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lslio«;yada Hava Muharebesi 
194 Günü SZE'Cmi~ n ıqh11la r 2:'i k 11 r 11<;tuf 

Odu. 
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ziyaret buyurdular. G ı· d Al k l • • 
Ar.kara, 30 (Hususi) - Cum~ur- a tçya a ffiall aS er erIOlll meV• 

komiserlig" i Resmen Teşelclcül Etti reisimiz, Milli Şefimiz İsmet lnönil, . d. . ı tt t b•t d·ıd· 
--------- bugün ytıpttkları mutad at ge.zintisin- cu ıyetı esas 1 sure e es ı e 1 ı 

Umumi Potrol 
den sonra ingiliz sefaretine uğrayarak 

b k !ngiliz ·büyük elçisi ile bir müddet göc a u rüşmilşler ve istirahat buyurmlışlar-Almanlar, pe.t·ro lar~ı 
nakletmeğeça!şyo~ar 

' ~~ 
·-=·*·=-

Zulüm 
Uınumi komiser, petrol 
tin himayesinde bulunm 

Peştedeki sefirleri 
konferansı 

ehir~ 
ettiler 

harap olmuş
düşürdüler 
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(ANADOLU) 

~il~~li~ 11 ~lhlnrı Dalh1öD1i Halb)~ıru~ırü 1 ~ ~~smJ ~...__.____-..___......_...__.......,..__ __ 
1 hal" bırli leri teş- Haftanın spor 

ükrü ökme-
• 
l eyanat 

İ} •Jec ktı • önu~;:~~~~a~~e=~~nu Aı. 
sancak sahasında yapılacak olar: 
mektepl.lcr lik müsabakaları ve ha-

y akında itbalatcılar ticaret odasında kemleri tesbit edilmiştlr. 
.,. C:vvelce tesbit edilmiş olan Lkib-

bı•r tO lan ıya çagu rıl--caktır fre göre ilk oyun saut 13 de Saıı'at-
... Inr - Ege lisesi takrmları ara>mda 

Hataylılar Felaketzede kardeşlerini Ar.karaya giden ve Ege mıntalıMı tıcarct i~leri için ticaret vekaletiyle oynanacak ve bu oyunu Bay Mu ta -
•temalarda bulunan i~mir teıkilatıandırma baş kontrolörü B. Baha Brker fa Bayır itlaı e edecektir. 

h ti b "' } b } . ~ehrimize dönmüşttir. Ögrend;ğimize .ııöre ticaret vekaleti, hayat halialı· lkitıci urun •a~t 15 dı Ziraat - Bi-arare e agır a f)fl 1 aSJYOf :l f Jığiyle mücad le ve ihtikara yol aç n unsurları ortadan kaldırmak iç:n rinci lise ara ıııdadır. Bu oyunun ıl<ı 

Bugünkü program 
12 30 Program, ve memleket saat ., 

yarı. 

12 35 Ajans ve meteoroloji haber' 
!eri. 

l!! 60Türk müziği (Pl.) 
13 30 14 00 MUzik: KUçUk orkest

ra (Şef: Necip Aşkın) 

18 00 

1 - Gretchaııinov: Ninni 
2 - Erich Trapp: Fujisanı~ 
elrafın1.ia müzik ~e31eri 
3 - ::ichmals!ich: Ormand• 
aşk ' 
4 - Hıımphries: Piyeroııu~ 
Vedaı. 

Program ve Antakya (Hususi muhabirimiz ya-1 d'.ğ:: SÖ) lendi. ;:\ e. ulvi bir t lılo h:ı. ihratatçılar birlikleri gıbi ithalatçılar birlikleri kurulmasını kararlaştır- hakemi Alaeddin Kazanovadır. 
zıyor) - İ~a doğu'11uııdan yüz yıllar sıl olmu~tu. Yaşlı ev sahibinin yeni mıştır .• fohtelJf ithalat eşye~ı ticaretiyle meşgul olan tüccarlar birle·e PAZAR GONO: ayarı. 
"ı rvhl iıtiaii Çinden a)rılıp uzun ıYeni açılan gözleri sevinçle par. rek ayrı ayrı birlikler kuracaklardır. Bu birlikler için ticaret vekilletinc Ayni "ahaıla bölge kulüplerinin 18 05 Türk müziği. 

Çalanlar: 
K Cevdet anı, 

Okte. 

1 Jikine devam edilecektir. Saat 13 te bir müddet sonra ka\•uştukları uu adı ve g-elenler sanki öz kardeşleri, bağlı bir umumi ı·eis ve ızınirde de ihracat ve ithalatçılar b'.rliklerl ıçin 
liı d 1 b 1 Denıir.,por - Doğanspor (hakem İa -7.0 rot dlyarı lien ilerine yurt ~eli - sene erden eri büyük bir hasret ve , ayrı uyrı birer umumi kfıtlpFk ihdas olunacaktır. 

nen ilk Hataylıların ruhu, hafit!crı - !ştyakla yollarnı gözlediği candan· Yakında ithııliitçılarııı tlcar€t odasına davet edilerek bu mevzu üzerin- ı:•a!I Hakkı GUr) • saat 15 de ,\teş Vecihe, Ruşen 
nl1t. taşıdıkları u,tun meziyetler ~e - klm·eı tiym!ş ıtil:ii gayri iht yari de müzakereci·~ bulunulacağı ve birlik teşkiline derhal karar verileceği ha- spor - A !tay (hakem Mustafa B:ılöz) Çağla, İzzettin 
bebiyle ne kadar ş.'ld ol•a yeridir. ~rhii:e ~arıldı. İkisi de ağlıyor, ba .~ - ber alınmıştır. Bu milzakereler esnasında birliklerin statüleri hazırla- maçları vardır. Ayni günde ve saat 18 55 Serbest saat. 
f'illiıık iliıı, uğr:ınılan ~ayısız ittıl11- !arı omuzlarında muttasıl agla. ıyor- nacak, tasdik için vekalete gönderilecektir. tam 'lnda Cumhur'.yet meydanından 19 10 Menıleket saat ayarı, ajan' 
lııtı!, yakılıp yıkılmalara ve çek"len lardı. Neden sonra memura söyliye- Şehrlmizıle manifaturacılar, tuhafiyeciler, demirciler ve diğ-er ithalat başlamak üzere beş kilometrelik kır ve meteoroloji haberleri 
tünca benzeniz zulümlere rağmen bildi: tacirleri, ayn ayrı birlikler kuracııklardır. koşuları yapılacaktır. Bu koşulara • 19 30 Türk müzoği: Fasıl heyeti. 
gllUli e daha gellşen ve olgunisşan - Sajfol evllldim, bizi çok sevind·r- onsekiz yaşını ikmal etm'ş he: 20 15 Konuşma (dış politika hiıdise-
bfr lift 1k tabakasına insan cemiyetlcıi diniz. 11.JT h [J • !'enç, ku!Uplere mensup olsun °1 • !eri) 
f• i!3ında ender te•adüf edilir. İ;te, Ev halkı, çoluk çocuk kapı önünde Tilkinin postu LVl u le l cemı- masın iştirak edebilecektir. 20 30 Temsil: Bir dans meseled .. 
ırli Te milliyet bakımından u milm hidkmiş, g .. zleri yaşlı gelenleri ve h l - 0 *0 21 06 Serbest saat. 
t:ıt t'li<fınn malikti ve bu sahada gi- e~yalarını taşıyorlardı. kürkçüye gider yet üdce eri Zavallı yavru 21 10 Kon uşma(Haftalık posta tJ· 
rii i'kleri her imtihanın muzafferi - DüyUk evin ıııkiarı sabaha katlar Bucada Poyraz sokağında 5 sayılı tusu) 
d:rlei'. ·andı. Tavuklar, hindiler, kazlar 11.r LJ k cltikkiinda bakkal Sadığın yaktığı a· 21 30 Müzik: Riyaseticumhur bın· 

Htr tar"h devrinde ve daima bil - kesöldi. Kazanlar kaynadı. Hırsız da döner, dola- ıvasıl nazırlanaca te~ten etekleri tutu•an Uç ya•ınd~ İ • , dosu (Şef: hsan Künçer) 
yUk bir kısliançlıkla muhafaza ve Snb~hleyin evde büyUk bir yıkama şır, yakalanır C. H. P. işçi ve esnaf kurumları Hikmet adında bir çocuk , muhte - 22 16 Memleket saat ayarı, , ajaril 
mtidat11a eyledikleri TUrkrUlliktur faaliyeti göze çarpıyordu. Gelenle - b;rJiği merkez heyeti, ticaret odası :if yerleri yanarak ag"ır surette yıı. ' 

T B d ı B d til haberleri, ziraat, esham - taı.' ki, onların her milli dava ve iınti- riıı çamura ve toprağa belenen ya - un an evve ornova a ccıır konferans salonunda toplanarak b r- ralanmış, memleket hastanesine kal. 
B E~ ·· "f ı··· d b" vilat, kambiyo-nukut birsa~ h:ı11ılan behemehal muvaffak çık _ lak Ye ~~yaları yıkanıyor, k ndi!eri ay nmon Jırnnun çı t ıgın e ır liite bağlı muhtelif cemlyetlerin yen: dırılarak pansuman yapılmış, anne•• 

nıalarını temin etmiştir. Son zelzele de hamama gôturü!Uyordu, hırsızlık vakası olmuş, bir hır.ız 2 yıl büdcEleri üzerinde mUzak?rede larnfından alınarak Bucaya götllrUI 
22 35 

(f;at) 
feİflk " de buradaki halkın yurt- Akşama doğru bu aileyi yep;-eni halı seccade, 3 battaniye, bir cer sn- bulunmuş, kararlar almıştır. Torkn- r.ıtiştilr, Fakat kUçUk Hikmet, aldı!iı MUz'.k: Bachın eserlerinde' 
t:ı lan hakkında besledikleri derin elbiseler içer s:nde gördüm ve yüz- ııti • bir mavzer, b"r tabanca çalmış, tıya C. H. P. İzm:r idare heyeti reis yaııık yaralarının tesiriyle Uç •ant (Pi.) 
s g·nııı en asilıine şekilde eu"Ur!l- le~indeki çizgilerden bu hüsnU ka -

1 
kaçmı~tı. Sahibinin bile haberi ol - vekili Bııy Sedad Erim riyaset et_ sonra ölmUştUr. 23 OO l\I!izik: Cazband· (Pi.) 

r.e ns'le olm• \llr. Hakiki bir dehşet- i:m! dcle.l'lslyle son derece mUteha3- rnı~·an bu hır. •lık, zabıtaca meyda- m!ş ve m~rkez heyeti, gene b'rl'k ça- Hlldise tahkik edilmektedir. 23 25 23 30 Yarınki program fi 
le hilk~m süren kara kışın kgranlık sis bulunduKlanı.ı okudum. nn cıkarılmış, meşhur sabıkalılard~cı tısı altında tek teşekkül halinde kal- -=*=-- kapanış. 
Lir &"cc~sinde sald,·:ın ıe otuz bin va.. .*. ~e' ·d Salih, çaldığı e•ya ile bi~ - mnk ve çalı mak kaydiyle her cemi- Maari#te **-
tancla~ııı hayatına mal olan mel'un Hata~·ın değerli valisi Bay Şl!krii Iıkt • 1 enemende yakalanmış, t~nıı - yetin senelik büdeeler'nin o ceminte J 1 B k 
telzele, Hataylıları da kalplerinden Sökmen Süer, her işi olduğu gibi fe- re gctirilm·ş•ir. Eşya, dün sahibine mahsus ve ayrı ayrı olmasını m~va. ViUiyet rnc4arif inzibat meclis! • a 1rçay 

l•k t d ı · k ı d tesl'm edı"lmı"ştı"r dün toplanmış, maarif mUdürU Bav l'tırmu~ ~e hepsini yasa garketn.·ş . " e ze e er: ıs · n ve on ara yar ım · · · 1ık görmüş ve tasvip et!'ı°stır. ' 
ili', Fakat. kardeşlerinin ya~ırle iç- ışini de büyük bir ınuvaffakiyetl.ı sv-1 Gene bu hırsızın Bornovada 13ny Yalnız bUdcelerden ayr;lacak yilz- Ali Riza Özkutun da işfrakiy!e bu- mecrasının 

H A l b ğ k l · , d b · zı öğret"lenlere ald evrakı tetkik et-ler: burkıılan, dörpülenen ve yeme_ nıı erdirmek üzeredir. Biltün atny. s •nın a u esınc.e e azı gıye - de 2n 1,fo ·e, o cemiyetin mrttq•ıpların f • / 
den,. içmtden olan Hataylılar büyük lılann derin muhabbet ve hürmet his- cek e~yası çaldığı anla.ılmışhr. Bu dan yardıma muhtai; olanlara tPvz! mlştir. Komisyon, bazı in•'batt ceza emız enmesi 
bir nz!fo kar$ısında bulunduklarını !eriyle bağlı bulundukları gUzide i- eşya d!! elde edilmiştir. Mchmeıl Sıı- edilecek, müte"11<:i yüzde 80 ile l:ıir- kararları almıştır. 
anlamakt' gecikmediler. Yardım ctarecl, gösterdiği içten alii.ka ,.c işi Jlh, geçen sene Seyd iköyde bir dük- :;k idaresindek: dispanser yaş~tııa. Bay Korbüzye 
kolları brtyilk felaket haberinin du- bizzat ele almak ssye.-:ndc nakdi ve kl\m ~oyarlcen dükkiln sah"bi tarafııı- cak ve birlik memur ve müstahdem- İznılrin "1ilstakbel imar planı huk-
yuldoğu run faaliyete geçmiş bulu- a, nt yardım miktarının müfemı>di o- dnn mavzer kurşunu ile yaralan • ]erinin !lcretleri ödenecektir . kında mUtaleası alınacak beynelmi-
!IU.)"ordu. aln felliketzedelerin her turlu istlra - ınıştı. ----"':~· le;! ~lihreti haiz şehircilik mttte"assı. 

Halk, bir kö, rü inşa' 
sını istyor 

Bakır çayı mecrasının temizlenııtt' 
Cinnmert Hataylıların bugilne hat ve huzurlarını da garanti etmişi * Hamiyetli Muradiye sı Frnnuz mimarı J.I. Korb!!Eyen·n 

kadar nal: den yaptıkları yardım ye- bulunuvor İ( •• f •• h d si ve mezru araz'ye zarar' er'11enıe~ . . 1 U Up ane e ;\Ian;sanın Muradi.ve kö.vilnde feln 15 martta şehrimize geleceği haber ı · ,.. f " k·ı . h l •' kunu e!li bin lirarı bulmak üzere _ Kendilerini makamlarında ziyar~t .çın na ıa ve a <ıtınce azır an 
dir. J.. fıca külllntii mikt rda e~ya ett'm. Sayısız m 0şguliyetleri arasın- k J ketzedeler :çin nakden 300 lira top- alınmıştır. projeye göre faaliyete geçilmif 
ve erz~k teberruu :•a ılmış ve bıı yar da onu rah:•sız et"'.lenin doğru ol -ı() Una, eser er ıanmış, ayrıca (150) liralık yiyecek --=*=-- Çandarlı körfezine akan Bakır çaY~ 
dıın!ar her iki şekilde de hararetle mıyacağmı takdir etmiyor deqilinı. ı~mir m:ıli kütüp"Panesine 93'l se. ve giyecek eşya teberrü edilmiştir. Parti müfetlişimiz nın mecrasının değ'ştirilmesine Jıl' 
devem ~ylemekte bulunmuştur. Ancak, okuyucularımıza hldiseyi n · it rf d d KöylUmUz!ln hamiyet eseri bununla c H p Uf tt' · t t b 1 "Lım "ÖrUlmu'·ş, bu suretle Çand•r'' 

