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MÜHiM UTUKLAR 
Topyekun Harp, Topyekun Sulh içindir 

Harbin ne zaman biteceği. 
kestirmek güçtür • 

nı 

Yeni nesle ait 
bazı endişeler 

r 
Çember!agn: 

''Harp başlangı
Pol Regno: 

"Almanya istedi-
Ol'ban p • ._, GOKCE . ında, muzaffer ği sulh şartlarını 
~ V...ı.tS, 1mı talebenm 

....._ _..,.. slre taaslm edile- olacağımıza inan- bize satamıyacak 
tıııtı...-. ıtfsWle 1 Dg 1 i itin atak ... 1 

1 
k 

"-1.n. .... , ....... GerçiuçıfÖ)'ıe 'mıştım Şimdi bu tır. Biz yanız, en 
l'~a Wl,ie kıemı ide, alıiı fU nya 1 o 

~~a!';!::,11 =..:b!:~'. 1inancım on kat da dimiz için harbet-
t.ı.ı laaratm ıaMUk .,. tenmlitine h t 
~ ... - h...0. ta1uil çatmda a artmış ır .,, 
----- ilbıJ'UIDID-" Ya mü· o• 
"'-'uı.. _..,,ıın1armdan -·k tut· ıyor. 
ııı.Jr "- iol~le -da ırilppellktcn • 
'ot W. ltlyacl UTuadırabilmek bakı · 
............ IMa karamı .,...tnde '"' sUzel 
~ ıQphe 1oktw. Moda cere 
~ ı.ı.., IMJU perdenin dal&bel 

'- -....ı.-1 Da pbnlftir. Slııema , 
ı.....,; -...nen bir ••k aeviyeainc 
'- I~ terbi,...m. mah'k olnıı· 
~ ~ -a.· ••. 

hıııı:letia, hatta aile kadmlarmm 
~ kadar eolnılarak onları . 
~1 "'-an. itfyadlarından., dünya-,,...__ k 
ı... - - "" '"' hayatını anlaJ'lf no ta· 
;;:-...... J»ol bol TUJ'1DUf 'f'e &aramı§· 

• 
mıyoruz.,, 

Diyor. 

1'ıe\e çan.taları, ıln.ema artiatleri
~ "-rtıarı ile, ıinema mecmuaları 
1'ıı dt.tu.dur. Hepıi de topyek~ ~-
lıı..-~ l'eı-denin aihirbazca teaırlerme B. Çemberlayn B. Reyna 
~ıtırlar. Hepainin de kafaaın- Paris 4 (Radyo) _Fransa başve- gemilerinin batırılmasına seyirci ka-
ı...,. l'l ~· bu artiate benzemek aibi kili B. Pol Reyno, dün gece r:ıdyo ile lıyorlar. Ticaretleriyle Al~an l ara 
~ ...... t lıir incizap dalaalanmak· Amerikaya hitap etmiş ve şunları yardım ediyorlar. Bizler hakıkatpe-

Büyük Britanya 
Çin hakkındaki aigase
tini değiştirmiş değildir. 

Londra, ( (Radyo) - Avam ka -
maaında amele partisi mebuaları, lıı
ailteıııınin Tokyo elçlaln.IJı be1anatı 

hakkında isti.zahda bulunmuvıu
dır. 

Elçinin sözleri ıunlardır: 
clngiltere ve japonya, aynı hedefi 

istihdaf ederek hareket edi7orlar .> 
Hariciye müsteşarı Badler cevap 

vereNk hıgilterenin, Çin vaziyeti 
hakkındaki hattı hareketinin kat'
iyyen detişmediiini, meşru Çin hü -

1 kQmetini ıltedenberi tanıdığı ve Çin
' japoı:ı meselesinin Adiline hallinde 

1nırllterenln lllrar ettiilııi beyan ey
lem~. 

---='.11=----

Pol Reyno 
Türkiye tJe lngiltere se

fir/erini kabul etti 

Sapan başına! 
dün gece radyoda 

hasbihalde bulundu 
Ziraat Vekili 

çiftçi ile 
Vekil, yurdun kış ekiminin geçen 

yıllardan fazla olduğunu beyan et -
tikten sonra su baskını ve don gibi 
hadiselerin zarar vermekle bernber 
bu zararın mühim olmad1ğını, yaz!ık 
ekimde gösterilecek gayr~tle telafi 
edilebilecek derecede olduğunu, gör
gillü çiftçilerimizin kışlık mahsulden 
ünıidleri hzla bulunduğunu söyl!ye
rek çiftçilerimize yazlık ekim iç'n de 
milmkiln olduğu kadar fazla gayret 
göstermelerini tavsiye etmiş, bu tav
.>iyenin memlekette darlık mevcud 
olmasından yapılmadığını, Milli Şe
fimizin bir sözünü hatırlatarak dar
lığın bu yurdda artık yeri kalmadığı
nı ve olmıyacağmı, daha dUn dene
cek yakın bir mazide vapurlar dolu-

Paris, 4 (Radyo) - Ba1\•ekil B:ıy su buğday ve unun memlekete ithal 
Pol Reyno, bugün Fransa hariciye . edildiğini, şimdi ise yiyecek bakımın 
nezaretinde TOrklyenln Paris bllyllk B. Muhlıa Erkmen ı dan memleketin çok bolluk içinde 
elçisi B. Behiç Erkin ile Britanya Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz - bulunduğunu, hatta milhim miktarda 
nm Parls sefiri Renold Ka~ıbili ka· den) - Ziraat Vekilimiz B. Muhlis buğday ihr8Ç etmekte olduğumuzu, 
bul etmiftir. Erkmen, dün akşam saat 19,25 de harp dlşında bulunan birçok devlet;. 

radyoda Türk çiftçisiyle bir konuşma !erin, bazı yasakl:ır vazedere!r me
yapmıştır. selıt haftanın bazı gilnlerinde hay-

---=11=---
Şo!emberg 

Moskovadan Berline 
dönüyor 

Ziraat Vekili, sert ve sürekli bir van kesilmesini, r t yinmesini y:ısak et 
kış geçiren çiftçilerimizi bahara ka- tiklerini, bizde ise herşeyin fazlasiyla 
vuştuklarından dolayı teL 'k etmiş mevcud olduğunu, istediğinıiz· bula. 
ve demiştir ki: bildiğimizi söylemiş ve demi;tir ki: 

- Her şeyden evvel çiftçilerimize - Dışarı memleketlerden ellerin
Londra, 4 (Radyo) - Röyter :ı- teşekkür e cfoceğim. Sayın başvekili - de bol para ile bozı . kimseler bizden 

ansı Amsterdamdan bildirivor: miz doktor Refik Sayd nm, Ey. ı11 i~in çok mahsul arıyorlar. Fak~t iste. 
>ol~'"fleri,"'S'öVy~~nfeefisiıilıı· ıiıe'Ac-~ TurTfÇitt~mıtı'€~"'" ~ -·--L L-.• - ÇitiçıSı !' ~~ n. 'ııılnıarın · ıstedııcı~ınl 
•ini sona erdirmesi üzerine derhal - Çok ekiniz! Böylelik:e hem yetiştirip satınakb hem para kazan-
1erline dönecektir. Sefir, Breımer kendiniz kazanac~ksınız, hem de mış olursun, hem de hariçten mem
ııülakatının te3il'leri ve B. Molotofun memleket ka zanacak.> lekete para gil'mesi gibi milhim bir 
t• tku hakkında Alman ricaliyle mü- Demişlerdi. Biı sözü tuttu~ . ııuz - g~yeye hizmet edersin. Başvekilin 
akerede bulunacaktır. dan dolayı size te şekkür ediyorum.> - DeYamı 3 nclı Sahifede -

lngiliz kontrol gemileri 
Adriyatik denizinde 

"'- Sokaktaki ilkmektep c;oc:uiu- söylemiştir: restiz. 
~ npblı taklidin bir manaaı nr- - Tarih gösterir ki hiç bir zaman Nazilerin sulh tarzı mall'nıdur. 1 •ı k l v t ••1 F k } •• 
~ -.., tı.-, ........... &&>ıdır •• Müa- harp sahasında kat'i neticeye varıl- Bugün Fraı~sa, Almanya t~rafından ngı tere anUnSUZ uga enezzU etmez. a at UZUm 
~~~tweddbiıbanıdaı..tlı. mawkça sulh masagına oturulmaz. tehdid ed!l~yor. Sovyetlerın Alman •• •• ablukayı genı"şletmekten de k" 
'il - oban, ku ol111111 bir çoiu- )fa 'inonun bu tarafında bulunan biz- ortağı oldugunu ve dem-0krasılere gorurse çe ınmez. 
ı."" ~a .... batlarına ...ermek . J lh · y • mecbur Jhanet ettiği de malumdur. ~ansa, • 
~ı..ı,ld..ri er, su perverız. apmaga .

1 1 
k 1 . k Londra, 4 (Radyo) - Tokyoda hUkU- sakınmaz. Avustralya limanlarında bandıralı Ankara vapuru, aldıgı emir 

fettll.ı tekiller .... bu ufıırda aar- olduğumuz harp, bundan evvel kile- Al lmantya tı ~ ~n tal~mka çim ?0
. ça- met erkanından bir zat, Britanyanın gelecek hafta İngiltere tarafın dan kon üzerine hareketini tehir etmiştir. Bu-

t..L ~ eri emek ve zaman, bilhuaa b yepyeni bir harptır ışmış ır. yı nıye ı omşu ar ıçın an- ki k · 
~ 9ai bak d re enzemez, .' 1 k b' kta oktur J)e"am japon sulan civarına ya aşma ta trol üsleri tesis olunacaktır. nun sebebi Britanya kontrol gemilerin 
ıt,1ı, ı •e icapları ımın an Mesela bazı Avrupa memleketlerı, aşm1yaca ır no Y · • . . . tt'ğ'i . . Lo d 4 (R d . . . . .. 
L .. a eaaııı "•daha ciddi olarak tel- . . . ..

1 
. .... 1 . (Devamı Dördüncüde) ımtlna etmesı ıcap e ı n.ı gayrı res- n ra, a yo) - Adrıyatık den bazılarının Adrıyatık denızınde 

"'le's·"dilınek aerektir. kendi denızc!lerının ° onru mesıne, mi surette şifahan beyan etmiştir. Bu denizinde Triyestede bulunan Alman bulundukları hakkındaki haberdir. 
1'1eın · • ------.ııo- haber, Londrada teyit olunmuştur. Si- -' 

de le ıının muhayyel dünyaaı ıçın- M d f v k A l t • • ııı' eı.di cemiyet ve hayatının bil- 'iJu·· a aa e a . e ımız yut mahfillerdeki kanaat ve mütala 
ı..:tı.t'ealit., •e zaruretlerin den bai- .1. şudur: 
~ı,,. lllı kopar~p giden çocuk, mah- , Büyük Britanyanın, Uzak şark ve Fransız donanması 
tit, ,!ia dofru yola çıkmıı demek- G } N 0 T } "Jd" • japon sulan yakınında kontrol teşki-
~ •alebenin hayatını, :ı .. vkini, iti- enera acı ınaz çe {ı ı ve yerı- l!tı vücude getirmesine kimsenin mil-

' h....,ketlerini, talebe teklindo s ff A k t • dahale:ye hakkı yoktur. Çünkü İngllte-
~~~.tetkik e~iii- ne a et rı an geç ı :::Feı!:.~.!:'!:=p..,1:e:e; 
,,.._ ki, 'buaib>]dl, lıazm man• h b · · · "R'~;;ı/'Pı:Y::~::"'.] ~ile kUfı!aıtılı:. Ankara, 4 (Husust mu ~ . ırımı?. • ;,i olmak itibariyle Uııunt hareketlerin! 
'il~ rnualliminl Ye muhitini den) - Milli müdafaa vekılı, Bursa ı 
"at lııtıu.? •den talebe tipi 0 kadar a• mebusu General Naci _Tınaz sı~ht ~a
btıl,, d,, lr.ı, eaef •e utırap du:ymamai• ziyeti 59bebiyle V ~kalet. vazifeııın -

a':ıı J'oktıır, den istifa etmiş, Mılli müdafaa ve -
~1 ~de,. kayıdaız, insı"batıız, kon- kil etine Erzincan mebusu B: Saff~t 
~ı.llla ı. ... talebe hayab hilldhn atir· Ankanın tayini yQksek tasdıke ıktı-

led;,. T ı · t.ir ile~ • •!ebenin mektep, aile ...., ran ey emıf • 
,,,.ti., ~a:ratı vuında ayni haaaaal-1------------
Çec"iu. le1en bir murakabe cihazı, A k 
"'da· daima ayni yola aevked .... , o- n ara 
' ~ •:mi terbiye ve ruhu telkin 0 • ,. ~ • 

~: lcontroı 'f'e telkin ...... ıtaaı vı ay e . 111 e 
~.: laulrnadıiı için, milabat Ye Ev . z · k- k l 
~ t.ı.. 1'irn tema)'iiner ta1ıyan gıtmen ı og urs arı 
lıa>ı.., toaılr., IÜlıayet müTaseneaini Ankara, 4 (Radyo) - S•>ıı üç se-
~~elcte l'a bilhaııa eokaim te- nede Ankara vilayct:nin 3?•; köyün
~ lı'tır.da kalmaktadır. Halbuki de eğitmenli köy okulları teşkilatı 
~ ... ll!.e.kt ld' b' d 

.. .:~ara._ i ki e,_ ır, ır uçurum ur. vücude getirilmiş, bunlardan mühim 

' 

Japonya 
Cihan hadiselerine 

rışmak istemiyor 
ka-

Tokyo, 4 (Radyo) - Japonyanın, 

deniz üsail olarak Haynom adasının 
bir kısmını Almanyaya vermek iııte· 
diği hakkındaki haberleri sallUılyet

tar bir zat, tekzip etmiş, japJn:yanın 
cihan hadiselerine karışmak isteme
diğini beyan eylemiştir. 

Protestolar 
devamda 

Londra, 4 (Radyo) - Alman tay 

lkiyüz bin tona baliğ yeni 
gemileri tezgahlarda 

harp 

-v'ıı . ç ıınıllanan.. kumar o:y- · · b ö" 
ole 1ı, ' •ıneına dı" il" ı d'b' netiecler alınmıştır. 30 ırezıcı aş g-ay 1 ar an annın ı m-
"ı.ıa ı.a kurup kahkahalar atan ak- retmenin halkevinde yaptı;!ı kongre
lı.ı~ •.dar &açlvı ile uğratan 'mu· Ye vekalet mUteha?sısları d:ı L~tirak 
.... ... •ıl • d "'t ı· k il -...t ••-· " 0cafına, muallimine hür- eylemiş, üç sene e egı m~n ı o. u nr-

yarelerinin 3 Felemenk balıkçı gemi- Paris, 4 (A.A) - Bahriye .nazm yan etmiştir. 
sini bombardıman etmesi hasabiyl~ B. Campinchi mebusan mecli~indc Nazır, Fransanın bahri teslihatı • 
Felemenk hilkumeti, 3 İsveç vapu- bahriye encümeninde muhtelif tip· nı artırmak ve ü•silbahrilerindeki 
runun batırılması yilzilnden de ls. te ve hacimleri yekunu 200.000 tona alat ve çihazları islah etmek için 
ve" hükumeti Berlin hılkumetlni baliğ harp gemilerinin inşaat tez - azami gayret sarfetmesi lazım oldu-~'"l'en · d ld d 'l ·· h · ti tak ....._t>e ' evıo.e rece farısı riren, an e e e ı en mu ım ne ce, • 

"'-' 3 ııcil aalıifacle _ dire dei'er görUlmUştUr, 

Yeni M:ll Mü faa Vekil;miz 
B. Saffet Arıkan 

• . . 
tiddetle prvtesto etmitlırclir. Jiblarına konulmuı olduiwıu bı • ır 
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Türl{ dev!eti ve s rahat .. 
n>.HRI SAVCI 

Ge7enlerde,_ .bu fıkra .!\i:tUnlltlda, b .. t\in dünya. umumi ef1ı:innın, bir 
ar..Jıat hasreti i~ Jo>Tandırını hatır! tını~. Bu yazı; polit'k ha
/tketlere, aytlın'ık b.ir ~uur ve ih:ata bcrraklıjı verecek izah ara, hic. 
ir G..vletia yana,m•dığı filui etraf....ia ılö11üy-au. Fın..Jcil<a «atlc• 
rıeti hükümetJ) tltbirinin ih.tivP.t ve ketumluk l·ok.. manas1, g'ttikce 

İran 
Fuara ıştirak edecek 
Ticaret Vekaletinden belediye re· 

isliğ" e g-elen bir telı:·afta izmir en-
1 t · ııl fuarııta kardeş İran hü
kumetinin i · ·ake karar vermi.ı ol
d<ı-.., ve Tahran büyük elçiliğimizin 
bu hu'u,taki karardan hariciye ve
ka1'ı1 "miı<i ha~dar ettiji !ıildirilmi'
tir. 

Yeni emniyet mü-j Çocuklar yarın 
dürü geldi T es bit edil ecel{ 

tiUGÜNKÜ PROGRAM 
12,30 program . Ye memleket sar.t a
yarı, 12,35 ajan::; ve n1eteorolC\j: l1a
berleri, 12,!lO miizik: Mıılıt~lif şarkı
lar (Pi.) 13.~0. 14,00 ıniizik: kanş.k 
h"fif müzik (Pl.). l~.00 proyram n 
memleket '1ıat ayarı. lB.05 müzik ... 
alanlıır: Cevdet <;aiila, Falıirl Frll·
san, Refik Fersan. Fahri Kopuz .. 0-

I l ralmaktadır. Üyle ki; Luzün arlık, devlet i,dueıinin en ki'~ük hare
. .-tlerini bile beyle dilsiz ı> l:adret uiruna, İlmme vicdan: dan •akla. 
nak adet hükmüne ıı:i mİftİr. 

