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İttd '~Dcri Fransayı, çe· 
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ta İdtrı 'd ı mez ener11sı 

ld~i n' e erek parlamen
iı t .1fak, fesat unaurla
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ı ktı erde, hayret uyandır-
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k hali kalmamıştır. 
cıı b •bine buhranının 

r: en F •sıl olduğunu izah 
t l'i ransız matbuahnın 

1 Yltı .. t . t . k. ldi gos ermış ır ı, 

nlar~ttıin çekilmesı, düş 
4itJe il. •rkası kesilmiyen 
·il, ı:~~e, yalnız sözle 
tcek ın silahla ıon ver
lere dilba harpçı şabsi-

tlıevkiini terketmek 
tıiı:ıd itik t en ileri gelmiştir. 
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f \le utua dünya gör-
tii11 dü •nlamıştır. Gene 

b e tanı oya bi.Jir ki logiI
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0tai b'raıu Fransız hükü
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'f oJacaktır. 
SU~RI SANLI 

il ....... 

Paris (Radyo) - Londra gazeteleri biiyü~ bir gemi ka
filesini darmadağan ederek 10 kadarının batırıldtğmı iddia 
eden daha doj'rusu gülünç yalanlar uyduran Alman resmi 
tebliğine cevab vererek diyorlar ki: "Kafile dağılmamıştır, 
yoluna devam etmiştir. Batbğı iddia olunan vapurların yol-
cu ve mürettebatı vardıkları limanda bu yalan ve dolanla 
dolu tebliği okuyup kahkahalarla gülüyorlar, hakikaten 
resmi makamlardan böyle güldürücü yala 'ıl lann çıkması çok 
şerefsiz bir iş oluyor.,, 

Paris {Radyo) - Jornale di'talya gazetesi Sovyetlerin 
Botni ve Finıindiya körfezlerini aldıktan sonra Baltık de
niıinde Alman hüly:alarltla bir darbe · vurduğunu buna rağ
men Kırımda müttefiklere Portarturde Japonlara Baltık 

kenarlarında da Almanlara mağJub olan Rusyanın Delipet
ro ve Katerinin emperyalizmini takip edemiyeceğini yaz
maktadır. 

Paris (Radyo) - Pol R~na kabinesi hakkında başta 
Amerika olduğu halde lsveç, Belçika ve Romanya matbuatı 
çok sitayişli yazıfar neşretmekte ve Reno gibi mütete ">bis, 
cesur ve harp hesabatını iyi kavramış bir devlet adamrnın 
reisliğinde teşkil e cıilen bir hükumette Daladiye gibi bütün 
dünyaya itimad t elkin etmiş bir şah4iyetin Fransız millet 
ve pulamentosunun n e is ted iğini p~k ala gö.;termektedir 

Paris - Polonya başvekili beyanatında Ruzveltio bed
baht vatandaşlar na gösterdiği alaka ve yardımdan dolayı 
teşekkür etmiş ve Polooy:ının başına gelen fe laket bütün 
demokrasileri uyandırmağa sebep olduğunu ve bundan böy
le her milletin mukadderati le oynayan diktatörlere 
açık meydanlar bırakılmayacağını söylemiştir. 

Paris - Ingi iı havalar Maraşalının Almanyaya yaptığı 
ihtarı mevzuubabseden bir lngiliz gazetesi diyor ki : 

"Alman1ar bilmelidirlerki lngiltue denizlerde nasıl ~l 
manyayı mağlub ettiyse bugün de havalarda tepeleyebıle-
cektir.,, 

Mo~kovaya mı 

Berı·ne mi 
Gidece .ler? 

-*-
Stokholm (Radyo)-Bazı haberlere göre B. Göring ve 

Ribentrop yakında Moskovaya gideceğini ve diğer bir ha
bere göre de Molotofan Berlini ziyaret edeceği söyleniyor. 

~ Al l 
1 

b man mparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

ta to · 

Çayır köyünde 
aır daij ikiye ayrıhyor 

Bc.hkesir {Hususi) - Sa
vaştepe,_ Kongurca, Çukur
çayı ve Çayır köylerinde 
heyelan başlamış ve bazı 
evler yıkılmıştır. Çayır köyü 
civarındaki dağ ikiye ayrıl
maktadır. Halk köyleri ter
ketmiştir. 

