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(ANADOLU) 29 Şubat 1940 Pertem'be~ 

.. . ·- -il~-A~DY-QJ e f r i 
•• un as e 

Bugünkü program ,t 
12 30 Program ve memleket s• 

ayarı. 

-Bashırafı 1 • ci sfthifed- aradım ve buldum. Bu Jehcelcr. ne Belediye reisinin 
Ankara temasları 

Tıcaret odaları mumes
sillerine bir film 

gösterildi 

12 85 Ajans ve meteoroloji b:ıbet' 
leri. talebelik ça ~farında ve milli heye- halkıı. n~ de münevvere yabancıdır. 

canlarımızın, ileri ve ideal bir 'fürk- (Gokbayrab ı ilk defa cİkdamı> ga
~ülük saha ında şahlandığı sıralarda ~etesinde tefrikaya başladım. İkdam 
tesadüf etmiştim. sahioi Ahmed Cevdet, eseri tereddüt-

kongresi 12 50 Türk müziği: 

Akıam ne§riyab: _a, 

Jlcp Turancı idik. Ağızlanmızda le kabul etti. Ben bile imza ııtmağa Fuar ve otobüs işleri Ayrıca sanayi odaları 
foJncıaı, ~arkılar; cesaret gösteremedim. Yalnı'?: bir 

Gök bayrağın altında ~Leon Kahoı :. d(; ·ip geçiverdik. Bu halledildi teşkili de düşünülmekte 

13 30 14 00 Müzik: Karışık wwr 
zik (Pl.) 

Vali, hava tehlikesi hak- 18 oo Program ve 
Ata nm yü ··dü. yeni çığır, tanıştığım cdeb·yat ve kül- Türkiye ticaret ve sauayi odnlan 
Al snncağm altında tür muhitinde bir hayli dedikodu Be!ed:ye r _isi yarın Anka· umumi kongres:n~n ilkbaharda An- k J k ~ d. ayarı. ,. 

ınua on,erans ver z 18 05 Müzik: Radyo caz orkestr 
Yeni Turan b.'rüdü yaratmakln beraber, eser rağbet l İ karada toplanacagı haber alınmı'l-
Şeklinde mısralar taşıyordu. c:Tu- gordii. Ben de imzamı ortaya attım. r..,c an •anbu'a R'eç~cek tır. Yakında geniş mikyasta 18 40 

sı. 

Konuşma. 
ran-. deyince, gözlerimizde, tar·h·- Hatta. kendi ismimi vermediğim gün Ankarada bulunan beledire fuar Sanayi odalarının, ticaret odnla ~ 18 55 
mizin ve atalarımızın Asya ortıı.la- lerde bir zat, matbaaya gelmış. komite i re· i doktor Bebçet Uz, dün rından ayrı olarak teşkili için de tct- üye kaydına başlanaca~ . 8 10 

Serbest saat. • 
'ntl' Memleket saat nyarı, ıı~ 

rmd<> kalan beşikleri C'\nlanıyordu. - Hani -demiŞ- b'r Leon Kaho::ı muhtelif vekaletler nezdinde beledi- 1iklcr yapılmaktadır. Odalar umumi İzmir c. H. P. Ocak reisleri ile rna-
1 

.Muhayyelemiz bizi oralara atlyor, \'ar, onu görmek i tiyorum. \·e ve fuar i leri için temaslarına. de- kongresinde bu mevzu hakkında ka- halk mümessilleri v.e muhtarlarından 19 30 
ve meteoroloji haberlel'l 
Türk müziği: 

drığ yamaçlarında at süril~·or, du- Deni göstermişler, <işte> demişler. vam eylemi§tir. Yarın istanbula ha. - rar nlınacaktır. üç yüz kişiden mürekkep münevver · 
mnnları tüte l obalarda şarkılar söy- nu zat, bir Anadolulu i i. Sevimli, ı·~~~t ede~ek ve oı·a.~la ticar~t müdür Verem Mücadele cemi- bir kütle, Türk hava kurumu 20 15 Konuşma (bibliografyll) l 

liyorduk ve gayri ihtiyari mırıl danı- hislerini ve fikirlerin: açıkça söyli. lugiinde ıstanbul tuccarlarıyle fua- • • J h ' • nevver bir kütle, Türk hava kurumu 20 30 Türk müziği: Fasıl beYet:1 
yorduk: yen bir vatandaş: rn ıştirak hususunda görüşe: ektir. g~fı zuar~ eg_ etı müdürJüğ!Jnün daveti ile Tayyare sine- 2'1 15 Müzik: Küçük orkestrtt (~· 

_ Olur ~ey deği sin Leon Kahon . Doktor Uzun Ankarada tıcaret ve Scnehk kongrede ıpka edılen Verem masında hususi bir seansta gösterilen N · A k ) 
'i;;1~ ::::n,y!ıü::~:ke efendi be -dedi- öyle seyler yazıyor- 1~~ısa~ vekaletleriyle b<'led~·e oto - Mücadele cemiyeti idare heyeti dün ingiliz şehirleri pasif müdafaasına a- 22 15 Meecı:ıek:t 

1

:aat ayarı, ıd9ı:~ 
Alh )'Üz yıl biz aradık durduk ae- sun ki, 1stımbula gelince daysnarna- hu_::Jerıne ~azım ola~ yed.:k m~lz~ - ilk içtimamı yaparak birinci reisliğe it bir filmi seyretmişlerdir. haberleri; ziraat, eslıll~t 

ni her yerde 

Su.uz çorak o..-alarda 

Kuru çıplak dailarda. llh ... 

dım. cGideyim, şu adamı göreyim:> tUgü ve müsaade adıgı da oğremlmış- Dr. B. Suad Soyer, ikinci reisliğe tüc- Vali B. Etem Aykut, müstahkem tahvilAt, kambiyo • pili' 

aedim .. Bu hAdise benj oldukça mil- t?ğil ve msilade aldığı da <5ğrenilmiş- cardan B. Cevdet Alanyalı, umumi mevki komutanı tuğgeneral Mahmud borsası (fiat.) 
teheyy ç etti. Eserin neşrine başla- tır. . . . katipliğe Dr. B. Sami Kulakçı, vezne- Berköz, parti müfettişi İstanbul me- 22 30 Müzik: Cazband (Pl.) 1'~ 
dıktan sonra Kazandan bile mektun Bu senekı fuara Tilrkıye tıcaret o- darlığa Dr B Şükril Nuriyi seçmiş- bus B G r B ht• Gök rt• 2" 25- 23 30 Yannki progralll 
aldım. İtiraf edeyim ki, cGökba;:- dalan ile bütün sanayi mOessescle · tir. 1\Iuvaffakı~·etler temenni ederiz. •·ı·ıaAuyet ·.d a ıph at· ıy~~ B Aetr,f pta 

1 
... kapanıQ. 

Bfttün o hatıralar ve cGökbay . · ız· · t• kl · · · t db. 1 ı • ı are eye ı reısı . ı nan ~ 
- ı·nb ! hır tecrObe o.lmak üzere hazıl'- r ınt ın Bış 1ırnd' _erı 

1~1~ fe ır erh~kırı- Haber aldığımıza göre cemiyetin dis ve Türk hava kurumu izmir ı:übesi -=-'- -
r nk> Jn ruh ve hafızamda silinmiyen ladığım halde derın b.r aşk ile :raz- :nış ır. e e ıJ e reısı, uara u u- panser binasına müracaat edececk has- ·· · · · .~ · l 
çok derin f'l".leridir ki, nihayet şah- , . . . ~ t t af d ·ı i n.. l • mudllril B. ~vkı Demır de fılmı seyır Tabanca kurşunu i e 

d H t h B h GQ . ~ım .. ~. nda tercUır.. d~n zıyade, mıı. n c nr. md anl~kerıdme ıa~kım ~e eln talar için de yeni kolaylıklar hazırlan- i"in davet edilenler arasında bulunu- l 
sım a. < n un an - u ara neşı> lı) etçılık ruhunun ıhtıJ açlarını tat ".'lara ıçın e a u u ar ma aırunr ~ m ktadır. Her gün saat on buçuktan ~· gara a11ızş . 
unvanlı tariht romanıma kadar tesir · 1 tı b'lh b' T'l , ems.s etmiştir Jorlardı. ·11i' Y'lJltı. mınc ?a .ış :rı _ a a r t r.\. · • öğleye kadar mütehassıs doktorlar Hava tehlikesini ve bu tehlikeve kar- Bergama da Turanlı nabfyesı !· 

as..~~etı fıkr :ermeg~ çalışt m.. . Borsada bır aylık hastaları muayene ve tedavi ile meş- şı alınması icabeden eqaslı tedbirleri Bürülce köyOnde Hasan oğlu APtııq· 
Gökbayrak, bllUln 30-45 ve daha L.stad Galıp Bahtıv"r hunları so ·- gul ol akt d ~ ı h · k"" d ' K ııY'1 tı 
k 

A ." - satı slar m .a ır. gösteren bu filim bUvük bir dikkat ve a • aynı oy en .ı•Iustafa ar .., •. 
yu ·an yaşta olanların aJaka ve tak- Jerken. hslll o cserı kaleme nld1gı ~ n ı vaziyetten fakir ve kim esiz has 1A • .. .. .: • • Lnnca kurşuniyle yaralamıştır. ı• 
dtrlerini toplaması itibariyle bahti- ~Unlerin heyecan ve zevk·ni ta !.)'Or, Ş hrimiz tic ret dası istas.ti tik talnr dahi azami surette istifade ede-

8
• aka ıle gorulmuş ve müteakıben v~-ıralı Bergama h st h 1 e nal<le 

• 1• • d. T k d t ·b· · · · • ·1:· · kA 9 o d · lı B. Etem Aykut mahalle mümessıl- ' ' a a an es n ,:a:r 1.1 r eser ır. ıp ı onu a ap e &- .rıışıyor gı ı id •• Bır aralık başını 5,,ı ".el'Vısı, ı ıncı unun 1 1 avm a ız- bilirler. Bunu da sayın halkımıza tav- . , · ' . . dilmiş, suçlu tutulmuştur. 
derek bize verenin da (Bahtiyar) o- ladı: mir borsasında "·apılan mahsul .'.ltış]a. · . lerıJ le muhtarlara hır hıtabede bulun-

,J sıye ederız. b ü h h 1. d b 1 .1 oo,'-onı---
lu~u gibi.. - Bilmezsiniz -dedi- bu arada rah rı hakkında bir istatistik hazırlamış- • muş, ug n arp a ın e u unan mı - A 

F..ser aslında Leon Kahonundur. Fa rneıli Silleyman Nazifle ve şair Meh- tır. Bu istati tiğe göre belli başlı ih- Kuru me.qva zhracatçı- Jetlerin yaşadıkları ı:tır~plı hn!atı ~n- ROMANYA Y f'I 
kat değerli killtür adamı Galip Bah- med Ak"fle de şaka vadisinde epey- racat mahsullerimizin geçen nya ait /arı toplandı !atmış, hemen her vmılletı~ ~ynı teh~~ke 
tiyar onu, esas hatlarını aşarak, Leh- ce çekiştik. Nazif merhum; abş miktarları şunlardır. İzmir kuru m€yve ihracatçılar bir- e maruz bulundugunu söyl. y~rek turk YEf'11 
çe, üııJQp, dekor Ve ruh itibariyle. - Yahu -divordu- bir de başımıza 7-12 ı ruş fiyatla 85015 çuval çe- liği idare heyeti dün öğleden sonra ta- ava kurumu genel merkczının 936 y1- T E L I f L E O 
bize, kendi içimizin, kendi temayül- Buhara Hacıları dili mi çıktı?. kirckk "iz üzüm, <! 5-12,5 kunış fiyatla rım satış kooperatifleri birliği bina- tında Milli Şefimiz İnönüniln c:Hava l' 
terimizin derinliklerine inen biı' baş- Akif ise; 6544 çuval incir ve 3-4 kururtan 1751 sında topJnnmu:ı birliğe it İ!ıler Uze- tehlikesi:. ne işaretlerini lı tırlatarak R t f 1 . . "f ele.,,.. 
ka eser haline sokmuştur. KUi.sik e- -1yi... 1yi amma, dil mecıele inde cu ·al hurda. 51-G3,5 ku:ı:ııştan 5028 rine görlişmil!ıtilr ~ her vatımdasın hava tehlikesine karşı tl ~ 1~ş a;:.1 ~ d'ın~ı sahı ~ ·;,ıilıt' 
debi eserlerden bir çoğunu tetkik e- niçin bu kndar hassas davramyoı .... balya akala pa ıuğu 4R-46 kuruştan H.., . [ k büyük 'uzif~leri mevcud olduğunu ye ·eı u ana 

1 ~~ 1
1

" • ·kat Ut:~ff' , lrSZZ l ' verı en namus IOZ erıntn, nt · ' 
diniz, onda kudretli bir adaptasyo- sun, 841 balya Y lı pamuk, 83 37,5 kuruş- . ~ Tü k Hava kurumunu c:Havn tehlike- p·ı d k. ·ı ı ı ık gaP' 

Dı·vor fakat her ·k·., d be.n· tPŞ • - k Kaıantınadn Must. fn oglu Osman 
1 5u • ' 1 e yapı an :art• ı 1 

11 
nun nefis, şaheser bir sanat halinde · • 1 e 1 Cl tan ol,9 ton sıro. 33 33,5 uruştrın . . . ' .sini bilen üye:. kayıd olunmak Hizım t:ı · t• " .• · yd""" 
k 

. 0dı·vorlardı Uzak güzel hntı lar r - 1 - m€truk bır Ol": b ııren benzm deposu crın ne ne ıc:--., ver l l me ı..t 
endisıni gösterdiğini anlıyacnk ı - "' · ·· "• " ra · Flo,l ton lap ant. 211.?r, kur ıştan 4u . vc\ .. ıgı i hatta ayda beş on kuruş mu- dururk b ·· hAI~ ı teoı .. · 

G:ıl' B ht" · · · kt· le orta o"• an be nne su musluğu ' en ucun a a man .JI 
nız. Fakat Galip Ba.ht·yo.r burndn, • rp a :yar ıçını re ı: ton sabunh•k, 30-40 kurustan 78.4 ton lc.t _ d -'l t 

1 
t kabilmde her \'1\tand ın .. a kurumu, tına Alman garantisine 1cıymet ~ 

kendi yaradılışının ayrı ve mutena - Gençlik. 'ne bulunmaz nimet, sıra -eski satı~- 7ı:ıytin~ nğı. 4,75-5,25 <' ıgın n v u IlıUŞ ur. na üye kayıt olı,rnması lüzumunu bil- rec:k bir bitaraf trulmak çok gttç 
bir kıymeti olan tevazua bOrilncrek, ~alışmak ne doyulmaz zev~l. ktıruşıan 5016 çuval beya?. arp::ı. 5 Es af bankasz umumi tlirmiş, parti ocakları teşkıUltiyle mn- 1ey ol" gerektir. . 

B ind l 
_ b Ona bakbm. Faustu tercüme eJen kurusı~n 108" çııvn'ı rak·r nrn" A r:: h 11 o ·11 • • k · h ı F.k · · ı; 

U es,,_ tızerı e " .. ışmaga .,.,_ . _ . .ı..cı .. .. .. • .. , -- 4 , ,o- h t l t a e m messı erını ve öy mu tar- ı rımızce Romanyava yaP1 .... 
- <>A ~°' <•..,..- (Hayat mecmua~ında ılave ekim- 6 2- k ta 4623 1 b ki ez Op an ıSl . · - · • ı'V Jadıtım vakit, Türkçülüğe ve lisan , " uruş n çuva n a.. . . larmı bu hususta gcnış mıkyasta faa- gı temuı edilen doktor Klod~ ..1 

sadeliğine karşı derin bir incizap ta- de) ~~a?1·· Gene L 0~ K~h.onun. ( s- Bunlardnn başka maJıq t 11Prin satış- E f Ahalı Banka mın senelık l'yet gö::ıtermeğe dave+ etmiştir. J yeni tekt=fleri eğer bu hükuınctı ~ 
Şlyordurn. -diyor- ve cGökbayrak> ya t~rıhıne.rnedkhal) ıc;mını küthpha- lnrı h:ıkkııırh istst:s'ikte mufassal m umu yet toplantısı 26 mart taıi- T"ıık H · k rumu izmir ~ubesi rına cid muteaıwver "e mukarrer~"' 

nemızp JrPtiff''l ültiir adamı.. (Tür- t h'nde b rk nın mer1·-z bınasında ak- :s 1 •• • • .J\it"' benim için bu sahada b"r tecrüb~ ma- . . . . . luma vardır. M: d rhal fanliyete g çerek k \"lt etli- tec:avuzc kar§ı §ımdıden zayıf" • kıye devlet rıcah) nı bıze \•eren • l cUlc~ktir. . . . • . . . ,.1 • • ııe41 
h eyetinde idi. Uzun müddet, Lehceler şahsiyet ve bütün bunlardan Fran _ Ot mobı ı kaz açı • .• lecek aza ıç~n bır tn matnnnıe hazırlı- r.ıc~ ıçın te.rt.p. eo:.mı~ bır ı:ııı ,V' 

Zabıtada 

T ahaneahlar: 
Kemerde Aptullali adında birinde 

toplu ve beşli, iki,.eşmelikte K!ınil
paşa caddesinde Mustafa oğlu Ne -
cipte yedili birer tabanca bulunmuş, 
ınfisadere edilmiştir. Eşrefpaşa cad
d~sinde Mehrned oğlu Mehmedde da 
bir bıçak bulunmuştur. 

Bıçak çekmif: 
Çorakkapuda Müveddet gazino

sunda Aptullah oğlu Sami. hesap mn 
selesinden Cemal oğlu garson Hüs -
naye bıçak çektiğinden tutulmuştur. 