Rugi;.n art:k, rı.ianslf\r, ~>ıl<lt:::cP kul"U tnhminleri.n yave&İni g~vel"ıu k
edir. En bü_yü•c ı;azeteler:ry, en ehemmiye-tli ::.ütunlarında, a :zelf'rin 
'tarı~ık arız::tları ll7.t:rindr rniyop bir cözle ve karanlık bir mantı!c h:ts
onu ile, yol bulmağa. uğraşan rnuharrirle?'İn şa~kın ve te-redd\"<llü yal· 

ıalamaları ı;cztikm idedir. 
Fakat lo'ıim Türk" ·Nniı: böyle de ildir. Onun halkı cbikmeti hük{ı

mct> icaplarını <"n derin :nanasiyle kavrayan anlayıslı bir sabra ve n1e
rak yenme kah:liyetine ıahiptir. Onun j ... !ndir ki, 1-ükUıre•; sırat k;)p
rülerini ge<:nek .tilı:.kat ve iti......,na nı.uotaç olacağı :zaıruı.n!ard bu hal· 
lcın e:ı. gÜ.zel bir si.iklından geleu man•vi y'!lı-dımını gQ cektir. 

Bu hakikati gözı;len <l\Çll°lll<l)Nl devlet ..ı , ken cııvir ,.U.W.i, 
zamanında ve ye!'inde sah:ı~ye çıkmasın ıb!len hasıas bir usta.Jıkla 

ita etn;Pkte:IİT. 
Baıvekilln, geçenlerde ı·adyoda neır Jtı..n beyan!'J.tmı hatırlar•ınız. 

Türk ıiyaıetinin bütün vu7.uhunu; Jı.e.diad,.r k<1.rgıamd bütün ıatıraplı 
ibhamları bir tarafa atarak meydana çıkaran bu beyanat ne muhteşem 
idi? • 

Daha öa.ced~n, bütün cihan önünde ·i ıiyasetini, im:ıaladığı mu .. h .. d• .. 
)erle açıkça ilin etlen dev!P!ômiıo, buhranlı anların zihinlere getird;ği 
keralbları da dai trruısını bilmektedU-. Batvekilin ııeçe,...ki Leyanatı, 
Hariciye Vekilin.in Balkanlar hakkındaki izahatı bu noktadan en müs· 
bet tatmin netice! ri doğuran, b·rer devlet inceliği hareketidir. 

u sefer de, Türk devletinin aarahatlara kc an, açık bir aurettc halk 
idare etme trmayülüııü gö teren bir hareketini mqa.hade etmekte· 
:yU: Hiiküoıet, Tiirk matbuatlllU> mümeaoillerini Ankara ya çaiırınış
tır. Bv davet; Türk devlet adamlarının görü9lerini Türk matbuatını 
idare ed.ealere en yakın bir tuna.aın vereceii bir vuzuhla ııöatermek ııa
yeMal ıı6tıniiftür. 

Bugün işe başlıyor 
~chrimiz Emniyet müdürü B. Sai 

Özer dün 11k,ıımki Afyon ehpresiylr 
şehrimize ge]miştir. Ba~rnahane h~ -
tıı~yonunda Emnjycot roüd!lr ınuı:vio· 
B. hmail Küntay ile teski'iit kısını re. -=*-- isleri ..-e baş komi<erler farafmdan 

'Y T" k l b" kar~ılanmı§lıırd:r. B. Sa'd Öztr bu-
avuı ur ana arı oy- gün r~ni vazife ine başlıyacaktır. 
l de doğurabilirler Bay Said nıktiyle izmirde iıl•ri kı
Cuır.aova ının Yeuiköy c'v <rııuUı 8lm rei;i olarak çalıJmış, terbiye!,, 

gö$eb olarak yaşıyan Bolulu AhıneJ 'azik, kıymetli rn vazlfepere t 1ı· · 
kı~ı ve Hal'i ze ceoi 4l<ide, dagda zattır. Yeni ,·:ızifesinde de muvaffak 
~ırtında köı:nüı· tasır!>en birden bire olacağına hiç şüphe etmiyoruz, teh
sanc ]anarak çadırına gelmiş ve bu- rik ederiz. 
racla ebesiz, ıırkııdaşsız, her t.irlii --~~·u---

yard m.clan mahrum oıarak iki yavru 
doğurmu•~ur. Çocukların sıhhati de 
iyidir. 

--~=il=---

Jhrac<ıt birlikleri 
İdare heyetleri toplandı 

Belgradda sergiler 
"llu yıl Belgradd:ı iki sergi açıla 

caktır. Bunlardan birisi 13-22 nişan 
arasında açık bulunacak fllaıı Bel -
ırad ilkbahar serırisi, diğeri de 7-J ı; 
Eylfıide a-;ık Jıufunacak Re\grad bey. 
ı:elmilel sonbahar serııi~idir. Bn . er
g'lere iştirak ed•cekler ı;:öst.eri:ecel< 
kolaylıklar hakkında şehrimiz tica
ret ve oanayi odasına malumat gel -
miştir. 

Ona göre hazırlanınız 
Yarın 7-16 yaş arasındaki çocuk- kuranlar: ecmı Aıza Ahı,1rnn. Sc

'arın sayım ve yazım günüdür. B~ m:ılıat Özden c,. 18.45 m~z:k: Saz 
"ste vazife alanlar bütü!l' hazırlıkla- e'erleri .. alanlar: V ccilıe. Basri t!f -
nnı yapmış, kendi!erine ayrılan mın- !er, Ruşen Kam, İzzettin Ökte. 19.0tl 
akalarda ııathi tecı-übeler yaµmı~ • Serbe~t Raat, 19,1-0 memleket saat ıı
lardır. Yarın her ev ~yrı ayrı gezi· - yarı, ajan" ve meteı:ıroloji haberleri. 
nıek suretiyle ilk tahoil çağındaki Ç&- 19,25 konuşma (milH kahramanlı'.< 
cuklıır, bütün şehirde ve ayni za - menkibeleri), 1 fl,40 müz:k. C'.alaıı 

manda TUrkiyeniıı her yerinde tespit lar: Cevdet Çağ1 a,. Fahire Fersan. 
~dilmiş olacaktır. Refik Fersan, Fahri Kopuz .. Okuya1 

i\lüracaat edecek memurlara doğ- lar: Melek Tokgöz, l\I•·st1tf:ı a~lar, 
·u rralümat vermiyenler hakkınd& Radife Erten, 20,15 ko uşır.a (bibli
karıuni t.ıkibat yııpılacaktır. oğrafya). 20,30 temsil: Ah. bir ça -

o-=--=---
Şehir meclisi encümen
leri dün de çalışblar 
Şehir meclisi büdce encümeni 

dün öğleden sonra belediye salonun
da toplanmış, yeni yıl l:ıüdceai üze. 
rinde tetkiklere başlamıştır. Bir ara
lık reis Dr. Behçet Uz da to?lantıya 
iştirak etmi~tir. Diğeı· encümenler dn. 
toplananlı: çalışmıJ)ard1r. Şehir mec 1 

Jlsi önümüzdeki per0embe !?'.inli top
lanarak büdce üzerinde müzakerele
re başlıyacaktır. 

vuş olsam! Y,ıızan Kemal füz ı. 

21,30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
ı·ec p Aşkın). 22,15 memleket ~a~t 
ay·an, ajans haber1eri: zir:ınt, e~hanı
tahviliıt, kambiyo - nukut borsa•ı 

(fiat.). 22,35 müzik: Oda müziği 
{Pi.) 23,25 2:ı,:;o yarınki rrogram 

ve kapanış. 

Ruhaatsız "liç: 
Anafartalar caddesinde :lfehmed 

oğlu B. Hakkının ruhsat,ız rli~ iJMı 

sattığı görülmüş ve hakkında takiba· 
ta başlanmıştır. 

BORSALAR Çuval çalmak: 
Keçecilerde Gön hanında Mehmed 

oğlu 15 yaşında Hasan; :ı.rustafa «Bl:ı: •aten blikiun.etin aiyaaetine vakıfız. Şu, ıu hallerde devletin ha
reket aahuı ve diimen İlit;kameti tundan ibar~ttir.» Demeyini7. Jfi~ 
di.lıır; enelce derpiı edilınit olan hareket sahalarımızın elestiki hu
duawM>da, taifyİrler deiil, fakat auplesler meydana getir.,bilir. Ha
diaelttin oynak icaplarına henııi yumuıak yatgınhk ve inhina ile tem

PO uydllJ'acaiımuı aadece muayyen politika eu.ılarını bilmekle tah
mİJ:ı .. ılemeyiz. Fakat devlet adamlarınuzın elbet de bu •ı:ı>lea ve tem
PO lıalıı:kmd.a fikirleri vardır. Ana prensipleri en net ifadelel"le <'rta)a 
dölıaıek imkiru varaa ela, bit.diaelerin inhina noktaluı ve bu inhinala· 
ra, )ıangj kıvrak biikiili\flerle uyulacaiı hakkındaki ııörü,leri olduğu 
ııibi dıf&J'ı vurmak mümkün değildir. Fakat matbuatın yüksek miı
meaeilleri ile bu ııöriifler hakkında konU§ulabilir. Daha dojrusu esas 
te:ı:leri ha,..lcıet oahalarında faaliyete oevkedecek olan t'li hattı hare
ket prenoipleriııü Ye doktl'iıılerini onlara izah edebiliri:ı. 

'ıri ııizcleki ınııht.eli! ihrııcat b'r
Iiklerinin idare heyetleri, düıı sa " 
16 da Kordonda birlik binası:ıan top
lanmışlardır. Ticaret Vekaletinden 
gelen yeni ni.rnmnameler hükümle
rine göre birliklerin yeni şekilleri al
ma~ı iGin umumt heyetlerin tonlnntı
ya çağırılma_ı kararlaştırılmıştır. 

---·=*'* 
0 7 0 M1 
131 Alb~yrak 9 50 

8 75 
9 50 

11 

Haydarın altı lira kıymetin'.!e ~uvıı· 
10 25 Para Borsası · ıın ıçalmış ve zabıtaca tutuımu,tur. 
8 75 • j Dewmek: 

J'akat b nu yapmak yükoek bi.• devlet ıuunına malik olmağa bağlı· 
clor. Ttirk <hv~i ; .. aarahata ulaımalı: cehdi ile bu ıuura ıahip oldufru
IW ılılat~-•kteclir, 

Arap 

Halkevi de kur lar 
Diş tabihi, disçi, ebe ve hasta bakı

cılar için • 'irn"tn onuncu ıı:ilnünden 
itibaren çarşamhıı, Pe"şembe ve Cu
ma günleri 3aat 14 - 16 arasmcl:ı kur< 
lpr açılacak ve tedrisat yapılncaklır. 

Kahve fiatleri 
Ticaret Vekaletinden vilayete ge

len bir telgrafta kahve fiatlerinin son 
seviyesj hakkında telı!igattn bulu -
nulmuftur. lzmirde birine; el toptan 
Q\Jti\.f",..,,.,:t. ;;~ '"",......n•n 1.-nl..•,,.. -F'fn.ı..: 

i 4 Kuru~. 4 numara kahve l 05,~ ku-
• ru~. 5 numara 10~ kuruş olarak tes

pit edilmiştir. Ru fiatten fazlaya Fa
tı~ yapılmyıacaktır. 

--~=!\=---

Muhtemel bir harici tehlikeye karşı Çocuklar bir kaza neti-

d ce · nda yaralandılar 
Cephe kurmağJ erpiş ediyor.ar lJr!a kazwının Gödence kiiyüncle 

Kudüs, 4 (A.A) - SaHl.hiyettar. Londra, 4 (Radyo) _Irak hükfr- l:;fr vaka olmuştur. B. Ali Tfaydarın 
Arap mehafili Emir Abdullah.n ı;:·e- met erkanının Sudi Arabistan lıükü- on be ra~ınduki oğlu Sabri i1e sekiz 
çenlerde Iraka yapmış olduğu seya - m ti erkAnı ile yapacakları mOlıl. _ y,aşınrl ki kızı Arşe. m~ktPııten cı·e 
hata ve Maverayüşeria Emirinin ve kQta siya i mahfil erde lıüyük ehem- rlönerken yolda bulduklar ıpatlayı-
Irak naibi saltanatının Suriye - Irak miyet atfolunmaktadır. cı bir m:ır: !eri eı·e güt~rmü~ ve oc ık 
çölÜ'llde kain Butba kampındaki te - taki a~ atm,.lnrtlır. Henüz ne cı -

11 Cumhurıyet merkez ban- Büyük G:ızibulvarında Süleyman 
97 A. R. üzüm. 
88 M. Besikçi 
40 t~tiklal El. 
30 Öztürk şir. 

l ı 25 ı kast kliring kurları oğlu Hasan, karı•ı Ayşeyi kapıyı geç 
10 50 Hter!Jnden gayr:ıi Türk lirası mu- açma~ından kızarak dövmü .tilr. 

386 
546398 1,2 

5(5784 1,2 
No. 
7 
8 
9 

10 

7. A H 1 it Eı 
388 cuval bakl:ı 

121) B. pamuk 
1700 kental pala. 

9 

4 875 
43 

370 

!l ı:;o 

11 50 
1:ı 25 
16 

4 875 
G'l 50 
460 

Şehir sağlık işleri 
Şehr;mizdeki belediye doktorları, 

dUn b lediyede reis Dr. Reh~et t:zun 
rei liii:'nd• Lir toplantı yap:mı; seh
r:n ~ıhhi rnziyeti etrafında mii7.ake
re:erde buluıımuşlarrlır. Sıhhi kon. 
tröl i•lerine daha ziyadP hız verile
cek. Lilhaa~a ~ıtmıı mücRdeleı;iyle d? 
ehemmiyetle iştigal edilecektir. 

---~u 

~.abiliridir. J * Kemerde Armud •Okağında Rı· 
za kızı umumi kadınlardan ltemnu· 

Sterlin 
Dolar 
Belır:ı 

F. B. 
F. F. 
Pezetas 
Florin 
F. S. 
K. S. 
K. N. 

K. D. 
K. Ç. 
Dinar 
Leva 
Ley 
A, Ş. 

R. Mark 
Liı·et 

624 
76.81 
4.508 

33.73 
7.347 
14459 
3.4244 
3.2217 
3.379 

2:ı.O!) 

35.22 
GJ.44 
92 

1.97 
15.20 

Drahmi 83.-
Zioti 4.2159 
Pengü 3.6807 

Muhtelif kurlar 
Reg;stermak 5.55 
Sterlin 524 

520 ne, Hüsnü kızı Hayriyeyi dövmfl' "' 
77.26 tutulmuştur. 

4.5:36 l E...,,niyeti ıuiistimal: 
Beylersokağında Osman oflu Jıa• 

33.98 mal Salih; tütün havil B. Uuan ta· 
7.404 1 rııfından kendisine ~erilen tuutn pB· 

l.4'>45 ketlerinden ikisini oaklamak uretiy°· 
3.4445 le emniyeti 11ui"atimal ettlğ!nden pw 
3.2407 lise ~slim edilmi ·tir. 
3.4 00 ı Si"h taıımak: 

Aziziye mahalle•inde AhnıPd o~11l 
23.20 1bralıimin üzerinde hk tabanca, r, .. 
35.40 ı·,cfpa•a cadde inde MelımPd 0ğiU 
64.S:l Jfi1~11ü, F:ıhri oğlu Emin. Sabri oğl~ 
92 Osman ve K:ırşıyakada Alaybeyinde 

Yusuf oğlu C;ı~ferde birer bıçııl> bil· 
l.!)8 !unmuş, z:ıbıtaca müsadere edilnıi; • 

15.W tir. 
84.- Hakaret: 
4.237:ı 

s.6n84 

520 

Ke,telli cadde<inde ııafet kızı Ha
fife; hkender oğlu İbrahim ve Fiıı • 
'lln o&"lu İ•maili tahkir etti&'inderı ı•· 
bıtaca tutulmuştur. 

Iikkilerine büyük bir allka göster- flo/l,znda clui:'ru anlasılamıyıın patlayıcı macl-
mektaclirHır. ... de. :ı•eştl! bir müddet kaldıktan son- Filistin • • Serbest kurları 

T 7 l ra inf'lfık etmi<, etrafa sı~rnran de- sana YJJ Sterlin 524 520 

G:ıziler cadge11inde Hü•efin kıırı• 
sı Bahriye vv ibrahim karısı Halillle, 
s.ebepsiz Hüdaverdi kızı Hayrifel'e 
hakaret etmişlerdir. 

:Bu mehafil muhtemel bir harici 1 v apur arı mir tıa""alanııdan iki r,oc•ık d:ı ,\·ara. 1· ·1· . 
hl .k k b. h ü d " ngı ız sermaqesına Dolar 147.75 146.30 F 

te ı eye arşı ır cep ev cu a ge- ı~nmı1 ve Jıa,tah~neye kaldırılmı:ı - ı"nla" ndı"yada 
timııık makeadiyle Arapların elbir - Almanlarca muntazaman larrlır. • muhtaçtır Belga 4·5·9677 4.0l41 
liti etmelerinin de bu görü.meler es- mitr lgö t · -1' Kudüs. 4 (A.A) - İngiltere Jıan- F.F. 53.75 53.90 Büyük bir banka tedi-
11-da derp~ edildiği mütaleaııın - a z Q eşine 0 r.=-·· kası milmcs: ili B. Gibsen bir tetkik Florin 1.2751 l,2901 
da ltuluna•ktadırlar. tutuluyor Enstitü~ülerin tetkikleri ,eyahati esnasında şimali Filistinin F. s. 3.0l 73 3.052G yatını tatil etti 

lıci d.vlet reisinin Beyaz kitapta La Haye, 4 (A.A) - Holl~nda Gazi terbi)"~ "" W!<il müdürü ı:;. başlıca sanayi ve ziraat merkezleri- K. S. 2·8413 2 · 674ı; Helsinki, 4 (A.A) - Finlandlt•~ 
derpiş edilmiş olan ahkim çerçivesi hükümeti, Hollanda lıayrağını hdmi! E-rnd ve öğretmeni B. Fuad Raymu- ıi ziyaret etmiştir. K. N. 2.9728 3.0137 nın en büyük bankası olan ve 16 

dahilinde milli bir hükumet teşkili vapurları Alman tayyareleri tarafın 1 run idare•inde şehrimize !l'elen ensti- Mumaileyh b.lhassa geçenlerde ----------~---- milyon mark sermayeye ve 1ıenıe~ 
için MaY rayöşeria ile Filistin in ta - dan muntazaman mitralyöz ateşine 1 il ta lebe~inden 30 kişilik grup, tet- vücuda getirilmiş olan petrol tasfi- tinde ikameVnden istifade ederek hemen kilffesi Rusyaya bırakılan a' 
kip edecekleri y&ni. ~yas~tln ıart • ,t~tulmMını B~rl.inde~· sefi:i vıısıta-ı kiklerine .~evRm etmekted'r. Dü" Kı- yehanesinin işleme şartlarını va in- kendisine Filistin sanayiine İngiliz razide kıl.in 40 şubeye malik bulu· 
lan hakkında da göruşmuş olduk - 1 sıle Alman hukumetı nezdınde pro- zılçullu bgretmen okulunda muhte- kiş:ıfı imkilnlarını tetkik etmiştir. sermayelerinin yatırılmasına müte - nan Sakokarjala bankası tediyatın' 
lan rivayet edilmektedir. testo edecektir. lif tetk'kler yapmışlardır. Arap organizmleri Gibsenin Filis- allik bir plAn vereceklerdir. tatil etmiştir . 
...... 11111ııa1ma::ı:zı:ım:a:::msı:::mımsıaıı::=ı:::ı::ast.E11;ııa;ır.m1m: ..... ~~:mır!mnıiii!!ll~•-=!llGl!!"""'_.lllli3llll' • ..,..._.ıımı:ım!il .. 111mımmıımıı-. ................................... ~ ,---JSL TAR HI--•••••aımm:aı~ t.". Çünkü sıcakta yolda kalmr.k iste- kimsenin kalmadığını .rördü: şayet önden geÇ«: ı kuvvet tarafından den kısmı azamı da diyet verenı1Y0'' 

1 
miyordu. - Eyvah, ordu gitmiş.. düşürülmüş, unutulmuş bir şey g()rür- !ardı. . .,,. 

