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PAZAR 
11 

ŞUBAT 
1940 Nü.hası her yerde S kunııtur 

Günfi geçrni~ nushfllar 25 kunıştur 

~Ingiltereden Ziraat Aletleri 
·aEvız-·s11~ıv·oı=·-·~-;!~~i~!:~- ·-·----·--·-·-·Miili~s~;·=-~~--~~a 

Alıyoruz 

1
S11Ih teşebbüsü için hummalı bir faaliyet göze çarpıyor Belgradda 

Belgrad, 10 (Radyo) - Bulgar ti-

k 
caret nazırı Zagaraf; beraberinde 2:> 

'1 ı kişilik ticaret ve sanayiciler heyeti ol-
""T • duğu halde bugiln Belgrada gelmiştir. 'Müttefikler Hitlerizmi 

madan sulh yapamazlar 

Dün iki defa toplanan Vekili er 
Heyetine riyaset buyurdular 

Aıık:ır:ı, lO (Telefor.la) -- İcra Vekilleri Hey'eti, bugün Milli Şef lnö
nünün riyaısetincie, Eaşvekaiet binasında iki toplantı yapmıştır. Sabah
leyin saat 11 ~ başlı~ :ın içtima 13,30 a; öğleden sonra saat 15,30 dan da 
17,30 a Kadur devam et:niştir. 

Fra 

iden 
bile 

bitaraf devlet erle 
girişmiş bulunuyor 

sız parlamentosu 
Daladiye kabinesine ittifakla itimat 

reyi verdi ve t _ şelckür etti 

Nazır a-azetecilere beyanatta bulu -
narak demif tir ki: 

- cBulpr - Yugoslav ticaret oda
ıının açılma merasiminde bulunmıtk 

üzere geldik. Yugoslav ticaret nazırı
nın naıikine daveti, Bulgar hükfime
tini olduğu kadar beni de sevindirrr.iş.
tir. Bir haftaya kadar Yugoslav tica
Nt nazırını Sofyada göreceğimden se-

Hey' eti Vekile; beynelmilel \·aziyeti ve Hariciye Vekilinin Belgrad ve 
So+-ra temaslarr:u tetkiK ctmiştiı·. 

Saat 17,30 ela Başvekaletten &ynlan Reisicumhur, parti binasını tqrif 
buynrmu 'lnr ve geç vakte kadar orada çalışmışlardır. 

vincim bir kat daha fazladır.:> 

---o°*oo---
Felemenk 

On kruvazör yapacak 
Uhey, 10 (Radyo) - Felemenk 

hükQmeti, üç kruvazör inşasına karar 
vermiştir. 

oo-koo 

Gandi 
Ümitvar bulunuyor 

1 Piyasada bir tetkik 
**k 

P A M U K SAT 1 S 1. 
Bazı müesseseler iyi 

K~zanç aldılar 

· Sovyetler, bir adım bile 
ileri atamadılar 

1 

On gündenberi mahsur bulunan 54 üncü Sovyet 
vehamef kesbetti fırkasının vaziyeti 

Londra, 10 (Radyo) - Helsinkickn 
gelen son haberler, Kızılordunun muh
telif muvaffakıyetleri hakkındaki 

Sovyet iddialarını tekzip etmektedir. 
So\'yetler. Ron taarruzlarda tek adım 
bile atamumışlardır. 

On giın<lenberi Fin muhasarasınllıı 
bulunan 54 üncü Sovyet fırkasının va
ziyeti pek vahimdir. 

l 

Laponya cephesinde Fin devriye 
kolları, Sovyet işgali altında bulunan 
maden şehri Salmalaviye yaklaşmış - : 
tır. 

Günlerclenberi durmuş olan Sovyet 
hava kuvvetlerinin faaliyeti yeniden 
başlamıştır. 26 So\·yet bomhardıman 
tayyaresi bugün IInns:tu limanını lıom- 1 

bardıman etmiştir. Nüfusca znyirıt 

yoktur. 
SoYyet tayyarelerinin uçuşlarıııı ıı · 

zaltmalarının 8ebebi, son zamanlarcla / 

bomba ve petrol sevkiyatında gürlül\ 
d çekilmesi ve gayri muayyen zarna11•ar-

e- da temin edilebilmesindendir. 

- Devamı 5 inci sahifode - Fin keı'f müfrezeleri karlı ormanlarda 



SAHiFE (2) (ANADOLU) 11 Şu})at 1940 pa:.ı:ar 

Piyasada bir tetkik A UY ~~---IFD_ü_~ ___ ©ı __ llıı_ö_D~_u_H~~lb)~~-~-o~~~~~ü __ I 
Ya ıle .. " l Gümrüklerdeki ca I a Ş- Alman malları 

Bugünkü program 
12 30 Progr~m ve memleket snıı 

yarı. 

12 35 Ajaıı:; ve meteoroloji hııbl 
- Baıtarafı 1 inci sahifede - !pamuklar, Türkiye - Rom::ınya arasın· madan sonra !eri. 

telif memleketlere ihraç edilen 6000 jda miin1nkid mukavele ııU'nlnılcrine Tacirler tarafından 
balye (Bunların yekunu 4000 tondur) göre değil, lıusuı;i takas L•'mliYI'.! Ye çıkarzlı~qor 

12 50 Türk müziği: Karışık pro 

dahi rekolteden tenzil "dilme> elJ" 
1

petrol, benzin müştekatiyle mUlrndelc ı·t ı J d b•ı· • •th 
mevcucl stokun 30-35 bin ,e bir iudia edilerek muamele görmektedir. Şimdi- a yaya De er SeV e e l IrlZ Ve I a• ithalatçılarımız tarafından vaktiy-
ya göre 4P. bin hah e ü ani G-7 bin ton) l<i halde mı.iı;tahsil elinde hiç pamuk J .... • J J b .

1
.. ? le A~~a~.yaya. ·~pariş ecli.lmis, liı\}~n 

olduğu anlaşılır. Pi;":sada me,·cu<l bu kalmamstır. Hatta bundan epej za- atta ne feSir er 0 a ! Ir • ve gumruklerımız~ gelmış olnn bır-
tok · .· f" tl ı d ı ,_ ı · ı ki . h ·ı çok ma!lar, Alman fabrikatörlerinin 18 30 8 u ı~ ı ıa ere ış m m er.et eıe m n ev\:e P mu ar, mü ta ı den Türkiye - italya ara:sında veni b·r rnç edilen üziim miktarı 22!) !JOO lira- . . . · 

"h t kt d h t b.. ı · d.ki · · ' pnı nl.ırını nasıl alacaklarını bı 1mc -ı_ ra~ _c me en a a a. ~ı ,,'e m m e- -. ı~ ı pı.}tı aya nazar. n- çok ucu- ticaret anlaşması imza .... dilmek üzere dır. Ve bu miktar, daha e\\elki yıllar- nıelerinden ithaliitçılara teslim ecli-
ket ıçın faydalı ne olabılır · z.ı ulınmıştır. İhracının ya nk olduğu olduğunu Homada iki taraf miimes - <1a da ayni miktardadır v 439 300 li- ı kt ·d· Ek · · ·r t l8 OO 

'"' k d · · · · . . . ' ' ememe · e ı ı. ~ ·serısı manı ~ ura 

ram. 
Köy tiirkiileri \'<! oyun Jııı'°' 
)arı . 

Kadın okuyucul:ır, Sarı ll 
cep, ve Sadi Yaver Atanı 

14 30 Müzik: Küçiik or~ 
ra (Şef: Necip Aşkın) 
Program ve memleket snst' 

.ı u arı a da kaydettıg.mız gıbı ıralarda pamuk mahsulu ızmır bor - illeri ar-ı~;ında vapılan müzakerele ra kıymetind dir ftaı~ anın memleke- t h r· · 1 k. uı t yarı. 
ı... "h 1 •. d • ~ ' - · J ve u a ıye eşyasıy e ma ıne a.a r:: trt 
1-1U, ı racatçı arın mutales ıdır. a!';m a 56-59 kuruştan 38-39 ku ı u a rin kat'i iti lafla neticelenclig:ııi dünkü tim izden en çok aldığı mahsul nrn ın- . ,d,, . t ı b il . T" . t 18 O.> l\Iüzik: Radyo caz orke3 

F b "k r· l · · 1 "h 1 k d d.. .. . . \e t: 1::rn ı o an u ma aı, ıca1e 
a rı a. or erımız e ı r~catçı. arı - ·a ar uşmuş Ye ı~dı.aya bakılır n, c;a5 ımızda radyo Ye telgrai haberi o - da pamuk \'e zeytinyağı mühim yekun Vekf,Jetinin delı11eti ve aldığı tedbir 

mızın bu mütalealarını tespıt ettıkten bazı mutıw~ssıtla~, ıs.tılısal. mıntnk. - !arak bildirmiştik. Yeni anlaşmaya gö- ıar gö terir. 939 da l,093,uOO liı"ahk ile ithalil.tcılara teslim edilmeğe baş- 18 80 
sonra son zamanda Roma~)ayr. yapı- ları~dan mustahsıl <!lınd_e~ı pamuk!~- re İtalya, 1940 yılında memleketimiı- pamuk ve 536,300 liralık zeytinyağı, lanmıştır. Bedelleri Cumhuriyet 18 55 
lac~k 16000. balye pamuk ıhracı mcse- rı bılhns a _Avrupa hnrbınm bnşladıgı den sekiz yüz milyon liretlik -bizin: 18,800 liralık palamut, 11,1000 lira l\Jerkez bankasına yatırılmış olnn bu 19 lO 
l~!lıne geçelım: sıralarda kılosunu 16-25 kuruştnn top- paramızla 6,400,000 liralık mhutclif kıyın tinde valcksi, 155, 100 lira kıy - malların dökiimanları Doyçl' oryent 
Bazı kimseler, Romanya ·a ihraç c- lamışlardıı·. l\laamafih ihracata tek - mahsul ulacak, buna mukabil makine metinde arpa ve 272,400 Ura kıymetin- bank ile diğer bankalar tarr.fmdan 19 30 

dilecel\ pamukların ihracatçılar ara - rar mı.isaaade edilerek fiatler yuk"'el- sannyiine ait muhtelif emtcn sntacak- de bakla italyanın, memleketimizden kabul edilmeğe ve Alman fabrikatör 

sı. 

Çocuk saati. 
Serbest saat 
::\Iemleket saat ayarı, ııjsP 
ve meteoroloji haberleri. 
'fürk milziği 

sında tevzi edilerek esnaf ve ahali meğe başladığı sırada müstahsil elin- tır. ithal ettiği tütünler, transit olarak leri tarafından talimat beklenmeden Çalanlar : 
bankası tarafından tek elden sevk vç deki miktarın, rekoltenin 25~30 u nis- Evvelce Almanyadan almakta oldu- ithal edildiğinden fazla yekOn tutmak- eşyanın ithalatçılanmıza teslimine Ruşen Kam, Cevdet J{oZ~ 
idare edilmesini muvafık g~nnemek- betinde olduğunu söy]iyenler de var- ğumuz ve harp hali sebebiyle şimd· ge- tadır. ba'ilanmıştır. Buiıda son ve mahdud İzzettin Okte, Reşad E rer:fe 
tedirler. Hatta haber aldığımıza göre dır. ttr:lemiyen muhtelif emtea; bu anlar Her tilrlü orman mahsullerimizle mahiyetteki Türkiye - Almanya an- 20 15 Konuşma ("Tarihten saht 
Adana pamukçuları, tek elden idare Yani bir kısım müstahsil de bu fint ma ile italvadan ithal olunabilecektir. kereste, hububat, jtalya adaları için laşması da kısmen müessir olmuştur. ler) 
ıeklini ticaret vekaletine şikayet et - yükselişinden, nisbeten istifade etmiş- İtalya, g39 senesinde daha evYelk~ kasaplık her nevi hayvan, yün, deri, =o•o 20 30 Türk müziği : Vedia R iza ıco 
mişlerdir. Yaptığımız tetkiklere göre tir. Fakat bilhassa ellerinde pamuk senelere ııazaran memleketimizden balmumu, taze balık, yumurta. hindi y • t seri. 
hükOmet ve bittabi ticaret vekfüeti, bulunduranlar, ihracatın tekrar mU n- göze çarpacak derecede fazla tütün ,.e tuzlu barsaklar italya için rağbet Clll ayyare Çalanlar : 
Romanyaya ynpılacak pamuk ihraca- ade edilmiş olmasından sonraki fiat rekmi tir. 1939 da izmir limanı, a ıta- gören mahsullerimizdir. • Yecihe, Ruşen Kam. R~ 
tının tek elden yapılmasl!lı daha fay- terfiinden azarnt şekilde istifade gor- !oıiylc 1,078,000 lira kıymetinde 1545,4 Fethiye civarında istihsal edilen ISİBSYODU Erer, Geydet ~fozan. t'I 
dalı görmüştür. müş ve görmektedirler. ton tütün almıştır. 1988 de aldığı tti - krom madenine de italyn, en iyi miiş- 21 15 Müzik : Yalter Gerhardt 
Bankanın umum müdürü B. Atlf 1- Bu pamukların izmir piyasasında tün 150

1
3000 lira. 1937 <fo 509.:WO Ji. teriqir. Yeni anlaşma snyesindu b.:ı Umum müdür tetkikat Cemal Reşid t 

nan da, bu iş için Romanyalrn giderek zaman zaman elden ele geçmiş, bir tile ra, 935 de 22900 lira tutarında idi.. mnhsullerin italyava ihracında mühim Tarafından Sonat ve rnıılı 
orada iki ay kalmış ve ihraç edilecek cardan diğerine devrcdile gelmiş ol - 1936 da hiç tütijn almamtştı. fazlalıklar olacağı kuvvetle tahmin e- yapıyor lif keman ve piyano parÇ• 
15000 balye pamuğun satı~ını temine duğunu da unutmamak lazımdır. 939 da italyaya izmirden sevk ve ih- diliyor. Devlet hava yolları umum müdürü rı. 
m uvaffak olmuştur. Bu pamuklar, Muhakkak olan şudur ki, izmir pi- =atı= B. FeıTuh Şahin baş, Ankar adan tren- 22 00 Müzik : Melodiler (Pl. ) 

banka tarafından tek elden sevkedi- yasasında 61-63 kuruştan satılan p:ı- Yaralı 
0 
.• 1d_u·· iskan işlerinde bazı le şehrimize gelmiştir. 22 15 l\Ie:qıleket saat ayarı. ajans ( 

lecek, Romanyaya pamuk ~hraç eden mukların bu yüksek fiatlerinden müs- Umum müdür, Cumaovası civamı- berleri, ziraat, esham - t~ 
ihracatçılara bedeli kilo lıaş;na 68 ku- tahsil kesesine giren kur pek nzdır. Har"endazlıktan doğan tetkikler duki devlet hava yolları meydnnı, iz- lat, kambiyo - nukut bo 
ruştan ödenecektir. Fakat 2,6-3 mil- M J 1 ı?Ornrı de,· Jet aza ından B. Taliit, mire çok uzak olduğu için famir şehri- (fiat.) 
yon lira tutan bu pamukların bedelini eneme A beledi- hadise Izmir ic:ıkfın miidürHlğunde m vcucl llt! yakın tesiı:; edilecek yeni tayya\·c? 22 so Ajans spor servisi. 
esnaf bankasına zirant bankası finan- •repecikte Teneke mahalle inde idaıi dn\alara a·d bazı işleri yeı·in- meydanını bizzat görmek fatemiş ''e 22 40 Müzik: Cazband (PJ.) ff 
se edecek ve banka bu işi bir komisyon Sinde bir hadise Nina admdaki genç kadına harfen - ele tetkik etmek iizercı Anknradan dün beraberinde devlet ha\a yolları 28 25 23 80 Yarınki progrartt 
mukabilinde yapacaktır. Menemenden verilen bir habere gö- anılık etmek yüzünden çıkan kavga ~ehrimize gelmiştir. Bay falfit, üç izmir istasyonu müdürü B. Sabri Ak- kapanış. 
Fa~at ba~anın 68 lrnruştan bede- re, şehir meclisinin ilk toplantısında Acem Alinin tabanca kurşunu ile Ni- ki~iclen miırekkep bir kom ·syonun re doğan bulunduğu halde Bornova ·re - =*-=-

llnf ödeyeceğı pamuklar Romanyayn vaki bazı istizahlara, reis tarafmclnıı ıınnın kocas Ma .mudu Uç yerinden isidir. Ve bu komisyon, iskan nıuJnr Karsıyaka civarında tetkikler yapmış- Zabı tada 
99,5 pe?i• (bizim paramızla. 107 ku - ikinci celsede cevap ver;hr.iş, istizeh ağır surette ya~ala~ığını YflZmışt~k. lüğ'ilnrle tetkiklerine başlamı~tır. hr. lzmiıe Kemalpaşa şosasmın sol :a- _ ww 

nıştan) satılmıştır. Arada kılo başına takririni verenler ise mukabil cevap Mahmud, tednvı edılmekte oldugu * rafır Bornova o\·ası addedilen ve iki kahı·eharıe: , 
ınevcud 39 kuruşluk fark, ileride hil- vereceklerini bildirmişler ve celse, cu- nıem!eket ha.stanesinde öl~üştlir. !:a PamU { ihrnC l alı geniş tar~a~ar bul~n~n .saha, taypre Kumar oyr.;ıtıldığı tespit edilell 
kOmet tarafından yerli clokuma fahri- ,~ ü t l"k d"l . t• C . di e ılk tahkıkatına milddeıumumıhk . . meydanı ıçın çok ıyı b•r saha olnrak kJıhvehane zabıtaca lrnpatılmıştır· ma gun ne n ı e l mış ır. uma ıç- L :ı.d b ı Til k b c' ikalarımıza ye IJ?tro.ı 1rn~1nL~ı1nrıım timaındn yapılan tenkid ve münakaşa- ~e d~vam ~dllmektedir. ınınnımı a. u unnn r · nyr:ı.- t cıpft edilmiştir. K-umarcılık: 
prim olarak _te~zı edıle~ektır. ' ]ardan sonra kifaye ve ademi kifal e ** ğını hamif (~efah) vapuru, omanya- Fakat ewelemirde burada bav:ı Keçeciler caddesinde Kilçilk A11t0 