{.ltrdi 'Pı~oların Hemşayerin biraz ilerisinde gidi-
~'iflıirı,,: d orpitoların ödevi kruvazörü Alman tabtel-
~ ın ~n • 
1 

a r,g. ve mayn suıke.sdından muhafaza olma-
•' dılcı, '-aa, Almanların bir iki gün evvel buralara 

(\ti tı ~•yalardan yaralanan bu muhafeza kuv
n. "aııfel · · ~Yiik erını giremez olmuşlardı. 

1 lcrıae~ı fırtına karşında yollarına devamda zorluk 
Y~ / b,ıe e be~aber kendielrini de idare edemiyecek 
o lbi '"• felmıılerdi. Süt 'atlerini kaybetmişler, mayn 

"İiııce Y•mamıılardı. Hemşayerin kumandanı bunu 
}f Onlara geri dö 1 • • • • • • 
enı,, nm erını emrını vermıştı. 

~
• •ra c.!e~ kuvvetli bir e!lki gemi olduğu için dal-

eOgus · 
O lld•Q d b .. gerıyor ve yoluna devam ediyordu. Ku-
0 •Q da ba oyle sert bir havada Alman denizaltıla
~ Zi .. 0 .. .. •rınaınıyacakları kanaatını besliyorlardı. 

eOruyord k• k 
'' Uiu hıld 0 1 endi kemisi bu kadar kevvetli 
0 hıiQe g re dalgaları zorlukla yarabiliycrdu. Torpil 

tıu ıan e uııce kvınandau buralarda mayo bulundu-
. netıui d • z 
lt •lnıı t Yor u, aten amirallıktan da böyle bir 

1 'ı. 
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ıı. algalarla boiuşma 
" ••nıaıı · . ~~\I~ ç k gıttıkçe sertleşmesinden ve dalgaların ku-
~ ~ udurmasından dolayı geminin blitüo ka

.._, •ilandı. Gerçi başa çıkarlması şlipheli girli
'•r.ltattea vazgeçilse, öteki torpitolar gibi 

Finlandiya 
Kabinesi 

Stokholm - Finlandiya 
kabinesi, bu akşam istifasını 
vemiştir. Yeni kabinenin 
kimin tarafından teşkil edi
leceği belli değildir, 
Mareşal Manaerbayim, da

ima ordunun başında kala
caktır. 

Gürültülü zel-
zeleler oldu 1 

Dün Karabisar ve Gtimüş- J 
hanede şiddetli ve gürülttilü ' 
:ıelzeleler olmuı •• zarar ) 
yoktur. 

" ı:;:a 

Londra - Halepte bulun
makta olan Türkiye gene) 
Kurmay ikinci reisi Orgene· 
ral Asım Gündüzle. Büyük 
Britanya askeri kumandan
la•ı arasında görüşmeler ya
pıldığını bildiriyor. 

Loodra - Şark orduları 
görüşmelerinden bahseden 
bir Suriye gazetesi "Türk 
ordusu sulhun teminatıdır. 
Bu ordu Türkiye için sulhu 
garanti etti,, demektedir . 

Londra - Ünited Perus 
Ankara muhabirine salahi
y(: tli bir 1 ürk devlet adamı 
tarafından vukubulan beya
'!llah bildiriyor. Beyanat şu-
dur: 

"Türkiye Kafkas hudud
larında tehdide maruz de
ğildir. Sovyet Rusyanın ya
kın Şarkta kendi aleyhine 
neticeler verecek bir mace
raya atılmasına ihtimal ver
miyoruz. Esasen böyle bir 
şüpheyi uyandıracak hiç bir 
alamet yoktur. Kuvvetli Türk 
ordusu ve müttefiklerin Ya
kın Şar"ta emniyetin tam 
bir garantisidir. 

Mancester Gardiyan, sev
kulceyş bakımından Türki· 
yenin Yakın Şark emniyeti
ni kaydederek şunları ilave 
ediyor : 

0 Askeri crkanm görüşme

lerindt>, Türkiye bir taarru
za uğradığı takdirde logiliz 
ve Fransız kuvvetleriyle 
Türk ordusunun ne tarzda 
teşrik i mesai edecekJeri hak· 
kında kararlar alınmıştır. 

Türkiye Yakın Şark em

niyetinin temelid jr. Onunla 
sıkı dostluğumuz. ar aplarla 
münasebatımız üzerinde bü
yük tesirler yapmıştır. 

