
~ a !ı 1 b ' ve B a o.m u h a r r ı r ı 
HAYDAR ROSTO ÖKTEM 
Umnmt ?lıeşriyat Mlldllrll. 

---HA~•Dl NÜZHET ÇANÇAR 

ARONE ( SENEL!G! 1400 Kuru, 
ŞARTI..\R! t ALTI AYLIGI 800 Kurue 

-.. Y11bancı mPmleketlP icin 27 Jiradır. 

iDAREHANE: ikinci B.,,.ıer aokak. IZMIR 

29 unca Yll. 
EV~T 

No. 8112 s. o. s. o. 

r Muharrem: 29 

Cumartesı Şabah: 6,22 .A..kşam:l8 09 
9 Üğle :12,25 Yatsı : 19,38 

MART kindi:lS,41 İmsak: 4,44 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU - IZMlR) P. X. 405 

.....___ (A'\ A D OLU ) Matbaasında basılmıştır. 1940 Nüahası her yerde 5 kuruftur 
Her ırün aabahlan lzmirde çıkar aiyaıi ırazetedir. GünQ gec:miş nushalar 25 kuru•tnr 

~_;.-=~~~~~~--=-~~~!..-.....:.::...:..::..__.ı.!!!!!!,~::i.!!!.!.:!..!!!!.~!!:....!:.:!..!!:~;!!!.I 

r 
t 1,h in da Neler Konuşulduğunu Kimse Bilmiyor 

Dün de R~isicu"!huru- Aded ve üstünlük itibarile Alman • s ı muzun rıyasetınde 1 a iy u·· u ...... metı ov- toplandı hava kuvvetlerine faiktir 
iJ ' Ankara, 8 (Telefonla) - Yilk-

sek MJ!i Müdafaa Meclisi, diln 

·, 
' 

\Jet teklı·rııerı·nı• reddetmı·ş· tı•r de Reisicumhurumuz İsmet lnönil-T nün riyasetlerinde toplanmı~ ve 
saa~ 20,80 za kadar milzakereler- • 
de bulunmuştur. 

4lm.anga; sulha razı olmazsa, S ovgetlere asker gön.
derip gardım edeceğini Finlandigaga bildirdi 

Yugo,,Javya 
Kabinesi 

Hırvatların mali muhta- l 
riyeti mes'elesini 

tetkik etti 

VAZİYEf _SARİH DEGİLD/R _, 
~LMAN SULHÜ. 

llo.t\i Haırı4; Nüzhet ÇANÇAR 
lııUtt r· ııe kadar muhtelif veailelerle 
', ikl.<:rin aulh gayelerinden bah
~liJı.l i~ iınk&n bulduk. Eaaaen müt. 
~d•lirı n'çin aili.ha aanlmak zaru. 
do• • kaldıkları herkeae malUın ol---.:u ; • 
"-ıııı ÇIJı Velev ki müttefik devlet a-

Belgrad, 8 {Radyo) - Kral naibi 

prens Pol, bugiln Başvekil muavin: 

doktor Ma~ki kabul etmiş ve uzun fngiliz tayyareleri 

1 uzadıya konuşmuştur. Londra, 8 {Radyo) - İngiltere çuş yaptığını, Fran•adaki İngiliz tay. 
Dün gece toplanan kabine, geç hava nazırı Sir Kingsley Wootl yarelerinin de çarpışma ve devriye 

vakte kadar müzakerede bulunmuş Avam kamarasında bir söylev ver - vazifesiyle iki bin defa havalaı:dık • . 
,.e Hırvatların mali muhtariyeti et. mıştir. !arını söylemiş; İngiliz avcı tayyare-

. rafında tetkikat yapmıştır, Nazır, İngi\;z tayyarelerinin şim- ferinin İngiltere sahillerinde ;.ayiat 

--~-·**· 
diye kadar Almanya üzerine hin u • - Devamı S inci sahifede -

Çemberlayn Hava generalleri 
lt.1-ı.:ı bunları tefl'İh etmemİJ ol. 
""" ı bile kendilerini harbe icbar 
"ılı, Sebepleri ıröz onune ıretirerek 
lııotı hJ'elerirrn ne oldufunu keatir- 1 

~~tıe ırıümkün olurdu. Halbuki 
dit. o .. ;r için vaziyet böyle deiil· 

Kömür meselesi hakkın
da izahat verecek 

~•I 'li &.- daha harpten bir aene ev- Müzakerelere aahne olan !'itokholmdan bir göriiniif .• 
\iıı, b·"ht aahaaııt diye ortaya mü· Paris, 8 {Radyo) - Sovyetleriıı buatı, Sovyet - Finlandiya arasında'. 

!
Bugün T oros ekspresiyle ve ziyaret 
maksadiyle Ankaraya varacaklar 

~•ltl ,,. tey atmttlardı. Bunun neyo ~artları oltimatum mahiyetinde değil bir mUsaleha akdolunmaz ve İsveç- ' 
lı.,.ı,:t ettiii , ve bilhaaa& nerelere ı!ir. Alakadarlar; bu şartların, mU- le Norveç hUkOmetleri, Finlindiya. 
>c,d !Üıııulü olacaionı kimae bilmi- zakereye zemin olmak üzere derme- ya p:onderilen harp malzemesiyle ırO.. • 
•de,~ .ı\lırıanya Çekoslovakyayı yok yan edildiğini 'ddia etmektedirler. nilllillerin geçmesine müsaade et • Ankara, 8 (Telefonla) - İngilt~- Muhterem misafirlerimiz, gelirgel-

le "1. ıı: ileri aürebildiii mazeret it- Roma, 8 {Radyo) - Alman mat - -Devamı 5 inci nhifeda-
)'"•ıı Yat &abası idi, nitekim Polon
ı·eti .1 "~ veya çok bir Alman eka!li-

renin orta şark hava orduları baJ ku- mez, Hariciye Vekili Şilkril Sarııcoi
mandanı orgeneral Vilyam ile Fra:ı- lu !le Milli Müdafaa Vekili General 
sız ~ark hava kuvvetleri başkuman · Naci Tın ası ve milteakiben Gene: -
danı general jöno, yarın {bugiln) Tll- kurmay başkanı Mareşal Feni Çak. 
ros (kspresiyle ve ziyaret maksadiy- mak Ve Genelkurmay ikinci reisi Or
le şehrimize geleceklerdir. Müttefik ııeneral Asım Gündilzü ziyaret edc-

ı e ırı 
'lllı d eıkun bulunmıyan kıaımla-
lotıı, ' Reııe bir hayat sahaaı namına 
tht kbııitti. Allah aaklaaın yarın 
'lif: e,,.~iaine imkln veriline Al • 
~t~hıç bir alikaaı olmıyan bir 
ı. .\ı ld"rda ırene hep ayni aehep
'•~ıı-ırı~~Y•y" ilhak edilecek, arka 
~'h.t ~ ır çok milletlerin istiklal ve 

.4.c,ı, "klarına nihııyet veııilecektir 
''•o.ita .ı\lnıanyanın hıraı nerede 

.\! '·· ~'it ı:a.ıılar bugüne kadar bunu aa• 
'İ.;f •llret~e meydana koymaktan 
~da etırııılerdi, çünkü emelleri 
~ ~ıkaraa göz dikmit olduk
:~ -.e larda yaıayan milletlerjn 
i:,\'_tıı;n'elerinden ve kendilerine 
~lıltefıid bir cephe teoı'ı etme

Halic körfezinde 
' 

On milyon lira sarfile büyük bir 
tersane inşa oluncıcaktır 

B. Çem&erlayn 
Londra, 8 (Radyo) - Başvek!i 

Çemberlayn, önümüzdeki pazartesi 

!sbnbul, 8 {Telefonla) - l\Iiln:ı- \ıüyük tersane için tetkikatta bulu- gılnii Avam kamarasında kömilr me-
kaliit Vekili Ali Çetinkaya, yarın An- nacaktır. selesi hakkında izahat verecektir • 

karadan şehrimize ge)ecektir. Vekil, Yapılacak büyük tersanede, 5-G /1 -
İngiliz kredisinden istifade ederek bin tonluk ıremiler inşa edilebilecek- iŞARETLER 
Haliçte on milyon liraya yapılaca'< tir. - _ 

Hakikate ve dost-
u111ner Vels luğa bir tecavüz 

devletlerin generalleri merasimle ceklerd:r. 
karşılanacaklardır. - Devamı 3 üncü aahifede -

Bergam~da seylap 
Altı köyün, etraf la irtibatları 

bulunuyor kesilmiş 
Dünkü ırün Bergamaya ,iddetli rafla olan irtibatları tamamen ke. 

~ "korkuyorl...rdı. 
~ ... ~beri hemen hemen ilk defa ou·· n t-._. ,. ı.· ·k· .. -...ıt..; b ı ı ı aali h iyetıar Alman Fransız ayan meclisi ile 

men tosunu ziyaı ei etti 
parla-

Alinada çıkan Elenikon Mellon 
gazetesi, «Milli mücadeleler:mizin 
ıehid ve kahramanları» baılıldı bir 
lefrika neırine baılamıı. 26-2-940 
tarlhli nüahaıında çıkan { 16) ncı 

tefrikasında Türk orduıu hakkın • 
da, çok ağır ve l<üatahca bir tabir 
kullanıldıiını gördük. Bu tabire, bi 
zim elem ve aevinçlerimizi benim • 
sey<'n, bizimle mukadderat ortak • 

yai[mur düşmüştür. Ilıca, Sarıca, De. silmiştir. Köylerdeki vaziyet meçhul. 
veliler ve Bakırçayları taşarak bü - dür. B~rgamadan Turanlı nahiyeai • 
tün ovaları kaplamııtır. Turanlı na • ne giden yol da sular altında kaldığı 
Jılye•inin Kadıköy, Zamos, Bel- için buraya nakil vasıtası iılememck
cek, Doiancı, Şehirler ve Da- tedir. Telefon hatları da hasara uğ. 
iızhan köylerinin muhitini ramıı, muhabere imki.nı kalmamıf, 
aular istila etmiı, bu köylerin, et . tır. ~l~ , U huauata bütün dünyanın 

~h~~ açınası lazım gelen bazı 
1~..,lı bulundular. Bu gnzcte!Pr 
ı,""'° B er Beobachter ile Ber-

~' ur..,n Çaytungtur. :BJ
-. b. 

L • e ızzat Alman dev-
~ l"eıai • 

l'
lıu ' l>tn ırazeteaidir. Her Hit-

0.zete · d ~ l>arti • !ı aha naayonal so•ya. 
d0 it llnın ilk teıekkülü devir}.,. 
~ eııdi · 1 ••derıbe ~•ne mal etmiıt•r, o de-
f'-lı l>ıı t rı Partinin resmi organı o-

'
İltirıe.- ?••e bilha.aa Her Hitl .. rin 

"'• te .. lıttu ~cuman olmakla ıöhret 
llıt ... 

ı-ı~~ kazet 
, • .ı\l e •on nüahalarından bi-
) l:ıaı, ~anyanın harp ırayelerin • 
~.,,.,, ... ••kon bilhaaaa ıu satırları 
~~· ı. . z .ı\lırı 

ı.,_>iıı;l\ ırı.. anyayı ırarp demokrasi 
~"l'ta.>tııa~tenıadi müdahalelerinden 
~lıte ald~~u devletlerin icra et• 
d._ >otııı h an teroru mahvetmek 
ı~ıılıiç b~ • ~:"u. yapmazaak Avrupa-
~ ~.... ürrıyet, hiç bir hakiki 
cı ıııe • k" t. ·il 11\t 

1 
ını an c1mıyacaktır.ıo 

:'11 ır ar Al L 
ıı.: ,.,...•1 d ırıanyanın rer şey-
k7"''1t i t •ırıokraaileri ortadan kal. 
ı.."11 • • •diii • 
"111 ~ ·ııı,. .. ,... • nı ve bu auretle. bU 

•tı;...,,ek lıtr Al'."~n ıulhUnll ka· 
[) ırayeaon, takip ettiğini 

•rıı.;,.ı -' iiı><:ı. saJı.(rtcte -

Garp cephesinde 
lığını kabul etmiı olan Yunan mil • İk" 
Jetinin fikren ve hiaaen asla iıtirak ı 
elmiyeceiW. biliyoruz. Biz Türkler, 
tarihi, büyük günlerimizde bile 
dost v~ kardet Yunan milletinin 
lıayıiyet ve izzeti nefsine karşı hür
metkar ve titiz davranırken, Eleni
kon Mellon ıazete•i sütunlarında 

!ıia:ett~yin bir tefrikanın satırları

na sığınan ıuurıuz bir muharririn, 
k .. braman ve ıerefli Türk ordusuna 
karşı ağır bir tabir kulanmıt olma• 
sını ıotırapla, teeuUfle kn~ıladılc. 

Çünkü biz, bütün tarihi kin ve mu. 
naCeretleri unutmak zanıretinin 

yiisck ıuuruna varmıı iki mil
letiz. Ve karıılıklı olarak, 
ainai ve kindar ruhların gizli 
111akıadlarla buıün lcü doat -
luk ve aamimiyeti ihlal et
memeai lazım geldiğine kaniiz. Bu 

şiddetli müsademe olmuş, yaralı 
bazı Almanlar esir edilmiştir 

Fransız Parlamentoau mevzu Uzetfnde Yunaniatanın An Carp cephesind• lngi l'z t~yyAre daf: topları 
Parıs, 8 {Radyo) - Ame~ika ha- V!lyam Bulit olduğu halde bu aahah karlldaki ırU:ııide aefirinin ehemmi. Faris, 8 (Radyo) - Garp cephe <':mü~t'.lr. Bir Fran<ız \•e bi·· .-\.ln"M 

riciye müsteşarı Sumner Vels, rcfö- t :ıyHn meclisine gitm ş ve reis jul de ıy.ıtle nazarı dikkatini celbederiz. ,~inde, Fransız ve Alman devriy• krıl- öl!T'ıiş. bır kac Alm:ır ya· lı .ı!n ralc 
katintle Amerikanın bura ~iri Sir, -Devamı 3 ncıi 9..Jıifede - ** laıı ı.nsında iki şidcı~tli mUud em~ y kainıımıjır 



SAHlt E (2) 

A ~UKU ? 
• 

Bl\HRI SAVCI 
Dün, Avrupa buhr nımn, Avrupa. ke§m~ke~hıin yürekler acısı f • 

dası üstünde durmuştuk:. Görmüştük ki bugijn~ü dnva, tek bir illet -
ten çıkan "'e tek bir ıebebe bağlanan tel< cepheli, basit bir netice de~il· 
dir. O, belki daha :ı:iyade, mudil hir uzviyeti, bin bir çeşid mikrop faa
liyeti ile anarşiye dü~üren bir knrtş\k hnatalıklar mecmuaıudır. Bunla
rı bir kılıç darbesi r,:bi ke ... kin bir lıareketle bird~n hnlletmeğe imkan 
yoktur. Avrupa hu bin b'r ceıid derdin terkibi ile meydana gelen Met
ten kurtulmak için lıir fel~efeye ırıuhtactır. Bu Mesih gibi felsefe ne
dir?. O hangi görü~lerin bil!\ırlaşmış hu1asn8ıdır. Bunu ~imdiden kes -
tirmek mümkün de[!ildir. Fakat bizi bu aydın felsefesinin kurtarıcı nef
h sına ulaştıracak yol bellidir ve (inümü:ı.dedir. Bu yol hukukun yolu· 
dur. O halde kaybettiğimiz bu hukukun yoluna dönelim • 

Filhakika bir manaya göre ve eğer nldanmıyor iaek en hakiki ma
nasına ~öre; demokrasilerin silahn tnnlrna şebebi; Avrupa davasını 
halletmekten ziyade bu da\.·anın yegane hal yolu olan hukukun yolu 
lizerine ı:!ikilen :zorbaları bertaraf etm<-ktir. 

Fakat 4imd:, l<endimize ikinci bir a;unl soralım: Hangi hukuktan 
bahıediyoruz?. Bizi, d.:walarım zı en güzel halledilmiş bir medeniyet 
Jıafhasmn ulaıtıracak ~lan bu hukukun kaideleri, kanunları n lerdir? 
V bunlar mümkün müdür? 

Snbırlı ve daimn nrtnn bir enerjinin 5Ükun ve tefekkü.iine kendirnİ· 
zi bırakarak dü:1ünelim: 

Yeni Avrupa niznmının fehefe&İni bulma yolu olan hukuku ltabul 
~diyor ve ona dönmek znruretini aı~hyormu}'Hz? O halde §İmdilik bu 
\tadarı kafidir. Hukukun mutniyetint"ve onun, bize rağmen kend"ni bi
re empoze ~dit realite :ni t ıdik edelim. Öteıi artık bizzat hukukun ve 
beıcri tekamül prımııibinin işidir. Şiiyie ki: Artık, bizi, selamet sahili
ne ulaftır c k olan hukukun n den ibaret olduğunu ıormağa ve bilme
ğc fazl lüzum yoktur. Yarının felsefesini bugünden, sihirbaz ve kahin 
usulleri ile keşfetmeğe naıııl imknn yokea bizi bu yarına ulaıtırac.ııık 
olan lıukuk yolunun muhtevasının neqen ibaret olduğunu, olacağını, 
olması lazım geldiğini b:lmek de öylece mümkün değildir. Hukuk e;
veldcn oturulup sadece nazari bir tefekkür hareketi olarak yarntılnbal
ıe idi bu mümkün olurdu. Fal<at hukuk yaratılmaz. O, devirlerin, ıos
yal tarihlerin ve iktıaadi inkiıafl rm zaruretleri ile kendini bizzat yıı
ratır. insan kafasının bütiin hüneri bu kendini yaratmış olan hukuku, 
had'ael rin %arurcllerıi içinden yakaln)rıp çıkarabilmek ve onu tedvin 
etmektir. 

O halde bizi yarına götürecek olnn hukukun bizzat kendisinin ne ?1-
du!unu ~imdiden düşünemeyiz. Bizi~1 ~imd:ki bütün itinamız ve dık. 
kal hauamızın ü1erinde durncağı en büyük endi§emiz hukukun yolu 
içine girebilmektir. Bir ]<ere hunu }0aptıklan ıonra mesele kendi~ini 
halletmek yohına bizzat l<endiıi girmiş demektir. Çünkü, filhakıka 
düzgün bir mecraya sahip olan her ı;oı;yal mesele gibi, hukuk da kt;n
di gUzel akı§ yolunu bulduktan ıonra, zamanının iktıaadi zaruretleri
nin beşer ruhiyaUa,.mın icaplarına uyrıun olarak kendi muhteva~mı 
biz~at kendisi halkedecektir. Ve o zaman biz «hangi hukuk?> ıualıne 
ciıte f>u hukukı> diye <Jt.1u göstererek cevap vereceiiz. 

(ANADOLU) 

• ye ! a un 

ırtınanın 

tahribatı 

Lodos İsparta hava/isin
de kqsırga halini almış 

bugünkü program 
12 30 Program ve memleket saat ,,.. 

yarı 

12 35 Ajans ve meteoroloji haberle
ri. 

13 50 Türk müziği. 

Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, J?efik 
Fer.san, Reşad Erer. 

14 30 Müzik: Rfraseticumhur batı· 
Evvelki gün lodos fırtınası mcte- dosu (Şef:. İhsan Künçcr) 

emlnji ic;ta yonunun te bit:nc gô- 1ö ır, ı 

re. evvela !sparta ve Aydın havali- 15 30 Konuşma (Kadın saati) 
sinden gelen bir kasırga şeklinde 18 00 Program ve memleket saııt ıı.· 

l 
patlamış, bqnu lodos fırtınası takip yarı. 