Romanya)a ıhraç edıl~n 15000 b~ - mesele i ortaya çıkmış, fakat reis cel- R • • • ya ihraç edılen 14000 balye pamuk şartlarının tespiti, arazinin rüzgar i- kadir paşa hanı kahvesinde suıe1'1',ı 
yede elde edilecek pr!ID kıırşıhgı, seyi kapamış meclisi terketmiştir. A- e SJffi «;erg-JSJ 8~.00 _balyeyi yiiklemeğe başl~mıştır. tibariyle iniş ve havalanışa mfüıait o- Vll Hnmid adındaki şahıslar, k•)I: 
1,190,000 liraya baliğ olacakhr. Esnaf ·s· d t' t . 1 • • •1• Halkevi amatörler sergi i 20 şubat- 'Purkıye - Romanya arasındakı anlaş- Jup olmadığının tetkiki lüzumlu ı~J. kirar.ı~ı Ahmedin malOmatı aıtınd"ıtıt za, reı ı ave e mış er \'e reısın ge me . .. . · .1 R "h 
"8 ahali bankasının sevk ve föraç ~t - . r. • b" b t k h tan 6 marta kadar devam edecektır. maya gore ızmıruen oma11yaya ı. - rillmüştür. Kat'i karar , bunclan sonra menfaat mukabilinde kumar 0~.-na mesı uzerıne ır za ı Yara ası azır- . . . . .J 

:mekte olduğu 15000 balyeden başkn lıyarak kafile halinde kaymakamlığa Şubatın on beşine kadar ergıye ıştı- raç edılecek bu pamukların anlaşma verilecektir. larmd:ın tutulmuşlardır. 
ibracat yapıp yapmıyacağı şimdilik •t . . tt k k h rak etmek i tiyenler, resimlerini hal- şartlarına uygun olarak hazırlanıp Yeni meydan ve i~tasvon 1941 se _ Bır.ukla yaralmmş . 

gı mış ve vazıye eıı ayma amı a - •w• • • • h 1 .1 - t tk·k t k " · · · ıı•' 
kat't surette belli değildir. l 5000 bal- b d t . 1 a· kevi sekreterlıgıne getırmelıdırler. azır anmauıgını e ı e me uzerc nesinde tamamlanmış olacaktır. Sfı!vilimesciclde Cafer oğlu )11l 

e r ar e mış er ır. . . . .. ,...,. t ·u k~l ti' d ... 1 ·ı B .re 
)1'; ihracat tevzi talimatnamesinde Uç I Sergıye ıştırak edecek amatorler, 1 ıcare \: a e n. en gonuerı en ııy Tayyare seferleri, büyük şehirleri- ren~ l\V boşaltmak meselesinden l" ı1 
unıfa ayrılan pamuk ihracatçıları a- Kız kaçıran kaçırana. mektep tal beleri ara~ında ve resme Burhan ~un tetkıkatına başlamı~tır. miz arasıncla ı nisandan itibaren ba~- med c•ğlu Osmanı bıçakla yara!aıtl 
:rf.sında taksim edilmiştir. Bu teYziat Değirmenqağı mahalle!';inde C:ev- hevesli olanlar ve hariçte resimde ve- İhraç edılecek pamukların kanavıçe - Jıyacnkt ı r. tır. 
4, C ve D sınıflarına ayrı!an maesse- riye kızı 16 yaşında Mürüvveti kaçı- tişmek gayesiyle çalışanlardır. !erinin yeni olmasına bilhassa itina e- ** }].qrarC1M·:: ol 
atler arasında herkes.in hissesine isa. ran Ömer adındaki genç zabıtacıı Tabiatten çalıı;ılmış olmak şartiyle dilecektir. Menemen içme suyunun Kültürpark civarında Yusuf ...J 
bet eden miktarlar üzerinden ayrılmış tutulmuştur. yağlı boya, sulu boya, kara kalem pas- --= *·=- k .. d sab ıkalı Bekirin üzerinde 25 sandır"' 
tır. Tetkikatımıza göre te\'zi tslimat _ Torbalı kazasının Aslanlar köyün- tel, kurşun kalem, t.ezyini resimler g!- Gümrük tef fişleri uşa ı e:;1rar bulunmuştur. 
name inde A sınıfındaki mUes~eselcr rle Feyzi Kaya, Sacallar kövünden bi her tiirlil resim tarzı sergiye alına- İzmir gümrükleriylc İzmire bnğ!ı Menemene Karagölden nkıtılnn KarŞ1yakada bir hadise: .. 
ziraat bankası ve kooperst:fler c sı Halil hızı 14 yaşında Ayşe Usluvu , cnktır. Sergi onunda diğer halkev)c. , 0 ilk! . t ft· t k .. içme ruyu te ·isatının açılma marasi- Karsı.vakada Sog·ukkuvu me\1J<ı ıt · ' - S k.. . . . . o an g mr erı e ış e me ıızere • J SJ 
aıfında devamlı olarak auni mahsul ubaşı oyünden Bulgarıstan goç - rinden gönderılen resımler nrasında .. Ok . hi 1 üf tt• 1 • mi, bugün saat onb~te Menemende Hasebi oğlu Bekir Sami, Osman .'I ..,.} . ~ . . gumr · ve ın sar ar m e ış.er n - fY 
ihracatını yapan tacirler, l> sınıfında menlerınden .• 1ustafa ~aş.~emır, Se - O~ heves~~rın ~.serıe:ı Ankaraclakı re- dem Bay -T~vfik Çapar İzmir~ gel_ yapılacaktır. Saat on beşte Değ·rmen- klZı Haseneyi taşla ba~ından ye. 
da ayni maddenin ihracma bnslamıc- fer kızı 15 yaşında Alıy e) ı, Torbalı - sım sergısıne gonderılecek, orada bun- . 1. dağındaki töreni müteakip Emira lem mı:ıtır. 

~ 'i t h il · d K ~ ·1 .. .. • • ~ mış ır. 
1 

"' da devamlı olarak ayni madde) i ihraç nın ar a ma .. a esın ~ amı gıın.gor, lnr arasında beşıncıye kadar müka - •• boğazındaki içme suyu ve su ama t e- Talıkit: ~ 
etmemiş, fakat gene ihraca~ yapmış ~omanya goymenlerınden Erkeşı ev. fatlandırılacaklarclır. Oldürecekmiş .,isatı ile Bergama yolu üzerindeki Kemer de belediye temizlik hııflııt 

1 
olan tacirler bulunmaktadır. Tevzi lis- .enmek kasdıyle kaçırmışlardır. Suç- -**· Bayındırda Kurd mahallesinde Da :m 1 evzi havuzu görülecek; m\itea - Aptur rahman oğlu Şerif, vazife e•ıı 
~si, bunların birinci, ikinci ve üçün- !ular yakalanmıştır. Düzeltme vud oğlu Ali Sunaya öldürmek kas- kihen Menemene dönülerek beiediye sıncla h€1edive zabıta memuruna h' 
cU derece ihraç vaziyetleri nazarı dik- Adiı·ye Vekı·ı1• , . . eliyle tabanca çeken Veli oğlu keres gazinoşunda ist'rahat edilecektir. karet etmiştir. 

C.azetemız çınkografı Ilay lh - tcci tsma'l Akdag· tutularak adlivc- Akı-am belediye gazinosunda bir çay . . . 
k ate alınarak vekaletin direktifi dai- • dü k'. ·· h d k · · Otomobıl kazası . "'onyay a vardı sanın n u nus amız a çı an nı- ye verilmiştir. ziyafeti de verilecektir. . . . . tik' 
resinde ayrılan miktarlar üzerinden ~4 ı::anlanınıı haberinde (Miralay zade İkıçeşmelık caddesınde turıs ~ 
hazırlanmış ve keyfiyet pamuıi: ihrn- lfonya, 10 (Hususi) - Dün gece Bay Fahrinin kerimes') deni!ecek Bay Sami Zelzele lar mühendisi :\I. Hanri, idaresiıt r\ 
catçılar birliği idare heyetiııd.:ı de gö- şehrimize gelen Adliye Vekili Fethi ) cırde (Bny Kazımın kerimesi) şek- lzmir gümrükleri eski baş miidürl\ Evvelki gece ı;abaha kndar Dikili otomobili, Remzi kızı beş yaşınM ~ 
rOşillmilştilr. Okyar, bugiln tetkiklerine başlamı~ - Jinde bir yanlışlık olmu~ur. Tashih Bny Sami tzmire gelmiştir. Bay Sa- kaza merkezinde dört hafif zelzele lofere çarptırarak yaralanmasın" 

Romanyaya ihraç edilmakte olan bu tır. ederiz. mi lzmirde bir kaç gOn kalacaktır. olmuştur. bebiyet vermiştir. rl' 
g 2 

~ISLAM TARiHi~......-~-, 

Hz. Muhammed 
çin kendilerine iltihak etmiştik. Da- Kureyş ordusu; Cahpe mevkiine hammedin sülAlesinden bir Peygam- teki vahamet görOldil: 
ha ileri gitmeğe hacet ~·oktur. gelmişti ki; cfrad arasında bir de eli- ber daha çıkıyor. Bari harpt e kimle- Kendiler ine az su kalmıştı,. d 

Diyerek ve gece vakti karargahı kodu çıktı. rin maktul düşeceğini şimdiden ha - Or d u, b:rinci kuyunun başıll 
terkederek avd~t ettiler .. Keys: ken- - Beni Abdi .:'llenaftan; Cuheym ber verse fena olmaz. durmuştu. Şimdi ne yapılacaktı? ot' 
disine verilen cevabı Ebu SUfyana bu gece bir rüya görmUş .... At üzerin- F.bu Cehil bu sözler iyle ; orduda Resulü Ekrem arkadaşlarına 9 

YAZAN: M. Ayhan ... ~..-• bildirmek üzere hareket etti. Ebu de bir adam, koşarak gelmiş, yanın - hasıl olan endişeyi dağıtmak ist iyor. du : 
1
, ' t 

Süfyan neticeyi merakla bekliyor - ela da bir deve varmış. d u. Fakat rüyanın doğru olduğuna -- }ie dersiniz, burada mı ~a !" 
du. - Ey Kureyşilerl..... Duydu - inananlar, onu istedikleri gib i tefsir. lım !.. .. Yoksa daha ileriye gıde 

-121 - nıevkiine doğru mesafe katediyorlar _Ne oldu? nuz mu? ... Ebülhaken, Şüybe, Utbe elen biran hali kalmıyorlardı . mi? .... 
E bu SUfyan kabına sığamıyordu. dı. Keys; Kureyş ordusuna yetişti ve _Ne olacak! Ebu Cehili dinleme. Umeyye ve diğer reislerimiz kamilen Nihnyet, düşman ordusu ; islam or- Habap ibni :\H:nzir sor du: ıl 
- Tehlikeyi atlattım. Ebu Silfyanın talimatını reislere bil- di. Ordu ilerliyor. ölcliirüldüler. dusuııdan evvel Bedir mevkiina mu- - :Burada kalmağı kendi nrzıtı111 
D iyord u. dirdi. Ebu Süfyanın gözleri fal taşı gi - Diye bağırmış ve bunu müteakip bı vasalat etmitşi. in düşünmemiş iseniz, ben dalı9 ·rı 
Kureyş ordusunun kendisine imdad - Ordu artık ilerlemesin, hacet bi &çıldı: çağını çekerek ;ram başındaki dP.veyi Arazi adamakıllı kumsaldı .. De _ riye gitmeği teklif ediyorum ... :ad, 

wtn l\iekkeden hareket ettiğini cluyun- kalmadı. _Ne? Ne dedin, ne dedin? Göre- kesmis devenin başı; kureyşin çadır- velerin, atların, insanlnnv ayaklar ı daha ilerliyer ek ötedek~ k uyul4\r ~· , 
fa refakatindeki Keys ibni Emriüli Ebu Cehil kızdı. cek. in ki, Ebu Cehil başımızn iş aça- farının arasında yuvarlana yuvarla- kızgın kumlara batıyordu. Yiirünlek, birini tutalım, Ve bu kuyuları ~ıı 
derhal Kureyşilere haber göndermeğe -- Bu da ne demek ! .. Hayır, har- cak ı·e slik hırsı ile kafasının içi yn- na htitün çadırlan kana bulaştırmış koşmak, hareket etmek pek gUçtU. pata hm. . .,.. 11~ 1 
memur etti: betmesek bile Bedre kadar gitmeli - nıp tutuşuyor ... Ne yaptığının, ne et- Rüyalara inana kureyş'ler; bu ı:;öz Kureyşiler ilk iş olarak bu mevki- Bu teklif muvafık görül dil . .4 lrı'I' 

- Çabuk -dedi- git söyle 1. Yar - yiz ... Orada bir nümayiş yapıp. eğ - tiğinin farkında bile değil,,, Müthiş ilzerine büyük bir heyecana dilşmüş- in i-!ularını ele geçirdıler ... Y an i su - mevcud suyun, ihtiyaca kfifi ge 
dıms ihty·yaç kalmadı. Çünkil bulun lenceler tertip edip kuvvetimizi gös- bir hatadır bu ! ... Bana öyle geliyor leı di: suzluk tehlikesinin önilnil aldılaı· .. yeceği t ahakkuk etmişti . 
duğum mevki, tehlike mıntaknsından termeli~·iz. Kendilerine bir ders ol - ki eğer b:r harp olursa, biz mağlOJ> - Uğursuz rüya t.. Ve hattfi ihtiyat olarak; bazı kuyu - -Devam edecek- ,___,/ 
uzaktır. Kendimizi selamete atını - :un.. olncnğız. Ve bunun da mesuliyeti, - Karanlık rüya!.. tar da açtırdılar. 
şızd ır. Keys atına bindi ve kervanı Ebu Cahilin fikri galebe çalmıştı .. Ebu Cehile alddir, başkasına değil ı.. - Bunun sonu iyi değil... - Eh -dediler- end~şe yok. Mu • Polislere elbise to' 
arkada bırakarak ordunun geçe bile- Dllşman ordusu gene hareket etti. 'fam bu sırada isliim ordusu Safra Rüya, döne dolaşa Ebu Cehille ka_ hammed.Iere hemt!n hemen hiç su !zmir emniyet müdü .ğn ıcııdıl J 
ceği istıkamete doğru süratle iler - Fnkat başka kabilelerin bazı şahsi - nıcvkiinde Bdre doğru ilerlemekte dnr nksetti. Azılı müşrik blr kahkaha knlmadı. Ramazanın onyedinci gil - ı:ıurıdaki pol slere 581 takım ) 'r.ı 
lRdi. yetleri; idi ve kuvvetin karşılaşması, mu - ~avurdu: nü idi. lsIAm ku veti de Bedir me\ ki- elbise yaptırılacaktır. Kumaş, e.,rJ> 

H er iki kuvvet, adım adım Bebir - Biz ancak kertanı kurtarmak i · hakkak bir hale i'~ım:şti. - Aman aman . dedi- galiba Mu- ine i'elmişti. Ve ilk nazarda vazlyet .. yet m.üdürlüiünce temin ediln11 
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F olk ıra ' .. : --: . ~ '· ...... ~ .. ,; ~~ '-~ "1" -·,ıtıı\~:.t" ,... ... --.··~ ,;~ ' - • ,.. ., ' 4 • • .... , - --
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811 'ian~~Q1:abi tutuyorlar Yi d {ı { d insanın kıymeti 
al:lllerıere ıÖ (Radvo) - Gelen ha- • t ~k t S ikorski BAHRt SAVCI 

\larPce:~~lmanlarbwıdan böy- unanıs an a e a e z e e- Bugün,yeryüzünde«insan:tı lnkll' 
of tı el'in h esındeki Sovyet gazete- eden ideolojiler var. BütUn mane.i 

pr :e t>tıtıiy:~:~~r \:ermelerine. müsaa- L iyondak i kıtaatı teftiş plandaki insan zeki.aının, hafa·•e 

·s· ,.. ... ·~· .N ........ -.. .ı<.·~ .... a.·"' .· -.,. ....... ~,.,. .... -.·; 1.. ~-~ .. .; .. -.,.;.~:;: .... ~.,. ••.• >·"··· ·.· -· ·'t'~··; -~·.-t ... ·t':.:.·,:,:-.-"f. 
·~· · -~·· -H··~:~~·:4 ·:--·a · · .. E. ·-~ .. ~~.: R ... --:. ~· ·,. g ··.i . R . ;.~. 