• 
H M h d Hazret Ayşenin mahfesi de bermıı. Ayşe koşuyordu.. Fakat korku ve se alıp geliyordu. Genç ve dilber kadın, bir carıY8 ıı~· z. u amme tad devenin üstüne kaldırılmıştı. Haz- kadınlık, biraz ıonra dizlerinin bütün İsmi Safyan olan bu nefer Resulü- ziyetinde resulüekremin muhitinde 

ret Ay•enin, mahfe içinde bulunduğu takatını kesmişti. Bilmecburiye tevak- ekremin zevcesini tanımıştı. Onu de- lunuyordu. " 

YAZAN.• M, Ayhan zannediliyordu. Çünkü Hazret Ayşe, ku! etti. İçinde ayni zamanda bir te- veye bindirdi ve Medineye doğru yola Medineye henüz muvasalat ed_il~" 
• • _... zayıftı. Medine e ııelindik!;ın sonra ge- selli vardı. çıktı. Öğleye doğru orduya yetiştiği idi ki, Cüveyriyenin babası JI§.rıs ~e 

-172 - cahit kuvvetin münadil~ri bağrı~ıyor- çird'.ğ'. bazı hastalıklar onu iyief' sars- - Nerede ise benim mahfede ol - vakit bu hıl.dise şüphe ile karşılandı. kıp geldi. Kızıııın eRlr dl!ştilil'iln~e~· 
Beni M:ustalak ırazvesinden avdet !ardı. Bu feryadlar, hareket hazırlığı- mıştı. Buna l!Aveten yat itibariyle de madığımı anlar ve beni aramak üzere Gi!rdanlık ordunun hareketi esnasında diyeti \'erildiği halde elyevm •e~ul 

11 
, 

ednlnın Re.ul~. kadınların ör- na işaretti. Resulilekrem henüz uyu - küçüktü ve on be§ yav!arında vardı. gelirler. mahfeyi taşıyan devenin karnının al- remin nezdinde bulunduğunu öfrf' i~ 
tllııJMlerini emretımşlerdi. Bunda da yordu. Hazret Ayşe uyandı. Fakat de- Mahfeyi kaldıranlar. mahfenin boş ol- Diye düşünüyordu. Fakat bu teı>elli tında bulunmuştu. Ne çareki, müna- mlşti. Haris doğruca resuff.iekre!ll 
o~ ~in iıtihda.f edilen bir düşün- fihacet zarureti kaşısında bulunduğu- duj;unu anlayamanuşlıırdı. boşa çıkmıştı. Çünkü tesadUf, bu ci- fıklar bunu dile dolamış ve Hazret Ay- huzuruna gitti: sııc 

oe ft!'dı. nu hissetti. Kadın olduğu için rastge- Hazret Ayşe. defihacet ettiği ma- hetten yardım etmemişti. şenin. Safran ile gayri meşru münase- - Ya Muhammed -dedi- kızı'." rei· 
ıtetakıtlıı-Oe bu &'&ZV&ye iştirak et- le bir yere oturamazdı. Çünkü o ci- halle vardı,. Artık geriye dönüp bak- Günlerce devam eden yorgunluk, göz batta bulunduğunu söylemişlerdi. esir dilşmUş. Fıtknt ben bir katııl\,d~ 

mit .ıanlardan ~v04tlwi Ayfe, deve varda epeyce kalabalık vardı. rnıyor, bir aile yadigarı olan gerdan- kapaklarını indiriyordu. Elbisesine Fakat Resulüekrem, derhal bunları siyim. Kızımın bir CJıriye vaziyet eıtl· 
tmerhıde bir :ımıhfe 'çlndıı bulunuyor- Hazret Ayşe, tenha ve emin bir ma- lıii'ı bulabilmek !~in btıtün dikkatiyle.sarıldı, bir köşede uykuya dalmaktan red etmekt.. gecikmedi. sizde durmasına tahıımmOI edeJll 
du. Kalıfe tahta ve bezlerden imal e- hal bulmak için kıırargihtan epeyce zemini tetkik ediyordu. 'Reri tarafta kendini alamadı. Maamafih ResulUekrem bu hadise- Çünkü benim şer~!im vardır. 
d!lııılıl. içhlde o :ııama a ait kilim &'ibl uzaklaıtı. Bi!Ahare avdet ederken bo- ordu hareket etmişti. Bundan haberi Biraz sonra bir ~es, kendisine hi - den müteessir olmamış değtldi. Mü na- Haıret peygamber: J<Of • 
atlı~ awlai 8ı•hınan bir odacık tazındaki gerdanlığın yerinde yeller bile yoktu. tap ediyordlı. Gözlerini açtığı vakit fıkların hiçbir zaman st\kOnetl ve iıll- - Biz onu rızası hilAfına a!ıtsll'•• 
hal!nOt idi. •titinl &'ördü. Ordu ~arek~t hallnde Hazret Ane saj;a gidiyor. •ola ko- başı ucunda duran şahsı ~·aban.cı bf_r mırı şeref ve ~aysfyetinl lhlll etmekten muş değiliz. Diyeti verilmiş ,re djjİP' 

Bir yerde durulunca deve çöker, idi. Hazret Ayşe kendı kendıne: şuyor, arıyor, karıştıyordu. Fakat bir erkek zannederek korku ıle tıtredı. hatta onu şaıhe altında bırakmaktan men serbe~t bırakılmıştır. :ıcen r~~ 

mahfe de yeTe indirilir, ıııilte.kıben - Gidip arayayım, na:ııl olsa yeti- tttr!il gcrdanlıiı lıulmak mümkün olmu 

1 

Hazret Ayşe, derhal .:il~Unü örttü. çekinmly~ekleri ıınl~şılyordu. görünüz, istene ıizinle gider •. iS::4,, 
Haııret .A.y,_, riıprıya cıkardı. ~rim. yordu. Fakat bu erkek, ....,ısluman ordusu- Cilveyrıyede ordu ıle beraber &"el - kalır. Hürriyetine aahip olan bır 

Bir aalıah valctf idi. Şafak hentlı Diyerek derhal ~riye döndü .. Fa- B'r aralık başını hMıroığı vakit na mensup bir neferdi. Ordunun geri- mlştf. Aile efradından hiç bir kimse na söz söylenemez. • rı,,,.. 
lilkQy•rdu. ıtarar&lhın .Uafı»da ınU· ~t 11rdu, h.!ç dul'ınadan har.k<lt •tmlt• 11ıalct .. kararalh m.ııhallindv hiç bir ainde bir deve üzerinde yürüyor n meywmda yoktu. Zaten ılli ı· eairl•r· - ARKASI V' ,,..... 



(ANADOLU) . SAHiFE ( 3 ) 

Yeiıi nesle ait 
bazı endişeler 

Sapan başına! 
-Ba9 tarafı l inci sahifede -? 

(Fazla ek) diye tavsiyesi bunun için- $ 1 
-Bat tıırafı l inci sahifede- dir. ) ) · 

ırıekte;ı kaaketini lafJDlak iatiyen ta• l •ı f"' ş k k • k t Vekil, Avrupa harbinden de bah- ·.ı 
lehe tipi, arttıkça artmaktadır. ngı tere ve ransa, ar ta l uv ve sed.erek harp sonunun kestirilemiy~ 

Taıeı..., her alnemaya gidebfür, ceğini anlatmış, bu sebeple toprak 
h~r filimi sörebilir mi; hayır!. Fakat mah.'llllerinin kıymet itibariyle daha 

.. ~=:: :.ö~~~=~~~:n~-~!!f.:a~01::~ lerı·nı· mu·· teınadı·yen artırıyorlar ~~~~ı~;ae:~~;e:z::hu~~~~:am~a~~:~ 
Yay Ye otobüs diler umumi vaaıta tohumu, buğday, arpa, ve yulaf fi-
Ye ahallerdeki maateret hayatını atlerinde görülen yükselişleri raka -
heteniyonnuyuz, hayır!. Bunda, ce- A ma istinad ederek saydıktan sonra 

oıiyetin de, aHenin de, mekt"p mü- merika matbuatı; bitaraf aevletlerin, bundan böyle mütfe.fik. demiştir ki: 
"•aeaealnin de ittifakı vardır. Buna J - Cihanda fiatler yükselmek-

~•iınen, derde çare bulmak ve talebe /er tarafında qer almaları lô.zım geldig" ini ljQZlgOr tedir. Amerikada pamuk yüzde 22, 
•Yatını, bir nesil bakımından ele a- lng-ilterede 50, Mısırda 50-75, Hin -

lıp tetkik etmek bakımından kafi Londra, 4 (Radyo) - Röyter Ajan- nünden itibaren bu sefirlerle isti~are- Amerika gazeteleri bitarafların bun - Şiddetli allılukanın tesiri şüphesiz di•tanda yüzde 70-80 nisbetinde 
de...,cede hiç bir ıey yapmamışızdır ıll!ıın si:;asi muharriri ablukadan bah- !ere başla!ıacaktır. Şu barizdir ki Al- dan böyle müttefikler tarafından yer ki bitaraflar duya~aklardır. Müttefik- yükselmiştir. Buğday Şikagoda yüzde 
Ye hu itibarla, tarih muvacehuindo sederek di,;·or ki: !manya Balkan larıtazyik etmektedir. almaları H\zım geldiğini yazıyolar. Bal 'er, b'tarafların arazisini istila etmeği 73, Kanadada yüzde 159, Rotter 
llleauüyetimiz büyüktür. - Bitaraf devletlerle olan münase-

1
Halbuki Balkanlar, müttefiklere sem-

1 
tim ur San bir yazısında diyor ki: istik!iilıerini ortadan kaldu·mağı dü - damda yüzde 185, Londrada yüzde 

Orhan Rahmi GÖKÇE batımıza ve enternasyonal kaidelere ı·i pati besliyorlar. _ Bıtaraflar, lngiltere ve Frans&·şünmüyorlar. Menfaatınrını da b:.lta- 15 yükselmiştir. 
---=il ayet ettiğimiz malumdur. Fakat bun- dan böyle müttefikler tarafında yer ile iş yapmağı tercih etm~lidirler. Çiııı- lamak istemiyorlar Halbuki Almanya Arpa: Londrada yüzde 66. Rotter-

B •• !arı son defa tetkik etmek lilzım geli- Halkan. memleke~leriııi şuna ik - kü müttefik deniz kuvvetleri hariçten ı.ep nıütlefikle:.in yaptıklarının aksini dam~a 121, Anverste 132, Marsilya-
rezı ya yor. na etmek lazımdır kı, Almanların ya- bitaraf memleketlere eşya gelınes;ne. yapmıştır. Ezcunıle Romanyayı ele ala da yuzde 183 artmıştır. 

l'eni m h • l k İyi hı<ber alan mahfillere göre, müt pacağıııın en fazlasını İngiltere ve mani olacaklardır. Bitaraflurııı men- hm: Almanya Romanyayı istila ile teh Vekil, yükseli~in devam edeceğini 
V . U rıp er yapac_a iefikler, yeni 3ıyasetlerini bir kaç gün Fransa Balkanlar için yapabilir. Müt- fa,.ti lngiltere ve Fransa ile anlaşmak cliJ etti. Fakat zarar göreceğini a:ılı- gösteren 'ebepler bulunduğunu da, 

at a •nırt~n, 4 (A.~) - Brezılya zarfında tatbike başhyacaklardır. Bal- tefikleriıı kuvvetleri şarkta mütemadi- tadır. Aksi takdirde l'ıiiyük ?.arar gi). yarak hem tehdidde devam eyledi, hem harp haline rağmen bu memleketle· 
nı:şe_nev~Jı B. AranJo matbuat mü- kan memleketlerindeki iııgiliz sefirle- yen artmaktadır. reb•liıler. de okşadı. Şimdi de okşamakla iktifa riıı mahsullerini azaltmamağa çalış. 
"r ss~llenne beyanatta bulunarak ; ri buııtinlerde ııelecek ve pazartesi gü- Amt>rikadan alınan l)aberlere göre, Vaşington Post gazetesı de di,·or ki: ecli,.or. • 
"' <ızıly b h · k R , , tıklarım, fakat ötedenberi h'nm mad. D a a rıye omisyonunun io 

6 janeiroda inşaat tezgahlarına A d lı k h den yıkılmı~tır. K:ısabada su altınıla delerini hariçten celbeden bu mem . 
lı:?nuıacak olan 12 torpito muhr:bi - masya a vazıyet co te kalan evler yıkılmaktadır. leketleriıı şimdi harp içinde buiun-
;~n iııııaası iç.in ilk çelik ı~a.ı.ayaatın• .,. ·: T~'.l~ici 'ur~tte a;:1 '.''" ':ı~ılmı~tır. m:ıları <ebebirle rııe,·adJı iplidaiye-

Pttıış oldugunu •öylem.~tır. ) J:;;.md )ı> kadııı tehl,kelı vazı) ette ka - ;e daha çok muhtaç bulunduklarını 
Brezil<•a hükOmeti harbin ln"ilte t •k ı • b • k •ı ld Jan 12 kişi kurtarılmıstır. Kayabaşı r , • • .. arıla1mış, Cenubi Amerikada istihsa-

enin 1940 şubatı ile haz·ranı ara_ l e l ı r şe l a l ,.e Ovasaray köyieri qıı hücumuna uğ-
•ıııda Brezilyaya altı muhrip teslim ramı~tır. Zara ~rnznsından bu köyler- !atın iyi giirülmediğini her <ene 600 

~~llıesine man: olduğundan bu muh Lieki halkın imdadına gidilme~ine te- bin vagon istihsaliit yapılırken hu se 
~~l~ri Amerikııdan gelecek malze- şebbüs edilmiş ise de yola çıkanlar, ne Lu miktarın 300 bin vagonp yük-

le·. ıle ve Amerikan teknik müşavir- ş h" 1 } d d y } } •• } köylere kadar varamamış, geri dön _ •<eldiğbi <öylemiş, engin denizlerle 
Artnin Yardımı ile inşa edecektir. e ır tamamen SU ar a tın a .r • eşi lfffia { ) U Se • meii;e mecbur olmıışla~ılıı. Avrupa memleketleri araqında vapur 

1 ;erıkan tipindeki yeni muhripler Bu iki köy halkı:ıdan bir kısmı ci - suzluk, Eigortalarm yüksekliği vesa-

ik· OO .ton hacminde olup altışarlık mekte Ve tehlike her an biraz C'aha artmaktadır var dağlara iltica etmi~ti. Kaçamı - ire gibi sebeplerden nakliyatın k,,. 1 serı halinde inşa edilecektir. 