Başvekilimizin alakası şükran a etmiştir. 18 05 ~lüzik: Raclyo caz orkestr:ı· 
İspnrtu. Denizli . .Aydın hflvali in- sı. 

kar-ttıılandı Husu si idarelerin va- c1~ olduğu gibi vilayet mü~hakatında 
Y • lur ~ok zararlar bulunclugu kun•et-

zl•yefz' esaslı şekilde halledilecek . 1~. ~.ahmin epiJmektedir. \'i~iiyetten 
• butnn kaymakamlıklara çekılen te!-

ıs 55 S-erbest sant. 
· ııs 10 1 O Memleket saat ayan, aJll 

ve meteoroloji haberler:. 
10 30 Türk müziği. 

Viliıyet umumi meclisi, dün öğle - 1 saslı .surette tefrikiyle iki vjlfıyeti grnflarla fırtınanın yaptığı zararlar 
<len sonra reis B. Nuri Esenin reis -1 rapteden yollar için alınagelmekte hakkında acele malOmat istenmiş · Çalanlar: 
Jiğinde toplanmış, muhtelif evrakı olan ylizde J.5 nafıa hissesinın ma - tir. I< :ı•,ı:ga, f.ırtnrnnın şehrhnh·ueki Reşad Erer, Cevdet Koz!lfl• 
alakadar encümenler~ havale ettik - hallin~ terki, zararlarının, ilk tespit edilenlerden Vecihe. 
ten sonra vilayet büdcesine bük\\ - 6 - Velhasıl halk hakimiyetinin fazla olduğu anlaşılmaktadır. Hl 45 Türk müziği. Halk türküleri 
nıetimizin yardımını temin için An - tebariiz ettirilmesi. !',fom<luhiye mahallesinde Ha<'ıbey Malatyalı ı Tecati ve Sadi l'tı· 
kf!raya giden heyet namına avukat Raporda derdin çok güzel anlaşıl- camii sokağında 13 numaralı Bn. Se- yer Ataman. 
B. Ekrem Oranın okuduğu rapor din ırış olı:iıt~µ. f4k~t bu mesele kanup herip evi kı~men yıkılrpış, lsmetpaşa 20 OC TUrk m(iziği. 
lenmiştir. mesc>iesi plpuğundan bugün için vi - mahallesinde 812 inci sokakta Di -

Raporda muhtelif Vekaletlerle , e ifıy~tin derdine bir çare bulunamıyn- bekbaşı camiinin lçubbesinpeki ~in- Çalanlar: 
~ıahalli idareler umum mil ürlcriy- cağı, heyetin temaslannda hUku- kolar.dan çoğu uçmuş bu semtteki ev- Vecihe, Reşad Erer, cevdet 

B n·et erkaniylt: saliihiyettar makamla. !erden çoğunun dıvar makamına ka- Kozan. le yap.lan görüşmeler, nihayet nş-
vekilimiz sayın Dr. Refik Sardnmm rın bütan sılnntıları teslim ve vnzi- im o!::ı.n tahtn perdeleri yıkılmıştır. Okuyan: 

yeti takpir, endişeleri tasdik et - ::\!emduhiye mahallesinde 786 ın- ~emahnt özdenses. çok kıymetli vaidleri hakkında izn -
mekle beraber umumi şartlar ve bull- cı Eokakta B. l Li:ıeyin' llİt dam t:l- 20 10 Konuşma (Gilniln meseJeJe • 'hat ver·lmekte idi. Raporda ezciim- _ 

le ~u noktalar vardı: ce açığının son şartlara göre kapa - mamen, Topaltı semtinde Salih ça- ri.} 
ttlm::ıcıı imkanları üzerinde milsbet vuşun 38 sayılı evi kısmen yıkılmış· 2'.l ::?5 Tiirk müziği: Fasıl heyeti ,,. 

cnakamlara müstenit qrzolunan bir d"rektif veremedikleri, bu vazi - tır. ~1 15 Müzik: Kilçük orkestra eşe.ı 
vazıh mı.ır4zatımız istenan tesiri gös- •·e-t karRısında behemehal m{itevnziıı Kadifekalesi yamaçlarında bulu- Necip Aşkın) ~ 
terrniı:ı. büyük bir hnssasivet ya:-at - bir blidce tanzimi mecburiyetini ile- nan zeytin ağncları ile Yapıcıoğlun- 22 lö Memleket saat ayarı. j\jar. 
mış. m ele nihayet Heyeti Yekil~de rl "Ürrlükleri de izah ediliyor ve bu- da ::Uz!erce iğde, badem zeytin ve haberleri, ziraat, esham - tıı~ 
mlizakere mevzuu olmuş, bUtü;1 nıın :rol'luğu da heyetin mütaleası ciut ağacı devrilmşitir. yilat, k~mbiyo-nukut borsa 
ıneml<!ket dertleriyle çok has!las ala- olarnk tasrih olunuyordu. lsmetpaşa mahallesinde 7815 inci (fh·at) 
t-a {"6cıteren saym Başvekilimizin em- Nihaı.·et. Bnşvekilimizin tnm bir &okagvında BB Bekir ve Kazımın e\· ..,2 ''O K • ( lı d'll rde • 
't • ,} . - r. ... P,nuşma ecrıa i 1 e 11· 
r!rte Başvekalet müsteşarının r ya - ciddiyetle vaziyeti mtitalea ettikt!'n Jerinin dıvarlan yıkılmıştır. Mumcu Yalnız kısa dalga ppstf\S 
setind..! diğer Vekaletler müsteşar v_e sı:>nra Dahiliye ve Maliye Vekille - caddesinde bir çok ağaçlar ve elek- ı } 

kl b e · ,t umum rnUdilrlerinden müre {ep ır ri.} le de temas ederek mtivazenei trik d"rekleri devrilmiş, elektrik tel- 22 30 M(jzik: Cazband (Pi.) (Stı 
1 lfomisyon teşkil edilmiştir. Dört beş umumiyeden 300 bin Jiralık bir a - leri koparak tehlikeli bir hal almış- 23.00 e kadar yalnız uzull fll 

sene evvel iı:larei hususiye bUqcele - v:ms imkanını araştıracağını vaid bu- tır. gn ppstasiyl~) 
r:nde yörillen müşküliit üzerine baş- yurdukları, memleket işlerini çok ya- 1.smetpaşa mahallesinde 744 OncU 23 2P./ 
lnyıp bir neticey~ iktiran ettirilemi- kından tetkik ve nüfuzunu bunların sokakta Uç ev, Tekkebağı civarında 23 80 Yarınki program ve kapa111t 

k Ç k• ·Jen h s.&asiyet bu defa daha esaslı ~n ameli çarelerle hallini şiar edinen bakkal B. Mehmedin evi kısmen yı- __./ V.u••çu""kbahçe Je UU" Ümef e 11ı"ge " .n.ı Uı nı la- b!r surette tekrar canlanmıştır.> Bnşvekilimizin buldukları bu ~are - kılmıştır. 
konağı 11apılacak •• d ı . Raporda bu neticede lzmirpeıı gi- nin !ıeyet Uzeı·inde çlilde, sarnpl:n- Drlaplıkuyu mahallesinde Makara Dikilide ur la-

Karaburun, (Hususi) - Kazamı- lll U Ca C 1 den_ !ıeyetin b~yo~k t~sir~ ol~u~n ztk- ıçinde, suya kavuşaq seyyahiarın sokağı!1da B. HilsnUnqn dilkki\nı kar 
za bnğh KüçGkpahçe nahiyP mlidli- r'f l . 'i . h kk - rcdılerPk Dahılı~e 'ekuletınm, He- ;ıisse:t ği sonsuz SeYinç ve ümidi u - §tSındaki ev kısmen. llemduhiye ca k köy ' 
ril B. Adil, nahiyeye bağlı köylerin ~a ışma Sls emı a l1'-, yeti Vekileye de aksed. n esaslı bf: r:ındır<lığı kaydediliyor ve raporrı şu mahallesinde Mumcu cadne~inde 'J 
muhtelif ihtiyaçlar:yle ehemmiyetle da bir tamim geldi l\nnant ve zaruret ha~mde • h .. ust~sı suretle nihayet veriliyordu: 794 üncü sokakta 4 ve G numaralı ev- Vi/({yete de emir gefı -~-
ahı.kadar olmakta, çok verimli bir . . . . . 1 ıdµrelere tam ve matlup karckter•ni c1zmir meclisi namına haklanncla !erin dwarları yıkılmıştır. İkinci A- Pıhh&t ve İçtimai muayımet Vtı~0 • 
çnıışma tarzı takip etmektedir. Bu kA{e~l:fe rn~~Ancl~l~sı Tn Zl;J\l~t \ :- \ıererek muan'~n saJahiyet ,.e kutl - sone.uz m'nnetler duyduğumuz Ba~- ziziye mahallesinde Ahmedağa so- !etinden vilayete gelen eınirdJ lıı~ 
sene köy btidcelerinin tanziminde .n etın ~n vı u~·~ e ~e. en ~ ım~ a rctlerc sahip, munyy~n . vazifelerl.c vekilimiz, İzmire avdet ederek bu kağınd'l bir çok evlerin tahta perde- şaat mçıvs'minin başlµnğıcı ol'JI ,

0
o 

bizzat alaka ve faaliyet göstermiş, gorc çc~~g.e st~eler~nın anrİı·m .~u- mil~eJlef ve her \'azıfenın muknlııl yc,ıda ''el'ilJ?cek emre intizar etmemi- l<!ri yıkılmış. yukarı mahallelerde s.nn<lan itibaren Dikili ova5ınc1n ~ ,, 
kö 1 .1 't 1 1 Umkiln l hur (•\t:"'ı yer er e eger n 1 'arıza- 'nridutını nefsinde tophyan tam bir zı ve büdcemizi de ona göre tanzim pek ,.0k evlerin kiremidleri uçmu::, evlik modern lıir göçmen körO j·rıt~ır· 
d ~ u ~re a dsa ma ar~k~ . 1~ - tör, zehir ÇJırşafı gibi vesait meycud hu··,.1·,.,.t olnrak ıslah etmek karat'ln- ':' ' 

U•'U r:ıerece e az mı rnra ınc ır- r kl · ....- \:C tevzin etmekliğimizj ve telgrafı- bRh"e dıvarları yıkılmış, şehirde bir oına derhal başlanması bildirilJI1_lŞ!"" 
·"t· .. .,. .. hi d . ·d.l k k değilşe bunla1 temine Ç{lhşı!ma a ,1a olcluO-u bildiriJ"uor ve bu voltla T " mıc:; ır. ı,a ~ e e ınşa e ı ece o- . . k" . f '-1 ~ J • Tllızdn da bildirdiğimiz gibi mecı;se çek evlerle apartmanlarda radyo nn Bıı :~·ıl. Bulgaristnndan viluy~tırllfo' 

nnk• ·cı'n bUdcede 600 liralık tahsisat beraber mczruat qarı~mde 1 sür e- nlınar.ağınn ittıl::ı. kesbedilen esaslar- ;} lik~"k selilm ve muhabbetlerini ar- tenl 0 ri kopmuqtur. Parklarda znrar 4~ o rrö en aı·les' rrotirı·ımiştır. • ı lı çırpı 1 -ıraktlnrnk " -; .J <·, r.m ı c-.. ulı-ert saman, ça • 1 e ~' • qan haıılan şöylece tesbit olunuyor- zetmekliğimizi emir buyurmuşlar - rlaha roktur. k ı rç tr· 
hendek ve çalılarla ezilerek imha e- .-lu: :t şa edilece evl~r hu göçmen e b1' 

'k · d '-1 dır.z Knzalarda: si edilecek, ayni zamanda diğer ~,1 
aynl::nıştır. 

Bir taraftan dn inşaat malzemesi
nin frtl~r"kine 'ba lanmıştır. Koy yQl
ları cok güzel tanzim ed"lmiştir. He
nilz yapılmamış köy yolları da bu se
r.e ic{nde tanıamlanaca~tır. 

dilecek, ars~nı iyetı su ve oranya 1 - Devlet işler.iyle idar.ei husu- Bnşvekilimizin büyük aHlka•::ı mc:!- k 00 kıl" 
Mev<'ucl a bunlar formülleri dahil"ıı- siye ışlerinin nynlması, i.ete derin bir şiikran durgusu yarat- Fırhna tahribatı hakkında kaza - zı .. l azn ve. ·ö}·l~d~ del; f:;liA!I 
de kullanılacak, keyfiyet vekalete 2 - tdarei hususi'-·elere aicl her mış ve görüşülecek bagka m~sele ol- }flrrlnn şimdilik alınan mnlaın14t şun- goçmen evı yarı rı aca' ır. . sııJJl 

k . · " • lnı'1ır: nıildürlüğii, 450 göçmen nıte 
1
.,. bildirılccektir. Köyler, çe ırge rnh- l"+izmPlin behemehal karşılığının gö~ ınnılığ;.ndan celse tatil edilmiştir. "" ~· re 

K!:>yJUler, bu çalışkan \'e gen~ na
hiye mildilrOnün her sahadaki h ··ır-

d 1 · · · t k ı l k Kuşadasında harap carniin mina- bu .sene için arazi, çift hayvanı ca c esı ~ın mın a nara ayrı aca · ter'Jmesi ve karşıhl<s.ız killfet l"Uk- B t ··d·· ·· M d dır 
bir kaç nmele bası tutularak istih- 1 .1 . ay ar mu uru enemen e resi kısmf!n, bir evin bir adası tama- şelerinj temin için çalışmakta • 

• .. ~tı memesı, . • t . . lil il R ,.,. k l t "R" k v 1 ~---barnt :şlerinde çnhstınlacaktır. l\Iu- 3 _Gelirleri müsaid olmıuan ida- Vıl~yet ve erıner mUc r ar .,:ı- men yı ı mış ır. Fır ço agac arın 
1ı fnai:yetinden rok memnundurlar. 'f 1 ·' lT k d k. h ı h tl 1 k l F k a d ·11 Z B k ··d··ı u·· ,. cndele dolayısiyJe. verilen -~·nz <'er~ rP!ere, dünyanın her yerinde oldu_ zım Jygur a~~ a ·ı ~yv~n. arın sı .. - a nrı ı rımşı , oça. az sın a ı ~ • an ası mu U fı 

yn mıyan köylUler cez~ Rore~eklerı wu gibi umumi müvaz~neden yardım h~ yazıyetle~ını~ ~Vkık ıçın dun okul lrnhcesindeki saçakların 1:1ma- Bay Aşkı Erenden inhilfi) ede~ııe• 
gibi ınııhtarlar da teczıye edılece]\-1 od.:.•mesı·, ru enemede gıtmıştır. rinalnrı. mektep Uzerindeki kh·emid- nıı'ı· zı'raat bankası mlidürUI~ 11 , l\ar ıyakada fahl"eddinpaş:ı cnd- ' Jtlv 

Yangın başlangıcı 

de in''e Liltf" ngwl\ı B Fe,·zi Karao· tir. 4 İdarei husuı::iyelere fuzuli o s S m fı•yatla ter denize uçmuş, mektebin bir ~mı- terfian, Mcrs·n Ziraat gank.nsı dil' 
. ~ ı .... . ~- . . . k' - - u a rı fın tavanı .. ntlamıı:: ve bu sınıftn ders- c nıanın kira ile 9turQuğu evden fazla M alısullerımıze zarar ~ eri?n çc ır- larak yükletilen diğer idarelere mua- l ıt dilrii Bay Tarık Dilrcrk tayın 

duman çıktıgı görülr.ıüs, itfa· e ha- gel er, Pn kısa ınmnnda ın:hn. oluna- \4met hisselerin ·n kaldırılması vr• ma- 1zmir zahireciler birli~i dün öğic - ler • ntil eclilmiştir. Hükumet konağı miştir. 
hcrcla,. ed 'lmiş, yet: ~n itfni~re tar.ı- c 1<, qçkuna meyqan verılmı.recck- halli gelirlerin tamamen mahalli ih- den E-onra ihracatçılar birliği büro - ile hirçok binaların kiremiclleri de 

t·r d b' t 1 t h d. uçmu~. zeytin ağaçlarında hasar vıı- Ge· en mebus)pr fındnn yapılnn tetkıkatta dıvar için- ı · tiya9lara sarfolunarak yapılagelınek aun a u op an ı yapmış, i raç e ı- ça' 
dm recen soba borusunun kızar~k 1 düriilmiiştiir. Evin 4000 liraya s!gor- te olan müdahalelere nihayet veril - locek susnm1arın fiyatını konuşmuş ku bulmuştur. .Balıkesir mebusu Bay HaclJll unif 
ciı,·nr icindeki ah:lap çahn tutuştur- trılı <'lduğu, yangında kasd olmadı- mesi, ve geçen hafta tesbit edilen fiyatı zamanda susam fiyatlarında yilksel- rıklı ile Giresun mebusu BaY ıJ 
rlu w'll anlasıln ıq. yangm derhal sön- ğ'ı nn ası]mıstır. 5 - Devlet ve mahalli şosalerin ~- az miktarda artırmıştır. Çilnk!i son me vardır. .Akkaya şehr."mize gelmişlerdir. rl 
ı!!!l~el~!Z:::~~:;n1mrz:::z1~:::J:~~~:::ı:~mıırı::z~~!l!~liiCi=IJl!!?::!"5!~::ZS!BlCmm!!l!ll[llm~il:Jl~~lli'ıi-.~• t rrııP 

}'AZAN: M. yhan. 
-145- lardı. Bunlardan Hind, şehidlerin 

Bu b(iyük harpte bir çok kahra- k ıılı kulak ve burunlannd n h:r di
mflnlar; ynralandıkt n on a R..?~ 1lu zı gcrrlanlık yapmış ve boynuna as
Ekrem:n yanın kadar ge)mi ler, o- mı tı. Ifahkahnlar atıyor ve bu rnel'
nun ellel'i ara ında c n 'ermi lerdi. 1 , tt n ze~ k alıyordu. 

Baoı ı Ebu Amiri öldHrm k i tı Hazret l'atrna; l.ıabasma, ancak 
ven \'e LilUhare hid du en Hanza- l ni m vkfnde yeti ehildi. Zırhm 
le i dalın bir glin evvel g rde e gir-1 v l ç dıw 1 çehre i nen henCiz kan 
miş ve erlenm R b"r • 1 ti.. Resuhi g 'irordu. Hazret Ali, kalkanınm i-
Ekrem. elrnfı te ·ik tti: inci lııı· ı su g tirdi. 

- Burada k lmak doğru d ~il. Hazıet Fatma da onu yıkad1. Fıt
Dı.ğın eteklerin ç kilel m.. Ta r- k t kan dinmedi. Bunun üzerine 
rnzdtın rnacıun kalırız vanmı b"r bez pnrçnsmın küllerini 

V bu sözü mit ııkıp: m .. ki knp •arak yarayı sardt. 
k-.wvet?e dağın teğ"ne çek'icli. t er- l Uşman bir aralık: harekete gi-

de kalan hnrp sahııc ınde l\u >'!J r cıir !•ilıi oldu. l:hut dağının tene

kadmları; mucahidlerin kulak ,. ~ınd n tırmanarak oradan, Mi.i ili· 
lJı . .u nlarını kesmek e det.; sm edıyoı·- man l~~~vvetlerini bastırmak i.steq., •. 