1 b
. d 1 1.h. tı· "f d .1 

1 

esı Mn a ı ayı za ın a evanı e - . . . . m e ışı , g an u nıe- ~ ,.. 0 

Intaylılann yurt ve yurttaşları ır e resm ve sa a ıye ı ı a e ı e d k l kk d b' da kalmamış, daha bundan evvel Dı·- • 
t k k ld en ve eser o uyan ar ha ın a ır busu Bay Gal'p Bahtiyar Göker An- ovasından açılan kanalla ovad•ıki • 

lıakkmda duydukları hassaiyet ve ey:t etme arzusuna apı ım. · • 
bunl:ını olatı sarsılmaz bağlılıkları- Giren çıkan bunca iş sah.bi ve ma.\ lstatıstik hazırlanmıştır. Buna nazu- kili fe!iiketzcdelerine 50 lira gönde- Karadan şehrimize gelmiştir. 1 

rnzi iki parçaya bölUnmüştür. FaJc•
1 

ılın l!tı yüksek misalini bin!eree feHl. . sasını kaplıy.an ,evrak kartonları ara-1 ran ain ay zarfında İzmir milli kU - rilmiş, 91 ilra ile de köyiln fakir ço- bu yüzden Çan darlı halkının mliııbit 
k~lzede.rl bağırlarına bir kardeş sı- •ında tek bır .boş dakikası olmıyan I tupha'lesine Tü k harfli eserlerden cuklım giydirilmiştir. Çeşmede çirkin '" mezru arazisi, ovanın karşı ta' 
c~ıtlı«ı ll~ !ia~rtıış olmalarında gllril- ve ~sasen teftışte oima:ıp ~ntakya-, 14220, eski harfli eserlerden 606 ta- ıı=---- rafında kalmıştır, 4000 dönüm ııılJ' 
yoruz. Fılvakı buztıne kadar H::ıtıı- ?a .:ıulu~duğu günlerin~ arıs ndan. ço- ne okunmuştur. Okuyucuların sayım }htikarla mücadele bir hadise J tarın da olan bu araziyi ekip blçrııe 1 
ya g~lmiş olan 1343 Erzincanlı va - gunu Işı ve masası başında geçıren 1 212 . n 1 d 14284 U 

k l· ııb b . li d' . h b" ı 6 cıır. un ar an er Vilayet ihtikarla mücadele komis- ı !çın lıalk, her gün dôrt, beş saat~· 
teııda' burada her kucaltın kerıdi!e- ıymH ı ay, en. en ısıne 11~ ır 1 . 1 • , 
rlnc ll.etkatle , muhabbetle R"'lmı~ nezaketle kabul eyledi. 1 kek, 928 ı kad.ındır. Erkek o. kuyucu- yonu, dün öğleden evvel vilayette va- B. d d d v.on ugunda yolu yUrilmek mecbur· 

> ., 1 ır a am ama ını ' yetinde kalmaktadır. cldıığwıu gördü ve bu tehalü~<t~n Bu sırada telefon çalmıştı. Konuş- !ardan 12821 ı talebe, 520 sı memur, li Bay Etem Aykutun reisliğinde top. 
fnkı!lllde mUtehassis oldu. Yurtse _ m

1 
alardan , İskenderuna yeni bir fe-1228 1 muallim, 19 u subay, 11 i tUc- lanmış, bazı ticarethaneler hakkın - , yaraladı .. l 'ın;aanH~az~~'.lı;.:~:~ıı:~!:r\a~~~:~'. 

ver H.ataylılar bu azi7. misafirlerine ilketz.ed;, kafilesinin geldiği ve bıın 
1 
car, 685 ı serbest meslek erbahı, ka. da zabıtaca yapılan t6hli'.kata a'd ev- Çeşme kazasında Germevan ko - 1 • . .• · ! 11' 

d h b 1 k . . · ıgına vermış ve ç!yın dıger taı·a ı 
yaln1:1. ttl!raları başında yer vermek- ı_rın ı~tasyon a azır u unan anı- dınlarclan 912 si talebe, 2 si memur, rak üzerinde milzakerelerde bulun_ yünde bır vaka olmuş, 57 yaşlarındr. d k" r .. , k 1 , tif d ııd" 
l• k 1 t bil 1 1 Kı ıkha a nakle 1\1 t f T .. k ·1 'b" , a ı a azıuen o ayca ıs a e ~ a nııycr, ayııi zamanda iktidar. yon ve o o s er e r n • 8 i muallim, 6 sı serbest meslek er - :ııu.•, mües.~ese sahiplerini de dınle - ug a a ur er aı evı ır meseıeden . ·ı k . . B k d - . tırl' 

d ·ı -· ı b k d h l ' d . ı nı me ıçın a ır çayının eg1' 
llıı dahilinde g yc1ir!yor, kendi oda- ı cceııın. ve u aza ıı azır ıınaıı b•bıdır. mistir. Komisyon, ihtikar yaptıkları amadı Mehmedı tabanca kurşunu 1 il . d b' kö fi ~ı• 

• 1 d k• ı ki l ı ~ · .1 , 1 L. en mecrası zerın e ır pr ı · 
lurıtıd:ı bulunmadığı halde onlar için ev.er e ıs .. n. o u .. nac .. a arı an aşı ı-ı ** :Cat'i surette sabit olmıyan, fakat sal- ı e ı ara amıştır. Yakanın s•be,,ı, d 1 , . . t . 1 d" K -~· 

d B Şük S k SÜ e ı mesını rıca e mış er ır. aY•" 
~oba ;edarik ediyor, kadınlar bir yor u. ay ·ru 0 men mcr • , • , tıkları eşyaya etiket kovmıyan üç ti lllchmed Mutlunun bundan evvel bal k mlık b zb t .1! t gön' 
hemşire ve erkekler bir kardcı nU - İ<kenderun ve m'1teakiben Kırık • Şehır meclzsı carethane sah'.b ne ihta~ yapılmnsuı; ,dızı Kadriye ile . ..8.lakatlar oln,a<ı d:rm'ştir uN~~ce,a ~~~ı:ı J:~:letiP' 
vazişiyle cınlan ağuılarına alıyor, han kaymakamlarına bu husuota 1.1- Şehir meclisi., yarın saat 16,80 da ıııuvafık ırörmUştilr /e bu kız evlendıgı sırada kocası ta- b"ld' 11 kt' 

l d. kt"fl · . j ı ır ece ır. : • zııngelen tıı im at ve ır~1 . eri ver- belediye salonunda toplanarak ruz. 0 * 0 rafından daha ılk gece babasının e - ---oıcıo.ı---
Komşuma dlln altı mi•afir verildi. dikten ~onra bana döndü: namesindeki meseleler üzerinde nıfl- rr.• d · d vine gönderilmiş olmasıdır. Mehmeıl J d 

Erz "ncanlı bir terzi, eşi ve dört kC:çllk - :lflsaf"rlerimizin y:ınsı geldi de- zakcrelere başlıyacaktır. Şehir nıec- .t ıcaret O asın a Mutlunun, baldızını kirlettiğini öğ- sveç 07 USU 
yauurn. Gecenin geç bir saatind~ k~ mektir, Şiıııdlye kadar 1250 nt'fuo;. !isi, tfmdide liizum görmeden mesa- Şehrimiz ticaret odası idare heye- renen Mustafa Türker, damadını ya. Stokholm, 30 (Radyo) - !sveÇ ol' 

ih ı cıılıtıan hane sah'.bine bu ailenin .an ibaret üçyüz aileyi mlistakılcn i~inl muayyen zaman zarfında biti· ti diln öğleden sonra toplanmış. oda- ralıımıştır. Zabıtaca, tahkikata de - dusu baş kumandanı, millt mOdş{,J 
munkkaten ke tlilerine misafir eJıl- -Devamı 4 üncu auhifede- recek!ir. ya aid bazı kararlar almıştır. vam ed;liyor. için yeni plllnlar tanzim eylemiştir· 

•-ISLAM TA. R .. IHI- Suriye arasındaki ticari faaliyeti a- Bu müfrezenin hareketine; Resu!Q Müfreze tam Batnı Robig denilen!lık mukabil saflardan, yanı d!Jş!l'l~ 
kamete uğratarak Kureyşe ıı.man di- Ekrem bizıat bulunnıadıltı için (S!r- mahalle varmıştı ki karşıdan bir toz tarafında bir karışıklık oldu. pa~f) 

M h d 
!emekti. ye) deniliyordu. bulutu yükseldi. Gözler, dikkatle bu- başlamıştı. Müşrikler kaçıyorlardı. , z a m e Kureyşiler daima gidip geliyor ve 60 İlfllslOman cengAveri hazırlan - raya dikilmişti. Gene bu esnada, iki kişinin sJıiJc' 

• ticarette bulunuyorlardı. Ve l\Iekke - mıştı. Kimi deve, kimi atla gidecek, Kureyşiler geliyorlardı. Fakat bu islllm mUcahidlerinin saflarına do~ 

M. h Suriye yolu Medineye yakındı. Binae- bazıları da yaya yUreyecek, fakat nö- arnlık onlar da, muhasım bir kuvvet- llerledikleU ,ırörtildU .. 
liiiiiiiiiiiiiii- y AZAN: • "' y an- nllleyh bıı yolu tutmak, Kureyşil~rı bet ıleğiştireceklerdi. le karşılaştıklarını an!ıyarak durnu - İlk dakikalarda vaziyet anlaşıl!ll,. 

-111 _ nefsini korumak için mUcRrleleye ge- zarara sokmak onların ticaretlerini Haram aylarında harbetmek, ya- !ar. Kureyşiler bir ok havale ettller. fnıştı. Fakat biraz sonra herşpy ta'l'aY 
ltestılO rem bir çok gecelerini tan- çlyordu. , rtık harp için dini emir de sektedat etmek muvafık bir hareket- saktı.. Bu aylar, Zilkadde, Zilhıcce, İslilmlann beyaz bayrağı yUksel- tuh etmiş buiunuyc;::-du. , 

yefl ağarıncıya kadar bazı arkadaşla· vardı. ~ünkil bu, bir zaruret haline tl. Zaten bl!.ndaıı ev~el d? ?ı~edi.nedekl Muharre".' ve Rec.ep ay~a~ı idi. Arap- mişti. :.ıeşhur i~!ll~ ~engaver ve tiren- Müşrikler, islam kuTvetlerini~ ~ 
n lle görllımek ve etrafı dinlemekle ge ııe ınlştı. Evs kabllesınden reıs Sa d ıbnı Meaz !arın eskı fldetlerı mwcıbınce, bu ay. dazlarından Sa d ıbnı Ebu Vakkas he- k11sından taze ihtiyat kuvvetlerı ı··1 çirdi. Hatta bir gece 0 kadar yorgu'l Resulüekrem, bUyllk bir diplomat ve da Kureyşilerle bir mücadele geçirmiş lar kabilelerin ve halkın istirahat mev men yayını düzeltti ve kollarını gere- eliğini zannederek Mek.keye doğru Jıl 
dOtmU,tU ki; asker dehası ile harekete geçmişti: ve ayn! tedbire baş vurarak Kureyşi- simi idi ki, bunların devamınca kan rek devesinin üzerinden ikl1 mukııb!l mı~!ardı... 6' 

- Ne olurdu ..dedi- bir kaç kişi Açılacak müdafaayı emniyet altında leri fena vaziyete sokmuştu. dökmek ayıp ve günahtı.. lslilm okunu gönderdi.. İşte mücadele l\IUşriklerin arasından sıyrıla! ~ 
nöbet bekleseler. bulundurmak içi'l Medinenin uzak ve İkinci hicret gecesinin ilk ayların- İlk islflm müfrezesi, Mekke lle Bah- bu dakikada başlamış oluyordu. Fakat beri tarafa gelen iki kişi de, haklJı:-. 

Slld lbni Ebi Vekkas yerinden fır- yakın civıırında1<i bütün kabilelerle tt)o da idi.. Bir haber geldi: riahmer sahil: yolunda Kureyşin kar- her iki taraf ne bir adım ller!, ne de ti' MUslilmatı olan, takat islflm tıır-~ 
ıadı. Sllllblartm aldı: masa başladı. - Ebu Süfyan lle Akremenin riya- vanını tutmak ve geriye çevirmek ü- bir adım geri gidiyorlardı. ha iltihak çaresini ancak bu ka!Jfe 

1 
- Ya Resulellnh, siz rahat ediniz, Onlarla dostluk ve Mta~afl•k ml- •etinde 200 kişilik bir Kureyş kafile- zere "eket ederken; Resulü Ekrem lslilm müfrezesi, ileri hareketi ya- ı,tırakte bulan Esved oğlu Mıkdııd 11 

ben beldlyeyirn. ~akları aktediyordu. Ha+ta l\lekke ha- s:; ı~ekkeden l\Iısıra geçiyor. Büyük muha~irlerden l\Iusattahi çağırdı, be. pe:nazdı .. Çünkll m~kabil. taraf, daha Gazrnn oğlu l'kbe idi. , ır 
Dedi. Filha~ika biraz sonra Resu- val!s! •. tlen bgzı kabileler!e de bu su. bir tıcaret k11rvanıuır. yaz bır bayrak verdi: kuvvetli ıdl. Kezıı Kurey~ı!er de taar- İlk zı.fer ve tedbirin semeresi a·~ ~ 

ıuekrem uykuya dalarken S!ld da bl- retle anlaşmalar tesisine gayret edi- Fırsat, bu fırsattı.. İşte ilk taztlk - İ,te bayrağımız budur ve sen de ruz edemiyorlardı. ÇUnkü i;lam mllf· tnıştı. Kureyşin ticari faııliye!ine iJ 
nanın etrafında do!a~'vordu. yordu. Bu suretle, mezkür kabllelerin y11pm hı~ zan:_cnı. g_elmişti.. Akr1>me, mUfrtzenin bayraktarmn. rez~!ini'l ukasın,~a başka kuvvetler biı: ~arb~ vurulmııştu. Dü~man k~; 

Bunlar, mttcadeleyi hazırlıyan e- Kure;şilere yardım etmeleri imkllııı Eb~ Cehıl!n 011lu ıdı. Resul ti Ekrem. Bunu müteakıp; müfreze tozu du- b•ıhınma•ı ıhtımıı.ı vardı. ~ lesını takıbe li\zum görülmedi ve ııı 
1ı1irlerdendi. 11\nl i~l.'lmlık, tecavüz et- kalkıyordu. ashabtan H!\ri~ oğ!u Ubeydei çağırıp mar.a katarak :ıiedlnenin geni, ovala- Bu ,·aziyet dah!linde her iki tara!!reze :\iedineye nt'et etti, 
aiyor1 aııo.k ııılmı lıaı etmımek ve ~;ter eıı mllhim ıedbir; ~•kkı • bılr mufre.ıı ile hareketini ımreıt!. rllıdan ~nııba doA-rıı ıllraılı Uerlıdl. da kılıil•rıııı ~kmiyorlaı-ilı. Bıı ara· - ~evam ecı.eık .-
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GeE~eral Vevgand Berline davet edi en Almanyanın B Ikın dev etleri nezdindeki sefir-
. rzuruma gitmedi J • B k ] J • • R.b ı· ""n~ra, 30 (Hususi') - Ft-anss erı, a an -rı <:arıştırm k ıçın l entroptoı ta ımat a Imışlar! 

!::~ ~duları kumandanı g:ner~l Ve~·- Lo.ıdra, 30 (Radyo) - ·Ta~·rnıs zif~tcri bulunduğunu açıkça söyle - b;rıer almnğa mecbur olmuştur. :'ugo~l.w:ra millet' ne has bir dü~iin. 
Etı ı Ankurada bulundugu sıra9a g-nzetesin n Belgrad muhabiri bildi- mışt r. rıı~çen lıafta Almanyanın Beig.ı·n::l ı·~ ile bu. davete icabet etmemi~ter~ 
b .. t ku\\lrna gittiği hakkınd~-t bazı ecne- riyor: · B~lk:ınlarda ki Alman ~ef~rleri, bu biiyüx elçisi IIasser Fon Hron bir z.- <liı'. Sefir, Lıu hareket üzeı ine Ynvos
~ ıtrnakların ver<likleri haberler \a· Almanya, Balkan antantı top!ant1- rropayırndn işlerinde hummalı b:r :.-:ıft tertip ederek Yuvo~lavya hüktl· !avya hiikQmetiııi protesto etmi~tir. 
b ~ep urd~rmadır .. Ab~idolıı ajansı, sını Pekteye uğratmak i~in büyük bir ıaa!iyet sarf etmektedirler. Hattfı b,ı ıc.et crkan:yle zabitım.ını da\et et. I!u hac.iise iizerine Yugoslav hüku _ 
d~ aherlerı tekzip .etmiitir. General, gayret sarf etmekte ve Balkan rlev - yilzden Belgrad hükumeti, bazı tcd- r.ı:şti. Hükfirnet cılkanı ile zahfüın, r:ıef, harp devam ettiği müJcletce 

~~ ıı~şarnki trenle Sur!reYc hareket le:tlerin,i tnzyık eyl~mektedir. Bun : B ,-k- k • j huı.uınet erkanı ve zabit:m.nın sc- _ 
~tır. 'dan ınııksadı, Balkanlarda umumı fnretlerde verilecek ziyafet ve balo. 

l:i! istikrarsızlık yııratmaktadır. Ru· a an ons e '1 l lara dnvet edilmemelerini ecnebi dev 

Tiyençin ablukası 
tel·rar b1şladı 

'fiyençin, 30 (Radyo) - Japonlar, 
f,1giliz ve Fransız imtiyazlı mıntaka. 
lnrında tekrar abluka faaliyetine 
başlamı~lardır. Bu yiizden sebze ve 
hnzı l'rzak fikdanı hissedilmiştir. 