Rus kıtaatı 
Şimali Finlandiyayı 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz - dir. Amasya, Tokat ve Erbaa arasın- su altındadır. lstasyonda sularla mah- yanların feci bir lkıbete düşmelerin- lny yapılamadığını da izah etmiş, 
den) - Amasyadan gelen haberlere daki bağ, bahçe ve tarlalar su altın- sur kalan memurlara güçlükle ekmek iden endişe ediliyor. Zara jandarma b;>. bunlara mukabil Türkiyeden ihraca. 
göre Y eşihrmak nehri, korkunç bir şe- dad:i'. Meteoroloji istasyonunun rapo- verilebilmiştir. Şehrin bir çok kısım- 1 Iük kumrndanı, bazı jandnmalarla bu tın kolayca yapıimakta olduihıııu, bu 
kil almıştır. htasyoııu su basmış, şe- runa göre nehir oularının mütemadi- !arı su altındadır. Orta okulla•· ve ilk köyler~ gidebiımi,tir . Fakat hiç bir ha sur( tle al.~ıları d memleketimiz mah 
hirle istasyon arasındaki oulvar su y•n yükselmekte devam etmesi sebe - okul binaları su hücumuna uğramış ber alın:ı-rıa.ıııış~ır. Samsunda.ı altı su ilerine aJ,ştırmı;; olacağımızı hı•. 

tahliye ediyor hücumuna uğramış, bu kısımdaki ev- biyle hasar bilytiktür. tedrisat tatil edilmiştir. Po~fah~ne bi- sandr,Jcı i•ienmiştir. Bunlar kurtar - yan etı ıiş, malımızı iyi çalışmakla. 
l\i !erin alt katlarına su dolmuştur. Ge- Ankara, 4 (Tekfonla) - Akşam nMı da tahliye olunmuştur. HGkOmet ma işlerinde çnhşacal,]ırdır. d h t . d h .. !il b·ı 

biJd·P"~, 4 (A.A) - ll!oskovadan ne bu civardaki un fabrikaları ve de- üzeri alınan haberlere göre, Amasya kon~ğı ile diğer resmi binaların alt Ankara, 4 (Telefonl8) - Pazartesi -~ ~. eı:nızl ve a ka.
1
oz yapa 1 ece-

ıtıliyor· ğ" 1 • h 1 h" ı ·ta h · b'" ··k b. tehl"k · · d d. Y k ı l el l t 1 il ·ı 200 gımızı soy eyen ve 1 : l!. • · ırınen erı araJJ o muş, ~ ır.e ıs s- se rı uyu ır ı e ıçın e ır. e- et ar,na JU Ri' o muş ur. g ııı saat , 5 de Ladikten Kavaça lif 
1 

t . 'hti 
hesi~~ kıtaatı şimalj Finl~ndiya cep. yon arasındaki bulvar üzerinde bulu- şihrmak nehrinin suları bugün de Bu binalardaki resmi evrak ve def- g~lmekte olan :nr.ı·şandiz treni ;;7 inci J. . :t ım~ın paı :ı e memesı ı • 
tedirı "1untazaman tahhye etmek - na yüzlerce ceviz kütüğünü sular gö- yükselmekte devam etmiştir. Amasya t<'rlerin acele kuı-tarı:masına çıılışılı- kıloıııelrede heyelan yü1~nrl.en kaz..ıya :n~ı ) ~ t"ur.z· t k'I' hükıl ti 
rı ~!~~·İlk l;üyük piyade cilzütamla türmüştür. Büyük köQrünUn "". özl•ri il• rivıı.t vilav.et Ye.kazıılar arasında vor °tlı'tı\i.a hinalal11ı!hlıMraıı.1n ıa111a- ' uğramt§1 1okomotii ve yedi yilk vago- . _em2 ır.ı ırab~ ve.:.\ •• 1E, me -
hı ıoen ourmııns da ouıun - ile hükumet önündeki beton kE, rünün münakale lcesıımıştır. men ıyesı cmıı ı · ~ ". .... 1 •• -- • ....... , ·• • • l"'J!YC\ıın'ae"y ıf\Yı:111ı"llJ'.~ul1' Y"l\. ·""''~ 
aktadırlar. iki gözü, taşan sular tarafından ta - Samsun treni bugün de gelememiş- tün şiddetiyle parti bu~\~rı ilzerınde~ ... G_ard_ofren B. Osman •'azıfe .L~şında izah etmiş, 18 milyon kilo muhtelif 

---~·ıı k t 1 "b"d" ş h · teh t• aşmaktadır Bulvarın ıkı tarafındakı olmu~tur. Başkaca nufus zayıatı ol - tohumluk 2 milyon kiloya yak•n ptı.-mamen apa ı mış gı ı ır. e rın - ır. · .. . . t t ı ' .. .. · 
~ T• h likeye düşmesinden endişe edilmekte-! Demiryolu ve istasyondaki makaslar istinad duvarları ınuteaddıd yerlerın- ınamı.. ır. muk tohumu dagıtıldıgını, ~elzela 
1~ıemen ne ri h k . mıntakasındakj köylüler için 10 bin 

Al h ıkt 1 •tt •• ~ t öküz dağıtılmasına başlandığını, zi-

l{ taştı manya, a an ma- ngz ere U Utne l ~,~~i:ti~ıııf~i;1:1e~~~~ı:~~jr~~:1d:u~1: 
ti aunae, 4 (A.A) - Niemen neh- ı 
!ev~:arı normal seviyenin 7 metre deni eşyayı a ıyor Almanyay ademir ihr:ıcatını azaltma ~~ı'.·!~":n~:;~;~~~;~:.u~u~:~:~:~;7~'.; 
tark ile çıkmıştır. Ahali Kaunasın • • yerli mahsullerımızı ıyı fıate satnınlı 

llıahaııesini tahliye etıni~tir. sı·la"' h ı"malı" ı"çı"n heykeller erı"tiliyor larını lsveçle Norveçteıı ıstedı e•asını daima önde ~uttuğ~nıı" do•t_l4 ---=u- - - ' rımız Fransa ve lngıltere ıle ~ aptıgı. 
b - Londrıı, 4 (A.A) _ ô••renildi"'i'- Hambro bankası erkilnından biri ı·hı 
()h k k d d "' ki } l "' " mış anlaşmalarla son sistem si u al' 
~ " iŞ Çl ma an ma enı çana ar ZOY a a ınıyor ne göre, lngiltere hükümeti lsveç ve. iktı"ıdi harp neztıretinin murahhası aldığımızı, bunların bedelini mahsul 
'1el ~orveç hilkiimetlerinden Almany:ıya sıfat;;Je ve İsveç ve Norveçle yeni ,·ermek suretiyle ödiyeceğimizi, 0 _ 

e 
ecefi1• du-11a-nu-yorlar! Alman cephesi, 4 (A.A) - • Ha- çektir. k k 

6 ~ y>1pmakta oldukları demir ihracatını bir ticaret itiliifı akdetme ma '"" - nun ,·,ı·n •ift•inin "'ÜCÜnün yettiği kn-e•ı· vas ajansından:• Bielfeld belediye reisi yeni tasar- , Y , .. 

lı.ö~ - ın, 4 (A.A) - Almanyanın tl k d eksiltnıelerini talep etmiştir. eliyle Stokholmda bulunmaktadır. dar ekmesı· do<•ru oldug· unu, evvel:l •qtir k Führeriıı yıldönilmil münusebetiy- ruf sandığı binasın a ·i emır ı.ı.ır - .. 
o•u oıniserı· dün milstehlikleri R J d k' · k · · t · etm·~ q ıııu le B. Göring bir milli maadin iane•i makhklaı-ı, bronz çerçiveleri, gişe - elin e mı e mesını avsıye ıı;, 
tinıd· %deı.:ı kış için mahrukatlarını b" ı "f b 1 k ld us ap on ondan sonrası için de öğüdlerde bu-tde tertip etmiştir. Bu iş için kuvvetli ır !eri ve ka orı er oru arı a ırmı§ • 
b'.r b n tedarik etme"'e icbar eden ı k t prng"ı ı·,,.· 'se pamuk ekme .. propaganda yapılmağa bıışlanılmı'j- olduğundan dolayı tebrik edilmiştir. un ara o , ı 1 

• 

°F'a:atuıame neşretmiştir. tır ts"n ehemmiyeti ia•1e derciniıı Spor kulüpler ile her nevi cemi - sini, susam. keten, kendir, f:ısulye, 
hıııu.ı ~:diı;:~hataçıçlınışva~;daşlar için m~vaff:ıki.retini ihlal edecek her yeller madeni rozetlerini, madalya Ademi tecavüz mis akı hakkındaki burçak ekme•İni bildirmiş, iyi t:ıtün 

türlü ihtiliisların idam cezası ıle kar- ve kupalarını teslim etmeğe davet yetiştirmekle de çok para kazanıldı-
..... - il .. k [ •[ l" ğmı, pirinç zeriyatına da kanun dni-1 • = şııanmasına karar verilmiş olduğun- edilmişlerdir. muza ere er l er llJOr resinde ehemmiyet verilmesi aoğru 

t tyeste Cl"Val i"'da dan anl~lmaktadır. Her aile en az! ( . A ·ı olacağını söylemiştir. Vekil, orclu ih-/k • aa ilç kilo kalay, bakır, bronz veıa kur Londra, 4 . A. ) - japonya ı e tiyacı için hayvan beslemekte arpa 
l iaııyare çarpıştı ""'e şun vermek mecburiyetindedirler. Sovyet Ru~ya arasınd:ı bir ademi te-

""· .., · k kd' · · ı kt ve yulafın ehemmiyetini anlatarak " • Almanyanın meşhur abideler Si - cavUz mı":ı ·ı a ı ıçın yapı ma. il 
duşta ab·d ı · olan mi:zakerelerin ilerlemekte ol - kendi hayvanlarına da iyi baknıas!-

loııı nıfına dahil olmıyıın bütün ı e erı nı, 
0 

nisbette bu hayvanlardan fazla 
r .. , .,,_ a., C (A.A) _ tki avcı tayyıı- Alman harp sanayiine teslim edi:e. duğundan bahseden müşahitler, böy 
..... " ·ı R ;stifade edeceğini beyan ederek gö-
dıt. ,.,_:7eate civarında çarpışmışıar- cektir. F b } (F tb }}) le bir misakla, japonya ı e usyanır d . 

•1t1 11 Ut 0 00 0 ti · d t"I · · tı rü•mesini •öylece nihayetlen irınıı;-l> ot telef olmuştur. Berliııde Hohenzollerin hanedanı - memleke ımn e pres ıı ermı ar ra- ' • 
nyı şerefine dikilmiş olan birinci Yarın ve öbür gün lzmirde heyecanlı futbol maçları olacaktır. Bu_ i~i- cak gö.-teriş kabilinden bir netice el- tir_: Tilrk çiftçileriyle bir g:lrilşm" 

1) - = n Fredirikin bir kaç ton boronz sıkle- barla biraz futbolden bahsetmek faydadan hali değildir. Kelime, lngılız- de etmek istiyeceklerini beyan et - yapacağımı sayın başvekilimize sııy. 
OSt General tinde olan heykeli yakında eritile - oedir. (Foot) ayak, (Bali) de top manasına gelir. Bazı müdekkıklere ııö - mektedirler. !edim. Başvekilimiz, altı ay evvel de-

.Aıı re futbol eski Yunanlılar ve diğer bazılarına göre de Romalıların Müşahitler böyle bir misakın ak- dikleri gib; (Ekebildikleri kadar ek-
ern.leketimizden hay- • • } • .Hasportum oy:mu ile başlar. Hıısportum şişirilmiş manda barsağı ile iki di için japonyanın istemekte olduğu sinler, bir takım götü ruhlul:ır fena 

?1'Qnfık[a bahsedı"yor lng lız gazetef erı takım arasında hem el, hem ayakla oynanırdı .. Bu oyun Ro~a.aske:ler~ t.~ yüksek fiyatı ödemeğe pek az müte- sözlerle onların mesaisine mani ol -
..ond •• • • k rafından Fransaya götıirü!milş, oradan lngıltereye geçmıştır. Şımdı u~ mayii olduklarını ilave ediyorlar. mak isterlerse kat'iyyen ehemmiyet 

zeıl<!leJera, 4 (Radyo) - Türkirede Ve Gorıngzn son nut U millet (Fransa, lngiltere ve 1talya) asri futtol!in kendi topraklarında doğ- japonlar iki memleketin Asyadaki vermiyerek, gönülleri rahat, işleri-
,. r nııntak la nd tetkiki ak 1 ·ı d L. ıı · · hudutlarının kati surette tahdidini allan v . a rı a er Lo.a4ra 4 (A.A) - Almanyanın duğunu iddia ederler. Hakikatta bu h , ngı izlerin ir. ıg usu erını, as- ne baksınlar ... 
t~ıi td:nınıriliz milletinin yard_ıınını pek yakı~da Garp cephesinde geni~ ri futbol nizamnameleri, şampiyonlukları hep İngilizler tesis.etmişlerdi'.. istiyorlar. Bu ise Çindeki statükonun Demişlerdir. 
...... ll"ene ı n d D ı T ) k ı d p f ilk "· ı zımnen tanınmasını istilzam eder. s 
Q • ..,. taaet-ı· ra . ee es ey 1 e - mikyasta bir harekete geçeceğinı be Federasyon esasını bi~ (1863) de urmuş ~r .ı:: ro esyo~e ı ..,.,yne mı- t~te sayın başvekilimiz Refik ay-
ll\lıtır. - nde b.r makale neşret- yan eden Göringin dünkü nutkunu kıl federasyonda 1930 kongresinde kabul edıldıgı halde lngılt_erede 46 se~e Müşahidler netice olarak japon - dam ela size bunu tav.iye ediyor. 

C b ı f d - k !er n yanın bu tahdid işini kendi menfaat!- d 1 
dl e. ller,1, b . ·ık safhalarında geniş hüliisalarla evvel başlamıştır. Beynelmi~I fut o_ ~ e.r.as .. yonunu_n u~~mı o_ n_ gre ı - Şimdi son söz arka aş ar: 

\: u ya d h ı hazır d - h k ml b 1 h-ı- 1 ı ı t ne bazı değişiklikler yapmak için "' ı . 'l'!Qkı'~e ı· zısın a a ı : 'ne•reden lngilif; gazeteleri, bu ya - de kabul ve tasdik edilen nizam ve ı arı u u er ı e ıı a ngı ız er ara- - Sapan başına 1 
,nJ , le 26 vv iki • istemekte olduğunu söylemektedir. 

h ...-.oıyey; -ıık sene_ ~ e zılarına; (Darbeyi garp cephesinde fından hazırlanmaktadır. . 
~et-aı - asey tın !.:tadır Ge- 1300 ı d 1 Jt d Halbuki Rusya japonyanın Noman-dlyor ki· 9 9 0 • ' indireceiiz) başlıiını koymaktadır- Romalıların getirdikleri Hasportum oyunu, yı ın a ~~ı ~re e ---------------
"fl~'t'.-et• . 1 o kadar ileri gitmiştir ki, umumi istirahat bozulmuş ve futbol, ıkıncı Ed- ham hadiselerine sebebiyet vermiş 23 N." k b 
' 1t "- v' e ılı•!' b'I' · k' bü ar. f 1 d olan münaz;Jnfih arazinin bazı nok- ıs an ÇOCU • ayramı fı.\... "'l?J>ten. , ıye ı ır:m ı • vard tarafından men bile edilmiştir. Fakat buna rağmen utbo oynan ı-
li~llrıte.r Y aoııra bllyllk lhW'1 ve u ğı görülünce 1349 da ayni kral tarafından memnuiyet tekrar ve cezalar talarındar. çekilmesini istemekte - Büy(;;.: Millet lleclisinin açılışı ve 
ti A.~at11rıca:l>aıı ınilletteı:den h iç bl- AT f T 7 kz"/z• illin edilmiştir. Karar, Avam Kamarasında bile tasdik olunmuştur. dirler. Ulus egemenliğinin kuruluş tarihi o-
...,:a\:.~ek: v ·~ Türklyenın ııösterdl- lY Q lQ V e Fakat 1680 ele kral ikinci Şarl, kendi maiyeti ile diğer bir dükün mai- ı • 1 azaldı hın bu mesud günü çocuklarımızın 
~~rtnıenı;ı.._,ro.yuk muvattakıyetı Ank araya dönüyor yeti arasında bir maç yapılmasına müsaade vermiş ve futbol tekrar can· şsı z er co~kuıı •eviıı~ıerıe geeirme•i kadar 

1 tl!z,.-ı.. '" · Zelzele mıntakala- "b tte d"" tu··· ·· ·· 1 ·ı· ı f tb ıu Londra, 4 (Radyo) - Şubat aym- manalı bir ı;ün var mıdır1 e .. ""'" nıu . l b 1 4 (T 1 f 1 ) N f' lanmıştır. 1840 da futbolün rag e n uş g.ınu ıroren ngı ız er, u o 1 ~l'l!ı nasebetiy~ ııözlerım ırtan u , e e on a - a .a k d kt u b k 1 t da tngilterede fş•izlerin sayısı fev - Çoc'ık esirgen" kıırıımu gene 
lıı•nda. :ııeYdi'n bu kadar kısa za. - Vekilimiz General Ali Fu:ıd Cebe - ders pı-ogı·amlarına alı_ruş. (1863) e .. a _ar me ep m sa ıı ~ ~rı y.a~ ır- ka!Ude azalmıştır. Bu miktar, son on tııerlıezi 
~Yle b(lyf1ıt terakk~·• inan·ıaoy, bui'Un Ankaraya har~ke; etmiş- ın~, ve t~ tarihte (İngıltere futbol bırlıi:) kurulmuştur. Bu bırlik hıılıı fıı- s n dııkl a o i seviyededir. ~.-.,-..,....----

ta-. &Jıye ed.ir. 
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1 • & Günün bulmacası 

Türkiye, Yunanistan, Romanya 
Yugoslavya ile i tısadi mü

nasebatın genişliyeceğini söyledi 
Londra, 4 (Radyo) - Avam ka- manya ve Yugosl:;ıvya ile ola!! iktı-

ve 

Bı:gün bir şiir mati
nesi verecekler 

Ankara, 4 ( Huau•İ) - Diin öğlc

cfen aonra Komedi Fransez artisleri 

de.w-let koııservatuvarnı ziyaret et • 

mitlerdir. Bu münasebetle konserva~ 

tuar talebeai, Pro•poz ridikülden bir 

G. Saray, F. Bahçe 
Bugün geliyorlar 

4 

narı.sının bu günkü içtimaındll be- sadi münasebatın ıreni•letilece!l'ini ve 
'·anattıı bulunen )fa)iye nazırı Sir bunun için yeni teşkiİat yapılacağı
~on Sir. vn; TiJri<iye, Yunanjstıın, Re- nı söylemiştir. 

perdey,' temail etmi~ler V<" Komedi Güreş müsabakaları da yaklaşıyor 

,ühim Nutulclar 

Franaez artiatleri tarafından hara · • 

retle .1k.,ıanm•ş, takdir edilmi~ler- Tekrar ediyoruz: Duhuiiyeler, fazla! 
dir. Sonra Etimeı11ddaki radyo is - Yarınki cumartesi ,.e pazar gün! ·ri tay - Fener, ~aat 16 da da Altınordu
yonumı gezen artistler, radyo "bize- Al.ıancak sahasında milli kümenin en Galatasaray oynıyacaklarclır. Ertesi 
•İ önünde fİİrler okumut, tarkılar hararetli dört maçını seyredeceğiz. !pazar günü de ayni sahada ve ayni sa- S,'<iaıı sofja: 

-Bat tarafı 1 inci aah.ifede- çok kuvvetli olduğunu iddia edebili - söy!e.,>tlerdir. Yarınki (BuırünLü) i>tanbulun tııdhl iki rakibi Fener atlarda Altay - Galatasaray, Altıncr- 1 - Yüksek askeri mektebimiz, ar· 

1 •ulh ;~in bir namuslu adam kıifi rim. Humalı b'r faaliyetle harbe hıızır ! r,uma günü de a:ınt 1 7 de Halk,.vin- ve Galatasaray takımları İzmirin iki. du - Fener miisnbaka!~rı yapılacak- kııdaş, 2 - ecdad, vakit, 3 - elbisenin 
ll"ğildir !ki namuslu adam lil.zımdıı'. Janaıı, arazisini hakiJ> ";",ir müsel!fıh de bir ~iir matint>si vereceklerdir. eski takımı olan Ailıly yo Allınordu\tır. Bu suretle m:safir htanbul takım- boyun tarafındaki kmm, 4 - Hücum, 
Tamahçi Almanya gafri ellrüst ha- kamp haline ııeti:'"n harpten evvelki J Eu matine, Ankara ra<lyoau ile ne§· ile k.1r~ılaşı;cnkJıırdır. Misafir takım- larınııı 940 sene.;i içinde İzmir saha - iliş.ik, 5 - onunla dikiş dikilir, senenin 
f'lket etmiştir.> Almanya ile su]}I ,·ane "mel~ri pe - redilecekt:r. Arti.<t!er e.yni zam.anda lar bu ak~am Bandırma ck~presiy!e sıııda yapacaklnrı milli küın.e teıntsl.ıı- ' 1~ iköd" ı..iri, 6 - ıı.ota, ya!aınkt:ın ~-

u,.~:ı. lngBiz - Fransız iktısadi İ'l şinde koşan ingi!te • .t ar:;sında ne bil- meş~mr eski §arkıları da •Öyl:yecek- şehr:mize yelec;ckLerdir. FikistCre gii-:r• bu iki gün içinde bitirilmiş oluc.ı.k- ;nır, 7 - meş~ur b•r Fransız pıyesı, 
birı;ğini tarih!.<' misli elmıyan diye yük bir fark vardır. Almanyada olup lerdır. re cumartesi günü s:ıat oıı dörtte Al- rır. bakmaktan emır, 8 - beyaz, arapça 
itavııi ettikten sonra bunun harpten biten şeyini yörerek harbe sürüklenen HAKEMLER: çekmek, bağışlama, !l - alil, ceryan 
MOnra da devam edeceğini liıeyaıı et- ina-ilterenin kendisini müdafaa ıçın Bo n o h t k Al l Futbol federasyonu yarı>ı)<i Altay- eden: 10 -: İrad getiren bina, alfabe-
.ınq ve: Jcılı.cını bilemekte olduğu doğrudur. a e ar o rı Fener maçı için Mustafa J3alözü, Altın de bır harfın okunuşu. 

