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Çarşamba ~abah: 6,?7 Akşam:17,42 
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1'n40 Nüııha1;1 her yerde S kuruıtur 
.7 GUnO Keemiş nushalar 25 kunıştur Her gün u.bahlan lzmirde çıkar aiyaai razeteclir. 

Devletlerini tazyıli ediyor 

\J yapmaga b J Paris, 13 (Radyo) - Slovakyadaki 
aş amış ar zenginlerin servetleri hükumetçe tet

tik edilmektedir. Şimdiye kadar elli 

k d 
kişi istintak edilerek, servetlerin: ne
reden buldukları için keııdi1erinden uman a 8 ı tahkik ve bunlardan bir kısmının bü
tün emlaki müsadere olunmuştur. 

u= -- 1~ 

verilmiş Mısır Kralı 
Eden'i kabul etti 

·~..................... ... • ......................... ~.~ .............................. ___; • ..:. • .: • ...:. • ..:.~ • .: .:ı:::a 

Avrupada Kış 
Almanyada her taraf buz kesildi. 
Macaristanda da vaziyet aynidir 

kabeleye hazır 

Kahire, 13 (Radyo) - Dominyon
ln nazırı Eden, bu akşam inıiliz sc>
f ::ıre!hanesinde Başvekil Ali 1\Iahir 
pa~a ~el'efine bir ziyafet vermiştir. 

Ali :\fabir paşa da, yarın Eden Ş.?· 
refine bir .ziyafet verecektir. 

' 

- .. 

~~~--
lnıritiz e.akerleri 

.Amsterdam, 13 (Radyo) - Al- mata nnzarnn; Sovyetler, Finlandt. 
nüınyanın. Orta Asya ela büyi.ik :ı~ke- ysda uğradıkları mütevali hezimet -

Letonya Hükômetı 

iğini hoymıyor 

----** 
Adliye Vekili 

Cumaya geliyor 

Budapefteden 'bir g~irünüt 

Paris. 13 (Radyo) - Ha\·as ajnrı~ r.ıevn~ı hayvanatı telef olmuştur.". 
S! Lildiriyor: Halk, mahrumiyet içinde kıvranm~JC 

Almanyada rnüdhiş bir soğuk hü- t· d · · 
kıı .. k d" . 1-' ır. 
ı.m surme te ır. Bırçok yerler knr- . 

lar altındadır. Berlinde karlara g<i- Pım;;, 13 (Radyo) .- HolJanda, 
mülmü:- ve her tarafı buz. kesiım: Belçikn. İsviçre ve ~... ari;;tanc.n da 
bir pat&tes depoı>unun kapuları d; .. müdhi~ soğuklar hüküm sürmekte• 
ııam!tle açtırılmıştır. oir. nndnpeştede hararet dereceili .. 

Almanyanın birçok köylerindeki f.r uitmda 26 ya düşmü~tür. 

1 v·ıayet meclisinde 1 
*** 

Dün Çok alakalı . len. 
kitler oldu 

Hatip aza, vilayetin bugünkü 
müşkül vazizetini anlattılar 

Sovyetler, LadOgada Mü.:·. 
him Zayiatla Püskürtüldü: 

Mannerhayım istihkamlarına karşı yapılan taar
ruzu, bizzat Mareşal VoroşilOf idare ediyor 
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U/' illiyet a Ve .a SJmJ 12 30 ~;oı:ram\emcmlrk•li51la!aı' 
Ve fiati 12 36 Ajnn 

Hatip aza, Vilayatin bugünkü müş
kü vaziyetini anlattılar 

Dün tesbit edildi 
Ticaret Yckfılcfnden alınan emir 

.. 1.lzerine Ş('hrimiı leki kahve ithalfıt-

Jcri 
l2 IiO Türk 
ı:J ;301 

ve mcteoroloJi 

muziği (Pi.) 

11 00 Küçük orkestra (Şef: ~eC 
- Başta rafı 1 inci sahil ede - lwndisini aldatmakta olduğunu soy-

1 
d. . d 

. . çı aı·ı, ü21 tıcaret o acımda toplnn -
8 

Aşkııı) <ı 

olma ıgını sormus, İzmır mm ı B. Mu- lcmış: rnıc:ıJnr · t b k t' · 1 
• . , . . ,. • Ye zıraa an asınca ıre ırı -En ihtiyar mahkumlar - İdam cezası yiyecek r~d Çınar, evvela Karaburun, Seferı- - 'ergı borcu olmıyan b~r çok rn- len iiç bin çuval kahvenin araların- 8 yarı 

00 Program ve memlel\ct. snat t tı 

hı r, Ba\lndır ve Kema paşa kazala- tnndnşın gayri menkul emval ne ele ha- da t k . . . . b k' 'l'k b" k .,_ 1 05 Türk muziği: k ·"l .. J z·k l l . . . . . n :sımı ıç n eş· ışıl ır omı~n ''t' mev UJ, ar ve gunue l ça zşma ar rınd b ı mektcplerın ıııçııı açılmamış cız konmm~.Jr. avırmrnlnrdır. Çalanlar: Fahire Fersan, l" 
Hayatın şu veya bu te~aduf.crJ, ken- > m !ekte ustaların .} ani r nd ı ç.ıl duğu u ormuş ve el mistiı ki: Di) erek bundan dolayı satılına!~ i • ~Gelen k<!hvenin şimdiy kndnr 18 G5 cihe, Refik Fersan 

di yanlış adım \e hatnları ,.e d, h ırılırlar. İçlerinde dok ım ık, ma _ .1 ktepler açılsaydı bilt.: muallim 1tenen bina urın ahiplerini11 1.1üşktll Pıczilya kahve şi~ketindene alınnıı Serbe:st saat 
bir çok ebtpkrle b:.ıgtin, d ·r~ duvar rango luk, kundura .... ık. el ·re il k, bulunacak mıydı? Çünka inhilfıl eden I' zh·ette kaldıklarını, glinleı ce, şube- miktar nisbetinde tevzii ve tont::ın 19 10 Memleket sant ay rı, ajans ~ 1ı 
arasında, cem;) etten h ri .. u! rnk .} - 'lekeci "k .} apanlar , e 0 ı ı • ı . pek mu llimlikl re kim enin ta.} in edil - lc>rde doln tırıldıkl, rını ' ' ıt:ındaş fint; tespit edilmiştir. Perakendeci_ meteoroloji haberlPri t 

şamağa mecbur kalan b ht r, a- oktur. Kendi umayeleri it i go _ meme i hakkrnd .. encunıcn k rarı var ha~ s 'etin'n hiç. nazırı _i ibara a1ın - lerin, ıınkliye vesair mnsraflnrı ila. 19 :JO Türk muziği (fasıl. ~eyeti) ~ 
caba na ıl bir h ·at g ç'rı or nr ! rılrle>r. Hapi hı.ne.}e beş pm 1 gir- dır. mn<lıgı • o 1 mış, tenkıt.dd mıhın- veden O!lra ona göre sntış yapmaJn .. 20 15 lfoııuşmn (dış pCılıtıka bli d 

Dün, umu mı hapish~.ıen l o un 1 n miş \'C şimdi çalışma:;ı ile uç dor yuz B. Murad Çınar, _mualJ:ml ·tin m - mus, n hn) et büdceye beclE.'n t rbh c i rı, , iJfiyetlerle belediyelere bilcliril _ le i) l' 

gererken kafamda bu sual cnnlnndı. lır.ı serm,ıye sahibi olmuş a11·, lk ... rlar k ı bedellerinin niçin verilmediğini hissesi olarak konması lazım elen be- miştir. 20 30 Tern:sil: Bir taşla üç ı~uş ~ 
Şu kalın duvarların a ·ka~mda kimLi- \-..,ktur. rmuş, nıektf>plcre lazım olan kömü- deliıı konmamış olması sebebini de sor 

0
__ Yazan: l\rw•lla lh n Born. 

lir nn ı! bir hayat vnıdı !. Bıl boyle san'atkarları daima ciyi riiıı zamanında temin edilemediğini muştut. p k 21 00 Serbest saat ~ 
Şimdiye kadar binlerce ki i~ i ıçınc dam> diye kabul eder, ona göre mua- anlatmış, hatta Gazi mektebine 18 ikin Hususi muhasebe müdlirtiıılin. bina a m U Saf J ŞI 21 10 Konuşma (Haftalık posta 1'll' 

alıp, enelerce penceresiz, duvarları mele ) aparız. ci kilı.~u~~a ve _diğ~r ~1ektep~erden :v- vergi~i 1:1ü~uru za~anı m:S{'lesi hak- Iğdır pamuk tarım satış koopera _ tu.~u_) . . . :ı.e• 
arasında barındıran eski binanın ge- Mahkumların sıhhi durumları da ve! komur verılebılmış oldugunu soy- 7.,S yüzbın lıralık bır borç yüzünden fe- tifinden sehrimiz ticaret odasına ge- 21 30 Muzık (rı) nsetı cumhur or 
niı kapısından girerken, rutubetin tev daimi kontrol altmdadır. 40 yaşına kıı. !emiş maarif müdür muavini B. Neş'et darlığı yüzünden müruru zamanın kc- len bir ;-azıda kooperatifin bu vıl trası Şef: İhsan Künçeı) . 
lit ettiği bir küf kokusu burnumu dol- dar olanlar her gün iki saat askeri ta- havagnzı fabrikası kömür istihsalatı- silmesi için icabeden muamelenin za- pamuk ıhzar, standardizas:on ·ve 22 15 Memleket saat ayarı, Ajans b;. 
durdu.. lim görürler. Diğerleri de beden ter- nın az olduğunu, kömürün tonu otuz manında yapılmasına çalışıldığını, pek ambalaj işine büyük ehemmfyet ve_ ~rleri, zi~aat, esham - tnb .,-ı ko 

Hapishane müdüril B. İbrahim He- biyesi yaparlar. liradan satıldığını, bOdcedc mevzu fazla kayıtların birer birer çıknrılma- rildiği bildirilmiştir. Iğdır pamukl3- lat, kambıyo - nukut bir• gr 
kfmoğlu, yüzün . uzunca bir hayatın - Hapishanede mahkOmlar eskilere 2ö00 lira tedris levazımı tnh isatından sı mümkün olmadığı ve bu iş için is- rı bu yıl, şu tiplere ayrılmıştır: .. (fiyat) ka 
izlerini taşıyan ak saçları, geniş alnı ni betle fazlalaşıyor mu, azalıyor mu? ralnız 500 lfra sarfedilmf'J olduğunu, tihdamı Jiizım gelen yüz memurun da Rus pnmuk tohumlarından elde e- 22 3o Müzik cazbnnd (Pl.) 
ile, otoriter bir idareci oldugunu gos- - Bizim hapıshanede çok nzalıyor. mekteplere ıra vesnire temin edileme- mevcud bulunmadığım anlntmış, ida- dilen pamuklar ı ve 2 numaralı Jğ- 23 2ö/ 
teriyor. Beni güler ~ Uzle karşıladı. Eskiden sekiz yüze kadar yııkselen diğinden çocukların bir çoğunun evle- r.enin mustar vaziyette kalmış olduğu- dır. bölgede öteden beri yetiştirilme!< 23 30 Yarınki program ve kapıırtıl 
Arzumu öğrenince, mcvcud, şimdi beş yüzü geçmıyor. Bu- r~nden sandalya geti.rip otuıduklnrmı, ntı beya.n .etmişti!'. tc ol~n Amerikan cinsi pamuklnıu 1 •,. ·ı ,., t • • 0 S 

- Buyurun, konuşalım.. nun bir sebebi de. buradaki hayat tar- bılhassa köylerde bır çok çocukların Scferıhısar azası B. l\Iehmed, 937 (yerlı 1, 2 ve 3 numara)... ZffiJ ı VJ a ye i(.11 
Dedi, mildilriyet odasına f!irdlk. zıdır. Bunu, diğer hapishanelerdeki me~teplerde yerde oturdukl~rını söy- yılından ~a~Ianma~. ~z~re ~efeı·ihisar . ~uy.eni tiplerin ıı~l~uneleri de şeh b •• k •• • eti 
Hapishanede mevcud mahkOmların sabıkalılardan buralardaki mahküm- lemış, Murad Çınar tekrar söz nlarak mekteplerının tamırı ıçın budceye tah- rımız odasına gelmıştır. U gu Il U Vazı V 

adedini sordum. Günlük raporu tetkik !ara gelen mektuplardan nnlıyoruz. ehemmi mühimme tercih esnasında sisat konduğunu bu tamiratın yapıl - **: - Baştarafı ı inci sahifede,,..,., 
ederek= .Mesela geçen gün bir mektupta. ora maarifin başta tutulması icabettiğini madığını, programa göre bir de yeni B. r k: h ı .., yüziinden, bazı vatandaşların bu ,,. 

- Yirmi altısı kadın, yirmi biri hapi hnne inin rahatlığından, iş giıç söylemiş, bu meseleler hakkında izn- mektep inşasına karar verild'P,:i h:ılde 1 r 1 azır 1 gt bi binaları satarrl:en vermeğe mecb~ 
çocuk olmak ilzcre 415 mahkum, 171 olmadığından bnhisle İzmir hapısha- hat istemistir. \'e büdcede 32 bin lira tah i5ıı.t tn var- İhracat birlikleri gibi şehrimizde oldukları yüzde 30 veraset verıi•" 
de mevkuf var. ne:3inin sıkı hayat tarzından ~ikayet Maarif mlidür muavini '·erdiği i?.a- ken bu paradan 15 bin lirasının h:mir- ithaldt tacirlerin ·n de (ithalfit bir_ ni, satış kıymeti ile bile ödeyerncdiJı 

Dedi. ediliyordu. hat arasında evvelce açık :ken knpa- de verem paviyonu insa~ına verilmiş likleri) teşkil edeceklerini yazmış- lı·rini, t4 
- Bunların içinde hiç idam mah - Tam serseri olarak yaşamakta ısrar tılmı mektep bulunmadığını, ancalt o!masıııa akıl erdiremediğini söylemiı::, t k. 'l'eşkil olunacak (kahve, çay w E - HuEusi muhasebenin, mü,..ıl 

kumu vnr mı? gösterenler burasını hiç sevmiyorlar, münhal munllimliklere talip çıkmadı- encümeni namına izahat v~ren B. Ek- l>aharat ıthalat birliği) için bu mnd- :r.amam önlemek için her borc;h•~ 
- Narlıdere cinayetinin fnili İb- beğenmiyorlar.. ğını ilave etmiştir. rem Oran, pnra yetişmediği için Seferi l!eler'n sutışı ile iştigal eden tacir - ayrı nyrı tebligat yapmak mccbııt,.c 

rahim \'ardı. Fakat cezası yirmi dört - Hapishaneye esrar, bıçak vesaire Hususi muhasebe müdürü B. Aclil hisar mektebinin yapılamadığını, cm- ler, ticaret odasında bir içtima yap- yetinde iken bilakis tapu ve kadaıt 
seneye indirildi .. :Maamafih idam bük- sokmak i tiyenlere tesadüf ediliyor de Murad Çınara cevaben muallımle- razı zührcviye hastahanesi dahilinde nıışlardır. Birlik, yakında kurula - idaresine başvurarak topyekun ~~ 
mil giyecek bir iki kişi mevcuddur. mu? r'n mesken bedellerinin tahsisat nis- inşa edilen verem paviyonuna olan ih- cnktır. Esas nizamnamesi hazırlım- tün vatnndaıların mallarına «hnc:~. 

- Hapishanenin en ihtiyar mah - _ Hayır .. Hayır .. Bir zamanlar bu betinde verilmiş olduğunu, encUmeni tiyacın herkesçe malOm olduğunu bll- nııştır. Ya~ındn demircile; ;e inşnat işareti koyduğunu, halbuki bu lı" 
kumları kimlerdir? il k f 1 .. t d'l' d" namına izahat veren B Ekrem Oran clirmiştir malzemesı satanlar da bırlık kura - zin kanuni bir kıymet taşımadığırı",. usu ere pe az a muracaa e ı ır ı. · · 
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- Bir Haydar Dede var .. Yaşı her Fakat s:ıimdi bövle şevlere tecıebbüs e- i e münakale yapılarak mesken bedel- B. Ferid Eczacıbaşı (İzmir) ele va- caklardır. öy emı~ erdir. ayı arın yeJt·..:J· 
Y " " "' * ::uesi ise, hususi muhasebe mUdb halde seksenden fazla .. Tunçeli hadi- denlere bile raı:ıtlanmıyor.. !erinin mümlvün mertebe verildiğini tandaşlnrdnn on senedir vergisini -= =-

1 
,. 

