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H~ a 1ı f b ; ve B a ' m u h a r r f r ı 
AYDAR ROSTO ÖKTEM 

HUmnm! 1'ıeşrivat 1t!Od0rtı 
~~~Dl ~OZHET ÇANÇAR 

ş ... ~!O~t -~~ SF...,'-;ELtGt 1400 Kuru' 
• a...o.Rt { ALTI A YLIGI 800 Kuruş 

............._ Yabancı memleketle?" itin 27 !irad1r. 

~:REHANE: ikinci Beyler aokak. IZMIR 

29 uncu YIL 

No. 8092 

PAZAR 
78 

Muharrem: 9 
EVKAT 

$. o. .5. ?>. 

Sabah: 6,53 Akşam:l7,46 
Öğle :12,28 Yatsı : 19, 16 
ikindi: 15,24 imsak: 5, 13 

· 2776 Tlg. (ANADOLU - lZMIR) P. K. 405 
(A1'ADOLU ) Matbaa!ında basılmıştır. Her KÜn aabahları lzmirde ~ıkar siyasi gaz~ted~r. --....... -.:.::~.:;:...!...:.!,.:;~~;:.=.~:.!.!!!!~~___,::--________________ ...;.;.;;.;...-;:~..;.;.;.;.~;..;.;.. 

ŞUBAT 
· 7940 Nüahaaı ber yerde 5 kuruJtur 

GünO Jl'ecmi~ nushalar 25 kuruştur 

. Hitleı·, Dünyayı Talisİm mi Ediyor? 
~ 

~.~.... o - - o *'. - o u •• : 

SöVYET~·:-Fi·~-~:=.~···ı:.m-ARl11·--~~;;:~7oö~---·-·-·-·--x~~;n~;·-a~~;;;~~~~ 
R l k/ Al h . . .. Büyük manevralara başladı. Ruz

US ar, tan ar Ve tayyare- te;:,.~fea uz":~cfa:';~:- velt harekatı takip edecek 
· · • Roma, 17 {A.A.) - .Berlinden La-

l l h •• d • l voro Fascista gazetesine bildirildiğine! er e ucum e zvor ar g~re, Papanııı vekili ~fo~s:.nyör Orse-
, nıgo geçen per~emhe gunu Almanya 

hariciye müsteşarı Von Veiszaeker ile 

Karel· b h d k l muharebeler devam görüşmaşwr. l erza ln Q an l Mülakat bir buçuk ~aat sürmüştür. 
edigor. Finler cansiperane mukavemet ediyorlar 

8
. Al =+= • • 
ır man gemısı 

Almanya araya mı giriyor? Mürettebatı tarafından 
Mask batırıldı 

el'kanıh ova: 
1
7 (A.A.) - L~nin~rad Londra, 17 (Radyo) -Valver isim. 

tihJi arbıye dniresinin 16 şubat ta- li Alman petrol gemisi, bir ingiliz resnıi tebW ·. 
So\'Yet ~ı. muhribi tarafından görülmüş; ve mü-

harek~t kıtaları Kareli cephesinde rettebatı gemiyi batırmıştır. ~ a nıu • r lnekte.ı· -.a fakıyetle devam et-
1.lltler D" za teçtrı . uşman mukabil taarru-

Zll}·iatı eğe teşebbüs etmiş ise de ağır 
hatta ; ieri Püskürtülmüştür. 16 şu
dafaa . 

0
\'Yet kıtaları düşmanın 22 mü 

lsveç, donanma efradı-
~..;.;.J• Ruvelt bit' gemide seyahat ederken •• 

nz si/aha çağırıyor Londra, 17 (Radyo) - 150 Ame. ce yabancı devletler ateşenava!lerin-
} lStihkt . . 
arın a aınını zaptetmışlerdır. Bun 
lik kat tasında topla mücehhez iki çe· 

'-· e vardır 
.tedi · 

tuz es iUndenberi devam eden taar-
ıı tnra~asında düşman, Sovyet kıtala
da 420 ın~an işgal edilen istihkamlar. 
l'l'ııntak ~ıtralyöz terketmiştir. Diğer 
~·etı 01 a ard:ı keşif müfrezeleri faali· 
itte, te~~ş Ve Piyade kıtalnrı arasında 

('1
0 

1 edilmiştir 
'l \'y • 

İttlıtrı et hnvn ktwvetleri dilşman kı-
>'etıe ~ı ve ask~ri hedefleri muvaff akı. 

~-\':nıbııraıman etmişlerdir. 
dOşrrı rtıuha.rebeleri esnasındıı beş 

}i .. 
11

1n. tnyyaresi clilşürülmüştür. 
"sınk· 

~•hınd 1
• 17 (A.A) - Kareli ber-

t.'lka91 a Sovyet kıtatarı Summn mm
\'e ~on\n ~arp kt')mındaki ilk hattı 
da İl<' u laJarvi ile l\Iusken arasın -

1 nokt 
:ı.tlarn b' ayı elde ~derek buralard!l 
"'ıırrnk 

0

1r surette yerleşmeğe mu -
llatlalah 1 rn.uşlardır. Ayni zamanda 
daki ce enJaervi ile l\tusken arasın
tnaktad~rhede Yeni taarruzlar yapıl-

'l'aipaı. 
lı<lt~b 1 e nııntakasında da ciddi mu-
tnntru~~r v~~u .bulmaktadır. Sovyet 
~ektecH a~~ı şıddetiyle devam et -
~ cı 1 r. Fın askerleri ekseriyet: <!
cıu7. '<> an düşmana karşı gece gtin- Taarruza iştirak eden kuvvetlerin lan kanaata göre, Fin harekatı e3 -
herablliUcadele etmektedir. Bununla akibeti tamamiyle lıu hatta bağlı ol· ııasında Sovyetler tanklarının yüzde 
~·etıet-~r Fin ileri karakollarının söv _ duğu için bu hava akınlarının ehem- yirmisini kaybetmişlerdir. 
llıahı\~n .ellerine geçmesi bir felfiket miyeti pek büyüktür. Bern, 17 (Radyo) - Geçenlerde 
tn~vz·letıni hniz değildir. Çünkii hu Askeri Fin mahfillerinde hakim o- - Devamı 5 inci aahifede -
3 teşi 

1

8~; her iki cenahta da Finlerin ----------------------

ler kerı~~da. ~ulunmnkta ve So\·ye!- Ad • v k• ı• • 
d~l'ecea erını bu ateşe karşı kat'ı ıye e ı ımız 

F'in he tnuhafnza etmektedirler. 

't<ar~li :\·a kU\'Vetleri Leningrandan lzmı· re ~eldı· hattını ş·~rzahına giden §imenrli:fer 
~dir S 

1 detıe bombardıman etmek. 
ht\'a· kon &'elen haberlere göre, Fin 
da 3'an~''Vetleri bir çok istasyonlal'
l"ııuştur ın çıkarınağa muvaffak o~ - 1 B. Okyarın Aydındaki beyanatı 1 

Vekil lzmirde 4 gün kalacak, bu
gün şeref ine .ziya/ el verilecektir 

Stokholm, 17 (Radyo) - İsveç bah- ı·ikan harp gemisi ile 350 deniz tay. den kimsenin hazır bulunmaması 
riye nezareti, sevahilin muhafazası i- yaresi, Okyanusta büyük manevra. cmrolunmu~tur. 
çin 1905-1906 doğumluları silaha ça- lara başlamıştır. Manevraların birse- Reisicumhur Ruzvelt, manevraları 
ğırrnıştır. Bundan başka, 1908 doğum ne süreceği .::löyleniyor. takip için Filoridadan Okyanusa ~i· 

tir. 

* 
T aymis gazetesi 
Bulgar siyasetinde de
ğişiklik olmıyacağını 

yazıyor 

Londra, 17 (Radyo) - Taymis ga-

Garp Cephesinde 
Alman mayin tarlasına düşen müf· 

rezeden üç kişi ka boldu 
zetesi, Bulgar kabinesindeki tebeddül- Paris, 17 (A.A) - Sarrein gar - hatları üzerinde, dün keşif uçutlan 
den bahis ile yazdığı bir makalede. ye· bında dün Alman hatlarının derinli - yapmışlardır. 
ni hükumetin harici siyasette mühim ğine doğru ilerleyen bir Fransız ke· Paris, 17 (A.A) - cAskeri vazı• 
bir değişiklik yapamıyacağı kanaatini şif müfrezesi Almanların Nomans yet:!) 
izhar eylemekte ve sabık başvekil Kö· Land mıntakalarında vücuda getir - Kar fırtınası cephenin heyeti umu. 
se İvanofun başvekilliği devresınde dikleri mayin tarlasından birine te. ırılyesi üzerinde, kara ve hava faali. 
gö~lerdiği liyakattan bahsetmektedir. rndüf etmiştir. Fransızlardan üç ki • yetini tamamen durdurmuştur. Bu • 

Kral Karol 
Papaya bir halı 

hediye etti 

şi kaybolmuştur. fransızlar, yaralı- nunln beraber Fransız tayyareleri AJ 
!ardan sekizini kendi hatlarına ka - mnn hatları üzerinde bir kaç ist:k -
ciar getirrneğe muvaffak olmuşlardır. şafta bulunmuşlardır. Sarın gnrhmda 
Hüküm süren kar fırtınaları yüziin - keşif müfrezelerimizden biri Alman 
den cephenin heyeti umumiyesindc hatları içerLine çok sokulduğunda!! 
kara hareketi asgari hadde inmiş - bir mayin tarlasına çarpmıştır. 15 
tir. Fransız hava kuvvetleri Alman ölü ve 7 yaralı vardır. 

Amerikada Elenler 
Anadolu felaketzedelerine iane top· 
layorlar. Atina sefirimizin sözleri 
Atina, 17 (A.A) - .ı. • eyyorktan dirmiş ve B. Enis Akaygen, AtlantU. 

telgrafla alınan haberlere göre, A- muhabirine çok müteheyyiç "bir su ... 
merikadaki bütün Elenler arasında , rette aşağıdaki .sözler!e mukabele ey: 
Nevyorkta Elence intişar eden At - !emiştir: 

lantis gazetesinin teşebbüsü ile Tür· Bana verdiğiniz haber eminim ki 
kiyedeki zelzele felaketzedeleri için bütün Türk kalblerini de ayni dere
bir kaç gündenberi umumi aine top· CE'de mütehassı~ edecektir. Memle -
lanmıya başlanmıştır. Bu iane şimdi- ketlerinden uzakta yaşıyan Elenler:n 
ye kadar büyük muvaffakiyet ka Türk milletinin yasına bu içten gelen 
zanrnış ve Atlantis gazetesi ~imdi - iştirakleri iki memleket arasındaki 
den doğruca Reisicumhur İsmet 1 - knrdeşliğin ve karşılıklı büyük ve 
nönü emirlerine 2000 dolar gönder - sarsılmaz sevginin en bariz delille -

Kral Karol miştir. İane dercine devam olunmak. rinclen birisini teşkil eylemektedir. 
Roma, 17 (Rad~·o) - Papa 12 inci ta ve bütün Amerikadaki Elenler in- Bu işte, şayanı ehemmiyet olan ci .. 

l'iyu, l.ıugün Romanya gençlik şefi n~ye hararetle iştirak eylemekiedir- het , Atlantisin Reisicumhur !snıet 
Sidoroviçi kabul etmiştir. Sidoroviç , Atlantis gazetesinin Atina mümes- tnönüye göndermiş olduğu bu yardı
Romnnya kralı Knrolun hediye ola- sili, Tilrkiyenin Atina büyük elçi.si B. nıın içten gelişi ,.e yabancı memlc -
nık Papaya gönderdiği halıyı vermiş- F'nise Amerika Elenleri arasında açı- ketlerde yaşamış olmalarıdır. Bizi mU 
t:r. lttn iane hakkındaki haberleri bil - tP.heyyiç eden işte budur. Amerika -

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ daki Elenlerin ver~~ her dolar on-

Go• • K BAYRAK hmn kalblerinden birer parçadır ve 
bunun içindir ki; bu parayı sonsuz 
bir Qükranla karşılıyoruz. 

Bay Enis Akaygeıı, bundan sonra 
Türk - Elen ittifakını me\·zuu !>ah -
?t:>ylemiş Vt! şöyle demiştir: 

Beş asır hasım vaziyetinde kal -
dıktan sonra vücud bulan ,.e bu de -
recede parlak bir kardeşlik te~anU -
dil halinde inkişaf eylemiş olan Tilrk 
Elen uzlaşması tarihin şimdiye ka -
dar misalini kaydetmediği bu hi\d!se, 
ist~r[m ki bütün. dilnya milletlerine 
auzel bir numune olsun. 
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Şikayete Paydos! .. 
BAHRi SAVCI 

Kalemini, lurk yılda bir &an·at bnhisler·ne kaptıran muharrirler d e 
dahil olduğu halde bi~tü cdelı!ynt ve san'at yazıcıları bu sıralarda 
dehıetli bir ıcşiki>et lıastalınmn» tutuldular. Her§eyden, her cereyım
dan, her san 'at anlayışından, l t r etierden ve nihay,.t escrsizlikten şike
yat !. .. 

Fakat artık ıınbırlar tilkf'nİyor, l:öpüre köpiire şnhlanan bütiin ga • 
yızlar, s:nsi bir yava~lık iç"nde :r.chirl şen bütün istihzalar, bu ayn: ve 
İatihzaların önünde bir ihtilal bayrağını dalgalnndırmağa uğraşan iddi
alar, artık y van ~clmeğe ha~ladı. 

Mea le o kadar dallı budaklı değil.. ... Bu j•ibarln üzerinde b!ı ku<lal" 
çok ağızın, bu l<adar büyi:k guriiltillerine lüzum yok •. Bundan başka, 
her aan'at davası her gazete ıütununun dar çerçe esi iç.nde, her han i 
bir kalem darbesiyl de lınll ... Jilcmcz. O halde, davayı, asıl taraflarına 
bırakmak ve lüzumsuz figUran rotlerlne çıkan diğer san'at tufeylileripe 
meydanı terkettirmek lazımdır, 

«San'atta tasfiye» da,•nı:ının iit: cephesi vardır. Bir" si; bu tasfiyeyi lü. 
zumlu görenlerin tarafıdır: Jçte tıısf:ye zihniyetinin kıymet ölçülerinde 
yeni bir kıymet mulıakt-mealne tabi tutulacak eııerler meydanda ... Bun