Bu müfrezenin başında bizzat Ebu - Ömer nerede, Ömer?. - Evet .. Hatta senin sözlerini bi- ku bulacak her hangi bir tn~ f:b 
SUfran bulunuyordu. Hazret Ömer; çok hiddetli idi.. le işitiyor. düııünerek hemen Sa'd ib!lt ırJi~' 

HAzr-ct ômer, derhal bazı ilerl ge- Kendisini zaptedemiyerek gUr sesiy- -Biz bugün Bedrin intikamını Vqkkmı{ pazı ashapln 1ı 
len mUcahidlerle dilşmanın yolunn le bnğırdı: aldı~ .. Ölülerinizin kulakları, burun- te şehre doğru sevketti. 10~• 

- Ey Allahın düşmanı saydıkların ları kesildi.. Gerçi ben böyle bir e- Eğer bir tecavüz vuku JJU Jl1il' kesti .. 
Ebu ~ilfyan; 
- Artık Bedir harbinin intikam!

~' alrlık .• Bu bize kafi .. Fakat acaba 
l\luhemmed (S. L. A. M.} öldU mü, 
ölmedi mi, şunu anlıyabilseydim 1. 

Diyordu. 
Bir tt>pe üzerinde bulunuyordu. 

Resulti Ekrem de, arkadaşlaril'l~ be
uıber Uhut dağının dibinde kiiçiik 
b"r rnpe üzerinde bulunuyordu. Ara
larında çok az bir mesafe vardı. Ebu 
Süfyan bağırdı: 

- Ey Muhammedin (S. L. A. 1\1.) 
kavmi .. Söyleyin, Muhammed (S. L. 
A. 1\1.) aı·anızda mı? 
Aşhnp Resulil Ekremin yilzUne 

bnktılar. Resulü Ekrem: 
- f'evau vermeviniz. 
Dnrl Ebu SUfyan g~ne orrlu: 
- Haz ret Ebu Bekir var mı:'. 
Gene ses yok. 

hepsi de burada .. Ve yakında göril- mir vermemiştim amma, iş işten geç- Sa'd derhal tertibat alnaak ye 
1 
d~ 

§ürüz.. miş .. Bittabi artık bir şey söyliyeme- dafaaya geçecekti. Resulil ~krcll 
Ebu Süfyan cevap verdi: dım .. Gelecek sene gene Bedirde bu- yetişecekti. ıt11'' 
- Yüksel Ifilbel cput ismb luşurıız. Fakat düşman şehre hilcUJll ıı11şJll' 
Gene Ömerin gUr sesi: Hazret Ömer metin bir sesle cevap di, Mekke yolundn ilerlemeğe I> 
- Allah illa ve ecel verdi: dı. ..... 
- Bizim uzznmız cbu da put is- - İnşaallah... -Deva mede~ 

mi> var. Sizin yok.. Ebu Süfyan, bu cevabı aldıktan A l 
- B"zim ise Mevlamız var. ll'akat sonra bulunduğu mevkii ı terketti... ğaç aşı amas~yed': 

s:zin yok.. Kureyş ordusu; duyduğu heyecan - .Ankara ağaç koruma cern 6 
Ebu Süfyan iliive etti: dan; bu galebeyi daha ileriye götür- r~ne zarfında Ankara civarınd~tıı 1 
_Ya Ömer, biraz yakın gel. Sn- mck, Medineyi basmak ve MUslü- binden fazla yabani ağaç ıışıl~ıer1 

na c:övliycceklerim var.. mnn tarı daha şiddetle vurmak husu- ve ~imdi faaliyetini diğer villiYQııJl~ 
Hazret Ömer; bulunduğu yerden, ı:1~tnu düşünememişti.. mize de teşmile başlamıştır. •Jjl'e 

Ebu Süfyanın bulunduğu mevkie Hemen hemen heyeti umumiye ha- rı, Bolu, Kiltahya ve l\Ianisa ''1 f~i~' 
doğru ilerledi.. liııde: lerincle. cemiyet ağaçlandırnı=ı i)~t ~ 

Sanki ortada bir nevi mütareke - Bedir intikamını aldık ya, kii- ehemmıyet verrnekteclir. CeJ'Jl 1r1'~ 
vnrdı. Daha doğrusu Kureyşllerin si- fidir. emrinde bulunan işçiler çall~t 011

1 
rir!eri yntı~mış g'bi idi. Diyorlardı. DUşman ordusu; yerin- köylülere de aşı usullerini n~lf 

-- Ya Ömer. doğru söyle .. Sağ' nıı l•en kımıldadı .. Avdet hazırlığına rEık göstermekte ve öğretn:ı "r' 
,ı:eyg-amberiniz 1. zeç.tf. Resulü Ekrem; ıehre karoı vu.. ler. 
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~IŞ POLITIKAı' ~ 
Alınan Taarruzu l 

SAHiFE C3Y 

8aşlıyor mu? S E • Hariciye vekilimiz falyanın vazi-
rı· • Nuri Sait paşanın me- ljeii ne olabilir? Oakı~ kaç gilndenberi muhtelif tcay- Sa'}· na cevap verdi 

illan rdan gelen haberler, büyük Al- Orhan Rahmi GÖKÇE 
rac .taarruzunun bu ay ·içinde başh- vı • k .. fı • d s Anlrnra, 8 (Hususi) - Irak Baş- Ekseriyetle «perde arkaaııo dedi-

agını b'Jd' ıpurı or ezın e ov yet ve~ i li ;-.;uri aid pa şa, başvekalet ve ğimiz bir siyaaetten ara.ıra, tezada eıııeteı ı ırmektedir. Hatta bazı • har ic iye nazırlığını deruhte .etmesi d<>ğru kaçan ve koşan İtalya, son kô-
~laraı. er, taarrruzun başlangıç tilr!hi u·· zer.•·ne Saa· ~abad paktı de0letlerı .. h b 

4. rn " ~ - mnr idiseai ile ütün nazarları ve ~rd; artın on beşini te•pit etmiş- l k ld hariciye nazırlarına birer me3aj gön- dikkatleri kendi üzerinde toplamış ~p~ lı.Imanyanm bu taarruzu hangi • t d · t' 

6ı,,ri en ve cephenin hangi DJktası e rı n a a rru z u l rı l e;~:'ı~i~~~e Vekilimiz Şükrü S:ıra. bu;:::o~~dar İtalyan matbuatının 
dir. ~den Yapacağı tabii mal!lm değil- <!Oğiu, bu mesaja şu mealde bir ce • ifade•i ~u merkezde idi: 
lıarbı\·ue h_ Ugün, ancak Alman er!<iinı - · ·ap vermı'ştı·ı· ·. B" k ·· · ı ı ı , • « ız ne omunıat er e an aıırız, ne '·r sınce malüm olan bir mesele-.. ı• s } • h b } d p• } cTürkiye • Irak dostane münase. de demokratlara dostuz. Biz, aad-ıeçtııe· ~kat Almanyanm h:ırruza OVyet erın SOn mu are e er en S0:1ra ıt <aran ta betlerinin idamesi; Saadabad pak - kendi menfaatlerimizden, kendi lde-
,h~ııı ıı.e karar vermesi başlı ba şınn k} 

1 
} tın:ı d &hil devletlerin siya•ctini teşkil olnjimizden mülhem bfr siyaaotin 

QUnu~1Y~tli Ve manalı bir hadioedir. adalarını işgal etti eri an aşı mıştır aden ~ünya ~ulhüne hiz'.11e~ ~ayesiyl.3 yolcuouyuz.» 
İçin lı.! ~Uınul ve manasını anlamak 1 b 1 . 1 15 b .... 

30 
S t l ,_ t h . d 1 teşrıi<ı mesaı etmek benım ıçın en bu. Bu son cümlenin tahlilini biraz 11• 

,,1_,
1
,. manrayı bugünkü çıkmaza sü· . :JI_o~kov __ a, 8 (A.A) - 7 I\Iurt ta· fava muhare e erı esna"1m.a a ı.runu ovyc aıı"ı a rıp e ı - .. k ,,. kt' 

'"' l d 1 l . t• B 1 b' k kt 1 . yu ııır zev ır .• ı. en hildiselerin silsilesini hatır_ rıhlı teblıg: F.n tayyare~i ilşüril müş ür. mı~ ır. uz ar ır ço ııo a ara:ı 
llıaJı lazımdır· Kayda değer bir hadise olm~nıı~. Hd~inki, 8 (A.A) - f" •yetlerin tankların ağırlığı altında ve Fin!~ - A vustralyada 

'lla!Qnıdur k: Al , . p l • ·a :ır. Şimal istikametinde So~yet ileri Vi:ıur, körfezinde Fin hatlannı yar- rın b ombRrdımanı netice•inde kım-
"'r>ı h ı ma.ı~ a, 0 onJ ay · · · · · ı k. k · ld • d s k ı · Mı"llıA kabı"ne kurulacak d ' areket k d k t kıtaları Pestamonun 153 kılometre mak ıeşe bbüsil tamamıy e a · ım aı- mı5 o ugun an ovyet ·ıta ar. ıa.ıe 

t•ı·~ııerıe h ebegeçer e~'. e~h0t. ral c~nubunda kilin Nantsi şehrini işgal lmınır. Finler tarafından yapılan mu- nıcrkezıer 'yle irtibat temin etmekte Londra, 8 (Radyo) -Avuatural-
•r"' ar gırecegıne ı ıma . · . . . , 

11
- k · k 

1 
ktı 

''ellıi•ti S ti 1 • t k etmi~lerdir. Ladoga gölüniln şıma- kabı! taarruzlar netıcesınde huslar güçlük çekm;şJerdir. Ladoga gölü . yada b;r mi ı .ı.oine uru aca r. 
ın1 • • • ovye ere agus os pa - . . . ki · ı 1 k k 1 B k" II' · ·rt · rt' · ·· ,, ·ıııızaıadı· b Ik" p 1 • imde Pitkaratanın garbında Sovyet 'n~ıld~ tutunabılece erı n o.ı:ta ar - niin şimali şar isinde Sovyet ıt. a. aşve ı. ıeznı, çı çı pa •sı rıresa • 

şnğıya bıt"akarak, aon kömür meae
leai ile, ltalyan ağzından neler çık
me ğa batladığını dinliyebiliriz: 

"·n c. gı 2aman, e ı o oma- . . p . . d d .1 . 1 d. R ı k" f d p ı t b ı k ı t B ti h ' ""iki de . ·ıt . . f k t h. ıntalan Maksınansaarı, etaıasaar., an tar edı mış er ·r. us ar or ~- rı taarruza evam etmektedirler :r. ~ıy e mu a ı.• a mış ır. u sure e 
•Iııe ,.. ıngı erenın, a a er ..., · · · K k · d · · h'l' · ·a t z · k eı· ka ra t d 1 S ti t f };ükü et· parl" mentodak· vazı·y~ ikti:.a edermit•· , •rans . 

1 1 
d raınısnsaarı ve on assaarı a aıa - ~ın garp sa ı ını yenı en a yı. · . e na a a arı ovye er ara ın • , · m ın ~ ı ~ · 

"I"' anın yenı şart ar a tın a . . . • 1 d y 1 . ' · 1 d ·ı · ı· • · ti k · Bu, bir nevi tehdid veya hareket 

«Eğer lngiltere diğer devletlere 
knrıı tatbik ettiği deniz kontrolünü 
ltalya Üzerinde de tatbikte urar gös. 
terirse, bir ltaly.an • Sovyet mukare
neti imkan har!cinde &'Örülmemek 

'••ny8 il h . .. :-ını ı~;ı-al etmışlerdır. nıege başlamış ar ır. a nız çaışam- <oan ;şga e ı mış ır. .ı "u,·ve eııece tır. 

~~:;~;~~f:;:;fŞ,1~~j SEKER ı· Tl.K ..... RI 1 Zelzele mıntaka ında ~E:~:f;;§.:~f~~i;~:ft~ 
l;.r: k >a;ıddık!erı garantıye sadık ka- 25 milyon lira sarfiyle seksen bin kal'mıı, ve bazı alametler belirm•-
'ratıe· :P ımına koşsalar, Almanyn, ı b Jd • ht• k"' İ ••} d l ğe haşlamıttır. Daha doğrusu, son 

Yet ll.usy~l~n1 yayı imha edecek ve Sov- Stan U a ) J ara eveSSU e en er • • olunacaktır kömür hadiseai, ltalyan siyaaetlnl 
ller; 1 

1 e birleşip garp demokra- h k k d k. b d ı yenı ev ınş .l •knndi! etmek için hadiselerin hazır-
~ ia•de enırivakii kabul ettirerek su! a ın a +a ı ata evam 0 UOUYOT Ankara, 8 (Telefonla) - Hükıi. hazırl amıştır. Proje, yahnda Bilylik ladığı ırüzel bir vesile olmlqtur. 
"' e edebilecekt' A. t ·rm· h 1 met·, E.-zincan zelzele mınbka•ındıı :\Ii:let :ı!ecli"ine verilerek tahs[sat lialyanın, hukuku düvel ahkamınca '"nden 1

• gus osun yı 1 t tıı bul g (Telefonla) - Şek~r ell:ğlııılen, imaliithane müdürü a <-
ldıııı sonra Almanya b p ·amı . 

8 
n ' . . 25 milyon •arfiyle. jeoloj ik hadisele- istenecektir. tatbik., &'eçir'l"'it bir abluka ve kon• 

l J adıııı t tb'k · u rogı · ıhtikiirı yapanlar hakkında tahK kat kında tahkikata başlanmıştır. re mııkııvim 80 bin ev yapmağ:ı ka- Yapılacak evler, son sistem ve bü- trolden kendiıinin müstesna ..e bir 
a adığı a 1 ettı. Sovy~tlerle ım- devam ediyor. B'r pernircinin dük. :ıluht~kirlerin; yeni kanunla nıı 
~nk Pakt san ·a•ı'<·oıı u d r lı 1 rar verınis ve bunun için bir proje tün sıhhi şeraiti haiz olacaktır. imtiyaza tabi tut ılma.,nı istemesi ·•t .., ' ·· , yan 1 ' • kilııında 32 çuval şeker bulunmu~ ve yoksH ötedenberi meri o an mevzua- • 
la •olonya k t ki hir, bir veçh'le varid olamaz. Çünkll 'ı~·.ir-ed' yı mu a\'eme ten pe.vnırci isticvap altına alınmıştır. t•. göre mi muhakeme edilece eri, 

"' 1 B ı • bu bir prensipt•r ki, iıtisna kabul et• lı .. ,,. · »Ielba çikolata imalathane•ı de alakadar makamattan sorulmuştur. t 
)· "«OJt u gar ayyaresı mez. 0 takdir..Je bütün diier bitaraf. ava V< rat devletler de Poion- ihtiyacındkn çok fazla şeker depo 1 .,.., ların d" ayni talep hakkına malik ol-

c~ltlar1~;dı~ıe:i garantiye saıl: 't blR - H kk d B ] • h b• maları iktiza eder. 

~fır bir hbıldırdiler. Bu, Hltler için Tavmı·s Gazetesı· a ın a u garıstan ar ıye neza- Keza, bunun kabulü demek, ltal-
r, çık ayal sukutu olmakla bera- bl tanın mukabil cepheye iltihakından 

~1 Poıonınaza girmiş değildi: Alman- .. retinin neşrettiği fe • ğ çekinildiğini tasd'k etmek ıribi bir 
~ovretı. ~ayı bir darbede mahvederek Kont Çakı"nı·n ı·capsız beyana- ki ,ey olur ki, biz buna hiç ··htı·mal ... r. 
!(j "'rı d b Sofya, 8 (Radyo) - Bulgar A • tiğiııdeıı, komşu devlet topra arına 

eeeltt' e eraber alıp sulh teklif miyoruz. Çünkü müttefiklerin karı, 
'at dev

1

1
· Eınrivaki karşısında demok- f • jnıı'1, harb'ye nezaretinin resml hir inrlirildiği ve Turkiye ile Bulgaristan 

1
. 

1 'i: etı ına cevap verıgor le~' iğini ııe•retn.istir. :ırasında mevcud dostluk dolayı8ıyıe ta yayı ya kendi •a .. flarınd_a, yahud r1i. ~· er harbi idame ettiremez • ' · d k h d k y ... 
· g 1 ''asıı k' " 1 J]u tebliğde martın altıncı gilnü n- T'Jrk hükı1metinin, ıçindeki iki sn- . a ""~ 1 ce~. ~. e gorme .• t:r· Oıuoa! 

a inde ı oy e yaptı. Polonyanın Londra 8 (Radyo) - Taymis ga-ı 'Her h.ılde nıacarlar taraf•nd:l!I ge b' " 1 . . b-•.• 1• bı'rlı''Kte ta)')·are)·ı· Bulgaı·ı'•ları.• •ıncak kend_ı .''ne elverdıgı ve kendı r n so . ' . . . . . . . ' ( aıı ıı· Lıll gar tavvare~ının an ~ızı:r.: n n "' •• 

,. SUJh te nra Almanya ve Soı·yct- zttesi Cek devletinın ıhva51 fıkrme cen ~ene ses.ızce ılhak eJ len S!o - . b k 1 h'.. ld • ' 1 ı">de ett ;;.,· bı'l · 'ı·rı·ımektedı'r. r.ıenfaatlerının harekete geçtiii, da· "~ b klif tt·ı ' · : ki ç . . . . ,,. ta a a •ına c a ıl o ugıı ve ı·o.u- p ,. u 
•· ut ı. e ı er. Hatta Sovyetle- hücum eden Macar har•c.ve oıazır; ra ar, kont akının kalbıııı muao • k Til k h d dl · ha dofrusu fırsat zuhur ettiii glln 'le! e~lifle · k . . . d' B mı şa.ırnra , r u u arını geo-
it &İzle . rı ar asında bır de teh- kont Çakinin beyanatıııdan balı~ ı le zap ~tmekte ır. u mesel• l~r gaqı ' ' A k t harekete geçmeie müheyya bir !tal-
.re Ve ;ınışti: Deniliyordu ki ingiJ. bıı makale neşretmiştir. Bu makale- demokrasileri tarafından te rk k cd'.- R"bbe t o ranan avu a ya, dü~manla elele vermit bir ltaı. 

::1l<lirıer. ~nsa sarih surette milteca • de ezcümle deniliyor ki: !irk.en. her halde Macar nazırı Ça - ı n r p Sandığın içinde yadan daha tehlikeli sayılabilir •• Go. 
~ rdtkıeri u ~cavuz harbini idame et .Çakin'ıı bu vaziyeti, hariçte ol • kının lııı hücumu karaı larında te•ir Bugün Romaya gidiyor k d ne unutmamak iktiza eder k;, Bal· 

l eld]ğk Stakdırde ne yapılmak lazım dugu J.adar Ilfacari•tanda da hayre; ~·aprnıyacaktır. • B 1. 8 (R d. ) Aı' .. h ya alan ı kanların ve Akdenizin sulh ve emni-
•ıtı "1 ovyetle . . . . . . . . . .. er ın, a ; o - maın .ı a. ., _ _ .. 
bı, racakıar r Almanp ıle kaılı ıt)nn<!nmıştır. Bu beyannamede, nı.ıt rıc·ı)· e ııazırı Von Ribbe>ıtrop, yarın İs . ıııt~I, 8 (Telefo~la). \ ~,f'. yetini tehlikeye dütüren ilk amil, 
il tehdid . dı. ~u, hakıkaten müdhış tef klerııı harp g;.yelerınden bı:·ı o - J •1 d Ronıa)'a <>idecektir. l\dında bır avukat adlıyenın maııevı lıizzat ltalyadır. Eğer bu hükumet 
t~ Soııyetıdı. Agustos paktı Alman)·ıı J~n Cek devletinin ihyası ve Polon:~ 0 g'l tere e Von Rll.ıbentropun italyan baş•·e. I şahoiyF.tini tahkirden ve dolandırı • A·navudluğu iotila etmemit olaay. 
t 

1nız n er arasındaki münasebetleri iie resriki me<ai~inin Macaristan için Uı .. b. k. . d l . k;!i Mu«olini ve hariciye .ıazırı 1 cılıktnn aranr..nkta icl'. Zabıta, Vas- dı, b,, uhal,.rda vaziyet bugünküne 
,ordu. F'o~malleştirmiş gibi görünü -!tehlike'i bir rnziyet 'hdas edeceği çyuz ln ışı a la sı- Kont Ciııno il ko•rnşacağı soyleııi _ finin, Şişlide Iledri:re isminde bir nishetle çok daha tabii olacaktı. Hal. 

