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Si' j ALDMARK HiDi Adliye Vekilimiz dün ziyaretler · 
verdi, tetkikler yapt ~ l 11~ ord Halifaks, Norveç 

: ı~ 
hükumetine dört sual tevcih etti

1
r .... -'!""·---·-~ .. --------·--.... · 

Alman vapuru Norveçte 
sureta kontrol edildi 

vapurunun, harp gemileri· 
edildiğini Norveç biliyordu 

. 
Saida Adliye Vekilimiz, refika •e kerimeler! Kültürparkta, solda Vekil müzede müdür 

tardan izahat alırken 

Sal&heddin Kan· 

Vekil bugün Manisaya gidiyor 

Hollanda 
Bitaraf lığı müdafaaya 

Beyanatı .... 
Di.inkü tetkiklerinden sonra tz.P)tr. l 

palas salonunda bir rnuharrirjmizı 
kabul eden adliye vekilimiz, şu be-

- Devamı 2 nci Sahifede -

Rusya - Macaristan 
k ı azmetmiştir S l . . d "' dd l . . . h Balıkçı gemisinden erza a mağa uğ- Amsterdam, 19 (Radyo) -Hollan ovyet er, ıptı aı ma e erını ı raç 

A l t ht (b h• • • b l d da ordusu başkumandanı general Dan- t k • k "' ı·k d ..., •ıd• 
raşan 1man a e a ırını a ır 1 sord, bugün matbuat mümessillerini e me ım anına ma 1 egı ır 
I.izlıon, 19 (Radyo) - Buraya ge- ve mahrukat almak üzere bir bnhk- kabul ederek beyanatta bulunmuş ve Budapeşte, 19 (A.A.) - Sovyet - tc olduğu buğdaya kendisinin muhtn~ 

len F'ran ız \"~ı~u~·u ~·olcuları, bir ç1 gemisine yanaşmağa çalışırken, Hollandaıun, bitaraflığını müdafaa i- Rusya ile ~Iacaristan arasındaki ik- bulunduğunu beyan etmektedir. Rus• 
Fran. ız muhrıb nın bır Alman tah- birdenbire bir Fransız muhribi be~ . . b d ·ıAh 1 • tısadi müna~ebetlerin şeraitini tahlil yanın petrol istihsalatı kendisinin ih• • 

lb h .. · b t d - .. ı '·t çın ıca e erse sı a a sarı acagını ve • W• • 

te a ırını a ır ıgını soy emeK e - lirmi<~tir. ~Iuhrip, tahtelbahire on eden Nemzet gazetesi Rusyanın ipti- tivacatını tatmine kafi degıldır. Ruı-a· 1 .,, bir gecede bütün sedlerle köprüleri . • , : .. . . . . -
ır er. mermi atmış ve batırmıştır. Sonra da . daı maddeler bakımından hıç şuphesız yanııı ı:::tıhsal etmekte oldugu hayvarı 
''olculaı·ın ı"faclelerı"ne go"ı·e '"ık"a berhava etmek suretıle topraklarını . ld - k b dd 1 . . k k a· . k·r·a· R .ı. •' ' _ • • .. zengın o ugunu, anca· u ma e erı yemı anca ·en ısıne a ı ır. usya, 

Şb,·le geçmiştir. kaçmağa çalışan balıkçı gembini ta. korumaga muktedır oldugunu sovle - 'h t k . k. l"k lı 1 1 1 d . "h " · · ı raç e me ım ·anına ma ı · u unma- o sa o a emır ve mangenez ı raç e• 
Bir Alman tahtelbahiri, yiyec~~k kibe başlamıştır. miştir. dığını yazmaktadır. debilir. Fakat her şeyden evvel istih• 

Finler, 18 inci Sovyet fır-
. . 

kasını imha ettiler 
Sovyet ordusunun, 

uzak olduğu 

zaferden daha çok kat'i 
kanaati umumidir 

nerheim hattının ikinci müdafaa kıs-
mma çekilen Fin kuvvetleri, Sovyet
lerle temasa gelmemişlerdir. 

Fin kuvvetleri, Pitkarentada muha-
~ara edilen Rtı~ fırkfüqnı imha etmiş, 
38 topunu de geçirmiştir . 

• Ioskovu, 19 ( A.A.) - 18 şubatta 
Kareli berzahında taarruzumuz mu • 
vaffakıyetlc ilerlemiştir. Tazyikimiz 
altında düşman gerilemiye devam et
miştir. Kıtaatımız, Vuoksıjar\'İ. ile 
jaurapaanjarvi gölleri arasında Sal -
-Devamı 4 üncü ıahifede -

1111111111 111 11111111111 1 111111111111111111111111 111 111 111 

Gök bayrak 

Bu gazete, Rusyanın buğday ihraç salat ve nakliyatını tensik etmesi icap 
edemiyeceğini, çünkü istihsal etmek- eder. · 

Garp Cephesinele 
Cuma günündenberi şiddetli mit
ralyöz harbi başlamış bulunuyor 
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lc1ideleri ve 
A lmanya 

B. Okyann. Ana
dolu' ya beyanatı 

tl~ADY Q) 
Bugünkü program t 

12 30 Program, Ye memleket sJB - Baştarafı 1 inci ahifede -
yanatrn bulunmuştur: 

- Baştarafı 1 inci sahifede - - lzmirin büyük hamlelerle te- Adi fi k ·ı · . d .. Bakaya bina 
vaki hukuku düvel kaideleri ya var- rakki ettiğini gör.erek çok sevindim. ıye ve l ımız un 12 :11> 

narı. 

Ajans ve meteorn)oji haber· 
]eri. 

dır, ya yoktur. Varsn her muha.sım Gerek vilayet, gerek belediye ve ge- ·ı • l~ fO Türk mOziği. 
devlet bunlara topyekun riayet el- rekse halk partisi ricaliyle yaptığım • ti d. vergı erı Çalanlar: ~ 
mf,kl& mükelleftir. Almanya ise ht•· temaslardan çok iyi intibalar aldım. zıya.re er ver l Fahire Fersan, Kemal ; 
lrn!<u düvel kaideler:ne harbin bida- l\l:ıhkemeH!rin iyi işlediğine mutla- Haciz meselesi halle- Seyhun, Fahri Kopuz, Ref 
yctindenberi bir gün bile riayet et- li olarak ayrıca müftehir oldum. - Baştarafı 1 inci sahifede -- fü1 fakatlerinde vekalet tetkik he- Fersan. 
m~mi~ olan yegane devlettir. Tapu işlerin:n de muntazam cere- saat 10,05 tedir. Vekil, l\lanisatla bir yeti reisi. hususi kalem müdürü, iz- dilmek Üzeredir 1 :1 :;o 14 00 ~Iüzik: Karışık b~ 

Bilar f d vl tlerin tamamiyle gay- yan ettığini söyliyel.,ilirim. Velha ıl gün kalarak Somaya gidecek. om- mir cumhuriyet müdcleiumunı\ B. 1 . h A h · be ··a·· lüğti fif miizik (Pi). • 
. .. U-h . ·ı . . b'IA h lk K . .. . A ,. • zmır usu.sı mu ase mu ur - 18 00 Program ve memleket s:ıll• rı rnuae a tıcaret gemı er-m ı n a idttresi; halk menfaatine ola- dan otomobille Bergamaya geçerek e!'laı Sa mu, muddeıumumı mtHl\ .nı .. kt" 

1 1• k b' .
1 

· · 
'hb ·n k h k nun, va ıy e ua aya ına vergı erını nyarı. ı. ar tOl'pı eme u uku dUveliı. ı·ak inkişafa pek müsaid olan bu mü- eski c erleri gör~cek, hapishaney: :3ııy Kemal Berkarda ve daha bazı il d k t k k 

1
, . 

h · k 'd ı · ı . . . m ruru zaman an ·ur arma ma sa- ıs 05 1\Iüzik: Opera seleksyon nngı aı e eaıy e kabili tevfikti? hitte günden güne f.eyizler yaratmak gezecek, Ayvalık ve Balıkesire gi - zurnt bulundugu halde hapıshanenın d' 
1 1 

• d k' b"t·· b' 
1 

l . 
B .. t.. d . t' t il 'k t ' G .. ··1 d k . . d . . 1 k . b-tü k - l k d l h . h ıy e zmır e ı u un ına arı zmır ları (Pl ) u un enız ıcare yo arına mı - ar,.ır. onu arzu e er i ızm r t? ıyı c ece tır. u n oguş arını, a ın ar apıs a. t .. 

1 
b ildü lil~il h · 

t l · d"k k b b' dl b h . . apu sıcı guru u m r g ne a - ıs d0 Konusma (Çiftçinin saatO na ısı mayın o me ve unu yap- 'Jr v iye ina ı ve bilhassa da !l Vilayette: nesı kısmını, tevkıfhaneyi ayrı ayn . . .•. . A, • 
tıktan sonra da kendisin: bitaraf dev- mükemmel bir cezaevi vücudc gel- Adliye Yekilimiz dün Rabahleyin gezen vekil mevkuf ve mahkumla- cız ettırdıgmden, geçen hafta vıla) et 18 65 Serbest ~aat. 
letleri haberdar etmek külfetinden sın. Bu emeli, mali imkan hasıl 1Jlun- aat J o da refakatinde vekalet tef- rın vr:ziyetl~rini, yaşayış şartlarını umumi me~~i~i~de uzun münakaşalar l ~ı 1 O Memleket saat ayarı. ııjııl1

4 

bile "ariate telakki etmek hukuku en tahakkuk ettirmek vaziferr.dir.> tiş heyeti rei~i B. Sezai ve vekalet hu tf•tkik ettikten bazı mevkuf ve mnh- cereyan ettıgmı yazmıştık. ve meteoroloji haberleri · 6-
dilvelin hanıi kaideaiyle izah ed i- Arlliye vekilimiz, vekalette teşkil susi kalem mildilrü B. Şakir Ak<1u ol- kfımların hapi~haneye neden düştük Hiçbir haciz kararına istinad edil- 19 30 Türk müziği: Gerdaniye I< 
lebilir? o!unan hususi kom:syon tarafından cluğu halde vali B. Etem Aykutn zi- !erini sorduktan sonra bazılarının mcden ve hususi muhasebeden bütün çek takımı. 

1907 senesinde Uheyde hukuku hazırJnnmakta olan yeni teşkilıl~ k:ı- yaret iade etmiş, vali ile vilByetin verdiği istida Ye mektuplarını kabul binaların bir defterinin tapu müdürlü Ankara radyosu küme 5'~' 
düvel kaideleri tespit ed:lirken Al- nunu Jayihasından da bahsederek muhtelif ve bilhassa bildcesink va- etmiştir. ğüne tevdi edilme~i suretiyle vilayetin ve saz heyeti.. 
m anya harp esnasında yalnız huku-I bu ksmunJa adaletin azami sarat ve 7.İyeti hakkında konuşmuştur. 1\IPvkuflardan biri, bütün arl:adaş idari bir emriyle yapılan bu haciz yil- İdare eden: 
ku cJUvel kaidelerine deiil, insaniyet tam manasiyle temini bir gaye oldu- Kumandanlıkta: ları namına söz söyliyerek cezaları- zUnden şimdi gayri menkullerini sat- :'ı.Iesud Cemil. ) 
fcabatına bile riayet etmek lazım ol- ğunu beyan etmiştir. Davalar, vekili- Vekil müteakıben, müstahkem nın affı temennisinde bulunmuş. mak istiyenler büyük zorluklara ma- 2CJ 15 Konuşma (iktı::ıad ve hıtl<ll 
duf unu mUdafaa eden devletlerin mjzin emriyle şimdi de mümk!Jn ol- r.ıe\•ki komutanlığında komutan tuğ- B. Fethi Okyar henUz muhakPmeleri ruz kalmaktadırlar. saati) . 
en batında bulunuyor du. H atta ma- duğu kadar silratle görülmekle be- general Mahmud Berköze iadeyi zi- neticelenmemiş olan mevkuflardan İzmir tapu sicil gurubu mOdUrlOğü- 20 30 Türk müziği: Fasıl heret~ 
yin tarlatan vUcude getirmek ve bu- raber yeni teşkilat kanun'yle dava- yaret etmi . bir kıta asker tarafın. mı:.sum olanların mahkemeler<lE' be- nün, idari emri kabul ederek şehirde-- 21 15 Konser takd'mi: Halil 13e 

1 

nu bUtün haritalariyle bitaraf dev- Jarm sebepsiz talik edilmemec;i ve dan ~eHimlanmışt1r. r.ı:!etleri tabii olduğunu beyan etmiş- ki bütün gayri menkulleri haciz mua· Yönetken.. 51 
letlere ihbar etmek mes'elesi mev- çabuk gorulmesi daha kolaylıkla Belediyede: tir. Hapishanenin imalathanelerini melesine t!ibi tutması, şehrimizde Müz'k: Radyo orkestrı 
zuubahı olurken Alman birinci de- milmkiln olacaktır. Haber aldığımıza Dunu, bel~diye reisine z'yaret ia- d 0 gezen adliye vekilimiz, izmir ha- bulunan Adliye vekili B. Fethi Okya-- " (Şef: H. Ferid Alnar) ı 
leg~i olruı B ron mareıal Fon Bib- s;ore bu kanun las iha ında istin f de i 1akip etmiştir. Vekil belediyede pishane inde san'atla meşgu1 olan- ra duyurulmuş, sayın vekilimiz, bu ~2 15 Memleket saat ayarı, ajııll~ 

haberleri: ziraat, eshalll-t9 
reştayn aynen §U beyanatta bulun- mahKemelerinin tekrar tesisi mevzuu rnuh+elif şenir işleri hakkında rei tarın iyice kazançlar temin etn:ekte mühim vaziyetle 1zmird.e bulunan ta- · r-

vilat. kambi'-'O - nukut b0 
muştu : bahistir. Doktor Uzun verdiği malQmatı din- olduklarını tespit etmiş, mahkum- pu ve kadastro umum müdürü B. Ha- ,J 

«Askeri h areketler yalnız millet- Adliye vekilim'z, davaların fazla !emiştir. larrn ekserisi modern hapishane is- Jit Ziya Türkkanın meşgul olmasını sası (fiat.) 
le r araaı hukukun kaideleri çerçeve- taliki noktasının hakimlerin terfile- Adliyede: i.eclik!erini, şimdiki hapishane bina- ve muamelede kanuna uygun olmıyan .22 ~5 Müzik: Cazband (Pi.) fe 
· · ı b d b · · · d b · hhA ld - ·· ı · 23 ~5 23 30 Yannki progranı aıne gırmez er; ura a aıka amiller rıne müeessır olduğunu a eyau ey. Belediyeden adliye bina!'lına gelen sının gayrı sı ı o ugunu soy emış- şekil varsa tashih edilmesini işaret ey-

de vardır : Vicdan, hiui aelim ve in- lemiştiı. Yek;ı Cumhuriyet müddeiumumisi !erdir. !emiştir. kapanış. __.,, 
aaniyet prenı:plerinin telkin ettiği Yeni teşkilat kanunu layihası, usul makamına gitmiş, sonra Ağırceza, Adliye vekilimiz, hapishaneden ay Tapu ve kadastro umum mildUrü, v· ı " ı· • 
vazif.e hiasi bahriyeHlerin hareket· kanunları ve hakimler kanunu ile de A liyeceza, ticaret ve hukuk mahke- rıldıktan sonra, hükumet konağına bugün Adliye Vekiliyle Manisaya hn- lı ayet ffieC Sl t 
lerini tanzim etmekte en emin bir aliikadar bulunmaktadır. mel erini ayrı ayrı gezmiş. muhıı kc- gidnrek icra dairesinde, icra işlerinin r.eketinden evvel lzmir tapu sicil gu- Vilayet umumi meclisi, bugiln s~, 
rehber vazifesi görür ve ıuiistimale **: meleri tak'p etmiş, kalemlerde çalı- ::-ı~sı! ):ürüdüğ?nü .. teftiş etmiş, cez~ rup müdürlüğünde tetkikler yaparak 14 de toplanacak, yeni )111 bUdcesıll· 
kar;ı en esaslı etminatı teıkU eder. Ne ~ecz• ? ı:;an memurların ''aziyetleriyle va - luı.kımı B~. Hü~~u Kabak ve. Env~rı uzayıp giden bu meseleyi neticelendi- n1üztıkereye başlıyaca.ktır. 
1~te sesimin bütün kuvvetiyle ifade 1 I' 1 

• Ege kenclılerine ızahat vermışlerclır. kt' . .--' 
ediyonım ki Alman bahriye zabit· A l d Jrımlnn alakadar olarak sualler sor - Vekilimiz, bilahare Fevzipa~a bul- rece ır. Yard\m ıı· stesi 
Jeri vazifeler ini daima medeniyet ve na ve yavrusu su ar a muş, izmirde bütün adliye teşkıliıtı- varındaki sulhceza ve hukuk hakim- -** & 

insaniyetin gayri mektup kaideleri- boğuldular nı ihtiva edecek bir adliye sarayı bi- ı:klerini de gezmiş, meşhur cürümle- y 3 ğm Urlar Lira!~' 
n e b ile tevfik etmekten &eri durmı- Kemalpaşa kazasının Parsa köyün- nası i~şası l~z;1muna dair verilen iza re <ıit davaları dinlemiş ve saat 17 de 
yacaklardır.» de feci bir kaza olmuş, iki kiş: boğul- hatı dınlemışt r. Konak vapur iskelesi üzerinde deniz Bazı ovalar su altında SeJçuk Belevi köyU oku-

A lmanya bir zamanlar hariciye şt Köt.· halkından Halil SümbUI, Vekil, öğle üzeri tzmirpalasa g:t-. gazinosunda şereflerine verilen çay l•Jnclan 
nazırlıj ı bile yapmıt olan bu kendi mu udr. k .; s Ümmehan ve kızı 1 5 mi~ ve orada izmir barosu taraf1ndan ziyafetinde bulunmuştur. Ziyafet, kalm"Lşiır Kız lisesi öğrencilerinin 

l•h' ı· d ı · · d' yanın a arı 1 
' f' ·ı ···ı · f t' d b 1 · C h · t h Ik rt• · b lk' · d f en ••• ıyet ı e egeıının ver ·fite- d H t' . I rak kö'-'Üne gı·t şere me verı en og e zıya e ın e u- zmır um urıye a pa ı.sı aş- Son günlerde mülhakatta '"'ag·an sü- ıncı e n . . yaşın n a ıceyı a a .; - , ·ı · · ,J 

mlnata nıçın sadık kalmamış, hatbi k ü b .1 K alpaQadan ha- ıunmuştur. kan7lığ.ı tarafından verı ~ıştır. . . rekli yağmurlar, Menemen ve Berga- • . . 
• · " h ı k i k me zere ara a ı e em "' B · f ti d üdd · \ 1 k d rt ü,.ett n ünkil ke.-en gayrı ınaanı aa a ara na e tme - k t t . t' ronun 2 yn e n e m e•umu- ~ ı, uman a~, pa ı A m L şı: ma ovalarında taııkınlara sebebiyet ver r._~l: • Y~ !&il~ 

t e diğer devletlere niçin örnek ol. re Se e fımı~ ır. I d l{e I "lli R. Kemal Samu ile baro idai·e he- partı başkanı. adlıye erkanı, partı miştir. Gediz nahri ve Bakırçay sula- Dunkü yekun 
ınuştur ? on 

1
agmur ar tanA bma padşa ça- yeti nzası bulunmuşlardır. Vekil sa- idare heyeti azaları, banka mfidür-

1 
rd k. . . .ı~ı. 

yının su an tagmış ı ra a çay an gc A • rı, ova a a ı mezru arazıyı L.CJ\.rar A ~ 
Tekrar edelim: Aldma rk vapunı • b · . . Ü at 15,10 da umumi hapishaneye git- !eri ve matbuat erkanı zıyafette bu- k la h tt b .. d t . 