Para çalmı§: 

31zca. Türkçe, iktısad1, tarihi eo,..ı' ·r Ogman oğu şoför Rasim, idnresin- fhtıkar[a mucadel ko- yacak, partı ocaklarına, mahalle mil- ~e~ılse nctı~esız ve kaba hır f 

tel'f etmiş Türk gazeteciliği hay:ı- .itki otomobili Atatürk cadde<ıince • t l d nıessil ve köy mclıtarlarına tevzi ede- oan batka bırşey olamaz. Aft • , m'syonu Op an Z t·f Hnmdi Nüzhet ÇANÇ,.. 
tında, ilk Avrupa muhabirliğini yap. AhmC'd kızı yedi yaşında Fatmaya lht'k- 1 ü d , k . • d. ce ır. 
mı~ (İkdamın Viyana muhabiri) bir çarpt•,.arak yaralanmasma sehebiyı::t .. - 1 ura m ca. e.e o~ı. ~ ~nu, iln Toplana('ak bP .. er onar kuruşla Türk *·---
• M f '' 1 . c·ha t .h. . . t· ogleden scnra \alı muavınlığmde top- hava kuvvetlerine yeni tayvareler ka Ve-ı· J\ ,.e.,..,. ·_v-t sıma .. aru esne ı narı ı~nı \Crmışır. 1 d" . h 'h.b... • - ı~ ll " ·• 

tercüme eden heyette çalışmış bır r · b · k ~: nmı~. or: !ıcaret ane sa .. ı mı ıs- z:ındırmak mümkün olac Mır. Tilrkı .-iiiiiiiiiiiiiimiiiii;;;;;; 

güzide .. Fakat hfıHi ve hfı.lfi, recı ır aza ıcavap etmıştır. hav.ak. urum.u_bir taraftan da .pilotıa .. r ENDÜSTRi ı.. • 
Şeh:dlerde şark sanayi şirketi ip- t t ek d d f nJ t ~ " 

- Çalışmak, ne doyulmaz, ne bü- lik fubrika~mda işçi Iln. Feride, eıi- Jmanya İne· r ~' mak is iyor ye ış ırm . ıçın urma an n ıye gos '25 inci yılının altıncı sayısı t' 
vUk zevk!. . . termektedır. t· 1 · d . 1 e ıı 
· ni '~]emekte olan makineye kaptım- A!mnnyadan bırkaç fırına, mem- n.ış .r. Ç n e · <Modern ate Y e~ 

Diyor. Anadolu sütunlarına hec!i· rak parmağından yaralanmıştır. 'ı:ı.keı.:mizden bazı mah uller satın al - * · başı ve muavinler,ine öğüdler asrı~ ' 
ye ettiği, cGökbayrak:t tekin yen bu mak için müracaat etmişlerdir. Bu 300 bin kilo kahve geldi ~ilyük keşfi elekt~ik ''e ına~ııl r 
ı. d a · bı'r ruh .... rııg-ın..lan ··e Belediue enciimeni 1 " . d " k 1 . d . aaıgaıar tavyar.e ıncı.nntmda .I' "" ,, .r1.a ar erm ~·· 1.~ • me f' e uzerın muza ere eıe e - Z rant banka ı Brezilyadan aldığı • . .,.... ,,_o: " 
l "-ada olgun b' kafa çalıı::nıa"ıı1 B 1ecli'-·e daimi encilmeni. dUn ôi'r- • d'l kt d' Al , f ı nılan t:n son sıstem tezgfihlar ..1 :>u "' r r ~ ·~ - J 0 'am e 1 me e ır. manya) a az.a kah\elerden üç bin tonunu izmire ge- .. , 'v 
<l. d ·ma ıcı ı leden sonrn belediyede toplanmış, 'ktrı ·d · ·• <: t ı ht ı fomde uç elektrodlu lttmbatıır Jd an og m~ · mı •·1 n ıncıı ~a ı ması mu eme tirtmiştir. Ticaret vekfüetinden ~ehri- ..,.ıt1'1 

<ı:Gökbayrak:. ı okumak hususun- bazı işlt?r hakkında kararlar almı~- göı·ülmektedir. • " ba makaslarının hesapları ve J t• 
da tavsiyenin hiç de lüzumu ye>kttıı·.. tır. r b .. mizdekı alfik.ad~rla~a ge:en bir erı;irde tarzları - bubinnjşemalnrı ~ ~re~ 
O k d

. . . k tm k k dr t' r uar roşorü bu kahvelerm ıznurdekı kahve ıdha- marangoz işleri - şoförün tckııı!C ,(4' 
• en 1 mı 0 ·u . a. u e ıne ve nıekteplı·ler;n tetkz.klerı· lAt 1 d il rf d " .. &ırrına bol bol sahıptır.. ıv.1.ı .. T:caret vekaleti dış ticaret işleri u- açı .arı arasın a ~on .ç sene za. ın .a şesi - frezecilik tornacılık ve te~;t 

* Topaltı okulu beşinci sınıf talebe- n·um mildllrlüğü, d 940 senesi izmir Brczılya kahve şı~ketınden getırtmış cilik teknoloji!i - istalatör ı.Jı.,f'J 
_ _ _ _ _ _ ... _. ___ _.-; leri, başlarında öğretmenleri BB. Ne- enternasyonal fuarı> için güzel . bir ol~ukları kahve mık~ar!~a ~ö~e tevzi nam~si _ işçi, fenni bilgiler .. i 

dükkanından 
16 

lira. çalmış ve tutul- Yeni tefrikamıza 1 cip Aksu ve Kamil olduğu halde dtın broşür hazırlamaktadır. Braşili· ıçin ledılerek satılması bıldırılmıştır. An- atelye işleri> &'ibi her meslek 'fe
9 

'I 
muştur. Ayni suçlunun tütün bayii B. hükumet konağına ~elerek muhtelü lazım olan fotograflar ve dökUman cak bu idhalatçıların, kah\'e ve çay id- ati\ mensup işQi usta ve san'at~~,J 
Dehçetfn dilkkAnından 

6 
likör çaldı- yarın başlıyoruz daireleri gezmişler ve ders tatbikatı fuar komitesi reisliğinden vekalete !halatı birliğine girmek için taahhüdde rım elakadar eden pratik ve !lıl"' 

ğı da anlaşılmıştır. ynprnışlardır. gönderilmiştir. bulunmuş olmaları şart konulmuştur. :;azılar vardır. 

Kamntinada Erik sokağında Ali 
cA"lu Muzaffer, kömilrcü B. Alinin 

~-~~;;~-------------.... -~~~~~~~~- - Jı'I~ 
HI 

ne koyduğu suyu getirip babasına ildi.. Kanları AptilllJluttalibin dedesi du. Gayri mUselliih ve çok az ola1l ~ ISLAM TARI .-mı••-••-•••• u.ıatb. Abdi Menafta birleşiyordu.. şehrinin dışarısındaki kaleler içinde mukabele edemedi. Ebu Süfysıı ~ı( 

d 1 
Resuıa Ekrem; kabın içinden ei-! İntikam arzusunda o kadar ileri oturuyorlardı ve başlıca Uç kaleye ay rnda bazı evleri yaktı. Hurlll" ~ 'jf 

H M hamme !erine biraz su aldıktan sonra gerek 1 gitmişti ki; rılmışlardı: !arım, saman yığınlarını ateşıed 160. Ze U damadının, gerek kızının göğils ve - Öcümü almayınca; karılarımın Beni Kurayza, Beni Nazir, Beni sardan Sa'd ibni Amri de aıdnt b'' 
'/IA A h kollarına serpti.. Derin bir saadet i- yanına sokıulmıyacağım, vUcudUme Keynuka... R~sulü Ekrem bu tecavüıU JıP ~ 

y AZAN: lY~. }' an~ • ç nde parhyan gözlerini kızına dike- bir damla su dökmiyeceğim .. Boya, Ebu Süfyan, yolda rnstgeldiği ka- da 3 mil mesafe vardı. 'J},t! 
rek; yağ silrünm 'yeceğim.. bil el ere de uğradı ve onlardan mua- Resulü Ek:ı:em b utecavttzt1. •ı.ı'' 

-186 - yatak. bir şilte, bir un değirmeni. - Yavrum -dedi- mesud ol. işte Piye yemin etti. Filhakika cahili- venct istedi. alınca. derhal iki yüz kişilik b~ ~.s' 
Ashaptan daha bazıları da desti yani köylerde kullanılan bir taş de- seni. ailemizin şeref sahibi bir rük- yet devrinde Araplar; vücudlerini Bunlardan IIayy ibni Eh tap, Ebu \"f'tle ~1 edine den fırladı ve dilP°" 

izdivaçlarını uzatmışlardı. Fakat nı- ğirmon, bir iki su ibriği. bir ik~ ye- nü ile evlendirdim. Mesud ol.. yağla oğnr, saçlarını kokulu yağlar- Süfyana muavenet etmediği gibi; o- istikametini tuttu.. 1~' 
1'aye.t bu emelde Hazret Ali muvaf- ınek kabı, su koymak üzere bir tu- Resulü Ekr , bunu müteakıp ay- la ı. Jatırdı. mı ve efradını, konaklaması için ka- Fakat Kureyşil!U", geldikter~OJl)~ 
fak oldu.. !um, b1.r iki kat da elbise .. Yeni yu - rıldı.. Artık Ebu Süfyan; uzun karışık ve les'ne de sokmadı. kamette gcrlye dönüyorlardı. "'"I, 

Resulü Ekrem, evlendirmezden vanm ilk eşyası bunlardı. B ırada Mekkelilerin hıncı, ı:s· yn~lı saçları ile halkın arasında do - Fakat )!edine civarına yaklaşıp cbu Slifyan, aklı sıra, ycmintııi '11tr 
n:"f•l, onların reylerine müracaat e- Nikah olup da yeni evliler de ay- tıra evam ediyor, yenj bir hücum laştJkça, halkın hissiyatı daha fena da isliimiyete 'kerşı için. iç;n ve derin ne getirmiş, Müslümanlarda~ }l•ıır 
cti,.-e>rdu. Yani kendi, istediği şekilde rıldıktan sonra babaları ResulU Ek- hazıt: ığı b:ıc 1ıyordu.. olu~·ordu. bir husumet taşıyan yahudi kabile- kam almıştı. Şimdi daha ,·ası . i-'1' 
karar vermiyordu. Hazret Fatmaya rem, onları ziyarete .gitti. Kendı kızı $imdi artık matem, kine ve intika- !:bu Süfyan, Zilhacce ayında der- !erse temasa gelincp iş değişti.. lık foin müsterih olarak döne~· ,d 1 

da Bauet Alinin talebini bildirdi: nın evi olduğu halde onun artık baş.. j nıa tahavvül etmişti. Ebu Süfyan; hal hazırlığa başladı ve 200 kişilik Beni Nazır kabiles·nin rei~i Selam Fakat Resulü Ekremin, }I.edıtlurfl 
_Ne dersin?. ka bir erkeğin nikah ve namı altına - Ağlamak değil; fırsatları iyi bir sil\•nr· kafilesi ile Medine.re doğ- ibni l\IüskHm kendisini debdebe ve b·r kuvvetle çıkarak kendisini :eıif 
Diye sordu. girdiğini düşünerek evveıa kapuyu kollamak ve bu acıyı çıkarmak IS. - ru l.u. ek ·t etti. tantana ile karşıladı. KE'11disinE' mu- le takibe b:ışladığını duyunctl 
Fatma, ailk1l.netle, mukabele etti ,·urdu. Kapuyu kızı açtı.. Damadı zım.. Ebu Sl1fyan bilhassa yahudilerden avenet vadetmedi. F&kat l\Iedineye, dQıJtü. o1' 

ve !akıt başını efdi •• Bu bir cevabi llazr.et Ali de içeride idi.. Resulü lliyordu. Zaten Kureyşin ileri gc- müzaheret göreceğine emindi. Çfin- i~Hlm kuvvetlerine ait birç 't esrarı Kaçu·ordu, alablldiğine 1'llçı> 
muvafak:attı.. Ekrem: !enl.:ri Bedir harbinde kamilen telef kO yahudilerin d" Medine ve harnl - gizlice ona te\Ji etti. 1 du.. .11 ı 

H emen hazırlık başladı. Haris ibni - Kızım Fatma -dedi- biraz su ge- olnınşlardı ve riyaset mevkii de, Ebu fıinde isJamların hakirrıiyet ve tefe\·· Ebu Siı ynn cAriz> me'\:kiine i'el- Buna mukabil Resulü Ekrefl1
1 

Numan; kendi evlerinden bir tane- tir ban&l. SUfyana : .ik l etmi~ti. Bu zat da,\uknnda ~ .ıirl.eı.diklerini anlıyordu. miflti ki, buıusı çok kilcük bir is!Jim ıesindcki kuvvet de onu taldP / 
llai 7em evliı.rt tahlia ed!Tord.u. Blr Fatma derhal ko1tu. Bir kabın içi- Hazret Peyj'amberin ı:ıülAlet; .den· Yukundan ah!rlendiklerini aıdıyor - koyU ıdi .. Ebu Süfyan taarruz etti. yordu.. - Devam edece1' 
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!\Us ... Fin harbı 
..... il 
ddtt~ ~tarafı 1 inci sahifede -
t \ 

0ınbardıman ederek ağır za-
tiıı ~d·iı·ınişlerdir. 

b~ ~ ~~::iı;riç:~r :eor~~~d:a~~)~~~ Ruz ve it, Sulh ·cıvn esaslı 
l'dir Phane deposunu tahrip etmiş -

( AN ADOLU)' 

Başvekilim izin 
teşekkürleri ~ , 

t~~l!Jıa~' 28 (Raclyo) - Helsinkiden ı ı • tt b k A!ıkar:ı, 28 (A.A.) - Ba~vekil Dr. 
~ Clntı erelere göre ::\fannerheim hnt a a l ye e u un c a Refik Saydam, Halkevlerinin sekizin-
ll'ıtt\tıd nde Vipuri şehrine kadar ci yıldönümii ile yeniden açılan Halk 
taııı et~n başlıynn Rus taarruzu de- evleri \'C Halk odaları dolay1siyle bu 

Soı.ı ektedir. teşekküller mümessillerinden aldıkları 

SAHIPE ( 1 )' 

ır-----~~ 

Filistin kuvvetleri 
Cepheye g itmek üzere 

Fransaga vardı 
Paris, 28 (Radyo) - Filistin kmı 

\'etleri. cepheye gitmek Ü7A.!N ingi· 
!iz zabitl~rinin kumandası altında 

bugün f"'ramıız limanlarından biri· 
ne muvasalat etmi ve karaya çık· 
mıştlr. 

Filistin kuvvetleri, Araplarla Ya. 
hudilerden mürekkep olup, mQkem·ı 
mel talim görmüş efradlardandır. lt~eı~nıerde bu cepheye hükumet Am~rika Hariciye Nazırı, Kordel Hul bitaraf t<elgraflarn te~ekkürlerinin iblağına 

fıı.. lo'tn:nden iki Rus fırkası geJmiş- Anadolu Ajansını memur etmişlerdir. 
\~:r~s~·~n' siperlerinde harp et- devletlerle temas · · salahiyet almıştır ~00 Yabancı "'''1 Kı, e-eniş cepheye nazaran ıçın Hollanda başkumandanı 
~ ?nuvaffakıyet göstermektedir- Brüksel, 28 (Radyo) - Beiga 

1 
Ruz\'elt; sulh için e«aslı surette Vaşington ,28 (Radyo) - Ruzvel- Tayyareler 

t ~etıe . Djansı haber veriyor: amil ulmak istediğinden, bir tarar- tin, martın dörc1iinde Vaşingloııa <lön· ve ateşemiliterler 
"tr ~ld k rın, bu cephede bazı mev- Ruzvelt; Amerikanın, 1918 de oi- ta,ı Sumn~r Yelsi muharipler nezdin- ıne.'li muhtemeldir. Am terci anı. 28 (Radyo) - Hol. Hollanda üzerinde tekrar 

tııak 1 ları hakkındaki iddialan, cuğu gibi filen sulha karışmak Wzu- de tPtkikat yapmağa memur etnıiş Rei=-icıımhur, Panamada gazeteci- la•ıda ordusu başkumandanı, bugün 
1 oıııakt aınıarı tarafından tekzip o- nıuııu t.issettiğ'inden dolayı, üçüııcü \·e diger taraftan da, hariciye naz!rı !ere Yerdigi beyanatta, Sumner ''elsin j İngi!iz, Fransız ve Amerikan ate~e- uçmuşıar 

?;il 1t adır. · defa olarak· reisicumhurluğa ııaın-ı Kcn·del Hulü bitaraf cleveltlerle fo- Avrupada husu~i sure. tt<' ~eyahat et - 1 miiiterJerini kabul etmiş \'e kendile- Paris, 28 (Radyo) - Ltıhe~;den ha-
'ıı ~a U~vetleri, şimdi Vipuri şt>h- zedliğini koymuştur. ııı:ı~a saliihiyettar kılmıştır. mckte olduğunu ı.öylemiştfr. riyie uzun müddet konuşmuştur. her verildiğine göre, bir takım ya~an-

~:. ;.;~~:~· ç~~·m;~h~=~i:ı (i~~; çı· n - Japon harbı· :a:~~~~·e~:;m~:ı:~ir~~~~~a;~nd:;i 'lı•d ••rruıuna karşı hazırıan- L O id Q C topları, yabancı tayyarelere şiddetle •· 
.:.,\)'~· b b teş açmışlardır. 

ten °ın ardımnn filoları, dün T V k JJ h ' • 
·~ıııdaz faaliyet göstermişlerdır. opal bir sulh akdedilmesinden Çinliler, Naning'de J aponlara bü- e i er ey etı 
4tınd e Petsamoiıun 50 kilometre 

~~tlea·sovyet kuvvetleri ile Fin endişe ettigwini söyledi .. k b. d b . d. d· ı Dün toplandı 
t;•hare{l arasında çok şiddetli b!r yu ır ar e ın r ı er 

ntitan e devam etmektedir. i.ondra, 28 (Radyo) - Sabık bnş· Lorıdra, 2 g (Radyo) _ Çunking- Ankara, 28 (Telefonla) - Vekiller 

~~t.cden~ad~~· Finllindiyaya hare- vekil Loid Corç. bugün intihap cfai. Fransa k•ıe <len :ılınan nıaıamata göre milli ç:n Heyeti, bugün öğleden evvel saat .on 
.ııtAnd· ngıJız gönfillUleri, yak1nda resinde bır ıutuk irarl etmiş ve topal aş.ve ı 1 ,i(uvvetleri, son günlerde Naning şeh· birde başvekil B. Refik Saydamııı r i-
ijlluı ıy~Ya varacaklardır. Bu gö- bir :ıulh aktedilm~sinden korktuğu- ı·iııe şiddetli taarruzlar yapmı.ılar _ yasetinde toplanmış ve müzakerelerde 
~~· l.!r, sıv·ı · ııu .. l d·kt d · t• k' T •• k• • B Ik J d •• d• • bulu muşt 1 
"'l'ler. 'r 1

• olarak seyahat etmek- qo) e ! en sonra em ~ ır ı: Ur ıyenJn _. an ar a goster ıg\J l dır. Cer.eyan edeu muharebelerde bir n ur. 
·ı.ııı11ktad akıp eft:kleri yol, ~izlı ru- - Beynelmilel hukuk ve bütün in- Japon generali ölmüş, bir general dt Ma"' den ko··mu··ru··: 
a·r 1 ır. .::aniyet için harp eden muttefiklerın e .k f , d 1 d b h tt . n~ır s.tı ette yaraianırnştır. Japonl~· 
tııın ;eç ,8'Önilllil kıtası. Finiandi· meşru mücadelesine inanıyorum. . ~erJI d y ~ ...... r~n ~n. a se t rın _bu nı~harebelerdekı zayiatı fcv- Etibank satışı idare edecek 
t, ·llla, cephesine sevkedilm?~- Hava ku\•vetlerimizi ziyadeleştıren Parıs, -~ (Radyo) - Başvekıl B. ı tef ık Tiirkıveııın Balkanlaordn gö.stre- l<ah.ıle agırdır. 

