beyanatını şu san ruhunda işler ve yaratır. 
ta bulunarak Almanların ihlarsız o- cümlerle bitirmiştir: Büyükl~re hürmet etmiyen, küçük-

l erı sevmıyen bir ins ti k !arak Norveç vapurlarını batırmakta - Norveç, güniin birinde harbe gi- hl"k, • .a~ı.n, mu a l\ 

d · tt· · · · b b b h k · · .. , . . . a a •1Z oldugunu bılınız vazif, ve ordusu r~z haline gotirıniştir. 2800 dekar ınez n gcı· ı· z 
sıııar !stilli etmiştir. 

rı "ı.""" tedbirlerle •u l•til••m• uı- Yakınlla toplanaca eratla ik.ı 
ça~•n köyler halkı civar köylere ve 

ev,ım e ıgıııı, u ar arca are etın rer.ı e, sırf kendı ıstıklalını ve bıtaraf- I" • · ' 
nrntA•tn .,AfliJJ..i.Q-jn.i .hiJA_i_ı!D2.• u.A. ş.;~i " ~lr~.i,vı... ıy. •• J,0 t, ""' meSU Jyet duygusu, İflSanın ahl5.klt 
ve kadar 52 vapurun Latırılmış ve 353 decektir. wu ::' ""'uç.ıuue Aeııuıoını gosterır .. 
. . . . .. .. _ . Ahlakta yaradılışın tesirı" olmakla 
kış;nın olmuş oldugunu beyan etmış- . :r..r ırJar. yerleştirilmiştir. Kızılay ta- •l b l • "" [ beraber muhıt, terbiye ve telkinlerin 

Pe~dan kendııer.ine.e~ınek, şeker, gaz mı yona a ıg O UlJOr 
Van ille~ tevzi edılmiştır. İnsan ve hay Londra, 6 (Radyo) - Geçen sene girecekler de kaydedilecek ve bu suret-
edııe tayıatı olmamıştır. Ayrıca temin birinci klinunda 25 yaşına girmiş o- le talim ve terbiye için kaydolunan
ıaıt n kayıklarla evlerden eşya ve er- Jaıı 300 bin kişi askerlik şubelerinde !arın ı·ekünu ik! milyona b~I iğ ola

Bekarlık vergisi 
de dahilleri vardır. 

Ahlaklı insanı, menfaatpeı·est ve 
hodgil.m olarak göremezsiniz. Nilc-
1<im bazı insanların ahliiksızlıkları 
da bilha•sa menfaat me,;elelerinde 
an) :ışılı r. 

tUrluÇıkarııruasına ve köylülerin her kaydedilmi~tir. Ay sonunda 26 yaşına caktır. 
ın.1cta lhti)'açlarının temimine çalışıl-

Y ozgad me.busu Süleyman Sırrı 
dır. 

---.. ·ıı=---

Denizlerde 
B ık k bunun için meclise bir teklif yaptı a an orporasyonu Ankara, 6 (Telefonla) - Yozgad paraların çok çocuk yetiştiren ailele

mebusu Süleyman Sıı-rı, bul!,ün J\Iee- re verilmesi teklif olunmaktadır. 

Ahlak, aile. cemiyet, yurd, insan, 
dünya, iyilik, güzellik Vd fazilet sev
;:-isini emreder. Ahlaklı insanlar, 
meı dlikle merhameti, şefkatle cid
diyfti beraberce taşır ve tatbik eder
ler. 

Bu ayın 15 inde açılacak ve der- li•e bir kanun layihası teklif etmiştir. Teklif olunan bekarlık vergisi, ka-vazi yet • • . Bu layihada, askerliğini yapmış er - zanç vergisinin yüzde onu nisbetinde-
B hal genlS faalzyefe geçecek_ftr keklerle 17 yaşıııı ikmal etmiş kızlar- dir. 

- Af tarafı 1 inc:i aahifed- , ı ı · ] ı bek ' J k · B k . ] k · ''ıtııa . . . . . , . . . .. . can ev enmıyen en en . arı vergı- e ·ar ı vergısi 45 yaşını ikmal e-
Bugünlük bu kadar. l\Ie\"Zııa, gene 

c!üneceğim. 
li ktadır. Bunun sebebı, denızlerde Londıa, 6 (Rad; o) - lngıltere - kanlar memleketlerıııe gonderılecek ve ,i alınmas ı \e bu vergıuen toplanacak deıı lerden alınnııyacaktır. 
.-\~aıı llıfllıitn tedbirler neticesi olarak Balkanlar arasındaki ticaret işlerini derhal faaliyete geçeceklerdir. Buna 
ıu~ıılar için &"ittikçe fazlalaşan zor- çok hızlandıracak ve teşkilil.t l aııdıra- mümasil İngilterede diğer bir çok şir-

Orhan Rahmi GÖ!o.Ç'E 
---=:11=---

~8~r. . cak ~lan ingiJ;z B~lkaıı kor~orasyo'.'.u ketler de teşkil olunacaktır. 
teb r edılen Alman denizaltı müret- 15 nısanda teııekkul ed~cektır. O gun 
.\.! •bııın )'&şlarına bakılacak olursa mahalli temaslar için mümessiller Bal 

Küçük Milletler Kıymetli eski 
eserler ınany 

bıııın anın, denizaltı mUrettabatı -

~. a1tta 2orluk çekti~ anlaşılmakta- lngi}iz kömürü 

1 
"\ihracatı fazlalaştırmak 

'fEBLİGLER 1 için bir komisyon 
:P11l'iıı teşekkül etti 

ll.rn • 8 (Radyo) - Fransız ka-
C hıııın sabah resmi tebliği: Lond~a, 6 (A.A.) - L~rd Porta-

lıt "l'J> cephesinde kayd ijayan hie l!n riyasetı altında bır komısyon teş-
r:p ht.dıa., olmamıştır. e ' kil edilmiştir. Bu komisyonun teşkilin-

1-r 11~• 6 (Radyo) _ Fransız ku- den maks:ıd İngiliz kömür ihracatının 
~:hıııııı akşam reami tehliği: t.ezyidi için icap eden tedbirleri araş-

sQ~ l'J>lc cephesinde sllktlnet hüküm tırmaktır. 
"- tectr --~·u~--""I'l . 

raruhılıı, 6 (Radyo) - Alman ka- Lı·tvanyalılar 
Car ı:ıın resmt t&bliği: 

lıır h,g. cephesinde ı.ayde ,ayan biç Rusyada oturmak 
lna-ili:e olmamıştır. 

'eıı ııle , tayyareleriııin Vilhelmsha- istemiyorlar 
ları ?e b~ınde uçarak bomba attık- Kadnas, 6 (Radyo) -Pulonyadan 
~0ınbar~r zırhlı ile dört torpitomuzu alınan arazide mevcud altmış bin 
er a81181'~an ettikleri hakkında ha- Litvanyalının naklı takarrür eylemiş-
llıı Uııe ı ır. tir. Bunlar, yakında Litvanyayıı cel-

tiltı ta:yy Uıutı:ı; fberi11de uçan bir in- bedilerek iskan olunacaktır. 
~a •tııı,~ aresi, .Alba nehrnı.e iki bom- Bru·· ._..,.selde 
Ur. Ve bunlar da auya dÜ/lmil'j- !. 

r llerıın 6 k l v • l •ruhı~llı <Radyo) _ Alman k:ı.- Ya a anan .n.omünıst er 
btı11 " •kııam l'eMııl tebli""ı: Brüksel, 6 (A.A.) - Brüksel ııd-

lııQ .aı-p " !lr te1c,.bil h cep~sinde vııku bulan Jiyesj bir anket ve yirmi ka:lar araş-
1 tarar fl.cuınJar netlceainde her tırma yaptıktan sonra bir çok komU-

ınız zayiat ,._ d '" t ~t • Vnl;feler· ~ u..,amıştır. Kıtaatı- nist merkezleri mey ana çı><armış ır. 
llıi. !erdi •nı muvaffakıyetle ifa Bu merkezlerde Action ismindeki giz 
ll.en h r. li ~az ete yazılıp basılmakta idi: ikisi 

)ar av:.li~· "-'faaliyet· lll...., topçu at!şi ve tay- maruf komünistlerden olmak üzere 
1 nıuoahede edilıniotir. 5 k~i tevkif edilmiştir. 

Zelzele Selametlerini ister1erse, bir an evel 
Ş. Karahisar, 6 (A.A.) - Dün 

saat 19,40 da cenuptan şimale doğru 
orta şiddette bi~ zelzele olmu~tur. Ha
sar yoktur. 

müttefiklere iltihak etmelidir Alhnların ikinci partisi 

Brigan 

Paris, 6 (Radyo) - Vaktiı•le bir 
çok yıllar Yunanistan hü~ıirııetiniıı 

( Briand} 
İngiltere ve Franıa arasında, müstakbel Avrupa birlifinin nü\•eıi 

sayılabilecek bir ittilıad kurulmuıtur ve bu ittihad timdi her sahaya· 
teşmil edilmek üzeredir. 

(Birleşik Avrupa dev!etlel'İ) tezini ilk ortaya atan, maruf franm: 
ricalinden Briyamhr. 931 de vefat eden bu zat, sulhperverlikte en ide
alilit ola.n inıandı ve hu ı·uhtan mülhem olarak, 930 aeneai sonlarına. 
doiiru milletler c .. miyetine, (Birleıik Avrupa devletleri) projeılni ver
di. Brıyıının bu teıebbiisü ilk defa alay mevzuu oldu. Bilahare tııkdir 
ve tensiple karıılaştı . Fakat 931 de Briyan (Pariıte) vefat ediv~rince 
ve hadiseler de çapraşık gidince, bu proje konuşulamadı ve tahakkuk 
sahaıına geçemedi. Öyle ı;<;rülüyor ki, Avrupa ıulha kavuşunca, iatik
bali emniyete almak bakımından bu mevzuua değer ve Briyana tek
rar hak verilecektir. 

Briyan (Aristide) 11;62 de Nantea'te doğmuı, hukuk tahsilini Paris
te ikmal ettıkten sonra bir müddet avukatlık ve gazetecilik yapmıthr. 
(902) seneııinde mebus olmuf, adliye ve maarif nazırlıklarında bulun
muı, müteaaddid defalar baş\•ekalete ve hariciye nezaretine geçmit
tir. O, önceleri müfrit bir aoıyalistti. Fakat bilahare memleketin men
faatlerini düşünerek sol cenahtan merkeze geçmiştir. 1905 yılında, ki
u,., ile devletin ayrılması hakkındaki meşhur kanunu parlamentoya 
ko.bul ettirmiı, bü} ük harpten sonra hariciye nazırı iken muhtelif bey
nelmilel konferanslarda roller oynamıştır. Almanya ile de anlatmak 
istemiş ve ınaruf Lokarno ınisakını hazırlamı§tır. Fakat Ah.nanya c;ıı.· 

dan da dönmÜ§tür. 