İran, İrak ve Afganistan· 
la münasebatımız da bu dost
luktan faydalanmıştır. Tür
kiye bir çok yolların kapı
sıdır. 

Yakın zamanlarda tahkim 
edilen Çanakkaleyi kapamak 
veya açık tutmak Türkiye
nin elindedir. l ür ki yenin 
müttefiklerle birliği Alman
yanın Yakın Şarkta istediği 
gibi hareketine maı. i olacak· 
tır.,, __ .... __ 
Nafia 
Vekilimiz 

Nafia Vekilimiz General 
Ali Fuad Cebesoy bugün 
öğleden sonra lstanbuldan 
şehrimize gelecek Vekilimiz 
merasimle kaışılanacaktır. 
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BEYrANNAME 

Nisan Cumartesi Vilaye
timizde Çocuk Yazımı 

Günüdür 
Bu sayım 7 den 16 yaşına kadar olan okula gitsin 

gitmesin tahsil çağındaki çocukların miktarlarını doğ· 
ru olarak öğrenmek maksadile yapılmaktadır. Bunun .. 
ıçın: 

1 - Yazım glinü evlerde izahat verebilecek bir 
kimsenin bulundurulması, · 

2 - Yazım için kapınıza gelecek memurun soraca· 
ğı şeylere doğruca ve tezce cevap verilmesi, 

3 - Yazımda apğıda gösterilen yaşlardaki çucuk· 
)arın yazdırılması lizımdır. 
Yazım günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve 

doğru cevap vermeyen vatandaşlar ve bu işlere müza
haret göstermiyen mahalle mümessilleri ve vazifelerini 
verilen emirlere göre yapmıyan Yazım memurları hak· 
kında 1554 No. lu kaauoa göre beş liradan 25 liraya 
kadar para ve iki aya kadar hapis cezası verilecektir. 

Sayın lzmirlilere duyururum. 

Miladi 
1933 
1~32 
1931 
1930 
1929 

Rumi 
1349 
1348 
1347 
1346 
1345 

Yaş 
7 
8 
9 

10 
11 

lzmir Valisi 
ETHEM AYKUT 

Milldi Rumi Yaş 
1928 1344 12 
1927 1343 13 
1926 1342 14 
1925 1341 15 
1924 1340 16 

--oo-- . , ~ :._.ı" 

Afraditin Det teri u. 

Tercüme eden : S. S . 

- 16-
0kuyucularım:zın seve seve taki~et· 

ti:leri Asri Afrodit ile tarih ve. e.sa~ı;:;. 
bütün dillere de~ tan ve her eserın ~ l . ·ıh kaynagı o an 
Y ük edip ve fairlerıne ı am hL 

, b 'lh •a ma rretru~ 
Af d't V•nıis un ı aı .. ro ı • .. · bu· 
dedikodularında tuhaf bir ~e~zeyıf Ka-
lunduğundan değerli ediplerımızden 
dir Can Kaflı'nın Afrodit hakkınd~ y:s~ 
dığı tarihi bir sayfayı buraya geçır7 ~ 
faydasız bulmadık. Bu suretle ka~ı er;~ 

. 'k. Afrodit arasında eğlencelı b 
mız ı ı b l 0 mukayese yapmak fıraatını da u m f 

olacaklardır.) 

iki Afrodit Arasında 
-o--

Miladdan dört asır önce Yunani&tan ve 
küçük Asyada parlak bir sa~'at,. fı~ır •e 
felsefe havası esiyordu. Henuz yırmı ya
şında Praksitelis adında bir heykeltraş şöh
rete doğru adeta uçuyordu; otuz yaşın.• 
geldiği zaman onu tanımıyan kalmamış gı
biydi. Yapbğı mermer ve tunç heyk.eller· 
ae yaradıhşın bütün güzellik kudreti kat 
kat güzelleşerek gözleri kamaşhyordu. 
Genç sanatkarın ilham kaynağı da hem.en 
hemen sadece "kadıo,,dı. Kadın güzellık
lerinin ölmez tiplerini yaratıyordu. O za
mana kadar Yuaaalılarıo 0Dişi tanrı,, la
rınm heykelleri hep giyinmiş olarak göı· 
teriliyordu. 