ların nereı;, hangisi geride k:ılnııştır? Bunun i batı kendilerine düşer. 
Diğer ceph , böyle yeni bir onlnytf iddia•ı ile ortaya cıkanların mah • 
kum ettlkl ri eserlerin mektehine sahip olanların tuttuğu taraftır. Bunla 
rın da yapacağı fUdur: Kendi eııerlcr=nin bUnyeainde gizli kıymet ve 
cevherleri, böyle hir mahkumİyf"t kararı karçısında temize çıkarmak ..• 
OçUncü cepheye gelince: nu, he-r iki tarafın iddia, müdafaa, ve mukabil 
idd=alarının fikir kıymetine ayni sempatinin milaavi alakasını gösteren 
a.jır batlı tenkidin cephesidir. Bunun da yapacağı İ§, taraflann münak • 
ı•larını, nanıualu bir idrak sentezine ulaıtırarak aan'atın hakiki inki~af 
istikametlerini belirtmektir. 

Halbuki böyle yapılmıyor. iddia eden «taafiyeci» ıikayct edi}·or ,onun 
karııııınaki tikayet ldiyor ve ııihnl'e' münekkit ı"keet ediyor. Ve ıınn'at 
semamızın kubbesi, tulU mcvci birbirine uymıyan bağırııl rın bozuk 
muı:ki&i ile inliyor, ~ınma hakiknten inliyor. 

Hayır! .... Artık §İkayete paydos.• .•• Herkes kendi sırasına ve k nd" 
aafma geçmelidir. Bu suretle müno.kaıayı, münferit tahıalaı-ın bi bo
iuımaaı olmal<tan kurtarıp macld1 ve manevi kadroları belli safların 
bir aan'at mUcadelesi aialet"ne ytıkseltmiı oluruz. 

------c::=oo------

..--.ISLAM T ARIHI-----·--~a

1 1 Hz. uhammed 
• --. y AZAN: !YI. Ay/ıan.--21m=ll 

-128-
lki knrdcş ç.eJik bir yay gibi l er -

]erinden fırlıyarak Ebu Cehilc doğru 
ilerlcdllcr. Dilşmnn reis·, deve üstün
de idi. Buna rağmen iki kardeş, sıç
nyarak Ebu Cohili devenin üzerin
den yere fırlattılar. 

Ebu Cehil dehşet içinde idi. 
Kuvvetli bir kılınç darbesi ... 
Koca müşıikin bacağı kopmuştu. 
Arkasından. bir daha: 
İ3te iki bacnk da sallanıyordu .. 
Ebu Cehil: bir külçe halinde ve in. 

liyerek yuvarlandı. Ağzından §U söz.. 
ler işitildi: 

- .Te fenn ~ lih!... J{e.ke bir çift. 
çi tarafından öldürnı~eydim. 

Bu; bir hııkarett'. Çtlnkil M ekke-

-~ 

.... -~ - -~-~ . . 

(A~ADOLU) 

v • mz y 
• eldi z ır 

Başlar fı 1 inci sahifede - ı Vekil, h, t güzergahında halk t:arafın-
Rnh KcıkC"n, miıddeiumuwi R. K •- dan hnraretle alkışfr.nmıştır. 

Buğday tohumu 
temizleme-si 

Makineler nerelere 
verilecek? 

mal Samu, baro reisi B. l\Tiinir Birsel Sökcde.: Vilayet ihtiyacı n~znrı dikkate alı. 
emniyet muduril ve vılliyet jan- hV'. elki gün Aydından hareket C'den nnrak buP,-dny tohumu temizleme fg 
darma komutanı tarafmdan 'l'or :ckıl 8oı\ )~de geçmi., beledi)cyi, lerincle kullanılmak nzere Zirarıt Ve
balı istas) onunda karşı' nmıstır. ka) .a 1Jığı, paı tiyi, ııc!ıı~ eyi zi) a- kal etinden daha altı selekter mnki-

Yekil, Torbalı n yomında r t etmı hapi ·hnnı:'l i ge mi , öğle ye- ııe<:ıi İ!'.tenmiştir. Bµ tohum temizle -

12 3{) 

12 50 

13 10 

kendilerini i<:ıtikbal edenlerin el- ncğ ni mutenkıp Priyen harabelerini •ne makineleri, Tirenin Işıklar kCıyii 13 30 
leriri ayrı n) rı sık nış, .stasyond.ı v •. cleıı g ç:nnişt-ir. Akşam Söke be1e- ile Ödemişte Sirekli, l\I enemende Scy 
Torbalı kn.) makamı, bel.ediye ve par • !iye i tarufıııd n verilen ziyaf tte bu- rPk köyleı ine verilecek bir tımesi 18 00 
reı leri. w1•:y erkanı, kalabalık halk unmıış, du abnh Sokelilerin tezahü- P.ayındıra. b:ri Torbalıya ve bir ta~ 
bulunmuştut·. ·atı aratiındu otomobille Kuşadasına ne~i de Bergamayrı gönderilerek 

. Fethi Ok' ar, istaı<yonda halk tara- •eçmiş, orada da harnretle karşılan - Çiftçiler·n tohumların ıtemizleme iş
fıııdan nlkıslnnmış, hükumet, belediye ımştır. terinde kullanılacaktır. Bergaınnda 
adliye ve parti erk.lniyle be~ clakikıı \'ekil, burada dn ziyaretler vermiş, bulunan bir selektör mnkineRİ, c(}k 

18 05 
18 30 
18 55 
19 10 

kndur görüştlikten sonra izmire hare tkikler yapmış ve Selçukn hareket mühim işler görmektedir. Fakat, bu 
k{'t etmişlerdiı. •tmiştir. Selçukta, burada bulunan iz- kaza büyük olduğundan bfr m::\.kine 19 30 

Vekili taşıyan Denizli treni tam sa- nir müzeler müdürü B. Saliiheddin daha verilecektir. 
at IG,85 de Alsancak istasyonuna gel- {antaı· ile birlikte harabeleri, lsabey ** 
miştir. 1 tıısyonda müstahkem mevk. amii ve Selçuktaki müzeyi gezmiştir. Yenı· bı·r hat 
kom ral Mahmud Berköz P.unu mütenkıp izmire geçmiştir. 

Ethem Kırış. beled;y. Adliye vekili B. Fethi Okyar, Ay-
hrimizd ki m ı el n ayıılırken, gazetecilere şu be-

' J"c; B . .f'u" I'tlr 1, natta bulunmuşlardır: 

lzmire bir vapur daha 
uğrayacak 

yarı. 

Ajanı; 'e meteoroloji haberle' 
ri. 
'1\ırk müziği: Saz eserJcrl· 
Çalanlar: 
\ . 'h cerde' ecı e, Ru~en Kam, 
Çağla, izzettin Öktc. 
Türk müziği. 

-Devıım ed~ce1'...,... 
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adi · b' 
1 d k l k d o· 1 ı · k 

O r h a n Rahmi GÖKÇE 

lUddet ış ır iği temini için bi~ • • • ıp omat arın sözlerınde altın ıy-

tıhaYet~enb:ri yapılan müzakereler run a l esı r e rı u rta ı· l met i arıyanlllrdan değil iz. Ancak 
lanın~tı;nl11ış ve bir mukavele imza- kalp bir m adeni şekillendirerek ona 

l l Şub' c nz ip v e elestiki bir mana verm e k J~ 
dt So\' at anlaşması altı ay zarfın- d d diplomasi san'atının b ir icabıdır, di-
~<.laıı/et!erle Almanya arasında im- Norveç su ıarında vuku bulan hadise Almanları köplere bin ir i. yoruz. 
A;Uston Uç üncü mukavele oluyor: Fon Papen i tanırsınız: 
l?ı~ala S~a bir ademi teca\'iiz paktı No veçe şiddetli bir nota ver ~rek protestoda bulundular Almanyanın Ankara sef iri, maruf 
l.ıJcsillJ? ı. Eylül onunda Polonvannı hir Alman diplomatı, timdiye kadar 
~·llıdi ~ O.ze~indeki anlaşma y;pıldı. Londra. 17 (Radyo) - Diın gece. !eri tarafından görülmüş ve takip e- dan rica etmişlerdir. Norveç gambo- ya.;daya girmiştir. Almanyada büyük r oller oynamış, ai. 
ııı~ala e ıktısadi işbirliği mukavele,;i .N'oneç sahillerinde bir deniz muhai·e- dilmiştir. Azmark vapuru, Nor\'ec -:u- tu .... unırisi, aıaştırmadan sonra gemi Silahlanmış olan Alman vapuru, yasi şahsiyetinin kuvvetini kabul et
il anra ~l11ıştır. Bu mukavelenin Al- besi olmuştur. V Prilen nrnlfımata gii- !arına iltica etnıiş; lıu sırada lıir X ur- de iııgiliz esirlP-ri bulunmadığını ~ö.r- destroyere ateş açmak vebya gemi.yi tirmiş, :zekası b ir takım casusluk ef
da ~d sn. temin edeceği veyahurl re. Graf Speenin oatıı dığı muhtt>lif \'eÇ gambotu da \'ak'a mahhlline gel - Iemi;ıtir. Amiralhk. \'aziyeti tamamen toslıprak lıatırnuığa tcşeb tıs etmı~. :ıanelerin in lo§ koridorları içinde uk 
ızah e~ınıreceği iktisadi menfaatler.i ingiliz gemileri müretteLatını taşıyan miştır. fngili:;ı; kuınanılanları, Almnı1 bildiğinden. geminin nıuh3kkak yak:t- fakat manen-asında murnffak olamı- sık ke ndisini gösterm it, Amerika • 
•aret e~ezkden evvel, bir noktaya i. Alman mrnıvin gemisi Azmark. Alma11 vapurunu araştırmış \·e İngiliz esiı'- !anmasını t1mretmiş: bunun üzeriııe .vanık k,ıraya oturmu~ttır. Bunun il - d a n Avrupaya, h a t ta b ir vakitler Oı. 
llıa ını ~ faydalıdır: Eylül anlas- yaya dönmek üzere iken ingiliz gemi- !erini kurtnı·masını ~on•eç kaptanın- ha\'a k:ıranrkeıı Kusak muhribi Fi - zeriııc muhrip gemiye rampa etmiş, nı.ü m ania imparatorluğu faal:yetine ka-

~~\·Jet n bır nıadde ·ine göre, iki k d il Nt rettebut Alman gemisine çıkmıştır. 1- dar sokulmut bir diplomattır. 
~ lun~ SU}hfin iadesi için teşebhü::te ls an ı·n av ya a rı·cı·ye a- ki far-.f denizcileri J.{Öğfü; göğüne mu- Alma n matbuatının aleyhimizdeki 
i lh CakJar ve lngiltet·e ile Fransa hnreOO\'e girişmişlerdir. Dört Alman r.e4riyatı ile, b u kadar mühim oldu-
1\lına Yapmamakta ısrrır ederlerı::e ve bir İngiliz ölmüştür. Almanlardan ğu söylenen bir Alman şahsiyetinin 

nya ·ı ' 
rek<:t ı e Sovyetler ne yold:.ı ha - l be~ kişi yaralanımştır. T ürkiyede bulunuşu araaında mühim 
in tır edeceklerini aralarında kar~r~ l t Alman gembine bu suretle hakim bir te za d olduğuna dikkat edelim: 
rıın is~~l~klardı. Filhakika Polonyr.. z l r arı op an l yor olan ingil"zler, derhal ambarlara koşa- Alma n gazeteler:nde mevkii, kuv-
htıeli tndnn sonra Almanya So\· - rnk hap.edilmiş bulunan 300 iııgiliz veti, rolü ehemmiyetsiz ( ! ) göıtlril -
L tı l~ de Ynrdımiyle sulh te.şcb - e.-sirini kurtarmışlardır. meğe çalışılan b ir m e mlekette (TUr-
Jıe \'aPtı. İngilizle rve Fransız la.,. • • F • l A d • LJ • • 1\ T Bu esirler, bugün saat 16,30 da Bri- kiyede) b öyle b ir adamın iti ne ola .. 

So\'\• .anaşnuıdılar Bundan sonra v ukub Ulaca q lÇf lmada ln an lY a fl arzczge 1 y azlrl tanyaya getirilmi~lerdir. bilir? .. A lm a n hükumeti, onu Anka-
! ~i~~ler Almnnya. nrasındaki i~bir~ • • • E~irlerin . öylediklerine göre, Nor - raya sevked ip de kuvvetin;, dira,... 

lt1Yorct ne olabileceği nlaka ile sor1.ı- da bulunacak. Bu konferansa ehemmıyef verılıyor ı'·eç kontrol memurları, İngiliz esirle- tini, ekasını Ve nü fu7 k a biliyetini a-
dn bir u. Acaba iki devlet. araların- riııin mewudiyetlel'İni hissdtirmek ta le te ve a k a mete mahkum eyliyece· 
l~rdq askeri ittifak mı imzalırncek- Kopenltag, 17 (A.A.) - Ritzau ~- Kopt>ııhug, 17 (Rad~·o) - Bu ayııı lir. :\Taamufih, bu toµlnııtı.ra fevkalfı- için mahpmı bulundukları yerden fer- ğin e, k endisi için da ha milhim, daha 

ftndı 1 Aradan d/;11 geçtikten ~oııra jan,;ına gelen malfitnata güre, Daııı - 2ii inci giinCi Kopeııhagda toplaııacal. dt) ehemmiyet ntfolunmaktadır. yadlarını duyımınrnzlıktnn gelmişler - caz :p ve esaslı görünen devlet mer-
.. ıe c 

1 ŞU bat mukavelesivle bu su- marka, i..::Vt.:Ç ve ~Ol'\'eç hnı iciye na· 1 . • D . k h . \'uku buluc.ık içtimada Finlılnd;,.a ılir kPz llrine gönde re bilir, onun tahaiye. , e\'ap , • _, b"il . 1 K h 1 o an ıs\·eç,. orveç ve nnımar ·a al'ı- • -. · . . . • • .. 
'jl' k· S 'erebilmektedir: Görülii- zırları ngı" ı ıtınıa open agl a şu- . . . . 

1
•
11 

de h Almnn _ İngiliz denizcilerinin mu - tınden istıfadeye çalıtabılırdı. Hatta 
• 1 O\"\• ti b 24 .. . .. .,ı: · .· ,·· 1 " t ,,, cn·e nazırl:ırın111 ne gıbı hu:.-u~atı mu- hariciye nazın (Tane!') azır • R .. d • d " M 