1 
t b 

1 28 
(T 

1 
f 

1 
) E "b 

t> ve her sahada iRt"h al-tımızı a ttı Dal d'. b ·· · t' d IA t • n a k" h b · b ' nn u, e e ona - tı ank "'~çak . · · ı a · r. · a ı) e, ugun ıç ımn e en para - diği enerjinin temiıı etmiş olduğu fay- ,1.;Ura a ı mu are eyı ceııu u g~r- K .. k k.. .. .. . .. . 
:~ide . hır Nor,·eç gönüllü mlifre- rırsak. Almanyanın ne tayyarelerın- mento hariciye encümenine giderek, daları tebarüz ettiımiştir. bi Çin orduları kumandhnı general arabu omuru ıle somıkoku ka .. 
~:n;~ ısveç gönüllü kıt.asına iltihıık :!en ve ııe de tnhtelbahirler:nden kor a~keı i vaziyeti, Rus - Fin hnrLinin Encümen r\Jisi, verdiği izahattan Hiyzoıı~i idare etmiştir. rıştırıp satacakbr. 

I> • ktımu k lı l\Iaden enstitO:sü bu hususta bir nia.. ., eHı .,, . . _ . •. z a r.> . . . ~o. n_ safh:ılarını, Balkan devletleri ha- dolayı enctimeıı ııamıııa başvekile te-
" ' el f - 1 o d C ""' tk d l 1 bet te.:ıbit edecektir . . Jl ~it gra gazetesı, Fınlandı- • : , o.,., nu. ~na e\ am a ~un- rıcıye nazırlarının Belgradda yaptık- şekkür etmiştir. } L J k 
(el'liJt lllek üzere Londradaki Fin !arı ı!::ıve eylemıştır: . - lan içtimaın netayicini, dost ve müt- ıa yani D 3 rarl Etibank, tzmirde de bir satı~ şube-

&~Oo ki b~rosuna şimdiye kada!" .. -. Almanya, 1918 , zı unuttlig~ H . B k ; si açacnk, İımir ve havalisi için pe-
u .. ı Şinın ka d d"ld... . ıçındır kı· tekrar harb cesaret et A aı p a. an ara s.rayet rakende satışlarını bu şube'-"e ,.aptıra .. •l ••ar. aı , Y e ı ıgını yazıyor. . . e - K d " " 

~~a:, . elade yolcu şeklinde F in- mışt.r. Bu sefer, fena şartlarla sulh vam amarasııı a ederse derhal Rusya aley- caktır. Toptan satış muamelesi. yok -1~ kı~h hareket etmek ilzered ·r. yapmaktansa. uzun müddet için h:ır- h" b . , kt" tur. · 
\~ b ~l'tıı d h L' •· b ı t k d h Ak ır b' h ıne 11ar e aır n e ı r · · Qıu • a a evvel hareket etmiş 1 ı~a u e me a a a 1 ane ır a- B ı T .. k R h 6 s·t f d 1 ti 

,.4' t~l'ıııurı arkadaşlarının eşyasını da rckct olur.> Utıe r, Ur • US İ tilafından hükii• Ronııı, ~8 (Radyo) - Jurnale ] ara eV e er 
iı'' \· ~'l'is, itUr. D'İta!ia gaze ... esiııin bugünkü nüsha- L1Jndra, 28 (Radyo) _ İniiltere 
~ t. ~'l~~d 28 (Rııdyo) - Petsamo ıle ,,_. • metin haberdar 0lmadığını söyledi :;ı.nda c"han vaziyetıı i m;tale~ eder:k iktı~adi harp nazırı B. Krost aYam 
vr \· t~. !ta knnh muharebeler ba~Ja - f' ranSIZ torpltOSU hır başmakale yazan B. Gayda, harbın kamarıısındıı beyanatta bulunarak 

""· rtı,.rt>. tı lar, Petsamot.·n .'L·u··z bı'n ,.e Londra, 28 (Radyo) - Avam Ka- başlandığı hakkındaki hııberlt:rin, ta- Balkanlara :sirayeti h linde ltalvanın A' k" ht 1 h t n 
·~ ' " " ... · Alman tahtelbahı·rı·nı· nıa ·a51 b ·· k .. · t· d j v · • ımanyaya sev 1 mu eme er X'· ~a !>._,. YU.z Yetmiş bin kicı.i ile taar. . ı nın ugun u ıç ımaın a nır· mamen uydurma oltlugu ve Karadcnız otomatikman olarıık Ruısya aleyhine 1.. del l . t k t Hl 
1 "- ~~ı-trı.ışlerdfr. ... nası/ batırdı? buslardan birisi Kafkııs hududlarınclal de vuku bulan Ru:ı deniz manevraları· mlıhasamata iştirak ecleceğlni ve çün- u Um~ e ~rt ~ma;:n i -o~droi' v_. 
ne, }~oens, 28 (A.A.) - Ô"lo '-·'·- tahşidat yapılıp yapılmadıf:rını ve Tür-,nın, her sene yapılan manevralardan kil İtalyanın Tuna havzasında mevcud n~ sla deı·esı kemınket \1;1, şd.o ut,..:.ıcutnan, 
r. '' ., ""' Paris, 28 (Radyo) - Fran~ar.ın k" •. 1 R . 1 b' .. A • • A • •v· ~lmc ı e uzn şar a ~ a ıvos v n 
uııı:ı bl'\·cç ajansı bildir''-·or.· . • . . ı~e ı e usyn aıasrnc a ır ıhtılaf mev olup hıç bır fe,·kaladPlık arzetmedıgı- büyiık menfaatleri i'in komünizmi 1• 11 k t 

1 
.. dün il) 

,. Ut ,, ş·malı "arkı sah llerınde bır Alnıı:ırı c· d 1 1 1 ~ ~ . '.i geçecP , ma arın on ro u ş n -
h;liııde Un gUn Petsamo cephesi deniz·ıı't.ı ·ını şiddetle mahmuzll''a. .1 c. UJ> o mac ıgını :sorm~~tur. nı yazmakt:ıdır. mua%zarn bir tehiike addettiğini kay- düğünü. ispnm·ndan şimdh·e kadar 
'teı cere ' · :ı • Bu suale cevap veren harıcıye ne;ı:u- . l t kt l' . : . · 
ı~ ı;elerd Yan eden ~iddetli mu- r:.ık lıa!ıran Fransanın $imon torr>ito -·t· .. ,1 ... B tl . . t 1 •· t· h 1 ürklü"'ü tahkir ede:ıler <eme el ıı. Almnnyn~·a hıç bır madde sevkedil-

k·ı en so F' 1 N t. rt: ı mu::ı e~.ııı u eı, gaze c eıın a 5 · _1 .w •••• 

1 
. d . • k" 

le 1 o.... nra ın er • au smın muhı·ibi kısmen Juı<;ara uğram~itır. . 1 t h ki 1 k' . t "d 
1 

o- nıer.ııg nı soy emı~ ve emı;;ıtr ı: 
l'l l "11!lı ' -:. Sil a a. dil< H "l neSl'l\'H llll lCVl e- b; ha h -" ffi • . .~ .. .. . ~' l!rj 1• e cenubunda tes·s dtik- Sımon torpitosu Alman denizaltı d k . • . · • .rer Sene pse ma " U ç b l - rngıltcrc, butun bıtaraf devlet-'4•· 11.ur k ' ece Lır haber mevcud bnJunmaclıgı- em er ayn . . . 

t• ll~·e ed· a ollara çekilmişlerclir. gemis;ııi görünce derhal üzerin., h:.i - T " 
1

. .
1 1

) d 
1

. 0 dular lC'\rıien Almanvaya me,·addı ıptıdaı· 
• ıl b . nı, \'e ur\ıye ı e "u..:ya arasın a Jll' . • ~- ~antn en u bölgede bütün ~\"- cum etınıs, mahmuzladıktan sonr:-. 'h . 1 ~f 11 _ d h'"kı'\ . _ ·rı··ıı··K ;:,ondra, 2 (Radyo) _ Başı..·ekil ye !'.-atmıyacnklarına daır temınat al-

·
;tAb,. Dı'dakta.dır. Gece ba!'lınca mu- . . • ı. . .. ı tı a o c ugun aıı u tımetın haber- 1-:tanlıul. 28 (Telefonla) Ç t 
<\ ~ v d denıze dıp uombaları atmıs, hır mud- 1 1 1 • .. 1 . . 1 .... +~hk" 1 

\ T' .... 
1 

G .
1 

eınheıfayn, bugün zira"'!t konıite::.i- mış ır. 
".b~irı.,,, .. etıııi ka,·betmiştir. F"ııleı- d . h 1 • . b" (ar o mn..ıgı.ıı ·oy emı~tır. u,,u wı ·ır el en ıı·Jını ı e .u \"Zat' . . . . . A } 
-...ı.., ~ .. ~ ,, ad ı:onra eıı zın sat ınc a gem~ ır B 1 1 2.., (R d. ) p l"t"k . .., ll d k" k d 1 . b". . . h· n .n ıc;.ımaına rıya. et etmış ve bır nu- } 
l~"'4!c1ı'r•ı l'nevziJerini müdafaa et- .. - t b k .. ··1 {' t·· e~ra<, o a )O - 01 l ag,ı- .• ( ıırm a ı a ınaı. ııeı :-;ene ap:-e t•k · .. d 'd. k 'f ··J .· h' , . man ar 
Qiji' ·~ ) cag a a a. ı goru m ış ur. t . K fk t b' t k h k ti hk- 1 1 d u ıı .ı e eı e , çı tçı eım ıma\ e-ı, ~~ b; .. r. Bu harekat esna ında ze esı, a a~ a ır a ını ar.e ·e ere, ma um o muş ar ır. . 

1 1 
_ .. 

1 
d'kt • 

' '4 h S!Z rn ınıyacagını soy e 1 • .en -30nra, Rus petrollerini Bu' garistan ~rl'. ava faaliyeti cereyan et- Bir Xon·eç gemisi de b;r Alman bu :sene 800 bin hektar arazi üzerin-
V eısiıık · tahte!bahiriyle nıilsademe etmiştir . cie yazlık zeriyat yapm:ık lazım gel- yoluyle sevketmek istiyor 
tr~qti~i t

1

' 
2~ (A.A.) - Sovyet:er. :..;orveç gemis:nin mürettebatı, t:ıh diğiııi ve ııihai zaferi temin için in- Paris. 28 (Raclyo) - Sofynd:ın 

~· ~in !tı azyıke deva m etmekte dır- teiuah:ı in batırılmış olduğunu iddia gıliz çiftçbine mühim vazifeler ter- haber veriliyor: 
~~ı ~eşt Ukavemetinin en zayıf nok ed iyorlar. tip eti.iğini ilave eylemiştir. Almanlar, Rus petrollerinin ~ul-

~b.llıUnııc;tınek maksadiYle hiicum- * Kömür havzası: E reg\J 1i DDDQD g-aristaıı yoliyle nakli için nilfU?. sar -
~'·hlle<le n ol duğu kadar geniş lıir Al • } • fetmektedir. Bir Alman heyeti, Vaı--
t. aQiJıı ,:.apı lrnaktadır. Hücumlar Herı·yo Dünkü t.?lgıaf halıPr]erimizöe, Koordinasyon heyetinin Ereğli kö- m ']ı n esır erı 
~-lh " v ı ::;ııı :ı.aya vasıl olmuştur. . ~ı · a.ı ., 1 Puri körfezindeki mü. tah- nıür ha·. zaı::ıııda çalı~:ıcakların asl<erlikteıı tecili hakkında miıhim bir ka-
• 1.1 .. a Tokyo, 28 (A.A.) - Hariciye ne- Rugün Tuarçe :ıdlı 13 bin tonluk ı:. ırıenı .. ra ve Vuoksem civarınd.1 Tıu··r!_,ı·ye hakkın Jakı· rarı da varılı. ·ı V 
·~h rraıt "- Uı zareti Asama M:a!'u ,·apurunda tevkif Rus petrol şı epi arnaya var.mış ve w~e hatt Se kadar uzanan bütün Ereğli, Karadeniz ımhilinde güzel bir şehirdir. Büyük .körfezin kena- • 

1 
. t d ~ lil · Al 

·ı ı k /ı l J cclileıı bahriyelilerden dokuzunun ~ manya içın aşı ıgı petro , • • ııı.. ı. 11.da Yapılmaktadır. Vipu- On erans arına ue- rındn, kadem\J kademe ~·ü!<Selen ahşap e\'lcrle hususi bir mnnz:ıra arzeder. 
• 'h l\l•ıet Hong _ Kongclan gelen bir İngiliz va- manyadan gelen 120 petrol vaıronu-ah· "'hıı .. r ı bu muharebeye bağlı- vam edz"yor Zonguldak vilayetine hağh olan kazanın nufusu 5500 kadardır. Bu mınv hl. . . B l 
~ l " µuru tarafından japon kara suları ela- na ta ı ıye etmıştır. u vagon ar, lt •t ll:ı tıh~Ukavemet etmekte ve taka, şimali .\nadolunun ağaç ve kömür itibarivle en zengin hir kı<;mıdır. R k r l Al x l d · 
~~ 1t ırn miktarda insan ve mal Par is, 2 (Radyo) - Heriyo, Tür- Gerilerinrle mu anam •Jrnıanlar uzanır. Sebze ;e me\'vesi de boldur. Hav- hilinde Yukohamada takriben 29 şu- • u«çu. yo ıy e manyaya na e ı-
~6 ay~trn k . kiye hakkındaki ikinci konfransını bu- . .. . . ·1 . B k" bat tarihinde ja}JOn makam:ıtına tes- ıecekt.r. ~lı %b e tedırler. _ . . . _ ıada, çok zcngın konıur, mangaııçz ve demır maden erı vardır. urada ı 
~ft, at r>On u 18 S t t k g un vermıştır. Bınlerce munevverden d 

1 
. ı b" .. dd t . 

1 
t•l t" K" .. d 

1 
. K" tim edileceğini bildirmektedir. ,,_ ____________ , 

"' edil ~ ovye an ı . . . . . . .. . mangan1>z mr en en .ıf:a ır mu e ış e ı mış ·ır. omur ma en erı ı- • "" · ' 
ı. trı. ıştir. ımüteşekkıl bır dınleyıcı kutle~~ ~uzu- reçlik. Alaraağzı, Kandilli ve Çamlı mevkilerinde fazla mütekasiftir. B u- Zelzele 1 TEBLIGLER . 1 

h\_"lUb 1 runda konferaıısın11 ba:_$lıyan buvuk ha d 1 . k . k ti . k"' .. kl fa ı· tt d' 
~.ı fi a . . . .. . ·. ra a ıır ço · ::;ır ·e erın omur oca arı a ıye c ır. 

'I•.. gah b "ı "kb" ı·~ k l tıp cBızans clewınde Turkıve, ıstan- l .. .. 1 . 1 ld v IA F"' -1·1· U 1\:1 h h l"' p 's <>S (Tiad o) Fran·ız karar ~ "" lıaı ·h r nı ın ıge apt - ' . . . Tfovz:ıdn .omur nınc elli rneVl'U( o ugunu evve a .reg 1 1 zun e - e ey arı ' - ~ y - ' :s 
1,~I edi)h.

