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Güıü tü er ve Pabuç a ! bugünı<ü program 
13 30 Program ve memleket saat ,_ 

BAHRi SAVCI yarı. 

Almanya, Ka!kasyayn bilmPm kaç )ÜZ b'n kişilik bir ordu göndere- z u s n d . . Poyraz fırtınası 13 35 Ajans ve meteoroloji habetle" 
cekmiş. Bu ordu bdm m ne makaadl rln orada bulunccakmış. Olnbi- Y yı ri. 
lir!. ArnlarındaJu i§ birliğini, lıcr r;i n biraz daha sıklaştıran iki dev- Ağaç/arın dal/arını 13 50 Türk muziği: 
let güniin birinde nyni ru;kcri knmpta birlikte tal"m de yapabilir. Bu- r kırmış, kiremitleri Çalanlar: Vecihe, Pahire Fef'-
na kimse birşey diyemez. Ve böyle lıir §ey olunca da, bunun muhtemel san, Refik Fersan, Reşad Erer• 
netice1erini dütünmek, diplomntlımı, devlet adaml rına ve nihı:.yct llÇUrmuştur 15/lG 

kimbilir, erkanıharbiyelere ait bir iştir. Biz burada aadece şunu anlnt. Ceı ·yet n m saı· sı·' ko grede t kd. Evvelki glin başlıyan poyraz fır- 15/30 Kanuşma (kadın saati) 
n ak istiyoruz: a )f tması, gece şiddetini artırmış, şehrm 18 00 Progrnm \'C memleket saat I' 

Kafkas dağlarındn esen kom~u rüzgarlarında dalgalanacak ol n •• k } k d muhtelif yerlerinde ufak tefek za _ yarı. 
haçlı gamanın diğer bir vazifesi d.l.hn vnrmış: Türkiyeyi bittmıf bir Ve Ş ra Il a af ŞJ a ) rarlar yapmıştır. Şehrimizde h!r kı- 18 05 Radyo cnz orkesfrası 
:ıiyaaet talcibine mecbur etmek!. Kızılay kurumu İzmir merk1?zi1ıln 1 izahat vermislerdir. ' sım camları kırılmış, ki~emidler1 uç- 18 55 Serbest saat ft 

Gülüyorsunuz d {:il mi?. Bu gülüş, böyle kuru gürültülere pabuç yıllık kongre,i, halkcvi salonunda Bilhassa Dikili ve Erzincan zelze- muş, parklarda bazı agaçların ela!- 19 10 Memleket saat ayarı, Ajııns 
Lırakmıyanların emniyet dolu f;ülü~udür. Bu g'bi havadisler b 'rer ku- toplanmıştır. Toplantıda vali Bay Je fe iiketi münasebetivle izmir kızı- Jarı kırılmıştır. metetorolojij haberleri 
ru gUrültü olm k :zavallılığındc.n kurtulmadıkça biz onlara pabur, h•- Etem Aykut, parti müfettişimiz h- )ay teşkilftının gö te;diği hummalı Vıliiyete gelen malUmata göre fır- ı~ 30 'l'ürk muziği (fasıl heyeti) 
rakmıyacağız ve böyle giileceeiz. tnnbul mebusu B. Galip Bahtiya!" ve revamlı faaJ'yet şilkrtm ve tak- tınanın zararı, bilhassa Bergamn k!l- 20 10 Konuşa (giınün meseleleri) 

Bu gibi havad'aler, belki lıir fıpJ:ikati, belki de, bunalmış ve şa§ırmış r;:ıker ve parti idare heyeti aza i~ le d rle anılmış, sonra merkez heyeti 7.a::'ında fazlaca olmuştur. Evvelki 20 25 Tlirk muziği: 
propagandaların gülünç sefaletlerini ifade elmektedir. Fakıı.t bize o- kah balık nza bulunmuştur. se~imine g.eçllmiştir. Kuruma miıhim gece sna~ 21 de. Bergama~a b~şlıy~~ Çalanlar Vecihe, Reşad Ertf• 
raaı lazım de[:il! Bu hnber neyi ifade ederse etsin, bizim nazarımızda- hi7 nıetler ifa etmiş olan merhum Dr. fırtmn ?ırç.ok lı nalam.ı kıre~ıdlerı11ı Ruşrn Kam, Ce\ det Kozan • 
ki bütiin manası, onun, artık manlıki olmak kıymetini kaybetmiş bir Kurumun yıllık ihracat ve i~ rnpo- Ce\•d t Ozyarın ve istifa .eden 'Bn. Sı- ~f' camılerm kulıbcl?rındekı kur~un- 22 15 l\1em1eket aat ayarı, Ajans }ı·t 
dU~Unce mnhaulü olmandır. ru okunmuş, bir yılda 4500 küs· 1'- dıka Uzdan inhilal eden azr!lıklarn nrın~ .uçurmuş, ye~ı yapılmış o~cııı lıcrleri, ziraat esham - TaMli• 