ıqı adı .• E' et', Alnrnnyayn nncak atın uncu 'e -a ıııcı gun eı ı üpı .. - • . .. • - . harebesinde, :Non·eç gam botları seyir- v~ hatta omaya gon erır ı, oa. 
t>ltıt }a:rdımdn bulunacaklardır. nacaktır. zakere edeceklerı henuz malum degıl - bulunacağı ~öyleniyor. ci olarak kalmışlardır. k ova ya yollardı onu. 
ı anıaşm d k · · k B k • · · ı · · · nda ,.. . a ın a i tehdıdın sr u. R Oslo, 17 (Raılyo) _ Alman ~effri: ur.un a sanı ı tızam etmeaı ıae, 

ıır 6ıztı ola .. b d "b H • ı ı • ı T'" k" · b ·· k' ' h " d' 1 • • ış. A.c n manu un an ı aret- t t bugün :Nol'\·eç hariciye nezaretine ge- ur ıyenın ugun u a ıse er ıc;ın-
t rtrıya .ab abu iktisadi işbirliği Al - ' 1 er, a yayı us ya 1 e Jerek, hükumetinden aldığı talimat ii- d~ ne k adar kuvvetli bir tesiri h11-
de }a ne g'b' · ·r l J 

1 
• 1 d - ·· t • k' b b k Cekti ? ı ı ı tı a( e er tenıın e- zerine şiddetli bir nota , ermis \'e Az. un u gunu gos erır ı, una a ın-

'He 111 ~ · Almanya İngiliz rblukn - mark \'apuru hadisesinden No~veç h ü. ce. Alma n cerideler:nin aütunların • 
1
ctden kca~ele edebilmek için Sovyet b t \J 1 '<fimetinin mes'ul olduğunu ölen Al_ da sırıtan tezadları işaret için haf· 
t.~in ed Afı ?1ikdar ham madde t~ - arış ırmaga ça ışıyor manlar için tazminat istediğini bildir - ka bir gayrete de ihtiyaç kalmaz .. 
•Ukas:y~Cekt.~ı·? Almnnya İııgili~ ah- mi!ltir. Pu z a t , Ti;rk gazetecilerinin «Har-
~0\-Yetı e rnucadele edebilmek i~irı Non·eç harici\•e nazın Azmark va- bin gen itleyip genişlemiyeceği• hak. 
~~ .... ! ~rden k "f' "kt h 'd · ' ' d k ' 1. k .,, n edeb ' a ı mı. ar am mao e Al purllnn karşı Non·eç alfikndar makam t-.?n a ı sua ıne ar§ı; 
~0rrn ılecek midir? Bu takdirde merkezi Avrupayı manya, orta Asyayı Jarını 1 m·· k"" l 1 k d .. - Ba n i\ n e sor uyorsunuz, bunu tn-

llıeııı1e 1t al Şartl ar altında Sovvet deka .~ u~ ·tın ~ ~~ıgu a .~~ m~saa- giliz dostlarınızdan sorunuz, 

~·rib· !eller iyle Almnnva ikti;ıaclen Rusya Akdenı·zı· ltalya dlacakmış'. ·ıi_net~ ~v~~ il arm.ı toy emış Ye Demiştir. Fon Papen gibi ismi ay . 
tq~U\l'l'l j tarnanıJıyan i•kj meh1leket- ve meÔ,; ~) lye17ı (fiRllJ ~ )mı>mı~Tır.. h . y uka çıkmıt, u sta Ve becer ikli bit 
d 9Yad h · "r ı· · · b .. l k"b t' 1 · 1 '1 k 1 · k - ı< 0 • aqo - .-. or\eç arı · k k' b k l k ~. it a am madde bolluğu var- Briik;:;el, 17 (Radyo) - Hitl~ ı · ıı, ~ U~ı<O ınının. oy e a ·ı e ı " aran ın: rn macera ar peşınc oşmıy~~cagı . . . . . dıplomat, n e yazı ı, u a p ve •· 
Jı·· U Y"n d"' k b h k Ik . . b 1 k 1. cıye nezarctı, ıngıltereye bır nota ver- b .. 1 k d " 1 • • • b·r ta •"e " ın toı)rakları zeı1gindir lınLra.\•ı Rus\.'H ile barıstırmag~ a c.a - ve unyayı ana oyamaı<ı mu a - ·anaatım es eme ·ter ır. a cum ey,., en ı m ea egın :n ı • 

" t' la · - · miı:ı ''e Azmnrk Yapuru hadisesinin Nor , . . . • • 
lndu taf tan Almnn:va dn bü··ük Iı~tığı Ye hazırlndığı yeni tak~imat "' . kım san a t ıncelıklerını verememıt , 
i tl'i ıne 1 k • " k Afrodı•t d:ıvası Z l l d ••1 l ~ec sularmda cen'yan etrnesınclen do- b'1 · 1 · d d d " .b . ters blr ç i Ça) nı e ·etidir. Almanyanın plfınına göre, merkezi Avrupayı 'c'l\- e ze e en Oıen er hn:ı protec:toda huluıımuıı.tur. 1 a u s, am .an . uş.er gı ı, • 

:ıt h ışkan ve kall>ilh·etlidir Fa - disiııe. Kafkaı-ya ile Karadeni'. :-;a - · • İ . . sura t ve k eakn hır dıt gıcırtısı ıle ho-
\ er ik· v • • Ankara Jan rapor gel Lonclra 17 (.\.A.) - ııgılız de.::t- h l" d b" h-'-ik t atıha 1:ı· ı.nıemleket ele iktbadi ha - hillerini Ru"'a\•a \'<' Akcleııizi de l- uı - TTe yaralananlar iesbı"i ' murdar. ı§ a ın e ortaya ll' aa a 

'' b V • roverlerinin ~im·ıl denizinde Torvec; <:;,k Çt ll. •rı irinden müstağni kain. - taı~ aya ayırdığı ı;;(iylenmekt~d:r. medigo; inden talik olundu . " . . atmıştır : 
to·h !S il' Ver . t• . h . ı· İt 1 • [ d .:ahili açığıııcla .Azmark i;..mindeki AI- A nkarada, a de mi muvaffakiyet .. 

il sus b" .nıış ır. Rıııı.ya, kenclic; ııe Londra nıt· at ı . a yanııı sı>·a - f,taıılıul, 17 ('I'elefoııl:ı) - Afrodit O lln U 
tıı., \'e ır ıkti ·neli progrnm çızmi~- 5ı~tinden emin bulunmakta \"e nwcl 1•11i maıı \'[lfllll'tınıı tevkif ederek vapurda Evet , F on Pape n , Ankarada Bar-
ı 1 onu t k dav:ısıııa bugün dt• devam olundu. J;\ıık."t"',', ı,.., ('l'·"lefı)ııl·,ı) _ Zelzele- mahını..; hııluıı·ın deniz ticareti gemici 1. . 1• 1 .. ·· ı d. T " k ı~ e ,, a ·ip .eclh·or. Almann~ da yete hizmet etmek emelini be~lirt'u ' ' "" - · ' · - mın p an arını yuru e me ı. ur 
~·ııııı~ vhea eğer haı•ı) ç.ı•ma.onv•ıı.· n,u•- .\laarif \ ekftleti tal:m \'(' terlıİ\·e dai- !erinden ilç \·ey:ı dört yüz kişiyi kur oiplomasisini yokladı, yokladı, avuç-

.. , t 'I\. ...... ., u h • 1 1 r- . . . ı· 1 deıı ölenlerin 3271 ı \'e yaralananlann 
te<:ede 111 nıadc!elerine bugünkü d'.! - R h resıııı eıı rapor ge ıncc ıgı ıçın. ( a\·a Jll tardıkları re·ınt>n bildirilmektedir. iarında, alnının ç :z gilerinden 11ıyrı • 
h 111Uh U ,· Il•l n ayın 24 üncü gi.ıniine bırakıldı. da ~)400 kişi olduğu te::pit etlilnıiştir. .Azmal'k. destro.\·erlerin .nıklaşma _ l d " 1 • d b k h' arp içi taç olmıyacaktı. Şinırl ~P uşen a ın terın en at • ~ 
ııı~ddeı n~e kendi. ine Hizumlu olan sına man~ olmak btemiş ise de mu\'n~- hirşey bulamadı. işte bundan müte .. 
htı111n erın temini için ikti adi ha- m U hakem~ Si fak olamamıştır. Azmark. Montevideo vellid infialdir ki , Fon Papeni, sefir 
h l11lt" önlindc ma<'1fıp olan Graf '\'on Spee - ı k b J d - b . memleketı'n "lı 0• •azeneli g'dişini boznu~ a · '1\1 k .. ..1d.. [ ~ o a r a u un u g u ır 
.\Jıııa ·~Caktır. Fnkat acaba nusya ıva zan goru u ve suç u nin ihtiyaçl.ırını tenıin ctmeğe memur Cl\Zetec= ıerine kartı. şahsi nezaketin-

tnıh ~anın hatırı için ayni şevı yap- iki seneye mahkum oldu B k .. S . eclilmi~ti. d t!n sarfınazar, diplomatik ifade in-
ıh. UVafakat d k 'd' ? ugu·• n ll urıge İki glin evvel Almnııyaya anlet et - celiğinden mahrum bir cümle savur-

'·~ "'lalanan : ece mı .1r · Ankarn, ı 7 l Telefonla) - Ekı Pın 
""'• f ıu k ı d lk nıek iterken yakalanmı!;)tır. m. ğa sevk e tti. ı.._ tnda ,. u ave e e ı :sene König davn,.ındn f:QÇlu olarak mu - SuriyNle geni~ ınikya ... t:ı askel'i tahşidat olduğu :-;öylenmektedir. Şima-
'l.<i"'ı b'ır ~a.Pılacaı' mu· badelenı'ı1 r,·'- lı:aclden1a nınhkl-tı11 "'clı"leıı H.·ıı·ı"·ı·, e l" 1 " k' 1 Londra, 17 (A.A.) - Graf Yon H a lbuk i bu i, in Mr başka cepheai ·tı 1\ • ç • .. ııH e l üı· ıyP, l"Cllll rnnda FiJi,.tııı Ye Traıı~jonlan, garbında Akdeniz, 0ta~ trı ılr:ır 'k· ·· ·ı ı Speenin kendini batıl'dığı giindenberi d e var : 
b •alt t : 1 ·ı yıız mı yon mar' Veka leti memııı· nrınclaıı Ruhi Boz- şarkıııda iı"1k bulunan ~uı·iyc 2( 1(' h!n metre murablıa111ıln. rlliııyanın e!ı 
il (!Spıt ı· k gere glinıliiz İngiliz filo;;u tarafında!! Türk ga7.etecisi bu suali, lngilizle-' 1931 ec ılmiştfr. Filh:ıki ·a calıııııı tla\'a:-ı nakzen tekı·ar g-iiri.iı - nıiihim ''okliııtu ) erlcrinclr·ıı i)iriıııı. ı:u it iuarla ~al'ki Afrika,,·a benzer. 
~e · ~ene~· · 1 t o · takip edilmekte olan \'e ambarlarında r e de sora bilir, Fransız erkanına da, 

. ıçind :sının rnkam arıc ır. 'e- mu~ \'C Ruhin;n, ı<ahtekiırlık :-;ucuna lhı çi)kuntıı. l\11.ıldenızin <:ıı: linıle Akout' korfcziııdeıı iitede Suriyed._> b 
llııty0n e Almanya Sov.\ etlere sekiz 300 harp esiri bulunan Azmark \·aııu - İtalyan diplomatlarına , şu ve u 
t1 ""aı·k işt"raki . nlıit olcluğunclan. iki !'Pile Cor çuk 1ır•mıı JlH'.\·ıbırn !!E't'ı'iı · . Sahil khmıncla Ltibnaıı \'C ı.:arkıncla Sam . 1. k 1 k 1 - ..ı.~vlet erka·nına d a ... Hatta" kendı" ka-.1o"'. '' ' a k '>I • nı şınH ıye ·ne ar ya ·a anmamaga mu- c-:.-

1 ·.rette d Ya ın eşya ihraç etti Ye agıı hap-.e mahkum olmuştur. ı.:ölü tara! ınd:.ın ~\ntilii}Jnaıı llaglıırı Yardır. d 
ık ... ,.a r en de ı·1 f' ~·u"'z mı·ı~·oıl maı·k _ hk . · \•affak olmuştur. İngiliz eı<irleri vapu- fasının içine de bu sua li diker ve i -"Y~ :.- Ruhi. şimdiye kadar ma ·unuyt-- Liibııarı dağları. deniz kıyı,;•ndan başlıyarak birbir i fü;tüne konmuş, d k ' 
~er>tı·k~A Celbetti, Fakat IIı'tl"'ı ı"ktı"dar!\ run ambarında en kötü sıhhi şartlar ra k in in aydınlığın a ona, mantı ı , 

l' ~n 80 ~ • Pnin bir seııe.-s:ni geçirmbtir. 'muhtelif yiikseklikte tera-.alan :tndırır ve aooo metre irtifada gen is.· bir hakı'kate ve a kla yakın cevap da bu-or nr k 1 altında Ye bilha~~a ::usuz bırakılmıştır. 
~~,_· Ve 1938 a ra anılar sür:ıtle dü~ü ..,. y ~ n Sa' a yayla halini ulrlıl<t.ın sonra ~<11·k y~ımacında Gor çukuruna pek dik olara~ Her türlü iı;_rnn hareketine mani ol _ la bilir .. Su alin dost lng iFzlere t evci-
""'I\ kı"k senesinde Almanya an - ı n ' t 
taç ed • Yedi mih·on marklık cşrn ih- iner. Bu d•ığiarın garp ı:-ırtlıırı löOO metre yük ekliğe kadar eğilir. Daha mnk için güverteye mitralyözler yer - hin dek i tavsiye, Fon Papen in içi kar. 
haı erek ot · · /'[omünist /er takip ~·iıkseklerôe mer'alur \ e d:ığmık çam ormanları görüliir. Lübnanın şima- leştirilmi~ti. Azmarkın kaptanının ma karışık çantasında kalsaydı, Al -
l'nit ~diyor Yuaz ~1ilyon marklık mal it- olunuyor ı:nde ve ~E'hrii!keb'r ,·nclisinclen ötede başlıyan Ensariye dağları (1900) merhamel~:z hir nnzi olduğu ~öylen _ man diplomatının şahsı namına bet" 

~·ar ·k." Ilı 9~1 enesindeki bir ı \ ··k ı· ı ı ı lı'"I J ı ı '-T tııı ı ı Vü mt>treye tıı. ı yu ı;c ır t>r, sonrn parça anır ar, o me ere ayrı ır ar . • ~u- mekteclir. K nptan. bu ~eyyar kampın h &.l de daha iy" olu rdu. 
• · 1938 • z milyonluk ticaret hac- p ·s 17 ( A.A) - SPı.>e Et Oi"~ --t>.\Tiler 'wrl:ır111 :ıı·a51.11l, \i :ır:ızide yaşnrlar. Bu parça dağların birin- Ne vardı k ızacak ? kı dU 8<!nesinde ... ·1 . 1. arı.· .. .• . ı:ıevkinıle lıüyük bir şiddet g-fü;termek-

. Şl11üştür. ~uz mı j ont '111 aşa- departm.rnı prefe~i tarafın elan dun den tlıger•ııf riCC'nı('K :~<ırtlur. te idi. T ' rk gaze tecisi bu suali sormuşsa, 
onun da bir sebe bi vardır: llıi~:l11di tekrar ,.e b' .. 

1 