, '· . . . ...._ ~ t. -~ "'• .. , 'ı ~,... • ...,_r--• ,. -~ •"''"' --~;. 
,' 1 • ·J.1 • .,, .:· .... '" .... ; ·~ :.. .: -.~ ",.., ~ :lı·«r· ,,.9.(. ;ı, ..... t.: ·-'· . ıt:.~ .. b. ".6\fi.,. , •... .,.,.-. ~,~.,.·..;.f~~·~ ~· '•""' ..... _ . ·: .... : !· • : ~· .,-,fv-

. -· - • ·~._,.. ,.;....ai •:'-' -.,- , "f. • _, f • ,..._,, ••ı C°*"'-

ft top,.,. erdır Haberler Alman l • • • • •• t •t l ~ k . . ı iç i> lem 'nin yarattıüı müeaaeaeleri de hB t dndas . ' l t • 
a'tıdanı ınauygunolarak,propıı erımızıcın gos erı en a a a ey emışır inkar eden bu ideolojilerin politik 

J? t:ıbirler erkezinin gönder.eceğ" mu- ' Liyoıı, 10 (Rad~·o) - Polonr--ı 1 dümenler i. artık felsefi olmaktan çı· 
ııı tarafından verilecektir. hn~kumandanı general Sikorski, bu - kan düşüncelerin rüzgarına göre ta· 
rııtl ita---} = 11=-- gün buraya gelmi~ ve yeni te~ekküı tulmaktadır. Dış görünüşlerin yaldıt· 

ı.. Ya v ı· hd Dün A!ina i e Pire e yedi yüz bin k~şi ianey istirak etmiş olan Leh kıtaatını tc .. tı;; eyle - lı tezahürlerine bakaraak ıörürlz 
nst trrlifli .• e ıa ı ':5" mi§tir. k i, bu id eoloj=lerin mihver ine «in . 

Mudafaa komitesi etmı·şt 1· r. I' . mi', o :ı drahmi topl, an.mıştır tanıtın üzerinde d önmekted ir. sa. • .{] A •k d de herçey gaye olarak cinaan> ı na-
tr llonıa azası oldu Atina, 10 (Radro) - Anadum fe- i~imlerini liskye kaydeylenıekte idi - milletin felaketine uğramış çocukları- merz a a zarı itibara almıtlır. Eier buıün ıu 

tta ko..'.
1
•
1
10

. <Radyo) - l\Iilli müda- laketzedelcrinc yardım giinü olmak Jer. Kızların teşkil ettiği bu gruplar, na yardım edelim:. ibaresini ta~m an veya bu tek ild e b ir hareketle cin • 
t .. "' esı b b Şiddetli bir kasırna ·· · · k b h 'i~tinct ' Ugiin de Mussolinin münasebetiyle bugfin gerek Atin.tela devletin teşkilatına mensup yüksek üyük afişler, halk üzerinde bi.iyük b:ı- 6 san« ı çıgnıyor ııe , u ; yarının er-

·~ ~t l'ııOz 1~ toplanmış ve uzun müd- ve gerekse Pirede yüzle'"<'...e hevet iane .. , 1. 1 el .. kk 1 t alaka unmdırclı. Paris, 10 (Ra<l\·o) - Nevvorktan fE:ye kavu~muş mea'ud « İnsan• ını Y•-
.ııJ 11 alLetel d • . r:..ıtoe ı memur ar an murt~ ep .ıeve - t · · · t b"I k •. d ' 

'\ Oınıı. er e bulunmuştur. toplamakla meşgul oldu. Eıı yüksek .... f d . l rı kt ·a· · <meye akşama krıl:ır yedi yüz bin habe vreriliyor: ra a 1 me ıçı~. ~~· . 
· )teııs 0• ıo (Radyo) - Veliahd . . . leı t.ııa ın an l< are ec 1 me e 1 ı. kişi iştira,, etti. Toplanan paranın iki Alpani havnlisiııJe ı::idde~li bir vağ- Hayır, bu duşuncede, ınsanı lCası-

·+A. llıbert . ~ .. aıleleleı:e mensup kızlar, ellerındekı At" ·şç' snnclı"kası Anadolu fel·i- . . . .. ·-· "' .~ .. d k h ' b . f'k. h • t • k ~in,. onun mıllı mucfafaa ko ına 1 ı • ' ' · mılyon drahmıyı tecavuz ettıgı tah- murla beraber gelen kasırg.:ı, buyuk ıraca ıç ır 1 ır aysıye ı y o • 
~~ll'ıiştir aza tayin edilme.si takarrür Elen - Türk oayraklariyle rnpılan ketzedelerine iki yüz bin drahmi v<!r- min olunuyor. zararlar verm:~tir. On beş kişi ölmüş, tur. Bu sözler, bu id eoloj iler:n eli 

oıl · papyonları gelip geçenlere teni '-!tmek mck suretiyle ianeye iştirak etti. Yardım faaliyeti, yarın da müllıa- yüzlerce insan yaralanmış ve ')irçok kırbaclı ~eygamberleri taraf!1'dan 
b, te ve beş drahmiden fazla YCrf:nlerin Büyük caddelere asılan ve cDo::ıt katta devsm edecektir. bina da hasara uğramıştır. halkın vıcdanına fırlatılmıı bır a • 

;~,· ~':lir heyetimiz M tk G h • d ::ı::,!e:~:r~;~~::e:O::::: ~~.;: 
ıco~ ir~:QQlt aletleri ~[~ak orıso ıun nu u arp cep esın e ~;~ahn::i~e:;~:~:;~;:~;~~~o1.!: 

ondraya gıdzyor ~ • yukseltmem ·t ıaek butUn sozlerımız , 

ne"' 1:tıatbiı3u'd10 (Rad.··o) - Il<L\'as ,'•J"an.:.t Bir Nazi, ister Hitler, ister Göring iki taraf devriye koJları arasında şid· va id le r imiz laftır. 
P r ~ , • , ~ yan bir şahsiyet seviyesinden öte:r• 

!'I }Utkıy:ni~ı'nnbeı: veı·iliyor: ı·smı·nı· taşısın Nazı·dı·r detıı· b. 1 t Bu laflar insanları tatmin etmez, 
t ·l'e bu ~ zıraat füetleri almak ır çarpışma o muş ur insanları yükseltmez. lnaana, insan-

Y'et Lo gnn Romanya vapul'iyle bir Lonclra, l O (Radyo) - 1..-çi part:- ra şunları ilfı:·e. erll'm'.şlir:. .. Lonclra, JO (Radyo) - D:in garp j Cephedeki iııgiliz kuvvetlerinden lık. d~gerini tahak~~k ettirmek ku~-
u~t Cak nıc~draya hareket etmiştir. Alı- ,,.i !ıderlerinclen :\Ioıison, bugü!l bir - Bir nazı, ı ·ter Hıt_ıe~· ı:-;ter Go - cephesinde deniye kolları arasında bir müfreze, çelik zırhlar iizerine be- retı.nı vetmez. Bugu~ g~rp .. medenı • 

rç"
1 

ildedir. ~r. ulh Yilz bin sterlin aPğe- eöylev vermiŞ ve nazi rejiminin me- ring ndını taşısın, nazıdır. Alman şiddetli biı" müsademe olmuştur Bir lb' 
1 

• k k 1 1 
.. 

1 
.. 

1
. yetı, Avrupa medenıyetı, dunya me-

. . "k . 1 . ·k·· d.,, , . . · . yaz e ıse er gıyere · ar ara or u u d . l" d d·~· . k. f'k. deııiyet ve insaniyetle kabili telif ı)l- ınılletı. bun ları • t)( oı me\ ıın • .1 F raıısız milfrezesı Alman miifrezesı . . enıyf' ı e ,gımız ze a , ı ır ve 
r.rndığını, bu rejimin ortadan kalk- u~aklaııtırdığı giln sulhe yakla;ımı~ ile karşılaşmış, çetin mücadele nPti _sahada faalıyette buhmmuşlar Ye go- cevherler medeniyeti «insan,. a kıy. 

115 St kh mssı llizım geldiğini söyledikten son- olacaktır.> cesiııde 75 Alman telef olmu~. Frr.n _ rülmeden düşmanın ileri hatla1·ına kn- met veren zihniyetlerin hayat dolu 

~u ~Oh..••Q· olmda sızlar da ölü varalı olarak on k:~i kav- dar girerek değerli mnHimatı elde et- atmosferi içinde gelitm ittir. 
?"" «\ı ••ı it> • ı k k ti• betmh•lerdir.. . mislerdir. Sosyal hadiselere bayrakdarlık e. 

llıust gazeteci/er ngı tere ço uvve )• " '>i den her tarihi şahıa bu hakikati an. 

S:oı-h tetJkif edildi Al t ı . lamakt.an zerre k ad a r ıraflet etme. 

~ Otou:is~hn, 10 (Radyo) - Zabıhı, d k man a yyare erı ;::k a~~~:;~::ı;~i::ıoek~;a~::İn~e!~: 
• ''•ıı,, g•zeıeıet id•reh•••l•rin. dir ve her gün e U V • Birçok ticaret vapurlarını mitral- ehsu·~.~rrakn•0:Jırı.ğ ı kitle ler ile beraber bir aa~·a nıuı:al_ar Yapmış ve propagan ~ 
~ilk trıQ allık bir takım evrak bu - vetlenmekte dı•r YO .. Z ateşine tuttular MP-de ni memlek etlerin bütün hu. t~ lnPn Sadere etmiştir. Bugazete • kuk ve a h lak pre nsipleri insanın kıy-
ılnu§tlr ! Up bazı kimseler tevkife.~ 'Londra, 10 ( A.A) - D ün öğle U· mamıstır. metini tanıyan b ir ıarahata- vaııa -• 

~ K v d d B }d b• •• z~ri ~ark sahili açığında bir çok va- Kraliyet hava kuvvetlerine men - madıkç" ve inaanlar bir sürü olmak 
Jl la --- inzley u ' ün ris to a ır soy- nurlar Alman tayyareleri tarafüıdan ı;up U\'Cı tayyarelerinin müdahalesı z illcl:nden kurtulmadıkça özlü bir 
r. lYl•f v J • mitraiyöz ateşi altına a1ınmtş V'.! ilzerine rniitearrız tayrareler kaç - medeniyetin tekam ülüne imk&n yok· 

t4 aarı ~ki i le v verd v - lngil :erenin har teıı bouıbnrd1man e~ilm " ştir. rr.ıştır. tur. Çünkü inaan, her s ün binbir e:ıi-
, '- ı ..... ~b1lkaraya döndu"" Alman tayynrccilerihin Foremo~t \'apur kendi vesaiti ile limana dön yetin altında ezilirk en gördüiüınüz 

ff a; "l"•• m esul olm :ıdıg" Jlll söy edi tarak g<"misini bir petrol gemisi zan- ıni.i~tür. ş•.1 nci~ inaan yok m u ? işte o, her. 
·•11~ IJ ~ ROn:

1
• lO (Telefonla) - Bir nc.derek hücum ettikleri tahmin edıl • §<'ydir ve her kuvveen esrarlı ceY. 

dJ .. ., ~an htaa e~berj burada bulunmakta Londra, 10 (Radyo) - Hava nazı- ~.imanların silahsız gemilere yap - n:ekteclir. Bu hücum neticesinde iki General Jzzeddin berini kendi üzer inde özünde yuğu. 
sCJY dl, b.ı at f Vekili R. Hasan Ali Yu- rı Kinzley Vud, bugün Bristulda bir ıkia·rı· taarruzlardan b~hı-.etmiş "':!' kişi ölmüştür. Foremosta isabet eden ran harikulade bir m a h luktur. Onu 

011:tıUştu Şnnık i ekspresle Ankaraya nutuk irNl ctnıiş ve ezcüme şunlfırı ,u gıbı barbarlıkların, dunyr"'n ıır ·ılıır •ıomba ıreminin benzin w~po:Jur.- Çalışlar inkar etme k m i? Bu; hiçbir politik 
r. söylemiştir: ·et v~ hust~mctini dnv~:. e~~eAkteıı baş- cia bir infilak husule getfrmiştir. Ge. nizamın felaefe hokkabazlığına sıt• 

A :-:-----___ . - Miicadelemiz açık ve maksadı- :a hır netıce vermedıgını ılavc eyle - minin miireUebatı bindikleri flika - mıyacak b :r iddiadar. 

~df • V ""J • mız sarihtir. Harpten biz mcsul deği- niştir. mıı deuilmesi üzerine Loğulmu~tur. Ve gazetecilerimiz Paris Dünün ve bugünün Avrupaıını i. 
J11

1
f °Y. • l~e eka etJ !iz. . . . fünjley Vurd, hürriyet ve MiMul Diı~er t'iheiten !ngilterf"nin renu- siyasi ilim/er ok ulunu dare edenler b u haki~ati. anlıya.ma· 

enz bin lngiltere hiç bir zaman ve hıç bır mu.:adelesı içiıı tlomiuyunlaı ııı gö .• - bundan i.,koçyaya gitmekte olall hir dılar. Onlar, ya kendı mılletlerı de 
"" V l\l\kara asına taşınıyor harvte bugünkü kadar müttehid ve erdiği feclnkarhklarını da sil'ıyişle vapur ıki Alman tayart.sin:n hücu - 1 ziyaret etti dahil, «insan> ı inka r ettiler veya di-

OJ' ıı e~lletı 'lO (Telefonla) - Adliye kuvveli olmamışır. yadetm <: v.e sözlerini şu cümle~crle nıuna uğramıştır. Vapura isabet e - Paı.~. 15 (A.A.) _ Gcıwrnl İnt>t- ğer iilkelerin insanın ı k a bul etmedi. 
a ~aşırı~ l>~zartesi gün il yeni b .nası... Biz, ne yeni toµraklar kazanmak Ye bitirmiştir: dE>n bir bomba ciddi ha~ar hu-mle ge tin Çnlışlar' ve Tiıık matblıat heyeti le,._ Nt:t;ce ne oldu, ne oluyor? •• 

ca tır, ne de başkalarını imha etmek içiıı - Kuv\•etliyiz ve her gün biraz da tirmenıi~tir. Alman tnyareleri bun- dün akşam siyasi ilimler serbe:>t mı.:ık- Zevk ve ses imtizacını bulamamıı 
- harp ediyoruz. Gayemiz, irtikfıp olu - ha kuvvetlenmekteyiz. Biz, nihai zafc- dı;ıı ::.onra vapurun güverte;;;ine mit - telıini ziyaret etıııişlerdir. b ir orkestranın, ayrı tellerde öt .. 

iif. Jl{ ı · • nan haksızlıkları ortadan kaldırmak- re ula;ıncaya kadar harbe devam e - ralyözle ateş etmişler ise de an bar~ Hey' et l'eisi Hüseyin Cahit Yalçn aleliet'in in m eydana &'etirdiii her· 
sş çekl llsso ını tır. UE:Ceğiz.> iltica eden mürettebata birşey ul - bil' nutuk irad ederek: <" Ümer ç!. ••• 

t ıt tl"e selam g •• d d• Kinzley Vud, nutkuna devamla in - -AA Tilrk ger.çliğinin bu rne1:tebe çok --- - ----------

ıııuli~ttı,, ıo (R • on e~~ ı gilterenin bugünkü hazırlıklarını te - [ H a.A d ,. se 1 er - Bı" g ı" I er şeyler borçlu olduğunu söylemiştir. papa 
bj.. e§•rı b .. ad~ 0 ) - BaşveKıı.iet bar üz ettirmiş ve dem istir ki : 

ıı • f" ı. • Ugun k" h · 1 ·d " 1 tt~e~he .. "ımu arıpm en - KuvveUerimiz, her gün bir az ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~••! B • k ·ı • Tapon ı·mparaioruna 
•

11
' al\ h Yetını kab l t . ' .. UfSa lpe çı er J' 

e-11, t'e( l ert Çek k 1 .. b.~ c 
1~~ş \ e mu- daha artmaktadır. Denizlere hakimiz f• } k• } d• ? l t b •k f [ . ~ ki• 

~bı·~t~SSolinint u u1~ü Zlj arçet ede- ve daima öyle kalacağız. Bu hakimi.re- ın er ım er ır. Bı·r z:ya-lcet verdı"ler e rı e gra, ı çe l 
g •)'l n se ilın ı nı eklere . . . 1 k h' 0· k t , k & J 1 Romn,] O (Radyo) -Papa 12 inci 

~ Atilete erniştir. tı elımızden a aca · ı(; ır uvve j 
0 

- İngiliz İş\.i parti i he)·'4'ti, Finlfı.ndiyadıın dönclii. lley'et rchd, Finleı·iıı Huı·s:ı, 10 (A.A) - Türkiyedeki Piyu, japonyanın i t"kHllinin iki bin 
~~(le ~ §.ar, İtalyan topraklarının, tur. . . · . k:ıhı amnnhğından bahseclcrken ~öyle dedi : «Finlandiyalılar fev!rnlb,!~er ipek böceği to'nım müstahsilleri bir- yedi yiizüneü yıl döniimü mlinasebc-
~llı. Sın her Havada da çok kuvvetlıyız. Ingıle- b' . I t . l B ·· 1 d F" 1 · k' 1 ld k " styı zam an serbest oldu· . ırka mensup ır rnıl e tır er.> u soz er en sonra ın erın ım er 0 1 • ı :iği tarafından dün çelik pala.-.ta ve - tiyle Japonya imparatoruna bir tel -

ernictir re, dünvanın en cesur ve mahır tayya- 1 tk"k 1 1 .1. ~ . · . arı:ıı" ı ecen ırz: r:len ziyafette, vali m ıavini, h< Ik graf çekmiş ve japon milletini biran 
--... r~cile_rine malik oldu~~~u. gfr;ıterdı. FinHlncla nhnlü:i'"ıin ekseriyetini, FinlE'r teşkil t'derler. Ana diller! partisi reisi ile gazetccıler \'e dlgcr evvel sulhe kavu~ma ı temenniy&tın-