- Almanya, bize istediği sulh şart- Fakat ingiltere sulhun hükümran ol - ordu - Galatasaray maçı için de Al - Yukarıdan afağıya: 
·amn satamıyacaktır. Öyle h!ssedi - masıııa ait son ümit şulesi sönünceye taydan Hasan Yanığı, pazar gUnü ya- 1 - Yaşadığımız şey, düşünce, ile-
) oruz ki, bir yalmz kendi vatanımız :kadar milletleri harp haline sokacak pılacak Altay _ Galata~aray maçı için ri '!'eri söz söyliyen adam, cadd«ıin kU· 
içın değil, diğer .°'.emleketlerin, ~ür- olan enerjik tedbirlerin ittihazını tacil Aııkarada da dörf kiş · lja/<:a[aTldl gene Mustafa Ealözü, Altıııordu _ Fe- •iiğü, 3-.alkoll~ b;r iç~i, s'cim. Fran· 
rıyet ve hayatı ~ın de harp edıyo- etmiştir. Bı.ı. dan şu neti<!<! çıkmış - l • ner maçına da Doğanspordun Feridi •ız ıılfabesınde bır harfın okunu,u . ..,__ 
ruz. Tekrar dirilteceğiıniz milletler tır: l f b ld k •ı d/ • ,,. ·ıd • seçm· tir. birdenbire, zorba, 5 - lıir 'l"Yin dli{er 
de başl dır. Eğer topyekun harp y:ı- H be b 1 ,, _ Al I $ an U a l er Q l,ljege ver! l Yan hakemleri, mıntııka hakem ko bir şey üzerinden geçerken bıraktığı 

b t k(l ıh 1 ıır aş.ııoııgı zaman man arın İ r . h d' k' - t 6 d ,.. 
pıyorsa u o,ııye n su ;;apm~.; h iki bl · h . 1.ı.1 d· stanbul, 4 (1'elefonla) - Sulıte Sahtekarlar şebeke· iııe r.1ensup mitesi tarafından intihap edilecekt'r .. esır, ava ıs yazı .aırı , - o..,ru .. d' t ,,. . 1 1. azır.. arı ..•. m azır"" arımız ~n 1 .. 7 "t . R 
ıçın ır. '"ısı .,ı prensıp ere ge ınce, k ·ı . 'd' ş h ld dü b'd bonolar imııl edenlerden oluµ da olan Nihat kızk•Lrc!esi Unvva ve bal ıYan hakemlerin muvakkat li•ııns al- o.mıyan soz, - emme,_ en em.r, 0• . 1 k b 1 d' ço ı erı ı ı. u a e ,manın ı a- , o; ':ı. I . . . n 
Dt:.nu şoy e a u e ıyoruz: t k' f 'k' t' d . t'f•d d ·k dün burada yakalananlar, bugün dızları Rukive ile Refika da Ankara. mış hakem namzed!eri olması da şart- manya parası. 8 - uye, onuP]a yflr~· 

H .11 ti ·ı~-- d• h b" ye te ı aı ıye .n en ıs ı ~ e e er- · ... 9 b' k . 1. . ·r 
- er mı e n lAu.oa 1 sa ası, 11- noksanlarımızı ikmal etmeden ve Fran adliyeye vor:Jmişlerdi!'. da t kii edilnı:şlerJir. tır .. Yan hakemler, ayııi hafta zarfın- 'uz. -. :r tıll'nşııı g~nış ı~. tamı 

i!ln dttnyadır.~ h tt b' h"·· 1 k t b da bir defa vazife alabileceklerdir 10 - bır cıns kumaş, bır ımal edatı. D · tir saya ve a a ıze ""'ım o ma · eş.; - . 

Henı4Şti . tk nd iltt bllsUne Jcıyam etmesine intizar eyle - s l l '!'? • • Bir tavzih ve cevabı: Dünkü bulmacanın halli 
a p, nu unun sonu a; ın e - .. . . . .. t "' l v 

Ji'.·Je·in, iyi niyetli ınsanlann otura- mek a-aye~ tabu ıd: B. Hı~kr, goz k~y o vye e 1f" ~ı r '3~ '7', 7J :. Soldan sağa: 
bilecegi bir bina kurmak istediğini muş olduıru şeylerı harbsız almak ıs- fi ·' t' l.,,'.; f! Dün, (lŞARETLb'R) sütununda çı- 1 - hkenderun, 2 - Şer, aile'. s.-
beyan et'lliştir. temi~ olsun veyahud hazırlıklarıı: ı ta- kan bir yazı münaşebetiyle milli kilıruı uaav,zÇ rn\ı nu nu n•ı mı nvbgısl;~n 

Londra, 4 (Radyo) - Muhafazakar 1'..'.ıuııiy!Aı ik'.'1al etmemiş bulunsun. Hü- organizasyon komitesi başkanlığından avaz. Çar,. 4 - le, eşele. 5 - eş, J<ılıt, 
;artJsi meı13nplarının bir toplantuııu laııa. &ebebı .ru! olurs~ o.ls~n Almanya- Finlandiyayı tazyi { etm el<te ve is- şu mektubu aldık: 6 - tamır, me, 7 - mor, l:Js, 8 -
.ı,.·.-et edilen b~vekil B. Çemberlayn n.ın böyle hır teşebbüsu ıcra etmeme- Gazetenizin 4 n•saıı 19~0 tarihli nüs- yad, Galata, 9 - Otağ, çel, 10 - ka, 

salona girerken sürekli şekilde al1cıi - ~'.o kadar f~zl.a hayretle karşılanacak ı"h-ka"' m yapmamasını •. steme·ı{-l·erlı· r hasııun üçüncü sahifesi 6 ıncı sütu'nuıı- elan, la.. y 

lan şbr. Pa, ~ekil demiştir iti: bır şey deiıldır. l u. daki (İŞARETLER) başlıklı fıkrada, Yukarı.danı aşagıya: 
- İngiltere<le şet!erini alkışlamak Maamafih muhakkak olan bir şey Londra, 4 (Radyo) - Moskova -! yeni Manner.lıaym ha';tı yapm: m:ı.eı Bu hafta 1zmirde yapılacak Galata- 1 - İşaret, yok, 2 - 2.ev, şamata, 

'çin millete emir verilmez. Onun için- varaa o da B. Hitlerin fırsatı kaçırmıe dan Stokholm Tidinde gazetesine bil, nı, a-azetcleriıı Sovyetler r .. ~~ hinde- saray - Fenerbahçe müsabakaları mü- 3 - .kral, moda, 4 - ze?ır, ge, 15 : 
dlr ki memleketimizde alkııların kıy- olmaaıdır. 7 ay a-eçti bu yedi ay zarfın dirildiğine göre, Sovyetler, Finleri ki neşriyatı kesıne.;ini istemektedir - nasebetiyle, bir devlet teşekk:ilü tara- na, dılek, hara,~ - el, ~ımal, 8 -~e 
ıooti taı:'adll'. da çok iyi çalı§tık. Ilu müddet esna - bazı hususlarda tazyık etmekte, şi - !er. fıııdan yapılan bu organizasyonda sa- çel, saç, 9 - alım, tel lO - nere ' 

13'1 sııbah Renin ııte tarafından sında zayıf n<>ktalarıınızı kuvvetlen - mal ittifakından vaz i'eçilme;ıini, , haya giriş fiyatlarının tribi!n 75, saha alar. 
sımsasyon?.l b:ir şey varmı diye anla- dirdik. Çene bu aırada harp kabi!iy,t 50 kuruş olarak tesbit edilmiş olduğul-------------::....-
mak istedim ve radyomu açtım. Eski ve kuvvotiınizi aon dere~e artıracak r ' 1··. ~ B 1 bildirilmekte Ve bu fiyatlar fazla gö-

~hjidk!rden :ııa kabir sev bulunmadı- surette taarruEı ve tedafüi silahlar ton f T'T!'DLı'OLEJ?- I ! > an ,~a S rüımel<te. dir.. 23 ·ıuı·sa.ı•• çocu cyramı ~ • --.............. • ....... ~a ....... uıuu ...... ~,U.Q J~l.ın..uııu U~.t:t! ne gE!;.. ~ J."- K .lYı ı;: .. 
B ekn · '! k · t' · t' · Kürük Cari Heaaplar eyfı;;etın şu şek;Jde tavzihine lü- . . • 
aşv enşı ece gayenın malüm ırırse ıre ırsın aııude bir kalp ve ruh T zum görülmüştür: Bu mesud tarı hın yurdda hazırJıııııı. 

olduğunu kaydeJ~rek sözüne devam et- ~le i•tikbali bekliyebiliriz. Düşm:ın;n Pa_ris, 4 (Radyo) - Fransız ka- 1940 1 Bu sene milr k" . olduğu her türlü terakk; ve inkişaf i!ll• 
miş ve •unları söyleıııi•tir: kuvvetini hakir görm N!iü-im gı'bı' ·ı·n _ rarırahı.nın saba_ h resmi tebliği: Garp - ı ume organızas- ka-nlarınd k · tü d 00 k •O· 

' v 0 h yon unu yapan ve işin mail neticesi ile an en ço ~.8 .. a ~- .. ece '
10

• 
- Harp ba,ladığı vakit zafere iti- direcefi darbenin faiz i ı:e birlikte iade cep esınde Voılar arasında ileri ka· İKRAMİYE PLAXI alakadar olan beden t b'. . 

1 
d' cuklarımızdır. J3u buyük gunu en n · 

rr.ıdım tamdı. Aradan yedi ay geçtik- edilm:yec0 ii;ine emin olduğu Wkdirde rako~l&r faaliyeti müşahede edilmi~ KEŞİDELER rektörlüğü değildir ~r ı)esı ~ene ı- nalı Ye sevinçli barramla~ı<lır. Bütüıı 
ten sonra bı.ı itimad on misli artmış- kuvvetini kavgusuzca ve merhamet _ ve_ bır. Alman müfrezesi püskürtüi - 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağu,tos, · u organız~oyon, d' ti · ı k ti ı 

ü tU milli kümeye giren 8 kulüp tarafından mevcu ıye er. ıy e u ıısın ar. 
t1r •ızc' e kullanmak h d ki · · m ş r. 1 İkinciteşrin tarihlerinde ç k k ı · · ususun a azmını idare edı'lm~kteaı·r. Netı'cede ka·r ve ocu esırgeme u.nmıu gene Renı"n öb!l t l · t'hf f Paris, 4 (R..adyo) - Framız k-ı - 1 kt ·• r arafından bize k.arşı e ıs 1 a etmiyorum. yapı ııca ır. zarar bu sekiz kuliip arasında taksı'm rııcrkezı 
savrulan J)lııda•ı ge~m~ tehdidleriı' Diişman mülcetnmel "urette hazırlan rargahının akşam resmi teblil'i: - d 
:ıkislerin:n bize gelmekte olduğu •. 'Tl~tır. Artık yenideıı elde edeceği u- Garp cephes'nde Voren ile Iıroze- 1940 1KRA:MİYELERI re iİlecektir. 

lin ~arkında topı;u ve piyade fanli.•:eL . . ~ zmirde stadyüm duhuliyesine gelin- I· S'rada ben kendi hı:sabıma .r:ayretleri- "ak bir kuvvet yoktur. Almıınyanın · 1 adet 20-00 J.ralık = 2000.- !ıra ce .. zor vanr. Biz, itirazımızın ruh ve sa olmu<tur. 
ıı.zi bir a-aye harbi, k~anlllAk gayesi ';e,klerle Polonyalıları kendi h~~abına 3 > 1000 > = 3000.- > B .

11
, k" .. kini burada arıvoruz. Bir veya iki ıııaÇ 

" d t k" •t' k . ' 'b' ı t ' G •• İ İ J k 6 "00 3000 u ~ne mı ı um~ musabakaların- .: . aall 
'JJT)lD a emer UZ e, lrme için bura- C.;ır,a !!'! 1 Ç".IŞ lfnlhK 'Uretiyle UÜ- un~ş Li u aca > O > = .- > da İzmire iki takı b' d l . seyretmek degıJ bu para) ı sıkılınS f 
.la biltiln ihtiliiflarırı unutulmuş oldu- t <iiı eski cinayeller;ne y~ni t:r cina,,·et 12 > 250 > = 3000.- > \'~masrafların 'k· ı;. ;: e~ ge mesın: ve herkes tarafından verebilmek, yjn 
ğanu tekrar etm2k ;~terim. _filJet in- ·!aha iliive etmel<teıı -.kılmamış oldu- Paris, 4 (Radyo) - t'ı,,ümüzdeki 40 • 100 > -4000. - > meıı f.iı•atlar· ı ı ısı armasına rag bu spor tem:ısııı· Jaha geniş bir l>;tM'e 
giliz .siyasetinin esaslı hatları üzerinde ğunu ırazı:telerde okudum. paz:ıı· gllnü g(ine~ tutulacaktır. Bu E76 > 50 > = 3750.- • T 'b" . : spor temasını daha geniş bir kiltle:Ye 

b hadise ·Şim· l' A 'k . . ' 210 25 52-o rı ün sıvıllere 75 kurus, subay ta- ~r ıd fe u gayelM Ozcrinde tah11kkul< edin- Başvekil bundan •oııra inırilterede · • .ı ı merı .a ıle Anlı! a- > > = • n .- > 1 ' ' gö;ıtermek mevzuu bahistir. ~eş 
,_ • ., h be " . k . . dalarından iv'c ·; .·· b'I . . ..• . . ebe, sporcu 50 kunış, •aha herkese , , . • .. . Js9 

&eye ,,.....,,.r ar .. evam etmek ıızmirı- ış uvrntının mütemadiyen artmaı<ta e &'< ıune ı ecektıı. Turkıye ış bankasına para ya- o; kurııs olarak t ·b't d'l . ti B' maddı ve ma'ı ımkan çok yuksek o .. 
ıl" hiç bir zAm&n bugpnkll kadar itti- olduğuna işaret ederek işoizlenlen Güneş:n büsbütün tutu lma:< ı h'1di- tırmakla yalnız para biriktırmi~ ı;~ııde 2 'mu~·m m~" ıb k~ 1 mış dr:

1 
ır da hepimiz teker teker h er ,.ıaç içl!l uÇ 

hat etmia QA ildi~. "'azı sulh •-raf"·rı J82 bin ki~inin iH bulmuş o!du.kl~rı- 'e•i, birinci teşrinin birinde vuku btı · .. · · 1 usa a a seyre ı ece- .. k b'l k Tek diYO' 
Y ~ .., us "" • • . - 1 olmaz,. aynı zamanda t:ı.L:ıızı da ği ve !stnnbulda fiyatlar 2000 100 ve yuz uruş ı e verse . rar e 

organizasfonların faaliyetleri m-um- nı 'öylcmiştir. Hatip ingi!terede ,\'iye. ac:ı:ktır. den"mı olur ·unuz ı·uz · 
,_.,, _ ~ ~ s · 50 kuruş olarak kabı 1 d 'ld'- · · 

dur. Bu cihet, ooğrudıır, fakat bu fa- cek ,l<ıtlığı bulunç!uğıına da:r Alman .ı1112~1111ı:;:~~J:lıiı:ı:ll~!'=l!l:li!2:n::ın!Zl•llll••lllllmmıımamzamaımll 1 t . . '. 
1 

e 
1 •gı nazara F;yatlar yüksektir. İz.mir kaldır• 

allyetlel'i ciddi telilkki etmek dog-ru propagandasının orbya atmıs oldug-u' •• a.ınırsa. zmırın fıyatları çok olmadı- b ' - . M U (" E L L j' 1" ğı anlaşılacaktır. maz unu .. olınaıı. itldiayı tekzip etmiştir. , • 
Bu fruıliyetl<Jrin akamete mahktlm l\1Uteakıben bitaıaflnrdan bahseden 2 - Bu tavı.ilıinıizin :ıyııl sütunda • • 

Al • R E .. dercedilmesini saygılanmla ıica ede- Serbest güreş· 
olduğu kanaatin41eyim. Harbe uf er' başvekil, bir çok memleketlerdrn Al - · l lZa . VCl m . <I 
l ,_ .. ___ ,..__. k k.e • h'·'· rim. Böl.,emizin 940 - 41 senesi scrbe e""' e....,.,,.,.,,ız anaatiyJ.e girdik. Şim manyaıııu as rı satveti :o..ı.im bulun- " Lı· 

41 •ize 'fay sonra da zafere cı.ima iti- maktadır. Bi:r.e gelince biz bitraflarııı J . y :l!illt küme org:ıııizasyon komitesi güreş birincilikleri 14 niôanda b~iP 
7n&dım oldutımu bı.ı itimadımın bida- hukukuna. riayet ediyoruz. Fakat Al- H :ı:mır: eni Knvaflar Çarş191 No. 31 başkanı racaktır. Bunu ntüteı-kıp bölge'."'. iP 

•r türlü cıW, ııüLc!, .... ~.·lem o1•r-'- ve ··~'at ı'cap'---- Suad Y dk k b' 'l'kl rı ıÇ yetteki kaıJ&r lnıvvetti bulunduğunu mırnyanın bizim vicdırnl veı;\'e•elerimiır --.. - ""' -· .....-u,.. ur oru güreş ta ımı gurup ırincı ı e 
M!yleırıak isterim. Bu ttimadınıı arZl' en istifade Cll•rek k~j>disinin şer _ l!ii•e yapılır. ANADOLU - Filhakika biz, orga- hnzırlanacak,ve gurup birinciliğini~': 
ettflthn f"Yhı t.lı.akkllk ettiğine, §ahit l:ıesti.ı inden mahrum ajanları olan bi- Bankalara malıııua §İritli ve vidalı defter -ıe dosyalan nizasyonun beden terbiyesi genel di- zanacak güre,ıçiler Tilrkiye birincilıl< 
eh!tak !steği'1e iııtln&d ettiriyorum. tarafların yardımını temin etllU!o•ne an~cak rnü.cell~t ~.Lt. Rl~A müessesesinde yapılmaktadır rektörltiğü tarafından yapıldığını "sa- ]erine iştirak edecektir. . ~ 
hAıtııı&ta l&tilıad ettirlyeruın. ZirP. mütemadiyen mUMııade ederRk P.rziliz. M Sıı>arıt ıı~rıne lak. !<!hümlu yapılır. nıyorduk. Bundaki yanlış malümatı - Bu seneki Türkiye birinci!ikJerı ~'. 