1 
Umumı yekun 

h ' d. . d • T b h . rı . çerken sular ara aya gırmış, mp e- . t' 1 1 d ap mış, a a u yuz en zmır e 
a ııeaın e mgı ız a r ye ı erı yer- h l k" "k H t' •· 1 k ··tu nuş ır. unmuş ar ır. Bergama arasında münakale inkıtaa 

d ... k d h k i d 1 8 .. 1 ana uçu a ıces ı a ara go r - =o*o 

ıo 

en &oge a a r a ı ır ar. oy e uiramıştır. Bazı yerlerde sular, şo- z ~ J I I J J • 
olmaıaydı da in l'ilizler bitaraf bir mflştUr. u• •• • h . .. h EYT NC L K Ç N 
devletin kara suları hukukunu hak- DUn yapılan araştırmalarda Üm - zum 1 racı ıçın Akala to umu senin üzerinden geçmektedir. İzmir ziraat müdürlü.ğil kadro911~ 
atz olarak ihla l e tmit olıalardı bile mehanın cesedi Armudlu köyü altm- **- Dikili, Menemen ve Bergama kazııl~; 
kendiler ine Almanyanın hukuku dü- da bulunmuştur. Yavrunun cesedi bu- hazı ... Jık ar dağıtılacak v M .. d ı için birer zeytin bakım memurlu~ l 64 
vel kaideler inden bahsetmeğe gene lunamamıştır. ' erem UCa e e ve edilmi.ıtir. Diğer kazalar içıı\ 

İzmir kuru meyv.e ihracatçılar bir- "' ,_t;ofl' 
hakkı olama2dı. ÇünkU bu hlik umet 7 al/ avru .. . . , . .. ..1 d . I Yiunanı·standan da nu··- c • t• k • bu şekilde memurluklar ihdası be!W' . t tt'i' . . A h il . L.ıaV l y lıg: ıdare he~ etı, dun öge en ev ve ve emıye 1 ongresı ' ıca e · ı l'•yrı ınaaıu arp uıu erı , mektedir 
!ı k d' k d' · • kt Kemalpaşa kazasının Parsa köyün- sonra Tıcaret odası salonunda toplan- · 
ue eaann en 1 en ıaını ço an . . muneler geldi 1 z b t d 
hukuku dU"1!el kaideleri htarıcine de bir kaza olmuştur. 12 yaşrnda Ke- mış, ıngilterenın son defa satın alma- Verem mücadele cemiyeti kongre i a ı a a 
'tmlf bulunmaktndır.. mal Ceylan adındaki çocuk, kiremit o- ğıı karar verdiği on bin ton üzümün, Bu yıl Ege mıntakası vilayetlerinin cemiyetin beyler sokağındaki dispan- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Hanıdi Nüzhet ÇANÇAR cağında toprağı kazarken üzerine yı- i!denmesi \'e iharcı için ihracatçılara- hepsine de Akala pamuk tohumu tev- ser binasında dün toplanmıştır. 1\Ie- .Kadın yüzünden : ~ 
__ _,0 °*0 0 kılan toprak yığını altında kalmıştır. ra ındn tevzii meselesini konuşmuştur. zi edilecektir. Nazilli pa.muk ıslah is- mur, öğretmen, avukat, doktor ve tuc .. l'ukarı Sinekli mahallesinde '!d_~f/ 

Annesi ve kardeşi kendisini kurtar- İdare heyeti, bugün de tf'planarak t.ev- tnsyonunda 1,30?,~0? ~ıl~ Akala pa- car gibi memleket münevverlerinin med ~ğ)u Mustafa, kadın meselellıl' 
Ege gecesi mış1arsa da, bir müddet toprak altın- zi lisetesinin tanzimi için çalışacaktır. muk tohumu ~·etıştırıl.?1ıştır. . _ huzuriyle yapılan kongrede cemiyetin den Usman oi'lu Raufu bıçakla e 

da knldıg· ından zaYallı çocug· un ag· zın- - =* =- Haber aldıgımıza gore l\lanısa, Mug bir senelik mesaisi, mürakıp raporu, den yaralamıştır. 
1~niversitede tahsilde bulunan :z- İ 1 

. . . dan fazlaca kan gelmiştir. Kızılay kongresi la, sparta ve Burdur vilayetlerindeki müzakere edilmiştir. Cemiyetin mesai- Crçıtk hfayanlar: 4 
mirh ge?~ler ... ~u .. ayın 24 

Uncb gt!n? Çocuk İzmir memleket hastahene- pamuk milstahsillerine tevzi edilecek si heyeti umumiyece takdir edilmiştir. 1kiçeşrnelik caddesinde ~IahJll:., 
akşamı ıçın Kulturparkta fuar gazı- • Haber aldığımıza göre Kızılay ce- lı k t h 1 ·ht·. k 1 1 d k • . . . • 1 Ah d N b. K .

1 8r.Jı•' 
d . b' E i h sine nıetirilmiQtir . t· 1.k k . .. .. . .. 1 k ' u pamu o um arı, ı ıyacı arşı ı- Boş o an ye e azalıga Şehır meclısı c.g u me .. a ı, eçecı er c ıır nosun a zengın ır c ge geces • :ı- e. ~ • nııye ı sene ı ongregı onumuzc e ı 1 . .1A t· d h·ı· d . . ~ A • e > 

J ı d G k ğj (' D • . l . 0 ü r t 17 15 d hall yaı:aktır. zmır vı aye ı a ı ın e azasından B. Fahri Dokuzeylül, müra- ~ınde Rasım oglu Celaleddın v,, ~~ 
zır amı§ ar ~r. e.ce ço e. en:e 1

• erı lŞ erl p~rşelm le g cln 1 tsnal ' kt e ce- ihtiyaca kufi miktarda Akala tohumu kıpliğe ~fkontrol B. Ali Emre ile vi- rahim oğlu Cemalin üzerlerindO 
temfz ve istıfadelı geçecektır. Hılet. 1 . . . ·;ı ~a on arın a op anaca ır. . 1. 
1 . b' d b 1 ngılız - Mısır - Sudan menşelı de- ''ardır. Yunanıstandan ımnnımıza !ayet daimi encümen eski katibi B. rer bıçak bulunmuştur. 
er.n ta ma a aş anmıştır. .1 • • k 1 1 • . ld'k . °*0

1).-- 1 b. İt l ·1 y · · h 1 · • 
rı erın ıs ·e e erımıze ge ı ·çe ve ıma- ge en ır a yan vapuru ı e unanıs- Esad ınti ap edi mışlerdir. '{ aralamıt: 01 
Hlthanelere se\'kedildikçe miktarları B. A vni Oran tanda yetişen pamuk tohumlarından Bornovada Tarlabaşı sokak1~ , B irinci cemre 

Bugün, birinci cemre havaya düş
m ektedir. Bunu takip eden haftalar
dı. da ikinci ''e UçilncO cemreler top
rağa, suya dUşecektir . 

ile hangi imalathanelere sevk edildik- Bir hafta mezuniyetle Denizli ve bir miktar numunelik gümrUğe gel - Cemiyetin kur'a ile çekilen üç aza- Aziz oğlu Osman, oyun meseleSl;,, 
leri hakkında telgrafla Ziraat vekA?eti- Manisaya gitmiş olan \'İlayet mektup- miştir. sı yeniden ve ittifakla intihap edilmiş- •Jen Ramazan oğlu 1\Juharrenıc ı( 

ne ma1iimat verilmesi bir tamimle \'e- çusu B. Avni Oran şehrimize dönmüş, Bu tohumlar, Nazilli pamuk istas- tir. Cemiyete mesaisinde muvaffakı - ma çekmiş ve sol elinden yaraJşrtl 
kaletten vilayete bildirilmiştir. dün vnzifesine tekrar baş1amıştır. yonunda tecrübe edilecektir. yetler dileriz. tır. 7f"""' 

.. -.JSLAM TARIHJ~ı••••••••- canım sıkan nokta. rnaktul::in yirmi esnnsınd:' yakalıyarak boğmak fstf- muhtemeldi. nuyordu. Yani hiçbir veçhile ııııJJlf •
1 

yi ·mi beşinin reislerden ve Krueyşin yen de o idi. Hazret Ömer, esirler arasında mak imkanı kalmamıştı. rf 

H M h d ileri gelenlerinden olması idi. Şair Sü AhUiktan, faziletten de hiç nasibi bulunan Resulü Ekremin amcası Ab. Arni .sülalenin çocukları; J<B tll 

Z. U amme hcyil, Halid ibni Hışam, Re~ul!i Ek- olmıyan bu herif, bittabi kendisini Lası; çok sıkı bağlamıştı. İpler vü- lıkh cephe almışlardı .• Bu itil>~iJl 
remin zevcesi Sevderin kardeşi Ap- bekliyen Akıbeti anlamıştı. Arkadaşı cudüne giriyor ve dehşetli ıstırap ve- Betlr muharebesinin cereyan et 

YAZAN..
• 11.A• Ayhan.... n tullah, Velid ibni Velid; esirler ara- Zezr de keza.. riyordu. Gece yarısın dan sonra in le- güne Fürkan günü denildi. 1~ lr.Iı ı••••-111 sıncla bulunuyorlardı.. Harp meydanında düşman ordusu mcğe başlamıştı. Zaferi, :i\Iedinedeki Müslüınıı~ ,tı 

Bunlardan daha mühim olarak tarafından birçok ganimetler bıra- Hazret Muhammed o sırada uylm- miljdelemck için derhal iki sii< 
130-

Bir rivayete göre de, Hazret Ab
durrahman, kendisine dehalet eden 
hnba ve oğlunun öJdürü•mesine ma -
n i o1mnk i tedi ve hatta kollarını a
çarak mücahidJerin önüne atıldı .. 

Fakat milcahidler buna rağmen 

mızraklnnnı dilşmanlanna isabet et. 
tirmeğe muvaffak oldular. 

Bu esnada bir iki mzırak darbesi 
de Abdurrahmana isabet etti ve bU
yUk mUcahid yaralandı . 

Muharebenin devam ettiği sıra ~ 

on Resu'ü Ekrem Ebu Huzeyfenin 

yordu. 
V c tsıam ordugfıhı civarına kala

balık bir esir kafilesi toplanmı,tı. 
Ayni zamanda iki tarafın mnktul

leri sayılmnğa başlandı .. 
BOton kuvvetin, esJihn faikiyeti

nin, taarruz kabiliyetinin düşmıın or
dusunda bulunmasına rağmen, mil
cahidler, nncnk 14 şehid vermişlerdi. 

6 sı muhacir, 6 sı Beni Hnzrccc, 2 
si de Beni Evse mensuptu. 

Bu güzel b ir talih eser i idi. 
Maktul Ebu Cehilin hülyası, tama

mt>n aksine çıkmıştı .. Yani İslamiye-

bir s6zünü işitmiş ve müteessir ol • tin davası kazanmıştı. 
muştu. lsHim ordusu bir tek esir verme -

Her mlicnhıd, bir esirin yaka~ı~a ı ~işt~ Ha1buk: Kur"y~ ~r~usu 7() e-
1· ı,mış., ınu sürükl~y rek .Q'tıtır1. s:.r, ı O de maktul vermışt ... Önların 

Hazret Peygamberin amcası Abbas kılnl'ştı. Bunların toplanıp Medineye dn bulunuyordu. Bu iniltileri du)'ar tahrik edildi. . J.f 
ile merhum amcası Ebu Talibin oğ- gönderilmesi; beni :Necardan Aptul- gibi oldu. Uyandı. Evet amcasının Biri Zeyd ibni Harise, diğerı 
hı Akil ve diğer Haris amcasının oğ- lalı ıbni Kaba; esirleri muhafaza ve iniltileri idi, pek iyi anlamıştı. tullah ibni Revaha... JJt' 
lu N •vfel, kendi damadı ve Zeyneb in nezıırct altında bulundurmak vazi- l"nkat ona bir imtiyaz bahşede- İki süvari; biitün süratıeriyJe 1~: 
zevci Ebul'as da esir clüşmUşlerdi. fesi de Hazret Ômere verilmişti.. mezdi. Müsavatı bozamazdı. Gözle- dine i~tikametini tutmuşlard!· .J{:e ı• 

Esirlerin içinde iki kişi, ba lnrım Bundan başka meydandaki dilş - rin! gene kapadı, fakat uyuyama - bekliyordu. Herkes merak ıçll1 edr 
önierine eğmiş dü~ünüyorlardı. Bun- ınan maktulleri, oldukları gibi bıra- dı. İçin için bir mücadeltf geçiriyor- di. Gözler yollara dikilmişti. :rJ 
lar da .. Tnzr ibni Haris ile Ehi ::\t u - kılamnzlardı. Resulli Ekrem emir du. necle kalanlar, endişe içinde; 
nyyetin oğlu Ukbe idi. Bilhassa bu \'CrcU : AQhabı keramdan bazıları; haz- _ Acaba ne oldu?. ı;ı' 
ik"ncisi; l\Iekkede iken Resulii Ek- - Onları bir kuyuya atınız!. ret peygamberin teessürünü ıınln- Diye birbirine soruyorlardı .. t~Jı 
remir. şahsına karşı en ağır muame- Cesedler, toplandı ve kuyulardan mı~lnrdı. Bunun i.izerine derhal esir- zan fehl'in haricine çıkıyor \'e et 
leleri re\'a gören adamdı. l.ılrine atıld ı . Yalnız zırhlar içinde lerin arasına gittiler, Abbasın ipleri. tnrassud ediyorlardı. ıf 

Hazret Muhammedin geçeceği yol bulunan Ümeyyenin cesedi; taş ve ni biraz gevşettiler. Bu suretle inil- İki süvari; l\.Iedineye ynklııŞ~rt: 
Jarda diken serpen o idi. Bir gün haz- toprakla örtüldü ve bu suretle harp tiler kesildi. Bu aralık Resulü Ekre- hırdı. Zeyd, şehir dahilinde1'il.

1
,tf 

ret Muhammed, Kabede namaz kı- me~·danındaki vazife de bitti. min damadı ve Z eynebin zevcesi E- Apıullah da şehir haric.inde!C1 

laı ken tıstane ye i doğurmuş biı· d<!- l\1r.llar toplanmış. Esirler muha- bül'as da esirler arasında görüldü. haber vereceklerdi. 
veniıı pisliğini atan o idi. Gene bir faza altında idi. Hepsi de F~ı sıkı O gün; artık islam ve Kureyşiler ara 
i'Ün .M: ·{ede Resu!il Ekremin secde , Ln ijfonmıııtı. Çünkü f ira r etmeleri sında bütün bai-ları koparmıs bulu· - Devam edecek -



• ,. 
.. 

~ubcı.t , ,__.o '!ıA1. I 

Mısır elçisi 
Anadolu Ajansına 

l\ beyanatta bulundu 

• 
. . 

S .ON '. , ... 
•.ı •. 

{ANADOLU) 

:- H· ·. : .. " :·>··:.(B.,< .::E· · ~-R .. ·' .ry r':,·: E R . 
. . . \ ~ ,.~. _ _.... - .·· . "' :LJ, .. . . . . ~· .. \ ~ .. . ,. . .,. ' ' 

SAHlFt (I)' 

lngilizlerin 
Hediye~i 

nh re 1!1 l K b K l :n:~~s~ ~lçi~/~:d·~rrnh~~~rı~I;·~~! svec a ı·nesı· ra ın 
tıırarın \ aşına gitmeden evvel kra! 