Praksitelis tabiatın asıl güzeliiğini, aaıl 
ahenk ve renkJerini, göz ahcı·-yuvarla!Jıtla
rım göstermek lazım geldiğini, bunun sanat 
kir için borç olduğunu anlamııtı. Bunun 
içindir ki on1arın elbiselerini çıkarıp atı

yordu. 
O sırada (Frine) adında "Tep" li bir 

genç kadın Atinada dört yanın aşk ve ha· 
sed saçarak yaşıyordu; ona ·herkes _hayran
dı; fakat pek az kimse yüz buluyordu . 
Genç kadın hiçbir şey vermeksizin, sade· 
ce teşhir "ederek, gülüş ve büküşlerinin tu
zağını kuruyor; büyük bir servet ~ tophyor• 
du. Kendisine o kadar emindi ki : 

• - Fazilet benim pabucumdur; bana ye
nilmiyecekc.ı erkek yoktur. 

Diyordu. 
Rivayete göre o devrin meşhur ·filozofu 

Ksenokratis onun bu sözlerine dudak btık
müştll; 

- Fazilet altındır; biç bir zaman, biç 
bir yerde kararmaz. Frineye bakin . altın 
diye yutturmuşlar; mazurdur, çünkü kadın· 
dır, aklı ermez. 

Güzel ve cilveli kadın bu sözlere kız
mıştı; ' lakin belli etmedi : 

- İspat etmek liııml Kendisini fazilet· 
Ji sanıyorsa bahse girsin. Eğer bana yenil
mezse ona bin altın vereceğim; yeıaildiği 
takdirde ayni parayı o bana verirmi ? 

Bütün Atina halkı bu balısın • sonunu 
merakla beklemişti. 

Kıvrak kadın çelik iradeli f eylezofun 
kartısında bütün şeytanlığını ayaklandırdı. 

-Devamı -var-

Kazım Karabekirin 
yeni bir teklifi ---····--

Ankara - Istanbul mebusu general Kı-
zım K.arabeki~'. askere çağrılan ayni aile
den bırkaç kışı yerine birinin alınması 
hakkında büyük millet meclisine bir ka
nan teklif etmiıtir. 
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579-Pişirdi• pili• zerd•, Baıı•ız ıirdi 
.&erde, 

Ben geli11 bekliyord•m takat reli• eerede? 

580-Denizde biter yoıuu, yari•in adı 
Tesun, 

Yar üstline yar sevea, bir ıtı• allabtan 
bulsuot 

581-Yamanların suyuna, çaaların boyuna 
Orda gezen güzelia fedayiyim hen yoluna 

583-Asmalarda koruk var, Salkımında 
çürnk var, 

Morcda ermiyoruz, mani olan moruk •ad. 
583-Mercimekler fırında, bir işvar mut

lak bunda, 
Bu gidişle ben senin, öleceiim uirunda! 

584-Bahçelerde gll açar, etrafa koku 
saçar, 

Beu e:ıa sokul ııru•, e d•r•az, itenden 
kaçar! 

585-0obeşi aştı yaş1n, örtüye girdi başm 
Ne desem d inlemiyor, bu işe sizde şaşın!. 

586-Pntiskadam ıömleğim. ben bir ku-
ru çiçeğim, 

Sen de beni kovarsan, ben kime yiz 
stireyim? 

587-Daldan dala konarsın, yan deme
den yanarsın. 

Bir gün ielir sen beni, acıyarak anarsın! 

Sun'i Demir 
--·--

Askerlikten ziyade iktisadi r..Yaııtalarla 
yapılan harp her memleket birçok malze

menin Ye bahusus demirin aralmatı•a ıe

beh olmuştur. Demir en ziyade beton bi
aalarda sarfedilmektedir. Sunun için mab-

telif memleketlerde betonda kulJaoılan çu
I.ukların demirden başka bir maddeden 

imali düşünülmektedir. Berlindea bildirildi
ğine ~öre Almanyada yapılan araştırmalar 

ıimdiden müsbet netice Yermiıtir. Alman
yada mebzul bı:lunan kömür ve kireçten 

imal edilen maddenin beton çubuldarında 
kullanılabileceii sabit olmuştur. 

P4!. Ce. elyafı namı veıilen bu madde
den yapılan çubukların kimyevi Ye fi:ıiki 
bass lan demirin fevkindedir. 