1, J Şımdıye kaclar kavbettıgımız tayyare- itılıarivle ııüfus:ın viizcie 89 u Fin Ye mükbakisi bveçlidir. Finler, Türk· zevat hazır bulunmuşlardır. İkti-.ud da bulunmuştur. 
~10/l aponya l~r, düşürdüğümüz dü~man tayy'.lrele- !er ve ·~Incarlarla karaceti olan bir ırktır. Bunun içindir ki, :\Iacaristan· vekili bu toplantıda söylediği bfr ı• •ı • 

Q1lda ile d • t rınnen pek azclır.> da Finlii.ncliynva kaı·şı büyük sempatiler göster ilmektedir. Hatta Macar- nutukta, birliğin gayes"ni "e mü~ _ ngz lZ 
bii~ p k a emı eca- İngiltere hava nazırı bundan gonra Fin r·emiyeti ~~amı nllıııclaki bir tt!~ekkül, bu müşterek tarihi rabıta iize· t.'\hsillerin elde edecekleri merıafii 

ıı& ~ı l'o~ Q tz mı istiyor Afyon l'İ!ıcle çalı~nıakta(İP'. Yani Fıııler. bil' bakıma, Türktürler. Buraya, Orta izah eylemiştir. hükümdarı 
I ~ ~ .\l'f~ ıo <_Radyo) - Ha r iciye Tiii- • ... .... . • • A.,raclan gelınişlcı-clir. Dilleri, komşuları olan Slii.v Ye Skandinav dilleri· r 

9ot a~ el'l !~ja, llındi. andaki müstemle - Vılayet umumı meclısı !l~ hı~ benzemez. nıı dil. Türk dilinin esasi unsurlarını ihtiYa etmekle be- 1 TEBLI•GV LER Tetkikat gezisinden 
döndüler 

, ıı ııb~, bfrn liol!anda ile japonya ara - top/andı raber başka üır1.ıla iııkişaf P.tnıi'itir. Ahalinin % 67 si Protestan, ~ 17 

'
" - iL llde-· · • ·1 · F" IA d l ~ · bt" b" el .,, 7 f~ .\~'tin· ·.:•ı t..•cavüz paktı aktolu- Af~·on, ıo (A .• \) _ DUn topla_ i Ortodoks, :-: 0.20 ı hatolı dır. ın aı: a c ogum nıse ı '.n e w,. , 

e da ?tıst.rd 1 80Ylemiştir. nan vi1ay1:t umumi meclisi m':?saisi _ öliim nısbe i b "nele 13,4 tür. Bu suı etle nufusu her seen 29-39 bın derece-

aq'1Y'8t anı, l~ (Radyo) - Hcllan- ne başlarken Milli Şefe ve bilvil){leri- sinde artar. . . . . . . . . . 
~l'ı 4 1 llıehafılf, japonya hıırici:ı e 'ze kar~ı hjşlerini izhar eylemiş, bir :\üfu,,,u yirmi bini miltecavız olıın şehırlerının arledı, yedıdır. Helsmkı-

ıı:ı ıq 1 ~itanın beyanatını gnrip te - ~~ ·icind: ba arılnn i~lere ait \'i!aret nin nüfusu (215000) rliı·. E.-ki pnrituht olan Turku (Kelimey.e dikkat edi-
it e~~~t ş Ve Hollandanın, Hiıtdis- ~e d: imi encümen raporunun okun - niz) f;2 hin niifushıdu:-. Finler çok cesur \'e kahram:ındırlar. Ayni zaman
JI t hır ldlnUsternlekelerı için japonya m~ı:;ım milteakip ilk içtimaına nihn ~ ua baştan aşnğı sporcudul'iar. Malüm olduğu ve~hile, düny.ı olimpiyad 
ıı ·hı ernı t ı .... ~·t k" b 1 ı· · d' ~· tiıı düşu ec~vUz misakı akdetme- yet Yermistir. miısnbakaları, lınznn bıır::ıcla ~ :ıp1 ır. ~" ı : ·ım _ u sene < e o ımpıya .ar 

~· bllba nrneclığini ve çünkU si.ayi- s· R h t• Hel~iııkicle olacaktır. Bittabi lıaqı vazıyetıne lıaglı olaı·ak ... 
)(- ~tı.ı ı tYkııı bulunduğu kanaatini Jr Um en eve } r inlfrndiya Xll ind a~ra kııdar serbest bir devlet olnrnk ya~adı. Ilil:1ha-

~ıııl ' ş lr. Sof yaya vasıl oldu re Skandinav ılevletl<ıı·i ve ("arlık t~ra~ı~~an hırpalarıc~ı .. i~tik.laliı~i ~~a~-
••-. ---- Sofva ıo (Rad\'o) _Bir Romen bett:, safhalar gec·irrli. Hl17 de Ru~ ıhtıhlı patlayınca F ınlandıya 1!'.tıklu-
lYl\idd • •ı•k fcaret heyeti bn~ün buraya gel~ıi~ ~in1a sahip oldu. ~eı~in ~ile, h.~ Lsll, k~hra~.a~ w~ t?m~z ~illete ~Ai.i~~ncıtl~ 

fı/ı • e} Um lt m 1 } ve !sta~yonda ticaret nezareti erkanı ıleıebed onl:ırın !Shklii lıne hurmet edılecegını bıldtrdı. Fakat h.ıdı~eler, 
QclYen • d tarafından karşılanmıştır . aksine zuhur et1i.. 

t zn avasını 7 l k J k. r..,inler. maarife n~ıktırlar. Ornda herkes okumak. ynzmnk bilir. ~ite-
ıı .\ıı~a e'fngfz efti Le[ze e mınfa asınua ı kim harp hali lizerine muallimieri cepheye koşunca, cocukların okutma!; 

~thl)ıe:~ ~~ (Telefonla) _ Doktor kaymakamlar iç:'1 1sveç ve Norveçtm derhal muallim istemişler~ir. 926 senesinde F:n. 
t ~ı. llıU lıyı öldUr en Ebe .. : ac!yenin İstanbul, 10 (Telefonla ) - Zelzele l'indiyada r.G4 gazete ve mcı;mua çık~yordu. . 
~il ddeiurnumilikçe az görlil· mıntakasındakl k(\ymakamlar m birço- üç darillfunUnu, ~ 25 iise~i. 5000 ılk mektcbı ve bu sonuncularda kız 

' da,_.a temyiz edilmiştir. i'u ba!ika yerlere nakledlimtslt>ı·dir. 0 rkeh 220-230 bin talebesi vardı. 

1 
Paris. 1 O (nadyo) - Framnz ka -

rargahının resmi tebliği: Loııdra, 10 (Radyo) - Birkaç gün-
Garp cephesindP. sükunet hüküm denberi dahilde. tetkikat yapmakta.'~-

~ürmektedir. lan kral ve krnlıçe, bugün avdet etrnı~-

:Rende istihkiimlarclan topcu ateşi lerdir. 

tenti ediimiştir. '11/f •ı d 
Bel'lin, 10 (Radyo) - Alman ka - LYI. ar Sl ga a. 

rargahının ı esmi tebliği: Belediye azasından 61 
<.arp cephesinde topcu ateşi ve •• • • • • 

ileri karakol !:.diyeti olmuştur. komunzst ıskat edıldz 
'l'~yyareler'miz, şimal denizinde :\Iar:;ilya, 10 (Radyo) - Beledi~·e 

uçı~~larına devam etmişlerdir. meclisi azasından 61 komünist azalık· 
Paris. 10 (A.A.) - Resmi tt>biiğ : tan iskat edilmiştir. 
Moselle ve Sarre arasında iki tara

fın topçusu oldukça bilyilk bir fa:ıli:ret 
gö:-termiştir. Di.işmanın bir baskını 

tarrledilm'ştir. 

Miran Tay/er 
Ruzveltle vedalaştı 

Diln yapılan bir keşif esnasında şid Vaşington, 10 (Radyo) - Ameri!<a-
dctli bir milsade,ne olmus ve müfrt>Z(?- nın papalık nezdine milme~&tt tayin 
!erim izden biri za .. iata uğramıştır. et ~iği :Mfron Tayler, bugiln rei.sicum 
I'üşm:.n:n zayiatı dtıha bü,rüktnr. lhur Ruzveltle vedalaşmışır. 



SAHiFE (4) 

• lngiliz destroyeri ır 

Bir saat devam eden 
deleden sonra iki 

tahtelbahirini 

bir müca
Alman 

batırdı 

(ANADOLU) 

ı= ___ Ç __ i_m_d_.i_k_le_r __ I 
Sinema, gençler ve 
vilayet meclisinde 

Biz muharrirlerin ve fikir adamla-

Lebrun -
lngiliz kıtaatını 

teftiş etti 
rının da öyle insafsız ve ters taraf - Londra, 1 O (Radyo) - Fransa re-
larımız oluyor ki, sormayın. isicumhuru Lebrun, Lord Gordun da-

Ben de bu sütunlarda, sık sık si - veti üzerine ilk defa olarak FrnnRa-

SPOR 

Doğansporla 
Ateşspor 

Resmi maçlara gire
miyecekler 

11 Şubat Hl40 pazar 
_ __.. __ 

Borsa la 
0 ZOM: 
701 E~naf ban. 
11>1 Ş. Remzi 
140 Albayrnk 
99 M. j. tarnnt.o 
77 P. Klark 

11 
13 Londra, 10 (Radyo) - lki .Almnn fileden ayrılarak tnhtelbahirlerle mii- nema - gençlik mevzuuna dokunu - daki Dr"tanya ~eferi kuv\'etlerini tef-

t htclbahirini batıran İngiliz rnuhri- cadeleye girişmiş ve bir saat devam e- ruın ve sinemayı, gençt=lt terbiyesi tiş etmi~ ve gününü lngiliz askerler! Ankara, 10 (Telefonla) Beden 

52 S. Paterson 
25 Öztürk L. şir. 
12 Üziim ümm 
1 O 1\1. Beşikçi 

11 2~ 
rı· 

8 "' biıı ·n faaliyeti hakkında amiralın dni- elen mücadele sonunda iki tahtelbahi- noktasından bir felaket olarak gös - ara .. ında geçirmiştir. terbiyesi genel direktöl"lüğü, futbol 
resine tafsilat gelmiştir. Yak'n şöyle ri de batırmıştır. Dip bombaları vesn- termeğe çalışırım. Fakat dün bir de Rcis'cumhuru Lord Gortl kar~ıla - federasyonu ''.e yiiksek hakem heyeti 
cereyan etmi tir. fr vasıtalar istimal <!den destroyer, ne ~a~ayım: . .. .. .. rmş, Gol muhafız kıtaatı selamla - el On gece toplanarak, izmirdeki Do-

8 D. Arditi 
8 j. Kohen 

14 
12 50 

lngfliz harp gemilerinin himave in- t.'\htclbahirlerin batırımış old1JTruna Bızım Bahrı Savcı busbutun heye- mıştır. ğanspor ve Ateş ııor kulüpleri hakkın- 87 1-2 F. Solari ll 
• ö ı · ı· ı · b d b. k 62 Akseki bank. de knfile halinde efer ed n ticaret dair esaslı deliller elde etmiştir. cana ge mış ve « ııe i, sınema» aş- L h • f f • f a ır ·arar almıstır. 

58 
P. Mihalef 

rnpurlnrına iki Alman tahtelbahiri te- Loııdra, 10 (A.A.) - Bir kafileye lığı nltında ayni mevzuua sarılarak e l S an l Care Buna nazaran. J)oğanspor ve Ateş- 37 N. Üzümcü 

11 50 
11 60 

7 25 
cavtııe kalknmıtır. Tahte a ırlcr, rnpılan taarruz esna -ındn bır ıng:lız 1 •• • ' • 44 A. :P.Iayda ıb h . . . . . acı acı konuşuyor Holuvuddaki bo-

/ 

/ spor birinci takımlarının 28 kanunu -

h ·ı . . h tt k . t d t . . "k" 1 . • ya.ı aşuftelerın beyaz perdeden te - l OSU sanidc yaptıkları mli abakacia ~ma arp gemı erının n ını yarma ıs e- es roy<?rının ı ·ı A man tahtelb:ılııı·ı- k ll"d 
1 

• • · - ---· 
. 1 d. B d b" d t k . b d - . . . . maşageran ve mu a ı an genç erı - M f"k d törlük ruh ve zihniyetine muhalif ha- ı--ı 1-2 utış er ır. u sıra a ır es 1·oyer a- nı atır ıgı resmen bıldırılmektcdır. . b"" •. k d b 1 • d" d"kl . ütte z [erin emrin e o ı 

rmze ne uyu ar e er m ır ı crı reketler görüldü~ıii verilen raporlarla 
4
e

4
!HHl 

1
_
2 

Amerikanın iki 
mühim teşebbüsü 

ni yana yakıla anlatıyor. çalışıyor anlaşılmıştır. 
Tanımadığımız bir genç gazeteye H "k' k l" · 11 Londrn, 10 (Radyo) - Lehistan ti- er ı ı u üp, mevsım müc l elince 4SGG7l 1 2 

Al • • k [ d telefon etmif. Karııı:ına ben çıktım. ~ h · tl 1 k b -manya ıçın apa l ır carct filosundan 100 bin ton hacmin- resmı ma ıyc e yapı aca müsa aka- No. 
Şöyl~ dedi: 1 · f kt d'I · · 

Kahire, 10 (Radvo) - 1ngilter.!:-ı"•ı · · · • . . de 65 den fazla gemi, müttefiklerin ti- ara ış ıra en mene 1 mıştır. 7 

Denizler 

10 
Fi. 

_ Baetarafı ı inci sahifede_ " -Sız kımsınız, aız necı oluyor - . 
• • ,. Akdeniz filosu kumandanı Kominr;nm. siınuı: : b" . - b b . caret fılosunda çalışmtıktndır. Dun - 116aç bırakıldı 8 m1yecek kadar herkeaın malumudur. • tiz ızım anamı-, a amız . . . IY.lj 

Demokraı· er bütün yüanUniyet sahi. ~ahire radyosunda bir söylev vermiş- mıaınız, ainema paraıını, saçlarımı. l~r, Baltık.tan salı~en çıkarılabıl~ış - 9 
• • • . ._

1 
• d tır. zın briyantin masrafını keeei aliniz- tır. Polon) anın haı pte ticaret filo ... un- Bugün, Doğanspor - Ateşspor ta- 10 

bı maanların temennı ettıa et"" n en d . t 20 b. t d kımları arasında yapılması mukarrer 11 

10 50 
11 50 
14 

ba•ka b(rcey istemiyorlar. Her millet Amiral demiştir ki: dtın mi ödeyorsunuz? ... Kahveh3ne - an zayıa ı ın on ur. ... "' M f } olan 939-40 şild finali, beden terbiye- z A H t R E: 
için milaavi bir hayat hakkı, müaa•i - Almanyanın Akdeniz ticaret!. lere, gazinolara gidiyoraak, kumar Üfte İ k er si genel direktörlfiğilnce görUlen lüzum 80 ton arpa 
bir istiklal hakkı, müsavi bir çalı§ma müttefik donanma tarafından sıkı bir oynıyorsak bundan aize ne, harçlığı 

b · · S • ·ı • L d J üzerine bila müddet tehir edilmiştir. 6'() ç K da hakkı ve nihayet müaa-.i bir emniyet kotnrol altındadır. Bu kontrol, itaraf mızı Sl2 mi veriyorsunuz kıl.. anayıcı erı on raua . . rı 
hakkı istiyorlar. Bu noktada re:• Ruz !ara vakit kaybettirmeden \"C müşkü- Mektebe devam etmez, bizi l kl M k ı·ı ı· k• 45 ton K. darı 

16 

7 

5 
5 

veltin de, temsil ettiği muazzam mil- !at çıkarılmadan yapılıyor. kalemlE're dolarsınız. Çalıtmayız, top anaca ar C tep J er 1 1 59 Ç. Fasulye 
lctin de ayni fekilde dü,ündüklerine, :\lüttefik ticaret sefiııeleri, munta- püsküllü bela gibi üstümüze at1lırsı-

1 
Londra, 10 \R.nd):o) - Fra~sa - Diin Alsancak sahasında mektepli- 143 ç. susam 

ve ayni §eyi istediklerine ıüphe yok- zaman seyrüsefer yapmnktadır. Her nız. Bıyık salıveririz, karı§ırsınız. ngııte.:e. sanayıcılerı, hükumetın ~~ lerin likine devam edildi. l\Iüsabaka _ 149 ton P. çekirdek 

1 

15 60' 

l gUn, iki binden fazla vapurumuz se- Muallimle dövü,ürüz, bizi dövmek rnadesı ıle Londrada buluşarak, ıkı . . . . ., . 
ur. . . 11 •• d k 'k k h 'kil t' .. t k 1 ~ k d d lar, ıkıncı lı:;e - Sanatlar takımlaı ının ] 4532 kilo yapak 48 

Harbin nihayet bulmuı 1ç'n bu en fer halindedir. Alman vapurlnn ise ıçm e erınız e aopanız e sı alır. Lı • me ı muş ere en a a a ar e en k 1 . 1 b 1 
B 1 d k 1 ? s· 1 J t f .11 •• k 1 d arşı aşmasıy e aş andı. 364 B. pamuk 52 tabii insanlık ıartlarının hetkeace muhtelif limanlarda bağlı kalmıştır. unun a a a sanız, alM. • ... ın~ma- mese e er e ra ınu-a muza ere er e B" i . d 

L Alman\•anın denı"z "Qırı tı·caretı' artık lara gidiyormuıuz, art:stleri taklid lıulunncaklardır. ır ncı evre ikinci lise takımının 187 kilo al. B. içi kabul edilmesi ve bu ,artların tatuik • cı:.- - d. zaman zaman inkişaf eden ve fakat 
edileceğinin teminat altına alınma- durmuştur. e Jyormuıuz, yok caketlerimizin o· A /manga h 1 3000 kilo K. badem 

muzlarını •öyle oydurtuyor, yok yü- mu acim erinin acelesi yüzünden istifa 
sı kafi gelocelıtir. Bunları ihlal e - G d y d t d'kl · t hl'k ı· k 1 ı p B an ı. rüyü .. ıerimizde, konu .. malanmızda C" h k e eme ı. erı e ı e ı a ın ara ı?ec- ara orsaSl den1er bugün d mokrasilerle harp " " .:ıa te a"'rlara go··z t• B d · bilmem ne yapıyormu"uz! .•• Yaparız ... ı. u e\•renın 24 ilncü dakikada Hik-ha =nde bulunan rdır, binaenaleyh y C h k 

-Baıtarafı 1 inci aahifed_.... ya, dbett eyapacag~ ız. Biz ne çimdik, yumuyor metin attığı tek golle; devre 0-1 ikinci um uriyet mer et 
bütür~ inıanıyet alem

0 ne ~amil olan 
Mnhatmn Gandi, kendi gazetcs:nd~ ne de Bahri Savcı gibi saçı sakalına L 1 J O (R d ) T • . li lehine bitti. k k/ • • k la bu ıaıtları kabul etmek ve yarın ye- om ra, a yo - nyınısın ı . . ası ırıng ur 

• 1 kk şu satırJan yazmakt:adır: karıımıc; insanlarız Genciz Gen..i!ik B 1 d h b. . 1 d kıncı devreye Sanatlar oyuncuları ni ba n ihlal etınıyecekleri ıa ın- .. . . . A " · · .,~ e gra mu a ırı, son znmnıı ar a _ A • • • }. 