B. A~~h kabul edilmiştir. ' 

r 
Milli Şef 

" I ş bankası kimsesiz ço
cukları okutacak 

. 4ğlebi ihtimal Trakya
yı şeref lendirecekler :;~~;~~~~~%:",~~~~.~:· :.~~.~:.ı:'. riyasetinde toplandı 

kılim :\enınJist iııkılfıba rnbancı rle- 1 sbnlıul. l !) (Telefonla) --
d • •1Iısıı•ın .. . ~ k Cumhurrebimiz İnönii'nün, yurd a t~kr nıumessılı ol ara oı a-
raıiırn ~r bulunmakla bahtiyar ola- F • l"" d • k •• d k f •t k d. • :~~ndt! yakınrla yapacakları ter:kik 
lllillet. ulı ır ve Türkiye iki kardeş zn a 1 zga, QS er gon erme SUre l e en lSlne ~eyahatlerini Trakyaya kadar u-

"aaırı lllemteketinde ve parlalc d f .... . [ f b k/ 1.d • zatmaları muhtemeldir . 
lişerarı~ın.hayranklirıolduğum~!iL gar ım e megı sveç en e ememe l ır Al 
sırl.k ::;~ındeki vazifem bir çok a- Stokholm, Hl (Harlyo) - Kabine.lbeklememeli<lir. Gardiyan gazetesinin siyasi muharıiri manya 
l?ı~rnı, ket :~ı kuvvet.ıe?dirmek .. ve iki bugün Kral Giistavın riya~etinde top- Şimdiye kaclaı· Finlfındiyaya asker yazıyor: Bir muahedeyi daha yırttı 
betıer:ni nrtasınclakı tıcaret muna8 e- lanmıştır. Kral. knhraman Finlandiyn-jgönderseyd:k. yalnız Sı)\'yetler birliği chseçin hattı h nrketi görüldüğü ı 0 1ara 1 ~ (R d . ) Alnı"'" 

i'. 'ırmakolacaktır - - .. . . - · . . ' • 1 •• • a~o - . ...... 
. •elzefe f 1,. k . . · nın ugradıgı tecanızdeıı bah~etmış \'C ıle degıl. muharıp A nupa clevletlerı kadar kafi clegJ.ildir Stokholmdan ah- .. .ı , , • Al . . 1 d b. ,· 

ltıııı t· e d etı dola\'l:sıvle ;,\[ı"ır .. 1 1 .• 1 • . . 1 .. 1 1 . • .. . 1 • ıctu\ 0::su. ın.ın\ anın nın an O\ ıe 
e ıııin 1'.. · · · ezcum e ·un arı 80\" emıstır: ıle de o an nıuııa:-;e ıt't <>rını ı z mu:ok•i . . ,. . · · · 

lPrı . urk milletine muhabbet- y • · ,. • • • • •• • •• • • nan halıe!'ler. I veçın F rn meselesıntle Londra denizaltı harbi anlaşmasll!l 
•nı götürü . - Kardc~ \'e kı ın~ll r ııılandıyanın, bıı· vazıyPte cluşerdı. Hen. boyle hır . . . . 

1' )akın Şar~torunlı. . i~tik!ali için girişmeğe mecbur kaldığı nıe;-;uliyeti kabul eılenwm . Fiıılfüıdiya- mutlak olarak vazıyctını te"bıt etme- tanımıyacağını bildirmi~tir. Ru nn-
Utk' a su hu muhafaza ıc·ın ·· d ı · · ı ·· ··k 1 · ı·ı · l' k ı ı 1 - k"ld ı ılı"g"rı'ıı'ı n·<·ı te ı·ı·,·oı· l ı.,, ı la mt"r tt b t · b' 

h ·•Veni " muca e "''ı ~emp·ltı ve rnvu · ıır cıı ~- \"l sımc t\'e ·acar o lıuv;u se ·ı e ıun- ,., " . · aş .. ~ c,. ı e e a ı emın ır yere 
a~· .. · n sarf etliği gayretlerinin ~: . • · · · '· "' · .. _ · h " l ' ı .. 1 . ı · · · · 

Adana, Hı (Ilusu:>.i) - İngiliz m il • 
Jetinin hediyeı;;i olarak İskenderun& 
ç•karıJan erza klan, iki vagon .için'1e 
un, J)e) nir, ıııarmelut, şeker, f~

sulya, bezelya, pirinç Adanuya ge
tirilmiş. kızılay depo:,;una teglim edil
miştir. Bunlar, felfı.ketzedelere tfV· 

zi olunacaktır. 
i~ bankası umum müdürlüğü; kim_ 

:-:e..;iz çocukların darü~şefakada yilk
~ek tahsillerini yaptırmaja karar 
Yermiştir. Buradan 20 çocuk istanbu. 
la harek~t etmiştir. 

- =·* ·=-
Bir Fransız 
miralayı 

-anıyırn. katle takıp eclı,·orunı. Llaıı ;-;onra da yardım edecegız. Allahın Lonclnı nıe alı mı e oy e :--anı yor alınmadan tıcar.et gemılerının batı -

Ö 
Ehlt!n geldiği kn<lar Finlaıı<liym·a l lıizi harbe g irmekten korumn~ını dile- ki. müttefikler F inlcre yardım için rılmaması hakkında da b ir madde Mannerhayma, Gam elenin 

ğr ~tme Je vardım "dihli, fakat. bidayt'tte "ö.\'le- 1 rinı. :\lilletimin. bu :;fizlerimılen ne dP- kafi tedbirler alırlarsa, 1sveçin noktai vardı. .Almnn tahtelbahirleri, e~a"- 1.. .. tü d .. 
Şı k .~ n r diğim gibi kom .. umuz, kefü!i..;ine asker mek istediğimi anlnyacağmn eminim.> nazarı dn müttefiklerin noktni nazarı- sen lı idnyettenberi bu nhk.ama l'iaret .se. anımı go r u 

Q1' vılayetlerinde de gömlermek suretb·le bizden yardım Londra. Hl (Rntlyo) - )Jance:ıter ıuı yaklaşacaktır. etmiyorlardı. .nel:ıınkı, 19 (~adyo) - Fraıısıa 
hi H b nııı-alaylarından Jan Ganval, bugiln 

Ank zmet görecekler lspanvo J B k·ı· am urg buraya gelmiş ve mareşal :\Ianner -
letin ara, 19 (Telefonla)_ Muallim • a pon aşv e, } 1 haym tarafından kabul edilmiştir. 
Şal'k d~'. diğer devlet memurları gibi. müsta hsi Heri mahkemesi F~·aıı . ız miralayı, general __ Gamel~ -
k~Yfi. ~layetJeı'inde hizmd etmeleri n.ın .~elammı mareşala teblıg eylemıt-
diJrrı:k~ı ~faarjf Vekaletince tetkike- • . • Sulhun biran evvel tesisi için merke- kararını verdi t ı r. 
hatek .. t clır .. Abnncak neticeve ieÖl'C, Bır şark tıcaret odası .J:ın Ganval, burada üç gün kala. 

" edıl k J "' ç· h •• k"' t• d t • t• k Rt>rlin, 19 (Radyo) - Hambmg caktır. ./ 
\'İ)~Yetıeı-' ece ve muallimlerin, şark tesis etfi/er Zl in U ume in en gayre ıs ıyece mahkemesi, kereste dolu oldukları u=--
~ôtınele .1ncle iki sene mecburi hizmet 

8 . I<
rıittemaipn oÇlulnnHcnktaır.şet )fodrid. 19 (A.A.) - Yakm \'e u- Tokyo, rn (Radyo) - Başvekil :.ı- clecl•k \ ' C bu hükiınıet ı icaliyle konuşa- hulcle :\hsıra giderken müsadere e _ 

zak ~ıtrk ile ticaret mUna~ ebetleı·i tc- mimi Yonay, yakında japonyaya ~a- rak, "ulhun bir an e\'\·eı te.::isi için gay- dilmi~ olan iki Yunan vapurunun ser-
~ • .:ı etmek veya mevcud münn:-ıebet1e- <hk Çin hiikümet merkezini ziyaret <'- ret sarf etmelerini istiyecektir. 1 best bırakılmasına ve hamulelerınin 

l ri inkişaf ettirme):rj nrzu eden i~pan· =<>o mO:;&dere olunmasına karar vermiş.-

1' ay hapse mahkum yol mü~tah .. illeri. bir ~ark ticaret o- Balkan Devletlerı· tir. ld da~ı te. i etmi~lerdir. Bu oda; yuna- _ 

ı taı b o u ni tan, ::\lısu· \'e YtıgO:->la\•ya ile n:i.i- Ledı· Halı.faks 
k1't"Phı Ul, 19 (Telefonla) - ll"Ş"'-t 11 LI .. ıı~selJat tesis edecektil'. 

Bir lngiliz 

muhribi 

Bir A 'man tahtelbahiri ta
rafından batırıldı rııus~hnnesi sahibi Piyer l\1ori.son, aaaoa B •t fi kl ., . t .kl "'[[ . . .. ltalya kraliçesi tara-

doıayı ~~n re imli kitap neşrettiğinden l ara l arz e lS l a erznz mu- ı.ondra, 19 (Radyo) - Arnirallık 
1'enas1.:1~Y hapse mahkOm olmu~tur. Jsveç d / b. [•k h k d k fından kabul edildi tebliğ ediyor; 

kındacta ~a1,'~bayatımız adlı kitap hak- a Qa için lr l are et e ece Roma, rn (Radyo) _İngiltere ha- Dering bmindeki muhrip, bir Al-
1\ı ata başlanmıştır. Miri müdafaa istikrazı ı·ı·cı·,.,, ıır>zırı Loı·cl Halı' faksın zevcesı· n:an tahtelbahiri tarafından torpille-

M J:ii kl'e~. 19 (Radyo) - Baş"<> k• ı taraflı kla rını \'e btiklallerini mü da- " 
~ ~tokholm. 19 (A . .A.) - IOO mil - T:ltare,ko; bugün matbuat mlinıc:-- faa ;<'in bil'!ikte hareket edeceklerini Led.i Halifak!':, buradan hareketindt!n nerek batırılmıştır. 1 zabit, 4 neier 
~c~r ~rt1•stler1· '-'On kronlnk milli müdafaa i..;tikrnzı- kurtarılmıstır 9 zabit ve 148 neferı '1. 

Nı ~ ~ " •illerini kahul ederek beyanrt• ::ı. hu- V<' bıı lıu~u8ta mutabık kaldık.arım c\'\'el italva kraliçesi tarafından ka- . ~ · 
e,.J na kı:ıvıd muameJe:-;i yarın ba~lı'-'rı- b 1 ı · ı · k hılguldukları ,.,anılmaktadır tte S • k J • J bnmuş ,.c Rnlknn devletlerinin, hi- ..;iiyl~nıiştir. u ec ı mış ,·e uzun miiddet ·onuşmuş- · · n urıyeye a ın caktır. oo- ----- tur. · Bu muhrip 932 de inşa editmiş, :}ı; 

d. ? m:ı s i.iratindc, birkaç top ve sekiz 

lstanb e ıgor ı •it ı~ Fransız hava torpil ko\·anını havi idi. Ayni tipt(ln 
~·e.~tc uı, 19 (Telefonla) - Suriye- Stokholnıda pasif ng11. ere ve ~ ransa ı.t8 muhrip me\·cuttur. 24 muhrio te 
ş~ltıdiı:\ artistleri akını başlamıştır. korunma Nazırı it•şa edilmektedir. 
ııın ın h adar Ciç YÜZ kadın Surh'e- Harbin bidayetindenberi Britanyı. 
!"h,.t ud'kteklif şehirlerı·ne gı'tm ı's."tı'r .• Blt Stokholm. t 9 (Radyo) - Bngiin F. ı A d. •• ' l t r h d k' b" d " ın an ıyaya sur at e t a yyare op ...... ep e e l za ıtana nişan onnnmni->ı 6 de:ıtroyer kaybetmiştir. i ı ati celp etmektedir.· pa .. if koı·unın:l manevralarına lıa.~ - ~ J 

ktısad Vekaleti baş ~:~:n~;~l:~·· Hu maııe\Talal' iki giiıı SÜ- ve mu·· hı· nımat go·· nder .... ceklerdir T> . verdi 
• arı~. 1 !'l (Radyo) - Hava nanrı Mısırda 

lstanb müf ltişliği Bılih:-:d, 19 (Rad.\u) - ingiltde mi.Jenlir . T~l\·y.ırelcr, uçm·nk F;ııl:i :ı G ıl asnmb"r. bugiin refakatinrle hn-
1.ı~ lınıu~· ı~. ~·I'~lefoıılrı) - )laa~ Bı·r Aımın v ~-1 purt· \'e Fran~a hiikünıetlt•ri. Finlfuıdiy:ıya cPy:ı~· a g-iclecl•klenlir. Diğı::r mühimmat \a cıküııılıarbi}e rei~i general Vid· Eski eserler bulundu 
."ınuen 'i' mu~lürıyeti şuhe mi.idiir- •• nıünıkiiıı olduğu kndaı· :-;iıratle tay~:ıu·C' , ,la lsn<; yoli} le ı.riindPrilecl'ktir. n~t>n oldu:-~u halele garp cephe~iııe Kahil'e. 1 !) (Radyo) - Strazl.Jtırg 

' ~Ci sınırzzecJ.clın iktı~ad vekaleti bi- Yakalanarak musadere göııiılliı ve toıı giJndermeğe karar ver- l!•tmıs ,.e zabitnnclan bazılarını ni - üniver:-,iteı;i argeoloji profesörler!ıı -
tııı~tir müfettişli~ine tavin edil- d·ıd· ~anla taltif <ıylemıştir. den :\lonke 1067-1080 tarihinde ya •. 

. . e l l ------c==oo- ---------- M ~ayan :;\lı~ır hiikiimdarı Su-Senesıu 

l t b I.ondra, l!l (Radyo) - Hir Frarı- Labomir Davidoviç öldii' ltalya iron Tavlor mez~rını meydana çıkarmıştır. ).fe-s Qn ulda ~ız n uhı ·ı.· . J>"n\' •tıl ıı Al " ı .... · zarda bir çok altın ve gümüs bulun-

G :-- ı ·ıuı, ı~".' a nı .. ı)")a Belgrad, 1~ (Raılyo) - YugoslaY- R d · er rlömnekte olan Rn~tak \'apurunu :nü Bu senede Paris ser- oma a merasimle nıuştur. .- ... , -; .. en Sene 0•·ıenferfe ya :'abık l,a~ H'killeriııclen Lobomir D.ı- 1 ~aılere etmi~ ve b:r Fran :-;ız. linrnııııı.t ,·iclo\'ic;. fi7 yuşııııla olduğu halde bugün gisine iştirak edecek karşılanacak *·---
! tanbuJ doğanlar g-etlrmişt r. ölmiiş tlil'. .\Tiit.-•,·effo. demokrat parth i P<ıri:->. Hl (Radyo) - f talya lıü- Roma, rn (Hadyo) - Amerika rei- L d d b• 

tnda l•t • 19 (Tel.efonla) _ 939 \'ı- liclt>ı·i i«li. Keııcli :-ı i son derece ctenıoknıt kl:meti. lJu :'lene de Paris :-;erg s:ııc sicumhunı Rt11.\·eltin Vatikana mümes- on r a a Jr çan• 
'. ., anlı 1 . B •• •• k ld 1 ltıni be .u dn 12~44 kişi ölmüş ve u l u Se e olduğundan cclenrnkıw;inin nıare~nlı » l:; t iı'rık eclecPgini Franstz hiikCımet:- .:;j olarnk tm in elliği :\Iiron Taylorun ta koyboldu 
'ne nıu' hın kişi doi{muştıır. Evlen- nmanını alm ıştı. ı>ı· h i lclirmi~tir. istikl.ınli içiıı burnda hazırlıklar baş-
A.yl'\i Seııameleleı·i de çoğalmaktadır. sogv ulctan bir lanıı~lll'. Lonclra, 19 (A.A.) - Londran1n 
ltıeltsi e Zarfında GG~G e\•lenme mua- i\1 i•·on 'l'nylor, hu ay ~onunda Va ti- başlıcu caddelerinden birinde bir kaç 

I
cer<>y .. an.etmiştir. köprÜ ç a t l dı kancla lıulun" caktır. dakika boş kiralanmı~ olan bir oto -
ll } moLildeki ha\·adislcr nezaretine ait 
gı lZ teb:ıaSI Brü el. l!I (A.A.) - Son zaman- S f Al \'C!':aiki muhtevi çanta kaybolmuş ve 

/$tJeçf )arda müthiş :-.oguklar yu zuıhlen Al- 0 ya man tayyaresi bir daha bulunamamıştır. Bu sirkat, 
en hareket bert knnatııım ı.:cge .' akınınıtaki .reni D k uu nevi hırsızııkıarın on aörduncü3ü-

d . , k . I· . Son gUnlenle gaZPtelercle i~uL "lk :- ık geçeıı şehirlerden biri ue Sof- anİmlr a üzerinde uçtu 
St k e ıyorlar köpriisiı çatlnmıştır. nu il'> t.ıc •1 mu- yadır. Bulg-arist:ının nerk~zi olan Sofya, geniş caddeleri. dektirikli tram- diir. 