1 ~ '•'nn b~. at ey!QI sonundaki deki~. ~ekli ~•rilmiştir. Halbuki diploma,i fô.ha çağrılıyor vcı. e kadının Hinde bulıınJuğunu haber bul•' bugün, Balkanlar üzerinde biP 

1Q
1 lııı•i'~ n•keıi itt!fakı ::ncl:rm~kto. rr,a!ıf i lin'. lı .ırr,te :ı eonr:ı ku•ui~ "ak '-"ııdrn, 8 (h.ad:ro) -Ya"'" aske· · ~lı n c~. bugtin C\i !:.!1$!1.i:j v e suçıu:.u Ru•, .ı'l.,.,en ve ltalyan müıterek ha. 

~~lııet et~; re, Fransa buna dA ıı-uka- zuıh konferansında bu iki Slav m·ı- re rağnlan İngilizlerin 300 birı ki_ Sovyet. Bulgar eaklannıış olduğu bir sandığın için - reketi imkanları daha kolaylaşmış.,.. 
t 'llıanva ·Ve mukavemet edincedir ki 1ctin!n i<tiklalleriniıı iade•i rn <lo<t - ~iye Lal iğ olacağı söyleniyor. Hunlar. de yakalamıştır. mümkün hale gelmittir . 
• ~~ ~lıııçıkmaz içine girdi. Bu vazi- :uklarının temin.yle . ahoş bir nctır~ de:hal taliıngahlara gunderilercl: ta- Ticaret rnuahedesi Sob- p k Maamaf;h, ltalya, ideoloji saha. 
'
1 

~ardı :anya için takip edilecek ik: olmıva.cağı kanaatindedir'. . . liın ett rileteklerdir. ranyada kabul olundu OrS U ça Yl oında fedekarlık yaparak Rusya ile 

• ı ....... n ('akının garp demokras:ıerıne .. ıh .. '* *'=-- Sof.va, 8 (Radyo) - Bugün içtima Fazla yagv murlardan anlaşl\bilir mi, anlaıamaz mı? .• Bi· 
'''llıoı. erhaı bir ld h b' .1 tardn t>ıılunnıası garıptır. Çunku B • liyoruz ki, Mussolini, bu mevzu Uz• 
ııı,k •rasiiere kıı.rş yı ırım ar 

1 ıe ırarp dcmokra,ileri Avrupnda arazi atan V~pur ~ar eden Sobranya, Rus- Bıılgar tıcarer, taştı rinde ş'mdiye kadar epeyce hassaa 
2° 

1 
harekete . geç- tahimatı yıııımamışlardır. Demokra- a 'ıhsnın"'ııı müzakere ve kabui eyle- 8 (Hususi) Fazla ve sadakatlı davranmıttır. Buna ill-

·~irı'ı._ SovYellerle t. 'kl . d' si;er·n harı> gııy,.'erinden biri, '.:nı iki Am<terdam, 8 (Radyo) - Ve le•- ınirtir. Bu münasebetle beyanntta bu- Eskişehir. veten, muhtelif sebeplerle anla9ama-
1,. l!:in yap ıgı ı ısa ı . . . umdaki Hollanda ticaret vapurı•, b~- i:;nan tıcı<rct nazırı Rozilof; bu an_ ~·afo'nıııı !ardan Por,uk ve Sarısu tıı~- d d k . 
~ad·ı ' l!:üvener k . ·ıte ; 'k devlPlın ıh .r>l'ıdır. Ancak bu sekıll~ .. t:. H nlk yece.ri uykusuz geçirdL Por- ığı cmo raaıleri de afaroz etmek->, abı k e ıngı renın ı - k :,1 t ı;un ~;mal denizinde torpile ~arpnrnk ;"şm;ın,:ı , ,;iyı1"i mahiyeti hai~ olma- t b d 

1 
k 

~ııı.k U asına ,_ d ne l\I:ı.cflrların PP dt: ba~ a nıı~ e !e- ı:, t t SLlk kı:.·ı,.:ınliaki evler ,ularla mah". uı·- e <"r evam o muıtur. Anca 1 son kö 
•. •r.ar~ı mey an o- . . 'kl'll . h , ld d'I . 1 a mı~ ır. cıgıııı , iıylemişt'r. 0 

•• h'd" .. 
1 

k 
1 .\) rın ı~tı r a erı aıe ar e 1 mıyrcr ,_ Cur .• Tehirler kabarmaktad . .ı. . Bir k:::.ç mur a ıaeıı 1 e u lanılan afız ve 

rli, \ı'~anl?a, bir· . tir. K h k <<biz ıadece kendi menfaatlerimi:ı· 
!<j e Uz ıncı şıkkı takip etme- 'faym;, makalesini şu "ıı·etle hi - itap müsa a ası den mülhem olacağın teklindeki j. 

~,~Itıııışu;ibz·a~.an ikinci .yolu takip tirmektedir: fadelerin elestikiyetidir ki, İtalyayı 
~ı a hakik ı ır Propaganda yaııtı. Hiç kimse kazanamadı dünya müvaceheıinde biraz daha 

Q ta aten AI ı b 'k' · 
~v kip etın • man ar u 1 ıncı labilirler. Anknra, 8 (Hususi) - İlk oku!- net vaziyete getirmittir. 

Yetıe d ege karar verdiler rle ltalyPnın kendinden mu"lhem ola • '•r~l r en üm·d t 'ki . . • Her halde hesapları veyahud da he- su·· vu·· K Tu·· NE !ar okuma kitabı için açılan milsaba-
·I· llıı k'f 

1 
e tı erı ıktı~ndı 1 ki 1 1 · 1. 1 LLER k · ı · ı · t tk" d' cak a;yıueti, her halde, son harbe ~~la ı ayetsi .. ct··kı . . . . sapsız ı arı ne o ur<a o <un, şımr ı atı aya gıren erın eser erı e 11( e ıı -

~ı tını d • z gor u erı ıçın mı d Al d .. ·· d ı miş, hı'c biri matluba muvafık· go"rill- lıNlar ileri sürdüğü b'r takım iddia· n b· egiştird·ı ? y . .. ay an •onl'a manya, onup o aşıp. b • 
'• ır t• ı er· oksa ılk gun h b' k • d b k b' t d Son bir ha er., 11orc, Husya, Baltık clt·nizi ile Karadeniz araaında l"ıemiştir. İki •ene için yenı' bi: müs•·. laı·a müvazi olsa gerektir. Nitekim tar •arruz h . k . ar ı as erı taarruz an aş a ır e b ~ 
~ık ~erın· aıe etme geçmeğe b' . 'h ti d' . • . k t U?.Un ir kanal açmak i•teınektedir. Filhakika son ıenelerde kanal ve taka açılmı$lır. ltalya, menfaatine dokunulur doku· 
~ıı i lllak.nctışler de bu propaganda h:ı- ır'.n n.ı aye en lıremık)·e~egBınek anaa tüneller üzerinde fazla ıe• ekkuflar b' ~lamııtır. itiraf etmek gerektir nulmaz, derhal, «Sovyetlerle anla~-

l)·n •. , · !arını g' 1 k . . . getırmış oluyor ren~,~ tır. u ararııı k' b h s v J 
J,. '"U? ız eme ıçın mı va- . . .. • ı, unların, t'r sahada tesir ve rollerı mühimdir. umner e S rnak" gibi kendi ideolojiainin bütün 

ıı, ~ak, ıı: Yoksa ilçüncü bir föti~al ehem'."
1 

',.~l'. 1 ' olan noktalan şoyle hula· B'z bugünkiı yazımızda ~ alııız tündlerden bahsedeceğiz. siklet ve mücadelelerini inkar e<'en 
"'<ak Yapa•akla k d'. ] sa edı ebı ır: Al d 1 1 d · 1 "'attarafı 1 ı'nc· sahı'fede a ata l ... rını en 1 ara :t.· , p il!., arı il tın akj f\ılont c~nu; li.iaıel! talyayı Franaaya ba~Ityan - D ı - b:r Jcaypaklığa kaçacağını söylemek 

ıı,tın han1/ ~Ştırmadılar mı idi? Bun. 
1
. -. Alm~n~·a ~ul~- ttar~zıı~ıın ilk tiıneldir. Uzunlugu 13 kilc.metr<dir. Bıı tünt'l (1857) den 

1
1!170) e ıanen;,yi ziyaret ettikten sonra, par- ~en de çekinmemittir. Buna, mutla-

·~ ~Ik; 
1 
~doğru olduğunu bilmiyo- ııetıc~Rız kaldıgını at 

1 0 
ara ana· kadar 13 sene ıcinde inşa edilmiş, 15 mi1yon dolara mal olmu~tıır. Tü- lilmentoy~ da giderek. reis Her,vo il~ kabir mim koymak Ia.:ımdır. Tehdid 

\·ııı 0Iara; e en doğrusu bunlardan mış o uyor. . . . ne! iki başından başlayarak acılmış Vt' merkezde, hemen hataaız ola- tozun müddet konuşmuştur. de ol•a, ciddi de olsa, blöf de olsa. 
ı. ~ldir, 1,a~ıa gelen dördüncü bir ih- 2 -d ~~mtn.ı·a:.~~gılte:c ' 1

1
e Fransa rakiki vol b"rleşmi~tir. Sunıner Ve!•, Sosyalist partisi rci•i bu (mim) artık bir zaruret halinde. 

a ıt;nı r,;~ ili sonunda yapılan sulh arasın a 1 e•a~u ~n d 0~~-amıya~a- Alvlnin ta gC.beğinde Lulunan ::it C-otthard tüneli • takribi tulü 15 Leon Blumu da biiha"a ziyaret et - dir. 
llıa~l'a, inındetnıelerine rağmen Al. ğına kanaat getırmış eme ır. .. kilometre. 1872 ile 1880 ara•ında 8 oenede açılmış, 11,500,000 dolara r:ıişlir. 
~ ı !ç;h .·terenin ve F ' k 3 - Almanya, So,·yetlertleıı go,·e - mal olmuştur. Eurada tren adedi yÜ7e kftdar çıkan b'r takım tünelle- H il Ancak, ltalya, böyle bir hareke-

r. e ııe da ran~anın, r.ı k d- 1 '] h b' a cren era . ti.n, oı:"f'nit ölçüde bir macera olacag·ı-'la ~inde 'tüklerini anhyacaklarıııı ceği i tısa 1 yare ım 1 e :ı.r ı uıun den geçerek dağların tepelerine kadar yiikselir. av !'ı, . erı .. 
~! :aitlaııhgıo~un_da sıılh ya~ma"a razı zaman ·ida~e ettiremiyeceğini anin - Alp tünellerinden Ü•:iincüsü Simplon tüneli olup 19,6 kilometre· uznn - Baştarafı 1 inci sahifede - nı takdir etmiyecek m'dir?. 

'\}' •ı Ü H d kt Yan\, Moakova . Bertin anlaşması 'lı· a~a~ mıd etmi~ olabilir. Ya- mış • eme ır. .. luğundadır. Bu eaer, mühendi•l'ğin en büyük zaferlerinden birini teş- Mare~al Fevzi Çakmak, saa: 
·tı 

11 
Re E Al b l l ile< Jele vermeainin aakeri aahada ilk ~- l'an1h S Çen be., ay zarfında AI. ger man)·a. un arı once ana~ kil eder. Bu tüneli açarken bir ~ol< müşkülatla karıılatılmıştır. İnşaat 13,';0 da muhterem misafirlerimize 

d oı 0\ l d t ff kıvetlı mücadeleleri nerede ve ne tekilde ~,,~\·~nar, 'Yet i_kt ısadl ka\,•nakla•ı· m.ış O •.al' _ı, . aa.r_ı,·uztı, ':".uva. a ,· .·, 1898 senesinden ,.e 1905 senesine kadar yedi sene sürmüştür. Buraya bir 7.İ\'af ct verecektir. 
1 "k b t kt tt 1 e q verece:rini acaba kavrayamaz mı?. ~\, 1aıııe «Rakın harbi> sonuna ka ır ne ıce)e 1 ıı.ın e ıı me'I e' ı. - lıarcan~n para 16,000,000 dolardır. l'arşamba aL~amına kadar burada 

''d ed ı · ] 1" l l d A 1 Biz, bu hususta Musaolininin ve-., a, •·· ı J ece{(i hakkındaki propa- 1 0 an, ırcçen ey u 'e yapar ı. n ". - Londrada Taymis nehri al!ında Y"Ya•1 yürüyenlere ır.~!uus olan tü- kalaral< ~lan generallere, Gelle] kur-
r "l h t k d d be ltalyan diplomas'si ile askeri erki-] 1Sı 1 . aarruzunun• bir ma- yıncaya a ar ara an ş ay geçmış ne!, 1825-43 •enesinde inıa edilmiştir. may ikiııci reisi Orgeneral Asını Gün • 

.. ~'!t •• e0
.ab:Iir. Bu arada AlmanlBr ve btı müddet zarfında demokrat tleı·- + nının her halde çok ağır batlı davra-

"<l~Q , ıle F l . h I t t Amerikada en n~un tünel Ko•kad oajilarında olup uzunlufru tllkri- dıizle, •ııgiliz ve Fransız büyiik elç:- na~aklarına kaniiz. l•a!ya, bir husu-
bn. ransa arasındak' +esa !etlerin kuvvet erı ay i ar nıış ır. ben 12,5 kilometred'r. Ayrı bir ya~ımızda da kanallardan bahsedece-