"F'!""1~11!1İIİıİi~~. ıesrnin siırn nl~mlrk, üzı-llik ve ·u··ratbr. mızı tashih edivorul fakat asıl mes 1 10 11 12 ta 'hl · de 'ft9 
ko- s-i'leri, tayyareler, ~izli ıilih Bitaraflar ne li•an kullanırlar~ kul- ,. _, , ~ · - ·• e e , ve mayıs rı erın " 

• gene bizim dediğimiz gibidir ve bunda yanın Kırkpınar • ihrindc yapılaCP1., ]ar naııilerm iftd eMbllecekleri di- !ansınlar, pek iila bilirler ve i~!eriııd " ' ! • • r v $" 
ıı.- ""-- ""' ·"" it •- -~·k "· ı k' b' · • · · )< 1 ;..., L' hj A 1'.lf R A • · 1 ısrar ediyoruz. Tribünlere 75 kuruş \"e bu suretle mim sporumuz olan • ,,,,. -.- '""- y_. ı.., a-emilerimirin ta.<.uı ew:r.er ı, ızım z;ı1erım;ı en .L:, J.f'A Slne g1l 
seyrii eeteriıt.e lcfffl hüeumlarda bulu- :lilerjnin hürr'reti ve hl'zimetimiz rı , mQSlll a fazladır. Velevı..; iki maç birden sey- reşin banisi Kırkpınarda taribf 
narı. bl%i rre 1ıoNt;malt için düşmanın ~aretlerinin mukad<lemE>i olacaktır. Bugün matinelerden itibaren redilecek bile olsa .. İzmirin hayat ve reşlerde yaşatılmış olacaktır. iP" 
ırirlpmş old1ıf>ı Mlt6 ı.ı>bllsleri mu- Muida ingilterenin kullanmış olc1'.ı· rnliln !zmiri sonsuz ne~e ve kahkaha tufanına boğacak, senenin en bürük kazaıF seviyesi, İstanbula nisbetle Ayni günle•de yağlı güreş kar~' ' 
v~ tMod ritllc. tu kııvveili silah ablukadır. Bugün rb komedi şuhe~eri. İ~le dünyanın en şühredi komikleri · her halde dörtte bir derecesine bile maları da yapılacakhr. # 

!la ywii ayhk m11hareMden sonra bu silah nıües~iriyetini muhııfaza et
vaı:!yetlıstlr;ia düşmana nazaran daha mektedir. 

Ta.,,yare ainemas~ 
11

it1ı,.,;;:e;=:;a:*rı 
FllED ASTER GlNGER

0 

ROGERS 
Gilıi iki biiTök san'&tkil.rın yarattığı eşine ve emsaline ender 

taa&dilf edilen bir şaheser 

Büyük Dans 

LOREL- HARDİ 
Tarafından eıı son olarak yaratılan ,.e bugüne kadar görülmemiş 

derecede güldürücü sahnekrle dolu olan em~alsiz bir 
KOMEDJ HARiKASI 

Zafer Dönüşü 
TÜRKÇE SôZLÜ 

Ayrıca: Milli şefimizin doğu Anadolu seyahatleri ve Semalara hük-
~ - bıtiru - Sefahat -Sevmek ve Sevilmek ihtiyacı - Sevilen meden kıırtalların filmi. :'ıletro jurnalde: dünyanın en son harp haberleri 

erkeiin fedakarlığı SEANSLAR: her gün: 1,30, S,30, 5,30, 7,30 9,30 da başlar 
.Amca EKLER JURNAL No. 8 son dünya hadisatı 

1 
Cumartesi ve pazar 11,30 da ve Hafta arasında her gün 1,30 da 

.......... o .. Y•UN!!ll•SwA•A·TLA.R ....... ı.:.3 ... 5 .. 7 .. v~e-9.,1.6 .. deiııııiıb•aş.la.r ........... ..... 111111 .. ll!l .. lll!l~ı-·c.ı.'z .. ı~IA .. LK ... ~S~E~A~~~'SM.:...A.R~v~;,~,:.da~r~~-:;..·~ı!'i!"!'"'~·~ı-*ilj~l,.;lf~.l..a 

Bugün Kü tü~park Sinemasında. 
IZMlRDE iLK DEFA iKi FlLM BiRDEN 

GÜN BATARKEN. 
VlCTOR FRANCEN tarafından temsil edilmiş ahlaki ve 

bir mevzuu canlandıran büyilk aşk hikayesi 

ıçti!l191 

ŞANZELİZE 
Fraıısa inkılap tarihinden başlıyarak bugüne kadar g ~eran ed~~ı;ıl 

vekayii telhis eden •·e bu arada mües~ir bir aşkı temsil eden büyil1' fi 
Baş ro!Je: BARON FILS - CHASA GITTRY ,. ... •" 

11•11ııttıııı•uıı•ı••••••uıı•••ııoıı•nıu•n•u•t•• ••• ••un•ı•• •••••••IUtıouıoıu, • · -ııtı•t••"' 
Ayrıca Paramunt jurnalde en >on harp havadisleri 

SP,:ınslar Gün J3atnrken 8 - 7 Şanzalize 1,50. - 9 da başlar 

I• 
' 

• 1 

" 
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-......!_N;,~,, 1940 CUMA (AN/\001 U) 
E - ----- -------------------___________ SAHiFE ( 5 ) İr tecavüz hadisesi l.a,r• nıe_r_k_ıı_I m-.-a-lia-ı-·ıı_ı_a-~ı-k ____ E __ m_l_a_"_k __ v_e_e._y_t_am bankasından·. lzmir belediye.inden: .1l"l .1Llh le lı'.l r 'Tl\/I\. ilA. -

Çe~me kaza ının F:ıhredd!n paşa artırma ilfını Havagazı fenerlPr!ne :!5 numar11- l{İJ!LIGl.VDES: 
:alha•ın iıııj, bir >'akıı. ç mu ur . .A, S.iLlllU lC!tA ,lfE.VCllLU - A. .'o. lan dan 2000 ve 36 numaradan 4000 ve Ayvalık Ye Berganıada zeytin da-~ u !» l'[':>,"JJA\" 
~ ~ ,.a ndu Ha a t''ızc rı. ayn ' : Esas, ·o. YERi E'ki Yeni Taj :\'evi Kıymeti depozito 37 numaradan 6000 ııdet ki cenıan ne ·i Ye ~-ağı Ye pamuk ticaretiyk! işti. ,,:!"' 'de Gır.iJı Mu nfa ·ız.ı sn Bir bı n·un lenıiııi !ei•ı Poyrazrlan n2:l Kıırat:ış 9 Eylı'i! yeni 2GD ıncıl36 110 Ev 650ll.- 1300.- 12000 adet ~myant ~atın alınması , ıı-al eden fabrikatiiı· Mehmed Dalqın 
t.n a ?iıllıizar. atılmı•ı ~angın ye. :·k'~ere_ait olup mahcuz b"iunı:n aşa: solrnk. yazı işler; nıüdiirlüğ'iindeki şartna - 25 3 D40 tarihli arzuhal ile vaki mil-
lurf ~~tnıii~ t~nuzde Lulu.ıımuş. ırıcl« tarih rn numaraları ı-e kı~·mP!ı 11151 Kıı"~ıraka Donanmacı lif. 12 Ev 2200.- 4-10.- nıesi verhile a~ık eks ltmeğe konul - racaatı üzerine alacaklılariyle konkor-
ııı.~ lia?i>e tahkikatı 11 de,·am '":lil _ şnğıcla yazılı altı parr!ı gayri menkul Dilaver reııi 1730 mcı sokak mu$tur. llfuhamnıen bedel; 2360 ı:- dato akdi için iki ar mehil Yerilmesine 
r terJır. 8 5 . lO tarihine mii:ıudif carı,:ınıba 1289 .l\Iemcluhiyc l\I. Derviş Hii- 29 32 arsa 10.- 2.- ra olup ihale~i 15--1-940 pazarte:--:i gü- ve Ayvalıkta fabrikatör doktor Fa-

\ günü saat ı 1-12 de satılmak üzeri' a- "eyin )'etıi 73ı; ıııcı sokak 102 nü saat l 6 dadır. İştirak edecek - zıl Doğanın komi•er tayinine 80 mart 

Beyanname 
5 ~f 

cık artırma ile satı!ıjfa cıkarı'mı~tır. 1112. 29 ada ~67 par>cl 8 !er 177 liralık tenıinatı iş bankasma 940 tarihinde 3lı22 ıuımara ile karar 
P"yraz molla ha.<an suyu meYkiindel:J4 1290 Tuzcu soğuk ~eşme )"eni 777 10 1-0 Ev 30.- 6.- yatırarak makbuziyle encümene ge- verildiği ve h<ır alacaklının l.ıu il:in ta-

ısan Cumartesi vila 
Y~f · 

' :\o. 11 29 Uırihli tapuyn bai(lı kayden ci •oknk ::;9 :II2 ada 4~9. lirler. 31 5 10 14 l'ihinden itibaren beş gün içnde istida 
· ·::;; dekar halen :.>oo cl<ıkar miktarı~ilH parsel 5. ·ı b k · · ı b"I 

1ınızde çocuk yazımı 
au giinüdür 

19 uncu adanın 144 metre muı.<.n- ı e u arnra !ıraz ('c e ı eceği ilan o-!e«·arlı bulunan 4lıu tıırl.'1ıııı beheı· 12!)1 Tuzc ı ;\f. Ebe yeni 7.>!l ıncı 6 6 11 arsa 8.- 1.6() b d k" 
11 1 

lunur. 1177 
delrnrı beş ı:radan; rn. 41 !112. ati~ 466, par,el 17 aın a ı sayı ı arsanın •ııtı~ı. ya. 

;I ••Yınt 7 elen 16 '"'fına kaciar 
~'Qd ~illa gitsin ,gitmesin talıeil ça
l~·• Çocukların miktarlarını 
ı~"i•..-ak öjreo,,,ek malua.Jiyle 

Gtne 'Po11-av. sııyanııı önü alaca me- 1292 Toraman }!, Toranıa:ı yeni 62 66 aı-sa 19__ S.!!O zı ih~ı.e1 ri nıiık'd(irlüründeki şartnamesi ar P.'evki'ıııle ayni tar'lı 1~1 Xo. ka- 77:l ine; sokak 63 M2. •eç ı e açı artırma:•a konulmııştuı·. 16 dadır. l iirak edecekler 76 !lra';k 
teminatı iş hanka.<ına yatıraralc mak. 
buzu ile t•nciimene gelirler. 1036 Fradr.n; 

vıtlı W dek:ır tarlıı beJın dekarı on Ada 422, p:ır>el 25. :\fulıımmıen be<lelj 1008 lira olup 

1293 Dolaplıku~ ıı ~.{. Yeni 745 1/ 52 1/3 arsa 12.- 2.40 ihalesi 10-4-940 çar~anıl.ıa giinü saat 

ı "k:adır. Bunım İçin: 
. ._ y az111ı •. .• 1 .ı • 1 
''~ tunu ev er~ ıEa ıat 
-ııı.,, •ceı. bir kil'Nl.,nin buluı>du -

Gene Peyraz pekme.z mevklincle ay
ni tarih 1;37 No. kayr!en 10 hnlen ]!; 

..!d<Jlr kayden tarla halen baz her de
kan 100 Jirnd;ın; 

••ı, 
Po.naz ulaca mnar mevkii tnpumın 

~ -- '\' "'""' azım için kapınıza gelec .. k 136 No. ayni tarih 75 dekar tarla he.-
'• te .. ,,, .. IOracatı şeylere doiruca Jekarı a lirndan; 

! •ce ce"a'P verilmesi. Poyraz Alaca ljN'zar m<ıvkii 135 No. 
._ 'la d d ayni tarihli 67 dekar tarla her dekarı }·~1, d zırn a. aşağı a gösterilen 

·• r alci k 5 liradan; lt'll'ıd Çocu farın yazdırılması 
't ır. Gene Poyraz alaca mezar çubuklu 

'•ı.~'-~ günü bu tesbit itine muha- mevkiinde arni tar'h 20 dekar tarla 
j~• ioıteren ve doğru cevap ver .1 lıer deknrı 5 liradan; 

"-h~ Q "atandcılar ve bu itlere anü _ Artırmara işlirak ed~Jı!er muham-••t &.. men kı t' ·· 1 d · b - · ııı.,., 1 ~o•termiyen mahalle mü _ · yme m yuzc e ye ı uçugu nı ·-
tııi,ı' 1••i "e vazifelerini Vl'f"İlen e betinde pey ak~a ı ver<ıeeklerdir. 
~,,~'• lrÖre yapnııyan yazım me· Tayin edilen zamanda teklif edilen 
~,,,ar'.. haı.ı,ında 1554 No. Ju ka _ 'ı.erl~I yüzde yetmiş beşini bulmad~ğı 
d,, 11 tore lıeı liradan 25 liraya ka- t.ıkdirde on be gün U?mdid ve o 
t ••• v "k' .. 1 k '•ı • , "ı ı aya kadar hapiı ce- •ruıı yapı aca artınnadıt gene yüzde 
s • .,:·u•cektir. vetmiş beşi bulmadığı takdirde satış 

~ l~lilera duyururum. 2280 sayılı kanuna göre rlüş!irülilr. 
lxınir valisi Dal:ı.a fazla malumat almak istiyen-

Etem Aykut !erin 940 30 •ayılı do•ya numara'! 
Rumi Yaş na mürııcaat etmeleri lüzumu ilan 0 . 

1349 7 
1348 8 
1347 9 
1346 10 
1345 11 
1344 12 
1343 13 
1342 14 
1841 16 

~1,4 a. 13(0 16 

\, "" j l ~<l•ıı: ~~lırı11e sulıl hukuk malık~-
ıııı· 

ı ıtde b 
/J ı, <ı!iı kum maftıa!!esinde' 
-..~ ı.-rı . j 
ıııı Ciriıı· '"da 41 mımaraıı ~el 

!unur. 

Taze, temiz, UCU7 

ilaç 
ffer türlü tuvale! 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi •aıın ı ~Iuııtafanın <>ayri menkul 
it ~ n ~atıl " j 
ı •rn . llıa•ıııa n:ıahkemece ka-
ı.''• "'· llııştir öı· .. t k 1 Baş<lurak BUytik Salepçioğlu ha-! .., ""'lag · unun apu ayc ın:ı. 

·~ıin~ ltrıf olduğu ballı kuyu ma-ı• •• '.k_a_r.;.ş.ı~.ın.d.a •. ________ _ 
Pa ~ lı•ten 1 ·k J 1 'q. r~ı ei!(· ı sokağında 1615 ada L A N 

ı., ~n lııu\ ı 20 laj 22 Kadı jly;ıs vak Ay\•alık ve Bergamada zeytin dane-
'<ı,b'1e ı·ıkı~ta~ı bir oda Ye bir mut - si ve yağı ve pamuk ticaretiyle iştigal 
~ 1 aın<la ~ lı:r odayı 80 metre mu- eden fabrikatör Mehmed Daların kon
' n &~ık ar: 250 lir;ı değcr:nd• ahşaplkordato teklifi haklrnıdaki talebi Ayva 

~Onn a ıtllıa~ı 6 mn}·ıs 940 paw.r- !ık icra tetkik hakiıııliğ:ııin 30 mart 
•ı·1• aat . 