Türkiye bugUn el'ni kolunu baf,lamr!t ve mukadderatının her ti.irl;.i rn sarfiyle 1459 talebey.e ve kim e _, i~ar"t reyi ile BB. Tayyar Şefik Çullu elektırık santralı bınasııuıı bacasıyle kambiyo-nukut bor.sa ı (fiyst> 
oyununa boynunu uzatmış ata.tik bir polit'ka takip eden bir dev et de- siz çocuklara 1782 lira sarfiy!e fa- VA avukat Ekrem Oran seçild.kteu hazı ~vlerin bacaları~ı yıkmış. bir 22 30 Konuşma (ecnt.bi cHl'rrde yal· 
fildir. Bilakis mukadderatını kendi eoıyal icaplarına göre kendisi ta- kfr ve muhtaçlara yardım edildiğini, sonra 1940 _ 1941 bOdce ve hesap Ç'>k bmaların camlarını kırmı~tır. nız kısa dalga postasiyle) 
yln eden ve bu sebeple dinamik bir dış pol'tika gUden bir devlettir. Bu- her gOn 500 sanayi amel esine küçi\k hulasa lan tasdik edilmiş, kızıla!.' için Şe.?i~ dahilindeki elektrik te_Heri 22 30 Müzik: cazband (Pl.) saat 23 • 
nu A.lmanyadan, coğrafyanın mesafeleri ile uzak olduğu için yapm1- bir (lcret mukabilinde ve tam kalo- faydalı teklif ve tahminlerde bulu - ~e butiln telefon hat!arı, eheınmıyet- kadar yalnız uzun dalga postıı· 
yor. Kendi kaderini kendisi çizen bir devlet ıuuruna sahip olduğu için rili ~·emek ve ekmek verildiği, 28000 nulmuştur. Bildcede tasarruf temi- lı surette hasara ugramıştır. sı. 
yapıyor. Binaenaleyh Almanyanın, TUrk;yeye bir coirali ve hatta atra- kfic:ur hastanın kızılay dispanser1e -'nı rııaksadiyle kızılay umumt kong. Yeni pamuk satışları 23/ 25 
tejik yakmhk temin etmek suretiyle ona kartı bir tazyik ve nUfuz siya- rinde muayene ve tedavi edildiği, i- r!lsine izmir murahhası olarak geçen lzmir pamuk ihracatçılar lmliği 23/ 30 Yarinki program ve kapanış. 
aetl tatbik edebileceğini dü§iinmeıi battan a9ağı ıakattır. Jaclannın da verilmec:;i c:;uretiyle göa- "Cn<>lerde olduğu gibi fzmir mebu3- idari! heyeti dOn öğleden sonra tica ~ 

Bu dUıünce noktasından lıar ket edince ıu neticeye varıyoruz ki. t ·ı · t' " d d · 1 · t• t ·1 t l · l 1 1 erı en ~ç ımaı .. y~r ım an u .. mu~ı arının cemıye 1 emsı e me erı rn- ret odası salonunda toplanarak pa _ 
Bu gazete haberinin zih=nlerdc uyandırmak istediği istifham, hedefi- mcrkezın tnkdırmın kazanıldıgı bıl- rnrlnştırılmıştır. muk füracatı işi ilzerinde milzakere - Hı lk d k • 
ni bulamamıı, boılukta asılıp kalmıttır ve ters dönmlit çengelinde ken• d" ·ı · t' f"li Ş f' · bil ükl · i Q l•yor l: 

ıı·ı mış .ır. . . . . . •. e ımıze ve Y • crım ze ele bulunmuştur. Haber aldığımıza 
di zavallılığını teıhir etmiştir. Tenkıd ve takdırlere bırıncı re ıs 