'11Cih~ holnı 19 (R d 1 nakalat nıenerlilmiştir. 1 '· 1 • 1 1 Kopenhng. 1!l (Radyo) - Bır Al- Poli~ haber verilmiştir. Tahkikat 
ırn h~d: a yo) _ sveçte \'ay arı, uii) ii \ re-.mı bina arı, ) eııi maha leler , .e muntazam parkları il~ man tayyaresi, bugün Danimarka 

11 dikkat ıseler olma 1 ihtimalt naza güzel bir ,ehir<lir. Sofya. hugi.in ye.1i Lir şehirdir ve e:-kisinden pek nz toprakları üzerinde uçmuştur. Tlafi başlamı~tır. 
~haası ls~•e nhııarnk, buradaki inj.!ilİZ ES • iş eh "ir de eser knlnu 'ltıı . J:ıı esk ilc;· ara:- ıncl<• lıugiin hnrnbe hali nele bulunan Sofra batc1ryaları, derhal atf'~ açmı~lnr ve 
azıtJan ç topraklarını terk etmeğe 1·amii i!P ın i lli b i ı milze ve kiitiiph: ne ~ekline sokulmuş olan büyük bir Alman üı)·yare. ini kaçll'mı~lardır. Batan vapurlar E nııştır. iki zelzele hissedildi C[ıllli \'(' i < ; krıplıralı ıııe ~ lll'I' haııı:.mlar da \'lll'<lll'. E ski şehrin dar sokak-

den Londraya ır•~";~~:" .. ;,~ ,\;,~~~;·~/dd ell~iı~,~;,'.: 1""' ı;::~~~,.~~·~'. ;:~;~ı;;~ ıı;;:;'.::;,. *ehfr kunnıoğ• <iii*iinenler, bu mevkii, bir 

d • salıaha kar ı snat iıcte hafif olmHk taraftan [ ._h .ııııa. hir ~!tı·:ıftan İ !>k< ı \ ' <W • ..; İnc kolayC'n açılnn lıir o\·a üze-

'to ÖndÜ üzere r::--kişehirdc iki zelzele hi::;:>e rind" ol,lııgu ıc; i n ı-.>cıni~lcrdi. Çü.ıkü Sofya, pek e!ıki cie\·irlerde Trakya-
~r lldra, 19 (Rnd . ) . dilıııitşir. Ha ... ar yoktur. lılarm pa) tahtı olnıııştıır. ~Iiladclmı 30 :--ene önce Romalıların eline geç-
ltah~azırı Eden ~o .- Domınyo~- Yozgucl, Hl lA. \ .) - Yozgatta bu- mi~. Belgrndln e:ski f..;tnnbul ara :::ında 8erılikn namı altında mühim hir 
· ıre..ı- ' ugün tavvare ıle - t J"' ı · · ı l h' 1 t "r · ı -..ı · 10!) · 1 R 1 h'"k 1 1· · tle ~ u.t!n dônnni t "' .. • • ... . . gmı ,;ua ::: t e uç :-anıye c C\'am e< en şe ır n muş ~ır. ~' ı .tuı :-. ııe:-:ııı e oma ı u ·umc ar ,oo:;tantın burn-

1181"d ş ur. Eden F ılı.:;tm . l ı ti' b' 1 1 1 t H u 1 • 1 . b'I k . t . . l k 111errı • a gördük! . ' şıc ııc ı ır ze ze e o muş ur. a:::ar sıııı. n.cımanın şnr o mer < ezı ı ~ ynpma ıs emı ı;;lır. )o ·uzııncu asırda 
· nun ld erınden son derece kt h' l' 1 J 1"' 6 1 ·r ·· ki · ı · ı · ·· ı "-8 1 R 1 t f ıtır!il o uğunu s" ·I . yo ur. ~c ır >ll R':ll' arm, •• > < a ur erın e ıne c uşmu~ s ı c" u :ı ar ara rn 

terey O) emış ve :\h:::ırın b h d'" d" be r - . b .. l . 1 d 'l . k' B 1 . l ·ı ~ t· l 'h b' B 1 Ve e karşı ol . . a ı or u ş gec;e ve c ıgerı uguıı can ışga e ı nıış ,·e e:; ·ı u garı~ an vı aye ı rn tarı k ır u gar preıı<;-
nıerbut· an samımı dostluk M -ı 19 (AA) B' · ı· - · h l' · 1 S ı· ..ı ı· b ı·-· ınon ..ı R l · l'ı\i~t· !Yetinden . . ~Hug a, . . - ırı pazar ~a- ıgı a ıııı a mı~ .• o )'a ııa en·e a u prpns ıgın. ;ı .... ue u garıstnnın 
ır. sıtayışle bahset - sabah 2,30 da ~Tuğlada iki defa zelze- istiklfıliııi ilanı ii7.erinP krallığın merkezi olmıı=-tıır. 

,,,,... • le olmuştur. Yeni :;;E'hri:ı plflııını y:.,pan J'eılrnff, eski şehrin yanıııda bugünkü 
L\. ra[ Bo . Tehlike gibtr.n•n lıa:t.ı evler bo~al - ~ ofya plf\nıııı kuı·mu~tur. Kral ~:ırayrnın karşısında lı;i~· iik hir park nır-

kö . rzs tılmıştır. dır. IIarıriy<>, Ilarbi~·e ve Maliye nezal'etleri kirn1ilen yenidir. Sofyanıı1 
Seıvano/u nişanla en güzel b i ııalarınıl:m birisi Kral sarayı ile re:;mi konaklar arasındaki 

ta/t "f • J d • ) "' zabitler kulübudik Bunun cinH'ında Subranya (Parhimento) vardır. 
. SorYa, 19 ı ettı sp an ya a s -Y ap Kulübün karşısındaki meydanda Rus çarı ikinci . ·:kolanın at üs tünde 

ı~hık baş\·eki~~adyo>, :-- Kral Bo:i.s, ~Iadrid, 19 (Radyo) _ tki gün_ bir heykel~ bu~t~nm~ktaclır .. H~y~elin arkasında bi.iyi.ik ve R~m~ ~imari 
~Uatıofu kabul e h_arıcıye na~ı:ı _Kö.se den beri yağan şiddetli yağmurlar- tar:ında hır kılı .e. ııı ~a. edılmıştır. ~u~~ı~ ~arşısında şe.hre ısmını -~·eren 
t .k lskend .· etmış \'e kendısını BU- dan s.eylfiplar hu~ule gelmiş ve Pnn- eskı Ayasofya kılısPsının har0}~lerı gorulür. Bura::: ı hır aralık Turkler 

1 tir. eıın kordonu ile taltif et- yelo•1 hn\•ali~inde her taraf sulaı· al- tarafından c.ımi haline ifrağ edilmis, bilfıharc zelzeleden harap olmuştur 
tında kalmıştır. Zarar biiyüktiiı·. Şehrin nufusu 270 bine yakındır. 

r 
( 

• \J "'\ Londra, rn tA.A.) - 1512 ton hao-TEBLIGLER 1 mindeki Ye lmperinl tran:ıport adında
ki İngiliz sarnıç vnpuru torpillenmit

Paı i~. l!l (A.A.) - 19 şubat sabah tir. 

tebliği: Paris . 19 (Radyo) - Eli adındaki 
~:'di~. ~arkında. bir m~frezemi ~ Yunan , apuru, kömür yüklü o1Juğu 

tuznga dıışerek ıavıata ugramıRtır. h ld b .. J' ı d t ·ı Rh · . h . . : . . . • a e ugun • ran~ız :-u arın a orpı -
ının er ıkı sahılınde ıkı taraf ara- lenerek batırılnm;tır. Mürettebatı bir 

sınd:ı ate~ tenti edilmi~tir t " · . .. " · spaııyol \'apuruııa alınmak :mretıyle 
P~rı • . J !l (Radyo) - Fran~ız ka kurtarılmıştır. 

raı·guhıııın ak9anı resmi tebliği; 
Garp cephe;;inrle . 'arın garbında 

bir diişnrnn müfrezesi postalar•nıı7.- Mısır 
la 1 cm asa gelmek Memi~se de zayı
atla ııiiskliı·ti.ilmii~ti.iı'. 

Başvekili 
!·~ı•ndP Kazamatlar arası!'"ıda atf' Ş 

teati edilmiştir. 

Tierlin, Hl (Radyo) - Alman ka
rnı·gfıhının re ;::mi tebliği: 

Garp cephesinde topçu ateş i d e
vam etmişt; r. 

Denizlerde ingiliz vapurların2 hti -
1 <'Um eden tahtelbahirlerimiz, b:r 
destroyeri batırmıştır. 

Sudandaki Kıtaatı 
teftiş etti 

Kahire, 19 (Radyo) - Başvekil 

Ali i\Iahir pn~a. bugün Südandaki 
kıtaatı teftiş etmiştir. 

Ali :\Tahir paşa. Südan dahilinde 
de uzun bir t etkik :;eyahati yapacak 
\ e l 2 giin ~oııra Kah reye dön<:cek
tir . 



- - - ----------------
(ANADOLU) 20 Şubat 1940 SAL( 

~----------~--~~----~:.:,:_;;;.,;.:.. ______ ~----~--------~-------;--::-::-:-~~ l 
dmark hadisesi Finler, 18 inci Sovyet Manisa 

halkevinde 

Eğlence: 

Günün bulmacası trl 
Baş tarafı 1 inci ıahifed- J•avcmet arzusu izhar etmiyen. zayıf f k • h tt • ı 

• ·ngırz e irıeri bulunduğunu !tirazıar serdetmekten başka bir eer Ir aSllll Im a e l er Türk hava kurumunun ı 2 3 4 s 6 1 s 9 10 
riı · nkar etmemekte yalnız bu va- yapamıyanlar bitaraf olduklarını itl- 1 

ru • mti ellah olmadığı iddiasında dia edemezler. _ Baştarafı 1 inci sahifede - ı ileri postalar tahliye etmeden evvel 15 inci yı/dönümü 1-~..;-~""""'.mm=:1:~i-~ 
• r etmektedirler. Londra, 19 (A.A.) - Aldmarkın monkojda nehrine varını~ ve ~luola bütün mevzilere yüz binlerce mayinler l\lani~a. 19 (Husu~i) - Türk hava 2 ld 
A) ni muhabir, Almanyanın Cicilen gayri müsellah ticaret gemisi olduğ'u şehri ile müstahkem mevkiini, VJbor- yerle~tirmlşlcrdir. kurumunun on beşinci yıldönümii a ıı 

eie geç. ceğiııi zannetmemekte l'luretintle Almanya hükumeti tara - gun ıo kilometre cenubunda Summa Emin bir membadan alınan malüma- müna~ebetiyle, bugün halkevi radyo- ~ıı 
( üııku norveç sahilJerinin abloka :tındun yapılan beyanat, iyi marn.mat demiryolu, deniz ista~yonunu, Kujan- ta göre vukubulan infilaklar dolayı- !!Unda parti reisi ve hava kurumıı mu }{j 
ınıı dan Revkiilceyşi ehemmiye- almakta olan IA>ndra mahfili tara - nos şehrini ve ~fak:-;alahti demiryolu, 1 siyle Sovyet kıtaları ağır zayiata uğ- hasebecigi Rıza Akarslan tarafın - i ı. E: 

takd:r ~den ~lman hükümcti, fından hayretle ka__rşıla~mışt;r.. . deniz ist..'lsyonunu işgal etmiştir. ıramışlar<lır. Bu mayinlere çarpan 15 dan, kuru_mun on _beş yıl içinde .y~r- 7~ 1 L ! ~liıı 
c ıng lterenın kolJa~ı arrısına Bu mchafll a~agıdakı hadıı'elc>rı 17 ve 18 ~ubat tarihlerinde kıtaatı- tan~ ha:ap olmuştur. . .. ela 00la~ hız~e.t!:rın~~n .bah::;etmıştı:. 8 1 I J:.I Rıçu 
dra, 19 (~.A.) - D~n akşam hntırlatmaktadır. . . . . mız 312 düşman btihkamı ele geçir -1 Karelı berzahında hahhazırda hu - _ı~_.lt.p, l\1.mı:-;anın kur.umun t~şe~: 9 - l ~ ıl~ 
kta ter ddud edecekhr. 1 - tloyds ticaret gemılerı sıcı - . t• 13 )arı kırk biri topla mil- küm süren sükunet, son günler zarfııı- küluııden sonra orduya ılk tayy,ıre/ı 1 ~ 
· · · hı·-· d'I ı· d Ald k · mış ır. un' n • · ·- · · ·· ı· k ""I ·, 11 1 1 ILJ_ { a c e nezaretının te ıgı neşre ı • ın e mar adın ıt.aşıyan bır ge- hh b t ·~t-hk~ d da Fin hava kuvvetlerinin gi)sterdiği ııe<lıye ettıgını :;oy ıyere · .. ~ anı::sa --. . 

1 
•
1 

• . . . . • ce ez e on ı.:. ı anı ır. 
1 

_ 
11 ada • TQrveç sefırı Co ban ı e rnmın ızıne tesadüf edılmemekted.r. 11 b t•· 18 b t k"d"r kıtaa- büvük faalivete atfedilmektedir. lara hava kurumuna aza yazı mag.ı 

d L d "[_J H lb k" b . . . şu a wm şu a a " .. w • • • • SOLDAN SACA. 
•ı mülakat e nasın n or s: n- u ı eynelmılel posta ıttıhndı- + r b€t t ·uvası- Ecnebi memlketlerden :reni makine- aavet etmıştır. · J<il' Suı 
ı ı ~efire bir takım uallcr so- nm himayesi altında vücude getir;t- .ımızınl ıe· ındekgcçe~k"d' onC o~) 1 di- ler alan Fin tavyarecileri. valnız Sov- Enstitü talebesinin -· 1 - Resmi za~ıta_ memuru,baf' •rıç 
b 1 O ı h .. k~ ı· 1 ·ı . b" t kkül 1 b 1 ·ı 1 t nın ate<. ı o san ı ı ır. ep en n w ' • çuk kılınç 2 - bır hıtap edatı a 

un arın :. o u ume ıne lH - nıış ır eşe o an eyne mı " t.ı- • 1 d ··h · 1 · d • · yet bom nrdımaıı tavvareıerinin akın- k k • · ' b·r •:ı 
P.:ı. ııı i tediği diplomatik muh- graf ve telsiz muhaberatı birl'ği tn- ger mıntaka arın a mu ım 11r

1 
e~.ı- hırı .· l" kil t ··ki ·.kt"f, etme lef i /erı vanların karınlarından ağ\zlarınıı. ıı. ııu 

f d 3 şiklik olmamıstır Hava kU\IVE't ermıız ' 111 geı 1 p ıs r nıe e 1 1 a - t' . . • 1 • 3 zır lı. 
ı de cı~renilmiştir. rn_ !P an ~ !'k 9 haziranında neşrPdil- . " · v ·ı keri hedefleri mişler ve ayni zamanda Sovyet kıtaln· Sömestir tatilinden i:-tifade ederek şey ge ırıp çıgne~ıe erı. - }{il· •t1ı 

~ ırulan başlıca sualler şunlardır: mış olan lıstede Aldmark denilen bir dil man kıtnntmı c ' 8 )., • h k 1 . 1 Ankaradan ~ehrimi:t.e gelen Gazi ter- ayı, nota. 4 - Bır renk, kanatlı, tı lı ı 
1 - Aldmarkın mahiyeti iyice ma Alman vapurunun ismi vazılıclır. Ve. ıomlıarclıman etmiştir. lereyan eden rmın ınş~e ve cep ane . meı· :Z erı~ e b". .'t'tü .... t 1 b.e. • d""n müzeyi çük ve sevimli bir hayvan. 5 - ,ı\Jc • .;, 

· · ı - .ı 21 d"' t • mu\·as·ılalarını da tahrıp etmışlerdı" ı~e eıı:-ı ı su a e :ıı, u e1· •ı. 
ıim olduğuna göre, Bergendeki Nor- bu i:ımin arka ında birbirine çatıl· ılava muharebe.erınue uşman a~- Al ' b h b •

1 
.. F" 

1 
· \e eski İzmir hafrivatını gezmişler- nı kaybetmiş adam, yayla atılan ş t;11 • 1-- •· ili ·- t" ınan azı a er ere gore m er · • 7..,.,.. 

makamlarının bu gemide esastı mı§ iki kılıç vardır ki, gemin 'n hnrp yaresı c uşur muş ur. . • . Le . hl· K· r b . h ' "d dir. 65 kişilk bir gurup olan talebele- 6 - Çok değil, Fransızca ckallcş> 
·r raştırma yapıp yapmadıkları. gemileri &mıfına ithal edilmiş oldu- Lonclra, 19 (Radyo) - Fınlandıya . nıng1:·fat ahn tt are ıb' crzka ıııal gı en re müzeler müdürü B. Selahiddin Kan- Asyada bir nehir, koyun yavrusu. 8 ""' 

ld , y 1 ~ . . ~ .. f' · ı 'it d ·· .. ıı ·· kaydına baş- şımenc . er a ının ır aç no ttasını v. • • k& • 2 - Norveç makamlar1 A mar.<- guııa n amettır. Bu lı:ite alakadar hu- ~e ırı, ngı ere egonu u • • . . tar izahat vermiştir Yakın degıl ımtıhan. 9 - Yarı 
00 harp e:;iri bulunduğunu öğ - kOmetler tarafından verilmiş olan !andığını ve faknt. sevkiyatın heniiz tahrıp etmışlerdl r.. . ' · • • ranlık, an;ın yaptığı, eski Mırsırlı· 

r ı . i~ olsa idiler ne şekilde hareket nınhlmata istinaden tanzim edilmiş- başlamarlığını, ingiltereden Finlandi- Bu h~ber~er dogr_~ ıse S?vyet ~ıta- Tren gecıkmesı larm en büyük mabudu. 10 - ve!" 
c k~rdi Bu e irleri Aldmarkt:ı tir. yaya ecza vesair esya gönderildiğini !arının şımdı pek muşkül bır vazıyete Evvelki gün saat 16,30 da Alsancak k 