·k · ~n 01 . on be e konulmuştur. 940 tarıh ve 32 22 ııumHralı kararı 

1'ııı%ı Ilı •n günde rapıl:ıc.ak acık ile kabul ed:Jmiş o'duğundan ilan tari-
·•ı,,.. tıha:ı; k · · . ı· h. d 't'I . . .. f d 1~ "'iŞ h . .' ım.en ·ıymet·nın yüz_ ın en ı ı Jaren yırmı gun zar ın a 
aı i ~~ını bıılclı-ğıı tnk<lirde ka- alacaklıların a!acııklarını bild!rmeleri 

• •r'-,.._ apıfaC'ak k · t kd" ·k· · t ı· t l · h'l'f '= ._. ·:"nın h· ıı sı a :rde e'l ve ve.~aı ını e,·c ı e nıe erı ve ı a ın~ 

"<ibne, ~l't akkı gözetilmek •ureti- da hareket erlenlerin konkordato mü
< 1

4 ROnu ':llıa•ı 22 mayıs 940 çar- rnkeresine kabul edilnıiyeceği icra ve 
,, e bıı ıar·~at on be•e talik oluna- if!as kanununun 2n inci maddesi hük
·/· ~lü7a,~ te kati ihalesi yapıla - müne te,·fikan ilii.ıı olıııııır. 

1 b,' llıııha~ •d~ye iştirak e<lecek o - Konkordato kom[,eri Avvalıkta 
lıı ,,_~uı.; n1• bllıen kı,·metin vüzde ve- Fabrikatör Fazıl Doğan 

"''• •t• . . lıı t tar b •nde rey akçası vernl•·--------------·.I 
··- anka . DOKTOR r ~d >. eQ~ek ~ı~ teminat mektubu- . 

e •n ltıllı,.,, tır: I<a•i ihalesi takar- EHÇET UZ 
'"ııı~~ııııı,1 il Yli>.ıle 'ki buçuk bele- B 
> ~'i •e llı(J~ evkafın taviz bedelini 
~~ ~~kuı h ellef tutulaeak•ır. Bu 
~-. buı~nanı:;k'.ndn bir hak idd:a

Coczık Hastalıkları 
' 

A1ü •ehcıs~ısı ı. it. iw;·•nı ıl• •atış hakkında 
'. ·U~aaıer her gün mnhkeme _, H~sta'annı 11.30 dan bire kadar 

•~et·ı k ' :lPyler soka"ınd>ı Ahenk matbaa., 
1 ' ece leri ilan olu-' " 
ı; • l .. _..,.,,., ..f'l l,~htıl P(lf'r. 

t ttıır D~-·--!.·=====ım:ıı:ı~~ıı 
~ı ko efterdarl!ğından: 
1· l~i· 
l. lı Çe!llıel'k 

Muhammen B. 
Lr. Kr. 
83 00 ·

1
1 ~,~haklı " cadde•inde 56 e•ki, 82 tajlı dükk!ln 

'<t · '>'•ret k ,. I~· 111:1 lıa so ak 9 tai numaralı hane 240 00 
., ıne· n,·o k 6 

"tıı· 1 l<o11 • so ak 14 numaralı hane 7 50 
lı 1 'tltr '-'.ton. 'l'ıuhane 'Fokak 12113 numaralı dükkan 60 00 
llo 11·~~re a;n 80kak 2~ e.~ki, 31 yeni numaralı hane 180 00 

' lıa~'<>vıı, ~ir t· d:ı Birinci kordon 3 eski, 11 tajlı dükkan 300 00 
'ı",/~lıane .. t~t mektelı;nde konserve fabr;kası 100 00 
ı ,

2 
~ıı. Lır tınei krrdon 4 eski, 9 yeni • ·o. hı dükkan 300 00 

inti .-o. 58.50 :\12. ııcla 474 
par·,el 1. 

1294 Do!aplıkuyu madi _ yPni 748 5 7 arsa 17.- 3.10 
iııci "okak 56.50 M2. 
ada 477 paı·•el ~ 

1295 Dolap ıkuyıı M. lsnıail ef. ye 3 5/1 a"'a 6.- 1.20 
ni 750 ine; •okak. 24 M2. 
ada 472 par,el 9 

1296 Üçtincü •ultan;ye Hü.,.yin a- 9 16 arsa 27.-
ii'a yeni 619 uncu <o. 179.50 

5.4() 

:.'\12. aıla sı. parsel !) 

1297 Üçiinrii •ııltanire A~ureci - 12 34 arsa 26.- 5.20 
rcn; 607 inri so. 10:\ "f2. 
ndn 62, rnnel i9 

1298 'Cçüıırü Sultaniye Hü•f;ı•in 3/1 14 arsa 13.-
ııi!a ~·en: fH!l uncu sos:; M2. 

2.60 

A<lıı fll, rnr.l'l 8 
1299 Di:nliiııcii Sultnniye Kaptan 3 3 Ev 50.-

YPni J~O ıııcı ~okak 
10.-

1300 1ki~ci Su!tRniye yüzbn'1 Ha- 93,2 S Ev 200.-
san yeni 49G inci so. 56 llf2. 94,101 
Ada 150, par•el 85 

1801 Dolaplıkuyu fsmail ef. yen'. 4 11/1 arsa 13.- 2.60 

1302 

1303 

1304 

1305 

7.>0 inri sokak 50 :\f2. 
ada 470, par•el 49 
OrhııniJ·e ?.f. Kanfaı·cı yem 30 
6;37 inci •okak 35 )[2. 32 
Ada 91, pnr•el 28 
Orhanire M. Yoku•başı yeni 17 

657 inri so 60 :112. 
Ada 9.5. par<el 4 
Birin ti Karata~ tramvay İnö- 232 
ııii rar!rle>i. 234 
Ada 598, puroel 15 236 

238/1 
2 
3 

Salhane ~eliimet - yeni 278 5 
inci •okak 95 11!2. 

Artn. 1'11ll ............... 1, .ı 

1306 Giizelyalı tramvay _ yeni 1- -
nönii cadde•i 366 M2. 
Ada 895, ıınrse! 1 

1307 Güzelyalı tramvay - yeni İ
nönü caddesi 366 M2. 

1308 
Ada 895, parsel 2 

Güzelyalı tramvay _ yeni İ
nönü caddesi 366 M2. 
Ada 895, parsel 3 

1309 Birinci Karantina yıldıztepe 
yeni 1 79 uncu so. 63!) M2. 
Ada 722, pa'"el 9 

18.29 
43-43 

1310 Giizel)•alı l\Iah. Akgöz so. ye 229 
ni 108 inci so. 6980 1112. 753 

Ada 922, parsel 7 

1311 Karsıyaka İsnıetpa~a _ yeni 7 
1743 üncU sokak 911 M2. 
Ada ln2, par•el 21 

1312 Kızılçullu Ş:mendifer yolun 70 
da 2777,60 M2 

1313 Bayraklı Muradiye - yeni 7 
1609 uncu so 143.66 M2 

1314 Karşıyaka donanmarı Mah. 17 
Şaye•te - yeni 1713 Uncü so. 
132,25 M2 ada 56, par8el 1 

23 

30 Ev 60.- 12.-

19 Ev 40.- 8.-

250 Altı dükkan 
252 ve deponun 

254 284/640 2662.- 532.40 
256 hissesi 
258 
260 

- arsa 10.- 2.-

1087 /1 arsa 549.- l 09.80 

1087 /2 arsa 549.- lO!ı.80 

1089 arsa 549.- 109.80 

- arsa 192.- 38.40 

Tarla ve 100.- 20.00 
zeytinlik 

5/1 arsa 1822.- 364.40 

-tarla ve 80.- 16.00 
yıkılmış kule 

21 dükkan 150.- 30.00 

23 harap 800.- 160.00 
dükkan 

-175 nii"aç 300.- 60.00 

26 31 5 9 

ı LAN 
Askeri Liselere talebe alınıyor 

lznıir leı't!:un 6.nıirlifji ~alın alına kouıisyo1~1u1daıı: 
l - Kule!;, J\Iııltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç sınıfına da ıs. 

nümuzdeki haziran içinde başlanacak olan 9·10-941 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olnııısı, kendisinin ve aile
~inin kötü hal ,.e şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

8 - B:r sene tahsili terkedenler, yaşını büyiiltmüş ve küçültmüş ' 
olnnbr kendi okullarının sınıf geçme sınannda ipka veya- bil
tünlemcii"e kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki 
hatlere uygun o!nııyanlar asker iokııllara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin ş'mdi okumakta oldukları mekteplerdeki t<ıhsillerine 
devam etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulundukları yer. 
!erdeki askerlik şubelerinden ct:ğeı· kaydükal.ıul şartlariyle milra
caat yollarıııı öğrenmeleri ve buna göre de kaydüknbul kağıdla
rını en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme •esikaları haziranda bulundukları oku
lardaıı a•kert lis<ılerce celbedilecek Ye bütünlemeğe kalmadan sı
nıf g~çenler seçme sınanna çağırılacaktır. 

Askeri lise II. ve Ill. sınıflara girmeğe mU\·affak olanların 940 yılı 
kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - A•keri ortn okullarla musiki, sanat ve kara ıredikli erbaş haz.ır
lama orta okullarının kaydükabul ~artları ve zamuoları ayrıca 
ililn edilecektir. 31 Mart 3 4 5 6 7 9 10 12 13 
14 16 19 23 25 28 30 Nisan ve 3 7 9 10 mayıs 1127 

1324 Bornova Çay mah. Göçmen 72 
sokak. 

1326 

1827 

1328 

Güzelyalı l\1üstecabi zade 
yeni 40 ıncı sokak 121 M2. 
Ada 874, parsel 14 
Güzelyalı !lfüstecnbi zada 
yeni 40 ıncı sokak 116 M2. 
Ada 87 4 parsel 16 
Güzelya!ı 11ıustecanı :ı:aııe 
yeni 40 ıncı sokak 73 :II2. 
Ada 874. parsel 18 

" 
1329 Güze!yalı J\Iiistecabi zade 

yeni 40 ıııcı sokak 306 J\T2. 
Ada 87 4, parsel 24 

2 

1330 

1331 

1332 

1333 

1334 

1335 

1336 

Güzelyalı llfüstecabi zade 
yeni 40 ıncı sokak 301 M. 
Ada 874, parsel 25 
Güzelyalı Müstecab; zade 
yeni 40 ıncı sokak 644,75 M2 
Ada 874, par<el 26 

2 

2-

Güzelyalı ~Histecnbi zade 2 
yeni 40 ıııeı sokak 471 l\12. 
Ada 874, parsel 27 
Güzelyalı Mü•tecabi zade 2 
yeni 40 ıncı sokak 142 1112. 
Ada 874, parsel 32 
Güzelyalı Müstecabi zade 12 
yeni 40 ıncı sokak 3:30 M2. 
Ada 877, parsel 12 
Güzelyalı Tenezzüh yeni 21 
inci sokak 309.25 M2. 
Ada 887, parsel 1 
Güzelyalı 33 ilncü •oknk 
339 25 M2. ada, 887 par
sel 16. 

66 baraka 15.- 3.00 

- ar•a 42.- 8.40 

-arsa 41.- 8.20 

- arsa z~.-

- Arsa 107.- 21.40 

- Arsa 105.- . 21.0( 

- Arsa 226.- 45.20 

- Arsa 165.- 33.00 

- Arsa 28.- 5.60 

- Arsa 116.- 23.20 

:ı; - Arsa 124.- 24.80 

- Arııa 102.- 20.40 
1315 Bozynka Emrez boğazı mev. 114 

kii 3 hektar 30 M2. 
1316 Bayraklı gül 'okak yeni 1640 

ınrı •nkak 72.50 H2 
4 

zeytinlik 1337 Güzelyalı 33 üncü sokak - Arsa 98.- 19.60 

1317 Daraifaç Şehitler caddesi 117 
2795.83 1112 ll9 

1318 Karşıyaka Alaybey Rağbet 
yeni 1663 üncü so. 156 M2. 
Ada 16, par.el 51 

1319 Karşıyaka Donanmacı Rah- 12 
mi be.v yeni 1743 üncii ~ok:ık 22 
599, M2. ada 95, PJ!r•el 42 

1320 Al•ancak fntikam veni 1451 14 
inci sokak 127 ~12. 
Ada 1216, par~e14 

- Milfrez 250.- 50.00 

ev 1338 
87 Maamüş 

119,189 temilat un 1339 
91 fabrikası 

ve hangar 
mahallinin 1340 

1/6 hissesi 3675.- 735.00 

20 Ev 200.- 40.00 
1341 

22 Ev ve 4750.- 950.00 
bahçe 1342 

17 Arsa 254.- 5ıJ.80 1343 

328 M2. ada 887. parsel 17 
Gilzelyalı 33 Uncü sokak 
321,75 M2 ad'a 887 parsel 18 

- Arsa 97.- 19.40 

Güzelyalı Reşadiye - yenı 23 - Arsa 84.- 16.80 
üncü sokak 281 M2. 
Ada 888, parsel 7 
Güzclyalı Tenezzüh yeni 21 '777 - Arsa 334.- 66.SO 
inci sokak 1337 M2. 
Ada 890, parsel 1 
Güzelyalı Tenezzüh yeni 21 1 - Arsa US.- 2!.l.60 
inci sokak 336.50 1\12. 
Ada 890, parsel 3 
Güzelyalı İnönü caddesi 923/1 1059 dükkan 180.- 36.00 
14.25 1112. ada 891, parsel 13 

Gi;zelyalı Cerrah :'.Iehmet 34 - Atsa 134.- 2f.SO 
ef. yeni 35 inci sokak 447 (J,~~~llfı \"ap~r.t'a. -l8 eski 38 taj numaralı dükkan 200 00 

l ı,.' l'~ı l{ı r •kele~i l:ila numaralı (v~pur iskele~i) 180 00 
lı;r 14;·0ıı ca~PI .80kağında 23 (Ski, 17 tajlı hane 200 00 
tı.\'~c, •·cı·'1u e~ı Buca aşajfı mahalle 38 ' 26 No. dükkan 24 00 

1321 Karşıyaka Alaybey Güllü 16 
Sezai yeni 1694 ilncil sokak 

M2. ada 892, parsel 9 
14 ars:ı 50.- 10.00 1344 Güzelyalı Cerrah :lfehme~ 34 - Ar•a 40.- 8.00 

ef. yeni 35 ci •o. 133.50 :M2, 

!~ .. ~1.ı kt•;·u "~ 11 3 "•ki, 51 yeni !\o. lu (deniz banyosu) 490 00 
\" tıkcı l\otdc~o ~~önurn bağ 211 00 
·~ ıc~'1 <1a :."az,, uzhane spkak 22 numaralı dükkan 60 00 
~~ , '' lııUq,1 ,1

1 emvn]j~ karlarına b:daveten tulip zuhur etmediğin 
. "' '" • e ten d 1 1 '•" •-e •rıiıı· ı "e l,ırukılmıştır. haleleri 11 '4 910 tıırihinde , •ı.ııe . ı e'"I' k • rııı "U ·• •1 ıı. • "rlü'•ünde vapılacaktır. ••.ı,, •" l I , • D • 

Ilı(, 1 "1lıl~k , ; "('ı buçıık dcpc.z:to aLça:ıı yatırarak yevmi .mez-
~ Q ~ 11 ~ı.:c l 

llUt, r uıc nı.le to:ııl-.ııııcak satış komi•yonuna mUracaat-

1322 

1323 

l:ı25 

1189 

83 ~12. ada 45, parsel 23 

Alsancak M-.ııdiye zııd• y•
ni 1446 ıncı sokak 53.211 llf2 
Acla 1212, parsel 5 
Çorak kapı ;\fah. Fırkat - ye_ 

ni 127fi inci sn. lM 50 i\f2. 
Ada 152·1, p~rsel 82 
Gii:,elyalı :\!a~tec1bi zade 
yeni 40 ıneı so. 173 M2. 
Ada 874, parsel ıs 

~ . 

11 11 Ev 1200.- 240.00 

56 Evin 5/7 
hisseııi 297.- 59.40 

- Ar•a 61.- 12.:!0 

. -

Ada 892, parsel 10 

fzahatı yukarıda yazılı ga)'ri men kulleriıı pe~in bedelle satışlal'I 15-4-
1940 pazartesi günü saat ONDA ihaleleri yapılmak il zere artırmaya ko
nulmuştur. 

1 - htekli o!anlnrın hizalarında yazılı depozito akçelerin; \'ezneml
ze yatırarak aıttırmaya gir ,ıeleri. 

2 - Müzayede <ıra'lnda verilen lıedel, mukadder kıymeti ıreçtiğ, 
takdirde taliplerin depozito arını ni$bet dııiredinde tezyit eyleme
leri ve mUbür kullananlann mühürlerini Noterden t&;ıdik ettir-

nıelari. S-H 1087 

1 

' 1 

' ı 
1 

·ı 

.. 
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5 Nisan 19'40 CUMA 

.. SAHJ.f E .( a ) - .. ~ • - - . 
ft•M ... llHlltMaıtftllltl•~•at ... llff.t•t••••••••t•••HIUltll\.llttH••tl&IUllllW•ttt••••lttl4M• : lzmir Sicil.illi l 'icaret Me 

ğundan: 

urlu= V. F. Henri Van Derze SPERCo vAPU8 
ACENTASI ""' . . 

:lzmir Levazım Amirliği llanlarıi . -i a ı · ırw ....... ......., ..... , ........... ._. ..... nı•a;-• ı T • 

iz-mir lc'ı:azrnı amirlini satın alma komisyommdan: 
1 - lzmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde (5064) 

lira 92 kr. keıffli deniz içinde çalışmağa mahsus kloşun imali ka
palı znrf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

! - İhalesi 11- nisan - 940 perşembe günü saat on beşte k1şlada iz
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminnt muvaklmte akçası (380) liradır. 
4 - Şartname, ve keşifnanıe ve resmi her gün komisyonda görülebi· 

lir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster-

mek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
. maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat tek

lif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 

vermiş bulunacaklardır. 
27 1 5 9 1050 

İzmir lewazım amirliği satın alma komisyonundan: 

4000 
5000 

10000 
10000 

2000 

Miktarı 

Kilo 

Sadeyağı 
Toz şeker 
Bulgu 
K. fasulya 

Zeytinyağı 

Eks iltrneninşekli 

Lr. Kr. 
4200 00 
1375 00 
1250 00 
2000 00 

840 00 
İhale tarih gün ve saatı 

10 

Tescil edilmiş olan (Akseki ticaret bankası Türk anonim şirketi) nin 
29/3/940 farihinde adiy€ll toplanan umumi heyl!ti zabıtnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 2700 numarasına kayıt ve te-cil ed:ldiği 
ilar. olunur. w _ _ .., - - • - w ...., .,.,. 