1 

l~ri tarafından ziyafetler ,·er: recek ·•acakı ' · 1 • 
arını da hesaplamış o- A. Ş. F.S:\fER ıi:z. !ir. 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 9 Mart 1940 Cumartesi 
~~~~......,~~~~......,......,......,......,~~~......,~--~~......,~~~~~~~~~~~~~~·~......,~~~--:-::-:::::"'."'."'.---,--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~......,~~~~~~--~~~~---_... 

Gökbayrak 
GALiP BAHTIY AR -9-

.ı tanLul mebusu İzmir P:...rli l\1üfettişi> 

Cebe bir az genişledi ve l{ulağının ardını kaşıyarak 
istediklerini ~aymaQ'a başladı .. 

- G~l<çe mi? .. Dedi. Gökçe banıı - Ren canlı adamdııu korkmam! 1 Cebe Iı raz genişledi ve kulağınııı 
hiç •oz ~ ·;yJiyebilir. Gökçe sihiı·- Bu cevap üzerine Gıikçe, lınşbu- a: dını kaşıyarak i<tediklerini •a) -
b"Z l'<! Iıen de Kurt Cebe~·inı. Hem iiun lı~tune yavuş ·ın a~ yıirunıeılc maka Iıaş'adı: 
1'cnim öyıe tıl"1mım vardır ki bana I ba~ladı. Karşısıno k_, üzerine. dog- ! - Ben Temucinin ıır_dında Te:·c·l · 
ka~şı Gokçe btr şey yapamaz. Ama •u !'"Cldıkçe ('ebe gtnl yordu. Bır za- :rutlarla kavgaya geldım. Taycıgtıt· 

gene g'dip göreceğim, böyle ad.un - 'llan oonrıı Gökçe gene gül rek dcclı 'arın sert kargılı, iyi nişııncı adam 
'ır;a görıiımek fena değ'ildir. ki: olduğunu bilirim. Bundan başka bu 

!<:), karde~im A'~ktan nn,ıı llY- - De bakalım yiğit deLkanlı, ne- kere anlar bizden çokluk. 
rııırım ·: Ben seninle g' der<cm onµ bir Ye geri!i~·or,uıı 1 Giıkçe bunu işifnce suratını :ı•-
d h.ı l'Örebilir miyim? Artık Cebenin sesi titriyordu ve tı, 

- Oğul. biz buraya Temucin ile Iırığıık boğuk; -- Öyle ise geri dön!. Dedi. 
uirleşıneğe geldik. Onun ardı ~ıra - Bilmiyorum, gerilemek istem:- Fa1<at Cclıe kızdı ve Gökçeyi fila-
ıavyay~ yürümeğe and içtik. Eğer v~rum. sende bir şer varki ona kar ı nı unutarak bağırdı: 
}.l~k babasiyle bizim ardımızd~ıı luramıyorum .. Dedi ve bunu derele- - Geri dönmek mi?!. Ne diyor -
gelmez"e ona artık yiğit denmez, it nez y~re ılilstü. F kat Gökçe knlclır. sun büyücü; ben buraya geri diln· 
den·r. h ve istediğ"ni sordu. mek ;çiıı gelmedim. Ben; vnru~mak 

Bu son liıkırdıya o kadar kızdım Cebenin yüzü kan ter içinde kal- için ıı;eldim .. Ben yalnız bir şeyc:'en 
ki kend"mi tutamadım: ınıştı. Kendi kendine homurdana- korkarım. O da; Temuc·n azlık ol-

- Afak, it değildir. Bizle be~aber rak: cluğumu görerek beni takımlann ıır-
nEre;e 0 ;ı. atını sürer. Önünde dev- - Bir daha sihirbazla işe giriş - dına bırakmasın! Benim •enden i•
ler, canavr..rlar belirse gene geri dön- mem .. Diye söylendikten sonra Gök- tifecelrim de bu idi. Sen Temucfn ile 
n,tz ciyr. bağırdım. 1:eyc dönerek yalvardı: ivi imi .. in söyle ona ki beni karı~ıh 

Cebe kızacağı yerd~ gene güldü - Eğer büyü yaptıyrnn boz!. böliiğiinün başına koyRun ! En önü-
- re ~üze! söz diyorsun bizim u- Gökçe ağırca cevap verdi: ne geçirsin! 

ş~k derli. Bak sormağı hatırlama- - Bozdum, korkma, ne istiyorsan GökcP. gerç başbuğun omuzun:ı 

:iım, sana baban ne ad koymuştur' de bakalım. vurarak dedi k\ 
- Rana Öktülmüş oğlu Can bey Sulhu•• - Korkma ogul, sen askerinle er. 

derler. Alman iler;sine geçeceksin. 
Cebe lafımı keserek: - Çok iyi şimdi bana bir tılsım da-- Ba,tarafı 1 inci ıahifede -
- Öktillmflfiln oğlu değil, Cebenin ha yanar mısın? aarahatla göateriyor. 

o,..lu, diye bağırdı. - Ne istersen de. 
ı; Alman sulbü tabiri ile kaated.len 
:tıirdenb'.re yüzü ağırlaştı, haline - Benim kaşka gibi yer yttzünde 

acaba naııl bir neınedir?. Bunu da 
bir 11 ğa)ıl.: geldi kolumdan tutarak bir tane daha at yoktur. hterim k; bize c:Berliner Borsen Çaytung• da 
decll ki: bir fenalık gelmc•n. Ben kend;mi Kari Megerle isminde bir muharrir - !rl dinle: .savulun bayrak gt>- dü~iiT''llem; z'ra düsman okuna kar. 

açıktan açıia anlatıyor; bu zat yazı. 
]jron de bakayım. şı okum, dilsman kılıcına karşı kılı-

~ ıının başında «Bütün merkezi Av-
Ben·: dediğini söyleyince C~be r:ım var. Ama atım Kaska kend;ni rupa bir Alm..ın hayat sahası olarak 

,ert bir sesle sözüne devam etti: koı·uyamaz. Taycigutlar da yal~ız a-telakki edilmek lazımdır. Almanya 
- n·ı sana ôğret iğim söz •Beseb· ta raldırırlar. 

bir devleti muazzama olmak sıfatiy-
t.Jer":ı kavga naralandır. Bu nara Ol'- le bütün bu mıntakadan meauldiir.» 
taya çıkın"a ne kadar Besetı:ler var- Dedikten ve bu suretle b'ze Alman 
<a htrl~.•!rler. Ne vakit davulların 

-Devam edecek -

lıayat ıahaaının ıüırulünü göıterdik
ı:JmhUrdediğlni, borulann çaldığını 

ten 60nra bunun ne tekilde organize 
Ye c•avuhn bayrak geliyor> nara~ı-

Dağıtılan fidanlar 
Villlyet ziraat mildürlüğü, bu se

ne meyvalı ve meyvasız 16300 ağaç 
fidıınını çiftçilere, he.ika, kaz~ lı le
ıiiyelerine ve köylere tevzi et ni -
fr. 

nı ·şidirsen yilreğini genişlet, yolda}-
lar içinde bulunduğunu bil; sonra i
\cri l•u) ruiurıu Uuy unca kılıcını çok, 

lcriye atıl ve şunu da hiç unutma ki 
iizjercle geri dönmek yoktur. 

İçin e öyle bir ateş, öyle bir se
vin" gpfdi ki üzengilerin üzerinde 
Kaikarr.k: 

- ~a ·ulun bayrak geliyor .. İleri.. 
Ui; e bağırdım .. 

re.be beni alnımdan öptü ve: 
- Oğlum Lan, Gökbayrak uşağı, 

h& •di ş;mdi Gökçeyi görmeğe gide
lim; zira yıırın belki kavgaya gire -
riz. Artık senin de oymağın bayrağın 
•·nrdıı , dedi. 

Dört nala sarp yalçın kayalara nt 
arımızı sil meğe başladık. Seviııciru

ıJ n yüreğim parçalanıyor sanıyor -
cium bayr" ğıma karşı o kadar bir aşk 
<luvm3ji-a ba~Jıyo.-dum ki dünva gö
~ü'lle göz!llcmüyordu. Yalnız kavga
lnrı. hıvgala.-da yeneceğimiz düş

ınan ıırı düşünüyordum. 

Epeyce yol aldıktan sonra mnğa
ıaııııı ba ıııa gtldik ve hemen yere 
·ndik. rebe eJ;erinden uzun bir ka
·ış eıkarerak hayvanını köstekledi. 
flen mıvaranın içerLine bakınc'l 

C:ök-,erıin yerde uzanmış yatt•yını 

g rmenıle Cebeye yavaşça: 
--- Se' etmeyelim, dedim. 
Ceiıe ben· dinlemedi ve korkusuz

a r·ık(Pye yakl ştı. Gökçe ayak gil
rtı til~ılnfl i~!tince birdenbire kalka
rak ı; le sert eert baktı ki korkum -
ılt.n t red'm. Yanımdaki gen~ b3•
bı:ğ ı ötek!.di ve bir iki adım gc
rl ;ek idi. 

Şimd. Gökçe: 
- Kim imiş benim rahatımı bo

zan? Diye 1,ağırıyordu. 
Ben el'..erine sarıldım ve: 
- Ku~ ıra bakmayın, ben :ret!r

cl n yanımdaki yabancı değil (Kurt 
1 

('ebe) dir. Senin elini öpmeğe gefnıi~ 
d llim. 

C:ııkce tııın:ı gülüm~eyerek baktı. 
('eh i>P başka bir çalım almıştı. Bi .

1 
rr~ clıırl'ul>tan sonra başını sallıya
rıık f;ökçeye · . 

- Eii:e.- ııı·paç olmayardın, ~imd'

ye kadar c0htan kafanı kırmıştım., 
n~ PZ~i~ .. 

C'cbon·,, perva.ızlığından llrk•Om, 
ı,· · k • ra çeldldim. Gökçe işitfltl 

•'iz'e•r 1·ızmadıktan başka gene ırııı
ıl ., ; 1 

- nenıek benden korkm~;or~tın 
ha• n.dı. j 

Cebe. cevap verdi: 

cdileceiini de izah etmekte kuıur et• 
miyor. Muharrir bu orranizaayonu 
dört noktada huliıa elmektedir: 

1 - Bu mıntakada sulh Almanya 
tarafından teaia ve idame edilmeli -
dir. • '* 

2 - Almanya bu aahada tabiatı 
PŞyanın j"cap ettirdiii bir nizam, 

yani ileniş bir himaye idaresi teala 
etmelidir. 

3 - Almanya bu mıntakayı iktı
ıaden kendi kendine yeter bir ho.11" 
ifrağ edece)<tir. 

4 - Almanya buradaki büyüle V<> 

küçük milletlerden mürekkep bir fe-
deraıyon vücude g~tı'recektir. 

iste Alman uslhü .... Merkezi Av-
rupa denilen ve hiç fÜpheaiz Almen 
telakkisine göre ti. Balkanlara kadar 
uzanan bu ... 'ıa dahilindeki mmctl<'-
rin fikirerini bile yoklama' a 1üzum 
yok, macleınki onlar Alır anyaya kom 
su olınak veyahud Alm:ı.nvan171 göz 
diktiğ.' topraklarda ya,amak ııibi ta
biatin bir kahrına uğramu~lftrdır, İ~· 

!eseler de istemeıeler de Almanya-
nın boyunduruğu altına girecekler, 
münhasıran Almanları meaud etmek. 
eefaha erdirmek için birer köle gibi 
çalışacaklardır. 

.\imanlar ikide birde bitaraf dev-
!etler'n niçin kendileriyle birlikte t.a
rtket etmedikJ,..,..ine ve bilhaıaa ne. 
den dolayı demokrasilere sempati gös 
terdiklerine hayret eder gibi görü-
1'lÜyorlar. 

Bfae kalırsa aaıl hayret edilecek 
nokta, Alman sulhünün bütün kom
şu bitaraflara ne müdhit bir ~kıbet 
hazırlamakta olduğunu gördiikten 
.sonra bu bitarafJarın nasıl olup da 
bugünde-n demokraalle-rle birlPşer~k 
Almanya aleyhine hi.li. harekete ııcç-
memiş olmalarıJ r. 

Hamdı· Nüzhet ÇANÇAR 

1 Tayyare sıneması 
Bı'GÜ'S 

ENDÜL(L GECELERİ filminin unutulmaz mübdiası 
/ .1! P C R / O A R G E .V T l N A'mn 

\·ücUDE GETİ tD!C! 

AYŞE Türkçe Sözlü 
Tilrkçe ve tp~nyolca 

ŞARKILI 

~u •er~nın en Lüyttk Şark filmini iftiharla takcl ın eıler 
ıl,vrıca: F'l\LE/i Jl.RSAL En ,on harp lrnvaılisleri 

Oyun • atleri: l-3--!°>-- 'l-9 da ba,Iar 

Kü~türp1rk Sinemasında 
Bııf!ıln iki film birdeıı 

Temsil et gi fjlimlerle kendisini sevd'ren genç ve güzel artist 

GABY MOR LEY 
Takdirkarlarına en kıymetli eseri 

KADRiL 
Filmiyle Jl'ransız ı;inemacılığının incelikleri... Hassas bir musikinin 

ilahi nağmeleri, Aervct ve samıma rağmen tatmin rdilmiyen 
bir aşkın hikıiyesini tasvir ve terennüm etmektedir 

AYRICA 

Gö:,ÜNMIYEN CASUSLAR 
Hey~eaıılı , e zevl.li büyilk casuslu,. (ilmi 

İlaveten l'arumunl jurnalde en son harp ha,·auisleri 
S€anslar: Kadril: 2,30 - 5,40 - 9 Görtinmiyen carndlar J,30 - 7,fıO de 

E"'''''''''''''''''I'''''''''''''''''''''''''''''''''{)''''''''''''''''''''"'''''""'''''"'''"""'"'': Eğlence: 

L .. Ş,~.!:! ... ~Q~.N ...... ~ ....... E.9..~!~J~.~.~ .. J Günün bulmacası 
Karşıya alılar ve lzmir- ı 2 3 4 s 6 1 8 9 ıo 

d 
ı , ı n 

en ayrılmak davası ls ~ rf~+-rı 
Vapurda yolcularla bir konuşma .. 

Ekseriyet ayrılmak taraf tarı.. ; ı 
Ka %yakanın İznı r lıelediyc•ınd~ıı lle katip imi,. Bu müt .,c. en.n ncre'i 8 ı -t=~-:-+-+-l&:...·:.,..,,;r-ı 

ı•.ı-rılma . ı ;çin halk ne cltı~ün ı~· cr? <ılcluğuııu yn.zmamak. şartiyle konuş- 9 
Tanınmış şııhsıyetl.-rin fikirı·:-iıı., lu. hıııi Rizadır 10

1 dii';•inct'lerini yaznrn\ian evvei doğ' - - Şimdi ben de bunu clüşüniiyor
r.~dan doğruya halkı dinleın.•k iste-Jc!um. Jlluhları dinledim, o da haklı, 
dı~~: . . . . .. \ B•zetedeki yazıların bir kısmını o -

· eııı \ apurun ıkıncı mevk;ındc fl- JrnJıım. söylenenler de doğrııJuı·. Fa 
'urdum. Kesif bil" sıgara dumanına kal a!ltaki yazılaı· benim midemi bu

~)oldan ~ağa: 

l - Erkek değil, zevce. 2 - ça.; 
cuk doğuran, eğlence. 3 - Para:ı bı 
yere r!r:Iirken alınan •ey. mefJıUıl> 

•.,ıirünn"?üş kanıa.rada, bir de baktın! Iaııdırdı. . -,,, 
4 - Kc~·u kırmızı renk, f rari. ", ~ 

ki. : Yn ; mesele konuşulıı .vor, Biri•i 
A~:ırl ıuyu açmış, oku,·or; diğerle, i 
de •!inliyor. Okuma bitti. Bir kaç h
lime konuşuldu. Bunların aralarına 
karı~tını. 

Hiç tanımadığım bir zata: 
- Siz ne dersiniz, ayrılmalı mı, 

a7rılnı11malı mı? 

Dedim. 
lsmi Nuri im"ş .. Halkapınar fab -

rikasında ustabaşılık yapıyormu~. 

Hen de kendimi tanıttım. O eh bana 
rnrdu: 

- N"eden bu işe bizlerden ba~!a -
dınız. Büyükler var, onlar söyler, 
yaparlar; biz bu kararlara uy;ırız. 

- Daha evvel biihassa sizin arzu-
nıızu öğrenmek istemiştik de .. 

- Ben bu işe taraftarım. Kar~ıy:ı
kanın İzmirden ayrılmasını is~er·m. 
!:,asrn viliyete verilen mazlıatııcla 
imzam da var. 

- Bunu neden istiyorsunıız? 
- Bakın söyleyeyim: Benim ev , 

Soğukkuyuya gitmeden, Kavas so -
kağımn altındadır. Ve, senelerden -
Leri buraya bir yol açılmıştır. Üze -
ı-ine Arnanıd kaldırımı bile koııma
n115tır. Tek elektrik direği yoktur. 
Cöpçiiler karşı sokaktan geçerler, 
buraya tığrnmnzl:ır. Benden hem ten
v.rat hem de tanzifat parası alırlar 
İzmir t,elediyesi burasını fazla uzai< 
bulduğundan olacak; görmüyor 
b:le .. Halbuki Karşıyaka bdediye•i 

·reşkiliit, reis , n1ezbaha, tenvirat, I-'arJak lıoyalı moUilya. gÜZl l qıın ~1. 
~u Iııı ... Bunlar hep para işi. .. Ya ay- 6 - Vilayet, çok dur'l1ıı~ seyıeriıı 1 

ı ılınca i~ler ter; g derse. İşi iyi incele- le"ind~ki kir, yemeği onlarla ç;it~~ 
mek liızım. Hak:katen Karşıyakadnn riz. 7 _ yıkmaktan em r, rneı~"· 
a lınan p&ralar burııya ~arfedilmiyor- kahraman Rustcm!n 0 ;:-Ju, rab•t e P:• 
sa, o zaman ayrılmak daha iyi.. l'. 8 - Arkadaş, kesik. 9 - Talll~ ,. 

Befedıyenin İzmirde pek büyük iŞ- manda yavrusu. 10 - Rutubet, k 
!er yaptığını görüyoruz 4ma Katşı - paze. 
~·aka hep eski Karşıyaka ... Sekiz se- Yukarıdan aşağıya: ·cl· 
nedir oturduğum sokakdaki kaldırı- ~ - İstidad. 2 _Birdenbire, ı 

1 
mın bir gün ol•un tamir edildiğini y~d peyda eden. 3 _Vücudum".~. 
l!«imedik ... Sadece elektrik var,. Bir sol tnrafındaki iç unsurlardan bı 

1 
J: amanlar suyu getirdiler. •Sıran kuzunun çıkardığı •e•. 4 _ l{afb~~ 
ı;elmedi, saat yok, su yetm'yor. diyr 5 - Sözleri yazı ile kayd, bir rerıı11, 
eve nlamııdık. Şikiyet istenen, sayı- 6 - ;·ıkı fıkı arkadaş. 7 - para tı' 
lacak ~ey çok.... 1ynanan oyun, Eskişehirde çıkan ., 

himlerini ve öylediklerini yaz - .ıın ismi. 8 - Yaşlı, kanadlı ba~~İf. 
nıakla hemen ayni şeyleri tekrar ede- !arın budalası 9 _ İnce ve ı~ 

• . d b l . • !e~I 
t•egım en, un arı yazmaktan vazg-0 - rabıt edatı. 10 - Uzak, nıanevı , 
~iyorum. Ü•t salonda otuz beş k!şi ka D.. k .. b haf/ı 
rlar vardı. Hepsine birer biI"er sor_ un U ulmat:anın 
clum. Yı:lnız ikisi müstesna, dign - S0ldan sağa: tiı· 
!eri; 1 - Corap, koku. 2 - Erik, .t0 

/ 

Ayn beleıiiye daha hayırlı - :> - - 'arin. 4 - Ekele, Ufak. " gıı. 
dır, k~ndi yağımızla kendimiz kav - Kc. adı. 6 - Ahiye, rah. 7 - 11~ rulalım. imik,~"· 8 - Asalet, kan. 9 _as 

Dediler. çek. 1 O - İri, ~ş. nar 
}' J Yk d -.un ardan ikisi ;ıyrı!mağa muar:>: - u arı an aşagıya: ıJf· 

hulunu~·orlardı. İzmir belediyesinin " 1 -_Çe~e, a~abi. 2 - ~rn.k, bU~,,. 
tenvirat ve tanzifat işlerini d'.l!ıa iyi ., - Rızeb, !\Jı. 4 - Akı .. ~ ııe. ,~. 
~ekildr gördi;ğilnil, sokakların da t•'r Kek, mete. 6 - Erit. 7 _ l{urtı. ~~ 
temiz bulunduğunu söylec:!iler. 8 - Ot. şalı, ken. 9 - Kibar. ş9 

* 10 - un, kıran. 
o-

Zabıtada 
\ arkeı> ayni yerdeki sokaklar Arna- iiiiiiiiiii•• 

M ersin ihracat 
kontro!Crlüğii ,oı, vı:d kaldınmı dönşenmişti. Ve o Zh

m rndnn beri bir daha usta görmedi. 
Rıra liizim sokağa gelmişti ki, yarırr. 