1 ,~zırda Finler tarafmdan bul~~ f.ethı, ?1~deı_-ıı de\'l'me kııdar med keşfetmi~tir. Bir gemi ele ateşçilik yapan Uzun Mehmecl, dağlardan V e an gahın •• ı resmi tebliği: 
t. '' (!\t "

1e l\.te 1 ·ı . 1 ıtarıh ı ve artıstık 1'1tanbul:t mevzuları . t b ı k K · 28 (AA ) K G h · d ·ı · k k ı f ~'"' "'eııc· o an mevzı crın )Urı- .. .. . -ıel sularıyle gelen kar'1. taş parçalarını bulmuş ve bunları stan u a a- ayserı, . . - ayseriye _,arp cep esın e ı erı ara o aa-
"I (!ol· 

1 ?l'ı ev ·ı d d h · · t h etrafıntl!l garıtl"rca soz :;ovlemıs \'e .. .. . . . , b ·ı D ı· k d d ı· t" ı t t · t t" d"l ·~t· ~ııl?ı i zı er en a a ıyı a . .' • ' ~ dar göti.irerek komur !mtdenlerını bulmuştur. Bn 1:_$le evvela, 1856 da Kı- ag ı en ı azasın a ün gec.:e 23,30 ıye ı o muş \'e opçu :ı eşı ea ı e. ı • 
ti~1 ı!Jc !ıı ş Olduğu ve arazinin vazi-ı derın ~ır ~l~~ka .. uyantlırmıştır. rıın hnrb; lhayısiyle R:mı.denize gfren İngilizler nlakadnr olmuşlar, Rus- da şiddetli bir sarsıııtı olmuş Sarımeh- nıiştir. 
i~·~tlda.t~~:~ı·ha~m hattına naza- ~:12Y0 __ uçuncu konfe_ra~::ıını mart.ın !ar da me~eleyc knrı5ımış1ardır. İlk önce hazinei hassa, sonra Osmanlı irıı- med köyünde 16 ev yıkılmıştır. Nufus- Berlin, 28 (Radyo) -Alman karar-
-~, lddia 1.Çin daha istifadeli ol- on uç~ncu perşem~e günu verec.ektır. oaratorluğunun bahriye nezareti clamarlıırı işletmeye çalışırken araya ça zayiat yoktur. Pınar hisarının Viran gahının resmi tebliği: 
d~Y~Jnıı i edıleb'Jir. Finandiyatı-! Herıyonuıı T?rkıy:. h.~kkı~da~ı kon- Fransı1.. !>ermnyesi girmi~tiı·. 1395 de Ereğli O::manlı şirketi te~ekkül ede- nahiyesinde de 22,25 de ve sabah 2,35 ::'.fozel önünde ve Pil'! havalisi~de 

~ı,cl<.ıla~·ı ~~.ettikleri istihkamlar- fer~nsıa:ı· Parıs~e buyuk bır dıkkatle rek Havzadıı ilk mocleırı tesi•mtı kurmuştur. 10 milyon fraıık ile kurulan de iki zelzele olmuştur. Hasar yoktur. Fransız mufrezeleri püskürtülmüş -
~·ıı rı toı>ıa;gıl son ~amanlarda al-, takıp edılmektedır. iirket 1900 d~ 17,5 m:Jyon frank istikraz akd"yle büyütilhnüş, beş bin Giresun, 28 (A.A.) - Al urcanın tür. 

~~'iı~0t>çtı nted?layısıyle de .~?"':et- • •w.. hektarlık Havzadaki dr.marları işletme imtiyazı alınmıştır. Burada, b - Ozan ve l\ıumuk köylerinde vuku bu- Tayyarelerimiz Fransız toprakla-
~, , ~ bir şı~e karşı da l) ı ;ı:o- 1 t<.! blıgı · hnlıkları 9 santimden vedi metr~ye kadar Yanın on dokuz damar vardı. lan heyelan neticesinde Ozan köyünün rında uçmuşlar ve Parise kadar git-

t ~)j~1~l' f tn~~zıyettedirl r. Finlan: . Kareli ber~ahında Sovyet kıta~an Şirket hasılatının yiizt1e kırkı imparatorluğa aitti. Havzayı e.sas olarnk arkasrndaki yüz nlttre yük:-; l~liğinde- mişlerdir. 
il rı ~tlerine 1 .?rtık yalnız şahsı düşmanın mustahkem mı~t~ka~ını Fran~ızlar işletiyorlnrdı. )föhim ocaklardan bir kı::;mı Sarıcalıların elin- ki iki kayadan lıir tanesi ikiye ayrılmış Şimai denizinde dUşmanı geri çe -
~ .. tdır. Ell g~venmekten kurtul-ıyarara~ 9 zu o;t.on.lhukt_opç_u ıqtlıhkt m_nı de idi. Bıınl:ır bir Belçika şirketi ile anlaşmışlardı. Umumi harpte Belçi- olduğundan köy halkı tahliye edilerek viren tayyarelerimiz, ingiliz sah illen-

~ "ll.ı·ı erınde bulunan malze- olmak uzere l...> ıstı am ışga P. mış- . . . ld 1 h' 1 G 
1 

d h ı .. d ·ı k d •t · ı b' : ·1· t ~ (!l. ~ı erin . . . . . kalıların h.~ı::e senetlermı Almanlar a ı ar. Harp sonuncla bıı ısse er ircsunc an er a gon erı en ça<lır- ne ·:ı nr gı mııa> er ve ır ıniı ı~ ayya-
'<l)..ı e e kısın den daha h"ı lerdır. . . C h · t hUk- t' · l 1 1 l l v 1 l ı · ·ı · t' · · ctu··~.. ·· l a· ~e ıntık . ·• C h . a·- t k 1 ...ı !tah·ıınlnrııı clıne geçt . um urıye ume ı a arey e e a < ıgı zaman ara yer eı:ı~ırı m.ş ıı·. re!'mı ~urmuş er ır. 
~er a\·emet etmek ırrk.ı- ep enın ıger mm a a arıfü•a · . . . . . . İk t · d" · t· 

tııektnd' "lh' b" hAd' t . bütün bu ş1rketler ecnebılerın elınde bulunuvordu. Vazn·etı çok geçmeden 1\lumuk kiiyilniln ya-=l::mdığı dağ i ayyuremız onrnemış ır. " ır rrt ım ır a ıse cereyan e memı~- . ·. • • . 
lı~ ; · düzeltti. Burası muazzam lıir ~anat evı halınc konuldu. :Muazzam teşkı- da heyelan yapmış \'(' halk tehlikede --------------

~ ~ ı:~eç gönüllil kıtn l:ın şimal tirSovyet hava kuvvetleri muhtelif lada i!'tihsalat urtırıld:. Irmak - b~n~:ost"khbat1tdı yapıla1rakkt'E~e~li orta Ah- olduğundan valinin verdiği direktif- şiddetli bir z.clz<!le olmuştur. Bunu 
"Jç ~" "ı;ked'l · t' rııntakalarda dilşman kıtalariyle a~- nadoluya baji"landı. Burası, y kın ır ıs ı a e meme e ımızın en mu - ler dahilinde \:e nahiye müdürlüğü - saat 5,20 de vukubulan ikinci hafif bir 
~l'ı bir 'Nol";ı mış ~f . . kerl }ıedefleri muvaffakıyetle bom- w;em ağır sanayi merkezi olacaktJr. Cihan harbinde Rusların bntırdıkla- 11Un nezareti altında köy halkı çadır- zelzele takip eylemiştir. 

~tı na 'it ·eç m reze ı ısve ı; ., ı · k · l d 1 l ı · kıs en tem· J • t · Y · t s · l:ır:ı verleştirılmi~tlr. Bu sarsıntılar Kelkitte daha ş iddet-'-b11'~0\·aı ihak etmiştir. bndıman etmişlerdir. rı gemi erın en azıy e o u o an .ıman b' ~ . d ız eı1ı.m.ş ı1r. ednı be. ı: 
~'4arb'· 28 (A.A.) _ Leningrat Hava muharebe! ri e~nac;ında t' ·at yapılırsa. Ereğli ş.ınali Anndolunun p·ıncı erece ıman arın an ırı Gtimiişhnne. 28 (A.A.) - Bu «abahlli ve gUrUltillü olarak cluyulmuştur. 

1~'e inin 27 şubat t arihli dU~man tayyaresi düşUrlmüştür. olocaktır. snrıt 3,30 da iki sııniyc de\'am eden Hnsnr yoktur. 



(ANADOLU) 

onya hükôm 
Trende 

Hindi Çini Fransız dem;ryolun un Ankara yolundayız. Belediye reısı, 
k b b 1 

refikaları, vilayet meclisinden avukat 
te. rar Om 3 a~mıyacağJlla dair l<~krem ve IIa.~an (Bergama}, kon~a 

konuşa gidiyoruz. Afaki denebilecek 
teminat Veremiyor! tek kelime yok. Hooabi müsbet mesele 

T . .,ır._. 28 (R d ) y F • F ...::· d . 1 ve mevzular .. v.o.ı o, a yo ..,........ onun o u ı· ransız em1ryo unun bundan . . . . . . . 
Frcuısız demiryolunun bombardıma- sonra da bombardıman edilip edil- VıHiyetın vazıyetını ~ü~üklere an-
nında ölen beı:ı Fran z için tazminat miyecc"'·i hakkında F hilk·'- latarak çare ve yardım ıstıyccek olan 

':>' g ransız u h t' . . d. b 
vcrilm i, japonya hük0metiJ1Cc1' mu: metine teminat verilemiyeceğ'ni ve eye 1~_ız'.. şım ıde~ düşün~eğ~ aş-
Yafık görülmüş ve Fransı.z sefiri ne çUnkü bu cihetin, tamamen a keri lndı. Donuşte m?ıı;;Iıse ne gotilrülecek,I 
japonya hariciye nezareti nra ındn kumandanlığa ait o1duk~u l.>c an ne haberler verı.eeek !.. Rakkamlar,j 
bu hu us için konuşıd.o:ıuşt:u.r. eyemiştir. Y izahnameler, mütaleanameler, hesabı 

.Taponya hariciye nezareti, Yonun katiler hepsi tamam .. Bunun karşı - Soldan sağa: ~ 
sında neşelenmeğe imkan bulunur mu ı - Kışın icabatı, ısıtma \'B~1~ ~ 

V b h 
bilmem? .. Nihayet mevzuu değiştirdik rmdan biri. 2 -Uzak, ormnnırı 'c 

apu r U ran l ve etraftakilerin neşelerinden i tifııde u si hnv. vanlarından biri. 3 - :B!r ilı" 
.;yıencmen, \Husu:sı' --. lüuk~\ıerı oayramı buracıa cıa .ezanuraııa ~ p· 

ile kafamızı saran düşünceleri uzak- k ti 1 d H lk . d k 1 1 1 şid eski b1,.im elbise, nota . .4 -
11 u u an ı. a ·evın e onsl•r er, tl'msıl er verildi. .ı. l ~riyat, hopar- :J' rı 

laştırdık. gülmeğe başladık. lörlerlc şehre yayıldı. Gönderdiğim resim Halkevi bayramına iştirak yaz, istanlıulda Çamlıca ch•:t ş 
Uu•'ku"'met, .~il~plerimz•zl•n harz•çte ~ir barallıkd, Hasan (Bergama) anlat- edenlerden bir grubu hnlkevi bahçc•sinde gösteriyor. bir yer. 5 - Nesli ti.ikenmiş hll9', n 1 y ~ maga aş a 1: !ardan biri, fiillere gelen sorrrı11, 1 

1 
~ l k . • - Bir ihtiyar kadın varmış -dedi- T b J . - o== ·-- retlerinden biri. 6 _ Sporcu '1 seı er yapma arını y asa etmışfır eline arşım aımış, gülerek, ı:ınrkı söyli- or a ı ıstar,yonun Karaburunda cyaş~~ sı, kinın terst 1-trıı11b~t'· 

ı tan ı, 28 (Telef.onla) _Şilepte- ayyen navlun ücretleri tesbjt eylemiş- yerek ?valarda dolaşıyormu!. Karşıaı- d k• k J E de evet, gemi teferruatındnn ·9; 
rimizin hariçte sefer yapmaları 1ıUk0- tir. Buna göre, izmfr limanına kadar na bfrı çı)nJJış, kadının .halıne merak a J ereste er gv lenhocada zey. - Cok yiyen, Fran:::ızca bayan· tJd 
metçe y.asak edilmiştir. bir ton }WmUrden 265 kuruş navlun a- ederek sormu~: Gizli işaret, atın bae tarafındstl,.Ot' ' 

Müttefiklere on vapur kiralanma - Iınacaktır. - Y~hu, ıııne, teyze; ne var, ne lİncilik kursu kısmı. ıo - lran dilinde sU: 
sından navlunlar ~·ük.seldiği gibi, mem- dolaşıyor. ne gOlilyorsun.. Binlerce liralık kereste bet. satmaktan emir. 

leketimızde ~·apur buhranı da bat gös- S t , ' . Kadın eu cevabı vermiş: açıkta çürüyor Yukarıdan a.§ağıya: ırt1' ovye e ç.sı Benim bı·r b w va d kay Kursta 19 zeytinciye l - Yazın icabatı, mürl iş f ~· 
ter1Diştir. Bu münasebetla hükumet - uzagım r 1• • • • f 
t 

'b 
1 

Z ld kt d"W İstanbul, 28 (Telefonla) - Sovvet- bettim her tarafı aradım bulamadım Torbalı, (Husu~ı) - Dört sen~ ev- ehlı"yetnarne verı"ldı" 2 - Ekin on.un. la biçilir, bir i~ ııııı ,1 lh 
ertı at n mış ve ongu a an ıger 1 b' •w. • • •• ' ' • ı 'f b ı t' ·ı k h · d ., ~ . ki' . . er ırlıgı elsıcı, bugun Ankeradnn eh Bir ümidim kaldı s:ıu karşiki tepenin ve , or a ıya ge ırı ece mu acır- cu c gelmes nı hazırhyan şeY'· ~~ 

l.i:manlara yapılacak mı ıyat )Çın mu- . . . . · ,.. Jrı. ı ı · · t d ı·· · Karaburun (Hususi) Karaburun '.K t ~ rımıze gelmısbr. arkasında bulunması ih~imali var. ~re yapı an ev erın ınşaa ın a ,:ıı- .---: ' .. nsave , meçhulCln aksi. 4 - dı' 
--------------ış· d' ü 'dl .. 1 k k ö 1. lnnılm:ı.k üzere fazla miktarda keres- kazasının Eğlenhoca köyünde, on uç re::.an bir tip, çıbandan ve yar~ .. w er 

S V ı 
un ı o mı e, gu ere , şar ı s y ıye- il il b. · ·ı·k k ı Je D' 

er e S l k 
'd' Ew b w te ge1Mlmişti. O zamanlar bunlar- g n s ren ır ze~·tınc. ı · ursu oçı · çıl. r. 5 - Bir cins bez, nlf8bCı>., U l"rj •ı • re oraya gı ıyorum. ger uzagıyı . . . . . . . ,. 

~~ ngz lZ d d b 
1 

d" ü .. d <tan bır kısmı kullanılmış ve mOhirn mıştır. Kursa :nrmı beş zeytıncı ıştı- harfin okunuşu. 6 _Acele. 7 - .ı 
. B tarof 1. ·ne. ta.hifedı ora a a u amazsam, on şum e, sen ı. k d . k t . ı· t ,tıı - GI ı ı ı - b d k' f dl d' 1 .. 1 uır ısını a ısta:::yonun arkasındaki, ra e mış ır. E>k. ~ıcak içilir. 8 - Yayla 1 

racakbr. f ayyare/e İ en e. ~tierya an ın e, goz yaş arı- açıkta depo edilmişti. Bu keresteler, Köyün muhtelif yollarında iki yUz tın-uktn bir kemik. 9 _Bir ıcurtl · 
Belgrad, 28 (Radyo) - Mussolini, r nı 1e)lr~ .. . di .. 