1 t h ') ı D h/" •• • ne göre, 100-150 meınur çalı,tırı ıııJ• sesinden otuz seneye mahkOm edilmiş. Bura.1·a hapishaneden zivade, ıslaha nn a mı r. \ermiş olanların bı e Şube erde kayıt- re ıvan gureşı "" 
" sına vabestedir. Hnlbuki buna Vaktiyle oralarda. dağların kralları ne demek doğru olacak.. B. Murad Çınar, nafıa işlerini de larının uzun uzadıya tetkik edildiğı- Tnnınmı$ pehlivanlardan ~fiila•·im . ktııt• 

h t k't t • ır b ç t 1 • " tahsısat ayrılmasına imkan yo ı.. gibi bir nyat ilrermiş .. Az Türkçe Hikmet Hekimoğlu, odasıncian ar- en ı e mış, ~ara urun ve a a - ni nnlntmış, bu halden herkesin şika- pehlivan, Molla l\Iehrned, Dinarlının kt r " 
bilir. Fakat burada konuşacak kimse rılırken, bir gün hapishaneyi gezdır- Ödemiş yollarının 98 bin liralık kısmın yet ettiğini bildirmiş, husu!':) idarenin kardeşi İsmail, Çanakkaleli Rasim, gö?mck ~7na~t;~~l~onk ~:::rı (~Ô02 
bulamadığından yavaş yavaş Türkçe mck davetinde bulundu.. • • dnn 87 bin liralık kısmının yapılmış na vaziyette olduğu, mnaslnl' kısmının Bucalı Mehmed, Pomak Ahmed. iz- hin lira kadardır. Fııkat ne borÇ w~ 
yı ogreniyor. Eskı"den sık sık hadi eler eksik ol- ıJlduğunu, sonra mu'·avelenin feshi vaziyette okluğunu, maaşbr kı ~mını11 mirli Hüse.\•in, Bulgar.vah l\I ustufa .

1 
k k"' hi,,,. 

rı ece , ne de diğer ve aletJer · Xilizmandan balıkçı Haydar ağa da mıyan İzmir hapish nesi, •·on zaman- yüzünden kısmen yapılmış olan bu yol- kabarık bir rekOn teşkil eWğini söy. gibi pehlivanlar 18 şubat 1940 pnz.ır tıi tesviye olunabilecektir. t hı 
hayli yaşlıdır. Bu zavallı da, kçndisine lnrda hakiknt<:n bir hnpishnncdcn zi· laı ın yUzlistü bırakıldığını mılntmıc:ı, liyerek kazalarda hususi idare binn- gtinü snnt 13 de Nazilli spor alanın- Meclisin vardığı net:ce ve karı'' " 
ihanet eden genç karısını öldOrmilş .. yade ıslahhane denilebilecek hale gel- sebebi hakkında malOmat istemiştir. Jnrı inşası için büdcede tahsisat me\'- <la çocuk es:rgeme kurumu meııfa:ı- şudur: 
Kan davası güden Mustafa da ihtiyar- miştir. Bu ıslahhanenin en mübrem ih- B. Ekrem Oran, daimi eııc!inıen na- cucl olduğu halde bunlar:ıı cfa inşa e- tine güreşeceklerdir. Buna, vilayetin bugünkU §artl~~ ha 
lardandır. tiyacı da, şüphesiz ki güzel bir bina- mma izahat ,.vererek büdce vaziyeti dilmemelerinin sebebini sormuştur. **- ile tek müııbet çare göster~,, h,. 

- MahkOmları çalıştırıyor musu- dır. sebebile müteahhidin de rizasiyle mu- Bu sırada celse on dakika tutil edil- E k/. b l nıiyecekt.ir. Hükumetin direıct11,_ Uç 
nuz?. Nasıl bir hayat geçiriyorlar?. s. 2'. kavelenin feshedilmiş olduğunu bildir- mi , tekrar celse açılınca, Yali, izah- me l su ag ar leri dahilinde hazırlanacak o t 

- Ooo; burası bir mektepten fark- miştir. name üzerinde başka söz istiyen olup Maliye Vekliletinden gelen emir I büdce, bir ba.kıma kanuni J1' 
sızdır. Yatmn, kalkma, okuma, çalış- olmadığını sormuştur. B. Ahmed Şük- Ozcrıne ızmir defterdarlığından ma- ke.llefiyetleri de karşılamıyacaJıtıl• 
ma zamanları güniln muhtelif saatin- y d • t • B. Murad Çınnr, 1zmirin ~n mUhim rü Sayar (İzmir) bir takrir vermiş aş alan bütün emekli subay ve me - ı Hakiki ihtiyaçlar ise, hiç de he•'~ 
rma taksim edilmiştir. Tıpkı bir leyli ar l m ıs esı bir derdine de temas Ptr:ıiı:, 6 yıldan- ve bu takrir okunmuştur. lmzn sahibi nıurJnr.clan ikişer aded fotoğraf iste- alınacak gibi değ=ldir. Halbuki, ~ 
mektep hayatı.. Lira Kr. beri mec'ise baka~·a vergi adı altında takririncle maarif büdcesinin viliiyet necektır. mir vilayetinin birçok ihtiyaçlar• 

l\IahkOmlar sabahleyin kalkınca daima kabarık bir rakkam geldiğim, bOdcesinden yetişilemiyen kısımları - Palamutçu/ar borçları vardır. ,• 

kahvaltıdan evvel teneffüse çıkarlar, Kız italyan okulu öğren- bu yüzden miıkelleflerin çok sızlandık nın Maarif Vekfıletinden i tf'nınesini Ticnret VekfüeU; şehrimizdeki pa- Bütün vaziyetin islahı ise, ıırı~jr 
!onra yemek başlnr. Bunu iş saatı ta- cilcri. 35 tarım anlatmış, bina verg'si bakayn- teklif etmekte jdi. Jamutçul&rla palamut hulasaı ihra _ ve ancak hükumetin yardımuıa, tf 
kip eder. Hepsi de çalışmadığı için, Gilmrilk muhafnza alayı sının hususi idare kayıtlarmın gayri catçılaımm da b"rlik teşkil .etmcl~ri selerini tecil etmesine, vilayet b0

11
1' 

' ' yapmıyanlar höcrelerine dönerler, subaJ' ve memurları 368 25 muntazam olmasından dolayı müruru B. Ferid Eczacıbaşı, İzmir mtıhasc- liizumunu bildirmiş ve teşkilıitlan _ ları için bir formül bulmasına bil 
di~erleri de san'atlarına göre vazife- Osman Unuz 10 zamanı kesmek düşüncesiyle lılitün bei hususiyesinin vaziyetinin Yekfilet" dırma l.>n~ kontrolörniğü kendilfı _ dır. • 0' 
lerine başlarlar. Davit ve Salamon Bamay bina vergisi bakayası için müruru sarih olarak bildirilmesi takdirinde rini ı.nıgll~ öğleden sonra' saat 

16 
ela Objektif olarak vaziyet ve dtit 

Her gQn iki saat derse aj'rılmıştır. ikinci defa ı o zaman meselesinin son gllnlerinde ta- bu gibi yllrdımların temininin miim _ t·cnret odnsında toplantıya davet nülen care, işte budur. fi 
Bir çokları buraya okuma yazmn bil- pu müdürlüğüne cedvel verilmek su- kün bulunduğunu söylemiş, vali de te- eylemiştir. 4 kuzu doğuran koytJ ~ 
meden girerler, çıkarken de ı;ahadet- Bugünkü yekOn 428 2i retiyle haciz muamelesi yapılmıe ol- menni mahiyetindeki bu tnkriritt dah:ı Gönen, (Hususi) _ Bnlcıded~,~ 
name sahibi olurlar. Hayatta bir sanat DUnkQ yekOn 141714 92 duğunu, bu hacfzin u<;u)süz şekilde ra- şUmullendirilerek vilayet büdl'e'i=nin taleaname fttifakla tasvip olunmuş _ yünden Hacı Mchmedin koyunltıl'JJlu~r 
ve meslek sahibi olamamışlnr da, ka- pıldığını, bunun muteber sayılamıyn- muhtelif kısımları için de temennisi tur. biri ikisi erkek ve ik.isi dişi olmalt t 

biliyctlerine göre tefrik edilirler. Bu 142188 16 cağını, milruru zamanı kestiğinden ba- ve belki de temini mümkün olacağını Meclis, cuma günU saat on dörtte re dört kuzu doğurmuştur. J{uzulll 
gibiler, hangi san'ata. elleri yatıksa, hisle muhasebei hususivenf n kendi izah etmiş, neticede izahn!m'! vo mft- toplanacaktır. dördil de sağdır. 

1 

~ISLAM TARiHi------, 

Hz. Muhammed 
c:-ıhid sailarının arasında dolaşıyor, idare ediniz. Çünkü fazla okumuz, tı. İşte harp meydanına gırıyoruz. ve akraba olmalarında idi. <' 
onların manevi kuvvetlerinı' nrtırı - silGhımız ,.ok JI · · · d h · · · d It t p b · ...,sı .. . .. ,, • angımızın mer , angımızın e nn- azre eygam errn amCt• bb'' Y<• 1·du .. 

- Görcreksiniz. Bu gelenler. mnğ 
JOp olar.aklnr Ye arkalarını çcvireıek 

M. A h • kaçıp gide{'eklE'r .. 
-----. YAZAN: • y an.----· tsır.m orcluc:ıu. kendisinden üç mis

li fazla bir kuvvetle hn"p v-0recckti. 
- 124 - kanla boyayacaktı. Fakat manevi kuvveti yerinde i:li. 

- Ne, vaz geçmek mi?.. Bu kan; hemen hemen ayni sUlfilc Korku voktu. 

Amir çadırdan fırladı. Göğsüne bağ efradının kanı idi. . . . . ırıcahicl safları yavaş yava~ kı -
nna vurarak bağırıyordu. Başını ça- Fakat ayni gilnde; İsliim tnrıhının nuldadı. Resulü Ekreme; saflari'1 ge
murla sıvamşıtı. Elb 'sel erini pnrça- en mühim bir dönüm noktasıııın bnŞ- rislndc Dfr gölgelik liazırlamışlardl. 
lamışu. Çadırların arasından; Jndığını da kimse bilmiyordu. _ Ya Resulüllah ... Siz burada 

0
_ 

- İntikam ... İntikam, kardeşimin .Kurcyşiler; çadırlarından ayrıla- turncaksınız.. Allah bize yardımcı _ 
.kanının intikamını almalıyız. rak geniş saflar halinde İsUim ordu- d 

Di:r•e bağırıyordu. Bu f eryad derhal eu ıstiknmetinde harekete gcçrniŞ-
ır .. 

tesirini göstermekten hali kalmadı.. !erdi. 
ÇUnkU Araplar, kan davasına çok J{ılıçlnr, mızraklar, zırhlar, parıl 
lııığh icliler. Şimdi harp aleyhtarlığı parıl yanıyorlardı. Kum deryasının 

cereyanını kaybetmişti: (\·tünde eski sistem bir hücum ve ta-
- E,·et, harp etmeliyiz. İntikam unuz nurnzarası görillüyordu. Düş. 

almalıyız. r:.cm rnfları; ağır ağır harekete ge -
Demli} ordu. ç"nce, beri tarafta da ayni hareket 
Güneş, birkaç mızrak boyu yUk - görUldU. 

nlm!ştı. BUiUn bedir tôprakluı, Resulü Ekrem; elinJe bir okl;ı mü-

Hazret Peygamber; gözlerin' gök
lere dikti. Ellerini açtı. Dun eJ!yor
dıı. 

Duasını bitirince tekrar saflnnn 
anısına geldi. Talimat vermeğe bnş
lndı: 

- Emre riayet edeceks'niz .. Düş
man ~·aklaşıp ve size hücum et.ne -
den kılıç sallamnymtz.. Oklarınız1 

- Bağırmayınız. Harp ndraları mcrd olduğu burada anlaşılacaktır hazret Hamzanın kardeşi ).. 
atmağa lüzum yok .. :\'Ietin olunuz. Fakat Utbede de öyle bir kafa vur cHlşman safında.. o•' 
Galip gfl

1

eceksiniz.. dı ki değme miğferler başına girmi- Hazret Alinin kaı·deşi Akil d ' 
Bu sözler, mUcahid !.ıaflar ara.ım yorlnrdı. Ne kadar miğfer getirdiler- man safında.. ,e da~ 

<ln bilyük bir te~ir yaptı. se hiç biri tamam gelmedi. Ebu Hnzeyfenin babası tJtbC bl'tı 
ş:mdi her iki kuvvet birbirine doğ- Utbe kızdı: Başını bezle sardı ve kardeşleri dilşman safında.. o' 

ru ilerli~·orlardı. Resulü Ekrem ele; yilrt\dü. Hazret Ha ticenin oğlu Ne,•fel 
11 

kendisine hazırlanan çnrdak gibi b!r Artık iki ordu karşı karşıya gci- radtı, Ebu Bekir'n oğlu Anturro~'i 
yerde .'.>turmuş, harekatı takip edi - mişlercli. Resulü Ekrem, arasırn ya- orada, Itesulü Ektemin kerimes d 
yordu. mbaşında yalın kılıçla duran Sn'd ib- nebin kocası Ebul'as da hakezıı 
Eğer bu harp kazanılır!!a; hak, ni Meaz ile görüşüyordu. man safları arasında... fi • 

hı:ksızlığı boğmuş olacaktı. İslami- Ve bir taraftan kendi kendine: Ebu Cehil de, Ebu Süfyan dil tı, 
yPtin ışığı; mbsbet bir şekilde dıln - - Yarabbi! Şu bir avuç insan da hayet hnzret '.Muhammedin aW21 

r:ının yüzüne çarpacak, isUimiyelin bugünde telef olursa ne olacak? sı idiler. tc~ 
kU\'VCti rırtncakt:ı. n:ycrck düşünilyordu. Ebu Cehil, Kureyş ordusunu 

Aksi takdirde fena!.. Müslüman ordusunr1a Uç bayrak ediyordu: ıd 
MUşrik ordusunun ileri hntlnrın. dnlgnlamyordu. Biri muhacil'lerın, - lla bre arslanlar .. J{arşıtı1 e' 

da, litlıe de vardı. Ebu Cehilin cıôz- diğeri Bvs ve üçünci.isü de Ifozreç bir nvuç insan var. Onları öJdOl'~ef 
!erinden müteessir olan bu reis, sn - kabilelerinin.. tuzum :ıok.. Muhammedı de, 11 '

1 lıah olunca verinden fırlamış: Ovada derin bir sükfit ürperiyor- nl de diri diri yakalıyarak ark11ıt1 
- Baırn biı miğfer verin:z ! du. )Ianzara hakikaten müdhiştl. .. takıp Mekkeye götilreceğiz. Göre. 
Demiş. Bunu ınüteakıp de Ebu Ce. Ş'mdi ölümün tırpanı işlem eğe baş- 8lzı !. 

hlli yakalıyarak: lıyacnktı. Ve asıl dehşet; boğazla -
- Ha~·di bakalım -diye- bai'ırnıış- eacnk olanların evlAd, baba, kardeş ,. ,,; 

- Devam edece.ıı> 



~lı~:~940 Çaııamba 0 

1-Iey' l timiz 

•• (; ' rrz ? t 
(ANADOLU)" 

1 

SAHiFE (3Y .. 

1 LJüşündükleri-n f 
Alman hezeyan-

F ----
rans1z donanmasını Rusya, Letonya ı~le Eston- Beyoğlunda ları karşısında 

Pa . z y2ret etti E . 'k. . OrhRn Rahmi GÖKÇE 
rı1 13 ( ,srarengzz l l cznayef Eair, hürriy.,tinden mahrum, kafa. 

l!ıi•aı 1·•1.' Radyo) - Hükumetin l l • o] 1 stanbul, 13 (Telefonla) - Beyoğ- •mı ve idrakini Nazizmin çarhlarıne 
·'I Urada b arak birkaç gündenbed • • ı • d • kaptırmış Alman matbuatı, her fır. 

t<> bu~t ı ulunmakta olan Türk ma~- 0. tıDlatoın e !unda Tünel başında Metrohan soka-
••eyet' b yaya v r 1 ğında Lütfullah apartmanının kapı - sattan ;stifade ederek biz:mıe meto 

,. '•ta1~k· 1
'. UP.ün Breste gitmi3 ve 1 gul oluyoı. Bazan kaba ve tek tarartı ' den 1 sından boğazı kesik bir adam sokağa 

''"nııı ız okulu 'le Fransız d•ı-a•ının A 1 fırlamış ve (erhal düşerek ölmüştü~. bir Alman gayreti ile güneti lekel.,. 
e~i".ir. tlas filosunu ziyare~ ey ık• , '' Zabı' aya haber verilmesı 'ızerine nıek ve hakikatleri örtmek için çırp1o 

·ar;:~:rkuınan.danı amiral jensul, mi- ı devlet kurmay başkanları müdafaaya hazırlık yapı- apatmanın bodrum katında 1raştırma- myor, baun bir sene evvelki ne,rf. 
t t. Şerefıne bir ziyafet v~rmiş- } l h • • b b } d hr yapılmış ve genç bir kadın rla gırt- yatıııı unutarak tezadlara boğulmue 

Zi~afett yor ar. eto"lya CUlTI UrreıS!, ey" natta U UTl U ıa;tır.dr.n kesilmiş olduğu halde culun- gaflar yapıyor, hazan da küfür ve 
~ t '"ehdid Favurarak hıncını çıkarm•f• 

1'">ırı !{ e hazır bulunan bahriye 5tukholm, 13 (Radvo) - Sovyet- reis general Bers ile Letonya erkanı / kün cJeğ'ldir. Bununla beraber mü- muEş ~r._. b t H f'kl' H l'd te~. "'ü ka~nki; bir nutuk irad ede· 1 b' 1 - l L ı.· ' ıı· . . .. L ' . r egın, oş a ıı-eıen a ı ı :ı ı ba:lıyor. ' , r F er ır igi, Estonya ; e etonyayn vır nar •Yeı umumıye reısı aydoner, dafaaya h:.zırlanmaınıı ve bu husu<-. k d d 1. , t 1 r t ld - Sadece kend: menfaatlerimizd<>n 
t\i .. ransı d tl ... t ı . . ~ . . . .. . ve a ının a .:ıp,~r :ı ı 2 mR •J ugu 

.,,. ı ettir , z os ugunu e ıa. nota vermış ve Fınland:ya ale\'hıne So\'yetler;n notası uzer ne temasa ge. ta \'akit kaylıetmemenıiz liizım gel- 1 , '" B" l· . k' , , . f ve •ulh davasından mülhem olan 
,... da 'I'Urk~'ş ve Atatürkün sağlı;\'ın- o.'mak u··zere heı· ı'kı' de,.ıe·,ı·ıı h b , ı ' 'f"cl ı· t t'b t l - 1 , ...... 1 l' . aı. aşı.ııı.,dr, .ıı arı.ı ıııı.ıı ,.,mı ııı-ıy d _ ar e .uc~;,. u a an er ı a ı a maga JllŞ c.;ı.rıa soy eme ıyım.• .d .. 11 ... 1d..... 1.. -·ıct· harici siyasetimiz muhakkak ki, Al-

t>• e e yapt - h t' ,, 1 1 
d ,· an o r uru ugu be ıı degı ır. 