M ıntaka larda bul un an Amerika. 
lılnr. sıkıntılara maruz kalmakdan
sa, mıutakalan terketmeği tercih e7. 
lt>mişlcrdir. 

in giliz s ~firi 
Şubatta Moskovaya 

dönecek mi? . J PO
. n. va Tıtl muvaffak olmak için de Romany.l T 1Ptler sefirlerine bildirmişt:r. Al -

ile Almanya arasında mevcud petrol man.va hariciye nazırı Von Rilıen ~ Londra, 80 (Radyo) - İngilterenhı 
. ~ 1 . f k ı~a b" .:k l H r r·c~ ye v ~ 1Kı·ıı· mı· "7 Belgrada mu·· te ~ t f d . l\foskova sefiri Sir \'ı'Jyam S1°tı"t, b" •• • n.omünistler aleyhine . mese Ps nı ev a a e uru ve e ıeın- . . • ' ...... 1.- ... • .2 op ara ın an ınu~avere için geçe11 " 

m!yetli ~kilde göstermektedir. Diğer ,. • hafta Derline da\·et edilen Bıı lkan yük bir ihtimalle şubat ayı iÇinde 
Yeni bir pakt taraftarı muhtelif meseleler hakkında da ço1< vece h ~n A, kara daıı h1reket ettı devletleri nezdindcki Alman sefirle- ,\foskovayn dönecektir. 

dı ., ·ı . · RCniş propaganda yapmaktadır. Bu A k ~O (II .) B 1 . '"cld t k 
1 

t rıne mühim talimat verildiği huher . egı mzş propnganda muhtel:f yerlerdP.n, bil- n:ara, , ususı - e gradd:: mış ve uzun J'Y'IU e a mış ır. . ı ahnmı 5tır. Ü d 
Tok~·ö. 30 (Radyo) _· Tokyoda ~U hn~~:ı Re'c:rnıddan idare edilmt!kte aktedılecek Balkau antantı ı-onscy. General t.1etaksasın gaybubetınde ~ f' l faSyO VapUfU e 

küınc:t r. '·· 10 
• • - 1 _ • · ·• k k 1 . .. . . .1. d· K' : , k ı ou se ıı· ere, y:ıkında toplan~cn1< 

.arnma söz söylemeğe salah!- rlir. Beigradtlah:i Alman ~efaretin n top antı:mıa ıştıı a edece o an harı- \eııclısıne ııazıı ar an ırı) a os baş- r. ık· t t k •· .. . • d b } 
rettar b'r z t b b 1 1 . k·1· . B Ş"k .. S ·1 b k"I t t d . d kt' n an an anı onse~ı munagebet·y llJZ e U U d 1 • a • eynnatta U tın(l.flll~ mat buut atasesi bu propaganciıWl j_ CI) e Ve ·ı IIlllZ . U ·ru aracog U U le a e umurunu e \'lr e ece Ir. 1 fl Jk ) l tl . .. n ".) ma 1 
l1P1>n.va k · • s • · • . E! a ı:ın meın e ;:e {!rt arasındı.ı k&,. -· 

(l.. nın omünistler aleyhing y~ darc etmekte ve birçok Alman gaze- ak~am refakatkrmdekı zevatla Aı~a. f'fiŞE,tk ç ka 1 . . t 
1
. t · C 

30 
(R d 1 b r pakt ya k . d . · 1 1 ek . . 1 d 30 (R d ) y 1 • • ı rı ması ıçın a ·ma V<' _ enova, a yo )- Ce"en haf. h 'pma ısteme iğim, im •ecıleri bu işte .çalıstırılmaktadı .. Al do u spresıyle ıstanbula hareket et Be gra , a yo - ugos av- ~iJrl i C-i ög·renilm" t' D" 

1 
..ı • ta b' . . ) tısuı;n dair 1t 1 h · ı · · · · . . 1 .. .. . . . . • ., ış ır. un ıuna lıaır ır ynr.gın netıccsmde yanan ital. 

kon• ·c· a ya ar cıye nazırı mnn trnzetecileri bütün Yuv.o~lavva- mıştır. stasyonda buyuk mıllet mec- ·a harıcıyc nazırı ~1. Markovıç, bu - J3P-'"İinde vnpılan be . a'" ü h , . b d 
1 0 t lvanonun R d k. · 1 ' • • • • • .. . •• .. . . • • ,, ) an, ı, ş p. <"<'ll yan nn ıra ı ra:-:yo vapuru buluna. 

r;,:ne· L. , oma a ı Japon e - ''i uoJ~şarak fnaJ:,·et gö::ıterme~de . !ısı rcıı:.ı B. Aptulhal:k Reııda, vekil. ~un matbuat mumcssıllerını kabul e- epeyce takvive etm·ştir Türk'. Al t y dk 
~ e\ nnntta bulu d - d . · . . 1 k .. 1 • • ı~ ~. - mnmış ır. an ı tan sonra battığı tah re'Snıı · 1 n uguna :tır dırler. !er, mebuslar, r:vasetıcumhur ba~ya lerck, top anma uıere bu unan Bal -

1 
manyanın düsmanı olan İngiltere \'C • 

1 
• 

. , rna ümat mcvcud olmadırrmı . h . . kAl . • . k . h kk d be tt b rnın o unu) or. 
toyleruiı;ti... ,, 1ki ~ene e\-vel Bulgar'standa fn a verı, arıcıre ve a etı umumı katib ran onseyı a ın a yana a u - Fransanın müttı>fiki clduryundv .. ı O . • 

• .... • .. - "~ 11 • • • • B Ik k · · 1 w e; • • rnsronun yerme, Uguşoy ve Vir-
1. t .. t . 1 Al 1. . B . .ı.,uman .ı.,Ienemencıoglu, ecneoı der ·ınmuş ve a nn onseyının, a11tantıı. Rn.kaıı de\•letlerivle Türkiyenin vap 11 d d k' 

1 ıye ıı:os ermış o an man gaz.: ecı- . . . A , . . _ . · • - c yo a ın a ı vapur ar Amerika 16• 
~· r . 0 . p· · . d' B 1 .l !etler elçılerı, harıcıy-0 vekaleti erka 1ahil devıetlcl'ln bıt:ıraflıgı bır kat d:ı- mnk istcd 1ği veni Balkan itt'f·ıl--nı f 

1 
. . kl 

A. b V .. ı trsı ms J.:tmse, şım ı e grau- . . _. . 1 • I . · · · . er erııu yapaca ardır. . . ay ~ _j il . Jı. ca:ı~m:ıkta, Yugo.slavyayı t:>a~tan nı, yeri: ve yabancı ın~tbu.at . erka.r. ı: takvı;e edecegını,. Bu.garıst~n~a ııkım bıraktı~~ak için Almany!'ntvı 
Q . . . ı aşa dcılnşarak konferanslar .vermek taraf~nda~ garda teşyı edılmışl:rdır lıgcr Baıkan devletı:rı arasıncla f:kır l nı~s~i Rarfettıg1 açıkça beyan edil~ •• •• , 

ı • Öniillü o?arak. Fın- tr·d:r. Nasyonale Çaytung gazetesin n Atına, ... o (Radyo) - Basvekıl P."e nutabalrn~ı ?ulu~~~~nnu, Yugoslav-, mışt r. p J ra şu+cu1er ._ 
l·~ndı· •d• l'\ıuhahıri de avni faaliyeti göqtP.rme:C ne1·al Metaksas, bu akşam Belgradı ıanın, sııln ıst<.>dıgını, konseyde blok1 t .N'ivüz KrrıP.ikl) !ng:Jı'" g"z f •• .. J " yaya gı ıgor . . . . . . ., ... c.c•.ı /G k b • 

Londra 30 R . tc , fakat pek az yazı yazmaktaclı'" müteveccihen hareket etmiştir. "e huna bcnzeı· te~ekkü!lrr!e, mal1 mc- ı de bu r.u .. ustıtki bg:liz nokta inazll- .... arş1 mu a ı[ tedbir 
• ( adyo) - ~fadrid ha- - · · B k'I h k t' ,l 1 · k 1 - .. 1 · ı l"a rnuhareı 1 . d . .. . Zagrep şelirınde bulunan A lnınıı aşYe ı , nre e ınu2n evve sara •elelerın onnşu mıyacr.gını soy emış- rını ka) detmektedir. 1n;4iltere ·Av_ Stokholm 30 (Radyo) _ Sos 

ld . üC crın e bilyük şohret ve . t hb • • "h' , id k k . 1 t f .l k b· 1 . . •· .. · ' ' • 
art kudret· .. t . JS ı urnt memuru, ayııca mu ını va- ya~ ere r;..ı, arsı ınt•'rn a ı crlıl- ~.r. - Dev1ıım" u., .. ,. <..,f .. d,. -· lvnl dr!m ıkr:.ıt "'azeiesi fqve" ba•k·•-t't ı gorUicn "pan•·o) fay ·a- - - - - . ~ \ re • , .... ., ...-

albayı Velin Stokholma • gitmişfir H " l • k H' h b l mnı. . ..1 .. niığı un, itl re::ıi askert maka. 
,i~lindiya ordu,Sunda gönüllil çalıaa ~ l t e l t 1 v m . mata t~bi olmak iizere tsvı;:çte gönül 
~tır. lııpanyol sosyalist partisine r n n ll U . a a u ar e e S l 1~ te~kıl~tı v.ocucı~- ~e.tirilmesini hQ. 
lntıısup olan Alba'-' 8 1 d k l:,11 lt:tc tekl·f ettıgını yazıyor. B, t .,, osya emo rnt t k'J' b . 
~ıetesine beyanatta b 1 k d . F ••h k • k f f k ff .. y~ . A"' t . -, r-ş ~ :ü. ozgun çıkarmak ıçin yunl 
ı~tit.ki: u unara e U rer, . es 'l na ara l e rar e l .ıl'"L l man ayyaresı j,~ ener tnprnkıanna raraşiitle inecek dn1 • 

- ov~·etl k · •dd [ h k d ... n.:rn tayyarelerine karşı hazırlana • 
"th " er, va tıyle Almanları Ve Şl ef e QlJ lr l V ~ 0· j arı-la taarruz ettı.ler ~ak ".e ralıcıaeaktır. Her hangi bir ~ •nı ,et tikleri şeyi yapmışlar Fin lan- b ·

1 
ı 

ıuf4ya b . • . . . . , .. . . ecne ı uC\' et, bu gönüllü teşkilAtın. . ae cpsız taarruz etmişlerdir. Berlın, 30 (Radyo) - Nasyonal Fakat, 85 mılyonluk bır mıllet, dünya-' Lonclr:., 30 (hanyo) - Dun şımalı ıras olunaman:ıştıı·. dan istıfnde edemiyecektir 
! sosyalist partiHinin iktidar me\kİint! nın en muntaz3m teşkilatına malik o- denizi üzC>rinde ~efor eden ingiliz tica- Alman tayyareleri, bibıraf gemileri- --* · Be ~Çi ka . kr·~ }ı geçtiği günün yedinci yıldönümü mü- lan bugünkü Almanya. böyle bir der.;- ret gemi~erine iııgil:z sahillerine ,ya- ni Lombanlım n etmişlerdir. Bir Le- S 

l!J Q' nnsebetiyle bugün ~por kulübünde bü- geyc düşmiyccektir. Bunun için nafile kın sular üzerinde Alman tayyareleri tonya gemisine atılan bomb .. lardan OV 
\~q~ekille hariciqe na- yük bir toplantı yapılmıştır. Bu içti- uğraşıyorlar. Eğer haklarımızı ver- tarafından a~ş açılmıştır. 13 ingiHz yedi ki~inin öldüğü haber verilmek_ Buz/ardan kurtulJ.u 
. zır k . mada ewela propaganda nazırı doktor mezler.se, A vrupada sulh teessüs ede- gemisi, bombardıman edilmiştir. Bun- tedir. aı 

nt11ks ını abu[ ettı Göbels kısa bir nutuk irad edere!{. miyecektir.> !ardan yalnız ikisi tamamen ~il~hsız .. Al.man _tayyarelerinin, şimal denizi 1 i.\los~uv_a, 30 _<Raclyo) - İki SPn .. 

lh.ılct b el, 30 (Radyo) - Kra) Leo- Alman milletini liderinden ayırmak Hitlerin nutkunu, bu tün radyolar ve müdafaasız fener vapurları ıdı. İn- uzerınde ıngiliz vnpurlanna yaptığı c.Pnbcı l şımal kutbunda buzlar ara. 
rıcly~ · ugUn başvekil Piyerlo ile hn - istediklerini ve halbuki buna muvaf - \'ermiştir. giliz ticaret gemilerine hiç bir zarar taarruzlardn. mu\·affak olamamaları_ smda 1 alan ve milrettebatına tay_yn. 

u~u~ıt~z~~ı Syahı kabul. etmiş \'e fnk olamıyacaklar!nı Almanların. li- [ w nın sebebi, ingiliz avcı tayyarelerinin relerle er:lak verilen Sedov Rus bıı?. 
ltl1ftır. · aı.ıyet ~akkında ızahat al- derlerirıin sözünden başka birşey işit- derhal havalanması ve Alman tayya- lc1ram, buzlardan kurtularak bugUıı 

!<ra) ·rnUt . mediklerini ve onun eseri için çalıştık- Hadiseler - Bi .. giler - De-varnı 5 ;nci ~ahifede - 'i\1ormanşe vasıl 
lir,,~efı;· . :a~ıben Belçikanın Bcr- larını söylemiştir. 
l ını, Fınlandi,·ad k' . t'hkeı • 
arı Yapan Bel 'ka .ı a ı ıs ı . nm - Muteakıben ~itler ı::ö:-e. ~aşın~ı~ ve E R Z J N C A N 
:Uor~cıyu kahuı\.rıe ~e~erallerınue 1 nasyonal sosyalıst partısının · ıkt!dar Yenı· Zeland 

.. - mıştır. mevkiine ne ~ıırctle geldi*'ini, neler . H -<>ol * 00 );nptığım izah etmi~Cr. Yeni Zelf\ıul hükumeti de fe!iiketzedclerimize beş bin ingiliz lirnsı gön-.. . . o lan d'a Hitler, buncl· n sonl'!l elemiştir ki: dermek sureti~·!: in~~ni \'C nRil v~rlığmı gösterdi. Hf1dise içinde ismi pek 
Dün d _ Adalet, işbirliği ve hak mefhum- az g€ç~n. bu_ huku~rntı ~a11 1muk faydalı olur. . .. 

· : . e. Alman tayyare- ıarmrlan bahsederek. büsbütün yeni Ye.nı Zelaııd (.:'\ew Zeahmd) ;'''u~t~ralyanın 12~0 mıl cen~~P ~~rkıı::ı~-
lerının taar bir Avrupa yar:ıtmnk istediklerini de. şınıal Ye cenup udnl:ırı namıyle ıkıye ayrılan bır toprak uzerındedır. 