1 
tnzımat telgrafları çekilmesı hakkın- göre Roman vaya yen. pamuk satı'"-

Blz hadiaclerı korku ile det.il, emniyetle • yretmeaini biliyoruz. n n K~ ô ·1 'k' · · d l · t klff 1 k k b 1 d"l ~ ı 'j 1 .. ı" . anıran "ısı e ı mcı re1ı:ı n-• ~o e .. < e ongreı:c .a .u e ı - ınrı yapılmı§tır. kinci lisede Fransızca 

V ] 
A M ı • • d vulrnt B. Baha YurUk cevap vererek mış ve ıçtımaa son verılmıştır. Toplantı, birlikler umumi katibi B. . a et ec l 1 dersleri hakkında Y Avcılık hakkında ma- Eg"' itmen kursu kadrosu Atıf !nanın önilnde yapılmıştır. ) 

T • l lzmirin ikinci erkek lisesinin (E:4 
-Bat tarafı 1 inci sahifede - 1 silatında görülen nisbetler bu şebe- f umat İ stenigor 1 Nisan 1940 tarihinde yeni açı- a YJ (1. er şube inde mukayyed iki taleueniı' 

znkerelere geçilm'ştir. İlk söz alan 1 kenin tahsilat kudretindeki zaafın - Ormnn umum müdürlüğünden vi· Jacak köy eğitmenleri yetiştirme kur- Maliyede: vcHs"yim. Fransızca muallimini'l nı:~ 
B. Ziya Gündüz (Bayındır) demiş- dan ve kanun hükümlerini vaktin- l;.yete gelen b"r tamimde son Uç yıl sunun müdür, mUfettiş ve öğretmen- Ödemiş kazası varidat memur z~ın bulunması yüzünden tnleb1~~-
tir ki: de tatbik etmemesinden ve affı kabil iç'nde. vilayetimizdt- yapılan avların lcriyle milstahdemlerine nit iki ny- muavinliğine 15 lira asit maaşla tah. hır ny?ı~ buv ?er~ten. ~ahrum ]·n ;~t· 

- BUdc.e encümeninin hazırla olmıynn bir itikadla vergi tak itte- miktarı, kaı;: avcı kulübU buhınduil'u, lık .lradro, maarif vekfiletindcn vllti.- c:;iJfit katibi B. HulCtsi Koç, tah~ilfıt l :ıı·~ kufı degılmış gıbı ~u me.zu?·İn• 
wı~ olduğu varidat bUdcesine ait es- rinin hu1Cilünü bekliyerek mükellef- evvelce mevcud iken son zamanda yete gelmiştir. katipliğine hnzine avukat kfıtihi R. tının d.aha bir ay temd.ıd edıldığ'J<,... 
b.ıbı mucibe mazbatasında 938 se- lerın sık sık takip edilmemelerinden münkariz olmuş av hayvanı nesli A ., Ruhi Erkılıç, hazine avuknt kl\tipli- muttalı oldum. Talehenm daha o .• 
nesi müvazenes:nin ihHil edilmiş ol- ileri gelmektedir. mcvcud olup olmaclığı sorulmust.ur. V yasagı ğine 40 lira Ucretle B. Kamil Yavuz dr'.r. mü.~det ?erssiz ~~imaları }ıePe· 
mnsından ;nilteahhidlerin itimadsız- Bunun için birinci taksit mürct- Ayni zamanda nesli azalan av lıay. Vilayet av komisyonu karariyle tayin edilmişlerdir mızı muteessır edecegınden bu J1l , 
lığını mucip olan sebepler arasında tebatımn en az yilzde 40 dereccsilli , anları için ne gibi himaye tedhirl<.'- keklik ve tavşan avı 15 şubattan a- ~ zuniyet eğer sıhhi ahvalden m!it~ 
tnhsilfit esasına mOstenid olmıyarak bulamıyan tahsildar, usulen tecziye rı rlfü•ünldilliil ve muzır hayvanların ğuı;tosa kadar yasak edilmiştir. BU- 1ıkinda: " * vellid ise yerine tayin edilecek oır 
varidat bildcesinin hayali rakamlar. ve te~err~ründe iktidarsızlığından miktarı. vilayette hileli av yapılıp 1 ttın kazalara tamim edilen bu karn- Yi!Ayet iskAn memurlarından B"'Y vekil ile talebenin dersten mahfllıı' 
ta be~lenmiş olmasından, müteah'hid. affedılmelıdir. yapılmadığı hakkinda da malQmat ra ı ykın hareket edenler cezalandı- Sataheddin Akın 20 lira maaşla Ur- bırakılmamalarını temin zımnın~~ 
lerin mOnakasalarda tenzilat yap - Bina ve arazi vergilerinde alaka - istenmiştir. 1 nlacak1ardır. fa posta, telgraf ve telefon tebliğa~ alakadarların nazarı dikkatıerı 
m:ıchklarından ve muallimlerin oto- c1nrJa~ yulrn bulan itirazlann;q • ,, . . ~ . murakfplf{tlne, Dfkllj iskan ml'mutn celbetmenfzi dilerim. 
matik terfller:nden ha~ıl olan 2am- vnklt ve znmaniyle tetkik edi erek oe ·im. . 1 n~üzle tcznd te kıl e~en b.ır ~ad e - D. Hasna Dt:mirel 80 lira ilcretle is- Karileriniziien: Karşı~ a'kada ftll" 
lardan bahsedilmiştir ve ınOruru zamana tabi olan vergı- Müteakıben B. Saıd Pınar (Ke- dır. Şu halde bu netıcelerı hır fQrS - k• lldll lil v .. f b . yegan sokak numara 37 / 2 · ~ ı ö ı d'. · 1 k t v ? B l , ~n umum m r gu en şu esı mu Ben su miltaleadnvım ki bOdce ler tenzil olunarak hakiki vergilerin malpaşa) soz aldı, şun arı B y e ı. mn.ıor a mı apa acagız. un ar.n l"t l v ki t . Cemil Tunar 