"''ı\ı · . ıgı seya a ı'1 vı- iştirak etmes'ni istem'.<tr. • mıs ar ır l' · h lı d b' r- ıntıbaJ , "- · : ,emcum ur, eyanatına devam 1 Fı,tmanın Halidle evlenmi• oldug· u, manya a muazzam ır yür<>k acısı 
Utk arı unutmıyacağm,, Sovyetler birliği, bundan ba~k:ı Son dak.kada alınan h•berlrre · k" 1 .. 1 · · d'd k ' halinde kendisini göatermi<. Şaık;n. !& 1• uıııuını efka t ·ı d ~mıış ve oy u erın ~ım en as .er ve Halidin, köyünde ayrıca bir karısı ' 
'• ııı rını emsı e en E>tonya ile Letonyada ~·eni üsler i:ı- ı;örc, Letonya Cumhurreisi Olman;.,, 1 hk arasında duyulan hezeyanlardan 

,, atbuat he t' . F d e~biselerini gi_nnelerinı' tavsiye eyle- ve iki çocug'n bulundug·u tahakuk et-
•nıııa ye mı ransız o· tediğ ni b'ldirmişt'.r. beyanatta bulunmuş ve vaz yetin aıı. - biri de sudur: 

~::· ı!u,··•u~ında görmekle bü~ilk b.r haz n'iştir. miştir. -V " iUnu söylemı'ştı'r. o 'faiin ve Riga Rus sefir'erl, altlıkla- sı~ııı vehamet kesbe. ;iğini söyledik· Türkiye, Lehistanın akıbet'ni gÖr· 

·e' 1 ug ı 1 . . :ı .. :aj~::~:~e~ire:ı:~e~~~;,ine 1fosko - ten ;o~:~,!~:ı~~~i~a~~~ne~ı::~~ıi:~ı. lngı·ıı·z ordusu ;.ey:~a:':trz~~;~~:e~~;:.~:~:::re~ 
0$ 'l Vya e Ç.Sl F.stonyıı erkünıharbiyei. umumiye ğını ~u ciakikada tayin etmek müm - rini unutan Türkiye, iktıaadi sahada 

bl' 8 l 
,~· htaebg1'addan döndü F k _ h f · ı S f J ·•ı• , d } k b da vaziyetini kaybetm'ttir. Mütte-

n 1 ~ • ır ngı ız er e o t fikler ;.e ona güvenmekle hata edi. 
ı/J icon~Yin~ '.13

, (Telefonla) - Balkan rans iZ as rı m a ı ı n an uvve ' u yorlar. Çünkü Türkiyenin askeri ku., 
grada ~,·tın .ıçtımaı münas~befr·ıe B· l- 'W' •k• l k l k l • o • veli de {azla bir §ey değildir.» 
•ra el 1 mış olan Yugo<la\-yanın An- N 1 t A ' . . b sene ı ı mı yona çı arı aca Gazetelerimizin sütunlarına ge-

Çısı bugün avdet etınistir. azar arını Ol a syaya çevırmış U Lon<lra. 13 (Radyo) - Bu haflalkuvv,,tlerle Hindistan ordusu, bu ç'rmekte hiç tereddüd etmediiimis 

Çe b 1 . lunmakta . t• t tk•k t kt icincle elli bin k'şi daha silfıh al\lııa ır.iktar haricindedir. l:ıu kabil gülünç ve biçare iddialar, 
Sil ın r ,yn Ve V~ zıye ı e ı e me e çağrılacak ve bu suretle, sırf İngili1- Sırf iııgilizleren mürekkep olan or bize Almanyayı daha iyi tanıtmak 
ı.':1e1' Ve/sin Londrada Brübel, 13 (Radyo) - Belgı. a. Almanı anın Basarabyada istihkilrn- lerden olmak üzere hazırlanmış or- du, J,u sene iki milyona iblilğ edi!e- İ\in kendi elleriyle hazırlanmı1 mü-
flUıtni.ik b l .• w. • jaıı$mmParis muhabiri bildir yor: lor ppması, ehemmiyetle müta!e1 dunun miktarı, bir milyon yedi ytiz cek ve 28 yaşından yukarı olanların kemmel vesikalardır . 

Q U gorecegınz }'rarıgız askeri mehafilinin dikkat oiiınan hususattır. elli hin kişiye lıal'.ğ olacaktır. ce:bine lüzum görüldüğü takdire bu ilk notu koyalım: 
, 

0 
söyledi nazarları; orta ASyaya çevrilmiş bıı- Dominyonlardan silfıh altına alınnn nı!lctar çok daha fazlalaşacaktır. Biz, hiçbir devletle itt:fak akdet• 

f' ç,~.ndra, 13 (Radyo) _ Başvekil lunmaktadır. I'r:.mız a<keri mehafili, RomP.n- A ınemiş bile olsaydık, dünya hadiseler 
.Jf " ~rla)' b Gen~ral Veyganclın Kahired~k. kı yanın Basarabyada mükemmelen ha merı• ka hazırlanıyor ri müvacehesinde kuracağımız Türk 
.,. •a b·ı·a n, ugün avam kamara<ın · 
·,• h•ricc,··;·enat·t·a bulunmuş ve Amerlka thah teftiş etmesi, dom nyon kuvve·. zırlanmı~ olduğunu ve her hangi b r cephesı, gene bu olacaktı. Yani, Al-
• .\. nı leı·inin Filbtine muva~ıılatı, iran \'e t.•a•-ruzu kolaylıkla defedecek m~v~d A 

1 
s k manya ile anlatmıyacaktık. Bizi ala-

~ı·ruPacta U~te~arı Sümer v cfüin AJ·.,{~nbtanın askeri hazırlıkları \'~ de i·ulunduğunu beyıın etmektedir mira tar ' Avrupa harbinin kadar ecl~n sahalardaki hareketlere 
t\/ .. <lete]( Yapacağı tetkikattan har- !ene oilahla karııacak ve yurdum'-'• 

1,:. '.~:~~~~iy=ı~m:~~~~i:d l~c~i~:~:·e~: 
00 

Hazırlık genişlemek tehlikesini gös- •U, lek başına da olaa müdafaa ede-ıu •ı nıalOın t l Şarktakı• cektik .. Bu bizim prena;bimizdir, 
·~ 1 ncta h a ı ede etmek h•HU- t d •" • • •• } •• Çünkü Versay muahedeainin §iddet 
,,. 1ltıiştir er kolaylığı bulacağını SÖV· M 1 ı H· d. 1 1 er ıgını soy uyor •c isabetsizliğini tenkid ederek ada-
ı b ısır' r .l < ve ın ıs ~an yo uy e Nevyork, 13 (nadyo) - Amerika etmiş ve bu esnada hazır bulunan ami- \pti Ve millet haklarını müdafaaya ,,. llat3 v ı cumhurreisi, kara kuvvetleri iie 2oU ral Starkın beyanatını dinlemiştir: kalkan Türk idraki, Veraayın yıkıl-
,, t l.ondra n apur ar Süveyşin müdafaasına matuftur nıilyon dolar tahsisat ayrıldığına daır Amiral Stark, Avrupa harbinin ge- maaından sonra Almanyanın nel..-
eP •ht , 13 (R d ) B' Al olan kararnameyi tasdik .:ylemişti r. nişlemek tehlikesini arzettiğiııi ve A- ;apmak iıtediğini pek ala görmüt. 

t elbahi · a yo - ır man Londra, 13 (Radyo) - Fiiip 1 ı a5ındn ittifak vardır. Bu münase - Vaşington, 13 (Radyo) - Bahriye mer;kanın bu vaziyet karşısında ha- pek ali. anlamııtır. lnıanlık müvace. 
'n ıon rı tarafından durduralchık Gren, müttefiklerin şarkta niçin hetle ~arkta ve Balkanlarda bir ta 

ı· ~hiltQnıı:a to~Pillenen Hcllanda vn. '. . . • encümeni, yeni harp gemileri yapıl • zırlıklı bulunması !azım geldiğini sör- h~ıinde, 
&ı Ukqllıet·Sahıpleri; Berlin nez1inde l.azırl&ndıklarını bu gece rady<>da ıı.:·ı ~~.vuku buldugu takdırde Tür - mak üzere hükumetin isteJiği 966 mil- ]emiştir. - Bana hakkımı, hürriyetimi ve• 

ııte ın Prot t d b 
1 

izııh ~tmiştir. kye oe ıngıltere ve Fransaya yarclını yon dolar hakkındaki projeyi tetkik ıniz. Ko•koca bir milleti ıeref ve is• 
g.lı:-ıiılerdı'r H~ds .0 a '1 unma•ını ~hsır ve İrak hükumetlerinin ve edebılir. • ı a 1 H 11 d d t'klalinden mahrum etmeğe hakkı• 

Yet u · se, o an a a ıı- H'nrl'."tan ynliyle ~'ltlvey•in müdafa:ı- İngiltere ve Fransanın şarktP.ki F b 
ı. lngiıt Yandırmıştır. , t t nız yoktur. 
'ıtar ·ere hükumet' el l f ~ •• :ngltere için olduğu kadar Fransa lı:ızırlıkları, kendi menfantları ile r ansız m a ua 1 Diyerek bağıran ve hatta ingilte-
~~i~ı~:~1lık işaretlerin: h:·m~~c:e v:ı~~~ i~in cie hayati bir meseledir. ı,iriiklı• müttefiklerini <l.ı müdaf .aya re ,.e Fransada bile bu dileğine mü-
J··ı l'anık 1 Türkiye ile İngilter.e ve Frcnsa a- matuftur. F. 1... d. bı·r-:'l- n ı d ı ·ı 1 b 1 Al · < >ap o arak ~eyir eden Pn- lil an ıy:.ya ..._. evve yar ım Ü- tem:ıyı cereyan ar u an manya, 
"d nı ta~~nun torpillenmesi hadi· oo- birdenbİrP başka milletleri, batka fe• 

loncı ık ettil'mektedir. ltaly adakı~ Ecnebı· zumundan ısrarla bahs~<livor ref ve iatiklalleri hoyratca, hantal 
le' :-•ft;ı ı:~ 13 (Radyo) _Geçen lıir bahanelerle ezip mahvetmeğe batla. 
/• ~•cın:11 d mda Almanlar 19 bin ton PaJ'is, 13, (Radyo) - Fransız mat-dir. O zamana kadar yapıbcak yar - nııf, İ•kender ve Napolyonlara ta~ 

ç hıtar e ıngiliz ve 10 bin hacminde 1' ... /'_"'u·· baya{:' K' omı· S':ronları buatı, bugün daha ziyade Fi>ılfııv.lıya dımlarla da şaı;lı Finlerin mukavemet çıkartan 'stila planları ile dünyayı 
lı af geıni batırmışlardır. l\' Ll. J nın vaziyeti ve Fin haricire .ıazırının ihtimalleri artar. yutml\k hareketine geçmiıtir. Şarka 
ll tp • 

1 
acil yardımda bulunulması hakkıııdaki Popoler gazetesi, çabuk hareket Jü. doğru ır~nitleme planını unutuyor 

~·· genış_erse Alman müteh3ssı.:>ı D:. c:o3ius'un sözleriyle meşgul olmakta w yardımın rnmunda lsrarla diyor ki: muyuz?. Hitlerin uKavııalarum• eae. 
illi.in A bir an evvel artırılma"1 lüzumunu kay- Finler ealüjda ?psi nu nu nu nu rini okumadık mı sanıyorlar? Kaı·a-

vrupa mar.,,.. detmekt<ctlir. <Fnın,ız efkarı umumire•i, Fınle- denize inmekten maksadları ney. 
~t~kh volacak Roma scyJh1ti 1den sonra faali- Ordur şunları yazıyor: re yardıın i"'in azimklirdıı. Finlere; di\•enedir? 

,- :ett;p eJoulm, 13 (Radyo) _ Burarlıı yet-. erJ• Ilİ tatil ettiler cFinlandiyaya yardımı artırmak manen ınaadeten her türlJ yardım sü- Maskesi dütmüt ve çehresinin hat-
··~tuı. nan b' · . zaruridir. Finler Sovy~t 'sfliısına ye-,ratle ve hır an evvel ~·apılm:.lıdır. Fin ları bu kadar tebarüz etm't bir dev-

ir 1 • irad ır mıtıng esnasınd:ı 
.~r; harb· eden hariciye nazırı Gen- Roma, 13 (A.A.) - Röyter bi!di- hassısı Dr. Clodiusun Roma ziyareti di, sekiz hafta daha mukavemett.1 mu- landiya mağliip olur<a b:zieri bir n- !et tiyaseti kartısında, artık biz o-

l 
"n ı. ın geni•] .. · . r'vor: ik 1m .edbir n bir alakası olup olma. vaffak olurlar•a, o zaman buzların e- zap dalgası sarsacaktır.> nunla el ele veremezdik. Buna im-

r 1 ' rend· . 'i ernemesı ıç n 1SV9 - J I 
~ıtkt ısıne d.. f İ;•.; maliimat alan mehafildcn öğ - dığı bıttabi calibi sual görülmekte - rime devresi başlıyacaktır. Bir çamur Maten gazetesi, Fin harici"e nazı- kan yoktu. Eğer Fransa ve ngiltere-
~ •n . uşen vazi eyi yap - ı ' 
~a~p te;.ek

1 
ınmediğini söylemiş Ye renildiğine göre haruin başındaııberi <lir. Iır. Clodiusun Romadaki ikame-. deryası halini alacak arazide ise Suv- :·ının, cyardırn ne kadar çabuk olursa. nin Avrupa mes'elelerini ııörüf v~ 

~nvoıac'Ş_erse bütün Avrupanın italyada faaliyetlerine muntazaman t'11i_ lıir h~fta kadar temdid etmeôi Jyet oı:dus~nun ile~lemesi gü~lcşecek- 0 kadar müessir olur.> sözlerini hatır- kar,ıılayış tarzları, biz~.mle al~kadar 
b agını ilave eylemiştir. devam etmiş olan muhtelif ecnelı beklen yoı. tır. Boylelık\e hazır anı bulmak k<!bıl ]atıyor ve şunları ~~zıyor: •analarda tamamen Turk tezıne uy-

~ ol\\l d mübay:ıa komisyonlarının ki; bun - ~ - •Fin mul:avemetine ~ rdım, miltt~- ııun dütmeseydi, onlarla da bir itti-
f k sya ..4 bakır ]ar Hasında İngiliz komisyonu da •r Ha- 1fiklcrin menfaati iralııdır. Bir an ev- fak akdin<> yanatmazdık. Almanya 

ı vardır, faaliyet:erlne bir kaç ay için- se r Bı• g ı" er l !vel harekete n ' Jme.kle Sovvetl" . - bunu böyle bilmelidir. Çünkü TUrk , a ın d ? - ' . ' rın mu . . • k . ıl • Stıı "' a ı mı• de n'ha)·et verdirilmi~tir. rnffakıyetsiıliğine imkan verecekler- •iyaseti, ke~d'.lerın.ın _va tıyle tan•· 
•o <ran . Alın~n iktısad nezaretinin müte ıd· Ç , 1 d tt·-. 1 yıp alclatabıldıkler- hır ubaıkaları 
~et sısko 13 (R , ) B. d 

1
. k d } r. em~cr avnın va e ıııı nunzam . 

~i \>ap ' auyo - :r an ı·navya, s an ı·nav ar d . - 1 l l d tarafından idare edilen• sıyaset d.,. tı ~ı uru he .
1 

yar ım, serı ve esas! oma ı ır. > 1 ibt· "Ol<rlık ' Ş mı yon altı yüz gil, retiJ, 'stikrarını bulmu§, ıe-
'ıe~~i llıadd~]tın .alarak, bakır vcsair A man iskanrlinavya, bir coğrafya tabiridir. Danimarka, İsveç ve Norv· çir, r "" def ve sistemini tayin etmi§ hakim 

Sıka~a h er satın almak üzer~ nı~;'terek ismidir. h\•eç ve Norveçın buluntlukları kısma chkandirıav;·a ı TEBLİGLER ı bir siyasetti. 
hıı 1 areket etmiştir. R dyosunda yaı·ımadası> denilir. Bu milletler, ırk, lisan ve tarih itibariyle biribirine Al""'nya, fütuhata kalkmadan eot· 

·2: balıkçı!arı vazifeye çok yakın ve aliikalıdırlar. İskandinavlar, Teuton ırkının aşağı Cermen vel, bütün hesapları 0 hiç değiıme •· 
Rüya görüyorlar nevindendirler Angller, Sakson ve Jutlarla karabetleri vardn·. Böyl~ce P::ıris, 13 (A.A.) - Teb'ig: yen eski Alman kafası, o eski Alman 

~ da l.:ındr Çağırı!dı Berin, 13 (Radyo) - 1ngiiter2 ve tngilizleri meydana getirmiş olan eski Cermenlerle de münasel•et ve sıhri- İş'ara değer mühim bir ş~y yoktur. görütü ile yapmıt olacak ki, Türkiye. 