Paris sefirliği vazife•ini görmüş olan de müzeye teslim edildi 
B. "ikolas Politin. Pariete beyanatta Aydının Kemer mcvkiinde vakıf
bul.unar_ak ~itar~f küçük ':1illet;eriıı Jar idaresine ait zey:inl'.kl:" çalışan 
selametı nıuttef.klerın galıp ge me- ameleler tarafından bır lahıt bulun:ıo 
sinde bulac2 klarını, bınaenaleyh rak içinden çıkan çok kıymetli altın
müttefiklere a.tami şekilde müzaha- Jarın paylaşıldığını, bir kısmının iz
ret etmeleri lazım geldiğini, bildiği- mirde satılırken zabıtaca elde edil • 
ıniz şekildeki bitar~fhğın ~rtık _m~- diğini ve müzeye verildiğini yazmıor 
nası kalmamış oldugunu söylemıştır. tık. Mersin dalından taç, kıipc ve bi-

n lezik şeklindeki bu altınların d~ğerl 

Mussolini 
Dün /,ava manevrala

rı'nda bulundu 

50 bin Türk lirası tahmin "diliyor. 
Altınların, Aydında bazı kimseler 

elinde bulunan kısmı da istirdad edil 
miş suçlular da adliyeyrl verilmiştir. 

2'.Iiladdan evvel dördüncü asrın M-

Roma. 6 (Radyo) _ Başvekil B. nıın<ı aid olan bu kıymetli eserler d<:> 
~fossolini, refakatiııue harbiy" ve ha- İzmir mlize~ine getirilmiştir. 2 ı grnt 
va müşteşarları oldukları halde bugün altındaıı mamul olan asarıdtikanın 
Ançiyede yapılan hava manıvra!arın- bulunduğu yerde ve civarında sistem 
da bulunmuş ve zabitana hitaben bir Jahilinde hafriyat yapılması muva
nuiuk irad ederek tayyarelerin bu fı_k olacağı müzeler müdürlüğünden 
harpte büyük bir rol çevirmek mev _ vıliiyete bildirilmiştiı·. 
kiinde bulunduğunu söylemiştir. - *=-

Alman vapuru 
Londr:ı, 6 (Radyo) - Evvelce !n

gi :iz deniz kuvvetleri tarafından 

zııptedilmiş olan 7600 tonluk l"ren~-
1 feld Alınan vapuru, bugün 'l'aymis 
n{'hrine girmşilir. Yüklli olduğu Hın
di garbi malı•ullerinin boşa!lılnıa,ır .. ı 
ba~lan nııştır. 

Konferans 
6-4-940 tarihinde döçcnt Dr. Ilay 

Ali Rıza tarafından veri'ece~ı bildi
rilen konfernnR 8-4-940 pazarle;i 
günü saat 11 de verilecektir. (Kimya 
ve kimyanın günlük hayatımızdaki 
rolü) mevzu 1u bu deperli konf eranr
tan ha 'kımızın istifadelerini tav,ıy~ 
eıledz. 



SAHiFE ( 4 ) 
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<İ&tnnlrni mebusu lzmir Parti Miifcttişiııı 

Niyaz, belinden sapı mücevherli, altın bir 
l<ama çıkarara { Cebeye uzattı 

l}yle şnş'kmla~tım ki, i tem iye iste- miyesin .. Hü!'!eyin sana ne derse yap,! gitti. 
ıye baAudım: nereye götiirür!;e git.. 1 
- Bnn :Mnrgozu göster, ben de - Ey gidersem ne olacak? --------------
n inırnırım. - Eğer gidersen Margozu bulur - Fransa 
Ev tııhibi gene giilümscmeğe baş- sun, o kara gozlü kızcağızı kurtarmnk dı. Bu ker~ gülümseyişi bile insana için ne yapmak ı:ızımclır, onu ogr~n:r- Biiyük amiral/al"lndan 
rku s lıJ ordu: sin.. birini kaybetti 
- Başkn bir kişi var ki onu da gör- - Tez giderim. . . 

k 
· te · O k' · b' k d d O n· } ~ d k k ~ Parıs. 6 (HarlYO) - Dık. mot v.c 

P ıs rsın. ışı 11• ·a ın ır. ; ıyc !)ııgır tın ve ·amayı uşagımn t k · . k 

)
. dU .. K - 1' kt 

1
... h'l · ı-. ' zer al\ramanı nmıral Honar ın ce-

:.ısmam e ıne ~mOştur. ara goz il so um. '...\' sn ı ıı nyalSım yere vur- . b .. .. 'k . 1 k ı 
· ·· [1] ı b' ı d · d k 1 ·ı ·nı 1 nazc.;ı ugun buyu mer:•-;·m e ·a -

, ,eg{ımu mrtura ılecek, yalnız ( u -.;e emın en o~up ge en fil a. ı ar d 1 
' · k 'lfıh d K ·· l · 3 ı t d k ·1 rı ırı mı-;tır. ur sı şoru ur. ara goz lı l egl- ora an ce 1 c 1 er. l>ini it) in yaı.nldıklan sonra cena-
ü kurU:ırmak ister mi in'! Adamlar ç"kilip giderken ben de . .. .. d k t t . .1 . ;·· zenın onun en ı aa gcçnı:~ ve mı -

, - Pekı onu kurtarmnk irin ne yap- artlaıından l.ı:ık1Yord11ın. Lode bakı- t k b . 1 l) 1 b' l ı :ı • ea ·ı en 1 mırn ar ·m ır nu u ' 
nalıyım? Ne istersen ynparım, söyle, nırken göz.iim ka1>lamanııı bir taı·afın- · d <l k · t ff • ' b'' · k h' . . . .ra e ere· mu.eve anın uyu • ız-
.e yapmalı? da vnzılı cluran uYgur harflere ılıı:;tı. m ti · J 1. h 1 . t· • • • c t!l'llHıen un .5€'\' emıj ır 

- Korkmn, y~pacağın çok şey de- Biraz yaklıışrnca bı~nyın ucu ile kaba- · · 
,'ldir. önce sana bir şey soracağım. en yn:zılmış olan bu harfli.\ri okudum. Italyadan 
'mdi nereye vnnrsın ! Okuı• ol:umnz suçlarım dikildi kuldı. 
- Sana ne? Nnsıl dikilme,.ın. tn1ıtanın üzerinde Ronzanyaya giden 
- &!n bana dedin ki Semerkanda uygoırca şu sö . ..'er yazılı idi: ~ülher tayyareciler 

idersin. ~ıargoz.. l" k " R l ) ı ~· • • • • •ll -reş, u ( .acyo - ~omanya-
- Evet Semerkımcla giderim.. 1 ıker kız ka,..cleımnın ad1 ıdı. nın ıtalvadan n dığı harp tavvarele-
Niyaz belinden sapı milccvherli, al- Kız kard<'şim .. Mıırıı:oz ile kız l· p·- r:nin st;l'etj i:stimalinj {;j'retn;~k üzc-

ın kınlı bir kanın çıkararak bana u- '}eşimin adlım nen• b'rliktc ynzılmı~. re bugün ita!~ helan bir kafUc tnynl· 
• 1attı: bu gizli şey n{>dir? rec: gelmiştir. • 

- Al şu bıçnğ1, koı·kma büyüli.i de- Diye b:t[.rırclım. 
ır'ldir. Ev sahibi gene n"ırca cevap ver -

Kamayı kınından çektim, çıkardım. di: Bıçağın bir yüzünde altın yaldızla ya- - Semcrkantta anlnrsm. Yola dU- Ankaradan lstanbula 

- AUI\ASI r .. ın -

1,icaret vekili 

~-,•- .. . ... - ... x·..... -·· - . -, ... -:.. - .- -- .. - -

---

Norveç v 
Alman tayyarelerinin birçok hü 

cumlarzna rağmen kurtuldu 
Londra, 6 (Radyo) - :Xorvcçin ru, İngiliz torpito muhribi siymıet et

Bcrgen limanına gelen )lira vapuru mi~. bu clcfa da bir dfü;man tayyares: 
yolcuları, salimen şehl'e çıkmışlar - sakatlanmıştır. Bu tayyarenin, ayn: 
dır. Bu vapur, 72 yolcu ve 35 tayfa giin sakatlanmış olarak Norveç a
ile geçen Pazar günü Nivka:>til Uma- razbi üzerine inen Alman tayyaresi 
<nından Bergcne hareket etmi~ti. Ileş olma ı çok muhtemeldir. Yolcular. 
~ant sonra bir Alman tayyare ·i hi.i - hayatlarım ingiliz torpitosnnun top
cum ve lıomb rclımnn etmiş3e d<' va- larına meclyundnrlar. · 

Günün ulmacası 

pura i ·abct ettirl'memiştir .• alı giinil • Torveç gazeteleri, Norveç arazi-
nyni gı:mi Levkoz bombardıman tay sine inen Alman tayyaresinin, :Mira Soldan saiJcı: 
yn1·eslnin lıiicumuna uğrnmı~. yeti - \'apuruna taarruz eden tayyare oldu- 1 - Dost ve müttefik biı· devJe-
scn bir ingiliz torpito!';u tn ·y. re dafi ğu isbat ed:lmek suretiyle bu b.yya- tin ba~şehri, beraberlik edatı, 2 - ca
si!ahluriyle muknbele ederek bir tay reciler hakkında cinayet suçnndrtn ka, soyunda kibarlık olmak, 3 _ mem· 
yareyi dii~tirmüs, d!ğrr tnyyarc1er dava açmak Jfızım ge:diğini yazmak- mı, fiillere gelen sunl edatı, 4 __ ha 
kn<·mıştır. Cnr~ambn gUnü gene tay- tadırl:.ır. edatı, Arabca geriye kalmış olan 5 -
yarelerirı hill'lımuna ııı1rıyaıı vapu- :<öylcv, kamın, 6 _ znmnn, 7 - kat 

-----=00- toprak, y1;;mekle yenen yeşillik, 8 -

Avı
"' ekin onunla biçilir, bir tarafa eğilm•~ '/ p a 9 - burunun duyduğu şey, 10 - nrab· 

· ça ufuklar, çok ince bez. 
Yııkar-ıdan aşağıya: 

1 - Fakat, el sıkışma, 2 - Istıral-

8 u kadar m Ün akaşalara se hep olan çeken adamın tekrar ettiği tabir, pn-rn için oynanan oyun, 3 - kascl, Jati-

b u harı• ·anlfl esk• oldugv l ld fe, 4 - inadcı, kömür, 5 - Habcşis-.. 1 u a aşı 1 tanda kabile reisi ' kesmekten emir, 

Pnri:s, 6 (A.A.) - Fransız ve ecne-·ıupa haritasını görmeye davet edilmiş- G - nrapçn sinirler, dünya üzerinde 
'J: mnlbunt miimc-ı-;illeri italyada nahoş ]erdir. nesli kalmamış bir cins fil, 7 - Bir 
bir şekilde t"f:s!r <!dilen ve bazı Ameri- I Biı· mecmua tarafından neşredil - vapur idaresi, ilenin kıssltılmışı, 8 -
Lın muhfilleı·iııde Heyno ile Sunrner miş olan 1.ıu harita Sumner Vels ile vilfl.yet, bir rüzgar ismi, 9 - nrnpln 
Velsin haqı gayeleri hakkında görüş- görüşmekte olıp1 Rcynonun Llirosunda elle dokunmak, ingiliz alfabesinde bir 
~tikleri knnuatini husule getiren Av- çekilmiş lıir fotoğrafta görülmekte - harfin okunuşıı, 10 - Anadoludnki 
-------------~- dir. '.!Ski Türk devleti ve medeniyeti, baklı-

r ı. clılussdnn evvelki zamana ait eski bir Torpl
•[[,..,_ ll !~. l•Ş Matbuat mi.imessilleri bunun Anc- yı haksızdan nyırmak. 

ismi meçhul Fransız Amıpn haritası olduğunu ve Alman- Dünkü bulmacanın halli 
\'a ile Ru ynnm yeni hududl::ırınm mü- Soldan sağa: 

ılar yazılmıştl. G'1yet keiıkin olan zülmeğe lrnzır mı:sın? geçti 
bıçağın suyu iümüş gibi parlıyordu. - Bu akşamdan tezi yok. 1 t .. nbul, G (Telefonla) - Ticaret 
Doğrusu pek giizel, değerli bir bıçak- - Çok iyi.. Yolun uçıkhr, uğurluı- Vekili B. Nnzmi Topçuoğlu bugün An-
ı. Ben elime alını~. evire çevire bakı- olsun.. kaı·adan gdmiştir. 
~ordum ve hiç ~s etmiyordum. Niynz bu söılcri söyl 0 r öylemcz, \'eka, ihr:ıc:at hakkında ve ihtikarla 

vapuru rettipler tarafından hatalı bir şekilde 1-Titülesko, 2 - asi, ilşO, re, s-
Lizbon, 6 ( A.A.) - 1ki ay evvcı çizilmiş oldugunu görmüşlerdir. liman, vat, 4 - iman, tabak, 5 - raf. 