' '" · ' - · · · b t b ı · · , .. bb' l f f ame u memur uguna na en ayın de tahsilAt nisbeti fevkinde bir faz- tnhakkuk defterlerinin vaktindç tab- - Büdce encümenı maz a asın - SP. ep er•nı 'e varsa muse ıp er r. d'l . l d' 
talık kabul etmişsek 0 ııenenin verim sililt idaresine verilmesi ve tahakku- dan ımlaşıh:or ki geçe~ e~ne te~diyı} ort~ya ~oyarak h.akikati ar~etmc!< e ı mış er ır. • . 
kabiliyetini nazarı itibara alarak kat har:cinde tahsilat icrasına da mllvazene~ız bo~~k gıt~ış, bu~ce ı v~zıfemız olduğ~ ıçln. b.u bahıs ttze- Baytarda: * * 
fazla tahsıınt yapılabileceği kanaa- kanunen mesağ bulunmaması, tahei- açık vermıştir. Vılayet hızmetlerı a- rmde hUdce e~c?menını teşkil ed.en VPteriner merkez yetiştirme mü -
tinden mülhem olarak yapmışızdır. U\t tahminlerini yarı yarıya dilşilrcn kamete uğramış ve b:lhassa yapılan P.:kadaşları~ :ıkır ve kanaatlerınl tehassısı B. Cemil Altan, Ödemiş ku-
9~6 ,•enesi tahsı'lfitından 988 seııes'. fimillerdendir. işler bahnlıya mal olmuştur. Şu hnl- dınlemeğe ıhtıyacımız vardır. - " k b za veterinerl!A"i vazifesi görmek 07'?-
tahsil~tı daha noksan olmuştur. Di- Şunu da arzedeyim ki vilayet mu- de bunun ree1 yekunun~ toplarsak . B. S~id Pı..nar, miltea ı en yeni re Ödemiş yetiştirme mütehassıslığı. 
l•r eebep de mOnakasalarda tem~i- hasebe :kadrosunda birçok tebliğ rne- ne kadar fenalık ve. felaket varsa bOrlcenın saglam olmasını ve mal(\~ mı naklen tayin olunmuştur. 
1At icra edilmemesi bildce milvaze- nı~rları mevcuddur. Bun1ann vazi. hepsi olmuş demektır. Bunu da en - rakamlardan kurtarılmasını temennı 
nesini ihll\J etmez. 'çunkil vuku bu- fçlerl mükellefe borcunun miktarını cilrnenimiz ifa~.e e:ıniq bulunmakta- etmiştir. . Altay· Demirspor 