~~reli,~ ~~ (Radyo) - Amirallık Fransa Almanyaya Seliinikten ,.~ i;ı- ;-etleri vardır. Paris, 13 (Radyo) - Fr.ııı'iız ka- nin gösterd'ği enerjik ve seri muka-
""llııştır. ın balıkçıyı vaz'feyc ça - tunbuldan tarruz için hazırlıklar:ı hk::ınclinav milletleri memleketlerinden dışarıya çıkarak şimdi ayni rargahının akşam resmi tebl!ği: vemetle herfeyin altüst geldiğini gö. 

S 
--_ ba~lamışlardır. kralı tanımak suretiyle Danimnrkaya bağlı bulunun lsland :ıdı.sında da 1Iuz~lin şarkıncla bomlıa ve topçu ri..ııce, hali. ve hali. tezahürlerini 
Qt} D ------ yerle:;mişlerdir. ateşiylt vukubulan düşman taarruzu görüp gülüttüğümüz Türk aleyhtar-

...., a ki ka: Bir kısmı daha bazı yerlere de yayılmış ve o memleketlerin li~an vr ter- kıtaatır'ıZ tarafından püskürtülmüş- lığına başladı .. 
hiyesi ile kay •şmış, onlara kar-,mışlardır. Miladın 850 senesindenberi tür. Öğle üzeri tayyare faaliyeti kay- Mademki askeri sahada pek kuv-

ıl 

• 
t 

•' 

-
1 

Danimarka, lsveç ve Norveçte ayrı ayrı krallıklar vardı. Bir aralık b~ı dedilmiştir. vetli cleğilmitiz ( !), o halde hidde· 

D.. l S l r SU a rl na 
hükumetler 1397 den 1524 e kadar tek devlet haline geldiler. Sonra İsveç Berlin, 13 (Radyo) - Alman karar te, tPlişa sebep ne?. 
. 1y rıldı, 1815 Viyana kongresinde de Norveç ve Danimarka ayrıldılar. gahının re mi tebliği: Türk •iyaseti onları n'çin bu ka-

Dilleri, yekdiğeri ne çok yakındır. Birıbirinin dilinden mann çıkarabi- Garp c,phesinde topçu ateşinden dar sinirlendiriyor?. Çünkü, ıöyle-

1.l\\.ln gece Avrsturalyadan aldıkları lirler. Miladın 1000 senelerine kadar bu dil yakınlı''' daha fazla idi. başka faaliyet görülmerr.iştir. dikll'ri §<>yler ne olursa olsun, haki 
it u. İskanclinavıa~ uzun zamanlar edebiyattan ve san'attan ziyarle hareket Grozenuvalt civarındaki kıtaatınıız ka•te Ti.•kiye, yalvarılarak iıtiraki 

C\atı h J } } }d ve fa11liyete kıymet verdiler. Talih ve serveti deniz!erde aradılaı. Edebi el bombaları ile d''şmanın bir kısııı: temin olunmağa deil'er bir kuvvettir. 
ı,~'h:re, 

13 
ami yeni Vapur ar VaSl 0 U hareketler on sekizinci asırdan sonra terakki edebildi. tel örgülerini tahrip etmiştiı·. Hem de, stratejik v~ coğrafi mevki-

'· '~·· (R d 1 ~ Tiı·atro eserleriyle şöhret alan Danimarka - Norveçyalı Helberg Kresen civarında mitralyöz ate)i inden oarfına2ar, bilhassa askeri sa-
~ l, "~n ~sk a yo) - Av.ustıı • ırış nr .. ır. 
r\ ıı'tııtı o] erı kıtaat ve milhımm!l· :Halk, İngiliz kıtnntını hararetii (16R4 - 1754) şimalin l\folyeri idi. hveçli Tegner (1782 - 1846) büyük bir teati erlilmiştir. hada .. Umumi hıırbin kahraman mil. 

' ~ an fn.,.·ı· kl 
1 

t hil tl k 1 t şairdi. Fakat tskandinavın en mühim siması, hikayeleri dilnyayn y:ıyı- 'l 0 yyarelerimız şinıal deniz:n<le ııç- leti kimdir, Almanlar mı, Türkler 
~~· ~ece ~ • 1 ız na iye gemi e· eza ra a arşı amış ı·. 
1, ~ltr, kı;hsır sularına muvasalat lnıcllterenin bura sefiri Sir Milez lan Ham Christian Anderson (1805 • 1875) dir. Norveçyalı Björnson Ye muş ve Almanynya gelmek teşebbti - mi? .. Siz, vaktiyle bir avuçtuk. Top· 

<.ll(aıı.t ll\en lsmailiye ve kısmen J.amscn, yıırın yeni kıtaatı tefti' ,._ İb•en ve İsveçli Selma Logerlef rle biltUn dünyaya şöhretleril'i tanıtmış $il~de buluna'1 ingiliz tayyarelerine rak'a.ı·ımız 'ual edilmitti. Bir ham. 
ar,. liınanlarına demir 

11
,. decektir. yilk•ek İskandinav simalarındandır. mani olmu~tur. - Devamı 4 üncü ıahilede -

' 

c 

' 
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Almanya-Sovyet [~ Çimdikler 1 Sovyet 
Su Müzik, Bahar - Baştarafı ı inci sahifede - !hafiflemiştir. Karın kalınlığı iki met. O z OM: 

- Fin harbi Borsalar 

t 9 t h d • ' Ladoga cephc~inde Sovyetlcrin İŞ- reyi bulmuştur. Çu val 

Ca r e m Ua e es l Karşıyaka suyu, belediye meclbin- "al ettikleri btihkfım, li' !nl.,rin gccl'.) Finlandiya mahafilinde, halilrnzır-
de epeyce münakaşalııra yol açmış. 1askıııı neticesinde ist!rdad edilmiş - da • lannerheim hattına knrşı yapılaıı 429 M. j. Taranto 
Bir yığuı abone, ellerinde paraları ol- ir. harekatın bizzat i\fareşal Voroşilof ta- 246 M. Mihalef 

10 2 5 16 ;ı 
10 15 

duğıı halele su bekliyorlar, fakat su Harp meyclam. Sovyet cesedlcri ve rnfıııdan idare edilmekte olc1uğu kana 224 Akseki ban. 

Bu muahedenin tatbikine ·mkA ol- ver~l:ıı!yor. Se~ep?. ' ' . harap olmuş t.ankla1·Ja cloluılur. . a~i kuvve~ bulm:~ktadır. Şimdiki har~- 191 s. Erkin 

12 125 15 50 
11 14 
ıo 50 to 
10 25 J2 

ı an ....,u .ızmış, saat )Okmu:;-. l\I.Lamafıh. Stokholm, rn (Radyo) - llelsınki- katın eskı harekata nazaran çok genış 161 Özlürk şir. 
madıgv 1 hakkındaki k t .d. saat temin edilirse SIJ verileceknılş .. den buraya gelen haberler" göre, Sov- olmmn bu SUJ"etle izah edilmektedir. 89 P. P aci ana a Uffi U ffil Jr Karar, lm şekilde çıktı. ~u halele su i5- vct - Fin hıırbi en şiddet'i dl!\"l'esin _ . Halihazırda askel'i müşahitler ma- 89 P. K lark 

Lonclra, 13 <Radyo) - Rucıy:ı - Echnurre tıı.rafındm:. imıalaıın:.ı!jtır. tiyeııler, beklesinler balrnlıın. Çünkii dedir. Bugiin ~\fannerheiıı! taarruzu- hafilinıle mevzuu bahis ')lan mesele 23 j. Taranto 
Almanya arasında dün gilce imzaln· Blirüksel, 18 (Radr·» - Hu~ _ Al- saat denilen şey, ne bulunul', ne gelir .. mm on üçüncii günüdür. Rus!aı·. b· ı tn- Finlandiyalıların muka\"emete de\'am 39 M. Zencirci 
nan yeni ticaret muahede i, Britan- man ticaret anlaşnı'lo;mın imzahrma- Her aile su saati, sanki muccvher ku- nrruzlarda her gün en az liç bin tele- edebilip edemiyec.ekl~rinılcn ziyade 22 S. aterson 
ya ve bitaraf memleketlerde aliika sı münasebetiyle • Tolotofl:n Berlmı tu:;u imiş gibi, nel'cat~ be yakalayıp fat ve y:ıralı ve esir v~rm!ş!eı cı:r. Rusların uğradıkları :ığır zayiata rağ- 15 M. Be§ikçi 
uyandırmıştır. ziyareti ihtimnl dahil:ııd •d;r. koynunda sakhyacak. Suyun azlığına 15 günlük znyia~laları 3~ bir. t:ş: men mütemadiyen cephey~ yeni fırka- ıo j. Kohen 

Berfin hilkiimeti, anlaşmanın im - gelince, i,.te burada mPsele çatallaşı - tahmin edilmektedir. tar sevk edebilip edemiyecekler! mese- 5 Albayrak 
za~ını müteakıp neşrettiği bir tebliğ- Berlin, 13 (A.A.) _ E·ı\•elki fi'İn yo~. Barlar, bayan.!nr, ynvr~ılnr, be- Söylendiğine göre Mrınn~·!ıeiın h~.t- lesidir. 

1543 de· Moskovada yeni bir Sn') et - Alnımı bekler, yaz, kış mubarek 1: nmanl:n tında taarruza geçen So-.Tet acık eri Summa mıntaka~ından s mrn en zi-
cSo\Tet Rusya, Almanyanın ihti - ticaret anlaşması iınzalannıı'jtır. Al - <ıuyunda yıkanıyorlar. Hem de bol bnl muazzam bir yekOne baliğ olnrnktaclır. yade işdcletli hücumlara maruz kalmış 491162 

)~acını ka~şılıyaca_k hn·m· _madde s:o- man matbuatı bu anl·ı 2ınaya biıf:.ik (Ben .ele yaparım ara s~ı-n .. Ya~anlar B~ rak~amın 300 bini doldurduğu 1öh- olan nuntaka l\luslajaervi ile Vouksin 
49270

S 
kuna malık oldugu gıbı' Alman) a- bir ehemmiyet atf.:.tnwkte ve haberi suyu ıle banyo yapnııık ını:;'.lnn l>ır bnş- mın edılmekte ise de, bu o<>recc munz- arnsında kain olan mıntalrndır. Ruslar 
daki mamul eşya da he~ ~ln_ıanla - büyük harflerle birinci sah!felerinlle kalık veriyor). Bahçeleri Yamanlar zam bir orrlunun pek ufak olan J):a- bu mıntnkada harp hattına ı:;o tank No. 
rın ve hem de Sovyetlerın ıhtıyacını yer vermektedir. <1uz,>tclc•r, bugün bıı suyu ile suluyor. E.:;ki mcAörlti tesisn- reli cephesinde kullanılamrıyacağı ile- e\·k etmişler ve .:\fannerheim hattını 7 
karşılı~acak ka.dar mebzuldur.> anlaşma etrafında hu:rnsi t~f. irlerde ta kim bakar?. Yamanlar suyu ile su- ri sürillmektedir. çevirmeğe yeniden teşebbii3 eylemişler ~ 

Denılm.ektedır.. bulunmaktadırlar. !anıp yetişen ve açaıı çiçekler, insanın Loıı<lra, 13 (Radyo) - Fin - Rus dir. Fakat Finlilndiyalılarm Ko!evits 
10 1şte, _dun gec~kı anlaşma hakkın - l:urnuna yaklaşırken: harbi, bilhassa Summa kö}'ii civarında \'e Vjoerkeye yerleştirmis oldukları 
11 da verılen malumat yalnız bundan D"kkat ed" · 1. • k 1· m·1a but·· "dd t " ·1 · · 1' • • • . . ' .Moskova, 13 (A.A.) - 11 şubatta - ı ınız, ıJenım o ,u u un şı e ı ı e devam ~tn~ektedır. kuvvetlı bataryalar SoYyetlerın bbtiin t N c ı R: 

8 15 50 
15 11' 

11 50 12 7S 
15 so 10 50 

12 2S 12 2~ 
8 75 8 7S 
ıs 50 ıs 50 

9 !SO 
10 so 
ıı ı;o 

14 
16 

ıbaı ~;tır. l bir Alman - Sovyet ticaret ve iktısad Yamanlar dağının guzel rnyihasını his Laponyada harekat durrr.u~. Ruslar teşebbüslerini felce uğratmıştır. Çuval 
Dıger taraftan Hollandadan ge.en a l . d"l . t" edeceksiniz tav,·arelerle Fı"n k I · · b 1 sf h b 1 .. . 1 . ., . n aşması ımza e ı mış ır. · ~ J mer ·ez erım om - * 207 M. ;. Taranto 7 25 

a er t!l'e gore, .yenı an .8. şma ıle. li<ı Bu hususta neşredilen tebı;ıı:.lıe Der gibi oluyorlar. Amma, Laşkala- barchman etmiı:ılerdir. 
J t d ki b d ı ~ '$ "C:' • l 193045 Eıki yekun a~v e aram a eşya mu a ~ esı _en k1ıydedildiğine göre; bu anlnşma rı susuz kalacakm1ş? .. Ne çıkar ef~n- Kopenhagdan verilen bil" habere gö- I' ranSlZ QmlrQ l 

yuk&ek hadde çıkarılacak, bır mıl - 28-9-939 da Molotof ile Fon Riben- dim, farz değil ya, Yamanlar su) u iç- re Fin hava kuv\"etleri bugünlerde 700 
ynr markı bulacaktır. Bu miktar Al- t d . k · · ı ? .~ ı · · d' k d t ·ı · · G T T dl k t 193252 U. yekun. 

' rcp arasın a teati edılen me tupJnr- meyıversın er .. ..:anxı şım ıyc a nr nyyare ı e tnkvıve edıleccktir Bun - • v eggan a onuş U 
manyanın Rusya) a en fazla mnl SC\'- 1 . 1 d"J "k hük A . '\.• ı . · · ı · l ., ı· ı;; ı d ı·· ·· : 
] ·-. . . c a ız ıar e ı en ı 'i ·umetın eşya ı. aman ar sus u m..ı ıçıyoı aıc ı . \.v. - ar an c ort yuzunü müttefikler yü - To'on 13 (Radyrı) Kahir\!yi zi- 10,000 kilo 
cettı~ı 982 sene indekı 768 mılyon .. b d 1 . . . "kt" dA - k t · h ı• k; ı· . · •· Al ·· ti lt 1 l"ğ . . ' · -

kik "h tt f 1 d 0 "h mu a e esı ıçın ı ısa ı program ocn zmır a .<1 .ıeç ı SU) u ıçıp - zun n ya, c ı erlerını de muhtelif ynreti esnasında general Veygnnda z AH ı RE: 

Z eytiny 

mar ı ı racn an nz a ır. tarı t · . h d k" 1 J· h d t ·. . ., v. . ı · d ı ı · 
ten ~onra ise vaziyet değişmiş, ihra- ,anfzıkmıt uskutsud~ a ı nrzu arın.ı te - da a1·-ua Ke mı) eı\ ~~ .. 4ısıtılı kcıln aı evBet :r \'erecekt~r. mülaki olmak üzere oraya gitmij o - 30 ton arpa 

• t b"'tU d- · tü Al~k d 'la u e me e ır. a, l ıgeı- arşıya.rnıı !ll'lll gır a arı- ugun yüz ellı ~lacar günüllüsli, lan !·'ransız donanmasının Akdeniz ıs ton bakla 
cat o ıs u n uşmüş r . a a nr k 1 ,,.. ı . . , ,.. ·· ıa··ı t · . . . 

. h r·ı "lb d 1 . • b d na acar ... aman ar :-u:. un.ı goıııu . u <- am teçhızatlı olar:ık Frarn~aclan ısve- fı losu kumandanı Amıral Estova, 
n e a ı , eşya mı a e esının u c- A , . S , , ti 1 . · 0 h 1 · y. . ı . . ·ı · · . A • 

ı·ece yliksek miktara çıkması için, a- b" ı·~'.nşdmayAal nazaran~ t"do~;} e elr erlını,d • a çe ~-rı~ ·'rın.ıbnn ac stu_) llı ı .; çe hareket etmıştır. Oradun F'mlundı- bugün avdet etmiştir. 
d l . 

1
.. k ır ıgm en manyaya ıp ı aı ınac - su an ıgını gorup ı tı ~r e sın el" •• va va gnç.ecektir ra an sene er geçmesı uzumuna a- . . . • · v • 

"d" "k" d 1 d h t b 1 deler Ve Almanyadan Sovyetler bı:-- Vatandaşlık vazıfesı buna emreder(!) lngiliz gönUllalerinin de nıiiracaat-
~ı u. e ı ı ev et e arp e u un- 1 .• · ~ h IA "h d"l k 

k b" 1 b" h d . t bi ıv.mc sınnı ma su at ı raç e ı ece -- ..". Jan fnzlala~mı~tır 
du ça, uy e ır mua e enın at - tir _ · _ .. • . ~ '" . · . . . . A 

k:ne ımkan yoktur. Çünkü Fin harbi, • .. . . fşretli muzik Yeya do1~rudaıı dog- Dort ) üz Lehlı ta}:. arP.cı ele Fınlan-

- =·*·=-
Ölen çocuk 

8 Ç. faaulya 
46 Ç. Mı darı 

S Ton K. T. 
