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~-iERLIN PARMACI 
8°~•.da çıkan "Utro"+:::etesinden alıp neırettiği ve 

•kı0" lt,11181 •ı•i'ıya geçirdiğimiz laaber, müttefiklerin 

111 B r ta yaptıkları mühim -.e mlthit askeri hazırlık
erı· · •kted' 10111 De kadar canını sık•akta olduğuna göster-

l S. ır. lerlin proparanda teşkilib bu hazırlıkların yal-

'fı ; 1et R•ıyaya karşı değil, ayni zamanda Italyaya 
rhill ~ Y•pıldıiını anlatmak istiyor. lundan d• maksadı 

'r laa ılk &'inlerinde ltalyaya muhtaç olmadıiını büyük 
(\ltr )etle illn eclea Berlin'io Ro•ayı elde etmektir. 
lıf ' 11

•11 •eırettiii haber ıudl:r : 
ı,;; - Berlin yolu ile telefonlanıyor : Fin ıutbündenbe 

r. a
11 

et fazeteleri bütün aazarların Yakmıark'a çe•irdi
•d, it f•zeteler iuriye •e Mısırda toplanan erdular bak
'1oı~ •rknnç rakamlar neırediyorlar. 
llltrcl '"•da çıkan "Pravda,. guetesi ıöyl~ diyor : "Son 

l llll ; Y •kın!Jark'taki miittefik orduları Iuıiliz •e Fnn 
e, ta~ '~lekelerinden yeni ku•vetler al<lılar. Bunlar be
llere 1111 olunan cephelere gönderildiler. Arkalarından 
8, ' kamyon dolusu mühimmat gitti. 

ltaj ~~seleyi tefsir eden Sovyetlerin tneşbur lzvestiya ~a
dir? e soruyor. Bu kuvvetlerin Sovyet hududunda i şi 
Fı Mtıttefik hükumetlerin Yakıoşark'taki ü; le:-inin mü
•ıı tl k lltyrnı 0 tası General Veygand'ın Suriyede ve General 

•ıı, İf Mısırda bu müthiş orduları topla'Ilaları ne gibi bir 

Ş lde eder? 
&pb 

ilaiiiıa~ Yoktur ki bu silahlı kuvvetlerin vazifeleri zanne· 
. '-ıid,t en~ daha geniş ve daha uzaktır. Şüphesiz. ki bu 
ı oıaı, llıutt~fiklerin umumi plinile alakadardır. ihtimal 
lrrıat' k kendilerini So-.yet hududundan lııazırlauacak bir 
8, d •rşııında zannediyorlar. 

lid,t lay~ll başka b• gazete şunu da ili ve ediyor : ''Bu tab · 
4ttıı h lııı Sovyet ve Almanların emniyet •e menafiini 
t,~. 'lti it 1 B Ik · il l lllt f ayanın a .anlarda Akdeaızde -.e Yakınşark-

1 '•stı n. tatleriai dahi tehdit ediyor " 
.,8trJi~·i kı rnukaddcmemizden sora nf'şrettiğ i miz bu haber 
tflcı iı ~ lrarıştmcı parmağının neler yapmak istediğini ay-

• ' lüıum görmüyoruz. 
"""'-'- SIRR1 SANLI 

1nıiii~ -~y~;t;ri~~ Top 
14, onuldu 

loQdr -.~~~~~-
• yY•r cJ ~ . <R tı dye) - lariliz b;na nezaı t ni, bü!ü ı a' c. 

""t•i do~:· ll~ nıitralyöıdca b.ış ·.ı. hafif toplarla tcchil c:t

tı\;llaıliy. kYıııyle .btiyü\c sem !reler gö:-ül.u ü ş· ve bu say~ci.ıt! 
• h r bır ç•k Alm.au tayya·elel"İ düşü :üımllş · ü: . ___ ...... 