. ~ . d"kl . h k kt Ç" kU K 1" eşe · \) rakac klar mı idi? 3 - İng"liz harp gemileri tarnfın- söyledikten sonra. Finlandiyanın top, ~ır 1 e:ı mu. a a · ır. un _ar~ ı istasyonuna gel~si icabeden Deniz!i rUKARlDA"l-.. AŞAGI: 
~ - Aldmnrk, Graf Fon Specye dan alınan mesajlarda, Aldmark, tayyare ve mühimmata fevkalfide ihti- "epuhesınde Y.1Y.~ce~ ve cephan.e ıhtı - treni, gece saat yirmi ikide gelebil - 1 _ Amerikada büyük bir }<anıl 
ıdım eden bir gemi olduğu ve u- Atak çağırma işaretini kullanıyordu. yucı olduğunu söyledikten sonra şunla- yaçları pek bfiyuk~ur. . . . . miştir. Bu g~cikmenin sebebi, trenin büyük. 2 _ Kovuk, tanınmış b{t t d 
ın bir zaman hapishane gemisi ı·o- Bu işaret beynelmilel birlik tarafın- rı kaydetmiştir: . Summa cephesınde şımdı Fınle~·ın Germencik ista5yonunda raydan çıkma Yun n artisti. 3 _ Bir cins perıti'• 
1 u oynadığı halde Norveç niçin bu dan Aldmarka tahsis edilmiş olan ;_ - Sovyetleriıı K::ır.eli berzahında ış~al etmekt~ olduk~arı hatta tahlı:e sıdır. Nufusça zayiat yoktur. flmuzlnrın üstündeki uzuv. 4 _ Vili' 
IT'İyi zararsız bir ticaret vapuru şnrettir. elde ettikleri muvaf~akıyetler netice edılen hat kadar milsUıhknm ve sag- t k k 1 b' t 5 _ Bü ·ük derd· 
ahiyetinde telakki etmiştir? • 4- Aldmark müsellah olduğu gl- vermekten uzaktır. Diışı!l!.ln ayni cep lamdır. İkinci hattın arkasmda önde- Borsalar :~f~be~eub~r ~:;i~ okunuşu.~ 6 _ lJlt 
4 - Norveç mademki Aldmar o bi Graf Fon Speenin iaşesini temin hede daha çok müşkülatla çarpışacak ki hatlarla hiç bir alakası olmı)'·acak da ın oğlunun karısı çalırt· 7 _,,, 
r.ır;ıız bir tiraret vapuru addet - eden ve Alman harp f !osu e iri eri ve belki de şimdiye kadar olduğun- f'k!lde inşa edilmiş bir cok hatlar var- O z O M ı ba. m "t • insanda 'ivi'-"i Mtll''° 

• . b . . h . h 'f . . ö i ır çeşı agaç. • ,, ı:.ıı· 
kte idi o halde nıçm u vapurun ıçın apıs ane vazı e:nnı g ren b r <lan fazın zayiata uğrıyacaktlr.> 527 Üzüm tarım 9 14 75 "d tt• k .. 8 _ Oturdu~ •1 • . f k t• . 'd" a\"1. e ıren uvveı.. ./ 

•eç harp gemı erınm re a a ın- gemı ı ı. Lo r 19 {R. y ) - T ~mis ga J... - - 487 F. Solari 12 75 14 "'5 · b 1 1 ası 9 
d g'tmesine lüzum gördü? Harp gem i olarak terci) edilmi etes ' t m h 1 ı · _ S \ 14 mR~ız ye~, Başa o~utaz adrmb.ar r.10 / . . ' ay . s 308 :\!.Beşikçi 11 50 ·r v.em . UJ'!arı n n ır ye . • 

S vanger Norsk Telegram Burn- olduğu halde 16 ~ubat tıırıhındc yet h 1 • 76 P. Klark ıo ıı ,.. 
1
• h .. ,.,1 ... ,hfö t . toprıı~ 

,., ıın bıldırdig-ine göre, Aldmark Hamburg radyosunun Aldmarkı z&- netı·c , r · 1" < ' A ) s b ··~ li>~ 50 17 .. .. ses, a,. 'e 
u er· :• tt. • - tı ny. og- 33 Şamlı oğlu M. tan orulen şey • 

h d' i e nn ında ceman 7 Alman rarsız bir ticaret gem si diye tavsif cSo'y tı rin, tı n. mühendis ve ı:ıehrimiz g~ııç- nk 10 5 10 .. - ·· J/ı 
b ·.} li inin öldüğü 18 şubat ak- t-tmcsinin sebebini izrıh etmek Al- neticeye \'ard: :!arına ait emur ·rriı elen miiteşekkil altm bayan ol- ~~ ~zst~~~ ~~- · 15 

7 
15 '"Dünkü bulmacanın ha 

Fıtmı te pit ~dılmiştir. nınn hükumetin terettüp eder. yoktur. r.eçen umumi harbi hatırlı _ wAk üzere dün 20 kiş'lik bir sporcu Ş R. H 15 15 SOI .. DAN SAGA: 
B rn, 19 (A.A.) - Siyasi Alman Londra, 19 (Radyo) - Alman yanlar, ikinci bir taarruzun, hatt mu- kuf:;esi, Erceyişte bölgemizin tertip 

6 
· ıza. · 1 _ Şatafat, le. 2 - J.,11<, ,.atııtl 

.~b!iıleri, Alclmark meselesi hak- Ald~rak v_apuru, karaya o' ırmuş zaffer ordular iç'.n bile ne k:ıclar müş- ettiği kayak sporuna iştirak etmiştir. 
1463 

3 _Mırın, Lil, 4 _Akıl, knlenı. 5 ./ 
iWldll Norv ... ~ e tevdi edilen Alman ''«zıy:tte, Fıyurtta durmaktadır: G~- kül olduğunu pek iyi bilirler.~ Rlilge başkanı sıfatiyle valimizin 497427 Saka. G _ıs, şad, var. 7 _Kaş, Je~ 
prote to notasının. Oslodan ziyade mı •. Norveç gaml.ıotlan ve bah.rıyelı- Paris, 19 (Raclyo) __ Finler Ladoga de hnzır bulunduğu bu spora Hi;;ar- 8 _ He, ahit. 9 _ Fakat, ye. 10 
Lontlr la hitap ettiğini saklamamak lerı tarafından mu haf aza edılmek- gölüntın şimali şarkı.3inde kuin Sıto _ c1kt~n bir çok köy gençleri de iştirak 

498892 
An, şaman. 

d rlnr. tC'dir. yervi istihkamları önunde giriştikleri c:tınışlerdır. No. YUJ(ARIDAN AŞACI: 
Berlinde bu hadi enin bilyiik bJr Pariı:ı, 19 (Radyo) - Övr gnzet~- kanlı bir muharebeden sonra So\•vet- Kayak sporunun dağ köylerine tcş 7 9 25 1 - Şımarık, fa. 2 - Aşık, S 

i ve siya i ehemmiyeti olduğu si, Norveç sularındaki had"se müna- l<!rin on sekizinci fırkasını kar'niten.im- nıili için valimiz tertibat almıştır. 8 10 3 -Tırıl, şek. 4 - Akıl, aş. 5 - ~· ı~ 
• nmektedir. sebetiyle neşrettiği bir makalede ha etmişlerdir. Geç vakte kadar dev~~ eden eğ- 9 11 25 lata. 6 _ Av, kadeh. 7 - Talak, -er.~ 

I' ıeı Nachrichten gazetesinin diyor ki: Sovvetler bu h . tt 18 b" .. 1.1 lcmeedcn gençler neşe ıçınde dBn- rn. 8 _Tilavet. 9 _ Lfile. ıo - P lı 
Dt' ·n muhnbiri, Almanyanın şimdi • ezıme e ın ° l • - ı d" 10 13 75 

de olm. a bile ingiliz Rahil- cNorYeç denizcıJeri, Alman vapu- 36 top, 20 tank, 17 traktör, 32 eyvnr mu~ er ır. * ıı 17 İsmen 
kayıts•z ve şartsız olarak de- runu sureta kontrol .eitil r. A.mnıı mutb, h, 25 zırhlı otomobil ile iki yUz- K h d 1 N c t R: 

t arb· ~ apacağını, havn v~ gemisinin e -~~eriyle. g.el~iği~i b.iH- den fazla a:skeıi kamyon bırakmışlar- Open ag a 922 :\1. H. Nazlı 9 
n ·n harbı ,i de şiddetlendireceğini 3' orlardı. lngı.ızler. ıkıncı bır Bre - dır. F d h b 737 Şerif Remzi 10 

1:' ktndır. nıen hadisesi ile karşılaşmamak için Harp meydanı, Rus resedleri ile <lo· inlan iya le İn ~ İr mi- 177 F. Solari 7 
~ n ma " · 1 k t ·ı ı:T b d ld Bu hal nazaran Oslova tevdi edi- sürat e hare e e geçtı er. t e un a 'udur. ting akded i 
1 n nota ~nı nhedefi, ~ndraya A! - t:lmamiyle haklı idiler. Romn, 1D (Radyo) - Sovyetlerin Kopenlıag, 19 (Radyo) _ BugUn 1836 
m n harıciyc nezaretinin arzusuna Bitaraflara şunu söyleml"k i::tiyo- şubat iptidasındanberi devam eden burada 150 bin kişi tarafından Fin- 193683 

· t:n bir protesto gönderilme.sini te, rıız ki, biz Alman,';a gibi gürültil yap muharebelerde 181) ve harp bidayetin- lfindiya leh ne muazzam bir miting ----
. tmektedir. mıyoruz. Falfat bitaraflar. Alman· denberi 412 tayyare kaybettikkri an- nk~dilrniştir. Bu miting esnasında 195519 
C I sen Alman mahfillerinde, Ald - lnnn gürültülerinden korkuvorlar. !aşılmıştır. f'inlfindiya içiı. otuz bin kron i:ışe Zeytinyağı 

ı. .:ta ingiliz harp esirlerinin bu - Şunu bilmelidirler ki. onların ta!ep- ts,·eç • Fin huuudu 19 ( A.A.) - tuplanmıştır. 31750 kilo 
ı ına ı ke~ fiyetinin biç bir rol oy- l.erine boyun eğerlerse: Almanyanm So\·yet piyade ·inin hücumları 18 şu Stokholm, 19 (Radyo) ...:..... Finlan- Z AH t R E : 

• dığı beyan edilmektedir. Bu ld- kuvvetine bizim de kuv,·etle muka - battn durmuş ve topçu ateşi, ,.iddetli Finliindiya için otuz bin kron iane 100 çuval susam 
1n, I lmanyanın ya~n.da ye?i ?ele etmemizi beklemelidirler. nlmakla l.ıeraber yalnız Surnnto ve ne, 18 m iyon altı yüz marka baliğ 1097 kilo tiftik 
bii l.er~c bulunma_k.ıçm.~~ h:- Londra. 19 (Radyo) - Başvekil Taipnle mıntakalarında ateşe devam olmuştur. 53 balya pamuk 

13 
13 
10 

marifet .. 

Olur ş y değili 
Epey zamandanberi lzmiı de bll g-

doktorlara komh.yon mukabilin~~ ~n· 
ta götüren B. Ömer adında bırı öd 
zahı+ac.a yakalanmıştır. B. Ömer e~ E 

mi~ten gelen ve hı:ıstalığını ront1' 
ile tedavi ettir~::ek bir hastaya: }1 

- Rontken miitehassısı B. FD ~ 
T,ığın makineleri bozuktur. Ben se 

39 50 bir ingiliz doktora götürey:m. tf 
Diyerek menfaat maksadiylc bllıır 

15 75 kete geçmiş, fakat h. ta zabıtaY!l 
11 

50 ber vermiş, polis de Ömeri yakrıh~ 
61 rnk cürmü mcşhnd kanununa 
16 mahkemeye \'ermiştir. n 1 ıfıtde etmek dedıgı m • Çemberlayn ile bahr"ye nazırı Lord etmiştir. 39 çtıval K. badem 

ı ç~artlmaktnfu~ . . ç~çilyannavamkamarMındahnri- Fin Mk<!rl mahfil~rinde hasıl olan Ü ı•~~~~~~·~~•n~=~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
• ımnn matbuatı, ıngıltere aleyh:n- cive nazırı lord Halifttksı da lord- kananta göre, bu ni~bi sükunet, bun- Prens m breto E L H A r'n R A sı· ne mas nda 
ki ı:ıiddctli neşriyatına deva~ et; ıa·r knmnrasında Norveç sularındaki d:ın evvelki kadar şiddetli lıir taarru- .Y 1 
~ uir. _Esscn~e çıkan Natıona. hftdise hakkında izahat verecekler - zun başlıyacağına işarettir. Mussolinige bir rapor 

7. ıt ·ng hyor kı.: . . rlir. Sovyetler. işgal ettikl€ri Yeni hatla- verdi 
ı ldmJrk hadısehsının sayısız n(I- . . . 

b 1 k b . . t t l"d Oslo 19 (Radyo) - Norveç par- rı tahkım etmeden avnı sı<ldetle hare- Roma, 16 (Radyo) _İtalya veli-. ter vere ı ece ır vazıye ev ı • . . _ _ 
• k" . - h . kalmamıR lil.mento hariciye encüeni, bugün fev- kuta <levam edememıc::1erdır. ahdı prens Omberto, bugün barıve-
ıne ım enın şup esı \:- . . . . . .. 

kaliide bir içt"rna akdetmiş ve harici. Fınler ılerı postalarını o kadar n·ı kii ?ıfussol"niyi ziyaret etmiş ve ku-
ırB. d b"tar"flara hı'tnp e ye nazın Kok'un, Alman vapuru ha- tahrip etmişlerdir ki. Sovyetler ilk manda etmekte olduğu italyan ordu-un nn sonra ı .. - . . . . . . . . . . . 

G- · · bu organı şunları ilave clisesi etrafında verdıgı ızahatı dın- mUstnhkem hatta yerleşmekte büyük su lıırıncı grubu hakkında bır ra-
n orıngın G ı ··kı • . 1 

<>d" ·or: lemişti:·. g ç u. e~ çe.t' .. mış. er ve uzun müddet por .'°e.rm~fr. . . . 
ll ·b· cinayetlere karşı müsama- Hnrıcıye nnzırı. ıHimentoda da kendılerıne bır sıper bulnmamı lnrdır. '\ elıahd, Mussolını ıle uzun ınüd-

Rugiln 
Bir dakikank za~fı yüzünden intizamlı ve mesud yuvasını yıkan 

1ava!lı bir babunın hazin macerm~ı 
Tiiı·k ı:ahnesini>ı. ~"iirk ı;inenıac:ılığırı.ın ve f ;(inıciliğinin l:ıymetli ii!ıtcıdı 

ERTUGRUL 
... 

MUHSl. 'in 
Baş rcı!ünii yaruttı'°ı senemin en muazzam ve r .. .ıhteşem Türk Filıni 

ŞEHVET KURBANı 
hn c:rg~nıvrananlar ve hiç bir mu_ ı:.yrıca beyanatta bulunacaY. ır. Diğer cihetten Fin istihkam kıtaları det l.onuşmuştur . 

• mı .. _. .............. ~~~~~~ .......... mrıı ..... -. .......................... ._11111.............. DlôEı. ROLLERDE 
'.ıııılııı..".ıtıı.::a."'_..,....-..ıı1ıııı::a:• ·tt· / h 1 ra ı d K a· · i · b CAH1DE - ,..,~~rL.t - FEL~Dt TAYFUR - SAlT - ~rEVİ~ .... ~. ..• ... •Y....:.:• ... • .... ..,.,..."...,."....: -..;..;., .:, :a: aı ır. o. pa s a var.. en mı yı a - ı' r. :\. n • ., • • ş b :..: 11ave etti ve l\1adr:ıhalın yüzüne kar, merak etme!.. SUAVİ - GÜLSEREN 

2 1 ncl U e"* bakarak: Hepsi d.e gülüştüler. Cumartesi ve Pazar 10,15 ve 12,30 da başlar. Yalnız 10,15 de ucu• 
, :...: - Kleriye müsaade edersin değil Yemek salonunda katip Balfurun, halk seansı vardır. 

• mi?.. dilber musevi kızı ile kol kola gir me- Her gün: 1-2,'15-5-7,25 ve 5-9,30 da f""' 
~~ ~~.·~~ - Tabii, de~al hareket et~n .... si, hepn'ni ne~elendirrni~i.. İkinci !•~~~~~~~~~~~~~~~~~m=~=~~~~ 

·I~ ~..,•...;·,;.'~.,....,. . .,. ... ..,.•..,....,.~..,• ... •..,. .. .., v .. ~~ .. v .., ' 

izzeti neisirnizi kurtarmak meha- ~ubcnin bütün ümidleri, Esterin ve- ı ~ 
-58- mişin gibi bir vaz·yet ihdag edecek- ~~tini ~öster·~~e kendisiyle evlenece- receği jurnal~ bağlı idi.. . . . 1 ayyare sıneması 1 'J"e/f!fon 3646 

. h . k t• e olabi- sin. Yani kendini hap e attıracaksın. ı;rıme soz verırım.. Herkes ma::;anın etrafındakı .verın. V 
-1Bc~ı~ şa 

1 
_ anaa ım n ... S!>nra onunla mülakat talep edecek- Kleri neş'eli neş'eli otomobile bin- i~gnl ettikten ~onra rei,; bizzat ka - BUG N 

Ur'> mını sordugum zaman saçın.. . . . d 1 . . . Beyaz perdenin yeni doğan dilber yıldızı 
· . . . rd 1\I f'h sin Tabii müsande edecekler .. An - dı \'E' ayrıldı.. dehlerı o durdu ve kendı kadehmı Z _1 R A L E A 

1
,..r D E R'ı"n 

8 pan ı ımler YerJYO U. anma J •• ) a·-. •• • • l" } k - iV 
. . b" şnhıs cak herifin önüne perişan bir k•yn - l\!ndraha , ver ıgı :;ozil yerme ge- e ıne a arn : E :"T GÜZI·~L ESER! t kınchğı vazıyet esrarengız ır .. . . . k 1 11ı· r· h · · t .. ., ~ . ' . d fetle çıkacak m; yediğin dayaktan, tirırse, Klerı hayatını urtarmı~ o a. - 41 ısa ır emşıremız, Es erin Şf>-

o dugunu ı::ıpat edıyor u. . . 1 . · • kt f" . b" d h ·· dersek gördüğün ışkenceden bahıs e. ıçın ı- ca 1.. re ıne ... 
- Senı, yanına ır d 8 ~- g~ıdl. rı·n ağll'-'arak şikayette bulunacak - Bn sırada gazino gahibi geleli ve Dedi ve kadehler boşandı .. 

b. ti 1 b ·ıecegy in en umı ın var ~ " ır ne ce a a ı sın .. Onlar sizi, serbestçe konu~aca- onları yemeğe davet .etti.. YP.mek sa_ Tam yemek esnasında herkes he-
mı? . . . . 'T ğınız bir yere sevkedecekler.. !onunda hazırlanan büyük masn, te- nüz birer lokma almıştı ki, iki taba n-

- Yrr, fakat bu herıfın ısmı ha a Dedi sonra cebinden kağıd çıkar- miz yemeklerle, şampanyalarla, ca kurşunu, masanın üstündeki avi-
belli olmadı mı? dı ve bir tezkere yazdı. meyvalarla. muhtelif mezelerle süs - zeyi parçaladı, cam, kiristal parı:tı-

-:\faale.sef öyle!.. Telgrafl~ ma- _ Bu tezkereyi cezaevi şefine ve- lenmişti ları yemekierin il zerini doldurdu .. 
1 ·mat iştedim .. Fakat h~nüz ?1r ce- reeeksin .. Sana mahpuslara mahsus Reis, hazırlığı görün~ Eütün elektrikler, birden söndü -
va >yok. Bu sebeple vakıt zayı etme- elbiselerden verecekler. Haydi kızım, - Eyvah -dedi- kimsenin aklına rülclil.. Gazinonun dış kapuları sit -
ğe g lmez.. sana muvaffakıyetler dilerim.. An - gelmedi. Zavallı Kl,,riyi vuif eye aç ratle kilitlendi.. 