J67 Ç. auaam 
25 B. ı>amuk 

16303 kilo yapak 

ğı 

40 4() 

5 
4 60 

17 ı;O 
5 1ı' 
8 25 

16 
62 

54 50 65 

k f 1 S , t "kt ~ l\fubadele ed,Jecek malların sc,·ı- ruya muzik.. diyada vazife alacaktır. lspanya dn J<"evzipaşa bulvarında 25 numaraiı 
e asen pe zayı o an ovse ı t::;a- ue . "Ik .. d b"" .··k h t . . . d 
di teşkilahnı • arsmaktadır. Bunun J sı 1 ~ene ıc;ın e. u~ u arp <'n Bazıları, birincinin bizim mu::ıiki, yarım mılyon ton mi.ıhımmat göııde - ev e oturan Ali kızı Bn. Saf iyen in Para Borsası . . .. sonra miıbndele edılen mallarm se- rece-· · b"I r · t " . üç hafta evvel doğmuş çocuğu ölmüŞ-
organıza yonu pek gilçtur. Almanya, . . . " . diğerinin ele gnrp muc;ik=~i olduğunu gmı ı c ırmış ıı . 1' 
kendi . harpte bulundug-undan Jleie vıyesını tecavuz eôecektır. .. .. ~ . ::.\1oskovn, ıa (A.A.) - Leningrnd tür. Çocuğu muayene eden belediye Cumhuriyet merkez ba , 

' sovluyorlar. Ben kulak dolgunlugu ıle • A • • h k" · · ı·· il - h ı· ·· ·· dl ' 
fazla ihtiyacı olan mütehassıs ve . _ . . ·- . a kerı nuııtnkası erkanı harbıyesınin e ·!~ 1• 0 um şup .e ı gormuş. a -
milhendi !erini Rusyaya veremiye ~ c.Aıılaşma :\Iıkayon ve Sovyetler nşagı yukarı, her ıkı r:ıııız.~1.? de a~ na- tebliği: yeyı .ıaberclar etmış, ha:;tahanede kası kliring kurları 
cektir. birliğinin Berlin ticaret milmessili yım. Parçaların çoğu kulağımda, ru- 12 şubutta keşif hareketleri olmuş- )'npılan -~tki~~tta ço:uğun, hayati - Satış .AM 

Almanya, bu anlaşma ile abluka - Bnrbarfn ile Ritter Schnurre tarafın. bumda aşinalıkla eserler. !!:1'ili lokan- tur. Bir çok mıntaklardn piynde ve yet ka~ı.lıyetın~.n ~~~~gından ve fılı- . 
ııın tesirsiz kalacaiı kanaatini tevlid dan imza edilmiştr. ta veya danslı çay gibı, içkili, içkisiz. topçu faaliyeti kaydedilmiştir. Kaı·e!i la 7:aafı~ et:en oldu gu anl~şıl~ı.ş, ce- Sterlin 
etmeic istemektedir. şekilde iki musiki tarit'ı yapılabilece- berzahında Sovyet kıtaatı 32 milstah- seclın defnıne r uhsat verılmıştır. Dolnr 

ğini hiç de hatırıma getirmemiştim. kem noktayı ele geçirmeğe "':.tv,1ffak Belg:t 
Dün, rnd~·o gUzı>l 'l:ir fnsıl geçi •or- olmuştur. Bunların on ikisi betondan Zabıtada F. B . 

bildiriyor: • 
B f 3 .. .. h"f d du. Yanımda bulunan b:r doı; :Lını, :ı- topçu mevzıidir. Son üç glin içinde F. F. 

Mu' ffnkı~·etle neticelenen görüş- a~ hıra 1 uncu ıa 1 e e - - k dü ·· t hk "' 
o} 1 d b""l"" . 1 • k dk T "h " gır nğ1r tempo tt•tarn : şmnn mus a em ııokfal~ır vanıncfa Bıçak taııyan kadın: I ezctas l d b" b tt '\\I k e e u un zencır erı ır ı . arı ın . . . , . , . .. · F' . 

me er en sonra on ır şu o a .. n oı: ·o- t f" • • t k 1 k f 1 - Ooooh -dedı- gi\zel. şımllı .. m: 230 mıtrnlyoz ve 32 top bırakmış ve 1_.. eçeciler caddc"'inde llnııan 0;:;.1u 'ıorın 
d S tl b . J "ğ" •1 Al as ıyesını yap ı , asır ı meıa c C'" - ,, - ,,. 

va a ovye er ı ı ı ' e manyn a- t k K t h" t •t •b . ,_ zengin içki mosası da olaydı! bunlar elimize geçmiştir. Havaların IJ · d ~ , F S 
d ek "k 1 1 aı ı . ıyme ve ma ıye ı ı arıy._e iiseyın \"C i\Iehme kızı umumı l\n- · · 

rasın n onoinı an aşma i:nza anmış -ni.ifusu da nazarı it ibare alarak ıiiy- Anladım ki, bir çoğumuz hakikaten, f enah~ı dolayısiyle hava kuwet;eri thnlarclan A vşenin üzerlerinde birer K. S. 
tır. Bu nnlaşma iki IT'emleket hilku - liyeli .- Almanyanın yaptığı ile bi. alaturka musiki deni.ıre, birılenuire ancak keşif uçuşları yapmııtır. lııça c bulun~uş, za bıtaca müsaclcrP. K. N. 
metler in 28 eylfıl 19S9 tarıhinde zim eserim iz araıında namütenahi rakı şi.elerini, turşuları, piya1.1 ve .i~ Uelsinki, 12 (A.A.) - 12 şuln~t fo- Pdilmiştir. ' K. D. 
Soyyet · birllğı halk komiserleri mec- f a rklar olduğunu herk es idrak eder; kebablarmı tahayyül ediyoruz. Nl' y,ı- rihinde Kareli cephesinde cer..:y:ın e>- Kumar : 1 K. Ç. 
lisi reiRı \eh riciye halk komiseri i\1.:>- Almtnılar mii!lteına olmak üzcl'e .• palım; şarkın muslrırip diiııya:;ının den mul .ırcbeleı, evvelki günkıl miica Kemerde Nizam soknğında Şerif Dinar 
lotof ile Almanya hariciye nazırı B. Onlar küçük d evletleri imha ettiler ve mistiğinin ölr.ı ;yen t\.:€'3SCirıeri !.. clelelerdeıı çok daha şiddetli o\mu~tur. oğlu Halid, evine topladığı Apti oğ- l,eeva 
Ven Ribbentrop arasında teati eı.lilen b iz b~yüklerle boy ölçüıtUk. Şeref ... .. Ruslur hattı harbe müh:rn miktania lu Necip, Hiiseyin oğlu :.\Iehmed Ali Ley 
mektupların bildirilmiş buıuntın arzu- v0 iftihar tacı, bnların baıına mı, bi- Kızlnr, gençler, kırl•ır, clağ::ır. ova- tank sevketmişlerclir. Bunlardan bazı- ve Ali oğlu 1skendere kumar oynata·- A. Ş. 
larınn tekabül eylemektedir. z im başımıza mı yakışır?. lar bahan bekliyor. L::Upln, p:ıp:1tya- larının hacmi 70 tona baliğ olmaktn ken zabıtnca yakalanmıştır. R. Mark 

Bu ekonomik anltı~mn mucibince Türkiye, hürınet görüyoraa, Tür- hır nçacak, ağaçlar çiçek verecek. Ku~- idi. Necibin kumardn 20 lira kacl:ır 
1 
Liret 

Sov)ctler birliği Aımanyaya iptidai k"ye taraflar arasında kıskançlıMa !arla berober, bahar ÇJ.ğıncb, l>aharı Viborg şehrini ele <!eÇ;tmek içın pnra kaybettiği ve ev sahibi Halıd Drnhmi 
madde ihraç edecek ve. b~~!hrncat ~1- hf.nimaenmek ieteniyorsa, bunun sc- ynşıyacaklnr. Kucak!arm,lcı, yakala- 1\faıınerheim hattını yarmak maksadı tnrafından tokatla dövilldilğil anla - Zloti 
rnanyadan So,metler bırııgıne endust- b b" d d d b" · k d ı ·,u•kler ,,.0··zilke··"k 1hti\·nrfnr . . .. ılını."'tıı·. P-"'ngt"ı . :"' • •• e ı e ıın ece ve ıa ece, ızım u - rınc a çı,.."' .., ...... · • " ' ıle nevmıdane gayretler sarfötınektc- "i ·• ~ 
maddelerı verılmesıyle telafı olunacak- retli bir devıet oluııumuzdandır burun mendillerini gt·•cıık!ar Palto- d" ,_ R 1 11 · d b 1 bil Hırsızlık: FF. Serbest 

• • • • :r • • • ırı.cr. us arın e erın c u unan -

___. 
624 sızı 

76.81 77,26 
4.668 4.691 

38.64 ss.s' 
7.G57 33.84 

1.4443 1.4628 
3.4244 3,4446 

3.2217 3.2407 
3.3760 3.s91 

23.09 2s.20 
35.22 g5.40 

63.97 04.s6 

92 99 

1.97 j .99 

15.20 ır;J~9 

103.97 104.60 

4.2159 4.2379 

3.6807 3.G9SJ 
34.04 31.24 

,l\!osko\•a, ıs (A.A. ) - Tas Ajansı Düşündüklerim 

tır. Bu nnlaşmann merıyet.a gırmesının lktısadi ifler e gelince bu ıahada d a lara topvekfın ''eda der·ilecek tü t 1 h l"h d ı· 1. Alsancnkta Bir:nci Kordonda ~G2 Muhtelif kurlm· 
• , o} • .. n ayyare er a ı azır a \.tıre ı eep.. 

dahn ilk yılında Almanya ıle Sovyet- gaflet olunmıya l .• T ek pazarda n bu- Fakat bahar bunda .... ibaret midir:• h · d t h ··t t ·~t· R· . 1 • "-'ayılı evde 1\Iehmed kızı 15 yaşında Reg stermak 5.70 ./ 
1 d k . t" t üb d 1 . e.sın e a aşşu e mı~ ır. ....:ı aıın l ..-' 
er arasın a ı ıcare m n e esı gUn kurt u lduk. Tek memleketten it- Baharda namhlnmı uğur:1uz ,ıfm- tazyiki bilhns ·a Summa mmtaknsıııd: Rukiye Ye smail kızı 14 yaşında E- ------ ----.---

umumi harptan beri en yüksek sevi- ha lat ynpma k fela ketini, t imdi atla t- ıarı fşliyecek, ins~ınlar ö't'l'ek. keın gov- şicldetli olmuştur. mine, gümriik komisyoncusu Eyup Jkiçeşmelik caddesirıifl 
yeyi bulacaktır. t ık. Almanya, k endi açlık ve ıefale- d<c:yi götürecek. ') oğlu R. Tayyarın evinde çahştıkJrırı 

E va mübadelesinin daha ziyıde t ini, günden güne a r tan k end i d öviz. Çf;llt>fl~ Oslo, ı., (A.A.) - Nor k Telgraf ~ırada dnlap içinde bulunan 50 lira tevsii 
fnzlalaştırılmnsı düş;ınülnıektedır. Bu ıi:d iiini, m a hsur kalııını dü,ünsün; Bureau Kickensden istihbar elliyor: para !le kendilerine ait esyayı alıp 

·ııiD 
Dele el ·ye. lkiçeşmelık caddcc;ı·. ~ 

anlaşnıa Sovyctler birliği adına hnri· biz ise ml\hsulleriınizi aatıyoruz ve Posta binası .ı. ~anstideki Fin mevzilcrıntı Hus knçhkları şikayet edilm: ş, suçlular 
ci ticaret komiseri Mikayon ile So\'yet e lbette yarın öbürgün, iıtihsal"mizi tayyareleri tarafından şicld.elli hücum- j akıılnnmıştır. 
ler birlfğlnin Almnnyadaki ticaret mü- aı1:ıran i~ler yapmnk imkanlarını da lzmir po ta, telgraf ve te~efoıı lar yapılmıştır. Fnkat bu hilcumların * Kemalpaşa kazasının Parsa 
messl1i Babarın ve Almanya aclma d!\ bulacağız. mıntaka mü<liirlüğil binası, 45ooo li- neticelerini takdir etmeğ~ heni.il im- kö\·Unde muhacir Nuri onbaşı ile 
Alman hUkOmetinin ekonom!k mPse- Hele he le, b iraz daha sabır, tarih, ra flarfiyl e tam r .ettirilecektir. Pru- 1 un yoktur. bahçıvan Ali, Kel Znim ve bakkal 
leleri için hususi mil01essili B. Rıtter h a k ikalleri y azmakta berdevamdır. j~i hazırlanmış ve umum mildiirlOk- Son günlerde fazla miktarda kar Hafızın kızı Fatmanın evleri meçhul 
ve Alman ekonomik heyeti reisi B. Orha n Rahm i GÖKÇE çe tnsvip edilmiştir. yağdığından bu mıntakadak! hıırekat hırsızlar tarafından soyulmuştm·. 

genişletilmesi maksadiyle dört e'f 
i.,limlakine karar vermiştir. lki~cş 
melik polis karakolundan Eşref P1\,ıı 
yıı doğru raddenin sağ tarafıııdıı 

111 
.. 

Jtman bu binaların ist"mlAk ınuıı ıı' 
lesi c;ona ermiş ve yıktırılmalıırı 
brışlanmıştır . 

................................................... !111111 ..... ~~-----·----~--~-----mll--------------............................. ~ .. --~ , 
temenni ederim!.. - Efendim, taciz .ettim, affeder- krndı. rum .. Rej~in telefonunu bu saatte~ 

Con, bu hareketinde büyük bir i· 0 iniz 1. Meçhul şahıs onu; heyecanla bek- dip muayene etmek de imkan 11' r 
13abet gbı;termiştl. Çünkü, muavını - Buyur un, buyurun ı. liyordu .. Kendisini görür görmez va-, cin dedir. Maamafih mukabil Jcıı.b ~ 
Alman cnsu u idi ve miifrit miiteııs- - Bizim santral ser mnki:ıisti ziyeti anlattı. dn da bozukluk olabiI:r. Hele ~ıııde' 
sıplardandı. :Nitekim, Coııun IJö} le Con oralarda mı efendim?. Liitfe • Con telefonu muayene etmeden merkez antraldun bir muayene e 
vakitsiz bir zamanda santraldan, do. derseniz memn un olurum. Şunu da evvel, tecrübesini yaptı . Fakat o da yim de!.. l<J 
lııyı~iyle ~.yrılnıak if;temesi nazarı sorayım: Lozan ehpresi kaçta ge- ayni slirprizle kar~ılaştı. Sonra te - - Alınanlar, kabloyu bozfll11 

- 53- geçecek olan bir arkadaşını ziyare· dikkatini celbetmiş v.e kendisin; b:l· liyor? .. lofon makinesini açtı ve kablonun bir istifade tem"n edemezler k i!·. 
- Neden buna lilzum gördünüz? te gitt", der ve lüzum hasıl olursa be- amele ile takip ettirmişti. Fakat n - - Con şimdi burada idi.. Eksprcs hnğh bulunduğu aleti kontrol etti. _Öyle bir istifade ederi.er l\I · 1 

Diye me~hul §nhı~tan sordu. ni gardan ararsın!.. mc:leye, nokı;an talimat verdiği iç n. liç ddrt dakika sonra burada ola - Arıza yoktu. Kabloyu, elektrik fiş:- hoyl<', seni bile konuşturmazlttl'·· , 
- Telefonum bozuldu Con. Bizzat Dedi. Dışarı fırladı. Tesadüf etti- mnele; C0nun gııra girdiği ve gar cak .. Con ı:;alondaclır belki! .. Siz kim nı, cereyaııı, hulflsa biitün tes"sat1 Con. vnzife ine avdet ederkefl• 

gelip makineyi kon')rol ederseniz çok ği ilk taksiye binerek doğru gara gir- rr.ilclürü ile güriiştüğünü görüncP. t:ı- siniz?. muayene etti. da ınü~emadiyen mesl.eğine tn 1 

memnun olurum. ti.. ki batı k.e miş ve santrala avdet et - - Muavini... - Hayret: .. Hiç, hiçbir şeyler yok. eden bu hadi"e :ıe kafa. mı yorll~ 
- Bu iş yarım saattn olabihr mi? Gar müdürü, Conun mektep arka- nıiştir. - Gardn kalabalık çok.. l\f anma- Diyerek bir kaç yerin telefonJarrnı dtı. Gar, yolu üzerinde idi. orıı f' 

_Aman, çok acele işim var, biran dn~ı hl:. Aralarında hususi bir arka- - Doğru gara gitti -demişt:- gar fılı kendisini aratır ve araciığrnızı nçtı .. llt·rkesle milkemmel Jfonu tu. geçerken gar müdürünil tekrnr g e 
e vvcl gelmeğe gayret et!. daşlık vardı. miidürü ıle konuşurken ayrıldım. söylerim. Güle güle, işte tren ele gC'- Fakat sıra, reisin telefo'luntt gelince; dli. Aramp aranmadığını öğrer1 fl1 

_Pek llla, gelirim!.. - Santrnldan ayrılırken, Lozan - Neye peşini bıraktın?. liyor. iş deği~ti, gene ayni arıza ile karşı - h>t:yordu. 