Ev sahibi sordu ki: ııramzıda l.:ç bir şey olrnamış gibi be- ımicı.de!e işleri etrafında tetkikat ) n-
- Nasıl? Müslümnn bıçaiı değil ııi Kotnç ve Suıior ile y .. !n.z bm:karıık pacnktır. 

orpillenmig olnn i mi mf'c:hul gooo Haritada lsviçrenin ve Danimarka- rakı, G - öz, çekin, 7 - lor, no, kn, 
onluk bir Frnr. ız sarnıçlı vapuru- nın hududlnrı gösterilmemiş olduğun- B - öz, geç, 9 - moraran, 10 - ıız, 

nun pro\'as1 Atlas Okranusunda Cor- dan bu iki memleketin arazisi Alman- nnsil. -------==<ı'.>--·-----

''o L·minde bir Portekiz şilebi tara - vnya :ıilmiş gilıi görülmektedir. Bu ha Yukarıda anşağıya: 
fınclnn g<;riilmüstiir. Şilehin müret- ritada Balkanlar bile gösterilmemiş- 1 - Talih, ölüm, 2 - isim, zoıo, 

mi? 
- Evet, dedim. • 
- Al bu bıçağı heline as, fakat giz-

me. b'rak ki herkes görsün, bu bıçak 
o le bir tılsımdır ki, seni nereye is-

uz ~~a tebatı vapurun enkazı i\zeriııde bir tir. ?. - timar, ra, 4 - anaç, gaz, 5 -
nrnştırma yapmış ise de kimseyi bu- t:p lün, fener, 9 - ortak, kafi, 10 - R't-

rs:~::::~~~· gider gitmez (Hüse - Amerika ordtısu, Milli müdafaa ter- lamamıstır. 1 znk. Şilep vapuru yedeğine nlnıı:i ve lşareiler: 
Mrtm~•idWWAr'~ --'--~*=-

•ukltı rından hn.hscde-eğiz. Fa-'n) a-Oında birisi vardır. Bu Hüse- • b ·· ı \} k 
·n s merknnlt:ı en birinci i~k satan tı atını m :eemm e eşlirme ,.te 

1{nnarya adnlarmıla bulunan hir 
'f<'rnn<;ız romöı·köriini.i, vapuru tr.s -
'im a'arak bir Fran!;lZ limanına gü -

ıknt bizden, tıırnaı geline<', Ç<'şid 
• _id ricalar n y rdım ve müzah - Kemerde eHidet soknğındtı 43 

Zavallı yavru 

amJır. Kime ııorsan sana gösterir. d J • 
Cirnı !3İ iç'n kcyfiy tt ·n haberd rete\ln b. lind 'ki .bıc;~iı görünce, bu- evam ecııyor 

ı an:ı kım verdı, dıye sor:ırsa sen· ""' · t G (A A ) · · ' . .. . . · ' aşıııg on, . . - Amerıkanın lhu duıııl.ndt• tak' ive etmelerini iste-
uztl ortm~ şeyh verdı ~e.r~ın .. ::ma hın·be gırme. inin yıldöniimü mı.J.nase- mi~tim. Ordu bu davi'te 11urlak bir 
akın bu lafları başka. bırısıne sorle- betiyle B. Ruzve1t Amerika onlusmnın re,_: np v<'rcli. 

miştir. 

bütün zııbit:uı ve efradına hitap C:lleıı Adnl.ırı .111cl ki r:nrnizoıılarınm:dn 
uır ıne~nJ gön erm.şt ir. Blıııd~ bilh::ıs- ayni cm rj iyi ı ö:-1.crmt•ktl' ve ıneınll•k•' [ ı] T'lirkle1·de Pl'ensese cBegilnu ı, • · · d · 

deniliyor. · ..ıa şöyle deıı:lmt?ktedi l': timi7..c uzak mınlakal.ırdaki müdnf< u 
----------------1 cG\'çen eylOI arındıı ordu zabit-:ın lerliba 1 ını miil. mmellP~tırmek sure-

Bir Hollanda ve efradının milli müdafanyı sı:ı11 za- urıc :·yııi g.ıyı:...ti ihr: z etmeklecliı·. 
mnnı için derpi.§ .eclilml'i oh11 hudud-

h ey' etİ 
Par is' e gidecek 

Pari , 6 (A.A.) - La Hayeden bil
d riliyor: 

Lumpingin riyasetinde bir Hollan
da heyeti, harp ve bilhas_a deniz bar 
lıi dolayı iylc ortaya çıkan ticari me
ele1erL Fransa hükumeti ile birlikte 

tetkik etmek üzere gelecek hafta 
Parıse gelecektir. 