Pe. Ce .• den yapılan çubuklara rütubet 
tesir etmemektedir. Bunun ıçin bamızlı ve 

kalevi maddeler bu çubukların üzerinde 
bir tesir yapmıyor. Yangında da bu çu

buk'ar vanmıyor. Hararete ve elektrik cer
yenıoa karşı da tecıid hassası vardır. Bu 

maddenin mttaneti de daha yüksektir. Çe
likten daha sdğlam olduğu tebeyyün etmiş 

olduğuodan bundan sonra Almany .. da be

ton çubukları için demir kaJlanılmıyacak
tır. ........................................ 

:Daima en iyi ve en seçme füimler gösterme-: 
ı ği prensip ittib8z eden ı 

ı T•--re Sil ..... T e 1 e fon ı : ... ..... 3'-4' ı 
:ıu hafta lzmirlilerin prestiş edercesine: 
:sevdikleri dilber ve sibirkar DEANNEı 

i~~~~t1ı~:i03 kızlar büyüdüi 
ı Fransızca sözlü şaheserini takdim eder ı 
Ayrıca:LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
ııariliz kara, hava ve deniz kuvvetleri ta·ı 
ırafınclan yapılan müdafaa ve düşman tay-: 
ırareleri tarafından .atılan tahrip, beğucuı 
ıiaz ve yangın bombalarının yaptığı tahri·: 
ı bat ve pasif koruma teşkilatının ı 

: BÜYÜK F AALIYETI : 
:Ekler Jurnalde son bar p haberleri. oyuuı 
ı aaatleri 2,30-4,45-7 ve 9,15 de başlar ı ........................................ 

Toprak 
Bayramı 
Toprat bayramı, dün öj-le

den sonra Ziraat mektebin
de parlak ıekilcle k11tl•lan
mııtır. 

Töreade Yali B. Ete• 
Ayk•t, tümen kem•ta•ı ıe
ncral A YDİ, 1aelcdiye reiıi 
Dr. lehçet Uz, •uddeiu••
mi 8. Keaalcddin Saau ve 
dalaa pek çok flizicle tlaYet
liler buluamuılardır. 

Zirai 6ç fılim Ye talebeaia 
temıil ettiki iki perdelik 
piyeı ıeyredilaiı, ziraat aar
şiyle töreae nihayet Yeril
aittir. 

Bu Şartlara Diyecek Yok!! 
Sofya - Romadao telefonlandığına göre: Romanya ile 

Sovyetler a.ıasında bir paktı hazırlığı hakkındaki haber b11 • 
rada telişı macib olmuştur. Lavoro Fatista buna laüyiik 
ehemmiyet •eriyor ye diyor ki: Bu J pakt Almaaya l:aHabı
aa yapılan bir pliodır. lua\ID tartları tonlardır : 

1 - Romanya bu giiD silih altında hıttu;u 1,690.000 
kiıiden ziyadesini terhis etmeyi taabhlt ede~ek, 

2 - Roma•ya saaayii ye ziraatı, Al•an mlhendiıleriDin 
aezaretinde kuYYetlendirilecek, 

3 - Petrol, yiyecek, Ye sair istihaalatı•d•n kendine yüz
de altıdan Jazlasını alıkoymıyacak. ...... ----~~~~ 

Kara harbiai hava harbi 
tayin edecektir 

Sofya - Paristen telefoalanıyer: Sanatör Loran yaıulıiı 
Ahlak bir makalede diyor ki: "f ran1aela ha Ya harbi, Polonyada 

•• •• 1 • eld~;u ~ibi, kare ha"binin ıeklini tayin edecektir. Siz bil-
UŞkUD erı laa11a kudret ve failıdyeti meydaaa çıkaa BYCI tayyarelerimizi 

Zabıt~; 14 - 16 yaşlarındaki çoj'altmalıyır:.,, 
çocukları :i'fal ederek abl.ik- ...... 

ınzlığ!l sevk .den bir ~ebe- Sovyet _ Rn•""en I 
keyİ ye.kaJamıfbr. kU an aşması 

Bunlar Süleyman oilu Sofya - Zuriterı telefonlanıyor: lsviçre ajansının teyid 
Ragıp Akgül, Yaku19 Özden, dbiiae göre, ft.omanya ile S 'tvyetler araııad.11 25 senelik 
Abaed oğ.u Mustafadır. hir ittifak aktı mesell!ıi rnnüa meseleıi baleıiai almıfhr. 