DAKiKA: 
Paris - Ö vr gazetesi "Türkler ne yapıyorlar?,, başlıklı 

makalesinde diyor ki : "Türk diplomasisi hadiseleri büyük 
bir kiyasetle takip ederek hnzırlıklarını tamamlayor. Tür-
kiye Sovyet Rusyanın istiklali için çok kıskanç olduğunu 
ve hiç bir kuvvetin tesiri altııııda hareket etmeyeceğine 
kani balnnmaktadır.,, 

Loodra - Amerika gazeteleri ltalyanın Moskova ile an
ı.,şınak .ar.zusuııu çok alaylı neşriyatla karşılıyorlar. "harbin 
başlangıcında sulh dostJuğu ve Bolşeviklik düşmanlığı ile 
sempati kazanan ltalya şimdi birdenbire sulh düşmanlığı 
ve Bolşeviklik dostluğu göstermeğe başlamıştır. Şimdi her 
kes faşistlik ile komünistliğin nasıl nişanlanıp evleneceğini 
merak ediyor.,, 

Paris (Radyo) - 1'omanya kralı nın Balkan hükiimetle
riyle arasındaki tesanüdün sorsılmıyacağı hakkında ve Ro
manyanın dahili işlerine biç b ir devletin müdahelede bulun-
m.ağa hakkı olmıyacnğına dai r yaptığı son beyanat Berli
nın bu liusustaki propagandalarına karşı bir nevi tekzip 
mahiyetine haizdir. 

Paris, ltadyo - Bir ecnebi Fransızlardan soruyordu. Al
manyaya yapılan abloka ile Al ·oaf' çocuk ve kadınlarının 
Sl!dHız kalması doğru mudur? Buna cevap veriyoruz. Bunu 
bızler Almanyanın açtığı harp mecburiyeti ile yapıyoruz, 

fakat Hitler dört beş seoedenberi bütün Alman milletinin 
yimeğe hakkı ola~ sütü, yağı ve bir çok gıda maddelerini 
mühimmat yapma~a sarfederek Alman çoluk çocuğunu ya
rı aç yaşatmıştır. Bugün Almanyaya yapılan abloka çoluk 
çocuğunu bir eve kapayarak pencereden gelip geç 0 ni öl
düren bir saki vaziyetindedir. Herkesi öldüren bir adamın 
bulunduğu ev abloka edilir ve içindeki ~aki sağ veya ölü 

-~~e ~eçirilir. Abloka vaziyeti bundan başka bir şey de
':'.!~ıldır . 

Yolunda 
• - ~ 

• 
1 ~r Alman V-,.p:.'ru 8atıı·ıldı '1 - L . Oad .... - B' 1 ·ı · h 'b h' . J 1 l •ı~ ,.,..

1 
ır ngı ız ta t~ı a ırı, t .ın Si'lhiıi .ı ıo ısc -

Ah ... , a -
" -~:ı \' çı gı nda b ..: ş bia tonluk H~dr.!nl:ıay is uındcki Al· ı 

'Pur~ou torpılfeıniş ve batırmıştır. 1,

1 

~ 

Alman /mparator11 Ru• Çarını 1\T l Ald tt ? l( • Hası a ı. • 111 • Sumner Vels refika.sile beraber 

'llll~CQ~ndan filikasiyle bütün aı.ayckların suya indi- lll:Cebelüttarık, - Amerika hari~iye "m~-d-~-ş-a ... rı~_Sumner"' 
truıiJt · . :.velsi hamil olan Kont Di Sadoya vapuru, dün buraya ug-

Ord l(· avsıyP- ettı. Askerler kayıkları çizerken ... J • ~ _-o;:a ~~~ ..... ~ 
1 

'rte ll~t:~;.de ~·a~arasındau çıktı. Beraberinde iÜ- .:ı;Bi~ · ;~zeteci, vapura çıkarak~Suı::~;;-Velsle konuşmak 
~l•l•: 1 2 a ıh e vardı. Bunu l'Öreo k•mandan iıtemiŞs~~delmuvaffak l'olamamıştır. 

ı/ti,.. "1are111al '- 1 k k w ...... dtd· -r ' ~uman ı ayıgına atlamaaııı rıca ede-
~ ı. 

ilteşal 'd 
......_ 1( J a şu c e vabı:verdı: 

ııı ı.ı niln:l.ı.n •evv ·l . d k 1 . k ı Vt . ' w eaıır e a! er crın u tdrılma-
lı... iızıı·ıı<:es 1 tı· . . ...... :ırı ıp ı ı kay.ı ı ıım .:mzt tav:ııy .: cdç-

8q:ı11 Ü . 
.._ Ek .. t,er ı ue z ıbit V<! b ıh r iy..:liL:rıu bir ağız dan: 
ı:- ı_ CI O' k :f .. l'<l\cat ~ .:rn ınıu ku•tari n iz, bağ.r lılar . 