Gar c • . ~ 
~~~ de 

Fransız topçusu, Sar 1nz11takası1ı-
da büyü/, f aaliqef gösierm şiir 
Londra, 6 (Radyo) - B•ıgun Pn- 1 l'·i.,.nnda cephede bir ormana 

rlııten verilen bir h:.ılıcre gfire, Fıan- dii.,iil'iilcıı Alman tanarc"i ıiıı telci 

Batırı .. an gemiler sız topçusu Sar cephesini•\ mL
1 rk{'Z olan pilotu yanında 2 ~ ar:ı it .\lm:rn 

mınl ka ında, fı.rbı ukcn ıphriııin t· ry~ı· i-.i bulu mu;tuı·. Bı.ml.ır. ;_ı-

Hakkında bir istatistik cenubunda }Jtıyiık r ıaiiyet ! L•st.!rmi~. rnn muddtt. ormanda yaraiı kalım k 
Londro, 6 (Radyo) _Bitaraf dev- yeni müdnfnn teduirlerj a!n.al,uı o- ylızüııôen \e ıı"'gul\ta•? pek bitki 1 ha. 

Jet~r ticant gemilerinin İngiliz <le- lan Almnn amele lakım armı dağıt- c!e h: tahanPye kaldırı rrıışbrdır. 
ı iz kuvvetleri himayesinde kafile ha- mı~t_u_··------------ --~ ------------

linde seferlerine dair resmi makam- The İS Eğihnenler kursu 
lar tara ından bir istatistik neşre - F.iWıı Pn! r kur·l'nda cler,ıerc 18 
dilmiştir. Buna göre mart ayında 1140 Talıtelbah~rı· n~ anda l·a ı nı.::c k ır. Kı:ıznhırdaı 
bitaraf gemisi himayeli katile halinde ! km~ n seçıleıı cg:tmf'n nnmzedlerinir, 

set.er etmiştir. Bu ay zarfında yalnız lıu tanhte Kızılçullu q.y öğı·e1men 0 

ölS bin ton bitaraf g~misi batırılmış- Yakında donanmaya kulund.l buluıımr.ları l:ıutJn knz.l 

Belçikada 
Bir infilak oldu 

fü·üksel, G (A.A.) - Tournoulh 
\"rtkımnrl:ı bir miihimmnt falırılrnsın 
da \•uku· gelen lıir iııfilftk oir kim -
\':'Wl'r müheııdi.; ile bir am<.>lrnln tc
'cf olmasına sebebiyet vermiştir. 

=11 

Kısa hizmete tabi 
olanlar 

-Baş ta.rafı 1 :nc:i sahifrde-
3 - Askerliğine kar:ır verilip te 

c:imcl;ye kadar her hangi bir "ebepl"ıı 
~evkedilmcmiş yüksek askeri ehliyet-
nnmeliler. : 

4 - <; ecen SE'llf! vaktinde se\'ke
rlil miyerek okuidnn geri çevrilen 
"Ük;,ck okul mezunl::ı.n. 

1 

5 - Y!'dek ulıny okul dcvrl'siııin 
içtf.' birinden fazlH !nn devam etme
diklerinden terhis ed:lenler. 

6 - Askt'l'liklerini tam hizmetli 
ıhmık yaptıUan ~onrn tahsillerini 
'ise vryn daha yukarı dereceye çıkaı· 
dıklurını resmi vesaik He tPv<1ik ecle
·ek yedek subay olm:ık istiyenler. 

7 - Bu müddet zarfında gelmi -
yenler hakkmda kanuni muamele ya
pıl::ıc:ıktır. tır. Eylt\lden beri batırılan bitaraf ge- 1.ltı·hak edecek ku~·nıakamlıklarıııa oildirilmiştir. 

mU.erinin yek1lnu 71 bin tondur. Bun-
lar kafile halinde seyahat etmlyen ge- Londrn, G (A . .A.) - Thetis tahte1- ""E. L H~A~R .. 'W31111!1Att 28 

• as ıııilerd!r. Kafile haUnde sefer eden bi- bah!riııin tamirinin sonn ord;;i ıı.,, • JV.I. sinemasında 
• 

tnraf gemilerden n1nız üç tane batı- ber \'erilmekt<.dir. Gemi yakrncla h:ı<ı- ~ Bugün mntinelerden itibaren 
rılmışıır. Bunlard1" ikfsl de nıayine ka bir isimle donanmaya iltihnk etil . hiitün tını iri son uz ne.,e ve kahkaha ~,ıfanına boğacak, senenin en büyük 
çarpnınk suretiyle batmıştır. cektir. kom di şcıh<' eri. İ~te <lünytınm en şöhretli komikleri 

ftEPi.'WllJ!AllllBlim ..... llE!IRZmrl .. lil5i~t:ı:~~~~-~·".1'.J~iii!'·· .Di - ....... ,re> ... ~ 

Tı y yare sinema s t i_._ı -~,_wwwn,.,..,~ f-~---·:_ ..... :_.1._"ıi_· 

Fred Aster Ginger Rogers 
Gibi ild büyUk san'atktl.nn yarattığı eşine ve emsaline eı!der 

tesndUf edilen bir şaheser 

D6: ns 

EL-
Tarafıncl:ın en son olnr::ık yaratılan ve bugüne kndar görülmemiş 

deı ecede gtildüriieti sahnelerle dolu o:un em3abiı bir 
f{031E'Vl Tf AfUJ(ASl 

Zafe Dönüşü 
rt)l:KçB sôzr,O 

A:n·ıra: Mt11i s"firıizin doğu Anııd ıhı seynhatleri ve Semalara hOk
mt.dC>ıı krıı .tllnııı f'!mi. M tro jm·ıu.lclP: du.ıynnın cm son hnı·p h~lıerleri ~ 

SE.A.\SLAH: ht. r glin: 1,30, 3,30, G,30, 7 30 9,30 da bnşlur 
C'uına.rte11i ve prtzıır 11,30 da \'C Jbftrı :ırasıııd2 her gün 1,30 da 

~et bekHyenl rin, matbu ta kar- numnrn.lı evde oturan Said oğ!n Şiik
.ı göstrrdikleri hürmcts'zliP.:i pek rü Yaşsöğüd, bir kaza yüzünden nğır 
ııarip bir zihniyet mnhsulü ola.rnlt urette yaralanmıştır. Henüz yedi yıı 
tel· kki etticimizi işarete mecburuz. şında olan Şükrü Yaşsöğüd, soknktfl 
C:.:uradn bir milli l<üme rns.çı o!uyol". SaclJk ndında birinin bahçe dıvarı ö
E"laren s1'yı:ııı üçü gcçmiyen h:mir nünde oynarken dıvar üzerinde bU
gazctelerine Lir knç davetiye gön- lunan 80 kilo ağırlığında bir taşı e-
,ı!~rmi~!cr. Fakat i~in icap ctlfrdiği Jiyle dürtmüş, harçsız olarak clıv9r 
bır u~zaket vardı: fzmir,, İı:tnnbul üzerinde duran bu ağır taş, zavnllt 
ve Anl·aı·a malbuatmı tem:ıilen gc- ~ . . .. _ ~ . e 
lcc k ı k d 

1 
b' 

1 
h çocugun ilzerıne duşmuş, hadıseY 

e o an ar n aş ara ır oca ta • 
ı.i:l etmek .. Bu, §nhsi bir zevki temin selıebiyet vermiştir. 
T.an ımu değil, mntbuata, hem de o*o 
Türkiye m. lhuntına hürreet mana- Amer:ka a~111anı 
unı taşırdı. Cünk\.i biraz jznn ve bi- S -;:ç 
·az takdir, bunun böyle olması icap - Ba§tnrafı 1 inci sahifede -
•ttiğini gö:ıtcrir. Yoksa, gazeteci, bir istihza halini alırdı. Ayan :rnecli· 
'ri~ünlcrdelti vatandaşlar arasında sinin ekseriyeti totaliterlerin siynse .. 
f.~ıharla oturmnğı da lıilir, aynkta tinden dalın iyi bir siyaset mevcut ol-
J~r ~. s~nt ırn:ınağı da .. Halbuki bu cluğunn göstermiştir. 
<luiunulmedı. Localar, resmen ve kn 1... A d 1 l . ·ı kde-

h 
· d'l · 

1
• arp, vrupa ev et crı ı <' ıı 

'1unen ta aıs c mesı ıızım gelen l" d·ı · 1 ··t k b'l' t sasıı .. nahıımlnr haricinde, ,u ve bu r.ah- ı mış o an mu e o. ı ıye c ' 
•ın keyfine olnrak, gene rnste le müstenit muahedelerden baz1)ar1Jllfl 
etrafa ibsun bul urulmuç. Bö!ge baş kıymetini muvakkaten azaltınıştıt· 
kanhl{ı, bölge a.sboşkan!ığı, fudbol Fakat cenubi Amerika devletleri ilO 
ııj:ı.nlığı vesaire bile ayrı nyrı loca- kt d'J · · kl h .. daha ii'

1 
a e ı mış mısa ar er gun .. • 

larda ... Sporla hiç al&.kası olmıyıın- . ı.te -ı . . netıceler vermekte devam ct[lle~ 
nr, gene aynı yerlerde ••. Hızmetle- . . . _. UJJ'l

1 

rini. ya~vardlklnn matbuat ınüesae- dır. Harp. hıtama erdı~ı zaman g•erll 
ı:eaıne ıae, ayakta durmak düşiiyor. rUk manıalnrının eksıltmesıne ' ıı 
Ne münasebet? iktısndi intihara karar ve buoıardtı 

Matbuat, davetiyeleri onlnrn ge- birini in.tihap etmek mecburiyetiııJe 
ri &öndermeği de bilir, bir natır ynz- kalacaktır. 11 
mamağı da bilir.. Fakat meı;ele, Ayan meclisinin kararı, JııırPt:ır 
Türk gençliğinin bir hareketi ve sonra daha iyi bir alem vilcude ge t 
Türk seviyesi meaeJe11idir. Fedakarlı meğe yardım etmenin bütün :mili~: 
ğımız, zadece bu t-'Üzdendir. Amma, lere terettüp eden bir mesuJiyet 

0 
ıı-

sıra ile, herkesin hizaya gelmesi ve duğunu düşünenleri teşci edecek ıtl 
ınııtbuata hürmeti ,nrtiyle.. hiyettedir. 

Bugün Kü!türpa k Sine nasında 
fZMlRDE /DK DEFA JKl FlL'M BiRDEN 

GÜN I BATARKEN i 
V1C7'0R FRANCEN tarafından temsil edilmiş ahlaki ve içtillle. 

bir mevzuu canlandıran bUyük aşk hikayesi 

ŞANZELİZE 
Frnı:~a in~nlap tarihinden b:ışlı~~arn~ b~güııc kc.dar gilzerıı~ ... cd~~ın 

veknyıı telhıs eden ve lıu arada muessır bır aşkı temsil eden büyuk f 
Buş rolde: BAI~ON I•'ILS - CIIASA GJTTRY ,,, ••••. 

-·· •••••••••• , •••••••.•••••••••• "'t'.'. , •••••• , ••••• •••••• · ••••••••••• ' •••••••• ••••••• ' ••• •••••••••••••• Ayrıca Pnramunt jurnalde en son harp havadisleri 
A~k _ thf rns - Sefalı t -~ 'mek ve S<>Yilmc.k ihliyncı - Sevilen 

1 
<.ık ·n f e<lsl c1rlıg1 

A~r ca CKLER JCR ... 'AL. 'o. 8 on diiny:ı hüui atı 
Oyı.n saatleri: l 3 f'. 7 ve 9, 15 de hıt.ıla r . 

W?"'NWU ~ •• 6 - li• • , IKll?P sr 1

. RH•-smr= 

T1''1'Z 11.4.LK SEANST.-.4.RI vnrdıı·. i 
c;~..-XW 41•@• ru• c~~x-re=or1G+ıe .. m.tMctrl!t~'nd 

Seanslar Gun Bntnrken 3 - 7 Şanznli7~ 4,50, - 9 da bıı~lıır 

lf 

l 



.. • ~ ...... 1 t f" ~ 4 'O (" "ı''"""'l''} 
:--..._ ·--· ---~ ------- ------------------ -
r'••-•••••••••ıa••••••••••••••njl E } "k E B k d 1'.omalpaıa ıcra memurlucundan: 

<> • • ID a Ve ytam an aSJD an: Armutluda Nebi dede oğlu Ha•nn 

J 1 l F R 1 A. No. ları Kon.rnnın hali tasfiyede Armutlu T. ı 

- - --·- -- ----
Üç Kimyager 

Valdolu • . Esa• No. Yeri F.:•ki Yeni Taj Nevi kıJ·meli clepozito'u K. kooperatifine borrıından cloln:.·ı . 
ipotekli 1 ~ubat 93G tarih w (10) mı 

35 am•••••••11mı:m-•ıl 1345 Güzcly:ılı Tenezzüh yeni 21 inci 37 - 7 Arsa 59,00 11,80 marada taııu:.·a müstenit Kı z ılraııııı Diğer bir takım sinir 

ilaçları gibi mideyi boz
mıyan ç o k iyi v e tesirli 

arazsız bir sınır ila· 

cıdır. 