b" ııe~redileıı bir t>m ı namede homlınl'::ıL Antıliil•ıınıılaı·. 1.iılJıı.ın ılaglrı ı k.ıclar ·üksck değildir, dnha. ormanlık- Azmar k, nltı pugJuk iiç topla müceh-

t" ·.ar ik1• ''l.. . ır sene ıçııH e .1r 1,artisiniıı =-i.vasPtiııi alt>ııen reddet - tır. Ceııııbıııııl:ı ~~l nıt>tı·e '.·iik.~c·kliktt>ki Cebelüşe\,'h, volkaniktir. Bazı Mühim olduğu söyle ne n bir şahsi· 

ye lten, günü n aktüa li tesi iç:nde. Yit• 

la n, fak a t onu aöyliyen in siyasi orij'9 
n a litesi ile dolu b ir fikir almak ..• 
H epsi, hepsi bu kadardır. Yokaa, 
Fon Papenin , bu sua l karşıamda, ha
k : ki düşüncesini söyliyeceğin~ kaz-

~rı J 17. ı · hezdi: 2ri mil silı":ıtle ~eyretmekte icli. 
şa 1Yoı-, acab."' mı yo~a çıkarıl~ı.ak ı->- mek i;-;temiyeıı 1 1 1Jelccliyt> m<:>cli.::i ,·erkriııılt' hı\' nkıııtılarnıın kaiııılığı 200 metreyi geçE'r. Yer yer mahrut-
d~llheıı. çunk a lıu mümkün, mu! Ç.ok azrı~ıııın haklarıncl:ııı i...;kat ed ld:ği J:ır da gb1.liklir. İki drığ g:J:-;il<1:.: iniıı arasına clii~en çukur, çok derindir. 
<:a]( "-l111anYad U Rusyu_nın rn.n sene:;ın- bildirilmektedir. :ııevsimlel', lınzı rerlt'rıle çok ı-ıı,·vetli geçerler. 
~ı 0lursa, ban aldıgı eşyay~. ~akıl~- Yalanmış Suriye umumi harpten l~nre (hmanlılara aitti. 1 !1~2 de milletler cem!-
1 llıını k .u~un bunların buyuk bır Yeti knı-an ile F'r:mı<ız m:tnda..;ınr v0 rildi \'C \umhuri\·et "eklinde ida-
U~or endı ınin · fh ı tt·· · · ·· Berlir 17 (Radyo) - Alma 1ılnrın · 

Ilı ı. · ausya ıs 1 a e ıgı goru- l ' '.. . . k t l d ki re\•e başlandı. Biituıı Sııri.''" ıılifu:-:u 2.ö milyondur. Ek:;eriyet l\lü~1 ümaıı, 
Lna,. için -ak·o zaman o:;anayiini kur· :sveçe hducu

0
m ıçın a::t e~· . op a 

1 d'~~ miitebaki::;i hıristiyandır. Şiil€r yarım milyondur. Ilıristiyanları Latin-
YU]t ... ıne · t' d ~ ·· · ıh" kkın a \T gaze esının ver ı~ı "lak bir k ıs ıyor u ..... anayıınm .. i d Jer Rum Milkitler. birlesik Ermeniler. Stiryaniler. :'.loroniler nanıiyle be-

. " ine itnal ısnıını ~u~muştu~. Şimdi h uber ya an ır/. • • .,_
1 

[ • k. şc ~yrılırhıı'. Büyük şı·hirlerinde müteka~if halde 16500 kaclnr :\Iu:;e\·i rle 

1 ~ aJit . etmek ıçın makıneye ve Alman se zrı ı ... e sın ı- ,·ardır. 
ıını \e edevat 'hl' d k' 

l:a llt o kad :. ~ 1 ıyacı \'ar ır ·ı e döndü Her tarnft:ı Arnpra :rn nıışulur. lrk ' cinsi karına karışıktır. Sudyc-
Qı ~ ıibi ha a.~ bu~Uk rakam tutmıya- . k' ~ (R i ) Al .. nin merkezi Sanı (1!)8000) ııiifu,..,Ju. Bağ~lad ~olu iı1..erinıle mühim bir ti-
.... Al111~n .rp·e.nıeşgul olan müteha=-- Hel_sın_·ı,. 7 , :1<.ybo -.. -

1
, m1~

11)1 •1- card met·k<'zldir. Akdenizdc islfk bir liman olan Beyıtıltın niifllsu 
·•ıaı ışçısı bunhr ı kolav kolay nın Fınlandn·a eıçısı. uguıı ,er ını eıı • . .. ~ . 

h• edecek b' • · · .. · .. t·· (184000) dil'. :\foınleketin sul:ınan \'e ekılen kısmı aııcak yuzcle <> clır. 
l\U ır \"ızivette değildir buraya ılonmus ur. · . . • .. .. 

ı· \• !!~·anın Al ' · • . · •. • :\Iaanıafih sulama \'i." zer ı~·at nrtmuktacl ı r. füıgdny, mı:;ır, arpa, tutun, 
d/ da lann d~a.~~aya verehıle:~gı meyva ağncı, bağlar zeytinlikler iyi yetişir. Ualepte pamuk zer'iyatı da 
ııl'l' Gerçi Ru e. ı dıgı kadar bol. d:gıl - Tuna komisyonu başlıımıştır. Koyun da be~lenir Ye yetiştirilir. Suriyede yol faaliyetine e-

llıışt S) ada her sah ada ıstıhsal . • ~ • 1 ~+ • ç·· k"" . ı d B . tt ~ a g· tn1 it, Pak .. A B 1 d 1.. (R ı ·o) _ Be,·nel- hemmıyet verılmt~ge oaş anmı~,ıı. un u )O az ır. e~ru an ..,am, ı-
Ştır rı. at ıstıhlak daha çok art- e gra • ' ac) · ı b' k l H 1.r H ı t 

tıı· · l\llı;va 1932 . . . . ·ı ı T una komi~vonu Galasda ,.,.iz- den demiryolundan Rayakta nyrı an ır o, ama, -ıumus ve a ep en 
~on · ·, senesınde vırmı bıı mı e ::.. ' 0 

• • ı · n·· b" k ı JT t T bJ ton p t • 1. b' 1 .1 'sine başlanıı;; geçerek Tiırk cl<'ınirvolları 1ıe oır eşır. ıp.:er ır o umus an ra u:-;şs-e rol iı::tih nl eder altı mil ı ır ce se ı e mesnı • ,. • · . . 
'l>e-.anu 5· inci sahifede _ tır. Komisyon 6 giin sürecekt;r. ma, başka bir h~ıt da Şamdan H;c~za ve l\Iısıra gıder. 

Amerikadan 
Yabancı katırlar 

getirildi lar b ile ina nmazla r . 

t~tanbul. 17 (Telefonla ) - Ameri- Diğer bir sebe p de, dünayı ate,e 
k.ıdan yabancı katırlar getirilmiştir. vermiş hir rejimin m aruf bir <Jahıi

l{ntırl; r .• \merik:! köyliisüniin muha- Y•~tinin, harbin genişleyip genitlf'!m~

fnzası altında g<'!miş \ <' lıuııa rağmen me mesdesine nuıl bir kulp takaca-
µ liclükle karnya çıkarılabi lmi~ti. ğmı i itmek merakı idi . 

Katırl:ır GSG baştır. H albuki Fon Papen , çantasından 
----- \<a lp bir külçe çıkarıp sunmak la ik • 

t ifo Pttİ. Bir meb'us 
kayhettik 

Yazık, bu gidişle Fon Papenin ça n 
ta:ıı sok akta bulunsa k imse dönüp 
l·nkmıyacak ve e t ik e t ine bakmakla 

1. tnnbul, 17 (Telefonla) - A\-clın ik tifa ed erek gelip geçecek .. 
'llebm;u Mümt..ız, ı\tlanada ölmüstii r . 1 Orhan R a hmi GÖKÇE 



·--- --- ~---· 

(4) (ANADOLU) 

Şehirden röportaj ~ olıJ<J 

vehanelerde radyo s ~ k b.- "~ 

Ner 

aşındaki halk 
eri dinliyor, neler söylüyor, 

aragöz perdesi neresidir? 

ogu ır yazı 

Mareşal Göring 
lrad ettiği son nutukta, yıldırım 

harbından bahsetmemiştir 

un 
15.20 

103.97 
4.2159 
3.6807 

1.98 
15.29 

104.50 
4.2873 
3.6984 

34.53 

l 8 Şubat 1940 Pnzn.r -----
Eğlence: 

Günün bulmacası 
1 2 3 4 5 6 7 

F r 
Buz ;ır ·ç n e ka'dı 1 

Stokholm, 17 (A.A.) - t<>vceffl 
Almanya arasında milnnkalfı ı t 
eden feribotlar ik! •1indcnh .. ı i ~41t1 
rın içinde TTtahsur kalmıştır. ~ull "( 
miirettebabna tayyareler 'nsıtrı9 • 
yiyecek ~,..min edilmek cclir. 

• ~-- --·=-=·~ .... ..:•~..:..:•-. .. • ... ••,•. tu. ~ğle~:n so~r~ çıkan lsviçre gaz~ - Onları takip edenler, bir kaç da ki - /* ı ti. . 111şl 

2 
• • ş b • telerı mutecavızın cesaretinden. gö:s- ka sonra te:;ndüfen geçen bir taksiye Saat yirmiye yaklaşıyordu .... Te - Mişcli o gGce santraldan uzakdtl .. 1nc1 u e'f!J. t~rdi.ği fedakarlıktan sitayiı;le bahse - binmişler, peşlerlnc düşmüşlerdi. lf'fonla muhabere etmek imkaı1~ız - ran en bilyilk sebep, yapını ol f 

:. • <hyorlarclı. Fakr.t Fransız casuslarn, bn kısa dı ... Halbuki o gece dağ gazinosun - tesisattan daha ilk g!.lnde aJınBtl ( ' '* Bu hlic'ise iizerinde duracaklar, nlııı- rnUddetten i~tifade ederek epiyce u- da buluşacaklar, hakiki ve sahte Fon 
1 
mere idi. 

• • • .. ~,...-.. .-...,«,~ ... •·=-=--.... ması icap eden tedbirlerden bahsede - zaklnşmışlardı. Bu arada, yilzlerin- E:mlihin kendi aleyhlerinde çalışan 1 dıtf.' 
~ . . . 1 cekler \'e mumaileyhi Torino hapisha- el en maskeler·ni de çıkardılar.Otonıo- iki teşekkülü takip edeceklerdi. Con bilhassa ikı ·ş üzerinde ·rt' 
-5~ . rengız şahsı nczake~le .takıp edıyor ~1,"~ nesinden na ıl kaçıracaklarını, dUşilne 1,:ıin taksi numarasını, (hususi ) l ,.,_ Ru içt"mnda Con bnlunmıyacaktı. yordu. Birisi; ı eıSt>, mahrem ~ 1 ' 

(' n vaziyeti tespıt ettı ve maksad h~şarıca hnroketlerı ~apmaktan çe ı cekler ve düşüncelerini teati edip bir Jrn ile değiştircı:Ier. Ve yolu kırk ki- Çünkii onun, daha mühim bir vazi - den yepyen· bir makine ~eın ~ t2' 

h, ıl oldu. \·erdiği telefon, Alman nıyorlardı: . karara raptedeceklerdi. Jometre kadar toz dumana boğduk - 1 fc!'li vardı. m~k. diğeri de, i 1if;din yaptı~1 

l rı tarafınclan aynen alınmıştı. Con: ~eısın ~~~ınc~a oturu: o~urmnz, Etraftaki ma:>alara oturanlar: göz- tan sonra, ayni duman içinden ge:·i 1 Con, ikinci şube elemanları birer sısntm rabıtalarını bulup. rnk p ~ 
t 6 de Kafe Dö Loza.n ga~nosu~ teker !~ışer kışı ıle 1~.ga.l edıl~.ış bu~u~ !erini, kulaklarını açmış, nazarlarım dönerek başka bir yola ~aptılar. ı birer ve ayrı ayrı a. tlerde ycrler·n-

1 
ki la.tın en mahrem numaralnrırıı 

, m haı etle mn kelenmış, arıstok- nan dıger masaları goz ışaretı~ le reıs baı;ka taraflara dolaştırarak, oııları Alman casuslarının otomobili cad- Nm koparak dağ gazinosuna doğru !etmek ve bural rırı c 
r p ~ kı~ afetiyle birisi girmiş ve göster?i.· .. h • di~liyorlnrdı. deyi boyla~·ıp gidiyor ve ondan evvel Cenevreden ayrılırken Con da, telt'-1 si atla meçhul şahsın 

ır nın 15 numaralı masasına . G?z.ın.o~un d~ş~nda ıkı uç ha~ <lud Saat altıya geliyordu. :\lilkaleme gecen otomobilin izlerini takip edi-, fon santralındaki memurlarla temas bağlamaktı ... 
) ı ı 1J ına oturmuştu. bırbırını ıter gıbı oldular.. . . . bitmişti. Evvela Con, sonra da reis n- yordu. halinde bulunuyor ve onlara o gece 

Bu adam, ikinci şube reisi idi. Fakat meçhul şahıs: gazıno .ıle bıtı - yağa kalkarak gazinodan ayrıldılar. Fakat tarlaların arasından f"•·fi!· görecekleri işler için direktif veri - Con bu işlerle uğraşıp dnr~r ;. 
B dr.kika sonra ayni kıyafetle Con şik dükkanda, halk bırahanesınde da- Caddeyi, ynya olarak boylnmışlar, etmiş olan Fransız otomobilinden git- yordu. ikinci şubf' memurları da, ı:,oğ-~ı' c 

dn geım·ş ve birinci gelenin dnveti tl- hilini görebilecek vaziyette, dUkkiin konuşa konuşa gidiyorlardı. tiği yeri bulmağa muvaffak olamadı~ rnda şeytanların bile g·a~ını' f. 
2cr'ne ayni masaya geçip oturmuştu. sahibi ile oturmuş; k~nuşuy~rdu. Uzakta, taksi numarasiyle kendi- lıır. Muavini l\fişel i~e muvaffakiyetl~ dnğ &"azinosunda toplanmıı:ı F0 " 

Kafe Dö Lozanm karşısında ve bir İkinci şube, mukabıl tedbır almış }erine aid bir otomobil duruyordu. Fransız şoförü, dUz tarla içinde başardığı ve fakat ayni gece b ·ur - lin meselesini müzalrer ed ) or · ıt' 
ç adım ilerideki, halk biraha!M!!i de demekti.... Etrafta başka otomobil yoktu. b'r kaç şaşırtıcı tur yaptıktan sonra meğe muv3ffak olamadığı enstllAs - Ester de içtimada hazır ?~i~~-•' 

:\1 d,.ahahn ha:ırdudları ile iıgal edil - Fakat ne konuşacaklardı?... Şoför, onları görünce: kendi izlerini takiben girdiii yerden 1 yonu tamamlamak için erkenden i ~ yordu. Fakat, nı ... sevi dilberı • 
1 

>-' 
ılunuy'Jrdu. Almanların ufak bir Akıllarına birdenb!re Torıno hadi- _ Buyurun bayları.. yola çıkmıştı. Ve serbest, erbesi zinli çıkmı~tı. Con da talihin bu yl'l.r- hal değil, meçhul sahsın hu u 