aPrü de to _Cl!V<t p bıle V t.!r ru r d. D.tyanıuış old1Jğu 
lad· i egı ı J. ı · ııtteri -0 ias ter.erı n.! su ·!tlc: k ..ıyı kl<ır .... suya 

lı oc b ·k • d itl 'lıllb1.1kı b ... ~ 1 PJ uruyordu . 
.a 1• l. r, a utu 'J bu kurtulm' teş •bbü?lerı b_yh .. d ; 
'll)L 1(1!'..{ 

~'t.ı,11 ) • l 1! l • l /•"<IH . ı tlg ı l.t ·a d lkU .J Ur 

q ali Str:~ p tr ç t pa rç t O.U (Ofd ,ı . 
1 ıı fıhk ' Jıl t z tb,t L > d Ki.; ı ·re ~ ı rı l ırak '<.u.11<11~-

t\l • 111\ 1 t 1 J • C1:vb <I .t o 'l ım •'ll 1 1 • y ·:n il e.t.I ;{' F d ~at 
-. Pla ı. • t ..... B IHHŞlııştı: 

-.ı,.. e J c u s • · w l .. 
.. .J ! · Our.ı ı;ııı.acagı'Xl, ı t1.: onc.: a erkes kur-

._:bitler kend' .. f 'l'k .. .. w ı· ·ı d llb:'ff•lc ısını ı ı aya gorurmege ça ııb arsa a 
~· el olamayınca bıraktılar. Lord bütün bu uiraı-

1111ı,\Y•11dığı köpriiden ıeyrediyor ve ıoiuk kaa
•faıa ••retiyle yerinclea bile kıpırdamıyorda. 

..... 
(! 

1 

ı 
- Herkes anlamalıdır ki korunma kanununun demir 

yumruğu ihtikar sevda ve hülyasına düşenlere nefea aldır
mıyacakbr. ~ 

Nafıa Vekili~·i ASRİ BİR f 
r. 1-fAFRODIT 

Nafıa vekilimiz Geııeral 
Ali Fuad Cebesoy, vilayeti
mizdeki su tesi!atını tetkik 
etmek üzere dün akşam 
Ankara treniyle şehrimize 
gelmiş, Basmahane istasyo
nunda karşılanmıştır. 

--.....! .... __ _ 

Başvekil 
Ankara - Başvekil Dr. 

Rt-fik Saydam bugün öğle· 
den evvel Başvekalette İran 
büyük elçisi B. Kazimiyi ka
bul etruiştir. 

---o'-"--
Numan Mene
mencioğlu 

Hariciye Vekaleti umumi 
katibi büyfik elçi B. Numan 
Menemencioğlu Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Dün valıyi, belediye rei
sini ziyaret etmiştir. 

---+•••---
B. l\JI. e r"lisi 

-0-

Ankara - Büyük Millet 
M~clisi bugün Mazhar Ger· 
meu 'ın riyaı.etiode toplan 
n ıştır. C else açıluıc_. kürsü

ye g l .! n Maliye V el<i lı Bey 
Fuad Ağra!ı, bazı ve• g i re
.sirnluine zarn icra.sa h ... k kın
d .. 'ki ltanun layi hası uırı muh· 
t el it komisyon tarafından 

ted ldkinı istemiştir. 

Meclıs, Maliye V ~kalet;

ni o muhtelit encümen tek
lifini reddetmiştir. Köy ens
titüleri layihası hakkında 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel 'in muhtelit encümen ta
lebi de reddedilmiştir. 

Çay kanununun birinci 
müzakeresini bitiren Büyük 
Millet Meclisi, pazartesi gii
nü toplanmak üzere dağıl

mıştır .. 

---0---

Uzüm tipleri 
Kuru meyve ihracatçıları 

birlıği idare heyeti hususi 

tıp ü ümlerin ihr:acınıo ya
:;ak edilmesine karar ver· 
mişt r . Yalnız ~taodard üzüın 
tipleri ihraç oluna<'aktır. 

---o---

Tren Faciası 
Roma - Oıyant t'kspresi 

--oo--

Alroditin Def teri 
Tercüme eden : S. S. 

- 17-
Lakio biç bir netice alamadı. B•-

nunla bera >er : 
- Haydi bakalı~, bab' i kaybettin, pa· 

raları ver! 
O .!dikleri zaman dudak büktü : 
- Bc: n bir erkeği battan çıkaracatnaı 

söyledim, heykeli değil!.. 
F rine de kendi güzelliğine hayrandı; bu 

güz~lliği tuncda ve mermerde eb.edileıtir
mek isteyordu; Prakıitelis'le tanıştığı ıa· 
man saadetin en derin tadını aldı; ona 
mod<! llik etti; kısa bir zaman ıoora da 

metresi oldu. 