\caldı.. 

Hir başkasına döndüm. İ8mi Hü -
•e.ı in Nurlu vaktiyle bir mahal!e 
rruhtarı imiş. O, bu me;.ele etrafındc 
:nalümatınm daha geniş oldugunu ih
sas etmek istiyerek şunları söyledi: 

- Bay gazeteci, bu işe biz vakt;y
le rıza göstermemiştik. Kaqıyakayı 
İzmire bağlıyacaklar dedikl~ri za -
nınn , pene böyle uğraştık, mahalle
lei"i dolaştık, bir de mazbata yaptık. 
Her nedense bunlar sökmedi. Karş: 
tnrnf ııfrır b~stı ve b·rıeşme oldu. 

Kar~ı~·aka büyük bir yer. ı-Tiçin İz
mirle ayni idareye bağlansııı? Na -
hiye müdürü, hük·':'"let teşki!ıitı var. 
P. 0 Iediyesi de ayrı olsun. Varidat: az 
r'diil ki. ... B~nim dostlarımdan biri 
L~lediyenin muhasebesinde çalışır -
<lı; o tahsiliit işlerinin iyi gittiğini , 
hiidrede hiç zorluk çekilmPdi~ ni sör 
letdi. Renim kanaatim, Karşıyaka
nı'l ayrı belediyesi olursa, lıer~ey 

d3ha iyi yürür. Alınan paranın lıep
oi 'ıuraya •arfedilir, daha güzel eser
ler meydana çıkar. 
H~m canım, neden Buca ve Borno

,.a belediyeleri İzmire bağlanmıyor? 
Buraların varidatları yok da ondan .. 

Bir kaç k'şi birden: 
- Yaşa be muhtar, işin bam telini 

tııldıın şimdi. .. 
Diye onu tasdik ettiler .. 
Karşımızda, hem görüşmelerimizi 

dinliyen hem de elindeki gazeteyi 
okuyan zata yaklaştım. ~·r mttes<e,e-

EL HAMRA 

Hakaret: 
Şehidler caddesinde Zülkarney:ı 

oğlu ~oför Hüsey'n Zeybek, beledi
ye nizamlarına aykırı olarak kırık 

camlı otomobil kullanmış, kendinP 
clurnıasıııı ihtar oden belediye me
muru B. Suphinin vazifesine müdaha 
le rttii{inden ve kaputunun dügmele
rini kopardıjbndan yakalanmış, ad
liyeye vel'ilmiştir. 

l\u:aklamı,Iar: 

İk ~e~melikte Çirkin sokağında 
Kadri oğlu aralıacı Muntazır, sebep
siz Hacıgül oğlu İbrahimi bıçakla 
bacağından yaraladığından tutul-
n1u~tur. 

Mahkemede tükürmüş: 
Fevzipa•<ı bıılvarında sulhceza 

mahkemesinde Ahmed hzı Hayri
ye, mahkemede aleyhine şahidlik e
den Cafer rığlu Hü•eyinin üzerine tü
kürerek şahidi tahkir ettiğinden tu -
tulmu<tur. 

Sarhoşluk: 

Anafnrtalar caddesinde Murtaza 
o;:;ıu ~oför M•hmed, sarhoş olarak 
Iııı.lkı rahatsız ettiğinden, Als'incak
ta lif e•udiye caddesinde Salih oğlu 
kasap Yusuf, sarhoş olarak Cafer oğ
lu kahveci B. Alinin kahvesinde cam 
kırdığından tutulmuştur. 

Denizde kaza: 
Karantina iskele•i önünde blr san

dal kazası olmuştur. Yakup ndınd.ı 
b r grnç, bir yelkenli ile incir1ltınıı 
giderken ansızın fırtına çıkını•. san
dal devrilmiş, Yakup denize düsmttş
tür. Etroftan yetişenler, Yakubu kur 
tarmı~lardır. 

Sinemasıoda 
Bugün matinelerinden itibaren 

Senenin en büyük merak ve heyecan filmi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞER LOK HOLMES, 
VE 

BASKERVILLERIN KÖPEGI 
Baş rollerde: R!CARD GREEN - BASIL RATHBON 

Ayrıca: Tabii renkli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar dağı faaliyette 
METRO JURNALDE: TÜRK MATBL.AT HEYET! Pariste ve 

diiier nıilhim harp haberleri, vesaire 
SEAXSLAR: 1,80 - 3,30 - 5,30 - 7,30 ve 9,30 da başlar 
Cumartesi ve Pazar 10,15 de ve hafta arasında her gün 1,30 da 

ucnz HALK SEA. 'SLARJ ı'APDIR 

İki ~enedenberi İzmirde vazife ı'' 
mekte olan Ticaret Vekaleti ihr'ııı· 
kontrolörü İzzet Duru yeni ııit'~; 
namelerle kontrol altına alınan .. ~ 
lıubat, tiftik ve y-puğı ihr~c~~ r 
kontrol için terf:an Mersine t~Y~tf' 
clilmişlir. Çalışkanlığı ve vazife ~0 ;r 
verliğiyle muhitine kendisini se ;/ı' 
miş olan İzzet Duruya yeni v~ı· 

·ıerıı· sinde de muvaffal<iyetler dı 

-=·*·=- • 
Yardırı listesı ~~ 

Lit• 

Feliçe Kapadona 30 

l\>Iısırda ~fustafa N. Sipahinin 
teberrüü olup T. C. Merkez ~ 
bnnka3ından. 18 

Ölçiiler baş kontrolörlüğü 
memurları 

Tel-avivde Bohor Leon, 
Rober Hassan Nahalot 
Benjamenin teberrüil olup 50 

odasırı111 
tş bankasından 
İkinci mıııtaka etibba 
üçıincii defa teslimatı 

Bugünkü yekiln 

Eski yekOn 

10 ı' 
190 / 

__ ,../,; 1 

144389 /. (~ 
~rl t 

Umumi yekiln 144°
60 

Maliyedeki inşaat ~r 
HükOmet konağı dahiJirıde~;ı f~ ı, 

liye binasının Uçilncü kat inŞ~~.",ı! \ 
kında ikmal edilecektir. BU ,ı~lfı~ 
maliye teşkili tında sıkışık ' 8rı!' 11. ı,. 
çalışan memurlar, yeni odalıı 111 ,ı' ~t 
ha rahat çalışmak imk!nını Iı 
!ardır. 

Kömür geldi~t ' 
Deniz tarikiyle bilhassa :~~ ı, 

den şehrimize mühim mikt~;ıı11' 
mür gelmiştir. Bu kış ı:ııe\~r~ 
deniz yoliyle İzmire fazla ~0.0111ıı~ 
diği için kömilr buhranı goril tıl~ 
kömürler, nisbeten ucuza 58 

11 fi 
tır. Dün toptan 4-4,5 kuru~:ıf. 
h!ye kömürü satışı yapıJı:ıııŞ ~ıı 

Kızııayın K "rşıya 
kongre·i f.ı 

Kızılay kurumu Karşıyııl<'ııt ı 
sinin yıllık koııgresr ayın onıl ıf' 
nü rnnt 10,30 da Kar• yıık11 

>alonunda nkdedilecektit• 

9 
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MAJi • z· l Gvm oWJqr 
23 ~~~ııçııııı ...... -.1,h r Qostun ardınca 

Y • k · OÇY DiZ O, dünyay11, bir garip muhacir im• ·•an: B'nbaıı CAZAL Tür çl!ye çevıren: iL • 
g;bi gelmişti. Cemiyetin içinde, hıo-

lı (ULUS) tan 
okl-0 yatını yadırgaya yadırgaya siiriik-

'~rlı<!ı. r Aluay hayretle yerindP.n 1 en im kıinını lıu lacaktır. Ne oluı·,a ol- ledi ve nihayet, yaşayışı gibi, ölürnii 

eş:ntde 

Tütünler 17 ' t.: ... 
ruştan satıloı 

Çeşmelıler bu sene a7 
anason yetiştirecek 

Türkiye - Italya 
Ticari münasebetleri 
Tiirki;·e - İtalya ara;ıııcla akde• -

diJnıi~ olan yeni ticari't :ın!n~ma~: 

Sulh müzakereleri 
- Battarafı l inci sahifede ~

mektr de\'am ederler•e, A!manyamn 
nrr iki devleti bilfiil tazyik ed~cei
n: ve ıloğrudan doğruya askeri mü
dahalede buluııacaiiını yazıyor. 

~.onrl!'!l, 8 (Radyo) - Stokholm -
daki Fin elçisi bugün matbuata şu 
hr.rnnatıa bulunmuştur: , ,Y k ı sun, ne~ice tahakkuk edecek ya! 13u de ayni "!Ur bet ve in~iva için el,! vu~ 

ı·t b!z 
0 

sa i~gaJ altındaki mıntP.ka- ·copr1ibdıı tahrıbi Alman takvıye kı- lru buldu. 
I' zatgid' k · 1tl b' k .. · · lt ~! g· ıp ·umandanhk rlaıre- n arının ır aç gun ıçın ra ıı aJmı o, yd,,ız benimle dosttu. O, yalnı~ 
~Jz~ıneğe. mi çalışacaksınız? ı l:tsecektir. O _zaman gerilerle irt;J.ıatı benden emindi ve benim haricimde. 
, li aşı gtilümsedi: ke,;ıccek olan ileri Almaıı kıta!an hiç bir §eyle geçindiği yoktu. 

l:ııııln:ı·ır albayım! işgal altında.<ilKapana kıstırılmış demektir. Ru riy- SiT.e, l:u dosttu anlatma!< istc-
~'!iı;ı •nlık daire;iyle işim ynk !~ b r plan ki yalnız bizim taarruz r.m: 

I' ~. n.danJık daı"re•.' Alman n"bet- "a.ı·ernizi ihtiva edi.\·or. Ru isi ta hak-

E<hı-imizdeki alf.kııdarla tebli:; eri.: 
mi~, İıalyadaki müe"elere hurda de
wir üzer ne ofertolar yapılm:ı;;ı biı

dırilıııi~tir. Anlaşmaya göre meı,.ıle

htim'zdcn ltalyaya ihraç edilecPk 
Çeşme, (Hususi) - Kazamızda yüz kilo hurda demire mukabil f\7,ı; 

rntılnı:ımış tütün kalmamıştır. Anca]( kılo ıııı.mul demir ithal olunarnktır. 
bıı lıitiinl<'r vıısııli olarak 17 kuruştan İsbnbulclaki hurda demir ihrnc-at. 
>anım,~ ve müstahsil koopernt.Jfc o - ç:larının da harekete geçmele,.f, ora 
lan Vırcuııun be~te birini öd~.\·ebil - d;dd :.litkadarlara l;ildiri!m;~ı.ir 
ın'~Ur. Elli hin kilo tüliin mukabilin- --------------

,_ Şıı noktanın katiyetle anla!Jll
ma ·ıııı l'tHint. Harp devam etmek
tedir. Hiçbir nıiitareke yapılm:ımıs
lır. Jlii~mıın \'ipııride mağ!ilp rdil -
nı·ş, buz harbiııclo zayiata uğramh. 
artık ;ıerliyemez olmuştur.> 

't " ~ · Miinevver değild', fakat cahil de 
t. ı tn ~Zcü kıtaları tarafından •ım- J.·uk Ptt•recek olan grubun rirat yol- lıiç değildi. Bütün bir kafası, kuv-
1;· ,·,.~.afaza \'e mu"rakabe edı'lcı'ı'gr ları n •eLil!eri hesaba dahil rk".il. 'b' .. 1 Y 41' ~, Vt>tli bir yüreği, içinde ce-vher gı ı 1~ne Rı ·. Muhafuza kıtal~rıııın ıp· - Demek ki müleşebbi;ıierb he- duran bir ahlakı ve namuslulu<?u var-
~ G~ııı~~:Onnıenıek 0 kadar zor lıir men hemen kaffesini ölüm bekryor. dı. Onu, hiç bir kuvvet, hiç bir t<'•ir 
r'.· 4'ınanııerek Fakat planım bas- - Denını edecek - ve enrl'şe, doğruyu ve hakikati •ev
~ 'ııın cayı Haydelberg üniver- --------------- ı:ııekt<'n alıkoyamazdı. 

~~n de Ptofesörii her hangi bi~ Al- ç k d Kahvehanede, ileri gelen z.ovııl-
l ,\Jııı '"C~•inde bildiğim i~in P\'\'e- ocu a vası tan birinin Ji.übaJi konuşmuım du-
0 anunif ... -· 
. "~n ~ ornıası ıçıne gırecegım. Bursada yunca, derhal müdahale ederdi. Bir I\· Cnrag·ıd •. ı ı·-

ı, ku ecegım yer, arc ı~.tY\ ı;·oklatının ittifak e•tikleri bir i'krc, 

; (ij b~and~nh~ dairesi deii,-'lciir. netı"celendı" tek lıaşına, hiç de sinirlenmeden kar-
'lı•·ıa daırenın kalın ı' l\'aı"ın :ı d d t · Oj ' . . ' ~I UTUr U. 

ı ~eteb~ıı elektrik cihazına cere - Tanıdığı bir riyakarın, bir yalan-
1'nın b ılnıek ve bazı harici kıs~m- Davayı, Baytar Bay .,ının faziletten dem vurduğunu du-

'. ·~ etrn:~u!u.p bozulmadığını mna- yunca sabredemez, 

4 ~lira ıçın bir kaç ııatlik 1,,r i- Aziz kazandı _ Sen bu lakırdıları kitaplarda 
· ç Vardır. Bıı yol emin değil· Bur;ada Ulurlağdn fabrikatör Bay 
' 'ia, 

ı .:' ıı.diğ• . . 
«,lıiı ırıı gıbı evve~a Alma,.. za

' I;:y na ll'İrecegim. 
'ı.. ıonra? 

" rıer 
~ 'i~)'lnız ,Şeyden evvel bona şunn 
, ı·e R'z; ·Size bu sabah verilen em-
'l'ı n gib· b' 

l\Ie~.mnrt, kaybolmuş çocuğu SacLyı 

nrarken, Bucada baytar Bay Azizirı 
çocııii~ Şad;nin kendi ~ocuğu oldu -
fwıu •ı.narak daya açmıştı. 

okumı..lı, fakat tekrar etrp.enıeli,in. 
Dt•rdi. Gayet tabii ve rahat rahat 

otururdu. Kendi~"ne idabı mu~şe

retlen bahsettikleri zaman, dünya· 
y;;:ı., hürriyeti zencire vurulmuş, yap-
mucıklarla ömür aüren bir maynıµn 
gibi yaşamağa gelmediğini söylerdi. 

l~adınlarla konuıurken, söz tartı· 

Je kouperntife sekiz Lin lira Yeril -
nıi~~ ir. Bu para, mHliret fiy~tnıın 

dörtte biridir. Fakat müstah<il faiz 
nriıı, tütünü de bekletmekteıı'e sat. 
n.aih tercih etmiştir. Ancak bu sene 
ek nı ;cin kooperatif müstah,;ile yar
d.ın erlcmemektedir. 

Anason ekimi: 
ITü kfımet v;, inhi•arlar idaresi, hu 

!"lfne geniş mikyasta ana~on ekim! 
y:..pılr:ıa~ını temin mak8adiyl·~ fa~ -
1iy0t gö<termiş ve idare millete to -
hım tevzi etm ·ş, dönilm başın~ da 
elli kuruş avans vermiştir. 

Ancalc inhisarlar idaresi mah•ulii 
:<tPd'ği kadar alabileceğini bildir -
roi~. ıı:ç bir suretle garanti vermemiş
t'r Ru şartlar altında anason ekim; 
znrurl olarak azaltılacaktır. 

Para temin edebilirse, bu yıl tüt:lıı 
pkim:n0 ana•ondan fazla ehemmiye• 
\'<'ı ecektir. 

:m sene kışlık mahsullerin ink'şafı 
çok müsaiddir. 

---""*0<>---
Kaza , '!in• a · · ır doktorun bu iştP 

z. t:vet i.aınadığınızı ~ö)·lily~rdu
. '"'•bb'a ılhakika niçin s~zi biiyle 

Şahıdler, kan muayeneleri vesai
reve de başvurulmak Rnrefy!ı! üç 
>cneden beri devam eden dava neti
celenm•ş, çocuğun, baytar Bay Azi
ze aid olduğu anlaşılmış, Aziz hak
J.-:nda meni muhaker.ıe kararı Yeril
miştir. Bay Aziz. fabrikatör aleylti
re dava açmıştır. 

aı yapmaz, fırsat bulunca, 
Bergama kaza•ının Kınık nahiye- Vazifeniz, çocuk doğurmaktır. 

•i halkından İbrahim oğlu llfohnıe<i 
' ' l' k "l 'ab · e a a ~dar kıldılar? N:-

ah ft1ı . . 
n,ok · rın ze, hepsi Alman-

: ll?ııp ;.'.'1nıeı bilen A l•a•hlarc1a~ 
''ııı ııı Qnılerdiler? Sıhhiye ve le-
'' •nıurı . ' Ub arı, doktor] .. ccza-
lıı l ay kU . 

f· 'an b· ' Çük subay ve er sı -...._ lı ır Rrup? 
'.,.unu h~ıa d. il il t . 

•· ı-ıra dU ş nmel\ eyı"'l. 

!".tinde . n Sabah Hart ormanı va 
' ık· . ıç t.de 1 Alınan sıhhive ot{lmO-

,. ' •'lhh ' . 
~!';. dok 1Ye ve levazım ıne-

'.'~ ıuba torlar, eczacılar, fU':>n\' 

· rıı,bu Y ve er sınıfından bir A 1-
' Ah nıı e•ir ett'k" 

·ah . 1 · • 
·~ ltuı k. lralıba anlı\'orum ı 
··· ! ıa kak an!yo~ıınuz alb:ı -

\'a b h,.,. z a~p F 
, llizi Vı · . ransız nrdu•uııdaki 

• " Un 01
1 ;ın ama böı·:e bır pl~

lııızdiııı •bıleceğin asla t;ıhm.n 
• F:tııin . 
ı:, b olıınuz k' b 

tr dir asitlikt .. u ııliin, çocuk-
ı' · "n ustün bir şey de -

... )> 

---·--
,::uara geleceklere 

kolaylıklar 
Bu ~eneki fuar için ekspoznnlara 

muhtelif kolaylıklar temin edilmi.~ -
t:r. Hariçlen fuara getirilecek her 
nev' ecnebi emteası, gilmrilk resmi 
verilmeden fuarda teşhir edi!~cek . 
,·3Jııız rntılan miktarından gü:>ırü1c 

1 c~rni a!ınacaktır. Satılmı.,.-an nıa~lar. 

iurırın kapanı.ıınclan iki a~~ ~onray~ 

'·l'tlar transit ambarında muhafn~~ 
uli ec'kfr Funla satılan ecn~lıi nıa,_ 
ıar: irin d5oriz ted;)·e knh;·lılk:m ıb 
• fki'11ctimizce tem·n olunmıı•tur. 

--=*=--
ş hrim'ze ge'e:1 Yu iaı 

a e~e erı 
t •ı akat kil . 

lıncta Oldrı:uıerin sıkı bir tara~- Yunnn büyük e!çi!iği ataşoınilıeri, 
lııı () kad Uguna şüphe ypk B. f,,·aıııı'lo Apacoriti~. Yunan bil 

anlar bar fazla bir sıkılık değ·! ··uk ~lriHği matbu;ıt ata~ı·•i ~. Franz 
t~... u kö • 
. '''adiyen PrfJJeri. ilç gündür "c'ımıd~ Dumont Ankaradan şehri · 

11 lıul'rıı d geç t i~inde k'ı'Jnnı - nize ırelmişlerdir. 
k :ır Litih·an k5ı;ır!ilerden ge~Pn b k 

•)etı1 • 
1r 1 ııi takip etmektr Ru Y ni l'av"g-az f;ı r· ·ası 

'!> 1. ~0Pt(i .. 
ı,' 'Olları b YU muhafaza fcien Jl,,leı.!iyen'n haYaguzı falıı<ka<ı~-

. ,,~ laıarJ u )uııs~ da ehemır.iyct- da vö\cuda getirdiği otomatik ocak
. bizce an 'ba•ettir, Eğer bıı pos !'.rla :ruhtelif yeni te;isatın tecru -
~a'- >'er· •iller· . 1 tnalüm olan dina _ 1ıe,ine ba~lanmı~lır 
·• 

1 nııı . · ı · ı ı h ~ ·arıa ~anı ba$ında bulu_ Fnlırika ş enmeg-e n~ı ınr~ , a " 

H"m içtimai, hem de fiz'ki vazifeni:: '\ .. Ô k d h 
b .ı t ncu ,. e arkada~ı mer ır ıı . ay -

uDur. . . . . d k d z . nıı o•Jatırken Ômer'n kurcalad:ğı ta-
cr ışın ıçın en çı ar 1. engın· Ö . 

1 1 k' k 1 d' 1 k banra 11te~ alnıı•, !lfehmed nen y~-
Cl" c •>nuıma tan, on arı nt ı-me - • 

h . h d . ı· t l • · •·alaıımı• Ye ha.,taneye kaldırılmış -
t~n ıç az uyrna7. ıane ıa e erı.-., ~ 

tır nkurken kahkahalar savururdu. · 
Kavga ederken a,, ak ayak üstiinc

"tar, yalnız dudaldariyle kavga e
..ferd1, Hayvanları, çoculcları ıever

~i. Mükellef giy'nmif kaı:ını~~" b 
kar, L11..kar, müstehziyane giiJümsl!r; 

- Zavallı kadın 1 
Der ve mırıldanırdı. Trşmvaydftn 

vu,,arlanmak iiz .. re bulunan bir ka· 
o:lını lrnrtarır ve kadının yanıbaşında. 