- • 1e yapmak Hl.zım?. cak her fedakarlığa katlanmağn ve gljnderdik. Gazinocu, mUdhiş bir korku ve te-
- Derhal otomobile biner, gider· bu ışi meydana çıkarmağa anyret Dedi. Bunun üzerine )ladrahnl: lilş içinde karanlık salona girdi ... 
r:, n d onunla beraber esir edil- görtermenlzi dilerim .. Sonrası bana - Bakma, pfJkindir o 1. Yanındtı - Devam edecek -

Aşka Tapan Kadın 
Talep ve umumi arzu üzerine programa ilaveten 
R E .j A T N U R l'nin layemut eseri 

Taş Parçası 
Oynıyanlar: SUAVİ - NEBAHAT - NEVZAD - MEHME'l' 

Aynca EKLER JURNA son dünya haberleri 
SEANS SAATLARI: Aşka Tapan Kadın: 2 5,30 9 da 

TAŞ Parçası 4 7,30 da başlar 



20 Şulıat 1940 SALI (ANA DOt,U) SAHİFE= D 
lı .----~~--~----------------G ________________ ;__ __________ ~--------~------------------------

sı dii':;;. ~udha~ebei hususıye Mü· A~~~,:~m!~~= 0!!!;,!!12~~~i~ğ-~~~~~; Görde•te Kı!:_~ir c!~kıflar No.m~1~~rlüğün~~!: 
t l"ılJık gu n en• L~ğırnc:ı oğlu :\lehmcıi Emin Ecenin i~hu borcund1111 clolnyı 26 parçası Lira 

abı~~d~Ji birinci dı>rececle, ve 13 parçrı ·ı da ikinci derecede Ye rı) rıca Ziraat Ranka- 300 Dükkan 

/ 

Lira :-;ına olan 2151 ıira - kum~ borcundan dolayı da mezklır on üç parça;:;ı 
.....___ .No. C'inı::i - 1\fevkii birinci derN'Rde ipotek< dilmiş ()J:rn aşağııin yazılı :rn parça gayri menkul 

70 - ___ ,.._ malların paraya çevrilmesine karar Yerilmiş olduğundan bu gayri men-
İdatei hus . :•5 l\Il!gnzn İkinci belecliye cadcie,;;i kuller açı~ artırma .-mretiyle ş.atlşa çıkarılmıştır. 
1111ınara1ı usır;i ''ilayete ~tit olup yukarıda cins ve mevkii gö~terilen Gördesin Sarzaliler köyü hududu dahilinde: 

n }fi &'iin l'nagaza ~iraya vnilmek üzeı·e 11-2-9,10 gününden itiba - 1 - Göncü Bükü m(!vkiiııde, doğu batıdaki .senet sahibinin tarlasın-
~itasına t~~ddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. dan bet ile 250(1 hı.lv<! ilerisindeki çay, ku7.eyi. güneydeki sened 
.t:beı hu1 ~P olanların kira ~arblarını öğrenmek üzere her gün mu- sahibinin tar(a ... ından lıet ile 5:~0 hatve ilerisindeki Gördes çay1, 
tı de ihaJU&i~:e mUuiJriyeti varidat kalemine v.e pey sürmek istiycn- batı ve güneyi keza senet !'ahibi tarlaları ile huducllu ve dörtte 
~Uk depoe· J.!'ünQ olan ~~ti-2-94L' pazı:-rtesi günü saat 11 <le yüzde yedi 
ılun Zıto ınakb 1 . 1 1A d . A .. • •• ti biri knb:li ziraat olon 1500 lira muhammen kıymetli 5100 dö-

olun uz arı.v e n a.vet a mı encumenıne muraeaa a-
ur nıim Jnılamutlu ~arla·, 

ı_- • . 565 'l 2 - Yu:..arıcla yazılı bir ıııım~ıralı tarlanın dahilinde olup taştan ma-

Sı:leltıır Defterdar lıgv ın dan: mul ve fm kani iki oda \'e tahlani iki .saman elamı ve bunun 
~.. biti~iğiııcle keza iki oda ve bir hayvan damı ve 150 adım ileri-

Yınan o<tı . . d 
~ \·trgı 

1 
g :ı Şerıfiıı karsıyaka ı:ube--ine olan 211 lira 39 kuruş ka- !iiıı e de bir pulamut mağazasını şamil ve dört tarafı :-enet sa-

IJ cadde/in temini tah ili için mutasarrıf olduğu Bayraklı mene- hibiniıı tarlaları ile hucludlu 1000 lira muhammen kıymetli 
~ ho.ıuı~~d~ 26. sayılı kahvc-hanecleki 3 / 1 hi e i tah ili emvai ka çiftlik t.>bni~·llSi: 
t l ihalesi .erı daır':lsinde lıaczedilerek 400 lira kıymet üzerinden 3 - Ayni mevkide, clofu dam önü deresi, batı Sarı Aliler yolu, ku-
~·ıl', ıcra edilmek üzere on gün müddetle müzayedeye çıkarıl- zeyi senet salıil.ıi t.ırlnsı, güneyi kuyu ile hucludlu 1500 lira mu-
~lllp ola hammeıı kı~ metli 730 cl0r!üm palamutlu tarla; 

1ııe llıUr nların 26-2-!J40 pazartesi giinü saat 15 de vilayet idare he- 4 - Gene o mevkide, dört tcınıfı :<enet .sahibi ~Iehmed Emin Ecenin 

V~rı ılan olunur. 541 tarlaları ile huchıdlu ve 200 lira muhammen kıymetli 70 dönüm 

11" palamutlu ıarla: 
ay~t D · " ·· · d 'atia d . ... aJml COCUmenJn ~ : 5 - Gene Göncil Bükü mcvkiinde, doğu kum çayı, batı harman ye-

t aıresin k - . ri, kuzeyi 5enet sahibi tarlası ve Sargaç yolu, gilneyi Alanyalı 
lt ve nı h e nıu tazi cılup satın 2hnacak olan aşagıda cın~ \'~ Hü . Ak k 

1 
H 

1 .ıs iUn u ammen bcdeıatı yazılı yol aliit ve edevatı ayrı, ayrı ola- Sf:'yın ve ıs n ıı a::;an tar alarını ayıran clere ile hududlu 
kı §•rtn lrıüddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin nafıa- ve 300 lira muhammea kıymetli 6 hektar 8926 metre murabbaın-
ı· 1 amı>sf • da palnmutlu tarla; ır ıracakl - nı tetkik ederek 2ıHıO sa)'lh yasa hükümlerine glire 
daiınt e arı tP.ınfnatlarivle biı likte 4 mart 940 pazartesi saa~ 11 6 - Ada mevkiinclc, doğu Haci İbrahim kızı Ayşe, kuzeyi ç:ıy, batı 
\" ncum • ve güneyi !=ieııet sahibı l\fehmed Emin Ecenin tarlaları ile hu-

1 A ene. ha~nırma !arı. 
ded l\f h dudlu ve 50 lira ınuhaııımen kıymetli 10 dönüm palamutsu1. f ı 1fuhammen :\e\'i Adedi u ammen 

bedeli Bedeli sürek Hırla: 
7 - D11m meYkiiııde, doğu ve batı :senet sahibi tarlaları, kuzeyi 

damdan gelen yol, glineyi yol ile hududlu ve 25 lira muhammen ---- ---600 750 l\'.azrna ve ça- 800 120 

800 
pa sapı 

560 Kilrek, yaba 1000 150 
Tırmık sapı 

60 32 oO Var)'OZ sapı 150 2:2 =:o 
100 70 
10() 90 

50 ... ~ 

ıoo 
• c) 

70 
50 41) 

25 2<) 
Kilo 
· ıo :15 

1742 50 

~'Ilı{,. 
,..., ~liue 'k. . -
··ı: 1 :-ıncı hukuk hakimli -

l~i1"d 
Na: e otıtra>ı II .. . 
2: tniye t uscyın kızı Hayri-
ahf<ı kcıı dara.tından kocası Bursa-
a,.,, e e il 
·1111cı,. f acıpa.şa otelinde mu-

Çekic sapı 500 7L> 
Keser sapı 60 7 :;() 

37ü 

El arabası 50 350 
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BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkl(lrL 

ll1ütehas&ısı 11ıect o.ıeyh~nı tatlıcısı Fazlı oğlu 
'Tlıfiteq,, · ıne açılan boşanma dava 
h,,ı .. ır tebl' . Hastalannı 11,30 dan bır~ ka:Lt· '<i.de 'l>t ıgat ılô.nen ic1·a edil-
!q·· ııayllen . ı BPyler sokağında.. Ahenk matbau 

ıyifl<i gfi.nde ·mahkemeye 
ı en «le h · yanında kabul eder. 

te kcı,. 11 ıne gıyap kararı •--------------
llesine tal~ 810·eti mahkeme di -

8/9 a ık ed'l 'a acılı .. ı erek muhakeme- T k k •• 
%ııı 1'1ı1idd ~Uniine bu·aktlnı ol- .f eşe ur 
1otı taddele ~aley M ehmedin o giin Zevcim ve babamız Ahmed Remzi 
en rtnde l · t 11lqhker. asa eten veya 1:e- Gün tuncanın ansızın vuku ve-
e~cli1"de b:ı:de ha.zır buluııınası fatı müna betiyle bir çok ahbabların 

'ıtı e kcıbıa ed ~a~stan dolayı muha şifahi ve tahriri taziyetlerine ayrı ay-
1iy'tl ~ddei 1 mıyeceği H. U. M. rı cevap \'ermenin imkan ızlığı karşı

et t?dn ol• 1nahsıı8~ına tevfikan iında aflarını diler alenen teşekkürü 
•mur . • 

l • · -çecıbeden addcderız. 

~ır ~li Merhum Ahmed Remzi Güntunca 
~ki111uı~~ 7nQhkemesi ikinci hu- Refika ı ve evladları 

ltııtde .'tl'ftdetı: 
~ ?-{ l'enecikt . 
a11 o.)~1 e\lcfe ~ e Cevızli sokağın- Enıineııin hnkkwcla murımelei gıy:ı-
lld Gun do- ehmet oğlu Ali tara bi)·e icrasına ve muhakemenin 2li 2 

11 ~ li(i~Yiım~uş kazasının Semt 940 pazarte i gilnil saat on dörde ta
l'z • taı;tk ; ızı gmine aleyhine Hkine karar \erilmiş ve usuteıı tanzim 
e~ha1 surett~asına mütedair da- kılınan gıyap kararnamesinin bir .su
ıı eyhin tahy e davetiye varakası reti mahkeme divanhane ine talik kı
f tıı~hu]jy~·akkuk eden ikametga hnmış ölduğundan milddefaleyh Emi-

el'ıia ın~ rn b · · t b' hıı sır ga e nı ızmirde çı- nenin tayin olunan gün ve saat a ız-
larnu hasne ~e~esinin 2 şubat 940 zat hazır bulunma ı veya vekil gönder
lıaıihınde rn lanen tebliğ ve 15--- mesi aksi takdirde bir daha mahke • 

de Relrne;;~emeye davet edil- meye kabul edilmiycceği tebliğ maka-

~Ü:::::O::~:~: :: ::~~:~ilan olıınul 
•tın 

}'; "1üdavfmlerlne iki büyük film takdim ediyor 

1'.u aşamak Zevktir 
ksek k 

Udretleriyle sinama aJemine ölmez eserler varatan 

'l' lftEN 1 1 K 1 Y I L D I Z ~ 
ltafınaa :1\E DUNNE - DUGIJAS FAIRBANKS 

n ternsn edilen bu film neşenin son durağı, senenin 
en şen kaynağı olacaktır 

Meş'um Kadın 
~~!ıtıd MED/ 

an Yarat I KRJSTJAN - WALTER ERNAN 
~an bu eser bir ailenin ıstırabını tasvir etmektedir 

~ Yrıea: PARAMUNT JURNAL 
ltaınaıc ıevkr s E A N s L A R 

Cullı•rtesı ır 2,15 - 5,20 - 9 Meşum kadın 8,40 - 7,20 
' P~ıar saat 12,30 da me,um kadınla baılar 

kıymetli 3 dönüm kesik tarla; 
8 - Hı.rınan Kuşı ıııe\'kiinde, doğu Hacı İbrahim kızı Ayşe, ba~ı 

senet sahibi, kuzeyi gene senet sahibi, güneyi gene Hacı İbrahim 
kızı Ayşe tnrlaları ile hududlu ve 300 lira muhammen kıymetli 
50 dönüm palaınutlu ve ürek tarla; 

9 - Gene Göncü Uiikli mcvk:inde doğu senet sahibi tarlası, batı ve 
güneyi yol, kuzeyi çay ile hududlu olup içinde fevkani iki oda 
ve tahtaııi üç oda ve bir tiitün mağazası ve iki hay\·an damı ve 
bir saya ve iki ekin mağazasından ibaret çiftlik cbniyesi lıulu
ııttn ve heyeti mecnıua::-ı cbniye ile lıeruber 4:>0u lira kıymet 
t<:hmin E:clilen 800 diiniım palamııtlu tnrla ve ebniyesinin borç
luya ait 1800 lira kıymetindeki beşte iki hissesi; 

Gördesin Araplıköyü hududu dahilinde: 
10 - Arapl! köyü civarında doğu Huseyin kızı Ayşe, batı yol, kuzeyi 

İsmail kızı lrnz. gill1f•yi İ!'mail kızı Sultan tarlaları ile hududlu 
ve 200 lira muhammen kı~·metli 2 dönüm tarla; 

11 - Gene Araplı köyli civ~rında doğu ve batı Halime kızı Fatma 
tarlnlnrı, kul.eyi :'ıiusüıfa oğlu Halilin tarlasını ayıran yol, 
güneyi Kadır kızı ::>ultnn vere~esi tarlası ile hudııdlu ve 200 
Jira muhammen kıymetli 6 dönüm kısmen palamutlu tarla; 

12 - Ka':i mevkiincle dofu \ ·eli pehlivan vere,e. i, batı Halime kızı 
Fatma, kuzeyi 1::-mail oğfo Ahmed, güneyi Ali usta vere~esi 
tarlaları ile hududlu 8 dönüm palamutlu tarla; (150) lira mu
hammen hıymetli; 

13 - Ge:ıe Kaş mevkiinde, doğu Ali usta veresesi, batı Haci Kadir 
vere~esi, kuzeyi Halime kızı Fatma tarlalan gii ııe~·i yol ile hu 
clucllu Hl lUO Jira muhammen kıymetli 12 <lünüm palamutlu 
tarlr.; 

14 - Suçıkaıı cliğeı aılı Yürük yurdu mevkiindt>, <loğu Ali usta ver~
sesi turhı~ıın ,,yıran ktt.,.. batı yol, kuzeyi Ali usta oğlu Hüse
yin, guncyi ~lehmed Ali verese i tarlaları ile hududlu ve 50() 
lira muhammen kn·metli 35 dönüm pala mutlu tarla; 

15 - Konakkaşı me·ıklincle, doğu l\lustafa oğluu Mahmud tarlası. batı 
yol. kuzeyi Halime> kızı ı-~atma. güneyi dere ile hııdudlu \'e 100 
Jir.1 muhammen kıymetli :-l dönüm palnmutlu tarla; , 

16 - Akçaı11 me\·kiinde. doğu Kavakyerili !\lehmed oğlu l\ftıammer,· 
batı yol. ktı7.C) i Ali tı~la oğlu Hüseyin. gtlneyi Jiasnn kızı Ay.' 
şe ve Çakal oğlu Hı..lil tarlaları ile hudutllu Ye 800 lira mu..' 
hnınıneıı !oynıetli :~;ı clöııüm tarla: r 

17 - Taşlı nır1\'kıinıle. doğu Jf:.san Ali, hntı Halime kızı F'ııtma, ku-r 
:z.erı Aıi oj•lu l\Tt>hmecl. güneyi Arif kıırı.ı Emine ve Ali usta" 
vereResi turtaları ;iP lıurludlu \'C 200 lira muhammen kıymetli 
ı) düııünı palamutlu \urla; 

18 - Koca ıliiz ıne' kiiııılc>. doğu Karnkyeri yolu. batı Hacı Kadir ye
tin.leri, imzcyi İbrahim pehli\aıı, giineyi Kawıı oğlu Mehmed 
tarlal:ırı ile hudurllu H: 200 lira muhammen kıymetli 20 dönüm 
palamutlu n> direk t3rla; 

Gördes ka ... abası hududu dahilinde: 
19 - Ka,..abn ch·aı·ı me\·kiiude, doğu ~uri Bölük, batı dQre, kuzeyi 

yol. giineyi çay ile hududlu ve heyeti mecmua ı 600 lira muham· 
mı~n kıymetli 1~ ılü•ıtını kesik tarl:ının boı·çluya ait 100 lira 
ktnnctiııdeki altıda bir hi:-ısc:;i; 