Praksiteliı onu örnek tutarak iki .. Af· 
rodit

11 
heykeli yaptı. Bunlardan biriıi ör 

tülü, öteki çırılçıplaktı . Birııi mermerden 
öteki altın yaldızlı tuncdandı. 

Genç kadın artık .. Afrodit" diye anıh
yorau. Hatta onun Aşk Taorısıoıa ta kea· 
disi olduğunu, bir müddet için Olimpoı'taa 
iosanlar arasına iodiğini iddia ede"ler bile 

vardı. 

Bir yortu günü birçok ziyaretçileri• Ö· 

nünde denize girdi, Sudan çıktıiı ••••• 
çıplak olduğu görüld&; herkeıltabiatıu b• 
eşsiz san'at eserini ıonıuı bir~I khayraahk 
içinde hürmetle seyretti. Hatti~• i ~ııracla 
orada bulunan ressaDJ Appellea en meıbu 
eserlerinden biri o an .. Afrodit Anadyomea" 
adındaki tablosunun krokisini Teb ılaeli
ne bakarak yaptı. Afroditin deniıia kl
pilklerindcn yaratılmış o'duğu hakkındaki 
efsane o anda sanki hakikat olmuıta. 

Güzel kadının halk arasında çıplak ıi
rünmesi b ir kaç mutaassıbı, daha dojruaa 
kıskancı harekete getirdi. Ahlilu beı.dap 
iğn nç s a lın elc r yclr attığı ileri hÜrDldl; 
nıahke-::leye v~ri l d i. 

, Hakimler şehrin ta c ınmış ve itibarlı .a
damlarıadan ibaretti; bu mahkem~ye Ar
copaj d~ niliyordu. Hemen heıu t n bitin 
Atina, h atta bütün Yunanistan danyı~ hay
retle karştladı . San'atkirlar, tairJer, hatip
ler, filozof! u ayaklandılar; dediler(. ki~: 

- Tabiatin bu en güıel eseri nasıl ii· 
r enç olur? O na baktığımız zaman~tikıia
me duymuyoruz; hayran oluyoruz, ibadet 
etmek ihtiyacını duyuyoruz. Oııu gördik· 
ten sonra "insan cinsi" nin değeri birkaç 
roisli artıyor. Onu mahkum etmek, bu ka
dar cömerd davranan san'atkir tabiate 
nankörlük olur; önümüze sürülen e~ ince 
ve tatlı zevk sofrasını ayaklar altına almak 
hayvanlıktır. 

-Devamı var-

Garp Ceuhesinde 
--·--

Londra - 24 saat zarf1Dtla garp cep~e
sinde her tey sükiıoet içindedir. Yalnız 
S-ar nebri oio ,ark ve garbındı:ki mıntaka
larda bazı bar~ketler ... olmuş, Alman ]ketif 
kollarının bazıları Fransız mevzilerinin pek 
yakınlarına kadar ilerlemişse de kolaylıkla 
püskürtülmiiştür. 

C t'phede tayyarewfaalıyeti her iki tarafın 
bir iki keşıf uçuşundan ibarettir. 

---.... __ _ 
PDlonyalılar Tehcir 

• 

Ediliyor 
-o--

) oldan çı mış ve iki lok o- P.uis - Resmi Polonya -
f 6 ı l ajınsına gore 

ınati ıe vagon yuva snınış~ ~ Almanlar halen Krakova b- . ' 
tır. Yolculardan ölenlerle ya- i bin kiıJiyi Alman a a - olge~ınden 1~ 
ralananların pek çok ld . Y Y gondermeıe te•eHll 
w h b T K o u- ' etmıı bulunuyorlar. Hergün Polonyadan 

fg~ al ertverı ıyor. aza çokl Al n ı:ıı tf ı ; b!lıed 5)) k iJ İ t&Jt/~D Sl tun 
ecı 0 muı ur. lnlkaıktı iır . 



SAHiFE 2 

Eğlenceleri ? 

- .t8 -
511 - Ah seai, seYsea senı, durmadaa 

ipıem seai. 
SeYmeie kıya•azke•, öfke•de• dlğsem seni! 

589-Çiçcjin kanadı yok, yalnızhiıa tadı yok, 
lenim bir yarim vudır, çok ~üldir inadı yok! 