1 
E-enele"den'leri orada yağmur v~ gil- zeytin ağacı üzerinde fenni budama n<ş. eski kılıç. 10 - Telefon tıı~ 

dönüşte tekrar Romaya uA-ramasını - Baştarafı 1 inci ,'falıifcds - k : ~· ınızky:, :!nı b gu ilyor~z, 1şnr- neş nlbnda kalmış, çürümüş, parçn- tatbikatı yapılmış, geceleri de halkrn t•nrlan, bir -yerde sakin olmnk· / 
ı..-umner Velsten rica eylemiştir. hava dafi batar)·alarının şiddetli a- wl s ,t ·~~·re. \ e ılse n~ neş~ ı b~ m;-ı lr.nımş. lmmlmış ve işe yaramaz bir umumi bilgilerini kuvvetlendirmek i- Dürkü. bulmacanın '/ıO 

Söylendiğine göre Mussolini ile B. t.eşiylt: karşılanmışlardır. Hat çizen ga, .mı ı ) ~~amağa ça ışara z e hale S!'elmiştir. çin nazari dersler verilmiştir. Yapılan S ld 
' ı.il J 1 b l . 1 kendı tepemızın arkasına (Ankarnya) R k t ı~ • • • . • o an sağa: " Bitler -.raı,mda bug in bir telefon mu- ou s er e yani'ın o O er> tayyare e- . w u .eres eıçrm başka ınşaatlardn denemede 19 zeytıncı kursta muvaffak 1 _ ç k b b 2 Aliıtl• 

haberesi cereyan eykmiştir. ~in yerlerini tesbjt ptmeğe çalım~şlıır gıdfyor:z. Buzagıyı (ç~:eyf) ~ra.~~ h~ı- J. ullamlması mutasaYverA ise, biı- ça- olmuş, ehliyetname nlmıştır. Zeytin- lftm 3 _
0~u '·u~: a~rı ~ _ }.~ 

İki h kfimet rciııi, Sumner Yeisin ı:Se de muvaffak olamamışlar ve tay. lamazs .. k, ne hal~e <loııeceğımm sız tı nltındn muhafazası lazımdır. Pıı ellik memuru Nevztıd Yılmaz, dör<lUıı- r: • D k'k 6' p' • 7 _ J{ıt• 
1 l' .. 1 . d" .. 1 varın kıyas cyleyın ti h' l k wı ., - a a. - azar. ı 1ıcşebbü ne mümkün olduğu kadar ynrc,er ca ımeu us erme onmuş er- .. sure e, ıç o mazsa ısmeıı sag nm cü zeytin kursunu açmak üzere Çt>R- 8 U. • K'd zııçı 

d
. • . 1 k t 1 . b'l' Ak uş. - ıa), ı emo.9-

yardım ~ 1ek hususunda mutabık kal- 11'. • ••• • • KD an er 5 e er ışe yaraya ı •r. - menin Keremen köyüne gitmiştir. .. 10 _ Uk 1 
1 d 

!ngiliz gazete mqhabirleri bu gece Uzun uzun, bele::ııye r.eıslerıne ya- si tak<lirde haz:nenin hiıılerce lh-n- mtı. a a, ~z. 
mış ar ır. 1 t k·tı d h I b l d' Yukardan aşağıda• ı 

. al.mlarının , Alman istihkamlarınl!l pı nrı en l er en, er yere e e e ıre ı:H, orada ma volup, gidecektir. E- Lord H1.1 ·fa . . 1 Jc. ı 
P .. ms 28 (Radyo) - Matbuat B. . 1 1 · · d'l d 1 d.. d b h t w ~ ı - Çakal kuzu. 2 - O ıı 

Sumn•r, Velsin Avrµpa seyahatl ve vazıyeti hakkında kıymet!~ _malilmat rt~ks Be~ınmt Dı "B ohant Uır;md a~ 
1 

~ sek- ger kerestele~ kullaıııl. mıyacak~a. -nk. '-\ _ Ciy~k Raca. 4 _ ı;ıtt 
B . . .. •w. . toplanmasına yardım ettıgıni fnk:ıt ı . ızza r. e Çt z a ıç nı çe e bunları sokaga atml.atan.:ıa satmak ·· , I!". w ' ıı 

· Ruzveltın :apaya gonderdıgı sıya- dılşnıan avcı filolarının mukavemete çe}ce bunu itiraftan çekinmedi. Bir ~- ' her halde daha karlıdır. Üksford Un:vers ~es- nd 0 :ı:y > - DRg, Fa. 6 - ~u,de· ! 
8.1 milme sile.rafında uzun maka.leler knHoşmamalarınP1 müttefik kuman. rnlık yemeğe oturduk. Reis, servısı Alakadar makamın nazan dikka- b r sö,,1e v r · ~. - ~:·aka, ~a. S- ~la, 1~:tıZ· 
• azıy rlnr. . . _ •W• .. da he.)•etlerinde hnyr.et uyandırdığı- tdde !e tel"!k1t etti, yem"kler hep rast- tin· ~ekeriz. LoncJra, 28 (A.A.) _Ok for,t Cin!- .nr, •\ ma. 

1 
-:- Amıral, .. ~ 

P rıs mehafılınde soylendıgıne go- nı ilave e'-•lemektedirler. "'ele ... Fiyatlar ise pahalı .. Pe .. vnir arı-1 __ .... __ G } • de I Ul l k t l l ~ ~ Jll[ versitesi fahri re ktöril 0
1 an Lnrct Hn- ~ p C p ) ~ C::} 0 re er, A ma~yanın on ro U a - * yorsunuz, o bile yok.. Doktor Behçet B d d · ·- lifaks diln talebeye lrnd ettiğ" bir ' _ .. 

tında milstakil b,ır Polonyanın ihyası- p B . . Uz'un beledi.ve reisligwi tuttu. Garsrn- ayın ır a - i?r11darnfı 1 inci ıın1'Uedl / ara Orsasl v nutukta demiştir ki: " 
nı, Slovakyaya oıduğu gibi Çekyaya da !ara bir hayli sövlendi ve ~ikavet ku- - _. • Hnkıkatte bugünkü harpte rar- Paris. 28 {Radyo) - Diln "· 
muhtariyet ve~ilm:sini ~abul etmek - Cumhuriyet merkez ban- tusunn da bir k~rt salladı.~ AT'lnşılan Uladı köyü halkının pışa11ınr gençlerdir. J\fü lakbel mc- c.'"phes'ndc devriye ve lınva f~l\ı, 
te, Almanya)a aıt milsteml~keler!n k k f • k l loktor Behçet Uzda belediye reisliği, gardımı ,olo}erimizin ruhu buradadır. Sal m ~~ ntmrntı~. Alman tayyarcloı , 
i~de halinde pulha razı olacagını bıl- . . ası ırzng ur arı sabit bir huy, bir itiyat halini almış.. • h:r muhnktme edinmek imkilnlnrın- jm? ?,attı. ıle Fransanın ~ark e~1' 
dırmektedfr. Sterim 524 521 ş· d'f d · · b' · t d d Bayındır, (Hns1.Jsı) - Bayındırın 1 . d h lı k 1 ", 11.?rı ıızerınde uçuslar ,_·aprrı1şl. . . ırnen ı er en ınıp ır ı~ asyon a o- .. .. . can y,ıı.ı' en ma rıım ıra ı an r- •• ... ,, ı 

Fransız matbuatı, müttefıklerın Al- DQlar 76.81 77.26 1 a d d t b'hl 'ht 1 . Uladı koyu halkı. Erzmcnn fcltlkctzc..- 1.w. h k l' . 1 .)On 4? qant zarfında iki A.lllltı 11 

.. . . aşs , ora a a en ı ere, ı ar nra gı- . . . . mnn rrenç ıgı nazı ar" e ını avıı c- · 
tnan manevralarına duşmek nıyetın- Belga 4.544 4.572 . k t . 1 a· . d.f dclerı ıcın Kızıl~ya 193 lıra 45 kuruş 1 1 t , 1 b h k t· 'rl ·:nn"•i düı:lirülmiiştür f . rışece ... yı amma, ş m ı 3ımen ı er • t 

1 
d an< ırmşı ır. e u nrc> c ı ı ~1 me • .,.,. • . ziıt 

de olmadıklnnnı kaydetmektedır._ A F. B. lokantasının garson lan bile mırılda- ~ a ır:mış nr 1' . . • et:nektedir. Alman gençliğinin b 'z nı r "ll"IZ havo. ku\'Vetlcrı dP. 11ç 
Loııdra 28 (A.A.) - Alman sıyası F F 33.64 33.84 dl k" t' . 1 ~Iuhtar Ahmed Şışgının gayreti ve 1 t 1 ~, - . hn·tı i.ıze,.·,..de tJ<'mmı ve keşıf · · na mırı ana, onu çe ış ırıyor ar.. •w : van ı ı -

mehafili B. Velsin vazifesini muvaf- Pezotns 7.442 7.486 l J kl>y hnlkının ynrdımseverlıgi ile ye- .. 0 l' d F k t b ld w ı~rrı v"ntı"ı lnrthr _..,,. / t, 
fakıyetle ba aracağından pek eilpheli- Flo;in 1.4440 1.4526 Ç MD K niden 92 lira 65 kuruş toplanmış ve ~~~d=avıii;e~i~;~rc: 0

1m .,u l'J~<'· l~:~ . j;;bct 
dir. Nazi hilkümetinin B. Velse Alman- l"' S. 5.4244 3.4445 b 1 uretle köyiin teberruatı 286 llrn redrli.i•lsüz hayatlarını fedaya hazır- miı;f. ~ 
yanın harp noktai nazarları hakkında K. S. 5.2217 3.2467 Paketler halinde on ·uruş:ı çıkmıştır. ~ırlar. Onlarm muhııkeme i yanlış- Silah gürültüsü, gnrdlynnltır1" 
çok afaki beyanatta bulunaca81 ye K. N. 3.579 3.460 tır. Sizink' doğrudur. Sizi onlt\rdr..n 1·aoer .12ncl~nnalan da hareket 1 
Alman~ anın Buyük Britanyadan Av- K. D. f ayıran budur. Aşılmaz gibi göriineıı frdi. FakPt kcıi'Tusun kanı~ı ııc' 
ırupada nufuz icrasına ve Avrupa işle- K. \~. ~ .(il) 23.20 Almangaya erzak gön- ş .. m., Ii t bu nınninin her ne şekıide olurstt ol- zaman zabıta. müdhiş blr feC• 
rine mOdahaleye nihayet vermesini, Dinar 33 22 3::i.40 sun yıkılması Jazımdır. karşılaştı. r. 
Almanyenın orta 1·e şarki Avrupada Leva 64.44 G4.83 dermek _qasak Feci bir in/ilô.k oldu Lord Halifak-:, talebeyi me•ı<>up Korkunç hfidi e, hfrknç 

9~, 
~rbest kalmak hakkının tanınmasını Ley 92 n L~ndr~ •. 28 (Radyo) - Cumn g1'- Pa.ri , 28 (Radyo) _ Romadan ha- (ılduk!arı ırk ile iftihar -ctıneğe vr l ıı :cinclc> vukubulmuı:ıtu. Casusun 611 

ve eski mQstemlekelerinin kendisine i- A. Ş. r ünaen ıtıbaren isvlçre lıükQm i b .
11

.w. .. . ıc 't 1 d k' ırkın selflmetini ve şerefini kıskan o: ce cdi; boğulmuş bed . ht ]{il . .. er verı < gıne gore, şıma ı ı a ya a ı 
adesini istediğini ~öyliyeceği zannedil- R. Mark 1.97 1.~8 ekonomj ne:ı.nretınden musaade al. d k' d f . b' . f'lAk 1 bır ifna ile korumağa davet etmiştir. ıııc .. ine yıkılmıştı. 111J . . . ma en oca arın a ec ır ın ı a o - htıı 
me}ftedir. Liret 15.20 15.29 madaıı yıyecek ve ıçecek madclelerı- . . k' ... 1 ü .. k' . -=*-=-- Mnnzara çok feci ve oiP 

Telgraf gazetesinin Berlin muhabi- Drahmi 103.97 104,50 nit: paketler halinde İsviçreden nak- m~ş, yıı~ı ışı 0 m ş ve yuz ışı ya- Müddeiumumilik, hapi hane tfl 
ri B. Vels ile y pılacak müzgkcratı B. Zloti 4.215!! 4.2373 ı:ni meneyllyecektir. Birkaç gUn ev- ı·a anmış ır. Matbuat umum müdürü rünil fecaatin mesulü oJarıılc 4 
Ribbentorpun jdare edeceğ'İni, Velsin Pen('l'o 3.6807 3.6984 Vf!l Felemenk hükQmeti de böyle bir •• • ~aret altına aldı .. Başgardi''~11 11' < "' va ı o uyor ıtt 
bilahare Hitler tarafından kabul olu- FP. eerhest 34.fil t~dbir almıştı. Her iki mcmle1<ottf.l- cok yıyecek madde i gönderllmlştır l::ıdmı yalnız bırakıp çifte e ıt 
nacağını söylemektedir. Nevyork 3 95375 öl 2 ki !)Ostahancler vasıtasile son zaman ki, lıu nakliyat fazlalığı karş1. ·nrl<t İstanbul, 28 (Telefonla) - Matbu- sebebiyet vermek suçiylc tev1' 

Yeisin Almanycdakı ikameti üç ıün Muhteı:f kurlar !arda bu memleketlerde bulunan A!. lrn ınemleketlerde posta Ucretleri bı. t umum müdürü Salim, Tekirdağ va- 1i:'di. 
serecektir. F..egistermak 590 mnn ~kallfyetleri tarafından o kaciar le artırılmıştı. !iliğine tayin edilmiştir. .*... 1., 

c - s. ı m as fP441!!A m;m Erte~i gOn, meçhul ahıs: nı · ........... .-:.:.-. __ .:•'.*~·-~41[+ .• ~ ... , ... ~ - Casusu, Fransız zab1tasına tos- Diyerek özür diledi. Cnsııs iseı - Margarit; sen ha!. yot:yle Makedonyaya gitmek.·; 
~ 2 • • b y lim edı:ıcek misiniz? hiddetle: - Hain ı Ben: karşında göreceğJ. 1 

rcnevreden ayrılmı tı. evgıl 1

11 • 1nc1 u e• -Emr'n geldiği söyleniyor; fakat - Bu g"pi )~erlere müsaade talep ni tahmin etmiyordun değil mi? .. mektubunu almış, onun nrzusllfl 11 

~,) ~-)) ~~ ~ ~ bize henüz tebligat yapılmadı. cclilmez madam!.. Ziyaret sebebini 

1 

Vatnn haini; alçak... rine getirmek üzere TorJno~·ıı. i' 
f*, - Pek ali\; ancak qı;li dedii{iniz :ııılıynbilir miyim?.. Casusun çehresi korkunç bir hal yr,n ck~prese binm'şti. Se,gı,,, 
---~·:..-:.:.-. .... ., ~ • ..,.. "" ' " --~ bıı adamın fotografını, her ihtimale - Rica ederim, ben a~abınızı tah- alm1şb. Ne söyliyeceğini şasırrrııştı. hmrn evvel kavu ınak, birlcııÇ e{ 

kttrşı nldırın .. Tahsisatınız yoksa, rik etmek için gelmedim!. Gö?. l ~ri hadekalnnndan fırlıyacaJ::. 1 ai onun yanında mes'ud olnral< ı: 
_ 66 _ ICoğuş içinde dola~ıp duruyor.. paı-asını ben vereceğim. j (;a us, birdenbire tavnm deği~tir- mış kadar açılmıştı. Titriyor, dişleri- mck istiyordu. d' 

Margarit; esrarengiz casusun va- - Yıı .. Bizi pralarda bekleyiniz. Müdür. dill>er kildının nrzu"unu <li. Kadının sesi yabancısı df?ğildi. ni gıcırdatıyordu. 'l'orıno i~ta~yonundn Jce~ ' 
ziyetini, dolayısi~·le tespit etmek ve Margarjte dönerek: kırmadı .. Biraz sonra casusun fotoz- Knr~ısında nikahlı karısı duruyorrlu. O arada Margar:t, çantasının ke· l~arşılıtyan nrkada~hırı, ontı ~'fe ı 
onn göre hareketini tayin etmek is- - Buyurun madam!.. rafı alınmıştı. Fakat, niçin ziyaretine gelmi~ti? ıınr1 ndan mendilini aldı nemli gozl<>. e"velki faciayı bütün tafsilfıtı) 
tiyordu .. Fakat kara talihi, buna da I>edi. Margarit: 'J'orinoda ne arıyordu? Buraya gel - rini s·ldi. Fakat mendili çnntaya fotmışnrdı. ı' 
mnni oldu .. Feci mu}cadderat ıaval- Müdür ayağa kalkmıştı. Zavallı - Şimdi kendisini de görebilirim!. rnekteki maksadı ne id'? yerleşt~rirken tabancasını da çıkar- :d:eçhul şahıs, erte i günO ~r. 
lı kadının peşini bırakmıyordu. .Margarit onu takip ediyordu. Dedi ve ileriye atıldı.. Ne olursa olsun, kendisini bildir- dı ve birden casusun üz~rine ateş et- ge gitmek lizere tren binerJ<eflt 

Bir lahza, sevgilisi aklına geldi: Bedbaht :Margarit; o mephus ya- Kapıda bekliyen gardiyan ıtnah- memeğe karar verdi; işi kiburlığn ti.. },ıı.duşları, onu bir gece için el~., 
- Bu ı\da olsayqı; §Y sıkıntılı mn zıhaneden bir daha avdet etmemek tarı çeyirdi. M enh\lS kapı açıldı. l\lar- ı vurdu. Kurşun hedefine isabet etmemiş, n:ımıyacnk kadnr yıpranı:nıŞ " 

hit :ç;nde, her t alde P.e11i, yalnız bt- üzere çıktı. Henüz bjr kaç adım a~- gnrit, ağır açlımlnrla bir loş hilcreye I Koli.usta, tahtadan ynp~Imış bir hıı defa Mnrgnrlfl' hEn•atı tehlikeye ğişmie buldular. 
rakmazdı .. Tatlı bakışlariyle ben! te- mıştı ki. birdenb'.re durdu ve hapi::;- sırdi.. . tek oturak yeri vardı. Orasını, sabık dlişınUştü. Karyolnnın kenarına çe- /.., 11 
selli derdi ı. hane müdürüne: Casu~, koğuşa giren kadını goirUn- karısına gösterdi ve: kilmiş olnn casus, bir sıçrayı ta zn- Vazife i}p Fransaya gioen qJ 

Diye mırıldandı .. Derin bir nefes - :Su adamın fotoğrafını, tabii ce, birdenbire acaip b:r ~el oldu.. - Rica ederim, buyurun madam, vnlh kadını boğazından yaka!nd;. Kler, Fon Emlihin yakalnnırı ~{ 
nlaı. almışsınızdır!. 'Margaıitfn yüzilne hiddetle dolu sert Dedi. Fakat Margarit oturmadı. Var kuvvetiyie boğazını sık:uağa rine Ct.>neneye avdet ederelct 

Q nndn, müdürün çağırmış olduğı! Mildilr, garip bir nazarla ?ıfar~a- nnzarlarla baktı. 1 - ~fz oturun, ben rahatınızı boz- baş1 :ıdı. Bedbaht Margarit boğnzıııı rabal ile evlendiler. Reisin J<li t 
baş gardiyan yazıhaneye girdi. ritin yQzilp,e baktı: 7.avallı Margarit, metanetini mu- mağa gelmedim. Mösyö Friç .. Hain sıka ellerin altında can verirken, hudi E"t' -C' verdiği sözil tıı, 

- Casus, lcoğuşta mı?. Ne yapı- - Bu bizi al!kadar eden bir key- hnfnza etti ve nezaketle: nlçak !.. tatınncn mı iklıu• 1 f" t ctnwğ'e ı .. •·ilk harpten ı:1orıra onunlll e 
yor?. f iyet değildir .. O ciheti Fransızlaı- - .Affedersiniz, müsaade talep et- Casusun benzi, birdenbire sarardı, mu\·nt fak oldu T• l m şti .. 