. d 1 cVahı umt mıyı, uyuşma ımkhııla- mul·tezasını yerine getiriyoruz Ye_ B lk 1 d ht d 1 . .1• 1. maglubıyetten kurtulmak ıçın dalın Satıcı. da m. di t mınat vermek e on ara . . . .. .. .. • ·· a nn ar a S.ı e o ar v.e ıngı ız ı-
1 

• • . _ • . -s 

Üh d b• • t' B t · t rını tetkık ıçın gordum. l\luznkerele- ter artık, yeter bıktık usandık siz- fa 1 Ja.:ıt ~ b'Jd" kt d' cnn ı O) una gırdıler. Buna ragmen ıkı tcvccc e en ır ıı ır. u emına ı . . ~ _ . . ı;. • ' ' rasının z n ,. ıgını ı ırme e ır. 
1 

d h k ·d 
1 

. 
. 1 lh 1 k k . t kd' d rın ınkitan ugrndıgı ıdıiınsınn rP c,- den! B 1 .,r. d b" k 0 . t go a a çı aı ı aı. Sterlin 

verır erse su o aca , a sı a ır e .. . . , • . u para ar, "ıyana a, .r om ııı::ı B .. . . . 
L d d kt' D k •1 ıncn, bu mevzu uzerınde fıkren dnna Sonra kalkar, fıkır adamı, muhar _ t k'JAt t f d h 1 kt d u musabakayı Zıraat - Ege hsesı Dolar 
;ıarp evan e ece ır. emo raa - _ .. . . . ~ eş ·ı a ı ara ın an azır anma n ır. . . . . . .. 
le 1 l t ( d b i defa yakınlaştıgımızn kamım. l\Ievcud va- rır ve bızzat artıst oldugunuz halde, Al h'"k" ı· b f 1. t 0 maçı takıp ettı. Bırıncı devre golsuz Bt::!ga r mu ıaeım arı ara ın an r ·-. . . . ., . • •• .: man u ume ı u aa ıy<: e m sa - . 

1 
. . . . 

·,~L ı i b d•td'ıkten •on ziyet ta\'azzuh ettıgı gıbı, ıstıKb..ll ıc.ıı a·nemanın dunyaca alkışlanan ve ug. h k- d 1 t d K"ll' ti' geçı. kıncı de\'rede zıra:ıt takımı bır- F. B. 
sı ana sarı mıya c ar e ı D - ma a ar a\'rnnmn { n ır. u ıve ı . 
ra •imdj pek hakla olarak bUtün bu de ümidler belinniştiı. Benim bildiği- runda göz yaşları döktUI:ürnilz bü - .k .. - d k 1 A •'k d 1 •.1 1_ bıri üzerine attığı iki golle; oyu•ıu 2-0 F. F. 

Y • .. 1 d h f • ••1• ld 1 h . 
1 

. . mı wır a a p meı ı an o arı, ı a k d 
eıaı 1 meselelerin hallini me•kuk bır me gore mUz.akere kapı arı a a ım.n- yu. yı ız arını, meç ur artıat erını , 'l\t , B lk 1 k ti . ...1- azan ı. Pezetas 

, t b 1 •• f 1 d. 'f d . • la, 1t ısır ı.:e a an meme e ermu.t: 
at'ye t rkeden bir uyuıma tıulhü yap· miyle kapanmamış ır.> oya ı a,u te er •Ye tezyı e ersınız u-rulmü tür. Florin 

• i J • t •• k d ? mıık istemiyorlar. Yarın, yırmi sene • s zc.ıe :;an 8 sevgıaı yo mu ur··· K F. S. 
aonra ikinci bir def bir hup yap - takbel nizamı mevzuu bahıolacak - Siz medeniyetten anlamaz mısınız?. M ussolini alp3zanlar K. s. 
mak mecburiyetinde kalmaktansa tır. Bu aalahiyeti, bu cür'eti nereden bu- K. N. 
her~eyi buıUnden halletmek, hem de Böyle cihanşumul bir had.:n~dı? ise Juyorsunuz? Müdafaa komitesine ma hkiim oldular K. D. 
et. slı bir ıu,.ette halletmek zarure. kelam ve karar hakkı yalnı~ galip - Mikrofon, sert bir akis bırakarak riyaset etli K. ç. 
t~ni müdaf'aa ediyorlar. lere bırakılamaz. Orada bital':ıfların kapandı. Kendi kendime; Xikel ve metal madenlerinden knlp Dinar 

nu noktada kendilerine hak ver_ da, harp harici kalmı' olnnlrm da - Oh yarabbi ıükür -dedim- bit- . Rom.a, lOt'(Rdakd~·o~k-kB. :'ıl~.~dscfli· l5o·kuruş imal ed rek izrnırde, Mene _ l,eeva. 
memek kahil değildir. galipler ve mağluplar kadn'!' bir ke- ti. Herif eğer bunluı telefonda söy- n~nı~ rı~•age :ın. ~ ı yu ·se mu n a men ve :\fanisa köyleriyle Çanakkale- lıey 

524 
76.81 

4.563 

33.64 
7.442 

1.4421 
3.4244 
3.2217 
3.3760 

23.09 
35.22 
63.97 

92 
Onun içindir ki, reia Ru7 weltin bu lam ve karar hakkı olmal. iktiza e - lcmt>yİp de karşıma gelseydi, üsteJ=k k!m:tesı me~aıs.'n~ de\•am etmekte - de sürerken yakalanan 9 :<uçlunıın şeh A. Ş. 

cı.licemı ane ve insaniyetperverane der, cünkü hallcdilmeıi mevzuuhah - be1ki de suratıma bir tokat indirir Vp dır. Üç saatlık ıçtımndan sonra bu - rimiz Ağırceza mahkemeslndc cere\"an R. Mark ı.97 
sulh teıebb.iııUnün ne zaman muvaf- solan davn yalnız galipler

0

n ve mağ- Len de kudretimce bir yumruk sııllı- gUn de dört saat devam eden bir etmekte olan muhakemeleri sona •
0

1' _ Liret 15.20 
fakiyctle neticelenebileceğini timdi- IVplarm' davası değil, bütün dünya- yarak batımı mübarek belalara so- toplantı yapmıştır. nıiştir. Bunlardan Osman oğlu Hasan, Drahmi 103.97 
den keatinneie imkin yoktur. nın, bütün insanlık aleminin davası- kardım! •.. Ne çok da biliyorlar, Tan- Ahmed oğlu Mustafa Sisli, Aptullah Zloti 4.21ö9 

Birletik Amerika hUkumetinin bi- dır. rıya kurban olay:m? lng·ltere-Holla nda oğlu Te\'fik, Selim oğlu Halim, Recep Pengü !3.6807 
taraf devletlerle tetebbUs elliği mü- itte birleşik Amerika hükumeti bi- • • oğlu Halim, Hüseyin oğlu İbrahim, FF. Serbest 34.04 
şavereye gelince bundan da maksad- taraflarla ba§lamak üzere olduğu Evvelki gün vilayet umumi mecli- Ticaret anlaşması im- ve Mu~a oğlu Mehmed altışar ay haP- · Muhtelif kurlar 
l .k .. d B u dil h mücavere ile buna kar41 h1ıtzır1ıklı •İne gitmi~t·m. Meclise katip intiha· 
arı a,ı ar ır: ug n nyanm mu buı"unm•yı ı·stı"hdaf etmekt•• ve bu'" • zalanmak u""zere se, 166 şar lira, 60 şar kuruş ağır :-ı:ı- Rcg stermak 5.70 

telif noktalarında de-.am etmekte O· .. - bı vardı. İki arkada§dan biri olan hkA d"l . 1 d 
tu .. n b'.tarafları da h zırlıklı bulun • di,. tabibi Ali Halim Bayarın ismi ; Lahev, 10 (Radvo) - Hollanda ra ceza,.;ına ma . um e ı mış er ir. Os-lan harp hali bir gün elbette nihayet .,. · " k E h kk d b L • 

11 • • b" - d l ı d k d ht l"f 1 ·ıt "kt" dA .. k ı · t man ·arısı ... mıııe 3 ın a er::ıet ımanımıza bulacak ve bir sulh masaaı başına 0 _ mıya, t~mayü erını tes ıt e"mcge a- rey pusa arın a o a ar mu c ı ngı ere ı ısa ı muza ere erı anı . . 
V •.t ""tmektedı"r. •ek.ide çıktı ki, hayretten kendimi bir ,:·ııafla neticelenmiştir. :Muahede - kararı verılmış ve :Menemenli Bn. · tl l tul'mak icabedecektir. Geçen umumi ~- "' " d k 1 vapur ar 

harbin sonunda dünyanın yeni niza- Bugünkü harbin sebepleri arasın- alamadım. Dostum Ali Halim bu i§e nin hafta sonunda imzalanması muh- tan .. a a P parayı bilerek ~ürı:neğe : e- ıı1 
mını münhaınran muhariple~, daha da hiç şüphesiz umumi harbin sonun- ııe dedi, bilmem .. ftt , puslalarda o- teıneidir. şeblrns etmek suçundan 5,o lıra agı_· İkincikfinun 1 {140 ayında 1~ 

c1 B. da bo"0 yl•. "ı'hanıumul bir taafİyü ya - kuııan ve tek •ahsa mahsus olan isim- Fransa - Hollanda arasındaki mti- para cezasına mahkOm edilmiş, cez,t,ı manına girip çıkan Yapurlar 1 ~ doğrusu galipler kurmuşlar ı. ıta· ..-. ... Y ı 
raf devletlerin mÜtAleaaına hiç mü- pılmamış olmasını da saymak müm- ler: zakereler de iyi bir cereyan takip et- tecil olunmuştur. cart't ve !'anayi odasınca bir b 

d b k·l·ındu" ... B0ırle1=k Amerika hükumeti Dişçi Ali Halim, d:,. tabibi Ha - mekterlir. Kalp on kuruş: tik hazırlanmıştır. Buna göre ı·acad edilmem itti. Vakıa öte en e- • Y 1 
ri kabul edilen ananeye göro kendi bugilnkü teıebbüsü ile umumi harbin lim Bayar, di;çi Bayar, dit dokto~ --- Foçadan bilidrildiğine göre bir şa.ı- da l 29 Türk, 3 Amerikan, 1 

.onunda du···u··ıen hatanın tekerrürü. JJ 1. B · ~irn bulam:ıler değil mi? .• Bu muvaf- sın sürmek istediği kalp 10 kuruşluk, menk, 5 İngilir, 3 İsver, 14 1t' §artlarını matlubuna diktA ettirmt'k y a ım ayar, Ali Halım, Ali Halim -s g• 
hnkk• galibe aiddir. Ancak bu defa r:c mani olmak istiyor . Bunu insan· Bayar, Bay Bayar, Bay di§ tabibi fakiyeti gösteren bir meclis, ıüphesiz. zabıtaca elde edilmiş, kalpazanın nraş- 1 Norveç, 2 Romanyn, 1 l'll ~ 

B h lık aleminin atiai bakımından hayır- yedi yüz küsur bin lir lık bir borcu tırılmasına başlanmıştır. Kalp on 'rn- ya, 4 Yunan \ e 1 Filistin olıtl~ 
vaziyet bü•hütün ba,kadır. u ar- Bay Ali Halim Bayar vesaire vesaire.. ı~ 

1• 1 • lı ve ıemerelı' bir faaliyet olarak ta- da katla göz arasında kapatabiJir ..• ruşluk, hakikilerinden daha ince \'e re 164 vapur limana girip Ç. t bin neticesinde yalnız ıa ıp erın ve f 
laAkkı' edı"yoruz. Mccliae bayıldım doğrusu: Allah muvaffak etsin.. kıvrılır, bUkUlOr olmasiyle a\•ırt edi! Bunların yekunu, 94377 sıı 1 

mağlupların mukadderatı deiil, bü· 
Hamdı. Nüzhet ÇANÇAR Bir arkadaıa, ne kadar da çok i - ÇiMDİK mektedir. toluk 164 vapurdur. tün dünyanın' mukadderatı ve ınüa -

.;;~;.;;;;;.;;;;;;;.;~~;;;.;... ................... ~~~~~~~~~~~~~~-......................................................... ~ 
, geçindirebilecek bir iş bulamadı ... Ti· suretle düşman casu::; teşkilatında va- idi? .. Yoksa hayvani zevkini tatmin farı bu gibi hareketlerden jçti11' 

~--- ~~•..,• ... • ... • ... ~.:·~·~• ... ••~·········: car.et mektebinden mezun olan erkek zife almıştı. et~e~ maksadiyle mi onun peşine diiŞ- tikleri ekseriyele vaki idi. ,Ji .. 2 • • ş u b e oğlu ise, ailesi henüz isviçre tabiiytıti- :\Iargarit, Ester; tipleri ayrı !lyrı mu.ştu ?. Onalr, daima para kazanııı. 
~- 1 n c 1 · ·; ne geçmediği için ve günler geçtikçe iki güzellikti. Biri kadın, öteki kızdı. Hayır!. :'ıladrahal için her ikisi de nasıl bir şekavet iştılyeceklerill1', 
~ ~ h~r~in. şiddet kesbct~1e~i yli7:.ünı.l~n Fakat seviye itibariyle birbirinden vari~~ d~ğildi... . A nin berikinin cebindeki beş kılr~ 
·--·=·~~·: •~• .... •v-=·--=•• ... • ··-· ·~· ... +. bır ısvıçre pasaportu ıle ıtalyn uzeı·:n- farkları yoktu. Çunku Fransız teşkılatındn ç~lışan sıl çalacaklarını; karşılarına çı Of , 

den en emniyetli bir yer olan :\Iısırn Dilber Ester; hakikaten nazik, te- bu haydudun hakikaten çok sevdiği ve laları nasıl temizliyeceklerini d .4ı 
- 60 - * gönderilmişti. miz, sakin ve bilgili bir kızdı. bütün manevi mevcudiyetini hasret ~ yorlar, ve bütün dikkat ve ç.sıır·, 

Hakiki Fon Emlih ise, sahtenin vü- Dilber Ester kimdi?.. Babanın işsiz kalması ve ailenin DHber Ester; bu meziyetleri saye - tiği bir bar kızı vardı. O da, yukarıda rını hep bu noktalar üzerinde t 1 

Jftdundan üç gün sonra Cenevreye gel- Bu Musevi kızı, Almanyacla Berlin maişetini temin edebilecek. olnn erkel~ sinde, ı·ei"in değişmesine ,.e memurla- ismi geçen artist Kleri idi. tardı. 1 
miş ve tam bir haydud kıyafetiyle işe civarında doğrumş, bir nile kızı idi. evlfidın i~viçr.cden uzaklaştırılması, rın kısmı küllisinin şuraya buraya a - ı Titekim Kleri de ya haydudun aş_ Zevklerine gelince: J{endiltr ı 
mübaşeret eylemişti. Ester isviçrede, Lozanda tahsil et - dilber Esterin aiJesini fakıii zarurete tılmış olmasına rağmen, teşkilattaki kına tnm managiyle mukabele ederek hiç farkı olmıyan bar kadıtt1' j 