590-Menekşe mor lalreli, kenarları kareli 
Yfireğimi hiç sorma, yar elinden yareH!. 

591-Kaleden attım taşı, bellesin bunu çarşı 
Bütün ı:ün otunlım, yarimle karşı karşı!. 

.S92-G9nliioe riremedim, sırrına eremedim 
enin kendini deiiJ, g-lıeni ıeremedim! 

593 - Kalem yftr&r yaı::ım -ı, çapa vardır, 
kaıamaı:, 

Alnındaki yazıyı, biç kimseler boı:amaz! 

594-Apaçık ayan gelıin, aşıka kıyani"elıin 
Biz iİfoülden söyleriz, sözümüz duyan reisin 

595 - Kulede ışık yanar, tatlıya ara konar, 
Ne kadar ayrı düşsem, bu~gönül seui anar! 

596-İpekten~maşlah olur, aldatma günah olur 
Bizim de ınuradımız, bir gün inşallah olur!.. 

597-Göle girme çaya gir, bir ok olup yaya gir 
Her gece göıün bana, suret olup ayaı!!.gir!.. 

598-Göoülde yaram derin, bir köşe varmı serin 
Şu çiçek bahçesinde, bana da bir yer verin. 

599- Nazlısın ceylan gibi, durursua as_laa gibi 
Yiğit delikanlısın, zorlu küheylin gibi!.. . ( 

600·öadeki dere azdır, kış a-itti, gelen yazdır 
Benim güzel yari111e, iyi bir mektup yazdır. 

601-Karşıyakantn gülü, ne boş iter bülbülü. 
Seni görmediğim gün, içerim sanki ölü .. ___ .... __ _ 

Her gün bir bilmece : 

Başım: şimdi kadınların ağızlarına almak 
istemedikleri bir mes'ele. 

Bütünüm: Eskiden kadınların başlarındae 
diitür•edik leri bir şey. 

- ~u Nedir -
<Sevabı yarınki nfuhalftrztla 

~~" .. ~ ....................... ~" .. ! 
ı B111Un maUnel rden itibaren ı 

iElha ra sin •asında! 
:E~i ve benzerini tertip imkint •lllıyau ,a. ı 
ı h~~cr bir pro~r ın hkdiaı ediyoraz. İşte ı 
: i:'eçen h•ftE.kı ı!l u•affakiyeti ~nutturacak ı 
• güzt!Hıkte bir sineı:ııa harikan ı 

! Z PERif 
:saşröl1:erde: Franaıtca sözlü: 
ıJoan C ·avvford-James Stenott-lev Ayr~s: 
: Sayın bayanlara müjde: proğrama ilave : 
ı olarak: en zengin ve güzel tuvaletleri teş-ı 
ınir eden Tabii Renl<li en son Moda Fılmi: 
: \lletro Jurnalda: en son harp haberleri ve di : 
:ger en müh m hadiseler V.S . -Seanılar:herı 
ıgün:l 30- 3.30- 5.30- 7.30 9.30da başlar. cu-ı 
:martesi ve pazar günleri l L.30da ve baftaı 
ıarasında hergün 1. Oda 'Ucuz halle seansları: 
.... ~ .......... o ...................... .. 
............... 0 ...................... .. 

:ıD.aima en iyi ve c.:u seçme filımh.·r iÖsterme-ı 
:: ği prt nsip ittihaz eden ı 

i Tagg re SillBllllSI T 3~ ~ 4°, n i 
:chı b fta lzmir lılt:rin prestiş ederce!into: J 
•sevdiıdcri dilber ve 1'İhirkar DEANNE: 
:ouRBIN'ia3 b.. ··d··ı 
: yarattığı ız a uyu u:ı 
ı Fransızca söılü şaheserini takdim eder : 
Ayrıca:LONDRAYA HAVA TA~RRUZU 
:ıorılız kara, b ava \•e deniz kuvvetleri ta-: 
:rafından yapılafl mu-faf,, ı \C düşman tay·: 
ırareleri tarafından .ıt.! ... ta t.:ıhrip, beğucuı 
ı.ır~u Y r- yangLn bon.b! ;;nn ııı y.ıptığı t dhti-:J 
ı b t ve .Pas.i_f koruma teşkılatının ı 
: BUYUK FAALiYETi : 
:Eder ]ur .aJde son ha p haber leri. oyun: , 
: Sd.ıtleri 2,S0-4,45-7 v.: 9.15 de başlar : .... " ................................ . 