Yuan: Bcnltaıı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ sok. 169 }12. ada 893 parsel 13 Alankıran me,·kiindp ~arkan hacı 

Güzelyalı Şefkat reni 36 ıncı sok. 777 - - c 237,00 47,40 Veli oğlu Ali ırarben biraderi Mus-134G (ULUS) taıı 
?- h 

~~· azirun günü, lıa7l:ı'l lıa~a hadi- yolu ) denilen •anatkıırane ınerılive- 790 1112. ada 894 parsel 1 tafa şinıalcn tapuda Hacı 1bı-ahim 

' 
1 ~ lleçti. 28 huiran günü i~in de ni harmana çevirmişti. Ifedef<iz ye kö 1347 

Ynı 'ley.. rilköı·üne yapılan lıir bombardımanııı 
- 1~48 

1, h-zirun çur~~mlııı günü gece•i garip nliece!t•ri ! llütiin Paris. şimal 
'ı~t ~:ı \e, Pariste hava hunılıardıma- do;i"''"U i" t i knmdiııdeki lıaııli.ı·ölerile 
~-.. 1349 , ·• •e lrKZa kaı·~ı tehlike i areti w- Leı·"J,,,r 20 d«kiLı lıonıkıı·dınıı.n etlil-

Güzelplı re~adiye yeni 23 üncü 
sok. 161.25 M2. ada 897 parsel 1 
Güzely~lı reşadiye yeni 23 üncil 
sok. 163.75 ;\12. ada 897 parsel 2 
Güzelyah erik yeni 3-1 üncü sok. 
166.25 M2. ada 897 purscı ,, ın~'lti. () ııkş:ım sema, 2000 metre di~i halde l:ıhrilıat Luııdıın ilınl'elti. 

1 ~~Hiıindeki k ra bulutlı.r ve ke - 29 lıa li r:ııı ı(lııii ıJc fazlu lıir ~-.ye l!lGO Giizelyalı tenezziih - yeni 21 inci 

37 - -

37- -

37 - -

~7- -
b,r •- d" F' k 1 ı ı J l. ""k. 2J:J.?;"i }f2. eda 897 par;e! 4 P1 ""' kütlesivle dulu i ı. a ·u •:ı ıııc o nı~ an ge~ ı. 

tis - J!l.51 Cii zelyalı re•:aliye - yeni 23 neli 19 1111 • esasen halkının dörtte ii~ii lıı-
ndan b - · l t h!"k B ·· ( ı 1 · .. 1 • t ,. sok. 77.50 :\f~. ada 8% parsel 7 t ı. oşaltıldıgı içın ıer e ı ·e- uırnn apar ıııanı a" ne;.ı, ,. e 
•aı h ı· ıı · 1·1;9 Güzel~:ılı re~adi,-e - yeni 2:1 neli 37 9 , ·şı azır lııılııııuyotdu. SıJ;'1nuk - intizar i~iııiıı son gllııii it ı u~u'J ·' ~ , 

ı ı ·~ ınn~ke te kili tından ibal'ı>t pa- komiser Klemanla mlifetti~ler ve :ı- sok. 128 ;\f2. ada 904 parsel 1 
•,. 11lıUdafau isleriyle (D. r. A.) d:ıfiljanları, bütün •ertilı:ıtlnrını »lmı~ w 135:1 Giizelyalı sel:i"let. ferah - yeni - - -
"~tın 1 28 inci ,ok. 70:\.2.5 :112. aıla 911 'l't ın aktif müdufaası i•ıtiıııınl:ı dı~arıya hiç bir şey ;ıwlırınamı~ o a -

Yan · ı LJ p:ı r"el 2 ~,, •!mi~ti. Gi!ril!tü büyük ol .,rak güzel ve cazilıeli şikar arını "'"<-
•tı ll ı ·ı· ı " ,,. no h · b h ·· 135 l Güzelyalı recai - :.·Pni 39 uncu :-. · u ut talı:ıkasından aiaifıbra ıyol' aruı. ,,ıra .. ıızırnn sıı a ı, ını- · · 

;"'k ~P•aretini gö•tereıı lıiı· kac Al- ne'jin tu!Ciuyle beraber, Leyla Dö ji - •ok. 862.50 M2. ada 9l!l pa.,el 1 
l'ıı~;;bı,_ınbaı·dımnn tan·nre<i hemen velt, Alman hayıtlarınrlnki i;ı~1iyle 13.5:> Güzelyalı reca:z zade - :.·eni ~!l 
•İ·ktorlerin hıızmesi içine alınmış ( Fried:ı z. :ı. ), spor kı)·nfe!ı, bn' uncu •ok. 242.50 }12. ad:ı 919 
,,," rlftkika 7.arfındn onlardan 17 ta.lclöndiirücii gii?clli~i ve serbf·.,t ve çe- par<el :1 
ld·d(l lirülmüştü. 3000 metre irt'fa-lvik hareketleri ile endumını göstere- 1~56 Giizelyalı rerailade - yeni :rn ncu 

2 - 2 

12 
1G 

12 
16 ~ı/ ~Çan diğer Alman tayyareleri cekti. sok. 20!l )12. ada 919 pal"'el 4 

•~.·~ Uı•ı·iııe pek çok lıomba :ıtnıış. Komiser Klemaıı, muavinlerini ma- l!l57 Güzelyıılı Akgöz - yeni 108 inci 227 - -
" <t 0tnba1ar her hangi hir he•aba is. hut apartman daire•inrle muaı·ı·en sok. l!l25 )J:.l. ada 922 parsel 1 
~ .. h ''nıediiii için tesarlüfi he•lefler- me\'kilere dikerek gün doğnrnrlan al1 1358 Gllzelyalı Akgöz • yeni 108 inci 209. 2- -
< a •~ka i•abet ed~bilecek ,ab:ı bu- kattaki kapıcı loca•ına gitti. Ve oraya sok. ;;20 }12. :ıda 922 p:trsel 4 

~ı,~'ltı. Sadece bazı meydanlarla yerleşti. Komi;ıer tertibatını o •ekil · 1:)39 Giizelyalı Akgöz - yeni 108 inci 217 - -
"•oİ arın ehemmiyet.iz noktaları ha-; de almı~tı ki, en nıtillıiş hir caRu• w sok. 1470 ~!2. ada 922 parııel 5 221 
\ ıııu, V@ bir kaç lıina çatısı uçmuş hafiyenin bile hiç b;r şeyden şiiphe - 1360 Giizelyalı tenezzüh - yeni 21 inci - - -

lenme,ine imkan voktıı. sok. 148 M2. ada 1789 pnr~el 1 . . 
( ll - ARKASI VAR - 1:161 Güzelyalı yeni yol sokak. 1441112. - - -

ı. Uttes C .. ada 1789 parsel 2 
'l lı;r b - haumont ) parkı mut- Jt 1 K } 9 
••da ( omba tufanına boğulmuş ve a{ya fa } l:l62 Güzelyalı (çek -yeni 1 ncu sok. 54 - -
!.\ Su; _MUftehirler köprüsü • Pont M'l" 'tt' 357.25 ada 8!16 parsel 14. 

• ~la k~ıde~ ) adım taşıyan gilz~l . . • 1 ano!a gı ı ,. . 1363 Güzzlplı çiçek - yeni 19 ncu sok. 34 - -

• 
( 

< 

• 
« 

• 
• 

« 

• 

• 
• 
• 
< 

• 
« 

• 

'ııba llrU Yıkılmıştı. Başka bır l\Iılano. 6 (Rad; o) - Kral 'ıktor 362.25 M2. ada 8~6 parsel 15. 
ıııt) Parkın içindeki adada, (Sy _ Emanuel bııgitn bm·a)·a gelmiş ve kar- l:ıG4 <iöz!epe mah. tramvay cad. -yeni 609 - 735/2 • 
~ ho:abedini harap etmiş ve bir- ~ılnnmıştır. Kral, öğleden •onrıı t_ay- 92 inci •ok. 622 1\12. ada 838 
~nlıa da ~"O basamaklı (iğne- yare fabrikalarını ziyaret etmiştır. pnr~el 3 
'it!}~ 1365 Gtlztepe }1. ak5am yıldızı - yeni 4,6,8 t\Ç '1E:VKUL MALJ,ATII,V ı Kemalpaıa icra memurluğun- 102 inci sok. 280 }12. ada 839 10, 12 

6 

t lz.1111/1( ART!R.l!A ILA.\'I dan: parsel 
5 l'r;t-N~ 11/R/NC/ lCRA MEMURı Cemile, Rahime, Hicri.ye ve ~ehmi 1366 Göztepe lll. Turgut Reis çıkma-

lliı- b t!.!\T: nin Ali Fehmi karı" Fıtn,1ta ıpo1e~· 
' orc zı yeni 102 inci sok. 165 1\12. a-} ıevrı·ı un_temin istifa" oçin para. Py]edikleri kızılcn köyiiniin anbar 
"• ıne t 1 k ela g39 paı·•el 7 
•:• #.h,. 3.•ne karar verilen zmi- kavak mevkiinde kain lapur. :ı şar an 
ı ·"•d ı ~67 Göztepe 111. Tur&'lıt reis çıkma-~ "•·· a2a mahallesinin Halim çam belli molla Kerim gaı·ben izmir. " 

'ti ' •,ısı zı yeni 102 inci sok. ıoo l\12. a-ctesind nda Kapani zad~ c,.r; li Şükrüniin lıağını ayıran inr 0 yo: 
l en da 839 pa,.sel 8 

' 
ıo. 8 Pafta 41-, ada. ~21-, par <imalen Kundiyalı ~iznıeci Hii"'riıı 

' ' O '8 ı . • · d il ı:~G8 Göztepe )!. Turgut rei! çıkma-n Cak·ı • em ıik 10 17 taı !l:o. Ju "e vazi.l"et beranıınme;ın e rır. n 
ı~ • ~ l ı· zı ~·Pni 102 irci sok. 195 Jl.12. a-d,1. (1200 ıı ~ hanı içeri<lnde lınlu- Kerim tarlası cenulıen tapurl:ı 1 ıri.< · 
~'}ı ne ie) lı:a kıymetli mnğııza ~C· ton tın lınji-ını ayının ince yol Y" \·azi- da 8:l9 par>el 10 
~!&•inin ~e •zınirln Ahmedava ma- ~·et bey:ınname•inde çizmec· rr•i-~yiıı 1369 Göztepe ~!. Turgut rei• çıkma-
!; l.t zade :alinıağa çar~ısıntln, Ka- bağı ile mahdut tapuda 5051-:>0 l\I zı • yeni 102 inci sok. ada 839 

1. Leıde~· acı Hu.eyin vere<e,;1 Ür- :'of. miktarında ve vaziyet bey:ınna - parsel 14 c155 M2.• 
•r eı. 2~nrj(>n, pafta, 41, ııı-!ıı, 221, me•inde şarktan garbe 60 'ima it'''' ı:no Göztepe :ı.r. Halit zira - yeni !l5 

Q, ~~ (l~o~l!\l~k. 10/ 10, taj 12. 1'0.- renuba 140 adım me;ınhada ve heı·e- inci sok. 454 1\12. ada 842 par-
d 1 7·ıııa. ) lıra kıymetli kahveha- ti umumiye•i bin lira cleğerinrleki b:ı- sel 3 

@ i• ll"-1940 k . t" 1 371 c·· l " s· ·e . 8'> ı"ncı· ı't 'lrıır b· . cuma gUnil -a:t' 11 iiın mülkiyeti a~ı · artırm:ı sur, ıy c 1 .uz epe '"· ınan ·:. nı -
1 '1lıa ırıııc; icra odadıııd·ı açık ve J.ıirinci artırma<ı 8-5-940 çar1am- sok. 325 M2. :ıd:ı 851 parsel 2 
l sur~t· 1 

---
- - 12 

s - 3 

19 - -

7 
9 

11 tt' lıLu 'Y. e_ satılacaktır. ba gilnli saat on birden on ıkiye k:ı-
'b lıaııı.,i 11'.~ı rı menkulün artırma t!ar Kenıalpa~a iera dnire<indP ::ıpıl- 1~72 

1~14., ~0-4.940 tarihinden itiba- muk üzere gatılı!ra konuldu. Titı ar. 
·~ı-l'•n: 0

· ile 1 ci icra daıre~iniıı tırmad:ı satı~ lıedeli tahmin oltın:ın J 37:l 
.~·•ı; iı·inunıı.rıtiınd:ı hı-rkesin fCÜre- kıymetin yiizde 75 i~ini lıu!ur':ı e:ı 

Göztepe 11!. Sinan - yeni 82 inci - - -

1~·~n r:~ı a~ıktıı·. İlünd:ı yazılı olnn- çok urtıl'nnu ihalesi yapılat:ıklıl'. Ak 1!174 
u 4 ın· ı- k 1 h. ·~ı ~aıtna "umat almak i~tiyen!er <i takdirde pn çn urtır:ının taıı 1 u-

sok. 293.75 J\T2. ada 851 parsel 3 
Güztepe M. Tepe - yeni 88 inci - - -
snk. 815 1\12. ada 851 parsel 8 
Gilz!epe l\[. Mı.ı·lı c:ıd. 486 1112. 201 - -
aıla 8~9 parsel 4 ,,. l!\ey b 

'<t•raıı il · e ve (14143) dosru dU baki kıtlmak şıırtiyle satı~ on b~ 
•tıııeı·d6. ıııeınuriyetimize müra- gün dahu uzatılarak ikinc; ıtrtınnası 

1 :l75 Göz tepe :ı.ı. Mısırlı caddesi 205 - -

2 • ır 
, ...._ • · :!3-G-940 per~embe günü ayni •:ı:ıl '"" ı :l7G ~, . "rtır 
. '•ııJı lt llıaı-n iştirak için yuka- nyni muhultle vnpılacaktır. mı :ırtır-

•' ı·~~ 'Ynıetin "' 7 r. • b t" d mada satı~ bedeli ne olursa ol<uıı ·•itt a llıiHı . , < .o nı~ e ın e 
, Ulıu t lıır lıaııkanın teminat kn·metiııe lıakılmn·nrak en cok ar- 1:l77 