"' ruzuna söylüyorlar. Bunları çok dinledik. :\Juh Hurayn ilk defa 1t> 12 de F'elemrnkli seyyah Abel Tasman. 1769 da in~iliz 
x..J ugradı telif zamanlarda def aatla bu gibi va- ;:eyynh J om es Kook gclcliler. İki ı da arasındaki boğazı, bu iknci seyyah 

t~dra, 30 (Radyo) - Liheyden idlerde bulundular. Fakat hakkımız! geçti ve boğaza onun adı ver!!di. 1811l den itibaren buraya Avrupalılar 
bu (t n ?ildlrildiğine göre Hollanda vermediler. Bu "efer ayni sözleri söv- muhacer ti başladı. Yer!ilerine C:Maoriler) elenilir. Sağlam yapılı, uzun 
tea n;:tı, dUn Alman tayyarelerinin lfyenleri tanıyoruz. Bunlar, esk! bn _ boylu i"snnlardır. Vaktiyle f,rahırınoa hiç geçinemezlerdi. lnııan eti bile 
1.1~.:. ollanda toprakları· üzerinden vilk devlelleri ortadan kaldırmak is- yPrlerdi. En•Plfı. muhacirleri fena karşıladılarr; iki taraftan kanlar dö
~unıf1 hasebiyle bitarafiığının ihlll tiyenlerdir. BilyUk harpten sonra Al- k(iltlüı Nihayet onlar ela A vrupalı 1 aştılar, kanun ve nizamlara bnyun eğ
.)le. }>iJ~· ~ld~tunu Alrnanya htlkumert- manyaya ne yaptıklarını unutmadık. eliler. Biraz atılgrın olmakla beraber kendi hallerinde, sakin insanl~rdır. 
tüı: et ıırnış \'e. ~u gibi hallerin tek~r Biz, hakkın111.ı verirler ümidiyle 20 Yıık8ek hilk(\n:ı>t arlamlnrı da yetiştirmeğe muvaffak oldular. Yem Ze
lrtu~tu;nernesf ıçın leşebbiıste bulun_ ~ne bekledik, faknt bütün ümid.leri. laııcl adalat•ı, birbir;ııe zıd güzelliklerle doludur. Şimal adası ayni zaman-

• miz boşa gitti. \'akta ki kuvvetlenme- ela volkanikıir, eiinmi.iş ya1,ar dnrrları c,:oktur. Sık sık zelzele olur. 1931 de-
• ğe b~ladık, hepsi aleyhimize döndü· l•i bir zelzele büyük tt'lef:ıta ·,·e N~dper şehrinin tamamen yıkılmasına !ie-

~ .. Friz ·. d. 1 fer.> bep olmuştur. Cenup adası daha dağlıktır, daha güzeldir, U5rfeı1eri sık 
. A . a l ~ f} Hitıer, sözüne devamla şunları söy- ve şi .. indir. Buraiarcla nebatat çok inkişaf. erler. 8-10 metre ka~ar yi.~~~e-
~lmanf arca tahr !emiştir: 1en scrhaı::i ·eler en kurları ıloldıırur. palmıyeler 20-30 metre yt•ksel lıgm .. 
. · l ıye _ HJ3.1 de llluslar Sosyetesinden de ve dimdiktir. Y<>ni 7.elandın başlıca zenginliği 20 milyonu geçen koyun 
tond o unuyor çekildik, bir sene sonra silahlanmağ:ı ı:ürilleridir. Başlıc.a ihracRtı da yiin, deri ve ettir. Ziraati ilerlemeğe 

Oanitna:~ 30 
(Radyo) - Almnnyn _ karar verdik, 1935 de mecburi ask~r- başlamıştır. Buğdayı rt'knhet (:citm('d.ğ'i için buğday tarlaları ya\'a~ ya

rrurnların ~r~ududunda bulu.na.ı Al - liği kabul {'tti '· 36 da Rene kavuştuk vnş mer'alar ıı_a!iıı.~ Sleliriime~teuir. .. .. • .. · 
lı:rj in "l' adalarını tahlıye etme- ve 88 de şarkta bize ait olan yerleri 1857 denberı altın da çıkarılnrnktadır. Gumuş, bakır, kurşun -;e demn ı 
l4lnd~ ! 1 ~z s~yasi ve askeri mahfille _ geri aldık. Omid ~ttik ki, d!ğer hak- r~e vardır. Sanayi süratle ilerlemiştir. Etleri rlondurmnya mahrns fabri
Bu t.alıli~o telıf tefsirlere yol açmıotır. sızlıklar da tamir olunacak; fakat. kalarla konserve. terevağ, peynir imalathaneleri zengindir. c;ütfor teksif 
Jhınıarı~ t.ıh.a~kuk edecek oluı·sa Al- onlar bizi tatmin edecE!kleriııe aleyhi- edil..ıt!k toz hh!inde ihraç oltmur, demfryollnrı !'iOOO l,ik,metreyi geçer. 
~r kald it/ngılız tayyarelerinden bi _ mize çalıştılar ve nihayet Polonyaya Yeni Zeland 1ngil:z dcminyonudur. Şimal ve ceııup adnlarındon başk1 
ltrdaki 

1 a~ı ve bu akınlardan ada. garanti vermekle işe başladılar. Har- Stewart, Auckland, Chathan ve Canybel adaları da hu dom;nyona tahidit 
tfttcııı.ı mi ubazzaın tesisatı kurtarmaı.. bf onlar istedi > Büyük OkyRnustaki eski Alman müst~mlekelerinden Samoa ada!ı'"ı dh 

~er Ir ke d ,. · · 
tıt-. re aha anlaşılacak- Hitler, bir saat kadar süren nutku- mandater olarak bu hüknmete bırakılmıştır. 
G~nlerd nu ou cümlelerle bitirmiştir: Adaların mesaha~ı 270 bin kilometre murabbnıdır. Adanın ahalisi. he-

"""""l'e~· .e ~u adalar üzerinde bazı - İngilizler. ve Fransızlar, 1648 d..? men hepsi İngiliz olmak ilzere 1,444,000 kadar Avrupalı ile 68 b!n kadar 
ı.z ınfilakler vuku bulmuıtu. olduğu gibi bir Almanya istiyorlar. Maori ve 3000 kadar Çiniiden ibarettir. · 

FiKRi lNALÖZ'E 
Yrr s;.rsıntıı:;ı üzerine yurdu yuva.s. 
bozulnn bir Erzincanlının ağzından, 

ı:az ol~u~. gül nç'Ilış, bnğlar bezenmiş, 
?\ eyleyını yanımda !·ar olmayınca: 
Ha~ku i!Jerin <le ~)ülbfUO <-enmiş 
N 1 · 'lo ey cyım dağında knr clmayınca .• 

" 
Ortalığı almış barrn·~ sı>vinci ,,.. , 
J.' eş e ~·arışın da :herkes birinci 
Bense gözyaşımdn ı•ranm inci 
Kara Lahtım bana yar olmayınca • 

() ... 
mrümüıı varını talana verdim 

Gönlümü uşk adlı y~lann verdi~, 
Bir canım var alsın aluna verdim, 
Alış verişlerde kar t Imuymca .• 

• 
·v l .. • 
ı a aneı dünyaya ııerdl'n tutuldum 
Yefa bekledikçe 'hrp unutuldum, 
liayn: oyununda yazık utuldum. 
Elimde bir uygun zar c.lmayınca •• 

"' 
Gülmedim nnadan cl~~uh beri, 
GözümdE: bir~<>r!n :,·oktur değeri, 
Feleğin yiiziine tukür3~m yeri, 
Ncyleyim felakete :ır oimayınca •• 

n· • • 
• ır sc:ıvs.!'ilim ·1a:-dı :ıQı Erzincan, 
Sntıl~a ı,l~dcli nice yilzb'ncan 
Onnız lınnu artık vı•rvtzO zından 
Üstuıırıe b<;yie bir far· olmayınca .. 

28/1/1940 
Karqwnke. - lzm!r 
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!Halk digorki:I Yardını faaliyeti OZ~M~:ı·salar 
Dün de yeni zelzele olmuştur. Yar- Na~i~li bel~diy.e- /ngiltere Harbiye Nezareti gıda 

aket mıntakasında 

Aııkar~ 13~Ra~~~-liy::e~ki ~::aa~k ::~!~eo~rurııuııa sının vazıyetı maddeleri M acarislan, Mısır ve 

Çurnl 
610 üzüm tarım 
304 j. Kohen 

10 
9 
& 75 
9 50 

1( 

10 58 
12 60 
11 60 

j'PCC Amasyada saat 18,55 de ÜÇ sa- altı.<! etkek, b"ri kız olmak üzere y~- Tenkit ediliyor n· d" ı' .. d d"l 
r,y,., Şarkikarahisarda saat 21 de di :;eıiııı çocuk gelmiştir. Sümerbank basma fabrikasınm in. ın ıs an para gon er ı er 

88 Akseki bım. 

72 Talf•t Taner 
31 P. Mihalef 
10 S. Paterson 

11 12 50 ı 

hat:· iki zelzele olmuştur. Giresundaki uört okuldan ;ldd 9 50 9 50 ı 

J\n,•seri<le nhildir.ldiğine gör.. hıı ıllin açılmış, derslere başlanm•ştır. 
şc.<ınrlan Ronra nüfusu artan ve bü- Ank•ra, 30 (Husu,!) - fngiliz hü 
vi!k hir inkişafa namzet bulunRn Na.. kOıneti tarafından Anadolu zelzele 
zillinin en belli başlı dü:;Unme nıcv- fc:üke!?.edeleri içil! yapılan geniş 
'-1\Unu belediye teşkil etm•ktedir. yardımdan başka İngiltere harb.:ı"! 

kn bir telgrafta Rangon halkı tara 8 Esnıqjl ban. 14 75 u 15 r 

sJba saat dokuzda zelzele felaket ll\iıt okulun çocukları, ha iki 1ek • 
teııte çifte tedr:,at ısulll ile taıtta

n.en okutulacaklardır . 

Ankara, 30 (Rid~·o) - Son üç 

mmt:ık ••ııdan biri yaralı olmak il· 
• ere Kayseri;'e 14 felaketzede gel· 

ş!ir • mdlye kadat Kayseride yer. 
cl.şı:r,len felii.ketzedeler 1007 yi bui
r-u~tlr. 

Yüz elli bin liraya yakın büdcMi nezaret" de 800 ton mevaddı gıdaly~ 
lıulunnıa<ına ve bu parayı mımtn • ırıirıdermiştir. Dost memleket h:ırbi

güa >.arfında Sıvasta üçer sanive de- ·•aman tahsil etmesine rağmen hele- ye 11t:~aretinin bu yakın alaka•ı mem 
diye üç ıl~rt senedenberi hiç bir e'er l!>ke:tp •empati ile karşılanmıştır. 
,·ermemiş, ~ehrin su; elehtrik, yol g · R•ıdapeşleden gelen bir haber~ gii
bi ehemmiyetli işlerinde'TI hiçbirini re Tiudapeşte bcledire•i, felaketze
ba~aramamıştır. Parası, katlrO•'-'· deler i~in 50 bin Pengö tahsis etm·~
l•erş~yl ek• biz olan belediyenin bu tir. 

S"va,rlan b;ldirildiğine göre Sı~!H 
ı"ıns t c1eposundan bugün Ama•ya · 
d~ki zezele feliiketzedelerine t~vzi 

erlıimck üzere 2i'47 kilo yiyecek 
madde >e mühim miktarda •abun 
foııdeıilm ştir. 

Zelzele ftl!iket mıntakasından dü'l 

vam eden üç zelzele olmuştur. 
Erzıncanda çı t•ırlarda bulunan 

ze:ze.e felaketzedelerine •İmd:ye ka 
dar i '1186 kap sıcak yemek, 3900 ki-
:o ekmek verilmiştir. Ayrıcu aydın
lık için gaz ve ısınmak için :nahru. 
:Cat de temin olunmaktadır. 

Peştedeki sefirler Hatayda Anadolu 

k f - Battarafı 2 inci ıahifede -
on eransı "•kan etmiş bulunuyoruz. 200 kiş'. de 

halen Hataylılar nezdinde mi•afir. 
dir. Bunları ve gelenleri ayni şekilde 
müstakılen i~kiin ve refahlarını te • 
min için icabeden bütiln tedbirleri 
aldık. 

·, aztyeti hakikaten tetkike ve <' Jşün. hkeı deriye den bildirildiğine göre 
nıc~e liıy ıktır. il-inci }.anunun il!C haftasına katlat 

Öterlenberi bir türlü intizama so • :::PIZPI<' felaketzedeleri için Mı~ır 
kulamıyan elektrik işletmesinin dü- l:alkı tarafından yapılan tebcrrii 
zelt'lmesi ve yeniden fenni tesisat ya. 820 Mı•ır lirasına baliğ olmuştur. 
pılarak basma fabrikasından çok u- Köst6 11cede bulunan vatanda} ve 
cuz fiyatla ceryan alınması belediye ırkdaşlarmıııı.la hayır sner zeva; b• 
mecl'.s"nce karalaştırıldığı ve bu hu- rııfınrlan 82100 ley teberrü edilmi, • 
·usta basma fabrikasiyle mutabnknt tir. 
!ıa"11 edildiği halde buna bile nıu • Hind;standa Rımgon şehrincieki 
vaffak olamamaktadır. :•a.-r!cm komitesi reisi Ahmed l!:ıra • 

Projesi geçen nisan ayında Vekıt • himden Cumhurreisimiz İnönUne ge. 
letçe ta~d:k edilmiş olan elektri.t te-

fındAn felaketzedelre şimdiye kadarı---
ı 1110 !np .. liz lirası teberrü edilmiı o!
cluii;u bildirilmiştir. 

1125 
444634 1,2 

f:sktipte bulunan Türkler ve hn. ---
yırs~\"er zevat tarafından 13350 di- 445759 1,2 
nar Tc muhtelif eşya daha teberrıl e. 
d.Jmi.ıtir. 

lliPmlekette felaketzedelere ;•ar· 
dım fa3Jiyeti devam ctmek'erlir. Kon 
ya vılaycti 2042 lira daha tcbcrı ~i e-
d~rek ı>mumt yekunu 42126 liray-ı çı. 
Ka~mıştır. Çanakkale vilayeti 24006 
lira, 8000 parça -0.;ya ve 10400 kilo 
yı,·~cı·k . Nevşehir 3316 lira, 70 denk 
e~ya, Ed:rne vilayeti 35 bin lira t~ • 
berrli &tm"ştir. 

Beyrut şehrinde İbrahim Şak:r 
tarafından 20000 Suriye !itası, Ke • 
mal Haşim tarafından 15 Mısır lira
•ı ve b'rçok hayırsever zevat taram
d~n muhtelif miktarlarda para teber 
ril tdılmiştir. 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

I N C I Rı 
Çuval 
283 JII. Ata. ve B. 

97 M. j. Taranto 
19 B. S. Alaz. 

399 Yekün. 
190444 Eski yekOn 

190843 U. yekOn. 
Z AHIR E: 

600 Ç. huğda 

9 
9 50 

10 25 
12 50 
15 

8 7 50 
7 75 7 1a 
8 50 8~ 

6 41 '7& İçeriye Antakya eşrafından b r zat 
girmişti. Bu vatandaşla da misafjr 
k:ı~a~edeler hakkında konuşan va· 

sisatının münakasası btidcede tahsi -
sat ve kafi miktarda para mevcud 
oldu••u halde, nedense Ağustosa ka. limiz, ~ Alman Propagandası 

15 ton fasulya 17 
15 ton Bakla ı; s2• 

406 B. pamuk 4., 60 

~ 

y 

s 

- BtCştarrıfı 1 ine· ..ahifedG -
ne yapıp yap rak tazelemek aurefy. 
le Japon ikb'aadiyatmm çok mühim 
bir darbeye< maruz kalmasının önü
ne ge~mek, Almanyanın malum olan 
hıyaneti yiizlinden auya düfmlif btı-
1 an anlikomintern paktı kabilee 
baıka unıurla tecdid etmek aureliy
Je Rusya üzerine Avrupadan da ma
nevi bir tazyık yaparak hu hükunıe
tin uzak fark! japon iıle1''ne b;t 
fazla engel teıkil etmeaine mani ol • 
ınak .. 

_ Tok<oy, dedi, Hataylıların son dar bekletilmiştir. Fakat yapılan mO 
bUyilk felaket dolayısiyle gösterdik- ııakasa artırma eksiltme kanunu lıil
leri ynkın alaka ve hassasiyet haki- kümlerine tevfikan (46) giin Yerine 
knten gö~ilslerim"zi kabartacak bir (20) gün müddet!e yapıldığından a'a 
dereceyi bulmuştur. Zengin, fakir kadar firmalar belediyem'zi bu hu· 
herkes bu işte bir misal: Dört nüfus- su•tu ikaz etmişler ve yeniden ka • 
tan mürekkep biı" felaketzede aile ııuna uygun bir şelcilde eksiltmei{~ rı 
mali vaziyeti vasatın dununda bir e- kanlıaasını istemişlerdir. Bu yii~den 
ve misafir edilm ·şti. İki giln sonra da hir müddet daha vakit kaybed:lmiş 
ha mtisaid bir yer temin edildiğin- ve yapılan eksiltme neticelenmeden 
den misnfirler alınmak iatentli. Ba <on va~iyetler ortaya çıktığı için ge. 
fakir ev sah'plerinin verdiği cevap ne geri kalmıştır. Şimdi ise malzeme 
ne oldu bilir misiniz? Tiyalları yükseldiği için evvele~ elli 

- Haştrafı 3 üncü sohifede - ve l\Iacaristanı ku1lanrııak lazımdır. 5 Ç. K. badem 16 it 
ıupamn cenub; şarkisinde böyle kuv. Almnnya, Balkan anatantına girecclc 
,·e!Ji bir antantın mevcudiyetini Bal- her drvletin taarruza ugrıyacıı{:•ııı 
kanların selılmeti noktasından çok bildirmek ve bu suretle etrafa kor1-u 
faydalı ve lüzumlu görmektedir. Hal •alarak Bulgaristan ve MacarMa~ıı 
buki Almanya, Balkan memleketleri- dn ihtiva eden bir yeni blok vücuda 
ni eiyas1 emeller"ne alet vaziyetine [etirmek istiyecektir. Balkan devıet
t!üsilrmek için biltün Balkan hflkQ - !eri ~i.1ra!1 mahfillerine göre, bunu 
m~tlerinin münferid ve bitaraf kal • yapm11k imkansız ve böyle birşey t:ı.. 