Şehir \\eclrsi ---·.-....... 
Şehir meclis, 1 N1sau P~ - Fransızlar hır Japon vapuruna 

zartesi gfinü saat 16,30 tle. k t J tt• 
beled;ye salonunda topl1ı - on ro e 1 
caktır. Belediye reis:iği, !'ıec- Tokyo - Fransız denix zabıtası Saygoa adlı bir Japon 
lis azasına daYetiyelerini gön- -.,;-purunu 61uuiurup araşbrma yaptılar. Posta kolilerini mü-
dermiştir. sadere ettiler. Vapur Yankokdau Hindiçiniye gidiyordu. 

Meclis, 940 senesi iburi 
büdcesini tı::tldk ve tasdik 
edecek, encimenlerdeki i,
leri neticelendirecektir. 

_____ .... ____ _ 
.ı 

nevı 

Aydın - Altay 
Muhtelit Maçı 

lYen~. bir 
kağıt 

Alma ya4,\ ruhıbet •e ıu
yuı. nüfuz etmediği bir ne· 
vi ka1ın yapı aiıştır. Bu ye
ııi ~ ;.\ iıd1 zahire •• saire 
stok!arm toprak ıltrnda, yer 

içerisial'e mulaafıza ; edil
me&i itine çek yarıyacaktı·. 

Sabunu 
tarihçesi 

Pompd harabderiade bir 
1abun atelyeai tekmU tcfer
rüdile bulunmuştur. Araplar 
sabunu ilaç yapmakta ve ça
t1aıırları beyazlatmak.ta kul
lannııılartlır. 

1 

Millli kllme hazırlıklarını 
yapmakta olan bmirin Altay 
tekııaı önlmftıdeki Pazar 
günü Aydın muhteliti ile bir 
maç yapacaktır. 

Geçen hafta Altınordu ilo 
muyaff akıyetli bir maç ya
pan bu takımı lzmir apor 
se•enlerine oyunlarını gör
melerini tavsiye ederiz. 

Altayda Vahap ıibi btltfta 
lzmirin sevdiği bir ıportme
ain 4e yer alacaııaı .la me 
rakhlara müjdeleriz. 

Satılık bahçe 
ve müşten .. ilatı, 

Fevkalade ııhbi ve hava· 
dar bir yer olan meşhur 
lzaıir Bozyaka semtinde po
lis karakolu karşısında bir 
bahçe müştt milatile beraber 
satıhktır. Satın almak isti
yenler üçüncü beyler şamlı 
sof(ak 24 numaralı evde 
oturan sahibi Mebmtt Ce-

Şiır 4iye kadar zahirelerib 
• .! lurici te! h·lerle boz•la
cllk diier m~'mulitın mulaa

f azaıı için aususi ambarlar, 
yapılıyordu. Şimdi bunun ye
rine hır kuya kazılacak ve 

bu kuyu Yeya oyuğun içerisi 
yeni keşfedilen kiğulla dl· 
fenip sarıldıktan sonra mu
hafa edilmesi isteo~n laubu
bat gibi şey buraya konacak 
Ye üzeri de ayni kiğıdla ka-

Sabun k~limeıi litince H

poda • ıelir ki bu da Li· 
tialerin sabunu bildiklerine 
delalet eder. 
Buıün kullandıiıaıız H

buoa müıabilı sabunların on 
beşinci asırda yapıldıkları 
•uhakkak addedilmektedir. -....................... -................ -..... ... 
patıldıktan sonra gö•üte · 
cektir. 

au suretle, zahireler yer
de gömlilü olarak acuıca 

ı muhafaza edilebilecektir. 

lzmlr DeftarhQından : 
icar No. Muhammen icarı Lira K. 
13 İkiçeşmelik cad. 56 eski, 82 taj no. lu dükkla 83 00 
14 Bayraklı Şeref ıo. 9 taj no. lu hane 240 00 
15 Mersinli_Banyo sokak 14 ,, ,, hane 67 50 
16 İkinci kordon Tuzhane sokak 12/18 no. lu dükkan 60 00 
17 Kahramanlar Bahçeli sokak 205eski200yeni 31tajlı hane 24 00 
18 Yemiş çarşısında 53 eski •umaralı mağaza 200 00 
19 Darağaç Topçu sokak 6/7 eski 24 taj no. lu baraka 20 00 
20 Şehitler Altın sokak 25 eski 31yeni no. lu hane 180 00 
ll Yeni Maliye şubesi ikinci kordon 41 tajlı ğargir depo 152 00 
22 Balıkhane altantla birinci kordon 3 eski 11 tajh dükkan 300 00 

vat Seviııçliye müracaat et- 23 Borneva Ziraat mektebiade No.suz kenserve fabrikası 100 00 
sinler. 9-1 24 Girit hana 32i45 numaralı Mağaza 50 00 