(Halkın s si) 

3 Gözlü Bir 
Çocuk 

ı ı~if.::, -~--

---Geçen ay Amerikada Şi
li Santiegoda üç gözlü bir 
çocuk doğurmuştur. Üçüncü 
göz çok büyük olup çocu
ğun alnının ortasında bula-

nuyorm•ş. Çocuj-un batı çok 
büyü\!miı, tabii olan ıö:.deri 
Te aizı ise çok kiçükmüı. 

n raribi şuası ki, dokter-

çocu;un cinsiyetini teı

edememişlerdir. ---·---
In2iliz 

Tlyatreaunda mlllt mar, 
1745 sene'linde Londrada 

bir tiyatroda bir temıil so-
1 

nunda bir kadın artist "Al· 
lah kralı korut.un,, şarkısını 1 

ıöylemiştir. O zamandanberi 
Inıiltcı ede, tiyatro biter ltit-

meı, milli marş çalınm ıı 

idet elı:nuş ur. 

Kemal Pa,.. cra Mc
mu r"luj1111dar1 : 

Örenden Abdullah oğlu 
Sadıktan devr ve temlike 1 

Ahmalh lsmail Erdene JOO 
Ö 1 

liraya bo .. çlu re o de" Hacı 

) _____ _..:.___.:,__ 

SOYETLLERIN 
Koma - Bulgaristan yoliyle MoskovAdan bildirıliyor: Sovyet hlkümeti Karadeniz, 

Kafkas, Iran ve Efganistan tarafındaki midafaa hatlarını elanca sir'atiyle kuvvetlenclir
mektedir. Şark ordusuna karşı ittihaz olunan bu tedbirler hakkında ı• farziyeler yüri
tülmektedir: 

"Şayet müttefikler Türkiye tarafindan yala•d Karacleaizden Soy etler petrel maden· 
leriae taarruz ederlerse SoYY:etler de Muınıl pctrollarına haYatlaa b c•• ile Süveyf kana
lını tahrip ~edeceklerdir. Ve b11 ıure.tle lorilteresain Hiudiıtaa yel una kesait elacaklar
aış. 

Sovyet - Rumen Paktı Gizli Tutuluyor 
Sofya - Roma yoliyle Mosk9vadan bildiriyor: SoYyet ftaıya ile Romanya araaında 

bir ademi tecavÜ! paktı derdeRt olduiuna dair yabancı gazetelerin ifadatına raimen bura 
siyasi •ahf~lleri büyük bir sükut muhıf.ır.a edıyorlar. Ba pakt hakkında Moıkova ıaze
teierinde bir gelimeye tcsadU edilmiyor. Bu gibi şeyler buradaki laftlc6•et malafelinde 
rizli tutut•aktadır. N:tekicn şiıudiye kadar Japonya ile Yuka bul&n lıaidisata dair 4alai 
hiç hir tebli( yapılmamıştır. Halbulıi Japonya lıaükmeti Sovyct latiktaetiae lıa d•d laitli
sesı hakkında bir protesto teb!ii et•İttir. 

lsveç si i~lanm kta deYam ediyer 
Sof ya - Stokhohnden bildiı ili yor: Hük.6met Amerika ya yeniıic11 144 tayyare sipariş et

ti. Bunlann sür'ati 650, kilometredir. 
Sipari, arasında 75 ihtiyat motoru da vardır. Umumi bedelleri 10 aıilyo11 dolardır. air 

h"yct d~ küçük: vapurlar alıvor. Fransaya ıiparİi edilen dört motörll ve 4i meyil sür'atli 
torpido muhripleri de yakında gelecektir. 

Almanya Papalık a işini düzeltiyor 
Bern · - HilVu ajansından: lç·e telgraf ajansının vatikaa mabfiliod~n öğrendiğine fÖre 

Vati l a' ile Almanya arasında bir konkordato teşkili için müzakereler başlamıştır. Bu 
konk(.'ıd"to Almanya, Polorıyada d;oi serpestiyi ve Bohemya Ye Moravyada bimayeıi ihti
va e<lec ~ktir. 

23 M.ıt 

[!!:F.€~ 
Çoculf 
y;üzünden 

Kemerae Etem kııı ~ 
tında Rabia, ç•cuk JI 

sinden Keri• kızı 21 yd 
tla Pakizeyi döYalıtlr· 

Hırsızlık~ 
Beıtepelerde Ali oil• 

mit, Ahaet oilu Maı•~ 
Ali oğ'I• Yatar •e ti• 
•ila Heydar e•lerdeıı taf 

efYa çaldıltlarındaD yak•li 
mıtlard1r. 