ı,,.cerik•iz bir telif ile aptallatan ko
.~asına eğilere-k: 

- Esek! 
Derdi. S'nemada, komik filmleri 

o:fOyl"f!'der, küçücük yavruların orta~ 

"tnda oturur, on1arla beraber k11.J,k~
hal~r 11.tar, onlara iı:flh&t verirdL Bir 
mPmur

0

yPtP şıİrm:$tİ. Dördüf"'r.Ü giln 

rl?ire miidürünün b·r vatandası 111i.i
•t<-madiyen başından savun işini yap
ma l1r_1nı K;Jrünce, dP.fterlerPen bir 
l:açıı.ı miidiirün kafasına indirerek 
-ıktı, <[Pld;, O, bµ cemiyPtte hiç ra-
1ıat p,.f,.,,,;vorrlu. HPp s1k1nt11ı, hef) 
.,..;:.t,.ki icli. Hic bir zaman dalkavuk 
~laın!lıdı. h ~,.. b~r zaman kimseyi ar
~ınrlrn çeki~tirmPdi. 

Puna n"!' iaimlf"r vermediler: 
P•~P'alak, kaba, eşek, kiht"h. 

',o~bin, ·~'"Seri, ll\ÜVazenesİz, deli, 
,-'!'mt1'? vPsaire .. 

Konferans 
İzmir polis kursu tarih muallimi 

bay Cevdet tarafından dün ak~am 

HaJkeyi salonlarında kurs müdavim
lerine cEski Anadolu ve Ege mede · 
1t1yı;t ve tarihi• mfVZU\1 üzerinde bır 
konferans Yerilm'ştir. 

-=-t-=-=-

Borsalar 
0 Z 0 Mı 
663 A lyoti bi. 
2~"l E~naf ban. 
J !ı3 11!. Beşikçi 

124 N. Üzümcü 
:ıı; !\!. Şeker 

10 50 12 75 

20 A. Pap:ıgno 
11 G II. Menemenli 

1a7n 
>17109 1-2 

"18483 1-2 
TO, 

7 

8 
!l 

Fi. 
9 

10 25 
12 25 

JO 14 75 
11 17 

71\HIP"· 

12 ıs 

8 1 ı 25 
o 125 1i) 75 

9 75 10 75 
14 2:5 1~ 50 
11 J :ı 25 

lngiiiz !ayy"releri 
Kop<>n hag, 8 (Radyo) - Son !!'e

len lınherlerdeıı, lweçin sulh tışeb
biısiinde bulıınnıasında, Almanya -

-· Baıtarafı linci aahifed- nın methaldar olduğu kat'i 'llarak 
Hrnli'rlen 40 Alman tayyaresi dü - «nlac;;:maktadır. 
ş(ıl'dükler·ni, bütün tayyarelerin beş Alm~nya, fsveçin şinıdiki gibi Fin. 
Milyon milden fazla me•afe kaleyle. 'e.-c yardımına müsaade edemiycc< · 
ct:Kleriııi; 60 dan fazla tahtelbahiıe ~ini bildirmişt'r. Bu suretle Fin - Rui 
lıticuııı et.tiklerini beyan elmı~lir. uzla•masını temin maksadiyle cirldl 

f!ir Kiııgsloy, Avusturalya, 1 eıd •ıırette meşgul olma•ını; yardımı eler 
Zelanda, Lizbon arasında sivil hava hııl kP>rnesini istemiştir. Ve, aksi 
wferteri tesis edileceğini, hııva kııv- tııkdirde Almany:ının Sovyetler le. 
·;ııtltri,vle donanma arasında bu de - h'ne olarak askeri müdahalede bu. 
ıere •ıkı \'e muvaffak teşriki mcsa:- lumırağını ilave eylemiştir. 
r.in şiııırliye kadar gürülmediğin', Kn. Jielsinki, 8 (Radyo) - Eski ha -
ııadada her sene 20 bin pill)t, '3:l ric!ye nazırı Ermen Fin mi!let'o'e 
bın mürettebat yeti~tirileceği, fab - lı'r hitabede bulunmuştur. Naz'r de
nırnıarda imalatın artırıldığını. yeııi rni~tir ki: 
falırikalar inşa edilmekte olduğun~ - c Efkarı umumiye, netice ~ı -
Pii;-lemiş ve demiştir ki: karmadan hadiselerin seyrini bekle-

- Artık lngiliz - Frırn.ız tayyare- ·nelidir. Dünyanın nazara almagı Ji'l-
1eri, aded bakımından da Alman kuv zımgelen hakikat ortadadır. Finliln
\'et!Pr nr faiktir. Evsaf üstünlüğrr - diJ•a Sovyetlerle harbe devam etmek
miiz d~ fazladır. Harpten beri tayya- tedir. Ve arada b'r mütareke vak! 
re istılı•allitımız yüzde yüz a~tırıl - olmamı~tır. 

r.ıı5tır. Bu arada dost memlekctier• !sveçin tavassut rolü oynadığı b3-
de tayyare Yerilmiş e•aslı yardımlar- hanesiyle tahrikamiz yalan şay:al:ı
c'a bulıınulmuştur. Spiti Fayer t~y - ra karşı millet müteyakkız bulunma
) nrelerimizin •ilrati, dün)·ad3 reko~ }:dır.> 

tqkil ı·decek derecede yükselll"işhı·. Lonrlra, 8 (A.A) - İngiliz mat -
Hava nazırı, bundan sonr'l müt buatından çıkım haberlere göre, Fin

! e~iklerın A merikadaki mübayaa !i\nrtiya :lıfoskov11 tarafından yap, lan 
l cyelinın 250 milyon İngiliz lirah1< sulh tekliflerini reddetmiştir. Ruslar 
t~y:;are •atın almak üzere pkınd:ı Zıınnedildiğine göre Yiborg da da . 
müzakerolrre başlıyacağını, Fransa- hil olmak ilzere bilhas•a Kareli bcr
İnırillere hava kuv\·etleri arasında 2ahının, Ladoga gölünün şimal'nde 
nnı bir m(işterek mesai mcvcud old:ı- bir kısım arazin'n Pet.amo da dahil 

funu 'övlemiş ve muhtemel Alman almak üzere şimali !aponyanın vıı 
tı111rruzundan bahsile demi~tir ki: Hnnıroc deniz Ussüııün kendilerin~ 

-«Almanya da, bizim kadar ku,·- terk edilmesini istemektedirler. 
•:etli bir hava ordusıına maliktir. Bu •abah çıkan gazetler, sak:ı~ hir 
Hriyle bir hava ordusunun taarruzu - sulhun So\'yet zenginliklerinin iskan 
ıııı. rnyiat vermeden tardedemeyiz. dinav maceralarında erimesinden 
!1ii~mım. böyle miihim bir ta.~rrurn korkan Hitler için diplomatik bir mu 
nriştiğ'i tnkd'rde . milletimizin do zafferiyet olacağını yazmaktadır -
ciiğ<>r k:ıhraman milletler gibi har - !ar. 
~1e ~a.,·nn resaret göstermeğ~ şiip

rcın ·n]ltıır. 

htr o zaman, bizim bomlıa;odını:ın 
•·a)·yarelerimiz de biitiin •idrleti)'lt' 
VP rn!il Pmarli ~nrettt"' <lücıman1 vurn -
rak, başına rehrnMrn y;ığdırncak -
tır. 

I.mırlra, 8 (Rnclro) - Hava neza
ı·cti Jı'Jrliriyor: 

t nı:tiliz tay,·areleri. bu1?iin garbi 
Pn!on;·a üzerine kad:ır de\'am eden 
uııın l'i" \l~UŞ rapmı•lar ve Petzamo
·'a I.ehre yazılı beyannameleı· at -
"11•i•<'rtır. Bu uçu•. şimdiye kadar 
1:<tn1lnnlnr1n en uzunudur. 

Jnp:liz t~)·;•areleri yola gündiiz çık 
:nı•lar ye bütiin gere ucu•a deYam et
m'•ler~ r. Alman dafi hatar)·a!arı v .. 
vo.i e kt örleri mu atta 1 kalmı•tır. Ya!-

Holsinki, 8 (A.A.) - F'inliindiı • 
Telgraf Ajansı lıildiri;•or: 

«F"n hilkOmeli tarafından ,·erilen 
malümata göre, Sovyetler birligi 
finllindiyadaıı geniş arazi taleplerin 
Je bu'unmnğa karar vermiştir. Run
lar geçen son baharda yapılan taleıı
~Prd('n çok fazladır. Bu talepler hak
k,nrla tafsilat alınamamıştır.• 

Kopanhag, 8 (A.A.) - isveç ve 
Norveç ile telefon muhabereleri diln 
sar.t 16 15 den it baren kesilmişt!::· . 
Zannedildiğine göre bu tedbir, uy -
clurma Sovyet - Fin müzakereleri v~ 
isveçin bu müzakerelerde oynadığ'ı 
rol ile aliikadardır. 

, e•··~ek Onları siıı•i bir •ekilde i;·i k dl'rili havaga?.ı frmin e:i lecrk. 
'" tnüh· . t~ce ~ dina .1 ın hır i• olmaz. vr AnT<ııra ha,·agnzı fulırika•ı ,J,'rc -

k 'niz? lt'tıtleri nasıl infilak et- ı:c•inde modern, miihmmel bir e-:er 

l·'c• huki o, 1'unl:\r-l!ln hiç b;ri dc
·~ildj. O; n11tmuslu, dürü~t, akıllı, fa
-ı:·l,.•"li, <"itldt VP huli.ıııa, tam manasjy-
1~ in~andı. Zavallı daatum ! 

J 1\0 ton bakla 4 75 n1z bir A1mnn avrı tn~vyare~i görill
l '' mii•. o da hiirum edememisl'r. J :JO Ç. susam ·l 

Ste>kholmdan alınan haberlere go
~·e e;;ki Fin cumhur reisi Svin Hus
vud, b:ızı siyasi Fin rical')·le tem~s 
etmek üzere Stokholma hareket et -
mi~tir. 

..... ' . 
ı~ı :.•rnktır. 
•'e ııı 

ı:zı 1 eseıe 0 d !Jn,·ııvazı fabrika ının yenf t0 9s~t 
'>e . bir ııokt ra a .. Ded;kim ıri- ,.e m.:ı K;nelerinin l•lenmeife arılma-ı 
'alt?e l'inJiğ; ada .toııraktan ıki mera im. öniimıizdeki çarşamba gli

"lı .ı dur nde b:r beton hiırre- .. 

/. 
z. L\ an niiki!J . . . ı;ıı yapılacaktır. 

! <tan ı nolıta . erın ,·erını b.J -
t "'l • •on,a 0 >ı eınniyet altı<ı:ı ııi- ,,.,-------------

ÇiMDiK 

v av t sıl hat mec isi 

::o c. Fasulye 17 'i5 'ra.,.,·:ıreler, Şitenin tersane•ine 
!J ıon P. çekirdek :ı 7~ para iitlii tenvir fi•ekleri atmışlar -

o'ır. La)·inzig ve Rerlinden ge·en ta)'· p ,1 r a Borsası \'Rreler, Rus mii•tahkem mnakii ilz2 

y '";:et umumi hıfzı><ıhha mecli - Cumhuriyet merk€Z ban-
;!, elti" öğleden evvel ·ıhhat ve içı; - k kli • k l 

-•wle ele ueu•lar yapmı•lardh', 
Bugiin, hkocya şimaı mıntakasın

d8 bir Alman tayyares: daha dilşiir!li r·ai nrna\'enet müdürlüğünde Dr. D. ası rıng ur arı 

Helsinki, 8 (Rartı-1) - Fin ka -
bine8i, bugüıı Ra Yel\il Rikinin r;ya
~etinde toplanmış ve hariciye nazırı 
Tanerin sulh müzakereleri hakkııı
rla verdiği izahatı d nlemiştir. 

,erı raya c . . - T:' R 
.,,~ e~tirnı k erey;ı:ı \'erıcı bır l TE.RL' GLr .. 
"'•r'r. aıet ~utrn ba<ka i<'n•iz 1 -
·~ a otoııı . ruJduktan ı; d,k - I'ari . 8 (Radyo) - Fran,17. 

1 1 • J'" · ~ 0,''t•'r"nden gnvr:sı' Tu"rk lirası mıı- r.ıi\~tflr. ''c»<l••t f.~rfcOğ ıınuıı reıs ıınnııP. top . ,, , ------------
iaıımı•. v'la;·etin ıırnumi •ıhh:ıt i~le- J. abJiriılir. Düşünceler: 

Hariciye nazırı, milzakere!eri:ı dp. 
vnm ett!fini ve bir netireye ikt:rak 
~tliiii takdirde reisicumhur Kalyo . 
nun bu hususta derhal F.n milletine 
nıaHlmnt vereceğini söylemiştir. 

ı , ıçi atık 1 k - ı 1 ... lal' tı hu , u ara l'Cre~"ltı ..,-e rnr•f"fihının ~~ıbah re_..:mı te J ıgı: 
524 621 b- n iizerirıqf nıiizııkrre erıie bulun - °'terlin 

" ~an tak• k d ı !ı · d b' d.. ·· · ~'ıı uzak . " a ar c a lı ziın Garp c ıı. •sın e ır .ı~man muı-
·~~ Aletin ik

1
" ~amız kabil oh- nzesinin taarruzu akamete u,((ratıl

ı.. ~~Çukur ı nıetre derinliğ-iı.de mı.;tır . 
~~a aJtikalıkta Y•rleştirilme•i i•i b'.r Paris. 8 (Radyo) - Fransız ka -
~ on ır. B k 
·~a1 Oktaa r aç dakika rargfıhının ak•am resmi tebliği: 
!.in 1~dan fa\}• r hangi bir arazi Garp cephesinde Vu.iun ga,·bın-
~ ~'t)'0 k. A!r lı bir fey görr~eiı'e daki tepelerde bu ~abah bir Alman 
'"'•~: ltend~\Yerleşir yerle<n,az ır,üfreze•i)·le leri karakollarımız a
~· an ha k aşıınızın çarMine r:ı,ında bir mii•ademe olmuş ve lehı-
{ı· ş a bir şey dü~ilnmi - 'nize neticelenmiştir. 
l Uthiş b· :r.erlin. 8 (Radyo) - A lmıın ka -

• IQthi. ır te~ebhU~! •ıı:gfıhının r~smi tebliği: 
~~ b • olab·r • 

he. 'r tar ır, fakat mümkün Ga•p rcnhe•inde topru atesincleıı 
~. · tarafın~~ Yok. (2) inci bür~ bıı~ka kayda şayan hiç bir hi'ldi'<e oi-
~ır,Releceı. esap]adı. Te<uobhüs memı•.tır. · ll ~ Ve d · .,.. 
1'itj u, ıra ınarnitler pathva- Tn;·pre'er'miz. sima] denizinde 
c ~ Yernizı G ·. .' ıı,. ~Onra bı . · aye ,·erın<' faalivette bıılıınarak . mecmuu oh>z 
• . ~ZQqb h zırn ne olaca~ıınız bin ton hacm;nde 11 vapura hi\rıını 
~ rıı, a Is o• 
. •r. · llrıı.-r h ·~rnaz. )l°e o'ıır- ~tmiş ve hunlıırdan bir kı•mını b--
1ıt bıa d 211 e~•n ele '!'iC~rek tırmı~ ve bir kısmını da ha•ara u~ -
1 1 r k· ITt Cegıı. R iki an - •·, • rıı•t•r 

e(iJde 'F: kurtulacak, f1I \e- Taı·,·arelerimizden lıiri U •ilne d~P 
tıısız hatıarınıı HL- •ncmi~tir. 

~hlş, ic:•beden bazı kanırları almış Dolar 
t r. Relga 

7el1 1 İncilik kursları F. B. 
F. F. 

\·;ı:i.vet:n,izin zeytin mıntaknlariıı· 
da ki kr.r erde halkı fenni zeytin ba 
kırnına ıılıştırmak Ye bu •ayede bol 
:nalısui elde <'lmelerni temin eyle
nıck nır!k:-::acliyle zC'ytincilik kursları 
af'lmakta devam edi~·or. 

Ki•ylliler. lıu kıırslarda tatbik::! 
,rör<'···k zeytin bakımını kolayc:ı öğ
rennıf 1' t edirler. 

Zirai laboratuvar 
Harıçten memlehtimize ithal ed.

len Yeya memleketimizden dı5 ll"em
lelretlere sevkolıınan ziraat maddc
ı rin'n muayene ve tetkiki için vili\ · 
yet ziraat müdürlüğünde bir !abura
tuAr te•i• edilmiştir . 

Pezetas 
G'Jorin 
~- g_ 
~{. s. 

K. N. 
ı..::. D. 
[{ Ç. 
Dinar 
r_.e\·a 
T,ey 
\. ş. 

R. Mark 
r_iret 

)rahmi 
~loti 

Pengo 
F'F. Se•best 
'!e\'yor1< 

76.81 77.26 
4.644 4.57~ 

33.64 Sll.84 
7.490 7 .534 
1.4159 ].454:; 

3.4244 34U5 
8.2217 3.2!07 

3.379 3.400 

23.09 23.21) 
35.22 35.40 
64.44 64.83 

92 92 

l .97 1.98 
11\.20 15.29 

10!1.07 104,50 
4.2159 4.2373 
3.6807 3.698 j 

34 65 
3.9175 507 

Bu liıbııratunra Hlzım olan mikro• 
k"P ,·e~air iiletler ıirrat n1<iiletin -
dm ·:ilayet ziraat müdürlilğüne gPI 

n iştir. 
l\ofuhtel'f kurlar 

Reı:ıste.rmak 5.90 

Bat taraf, 3 üncü ıahifede -
ajyete maliktir, ne Almanyaya ben-
zer, ne Ruayaya ..• 

'Binunaleyh, lıalya hakikaten na-
zik bir boclllama devreıi geç!ri)·or 
dPmektir. iki taraftan b'rlne yana
••mamak, ayni zamanda İstediii İm
tiya7lı hareket edememek, İtalya için 
f'peyce dütünülecek bir meııeled'r. 
Son kömür hidiseıinin manası §U· 

dur: 

Paris. 8 (Radyo) - Fransız ınat-

1-ıuatı, tokholmda derin bir ketu -
miret içinde dernm eden Sovyet -
Fin Rulh müzakereleri etrafınd:ı u -
zurı makaleler yazmaktadırlar. 

Pari• Soir gazetesi, • Finlilndiya ne 
yapacak?• başlığı altında yazdığı 

L,r makalede, kahraman FinlAndi;ca
'ıın, korkudan tilriyen komşularla 

revrilnıi bulunduğunu kP,ydetmekh 
»e hunun, Finlandiya için bir taı;ıı. 

':iölik G!duğunu ilave eylemektedir 
Delıı, gazete•i, (Stokholmda ne o. 

Juvor?) ba~!ıklı yazısında, Sov)Tetle. 
rin Fınllind'yayı yutmak istedil<leri
ni ve bu hacizlerini, n•ıl sulhtan snn
ra tedrici surette meydana koyacak-

Demokrasiler, ltalyaıı siyasetinin 
kapısındaki halkalara yapışmıı, ka
pıyı calmağa başlamı§lardır. İtlya

nın kapı vey" pencereden naa1\ lıit 

~eıhre ile görüneoceği elbette ki, me
raka deierl. Hele biraz daha •ahır!. 

Orhan Rahmi GÖKÇE :arını ynzıyor. 
D'ğer gazeller de buna milma'il 

Bergamada zelzele \'azılar )'aZMakta ve Sta!inin, Milnih-
Rer~amııda evvelki gece •aat birbu tr <ÖZ verdiği halele bil§.hare Çeko~

~ııkta ikı saniye devam eden ~idcletli lo\·~'krn;-ı gn heqen Hitlerin rolünü 
bir zelzele \'Uku lıulmuştur. Hasar lakl'd etmek nj,·etinde bulundu,lunu 
yokt.ır. J kaydetmektedirler. 
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SAHlFE (6) 

V. f. Henri \lan Verze 
1 American Eksport Linea ine. - Nev. 

ork• ı 
~ ~ 1Nf'M <\ • EXCHESTER vapuru 2 martta bek ı .ontA 

Dt NE ı !eniyor. ~ evyork için. 
F.XERMONT vapuru 6 martta bek

Diann vapuru 10-3-40 tarh ·.,el · 1 · ·or T york için. 
beklenmekte o un Ven d, k Tr0)'e~tt? EXl\IOOR vapuru 17 martta b~kle-
Jıman:arına hare, t 1 ı iyor. Ne\york için. 

l\Ierano \ • nde J<;XPLORER rnpuru 20 martta bek 
be'Lclenmekte m n- leniyor. Nevyork için. 
:arına harek t <' 

Citta Di Bnr m 
nhıniie limanımıza gelerek t t n 
Pire Napoli ve Cenova~ a h r 

decelctir. 
Lnngano vapuru 13-,, cı-10 

de Ayvalıktan b kl nm 
nova Riviera liman rı 

rak hareket edecektir. 

Hongroise de Naviga· 
r • Bud pe~t: 

" il mart iptidasında 

• motôrü mart ortala· 

Service M ritime Roumain - Bu. 
careft: 

. .Brirıdisi mo~örü 11-~ Al) f., .. •• ·n le OİTUZ vnpuru 18 martta bekleni-
1 ~ıanımı~a gE'l.e:ek .. rt<- · gi.iıTii· ı;aat yor. Köstence için . 
l ı de P re, R met• ı, Z ra •'111 me, A d Navigntion Co .• Haifa: 
'l'riyeste ve Yened:f,e h r ket ede- B •yrut. Tel Avıv. Hayfa, jafa, Por~ 
cektir. Sait ve 1 kenderi;> e için. 