- Bugün d.a.ha sakin ıörilnüyo\. düşünsün t., :neden girdim.. r.özleri döndO.. İ rnnmı olnr 
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Yaıan n· 77 

': ·nhaıı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 

~ Soka\ta, cümı (ULUS) tan 
lı\ ııı ılerj8ind " k~pısının bir kaç a-, hafif ne de ağır topçular arasında hjç 
~ <ıb,Jler1nd e, (~lüstakil bölUk) o:o- bir düello cereyan edemedi. ihtiyatla 
b ~ Şofor >~; ~ıri i bekliyordu. On- inkişaf eden Fransız mukabelesi ce -
~e 111 kaı>uıın z aşıyı görünce otomo- vapsız kaldı. 
llıa ~eçti. 'Yu:baçtı ve se!Um va ıiyet·- Ortalığı gene garip ve korkulu b~r 

;: Şofore e a. 1 nrabaya atlar öl la. sük(ınet kapladı. Öğle vaktine doğru, 
t;ı.b Qa.buk nıı~ verdi: tıbkı cN> münhanisi civarında oldu-
~ ~t! (Sft.' trnunıkün oldur_ıu kadar ğu gibi pırıl pırıl yanan sakin tabiat 
~ ıı o.;,n - D · · ~ ' • 
\, eıaretin omınıpue) sokugı- manzaralarından ba-wka hiç bir hare-
e k Yan kapı ı endi k . . sına· ket nazara çnrpmı~ordu. Uçan kuşlar • ...... r end·sıne dü Ü d .. 

:r:ı ~ Ş 1 ah b · ş n u: kımıldıyan bulutlar, sallanan ağaç-
llıe;: dar 'Pari en nezarete var.nen - Jar ... Görünilrde ııe bir rwfer, ne de 
~ 

1
· 'I'aŞıdı,; bombnrdıman edil - bir alet 

c.'lnı nıü h. .. 
t eııı.e 'a 1 olnınd ım haberler _ma- 26 haziran gunü böylece geçti cS" 

l·u~b an olmek ı.,te- müııhanis'ne ait üç gurubun kumand=ı-
tı kita aŞJ kucağın 1 k' . nı Albny Kabnrüs şöyle düşünüyor -
ht illa iki k' c a şıfre anahta- du: 
ı e kuc kl üçUk defteri ehemmi- .... 
e Par· a adı ve ,. ld G t' - Butun bu olanlar dn ne demek? 
tt ıs Sok k _. ı ırım s ra ıy- N' . Al 1 .. 
%ob·ı a lnrı iri d 1 ~ ıçın man ar :MaJıno hattının val-

d ı ine r n e Yuvar anan 'k' kt . . t d' ·b. " Yaslanıp g •1 . • 'UZ ı ı no ası uzerıne a eş e ıp ı r-'-' oz erını yum- . . 
~ .1 ~n~b denbıre sustular. Hem cN» milnhanı -
~ L~ııııı a1~1 Sallat on atı d sine hem de bizimkine, yeni obüsler-
. , •. e "'ad ncı asır an d b h 

t' .. ~ıl'esinı ar her devrı"n . , en eşer tane da a atıldı. Peşinden 
''a..... l'uh mızaç ~ e h' b" h ek . . 
c' 1ı. \r ~ . Unda yaşatan b ·r a- ıç ır ar etımıze mukabele edil -

llıOtbiıı hışte Yirminci asrın bu ikin- medi. Bu garip başlangıçtan maksad-
t ta " arbı • ı ? 
~ ıe\'kı . • ona emsalsiz bir ma- arı ne · 
~ta ınd ·nı nııılaınıya başlamşıb. cN> münhanisi kumandam albay 

d ~ Olara~ ateşten harflerle yazıl _ Tiyyo ile albay Knbarüs, hücuma uğ -
t -t. ~11 cUnıele rabed:yor _ rıyan yegfine münhanilerin şefleri sı-
d~ h ~l'efda. fatiyle birbirini telefonda aramışlar. 

e ~ ~l'l .. -. z. 3. Ve Z'gfrid hattınm birbiriyle temas etmişler ve araların-
Jf 'fk fiıbaşı d . da fikir teati etmişlerdi. ikisinin rle 
tJ t 11na ıa 1 e~ın bir zevk ve saadet yukarıdaki istihfamlı noktalar üzerin 
.'f te~d:sJrıe ~ erını dikmiş, bu harbin de fazla bir bilgisi yoktu. Başka bir 

., A NAJ)()LUr 

~=····· Bütün sinema dünyumda eşsiz bir ıöhret yaratan dilber ve sihirkar artist 
lRENE DUNXE ile C'HARLES BOYER'in 

ÇEV1RD1KLER1 

BA SIZ 
BiR AŞK GECESi filmini 

T ay}·are sineması 
Kıymetli müdavimlenne iftiharla takdim ecfor 

Programa ilavc·leıı KOMEDi VE EKLEI'. JURNAL 
Oyun saatlan: 2 - 4 - 6,30 ve 9 da başlar. 

istasyonu Kar,ıaında Yeni Açılan 

Hu~u"i ff,..,~tahanesi 
SAHİBi 

Dokt r Operatör 

ADİL BİR 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından bir'ne tekabül etmek üz~re 

hazırlanan ve her türlü fenni tekimülit, konförü ve kalorifer, 
rontken ve elekt:rik tedavileriy!e mücehhez olan E G E husu
ai hastanesi Al.SANCAK' iatasyor. karıısında açılmııtır. 

Her §Ubeye aid haslnlar kabuJ ve mütehaaaısları tarafından 
ted v; Pdilir. 

Mi: essesede her zaman Doktor bulunur. 

Fiatler iki liradan başlar 
FAI{/R HASTALAR IÇN HER GÜN SABAHLARI MUHTEI.,,/F 

ŞUBl!.'LEIUJ AID POL.IKL/N/K DB YAPILACAKTIR 
TELEFON: 29le. 

~" r er haıı ~ adanılarına bilvUk se _ istikamett€ıı de harbe dair yeni hiç 
ltdu. r adığını tahayyÖl edi _ bir haber gelmemişti. Fırka ve grup Akhisar icra memurluğundan: Özür dileriz 

p/ lrl\Iı'P, li kurmayından gelen talimat şu idi: Fatmaya borçlu Hafız Salih oğlu 1 Dünkü nüshamızın beşinci sahife-
l ER TARAFTA HARP! - Fransız hükumetiyle mutabık o- l\fehmedin Akhi--arrın Ayvalı Gul :5inıle izmir esnaf ve :ıhiıli hanka..:ı 

" fa"bln 'k· - 4 - laruk büyük erkanıharbiyeden gelen Btılcek az me\'kiinde kain hazbe~'e lıert"ti umumiye ilanının (Yekaıeten 
t:nrıesi s~~:ci gOnü, 2G haz'ran iş'arlardau başka tahminler, işaalar 1 ci de ipotek 6 dönüm tarla"ı açık i~til':,k edeceklere) aid olan kısm; 
·(t" \'aJnlZ J>:1•• Zigfrid hattına at ve haberler y~saktır. Dü~kü radyo. i~- artırma ~uretiyle satılacaktır... . 1 ayni gazetenin 6 ıncı ı:;:.ı hıfesinde in
ı .. ada ke d' :ı~te Ve yalnız bir arından harbıye nazırı ıle başvekılın İhale ı 4-·1-940 peı"embe gunu s:ı- t şar etmiştir. Bu .sc\'hden <lolayı ;1• 

~\ .. n ısını göstermiş değıl - beyanatmdan sonra alınan emirler at 11 de icra daire~inde yapılacaK- ziir dileriz! 
'°ııi ajlllo hatt malumunuzdur. Vaziyet hakkında tır. O gün bu gayri menkule konan l ---•• ---.---------
a~ başına ındaki (N) münhani - tenevvür etmek istiyen kıtalara, bu e- 'urnırtin !)OO liranın yiizde 7;:j şini Odemış kızı/ay ce-

t~e 1\lı lntın~elen akıbet. aynen (S) mirlerin icrasından başka terettüp e- bulduğu takdirde ihalesi yapılacak- m · i · d . 
tı ı\' r etrn· t' aniyi de şiddetle mil - decek hiç bir vazife yoktur. Hadisele- tır. Bulmadığı takdirde artırma on zye .z'! en.. . ~ 
~, asd ışır .. (S) mO h ... k . t b'' . 1; f bekf'. k - k - ">eş '"Ün uzatılarak ikinci artırmn 18- Şubemızın senelık kongresı :l marL 
t d' ı. a l!arı orrn n anısı Jbu n rın a ıı ın ··~ ını. . . IJ er~ sogu. 1 fl4Ô b :ı .. . t . lı!lZ:.!r günü saat 14 de halkevindc 
ı'a~ · •'lajj anının cenu un- kanlılıkla vazıfelerınızı yerme get. ı· ' - , perşem e gunu aynı gaa 'e _ .. . .. 

l!d no hatt . . . 1 • 1 k .. b b yapılacagından savın uvelerımızın 
~a · . an bi ; . ;ının en ılerı çıkm- niz ve hiç bir şeyi sorup soru turmak ) ere e l apı acn o gun gene u e- . . • . • . . 
o~ b ı k~ r.nı teşkil eden (S) miln- zahmetine girişmeyiniz ! del elde edilmediği takdirde 2280 kon~remızı şereflendırmelermı rica 

e~ .. ndaki Zigf 'd b ttı N'o. lu kanununa tnbi bulunan bu ederım. 
l'ıt: ~urrıa,ı- lı . rı a nın RUZ • A"ME. 

~u)}ı tuk,uuı a ıstihkam münhani- Alb K b - h h b 1 .. gavrimenkul tecile tabi tutuh~cak - .. ... · 
~a ı :l'aJı AI ediyordu. Gerek on be~ b' l~hay a arus,l akrtp lia erderını tn·~ Bu gavrimenkul üzerinde bir hak 1 - Bildce tanzimi 

• rr illan v 1" ır a za sonra a aca ı. em e en 'dd' d • 1 , • 'k' ,1 b' l"k 2 - İdare heyetine yeni aza seçil-
•ıı 1 an~ız 1 e gerek (S) mar- d·-· k" "k 1 d . t ır:kk' tt' ı ıa e en er.n -..;.esaı ı) e ır ı te l!Ja . stihk- . se\' ıgı v.e uçu ::ar u~ı e u • ı e ı- . . d . .. 1 nıesi 
ba • ı \'j am münhaniler1 a- •. b' k • . • d 1 akt B 20 gün ıç n e ıcraya muracaat arı l ~ıııd Çre F gı ır er ·egın agzın an a ac ı. u . . ~: - Tekliflerin müzakeresi 
~ dU~u~lti il\i;ak r:noll~ ~e Albn::ınya erkek, nibay Kubarüsün annesi genç akkl~ı ahkallad~dıprnylaşmadan harıç bıra- 4 - l\lurahhas intihabı 697 
l lblenı. · .-ıının ır ço- , .. ,· . ı .. r. ı . __ -~-------

tazı~~ saat 
1 

J Ordu. S n?ta ~~.1 ~a_Ian. madam do Kalıaı ilsüıı IInrci dellllliyesi alana ait satış 1 günde yüzde 7,50 pey akçesiyle fo-
d ın n flöb 1 de (S) mark lı ür.- evıendıgı ıkıncı kocasından olan ço- n~sindir. !steklilerin tavin olunan 1 raya müracaatları ilan olunur. 

ıcf \' ltol'(u et başında olm a mf • cuğuydu. Albay, kendisinden 15 yaş •
1 

- "---.. ------·------::::-------------
( :ı-nk nç b' ıynn e rn- . fk . 1 o·· 

il . hav ır tarrakaya kar şık 0 _ küçük olan ilYey kardeşıne. şe at, ı- • K }} 1 }} v t k 
t.t. dıısdnyı Yırtan ınUdh' b' lık tina terbiye ve alaka gibi babalık va- zmır lZI çu u 5re men o u-1 a1ı , Ular , ış ır ıs ' 

Uı itazerrı · ı.'Iilnhnninin 8 numa zifelerinin hepsini göstermiş ve onu } d 
~ ~: kaze~tı tanıanıiyle havaya uç: herkesten çok sevmişti. un an: 

} l'e atın ik' k ı · Cin 'i :Miktarı Beher takımı Tutarı İlk teminatı ait olduğu okul 
ı.. ~~ h. ~örnu1nıuş ı ~ esinden ik!si Alb K b .. ·..,:. h . l .. :s 
.. ,~ llYatt .. Ve ıçindekiler bir ay a arus .. ı azıran sa ı gu Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 
11>,11f:ınat111 ban olUıne geçmişlerdi. nü saat on biri kırk dakika geçe, ku- Golf elbise 230 12 50 3500 00 262 50 Kızılçullu öğ -

~ıı <lcıJu, el ~:unduğu yerde üstü du manda mevkiindeki portatif karyola - retmen okulu 
~atıdan baş~ak d~şik bir toprak k:ı- ~ında uyandı. ~k! gecedenberi bir ?ah - Yuka~:aa cinsi, miktarı, m~hamn:en b:de~i ve ilk teminatı. yaz~~ı 
~41 11 ls!ndek· Ahır şey yoktu. Kaze- za bile gözll"rını kırpmamış olan al - Kızılçullu ogretmeıı okulunun 19..,9 malı yılı ıhtıyacı olan Golf elbıse mu
ı~rd~llııyacak 1b~letı:r, çelik cihazlar bay, gece yarısındanberi fasılasız o - ııakasaya konmuştur. Açık eksiltmesi lzmir ticaret lisesinde satın alma 

lı' r Yıgın haline gelmi;; ıarak ıı saat uyumak imkanını bul- komisyonu üırafıııdan 12 3,'940 tarihinde salı gUnU saat on beşte yapıla-
iıı il ~l' .1'ransı _ muştu. Alba~' uykudan kalkar kalkmaz ::aktır. Şnrt•rnrnesi her giin Kiıltiir clirektör)üği.inde görülebilir. !steklile-
~ U!~'O.l Old~ z. nşugı yukarı biribiri- telefonla ŞU haberi nıdı: rin teminat makbuzları ile birlikte :-;atın alma komi~yonun:ı milracaatları 
'l'ııi arrıe1 ~ıçin (S) mUnhanisinde . ilan olunur. 20 25 29 4 564 

~h~~~· ::k:d.~~':':! :~~~:!~. - sosu VAR - lzmir inhisarlar başmüdürlü-
ş" fltuıı b· nıernıilerinden biri -
ıt ~ı.kabil u- kazenıatı berhava edişi- , Diş tabibi ğ'Ü n 1 ~ n: 

be tr.ler~~ndaht edilen diğer on Buca tiitlin ıslah istasyonumuz d~ııeme tarlalarında yaptınlacak 
.,.·fi t ~ etrn{!rn~n hiç biri hedefin;; Cevat Dağ !ı portatif kurutma ve malzeme hangarı inşaatı açık eksiltmeye konuı -
ti~ lıi% 1'lllılar1 ~ ve rnUnhnninin di- Haatalannı her gün aabahtan muştur. 

r~ıı· tSı nıu h ınnnıen masun kal- 1 ak§ama kadar lkincibeyler soka- Keiiif bedeli 1230.28 rnm•akkat teminatı 92.27 liradır. 
13 

;n,_ lturnand n nnisinin ı numaralı 1 1 teklilerin l ·1-3-!•40 ~ünü . aat lf. dP başmiidürlüğümilzdeki komi3-

' . 
SAHiFE: S 

İKİ. ~et ŞEREF IIAFTA.SI OLARAK. 
But"iln matinelerinden itibaren 

Türk sinemacıh~ının mt!darı iftiharı ve senenin en muazzam sanat 
ve deha abidesi buyük ıan'atkirımız 

ERTUGRUL MUHSIN'in 
Baş rolünü yarattığı 

ŞEHVET KURBANı 
Dl!iE.'R ROLLERDE 

CAHİDE - N Ef'LA - FERDİ TAYFUR - SA1T - NEViN , 
SUA Yl - GÜLSEREı. T 

DiKKAT: Eu filim bu hafta sı.>ııunda İstanbula iade edilecek ve bıı 
~ene şehrimizde bnşk:ı hiç bir sinemada gösterilmiyecektir 

EHEMMİYETLE DİKKAT: Cumartesi ve Pazar 10,15 de ve hafta 
ara!"ı her gün saat 1 de ucuz HALK seansları vardır 

SEANSLAR: 1 - 2,45 - 5 - 7,15 - 9,30 da başlar. 

~·~··•• .. ••••••••••••••••••.a. ...... •••ıınıa.ıı•••••nMııımııaınMıınaıa .. wıııw ı== wınıı w 

§lzmir Levazım Amirliti Satın Alma i 
~ Komisyon~ llanlCJl't i - . 

fzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Diyarıbakır kor birl.kleri için pazarlıkla (15000) kilo makar

na satın alınacaktır. 
2 - İhale,,,i 5-mart-940 salı günü ::.aat on beşte kışlada i.zmir le•a-

zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacakbr. 
3 - Tahmin edilen :ı:utarı (2850) liradır. 