karşılaşacaklar 
ıaeak tenzilat olsa olsa bildce tasar- bıld'ren, birer ihbarname tebliğinden dır. Jier olan bıtenı s6ylemek ve onn Sonra avukat B. Ekrem Oran, bild
rufları adadı~a ithal olunan zamlar- ibarett"r. Bu vazifeyi tahsildarlar da 1 göre olması lazım geleni tayin et - cc encllmeni namına izahat vermi:, 
dan ıbaret kalır. Bu da mevzuubah· yapabilirler. Bu tebliğ memurlar um ı nıek bizim en esaslı v~z'fe~i.z oldu- ~· ~aid Pınarın sözleri.ni. t~vzih. et.me 
!!Olamaz. Munllimler'n otomatik trr- adedi 24 tür. Tahminime göre izmir ğuna öre, büdce encumen•nın hattı sını ve açık söylemcsını ıqtemıı,:ıtır. A1tay, yarm saat 15 de Alsancak 
fileri, derece zamları gerçi büdcc - ve kaza merkezinde 180 bin niifus hareketini takdir ve teşekkürle kar- ı 1\~tinaka,alaı: ~evam etmiş, nihayet stadyumunda Demir~por ile bir fud
de karşılıksız bir masraftır. Fakat ohluğuna ve 13 tahsildar bulunduğ:ı- şılarım. Yalnız noksan ka!an taraf- varıd?t bUdcesının mufassal ve marl- bol milsabakası yapacaktır. 
bu zamların azami yirmi bin 1ira de- na göre bir tahsildara 14 bin ntıfus hm, kısımlan ormak isterım. Geçen delerı ayrı anı okunarak birinci mil- Lik mevsiminde Demir.:ıpor takı -
recesinde bulunmasına nazaran iki fqnbet eder ki bl>yle ka1abalık bir şe- ı:cnelcrin bildceleri niçin hayali ot- 1 znkeresi yapılmıştır. mınm, lzmirin mühim takımlanr:a 
buçuk milyon liralık bir büdcenin te- hirde milkellefler". bir noktada bul- muş, bu hatn \•e gafleti doğuran ~e- Ilımdan evvelk" celc;ede verilen ka- '<arşı nldığı neticeler malOmd11r, 
diye müvnzenesini ihlal edecek mn- mak çok mü~kuldlir. Bunun için teb- bepler ne imiş? Bunun izahını bte- rnr mucibince vilayet bUdcec:;infn Dem~ıspor, hatta Doğansporu bile 
hiyette olamıyacağı tabiidir. Bence Uğ memurlarının tahsildar kadro:.u- rlm. l'·az'yetfni Anknrada yllksek makam- galip g.clmiştir. 
vilayetin muhasebe müvazeneslni ih- na ililve · her halde fııydnlı ola.cnk- Gene e.nl ;voruz ki münaka"nlıır lara nrzetmek için tıç azadaT\ miı - Bu husu i müsabakada meşhur 

Dikilid~ 
ir göçn1en llöyn 
inşa edilecek 

Bu sene dış memleketlerden 1111
1
• 

dun.uza getir"Jen göçmenler için V 
kili J.-nzası civarında, ovada bir ~li_(_' 
nıcn k ,.a inşagına karar verilınişfi~ 
Bu köy, :100 göçmen ailesin' aıacS • 
bilyUklUkte olacak ve in§aata y•t 
mevsiminde başlanacaktır. Bu se:t 
Bulgaristandan memleketimize b'~~ 
len 450 göçmen aile:inden 300 CI 
köyde. diğerleri de Bergama ve :;\f e; 
nemen civarında yeni inşa edflece t 
evlerde iskan olunacaklardır. S1J1lı~ 
ve ıçtimai muavenet vekaleti, pi~~: 
lide yeni inşa edilecek göçmen kÖ~ • 
nUn bir nümune köyü hn1inde olr11

11 

sı için bir proje hazırlamıştır. 