h reketi ortalığı kana boyayacaktı .. sesi geldi. Trlbüna gazetesini herkes Dedi ve kapıyı açtı. Otomobil bil- düşman otomobilinin önilnden reçe- dımı ile yalnız kalmış \'e arzu ettı- til.ıi tem n etmişti. 
Der k t '" rıııin ki, caauilar, lld eara . okumuş, hadise; dillere destan olmuş- tün süratiyle Lozan yollarını tuttu. Nk Cenevreye avdet etmişti. ti iibi çalıomak fırsatını dde -0tm!~- -Devam edecek -



<A N ADOLU) 

b "'I Harici ticaretimiz r ' Müzayede ile 
JııAJlcıNO • ZIGFRı·o 1 •v• • 

1 llcr~~~!~L~l~ııka~ ıs ~~:~~~~~~:,!~~:~ .. ııo 
- a 1939 yılI içinde ihraç ettıgımız r:ırgiihınııı resmi tebliği: Luı;ukhl birinci kordon l\fu tafa bey 

10 SU Garp cc>phesinde Sarburkun gar- caddesinclc 14 No.lu Apartmanın j -

Yazan: o:nbaıı CAZAL Türkçeye çeviren: 0ÇYILDIZ mahsulatla ithalatımız brnda du~m~ncl:ııı cs~r. aldık. Bun_- ki~c~. k~'ltıı~da Banko ,eli ~omn iki1:ei. 
t· (U!AJS) taıı . . . . ı: •• ., • , • 

1
• ~lan_ ~>aşka, şı~a~ den~zın?e uçan bır mudur~ Gıldo ~omel e ~ı d fe,•kal~ -"hıendek· . Ankara. 17 (A.A.) - Harıcı lıca-ı l0.~,.>71,.148 kılo ;\ .ış 'e kuru me~ 'a. 1 ngılız tavnresını dcım~e ınmeğe mec de zarıf ve nadıcle mobılyaları mu -

!·hiçbir Şe~ ~~i bü~ii~ 1
m ha~ler -pacak .şey hakkındn _nz ço~--fi~ir ~~ıhi?i retimiz hakkındıı neşn1dilen resmi_ ra- 1 1~.-J7:1.'.081i _ ı_iı:a değcr!nıh: 15:3~~,7~: l>ur et.tik." zayedr. guretiyle sntılacak_tır.• Satıla

·r· her he 
4 .amnoıctu. Alakn·, 0I~nkla beraber, kımse)uzb.ışı:-a hır k~ımlarıı nazaran, rn:rn yılı içınd':!kılo ;\'tın, tıltık, yapag \C ıplıkleıı. Parıs.17 (A . .A)-17ı:;ubat::n.bah ı·ak.egyalaı·nwyanıııda Vıyana ma

.a bile lüzu ceyı not aldıkları halele sey :;ormuyordu. . • . 118.~48.!131 füa değerinde 66.3,555,77R 10.728,:rn.ı lira değeriıııh' 224,101,003 talıliği: • mlilfıtı mükemmel yatak oda takımı, 
d~~re İl\i 111 

:oktu. ~ira bu iş şif- . Y~zbaşı, ya~ı~aşı~ıclakı tegmenın kilo eşya idhal edilmiş ve buna muka- kil~ z~hire, ~·e hububat. f>.86~,:~.ıo l_iı~a Kayda değer bir hftdise olmamı~- 2 adet çift elbis~ do_lab1 , 3 ayn_n~ı 
hesız bu d ~ıgraşacagı naktpydı. kulagına fı ıldı~oıdu · bil de 127,388,9!>7 lira değerinde ~)27.- degerınde 4b,8G4.5!10 kılo mustah~ılat t:r. tuvalet, 2 adet çıft bırer bucuk 1< şı. 
'"den hiç a_kı_k~da şifre daire i, he- - Ya giilünç bir vaziyet. yahut çok G!l5.fülfl kilo eşya ihraç olunmuştur. Bu nebatiye. Pari .• 17 (Radyo) - Fransız ka- Jik karyola ma somya iki komod!no
nı ~ele l:ıırını kaçıı madığı halete ciddi bir vaka karşısında kalacağız.: suretle geçen yılın dış ticareti k1ymet rn:~n da memleketimize idhal olu- rargflhının akşam r~s;m"i tebliği: <:u ve iki tabure~i. ç"ft perde ma kor-
Jsİakil b:ı n:tları almıştı. Fakat Ne olacaf,ını bilmiyorum. Her şeyı itibari~ le ilmıcntımız lehinde nan başlıc:ı maddelerin kıymet \'e mik Dün gece Alman elemanları, ileri niz, birli ve üçlii dektrik avizelerı. 
1
1lda du~·du ~ ekiLinin vazifeleri '>radn nn.lıyacağım. ~T~rkr.~ .. bımıı. son 9,140,06 liralık lehte bir fark gö:;ter- tarları da şudur: w • • karakollarımızdun birine baskın yap- Viyana mamulfıtı kı~·metli _yemrr. O· 

. ".duğu i ~ hn·ını da kuydetmek derece d kht elmesını ve 3estlerımle mektedir. 103 ~·ılında i~e memleketi- rn,U57,8...,5 lira degermde makıne. mak t('şebbiısün ıe bulunmuşlar~a da da takımı. 2 adet çıft krsıtal camlı 
ler. ~~kibi Çın not_ ~~makta devam lii~la_ı ıma gor: ~aı:eket etmesini telk.in mize yapılan 149.836.689 liralık idh:ı- 12,57 I.561 lira değerinde _s.7:2.~0l mu,·affak olamamışlardır. btıfe, kare açılır yemek. m~sa~ı. _G 
'lnalik oln en buyuk ve asli vnzi- edınız! Pren ıbımız, her fleyclen ev\ el liltn mukabil 144,946,511 liralık ihrn- kilo pamuklu kumaş, ~O,l•lo,!"160 lıra Giindüz, Yorjda topçu ateşi teati e- adet maroken sandalye ı, guzel .hır 
~ ~knik dı~kları yeni ve mükem - tereddildsiizcc ileriye atılmaktı.r. cattn bulunulmuş idi; kıymet , c mik- değerinde 170,415,!i07 kilo her nevi dilmiştir. kristal \•itJ·iıı. kol onalı saat, aba1ur. 

kı cZ. ~crtıbatla, memleket clahi - (Mü:;t kil bölük) e her fert, ~eker tar itilıar:yle banlıca ihracat maddele- cfomir ve çelik, (i,192.020 lira değerin- Berliıı, 17 (A.A.) _ cResmi t.eb _ ket~n p~rde, jnpon~ v:ızoları: şem ·i -
ekti. , ııostni'.\1111 11 yerini tayin teker sıkı muayenelerden geçtıkten rimizin vıızivetlı'riııe ıwliııcc: ı:ı:~!l yı- de kara. nakliye vesaiti, ı1.093. (kü:-;uı· liğ> yelık, Vıyana mamulatı kadıfe kaplı 

lie~~p alet: . sonı:n ah_ndığı \': bilhassa ~·üzbaşının lıııda :ıs.n48,030 "ıiı"a değerinde okunaıııaılı) lirn_ ıleycriı~de 8.0~~.877 Garp cephPsinde Snrrlırurk'un doğu t~ir ~an epe. iki kolt~k, boı:nz _:ş.leme~ 
ı, YUzb nın başında oturan on- f;eçtıklerı, en mükemınellerınden oldu 45.4 "!),78B kilo Hıtiin, 4, 189.725 lira kilo bakır ve halıtn~ı, 3,!1,>0.020 lır:ı de cenubunda bir miktar cliişmnn askeri lı 01 ta mas.ısı, elle ıslenmış ~1) metn 
e'- aşıya b" t - · · ·· b · t tı·· · l ü ı · · ı· - · ·· k t perde komezaları ıle Ya -ıe ba~ıa ır akım adetler söy gu ıçın, yuz aşının ışare e ıgı şu.' - değerinde !),216,63'1 kilo pamuk. '•erinde 4,24!l,!14tl kılo pamuk 1p ıgı, esir aldık. Rhin nehrinin yukarı kıs· uç e en • ~ . . . ..' • .. 
·~·Ştj $Ö ~': Bu adetlerle beraber çük dikkat, her fert nazarında \'azıytı- 4,:n0,602 lira değf"rinde 5,168,243 ki- ilfı 4.640,644 lira değerinde 2.825.599 mında iki taraftan şiddetli mitralyöz zılıane ve. koltu~u. kadıfe!ı .. m~kem-
'25 ~e llUyordu: ti tenvir etmişti. lo deri, 21,919,709 lira değerinde kilo yün. kıl ve bunların iplikleridir. \'C makineli tüfek faaliyeti kaydedil_ mel Amerıknn bır ~~nep~ ıkı koltuk, 

a b· tece Şimale · 1 k Kim e hiç bir şe\· bilmeden ve şah- . t" Mar~chal markalı ırı seslı Alman pı. ır dah , şıma şar ına., . =oo- mış ır. 
1 

.. b" 
~ .... St a. onda birlik bir vahit si hiç bir tefsire kalkmadan yüzbaşıya y k b • " t • d Şimal denizi üzerinde bir Alman av- :,.·an osu, ta burası ve ~ota an, ıyı ır 
l liusop: Yirmid~ bir şarka tn- ~öre hareket edecekti. Adamlarından a ın ır a ı e cı Ul\'rnresi Bristol Blenhein tipinden Amerikan dıvar saatı:. b~ş parçadan 
• Usı ~ih d · ' h b" · · kA , : k b"l" · f · · · ıbaret ha~ır takımı, şom ne soba bo. ~ıtıın ,,. az ııkı tertibata göre er ırının ze a 'e sez.ş a 1 ı:,. e mı bir ingiliz tay,·aresi düşürmüştür. . .. .. , . . . k 
edo erdiği notl h· . t uzun tecrübelerden geçirmiş olan • ruları ılc buyuk' e ınhat kadıfelı a. 

•n l"U b arı .ırta·rn ta • "k" k it k t J f dı 
adh·en z aşı, harta üzerinde mii- yüzbaşı şu kısa işaretten sonra emni- 'C' • l A d • •• •• t/.. k ·ya- . • nepe ı .ı ~o ~ , _e e on masa~ı. -
So llıe l>\'J.Jnnlıtfüır \'fl arak izli yetle yol almağn bn§laclı. Biribil'inin r ın an ıgaya gonu u sev l Sovyet-Fın harbı \'ar eteJerı: ç.çek!ık ~ehpa: abaıur' 

rı .r~ezine doğru .. p ·~ g arkasında beş saf halinıle garet hızlı f b kl b ·ı • ayaklı el kış ma~ınesı, elbıse dolabı, 
, teçıtıyordu. Yanıb ınkdı.,ı.ık:. etedeğn adımlarla yiiriimeğe bnşladılar. Bir tının Qr fflQSl e ene l lr -Baetarafı linci aah.ifed- divan. beyaz krıstnl cnmh d~r.ı~cnç, 

ne hus • aşın a ı - . n . . mPrmerli ma ·n, bevaz dolap şıfünye. Çıkard. u ı lıir cihnz1ıı onbac:;ı kaç dakıka geçmeden, zatcııı bulun - Slokholnı 17 (A A) - H::ıc:;\·ek:l rnhuteıı anlasılınakladll'. ıurlıne gıden Almanyanın :\losko,·a k d 
1
• 

1 
. b d 

1 
b 

ııu · · '• - . .. ' · · "' 1 . k" . . A • ral:, \'eme aıı a ve erı. uz o a ı, U. !)1•• netıceleri koıltrol "'dı" dukları mahalle bır krıç yuz metre Harıssoııun be\""ınati,·Ic alakadar o-j Sinı. i mahfillerde hasıl olan im - ve He sııı ·ı :;efırlc>n. asken harekatı · . h · y t 
lrer ı "" · . . ·' J • • • • • • • • nermerlı masa. a\•a gazı ocngı, mu -ncıeı.. er er ve kü"ük subn~·lar mesafedek1 (l\lilller) sokagına vaı·dı- I' rnk siya i mahfillerde İsveç hüklt- naata göre, t!;veçın şımdıkı tarzı ha- dıkkaUe takıp etmek ve ıcalıında der· . k k d 

1 
b"" .. k U 

•ı Re · ,, J ' " • • k k h 1 t 1. . . ta ta ·ımı ve secca e er, uyu -~lif ·ı nış teknik tertibatın lar. metinin Finliincliyaya yardım lrnh - reketinden inhıraf ctmesı gere· ·en- a a\'assut ec ıp her ıkı tarafa :::ulh a. , 
11 

k , . b" ok lOzumlu ec:;-
ll etJer·. .. p . . k it ..ı ••• • •• d'. F" .• d" . . h" "h 'k'T 1 b l k .. Al h ~a.I\ ~o u \e aır ırç • ar alı . ını idare edı"vorlar notun arısı aya · a ıııua goı en sın da tarzı hareketinde hiçbır del!(ı - ·sı gerek • ınıan ıya ıçın va ını ı - .e .ı ınc e u ur.ma ıçm -~-manya n- . I· b"I . . d atılacaktı.. Bu 
lor!· ., ' y • • A . k . 1 . F" . . . 'a .lr ı muza~ e e , •· ı. ar, sesleri tesbı"t d" .0 (Saint - Pi.erre) mevdancıgının orta- ş'klik olmadıirı beyan edilmektedır. tı)atlar tevhd edece tır. :::veçın ın- rın·~·e nezaretı tarafından tal.mat al- f. t k z 

e ı) r- • .. o A . . . ırı<n ı nçırmayını . 
nba~ı sında. (Borne). (Lamarok) \'e (:\Iul- İsveç ve Finlfrndiya hükumetleri ara landiyayı sulh akdıne çalışmağn te~- mışlnrch. Şımdı söylendiğitlf goı·e; Al- F t ~ mou·ı~·a salonu 

-v nın '"Ü b kt . 1 "k •• . 1 . tb tt k f" 1 • 1 ır. a aı Lırma "' llotıa .1 z aşıva ,.e d"·. t k ler) sokaklarının tekatu no ast, gayrı "'Jnda ,·ukubulnn görüşmelerde sveç n ettıgıne c a r ma ua a çı an yu- r.ıan se ır erı, su h teklifindC' bulun - A . ş k Telefon 
2056 r hep · r ıgı e - h y 

1 
. 

1 1 d U A , • zız mı , 
Çıkı" ayni form··ıı d "b tabii olarak bu karanlık ve ten a gece- hükumetinin simdiye kadar oldugu zı ar tamamıy e as1 sız ır. mumı mnn .çın zamaııı müsaid görnıektedıı·- ,.•••llll••lll!llll!l!lll!l!l••••a.. 

... ordu O u er en ı a- . . . . . d ~ . .• . k .. k b" .. fkb ld .. r °' 
~ <le~:ledi. :üzbaşı h:;ta~:e n~t~ ~ ·e bir ışık, ne bir in. nn, ne bir. kedi dım prens"bini terkedcmiyeceği sn - "'.i~lü :-;evkiyatının artması beklene - 'l'ıwns ·utun lıugUn ynrın ynpılmas1 Dans 1 n g ar tfyı ~ . nbaşı birk k . . de, insana garıp bır mtıba verıyor u. g:b! FinJandiyayn kandılıgınden yar ·anaata g-0re, ya ın ıı iS ı a "go- h~r. • B 1 