4 - Teminatı katiye akçası (~27) lira elli kuruştur. 
fi - Şartnamesi her gün komi:-yonda görillebilir. 
6 - 1st~kliler belli gün ve sa~tte komisyona müracaatlan. 706 

lzuıır levazıuı amirliği satın alma komf$yommdan: 
1 -- Çanakkıııe müstahkem mevki birlikleri için aşağıda yazı!ı mat. 

2cmeler knpalİ zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Cem'an tutarları 35611 lira 50 kuruş olup teminatı muvakkata

sı 2670 lira 83 kuruştur. 
3 - !halesi ~ mart 940 tarih cumartesi gilnü saat 11,30 Çanakkale 

müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 2670 lira 

83 kuru~Ja birlikte ve ihale kanununun iki ve ilçilncU maddele
rindeki vesaik ile komisyonumuza müracaatları. 

Aded 

600 IS lik normal potrel kilosu 98002 (150 adedi 6. 1\1. 450 adedi 7,5 
boyunda olac:ıktır) 
14 santim boyunda civata 
22 santim boyunda civata 
Pirinç köprü 

1500 
780 
900 
200 Paratöncr çubuğu (67.5 santim boyunda) bu altı malzeme 

evsaflarında olacaktır. 

15000 ~ santim boyunda ci\'ata 16 21 25 29 

lzmir levazım amirliği 8atm alma komis11onundan: 
1 - Çanakkale :\Iüstahkem mevki birlikleri için aşağıda yazılı mal

zeme açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - Muhammen tutarı 3590 lira 40 kuruş olup teminat muvakkata 

sı 279 lira 25 kuruştur. 
3 - İhalesi 2 mart 940 cumartesi günü saat 10,30 da Çanakkale 

müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler teminat akçaları olan 279 lira yirmi beş kuruşla ve 

ihale kanununun ikinci ve üçüncü maddelerindeki vesaik ile 
komisyonumuza müracaatları. 

Cinsi AdP.rl Eb'ad 
Dupla cam 80 S7X39 

« c 200 43X39 
c c 40 43XS1 
c c 1230 56X38 
c c 410 62X37 
c c 100 
c c 160 
c c 40 

2260 
Çift taraflı bUtiln teferrüatı ile 
gömme kilit ~umunesine göre 
olacaktır) 

14 No. Cerman kapı menteşesi 
20 Sm. boyunda kısa gömme sürgit. 
50 Sm. boyunda uzun gömme sürgü 
German pençere ment€şe~i 
Teferrüatiyle gömme ispanyolet 
Vazistaslar için yaylı cerman 
mandalı 

Vazistaslar için kızak cerman 
Cam çivisi 
Cam macunu 
12 Numaralı Çinko 
Lehim 

16 21 25 29 

46X26 
55XS2 
62XS5 

250 
680 

90 
90 

1450 
225 

225 
450 

10 
320 

2930 
10 

l\letre M. Mikip 
15,44 
22,38 

5,32 
261,74 

94,05 
11,96 
28,16 
8,68 

458,11 

(Numunesine glke) 
(Numunesine göre) 
(Numunesine göre) 
(Numunesine göre) 

(Numunesine gött) 
(Numunesine gart) 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 

,ı. f ~ ,"ldığ-ı • nn nıevki' . . ğında 65 numaralı muayenehane-
29 4 683 ıJ ~r ~ itlbi diğ ıne hıç bır şey sinde kabul eder. Telefon: 3055 .-ona gelmeleri ilan olunur. ----------------- - - ---------- -

J1 ~ ~ b' ~ kıs~~rı~da - =--~ -ı~-------1-,--------!~z-n~ıi~r~l~n-a_z_ı_m_a_n~ri~rl~~
7Jı~.-m-t~ı,-ı-a~l-m-akom~~nun~n: 

ı, ~ 15 ııu ır isabet vaki 1 t İzmir aaliye ikini chukuk hakim- zmir S~Ci tİ tİCa• Tahmin edilenTeminatı muvakkata 
•'' ~a.~j ..... llıarr.lı .Alınan isot'hmk~mış ı. liğinden: 
e' ~r ·•ıınd{: h ı amı u- t • d D'b kb d .. v Cinsi l\Iiktarı Tutarı akça~ı 

Milnakasnın 

şekli 
"• &.tı tz ı t' ataya düı:ıınüş belk'ı ızmır e ı e aşın n oturan Yt> ret meffiUl ... UgUn• L K "~ k ıhk· '.I • A d 1 tb d h y Kilo Lr. Iü. r. r. 
ı-ııı 01lıurı· · an:ı kıtalarımn fe\·kn n:ı 0 u ma ansın n mu arrer u • Kuru fnsulya 10000 2000 00 150 00 Açık eksiltme 

flllıiııt·ı aJl gözlere hr.d f t .· - suf yanmda Naim oğlu Ahmed Niya- d 
tto " ... e alın et an• Bulgur 10000 1250 00 93 75 < < . ~, ını: · - ?İ Tnnker tarafın:fan Mer~inde " • 

· 1 ~nha · · 1 Pirinç 10000 2900 Ol) 217 50 c c 
er~o. . nı i üzerinde d . . l1ahmudiye mahallesi 193 iincii so- (Hilmi Selvili) ticaret um•amy e 

() Sa.b lalnız 15 . e )Cnı 0 - knk 87 hanede hasarı kızı Hatice a- 1zmirde Limoncularch ö numaralı Nohut 5000 625 OO 46 88 < < 
"a ah h tanesı atıldı Mercimek 2000 300 00 22 50 c c ~ıı z' Ududu.n b · c:vhine açılan tnshihi kayıd dava~ı- mağazadn ithaliit, ihracat ve her 
~. ı ı- ,. ırhtı setir k ~ ~evkiinde de ı;:n icra kılınan muhakenıe!:i sırasın- türlü emtiayı tüccariy.?, :ı-:ercste ve Toz şeker 5000 1875 OO 103 l3 < < 
~Ye ~ F ansız n _ı a nrı harekete da davacının ş'mdiye kadar evlen - nıalzemei inşaiye tican~ti nı kutu Sadeyağı 4000 4200 00 310 00 « < 
t)}ıa}t nt"şi altınd ıs:r topçusunun mediği ve bekar bulunduğu dinleni- fa lırikacılığı ile iştigal eden Hilmi Zeytinyağı 2000 8'ıl0 00 G3 OO c < 

t~ it 11;:~ Alman k1tat ıleri mevzileri ll'n ~abitlerin şahadetiylı? tahakkuk ~eh·ili'nin işbu ticaret unvanı ticaret 1 - İzmir tayyare birliklerinin yukarıda cin~ ve miktarları yazılı 

İhale tarihi a-iln ve .aatı 

4 Mart 940 pazartesi a'ilnü saat 10. 
4 Mart 940 pazartesi günü saat 10.SO 
4 Mart 940 pazart€si günQ saat 11. 
4 Mart 940 pazartesi günü 11aat 11.80 
4 Mart 940 pazarte i i'Ünü saat 14. 
4 Mart 940 pazartesi günü saat 14.SO 
4 Mart pazartesi &"Ünü saat 16. 
4 Mart 940 pazartesi günü saat 15.SO 
sekiz kalem erzak ayrı ayn şartname-

it haıte ?nanevra .anbııe temas a~a- eyleıniş olmakla Niyazinin nüfıı-ı kı.1- kanırnu h!lkümlerine göı·o sic lin lerle ve açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
~ ~a1181z 1tıın lTıa.hud) a nşlad.ılar. Zıg- tilğOnde kendisiyle evli olarnk gö'i- 2G"i0 numarasına kayıd ve tescil edil- 2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih ve gün saatlarda kışlada 17.mir levazım amirliii satın alına komiayo. 

ııu Illyncle kıt lesrarengız t-Opları, terilen Hat1cenin evl ilk kr.Ydının rlıği !lan olunur. nunda yapılacaktır. 
ll ~ a arının v ğ t · ı 3 T · tl hi 1 d ld •tıs~ ~aauYete b e a ır op- nLlfus kütüğilnden kaldırılmak sure- .:zmir sicili ticaret menıurluğu - emına arı za arın a yazı ır. 

~~ 1 Uştu. aşlamasından ev- tıy:e tashihine 1-2-940 tarihinde ka. mührü resmisi ve F. '!'enik 4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
\t:lt ece Alrnnn1 rur \'erildiği ve usulen tanzim kılınan !ııu:nsı 5 - lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ~·östermek mecburiyetindedirler. 
"-\~~1tet~nde·~ın esrarengiz b:r lııiktim gıyap ihbarıunıeshıiıı mUrl- 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve Ilçilncü maddelerinde ve şartnamesinde ya -

~cltıa ate 
1 

nlnn toplarla yap- deialeyh Haticen'n ikametgfihının doruna talik kılındığı tebliğ mnka - zılı vesikaları ve teminat muvakkatale.rı ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaatlan. 
1 erinden tonııa, ne :ı:neçhul:yetine mebni mahkeme korl- mına kaim olmak üzere ilan olunur. 16 21 25 29 
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ACENTASI 
---- ,.01' 

.DRIA TIKA SOVYET A A t: 

udemiş otonıobilciler cemiyeti ' fırıdan t~sdıkJ ~hl!yt:tlcrirıi mtltt16kıp Şol'Oduk Sllı:Mllıl ilctJAp 
ec.i~rek evv~kt: ve:-Utın ılcemilik hüviyet vı:rakasinı etımiyı:t ida· 
re merkeziı.e iade H! esnafa mahsus bir hUviyet vartLkası ahze
deceklerdir. 

• • ana nızamnam sı 
ı - 3512 sayılı cemiyetler kanununun verdiği haklar dahilinde şah

si hiç bir kazanç maksadı ~ütmernek üzere aşağıdaki şekilde bir 
cemiyet kurulmuştur 

2 - l~bu cemiyetin adı otomobilciler esnafı cemiyetidir. Merkezi Ö
demişte Cumhuriyet mahallesinin Hagıp Bey caddesinde 78 nu
maralı yazıh:ınedir. Şubesi yoktur. Toplantı mahalli Halkevidir. 

• .:.evzuu ve gayesı 
S - Umum otomobilciler Fı-ınafının san'atlarını umumun menfaatı 

namına hali hazır terekk·yatı ve tam bir intizam dairesinde em
niyet ve sel&metle icra etmelerine ehlil'.et ve liyakata mazhar ol
malarına ara:nrında kardeşlik bağlariyle ve tesanüt hususuna 
maddi ve manevi yardımlarına haklarını müdafaa ve temine 
sarfı nıe.:;ai etmekten ibarettir. 

.. ' - Müessis azalar Türkiye cumhuriyeti tebaasından Akıncılar ma
hallesinin hastahmw cı,dde~inde mukim şoför Mustafa oğlu Sil· 
leyman Güder, Akıncılar mahallesinin hastahane caddesinde 
nıukirr. şofor .Mustafa oğlu İbrahim Fırat, devrim mahallesinin 
mektep sokağında mukim tamirci Süleyman oğlu Hasan Örs, 
dev.dm mahallesinin eski karakol sokağında mukim şoför Ali 
uilu Numan Küçükert:rn, Tekke mahallesinin içelli sokağında 
mukim şoför Mustafa oğlu Mehmed Kaptandır. 

1 - Cemiyetin mak~ad ve gayelerini kabul eden medeni haklara sa· 
hip ve on sekiz yaşım bitirmiş olan her vatandaş aza olabilir. 
Aidatını ifa etmiyenler cemiyetin maksad ve gayeleri hilafına 
hareket edenler idare heyeti karariyle çıkarılır. Bir hak talep 
etmemek şartiyle istiyen aza cemiyetten çıkabilir. 

6 - Umumi heyet idare heyetinin daveti üzerine her yıl ikinci ka
nun ayının iptidasında mutnd içtimaını yapar. idare heyeti lü
zum gördUğil takdirde umumi heyeti fevka1ade içtimaa davet 
edebilir. Cemiyet azasının en az beşte b!rinin talebiyle idare 
heyeti umumi heyeti içtiman davet eder. 

Umumi hey' etin vazifesi . . . 
'l - İdare ve mürakabe heyetlerinin raporlarını ve teklıflerını tet

kik n intaç eder. Cemiyetin bildcesinf tetkik ve kabul eder. 
lcabında cemiyetin feehine karar verir. İdare ve milrakabe he· 
yetlerini ~~er. Umumi heyetin en az üç gün önce iki gazete ile 
toplantıya davet edildiği ruznnmesiyle birlikte ilan edil.ir. Bu 
ıuretle yapılan toplantıda mukayyed azanın nısfından hır faz
lasiyle ek~eriyet hasıl olmazsa toplantı bir hafta veya on beş 
gün sonraya talik olunur. Ve bu toplantı ayni suretle i!an olu
nur. ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz. :\Ievcud aza ile karar 
verilir. Umumi heyetçe alınnn kararlar cemiyette ve Halke
vinde asılmtık . uretiyle azalara duyurulur. 

8 _ İdare heye~i umumi heyetin aralarından seçeceği beş kişiden. 
· ibarettir. Bu suretle seçilen idare heyeti kendi aralarında bır 

reis, bir ikinci reis, bir muhasip ve bir katip seçer. 
İdare hevcti cemiyetin varidatını tanzim ve idare eder. Maksad 
ve gave~i dahilinde her turlü faaliyetlerde bulunur. Cemiyetin 
aarf!;atını karar altını. alır. Umumi heyetçe verilen kararları 
takip Vfl' intnc Pder. , 

9 _ Tay!P ohmııcnk katip ve muhasibin maaşı idare heyetince ka
rarlnştırıh,.. Ve kı:ymukurnlığm tasdikine nrz olunur. 

10 _ Mııhasip mUkeffel olacaktır. Kefalet miktarı heyeti idarece tak
dır olunur. l'luhasip nezdinde ancak on lira tutabilir. mütebaki 
parayı kaymakamın göstereceği bir bankaya yatırır. Ba~k;ı
dan para istirdad edileceği zaman reisin imzası ve kaymakamın 
tasdiki bulunması şarttır. 

11 - Cemiyet iclar.? h~yetini reis temsil eder. 
12 - Cemiyet a1.alım11dan otomobilci ve şoför işçileri otomobil sa

hipJ~ri duhuliye ücreti namiyle iki lira şoförler bir lira verir
le". Cemiyet~ kayıtlı n-•&larclan mal sahipleri ayda (70) şoförler 
(50) muavinler (25) kuruş aidat Yerirler. 

13 - CCemiyetin varidatı hesaplnrı umumi neyetçe seçilecek iki kişi
ı:k bir h\?yet tarafından teftiş ve mürakabe edilir. :\Iürakab~ 
heveti en az yılda bir defa mürakabe:ıini yapar. Her yılın he
M~larını ayrı ayrı mutad içtimalarda umumi heyete arz eder. 

1' - CeCmiyetin ana nizamnameili idare heyetinin teklifi ve umumi 
heyetin kararı ile deği<>tirilebilir. 

15 - Cemivetin feshi hal"nde vc.ridatı fesih tarihine kadar bir mak
sa:in. veya bir yere sarfı knrar altına alınmamış i:ıe umumi he· 
yetin kararı ile bir hnyır mil"ssesesine devri caizdir. 

16 - ··Cemivetin varidntı nza ı datı, müsamere, her t'"rlü güreş \·e 
!!lenf.aata ter1' edilen hasılatla hariçten yapılacak olan teberru
attan ibarettlr. 

17 - Cemiyetin var'rfatı idarC' heyetince zaruri görülecek masraflnı·
<lnn başka ve gene mevzu ve gayelerinin tahakkuku için sarfe
dilir. 

18 - Cemiyet azasından muhtaç olanlara \'aziyetlerine göre idare 
heyetince kararlaştırılac&k nisbet derer.ede ~·ardımda bulunm·. 

19 - Cemiyete mensup esnaf beyninde doğacak ihtilaflar csn~flar 
cemiyeti talimatnnmcsinin 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci maddeleri 
daire:ıinde hallolunur. 

20 - işbu talimatname hükümlerine menefi belediye nizamlarma 
mııh!llif ve ~oforlUğe yakışmıyacak harekette bulunanlar yolsuz 
edilir. Üç ıriluden fazla yolsuz edilmek için kaymakamlığın mu
vafakatı alınmak lazımdır. 

!1 - Cemiyetin kefaieti tahtmda esnafa tedarik V" temin edilmiş o
lan malz~r.1e ve~aire bedcliitıııııı tahtı temine alınm::ı:-;ı zım -
nrnda cemiyPtin mütnlt"ası alınmaksızın otomohillerill de\·ir ve 
fcı:uğının belediye tarafından :cm eclilmeme:;ini t..:min etmek. 

22 - Tah!<>il<ların üçüncü mürr.cnntrnda işbu nizamname ile muayyen 
taabhüdatım ifa etmiyen cemiyette mukayyet her h~ngi bir es
nafın heyeti icinrt kararı ile kaydı terkin olunur. 

Esnafa aı·t husuı;at 
23 - Şoförlük ~ap'fltına sülf.ık eden muavinler bidayeti duhullerinde 

mektepte ııazari veya bir ustanın yanında çıraklık ederek sa
ıiah ameli 0larak tahsil~ mecbur bulunduklarından hini duhulle
,.indı:a cemi.re!. tan..fından ellerine acemilere mahsus hüviyet va
t•aknsı verilerek tegcil oluııacaktıı·. Sinleri on sekiz yaşını bi-

24 -

'?5 -

··-....... 

tirmiş olma31 şarttır. 
Eliiıde cemiyet~ kayıtlı olduğuna cfa!r hüviyet varakası ve mes
leklerini mıfus dı.i:·es iııe tes~il ettirmiş olmıyan hiç bir ml!avin 
şoför ve garajdaki iş~ıter Ödemiş mülhakatında icrayı sanat 
edemez. 
AcP.milik ve çıraklık devresini ikmal edip müstakbelen icrayı 

eanat edebilmelc li.rakatnı ikti. ap edenler belediye hey.eti fenni
;t•~ı \'-O ,,~yt Ü<;.'.'fer m i h z memurluğu ve esnafın ileri gelenlerin-

26 - Çırakların mii~takılen otomobil idare etmeleri memnudur. Es .. 
naftan hiç biri kendi otomobillerini acemilere tevdi ve teslim 
ecleıniyeceklerdir. Aykırı hareket edenler hakkında berayı teczi
~·e devairi bilktimet nezdinde teşebbüsatta bulunulacaktır. 