Con, vaziyeti kavramıştı .. Dakika ekspresini karşılamağa g"<leceğımi - Siz bnna, ~Bak bakalım, haki- Al man casusu, mafevkinden şüp- !aştı .. Gelen sado, boğıık Ve reisin 

kaçırmadan makine dairesine !Lvdet söyledim ... Ararlarsa şayed !.. katen gara mı gidiyor ?» Demiştinfa. heleniyorclu . .:;esine lıenzemiyordu. 
etti, muavinini çağırdı. Lazım olan - Gene bir hınzırlığın var gali- - Ha:. di aptal haydi, becer :ksiz- ::.\l anmafih onun gösterdiği bu te - Bn \'aziyet, sermakiııistin endişc-
direktifi verdi. ba !. Hangi kadının peşine dliştiln, liğini bir daha gö~terdin.. lı!.ş. ikinci şubeyi mühim bir var tnda11 sine ıınıcip oldu. :\leçhul şahsın yU -

_ Benim acele bir işim çıktı. Ya- Allah bilir!.. l\luavin ameleyi milvaheze 2ttik- kurtardı. züne baktı: 
rım saat kadar bulunamıyacağım.. - Pek kıymetli bir şey değil, anı- ten sonra yazıhanesine girdi. Con, ırnr miidürüniln yanından ay- - Sakın re"sle konuşayım, deme!. 
Aranırsam vaziyeti idare et!.. ma, her ne ise .. Bu iyiliği senden is- Aradan bir çeyr ek saat geçmemiş. rı l dıktnıı sonra kalabalığın içince - l"cden?. 

_ Şayed mUdiriyetten ararlarsa? . tlyorum. Bana müsaade et!. t: ki, telefona sarıldı ve gar müdtirü. karıştı. Ye garın arka kapusundan - Almnnların size çok tehlikeli 
_ Olur ya ı.. Lozan ekspresiyle - Haydi a-üle g-Ule; muvaffakıyet nü buldu. sokai"a fırladı . . Meçhul şahsın evi ya. bir oyun oynamalarından korkup-

dl· 
- Ev.et. muavininiz sizi ıır;ıfl 

Niç"n ııradığını söylemedi ... 'ftı ıı 
ıwn yirmi dakika evvel teleforıLI ·,, 
tı ... Sizi ııratır bulurum, dedlfll{ıl 
mükiilemeyi kestim .... ikinci de 
larnk telt-fon etmedi .• 

- Devam edecek .,.; 
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• r ~.~f ~~i~et_atır. A~~~~~!!.~!·i Mill!~~~~~itesi 
8 al ciir. t ·t!hkamlar iıışa~ına başlanmış miininımat fnlırikaları ingiliz fnbr:- Roma, 13 (Had) o) - hniy.ı milli 

' ' Çocuklara müjdeı 
Sağ.ık Çocuk mecmuası 

çıkıyor 
" •w \e nu".\"ı.vn bir knfile rnlihendis . ..-a- lrnları fpiııdc levazım yapmaki.r. · müdafan komite.si, bugün .Mussollııi - Memlekette sizlere en güze! ço-1 azan· n· b • OÇYILDIZ 

· n atı CAZAL Türkçeye çevıren: rıa): Yl· :rirni f tih-.alatı çogaltmak i- dır.. ııin riyasetiııcle toplanmış ve iki saat cuk mecmuasını vermek için büyük 
öne . (CJ,l'S) lan ,.;n mütt h:ıs~m~lardan miiteşekkil b:r Ya hın şarkta Frnnsı:r. mü:-temleke müznkeredc bulunmuştur. fedagörlıkJara katlandık 17 Şubat 

d nb ti b_ır harp ki, barutun ic dın- f1Zla olun koma kulos·ne bir şey )'h- heyet yl\r,<ler imiştir. ordu>u kumnnclaıılariylo büyük Br; - Komite. yarın dn saat on yedide 1940 Cum•rteai günü Ç>kacak olan 
.ıl:e·de; ın aıılığın gördüğü muiı.ırc- pamarnı tı. Albay. içinden düı;ııııdü <.:<'ı'ek Basnralıyayn ve gerek Oc!e- tııııya Vt' imparatorluk ktı\'v.ctı:r~ ku tekrar toplnnacaktır. bu dergiyi sabırsızlıkla bekleyiniz. lılanı .. 

1 

en ntUthişi n;; en olduri.ıcü - Tam tahmin t>ttiğim gibi! Bu a ile Kafkncıa mühim kafileler hn - nıandnnları arasında sıkı lıır ırtılıat J İçinde her mecmuadan daha zen· 

On L 
1 

r.lt"rmilerden 10 ve 12 tanesi ayni linrle yilhek rfllbeli Alman zabiti v,ırdıı·. General Vcygandın l\1ı::ıra Alman arın gin resim ve yazıları bulacaksınız. tıp de bie~ dak ka kadar, ne nlba~ noı t::ıı..la temerküz eler e onlnrn da f>'.'htlilmistir. y:ıptıin son f'eynhat müttefik ,Jrdn - Tehd .d-ı• ~izi :ıerüvenden serüvene koştura-
f;, buı" ••ı, agızlnrını nçmaga in. , an .enir ne beton, ııc ı.l:k bir mani fon velen habcrlerc g!itc, l'"Ç•n lmıı nhenklrştirilmesine mühim ou- cak olan bu yazılar şunlardıro 
cu,,,Oı·""fidı. iki i de derin " 1 in ta awııt olıınab.lir. Hoyle b ,. i,-•brt ~atta Kremlin sarayında m!ih1m bir rl'lte yardım etmiştir. Bizan• kapılarında Küçük Tomn-
.0rıar:ıı okrıl·u~·dı. Öyle şeyler dti~um.- b rşıc:ındn her hangi ~ir isti~~:iı11 if'tım:ı ~·Rpılmış ve bu içtimada f>o\•- Lımdra. 13 (A.A.) - Sabah S!'t7.C- Paris, l3 (Radyo) - Almanya me- Doktorumuzun öğütleri • Hikaye -
k"' ••kt rfadelcndirmelerin • im - n kın ının mnh••o acagında şuphe yetlcı"n Karadeni7. donnnmıı•ı ami- telerı Yeıı· Zclfindnhlnrın ortn şark- hafili, mottcflklcriıı Finliindiyaya Kelle avcılıları büyük macera ro. 
~or'<Utnı u. Bu ani tecelli, ikisin· de yoktur. ralı da bulunmuştur. Amiral, uzun taki müttefik ordularını takviye e~ - yapacakları yardımı dikkatle tnkıp manı _Dünyadan gelen sesler. Ma-
de ıaı4 ~Ştu. ?ozler, çukurun :çin- Alba)'. böyle d!i•Undüğü. halde, bir "ııpor vermiştir. .nek ıçin gelm:ş olmıılan hakknıda etmeğe başlamışlardır. Bu mehafils •al _ K•rikatür _ BHmece _ Kel Oğ. 
t · ~·ha kaç u k "'ba ,. in ,.0 d 'k'I m · ._ her• kp "°•·le mu kn be le ettı : Bu · c tim :ı dan son rn. Alma 11 .,, lıtc bir takım icma il er ve başına kn le lcr göre. 1 ng :ıtere \'e Fı·an. a, Finlün dıya lan ve Kel Oğlan mektep kaçağ• _ Yet • J d l 

• ,.11 Çukurun d;binde küçtı \ _ R •• ) lnr., herke en büyük nz:m Jws ·ı !arından mClrel{kep bir hevet resretmektedirler. nu gazeteler gön .ra geniş mikyasta yardım e er ere, Ayrıca Gürbüz Türk çocukları ve 
: ı b 1 ~ıı~ bir 'lrü kırık den ~ar. , e k ıı d retle i in in ba ın a J1'C

0 

in ! Sov'· c. Jerin Karad eni• donanma s•nı ılc;·il mi• o lan bn ku wetl erin nı iit te buna vasıta olacak lskandi navya h ii - en gU•el hikAye yazan mektepli 
l:ka:•i dugunu gördüler. Be,-, d<L- J-ltr e)dıın e\\el unutınay1111ı ki, teftıo.; C'tnıi~tir. fikleriıı her htimnie karşı korumak kümetleri mec;ul tutulacak Ye Alman- ?n~sabakaları. 
dek·.,; ~de Ç u kıı t te mlzleıı di ve iç·,. <>k n, r a ı ur gi b , çok bU yük ç .ı pt.ı. Lond r " J 7 (Iln dyo) _ n il 0 Anı '- u >.ere şı;ı· kta e il erin d c bu 1 un d u k !rn yacu bilııraflıklarına bakılnııı•arak Sağ lam Çocuk biricik dergidir, 

lr,d, ııarıya çıkarıldı. 1 Kİ toplar g yet az miktarda cııc1 ı.ht ,,.alyaauıı snveyşe gelen sefe•i km· kıtaatı tak,•iye edeceğine işaret e: • tler·hnl müdahale olunacaktır. muhakkak onu okuyunuz. llrı,i •e~bi~etu~, b\ ha sa iki inf"lfık kabilivdine maliktir. 1918 de, l>•itlin Yl'tlflr<l 11 bir kaf"le. bugun J ili<!t ı.. n:ektcdirler. M h Siparişlerinizi lıtanbul Ankara 
Ucıt bl!dikJ e~ıl r ki, bu zamann ka- • he br unca ) alnız 4 ade.~ Berta va:ıl ol mu tur. Yf'ni Zelfmda seieri Timf:F gazetesinin lıaşmakalesin<le anner a Yfillfi !cad desi 1/99 Adalet han kat 1 No. ).~dil. Pareıı tarzlara hiç benLcmi - rnrdı. EğE'r bize bu çok büyuk olıli· kuwetler·ııi tnşıyan nakli.re vnpur- 1 ıı kıt:ıntın, dünyanın hangi kır;mrn- k 

3
.4, Umu mi idare merkezine yapı· !ı~ llıonıu~•lardan her biri 26 san. lerl atan Alman top!arı fozla olsey. lnr•nrlan biri, Polonya gemkileri ta. da olursa olsun ve hangi ihtimale iZi n-.. Telefon 

20607 d to,~ •. A.ıunda bir bütün teşkil e- d!, muhakkak hnberımlz olurdu. 11.5 nıfındaıı idare edilen b:r L<h J<•mi- br:ı olursa olsun yakın ,.e orta şm·k Konferanslarına d vam ıçın -tatbı1t .. ~ lbay, Parçaları birb riııe değ:Jse ş mdi hep ~raber grup ntC!-5- sidir. ttı. hn,.b"n başlangıcından beri mütte-
bı..ı " ı.ıer et . . f .d b ... ~ . d b 0 h ld il d I . 'd' DOKTOR :•ııı ta tnez gördü ki, bunlnr ne geçerlerdı. Bu mün erı ve n.ı lmparntorluk kun-etlerinin S·ı- ftkle:iıı asu e ır a e \' cu c ge- SV çreye gı ıyor 
'-I nce, b~•ınlıyotdu. Yanyaııa geti- •toşlPr şunu gö !ermektedir. Her h:,ı \'eyşe nıuvasalatları, dünya mnthua- •iı mekte oldukları kıtnat için kuvvet. Paris, ıa (Radyo) - 1\f are~al BEHÇET UZ 
&' bi ·llti ır cısrnin iki ayrı bölümü de l'arşımızdaki Zigfrid hattının tt:Jcla Britanyanın kun·et ve kudrc - li bir müznhir olacağı beyan edilmek l\Iannerhaymın kızı, konferanslarını 
•'1boy :•ını 8 

ke ilnılş görün ilyordu. ( Li<h elen nu) dairesi• bizim hatim tini ortaya koynu ma kn 1 el er nesrine tedlr · Bu gazete, h nrbin baş 1 angır.rn- b t irdiğinden, bugün! erde iRViç rey c t.Jı ,., : atkndaşı gibi, tecrübeli, bil (N) münhonisi hzerinde b'r atıı le,. w•ile oln•ustıır. <iıınberi orta ,.e yakın şarkın me\'7.:- ••rJece ve orada da, memleketi ve ha-
• 
1 tıbavraştlrnıaıar Peşinde koı:ıuıı i· riıbc:-j yapmnk i. tiyor. Hepimız te· Amc,·iknn gnzetelcri, İngiliz kuv lerin · 1 eshiri gayri kabil bir hal~ ktıy bıı!.'ın:n büyük eseri hakkında konfe-
'• hı; ·~evhanın karşısında d~rh al K er le ker o isek bile b_öy le bir te~rii - ,·eH" ri n; ıı ~!ısıra m ııva n 1 alların cin n M n I< için Mısır tnrn f ın dan sa l'f cdii - ı a ns lnra devam ctl ecck!ir. 
Alb3\' b Uşnlıedeye gir şti: benin cevabını verm~ge muktedır ol- memııuniyı•tll• lıahsetmekt.ed·rıer. ıııiş olhıl mesaiyi tebcil ctmcktedfr. Hastalarını 11,30 dan bire kadar 

Çocuk Hastalı kları 
Mütehassısı 

'h;k ftdonbfte IAfa başladı: duğumuzu isbnt edeceğiz. Her hal. Ni,-.ırk 'l'a,-mis rli)'or ki: A<nı """ete, Araplnrla me>kiın o - Roman ya gençlik B11yler sokağınd• Ahenk. matba~Sl ;1ıııışti?n, ınıı do:;tum ı Znten tahmin de şimdi liva mcrkez:ni va.ziyett.e~ cAskPri ktı\'Vf'tleri hamil vapur!n- lvn "C olmıyan bu miihim sevki.ii- yanında kabul eder. 

• YOks k.şu .anan, 42 lik çaptan da- lı3berdur edecek kadar vakıt ~mhıhı rın rle:ı'.zlerde binlerce mil aşarak ceyş mıntakasının milletlerinin nıii~- şefi JtaJuaya a itti lzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk '~•im 'a bır nıernıi gördilğiinilze olacağıma eminim. Sizi selfimlnrım. •nllmen MJ'ıra muvasalatlariyle nr:. ıefiklere müzaheı·et etmekte olıluğu. J !" rnahkeme•inden. 
1 ~tt.' lı~ttau btnetmin·n çok uzun, iı~, iJaylarl fş başınızdnn fikren bile ay- tnnyanıTJ ift'har etm{'ğe hakkı ya:_ nu yazmaktn; nncnk orta şarkın mü- Bükreş, 13 (Radyo) - Romanya İzmir Memleket hastnhnnes"nde 

lı~ Old eş, altı köşe zaviyesine ıılmayın ! dır. Du is ceı:;urane düşiinülmfüı. rna- dafaasının blinyes'ni, Suriyedeki o;rençl:k teşkilfıtı şefi Sidoroviç hugün ölen Yozgatın istanbullu mahallesl -
<.n iın:ru, Ye~'. ve çok sert bir çe.. Aliıay. 6 daki_kn sonr~ kuman'.'." hirane ı·npılmış güzel bir harekettir. l'rnnDz ordusu ile llısırdaki. Mısır ltnlyaya hareket etmiştir. nin 

10 
numaralı hane inde mukayyet 

'Uersın· •dlidıgı muhakkak! Ha. hücroPıne döndtığil vakrt şunu og. füita:ıya. Balırimuhiti Kebirin kaiı- ,., :nı,~liz ordularının teşkil etmekte SidorO\·iç, yarın Venediğe '·asıl ola- ilin )lustnfa oğlu Halil Gökkanın 
• ltttin ız ı iç', nıUd hiş bir inf' lô k ıen di : Dördü nen bir o bUs, ( 2) c ram an la riy le ne ka dn r öğünse az- "ı d u ğıı n ıı i!ih·e eylemektedir. cak ve akşam Romada bul unnc:ıktır. :n irnscı ı ,. ar. a üç ve alacaklısı varsa ,ı, doı: tnnlik Yeni islial maddele- yrubun ana istihkAmına dUşerek 2 Jır.• r~<-s Chornicle gnzete;i, mütte - Sidoroviç. kralın müme<sili olarak bir ay içinde mahkemeye müracaat 
t ! lıu nı Utulnıuş, koc~man bir mcr- ve 3 numaralı tnretlcrle kazamat!arı Ni"m·k Po<1t da şunları ''azıyor: :fikler·n. harbin her hangi bir ~ek l- ltıılyaya gitmektedir. etmeleri lüzumu ve bu müddet geç -ın ernı. . J J • 1 k . . . 