ı;, '- lp:;dlci edilecektir (124) !ı;ana ihale edile~ektir. İşbu gayri 
hir lJ~ltaıt ~ıthibi alacaklılarla menkul üzerinde her hangi Lir suı·el-

l ı,Pl tinin arların ve irtifak hakkı le hak talebinde bulunanlar ellerin- 1 ~ 78 
~ •. •kıarın &"ayri menkul Uzerinde· deki resmi ve~aiki ile birlikte yirmi 

~-127.50 M2. :ı'da 859 parsel G 
Göztepe ~r. Eşrefpa~:ı sok. yeni - - -
77 inci 'ok. 621 M2. ada 931 
parsel 2 
Göztepe }!. F.şrefpaşıı sok -yeni 
77 inci sok. 561 M2. nda 931 
par~el 5 
Giiztepe ::\f. Tepe - yeni 88 inci 
sok. 586 1\[2. ada 931 parsel 7 

'1 o1 1 hıısu . ıı-ün zarfında icraya müraca::ıtlnrı lfı
'•ıı, 'n idd! 1 $ıle faiz ve masrafa zımdır. Aksi halde hakları tapu sici- 1379 Göztepe l\l. Esrefpaş:ı - yeni 77 217 - -

221 1Jt1 n İtiba a arını itbu iliin tari -
ıııu ren · lince malüm olmadıkça pnyla~rnadan 1't.,,. •hıt 1 . ~lrmi 2ün içinde ev· 

~ "'"ze e erıyJ b hariç kalırlar. Satış peşin para ile o- 1380 lıaı<l bildir e irlikte memuri- Jup müşteriden ayrıca yüzde iki bu-
lıı~ıı e haııı llteleri icap eder. Ak· çuk deJ;aliye alınır. Şartname ili\n 
qa 'ksa saı arı tapu siciliyle sabit tarihinden itibaren herkese a~ık bu-

inci sok. 469,75 :ı.12. ada 935 
parsel 2 
Göztepe M. Eşrefpaşa ve tesn-

düf - yeni 77 inci sok. 322 l\f2. 
ncla 944 par,el 1 

c 

c 

c 

c 

c 

< 

c 

c 

< 

c 

c 

c 

< 

• 

< 

l b h•rıç ~'bedelinin parlaşma - Jundurulacaktır. Taliplerin kıymeti 1381 
\ı;' Cöst •lırlır 

Gözlepe 1\1. Eşrefpaşa ve tesa
düf çıkmazı - yeni 92 inci so
kak «494 1112.• ada 944 parsel 2 
Giiztepe M. Eşrefpaşa ve tesa
düf çıkmazı - yeni 92 inci S. 648 
1\12. ada 944 par•el 3 

--- c 

·~ •d elilen .. · muhammenenin yüzde 7 buçuk ııis
'ı b'ııuı •nter art &"Unde artırmaya iş betinde pey akçesi veya mili! banka 
'ıı1~nıa Ve 1üzu~f1'a şartnamesini itiba.r mektubu ve 939-396 dosya nu- 1382 
1 'bar 11 taın1nı u maltımat almış 
, '!' oluııurı en kabul etmiş ad marasiyle Kemalpaşa icra memurlu-

ı. ltu1 üal'in •d~r ğuna müracaatları ilan olunur. 
l~Q~ ar ç <lefa 

1
b en_ zamanda gayri . _ 1333 

~ ııı, b tırana ih agırıld_ı~tan sonra . 
11 ile >et'deJi ın ~le edı!ır. Ancak Je olunan kimse derhal veya verılen 1384 
•,'1liı-en llıiş lıa,r . 11:ınmen kıymetin milhlet içinde parayı vermezse ihale 
ı~laca1tfl<ıcaıc,:' bulmaz veya sa. kararı fesholunarak kendisinden ev-

1385 
1 ~ t ıl~r buı a ruchanı olan di- ve! en yüksek teklifte bulunan kim· 

Göztepe M. Esrefpaşa • yeni 92 
ci sok. 695 M2. ada 944 parsel 4 
Göztepe :il. tesadüf - yeni 92 ci 
sok. 285 1112. ada 944 parsel 17 
Göıtepe lif. taşocakları mevkiin
de 207 1112. ada 946 parsel 10 
Köprü Mah. :\Iısırlı caddesi 

<( ~-~!a~Yli ın"nk un_up ta bedel bun se arzetmi5 olduğıı bı>delle almağa ~ 
·~lııazııı 111 ın ın Ul ıle lemin edilmi~ razı olursa ona, razı olmaz ve~·a bu- 1 ... 86 
'b kaıııı ııı. Ço!(ecnıuundan fazlaya Junmaz;;:ı hemen on beş gün müddet

< teııı a. Uıeı·e artıranın taahhildü le artırmaya çıkarılıp en çok artıra-
259.75 M2. ada 1732 pal"'el 1 

1387 Köprü Mah. Mısırlı caddesi 
'"PU d.q ve 1 ar~ırma 15 be~ a-Un na ihale edilir. ;ki ih~I~ arasındaki 
1ı·e~ 1 ~lt fırt 5 cı !ıilnU ayni saat- fark ve geçen ırunler ıçın "'o 5 ten 
t~, n :ı!~ _ırıııad:ı, bedeli satış hesap olunacak faiz ve diğer zarar-
ı le ~ 1 •c·k ~iııııa r"" lar ayrıca hükme hacet kalmaksı -
~i~~in ~~ı\1laı·ın 0 uchanı olan zın memuriyetimizce alıcıd~n tahsil 1389 
< ıı f~~la illi~ aıa/~Yrı menkul olunur. Madde (133} 

281.75 1112. ada 1732 parsel 2 
1388 Köprü )fah. Mısırlı cadde~i 

435 M2. ada 1732 pıır,el S 
Köprü M. Mısırlı caddesi. 315.25 

~ 1 .ttır•n >"~ çıkn kakları r. .ecmu- fk1· parça gayri menkul yuknrıda 
. ' •! a •h ııı şart· 1 
l ı-, de •d·ıaı. •di!ir B ıy e, e_n gö,terilen 17-5-940 tarihinde izmir 
1 »ıı•. 1 <n · öyle bır _ . . • 

1112. ada 1732 parsel 5 

1390 Köpril Mah. Mısırlı cad. 222 

'- Q "~ taıebezse ihale yapıla_ icr:ı memurlugu odasında ı~bu. ıla'.ı 
·~ ııı 1 düter. ve gösterilen artırma şıırtnamesı dııı- 1391 

•ııJc11ı kııııUJinı iha- rNlı:ıdı 111tıla~aiı i!Aı:ı gJı.ıı:ıw-

M2. nda 1732 p!\r•el 63 

Köprü Mah. Mısırlı cad. 
M2. &ıia l 7S9 pııırlGl 1 

376.50 

--- c 

c 

6 - 14 Ev 
16 

- - - Arsa 

c 

c 

c 

• 

• 
--- c 

105,00 

92,00 

107 00 

85,00 

2~.00 

:ıs,oo 

282,00 

345.00 

73,00 
• 

42,00 

29,00 

5.00 

lli,00 

44,00 

43,00 

107,00 

109,00 

93,00 

28,00 

8,00 

5,00 

10,00 

ıı,oo 

341,00 

49,00 

44,00 

82,00 

10,00 

35,00 

31,00 

28,00 

29,00 

47,00 

48,00 

74,00 

97,00 

104,00 

70,00 

52,00 

39,00 

42,00 

65,00 

47,00 

44,00 

56,00 

·~ 

21,00 oğlu Mustafa Ye \'aziyet beyannaıııe
sinde hacı ibrahim oğlu lllu<tafa h;ı-

18,40 dutlariyle mahdud içeri:ıindn 9 bii
;-ük 35 küçük a" \'e 35 deli ze.rli•ı 1'1'·11-.a-n-a~ih~al:"'e~l-eı-:·i-)-. a-p-ı~la_c_a""!~~d:-ı-r.--:A""!k:"'.,"~i 

21,40 ağacı mevcut (200) lira cleğl'rirıd~ takdirde en çok artıranla.nn taalı
Ve 5514 111. :\I. miktarınd.< miifrez hütleri b:ıki kalmak şarti)·le stttış on 

17,00 bağ Ye şubat !l36 tarih ve 17 sayılı beş gün daha uzatılarak ikiııci :ırlır
tapuya müste nit ~"rkan kısmen lı'.- maları 2:1-5-940 perşembe ıı-unii ayni 

4,GO mderi l\ItHtafa Ye kı.<nıeıı rnEıle<i •aat ,.e ayn; yenle yapılacuktır. 
Teslime ve garlıen tapuda R!lziye ı· e Bu artırmada gatış bedelleri ne odur-

7,60 dahi be.rnnnnnıe-<indc kı<m"n Razi;>'' 1 sn olsun kı~·metleriııe bakılııııyar:ık 
ve kısmen Melınıed Ali oirlu nre<esi en çok artıran üzerine ihal~ l eı-i ya-

56._40 şinıalen tapuda }(arn~lı vere-<e-. \'a- pılacaktır. t~bu gayri menkuller üze. 
ziye( be_,·annııme.<iııde sahİJl miilkiin 1 rinde her hangi bir "uretle hak tale
miifrez tarla'! cenuben hacı Önıer binde bulunanlar ellerind:~ki re.<mi 

69,00 bağ l a;irle mahdu~ tapuda J.'59il. }[. \"l>sikalariyle birlikle 20 gün zarfın
!\!. mıktarında baır \'e fak:ıt rnzl\"et da icraya miiracanlları lazımdır. Ak-

14,60 lıeyannnmesine göre şimaJ:nde 1;;9~ •i hBlde hakları tapu gicilince maliım 
!>I. }f. kı<mı b:ığ cenubunda ;)."il 1 :.\[. olmadıkça paylaşmadan lıari~ kalır· 
M. krnmeıı cleli çubuk olmak üzere !ur. Salış pe~in para ile alınıp nıü~te

O heyeti umumiyesi (600) lira dP~erin. rinin ayrıca '< 2,5 delliiliye alınır. 8
•
4 

de k; gayri menkulleı"in miilk;_ı·~tleri Şartname satı~ iliıııındaıı itibaren 
açık artırma <uretiyle ve birinci ar- herke,;e açık lıulunclurulacaktır. Ta-

5,oo tırmaları 8-5-940 çar~amba giinü <a- Jipl~rin kıymeti nıuhammeııeııin yedi 
at on birden on ikiye kadar Kemal- lıuçuk ni>\betinde pey akçesi veya 

1.00 paşa icra dairesinde :.·apılmak iizere banka itibar m~ktubu Ye 938-518 
satılığa çıkarıldı. Bu artırma da on- dosya numnra>iyle Kemalpa8 a i~ra 

3,00 tış bedelleri tahmin olunan k•yme!- memurluğuna miiracaatları ·nan olu
lerin yüzde 75 ini bulursa en 1;ok ar- nur. 

8,80 

8,60 

21.40 

1392 

1393 

Köprü l\f. tilrkoğlu - yeni 137 nci 
sok. 747 M2. ada 354 parsel 1 
Köprü M. Kazım Sakızlı - yeni 
150 inci sok. 1070 M2. ada 354 
psrse! 2 

21,80 1394 Köprü }I. tenezziih - yeni 153 
üncü sok. 88 1112. ada 828 par
ael 6 18,60 

5,60 

1395 Köprü l\Iah. Tenezzüh - yeni 153 
üncü sok. 88.50 1112. ada 828 
parsel 7 

1,60 

1396 Köprü l\Iah. Tenezzüh - yeni 153 
üncü sok. 119.25 l\12. ada 828 
parsel 10 

1397 Köprü Türkoğlu - yeni 187 inci 
sok. 79.50 l\12. ada 830 parsel 20 

1,00 1398 Köpru M. Şehit N ıııım - yeni 
1:n inci ~ok. 2ö8.5l} M2. ada 
1729 pıır;eJ 4 

2,00 1399 Kuprü ;u. Aralık - yeni 152 inci 
~ok. 164.75 :ıda 173ı parsel G 

UOO Köprü llI. Arıılık • yeni 152 inci 
sok. 230 M2. ada 17 J2 par<el 7 

1401 Köprü l\l. Sakızlı - yeni 150 nci 
sok. 647.25 ::\12 ada 1732 parsel 8 

68,20 1402 Karşıyaka Osmanznde Rahmi 
ber - yeni 1748 üncü sok. 1617 

1,60 

1403 
9,80 

8,80 l401 

lG,40 

1405 
2,00 

1406 
7,00 

G,20 1407 

5,GO vıo8 

J\I2. ada 103 paroel 25 
Karşıyaka Q..;manzatle Reşadiye 
çıkmazı - yeni 1767 iııci sok. 

1:ıo ;-.12. ad:.ı 113 pımıd 9 
AI.ancak Ali Ç-t:tiııhyu bull·:.ırı 

Demir çcnılıer sok. H!2.50 ~12. 

ada 1209 p01rsd 4 
İkinci Kal'antiııu 3 üncü Kusını 
sok. 112.50 1112. aJ:ı 753 parsd 4 
Gözl~pe J\Talı. .~adenei Şükrü 

yeni 108 inci sok. 5280 M2. ada 
942 par;;eJ 1 
Ballıkuyu l\lah. Kuyu - yeni 1042 
inci sok. 62.50 i\f2. :ıda 1618 
parsel 17 
İkinci Tepecik M. ak~ıım - yeni 
1151 inci sok. 75.89 :112. 