27 - Cıraklık devresini ikme.l edenler ispatı ehliyet eyledikleri tak
dil'cle e!'lnafl!ğ:ı kabul edilebilmek için aşağıda.ki şeraiti· haiz 
olacaklardır: 

A - 18 ya!-'ını bitirmiş olmak, 
B - Roförlüğe mani emrazdan salim olmak, 
C - Ağır ceza hnp~iyle mahkum olmamak, 
D - Sarh• ş'uğu itiyad edinmemiq bulunmak. 
E - Esnaf beyninde hüsnü haliyle şöhret bulmuş olmak la

zmıdır. 

28 - Ş~förlerin mahalle muhtar ve heyeti ihtiyariyesinden daha zi
ynde ahvali rııhiye ve derecei ahlakiyelerine vakıf her hangi 
bir devairi resmiyede sepkedecek iş'ar üzerl,ıe muhtacı tahkik 
0!anları daha sarih ve daha esaslı bir surette tetkike vukufu o
hn cemiyetin hüsnühal mazbatası olmaksızın imtihana tabi tu
tulmamalannın usul ittihazı. 

Müteferrik mevat 
29 - Bir knza neticesinde muhtacı muavenet olan otomobil sahiple

riyle şoförlere ve ailelerine imkan nisbetinde yardım edilecektir. 
80 - İşbu nizamname otPz maddeden ibaret olup tebdil veya tadili 

heyeti umumiyenin ekseriyeti arası ile mümkündür. 12/1/940 
Ödemiş Akıncılar mahallesinin Ödemiş Akıncılar mahallesinin 
Hastahane caddesinde mukim Hastahane caddesinde mukim 

şoför ~!ustafa oğlu şoför Mustafa oflu 
Süleyman Güder İbrahim Fırat 

Ödemiş Devrim mahallesinin Ödemiş Devrim mahallesinin 
Mektep sokağında mukim ta - eski karakol sokağında mukim 

mirci Süleyman oğlu şoför Ali oğlu 
Hasan Or~ Numan KUçilkertan 

Ödemiş Tekke mahallesinin 
İçelli sokaiında mukim şoför 

Mustafa oğlu Mehrned Kaptan 
Adı Merkezi tkametgihı !\lesleii Sanatı 

Otomobilciler 
Cemiyeti 

Ödemiş Cumhuriyet ma-
hailesi Ragıp bey 
caddesi N o. 78 

İbrahim Fırat 
Süleyman Güder 
Hasan Ör;ı. 

Ödemiş 
Ödemiş 
Ödemiş 

Reis Şoför 

Veznedar Şoför 

Aza Tamirci 
ve şoför 

Refik Gürer 
Süleyman Sanlı 
Şilkrü Şakrak 

Ödemiş 
c 
« 

Aza Şoför 

Aza Şoför 

KAtip 
~Iürakabe 

Salih Küçi.iker c heyeti Şoför 

~fürakabe 

Hayri Hasırcı c heyeti Şoför 
,, 

Odemis be 'e 1iy ~s -'nden: 
-

İtfaiye için 7~> m;Jirnetre kutnrndn 24 telli ket.enden mamul asgari 
15 atrno.sfer tazyıka mütehammil 200 metre hortum satın alınmak itze. 
re 23 12 1940 tarih nden itibaren 20 giin müddetle açık ek~iltmeğc ç1 -
karılmıştıı·. ihale 13/ 3 f\40 c;arşıımba glinü 'mat 15 de yapılacaktır. 

Talipıeriıı ,eraiti ü~rr:ımek üzere bel~di) eye · müracaatları ilin 
olunur. 28 29 672 

lz :nir mektep er n:uhasebecili
ğ :n len: 
İzmir mektepler m11h:ı:;Pbtıdl:ğ- ·nde münhal 10 lira maaşla kalipli· 

ğf! 4 ı :; ; 9.ıo tarihinde saat 1 i te deft<'rdarlıkta lise mezunları arasın -
da yapılacak müsabaka ımtihanıııd& :nu\'affak olmak ve diğer ev~P.f 
ve şeraiti kanuniyeyı h~iz buluıımuk .,.ortiy·le namzet olarak bir memur c -

alınacağından taliplerin · 
1 - Mektep ~uhadttnaıne:"\i 
2 - Hü:mülıal ma/.bata ;, ı 

:~ - dhhat kafüdı 
4 - Hüv·yet \' arnka,;ı 

5 - 'Ecnebi kız ve kadınlarla t•\·ii olmadığına dair vesikayı ha milen 
Lir ı!:ltid::. ile viluyel mnkamı vasıta~iyle müracaatları ilin olu -
nur. 23 2~ı 1 671 

Jzmir defterd~r
1

1~1ndan : 
1 - hmir }ıükiımet konağı kalörifer motör ve te~i~atında yapıla

cak tamirat 24!)0 numaralı kununun 41 inci maddc-ıi mucibin
ı~e açık ek..;iltmcye koııulmu~tur. 

2 - :'ıluhammen ke~!f lıeclPli ıiç bin dört yüz yetmi~ beş liradır. 
3 - Teminat ~kçası 2CO lira ıi3 kuruştur. 
4 - İhaJe..;i l l ~mart-fl40 prıarlesi s·Unü saat 15 de milli emliik mil 

dürlüğiinde icra ı•dill'ccktir. 
;j Talipler ke~ifname \"C t artn:ın: eleri milli emlak ~ervisinde ~ö

ı ebilirler. 
6 ?IIünakasaya i~tir::ık etltl' t:- k ulanlar kalörifer tesisatında ihti-

sa:ıları otdıığıına Ye bu ~J,.rclı> muvaffak olduğuna ve devlr.te 
ait ı•n cız l>!ıı ıirıılık iıış:ı:ıtı hDsnüsuretle ve hiçbir ihtilaf çı
knrmaksızın ifa t ttiklt.•riııe \ ' t• bıı i~i vaktinde ve dürü!-4t bir 3U

rettP yapalıilec(•lde1·iııc duir n:ıfia miidürlüğünden alacakları 

vesaiki komısyona ılıraz cfn,P.,·e mecburdurlar. 29 9 629 

lstanbul .P. T. T. .. .. .. 
mU(.ı UT 1. U• 

aünden 
:'t 
İdaremiz rnü!'tnhdimini ir n J "ifW adet pelerinin alımı kapalı zarf 

usulü ile ek:-:iltmeğ'e kL•nulmu;tur. 
Ek~iltmc 1-3- J4ll ı::ızart.c,i aat l G te R. po tahane binı131 birinci kat 

ta P . T. 'I'. nıüdi.irlüğü oıla,mda 1npl~nucak müdürlük alım ~atım komis . 
yonuııda yapılacaktır. 'llıharrımcn Ledel 22000 lira muvakkat temirwı· 

1650 liradır. Taliplerin olb:ıptaki fenni \·e eksiltme şartnamelerini gör
mek ve muvakkat teın:nutlaı·ı:ıı ya~ırnuık i.izere çalışma giinlt.!rinde 
mezkiır mi.idlirlük idari kaienı "t•\ ıizını kı:mıııa ek~iltme ~aatından bir 
saat c\·veline kadar li:anunuı ! 'l'rif n egöre hazırlıyacakları mektupları. 
nı teklif mektubu muvakkat ıenıinat makbuzu veya banka temiput mek·. 
tuhu ve ~'40 senesi !<'in muteber ti<'uret od~sı v~~ikasını havi olarak yu- . 
rnrıda ismi geçen }<ofui~yofı li:l~ıc.ı."ıı! ~ıı}a ~!.!maralı İ'rH!.kbu;.:m\tkf!b "}in:.~ 

l ·tenli cylC~neteri. · · ·· 1'ifl6-oJ ~f · i7 ' 21 ~· 25 2!.> ' 1 
•• 

,....._ . ---- -
: .. .,, . 

American Ekaport Linea ine. • Ne•· 
york : 

Eksche:ıter vapuru 27 
Lekleniyor. Nevyork için. 

şubntth Dl NAVICAZYON 

J.~ksford vapuru 29 şubatta bekle
niyor. Nevyork için. 

Ekı:ıermont vapuru Mart iptida : 
sında bekleniyor. Nevyork için. 

Ek!!moor vapuru i\ılnrt iptidasınd~ 

bekkniyor. Nevyvrk için. 
Eksplorer vapuru 20 Marta doğru 

bekieniyor. Nevyork için. 

ADRIATIC~. "7~ 
Citta di Bari motoril .r. ı,p 

tarihinde limanımıza gelert~ 
bul P ire Napoli ve CenoYaY• 
edecektir. ıl 

Brindisi motör ü 28/2/40~ / 
hinde limanımıza gelere~ eitl 11, 
nil saat 17- de P ir e Brınd 
Fiume Triest e ve Venedii• 

Ste Roya le Hongroiae de 
ton A vapeur - Budapeat: 

edecektir. , 4o " 
Navi;ıa- :C. Morandi motörü 28/2/C_,,; 

rihinde beklenmekte oluP ~ 
Riviera limanlarına hareket Szeged motörü Mart iptidasında 

bekleniyor. Budapeşte için. 
Budapest motörü Mart ortaların

da bekleniyor . Budapeşte için. 

tir. ~ 
/ Langano vapuru 2/ S/ 40 ~(! 
de beklenmekte olup Ceno'l• il 
!imaıılarına hareket edece~t ı~d' ~ 

Service Maritime Roumain • Zara motörü 6/3/40 tarıb ~ı. 
careıt: 

Bu- manımıza geler ek ertesi i~11 ., ,. 

de P ire, Brindizi, Zara, Fıulll ,4,1 
yeste ve Venediğe hareket 

· Peleş vapuru 6 Martta bekleniyor. 
Köstence için. 

Atid Naviaation Co •• Haifa: 
Beyrut. T el Aviv, H ayfa, jafa, P ort 

Sait ve İskenderiye için. 
cAtid> motörU 4. Martta bekleni-

yor. 

tir. 

Not - Bütan bu vapurlar ' 
te veya Cenovada şimal! ~et ~ 
Amerika limanlanna hareke 'Jf~ 
lta lia anonim seyriı:ef ain şi~ 

-=*=- v~ Amerika ve Hindistan• ~ 
Vapurlann fı:im • e tarihleri iıak· eden LLOYD TR!YESTfNO 

1 
ı/ 

kında hiç bir taahhtıd alınm&1. ~yrisef ain şirketi vapurlarıll 
TELEFON ı 200? - 200I düf ederler. ~ 

Olıvier ,r;;,ı!ürek.d& ! NEERLANDA lsE aov ~ti' 
, . VAPUR ACENTASI Rhea vaDuru 4/S/.40 rf J 
Atattırk caddeai Reu bina.a hinde beklenmekte olup .t\n"'ııt )I 
Tel. 24·'8 terdam Amseterdam Hmıntatl 

L<>ndn n Linrpol hatlan l~Jn reket edecektir. . " 
piyasanın ihtiyacına r~re •apurlars. - ·- - --- ,_,. 
&ıs Mtfer yapacaklardır. SERViCE MARtTIME R01)tet ti(. 

Ardeal motörü 26/ 2 / 40 ııt' t 
--------------. h~nde gelerek Malb.ı .;e M•" 

Doktor manlanna hareket edecektfr. J 
Salahettin Tekant ~h~a~ : hazıra dolayı!iyl• ~~ 

Çocuk haat. mütehaaaw sabık 
Berlin ve Kölu Univf'rıiteleri aaia
tan 

H&1talannı ikinci Beyler Nu
manzade aokatı 6 No. da ıaat bir· 
den ıonra kabul eder. 

ve hareket tar ihlerinin kat't 010~ 
ğını ve bunlann hiç bir ihbar• ' 
olmaksızın değişebilir oldUt;:1~~ mesuliyet terettüp etmiyeeel r 
terem yükleyicilerin kayıd 11 

etmeleri rica olunur. ~j 
Daha f azla tafsilat için itP~ 

3453 yet ca ddesinde FRA TEÜJ dil,I 
Evi 3459 vapur acentesine ır.Uracaat •ol 
Telefon 

·------------- • TELEFON : 2004 -~ 

lzmir defterdarlığından: 
Satış 

No. 
• M uhanırntıt _,. 

~ 
438 Birinci 'I'epecik M. 1202 Develi So. 68,88 metre M. 12 , 

tai Ko. ı r;--a 39 
439 Birinci Tepecik M. 1230 No. Çoban so. 134,64 metre 

M. 17 taj No. arsa 67 
440 

1 
441 

Birinci Tepecik M. 1218 Meydıın so. 50,21 metre 4\-1. 
94 taj No. arsa 
Oğuzlar mahallesi 1245 No. Elvan so. 25 metre M. 
18 taj No. arsn 

30 
• 

442 2 inci Tepecik mahallesi 1142 No. Kocatep~ so. 55,89 
metre :\1. 47 taj No. arsa · 

443 2 inci Tepec:k mahallesi 1160 no. Beşaret so. 34,63 
~Ietre M. 48 taj. No. arsa 

4.t4 2 inci Tepecik mahallesi 1147 No. Celadet so. 106,72 

1445 
Metre M. 23/ l taj N o. arsa 
2 inci Tepecik mahalle~i 1160 No. Beşaret so. 31,32 
Metre :L\I. 56 taj No. arsa 

j 

446 2 inci Tepecik mahallesi 1160 No. Beşaret so. 39,60 
Metre .M. 63 taj No. arsa 

75 

ss 

ıo 

.53 

9 

11 ,. 

, 447 2 inci Tepecik mahallesi 1165 No. Zeytinlik 106 metre 
l\I. 33 taj No. arsa 5 inci 

448 2 inci Tepecik mahallesi 1146 No. Ara:s çıkmazı 67,40 
Metre M. 16/1 taj No. lu arsa 

449 2i nci Tepecik mahallesi 1151 No. Akşam so. 48,55 
Metre M. 59 taj No. lu arsa 

450 Birinci Tepecik mnhallc:ıi 1223 No. Hilal so. 175,45 

451 
~letre M. 16/ 5 taj No. lu ar.sa 
BirinciTep ecik mahallesi 1232 N o. Dar so. 62,32 
:\Ietre )1. 1/1 taj No. lu ar.sa 

452 Birinci Tepecik mahallesi 1229 No. Gelincik so. 116.~3 
:\Ietre .M. 16 taj No. lu Hr::.a 

453 Birinci Tepecik mahalle:;i 1220 No. Altay ~o. 117 Metre 
M. 10 taj No. lu aı·~a 

13 

~1 

g7 

37 

454 Birinci Tepecik mahalle'si 1213 No. Meydan RO. 110,99 10 
l\1etre l\1. 30 taj No. lu fmm 77 

455 Birinci Tepedk nu.halle~i 1211 No. Yemişçi so. 78 ~ 
. Metre :.\L 15 t:ıj ~o. lu ar::-ıı 58 'f!"' 

Yukarıda yazılı emrnlın mülkiyetleri peşin para ile ve açık arttı ıı • 
usuliyle 17·2-940 tarihinden itibaren 17 gün müddeti-<: müzayedeye l<~~J1Y 
muştur. İhaleleri 4-3-9·10 tarihinde (perşembe) guHü saat 14 de mili• tfıl' 
lak müdürlüğünde yapılıırak~ır. Taliplerin muhammen bedelleri ?~e 
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den yüzde 7.5 dcpozıto akçesı yatıı·arak ye\•:ni mezkurde milli emlıık 
dürlüğünde toplanacak ;atış komisyonıma müracaatları ilan oluıı Llr·6 
----------------~~-------ı_1 ___ 2_n ______ ~ 
Çr:.- ş ne P. 1~. T, r .1 . r 1'Sl ~ 'ı0· : ,.eı' 
C'cşmeclt' ('cı-;mc P. T. T. itlare::ıirıl' a' t bin döt vüz altmış üç lirıl '110' . ' ; . uııv 

mi~ altı kuruş iJP.deli keşıfli ınerhz l; ııa,;ının tami,.:ıtı l 9-2-940 g t1tıı' 
den it:bı-ıreıı on beş giin nıüddt>tl<• lıl"J k ek · i ltmı>yl' konulmu~tur: ~,p· 
4-:J-!140 sJiinüııe mü :-:ad!f JHı7..u-tl' s: ginıii Çecıme P. T. l'. şefliği b 11~~etP 
da ıni.ite~ckkil konıi:-:ynnda \'e sart op clortte yapılacaktır. lsteld! ..,e1' 
yiiz dvkuz lira ı, t•k ::1ell kuruş ıwy ukc; elt•riııi Çeşn:ıe P. T . T. şefi ğı ... tıO' 

ı nediııe F · ırnıış o,.cTiıklı rı lınlde nıu.ı~ ~en ~aatte konıi~yonda h~ıı~i~t 
1 
lunarak nın:ı~ka«a' ı ı ;1il'akl •r· '"• cı rı u eden 'er.e safinaınelerırı 
iirneY.:i bedel~ iı:,....tıh~ı<ık . ~ı~rih;r~ktiı·~ · ıo · 2a ·25 29 ~6 1 