hıre h rn edıyordu T ~ b" köpek. .. Yüzbaşı ve adamları. bırclen- f bılır. km·vetlc muhtemelcltr. 
ayk · egmen ır- . M k d •ht • TJ' f 'l'aına ır~.ı: bire ayaklarını zemi~e A da~a ReR~Z 1 a sa 1 armış. . 'd . Almanya, bolşe\'İklikteıı kurtulmak Zengın v arye e 

Ur. 're b~ ~Uzbaşım for Gll d y basmağa başhyarak sukutu clınlemege h 7 (AA) v Ik"~ lngıltere e ıçın Rusyanın bazı metnlibntııı; kabul NUMARALARINI 
U s ıt d • m er og k h .. Kopen ag, 1 . - o ı::'!r .. ,. A • • 

Zb e ebiJdik koyuldular. Bu mıntn anın, enuz . . . • d ki etmesmı F ınlanclıvava ta\'sı\"c etlecek-
b a~ı Cevap Verd". sanırım. tahli\·e edilmemiş olan veya burada Beobahter gaze~:~1111.~1 !mla!~ /a işçi ve memur ar yo ama t;r. . . • İstanbul oteli altında ~e . .st~r~n 

le ogru, fakat . ı. kal~a·a terkedilen ahalisi, şimdi apar hakk~nd_a neşret~ıgı dunku maA~ ~ - d ·ı ı _ Dansing barında a-örebılırsınız. 
(,, lazım (C Lıraz daha devam g k 1 k hti 1 r·n..ı., <le, Netıonal Tıdende gazete:,;ını1 e ı.eceac Bilhassa gerek dekor ve varyete-ıı!nıı . Hım w• tımanlarının aranı ere e ı lh;: • • • •• II 'kA r ı . b 1 d" . d 

er) nncourt) sokagıy- 1 k h . Belın muhabırme gore, Almanyanm Londr;ı, 17 (A.A.) - fi ·ume iti zmır e e ıyeam en: Jere fevkaladeliklerle şahit ola· 
hır köıı .. ~okağının birleştiği nok b_ulunuyor~u. ~ u 

11 azkıradn 
1 
~ece- So\'yetler birliğ"ne askeri yardımdn pek yakında bütun firmalar, jşçi \'e Bahribnbn parkı karşısında ve 1n. caksınız. · 

b ""~e kaa . ·ınde de bır çogu karanlı o a nı ınu . •W • • ı · t t o·· ·· dd · O · d ·a · ı 
• \l \t~ . ar gelebildık. Mer- ;) • '. . ' k 1 bulunmak ıstedıgı manasını tazanı memurlarını bır yoklamaya ta H u - ııv ca e ı z.erın e yenı en bır F" il d deg" işiklik 

o~ 0ksa bir e,kı binalardan birinde pencere ını açık bırnkm_ı .. t~. ~ ~r er MUn etmemektedir. Zira Almany.ı, mnsı muhtemeldir. Bu tedbirin hedefi, mebal yaptırılma. ı. fen işleri mii - ıa er e 
llbaşının az ~nha ileride mi? on <l:rece )~umuşak ve ıhtıynt ı a ım- Fin _ Rus ihtilafının miinhasırnn bn harp inşaatını ve ihracatını arttırmak- diirliiğüncleki keşif ve şartna::ncr,i YOKTUR 
l'ozbaşıses~ ~·ükseldi. larlP ı_J.erledıler. w _. • K iki memleketi alfikadar ettiği kam.- tır. Kendiler!nden henüz istifade edil- nçhile nçık ek iltmeğe konulmuş - -

t 
0 

llolctaa ~ ıtımad buyurun! Mer- (~fuller) sokag~. uzun degıldı_r: . ı ntındadır. Muhabire göre, bu maka- miycn işçilerin tedricen istihdamları- h:r. E ,, " 'ahap 
'l'0~Ul dıı~· ~ç, dört kere kontrol- a ~;r zaman~a ):uzbaşı ve ~n•)etm- le FinJandiyanın miişkülatı sebübiy- nı kolaylaştıracaktır. l\Iuham~en bedeli 123 lira 5·~ ku- n.Slr ıy 

,, egınen a tleriye gitmiyor. dek~ler, soka~ın ılk numaralarım ,al - l,! harbe müdahale ettikleri takdir- L d d l'l~.ş .?lup ıhalesi 4-8-fl40 ı>azarte~i B eme/erini gi· 
• kırdı: nele Ve Zaferle sarsılarak maga başladıgı noktaya vardılar. }'.anı de d:ğer küçük milletler:n akibetine Qll r a an gı .. nu ::;ant lti dadır. İ.ştirak edecek - nS~lr ffl • k k 

b' Oe\•eZe • (Clignancourt) sokağına çıkan nok- uğrıyacaklarını, İsveç ve :N'oı·veçe ler fi lira :rn kuruşluk tem "natı !~ bnıı derır. Kuvvetı, er e -
b' du.k dern nın_ hnkkı var yUzbaşım! tara... (Sonu vnr) ihtar etm<!k için yazılmıştır. iki hey' et Helsinkiye krı.ına r:~tınırak ınaklıuziyle endi -

1 
;-x- ; • t •htıvı arttırır 

,~~ni for~~:~r. ~enim kontrolilm D politika Kira ık ev gitti men egelırler. 18 2:J 27 2 ı..;;.;.1.-:;;ı~~-~,~'ş.-ı._.-_____ ~~· 
~atı l.>irden~erıyor.w JŞ . İnönü caddeı;inde köprü me,·ki -1 Jle!sinki. 17 (Radyo) - AYam ve ~ ~ 

ıı ııı ekaıa.ı On !re dogruldtı: Baş ta~afı 3 Uncil . aahıfede - . inde 625 numaı·alı, nezaretli, her lordlar kamalarmdan birer heyet, bu- ALS NC K 1 
''uz. larnbaıa ~aş~. stop! Cihaz ka- yon to~ ıhraç ed~r~ı. Hl38 .::nesınde türlü konförü haiz bü!<·ük bir ev ki _ I gün Londra<lan buraya gelmişlerdir. A A 

' altt~aşı ilerle~i sondUrOn ! otuz mıly~n ton ıstıhsnl et~:gı .. ha~~e ı·alıktır. )lilracaat mahalli: Kaııalı 1 Heyetler. tetkikat yaptıktan sonra tek- istasyonu Kartmnda Yeni Açılan 
dj. \'e hr.k. • elinden kalemi ihracab hır milyondan ~ş~~P du.şmuş- 1 cm~ çarşısı 41 numara)'a rar Londraya döneceklerdir. EGE 

· a ım se iyle emirlerini tür. Çünkü Ru yaziraabnımakınele~- &•~~----~~--------~---•••••••~ 
....... Siz • tiı'Jlliştir. Ye yeni kurduğu endüstrisi- "E L H A M u A sı·nem~sınd~ 
Siıe İ Sız, siz ve . . nin de petrole iht:racı vardır. ı' _ "+ 

l~;ı.ı. hbar ed" sız, bır <'avuş ge- Demir yedi mil~•ondan on dört mil· 
~ \'e ınceye kadar b raci· 

~ııı.1z dinlenıe "h u ' rona çıkmış. Fnkat bu miktnr da keıı-
eJcsi~ı 'buYduğun~ı ~zlnrına ba~a · !isine yeti~miyor. Bakır istih ali kırl 

b ·l. Sız ... 1·z ~ er şeyi not e- beq bin tondan ~·üz on altı bin tonn çık 
eni '"' · sız ve si d ·· ·dü "' \'ıı, ~ld l'l'ıle gelin, Hav z_. 0! - 'lltŞ fakat istihlfıki yüz sı>ksen beş hiıı 

Vn ~llrn ! · w dı tegmen tondur. Almanya ~~sra_dan nncak 

1 Zbnşı~·Je manganez satın nlabılır kı l>urnda ela 
llda, rnuh lldaınıarı, rnnhzanin kn • rıaklh·nt me,,elcsi bUyük zorluklar ar-
ı-a afaza it • lh . Çıktılar a ındaki gizli ko. ~etmektedir. 
. lıyat p • Koridorda nöbetçiler Esasen en ehemmiyetli zorluk ela bu 
~0run hı" ostaları beklemektcycli nakli-vat mcoele idir. Almanya Rrn~ya-

'11t raz ·ı · ' " ~ b elerini s .1 erısindeki bir hold<' dan Akdeniz yoluyla nakliyat yapa -
h aıı ''azif erıp Yatmağa hazırla - maz. Ye bu manganez nakliyatı mese
vJ11ar Ve ne fharicindeki çavuşlar, ıe j bu noktadaki zorluğu gö termeğe 
....._ 

2"b:ışı: e erler.. ıcafidir. Almnn)'n geçen enenin Hk 

Rııgün 

Bir dı.kikank ~n:ıfı \'tizünıien intizamlı \'{' mesud yuvasını yıkan 
~nv:ı'!ı Lir lıabaııııı hazin macerası 

'J'iiı-k :~oıuusiıı "ıı. 'i'ıır~· Fiııı:ı11rıc.1ı!iıımı ı·e filiıııcilifjrniıı kıyıııetli ii.~tadL 
A 

ERTUGRUL MUHSIN'in 
Baş rcı!üııii yan.ttıi;.1 s.cnt'nin en muazzam ve muhteşem 'füı·k Fiimi 

SEHVET KURBANL .. 
J)}()};R ROLT .. ERD!:,' 

CAHfDE - .l'\J~:-'L.\ - Fl~!Wl TAYFUH - SA1T - ~EYİN 
St;A \" İ - GÜLSEREN 

Cumartesi \"e Pııznr 10,Jf> \'e J!?.30 da başlar. Yıılnız 10,15 de ucuz 
halk ~eaıısı vaı dır. {}· l)ikkat ' •usfındn ı 50 bin ton manganez ithal et 

1Ye b '" b ı R d Her gün: 1-2,45-5-7.25 \'P. !1-~l,30 da 
~ . a~~ miştir. Fakat yanı a~nca u~a a '•~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
etOrldotdal/ bol mnng:ınez buipmluğu halrle hu 
,'"adt kumı başçavuş. yüksek ses~ miktarın yüz biıı tonunu c.enubi Afri- ı 
h Sar ola aknda verdi: kaclan. otuz bin tonunu da Brezilya -
~•ıı ,. ca nı d 1 • , .y ı"l\att.e kil.' arş marş... dan fthnl etmiştiı·. Rusya an n clıgı 
hq~ nız koridııı<.' tnn1amiyle bomboş- ancak iki bin tondur. 

0.112r.lı ko .~run ileri indeki, gene Şu halde Almanya. mukaYelede zik-' 
~aırkııç ı::, oru_ıı_ d~şıncla bekli- rcdilen rak~~ılar nisbetin~e m~I itha~· 
1'lJ hiç kırn e . kılı::ie nöbetçisi nelen edebilmek ıçın So\ ~etlcrın ıktısadı 
t erııurıar h ~oktu. Wlisedeki si· kaynaklarını yeni baştan tensik etme
~ı etmek \'~ h~r ~usu ta askerlere i- li ve nakliyatım da tanzim etmelidir. 
' 1'lJ l'lıek ı·,.ı· ıç hır işlerine müclaha- F"akat bu Sov\•etlerin iktı adi progra 
~ I! r ... n e . • . 
hiı-a ~ Riren mır al~ışlnrclı. Yüz- mını nltüst etmek ve iktısadi hnyntın-
~ııı rn~ddet i ~n kerlerın önünde, k1. dakj gidişi çığırından çıkarmak elemek 
~111 .' hıç kiınç ~ışarıda meşgul oln olacakbr. Eğer Ru:ıya buna razı olur 
~tı lerıtet- Renın hiç bir suretle ve Almanya da bunu muvaffakıyetle 

Od •ueırıes · · . . . 
41lt asına .. ını, hıç kımııenin başarırsa. belkı o zaman şu me~hur 

BUGÜN 

Küitürpark sinemasında 
Sayın müdm'imleriııe iki lıiiyiik film takdim ediyor 

Yaşamak Zevktir 
YiiksC'k kudretleriyle sinama alemine ölmez eserler yaratan 

1K1 YILDI~ 
/ı:F:N.Y/<'J DL'Nı\'E - Dl"<i/,AS FAlrWANKS 

Tarafmdan temsil edilen bu film neşenin son durağı, senenin 
en şen kaynağı olncuktır 

Meş'um Kadın 
~a ~a leteb~'.rıp oradakilerle ko- chayat sahnsı> meselesi de halleclilmiı:ı 
arı t'i bir di~~e etmem7sini, başça. olur. Fakat Sovyetle~in bu~a ~u~·afa. Tarafından 
ti da birka emrettı. Yanına bu kat edecekleri şllphelı olclugu gıbı, bu-

MEDI KRISTIAN - WALTgR ERNAN 
yaratılan bu eser bir ailenin ıstırnbını ta:ıvir etmektedir 

Ayrıca: PARAl\IU~T JURNAL 
SEANSLAR ~~ ~raber çi:.aar;ı alıp arkasında- nun, kısa bir zaman içinde başar1lma

(~ a ~E!çti ve ıncı koridora çıktı sı mümkün olan bir iş olduğu da çok. 
ol'ıı. ) ııokağa k t · . ' •okai çı tı. ıte ş!m- amma pek çok ıilphelidır. 

l?ıd&lar, herkea yapı· A. Ş. ESMER 

Yaşamak zevktir 2,15 - 5,20 - 9 Meşum kadın 3,40 - 7,20 
Cumartesi, Pazar saat 12,30 da meşum kadınla başlar 

Hususi H astahanesi 
SAHiBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
lzmirin en büyük ihtiyaçlarından b ir.ne te~abül etmek üzere 

hazırlanan ve her tür lü fenni tek&mülat, konförü ve kalorifer, 
rontken ve clekt:rik tedavil~,-iy1e müce)ıhez olao E G E ~uıu
si hastanesi Al.SANCAK iıtasyor. karJaaında açılml.ftll'. 

He r ıubeye aid hastalar kabul ve mütehaıa,a.ları tarafından 
tedavi Pdilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 
Fiatler iki liradan başlar 

FAKIR IIASTAI .. AR lÇN JJER GÜ.N SAlJAH/,ARl 'MUHTELiF 
.~UBR/,F:Jtb' AIJJ I'OJ,/1\UNIK Db' l'APILACAKTIR 

'l'ELEFON': 2918 

'J. ayyare sıneması 
BlJG(tN 

ı· I ,.J,.f ,,n 3646 ' 
......-..---------

Beyaz perdenin yeni doğan dilber yıldızı 
Z A R A J_, B A N lJ E R'in 

EN GÜZEL ESERİ 

Aşka Tapan Kadın 
Talep ve umumi arzu üzerine programa ilaveten 
R E Ş A T ~' U R l'rdn Uiycmut eseri 

Taş Parçası 
Oynıyanlar: S'llAVl - NEBAHAT - ... EVZAD - MEHMET 

Ayrıca EI<.LER JURNA son dünya t)aberJeri 1 
Taş parçası: 11-2-5-8 
Aşka Tapan Kadın: 12,30-S,80-6.30-9,30 ·------------



SAHiFE (6) 

3000 !lfar,;ılyn ta~liıli nıahya kiremid: 
87310 11arsilya taklidi a,~hya kiremidi 

77.50 Kilo çivi c:>tenilen boy ve eb'adda \·erj]pr 0 ktir> 
13 18 22 27 