. tabaka ının toprnktn, hatta be- tumamen tahrip etmiş~i. c!,Jiittef!kler·n şarkta toplrman de teveı:;::üüne manı 0 ma ıçın ıc~p Bükr<?ş radyosu, lıu akşam İtalya tikten ~onra müracnatları nnznrn a-~'bııı,,!i stnda dehşetli b r nüfu' Albay, liva merkezınden de ıu e. ku.-v.,lerl. Rusya veya Almanyanın erlen ledbirleri almış, bu tedb:rlerin gençliğiune bir mesaj ,·eımiştir. Jınmıyacağındnn metrükfıltnın lıazf -na~IUtrıcan~ ıtınlik olduğu şiiphesiz .. mir ve malumatı almıştı : Bu ana ka- yakın f:arka karşı muhtemel herharı._ i;er!em:ş olduğunu yazmaktadır. --------- - ----,. neye devir oluncağı ilan olunur. 480 
t tııa\ et 

1
.sabet eder etmez hemen dar endaht ve infilak sesler nden vn- gi lıir hareketlerine tek kurşun ar , oo*ı.1 0 İLAN 

,~n. Ornq lliıyor; hedefe nüfuz ettik- zıyeti tay:n ve Alman silahlarının mac!an müee~sir ve kat'i bir cevap A 'i<>rek santral ve gerekse şebek~ S l lI)J k Ev 
t Otıra, lla~l durduktan bir kaç saniye nıP.vk:ini tahmin eden Fransız nğıı• te~kil e>tmektedir.:t sı• ihtiyaçlarını knrşılayıabilmek üzere 

t:atı, bu! lYor.' lşte işin en müdhiş to9çusu, ateş.e b?şlamak ~U!rediı·. Londra, 13 (Radyo) - Yeni Ze - vilayet idare heyetinin 13-12-9~9 ta. Üçüncü Karntnş mahallesinde 319 ı., •o G~ıet derinlere nüfuz ot· Bôylece, Zrgfrıd ve A!aımo arnsrn. Jiinda mildafaa nazın, Yeni Zeliin· rih ve 1162 No. siyle ist mliiki menn- uncu Adalet sokağında 18 numaralı 
;,l>kta ın~ra ınfilfik ediyor ve infil~.k da, 26 haziran güneşin altın gibi !'a- ela kuvvetlerinin Süveyşe muvasal:ı.t- Alman asker eri ii umumi.ye icabından öulunduguırn. fevk"nİ ve tahtani beş odalı ve bir 11tru n etraf · l b h d üdh · d ·· 1 k " 
td nda bi . ındaki 10-16 metre ıı ve rrüze sn a ın a, m ış ue.- laıı münasebetiyle b·r nutuk irarl et- Londra, 13 (Radyo) _ Anısterdnm arar verılen karşıyaka telefon flant- bahçeyi havi ev satılıktır. 1stiyenle-

;·:Jr. Va-,, r küre nhasını adeta yok lo oa-sladı. mi~; V? kında ikinci bir kafilenin de ] h be ·1d· • ı· e go··ı·e c'abolaJ ralının etrafını çeviren ve c. H. par- .. ;n h,"ne içindeki sahibine veya Eş-" lb J can .. T) ·· h · · ı k · • c nn n r verı ıg ıı , "' u " ~ • ay " ına ! Duello, (ı mun an sıy e, o.rşı- yola ."1kaı1lmnk O zere bulunduğunıı. 
1 

• R h , 
1
• ::isine ait takriben 248.34 metr~ mu- ı·efpnşada Kad ·ri.,·c mahallesi mü. ~ tı ' .,atçal k ı · k ..ı N h · ·k· yapan Alman nskcr erı, en a' a ı -ı \'eh r· arı üçUk suba,•a u- ~md<uı ısım arasınua . .ı. e rın ı · J:,u kafiiede 760 kişilik kadro nokı:ıa- . • k· rabbaıııdnn ibnrct arsn için istimlak messili Bay Cemaleddine müracaat-~t a ıf ç b. b · d · ı ı inde general B!askovıçlıı umu mı ,ı- , . 

n. 'e tanı e ın aşıya dondii. kıyısın a ne ın, ne c n · nı olduğunu, bunun da gcinülHilcrle • . 
1 

d k. 
1 

,
1 

ı<.&rarnaınesınn 6 ve 7 inci maddeleri ları. D. 7 '' ı,n• o aııd z· rı • • Al b .. ·· d 0 ·a . • rargahıııa ve Rıç sehr n e ı a a) ara 
1 

, 

1 
• •ı- ".

1 
ernals: a, ıgfrid hattınm ı.:.eşıncı mnn o usun e~ ~ m · doldurulacağını söylemı;;t:r. · . ~ üKüm erıyle belediye daimi cııcii -

< _dı. !( •za ~ top a leşi zu bur edi - ağır ı:ra nsız ba !".'ya 1 arı 4 2 h k m er - Naz". bun dan böyle g5n der ·ı ece k mensup tuı lar • 'llonlniıı 10-1-9 4 O tarih "' 6 9 n uıııa- ti umu miyesin e G 20 lira 86 kuruş kıy ı ktu rnudh· attan, albayın üzerine mıler.nı uçurtmnga başladılar. Mnıı- kuvvetlerin ise. dnhn "'"'•iden ha - 00*0 0 ralı Jrnrarlyle lntihaıı olunmuş olen met takdir edildiğinden keyfiyet is -
; ı-, '•reı· ış bit hn"n cerevanı gel. z. ray; tespit edebilecek kelime yok. mlanncağıııı ilftve etmiştir. Ruzve}t konı'syonun mahsu•unca: lznıfr te. tinlifik :rnrarnamesinln 8 inci mndd•-'lôE:td~rı anıın kapısı açık old~ğu "çin, Misaleız bir cehennem f:skiyc!"i, ta· Londra, 13 (A.A.) - Röytcr!n lefon ınücliirlüğiince i:=:timlaki mu -ı ~ine uyularak 10 uncu maddesi hü -~Uldtt. •ııı ın az bi r takım sesteı· hayyül edil em ez tr aka larl a f ı şkırı • a' ke ,; mu ha biri ya7.lyor : - B.,t• rafo linci aahif •d- Karrer mezk Ur arsanın ha 1i hazır va. kilın 1 eri dahilinde a lfika hin rın itiraz-

• erken y<'r. Avusturalya ,.e Yeni Zelfind.ıı kı- üçlincü defa reislcumhur olma~ına z:yeti ve emsalinin alım satım fiati lnrı varsa 8 giin zarfında belediye ri-~eıe ' llıüdh· ) l'kl · (t· h t h 
ç, ···Çelik 

1

§ bir taraka ve zel- llk Fransız (42 ı erı, ıa e e - tala,.ının ilk kafilesi Mısıra gelmi~ - muarız olduğunu söylemiş, mii~nrilcy nazarı dikkate alınarak beher metre yasetinc rnllracantlnrı ilan olunur. 
, .:• ıibi ih~:hlı kazanıak bir kilise na u) kasa basının gerisinde kl Ya kın tir Dominyon k ı lıın tı aynen i n:rir'rz de namzedliğin i koym ryacağı hakkın- '"ura b baın a 2 lira 5 O kuruştn heye- / 466 
tt- a l'ere k aztarla dolmuştu. Bir no':{talurı ele aldı. Kasnbaclan tara-:- crdu'"u gibi tensik edilmiş bulunu - da teminat vermiştir. _. 
•ıt 0ıan su~Pnnıp yUzu koyun yat- sut mevkii olarak kullanılabilecegi yer. Kıtaat. ayni tüfek ayni top ve Vaşington, l<l (Radyo) - Rtı{!Ye~t. W 
r.a fl)>lıtrının aylar, küçük subaylar, içın, albay, (3 ) iincü ~r~p k':ı~m. - ayn; tank karabinalariyle mücehhc.t reisicumhurluğa üçüncü defa olarak 
•~rı 1dan i"er·arkasından derha. açık clanına bu kulenin tahrıbı emrmı ver d B·ıtü d : k t t . 

1
. namzedliğini koymaktan '>On dakika-

'· O ~ ll"e d l . Ü d kik . · d k 1 de eser ır. l n om.nyon ı an ı ıngı ıı; 
dıılu ~anıan b· ahmak üzere abldı. ld,·ıa.lmaçmışatı. Fnraınçınız e(4·2u) elik~erinin Canbt~rlayn askeri mektebinden dip- da \•azgeçmişti.r. . . du: ın aşının yırtıcı se'>i ı ı ı 
• ' 1 atcs.i, inkıtasız devam ediyordu. lumaiı erkanıharp zabitleri tarafa:.- Bu haber, sıyasi mehafı c e c erın a-•l't-id a~t h ı t 
ııı~ e bir n ker halde 40-50 metre - Devam edecek- dan üıl:m ve terbiye edilmiştir. Bu kisler uyanc ırmış ır. 
de"rah kazanıo taya vaki oldu. 5 mı- suretle ingiliz ordu<1u ile domi:ıynn Demokrat partisi, arzusu hiliifın3. 

.. Ut nı h M 1 ,... l .. t 

.\lba,,, a \'olmuştur belki er cezı ı,ıtnah araı:ıında l fl 14 de nwvcud !olarak Ruzvelti tekrar ııamZel gos ~-
' · • Sert !arklar tamamen ortadan kalkmı~ . r.ecektir. ~~,e~ba~~~nıukabeleetti: A~r~pa~a ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı dl · ilen d ırı, kumanda mevki~ ı 

1
• ~ı·ku.,:a~;.rhaı kendi kumun ş:ddetli soğuk'ar lıilkilm T ay)-·a re sınemas! 1 i e/,,f',,n 3 646 

l!ıııı. _ ı:ıçuııuna bı~orum. Dbşman n- l O l l 
~t"'bbeıe et ütün kuvvetim.zle ~ürüyor REŞAD NUR G NTEK N'in ölmez bir eseri o an 

~'il~ e .. :Su b· . nı ge mış.ır Lo d 13 (Radyo) - l\Ierkezi 
~ aıa ıtıek znnıa ı . . T p 
t~l· ıun i "d· ızını, ağır setir top- n ra, - . . . 1 aş arçası 1 ·a ,.., Şı ır. Henı . . . A vrupnda soguklar pek şıddetlıdır. 
~ l ··•erk . en şımdı Jıvn '"' . . . .. 

,. 'll be ezterine v . . Mncaristandn beş kışı ölmuş. Peşt<' · k f'l · i ·~ı r ve .. nzıyeıı telefon. . , ·ı~ 1 Pek ziyade tnkdir ve alkış kazanan bu büyük Tur ı mm 
t ' işte receg nı 'IJer d ekspresi volda kalmış, sımalı Mnrnı s- heı· halc:'e görOnüz t\I ap · n şe\' en ev- • A • • • 

0 
. 

l :ıı1ı nçık hnrp 1 H k . tanla miinnknlat kesılmıştır. anım:ır 
0 

y N 
1 

y A N L A R 
(· ~ıı <!~fna ve hel'k<ıs . er es vazı- kadn mahrukat fikdnnı hnş gö·termiş, 1 1 

ı. a bi ··· h' SUAVi , NBBAIIAT, .ı.\'EVZAD, MF:llMED, SI TK/ a '" ' th-. taz boguk f k 1 . yiyecek gemilerı buz kırnnlnrm .nıa-~a " anh k ' a at c enıın . . G ti d lı ı 1ııı :. en !erden bi t k yesinde Kopenhngn gclrnıştır. rO an 
• p_.. 1 Buzunu k r arn n, ·ı t . t•b t 

te\·"s ... Cök esti, ~1tidhis bi,. ıı:- ,.e Osh nd ndaları ı e sveçın ır ı n ı 
r

1 

\·e l!Uku te ntüdh"ş bir ob~.s malı- kesilmiştir. Bura hnlkım~ı yiyecek \'e Bütün seanslnrdn duhullrc 15, diğer mevkiler 20 kuruştur. 
~ '~<ıt b t... vakacak bulması çok s,rüçtiır. SEAl\'SLAR: 3 ö 7 9 da 

~b~ %ca"k dhe~ 3numaralı1·.,z~ . Berlin, ~yipzigve rcnmbur~n k~ ~&~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

Bugün Halk Gü~üdür 

~)·} vl. afifce ihtiznz et··· "t.- miir buhranı yüzünden klitiıphnneler 1 
ı t "t1.lrdı· m.~ı. 
~lıL ı-Iı~ı • ve konferan alonları hıpanmı~tır. ıq a Va 'f 

zı enizin başına, ça- muhtelif katnrlar kaldırılmış, Ren 
.._ ~lba nehri kısmen donmuştur. ·~"' ~ l \'( · • O dak·k 
t, ~hıı~lldeki YiJ.z~ a sonra, tarMsut B1·r Alman vap·.ıru 
he ı. _ <>bu8 aşıdan ög~ rendi ki 
~ ~b ' end h ' 
a~,r et etnıış va bt kontroı kulesi· Mürettebatı tara/ıııtla.11 

tr~ caııına e lr tereyağı içinde 
tu~ n kurna~d beton tabaknları deıip batırılmzştır 
l ?et;llıiıtir. ~ nıevkiine kadar nü. Londrn, 13 (l\ndyo) - Riyo de 
't, Lı nunıara~ada Patlı~ .ın merm, Jeneriyo'dnn haber verildiğine glire 

~r• • r •ubay k ralerlleri tahrip et. Vakoma jsmfndek[ 8600 tonluk Alman 
l~~~ç dep0 hü otuşunu yok etm:,, gemisi, fngilfzlerc teslim olmamak için 

• · li'akat eresini Pnmuk gibi mürettebatı tarafından batırılmış -
nıernı.ı, çelik payı e.1 tır. 

• •• •• Ucuz sınema gunu 
BUGÜN l'E J.' ARIN 

Kültürpark sinemasında 
Saat 2.15 den ge~ yarı sına kadar 

BliyOk, kiiçtlk HUSUSİ 15, B1R1Nct 10 kuruştur. 
Bu fiyatın Kızı l Dansöz - Zoraki Nik&h !ilimleriyle 

Metro Jurnal gösterilecektir 
Seanslar: Kızıl Dansöz 2,20 - 5,30 - 9 da Zoraki nlklih 4,15 - 7,45 de 

CUMA GÜNÜ 
YAŞAMAK ZEVKTi R VE MEŞ'UM KADIN 

1 

.. . : .. , . .. .,. . . .. ' . 

ALSANCAK 
lıtaıyonu Kartıaında Yeni Açılan 

EGE 
Husu!i H astahanesi 

SAHiBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
lzmir in en büyük ihtiyaçlarınoan birlne tekabül e tmek üzere 

hazırlanan ve fıcr türlü { enni tekimülit, konförü ve k alorifer, 
r ontken ve elek t:rik tedavile1·iy!e mücehhez olan E G E h usu· 
si h u taneai Al.SANCAK iatar.yor. karşııında açılmııtır. 

Her §Ubeye nid hast a la r k a buJ ve mütehaasııları tarafından 
teda vj f·dilir. 

Müessesede 

Fiatler 
her zaman Duktor bulunur. 

iki liradan başlar 
FAKIR llASTA/,,AR IÇN IIER GtlS SABAHLARI MUIITELI' 

ŞUHBLJ7JRB AllJ POL/J(L/N IK DE YAPILACAKTIR 
'.l'ELEJ<'ON: 2918 

f , 1 ~ • ·"' • ' i,.. ,•,; • . . 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜ.V M.IJ.TlXEl,ERISDEN ITIBARE:N 

Bütün sinema everlerin sııbırsızlıkla beklediklerı senenin en büyük 
müzik - aşk - gençlik filmini iftihar vı:ı şerefle takdim eder 

BRODV AY GÜLÜ 
PUANS I ZCA sôz1.o 

Başrollerde: TYRONE POWE R .- ALlCE PAY - AL JOLSON 
Metro Jurnalde en son \'C en mühim harp haberleri vesaire 

SEA ~sLAR: 2 - 8,30 - 5,30 - 7,30 - 9,80 da başlar 1 
Cumartesi ve J>nzar saat 11,SO da ucuz HALK sean ı ,.__. __________ _ 
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~1%mir Levazım Amirliği :lat t , ı A.14.l ~ 
~ Konıisyonu ilanları ~ 
İımir lernzım ii.1>ıtl'lıği satın alma komisyonundan: • 
1 - Askeri fP.hrikalarda çalışmak üzere istekli bulunan emekli subay

ların Mst. )fv. şube 2 ye mJracaatları. 

~ •.. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 397 

lzlnit lrrazun ii;uirli.iji «~atın alnıa konıisyonunda1ı: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için 413, 7!:S6 M. 3 çam 

kereste kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Kere~tenin [ı('her ;\f 3 4300 kuruştan 177!>6 lira biçilmiştir. 
3 - İhaJ€,i 15-2-n.ıo tarjhinrl;:, perşembe günü saat 11 de Çanakkale

müstahkem '1!evki satın ıtlma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - lst<ıklı'H" ihaleden bi: ~aat evvel teminat akçası olan 1334,70 li 
rayı ve ihaıe kanununun iki, üçüncü maddelerindeki vesaik il~ 

komisyona müracaatları. 31 5 10 14 298 

lznıir llt·ı.'ıırıı Unti.rliği satın olnza kornisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkeM mevki birlikleri için 301, 700 kilo nor çi· 

mento kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Çimenton,ın beher toııu 2000 kuruştan 6034 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 15-2-940 tarih perşembe günü saat 15 te Çanakkale müs
tahkem mevki 'atı:1 aim;o komsioyııunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler iha!ed~n bir ~aat evvel teminat akçaları olan 452,55 
lirayı ve ihale kanunnı.un 2-3 üncil maddelerindeki vesaik ile 
komisyonumuza murac~atları. 31 5 10 14 299 

lın~il leva.:ı.;,l ı_ı,nirliiii sat 1 ıı. alnıa komisyonuudaıı: 
)f!ktarı Cinsi 

2400 Portatif kürek kılıfı 

870 Portatif kazma kılıfı 

470 Portatif çapalı kazma kılıfı 

700 Portatif balta kılıfı 

550 İstihkarıı modeli kürek kılıfı 
4:i0 lstihkarr, modeli kazma kılıfı 

1:'5 İstihkam modeli balta kılıfı 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cin•i ve mik

tarı yazılı 7 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Taliple 
rin ihale gilnil olan 16 şubat 940 cuma günü saat on beşte kış 
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonuna mı.i!'"caat. 