Para Borsası : 

Çinde cÇan.Kay-Çek• i bir sullıe 
iclo!l" etmek lçh japonyanın bazı ça· 
r.,lere baı ıurdutunu •e Çin m 'ili 
lahramanının daha g~en ..,ney" im. 
dar en yakın meaai arkada9larındaıı 
!:-iri olan bir zatı k"ndi hetıtbma ka• 
:zan ra'!. eıı m"oelede kumen rnuvaf. 
fakiyel yolunu tutmuı olduinnıı da 
biliyoruz. 

Cumhuriyet merkı:z barı- t 
kası klirıng kurları 

Amerika ile mUddeti hitam hulan 
t~cnret muah!!deaini taze)ettıek 't"C .. 

) ahuci yeDi müzakerelere yol açmak 
'için bir iki kabine degiıtlrmeğe mec
l>ur kalıntı olan japonyanm Vaılng • 
'onda t~ elıhü~ üze1''ne teıebbUa yap
tığı, fakat timdiye kadar müabt bir 
•elice elde etmediii de malUınu • 
tnuzdur. 

Bu iki mese1e Üzer;nde japonların 
t ıavvurları ne olursa olaun onları 
A nupa aiyıuıet sahasında halletmele 
1Pne imkAn yoktur. Bu davaların eger 

\..ıili mulcıı.dderae birinciai Çind~, i -
kinc:si de Va~ingtonda ha!ledı"lecek-
1 :r. Ş11 halde l unun için Avrupadaki 
Jap<>n aefirlerine bit rçtima yaptır · 
ııoanın mana ve mtinaaebeti olamaz. 
~u halde kala kala geriye üçüncü 
ııı~aelf', yanı Antilcomintren paktının 
,.,..ni elemanlarla tazelenmesi me .. 
ocleıi kalıyor. 

rdpadaki japon aefirletinin Bu. 
daoette ~timalarmda ancak bu mi!· 
aele mevzuu bahis olabilir. Filhaki · 
ı.a r;en" japo .. yadan gelen ve ltalya 
ltaric ·ye nazınnın Ramadalr:i japon 
ref'rinP lftıanyaaız bir anlikomin • 
tem phkh akdini teklif elmif olduğu. 
ıu bildi.en .Jayrİ reami bir haber de 
&unu teyid etmektedir. 

Satış Alış 

_ cİ>ört biçare kardeşimizin mi • bin liraya yaptırılması kabil olan bu 
safitetin/ b'ie çok mu gördünüz 7 i~in artık bugün ancak yUzbin liraya 
Kardeşlerimizi yatıracak yatağımız, vaptırılabileceğini olilkadarlar sliy • 
ıqıtacuk odunumuz var. Yalvarı - lemelctedlrler. 
rız sizden, bizi öksllz bırakmayın.• B:Jerek veya bilmiyerek yapılan 

Evin çocukları misafir çocuklara, bu hatanın ve}'a ihmalden dolayı be
evin reisi misafir aile reisine, evin le1iyenin ve halkın zararı yüzbin li
kadını misafir kadına, sanki birbir. rndir. Kadrosundn -Hukuk mil7r.vi • 
ıerind~n ayırac klarm1ş g·· ; sarıl. rldP dahil olduğu halde · hiçbir ek•;. 

lfı bulunmıyan Nazilli helediyı>siniıı ınışlardı. Bu muhteşem ve kutsal " 
tablo karşısında elbette çok müte • b6yle mllhim bir işe teşebb\ig ,•der. 
!ıııssis olduk ve bu duyguda, milli 1-..en , artırma eksiltme kanunun•. tct
vahddl bu kudret~e bir rn lletirı ço. kik etmerııesi sebebinin ar&~tırıll'la~ı 
cukları olduğumuz için bir kerre da- bu 9Cneki parti kongresinde; şehr • 
ha iftihar ve kendi kenıtimlzi tebrılt mi1e yeni tayin edilen kaymnLm • 
evled:k, !Tepsi böyled"r, hepsi de bu dan r'~a e~ilmiştir. Bir tar.ftan bu 
karekterdedir, Hüliisa Hataylılar son Taziyet tetk"k edilirke~, diğer tar~f
. ı le f ıaketin! mill! bir dav::ı ola- !an at~leti son dereceyı bulan !"azılll 
U!.Ze e b " • . l h J•k d 
rak ele ıtlmış ve gösterdıkleri nllika eledı)•esınm 19 a ı a " ~ ar ına 
bütün takdirlerin fevkine çıkmışr:r .• kamlaı dan beklenmektedır. 

maluını arzu etmektedir. ::namen boştur. Çilnkü Macaristnn 
" t h • ·m ll•Jkan H Bıılgaristamn, Balkan antantına , ,azt' e, erş.ey P rn : en ""' 

memleketlerinin ittihad etmeleri lıl- dahil devletle.den i•tedikleri şeyler 
zumunu ileri silrmektedir. vardır. Bu itibarla boştur. 

Sterliııg 

Dolar 
Bclga 
F. B. 

Londta, 30 (Radyo) - Şubatın i· Arni zamanda tehlikelidir. Çiink!l F. F. 
ideinden dördüne kadar Belgradch Ttirkiyenin dr.hil bulunduğu böyla Pezetas 
t>Jplnnueak Balkan antantı kotıse:vı bir antanttan aynlııcak olurlarsa Florin 
ınt:ıas~betiyle Almanlar, toplantrd'1 Berlin ve Moskova hükfimetleri, h•ı F. S. 
bazı zorluklar çıkarmak ve yeni b!r devletlerin aleyhine istedikierini ya- K. S. 
itt'fak yapılmasına mani olmak !~in pP.b.lirler. Bu maksad V'? gaye 11~ K. N. 
~iden gelen bütün gayreti sarf et • Almanya, Balkan devletlerinin bir. K. D. 
mekterlirler. biriyle birleşmesine mani olarak bi- K. Ç. 

Alman noktai nazarına göre. Be!. taraf kalmalarını istemektedir. Dlnar 
radda vaziyetin şıı olacağı hilkme- Relgraddan bild"rildiğine gör~ , Leva 

diliyor: Tiirkiyenin yalnız Balkanlarda de. Ley 

624 
76.81 
4.534 

33.64 
7.442 

1.4454 
3.4241 
3.2217 
3.3760 

23.09 
35.22 
63.97 

92 
Bnlkan devletlerinin ayn ayrı bi· ;;:ı, Anadolu \'e Akdenizde de men- A. ş. 

brar kalmalnnnı terııln iç"n bn dev- ina':!er! olduğundan böyle bir antant R. Mark 1.97 
inler arasında b"ribirine olan itimadı ·ıapınnJrı i•tiyeceği Almanlar tnrPfın. Liret 15.20 
baltalamak, bunun için Bulgarıstan 'tan '!eri sUrülmekte, fakat dijfer Drahmi 103.97 

Balkan devletilerinin, bu gibi meı ~a- Zloti 4.2159 
Ptleri olmadığı için Türkiye ile b'r. 

Pengü 3.68Cl7 
leşmeleri muvaf k olmıyacnğı nok • FF. Serbest 34 

Ll·ra Kr. tai nazım serdedilmektedir. l 
Muhtelif kur ar 

Yardım listesi 

Telefon çaldı. Tanımadığım iki iş s· kl"d h 1 A tı:ayım ve Elyazer Taranto 25 
Miron 

Rtgistermak 6.20 

___. 
521 

77.26 
4.561 

33.84 
7 .48ıl 
1.4539 
S.4445 
3.2401 
S.391 

23.20 
35.40 
64.31S 

92 

1.98 
15 29 
104.50 • 

4.2:17'!! 
S.b984 

34.21 

1hibi ieçriye gird:. Ç0k değerli va- JDe 1 e eye an Tuh.~fiyeci Kazım oğlu 'azmi 
ı:miz, kafamın içindekiler·nı ve sor- d nedeoğlu 10 
rnak i't~diğim iki meseleyi şayaııı devam e İyOf lI. HU.eyin İne! ve 
hayret bir kudretle se1miş ve ağzıtı:- • h"f d mahdumları 

-Ba4tarafı l İncı sa ı e fi-
dan tek bir kel'me çıkmadığı halde F adamlarının .v •. a. ko K

0

atan .. • meafe kat~tmiştir. en 15ğrenmEk istediklerimi fgretm"şti. iki san- ,,u]eym •. n Goc e 
Çok :neşguldü. E•a•en soracak baş a.nlattıkl~rın~ göre üç saatte Aliye Uiınir 

ka bir ~tıalım de yoldu. K,famı iha- tımetr~ ıl~rh.yen t~prak kayması, <- R. Politi limitet şirketi 
ta eden bir hayranlık içerisinde aya- hemmıyetı buyUk bır heyellln sayılmak ilçilncü defa 
~ıı :Calktım. tadır. Diğer mühim bir nokta da he· . adeltin Enhoş 

10 
5 

10 

200 
5 
8 
5 

Tayler 
Haftaya Vatikana 

hareket ediyor 
Roma, 30 (Radyo) - Ame~ika 

cumhurreisi Ruzvelt, Vatikana r.:in. 
derdiğ: siyasi milmessil llfiron Tay • 
forı kabul etmiş ve uzun milddet k~
nuşnıuştur. 

Garp cephe inde 

Kar yeniden başladı 
Paris, 30 (Radyo) - Garp ceP • 

:1~; nd€ yeniden fazla kar yağmlP 
başlad;gından piyade faaliyeti dul" 
mu~tur. Ma:ımafih topcu ve tayyare 
faallyetı devam etmektedir, 

- Bunları gazeteme b'ldirmek i · yelilnm bu şekilrle devam ederken da- !!ya Pe~o ve Bekir Atak 
ç!n milsaadenizi rics. edeceğim? ha hızlı veya ı\•ıi bir şekil almasıdır. AbduHah Ozkan 

Miron Taylerin, haftaya Vatikann 
50 !.areket edeceği söyleniyor. 

- Bunları değil. kendi g0rdilkle. Bele<liyece evvelce verilmiş olan bir -~bclnllııh Önal 
l•.alyanın komünizme karıı müca- riıtl ve tetkiklerini yaz.. kararla Sinekli çayı civarındaki heye- Ekrem Moralı 

t'efo davaaında ne derece hauas ol. Say·n il baya derin teşekkurler su- Jiin sahası, imar •ah~sı dısındA bıra • Kere' t~~i Hilsey·n Okan; 

2 50 
15 ltalva 

Paris, 30 (Radyo) - DUn öğıe; 

(!en ~onra Garp cephesinde kar Jllıf° 
modan evvel iki taraf topcusu aru • 

nda düello olmı;~, haYad'.l cepheW 
rin fotografisini çekmek için iki tar~f 
ta faaliyet göstermiştir. Havada bıÇ 
bir ~ıı.rpışma olmamıştır. 

duğunu bıli!·oruz. Gerek aaırdide ıi- narak aynldırn. kılmıştı B1rada inşa edilmiş olan ev· Te Ş~kir Özdemir 
~ui te,kilatları ve gerek Çindek' bü- !er de belediyeden mü•aade ve ruhsa• Cenı:ıl Ataker, S, Pelin: 
:ruk menfaatleri ba.kımından .iapon- p d 'J 1 alınmadan yapılan lnşaı:tır. Hatta b"- II. J!ak~r 25 
l.ırı.1 da komünizme karıı ayni dere· 0p0 0 ta ya !etliye reisliği, bu semtte buluann rnü- Geri tariln şirketi ıtı~murları 
c:ede :,ir haaaaıiyet göatermeleri ga· saadesiz inşaatı menetmiş, müsaadesiz larafınclan 188 50 

50 Şimal hudutlarını tak
viye ediyor 

Londra, 30 (Radyo) - Rom~cta~ Zabıtada 
ahnana haberlere göre İtalya, şim:ı! iiiiiiliiiiiliiiiiiiiii
l:ududlnrını takviye etmektedir. Ilil- z il 

ll 

:ret tabiidir. Eaki antikomintem pak. Gazetesinin cevabı yapılan eTleri de yıktır".'~k i~in _karnı Geri tüdtün şirketi işçileri 
la geçen aeneler ı'ltihak etmiı olan . , vermiş ve bu karar, dahılıye vkcaletin• tarafın an 63 90 
lsrıa,.,va i!e Mac.ari~tanın bugiln ~" lloma, SO (Radyo) - Mılanod~ ce de tasd:k edilmişti. Gilmrilk muhafaM alayı 

,at•a ı: 

kQmet, siya"i vaziyet ve ilkbah•rın ~ıersinlide prina fabrikası önfindl il 
yaklaşması selieb:yle te'li~atı"I. ~r · arabacı 70 yaşlarında Yusuf, r.ralıf 
t.nlına•ını, fazla tayyarecı yatı1l.ır: haytanım idare ederııemiş ve arabB • 
m~k ıc:n efradın bir müddet dah.l •ı- nın tekerlekleri ilzerinden geçmek sil· 
U\h altına alınmasını muvafık ı:cıı·. retiyle kaburga kemikler! kırılmıştır· 

aynı mahıyettekı hır muahedey:' ı~- çıkan ( Popoio d'İt~ia ~ gazeU!sı, r'akat mevsimin kış olması yüzilıı- 40 numaralı rnotör miirettebatı ı 
tihaı- etmemeleri için ortada lııçhır (Lo ju:nal ) g~zctesıııe hıtaben yaz: den belediye, evlerin yıkılmasını yaz Halkevinde ver'len l~i temsil 
ıebq> yoktur. Ve en n'hayet ortada '''ğl bır mc.kalede, İtalyanın zecrı . . b k t ıcasılatı olup Halkevınden 75 
L k k b 1 'k •- ·· · ., m.ıvsımıne ıra mış ı. 

ıc~nccı :e~~di~: :~en \~:vJe ';:~~~ ~~:~:~ıe~a:~~~~n~~ÇJ:irr ::~:ann::::; 1Hedyelll~k~~a~ndedn düln budsohbaildati~~ ::~;aF~~a okulu öğretmenleri~; 39 
lncmlekı>tleri mevcuddur. • e\ er en ı ısının ıvar arın a y .. ··ı· k .... 

mıtaeagmı yazıyor. • h 
1 1 h" ,_. b • flJyuk Çııı ı oyu olculu 

Görülüyor ki müteveffa antiko • 
nıint"rn paktını ihya etmek için z!!. 
1ni~ çok müaaiddir. 

Uzak ~arkta ıerbeıt kalmıya muh· 
ta\ olan japonya için Sovyet Rusya. 
Ta ko.rıı Avrupada bir cephe vücu• 
da getirmek hayati bir ehemmiyete 
ınaliktir. 

* 
çatlak,ar ası o muş. sn ıp..:ıı u e\· ..• .

1 
. 

--- J .. b 1 d" .. r.grencı erı 

B h !eri boşaltmışlar ır. Dun e e ıye mu- k k 
1 

b . · 
O emya . Kar<ıya ·a ızı ay şu esmın 

hehrlisliği tarafından hey~lıın sahasın- k•b muk b'l" d Ö k . . . . :na uz a ın e rne 

M daki evler tetkık edılmış ve tehhk.ede köyU ve diğer köylerden 
ve ora vya olanlar da boşaltılm ştır. topladığı 65 

Belediye rei•liği, heyelan mmtaka- Iüıçilk Çiğli köyü halkından 30 
Hima11e idaresi sındaki tehlikeli vaziyeti vilayet ma. Aı nbncılar e•nafı tarafından 

30 (AA) Al • hil kamına bildirmiş, bu mınl- kada otu teberrü edilip arabacı başı 

2 

Bel~ra.d, d. -:--:-b maBnyh~ ran halkın hayatı tehlikede olduğun· Hakkı Alanocak eliyle 197 
kümetı nısan ayın an ıtı aren o em . . . 