--·-
Kanarya "kafesıncfll' 

katta· 1 
iY•elki ıün lzmirdeo 

tanbula hareket e•eo ••~ 
daki yolcular arasaad• 

bayan çok kıym-etli bir ~ 
naryaıım dikkatsızlik ylSf 
den:_kaçırmış veanereye 
tiği_belli olmamıttır. ~ 

VlllyeteMakamınd•": 
Nefs lzmir Merkez l(aza•1 

Bclea~bat• 
Tahtalı 

Kızılçullu 

Buca 

A\ıaıet oğlu M ehmedin bu 
borç için birinci d er c~ ve 
birinci sırada ipotek göster 
miş ol :tuğu Örenin Mıkmıl 
m~vkıinde Şarkan Çoban 

Mustafa, Garben Nazif Çn- Ja.ponya Rusyayı protesto ediyor 
vcş, Şimalen Mehmet zevce- T k S h ı· d d S 

Balçova 
Yeni~köy , 

Narlıdere, Abdullah ve 11 
Sofya - Havu ajanıı o yodı.ln öğn·niyor: a a m a asın ovyet hudut!muhafn:ları 

si bağları, Cenuben de ta- iki J ~ pon pcLsin· yaraladı .lanndan dolay) Japtrnya hükumeti Sovyet Ruıyaya protesto diğer Çe.meli zade çıftliti· 
Tınazlı rik ile mahdut tapu kaydı- , t . . 
Bozyaka na nazaran iki halea dört e Dl'j tır. 

dön6m geoişliğ'inde 40{) lira 
muhammen kıymetli Eylul 
335 tarib 44 nu•aralı tapu
y~ müstenit ltaiı satılmak 

üzere müzayedeye Yerilmiş· 

tir. 

---------...... --..,..--------- Karabağlar 

25-4: 940 Perşembe ıüoü 
saat 11-12 de Kemalpaşa 

icra dairesinde yapılacak 

birinci artırmasında teklıf 

edilecek bedel muhammen 
kıymetia yür.cle yetmiş be
şini bulduğu takdirde ihale 
edilecektir. NuL..san bir be· 
dd teklifi halinde müşteri

nio t•ahbüdö baki kaim k 
ıırtile artırma 15 ~ün ur.a

tılır. 10-5-,940 Cuı:na günü 
ayni saatta yapılacak ikir.ci 
artırmada dahi tcklıf e dile
Cc k en ıon bedel mühaın
nı ı:n kıymdin yüze'. e ft t aıiş 
b şioden az olduğu takdir
de satış düşü ı Ült!r" k 2280 
say ılı kanun mucibince borç 
b ş sene takside bağlana

caktır. Almak istiyenlerin 
k ymeti mubamwenenin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde 
d epo akçası veya milli ~u
t eber bir b:.nka mektubu 
ile ihale vakitlerinde daire
de hazır bulunmaları ve faz
la i:ıahctt istiyeoJerin bu gün
,lt:n itibaren açık bulunan 
şartnameyi tetkik eylenıele

ri ve bu mülk üzerinde bir 
güna bak ve alacak iddia
~1nda bulunacdk kiwr.elerın 
20 gün içinde veııikalarile 
bırlikte dairemize ınüra tla
rı, aksi halde hakları tapu 
sıdlile sabit ohnıycn'urın 

pa ylaşm.ı&dan hariç tutu laca -
ğı ilan olunur. Dosya numa 
ra n 39/672 dir. 990 

- - -·----------
Dr. Fahri 
17.mir Memleket Ha<'ltanet.; 

Rontken Mütebasst~ı 
ont envee/ekır; 1.t;clavı 

In2iliz Mareşalının _,»ihtarı 
Brüksel!- lngiliz bava mareşal( Goseç radyoda bir nu

tuk söyliyerek Almanl ra şu~ihtarda bulunmuştur:: 

- Eğer Alaı n )tayyueleri tarafından bir lngiliz şehri 

bombardıman edilecek olur!rı lugilizler ayni _şekilde muka
bele edeceklerdir. 