1 : Zabıtname 
2·: Hissedarlar cedveli 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
ResmU mühür ve 

F. Tenik imzası 

Akseki ticaret bankası Türk ano
nim şirketinin 1939 yı~ına ait adi 
toplantı zaptı 

Heyeti umumiye 1940 yılı martının yirmi dokuzuncu günü saat onda 
şirketin İzmirde Mimar Kemaleddin caddesindeki kendi binasında top-

landı. 
Ticaret Vekaletini temsilen hazır bulunan İzmir mıntaka ticaret mU-

laur muavini Cevdet Ankut toplantı hakkında ortaklara yapılan tebligatın 
kanuna ve esas mukavelenameye uygun olduğunu ve bu baptaki muamele
lerin tekemmül etmiş bulunduğunu ve ruznamenin müzakeresi için kanu
nen lazım gelen nisabın mevcudiyetini de tetkik ve tesbit eyledikten sonra 
celse esas mukavelename mucibince idare meclisi risi Hasan Serterin ri-

yasetinde açıldı. . 
Mehmed Serter • Adil Otay ara cnmiliğine ve katipliğe de Ahmed Ön-

der seçildiler. Heyeti umumiye divanı bu suretle teşe"kkill ederek ruzna
menin müzakeresine başlandı. Ruznamenin birinci, ikir.ci maddelerini 
teşkil eden meclisi idare, murakıp raporları, bilanço ve karuzarar hesap
ları biri biri anlı sıra okundu. Cümlesi tetkik ve ittifakla kabul ve tasdik 
edilerek meclisi idare ibra olundu. 

Temettilün sureti tevziine dair olan üçilncil maddeye geçildi. Hissei 
~mettiiün sureti te\•zii hakkındaki idare meclisinin teklifine itiraz eden 
l\lehmed Kazım Serterin (1146,24) liranın emanete alınmıyarak nizam
name mucibince tamamının tevzii hakkındaki teklifi ve temettü ün 15 ni
san 940 turihinden itibaren h issedarlara tevzii ittifakla kabul edildi. müd
detleri lıiten mecli.:;i idare azalarının yerine yeniden aza intihabı hakkın
daki dördüncü madddesi okundu. İdare m eclisi azalarından doktor Mus
tafa Bengisu ve Kazmirci Abdullah reyi işari ile tekrar azalığa mattefi-

kan intiahp olundular. 
Ruzııamenin (müddetleri biten mi.lrakıplerin yerine mürakıp intiha-

Pazarlık 8 Nisan 940 pazartesi günü 

Pazarlık 8 nisan 940 pazartesi günü 

Pazarlık 8 ni!\an 940 pazartesi günü 

10 30 

11 

lıiyle ücretlerinin tayini) hakkındaki beşinci madde~i okundu. l\förakıp
liğe de ~mat Baykal - Ali Yenişehir1ioğlu reyi işari ile tekrar ve mütte
fikan intihap ve senevi ikişer yüz lirn ilcret takdir olundu. 

Ruznamede konu~ulacak başka madtle bul•ınmadığından zabtın he
yeti umumiye namına imaza selahiyeti he~ eti umumiye divanına verilerek 

Pazarlık 8 nisan 940 pazartesi günü 

Pazarlık 8 nisan 940 pazartesi günü 

11 30 

14 de Kom it er ~eis . 
H. Serter 

s:ıat on hir<le alelade toplantıya son v~rildi. 
Katip Ara c&mii Ara camii 

Adil Önder A. Otay l\I. Serter C. Arıkut 
29 l\fart 1!}-10 

A KSEKl TlCARE r ~Ar ~KASI 
'l'ÜHK ANONİM Ş1RKET1 

10 kıırııiluk damga pulu 

Amcr.icıın Ekaport Line11 lnc. • 
Nevyork ADRlATlCA S. A. N. .&O 

NE V - Y O R K 1Ç!N LA-YGANO vapuru 7-S -4-
9 
fi 

Ek!imoth vapuru 4 nisanda bekle- tarihinde beklenmekte olup Cen~,_ 
niyor. ve Riviera limanlarına hareket e 

Ek!:chance vapuru 7 nisanda bek- cektir. 
leniyor. E MORAND1 vapuru 9.4.940 . o•' 

Eksilona vapuru nisan nihayetinde tarihin ele beklenmekte olup Cen edf' 
bekleniyor. ve Riviera limanlarına hareket 

D. T. R. T. - BUDAPEST cektir. . d• 
Budapefte için: Zara motörü 10-4-940 tarihin iJ'f 
Kassa motörü Nisan iptidasında gelerek ertesi günü saat 17 de ~ .. 

bekleniyor. Brendisi Zara Fiume Triyeste ve ktit• 
ATİD NAV1GAT10N COMPANY nedik limanlarına hareket edece d• 

"bin 
HA1F A Diana vapuru 11-4-940 t~rı 11111• 

Beyrut Hayfa Telavi-v Port-Said beklenmekte olup Trieste ııma 
ve lskenc!eriye için: hareket edecektir. . . dl 

Antar vapuru 8 nisanda bekleni- Brindisi motörü 17-4-940 tarıbitl i1"1 
yor. gelerek ertesi günü saat 17 de ~o st• 

V apurlarm ımn 'fe tarihleri bak· Pire Brindisi Zara Fiume TrıY' dt' 
kında hiç bir taahhild almmaL ve Venedik limanlarına harekete 

TELEFONa 2007 • 200I eektir. tarİ' 

Olivier ve fiirekciı t 
LiMiTED 

VAPUR ACENT ASI 
Attürk caddeai Rees binası 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

Piyaanın ihtiyacına gere vapur· 
larımız sefer yapacaklardır. 

Citta di Bari motörü 23-4-940 patı. 
hinde gelerek İstanbul Pire, rı• 
Cenovnya hareket edecektir. ~ 

Not - Bılton bu vapurlar •" 
it ceıs 

te veya Cenovada ştma ve ,dfl 
Amerika Umanlanna hareket tiJI' 
ltalia anonim ıeyrisefain tıirk;.)tf 
ve Amerika ve Hindistana b ~ 
tden LLOYD TR1YEST1NO atı,,,, 
eeyrisefaiıı. ~irketi vapurıarııı• 

,,------------ ~~:~~;;DAISE ROYALE J{tJJI' 
Doktor PANYASI ·ıJI' 

M Ş k• U OJ Achılles vapuru 20-4-940 tr.rı ırol• 
• eV 1 gur de bel::lenmekte olup Anver3 .,ece~· 

Birinci sınıf dahilt has· ıanda limanıarına h~reket ede 

t l ki 
_t h tir. .,~.t}. 

a 1 ,. ar ınu e assısı SERVİCE MAR1T1ME RO~u~~d' 
İzmir Beylerıokak No. 8! Suceava vapuru 7-8 -4-940 tarı ~11 ti• 
Telefon No. 8281 gelerek Malta Marsiıya ve CeJ1° 

mantarına hareket edecektil'· H a talannı 1&bahtan. itibaren 
Ye &K• vakti .kabul 'Ve muayene 
eder. 

--- Diş tabibi --

Cevat Dağlı 

NOT: ,fi" 
Ahvali haZlr& dc.~pyıslyle ~!Si•"' 

ve baTeket tarihlerinin kat'l 
0 10~ 

ğını '\"e bunların hi~ bir ihbat'9 0 fi 
olmaksızin değişebilir oldU~~ -~ 
meeuliyet terettüp etmiyeceii.Jıl ~ 
terem yükleyicilerin kayıd ff 
etmeleri rica olunur. ~-,tf.. 

HaataJarını her sün aabahtan f li i i ()oıll'J,O 
akfama kadar İkincibeyler ıoka· Dahil fazla ta si t ç n grPv..ı. 

vet cadde.sinde l"RA TELLi d'i1',... 
tın-la 65 numaralı muayenehane· v•pUr acent~esine n;üracaat ~. 1 

f •Ü.de kab.ıl eder. Telt"fon: 3055 • 1·EI...E.Iı'ON: 200• - tvv - • 
Devlet limanları işletme U. M. lzmir şube'' 

müdürlüğünden: 

1 - İzmir tayyare birliklerinin yukarıda cins vemiktarları y:ızılı 
beş kalem erzak ihtiy:ıcı 30 mart 940 tarihinde ayrı ayrı pa
zarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 
hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda kışlada izmir le\•azım 
'.llmh•liüi suıtın rılmn komisvonunda yapılacaktır. 

2 - Teminat muvakkatalnrı hizalarında yazılıdır. 
8 - Şartnameleri her gül' komisyonda görUlebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-

.. 29-Mart-196.Q cuma gürıü alelade heyeti 11mumiye 
içtimaında hazır bulunan hissedarlar listesidir 

Rey adedi 
asa!e- veka

ten leten 
7 

1 - 1940 yılı haziran ayının birinci gününden 1941 yılı mayıs 8yııı: 
son gününe kadar Çamaltında tuz yükleme işleri kspalı zar! ıı9 
!Uliylı! eksiltmeye kpnulmuştur. o• 

2 - İş ~ekilleri ~artnnmede<lir. Bu ~ekillere göre muhammen bedel 
termek mecburiyetindedirler. 

5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2190 sayılı kanunun iki ve üçUncü 
maddelerinde ve sıırtn:ımesinde yazılı vesikaları ve reminat mu
vakkahları ile bİrlikte ihale saatından cn·cl komisyona müra-

caatlnrı. 

evlet limanları işletme U. M. lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 

ı - 1940 yılı haziran ayının birinci gilnünden 941 yılı mayıs ayının 
son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden manda lzmir 
limanına gelecek kömür vapur ve motörleriııin boşaltılmasiyle 
vapurlara ihraldye verilme i \'eya ayni vapur anbar ve lıoııker
leriyle iki vapur arasında yapılacak kömür aktarma işleri k~palı 
z:ı.rf usulil ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İş şekilleri şartna.mededir. Bu şekillere göre muhammen Lede! 
c15.000> on beş bin lira muvakkat teminat c:l.125» lıin yüz yirmi 

beş Jıradır. 
S - Şartnameler devlet limanları işletme umum müdürlüğü lzmir şu-

besinden bila bedel alınır. 
4 - Eksiltme 17 nisan çarşamba günii sa:ı.t on birde rl vlet limanları 

işletmesi İzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarım havi 
zarflar kapalı olarak mezk(ır gün saat onda verilmiş buluna -

No. 
1 

2 
3 

4 
5 
G 

8 
9 

10 
l1 
12 
1 :~ 

14 

15 
16 

H:sRednrlaı ın isimleri 
Aydın: Defterdal' oğlu B. .;\Itıam-

meı· 

İzmir: Hucu zade l\Iustnfa Asım 
Umurlu şirketi müdürü Hul!t 
Çayırlı 

rn~se adedi 
a . .;ı.ıle- vekil-

ten 
:Jl 2 

12~ 

522 

100 
l'>~ _, 

40 

!eten 

5-15 

10964 
3449 
1422 

Ödemiş: :.ıehmed Seı ter 
« Hilsnü Kalyoncu 

.1ital Ba~. kal 
İzmir: Hn ·an Seı tt.'r 10010 11302 

c: H. Ali oğlu Abdtıllah 
« 
« fi a-;an Fehmi Sert"r 

Aydın: Adil Ot:;ıy 
lımir :l>oktor fü•şit Bonıtm• 

< K:rrıı bacnkoğl u II ul w=ıi 

c 

« 
« 

Siiltıynıan oğlıı Orhnn GUn
rloğdu 

Mornlı oğln C'evdet 
H. Hüseyin oğ. Kazım 

~erter 

1883 1726 
fll9 6R 
101~ 1674 

10 4433 
776 60 
')Ot: _ ,,,) ·175 

55 
270 
27fı 40 

3 
10 10 

2 265 
3 70 
1 .,~ 

.,;) 

10 230 
10 23 
10 l 
10 26 

1 112 
10 1 

5 11 

1 
6 
6 . 1 . 

imza 
yeri 

bin lira muvakkat teminat c:7fj0> yedi yiiz elli liradır. bİJj 
3 - Şartnameler devlet limanları işletme U. M . İzmir şubesinden 

ıı· 

4 - Eksiltme 17 nisan 940 çrrşamba günii saat on beşte devlet IiJ11
9 ııı 

hırı işletmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektupl~~if 
havi zarflar kapalı olarak mezkur gUn saat on dörtte verıl 
hulunacaktır. 

bedel alınır. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltıııe 
9r 

atında hazır bulunmaları liizımdır. 011 
6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme gilnU sııtıt 1,. 

dörtte gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış oıınıısı 9ıı
zımdır. Postada vaki olabikcek gecikmelerden dolayı idare rııe 
liyet kabul etmez. 2 5 8 11 1074 _,/ 

Istanbul-Nafia müdürlüğünde~~ 
19/lı !).lı) cuma günü :ıaat on bC'şU! istanbulda nurıa müdürlüğü e~~~t>iJI' 

komisyonu odasrnda 15373,11 lira keşif IJC'delli yüksek mühendis n1e1' 

caktır. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teıninatlariyle birlikte eksiltme 

saatında hazır bulunmnlan 15.zımdır. 
17 c: Avukat Ekrem Oran 87 

de yaptırılacak inşaat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur· 8ıe~ 
)lukavele ek~iltme bayındırlık işleri genel husmıi ve fenni şartn.ııı:ı

1 

ıctit• 
preıje keşif hula!';asiyle buna müteferri diğer enak dairesinde götillece 

Muvakkat teminat 1153 lirndır. bil if' 
İsteklilerin teklif mektupları ve <m az bir taahhütte 10 bin liralık. 8dftl 

~-----------· benzer iş ynptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara ;stı; 9tıtl' 
ishınbul viliiy.etine mliracantla ekgiJtme tarihinden sekiz gün e,·ve flllrt• 
mış ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odası vesikalarını havi kap:ılı .z.ııl~~oıı' 
nı Hl/·1 ı !MO cuma günü suat on dörde kadar İstanbul nafıa rniidilr 

2 

G - Posta ile gönderilc•ı tekliflerin nihayPt ek~iltme günü snat oncla 
gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmıı? olrna~ı lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idar~ mesuliyet ka-
bul etmez. 2 5 8 11 1075 

Mem alınacak 
Askeri fabri>a ar umum müdür
lüğünden: 
:Milnhaller için lise veya orta mektep mezunları nrasında miisabaka ile 

memur alınacaktır. Kazananlnrdnn ihtiyaca göre tayin edileceklere 3656 
suyıh kanunun mucibine ücret verilecektir. Bu mekteplerden mezun olan
ların aşağıda yazılı v~sikaları istidalarına bağlıyarak en geç 15 nis:ın 940 
akşamına kadar umum müdürlüğe müraenatları. Vesikaları \'aktinde gön
dermiyenlerle noksan gönderenlerin imtihana kabul edilmiyecekleri, im
tihan yeriyle gün ve saatı adreslerine ayrıca bildirileceğinden istidalar:ı 
:lÇık adres yazılması lüzumu ilan olunur. 

1 - Lise ve orta mektep şehadetnamesi veya bunlara muadil mek-
teplerden mezun olanı. rm muadeleti Maarif Vekaletince tas -

dikli vesika 
2 - Askerlik terhis vesikası 
3 - Doğruluk kağıdı 
4 - TercUmei h&l ve tasdikli nufus tezkeresi sureti 
5 - 3 vesika fotoğrafı 
G - Devlet memuriyetinde veya diğer yerlerde çalışanların oralardan 

ndıkları bünservis tasdikli suretleri 
6 7 9 11 13 1116 

Katip 
.Adil Önel ı-

Ar<ı cnmii 
A. Otay 

16498 
Ara r~mii 
.. L Serter 

~6708 97 
Komiser 

C. Arıkut 
29 )fart 1940 

785 
He is 
H. Serter 

A KSE Kt TİCARET BANKASI 
TÜRK ANON1)1 ŞİRKETİ 

1 O kuruşluk damga pulu 

M. M. V. Deniz levazım satın alma 
komisyonundan: 

1 - 'l'ahmin edilen bedeli 30 bin rra olan 20 bin metre erat yazlık 
elbiselik kumaşın 10 ni. an 940 tarihine raslıyan çarşamba günü 
saat 16 ela pazarlık ek iltme..;i yapılacak!'ır. 

2 - İlk teminab 2250 lira olup şartnamesi her gün 150 kuruş bedel 
mukabilinde komisyondan ahnnbilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ~ayılı kamında yazılı ve:-ikularla birlikte belli 
gliıı ve saatta Kasınıpaşadn bulunan komisyona mürac:ıatJarı 

5 6 1181 12064 
g mu E*ifWZW4Pf404 JQZPAI AS a.=- .. 

F*E'RMi im:iNC~ 
i\IJ~.kine l'amirhanesi 

Işi gününde tes im etmeği prensip ""d'. nen ve bu· 
nunıa iftihar eden bir m.üessesedir 

E:uune pazan demirciler 67 • 69 

\·nmeleri. 2 5 10 16 1105/237~ 

-Bornova C. H. P. başkanlığı~~:! 
Binamız bahçesinde yazlık sinema işletmek istiycnler şeraitiınızı 

mek üzere partimize müracaat etmeleri ilan olunur. 
2 5 8 11 13 ~ 

Türkiye pala_m_u_t_ç--=uıat• 
Şi ketindeJ1~ • 

anonım i ııı~ 
Türkiye Palalllutçuları anonim şirketinin senelik adi uınu!?l ·r ti'11

• 

darlar toplantısı 25 nisan 1940 perşPmbc günü saat on beşte 1z::1tı ~O· 
ret -..,·e sanayi odası salonunda yapılacuğıııdan hissedarlurın toP 1'jl(tl ·rme 
nünden oıı gün e\'veli ne !rndar 11irket<' müracaatla toplntıyn gı 
ıtlmaları ilan oıunur. 

Mzake e • 
ruznamesı 

1 - İdare hes eti \'e miirnkitı raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tasdikıyle idare heyetmin ibrası 
~ - T~mettüün sureti lıeV7.ii 

ır.' .ıet 
ret 

.ı - ~iznmnam :nucibiııce müddet1 t.?ri b ten iki aznnın ~ 
k ndil"rinin vcynhua b::ı ·kal, rınm ne~ ·ıme i 51 

5 - l\1ürııkip iıı• ihabı ve tahsiga ınm b ili dı.ınesi 2
6 