Şu h~lde , olaa olıa japon ..,firl~ı-i ya ve Moravya himaye idaresiinn Al. dan, ic~p eden tedbırın alınmasını ı• • Gümrllk muh_afııza alayı 

55 

n•Uştür. ı t Y :ıralı, hastahaneye kal dırı mış ır. 
o 

lJ m'1.Zlık: 
Alsancakta Rüştü Aras bulvarınd~ 

Şr.bıın Dilzgiln, Jlfarko •~ üıner Yıl' 
Mühimmat nazırile maz ı>dındakl şahıolar, Halil Erkenci· 

konuştu nin top oyr.<ı.dığı sırada çıkardığı c~ 
ket ve kaske~:ni ç~ldıklarından tutııl 

Paris, 30 (Radyo) - Başvekil Da- muşlardır. 
!adiye, Londradaıı dönen Fran~ız m l- ~ 
himmat nazırını kabul etmiş ve ken- DUK TOR 
disiyle uzun müddet konuşmuştur. BEHÇET uz 

Resim sergisi 
Şubat içinde, yani yakında, Hal· 

------ ı kevi •alanlarında bir amatörler re • ı 

Pe,tede bu mevzuu tetkik etmek ve tunn gümrük sistemine idhal edile. temıştır. . . • 1 No: lıl motor subay ve 
l iiküme!le. ine yeni tekliflerde bu. C€il"ini Balkan hilkOmetlerine bildir- Heycliin, Sıneklı çayı~ın sag k~s- etlerındtn 25 40 
lunmak içir. içtima etmiı olabillrl~r. · f mında ve taba.khanelerın bulundugu 

mı!.sırlc.ı" Çekoslovakya ile akdedilen 8aha ilzerine ıe. sad_ilf etmektedir. Be-

Çocuk Hastalıkları 
Mü 'eh'1s~ı.,ı 

japo:'l ıiya.setinin yakın bir atide .c... h d ı b 1 t 
Ve Sı'mrlı"ye kadar meri"ette kalan ti- lediye mil en ıs erı su. o ru arını . a .• lıu ia~'kamette loir faaliyet ıröıterme- ' t etrn k 
Car.et 1·tı"f•flan ni.andan itibuen hı!- mir ederek ~hre su emm e ıçın ıine ntizar edebiliriz. " -

Hamdi Nüzhet ÇAMÇAR 1'ümsüz k.,Jacaktır. ~slışmalr'edırlar, 

I 

Dünkü yekfiıı 
1082 '14 

135467 81 

136550 15 

~!m "ergisi açılacaktır. Hütün ama • 
törler, i~tirake da\·et e lilmrkted"r.' 

Ress11mlarımızın bu fırsattan isti· 

HaJtalannı 11,SO dan bire kad•' 
d•ylH sokagın<l .. Ahenk matbaaJI 

1 ~rıırıcfR kahnl ~dPl'.'. ~ _...... fadel~ri JOk yarinde olur. , __ ..., _____ ,,_,,_,,_.-_ __ ..... 



rANADOT,Ur 

-Baı tarafı 1 incide - Sovyet tayyarelerinin dünkü t.aarru 

• ....,_.altık hakimiyeti - Fin harbi Sovyet Tekziplere 
.., 

ragmen 
Romanya 
petrolları 

[) son hafta içinde SoveytlE"rin Finl:i.J'Cl:- zu da şiddetli olmuş ve Finler, bunlar- - Baştarofı ı inci sahifede_ - Ba§tarafı 1 üıci sahifede - . 

. 4 ~uslar Finlandiya dan sonra B] sa. y~ ~l~harebelerind~ki zayiatn~ı . .!O dan on beş!ni diişürmeğe muvaffak ol- bu şehirdeki hotcl gergesde görillmii~- - MüsellAh kuvvetlerimizin ve ikq: 

.O rJf ' bın olu ve yarnlı gostermektedır. Har muştur. tür. sadiyatımızın ihtiyaçlarını karşıla' 
~z 60 raby 1ya hüCUffia hazırı nıyorlar h~n .bidayetindenbcri ~ovyetlcrin 200 Lo~dra, 30 (l:.a~y?,)-:- Ta_ymis ~a- 2 - Reichsvehr~ mensup zabitleri mnk için kafi miktarda petrol istihS4 
ı 60 L~nrl ') .... - bın ınsan zayiatı vermış olmaları çok zetesı, Ladoga golunun şımalınde Fın- ve askerleri taşıyan trenlerin ~ark ve- etmeği tcahhüd etmek mecburiyetinc'W 
2 60 *etesi ra, ~O (Radyo) - T. ymsi gn 1 n aruz kaldıkları büyük zorluklar - muhtcrnelrHr. l:lndiya kıtalarının kazandıkları bü ~ ya Marnristan lstikametinae gittikte- yiz. Petrol istihsnlıitının daima devı-: 
9 5' et R~ı ~. dıı>lonıatik muharriri, Sov- dnh H uğrndıklttrı zayiattan büyük Finlandiya tayyareleri, SoYyct ru:ı \'Ük zaferler hakkında tafsilat vermek ri, Galiçyatl:ı görillmüştür. tin himayesi altında bulunduğunu hi~ 
:4 7; taoan~ ~adan ge!en diplomatlann v~ lir memnuniyet içindedirler. yada ismi verilmeyen bir limanla s0 ,,_ tedir. Mannerhaym müdafaa hattını 3 - Birkaç giin alman kıtaları nakle- setmesi Uizımdır. . 

50 
25 
1$0 

uhin 
1 
h~ndo ,trıyeller'n verdik!eıi Sov~ etlf'r, F nlirndiya cephe.sinde yet demiryolu güzergahını mu,·aff.ı- Lagoga gölü şimalinden bu kış mevsi- dil irken sivillerin bazı \•ollardan ve BtikreŞ, 30 (A.A.) - Emin bİf 

llıı a~ .. 1r ha~~ri ne retınektedir. ,,·dddli tazyıklnr yaparak FinHlnr!i - kıyetle bombardıman etmişlerdir. mindc çcviremiyeceklerini anlıyan Şimendifer hntlnrındırn g~çmeleri m"- menbadan öğrenildiğine göre Rum~ 111
• haı·ıcı\· F, R' 1 · . · lı't• d"kt R nıropun : e nazırı on 1 - : 1 ı~ nı ı r ı · en sonra omany:t - B:r ajaıı. habE"rine göre bu liman, Sovyetler, taarruzdan vazgeçerek ilk- nedilmiştir. petrollerinin Almanyaya naklini te~ 

• Hıkt k ııokta.ı nazarı :vtizü 1 d " 1 <l ·n 'B arabynyı nlma,k emelinde - Sovvetlerin Kronştnd deniz üssüdür. baharı beklemcği kararlaştırmışlar - 4 - )Iühim miktarda Alman kuv- ri etmek üzere Alman demiryolları i 
n aybctlıkl ·· h~k· · t' d' il t F lA d" h · i · 

k \az . . eı 1 
•
1 ım) e ı v rler. a ta n ıPı ya cep esını t'- Roma 30 (füul•·o) - Rus tavvare- dır. So' vetlerin bu cephede hiçbir mu- vetlerinin Polon,·a da Rusya ile Al- daresi Romnnyaya 120 1okomoti il• 

• I)ctı t<'krar ld t k : ••· ··1 · U ti b"t• kl · · · ' · • · "' ,, -Şrrı: kl d . e e e rı:e A 1:. n n.l •': <'I ım s ra e ı ıre~e erını z rn terinin buıtU.1kU btıMb.ırdım!'nı ok sid vaffokıyet gö .tcrmemeleri :Sovyet kı- manya arasındaki hudud hattından 2000 sarnıçlı vagon .. ev ketmiştir. 
ad a ır1ar. Hılhnı.sn Fınlandı - ıı rh r k bu cepheden l.ıır kısım kllv-' . ç " w 

1 
• 

a So\·~· •tlar· . . b' detlı olmuştur. Atılan nngın bomb&- talarının çok agır hareket etme erı, geçtiklerini kat'iyyetle iddia etmek u•• . 1 h 
•orlu\ 1 ın mnruz k, ldıkl:\ı ı \-. Jcr.111 Romnnva hududlarına ı - . : k h·ı ~· k t 1 f k · mıt er OŞ "' gı· ttJ• .._ ar cbcb ·vı b. 1 b. Al 1 .:. . 1 d.. larından muh+clıf sehırlerde otuz ev buna mu a ı F ın ı a arının ev ·a - ımkanı yoksa da nazilerin teknikci, 4 .. !{lfi • <' oy e ır m '1 • ı•unt crmı er ır. · . ,. . . 
• '!! hattft tesır·nc k 1, 1 ,. .. S ti tnmameıı lanmış ve 40 hına da harap ade cevval hareket eylemelerıdır. mu. allim veya.. d. iğer askeri . teşe_ kkOI- Lıondra, 30 (Radyo) _ SO\''-·etle .... ~ern·v ,, ı mu ıwemet r- ı emmare ere gore ovye er r.e • k k ,, ... 
... · C'ı.:ckleri ller· ü ili kt Al 1 d 1 I" 1 t olmuştur. Son·et askerı mn ·amlnrı, ııı mev- lcıe mahsus unıformalarla şımd.ye ka rı'n, 1 "tonyadakı' tnı·v"re Ü"'. 1 .. ,.ı· 1

.";-. ... anı.. ı s r me e, - nıı w. o ru ~ tıyı ma JJ an arının a~- . . . . · .. . . • . JC J,,.. ,, c- ıt ... 
fetıe~ı .Kene. İl~ltıktaki C'lki hakinı;-1 b.kini Laşka zamana bırakmışlard,r. Rus tayynrt>'crı, b~r hastahaneye Je ~;mı. ı~~uıın~eh<'tı:·!e ,clon .. seb.~bıyle F::•- dar Sovyet kıtalarının işgali altınBa kafi benzin bulmakta zorluk çektik!&( 

!ıloııkıç n Umıde düşmektccl"rlcr. in.kat bl., cenuba doğru yuyılma h ·~- bombalar atmışlnrdıı. l.ındı) ailakı nehıı \e golleı .ın dona:µ~ bulun.~n. mıntak:ılara yerleştikleri şilp rf, gelen haberlerden anlaşılmıştır. 
IYv . · O\:ada bulunan Almanlar ~:, ntıntlaıı vnzgııctiler demek değil- JT asara ugraynn şchirlt>r arasındu ğını, bunları kolayca geçebıleceklerıııı ~~ gotürmez. Sovyet muhafızlarının Sovyctler, petrol nnkliyntı için k~L 

7 "0 )etlerın Fi JA d' ' · A b J b f ı ~ h elmİ" \C onun için muharebeyi ıvıce tak • d·1a·ğ· · ·· fi ı d"M .., u n an ıya cephes:nc!e d·r. m o nsa ası en az n zarara ugra - esap " • Vlye e ı ı ım gorm şer ı .. fi sarıçlı vagon bulunmadığından 
79 mıştır. kışın kabut eylemişlerdi. Fakat bu he - Diğer cihetten öğreinld!ğine göre Ga- Alman\'tiya ııal<Iedilen Sovyet petroIÖ 

8 Jf l - l ~ d k Helsinki, 3Q (Hadyo) - Finlundi ~aı:ılıırı ynnhş çıkmıştır. Finlandiya liçyanın muhtelif' şehirlerinde mahal- için .s~rbestçE! vagon verilememekte . 

n t !'ü resmi tebliği: tayyarelerinin fnzla olmasından znra- li milisler düşmanları tarafından ya - d. g l ere e ış Dün Ladoga gölünün ~imalinde ş:d- ro. uğramıştır. Gazete diyor ki: pıl~n tahrikatı lüzumundan fazla bir ır\raziyet bu merkezde olduğuna g~ 
!ietlı mııhnrebelc,. vuku bulmuştur. Bu Finlandiyalıların medeniyete ynp - ~ekılde tenkil ettikleri için c:i!Rhların- re. Almanların çok Sovyet petrolü • 

N c~phcde Fin kuv\•etleri, g0,•yel kıta- hklnrı bil~ tik hizmo';ler mukabilinde dnn tecrid edilmişlerdir. labilecekleri h;kkında ümidleri bo• 
aıkj] J h Jl • , b·ı· lnrını yalnız püskürtmekle ve ağır za- bütün milletlerin ımlara çok acele tay Londra, 30 (Radyo) _ Almanlar- 'd" 

0 
' 

Vasıta arJ güç :l e lŞ eye l l• yiat vndirmekle kalmamış, miihim bir vare vermeleri ve SovyetJere yaptıklu- la Sovyotler Galiçyada Alman kıtaln· gı ıy r. 

1 'J& Yö s· k ı ı rl çok IT'e\•kileri ele ele geç!rmişlerdir. rı muharebelere onlnra yardım etıne- rının bulunduğunu tekzip etmekte ise- Bulgar kralı 
Lo r. Jr tren 2T ::":ta Sap an ) Finler 800 ölü saymış, 160 esir ~1- !eri bir insaniyet borcudur. lcr de (Nasyonal Çaytung) Alman ga- • • 

sı• n• nura, 30 (Radyo) - İngilterede dad treni gelerek çocukları almış, bir rnışlnrrlır. 1 hücum arabası, 4 top, mli- r . ) ~ zetesinin Bükreş muhabiri, emin kay Kırk altı yaşına gırdı 

ı 

ru havalar devum etrr.cktedir. Hnlk, şehre götürmüştür. hlm mik~arda _mitralyöz ve tüfek iğti- f TEBLl.GLER 1 nnklara atfen bu haberi teyid etmek- Sofya, 30 (Radyo) - Kral Boris, 
reı Olmadıkça bu fe ha. 1 d nam etm1şlerdır. tedir. bugün 46 yaşına girmiştir. Bu milna.-

Yllhat .. ı na \ a ar a Çocuklnr, şehirdeki hastahaneye .. 1•• •• • • b tı B ı · t h f d 
l'l .. "'."memt!ktedlr. Bir tren kar- .. . Gene Lnclo.Q"n go unun şımalınde Berlin, 30 (Radyo) _ Alman ka _ Alman kıtalan, Sovyetlere ait Po- se e e u garıs anın er tarn ın • 

iornuıu kalmııı b" k .. ı·· k t y:ı.tırılmışlardır. Otobus YC trenlerm Avtivuki kö\'il civannda Sovvet kuv t t bı·-. lonyadnki demiryolunu işgal ettiktev şenlikler ve Kiliselerde ayinler yapıl .. 
ı bir d :w• ır oy u ·ızar - . . .. .. .. • • · • - rarglihınrn re m e ıgı: 

tfi\ c.nnyı getirerek yolculara da- seferlerındekı teehhurler yuzundcn \•etleri. Finlerin çev!rme hareketini Tayyarelerimiz; şimal denizinde u- başka Livov (Lemberg) ve civarınıı mıştır. 
n" '•tir. 100 k " d" b" k · ·ı · l · b w t bb.. t . ··h· . tnnkl l .. hh Al k ti . ------------r lren auar çocuğu taşıyan un ır ço ışçı er, ış er. aşına zama- yarmaga e~e us e ınış ve mu ım ın- çuşlar )-•aparak, mütecemmi bir halde nr a muce ez man ·uvve er: 

de karlara saplanmış, bir im- nında yetişememi~lerdir. riat vermişlerdir. bulunan yedi düşman ticaret vapuriy- de gelmiştir. 
----""-oc=::CKI- Helinki, 30 (Radyo) - Dün öğle- le fki harp gemisini bombardıman et-

Doktor 

H ava Amerı·k"" lıl ... r acın sonra Helsinkide iki alarm işare- nıişler ve hasarata uğratmışlardır. 
li verilmiştir. Dröt Rus tayyaresi, Hel Hart Polda l.ıulunan bir düşman tay-

111 Uhare be si Avrupadan memleket- sinkiye 20 kilometre uzakta ecnebi ran,1i auşuruıtnuştür. 
••ı t,raf 3 •• . • _ •• de\·letler sefaretlerinin bulunduğu mev Paris, SO (Rndyo) _ Fran~ız ka-
14tini lır 1 

uncu aahilede - lerıne donuyorlar ki üzerinden çok alçaktan uı;-muştur. rargahının bugünkü resmi tebliği: 
tinin Leaçı:ması~ır. lngil!z tayyare- Roma, 30 (Rndyo) - Harbin bida- Sefaretler memurlan, bu tayyarcle- Garp cephesinde kayde değer hiç bir 