Yardım listesi 
UJ eden sebeplerden başlıcasını tah- t1r. ı ormal olmamı ve netice Wbariyle rekkep heyetin seçimi yapılmıstır. Vahap da Altay takımında yer ala
ıIUl.t şebekemizde aramak H\zım ft!!· Bu itibarla sekiz milyon ı:ra gihi yaptığımız i ler bnhah:·n mal olmuş Bt~ ı.1;~·et nvukat B. Ekrem Oranın c2ğı ve Demirspoı· takımı da takvi-
llr. ÇOnkU hesap kat'i mazbatasında bir bakaya alacağa ma1ik olan vllii- ve bittabi biltün maddı zararlar hn- reıı:ılıgınde B. Hac:;an (Berg.nma) ve ye edileceği için heyecanlı ve güzel Lira ır· 
tafsilen gösterfldiğl Uzere bu kadnr yet blidce inin mali zaaftan kurta - sı. olmuş.. nrkadaşnnız Orhan Rnhmı Gökçe bir müsabaka scyrcdilecektir. ___.,,-
tab:i menbalara malik olan bu vilfv- rılmnsı mümkün olabileceğine kani Diitün bunların hikayesiyle iktifa < rorbalı) dan teşkil olunmu tur. Müsabakayı, B . .Mustafa idare e- fü•,·rutta İbrahim A Audi 
yette bazı kazalarda n bilhassa na- bulunmaktayım. Varidat büdcesinin ederek hazin hazin durmak bizt? ya- l\Ieclis, Sah gün il toplanacaktır. deccktir. . . . ve· Codnn palamutçular şir-
un dikkati calip merkf'z kazn tnh- 2,209,695 lira olarak kabulü reyin- kışmıyan, hatta bizin;ı sebebi vilcudü Heyet pazar sabahı g'decektir. Altay !dmanyurdu ıdarecılerı. bu keti vasıtash·Je. 2s sO 
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1 M h 
_ E ·irlerc iyi muamele edelim ... tan hariç kalmış ve dost görOnmüş- teşebbuslere g rışmışlerdır. Buca belediye memur ve mils- nS 

Hz. U am Onlarn yiyeceklerini, içeceklerin' ta- tiir. Şimdi de İslamiyete giriyol'dU.. Verem mücadele kon- tahdemini. 43 is 
nıamen verelim .. Snniyen kıyafetle- Bu hareketi samimi olmaktan çok gre.~ine gelen cevaplar Uzun Dereköyti halkından 7 4o 

• YAZAN.• M. Avha • ri çok fena ... Temiz elbiseler giydi- m:aktı. O, ruhen münnfıktı. Gfiya Verem mUcadele cemiyetinde ÇP.- Delenbaşı köyü halkından : s" 
relim.. hlfımiyete samimi bir mcrbutiyf't kilen saygı ve sevgi telgraflnrınn, Buca halkından ___.-::: 

- 183 - oln ~ını dil ilner k seviniyorlnrdı. Dedi .. Bundn 1 Jamiyetin düşm~n- yö. tcrmek istedi. Millet Mecı:si reisimizle Başvekili. 120 4$ 
.Medineye varınca ehr'n haricınde HesulU Ekremin ilki i; harpte el- lnrm!\ bile gö~terdiği asalet ve fdi- Yemek hususunda azami itinaya miz, Sıhhiye Vekili, Parti Genel Sek. 6 o9 

ke if bir halk kütle!'!i ile karşılnşb. de edilen ganimetleri fidiJanc bir e- cımaphk mündemiçti. h~"'lanmı.ştı. Zaten İslliml~rı.n .da ~e- r{)tcri ve Trakya mOf ettişi General ~ 
J3unların ekserisini müslilmanlar teş- qııs dahilinde mücahidlere taksim et- Hnlbuki o vakte kadar esirin hiç çı.~mele:ı ço~ .sade ~e bas t ıd:. Çiln- Kazım Dirik telgrafla cevap vermiş, 

14338
a 6~ 

kil ediyordu. Yahudilerden ba7.ıları mek oldu .. Bu meyanda mazeretleri bir kıymeti yoktu. Öldürülür, boru- k~ Le~ı~ın degıllerdı. H~rma, ekmek, mukabil sevgilerini ve muvaffa!cyet ~ 
da gelmi terdi. Fakat kalplerhıcle dolayısiyle Resuıu Ekremin hissesi ise lur, parçalanır ve gecllirdi. Halbuki ı:ılıt. gıbı şeyler yer1e.rdı. . temennilerini bildirmi~lerdir. ' • 
zerre kadar samimiyet yoktu. Recu - şundrn ibaret ka1dı: lcıHimiyct bunu insanlığa menafi bu- Reculü Ekrem cmır verınce. MUe- Kı k Fıdancılık 
lü Ekrem; kendisini '0 tikbale A"Plen- Eou Cehilln .katırı ve b"r de milş- luyordu Bu emir üz.er'ne derhal kl- Ulmnnlar,. mc ela .hem az. hem. de ız açırmq . Kiltahya vişne fidanlığından 6~ 
lcri beQuQ bir çelı. ile selfirnl yor- r'k rüe a 1ndan birinin Zillfikar nn- ' 'nfetler; fazla hırııalanmış esirlere dnhn basıt olan yıyeceklerı kendıle- Urla kazasının Kızılbahçe nnhıyesi- f'd K t . f'd ııfı11 