Bu şerait tahtında icrai faaliyet e- mişti. Fakat henüz tahsiline devam e- düşürmüştü. mevkiini muhafaza etmiş. Fon Eınli - her fedakarlığa katlanıyordu. vey~hud L>azuya güvenerek kafa tutarı f. , 

den hakiki Fon Emlih sahte reisten derken, babasıııın Berlinde muhasip o- Bunun üzerine E!'ter, iş nrnmnğa hin mutemed memunı olarak mniye - da, haydudun kendisin'de yarattığı kor )erine uygun olanlardan bir tıı ! 
ıne.ada kimse tanımıyordu. Hatta, teş- larak çalıştığı ticarethanenin, patlıyan mecbur knlm1ştı. Dilber musevi kızı, tinde kalmış, fakat bilfıhnl'e bilmiye- ku ile onun emirlerine serfüru ediyor- dost tutarlardı. Bu suretle neıt~ 1 
kllahnın en mutemed memurları dnhi harp dolayısiyle ifltls etmesi yUzüıı - Cenevredeki Alman ticaret bankn~ ına rek, bir Fran~ız casusu ile gezdiğin - du.. !erini tatmin, hem de bu zn" rıi ı 
sahte casusu, hakiki Fon Emlih diye elen ebeveyni ile beraber is,·içreye ta- evvela ufak bir ücretle stajyer olarak den ve onunla rabıta tesis ettiğinden :\laarnafih şu muhakkakhr ki; KJe- kazançlarından istifade ederle , : 
tanıyorlardı. şmmak mecburiyetinde kalmıştı. girmiş, altı ay kadar bir müddet çalış- vazifesine nihayet verilmiş ve malum ri, heı· ne suretle olursa olsun ikinci Dilber musevi kızı, Mndre.11~ ı 

Bu sebepten dolayıdır kf, Bu ailenin isviçreye nakli mekan et- mış, bu meyanda bankadn; işküznr ve olduğu lizere onun yerine; :.\farg::ırit şube nnmı ve hesabına şayanı hayret sahte muhabbetine ınukabele et 
- 'Margarit, patronunuz, Fon Em- mesine amil olan noktalardan biri c1e, ayni zamanda anmusu iffeti yerinde ikame edilmişti. bir ııadakatla çalışıyordu. idi?. ııt 

lih d11ğildir!.. henüz y.etişmekte olan ve bir iki sene- bir kız olduğu kanaatini uyandı.-ınca, Burada, bugün için ikinci şubeyi ya İl.inci mütaleaya gelince: Hakikat~ Ester, tnmamiyle ·lı 
Cümle!!i, ikinci şube r.ei inin ağzın- den sonra askerliği çıkacak olan yegu· banka müdürü tarafından gliya bn - kından nJakadar eden iki mühim nok- l\ladrahnl gibi sech·eleri bozuk bir kalp taşıyordu. Binaennle) 

dan çıktığı zaman meçhul şahıs da, ne erkek evladlarını kurtarmaktı. yUk bir ticarethane bürosu olan sahte ta vardı. haydudların, bir canavn~ ruhu tnşı - dudun gençliğine ve temiz )(ı)ıı 
Margnrit de vurulmuş gibi sersemle· Fakat ihtiyar baba, yaşının ilerle- Fon Emlihin yazıhanesine emniyetli 1 - Acaba!.. Madrahal; bu dilber makin beraber, namus fffet clOşmanı aldanarak ilk anlarda böyle bir 

mi§lerdi. mi§ olmasından, Cenevrede; ailesini memur olarak tavsiye edilmiş ve bu Musevi kızını hakikaten seviyor mu olmaj1 tnerdliklerine yakıştıranıadık - te düımek hatasını işlemişti• 
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Finlindiyaya yardım MA · · · 1 Beyaz sarayda J 1 N O • Z 1 G f R 1 O 1 --:- ~aştarafı ı inci ~~hifede - taraf menı!?k.ctl_eri_n. iştirakiyle de -

nıer \ elı Anup~ya gondermektcn vnm cdeceg nı bıldırır. Bir Fransız ve bir Kanadalı fırkanın 6 - • mak..;adımız, ayrı nyrı dört sefır.iıı .Bu müzakerelerin hiçbir plfm da -
Yaıan 8 . J kanaatin! go .. tercıı dört rapor alm~.k- iı'csinde cereyan etmediğini, sağlam f• J ~ d• •• d ·ıd•"' • J d 

: nbaıı CAZAL Türkçeye çeviren: ÜÇYILDIZ dam;a, tetkikatını bir kişiye yaptır - beynelmilel birikti ad sisteminin te- )0 an Jyaya gon eri tgJ ya an ır 
~ ll\'d (ULUS) tan ruı:tk vcı yalnız bir rapor almaktır. s .sini, ayni zamanda bütiin düııyacl:ı J .. ondra, 10 (A.A) - Müttefik Fin.flndiyaya gidiyorlar. Bunların 

ilQ"urrıuı anberi hemen her snbah 'ni,inde bu abahtanbcri yeni lıiı· rejinı Dunun, maksada daha uygun V" ay- ~ilfihlann tahdidi imkanlarını :ı.raş - mt!mleketlerden Finlandiyaya gönül- s~yahntine aid me elelerde Finlln. 
~lbayırnı e~erden fa:\<l\ bir şey 1uaş~1~dığ~nı haber r~~aman_ıı~tı. ~i :t:_:ımanda pratik olacağı kanaatin- tır:nak için bir anket ~nahiy.etinde o- lii gôndl't·ilnı<'si meselesi haki\mdn cliya nuıkaınatı tarafınclnn tasfiy~ 0• 
rıd hııttı Ş kadar kı, bu tıa\rnlı • ıtekım (N) muııhanısı kısınmcla. ue.}"J%.> dugunıı kaydetmek lazımdır. 

1 
lı" 1 k 1Ah• tt lunmaktadır. !ngiliz hiikfımeti mez _ 

• fail\et~ın ön k1 mındaki tdcliş çorba vakti bir ~nat ileriye ntılmış. ve Alman son haberlere göre: Ruz - Ş.mdiki muhasamatın alflka<lıu· me lsoru _:ı.rı •. ır .~ı'..:ı. e. · arşı Ra a ıye ~r kur gönülülere icabeden pasaportu 
!lor ı durı B k d · 't ~ \' ı ·r · ı ı·t ı 1 · k . k ngılız rnzcusu Bırspreom•a bır 1' - . . . n1aı1 nuş. u n a!"l gerek erlerm. gert'k"e kuçuk •mbi.Y- ve. , .-..um<'I' e n vazı esme Pn a - ·ı: f-ler lıu ıl müza crelcr e nasın- · • vermekle ıktıfn eclıyorlar. 

Ö le! 1 lar \"e ubaylnrın, vazife başınch ye_ y:ı.. ]i'ransa. İngiltere ve Alman) ayı da goriişiilmiyccekt·r. Bu miizııkcre. > rnsız ve bir ele Kanadalı fırkanın • "'orth Bervick i tasyonda bir Al-
ahıarı, a !emen her gün, bilha<ı~n meklerini yiyebilmesi için, evvelce ku da haberdar etmiştir. ler. jkfsndi me eleler ve müstakbel Finlftndiyaya hareket etmiş olduğ"u- num bombardıman tayyaresi, Frthof 
a ltid"p :e;tnnk beton çiYller arıı- rulr.n te<ı;at h~reket<.' geçirilmişti. Sumer Velin iyi karşılanmaı::ı için ulhta ilah ızlanmak meseleleriyle rıa dair evvelsi giln Londrada dci:ı. - Forth man ahında, dün düşürillmüş. 
'.at, Ub.a ,1 en llefer_ler, ~ii?u 1 • su- İ c;te 26 haıirun pazartesi glinü sant oüt:.in bu memleketler pnyitahların - alfı.kac1nr oldukları nisbette muharip şan ı:ay :ları tekzip etm "ş ve demiş- tür. 
ş faali\· ~t. ar, _nakhye. ırtıbat \"e ıı de (. ") münhani inin. er ve .mbm. da hazırlık başlamı:;;tır. memleketler tarafından dinlenE:b: - tir ki: Harbin başından beri İngrnz top -
un L • e 1 daıına ·· d· '" \ 1 ı d l · k h · J • Unl d goze çarpar '• bütün efradı H'm<.'g"•ini i~ başında ra- ..:ıumer e yar ımcı o arn nrı- erektir. lngiliz gönüllillcrine gelince.. bu raklarmda düşüri.ılen üçüncü tayya-r ar an h. , . "' ' . 
•rk bu k ıç. eser yok .. Fu- hat rahat remi ve bitirmişti ld bir cıre nezareti yük ek memurlramdan Vasington. 1 O (A.A) - Hari.'!i~·c gönüllüler tamamen hususi olarak red r. 

t:ıı farkı adar dc>ğil. ÖbUr giin- denbire.. • bir ki · tefrik olunacaktır. neozaretince bildirilen b "raflarla mü- =<><>------
~ 

1 
tnuh m bir nokta daha Hiidise herşeye rağmen ani \"e te- Alakadar rnchafilde söylendi~h~e zakerelcr, muhtelif alB.kadar mem- 1 ~ 1 F 

Zbaııı t} p de . b. •~. I d mızanm, bevaz saranla, sulh ı"ın leket sefirlerinin haricive nez"rt!tınc:> ngı tere ve,__, ranra ., a ı dı. e n ınme ır "''"ır uynm ır ı. .. . • · ' ,J. .. 

~\'et "I · Allı 1 T' t uıkKate şarnn ve u.rnuınun meralcını davetiyle baŞhyncakhr. 
ı: .<'\ bau , av .. oran ff\'O, opçu grup • . 
11ıereyd· .,ım: Hemen arzet - k cİ b" b ıİ ·kt d- K ~ekeC"ek derecede bır kaynaşma lıaş- ITaıiciye nazırı Bul, dün ilk oia-
hot-un hırn. Zigfı-id hattı önün - ~~mban a~u ıKn aşı e or 

0 er_n~'lln lanııştır. ra\\ Hollandn sef:ri Londonu ka!lu! et d f 
tırı. a Şnp barak 1 k ld l yuz aşı Jan onte, hep beraber öge R lt" t bL"" .. l b. l . Al manyaya karşı aynı· derece e ne • 111 bi ·a nr a ır. - . . . .. . .ıızve ın, eşe usu, esas ı ır su rnıııtir. 
•rt ıde de olduT.. "b. d '" remeklerrnı b1tırıp tara . ut hocreS! - h"" . t "hd f t kt a· Devi tle . • 1 

• cı ık bi ısU gı ı, us- . . . . • . u ı:. ı a e me e ır. e rın ı'\ ezaret namına söz s.öy emeğt> sa- h k d J 
açık h r kısmım insan deno u- ne geçmışlerdı. Orada ıkı ÇR\UŞla bır tamamen anlaştıktan tahd dite~lihat Hihiyettıır bir zat, bu müzakereler - ret ve usum et gösterme te ir er 
karo avada \•e ateş istikanıeti _ küçfik zabit, nöbet mevkiini İşgal et - için de derhal müzakerele girisccek · k d A lhil · d t 

-&ISJnd b • <ıen nıa s_a ' vrupaya su .. ıa. e e Londra, 10 (Rad .. ·o) - A'-•lardan radederek ezcümle şunları sö'-·lemi;ı ouı"'U•·o a ulundurulma ını dog- mekte._,·dHer. Alba. Y kısa ,.e "ri pipo - leri EÖ.\'lenf .. ·or. k d ğ 1 lht d ,,. .J ,J. ~ 
~ ,, r B .J mc· ~ 1 su . en so.nra _ . u_ ny!mm sonra, Alman ricali, nihat.•et Fransız- tir: t\' · . u ela norma\! sunu ıçemekte, bınbaşı parmnklannm H.oma. ıo (Radyo) _Amerikanın k ld t d ı - k " 

et tabıi 1 d b. ·· t kt ,J ,... Jre .şe ı e ladnz~m e 1 ecegını. arar- lar;a İngilizlerin ayrılmaz iki do~t - Fransa, 1ngilter eile birleşmek-ttic ı . 0 rnıya,n bir hal.n ta- arasın a ır puro aşıma a~·uı. ı uz- : hzarı mnhfyette olmak iizere :mlh nQ ırmak o ugunu ka d t f . 
e e.tı 1 b K t d he k. · · r h 'I. ~ Y e mış, a - ve AJmanyaya karşı aynı derecede ie, Almanyaya karşı nefret hisleri -

Ah h. aşı on e e, r zaman ı sınırı n- hakkında şimd:den bitaraf devletler kat muharipler bu milzakereleı·~ iş.. . .. ld ki k t t" . ı1 .·n h"ı· ı·kı" memlekette avnı· oldug-u-
t a b. l" ı · ü t ü • k" .J cıuşman o u · arına anaa ge ırmış.. ... .J )·ıın ı ırş~yler görüyorum, ıy e, sıga,ra mı s ~e çe :yoı-.,11. ~e temasa geçtiği söyleniyor. Bu te - tirsk ett kleri takdirde sulh ün tee3-

J ,J ı ı· ,.. ı lerdir. nu göslermiştir. Binaenaleyh, biz F-bal·, d"· Hava fevkal~ue giizeı( ı. vüne~. ı~r masları, b lfıhara esa Jı müzakereler sü edebileceğini j)ii.ve eylemiştir. 
UtbU Alman dahiliye nazırı Friç, Xaıi ran~a ile İngiltere arasında artık Ce 0~'n n ayar manivelasım tarafa sıcak bir kan~t teması halir,clc tekip edecektir. A/ni zat \'ailesin sevahatmı mcv· 

~~. ~e at.~r-~k sordu: lezzetli bir hararet raymnkta, ılık bir Londra, ı O (A.A) - Resmi meha- zuu bahsederek; bu se.yahatın un:u- erkanının bir içtimaında lıir nutuk i- 'faı k gözetmiyeceğiz.~ 
Şul'ad:oruyorsunuz~ rüzgnr, kiiçük pamuk bulutları üfleye fil, Amerika hariciye miUeşarı Su- "111 harbin ilk :-enelerinde ingiitcre, 0 

~aa- ae .(?rauchbaum) nokta - üfleye dağıtmaktaydl. Bütlin \'Mİ bo- mer Velles~n yakında ~ondraya gc!e- Framıa ,.e Almanyn zimamdaı·lar"ylc Zelzel..... ve yardım Kahve fiatleri 
k:let r~nde Yeni biışey var. yunca, ye il bir örtü üstünde Pehrin ceği haLerıni memnunıyetle karşıla- giirli:.miiş olan Vilsonun şahsi nıii -

•ı ı. 'e\:et gö ü t f ı· t• Ankara, 10 (A.A) - Ticare: Ve-. O~tu bu! ' r yorum. Dün sa- mavi kıvrımları ve oyuncak maketlere rnış ır. ~ . . . ınf':;si]i miralay Ilouseun faaliyeti ile aa ıye ) 
dıJar. l . Onu bu gece meydar.a benziyen köycukler nazara çarpıyor- L<Jodranın salahıyettar meh~fılın- mukayese edilemiyeceğini beyan d:.. kal etinden tebliğ ed:Imiştir: 
~fede:.: '?1askeleyemedikleri 1- du. Aradn bir (Drusenheim) istika_ de beyan edil yor ki: Sumer. \'elle:> :niştir. Sıva:-, 10 (A.A.) _ Bu sabah biri . :r. C. Zıraat bankası vasıta::.iyle.ge. 
, de&-il ı ~ık. Hi~ şüphesiz ki bu metinden uçan kuşların, ürkek çığlık- ~ei.sicumhur Ruzveltin m?me~~ili sı- Valleıo seyahatındnki fark, bu za - 00.22 de ve diğeri 02,50 de olmak üze- tırılmı~ olan 15.000 ÇU\'al kahve.pıya-
ına ka lllt?. Serı muharebe ara- !arı du,·ulmaktaydı. fatıyle JJondrada çok sam.mi bır kn - tın hurnsi lı"r şnhıs değil Amerika JıU re orta )iddette altışar saniye d~vam saya c;ıkar~lmış~u. Bu k~h::!er.ı, ~cı: 
ıtl!r} .. r ı küçük toplar ve mit - c·· · ·a b·la··. k ,, h. b·- ·- bul bulacaktır. Ve füıyi.ık Britanya kCtrnPtinin ,..üksek bir memuru ~ıfa _ eden iki zelzele ka• dedilmı·ştı"r ve kahve ıthalatçıları bırlıgı lımıte .. 

.. lllU oz gı e ı ıgı a\ıa r ıç 11 ' ·r - .J ' -' • • k · d h · l k h 1 · '7 • İllde 8 Cehhez kaplumbağa d h.' b. . f r "t t "<l··r hükfını<.>ti Anupa \nziyeti hakkıncla tiyle faalivctte lıulunmasındndır Hasar yoktur. · ~·r et ne a ı a ve tac!r erı, .r.ıra. 
ktıl~1• 1 eyyar ve zırhlı bir taras- te, . ıç ır ılnl san aa ı~·tıl en h~a u B. Ruz' elte daha açık bir fik r edin- · ~ · S 

10 
(A A ) S k at bankasından alarak bır çuvaldan 

r ··· 'l'u e mıyoı·; yo ar ve ge~ı er ce enne - . . k 
1 

b. ... ıvas. . . - ıvas mfr ·ez ~ k .. i . d 
e,a at • Yazıklar olsun ki ~ k 1 b 1 kl d d h k, k 

0
. ınek ıınkaıııııı temın edece o an u- k ll" 1 . b .. k d 1 aşagı olmama · uzere azam aşagı a 

b eş a" ' mı a a a ı ar an a a or unç ır .. ~ r 11 S yet p· h b • \'e aza mua ım erı ugunc a nr zc - .. t .1 f" tı t 1 ki d 
lllunu :rmaınak için emir al- _ l!Jn malumatı ~umer \ e ese \'ere - OV - lll ar l 1 f l~k t 1 1 • lO?O 

1
. kd' go::< erı en ıya .ara sa ı aca ar ır. 