~~~~~~~~ 

801 noı·a aske·ri .•atw alMa komis11ommdan: 
1 -· Tümen birl"k. ihtiyacı !çiıı 70 ton arpa açık eksiltmeye kon 

muştur. 

2 - İhalesi 20 şubat 940 salı günü saat dokuzda İzmir - Bornova 
askeri sut;n ainıa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edi!eıı umum tahmin tutarı 38~0 lindır. 
4. - Teminetı muvakkata akçası 28!J liradır. 

5 - Şartname'i her !!'iir: kcmisyontla görül 0 hilir. 
6 - İstekliler titaret oılı••ır.d_ı kayıtlı olduklarına daiı vesika gÖ<· 

termek mecbıırıyet'rıded:rler. 
7 - Eksiltmeye iôt:rak r-decekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüne:i 

maddeleı-in~P. w şu tname•incle ,·azılı ve, ika ve teminat mek. 
tupları ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat 
!arı. :ı 8 13 18 350 

Boruo·ro a.~keri ~·atın aluıa ko-rni·11ouundrı11: 

1 - Tümeıı lıirlik. iht'.yacı için 42500 kilo •uman açık eksiltmey• 
konmuştur. 

2 - lhaleşi 20 şubat !HO "alı günü saııt onda lımir - Bornorn agh. 
•atın alma komi"ycnunda yapılac•ktır. 

3 - Tahmiıı edilen umum tutarı 850 liradır. 
4 - Temimıtı mııva' kata akça-. 64 liradır. 

5 - Şartname,; h"r giiP komi•yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda~ında kayıtlı olduhlıınna dair vesika gö• 

termek merbur'yetindedirler. 
7 - Eksiltmeye htirak edecel;Jer 24~0 Myılı kanunun iki ,.e iiçünc.ı 

maddelerinde Vf ş:ıı·tname•iııde yazılı ve~ika ve teminat me~ 
tuplariyie b rlikLe yukarıda udı ııeı:en komisyona müracaat-
ları. :ı ~ l:l 18 351 

l .:ınir ltı•oı.uıı (l.ıııi~l'yı f-IOtnı cıloıa ko;ni .... 110;-;;;,;lcııı: 
4-:nart-940 oazartesi vünü suot on birde k"lada izmir leva7.ım amirli

ği •ahn alma komisyonunda açık eksiltme suretil,·e ihale"i yapılacayı 

An~ılolıı gazetesinin Jh .. şubnt-940 tarihli nüshn,i\'le ilan edilen izmir ta;·
yare hfrliklerine ait pirinç <ehven (1000) kilo olarnk ya7.ılmıştır. (10.000) 
kilo olduii:u tashihen ilan ol:ınur. 

lzı;ıfr lr rrız1,,1 ti;11:r ;iiı F.atın alnın knıuf.qynınııu/rtn: 

1 - Çanakkale M~t. .!v. birEk!eri için (1:1000) kilo bakır tel kapalı 
zarfla satın ~Jın3c~ktır. 

2 - Bakır telin b.:hcr kr su (195) kunıştan (25350) lira biçilmiştir. 
3 - İhalegi 4-mart-940 tarih raz;ırtesi (lünü saat 11 de Çanakkale 

Mst. l\fr. satın almıı kmııi,yonunda ;rnpılacaktır. • ı 

• - İsteklileri ihaleden L r 'aat evvel teminat akçeleri olan (1901) 
lira 12.5 kun: !r. \'e .!ınle kamınunun 2. :ı. üncü nıarldelerindeki 

vesaik ile biri kt' komi.;·vna müracaat l'tmeleri. . , 
18 23 28 3 

Devlet 
lzmir 

Limanları isletme U. M. • 
şubesinden: 

1 - 194.0 yılı mart ayının birinci gününden 1941 yılı şubf,tın•n s ı 

silnOne kadar İzmir limanına gelecek kömür \'apul' ,.e "1otör 
!erinin boşaltılması, yükleme ve aktarma işleri bir ay içinde na
zarlıkla eksiltmeye konulmuşt.ır. 

2 - Şartnamedeki iş şekillerine göre muhammen bedel ( L~.Ofl0) on 
beş bin lira, mll\·ak:.:at teminat (1125) bin yü7. yirmi lıe~ lıraclır. 

3 - Pazarlık 2412 940 cunıarte;i günü saat on birde dev!Pt liman. 
ları işletmesi İzmir şul.ıesi lıina>ında yapılacaktır. Şartnameler 

bila bedel alınır. 
4 - İsteklilerin kanuni ve•il<- !arı ve teminatiyle birlikte Ş'lbe mü-

dürlüğüne müraca~t arı ilıin olunur. l4 16 18 20 476 

Satı ık kamyonlar 
İz.mir incir ve füüm tanın '"tıs kooperatifleri b'r!iğinden: 
(1) - Birliğimize a't !ıiri hncla halinde diğer clörclii kabil istimal beş 

adet kamyon 22-2-940 perşembe günü sa.at 15 ele bir!:ğimiz 

şarap fabrikası (Eski Aydın bira fabrikası) müdüri,·etimle 
açık arttırma ile satılacaktır. ( 

(2) - Açık arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin muhıımmen bedel 
olan 6;>00 liranın yüzde 7 1 2 nisbetinde murnkkat teminat o
larak düıt yüz seksen yedi buçuk lirayı arttırma tarihinden 
evvel birliğimiz veznesine yatırmaları icap eder. 