Psı de üslerine dönmüşler- yetindenberi Avrupadan memleketle- rin işaretlerini bile tespit etmişlerd:r. hadise olmamıştır. 
!ima l11ne dönen Amerikan tebaası dört bin Sovyet tnyyarP1"ri, muhtelif şehir
lırıernt\.tayyarelerinden dU~en i'Ö - kiş:dir Yakında ha:-ekete müheyya !erde Fin sivil halkını tekrar mitral-
B 

1 ır. bulunan daha on bin kişi bulunduğu ''ÖZ ateşine tutmuşlardır. Bun1ıır, !!ll 

cnu M.>a.h da Şimal dt:nizfnde sefer söyleniyor. kut noktaları belli olan tayvareJ1>~rHr. 
,,,, in"Uız Lcn~t gemileri Alman ** Hakikatte 17 tayyarenin düşürüldüğü 
"..,a~ı.tı t 
ıhnf arafından bombartlıman J • • J ;;anılmaktadır. 
ti, :i~~ Havalanan ingi!iz tayyare- Il g'l. iZ• pon Finlfindiya şarkında bir hastnhant!-

ş alti&a :~lre Alman tayyareleriııi Asamamaro mes' e/e$i ye atılan bombnlardnn 20 kişi ölmtiş-
•resını mıııardıf · Bir Alınan tuy , ~ tür. Abo şehl"i de şiddetli surette bor -

ku . ıs_ auourulaUA'U, diğer birinin etra1 ında konuşmalar ... d 
1
.
1 

. t· 
30 

st
10 50 

.,. 
1 ~ rlıgllnd k" . •ıar ıman ec ı mış ır. u , ~ara ı 

Ullanun... a 1 nıukıneli tUfeğin Tokyo, 30 (Radyo) -japonya hd- vardır. Birr>ok e\ ler yıkılmıştır. 
•uat ha:ıe geldi·"'· ·· 1 • i A · t o ü 1 ı.·ı· ~ )" u lı<ıntlı ıısı goril mliştür. r.c.ye nazın ı a, ug n naı ız -e- Saruo mıııtak.t!mıda da 4 t>!Ci 8 ya-

ticeıı harduııan \ e hııvn muharebesi kini kabu 1 etmiş ve iki saat kad~r rah vardıt'. ' 
ınarn akkıntta henuz ki.fi malaınut konuşmu~tur. Bu konuşmanın. A:'!l -

t'aze, temız, 
1" - ç 

UCU2 

Her türlü tuvalet 
cesitleri , ~ 

l-1an1di Nüzh~t 
Çançar 

Bitar .., f devletle;-
- Baştarafı 1 inci t:ahif P.f/P. -

ral Birdin bir makalesinde bitarafla-

Salah ettin T e kant 
Çocuk haııt. mütehaaam sabık 

Ber lin ve Kölu üniversiteleri ads
tanı 

rın gemilerinin İngiliz haı-p cremilerı Haıtalannı ikinci Beyler Nu-
himayesinde seyrüsefer ctnıelerinm man2ade aokağı 5 No. da ıaat bir-
büyük tehlike olduğu, bunla ·m A'man den sonra kabul eder. 
d~nizaltıları tarafından batırılaca ~· Telefon 3453 
:·azılmaktadır. İngiliz denizcilik mah- E•i 3459 

filleri, bu yazıdaki tezada işaret et- ı · ·· il il lh h k k hlk' ı· 
zmır uç ne ıu u u ım ı-

mektedirler. Kervan usuliyle yapılan tinden: . 

seferlerde ingiliz harp gemilerinin hi- tzmirde Liman körfez işleri !nhi _ 
rnayelerinde dolaşan İngiliz ticaret ge- -:arları Türk anonim §İrketi ve deni~ 
milerinden son zamanda yalnız bir va- bnnk f.Ubesi ve halen devlet liman. 
pur batırılmıştır. lerı ışlctme umum mUdürlUğU namı-

Lo fl?l\ıştır. ınanı.ırı.> vapuru hlidisesiyle ttlakadı r HeJsiııki, 30 CA.A.) - Vibol·g has- St fı lıa t ecza r:e si 
8
4 

L ndrı., so (Radyo) R'' c.:dJğu soyleniyor. Mli.znkere yamı tahanesi Rus tan arclcrinden atılatı 
•~ı billlitiı.·or· - oyter a- da dernm edecekt:r. bombalarla tamame:n hurup olmuştur. Başaurak Büyük Salepçioğlu ha. 

Bitaraflar gemilerinden yalnızcn nn vekili arnlCat Şükrü Sayar tarafın 
esyrüsefer edenlerden ise 113 tane ba- dan mUddeialeyh lzmirde dolma 
tırı!mıştır. Harbin bidayetindenheri mevkiinde demirli yüksel gemisi SÜ• 

:ngiliz petrol sarnıç gemilerinden ba- varisi Şt vki Kaptan aleyh:ne jkame 
tırılanlarııı mecmu tonu 92200 ton olunan 86 lira maa faiz ve maqanfı 
dur. Almanlar, propaganı'.la neşriya- muhakemenin mllddeialeyhten tah:. 
tında bu miktarı iki misli göstermi~· ·mne rlair ikame olunan dava üze -

rine müddeialeyh hakkında ~6-1· 
Hl40 tarıh ve 346 numaralı davetiye. 

!erdir. 
" • nı karşısında. 

Alnıan ta.. . 23 1.iiii ölmUştf.r. iliıiıi.._..._...., __ ..ıı.,..-iıi·•ııÖıiiiİı...ltlıl..ii._~1 ıkJarıııda ).~a~~lerı, şimal denizın:ıı N. . . ? Homa, 30 (Rac! •. o) - ltalyı.m gaze- ., ecrube l b.r muhc.s p 
Fakat ingfllere tarafından sat?n n. '1°11 yn.p:lnn tebliğata rağmen mab . 

iman sarnıç gemileri, kayb-edflenlorlı ıef'meve l?elrnedlği ve v~kil dahi g<Sıı. 
n lxlmoar~ııgılız ticaret gemilerini 1 ç. n ! n m ş. ~(')Prinin Helsinki muhabirleri, Sov -

e nd tnıntak ınıan e~mişlerdir. Kent- Pari , 30 (Radyo) _ Bir Alman yetlt>rin bugün mü ~Rdid Fin şehirleri- iŞ an}10r 
lllbli is,be::ı;d~ hır vapura yedi t~yrar~si, Ltiksemburgda kain Ov_ ni şiddetle bl)mbrr<l1maıı ettiklel'ini lstiyenler Anadolu mathaMmda 

tonajındnn dnha fazladır. dermediğinden davacı vekilinin tnıe.· 
I ondra 30 (Rad\•o) - L<mdra ga- hi 'lzenne hakkındn gıyap kararı tas.: 

' ' • 1 İ!'ıne ve ilanen icrasına karar ver:ı -
ı 

' 

1rn_al'l1ışf..ar. nuşse Ut! mühim ha.sur gen şel.rine inmiş ve biraz sonra t~k- haber \ermektedirler. (R) atfre5"ne müracaat edebilirler. 

lskoçy• 8 h'II . r.,r havalanarak Almanyaya dön - Sıhhat vekaletinin re~mi ruhsatın7":iz 
llPuruııa da ı _erınde lmpero Lort rrıu.;tilr. 

da lngfl' a nutralyöz ateti açılmış- A'ınnn tayyaresinde üç k:şinin bu-
ll'lıan 1 _ '.z avcı tayyareleri yetişiul:e hınduğu anlaşılmıştır. 

~~Yare) · k 
Altna11 t erı açmışlardır. ---~----

lhassa ayynrelerinin hücumları, mamıştır. 
ün, ftı~~at 9·~2 arasında olmuştur. Roma, 30 (Radyo) - Bugün iki 
ZtlaFınii İerenın sahil şehirlerinden Alman tayyaresi İskoçya üzerinde uç-
ir hıını a tehıtke işareti verilmiştir. muşlar ve Parmot açıklarında bazı ge
n ana ı aveı ffloau, bulutlar Arasın milere bomba atmışlardır. lngiliz tay-

Uıın çıka k · - · d h ı h · 1 rchı'ba ra bır Alman bom _ yarelerı, er a ava anmışlar ve dil~-

J' AS E 

zeteleriniıı ekserisi, Almanya tarafın- hıiş olduğundan muhakemenin nnuıı.' 
ı.lıın bitarafları tedhi!l için ittihaz olu ak !>ulunduğu 15-2-1940 perşPrnbe · 
nnn hattı htıreRetinden bahsetmekte gOnU r:ııat 11 de İzmir üçllncU sulti 
dirlcr. hukuk rnahketrH.ısinde hazır bulun -

Deyli Skeç gazetesi, şu mütaleada ~aeı v~yn bl~ vekil göndermesine alc 
sı tnkclırde bır dalııı mahkemeye ka-

bulunuyor: ı.. ı ..:ı·ı · ğ' ..:ı • h k k ı,;U euı m yecc ıne uatr U U USU• 

Almanya, bitaraf memleketleri 1ü muhakemeleri kn.mmu tnaddef' 
müttefiklere yaklaşmaktan 'ar. geçir· mah!luıınsına tevfikan iŞbu gıyap ka
mek ve kendi tarafına geçmek için ik ı arı tebliğ makamına kaim olunmak 
nn etmeğe muvaffak olamayınca şim- ·izere ilanen tebliğ olunur. 

di vapurlarını batırmak suretiyle be. 
ıııaraı ll tan:aresinf ateş altına al _ m~nı takip eylcmişlerd!r. 
hUcu~a'Sekız !ngilfz ticaret vapurıı Londrnda intişar eden resmi bir teb ı raberine alabileceğini zannediyor. AJ . 

MAT ZMA sancılarını, SiNiR, ra - Dansing Bar 
Oktur. uğramışsa da batan vapur liğd<!, bugün snnt 18 de ib rAlman tay-

1'>· yaresinin dUşürüldüğü btldirilmekte -

manyanın tuttuğu bu )'ol, çok yanlış 
hatsızlıklarını derhal ceçirir GRiP, tır. Zengin Varyete 

NUMARALARIN/ jJır Alın 

İlrıı an denizaltısı hır f dir. 
uru an Anglana adlı D . a metan Hcma, 30 (Radyo) - 1skoçynya 

ndar. 1 anımarka vn 'd 1 t 1 · · · · 

NEZLE ve SOc'.ıUK ALCINLIGINA 

karıı müessir ilaçtır. uş Ur\ ıc:patnız 1kiııci kaptan kurtul: dı;rı den ldA :nanh ~:·yare ~lrınıknte)d'!rmı a-
sı U an ;,2 saat b. 't e o ugu aucr verı me .r. 
hkterinde kalııtak d ~r ~hta par- Londra, 30 (Radyo) - Dün olduğu icabında trUnde t-3 kate alınır. 
Şk ar:a lhUcndele et~~a trl~ ve gibi bugün dl! Alman tayyareleri in - Her Eczanede bulunur. 

ışt~ bly Vapur tarnfınd 1!• lt·nıhayct giltere şark sahilleri önlerine gelmiş- ---------------------,·---------
1', lilu urtarıl • 1 rd. 1 

}{ e ır. E L H A lUI R A Si. rE.\1.4SI a ~ ıtdlı Norveç . . Bunların şefnkla beraber keşif uçu- lVI 'll10DüRIYET1 

'

n de~izaltısı ta fgemısı de bir Al- şu ~ aptıklnrı anlaşılmıştır. İngiliz nv-1 
\'e 1. ra ından tor ·11 1 Yenecl;k beynelmilel film müsnbaknsında birinciliği kaznnan 

"IU vapurdan k" pı cıı - cı f:lolım havalanınca A man tayyare-

Q ıınse kurtula- leri uzaklaşmışlardır. 1 BIRAKILMIŞ KIZLAR 
l' Cl)l}'Qre sineması l J olnf •n 3641; r Oynıyanlar: MICHEg~"'::;!::~ D-et!~~~Cb'LLE CHAN'I'ALE 

?ıf Film!ni bugiln mntinelı:rinden itibaren muhterem seyircilerine 
fc\eıe Morga • . Bu~nnoen itibaren iftihar ve şerefle takdim eder B n '< Gıibert Gl!-:n beraber temsil ettikleri en son film 

•·g AR KADINI 
t>tı" r:ınıa ilıı.veten. }( d 
ı_~0 dunya hfırli~ t· ll ~t kuıtl~n (Sergüzeşt dolu filtn) Ekler jurnald:t 

rte Paınr l<> .a - n3 •ın saatler· - Bar kadını 3-G-9 da. Hudut kurda-
' , - aen itif.ıarc.n Laş'aı. 

2S 1 2 !: -

Ayrıca Bı<yramda s.rörtmiyenlerin isrnrları üzerine 
TUTfKÇE SÖZLÜ 

CEBELÜTT ARIK CASUSU 
Stip~r fi'mi b1r kaç gütı duba ilave olarak göste-rilecektlr. 

Sl:.:ANSLAR: CEBELÜTTARIK CASlJSU: 5, 8,80 da 
BIRAKILM!Ş KlZLAR: 3, 6,30, 10 da başlar. 

Eksir ~ahap 

B<Ysnr memelerini gi· 
dcrir. Kuvveti, erkek· 
/iği, işl'ihayt arttırır 

• 

r İstanbul oteli altınt!a Restoran 
Dansing barında görebilirsiniz. 
Bilha. a gerek aekor Ye varyete
lere fevkalftdelikleNe şahit ola-

) 

caksımz. 

Fiatlerde değişiklik 
YOKTUR 

ı .................. .. 

•• gunu Ucuz sınema •• 

Kü!türpark sinemasında 
Bugun ve yarın 

Saat den gece yarısına kadar 
Büyük ve kiiçük husu~t 15 talebe lO kuruşt 

Bu fiatle: Yaşa .. Sev ve öğren filmiyle altın harbi ;;;Ulecektlr. 
Ayrıca jurnal 

Seanslar: YaşP Sev· 2.:10 - 5, 30 - 9, ıo 
Altın harbi. 8,50 -- 7,80 - ela 

i ,,, 1 ' r '' iiliı ı t ' tr ı<t •·z 
Cumıı güntindl!n itibaren 

Kfğ?anam Quqma1ı? ve A$kın Zaferi 
' ı: n ı r znu , wr 
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~HIF'E (8) fANADOLU) 31 Kin-ni ıMO-Çar...,ı_! 
-:·······•-•eeeeeHeeeeee .... •••eeeeeeeeee•Ueeeeee•••eeeeeeeee:: •• ::: •• ::: •• ::: •• ::: •• ::: •• ::: •• : •• :: •• : •• ::.:: •• :: •• :: •• : •• ::: •• ::: •• ::: •• ::: •• ::: •• :_::_;::::--;-"""'.-:---:---:::---..... ,;;;,;--=:::----:-----=~~-:-:---!"jjr::==::===========;..;:-::.:~=:::~.::.:....:::::..~~? 
~lzmir levazım Amırligi .)att l Auna ~ . lzmir Orman Çevirge müaür- v. f. J-lenri Van D~ 
~ Komisyon"% Jla:ıları § ı:u VAPURURıN HAREKET u~· 

1 • /u .. g"'u"nden· ~ ,ı,,.erican Eksp(}rt Lineı, lrıt· ;mir levrrzıııı ı'nıirlifji satın alma komisyonundan: • ""' Nevyork 
1 Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 413,736 M. 3 çam İzmir merkez hazasına bağlı Gürlek deresi pevlet ormanından 210 ken- ~ Nevyork için 

kereste kapalı zarfla satın alınacaktır. tal keresteliğe gayri sal;h kuru çam odununu 15 gün müddetle müzayede· -a= .... 
Eksilona vapuru 31 2 inci kA~ 2 - Kerestenin beher M 3 4300 kuruştan 17796 lira biçilmiştir. ye çıkarılm ı ştır. Reıleli muharımen 6 kuruştur. Teminatı muvakkatası ,-... 