!arı. 

Afvon Kor satın alma komisyonundan: 
1 - Kor ihtiyacı içın 300 aded komple ağır sahra kablo arka teske 

resi ile 596 aded ağır sahra kablo dolabı ve (beherı be~ 

parçadan ibaret) 126 takım yol aşırma sırığı pazarlı:.. suı·etıy· 

le satın alınacaktır. 
2 - !halesi 17 şubı.t 940 cumartesi günü saat onda Afyonda Kor 

satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 20034 lira olup ilk teminatı 150!J liradır. 

4 - Buna ait şartname ile mühürlü numuneler her gün Afyonda 
Kor ve İzmir - Bornovada askeri satın alma kombyonlarında 
okunu ve görUlilr. 

5 - 1steklilerfn yukarıda bildirilen vaktinde teminatları ile birlikte 
Afyonda Kor sa.tın alma komisyonuna mUracaatları . 479 

Devlet ! .. imanları işletme U. M. 
lzmir şubes .nden: 

1 - l:J-10 rıh mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubatının son 
gününe kadar İzmir limanına gelecek motörlerin bo~altması 
yiikleme ve aktarma işleri bir ay içinde pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Şartnamedeki i~ şekillerine göre muhammen bedel be~ bin lira 
muvakkat teminat üç yüz yetmiş beş liradır. 

8 - Paz:ırlık 26 2/ 940 pazartesi günü saat on birde devlet limanla 
rı i~Jetmesi İzmir şubesi binasında yapılır. Şartnameler bilii lıe 
del alınır. 

4 - İsteklilerin kanunı vesikaları ve teminatiyle birlikte ~ube miı 
dilrlüğüne müracaatları ilan olunur. U lG 18 20 17, 

Mürebbiye 
Dokumacı 

• 

aranıyor 

-s. V. le. M. 
aranıyor 

Vekale.'i sağır dilsiz 
müessesesi müdürlü-

• 
ve körler 
ğünden: 
1 - 75 lira ücretli bir baş mürebbiyelik açıktır. Şartların miie,sese

den öi{renilmesi, 
2 - 40 lira ücretli bir dokumacılık ustas ı alınacaktır. 

müracaatları. 14 16 18 
İsteklilerin 

41;9 

Seydikö y beledive enclimeninden 
Eksil!meye konulan iş: Seydiköyde yapılan cami binası çatısı 
Keşif tutarı: 2229.21 lira 
Bu işe ait evrak: 
A. Eksiltme şartname,;i 
B . l\Iukavele projesi 
C. Beledi,·e işleri genel şartnamesi 
B u şartııame \·e evraklar Seydiköy belediyesinde görüleb;lir. 
.Muvakkat teminat akçası: 167.l!l lira . 
On beş gün müddetle eks!ltmeye konulan işin 29 2 940 wr.~0mbP 

gilnil saa: on dörtte Seydiköy belediyesi encümeninde yapılac~ktır. Ek-
41 iltmeye iştirak edeceklerin bu müdetten önce teminat akçalarını yatırmıı 

.,_nlar eksiltmeye kabul edilmiyecekleri ilim olunur. 14 17 20 468 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 

-. 

1 - Şartnamesi mucibinre 6 aded kamyon kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24 biıı lira muvakkat teminatı 1800 liradır. 
S - Ek.iltme 20 2!940 ,aJ; günü saat on beşle Kabata ta levazım 

ve mübayaat şubesindtki alım komisyonunda yapılacaktır. 
( - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara baş 

müdürlüklerinden parasız alınabilir. 

6 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu ni 
vesaikle yüzde yedi buçuk gü\·enme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edeceek kapalı zarfların ihale gü
nü eksiltme saatından bir saat evvel: ne kadar mezkür komis
yon başlkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

5 9 14 18 1320 353 

< A 'l" .. DOLU) 

l ~ırur ikinci ı. .. kwk ha ldml ıein- J:l.~IIR BELED1YE:$l.VDE.\": 1 
den: 1 - t:çltncti k"hr .. m .. rılım.la tıuhçe-

lı'Tiiı-de oturan l\Jdımed kızı lkbul !er sokağında 94 nı.tmıırulı belediyeye 
Ôzerkul tarafından kocaı iz'Tiil'd~ ait bahçenin27 ı 2 1 940 tarihinden iti
E~ref!>a~ada 512 inci sokak No. 7 e•:- baren bir sene mücldetle kiraya veril
de Halil oğlu Süleyman Sabri ale~- mesi, yazı işleri müclürlüğündeki şart
h;nc "çılan boşanma davasına müte- namesi Yeçhile açık artırmaya konul
dair !Pbliji:at ikametgahı meçhul bu- muştur. Muhammen bedeli 75 lira o
iunduğunclan bahisle bilii lebliğ iade Jup ihalesi 19. 2/940 pazartesi günü 
edilmea: üzerine mahkemece bu bap <aat on albdadır. İştirak edecekler 
tak; tebligatın ilanen icrasına ve ar- 5 lira 65 kuruşluk teminatı iş banka
zuhal ~tıretiyle davetiyesinin mah - sına yatırarak makbuziyle encümene 
keme rl"vanhanesine talikine \'e lıu gelirler. 

sel>ep:e mahkeme 1-3-940 cuma gü- 2 - Ali Reis mahallesi 981 inci so
nüne_ bırakılma.sına_ karar veri:mi} kakta 116 metre bo.\•da yeniden istinad 
;ıdu!undıın m~ddernleyh SU!eyma.l duvarı yaptırılma~ı fen işleri mildür-
Sabrınııı mezkur gunde asaleten ve- lil"il ·d k" k "f t · h"I 

k - 1 hk d h · b g n e ı eşı ve şar namesı veç ı e ya ve a eten ma eme e azır u- . 
k · h ld 1 h" d açık ek"11tme\·e konulmuştur. Muham-

;Unma.ı a sı a e a ev ın e gıvap . · . . 
k ·ı - . lI u- ., K · men bedelı 400 !ıra olup ıhalesi 19/2/ 
ararı verı ecegı . . .u.ı.. . nun . 

tebligat faslına tevfikan tebliğ ma _ 940 pazartesi gunü saat on altıdadır. 
kamına ka'.m olmak üzere keyf;\·et İştirak edecekler RO liralık teminatı iş 
ilan olunur. · • hankasıııa ,·atırarak makbuzu ile encü-

mene gelirler. 
3 - 1266 ıncı sokakta 34 üncü a

lzmir ikinci hukuk mahkemeı 'n- danın 200,25 metre murabbaındaki 
den: 29 sayılı ar•asının satışı, yazı i~leri 

Izmirde Halil oğlu Akif Pına.- ta- mitdilrlüğündeki şartnamesi veçhile 
rafından lzmirde İkiçeşmelikte 75'1 açık artırmaya konulmuştur. Mııham
ıncı •okak 68 sayılı evde oturan Fat- men bedeli 1041 lira 30 kuruş olup i
ı::ıa aleyhine açılan kayıd tashihi dıı- halesi 1912 '940 pazartesi gilnil saat 
vasının teblığatı ikametgahı meçhul on altıdadır. İştirak edecekler 78 lira 
bulunma"' hasebiyle ilanen icra ve 10 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
mah kemesinin 17-2-940 cumartesi tırarak makbuzu ile encümene gelir
gunU olurıık tayin edilmiş ol duğun - Jer. 
c'an Fatmanın o gün •aat ondıı asa
!Pten veya vekaleten mahkemede ha-

4 9 14 18 366 

ZI" bulunma" aksi halde aleyhine gı
yap kararı \"erileceği H. U. ;\!. K. nun 
mnddei mahsusasına tevfikan tebl:ğ 

rı:akamınn kaim olmak ilzere keyfi
y•t ilan olunur. 

Seydiköv treni 
Devlet Demi1·,-olları 8 ci işletme 
müdürlüğünden: 

15 2 940 tarih ınden itil>aren 332 numaralı Seydiköy - Alsancak tre
oinin aşağıda gösterildiği veçhile seyrüsefer edeceeği muhterem halka 
"Jfın olunu·. 

İstas\'On 
Seydiköy 
Gaziemir 
Kızılçullu 

İzmir Kemeri 
Al sancak 

6, 45 
6, 59 
7, 9 

7, lö 

Duruş 

1 
1 
1 

Kalkış 

6, 40 
6, 46 
7, 00 
7, 10 

(470) 

Devlet 
iz.mir 

limanları isletme U. M. • 
şubesinclen: 

l - 1940 yılı mar t ayının birinci gününden 1941 yılı şubatının son 
gilnilne kadar İzmir limanına gelecek kömur vapur ve motör
!erinin boşaltılması, yükleme ve aktarma işleri bir ay içinde pa
zarlıkla ehiltmeye konulmuştur. 

2 - l'artnamedeki iş ~ek.ll<rine göre muhammen bedel (15.000) on 
lıeş bin lira, muvakkat teminat ( 1125) bin yüz yi rm i beş liradır. 

3 - Pazarlık 2.1 2 940 cumartesi günü saat on birde devlı>t li man 
!arı işletmesi lznıir şubesi binasıııda yapılacaktır. Şa rtnanıeler 
bilıl bedel alınır. 

4 - hteklilerin kanuni ,·esikaları ve teminatiy!e bi r likte şııbe mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 14 16 18 20 -t7G 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komis o ~u ldan: 
1 - Tııhnıin erlilen bedeli 3:J.GOO lira olan 150 ton benzinin 15 ~ubat 

940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat on birde pazarlık 
ek:-<Htme~i yapı 1acakttr .• 

2 ilk teminatı 2520 lira olup şartnamesi her gün komi~~·ondan 
l 68 kuru~ bedel mukabilinde alınal>ilir. 

:.ı - bteklilerin 24!l0 sayılı k,ınunda yazılı ve'aikle birlikte beli! giln 
·;e ıEaatta Ka~ımpa~ad<t bulunan komisyona mi.iracaatlRr1 . 

1080. 462 

. 1~ ŞUBAT 1940 Çart~"')I 

\l. ı . h "enri \tan~ S PER CO VAPUR 
A CEN TASI 

AMERi KAN EXPORT Ltı~P 
ADRIATIKA SOVYETA ANONIMA NEVYORK 

Dl NA VIGAZYONE 
ADRIATICA 

ZARA motörü 7-2-940 tarihinde Ji. 
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tri -
yeste ve Venediğe hareket edeceı.-_ 

tir. 
CITT A Dl BARI motörü 13-2-940 

tarih inde limanımıza gelerek istan
bul P ire Na poli ve Cenovaya h ar eket 
edecektir. 
RRlNDlSİ riıotörü 13.2-940 tar i • 

------
:"EW - YORK İÇİN 

<EXAMELIA > Vap. Yakınd8 

niyor. 
,EXFORD» Vap. Şubatın 

doğru bekleniyor. 

SERVlÇE MARlTİME ROV)I! 
IlUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN 
hinde Jimanımıza gelerek ertesi gil-
nü saat 17- de Pire Brindisi Zara, •ALBA jULİA > Vap. 15 şub8r,ı 
Fiume Trieste ve Venediğe harek~t !eniyor. 
edecektir. * , 

E. MORANDİ vapuru 20-2-940 ta- SOCİETE CO:\UIERCIALE 1!\ 
rihinde beklenmekte olup Cenova, RE !JE NAVIGATION A yj.? 
Riviera l imanlarına hareket edecek- VARKA _ TEL-AVIV, HArff; 
tir. RT-SAIT , tsKENDERIYE 1Ç 

Not - Biltiln btı vapurla r Triyes. 
te veyıı Cenovada şimali ve cenubi 
Amerika limanlarına har eket eden 
Hal ia enonim seyrisefain şirketinin 
ve Amerika ve Hindistana har eket 
eden LLOYD TRİYEST1NO anonim 
seyrisefain şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

.nULGARlA. Vap. 14 şubattı 
!eniyor. 

-=*=- ~ 
Vapurlann isim ve ıar.tbl',ı. 

kında hiç bir taahhOd alııı_ı!!, 
TELEFON ı 2007 • ~ 

Olivier ve ıarelı4ı 
1 1 1 1 Limited • •I 

SERV CE MART ME ROUMA N VAPUR ACENf""., 
ARDEAL motllrU 20-2-940 tari - Atat Ork ca ddesi Raes b!Jlll'" 

lı.nde gelerek Malta ve Marailya li- T el. 2443 ti 
manl arın a hareket edecektir . Londn ve Liverpol hat!• I' 

N O T: pivasanın ihtiyacına rııre v:9 ,) 
Ahvali haz ıra do J ayıs!y le na v 1 un 1 1m;;;;ız;;;.;s;.;e;.;f.;;er;.;:y.;a;.;tt;.;a;.;c;;a;;kml a;r.;d;,;ıiir ·-~/. 

ve hareket tarihlerinin kat't olmadı 
iını ve bunların hiç bir ihbara !Uzum 
olmaksızın değişebilir olduğunu ve 
mesuliye t terettilp etmiyeceğini m uh 
terem yük leyicilerin kayıd ve işaret 
etmeleri r ica olunur. 

Dahs fazl a tafsilat için Cumhuri
yet caddesinde FRATELLİ EPERCO 
vapur acentesine mür acaa t edilmesi. 

'fELEFON : 2004 - 2005 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 8288 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve ırece vakti kabul ve muayene 
eder. -

Doktor 

Salahettin Tekant 
Çocuk haıt. müteha11111 sabık 

Berlin ve Kölu üniversiteleri asis
tanı 

Hutalarını ikinci Beyler Nu. 
man2ade ıokafı 5 No. da saat bir
den ıonra kabul eder. 

Telefon 3453 
Evi 3459 , --Dansing Bar 1 

Zengin Varyete . 
NUMARALARINI 
İsta n b ul oteli altında Rest oran 

Dansing barında görebi( rsiniz. 

Mantoluk, ropluk, erkek • 
... 

mu9amma.la.rı 

BAYLAR • ,.~ 
için palto, perdeıü •e lyı • Jf 
ve bayanlar için aiır maot0 

İBRAHIM 
KARAKAŞffl 

Bulununua 
ODUNPAZARI No. ~ 

Eksir ~ahaP 
Bil hassa gerek dekor ve varyete- • I 

Münakasa ilant 
Hatay elektrik 
dürivetinden: 

işletmeleri mü-

ı ere fevkalade likıerıe ,ahit oıa.. B"sur memelerirı'ı.t 
ca ksınız . d K ff' 

1,. ı Fiatlerde değişiklik 1 erir. uvveti, e f' 
YOKTUR - , fiği, iştihayı ar~ 

Antakya elektll"ik sartralımızm tevsii için 150 - 160 kilovat taka • 
~ında bir dizd elektrıı.ıen gurubu satın alınacaktır. 

1 

Btı htısu,ta'u ~artnameler Ankara, lstanbul, İzmir nafı komiserlik-
Jerin.iel! Ye Hatay l'lek!ır:k i~letmeleri müdüriyetinden alınabilir. 

Tı·klifler en kısa ;;;,. zaman wrfında Hatay elektirik idaresine gön-
Jerilmdidi~. G 14 l 9 24 425 

Sıhhat vek i letinin reımi ruhsatını haiz 

4. S E 

MA TIZMA ıancılarını , SiNiR, ra -

hatsızlıklarını derhal geçirir GRiP, 

NEZLE ve SOCUK ALGINLIGINA 

karşı müeııir iliçtır. 

icabında ııün d,. 1-3 kate alınır. 
Her Eczaned .. bulunur. 

inhisarlar Çama 'tı müdür/üğOfı 
den: 

Mevcud ke 0 if \·e proje uzerinden tuzlamız Jokanta~ındıı vücuJe ( 
tirilecek b~ca te;kilatı, pazarlıkla talil>ine ihale olun11caktır. ır 

ı Ke~iı: bedeli 215.77 liradır . Talip olanlıırın yüzde 7,5 muvakJ:D1l 
ıninatlun ile ih,tlP ){ünü ol:ın 2:ı şuhat 1940 da saıı.t on dörtte TuzlJ 1 ı dııl"lük bina:mııl ı lıu!uıımaları !ü:-unıu ilan olunur. 8 14 20 A 

ls t:ınbu ! ele trik tramvay ve ta' 
ne/ ı-ş !f"trneleri umum Müdürlii' 
ğünden: 
l - :\Iuhammen lıeıleli 80 bin lira tutan 

17 bin aded 110 vo~t l (l amper lik 
3 bin aaed 220 volt rı amperlik cem'an 20 bin aded ı ' 

Tek safhalı cereran ,r.yıcısı kapalı zarf usuliyle satın n JıP 
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 5250 liradır ,J 
bi'' 3 - Eksiltme ş 13.• 940 cnma günü saat on birde Metro hun 

beşinci katta toplı.ııııcak komisyonda yapılacaktır. ~ıf 
4 - Bu işe ait şartnameler ıdarenin levazım müdürlüğünden V 

sız alınabilir. i 
r' 5 - Teklif ınektuplrtrmın lır.zı• ianarak nihayet o gün ~aat 0 '.: l 

dar idareye verihne~i liıı ı nı(tır. t~ ı.ı :1u 