(3) - Şartnameyi okumak ve fazla iznhat almak için iş hanında bir· 
liğimiz muhasebe müdüriyetine müracaat edilmelidir. 5715 

lzmir Sanayi b.·r ğinrlfS'n: 
İzmir sanayi birliğinin scnelık içtiın"ı 22·2-910 per~embe günü saat 

11 de Kardiçalı hanında 45 .Ko. d~ki lıirlik daire"inıle yapılacııktır. 
Azanın te~rifleri rica olunur. 
RUZNA:\fE: 1939 hesaplarının tasdiki ve id:ıre heyetinin ibrası, 1940 

biidce;;inin tagüki, yeni reis ve idare heyeti ile muanıelıit 
ve hesabat müfettislerinin intihabı. 
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Umumi kiitip 
M. Ali 

Ahhisar belediyesinden 
Akhi!arda muhtelif yHlerde J &ptırılacak ve mecmuu c13990• liralık 

mecra inşası il.ateye çıkarılmıştır. 
İhale kapalı z~rf usuJ:yled:r. !<Iecra işine ait pilin proje şartname ve 

keşifler her zaman belediyem:zde görU!ebilir. 
Bu gibi işleri yaptığına da'.r kanunen lazım gelen vesikaları haiz olan

ların keşif bedelinin yOzde 7,~ u nisbetinde teminat göstermek üzere Ak
hisar belediye dairesinde 4. ~fart pazartesi gUnU saat 15 te yapılacak ek
lltmeye i~tira~< etmeleri illin olunur. 

u ~ 26 1 ~ 

< •. ".~ tıOLt') 

ccsit,eri , . 
I-!arndi Nüzh~t 

Çan çar 

Sıhhat eczanesı 
Başo.iurak Büyük Salepçioğ'lu ha.! 

nı karşısında. 
Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 

Not - Bütün bu vapurlar Triyeq. 
te vey~ Cenovada şimali ve cen>ıbt 

Amerik:ı limanlarına hareket eden 
ltalia enonim seyrlsefain şirketinin 
v~ Amerika ve Hindi3tana hareket 
eden LLOYD TRİYEST1NO anonim 

J 8 Şubat 1940 Pazar ,} 

V. r. Henri Van JJ 

AMERiKAN EXPORT LJrlfJ 
NEVYORK 

------
XEW - YORK İÇİN 

<EXAMELIA > Vap. Yakındı 
niyor. 
,EXFORD> Yap. Şubatın 
doğru bekleniyor. 

•RULGARİA> Vap. 14 şub•~' 
!eniyor. 

--*-Vapurlann isim ~ taribl~ 
kında hiç bir taahhOd alııı~ 

TELEFON ı 2007 - 2111"' 
!'oeyrisefain şirketi vapurlarına tesa-

lZMl R BELEDlYESl.VDE.V: 

1 

mutammaları dUf ederler. 
1 - Üçüncü kahramanlarda bahçe- BAYLAR ----------

!er sokağında 94 numaralı belediyeye için palto, perdeall Ye iyi elbi.. SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Olivier ve şilrell~ 

Limited 
VAPUR ACEN'f"!, 

Atat!lrk caddul Reeı blP 
Tel. 2448 

ait bahçeniıı27 2 940 tarihinden iti-! ve bayanlar İçin aihr mantolan ARDEAL motörU 20-2-940 tari. 

baren hir •ene müddetle kira;•a veril- J'BR 4HJ•M lı.nde gelerek Malta ve Marsilya li-
me<i, yazı işleri müdürlüğüııd.eki şart-1 manlarına hareket edecektir. 

name$İ wçhile açık artırmaya konul- KARAKAŞT A NOT: 
Londu ve Liverpol hatlJll 

piyasanın ihtiyacına l'ılre ya9 1 
'UlZ sefer yapacaklardır. ~ muştur. :lluhıımwen bedeli 1.; lira o-1 Buluraunu:a Ahv:ılı hazıra dolayısiyle navlun 

lup ihalesi l!) 2 940 pazartMi günü ODUNPAZARI No. 12 ve nııreket tarihlerinin kat'! olmadı-
•aat on altıdadır. İştirak edereklerl ğını ve bunların hiç bir ihbara !Uzum DOKTOR 

BEHÇET 02 5 lirn 65 kuruşluk teminatı iş l.ank;ı- mene gelil'ler. olmaksızın değişebilir olduğunu , e 
sına yatıı arak makhuzi;·Je encümene 3 - 1266 ıncı sokakta 34 üncü a- mesul iyet terettUp etmiyeceğini muh 

Çocuk Hastalık/ 
Mütehassısı 

gelirler. danın 200.25 metre murabbaındaki •erem yUkleyicilerin kayıcl ve i8•.r~t 

2 -- Ali Rei' mahalle;i 9Hl inci ''l- 2n sayılı ar<a•ının satışı, yazı işleri etmeleri rica olunur. 

kakla 116 nıetr" bo.n1" .\·0.ııide~ ;,ı.in_ad müdiirlligiindeki şar.tname~i veçhile Daha fazla tafsiUlt için Cumr.ııri-ı 
<lunm _rnplırılma'1 fen ı~lerı mudur- açık aı·tırmaya k muştur. Muham- .• t" caddesinde FRATELLl EPERCO 
lüji:ündı ki ke,if \'e ~artnanıe"i veçhilı! men lıedeli 1041 lira 30 kuruş olup ;. 

1 vapur acentesine rr.Uracaat edilmesi. 

Hastalannı 11,80 dan bit1 • 

BPyler aokatmd• Ahenk ızı'1' 
vanında kabul eder. ~ 

'13 
açık ek;iJtme.ı·e konulmuştur. Muham- hale"i 19 2 '940 pazartesi gUnil saat 
men bedeli 400 lira olup ihal<'•i 19 2 · on altıdadır. l~tirak edecekler 78 lira TELEFON: 2oo4 - 2005 

940 pazarte•i günü •aat on altıda<lıı·. l O kuruşluk teminatı iş bankasına ya- il A 

btiı-ak edecekler 30 liralık teminatı i~ tırnrak makbuzu ile encümeııe gelir- an 
hanka•mı yatırarak maklıuZ'ı ile eneli- !er. 4 9 14 18 366 

Dev .et !.iman arı 
lzmir sobPs -nder: 

işletme U. M. 

1-

2-

3-

' 
Jfj4" .. ıh rnaı'l tıyının bir·ıici gi.inünden 1941 yılı şub~lının !\OD 

giinh•ıe "adar lzıııir iin>ıınına gelecek motörlerin b0şıltmns! 
yiik•eme YP akl:•rma i~leri b:ı· ar içinde paz~rlıkla eksilımeye 
k0n !ı 1 nıu.ştur. 

~nrtııamecleki i~ ~ckilleriııe göre muhammen bedel be~ bin lira 
ıırnv:ıkkat teminat üç yii>. ;·etmiş be• liradır. 
P:ı7'·rlık ::?6 2 940. paz:ırte>i giinii saat on birde devlet linıanJn. 
ı·ı ;,•etme~i hmir şubesi binnsllllln yapılır. Şnrlnamaler bilii be. 
d~l :ıhnır. 

f.<tek!iler!n kıınııııi ve<ik<ıları ve tem.inatiyle birlikte ~ııhe mü 
diirHi~üne müracaatları ilitn olunur. 14 16 18 ~o 471, 

aranıyor Mürebbiye 
Dokumacı aranıyor 

Veku!e ·;sağır diisiz 
müessesesi müdürlü .. 

S . V. le. Iı1. 
• 

ve J ör/er 
ğünden: 
1 - 75 lira ücretli bir baş mürebbiyelik açıktır. Şartların müessese

den öğrcnilme~i, 
2 40 J:•a ücretli bir rlokumacılık ustası alınacaktır. İsteklilerb 

.• 
I f A 

~ a n 

14 16 18 4.H9 

lzmir Şark halı Türk 
anonim şirketinden: 

Şaı·k h&lı Türk anoııiııı ,; .. ı ıı;n hi,scdaran heyeti umumiyesi aşağıda 
.:rö:-ı.terileıı ruzııumei rnüz;.Lkt·rut h~ıkkındu kurar ittihaz eylemek üzere l!J
,nart-lB·lO salt ı:~tinü saul 10::.0 ıiı· birinci kordondaki 186 numaralı rner
~ezinıJe xJiyeıı içtima eılecekl ir. 

:l!ezkuı· içı iır.aa i~tirak aı·rnsnnıln olup liuıkal l.ıeş his,eye sahip bulu
•ıan hi"std:ıı·uııın nı;.ıEk ol<luklan 'eneclatı veyııhucl hukuku tasanafiye
'erini müsbit ve,~iki yevmi içtinrndan evvel şirket katibi umumi ·ine tevdi 
ederek mukabi'inde içtimaa ;ştiı-ak hakkını bah;ıeden duhuliye vesikası 
almaları lazımdır. 

Rııznamei Müzakerr:ıt 
1 J9:~9 •enesi mı•cli>i id.;re ve murakip raporlarının okunması. 
2 - J03fı sene~i bil:inço vr kaı· ve zarar hesabının tetkik ve tasvibi \'e 

meeli,;: idarenin ibrası. 
3 - K:irın meclisi iclareııin t~klifi veçhile tevzii. 
4 - E~as mukavelenamenin 27 inci maclclesine göre, çekilen kur'a ne

t:cesinde. vazife1eri nihayet bulan iki meclis idare azasının yeni
den intihabı. 

l5 - 1940 seııe8i için meclisi idare azalarına verilecek huzur hakkının 
tesbiti. 

6 - 1940 senesi için murakibin intihabı ve ücretinin tayini. 
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lzmir yün mensucatı 
Türk anonim 
den: 

irk etin" 

İzmir yiiıı mensucatı Türk :ıııonim şirketinin h issedaran heyeti oıı' 
miyesi nşPğıd:ı gö,;terilen ruznumei müzakerat hakkında karar jttiil' 
eylemek üzere lD mart, 1940 salı günü saat 10 da şirketin birinci koro' 
!aki 186 numaralı merkezinde adiyen içtima edecektir . 

l\Iezkfıı· içtimaa iştirak >orzusıında olup !iiakal lıeş hisseye sahip b~ 
nan his,.,.claranııı malik oldukları senecl:ıtı veyahud hul:uku tasarruf•) 
terini müsI.ı:t \·esaiki yevmi içtimadan evvel şirket umumi katibine ıec. 
;derek muk Iıilincle içtimaa iştirak hakkını bahşeden duhuliye vara~~ 
almaları lazımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 193'1 sene•i meclisi "dare ve murakip raporlarının okumnagt ~ 

2 - l '13!1 genesi bilanço ve kfır \'e zaı·ar hesabının tetkik ve tasvibi 
meclis; idarenin ıbr:ısı. 

3 - Muvafık görüldüğü takılirde heyeti idarenin teklifatı veçhile 
11 

nıettiıiln sureti tevzii hakkında karar ittihazı . 

4 - F;sa' mukavelcnaınenin 27 inci maddesine göre çekilen kur's rı' 
t icesiııde vazifeleri nihayet bulan üç meclisi idare azasının yer 
elen intilıt1hı. ı• 

5 - 1940 sen~.•i için meclisi idare azalarına verilecek huzur hfikk 1~ 
tesbiti. 

6 - 1940 senesi için murakiplerin intihabı ve ücretleı·inin tayiniv 
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Deniz levazım satınalma ko' 
mıs o ..,u nrla • • 'ıt' 
1 - Komisyorıtımuzda mevcııd kroki ve fenni şartnamesi mucilı' 

haı :tr. umum müdürlüğü için ihtiyaç olan bir adet motörlli ~; 
neniıı 5-Mart-19-10 tarihine rasthyan salı günü saat 14,30 da ~, 
s:mpaşada bulunan deniz levazım satın alma komisyonundıı 
palı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 1~1 

2 - Kesfeclilen bei!eli .:18940 lira ilk teminatı c2920.50• lira 0 ~ 
, ·~ 

fenni ~artnamesi iş saatleri dahilinde ve 195 kurus mukabıJı 
nıezl.:ür kunıisyondun :.hnld.iilir. ~ 

~JŞ'' 
::ı - ht.ek 1 ilefrı 2490 ,ayılı kanunun tarifatına uyarak hazırladı l 

teklif mektuplar· ·n en !!'eç ek•iltmenin yapılacağı gün ve ·~ ııt' 
ten lıir saat e\'veline kactar ma).<buz mukabilinde adı geçen ~rfı 

mi>yon başkanlığına ,·eı meleri. 18 22 27 3 115~ 

inhisarlar umum müdürlüğündell:, 
ı - Şartnıtmesi ;nııcibinre 6 aded kamyon kapalı zarf u•ultl ııe 1 

t ııı alınacaktır. 
2 -- '.\!uhammen bedeli 24 bııı lira ımıv..kkat teminatı 1800'Jirııd1~ 
3 - Eksiltme '.'O 2, 940 <ali günü saat on beşte Kabata;,ıta ıevııı' 

ve mübııyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktrt· ıl 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara b 
müdürlüklerinden parasız q]ınabilir. ~ 

5 - ~!ünakasaya girecekl'?r mühürlü teklif mektuplarını ka~~ .-
vesaikle yüzde yedi bt•cuk güvenme parası makbuzu veya bl 
ka teminat mektubunu :htiva edeceek kapalı zarfların ihale 1, 
nü eksiltme saatınclan bir saat evveline kadar mezkur k0 Jll 
yon başlkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır· 

5 9 14 . 18 820 353 