01.0 • l_·oru-. boşlukla sırıtıyordu. Alman topragın- cektı"ı·. ze e e a e zec e erırıe - ıra nd · ı K h N' 3 k"I 101 k 
ı\,.a ıkın · '" d k. b k' .. ükl · h ı· · ,., h ı· - Daştarafı 1 inci sahifede - yardımda bulunnnışla1· ve kızılay mer :ı ''e ~ 0

• • 
1 osu · uruş 

l'ıdan i1 •• c~ grubumuzun ön kaza- a 1 azı o~c erın a 1
'.. ~r~ı' .. \ 8 1 Londra, 10 (A.A) - Amerikanın l\foQkorn, 10 (A.A) _ Leniugrad Kahvr· No. 4. kilosu 103/ 6 kuruş 

h ı.. ~l ilç el at ı. k ı tarafından boşaltılmış goı e gor~n • lıitaraf hükumetler sulh miizakere- kezine tevdi eylemişlerdir. Kah\'e No. 5. kilosu 103 kuruş 
'4lnatı eş, JJU ap um- k A k t 1 . 1 a·ı . l e ~skeri mıntakası genel kurmayının Samsun, 10 (A.A.) - Reşadiyede . . 

~lltat andırabiilrdi. mez as erı .. ı a ~rca ışga e ı mış 0 - 'erine g:rişmiş olduğuna dair AmerL o şubat teblig~,.·. ,1 • 
1 

. 
1 

S h 
1 

İzmırde avrı fıyatla satış yapıla -
"lb d kl oste •o du " · yaruım ış erıne ça ışan amsun a - · 

• .. ayp ..... r p · kt"" ı · · u nrım g rı) r · ka h·ıriciye nazın Hulun vaptıuı bo · b. ] t eee "' · roJe or erıı.uz . . . ' .J '=' w· Cephede hıç >r mühim hadise ol - kevi ikinci yardım ekibi Samsuna dön ca' ır. 
lcıı. d ortalığı '-'aladı;;ı halde na- Bütün bu le\'hanın ufkunda, fra1'1- yar.atı da büyük b r aliika ile öğrc 

a b " 0 k k k ı b mamıştır. müştür. Bu fiyatla satışa memur f caret ev -
. ll .. tı .. arakalanıı söküldüğünü sız tan_ klarına _ar .. ı yere a ı nuş. e- nilmiştir. Şurası kaydediliyor ki: n· K l l h d k 
ı. .. .. d l 1 ö l k ü~nın.mn . are i . ~erz~ ı_n. a i Bü ""k bir fera w at 'eh •ırseverlik- la in i öğrenmek isti ·enler htanbul. 11

• ınevzie sokuldui"unu gör- ton ış. ehr, t: . rgu e:·. çul u:lk~nt~ha - İngiltere ve Fran a hükfımetleri rrıtvz Ierı gerı rumak ıçm bırbırı ar. 
1 1 1 

. 
1 

k dn Ömer Abit hanında, lzmirde mın 
Onıa... lar, ve epsının gerısınc e .• ı u .. ı · nı_uhasn,m'1.ta. ha. ngi _ş_artlar altınd.l ~ t - t bb .. 1 . bil ilk e ça ışan genç erın, fe a ·et sahasın - . 

, 'ıına yap ıgı eşe u: erı Y za - . . . taka ııcaret müdürlüğünde, teşkil& 
~·ı Y~ı;n 'PrQjektörleri de bizim kam hatb, esrarlı kulelerı ve tum - n~hayet_ verılebıleceg.nı çok. açjkça yiatla !{eri pü kürttilk. da yardım ışlerındekı bu çalışmalan iandırma baş kontrolluklarma milra. 
Obetçııe ~td.u da ondan. sekleriyle, nazardan kaybolarak naza- hıld rmı~ bulunuy~rlar. 1~ıgılter: \"C SO\'YE:t hava kuvvetleri a keri he_ bfiyük bir takdirle karşılanmıştır. caat edebilirler. 

~ en, bir r~rnız ışık tesadfimil yü- ra mevcud görilnilyordu. Fransa, keza h~ngı !>~emııp er ug - c: e:fleri muvaffakiyetıe bombardıman J Yolda daha 50.000 çuval kahve 
ıı;. Oldu! aç kere h. b" .. S h tl .. l t 1. runua harp ettıklermı de anı:-ıtnıı~ - ctınıştı"r sveç hu•• lcu~ metJ• t B " l h . .,. ar t:ı ıç ır şey g(lre- ara a e gaze çarpan, va nız C1' • • • mevcu tur. naenn ey pzyasamızın 
6 ltıh . oiz d b • !ardır. )lezkfir pıensıpler, ingilte!·e 

et., her haı .e . u esnada dışarı- bir Alman kazamah varuı. (Grauls \ e Fran~a,·a olduğu kadar Amer"k --.--~---........ -------- v F l.nhve ihtiyacı normal surette temit 
e~'clik lgı hır harekete teşeb- w d h h ı ı 1 . . 1 a ~ aralı inleri kabul edilmektedir. 

ter , onların .. . V• baum) sagm a. er al egece eym a- milleti içill de muazzezdi; İııgil % ve Fransız parlamentosu d" 
'tıde Yoktu. lüı.rp 1 d; i'~~e~~lecegz lınmış hususi tertibatla meydana çı - Fransız milletleri, işte bu pren. ipleri . . . e ıyor K f d 

l>eşin er e, ıç ır şe.\• k 1 ek • . . b" k t müdafaa için silaha sarılmışlarc!ıı· - Ba~taraü 1 mcı :ıahıfede - Stokholm 10 (Radrn) - Finler- ervanın ay a Si edil ve t~m bi hAk• . . arı an \e )enı ır azama .... • . C 1 ..• 1 d . . ~ _. • • 
d ernez " r a ımı~et . . . \"aşinırton 10 (AA) - Amer ka ese, og e en sonıa d.ı :;aat lo,3o den harpte yaralı düşenlerin İsveç şc- Londra 10 (Radyo) - Şimdiye k:ı-
e et · 4'\nlardnn fı ti d Fransız hatlarından 3 kılometre ılerı- ' · - .ı t k b 1 . 18 30 d· . ' 

rtıe~i b" ' rsa ar an . . . . . . ·un bitaraf devletler1e yaptığı müza- un e rnr aş anış -.e • ·• sona er- hırlerine getirilerek muhtelif ha~tnha- dar kervan halinde seyrüst!fer etmiş 
A.IQa. ılrnek lazım dekı (Drusenheım) şehrının kılı · . . . . mistir . • 

laıı ~ıtn, ilmid . ·· . . . . . . -~erelPr hakkında harıcıre nezaretın . " · A . . . nelere yatırılmaları htikumetçc kabul olan 7880 vapurdan yalnız on beş a-
tnız... edelım kı topçu sesındekı çan kulesı, bırdenbıre orta- cc neşredilen tebliğin metni şuduı·: Parlamento, başvekıl Daladıyenm olunmuştur. · det batırılmlşhr. 

J\O~larınk· lığa müdhiş ve sinsi bir ürperti y:t:ıdı. cllariciye nezareti dünyanın bir verdiği uzun ve mufassal izahattan .. 
Zızirnı ~:e hakim olur, değii Dan, dan, dan... l.:aç yer:nde muhasamatın başlamı:] ol- dolayı fe\•kalnde memnun kalmı~ ve ,,,. 

llı. Araıa n Almanları çok iyi ç k 1 . (ll) . 1 • d ma~ı bu muhasamatın diinvadakı b"- Dalad:ye kabinesine bundan sonra rln 

,. • . ' a ' '1 , • •;,, • •! •• • • 

. 0 tında uz 1 an u esı ı Ç{l ı~or u. • • b""t'" . . . 
10 

.. 
, lllar un zaman ar ya •.. taraf milletler üzerindeki tesirleri yapacagı u un ıcraat ıçın PV'vcııç u-

1' ~ek duşkÇ~cukça baskın oyunla - 1 uzbaşı Konte haykırdı: \'e dlinya sulhilniln bütün milletler tün mebusların iştirakiyle müttefikan 
i katar il ndürler. Daha demin, - Saat ll, albayım 1 için ~r.ğlnm ve devamlı bir esasa da- itimacl reyi vermiştir. 

i~J~~iarri: :!arının garip •nesa- Yüzbaşı daha on kelimesini tel:1f~ ynnarak yeniden tessüsü için bitaraf Parlfi'lle.nto reisi Heryo, Daladiye 
tıtl' tn 1kı rtıuh f attı, sUkut ve hare- fuz edememişti ki, ufku bir anda du - milletler tarafından "zhar edilen ar- hükumetinın, Frnnsaya yakışır bir 

r i( 4 U~·du? c~· aza edecektin dcmmi· mana boğan bir inf:lak manzal':ısiyle 7.lldolayısiyle. bitaraf hiikumetlerle •arzda bütiin işleri ortaya dökerek 
it ı·n ihtirn ~r:ceksin ki, buna ha. beraber, em alsiz bir gümbürt,i işi- \'Hrı l{'::ımi mahiyette diplomatik mü Fran~ız milletine çok temiz ve açık bir 
re 11 

1~rıt ha~ "erıneğe başladığım12 ildi. Kıynmet gününü hatırlatacak znkerelerc başlandığını ve bu mü - 'llilnço verdiğini söylemiş ve millet na-
l '"1llıizde tının bütün ağır +.iıpla- kadar müdhiş öyle bir gümbürtü ki zakerelerin ağlebi ihtimal bütün bi- mına Daladiyeye teşekkür eYlemi;)tir. 

'ı ,ı ~i teınerku ' t er botun . . z Aedecektir. Fransız kulağı duymamıştı. 
ll'~ '•!ıınıcı d ıstıh~am münhani· Ufukta, toprak hattından l)nşhyan 'j a}')"QTe Sl~nemaSl 1 ) 'pf~frırı 3646 f 

1111• l! erecesınde ise alba - bir dumnn perdesi, kat kat yük::eli -
ç~1't lztrn nıa h . yor, yükseldikçe hafifleşiyor, hafif- Bugün biiyiik Türk filmi 
fı fstıhk~ n anı deyiniz, Konte ı 'eştikçe aşağıdaki kısımlar yeni in fi- Reşat Nuri GÜ. ~TEK1X1N bilyGk ve ölmez eseri 

k' en kü~knıUnhanirniz ! ! Sizin. ıaklarla koyulnşıyordu. T A ş p A R ç A s 1 
. lst~Uba~·a k erden, en küçük ve Kı>ıa Yeyn uzun, znman ölçiisünc 

çtıı:ı 1hlcirn rn~dar hepimizin .. :Cvet ığmıyacak kadar dehşet ifncle eden 
,) aı~" leont6 ? ~hanisi eğer ... Niçin infilaklar birdenbire kesildi. Bir anda Oynnyanlar: S'VA Vt - NE1..ZAT - NEBAHAT - MEHl\IED - SITKI 

111. ~·d •l'ırn. U :n de diğerleri gibi vadiye dolan sükQt, sanki v~~!yan latanbul ve Ankarada büyük takdirler kazanan bu filmi aiz de ıöriinüz 
jıtlı ~ Q? daha 

3İelık tanıdığım birçok gilneşe rağmen cihanın yıkıldığını i- ve siz de alkışlayınız. · 
ur~ İl'tılın-ı. F'ak az kıymette olduğuma ıan etmek istiyordu. 

1 
Matineleri: 11-13-15-17-19-21 dedir . 

. ç~ ~Y ~öte~~ .Yeter, yeter! Başka Zihinler-Oe bir an için doğup yaşı- Ayrıca: 
ı l 1l de albı)orum. Ya siz? yan bu miidhiş idrak saniye.,i, ya bir lstanl.ıul mnnzaraları ve E'klcr jurnal.. 

alı b fe eıe sa ~Yım ! dakika, ya beş on saniye sürmemişti -----------------------
e e1tıernek~ıh ! İlk obiis yat-mu - ki, ufuklar ~eni ve daha müdhi" criim- 1 

'l Ohtıs hlı..,.., n başka işimiz yok. bürtüler)e yırtılmağa başladı. Bu de-
• };'r « .. •Uru g .km . d k . 
nıı . ansanı ~cı edı. Albay faki sesler, başka tonlar a, baş ·a a-
ı: lıteri, şu\ Berlın sefareti eski henklerdeydi. B:rden, koca hir şeh-
i ükmiinde aldarııue - rin nyak veren anlatılmaz bir tara -
~rit hatt ka, bütün vadiyi titretti; peşind.;n 
b~ \'errneğ ının hnreketsizli[rine biraz eYvelki sUkQnet noktaları ... 
~ ttın öbtıs~ başladığımız an, o- Derken, başka ahenklerde, ~.ene a-

teceıctir.-. erf üzerimizde temer- teş ! Sanki görillmemiş bir ölüm ma
l~ (11) ~ kinesi, başka ba11ka Aletleriyle, gö-

1111;1 tntıste;nl'löbetçfler \"e on hat rillmemiş bir tecrübeye girişmişti. 
bı Çorba 

8 
a olmak tızere, gar- Ytlz\>aşı Konte, eliyle göstererek 

l'<! aau ç ld ğ "'\le !lfbir~ a ı ı zaman. hli- bağırdı: 
~~! tıtıde ç ~ntlak verdi. Fakat - Şurnya, şuraya! Şu nokta ilzc-

' Olan :.ı ba saatini pek iyi rine müthiş bir isabet! 
llıanıar, (N) münha- -Devam edecek -

KüıtlİrparK sinemasında 
BUGÜN lKJ FlLJf BiRDEN 

En büyUk casusluk davası ... Ye en hi~~i ask romanı ... Operadan 
divanı luırbe .. İşte bu mevzu dahilinde olarak 

V E U A K O U E N E İLE J B Jl N G A L L A N O 
Tr.rafından çevrilen 

Kızıl DCJnsöz 
Bilyük aşk YP casusluk filmiyle 
Rl1J!CA SôZLtl - ŞARKILI 

Zoraki Nişan 
l\f uzikalı şarkılı büyük kl)medi görülecektir. Ayrıca Paramunt Jurnal 

tieanslar: J{11.ıl dunsöz 2.20 - ô,80 - 9 da Zora ki nişan 4,15 - 7,46 de 

ALSANCAK 
lıtaıyonu Karşıaında Yeni Açılan 

EGE 
Husufi Hastahanesi 

SAHiBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
İzmirin en büyük ihtiyaçlarından bir.ne tekabül etmek üzer.ıt 

hazırlanan ve her türlü fenni tekimülat, konförü ve kalorifer, 
rontken ve elekt:rik tedavileriyle mücehhez olan E G E buau
ai haıtaneai ALSANCAK iatuyor. karııaanda açılmıttır. 

Her ıubeye aid haıtl\lar kabul ve mütehaaaıaları tarafından 
tedavj ~dilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 

Fiatler iki liradan başlar 
FAKIR HASTALAR IÇN HER GÜX SABAHLAR! 111UHTELIF 

ŞUBEl.F:RE AID POLlK/.,/NIK DE YAPILACAKTIR 
'J'ELEFON: 2918 

EL HAMRA Sinemasında 
BUGÜN llfATINELERlı\'DEN lTIBARBN 

Bütün sinema severleriıı s:ıbırs.ızlıkla bekledikleri senenin en büyük 
m~zik - nsk - gençlik filmini iftihar ve şerefle takdim eder 

BRODV AY GÜLÜ 
PRAZ.:SIZCA SÔZLÜ 

Başrollerde: TYRON E POWER - ALİCI<~ FAY - AL JOLSON 
Metro Jurnalde en son ve en mühim harp haberleri vesaire 
SEA.ı. TSLAR: 2 - 3,30 - 5,30 - 7,30 - 9,30 da başlar 1 
C'umartesi ve Pazar saat ll,30 da ucuz HALK seansı 

~----~-
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Zavallı yavru Heyelan mıntakasındaki ~lJ:mir Leocuım Amirliği Satın Auna i 
Ödemi~in Birgi nahiye"inde Sa - son vaziyet ~ Komisyonu Jldnları ~ 

~2llı mahallesinde ateş yakarak o - s:nekli mevkiindeki heyelan, ha - lzmiı· lr.razıuı ôrrıırliği satın al11ia komisyonundan: 
yun oynıyan ek erisi 4-5 yaşındaki vaJarın yağmursuz devam etme in - l - Askeri fabrikalarda çalı~mak üzere istekli bulunan emekli subay-
çocuklardan İsmail oğlu 4 yaş!rıda den hafiflemiştir. Heyelan saha!'!ın- !arın l\Ist. l\f v. şube 2 ye müracaatları. 
.Mustafa Demirbilek, entarisi tutu - dan geçen Vezir ve O.sma!lağa ~u bo- 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 397 
şarak yanmış, feci şekilde ölmil~tür. ruları, daha yukarıdan geçirBerek l zmir levazım amirlıği satttı alma komisyomındcı-n: 
•!!"!!!~------------• yeniden vazedilmektedir. Nihayet Taze, temiz, ucuz çarşamba gününe kadar su akıtılmı, 

olacaktlr. 