20 - K~yran mPvkiınclP. clC'ğıı llaci 1brnhim veresesi, Lntı Bambam 
oğltı Enıiıı, lrnzeyi :.rııstafa karısı Fatma, güneyi Topal ağa 
zt.de \'erese"i t:ırialaı ı ile hucludlıı ve heyeti mecmuası 1000 
lira nıııh~ımnwn kırmetli 12 diiııiim hahçl' tarlanın borçluya 
ai:; 16G Iİl'n G7 xurn~ kıymetindeki altıda Lir hissesi; 

Gördesin Kurtlar köyü da/zilinde: 
21 - Taı.: kazılan mev!<iinde, cloğu Hacı 1 ·mail yetimleri tarla ını 

ayıran dert'. batı Topçu Veli \'ere~esi. kuze~ i dere, giineyi Hacı 
Velı oğulları trırla.:.ı 1le hucludlu \'e 200 lira muhammen kıymet
li 60 ôönüm )lalnmutlu tarla: 

22 - Kula harm:ını mevkı;ncle, doğu Knrases Ha anın tarlasını ayı
ran yol, IJa~ı Aliye, kuzeyi Hacı Mahmud verese i tarlaları gü
neyi clere ilC! huduôlu 'e 250 lira muhammen kıymetli 80 dö- . 
nüm palamutlu tarla; 

Gördesin Çomar köyü hududu dahilinde: 
23 - Harman ,·eri diğer aclı Harman tepe mevkiinde, doğu Nizam 

oğlu veresesi, batı gen.e ~izam oğlu ·\'eresesi tarlaları, kuzey: 
yol, güneyi Softa oğlu Kerim kızı Emine ver~sesi tarlası ile 
hududlu ,.e 100 !ira muhammen kıymetli 10 dönüm palamutlu 
v~ sürek tarla; 

24 - Kepiı· ınevkiinde, doğu Hasan Kacar, batı Halil Hafız veresesi, 
kuzeyi Hrıcı Ahmed tarlaları, iilneyi yol ile hududlu ve 100 

52/2 İki çeşmelik 
Gedikli sokak 

Batçı Mescid 

Yul.nrıd;ı yazılı gayri menkulün mülkiyeti .:'atılmak üzere lıizasında 
yazılı kıy ıı et ile açık artırmaya çıkarılmıştır. lhnlesi 2:1/ 2/ 940 cuma. gü
nü saat ondadır. İstekli olan!arın bu • .;aattan eV\'el yüzde yedi buçuk pey 
akçasının Yezneye yatırılması Ye tam ı:.aat onda Vakıflar idaresindeki 
müteşekkil ihale komi~yonuna müracaatları. il 10 15 20 363 

Çeşme P. T. T, idaresinden: 
Çe~nıede Çeşme P. T. T. idaresine ait bin döt yüz altmış üç lira y.et;. 

miş altı kuruş L<>de)j keşifli merkez binasının tamiratı 19-2-940 günün
den itibareıı on beş giin müddetle n~ık ek..;iJtmeyC' konulmuştur. İhale 
4-0-!140 gününe mimulif JHızarte-.i günü Çeşme P. T. T. şefliği b1nasın
da müte~ekki! komisyonda ve sant on dörtte yapılacaktır. İsteklilerin 
yfiz dokuz lira fick en kuru;; pey akçelerini Çeşme P. T. T. şefliği vez
ne~ine yatırmış oldukları halde muayyen saatte komisyonda hazır bu
lunarak miinakasaya ıştirakleri Ye arzu edenlere şartııamelerin birer 
iirneği bedelsiz olarak vcrilec~klir. 20 23 26 29 561 

Bergama su ış!eri 2 inci şube 
Mühendisliğinden: 

Sürveyyan aranıyor 
Betonnrma köprü inşaatında çalışmış tecrübeli en az orta mekteı 

nıezunu bir silrveyyan alınacaktır. 60 liraya kadar ücret verilecekbr. 
Taliplerin ve::;ikalariyle birlikte Bergamada su i~leri ikinci ~u1'e mil-

hendisliğine müracaatları. 20 24 28 563 

lira muhammen kıymetli 12 dönüm tarla; 
25 - Koca Koyak mevkiinde, doğu Hacı ~Iehmed tfırlasını ayıran yol, 

batı yol, kuze~'i ~~ik, güneyi Softu oğlu ::\lehmed v.ere esi tarla· 
1.m ile huducllu \ e he~ eti mecmuası 200 lira muhammen kıy
nıetlı 2;) döıli.lm paiamutlu tarlanın borçluya ait 33 lira 34 ku
ru~ kıymetindeki nltıdn bir hi:; esi; 

26 - Karngöı diğer adı Kovalık mevkiinde; doğu .Mustafa oğlu Şev
ket, batı e tk, kuzeyi Kacar Hasan tarlaları güneyi dere ile hu
cludlu ve 300 iira muhammen kıymetli 50 dönüm palamutlu ve 
sürek tarla; 

27 - Kırışlı mcvkiinde. doğu senet ahibi, bntı Knra llasan oğlu Ha
san veresesı, kuzey; .ı:'izam oğullarının tarla mı ayıran yol, gü
neyi J{ura Sül 0 yman tarla. mı ayıran dere ile hududlu ve 150 
lir:ı muhammen kıymet!i 20 dönüm palamutlu tarla; 

28 - Kiremitaltı deresi ınevkiinde, doğu dere, batı senet sahibi, ku
;:eyi Hacı Mıı.;tafu \ert.~esi, güneyi Hocanın Ahmed tarlaları 

il~ hududlu \'e 150 lira muhammen kıymetli 20 dönüm pala -
mutlu tarlanın borçlura ait 50 lira kıym~tindeki üçte bir 
Jıisse~i; 

20 - Mecik mevkiin<.le, doğu Q:;man Hoca, batı Çomarlı Hacı Mus
tafa, kuzeyi Nizam oğlu Ahmed tarlaları gün.eyi yol ile hudud
hı ve 60 lira muhammen kıymetli 10 dönllm tarla; 

:10 - Taşdibek mevkiinde, doğu Hacı Mustafa, batı Osman hoca 
tarlalar., kuzE>yi harman ve crnerci İbrahim tarlası, güneyi 
O ·man hoca ı ıırla3tnı r.yıran dere ile hududlu ve 20 lira mu • 
hammc:ı kıymetli ~ ciönüm palnmutlu tarla; 

31 - Kıran mevkiimle, dogu Hacı Kadir verese i, batı Hasan oğlu 
O·nıaıı verl"s i, kuzeyi Hacı Süleyman verese. inden hafidi 
.Ay~e. gilncyi Hacı :'ılu.stafa verese i tarlaları ile hududlu n 60 
lira muhammen kıymetli 15 dönüm pnlamutlu tarla; 

~2 - Bakacak mc\'kiiııde, doğu yol, batı Softa oğlu l\Jehmed verese
si. kuzeyi gene oft:ı o~lu )lehmed veresesi, güneyi Hacı MtB~ 
tafo tarlaları ile lıuclııdlu ve 30 lira muhammen kıymetli 6 dö
nüm })aiamutlu tarın; 

:33 - Ebe kuyusu ::ııevkiiııdc, doğu Kacar Hasan, batı Yeli çavu~ 

Yere.::e i, kuzeyi gene kacar ha~an tarlaları, güneyi yolla hududlu 
ve 150 lirn muhammen kıymetli 10 dönüm palamutlu tarlanın 
bcırçluysı ait ~W Jira 50 kuru~ kıymetindeki dörtte bir his~esi; 

;34 - Aktaş mevkiinde, doğu deli Ali vere esi, batı l\Iecik Ahmed 
tnrlalıırı, kuzeyi dere, gUneyi yol ile hududlu ve 150 lira muham .. 
men kıymetli 10 dönüm palamutlu tarla : 

35 - Düğün yurtlu :ncvkiind~. doğu Abclurrahmnn oğlu ~lehmed, 

batı l\fchmed oğiı; llavut, kuzeyi Ömer oğlu 1\Iehmed tnrlalan, 
güneyi yol ile hududlu ve 75 lira muhammen kıymetli 9 dönüm 
palanrntlu tarla; 

::li - Eğcrı:i meYkiinde, doğu yol, batı Ömer hafidi Hatice, kuzeyi 
dere, güneyi yol ile lıududlu ve 60 lira muhammen kıymetli 12 
clunüm palanı utlu tarla; 

:17 - Ge!J(.> Eğerci meYkiinde, doğu :Menekşe oğlu :\Jehmecl, batı Ha
cı iılahınud verc!'esi, kuzeyi koca deye, giineyi gülclüriicü dere
!'! ile huducllu ve heyeti mecmuası 400 lira muhammen kıymetli 
100 clünüm pıdamutlu tarlanın borçluya ait 66 lira 67 kuru~ 

kıymetindeki altıda biı hi:;se:-;i; 
38 - Gene E~~erci mevkiinıie, doğu Lağımcı veresesi, batı :\fohmed 

oğlu Zekeri~ a t. rlaları, kuzeyi dere, güneyi gene LtLğımcı vere
sesi tarla ı il\! huducllu ve 100 lira muhammen kıymetli 5 dö

nüm palamutlu tarla: 
39 - Karada! mevkıinde. dıığu Huriye, batı Abdurl'ahman oğlu :\1eh~ 

mert, kuzeyi ,\Iustafa oğ'lu Arif, glineyi ~hıstafa kızı Rahime 
tarlaları ile hudu<llu '.'e 75 lira muhammen kıymetli 5 clönüm 
palnmutlu tarla: 

Açık artırnıa uretiyle satı~a çıkarılmış olan ~·ukarıda yazılı 39 
parça gayri nwııkıılleı iıı lıh-iııd artırma:-;ı 21 3 1() 10 perşembe glinü saat 
ıııda Gö!'<les icra dairesinde Ynp1Jacaktır. $atış bedeli muhammen kıyme
•iııiıı yüzde yetmi~ beşini bulmadığı wya satış i. tiyenin alacağına riic· 
han olan c!iğrr alacnklılar bulunup ta bedeli bunların o g .. :·ri menkullerle 
1emin edilmiş alacnl,hlarının mecmuundan fazlaya çıkmadığı takdirde 
"il çok artıran istPklinin taııhhüriatı baki kalmak şartile ikinci artırma~ı 
fi 4 1910 cumartesi 1•ünii ·ant onda icra ve bu artırmada da l '-.Ji ~atış 
istiyenin alaca~ına riiçhanı olan diğer alncaklılnrın mC\..nuun -
lan fazlay:ı çıkmak ş:ırtiylc en çok artırana ihale edilecektir. Talip olan
ların yüzde yedi buçuk he:::-abiyle pc yakça~ı veya millı hir banka mektubu 
ibraz etmeleri ve ipotek sahibi nl:ıcaklılarla diğ~r nlacaklıların \'C irtifak 
hakkı sahiplerinin bu ga~ ri menkuller iizerincleki haklarını husu~iyle 

faiz vesair masr:ıfbrı işlıu ilfın tarihinden itibaren yirmi gün zarfmrla 
ellerindeki wsaik ile birlikte Gördes veya Akhisar icra dairelel'ine bildir
meleri lazımdır. Ak~i takdirli~ hnkları tapu sicili ile .abit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç bırakılacaktır. Şartname 19 2/940 ta
rihinden itibaren herkese açık bulundurulacaktır. Yüzde iki buçuk del-
18.live re~mı ile ihnle uulları ve İerug ma..;rnfı alana aittir. Fazla malumat 
isti;·enle~iıı GôrclP.s i~ra dairesine ve 939 28 numaralı dosyaya müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 



SAHiFE (6) 

~························· .......... . ~ lzmiı· Levaz ~~·······~i;·~i·i~·--~~·t·~--~····A·~~---· 

· f(o isvon-ı ilan' rrr' 
lzmir levazım iı.mirlifri ~aln dma komisyonundan: 

1 - Çanakkale 1\ls t. l\1v. lı ir'ikleri için (413,763) .1. 3 kere:;te pa
zarlıkla ~atın : Jınacaktır. 

2 - Ke restenin beher M. :ı. (4300) kuruştan (17796) lira biçilmiş 
tir .. 

3 - İlıale.:;i 2G-2-!'40 tarih p!'lzı-ırtc.:ıi günü saat 10 da Çanakkale 
:\Ist. Mv. "atın alma koınisyonuııcla yapılacaktır. 

4 - lstekliler İt!minat nkçalan olan ( 1:134) lira 70 kunı~la \'\! iha
le kanuıımı 2. a. nııcti rnııddelcriııdck ' ve~aik ile Llrlikt~ krı 
misyona müracaat etmeleri. 

lzmir levazım amirliği ııntın n!ma kom"syonundan: 
l - iki milyon al1;m inyoıı kü çük lrnp·ol alınacaktır. Pazarlıkla ek 

siltıne.-i 2:{ 2 !J40 cuma glınü saat 14 <le Tophanede f..;tanbul le
yazım fımirliğ; • atın alma komi yoınıncla yapılacaktır. 

2 - 'l'ahm'n edilen tutarı ( J fıOOO) liradır. 

=~ - tık teminatı (12001 liradır. 
4 - Nümune i ve şrırtname j komi ... yonda göriiliir. 
5 - 1. tekliıerin belli aatte komisyona gelme leri. ·-------

İzmir ievazım amirligi ~atın alma komi!yonundan: 
1 !Jiyarbakırda :r ımtİrılar.nk bina in.<:aatı kor. a. al. konıi . \'Oıııın

ca Kapalı zarfla ek · ltmC'ye konulmuştur. 

2 - Ek.;;iltme:-i ı .ı-~;.940 Jll'l'.Ş ..! mbe ıyünü . aat 11 de yapılacaktır. 
3 - Bu ışin bırind ke~i r bedeli t7U411) linı 47 kııru~ olup mm·nk 

bıt teminatı .3:220 lira 51 kuruştur. 
4 - Bu i.:-e ait hu~usi Ye tedh·e şat tları birinci keşif \'e fenni Rart

nanıl!yi Diyarbakırclaki talıpler kolordu 9 uncu şubede \'e ~\n
kara, 1 taııbı.ıl ve lzmird• ki talipler de )1. )l. \"ekaleti emakin 

ve in3aat ~ube~inde ııorebilirler. 
5 - Teklif mektupları e:k ·iltme :.natinden bir saat evveline kadar 

kabul edilir. 
6 - Taliplerin kanunda ) azı lı wrniki teklif mektu lariyle birlik-

te komisyona teslim t•tmeleri mecbuıO: dir. 20 26 :J 9 

Bornova levazım amirliği satın alma korr:i!yonundan: 
l - Gaziemirdekı birlik ihtiyaeı ıc;in açık eksiltmtı ,. ~ırct;~ le· nııi

naka::ıada olup 10 gün t cmdict edilen (8) kalem muhtelif yaş 
sebze gi.iniinde gene istekli. i çıkmadığından l>ir ay zarfında 
pazarlık suretiyle satın ıdrnr,caktır. 

2 - İlk pazat·lığı 2~-~ubat-940 ,ı:>crşembe günü saat 10 da yapıla-
caktır. 

3 - Tnhmiıı tutarı 2210 lira olup ilk teminatı 1 GG liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komi~yonda görülür. 
5 - lstekliler:n yukarıda bildiriler. vaktinde teminatlariyle birlik

te izmir _ Bornoyada a ker'i satın alma komisyonuna murı: 

cnatları. 

----~~ ~.:.:..--------------------,_..~-----=-------Bornova levazım amiri;ği satın alma komiayonundan: 
ı - Bornovadaki birlik ihtıyr.cı oluµ açık ebiltme suret yle mi.ı 

naka,;ada olup 10 gı.in t <.>mdid edilen (6) kalem muhtelif ya~ 
sebezeye gününde ı•cn e istekli çıkmadıgındaıı bir ay zarfında 
pazarlık suretiyle satın ulmacaktır. 

2 - İlk pazarh~ı 22-şubat-rı.c.:u perşembe gllnü :;aat (11) de yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin tutarı 1008 lirn olup ilk teminatı 76 liradır. 
4 - Şartname:::i her glln komisyonda görblür. 

- 6 - İsteklileı in yuknnda bildirilen vaktinde teminatlariyle birlik
te :.zmir Bornovada nskcı·i sntm alma komisyonuna gelme -

!eri. 

zmir levazım amirliği sa.tın ~ ma komisyonundan: 
ı - (24) ton keçi kılı m ütenh ·rı nam ve h <' abına 26-2-940 pa. -

zartesi günii sant 14 d Tophan d i aı bul levazım amirliği 
satın alma komisyonun d a a ' J\. ek 'ltme ile alınacaktır. 

2 - Nümunesi kom.syonda g o,.· h.i r. 
3 - İsteklilerin ternınatlariylc bcllı aatte komi~yona gelmeleri. 