v v '" ı · · 1 k · .1 · . · 1 1 ı an, ns amonu me) ve ı an 11, du. rnındaki Kılıcı... e1bice tevziine bac:ılnndı. rıne. a ı or, ıyı erını esır ere ver r - nin Yalıkah\'e civarında bir evde otu- dan 500 muhtelif fidan ve Rize 11ııre. 
l!nrbin kazanıldığı hakkında ~Up- Simdi sıra esirlerin vaziyetini hal- Bu meyanda Abbnsın elbiseleri de ler~ı: . . . . . rnn rencl>er Alinin on rtört yaşında ciye fidanlığından 500 mandaliJle fi 

hesi olanlar artık tamamen inanını"'- lelnıeğe gelmişti. Resulil Ekrem. ıw 1 fenrı idi. Fakat l> ·u fazla uzun ol- . E~ırlcr bırer ıkışe~ ilçer kışı 0.lm~k Cennet. ayni yerele Ali Karabacak ta- danı !zmir ziraat müdürlil"'il eJI1rfll
8 

!ardı . Şimdi yalnız gar.im.etlerin, e g'bi hususatta da"ma istişare ile ha- dıığu için ken i4'ine hiç bir elb'se ta- ıl.zere ashabın evlerıne gönclerılmıcı- rafından kaçırılmıştır. Suçlu yakalan- .
1 

. t". 
0 

sırler n ve ordunun küllisinin gelme- rel et ederdi. marn gelmiyordu. tı. Onların nezaret ve muhafazsı.ları t verı mış 11 
• • ·et 

si kulmı"tı.. Bu da. hazret Muhammedin fikre O sırr.Jarda Medinenin en ileri nltınc!a bulunduruluyordu. Bu ara - mı ır. • Bu fidanlar, vilayetin nıUnasıP) 
Nihay~t mücahid kuvveti esiri r olan hilrmetinl, cemiyet ve halk iş- gelen şahıslnnndan olan Abdullah hk, hazret Peygamberin zevcesi Kauçuk ıhracafı serbest lerinde çiftçilere tevzi edilecektir· 

ve ganimetler dı- Medineye gelmi - lcırinin ferdi hUkümlerle yilrUtülmP- ibni 'Übey; yeni Müslüman olmuş-1 Sr·vde: Meşhur şair Sil heyli görmüş- bırakıldı bırakmıştır. Ancak ihracat 1110 ıcıab' 
)erdi. Mtıslümanlar; bu ilk v~ bilyil ' me 1 hakkındaki temayilllerini gö:i- tu .. Fakat bu zat hakiki bir Müs!0- 1 tti. SU heyi onun akrabası idi. Sovde lstnnbul, 23 (Husu:;i) _ HUkO- linde de mamul kauçuk ithali fil~ 
muzafferıy tin il.ti için bir be~aret tcriyordu. Bu itibarla ashabın ileri man değlldi. kendisine hitap ile: (Arkası var} nıd, hurda kauçuk ihracını serbest tır. 
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~~o~;;~: , , _ _ ·ıANAnowı· ( TEBLİG~;~~' l 
lfllandiya ezil• Paris, 23 (A.A.) - Büyük umumi d ı karar gahın 23 şubat snbah tebliii: 

lıas.ı).,~kten sonra Sovyotler Kafkasta asker"'ı Steistad ri:~~in~~;Q~A~~~)d~~:~!~kuar-
~~: ~r~:~~~~~:~ıu:':;:~·~~~~ ~.. ' V':!::.~2~~:.A.)mÜ;~~f=~~~~ gU~!:.~li!ı~~~~;~e MozeJ ile PW.tiııd 
h~t. 'Oerı~ı~:~i· güııueııberi devam ecli- hazırlık 1 mimlcki Steist:ıd aclında~ .Norveç va- orman!: rı ar.ısında istihkamlar önf1n• 

'U\'\'Qt 
0
.VYet - Fin muharebe~ı· kadar punıııun murettcbatı ır ma\'na ıçın e A h. k ~ • 