' f '..25 Kartıyaka Sadıkbey bahriye sokağınd l 5 no. lu hane 120 00 

Satılık Bakka 26 ,, Yemtşcipaşa sokak 32 numaralı dükkan 16 00 
• 27 Balıkhane birinci kordon 4eıki9yeni numaralı dikkan 300 00 

liye Eşyası 
Asansörün üstündeki 9 

Eylfıl sokağında 107 no. lu 
bakkal dükkanındaki bak-
kaliye efya8ı acele satılıktır. 

Görmek istiyenler bak-
kal dükkanının ittisalinde
ki kasap 8. Yahyaya müra
caat edebilirler. D: 2-1 

28 ,, altıada 1 inci kordon 5 eski 7 tajlı dükkan 125 00 
2' Y olbedestanıdda 48 eski 38 taj ne. lu dükkan 200 00 
30 Göztepe vapur iskelesi bila no. lu (Vapur iskelesi) 180 00 
31 Oruç reis kirpi sokağında 23 eski 17 tajlı hane 200 oo 
32 İstaayon caddesi Buca aşağı mahalle 38-26 no. dükkan 24 oo 
33 Birinci kordon 113 eski 51 yeni no. lu deaiz. banyosu 4'o oo 
34 Develi köyü 13 dönüm bağ 80 oo 
35 Sançay mevkii Cumaovası 8738 metre m. bağ 43 oo 
36 aeveli köyü 25 dönüm bat 211 00 
37 Demir Mehmetçik Alsancak 7 numaralı arsa 2o oo 
38 İkinci Kordon 'fuzbane sokağında 24 no. lu dükkan 48 oe 
39 ,. ,, ,. ,, 22 no. lu dükkan 60 oo 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları peşin para ile15-3-946 Dr. F alıri Jtık tarihindea iti beren 18 rün müddetle açık arttırma usulile müza
yedeye konulmuştur. İhaleleri 1-4-940 tarihinde pazartesi günü 
ıaat (14) de millı emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin 
mnham•en bedelleri üzerinden yüzde 7,5 dipozito akçesini ko
misyonun teft>kkülüa•en evvel yatırarak yevmi mezkürda M. 
Emlak Müdürlüğünde toplanacak &atış komisyonuna müracaat-

lunir Memleket Hastanesi 
Rontken MiteUs.ıaı 

RontkenveelektTilr t.Jaoi• 
yapılır ıkinci Be ter So 
No. 29 TELEFON .542 ları ilan olunur. (89o) 

Mi li Piyanll"o Biletlerinizj. (SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polis merlred kal'flLJI No. 864 Haıan Ta~·i• Ô• ie1Telefo11M97 1 

LE 
Italya 
politikası 

---o---
Roma - ltalya gazetesi 

fUnlan diyor : ltalya politi
kası değiımemiıtir. Alman
yanın İtalyan devlet adam
larile ıört\~meleri sırf lıar-

bın bu rüne kadar olan 1 
plinçosunu ılstermek, hun-
dan sonra harbıa alacaj'ı 
renk hakkında izahat ver
••k, bilhassa Balkanlar hak-
1undaki yeni naıar nokta
ları•• tebarüz ettirmek ve 
iktisadi harbın neticelerini 
bildirmek iç ndir. ___ .... __ 
Büyük Alman 

Taarruzu 
-·--

Paris - Alman orduları 
başkumandanı general Brav
çiç, Almanyanın talihi garp 
cephesinde tekarrür edece
iini ı6ylemiştir. 

Alman kumandanı bu söz
leriyle büyük Alauln taarru
zuna ehemmiyetle işaret et
miş bulunuyor. ---·· .. --

Almanya 
Bizden Mal Alacak 

Ankara - Almanya hüku
meti. memleketimizden almak 
iatediii maddelerin isimle
rini ıöıtereu bir liste ıön
dermitıir. 

Bu listeye iÖre, Alman
yanın mübayaa etmek iıte
diği madclclerin bedeli, on 
dokuz ailyon liraya bali~ 
olmuştur. 