ımro ••:rwt -lzmlr Dettarhğıgdan : 
Hi1ıeyin oj-lu Sabriain Karşıyaka 4ubesine•olan 682 lira 3t ku

ru' kazanç vergisi borcundan ,dolay•1mumaileyhin tahh--tasarru
funda bulunan Karşıyal<a donanmacı-mahallesinin Zafer ıokaiu1-
da kai 32-~4 sayılı ve 960 lira kıymetindeki iki dllkkaoın yarı 
hissesi idare heyeti karariylc kat'i ihıılesinin ~icrası için on ıün 
müddetle mu:ıayedeye ~ıknrılmış pldutundan taliplerin 3 aiun 
çarşamba günü saat lSte jdar~ heyetine mfiracaatları ilan oluaur. 

("3) 

iAA 

iktisadi Sulh 
Komitesi 

Beynelmilel ticaret odası 
iL:tısadi sulh komitesinin 26 
Martta Liheyde topl;;a~a"
olan umumi laeyetio Türkiye 

milli komitesini temsil etmek 
üzere IstanbuJ ticaret \ie 
sanayi odası umumi katibi 
B. Cevat Düienlini:ı işrtiraki 

Uzundere 
Üç.kuyular 
Hacı Hüaeyialer 
ŞemjkJer 

Aşağı Meraiali 
Yukarıda isiraleri yazılı'~ 

. . t tlıl 
zı cüzitamlarının ıtıraz • f 

hitam bulmuş olmak.la 948• 
nesi vergilerinin yeni ti~ 
kıymetleri üz.erinden tah•" 
ettirileceği 2901 sayılı kaJt";ı 
lOncu maddesi mucibince ti, 
olunur. ~ 

kararlaş~ı~ı_lm_ış_tır. . _ _.!Satılık bab~ 
lzmlr slclltlcaret me- •• t . 1 .~f 

" morluğundan: ve muş eını ,, 
Şevki Muslu ticard unvıa F ~vkalade ı hbi ve b•;: 

niy le lzmirde Mimar Kema- d-'f bir yer olan ıııd 

l"'ttin c.ıddesinde Yandcvi lzmir Bozyaka semtinde~ 
b:ı nıı. d.ı 14 uumarada top Jis karakolu kaı şısıod8 b' 
r-.k mabsülleri ve sai re alım bahçe möştrmılitile be'~,t 
ve ~atım ire iştigal ~cdt•n . satılıktır. Satuı ı1la:ııı'-. ı ~ 
Ş .!vki Mucılunun işhu ·.tica""i-;t ycrnlcr üçüncü beyllr şıı ~ 

~uı.vanı ticaret kanunu hü sohak 24 nuwaıalı e0 
J üınlerine göre ~sici lin 2682 oturan sahibi Mebm.:t ,ı 
numarc.sma kayt ve tescil vat Sevinçliye müracaat 

c ildiğı ilao olunur. (991) sinler. 9-2 

Alman imparatoru Rua Çarını N.uıl Aldattı? 3 
K.içner·n ve HemşayeiıJ 

Son dakikası 

. Y' 
Nıbayd gü11erte ubiti dayanamadı. Kiçnerırı 

nına sokularak haykırdı: ıJ 
- Arı<adaşlar, Lordu bır.'.lkruıyalım, M.ıreşalı • 

taralım! ve h.ırbiye nazırını itme~e başladı. faİ<ıı:, 
işten g.wrnişti. Zira bu aoda ge nı bir kere dah 3 ~c 
laodı , d :niz e gö ülc\ü. Yaram dakika içinde ti 

geni yokumu~ gibi ortaddn kaybulup g ttı. 
oıe 

Kayık) rla İnenlcrde:ı ~ncak bir iki kişi Y 'ı 

can.nı kurtar<1bi'di. kı bııuoların arasında vııt
bik~ye cdea Reccltson (isl anı ) d..ıbi varoı. 

a iar ne diyorlar~ 
logiltereııin harbiye ırnzırıııı Ru .,ycıya ~i'' 

mek üzere yola ç kan ve Orkneyn adalar'• eJf 

i 
yapılır ıkincı ıie1 ıer S· 1 5 O • Q O 
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Mi ı Piyan~o Biletlerini~i ( S~ .\BElf ) Kişesinden Alınız 
• rıoda suikasta uğrıyarak batan lngiliz zırhlısı ti tı" 

şayer-faciasın içyüzü bugüne kadar gizli kal~lf~ 
Inıiliz bahriye nezareti bu l>üyük feliketı0 

rım aalayabil111ek için en karo az casaslarıuı ~ Çorakkapu Polia merlıtezi karııııı No. 864 Hasan Tahıla Ô•deıTelefon3497 • 