1 - İzmir Mil.stahkem mevki merkez birliklerinin 30 bin kilo sade 
yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile .eksiltmeye konmuştur. 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

2 - ihalesi 22 şubat 940 perşembe günü .saat on beşte izmirde kış
lada izmir lev:.zım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 31500 liradır. 
4 - Teminatı rnuvakkatn akçası 2363 liradır. 
5 - Şartnamesi her girn komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına. dair vesika i'ÖS

terrriek mecburiyetindedirler. 

Çan çar 
Ha.staJannı 11,SO dan b ire kadar 7 - Eksiltmeye iştirak edeecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

BPyler aokağınd• Ahenk matbaam maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları teminat n 

Sıhhat eczanesi 
yanında kabul eder . teklif mektuplarını ihale saatından en az bir ~aat evvel komis-

yona vermiş lmlunacaklardır. 6 11 15 20 
Salihli asliye hukuk ;ııahl.:emF.sin- --,-~""!'----~~---~-------------den: l:..miı• leı·cı:?ı11ı cıııLİrliği .~atırı ulın<ı komisyomnzdan: 

Bafdurak Bilyilk Salepçioi'lu ha
nı karşısında. 

Salihlinin Adala nahi.ve::->iııdc! otu- 1 - Çanakkale miistahkem mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 
ran l\lehmed kızı Rakibe tarafından aşağıda .:ıb'ud miktar ve ihale tarihi ve ı:;aatları yazılı kere~te-

d ·ı ler kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1-'oça aaJiye mahkemeainden : ı en ayni köyden Hasan oğ-

Maraş vilayetinin Andırı kaza mın lu :\iehmed aleyhine açılan tah-
2 - Kerestenin beher metre mikabı 41 liradan muvakkat teminat 

Baru\'a k l:Syilnden Hasan kızı Hatice kikatı sırasında dava edilen Ha
namı diler Senih aya; san oğlu Mehmedin ikametgahının 

Foçanın yeni köyUnde mukim De- nın meçhul bulunduğu namınll çıkarı-

3-

ıılz lili İsmail O. İbrahim Gülsevenin lan gıyap kararına verilen meşruhat- U 
1 

k 
a leyhinize açtığı boşanma da,·ası- tan nnlaşılclığından gıyap kararının z~n u 
ıun muhakemesi 5-3-940 tarih salı ilanen ve Anadolu gazete .. ind~ ve mah-

2
:a· 

gün ü saat 10 dadır. Yevmi mezkOrtle keme salonunda yapılmasına karnr ve-
265 

Foça As. hukuk mahkemesinde hazır rilmiş olduğundan tahkikatın kaldığı 
265 i.ıulunmanız aksi takdirde hukuk U. 5ı3-940 günü saat 9 buçukta dava e-
265 M. K. 398 nci madde<ıi hilkmü naza- dilenin mahkemeye gelmesi veya ka. 
265 t"a alınacağı ikametgahınızın meçhul nuni bir vekil gönderme!'li gönder me

olmasından tebliğat makamına kaim eliği takdirde tahkikatın gırnbınrln de- !~~ 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. vam edeceği ilanen tebliğ ~lunur. 439 

350 

beheri iç;n 373'{ lira 52 kuruştur. 
Talip!e::.-in aşağıda gösterilen tar ihler de ve ihale saatındnn bir 
saat evvel tem!nat akç~ları ve ticaret vesikaları ile birlikte ko
misyonct müracaatlar! ilin olunur . 

Kutur Aded Cinsi 
Sm. 

~ 30 
% 30 
% 30 
% 30 
% 30 
% 20 
% 20 
% 20 

6500 ağaç 
6500 ağaç 
6500 ağaç 
6500 ağaç 
6500 ağaç 

ceman ağaç 

İhale tarih i ve saatı 

21/2/940 saat 11 de 
21/2/940 saat l 5 de 
22/2/940 saat l l da 
22/2/940 saatl5 de 
23/2/940 saat 11 de 

860.975 l\I. 3 saat 15 de 

6 11 15 20 

l:mfr lı.ı·o:.m {;mirliği su.tın alma komisycmuııdan: Bayındır Tıcaret ve Sanayi 
Odasından: 
453 sayılı Canlık\·y ta:-!m kredi kooperatifi yönetim kurulu başkanı 

Hüseyin Tuna, Asbaşkıını Ali Baydar, üyesi Ahmed İnce ve kooperatif 
.muhasibi Hakkı Vidinin koopentif muamelatında imzaya ~alahiyettar 
olduklarına dnir imza silrkülerler! sicili ticaretin 147 sayısına kayıt ve 
te3cil edildiği, 

1 - 1000 adet ağır sahra kablo dolabı ve 300 adet ağır sahn ka blo 
teskeresi 15-2-940 perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

444 sayılı Falaka tnı ım kredi kooperatifi yönetim kurulu ba~kaili Ta
hir Akıncı, asbaşknnı Hakkı Otuzbir, üyesi Durmuş Doğu ve kooperatif 
muha ibi Zeki Erişenin kooperatif muamelatında imzava sallihivetta; . . 
olduklarına dair imza sürkülerlcri sicili ticaretin 148 !'layı~mı.1 kayıt ve 
tescil edildiği, 

428 sayılı Çırpı köy tıır;m kredi kooperatifü yönetim kurulu başkanı 
Hamdi Ersavaş, asbaşkanı Talip Ar, Uyesi Celil Kineş. ilyesi l\Jahmud 
Akbulut, üyesi Ahmed Çnm ve kooperatif rnuha~iib :Mehmed Alkanııı ko
operatif muameliitındn ;mzayn salahiyettar olduklarına dair imza sürkü
Jerleri ~icili ticaretin ı 49 sayısına kayıt ve te:o;cil edildiği ilan olunur~ 1·10 

2 - Malzemenin muh;ırnmen bedeli (31200) lira ve muvalckat temina
tı (4680) liradır. 

3 - Şeraiti oğrenmek i~tiyer.lerin her gün ve isteklilerin muayyen 
g ün ve snatte kor satın alma komisyonuna müracaatları. 

'Fi--E-*H-*®-.~-,~-i-a-13 -.-N-i!1%$_c_· A __ N_, 
Makine Tamirhanesi ,, ,. 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: S99S 

S-ıtılık Ev 
Üçilncü Karataş mahallesinde 319 

uncu Adalet sokağında 18 numaralı 
fevkani ve tahtani beş odalı \'e bir 
bahçeyi havi ev satılıktır. İstiyenle -
rin hane içindeki sahibine veya Eş -
refpaşada Kadiriye mahallesi mü -
melisili Bay Cemaleddine müracaat-

lzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden: 

ları. D. 7 

Tahrir N o. su 

"Takdir ol unan 
Kıymet 

No. Nevi ' Lira 

178 
18•1 

Yukarı Borno\·a C. 33Tarla 1200 
> 213Ar.sa 150 

Vergi 
Hektar Ar. 

·İhbarname 
!{isbeti No. su Adı 

l 20 Binde 10 41-50 Sok ra t vek ili avukat Mus-
O 3 Binde 5 tafa Nuri.. 

Salihli asliye hukıık ?iu.thl:cmesiıı - Yukarıda tahrir kaydı gö ·terilen tarla ve arsanın sahibi Sokra tın mahalli ikameti meçhul bulunmakla be-
<len: raber vekili a \·ukat :.\lustaf.L Nuri vekaletini kabul etmediğini bildirmiş olduğundan keyfiyet 3692 No. lu kanu-

Salihlinin Tatar İslam Kö. den Ap- nun 10 uncu madcle;:;i mucibince ilanen tebliğ olunur . 441 
tullah kızı Pembe tarafından dava e-

lzmir Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden: 
l\1 iktarı Yergi 

'I'ahrir No. :\Ievkii Xo. su Nc\i Ar Metrl! Kıymeti Nisbeti İsmi İhbarname N o. 

18 .\Iitatpaşa 111-1 Ar·a 2 o 100 5 Halil Rifat 2 1-g ı ve 21-85 
Paşa 

189 ~ 111-2 Ar8a 2 O 100 5 Vere::>e-
190 > J 11-3 Ar:"a 2 O 100 5 si.. 
191 > 111-4 Ar,:;a 2 O 100 5 > > » 
14:1 Elmas... 1 Arsa 1 GO 150 5 Gir itli Ali 

. 11 Şubat 1 !)40 pazar 

SPERCO VAPUR e V. f: He;.,ri Van 
A CENTASI 

A MERiKAN 
ADRIA T IKA SOVYET A ANONiM .\ NEVYORK 

Dl NAVIGAZYONE 
ADRIATICA 

Z ARA motörü 7-2-940 tarihinde Ji. 

------
NEW - YORK İÇİN' 

manımıza gelerek ertesi gün saat 17 ~EXA.MELIA :ı> Vap. Yakınd• 
de Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tr i - niyor. 
yeste ve Venediğe har eket edecek- ~EXFORD» Vap. Şub:ıtıtı 
tir. doğru bekleniyor. 

CITTA Dl BARI motörü 13-2-940 

tarihi~de lima~ımıza gelerek istan- SERVİCE ~IARİ:;i~~E R{;V?l 
bul P 1re Napolı ve Cenovaya har ekE>t BUCAREST 
edecektir . · 

RR iNDlSt motörü 13.2-940 t ari - KÖSTENCE İÇİN 
.hinde limanımıza &'elerek ertesi gü-

nü ~aat 17- de P ire Brindisi Zara, cALBA 'ULİA v l 5 şııb•-
F iume Trieste ve Venediğe hareket len'vor J > ap. 
ede~ektir. ı. · * 

E. MORANDİ vapuru 20-2-940 ta- SOCİETE COMMER_C_I_A_UJ 11~ 
rihinde bek lenmekte olup Cenova, RE DE NAVIGATION A 1/J.f'; 
Rh·iera limanlarına hareket edecek- VARNA _ TEL..AVIV, HAı1j. 
tir . RT-SA1T, 1SKENDER1YE tÇ~ 

Not - Bütün bu vapurlar TriyP.s. BULGARİA v 14 ubllttl 
te veya C€novada şimall ve cenubt 1• • » ap. ş 
A 'k l' 1 k d enıyor. merı a ıman arına hare et e en 
ltalia enonim seyrisef ain şirketinin V 1- 1 

• *=-:::ııı,ıl 
A .k H' d ' t h k t a pur ann ıını ve ~· ~• 

ve merı a ve ın ıs ana are .e kında hi bir t ahhDd atuıv-
eden LLOYD TRİYEST!NO anonım TELEioN ı a 2007 • ~ 
seyrisef ain şirketi vapurlarına tesa- - / 
dilf ederler. Olivier ve ıiire• 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 

ARDEAL motörU 20-2-940 tari -
:lı~nde geler ek Malta ve Marsilya li
manlarına hareket edecekt ir. 

NOT: 

Llmited 
VAPUR ACEN11' 

Atatftrk caddesi Reea b.,I 
Tel. 2448 

Lcındu ve LiverpoJ batltf' 
piyasanın ihtiyacına g~re ''' 

Ahva li hazıra dolııyısiyle navlun mız sef er yapacakla?'dır. 
ve hareket tar ihlerinin kat'i olmadı-
ğını ve bunların hiç bir ihbara !Uzum Q,) 
c•lmaksızın değişebilir olduğunu ve ...,, 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh Cf 
terem yükleyicilerin kayıd ve işaret ~ 
etmeleri rica olunur. ~ 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri- f:\ 
yet caddesinde FRATELLİ EPERCO ....... 
vapur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEF ON : 20 04 • 2005 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

lzmlr Beylersolrak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtau itibaren 
ve ıece vakti kabul ve muayene 
eder. 

------------------· 
Doktor 

Salahettin Tekant 
Çocuk hast . mütehassısı sabık 

Ber lin ve Kölu üniversitele ri a sis
tanı 

Hastalarını ikinci Beyle;··N-;. 
manzade aokaiı 5 No. da aaat bir
den aonra kabul eder . 

Telefon 3453 
Evi 3459 

1 ,, ' 

Man toluk , ropluk, erkek fi 
muşammaları 

BAYLAR ,., 
için palto, perdeıü Ye iyi 'ı.ı' 
ve bayanlar için aiır marıto 

İBR4.HiM 
KARAKAŞffl 

Buluraunu3 
ODUNPAZARI No. tS 

D~~;ni~a~~arı 
NUMARALARINI ~-=====::::::--

t st.!ln bu1 ote li a ltınd a Reı-toran E kSİr 
Dansing barında görebit.rsiniz. 
Bilhassa gerek dekor ve varyete
lere fevkaladelik ler le şahit ola
c·aksınız. 

Fiatlerde değişiklik 
YOKTUR 

. 
Bosıır memeleritı1ft' 
derir. Kuvveti, ef 

1 
/iği, iştihayı arttıf 

.......................... 
Yukarıda tahrir kayıtl:ırı gcl'terilen beş parça arsa sahipleri bulunarııamış ve ikametgahları da meçhul bulundu- • 

. r u"n~~~·U· tebliğ eclilmenıiş ol•" ihbarnamelerin 3692 sayılı kuııl'nıtn ıo ""' " mndde>i mucibince ;~~nen tebliğ ... ! . I ş B a n ~ a S 1 n ı n ~ 

dilen ayni köyden Mehmed nleyhin~ 

açılan ihtar davasının yapılmakta o -
lan tahkikatı .!'!ırasında dava edilen 
Hasan oğlu ::\Iehmedin ikametgahının 
meçhul bulunduğu namına çıkaı';Jlan 

davetiyeye ,•erilen meşrubattan anla -
şıldıiından ilanen yapılmış ve 23-11-
939 tarihli celsei muhake~e<lc gıyap 
kararında ilanen yapılmasına k.ırar 

verilmiş olduğundan tahkikatın kaldı

ğ'~ 5-3-940 günü ::aat 11 de dava edile
nin mahkemeye gelme~i veya kanuni 
bir vekil göndermesi gô-ıderme<liği 

takdirde tahkikatın gıyabında devam 
edeceği ilanen tebliğ olunur. 438 

lzmir Lise ve Orta Okullar satın alma komisyonu baş· 1939 K. Tasarruf ikramiye p/4 

Cinsi k Qll !~,ğzn ~~?s:her kilosu Muhammen tutan tık teminat Ait olclıığu okul &çık \'C)'a kapulı zarf usulü KURA~: ~~u?at, ~ M!r~ 2~ ~i~•~ !ü~ l ~k~; ~ 
Kilo Kilo Kuru~ Lira Kuruş Lira Kuruş rihlerinde çekilecektir. 

Dana eti 3000 4000 28 1120 00 84 00 Kızılç u llu 11ual. Açık eksiltt"l 
Koyun eti 7500 8400 45 3780 00 2~3 50 Kız ve crkrk L. sanat okulu Açık ekı:ıiltme 

Dana eti 1800 2250 28 630 00 47 2.; Kar~ırnka kız m::ııl. « > 
Koyun eti 1800 2250 45 1012 50 7;:, !Jıt Kal'~ıyaka kız mııal. > > 
Patnte~ !HOO 12300 9 1107 00 83 02 Yatılı okullar > > 

Toz şeker :1600 4600 28 1288 00 !J6 60 > "' > > 
Tirilya zeytin rn:rn 2085 2;; 521 25 ~!l o~ > > > > 
Teneke peyniri 2380 3200 33 1120 00 84 00 > > > > 

Kaşar peyniri 1025 1225 63 79.6 2:> fıO 00 > :-> > ~ 
Dana eti 3650 4550 28 127 l 00 fl5 rı;ı Rız v-e E>rhk 1. :wııat o. > > 
l ci nevi ekmek 87000 1082ü0 10.ü 11066 25 852 !>:l Ya~ılı okullar K:ınalı zarf ll!'ltılii 

Yukarıda cin· ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçlarından birinci nevi ekmek krıpnlı zarf tlı:ll'liyle ve dif~.erll•ri nçık ek~iltıneye konul
muştur. ihaleleri 20-şub~ t 1940 tnrilıinde salı günü .aat 15 ten itibaren ayrı ayrı yaJ>ılacaktır. Sar1:ıamP'd·i h<>r •?iin mnarif miicHlrliifriiııde gfö'ü
lebilir. Ekmek için kapalı zrrf eks'ltmcsiııe iştirak etmek istiyeııler 24!1(1 ~ayılı knmurnn :!. irı•·i \<' ::2 ·, ,.· mn<lrlp1p1·i nı·•cilıince hnııl'lı.\ncakları 
teklif mektuplarını yukıırıda yıız lı glin vP ı:ıantt<?n bir san! önee•:ine kaıl:.ı· komi..;yoıın makbuz n111lrnlıili tı 'ı:ııı elr•ıe1 f'r: '"' <l";:i-"r m:•rHl;!IPriıı açık 

<'k,iltme"in~~ İ t:rak ede.!eklt.'1'111 Ül' teminat nıektuplariylc birlikte ayn;. g'Ül.l Ve Sürtlte ti~nı·et J' 0~·;1ıde tq"allac>ak oJ:lll kom'.yon~lnl"?.ll miiı·acaat-

l~ffı ilan olunur. 1 6 11 lü ---~ .· 

1 1KRAM1YELER 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 .. 5000 • 
8 • 500 .. 4000 .. 
16 • 250 • 4000 • 
60 • 100 • 6000 • 
95 • 50 " 475() ,, 

250 >I 25 ._ 6250 

·-4~3~5~ ______________ 32_0_0_0~.:-.-..A 
T . it bankasın: para yatırmakla, ya;nız para biriktirmi.> olı:tı11 f1 

zamanda talihinizi de 'denemi~ olursunuz. , 