Fon Papen 
htanbul - Alman sefiri 

Fon Papen dün Ankara dan 
şehrimize gelmiştir. 

Elbamrada 
Bugün filimcilik . san'atınm 

bir barıkası, en büyük sioe
m a san'atkirlarıoın kalpleri 
lıeyeean fırtınaları ile sarsan 
bir mucizesi sayılan: 

Beyaz Peri 
yi beyaz perdede görecek 
hıyran v~ meftun olacaksı

nız. 

Finlere ve fi 
landiyaya 
bir bakış 

FINANDIY ADA BULlJ~O~ 
800 IINE YAKIN MOSL . 

MAN TÜRKLER ---YAZAN:_.,; 

-44-

FiDlindiyada teyattlin '-
800 bin kadar Mllıll .. 
Türkler de vardır. Ba .ı: 
lüman Türkler, Ru!Jf1 

Oral taraflarıada buhı8'h 
Aktui bavalisinden çık 
köçebe •alinde ye ancak 
ka~ yftı bin kişi old~ 
halae memleketlerindea çt 
mışlar, bir çok yerleri dol 
mışlar. , 
Ôace Rusyaaın Nijni f • 

yetine gelmiıler, bural• ·~ 
da yoksulluktan ve işsis~ 
tan barınamıyarak Petr~ 
da uzanmışlar, fakat yer 
mek ve iş bulmak içio ,>. 
civarı da uygun bulamı~• / 
en niyayet bundan elh 
mış yıl mukaddem, şiııa. 
Fin arazisine hicret etdl1 

ve hu ülkede güler yOS 
tatlı dil gördülderinden._u 
lere ısınarak yerleşaı•F: 

dir. 
Fınlilerin yüksek yaradı 

laranı, doğruluklarını ,e 
miz bir hayat sürdtıkl 
gördükleri için bu aıil 
çarç•buk asınmışlar .,e' 
rekten sevmişler, hareket 
tavurlarını çok beğendi 
içi• hemen buralarını 

edinmişlerdir. 
Finliler bu zararsız J 

firlerinia kan kardeıi .ı~ 
larını öğrendikten ıonr• ~ 
larıa kendi yurdlarınd• 
malarıada bir mahzur ol' 
dığıaı görerek derhal.' 
kemmel teşkilatın sayefl' 
hepsine iş bulmuşlar .,,e ' 
ocağı kurmalarına y-' 
etmişlerdir. i 

Şimdi burada bulİ 
Müslüman Türkler pek / 
nddurlar. İçlerinde milY0d, 
)eri bile vardır. Bur• 

Müslüman Türklerin '' 
kanlıiı Finlandiyaya 1

1 

mıştır. t; 
Bugün hayatını kur~ 

mıyan biç bir aile yoJ 
hem hepsi de ticaretle 
şarlar. Danimarka ya, 19 t' 
Rusyaya ve Almany•Y\_. 
gelirler, her türlii teC1 

leriae girişirler. " 
(Devaoa• 

Alman imparatoru Rus Çarını Na•ıl Aldattı? 

' geri dönülse pek iyi olac&ktı. Fakat devaoıd• 
gösterdi. Babu5us havanın fenalığından dol•Y' 
döameği veyahud sahile ilticayi bir logiliz ge 
için ayık görüyordu. Gemisine tehlıkeJi bir oıu~: 
rata karşı yol veriyordu. Gide gide Orkey ad• 
garp kıylarıoa yaklaııyordu. 

Tehlike üstünde 
Akşam saat yedi buçuk olmuşu. Bu and• ~ 

bir traka havayı sarstı. Hemşayer gemisini de 
bir şekilde salladı. Bu patlayış geminiD baş t•,tf 
hayli tahribat yapmışh. Mamaafih gemin kıç t,. 
yaralanmıştı. Patlıyan iorp'l geminin pervall 
harap etmişti. J 

Gemi kudurmuş dnizio muti bir kölesi 0 

Bir kaç kere dalgadan dalgaya atılmıftı. J{d 
artık geminin idaresine hakim olmadığı içio 
kendini tamamen gpstermişti. j 

Çtinkü tam saat yedıyi kırk beş geçe ge,., 
bir torpille karşılaştı. Yeni bir infilak d•:; 
Bundan sonra gemi tama 'tlen parçalanmış, 
halinde ~kalmıştı. 

'Bunun üzerine kumandan umum 
raya çıkmak için gayrete ıelmeleri 