c..;licia motö ·ii l:i-~-940 tarihin el(' 4A tid> motörü 4. Martta beklcni-
heJde!ımckte llfUp ("-.nova Jımanına yor. 
hareket edecek. -=*=-

Adige ~apuru 20-3-940 t r ·h·nae 
beklenmekte olun CPnovn ve Rivfor:ı 
limanJarına hareket edecekti". 

Not -· Bütün bu vapuTlar Triyc • 
te veyıı Cenovada ş·mali ve cenubi 
Amerik.:ı. lfmanlarına hareket eden 
ltalia 2nonim seyricıefain şirkefnin 
\'e Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD 'rRlYESTlNO anonim 
seyrlsef airı şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

Vapurlann i!·m ve ta .. ih1ari nak· 
kında hiç bir taahhOd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Ulıvier ve şürella5L 
Limited 

VAPUR ACENT A!I 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2448 

Lcındr:& ve Liverpol hat1an tein 
piyasanın ihtiyacına 1rôre vapurlan
.:mız s~!er yapacaklardır. 

\"a Jim~rnlarına hareket edecektir. 
NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 

ve hateket tarihlerinin kat'A olmadı
ğını ve bunların hiç b·r ihbara lüzttm 1 

J\faıs vapuru 2fl- -940 tarihinde olmaksızın değişebilir olduğunu ve 
beklenmekte olup Anvcrs, Rnt• .... r- ,. t t tt ı t · • · · '-

KEERLANDAISE ROYALE 
KUMP. 

. me:-su. ye ere up e mıyecegını mua 
danı, Am tere m 1 ı .anlarımı hare- tertJm ~ Ukleyicilcrın ayıd ve ;Ql\r"t 
ket edcreJ-tir. _ ıetmelerı ric~ o!u~~r~ . . -

1 
- D:ıh:ı faz.a .:ı..ı.w.l .. t ıçın Cum:-.nri-

SERV CE MAPIT l\ F. RO'JM fN yet caddesinde FRATELLl EPERCO 1 

Sucen\'a vapuru 30-3-940 tnr'h ·n- vapur acP.ntesine ıy,üracaat edilmesi. 
c.!c gelerek Maaa, l\f arsilya ve Ceno- • TELEFON: 2004 _ 2005 

Sıhhat vekil hnin re mi ruh&atını haiz 

4.SE 

MA TIZMA sancılarını, SiNiR, ra • 

natsızhklaı·ını derhal geçirir GRiP, 

NEZLE 've SOCUK ALGINLJCINA 

ka~ı müessir ilôçtır. 

icabında günde t-3 kaŞe alınır, 
Her Ecz nede bulunur. 

1 

1 

<ANADOLU) 9 Mart 1940 Cumartesi J - - ra EMe= ze 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammalan 

BAYLAR 
için palto, perdesü Ye iyi elbiM 
ve bayanlar için aiır mantole.n 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulu.raunıu 

ODUNP AZARI No. 12 

lzm·r s:ci t;caret Jj~·;;;;; .. L~~·~;~;. ... A.~i;/;i~~"Jid~/;~ 
m e m ur ı u er u n d {t n : =-.. -···· ······· ....................................................................... --...-

~ İzmit' levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Kemeraltında Mıhçılar sokağında 1 - l.>iyarbakırda yaptırılacak bina inşaatı kor Sa. al. komisYoO., 

ticaretle ittigal eden (Mobilya ve ca kapan zarfla eks:ıtmeye konulmuştur. 
sandaliye fabrikası Mehmed izz~t 2 Ek ·1t · 14 3 940 b ktır - · s~ . me~ı. : - . perşem e günü saat 11 de yapılaca .'' 
Ayarcı ve oğullan) tirketinin feshi- 3 - Bu ışın bırıncı keşıf bedeli (79411) lira 47 kuruş olup ınu"• 
ne ınütedair beyanname ticaret ka- knt teminatı 5220 lira f>'j kuruştur. 
nunu hükümlerine göre sic:lin 2674 4 - Bu işe nit hususi ve tediye şartları birinci keşif ve .fenni şsı4' 

j numaraı.ına kayıt ve tescil edildiği i- nameyi Diyarbakırdaki talipler kolordu 9 uncu şubede ~e ~ 
liın olunur. kara, İstanbul ve 1zmirdeki talipler de M. M. Vekil.leti eaıP"" 

1 - Beyanname ve inşaat şubesinde gorebilirler. 
İzmir ıı'cili ticaret memurlu- 6 - Teklif .mektuplan eksiltme snatinden bir saat evveline }(adi' 
ğu miihrü re"misi ve F. Ter.ik kabul edilir. 

ımzası 6 - Taliplerin kanunda yazılı vesaiki teklif mektuplariyle birlit 
Buırün 27-2-940 bin dokuz yüz te komisyona teslim etmeleri mecburidir. 20 26 3 _:Y. 

kırk nenea: şubat ayının yirmi yedin- İzmir levazım imirHği satan alma komisyonundan: 
<:i :..ah günü saat on dört raddelerin- 1 - Komisyonumuzda mevcud :}artnıımesine göre birlikler hafl': 
de h:mirde doktor Hulusi bey cadd~. lannın iht!yacı için :i.200 11det tevhit semeri pazarlıkla &' 
sinde Kardiçalı hanında 15 numara- alınacaktır. -
lı dnirei mahsusasmda Türkiye cum. 2 - :Münaka•·asına 15 Mart 940 cuma günü saat 11 de baş!jP• • 
huriyet) kanunlarının bahtettiği s-a caktır. 
lahiyctle vaziyefe gören aşağıda mü- 3 - Beher adedinin muhammen lıedPli 35 liradır. 
hür ,.e imzası bulunan .:zmir üçüncü 4 - İlk teminat parası 3150 liradır. 
noteri Süreyya Olcay yanıma gelen 5 - 1.-tekliler helli gün ve saatte 1''ındıklıda komutanlık satın ,1' 
kanuni ehliyet ve vuıfla,-ı haiz ol. ma komisyonuna mi\racaatları. 776 ,,,,,,/ 

ınakla şehadete ehil oldukları görü- l#'Jl'mı·r ltlemleket h h ,· 
len izmirde Cumhuriyet bulvarında M lY6.j asta anes 
70 numaralı mağazada mukim Hüse- b b / d 
yin Hüsnü Betiner ve ayni aş ta İD iğin en: J, 

yerde mukı·m İbrahim Nam l/llıl.)39 tarihinc~!:n 31/12/ 939 tarihine kadar hastahanemizde ~ 
şahitlerin tarifeleriyle teayyün edip sahip ve varisleri tarafından müddeti muayyinesi zarfında ah~ 
eden izmirde Karantinad" Di- yan 87 kişiye ait elbise, çamaşır ve benzeri eşya satılığa çıkarılJJ11ş~ 
laver P.fendi sokak 47 numaralı evde 4 / 3/ 940 tarihindm 21 perşembe 1940 tarihine kadar on beş g:ııı\!' 
oturan İzzet Ayarcı ve lzmirde Ka- ilan müddeti hitamında hastnhanede açık artırma ile satılacaktır· ' 
rantinada Gönül sokak 10 numaralı tekli olanlar iluıle günü cı:ın 21/ 3/ 940 taı]ıine raslıyan perşembe 'd:. 
evde oturan Fehmi Ayarcı ve İzmir- saat dokuzdan }ıfre kadar İzmir memleket hastahanesine mUrncB• 
de Karantinada izzet efendi ~okak laı ı. 6 9 13 17 ~ 
12 numarada turan Fat:1Jk Ayarcı 
ve İzmirde Karant:nada karakol yo. lzmir defterdarhaından: 

LJLJK J'LJJ:<. ku!Junda 20 numarad4 oturan Zeki 
Ayarc~dan seLebi mÜt'acaatl:ırım 

,.,. ,,. 
1 - 1zmir hükumet konağı kalörifer motör ve tesisatında yııP\ı· 

cak tamirat 2490 numaralı kanunun 41 inci maddesi mucib 

BEHÇEr~, UZ l ıordu;;umda anlatacakları ver.hile 
taYafımdau resen bir beyannamenın 

Çocuk H-.1sta/ıklar! tanzimini istediler yukarui~ isim ve 
hüviyetleri yazılı ;ah ·!!er yamnda 

Jt'1.ü:eh'1SSl5l mütteflkım eö, ... ba~lıyr.rak: 
Ha.sta:anuı 11,30 dan bire kada, 'ı Ozm·r b:rinci ~.,terliğir. .. e re.se:ı 

:3P.yler ıok:.ğınd .. Ahenk matbauı ta":"l.zim ve tasdik kıl~.nış olan 
•1t.nında kabul ,.dt-r. yirmi ağustos dokuz yüz otuz altı ,_ ________________________ __ 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has .. 
ta{ıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3288 

Hastalarını sabahtan itibaren 
vo ıece vakti kabul ve muayene 
P.der. 

Diş tabibi ı' 
.. vat Dağlı 

Hastalarını her gün sabahtan. 
akıama kadar lkincibeyler soka
fında 65 numaralı muayenehane
ı.inde kabul eder. Telefon: 305S \ 

tarihli ve 5932 numaralı mukavele· 
rıame mucibince aramızda tesi~ et • 
mi§ olduğumuz cMehmed izzet Ayar 
cı Ve oğulları» unvanına haiz kollek
tif şirketimizi türekanın müttefikan 
vaki rıza ve muvafakatlarını b~naen 
bugünden itibaren -tarihinden itiba
r~n fosh ettiğimiz ve hu tirl<etin f aa. 
liyet zamanına ait muaı>'lelatı umu 
m;yerlen dolayı §eriklerden hiç biri-
l'lın ·n yekdiğerleri zimmetlerinde 
bir g\tna hak ve alacakları 

kalmamış olduğu cihetle iş -

';e nç. · ek~iltmeye konulmuştur. 
2 - :\luhamr.ıcn keş!f bedeli tiç lıin dört :rüz yetmiş beş liradıt 
3 - Teminat akça;,ı 2GO l!ra ıi3 lrnru~tur. ~· 
4 - İhalesi 1 l~mart-~40 pazartesi günü saat lo de m:m eml~I< 

5 

6 

dürlüğlinde icra <•dilecektiı. f 
Talipler ke.sifııaml:! ve tartn:ur.deri milli emlak ı:ıerv: inde 

re bilirler. ·~tİ' 
Münakasaya iştirak eclece-k c•lanlar kalörifer tesisatındll :ıelf 

sasları olduğuna ve bu ; şlerde muvaffak olduğuna ve ~e\ '1 
ait en az bin liralı!{ in .. :ıatı hüsnüsuretle ve hiçbir ihtıı~f ~ 
karmaksızın ifa <·ttiklerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bıt1'11 
rette yapabileceklerine dair nafia müdürlüğünden alacıı1'6sf 

vesaiki komisyona ıbraz ctm~ğe mecburdurlar. 29 ~ 
-C-a-yr-i-menkul açık artırm;\ ilanı: Salihli asliye hukuk ınab1'' 

.. 1 .. Salihli icra memur uğundan: den: O 
Bir borcun temini için mahcuz bu. Salihlinin Tatar islam kl5Y ~ 

hıııan Salihlinin demiryolu mevkin- Aptuılah kızı pembe tarafırıd' 
de tapunun 6-936 tarih ve 24 nur.ın- \'a ~Gılen ayni köyden HasBil 4 
rasında kayıtlı 3856 metre murabba - l\1ehmed aleyhine açtığı ibtıır 1 ından ibaret bulunan bil· kıta bağın şınıu yapılmakta olan tah1'i1' J ~ı:ı' 
beher dönümü 50 lir:> ' neti mu - rasıncia daya edilen Hasan 05 ~ 
hammene~iyle 10-4-940 ih.ne mü- mediıı ikametgahının meçhıl 1 ,·e 
~adif çarşamba günü saat 10-11 de duğ'u çıkarılan davetiyeye ııt 
ihale olunın~ üzer~ açık artırın:-. ilç meşruhattan anlaşılmnkla ili 
"atılığa çıkarılmştır. pılmış ve 5-3-940 tarihli ceı·4, 

Taiip olanların muayyen saatte hakemede gıyap kararının , 
·1rıı >'il.zde yedi buçuk depozito nkçasiy- nen yapılmasına karar verı 1 

le birlikte hazır bulunmaları lUzım- duğundan 9-4-940 günü saııt t 
dır. da\·a edilen Mehmedin uıab~r 

'a-------....,...~==---------------- 'jSayın müşteriler 

1 

Peştıımnlcılardaki odun depomu 
A1ipn!'ıa meydanında SG:~ numarn!ı 

bu ~irket muamelatına ait bilcümle 
hıısu!altan dolayı her birimiz müte
l<nbilen yekdiğt r lerimizin zimmet
leri rnreti katiyede ibra ve ~skat ey
lediğimizi beyan ederiz.) Diye söz
lerini bitirdiler. Yazılan bu takriri 
ben yem:nli noter bir nüsha olarak 
tanzim ettim muhteviyatını kendile
rine açıkça ve yüksek sesle okudum 
ve manasını anlattım tamamen di . 
!edikleri gibi yazıldığını benim ve 
şahitlerin yanında tasdik etmeleri Ü· 

?:erine bu beyanname altını hepimi'? 
İmza ~ttik ve mühürledik. Bin dokuz 
yüz kırk senPıti tubat ayının yirmi 
yedinci salı günü. 27-2-940. 

'fayin edilen zamanda gayri men- gelmesi veya kanuni bir ~e~ilJf 
kul üç ~efa bağırıldıktan q(lnra en me!li ve gelmediği ve veJcıl ıı 
çok artırana ihale edilir. Ancak yiiz- tıll 
de yctm·~ beşi bulmadığı ·akdirde derme!liği takdirde tahkilcll ı a t ası 

KUI'.UUJ°Ş TRIIIl 1888 
Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 

Zw-ai 1·e Tıcori Her Nevi Banka .Muameleleri 

Ziraat baııkasında kum ra ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 60 lirası bu u ı ara • .ec. • aıl i; defa çcldle<:ek kur'a ile aşağıdaki 

plAnngorc ıkrnmı,> c u.ıghı ..... '"n ~:ır. 
4 Adt:t 10 O Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 230 c l,000 c 

40 o( 11..0 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DlKI<AT: H 

d0§miyen ere kr n 
tir. Kur'alar 
&iran tarihu:r.ı u 

ur bir sene içinde elli liradan aşağı 
rde ;> Uzde yirmi fazlasiyle verilecek

, 1 birinci kanun, l mnrt, ' lha-

1 
caddP.deki 60 numaralı depoya nak
ı~tt:m . 

Mah!'ukatçı 

Hasan Hilmi 
D. 5 

EKsir Şahap 
3asur memelerini gi 
:{erir. Kuvveti, erkek· 
ii~i, i.~tihavı a"*ftrr~r 

Gayri menkul açık artırma ilanı: 

Salihli icra memurluğundan: 
Dir horcun temin: için SaJ;hJinin 

Çökelek köyünün Traş mevkiinda 
vaki tnııunun 1-933 tarih ve 6 numa
r.ı~ında kayıtlı kayclt"n tarla halen 
bnğ lıuiurıa ıı işbu 8 dekardr.n 'hnrft 
mahal beher del:nrı GO lira kıymeti 
muhammenesiyle 10-".-040 tarihine 
mtisadıf çaışamba gUnü saat l 0-11 
de HrnI.ı> edi!TT'ek iizerP acık :trtn·ma 
ile ~atılı lta çıkarılmıştır. 

Talip olanların muayyen giind 
yüzde yedi buçuk depozito il'? birlik
te hazır bulunmaları Hlzımclır. Tr.yin 
ed"lan zamanda gayri menkul tlç de
fa bağırıldıktan sonra yilzde yetmi.,. 
be\;i bulduğu takdirde ihale, bulmn
öığı takdirde de ihale on beş fün tem 
did Ye on beşinci gün yapılacak ar
tırmadR en çok artırana ihale edilir. 
Artırmaya iştira.k edenler şartnııme
cle yazılı şeyleıi tamamen kabul et
miş ~ayılırlar daha fazla maWmnt al. 
mak h•t'yenlerin 616 sayılı r"' vamı
za müracaat etmeleri lüzumu ılAn O· 

lur.;;ır. 790 

s. li. 

vn beş ~iin temdid ve on beşinci gil- bıııda devam olunacağı ililleııq soi' 
nü ynpılacak artırmada en çok be- olunur. v / 

deli teklif edene ihale edi1ir. Artır- --' _., • •I 
istivenlerin 410 savılı do:ı) maya iştirak edenler şartnamede ya. 

T. C. İzmir üçüncü noteri zılı Lütlin hususları kabul etmiş sn
Süreyya Olcay resmi mührü nlırlar. Paha fazla malfimat almak 

• • ııC· 
miırac~ıat etmeleri ilan oJutl 

~ 
sıty1h aslına uygun olduğu tJ ~ ve imzası. 

Ak"tlerin: İmzaları. 
Şahitlerin: İmzaları. 
Umumi No. 1625 
Hususi No. 9/155 
işbu beyanname suretinin dairede 

saklı 27-2-940 tarih ve ( 11624) u • 
mumi numaralı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk ae. 

nesi §ubat ayının yirmi sekizinci çar-
şamba günü. 28-2-940. 

T .C. İzmir üçüncü noteri 
Süreyya Olcay resmi mührü 

ve imzası. 
Genel ıayı: 12138 
Özel sayı: 9 /155 
işbu beyanname suref nin dairede 

saklı 27-2-940 tarih ve 11624 genel 

lındı. Bin dokuz yüz kırk ~,h,J 
yının ıoekizinci cuma a-ürıU· tı 

Harr. pulları aalına y•P'' 
tır. 

30 kuruşluk damga pu'U· ti 
İzmir üçüncü rıot~f 

reyya Olcay re 
rü ve iın:ı:••1• 

iz mir gümrük başmi1dürlüğünden: 
Kpların 

TS A. Nevi Markası N''· su 

180 18 Balya jC 2/1-1$ 

18G 1 Kafes SA 4310.'lS 
11 

174 3 Sandık GB 2Hi!>-!>3 

lf)~ 5 • Al\l.G G/10 

AINO 

Kıymet 

Lira K. 

171 96 

50 00 

360 00 
9 00 

1235 00 

Sıklet 

Kilo G. 

2271 O!\ 

188 00 

000 00 
' 21 '3() 

1038 00 

Eşyanın cinsi 

L h edı·ı 61iŞ ev a halinde tazyik " 
kayvn ı<'' 
Le:n;rle mürettep adi canı 1' 

l'vfotör~ilz velesbit adet ıs 
Boya 1ı demir port bağaj . ;r' 
'fr 50 dl!n yu!<:arı ipeği havı 
pamuklu mensucat 

-----------------------~---Yekün 

1875 96 3518 GO ırı' 
Yukarıda müfredatı yazıl muhtelif cş~·~dıın son kalemdeki beş qandık muhtev:y:ıtı ipekli pamuld~.,o-' 

cat fü.nn'3 usulüne tabi olmnk şartiy le yurt clışına görülmek ve dil(erleı·i ete yurt içine olmak üze"e · İı"' 
Çarş:ımbR gUnü saat 14 te açık artırma .füretiyle satılacaktır. MUzayeclcY" i,:iı':ık edecekler 939 >'1 
ı11.11'y:• unvan teskeresini hamil ·•1 mak v~ yüzde 7,5 hesabiyıe nakdt rt•y ak~ası vermek uızımclıt· ıı· 
yede ithalat gümrüğ'fl yanınl'fııki le ''nzım 'e satış servisi binasında yapı !acal:t!r. Muayyen gUn ve si 
tckı:ler komisyona mUracufüm ilin "''l?ıuı·. 76ri 