3 - lhaleoi 15-2-941) tarihiPde perşembe günü saat 11 de Çanakkale- 95 kuruştur. İha'<ı•i 12-2-940 tarihim• milsadif pazartesi günü saat 15 te ...... doğru bekleniyor. 
1 

müstahkem :nevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. yapılacaktır . 
• 4 - İst~kL'H ihaleden bi: 8aat evvel teminat akçası olan 1334,70 li- Taliplerin ziraat bankasına ymınıcaklan teminat makbuzlariyle or-

rayı ve ihaı e kanununun iki, üçüncü maddelerindeki vesaik ile man müılliriyetinıle müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olu-
komisyona müracaatlurı. 31 5 10 14 298 nur. 28 31 3 6 277 

lz·mir lt1·r1Z'l't1l rinıirliğ i ,e;afın alnıa konıisyonuudan: 
1 - Çanakkale müstı.hhM mevki birlikleri için 301,700 kilo nor çi· 

mento kapalı zarfla ahnucaktır. 
~ - Çimenton"n be.her toııu 2000 kuruştan 6034 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 15-2-940 tarih pe rşembe günü saat 15 te Çanakkale müs

tahkem mevki 'atı :ı alma komsioynunda yapılacaktır. 
•_ 4 - istekliler ihated~n bir saat evvel teminat akçaları olan 452,55 

lirayı ve ihale kanunııııun 2-3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
komisyonumuza miıracaatları. 31 5 10 14 299 

Devlet limanları işletme U. M. 
lzmir şubesi müdürlüğünden: 
1 - 1940 yılı mart a,·ının birinci gününden 1941 yılı şubat ayının 

aon gününe kadar Çamaltında tuz yükleme işleri kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lş şekilleri şartnam~dcdir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
on bin l!ra muvakkat teminat (750) yedi yUz elli liradır. 

3 - Şartnameler devlet ıiır.anları işletme U. M. İzmir şubesinden 
bili bedel alınır. 

4 - Eksiltme on şubat eumartesi günü saat onda devlet limanları 
işletmesi İzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını ha
"ll zarflar kapalı olarak mezkQr gün saat dokuzda verilmiş bu
lunacaktır. 

6 - İsteklilerin kanuni ves ikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatında hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat do
kuzda gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması la
zımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare me-
suliyet i<abul etmez. 25 28 31 3 232 

Kireç alınacak 
Devlet demiryo ları 8 ci işletmeko

misyonundan: 
İdaremiz ihtiyacı için 100 toı· kireç mübayaa eılilecektir. Açık eksilt

m11i 8/ 2/ 940 tarihinde sıı:ıt on !:eşte Alsancak işletme binasında komis
yc.nunıuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1230 lira olup isteklilerin 93 lira 76 kuruşluk M. 
teminat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lllzımdır. 

:lartnaıncsi ışletme k:.: .m· : :ııle görülebilir. 20 24 27 :il 214 

O tomobil kiralan< ca k 
.Alsancaktan Halkapınar atelyes ;ne her gün bi r veya iki sefer gidip 

ge}Jn'ek için 31-5-940 tarihine kcdar bir tak<i otomobili kiralanacaktır. 

Aç.ık ek~iltmesi 12-2-940 gUnil &aat 15 de Alsancakta işletme binasında 
koıııisyonumuzca yapılacaktır. 

l! ir sefer :çın muhammen bedel (1.38) lira olup isteklilerin (31,05) li
ralık M. teminat nıakbuzlariyl~ muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lilıtmdır, 

f$artnamesi işletme kaleminde görlilebilir. 308 

Devlet limanları işletme U. -M. 
lzmir şubesi müdürlüğündPn: 

1 - 1940 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubat ayının 

son gününe kadar 30 rilsum tonilatosundan fazla motörlerin 
yükleme, boşaltma işltri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye ko • 
:ıulmuştur. 

2 - İş şekilleri ~artnamedefür. Bu şekillere göre muhammen bed~I 
beş bin liri\ muvakkat teminat (375) üç yüz yetmiş beş liradır. 

8 - Şartnameler devlet limanları işletme U. M. İzmir şubesinden 
lıila bedel alınır, 

4 - Eksiltme 12 şubat pazartesi günil saat 16 da devlet limanları 
işletmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını 
havi zarflar kapalıolıırak mezkilr gün saat on beşte verilmiş 

bulunacaktır, 

6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatında hazır tutunmaları lazımdır. 

a - Posta ile göncleri!en tekliflerin nihayet eksiltme glinil saat on 
beşte gelmiş ve zıırfl:mr. kanuni şekilde kapatılmış olması la
zımdır. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idar~ me-
suliyet kabul ~tmez. 25 28 31 3 233 

lzmir Orman Çeoırge m{i:dür
lüğün den: 
lzmir merkez kazrsmP. bağlı Çipro deresi devlet ormanıııdan 781 ken

ıaı karışık odun 15 giin müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Bedeli muhammen 4 kuruştur. Teminatı muvakkatası 2 lira 35 kuruş

ıur. 

İhale 12-2-940 ta•:h::ıP milsadif p.ızartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
Tıılip1erin ziraat l;ankasınıı yatıracakları teminat makbuzlariyle or. 

rıan müdüriyetinde milteşekkil s:ıtış komisyonuna müracaatları ilan olu-
ıur. 2ıl 31 3 6 278 

lzmir mıntakı:ı t ;caret müdürlü· 
ğünden: 
Palamut ihracatçılarının dikkat 

nazarına 

1 zmir def lerdarlığından: 
Satış 

No. su 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

(İkinci Tepecik :M. 11G4 No. lu zeytinlik 4 üncü 
(sokak 126 metre murabbaı, 6 taj No. lu arsa 
(Kar~ıyaka Bostanlı 1'194 mektep sokak 125,75 
(:\!, M. 129 2 No. ltı arsa. 
(Birinci 'l'epecik M. 1216 No. kerem sokak 162,13 
(M. M. 8 No. ;u arsa. 
(İkinci Tepecik M. 1140 zeytinlik 1 inci sokak 33,12 
(MetrP Murabbaı 16/ l No. lu arsa 

1 inci Tepecik 1226 Çeşme sokak 92,61 M. M. 18 
tajlı arsa .. 
1 ine: :epecik 1228 mektep sokak 91,05 M. M. a 
tajh arsa. 
1 inci tepecik 1202 Develi sokak 172 M. M. 13 
tajlı arsa 
1 inci Tepecik 1209 Ne\'kilşat sokak 79,56 M. M. 
5 11 tajh arsa 
1 :nci tepecik 1210 kerem sokak 68,25 M. M. 15 
tajh arsa 
:ı inci Tepecik 1144 Beşaret sokak 133,59 M. M. 
37 / 2 tajlı arsa 
1 inci Tepecik 1230 Çoban sokak 62,40 M. M. 19 
tajh arsa 
2 inci Tepecik 1l76 zeytin 1 sokak 47/,32 M. M. 
62 tajlı arsa 
2 inci Tepecik 1176 zeytin sokak 96,80 M. JIL 
50 tajlı arsa 
Süvari M. Kiremithane sokak 45 M. M. 8/10 
tajh arsa ... 
(lsmetpaşa M. Birinci yüksek sokak 424 ada, 3 
(parsel sayılı 141,25 metre murabbaı 53 tajlı arsa 
Birinci Tepecik 1213 Meydan sokak 78,24 M. lif. 
64 A. tajlı arsa 
Birinci Tepecik 1221 Çınarlı sokak 99,16 M. M. 
8 tajlı arsa 
Birinci TeJ)€cik 1209 Nevküşat sokak 82,80 M. M. 
8 tajh arsa 
Birinci Tepecik 1210 Kereın sokak 109,87 M. M. 

15 75 

62 87 

129 70 

8 29 

46 30 

54 90 

86 00 

31 82 

47 77 

80 15 

31 20 

4 75 

14 52 

16 75 

225 00 

117 36 

49 58 

49 68 

12 tajh arsa 54 94 
437 (Y:uruçay '.'ti Kağıthane cad. Çatalçeşme llstünde 

(Yeni mahalle lM,01 M. M. 14 tajlı arsa 23 TQ 
Yukarıd.ı yazı!: emvalin mUlkiyetleri peşin para ile ve açık arttırma 

usuliyle 31-1-19411 tarihinden itibaren 16 gün müddetle mUzayedeye ko
nulmuştur. İhaleleri l!l-2-940 tarihinde perşembe günü saat 14 de milli 
omllik müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelreri üze
rind~n ;•üzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkilrda milli emlilk 
mUdürlüğilnde toplnn:ıcak komisyona mUracaatları ilan olunur. 

31 13 311 

G1yri menkul satış ilanı 
•• 

(T. C. Ziraat bankası Odemiş 
şubesinden) 
Ödemi,ın Yeııigün mahalle~irdc oturur Helvacı Ali hafidi Necip oğlu 

İsmail l~-12-!ı35 T. 121 numnralı noterden musaddak ipotekli senetle on 
be, taksite bağlRnan obrcıına ui• mukannen taksitleri ödemediğinden 

hnkkıııda yapılan takibat tizerıne 3202 numaralı kanunun 40 ıncı madde
~ine göre satılması icap eden öcll'miş eamicedid mahallesi tekPli kahve ci
rnrında, şarkıı.n çay v hacı Ali oğlu lsmail veresesi tarlasiyle işbu tarla 
arasından lerkolıın~n t.orik1hnq Ye ırarben sahibi senet İsmailin bağ ve 
bahçesi şimalen veresedcıı ~erıf mehmed oğlu izzetin müfrez tarlası e.enu
ben karagöz oğ-111 nıelıınecl vereReei tarlası ile mahdud yalnız yedi dönüm 
iiç evlek lıankap ipotekli m!ifrez tarlası bir buçuk ay müddetle açık art
tırmaya konmuştur. Satıs tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
maya girmek istiyeıı yirnıi beş !im Jl"V akçesi verecektir; va<'a birikmiş 
bilümum verıı-ilcr n . ıT., inıln n de!l:iliye rüsumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi 1-2-940 tnrihinder. itibaren tetkik etmek istiyenlere ban
kada gösterilecektir. Tapu 'icil kaydı vesair lüzumlu izahat şartnamede 
ve takip dosyası'lr1a me\•cuttur. 

Arttırmaya ıcirmi~ olanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay
t i menkul hakkınd'\ hnşeyi .'iğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Birinci arttırma 16-3-!!10 tarihine mtısadif cumartesi günü ziraat ban
kası Ödemiş şubesinrlc saat 11 de yapılacaktır. Muvakkat ihalenin yapı
labilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri men 
kulun mlikellefiyetivle bmıknııııı alacağını tamamen geçmiş olması şart
tır. Ak'i halde en çok pev sürenin taahhildi! baki kalmak şartfyle 1-4-940 
tarihine müaadif pnzarte:;i ırüniı ayni mahalde ve ayni saatte son arttır
ması yapılacaktır. 

Dnha fazla malumat almak i•t',•enlerin T. C. ziraat bankası i\rlemiş şu-
1'esinılen alabilecrk!PI·i ilan olunur. 279 
~-Foca ahkamı şahıiye ıulh hukul< 
hikimliginden: 

Focanın cephane mahalle•inclcn 
olup İzmir Buca nab'yesinde muvak
katen mukim iken 6-1.939, tarihinde 
vefat ettiği bildirilen M ehmrıl ~":nıi!l 

Z'lVİ 
930 •enesinde Kuşadası ilk cıku

lund:ın almış olduğum şahadetna • ı 
me~·i zayi ettim. Yenisini alacağım. 
dıın P•ki•inin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. 

oğlu Kemahlı Halilin vaki ihbar il- Kus"d,...ında Ali oğlu Reşad llalkır 
zerine müteveffanın terekesinin lah- l k' t b 1 ki -- 1 n · ıp c u unamıyPca arı. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
nıuıammalan 

BAYLAR 
için palto, perdeaü ve İyi elbi .. 
ve bayanlar için aiır mantolan 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Buluraunu:a 
ODUNPAZARI No. 12 

Eksamelia vapuru şubatta, b' 
niyor. 

Senic.- Maritlme Roumaı.., Bue,ı' 
Köstence için: 

Alba julia vapuru 10 şubattt r 
!eniyor. 

Vapurlann isim ve tarihleri 'I' 
kında hiç bir taahhOd almm_., 

TELEFON: 2007. 20Clt 

Olivier ve ıürekdl' 
Umited 

VAPUR ACENT ASI 
AtatOrk caddesi Reea bln.,ı 
Tel. 2443 1 

Londn ve Liverpol _hatları~· 
piyasanın ihtiyacına 1:llre vapıl 
mız. sefer yapacaklardır. 

Doktor 

M. Şevki Uğut 
Bir:nci sınıf dahili haS' 
talıklar mütehassısı 

lzmir Beylersokak No. 81 
Telefon No. 8286 

Hastalannı sabahtan it!b~ 
ve gece vakti kabnl va mua11 

eder .. ~ ..................... _, 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarıı11 No, 31 

Her türlü cild, güzel, aailarn olarak ve aan'at icaplanna 
ıı:öre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI R!ZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipari• üzerine lükı albümler yapılır. 
Müeosesenin siarı •al"ıh•mlık. l'(Üzellik ve sürattır. 

Devlet limanları iş:etme U. M. 
lzmir şubesi müaürlüğünden: 
ı - 1940 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubat ayııı1' 

son gününe kııdıır İzmir limanından keı-este boşaltma işleri I<" 
pah zarf usulü ile ekoiltmeğe konulmuştur. -

2 - lş sekillerı şartnanıededir. Bu şekillere göre muhammen bed 
altı bin lira muvakkat teminat (450) dört yüz elli liradır. 

3 - Şartnıınıeler de\'let limanları işletme U. M. İzmir şubesinde~ 
bila bedel :ılınır. 

4 Eksiltme 12 şubat pı.zartesi günü saat 11 de devlet limanl•rı 
işletme•i İzmir şube~inde yapılacaktır. Teklif mektuplarıııl 
havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat onda Yerilmiş Jıtl' 
lunacaktır. 

5 - Isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksilttıl1 
saatında hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme gUnU saat oP' 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilce kapatılmış olması ııızı~' 
dır. Postada vaki olabilecek geçikmelerden dolayı idare mesoll' 
yet kabul ~tmez. 25 28 31 3 285 

lzmir or an Ç :?Vırge müdürlü-' ., 

ğiinden: 
İzmir merkez kazasına lmilı Gökçam devlet ormanınılan 600 keııt• 

karışık kömür on beş gtiıı madr;clle müzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli ı:ıı0' 
haınmen beher keııtaıı 28 kunı~tur. Teminatı muvakkata 12 lira 60 !<ti' 
ruştur. 1hale !.1 ; 2 940 tarihıne ıniisadif cuma günü saat on beşte yapıl" 
cağından taliplerin yatıracakları yüzde 7,5 teminatı muvakkata makJı01' 
!arı ile beraber orman çevirye müdürlüğünde müteşekkil satış komisl'O' 
nuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 25 28 31 3 221 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Pllı~; 

32,000 L "i r a MÜ k af" t _ 
KURALAR : 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağuıtoı, 1 Eylül, 1 ikinci teırlP 

rihlerinde çekilecektiIKRAMIYELER ti 

1 Adet 2000 liralı l 2000 lira 
5 • 1000 • 5000 • -
8 • SOJ • 400() .. 
16 • 250 • 4000 • 

60 • 10.7 • 600 0 • 

95 .. 50 475J " .. 
250 ıJ 2.5 .. - 625J ~ 

Palamut ihracatının milrukabesine dair nizamnameye ek 2-12621 ~a· 

rıh nizamnamenin birinci maddesi mucibince, heyetçe, 1939 cTip -nü
lllunu !erinde bulunacıtk koruk nisbetleriyle gene n>'ni rekolteye ait ikin
ci engin nümunesi tespit ve izhar ed!lmiştir. 

Alikadarların, ö/şubat.'1940 tarihinden itibaren meriyet mevkiine gi
recek olan, mezkiır tip ve nisbe~leri öğrenmek ve engin partilerini ihtiva 
eden çuvallarır üzerine vurulacak markaları görmek üzere acele izmir 

rir ve defterinin tanzimi, alacak ·.e 2 - Ölü Halilin vereseleri kanunu · 
borçlarının ve vereseleriııiıı tes~ltine rıedeniııin 546, 5-17 ve müteakip marl · 
l>aş'anılmıştır. delı•riııe tevfikan illin tarihindPıı it.· 

- 1 Ôlil Halilde alacağı ve 'Jorç- haren üç ay zarfında m·rası red ve. 1
•-4---

lar! olanlar vadsa vesakl!eriyl~ bir- .vn kahui talebinde bulunmakta muh. 35 3200 ') -1' 

U"ıracat ba~kontrolörlüğü , e mü r&caatları. 312 

likte bir ay zarfında m!lracııa.tları~ tardır. T. it bankasına para yatırmakla, ya:.,ız para biriktirmiş olma~• -
aksi takdirde ne 'mira•cıva ~llh'Pli Clu talep kayıt.ız v.e .sart,~ız ıılm\l· zamanda tal!hioiLİ \le denemİ• olursunuz. 
\'e ne ele terekeye izafeten alııct•J,< ~~ ~~' ."!~zını geldiği ilifn olunur_· · 