.....:----~~~~~~~~~-;-~:~-;--- -- ~ 
İzmir levazım iunirl igi salın ıılma komisyonundan: 

1 - Çanakkale ~Ist. ~lv. bir likleri için (:rn1700) kilo ç'mento pa

zarlıkla satı:ı ,. Jınaca ktır. 
2 _ Çimentonun beher tonu (2000) kuru~t'an ( 6034) lira 

1)İçil ·· 

miştir. 
3 _ !halesi ~6-2 NO tarih ııaznrte c;i günü ~a:ıt ( 11) ele Çanakkall 

l\lst. Mv. ::atın :ılma komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ İstekliler teminat akrnları olan 452 lira 55 kuruşla \'e ihale 

kanununun 2. 3. nıadde lerinclcki ve aik ile birlikte konıi:.:yon:ı 

müracaat etmeleri. 

lzmiı- levazım amfrlıği satın alma T.:omisyomından: 
ı _ 1zmir Müstahkem mevki merkez birliklerinin 30 l>in kilo ~ad;• 

yağ1 ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eks iltmeye konm.uşt~ır. 
2 _ !halesi 22 şubat 940 perşembe gllnii saat on beşte ızmırde kış· 

lada izmir l~v:..zım amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 

caktır. 
3 - Hepsinin tahmi'l edilen tutarı 31500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 2363 liradır. 
6 - Şartnamesi he:.· gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \"e~ika gö~-

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edeecekler 24!)0 sayılı kanunun iki ve ilçünci.: 

maddelerinde ve şartnamesinde ynzıh ve:;ikaları te'llinat n 
teklif rnektuolarını ihale saatından en az bir !'aat eYv.e. .>mi:i· 

yona \'ermiş bulunacaklardır. 6 11 15 20 

/;:mit lf:txızmı aıııiıl'ği ıwlt .1 ,ılma kom isymwrıdan: 
ı - Manisad:ı bulunan lı irliklerin ihtiyacı olan 90 bin kilo sığır ve 

ya keçi etlerinin hangi inin fiyatı müsait olursa o cins et şerait 
ve ev.safı dahilinde satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla ihales i 2S şubat 940 cuma günü saat on birdedir. 

3 - Hep inin tutarı 22500 liradır. 
4 - İlk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. 
6 - İsteklilerin iik teminat makbuz \'eya mektupları ile 2490 <1ayılJ 

kanunun iki ""' üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale 
günü ihale santındlln bir saat evveline kadar teklif mektupları· 
nı Mani,;adn tümen satın alma komi:;yonuna vermeleri 

8 12 16 20 416 

Satı 1ık kamyonlar 
!zmir incir ve üzüm tarım satı~ kooperatifleri b!rliğinden: 
(1) - Birliğimize ait biri hurda halinde diğer dördü kabil i!:ıtimal beş 

adet kamyon 22-2-940 perşembe günü saat 15 de birliğimiz 
şarap fabrikası (Eski Aydın bira fabrikas1) müdüriyetinde 
açık arttırma ile satılacaktır. 

(2) - Açık arttırmaya iştirak etmek i"tiyenlerin muhammen bedel 
olan 6500 liranın yUzde 7 1 / 2 nisbetinde muvakkat teminat O· 

}arak dört yüz seksen yedi buçuk Hrayı arttırma tarihinden 
evvel birliğimiz veznesine yatırmaları icap eder. 

~S) - Şartnameyi okumak ve fazla izahat almak için iş hanında bir-
liA"imiz muhasebe müdüriyetine müracaat ed!lmelidir. 5715 

< ı\ ~A t>OLU) 

/.,,,,, lıa'U.'1/l ıJ.11ıı ı l.ı}ı ıw tı·ı ulmi.l .ı.vu,isyvrıurıdau: 
l - Çunakkale rnu::.ttıhkt!m rnt\•kı irışaat kumısy...ı~ıı ihtiyacı içln 

a~a{!ıda <!b'ad m •ktı.r Vt; ihale tarihi Ye :5aatları yazılı kere:;te
ler kapalı zarfla ck:>ilmıeye koııulmuştur. 

2 ·- J\:ere;;tenin beher metre mikalıı 41 liradan muvakkat teminat 
beht>ri iç;n ~ı~;'f lira 5~ kuruştur. 

3 - T:tliple:·irı n~ağıcln gö~teı-ilen tarihlerde ve ihale saatından bir 
:saat evvel t~m!nat akç:ılan \'e ticaret vesikulnı·ı ile birlikt~ ko
misy,'>nd mürac:rnt!rır• ilan olunur. 

Uzunluk Kutur Aded Cinsi İhale tarihi ve sa:ıtı 
Sm. Sm. 

26.> 
265 
26;) 
2<i;) 

2Gi 
.:ıoo 

4:>0 

(' 

ı ' :~o G!500 ağ:ıç 21/ 2 / 940 saat 11 de 
t ~ 

ı ' 30 G>OO ağaç 21/ 2 940 saat 15 de 
f ' 30 6f)00 ağaç 22/ 2 940 saatll de , 
('f 30 6500 ağaç 22 / 2 940 saatl5 de ( 

~( :;o GuOO ağaç 2312 940 saat 11 de 
f ~ 20 ceman agaç 860.975 M. 3 saat 15 de 
~ 20 

j,)0 C' ,, 20 

6 11, 15 20 -- •• 
lzm!r ~,, ızı _ç .ı 
lundan: 

u O jretmen oku-

Cinsi :\1 iktan Deher takımıTutan llk teminatı ait olduğu okul 

Golf elbi ·e 2"0 
Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

12 50 3iı00 00 262 50 Kızılçullu öğ -
retmen okulu 

Yukarıua cinsi. ıniktflrı, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı 
Kızılçullu öğretmen okuJuuun l !'l:.i9 mali yılı ihtiracı olan Golf elbise mU
ıuıkasaya konmuştur. Açık clk"' iltmeı:i İzmir ticaret Ji::;esinde satın alma 
komisyonu tarafından l~ :_, ~J40 tıu·ihinde gah günii saat on beşte yapıla
caktır. Şart·ıarne:ıi hel' güıı Kü ltlir clirt!ktörlüğünde göı ulebilir. hteklile· 
tin teminat makLuzbı ı ile bh·liktt- sııtın alma komisyonuna müracaatları 
iiun olunur. 20 25 29 4 564 

Berg ıma l"ütünciiler' Kooperatifi 
939 yı'ı g ~nel topJantıya ait 

ruzname: 
1 - lciare 1ıeyeti v~ mürukabe rj,porlarının okunması 
2 - Biliinçoni·n ta--diki \'C iıihrc heyetinin ibrası 
3 - ~Hlrakaba iıeıdinin tııyiııi. 

4 - Blidceniıı ta<ıdiki 

5 - İdare heyetin iu karan ile getil'ilen iki azanın tasdiki \'e kıdem 
!'ill'a=-iyle çıkucak oh .. 1 Haluk Ökeren. Tahsin Balkan ve Ali Ul
vi yerine yeniden :-ıeçim yapılması. 

6 - Mürakabn heyetinir. ı•ıtihabı. 
Bergama 'tütün ıniistah,illeri kooperatifinin 939 senesine ait heyeti 

umumiye toplantı;;;ı 2r> nıal't !l 10 pa7.artesi günü saat (15) de şirket mer
ı<ezincle toplanarak yukarnla y:ızılı nııname~·i müzakere edeceğinden yev
mi mezkurda asaleleıı \''.!y:: w l !eten bulunmanız rica olunur. 

Bergama Tütün müsıahsiller.İ 
Koop~ratifi 

5ialihli mektep ve su işlerine yar
lım cemiyeti rivasetirıden: 

1 - Salihlide zemin katı yapılmış orta mektep biııni\ının çatı \'e ta
van kı:-;mı iıı~antı ac;ık cbiltme~·e konulmuştur. 

2 - Eksiltme •1 1~ 910 pazartesi giiııü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - 'l:•:ksiltme Salihli belediye bınası dahilinde toplanan komigyonu 

mah..;;u~ huzuru ile ,\'apılacaktıı·. 

4 - l\IU\'akkat teminat :rn:~ lira :J7 kuruştur. 

fi Ek:::iltnıeye iştirak edeceklerin ticaret oda:'mda mukayyet ve 
2-HlO :'ayılı kanunla tayin edilen ev'afı haiz olmaları lazımdır. 

6 Yaııtırılacak çatı \'e lu\'anııı muhammen bedeli keşfi 4846 lir;ı 

36 kuru:;tur. Taliplerin her giin mektep ve su işleri yardım c~ 
miyeti ihale konıi:'yonuııa müracaatları ilan olunur. 

16 20 24 28 506 

Devlet limanları isletme U. M. • 

lzmir şubesinden: 
1 - 1940 yılı maı·t ayının birinci gününden 1941 yılı şubatının son 

gününe kadar lzmir limanına gelecek kömür vapur \'C :motör.. 
terinin bo~altılmas ı. yükleme \ ' e aktarma işleri bir ay içinde pa
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamedeki i~ şekillerine göre muhammen bedel (lf\.000) on 
be~ bin lira. muvakkat teminat ( 1125) bin yüz yirmi beş liradır. 

3 - Pazarlık 24 2 !l 10 cumartesi günü :-;ant on birde de\'le t liman
ları işletme:-;i İzmir şube: i lıina ında yapılacaktır. Şartnanıeler 

bili bede~alınır. 
4 - l:;te}·liJerin kanuni vcs ikalnn ve temiırntiyle birlikte şnbe mü-

clürliiğüne nıiiracaatları ilan olu:ıur. 14 16 18 20 476 

lstc.nbul mıııtaka ~iman 
tinden: 

• 
rıyase 

Ahırkapı öııünde batık :\Iari \Talyano ve Haydarpaşa mendereği a
çığını.la batık :\Iaryatila bmindeki iki \'apurun enkazının ihracı suretiy
le limanın tenıizlettirilmf'.~İ ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksiltmeye konul· 

mu'}ttır. 

~lari Yalyano vapuru enkazının ihracı tahmin bedeli (on beş bin} 
15000 lfrc:. Ye yüzde 7,5 teminatı muvakkatası 1425 lira ve :\Iariyatta va. 
purunun enkazının tahmin bedeli 5000 (be~ bin ) yüzde yedi buçuk temi .. 
nah muvakkatası 375 liradır. ~Iari Valynno vapurunun ihalesi 26/ 2/940 
pazartesi günü saat on beşte \'C Mariyetta vapurunun da ayni günde saat 

on altıdadır. 
Talip olanların teminat makbuz veya banka mektuplarını ve diğer 

mnlt ve ticari vesaiki mutberelerini ve bu işlerde ehliyeti olduklarına daiı 
mUnakaUlt vekiiletindm alınmış ehliyetnameleri ile birlikte teklif vara· 
katarını ( 2490 ) numaralı artırma ve eksiltme ihale ka-
nununun otuz ikinci maddesi hüki.lmlerine 11ygun olarak 
kapalı v~ mühürlü zarfla ihale saatlarından birer saat evveli 
ne kadar Galata rıhtım U1erinde mıntaka liman reisliği binasında müte
~ekkil kom!syona vermeleri ve ~artnameyi görmek ve almak istiyenleriil 
her a-ün idare şubesine müracaatları ilan olunur. 9 20 · 936/423 

;co ~ubat t 940 'sAJ..f ,,,,;! 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

V. r. Henri Van JJlı 

ADRİA TIKA SOVYET A ANONIMA 
Dl NA VİGAZYONE 

ADRIATICA 
ZARA motörü 7-2-940 tarihinde Ji. 

manım1za gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire. Brindizi, Zara, Fiume, Tri -
yeste ve Vened;ğe hareket edecek
tir. 

CITT A Dl BAR! motöı·ü 13-2-940 
tarihinde limanımıza gelerek iııtan
bul P ire Napoli ve Cenovaya harekE"t 
edeceKtir. 

AMERiKAN EXPORT LtNE' 
NEVYORK 

------
:'\EW - YORK İÇİN 

«B~:Al\lELIA » Vap. Yakınd• 
~ 

niyor. 
9
J 

ı:EXFORD> Vap. Şubatın 
doğru bekleniyor. 

SERVIÇE MAR~;;;E R~,ı.J 
T!UCAREST 

RR1ND1St motörü 13.2-940 tari -
hinde limanımıza gelerek ertesi S?il- KÖSTEN'CE İÇİN 
nü saat 17- de Pire Brindisi Zara, f 
F!ume Trieste ve Venediğe harekcc>t "ALBA jULİA > Vap. 15 şub.,tt 
edec~ ktir. leni~·or. 

E. MORANDİ vapuru 20-2-940 ta- * ~ 
rihind e beklenmekte olup CenovR, SOC!ETE COMMERCJALE Sf~ 
Riviera limanlarına hareket edecek- RE l>E NAVIGATION AV/.~~ 
tir. VARNA - TEL..AVIV, HArt n: 

RT-SAJT, 1SKENDER1YE fÇw 

•BULGARİA> Vap. 14 oubatt' 
~ 

!eniyor. 

Not - Bütün bu vapurlar TriyP.q. 
te veyıı. Cenovada şimali ve cenubt 
Amerik3 limanlanna hareket eden 
İtalia enonim seyrisefain şirketinin 
v~ Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TR1YEST1NO anonim 
seyrlsefain şirketi vapurlanna tesa
düf ederler. 

-=*=- ., 
Vapurlann fıim ve tarfbl.,t 

landa hiç bir taahhDcl alıD!;f 
TELEFON ı 2007 - / 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ARDEAL motörU 20-2-940 tart • 

}ı~nde ge1erek Malta ve Marsilya li
manlarına hareket edecektir. 

Olivier ve fürelıP 
Umite4 

VAPUR ACEN'I'~ 
Atatark caddeai Reeı bfJt_, 
Tel. 2443 NOT: Londn ve Liverpol hat1'1' 

piyasanın ihtiyacına rGrı ''' 
~ ıefer yapacaklardır. 

Ah·;aJı hazıra dolayısiyle navlun 
ve Mreket tarihlerinin kat't olmadı-

1 

!İını ve bunların hiç bir ihbara lüzum 
olmaksızın değişebilir olduğunu ve 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh 
•er '!!m yükleyicilerin kayıd ve ii"·r~t 

Kiralık e~; 
İnönü e!'lddesinde köprü t11 

inde 625 numaralı, nez•re-::Ji, 

türlü konförü haiz bl.:yük bit ıf 
ralıktır. Müracaat mahalli: 1'' 
Yemiş çarşısı 41 numaraya 

etmeleri rica olunut'. 
Daha fazla tafsilat için Cum~.nri

yet caddesinde FRATELLl EPERCO 
vapur acente'3ine tr.ilracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 _ 2005 

inhisarlar Çamaltı müdürlOl8 
" 1en: 

Mevcud keşif ve proje uzerindcn tuzlamız lokantasında vücudl I' 
tirilecek baca teşkilatı, pazarlıkfa talibine ihale olunacaktır. 

Kqit' bedeli 245.77 liradır. Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat~ 
ıninatlaı ı ile ihale gün il olan 23 şubat 1940 da saat on dörtte Tuzla Jll 
Jiırlük binasında bulunmaları lüzumu ilan olunur~ s 14 20 )3 
Se-vdiAÖ}' beleaiye encDmeninde~ 

rk"iltmeye konulan iş: Seydiköyde yapılan crmi binası çatısı 
Keşif tutarı: 2229.21 lira 
Bu işe ait evrak: .. 
A. Eksiltme şarLn:•mesi 
B. l\lukm·ele proje~i 
C. Deledi~·e işleri gımel şartnamesi 

Bu şartname ve evraklar Seydiköy bele<liresinde görülebilir. 

i'ıfovakka~. tem~~at akçası: 167.l!J lira. ti 
.. . On heş gun muddetle. eksıltmeye konulan işin 29/ 2/ 940 per~efl'.I~· 

~uııü san:, on dortte Seydıköy belediyesi encümeninde yapılac:.ıktJr. t 
;iltmeye :~tirak edeceklerin bu mi.idetteıı önce teminat akçalarını yatır~ 
\'anlar eks iltmeye kabul edilmiyecekleri ilan olunur. 14 17 20 _),, 

Devlet !~imanları işletme U. M· 
lzmir subesinden: 

' 
1 - l~~o .. yılı mart ayın.ın ,?irinci gününden 1941 yılı şubatının ~ 

gunune kadar İzmır ıınıanına gelecek motörlerin boşaltJJl f' 
ylikleme ve aktarma işleri bir ay içinde pazarlıkla eksilttfle 

konulmuştur. · ·r• 
2 - ~artııamedeki iş şekillerine göre muhammen bedel beş bin }i 

muv;:ıkkat teminat üç yüz yetmiş beş liradır. 1, 
3 - Pazarlık 26/2/ 940 pazartesi günü saat on birde devlet linı~,,lf 

rı i~letmesi İzmir şubesi binasında yapılır. Şartnameler l.ıilfl 
tlel alınır. ~ 

4 - ldtcklilcrin kanuni ve<:ikaları Ye leminatiyle birlikte .-:ube ı111b ı.liirlüğüne müracaath1rı ilan olunur. 14 16 18 20 
lzmir emniyet müdürlüğünden: 

1 - Ynlmz kumnşları mücliiı·ivet turafındnn Yerilmek dikişi \'e ~~ 
levazımı nıiiterdıhide ait olmak iızere izmir emniyet müdürlüğünün şırıl , 
lik ihtiyacı olan nıaa kasket ~i:i l takım resmi elbise açık eksiltnıe]c? ~ 
nulmuştur. 

2 - Beher takımın t:,hmln İ)e<\eli G lir.ı ila altı lira on kuruşt11r. 
3 - Teminatı nnıvakkate akçu:'.n 161 liradır. ' 
4 - İhalesi 28-2-940 çar~anıb!l günü saat 15 te emniyet müdürlUğilll 

olacaktır. e• 
5 - Taliplerin ihale gününe ksdar şartnameyi \'C nümune\'i gofl1'"' . . d~' 

ve okumak üzere emniyet müdürlüğü hesap memurluğuna müracsıı 
ilan olunur. 10 15 20 25 4z1 

Dev 'et Limanları işletme U. M· 
lzmir şubesinden: w 
1 - Tersane için nlınarak bin j)araçol bir ay içind~ pazariıklfl e 

siltmeye konulmuştur. i• 
2 - Muhammen hecleli • l 80f1to bin :ıekiz yüz lira muvakkat tel11 

nat 4;] 35:t yüz otuz beş !irnclır. , if 
S Pazarlık !i-:J<ı.JO cumaı·te_,i ünii qaat 12 de devlet limanlar· e1 

!etmesi izmir ~ubc-=ind<.> ynpılaeaktır. l:ıtiyenlere şartnarrıe 
b · ıa bedel verilir. u 

4 İsteklilerin kunuııi ve. ilrnlaı·ı ve teminatiyle birlikte ~ube ~q 
dilrlüğUn~ miiracantları ililn olunur. 20 22 24 26 