1275 Hacı l\Iahmud )[. 848 inci soknk 
5,80 

ada 180 parsel 35, 7 4 l\12. 

9,4o 1278 Eski gümrük - yeni 859 uncu so. 
ada 214 parsel 11. 60 1\12. 

9,60 

1280 

14,80 1281 

19,40 

A!sancak Mesudiye - 1450 inci 
sok. 381.75 J\I2. ada 1213 par. :17 
Şehitler cad. Yalı - yeni 1529 
uncu sokak. 

1282 Şehitler cad. Sü\•ari - yeni 1-105 
20•80 inci Sok. 

• 
• 

• 

• 

70 - 64 • 
< 

--- < 

c 

< 

17 - 13 < 

72 - 13 lıarııknlı 
arsa 

12 - 2!> Ars:ı 

11-

- - 10 Ev 

- - - Arsa 

53 - 61 Ev 

36 - 40 Ev 

75,00 

107,00 

9,00 

9,00 

12,00 

16,00 

26,00 

13,00 

12,00 

G5,00 

3234.00 

33,00 

913,00 

80,00 

53,00 

80,00 

100,00 

51 - 83 iki dükkan 

53 85 ve otelin 1667,00 
53 87 12 36 his. 
51 49 41 dükkiın Ye k:ıh

l 1 l 1 vehanenin 125,00 
1. l 1/ 1 3168 50688 

hissesi 
45 :llağaza ve 
47 arsa 1800,00 

dükkan, fırın 
125 - 1,3,5 ev ve 4000,00 

7 depo ve 
arsanın 

2 3 his. 
- - 19 Ev 100.00 

1283 Kar~ıyaka llfi!atpaşa cad .• ,·eni 157, 149, 151 duvarlı524,00 
14,00 1675 inci sok. 874 ~12. ada 1 arsa 

parsel 4 
l0,4o 1285 Karşıyaka Sr•ğukkuyu mede:t i- 55 48 48 Ev 200,00 

yet sok. ada 151 parsel 56 
7,3o 1286 Karşıyaka Eo<tanlı - yeni 1700 -143 ı.ı:; < 40,00 

inci sok. 
s,4o 1287 Karşıyaka Bo;ıtaıılı mevkiinde - - - sebze 100,00 

1838 }12. bahçesi 

15,00 

21,40 

1,80 

1,80 

2,40 

3,20 

G,20 

2,60 

2,40 

13,0(; 

646,80 

G,60 

183,80 

16.00 

10,GO 

16,00 

20,00 

333.40 

25.00 

360,0 

800,0l 

20.00 

104,80 

40,00 

8,00 

20,00 

hahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peş!n bedelle ~atışları 

9 40 18. '4; 940 tarihine milsadif perşemlıe ıı-ünü saat ONDA ihaleleri yapılmak 
' üzere artırmaya konulmuştur. 

13,00 

1 - htekli olanların hizalarında depozito akçelerini veznemize yatı -
8,801rarak artırma,·a girmeleri. 

1 2 - ~Iüznyede sırasında Yerilen bedel, mukadder kıymeti ıı-eçtijii tak-
11,20 dirde t:ıiiplerin depoıitolarını ni•bet daire•inde tezyit eylemeleri ve mühür 

l.ı:w..ı..ınaıılarıı:ı mu.hürleriıı.i noterd.ıııo t&W.ik •ttirııııı.hıri 7- l.2 (110•) 
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SAHiFE ( 6 ) 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastalaruu 11,80 daa bire kadar 
Be7ler ıokağında Ahenk matbaam 
yanuıda kabul eder. 

Doktor 

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

lzmir Beylenolı:alı: Ne. Si 
Teletoıı No. 8281 
Hastalaruıı aabahtaıı ltibanıı 

ve ııece Takti kabul "• muayene 
eder. 

Zayi ·---------------------------
İzmir E•naf ve Ahali banka•ı Sa- nisini alac::iğımdan eskisinin hükmü 

l!hli şubesi hisse defterinin 8388 sıra yoktur. 
ııumarasmda kayıtlı 100 liralık mu - Salihlide Kayserili Alicik oğlu 
\'aKkat hisse senedimi zayi ettire. Ye- Battal Üretmen D :3 

Bütün bağcı· ara 
İzmir incir Ve üzüm tarım s~tı~ kooperatifleri birliği bağcı miistaııs;

l 'n butün potas ve göztaşı ilı\iya<:larını temin etmiştir. 
lht.yacı olan ır.iıstahsıl'erin mıntakalarındaki sah] ko.Jpcı·'.lt<fleri 

clepolarına ın.iracaatları i!iın olunur. Kükürt tevziatını T. C. ziraat 
bankası temin .~dec~kfo'. 7 10 1226 

lzmir Def lerdarlığından: 
Bergama emval'ne kazanç vergisinden borçlu Yusuf Raziye ait hac

t-•dilen bir adet A. GAFOL markalı piyano 10-4-940 çarşamba günü 
aat 10 da Basmalıant maliye şubesi binasında aleni: müzayede ile sa

tılacağından talip ulanların mezkür şube tahsil şefliğine müracaatlan 
ilan olunur. 

Ödemiş tütün koruma 
tinden: 

• 
cemıve-

• 

!jJ12 ~ayılı cemiyetler kanununa uyamıyan Ödemiş tiitiincüler ce
miyetinin ta<f:ye-;i ;çın hey~ıi umumiyesinin 12-4-940 cuma günü .. kıa 
mı saat 20 de halkevinde toplanmaları rica olunur. 1213 

-Akhisar muhasebei hususiye me
murluğundan: 
Akhisarın Kapalı köyündPn Apturrahm:ın oğlu Dervişin kö'!e kah

ya çiftliği mevkiindeki 1 lıektar 20 ar tarlası vergi borcundan dolayı 
satılığa çıkarılmıştır. 

19-4-940 tarihine rast!ıyan cuma günü idare heyeti huzurunda iha
kıi icra kılınacağından i$lekliltrin yevmi mezkurde idare heyct'ııde 
hazır bulunmaları ve izahat almak istiyenlerin muhasebei h 1msiye 
claireöir.e müracaatları ilan olunur. 7 10 13 1211 

lzmir Def ferdarlığında'l: 
Şube~i ismi Nevi i;rtigali Senesi Adresi 

Yeni maliye İzmir harnırazı şirketi 934 takvim yılı İzmir. bi-
rinci kor

don Riz han 
Yeui maliye 1zmir h:ıvagazı girketi 935 takvim yılı İzmir bi-

rinci kor
don No. 16&. 

Yukarıda i.~mi, aclr<'si ve ı~tiı~a' nevi yazılı olan mükellefıı, 934 ve 
!135 takvim seneleri muamele~inden mütevellid kazanç beyannamesinin 
mü•tcnidatı bulunan clefatir ve vesaikinin tetkiki istenilmiş ise de ~ir
J<etin tatili faaliyet edip Tiirkıy€yi terkettiği anlaşıldığından '.'e şirke
tin mümessili bulunup keza Türkiyeyi terkiyle ecnebi memleketlere 
gittiği anlaşılan D. Larimerin dahi ecnebi memleketteki adresinin ta
yiıı ve tespiti mümkün olamndığmdan; 2395 sayılı kazanç nı·gısi ka
ı•umınun 41 inci m~.dde;i ınuc'b:nve ilin tarihinden itibaren 15 gün 
zıırfmda mezkur senelere aid defterleriyle evrakı müsbitelerin!n bcra
yi tetkik Pevzipaşa bulvarınd:ı (10) numaralı bahçeliler hanınd~ ka
in beyannam~ tetkik bürosuna ibraz edilme:;i aksi takdirde kazancının 
!'esen takdiri cil,etine gidileceği 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci mad 
deleri mucibince iHinen tebliğ olunur. 1215 

iz mir def ter dar lığından: 
Easmahene şubesine 9:19 yılı kazanç v•rgi,;iııden boı·çlu radyocu 

:,ıu0tafa Sarıya ait haczedilen be• la;clı~lı O tı..ranoz 526 moıdelj b:r 
ııdet radyo 10-4-040 ça •·~amha günü na• 10 da mez:.. ~ r şube binasında 

aleni müzayede ile satılacağından talip ol ıı d 1 ~·ıLe tahsil ~·ıfl:ı;ina 

müracaatları i:an olunur. 121~ 

Devlet limanları iş!etm~ U. M. lztnir şubesi 
müdürlüğünden: 

1 - 1940 yılı haziran ayının birinci gününden 1941 ~·ılı mayı8 ayının 

fi~ıı gününe kadar Çam:dtır.da tuz yükleme işleri kapalı zarf usu
lüliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İş ~ek:Ueri şar~namededir. Bu şeki lE-e göre muhammen bedel on 
bin lira muv:ıkkat teminat c750• yedi yüz elli liradır. 

s - Şartnameler dtvlet limanları işletme U, M. İzmir şubesinden bila 
Lede! alınır. 

4 - Eksiltme 17 nisan 940 çarşamba günü •ant on beşte devlet liman
ları işletmesi İzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını 
havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat on dörtte verilmiş 
bulunacaktır, 

5 - lstekliıerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme sa
atında hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ek•iltme günü saat on 
d6rtte gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması li\
zıındır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesu-
l!yet kabul etmez. 2 5 8 11 1074 

/ stanbul belediyesinden: 
15-4-940 Pazartesi günü saat 15 te İstanbul belediyesinde daimi encü

men odasında 48264 lira 78 kuruş keşif bedelli Florya plajlarında 37 adet 
kabine ve bunlara hela, büfe ve taras inşnatının kapalı zarf usuliyle ek
siltmesi yapılacaktır. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husust 
" fenni şartnameleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 
241 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. Muvakkat 
teminat 3619 lira 86 kuruştur. Lteklilerin teklif mektuplarını bu 
fae benzer ;, ,·aptıklarınn dair vesikalarıno istinaden eksiltm•• tarihinden 
' > -S giııı evvel fen i~l2ri miidürlüğüne müracaatla alınını~ ehliyet ve 940 yı-
lına ait ticaret odası vesikalar;yıe teminat makbuz, mektup veya 2490 sa
> ılı kanunun teminat gösterilmesini kabul ettiği diğer evrak vesaik ve 

- 1 keş:f ve şartnameleri lle 15-4-940 pazartesi günü saat 14 de kadar 
• ııııi er.r.limene vermeleri lazımdır. 30 ' 8 12 1028-2284 

(ANADOLU) 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
: ...................... ~ ........ _.. ............ _, ............. ___ . 

İzmir levazım ıiuıirll:;j satın alma komisyonundan: 
1 - Miktarı ~ekiz lıin küwr parça olan lröseleden kazma ldrek ve 

balta kılıfı ~'al)ıırılar,aktır. 
2 - Bu kılıflarda kuıl:mıl::ıcak köselelerin evsafı tespit edi:mek 

üzere taliplerin ellerindeki köselelerden birer nümunenin 
l 2-4-!•40 günü nkşam:ı12 kadar M. :i\f. vekaleti Sa. Al. Ko. ge-
tirmeleri. 1225 

Jzmfr !ct'C(Zlm amirliği satın alma kom~<yonund<Lll: 
1 - Aşağıda adları yazılı garnizonlar için hizalarında gösterilen 

miktarlarda ceman (282000) kilo un kimyevi: tahlile tabi olarak 
p:ızarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22-Nisan-940 pazartesi günü saat on beşte 111uğlada aske-
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı (39480) lirndır. 
4 - Teminat muvakkatası (5922) liradır, 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
val<katalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra
caatları. 

Miktan 

Kilo 

111000 
24000 
99000 
24000 
24000 

282000 

Muğla 

Marmaris 
Milas 
Bodrum 
Göllük 

31 4 7 11 

lımir levazım 11.mfrliği satın alma kouıisyonundan: 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı olan (3250) ton buğday öğütmesinin iha

lesi kupalı zarfla 15-Nisan-1940 pazartesi günü saat on lıeşte 
yapılacaktır. 

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

3 - Buğdayın öğütme şeraitııı: öğrenmek istiyenleriıı her gün ve is
teklilerin muayyen gününde ibale<len bir saat evvel teklif mek
tuplarını Afyonda kor satın alma komisyonuna vermeleri. 

31 4 8 12 

Bornova levazım al'l".h·liği aatın almıs komiayonundo.n: 
Gaziemirde çalışmak Uıere aşağıda yazılı şartlar dairesinde ve ma

hiye 75: 100. lira ücrctln bir makinist alınacaktır. Bu şartları haiz olan
ların nihayet 22-Nisan-\J40. kadar Bornovada askeri satın alma komis
yonuna müracaatları ilii'I olunur. 

1 - ) Türk olmak Ecnebi kadınla evli olmamak. 
2 - ) 18. yaşınrian nşağı ve 58. yaşından yukarı o'mamak. 
3 - ) İyi ahlak sahibi olmak. Muzır teşkilata mensup olm"mıık, 
4 - ) Yazifesmi ifaya m&ni hastalıkları olmamak, 
6 - ) En az orta ınekteıı tahsili görmüş olmak vey'\ memul'iyette 

bu~unmu~ ı;lmak. 

G - ) tlç •e'le hi1n:et edeceğine dair noter senedi vermek. 
4 8 12 16 20 1170 

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

4000 kllo yün fanila ipliği 
2000 kilo yün çorap ipliği 

Tahmin 
bedeli 

11,800 
5,600 

İlk teminatı 

17,400 1305.00 
1 - Yukarıda cin; miktarı tahmin bedelleriyle ilk teminatı yazılı iki 

kalem yün ipliğinin 16 nisan 940 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla ek>iltme>i yapılacaktır 

2 - Şartnameyi görmek ve almak istiyen isteklilerin her gün komis
yona mürııcaatlHı ve eksiltmeye iştirak edeceklerinde 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesınde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz nı ıkabilinde verme-
leri. 27 2 7 12 1026-2314 

Devlet limanları işletme U. M. lzınir şubeis 
müdürlüğünden: 

1 - 1940 yılı haziran ayının birinci gününden 941 yılı mayıs ayının 
son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada hmir 
limanına gelecek kömür vapur \"e motörlerinin boşaltılmasiyle 
vapurlara ihrakiyc verilmesi veya ayni vapur anbar ve bonker
leriyle iki vapur arasında ~·apılacnk kömür aktanna işleri kapalı 
zarf usulü ile ek•iltnıeye konulmııştur. 

2 - İş ~ekilleri şartnamedcdir. Bu ~ekillere göre muhammen bedel 
cl5.000> on beş bin lira muvakkat teminat cl.125> bin yüz yirmi 
beş lıradır. 

3 - Şartnameler de\•let limanları işletme umum müdürlüğü İzmir şu
besiııden bili\ bedel alınır. 

4 - F.kolltrne 17 nisan çar~amba gUnU saat on birde devlet limanlan 
işletme"i İzmir şube•inde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi 
zarflar kapalı olarak mezkur gün saat onda verilmiş buluna -
caktır. 

5 - htekl'lerin kanuni \'esikaları \"e teminatlariyle birlikte eksiltme 
saatında hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Po8t::ı ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat onda 
gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet ka-
bul etmez. 2 5 8 11 1075 

lzmir Defterdarlığından: 
Mehmetçenin yeni maliye şubesine emlak •atış bedeli borcırndan dolayı 

tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahflat komisyonu karariyle 
haciz edilen Adtrncak Şehit 1er mahallesinin piyade sokağında kain 21, 23, 
25 sayılı 4 dönüm brıhçe iki kuyu ve arsnyı müştemil muattal buz fabrika
sı binası il~ içerisinde mevcut huı da halindeki demirdPn mamul al1it ve 
cdeva~ı 15294 lira kıymet üzerinden Yılayet idare heyeti karariyle 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 22 nisan 940 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatları iiiı.a olunur. 31 7 14 1090 

V. r. Henri \lan Derze 
Am~rican Ekıport Lines ine. • 

Nev}ork 
N E V • Y O R K İÇİN' 

• 
Eksilona vapuru 19 Nioanda bek-

leniyor. 

ATİD NAYİGATİON C0111PANY 
HAİFA 

Beyrut Hayfa TeJa,·iv 
ve lskend<'riye için: 

Port-Said 

Antar vapuru 15 Nisanda bekleni
yor. 

Vapurlann fgim 'fe tarihleri 'ıı.alc· 
kında hiç bil" taahhnd alınma:&. 

TELEFON ı 2007 - 2008 

Olivier ve Jüreka 
LiMiTED 

VAPUR ACENTASI 
Attürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

Piyaanın ihtiyacına eöre vapur
larımız sefer yapacaklardır. 

Taze, temiz, ucuz 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçloğlıı ha

nı karşısında. 

·--- Diş tabibi ---• 

Cevat 

NOT: fıol 
Ahval· hazıra d•.)pyıslyle 119 ,ıll' 

ve ba~eket tarihlerinin kat't 01:,, 
j!ını ve bunların hiç bir ihbar• 1 ti 
olmaksızın değişebilir oldu~_un~ıııııb 
mesuliyet terettüp etmiyecegıııl~ 
terem yükleyicilerin kayıd v• Dağh 

H tal h .. b h etmeıerı rica olunur. .,f 
u anııı e

1
r. Cl>_ı' "" a tan Daha fazıa tafsilAt için CU~o0 

aktama kadar kmcıbeyler ıoka- dd · d FRAT~' • • Efı»" ..ı. 
re~ ca esın e ,,,...,... ,, 

~ında 65 numaralı muayenehane-< 'f&Pur acentesine n;llracaat ~dıllll 
ıınde kabul eder. Telefon: 32:;!.J, • :fELEFON: 2004 _ z~ 

Bornova C. H. P. başkanlığındaJ1 
Binamız bahçesinde yazlık sinema işletmek istivenler şer~itimizi öğreıı' 

mek üzere partimize müracaat etmeleri ilan olunur. 
2 6 8 11 13 1117 

-

ı LAN 
A_keri Liselere talebe alınıyor 

lzmi~ levazım fi1niı-liği satın alma komisyonundan: Il-
ı - Kulelı, Maltepe, Bursa Askeri Lis€lerinin her üç sınıfına d& . 

nümıizdeki haziran içinde başlanaca olan 940-941 ders yılı ;çı~ 
tv.lebe alınacaktır. 

2 - ~lı~aca~ _talebelerin öz Türk ırkından olm::ısı, kendisinin ve '~; 
sının kotü hal Ve şöhrd sahibi olmaması sıhhi muavenede 5 r 

J J ttJ • 
lam çılanası ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şar Ol 

S - Bir sene tııh~ili terkedeııler, yaşını büyültmüş ve küçilltll~O· 
olanlar kendı okullarının sınıf geçme sınavında ipka veYSJ, ~l 
tünlemeğe kalanlar, y:.şları, boyları ve ağırlıklar'! taliınatttl 
hatle~e u_ygun olınıyanlar asker iokullara alınm&zlar. . rın• 

4 - lsteklılerııı şımdı okumakta .ıldukları mektepıeıdeki ta1ısıJ!e ·ef' 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları l rlY 
!erdeki askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle ::'ildi" 
caat yollarını öğrenmeleri ve b•. na göre ue kaydükahnl k&S'ı dıf• 
rını en geç 31) mayıs 940 a kadar tamamlamış olnınları lazı!ll ~ır 

5 - lsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulunduklnrı 0 ,r 
12.rdan askeri 'iselerce celbedilecek ve bütünlemeğe kalınadail 
mf gtçenler seçme sınavına çağırılacaktır. 1111 

Askeri li"e II. ve Ill. sınıflara girmeğe muv:.ffak olanların 940 
kampları ileride askeri ok·•llnrcla yapılacaktır. ııt' 

6 - Askeri orta okullarla mm;iki, sanat ve kara gedikF erbaŞ ıı:,ıc' 
lama orta okullarının kaydükabul sıı rtları ve zamanlnrı n. ıs 
!lan er!ilec€ktir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 12 1 ıı'I 
14 16 l!l 23 25 28 30 Nisan ve 3 7 9 10 mFYl/ 

Memur alınacak 
Askeri fabri:.zalar umum müdiit" 
lüğünden: ıııı. ıı• 
:Münhaller için li<e veya orta mektep mezunları arasınd:ı musnb: 3656 

memur alınacaktır, Kazaıwnlardan iht:y::ıca göre tayin edilecekler 
1 01,.ı'' 

sayılı kanunuıı mucibine licret verilecektir. Bu mekteplerdo,n ınez~,1 
11 

940 
l:ırın aşağıda ~'azılı vesikaları istidalarına bağlıyarak en geç 15 ~ı~ giW 
akşamına kadar umum mü<ltırlüğe müracaatlan. Ve•ikaları vaktıı• .

1 
iti'' 

dermiye:ılcrle n<Jksa;ı gönderenlerin inıtihun:ı kabul edilmiyeceld::d~ııt• 
tihan yeriyle gün ve matı adreslerine a;,-rıc:ı IJildirilec~ğinden 1" 

açık adres yazılm.:.sı lüzumu il:in olunur. dil ıııc~: 
1 - Lise ve orta mektep ~"hadetnames' veya bunlar:ı nıutı. ttı.; 

t ·Jlce 
tepler<len mezun olanların muadeleti Ma:.rıf Vekale 1 

dikli ves;ka 
2 - Askerlik terhis vesikası 
3 - Doğrnluk kağıdı 

4 - Terciimei hal ve tasdikli nufu• tezkeresi sureti ~ 
5 - 3 vesika fotoğrafı . 819rd11 

6 - Devlet memuı ·yetinde veya diı-rcr yerlerde çalışanlarıı:. or 
adıkları bonservis tasdikli surP.tleri 

5791113 1116 