•. ~ b~ s ı ırki, tarihin hiç blr har- yapıyor ar .. b' .. d de büvük bir faaliyet görülmQ.ızt\lr 
~ n L .. • • • pac a ar ~ı yapılan karakol faalifet-

ltıııda j~uetsizliğinc dayanan şartlnr b~ş .gun. geçırdıkt.en !'onra ta~a~ıyle !eri ve Aeydtvaldes garnizonuna lcaroı 
•buçuk ap.ıhnamıştır. Bir taraftan bıtkın bır halde ırlandanın hır lıma- yapılan bir taıırruz esnasında bir )qı.ç 
tlet k ?nılyon b!r millet ki müstakil M t l . M l k l k b . f r ııında karu) n çıkarılmışlardır. esir aldık. Knrakollarımız zayiata ut-
a aJe,·llr?uğu glindenberi sulhu \'e ısır gaze e eri, USU a aTŞl yapı aCQ lr aQ - Bu \'a mr, geçen per:;.embe günü ıamamı~·tır. Tayyarelerimiz Qimal de-
t· rıetı ha . • h :i 

ı itrh rıcı politikasının ana h~- • .., k "" /d ..., [ Atlas Okyanuaunua torpillenmiştir. nizi, İngiliz adaları ve şarki Fran~a 
haııl'lı~ nı etmiştir. Askeri sahadnki ruzun erzmege fflQ Um 0 ugunU yazıyor ar . .. üzerinde keşif faaliyetlerini artırmı~ 
~ 61 da on .. . ö Yaptır kaptanı ıle muretebatındaP 
~ Sek&> • a goredır. le tnı·afta Roma, 23 (Radyo) - Rmıiann, orta Asaya :;irayeti halind w Tlirki. çok Kafkasta faaliyete geçtikleri- . . . . k tardır. İki Alman tayyaresi tn~iltere 
~ '~i d~n ~ılyon nufuslu bir memle- R~kuyu müdafan i\..in Kafka:;t..ı ha- yenin mühim bir rol çevireceğini ni kPydettikten ~onra, ::\!usul ve İra- on ıkı kışı ayıpt~ı'. . üzerinde uçtuktan sonra ilslerine d6n· 
u~Uştu nsanın en büyOk ordusunu zıdıklar abaşladıkları anlaşılmı~t!r. bydcylemektedirler. ıın karşı \'Uku bulacak her hangi bir . Bundan b~ı;ka ıskoçy~nın ~aşka b:r müşler<lir. Messerschmidt siste~inde 
r So\' .t'. Buna rağmen üç aydan - Ruslar, bu münasebetle bazı sın\t'ları taarruzun, mutlak surette tesirsiz kal lımanına 4.!>27 ton hacmındekı ve San- bir Alman tayyaresi Finsker, .Vetlink-

ıt:~tilli k~~tlel' bir tüı·lü J<"in muka,·e- silaha dn,·et etmişleı·<lir. Elmısır gnzetetii, Tiıı-k orcll.ı~t,- mnk[~ ve erimeğe mnhkum olduğu- g:stacl adındaki motörlü Norveç vapu- ton sisteminde bir İngiliz tayyar.eıJfni 
il <!\'e)ııaınaınışlardır. Fakat yirmi nun mükemmel, mütehammil v~ dün. mı ilave eylemekte, İngiltere ve rundan 20 kazazede çıkarılmıştır. dil ilrmüştür. İngiliz tayyaresi, Alman 

11arıııi!J'h .başlıynn bi.iyUk taarruzun I\ahire, 2B (Radyo) - Gazete.er; yaca tanınmış en · muharip orılulaı·- Frnrısanın, Orta .Ac;yacla garp cephe- Bu \apur geçen pazar gi.inü torpil- körfezi üzerinde uçmuş olan bfr i'Uru-
;·:ııektect~ını cephesini sar tığı bildi· Ru~ların Kafkasta askeri hazırııkln- daıı biri olduğunu yaznıaktadır. s · ıı;le olduğu kadar müke~mel h&. - lenm!şti. . . . . . . ba mensup bulunuyordu. 
aıııu..,a.rır. Sovyet taarru1..umm bu rle ra başladıklarını haber verert>k uzt~n I:ldUstur gazetesi; So\'Yetlcmn, z;~· :•nmış bulundukluıını zıkretmek- Mürettebatı bır mgıhz harp gemısı Berlin, 23 (Radyo) -Alman.k.a,. 
'l'ı.Ql' .fakı~·etle inkişaf etmesiıHleki nıPtrılealar ~erci etmekte \'!'.! harbın Balkıınlnrı terkettiklerini ,.e ş;mdi en t~rlır. tarnfınd.ın kurtarılmıştır. rargahının resmi tebliği: 
( l , ~YL izah edilmektediı·: Ç . . . 1 M h h k :\Iozel ile Palatnat ormanı arasında 
.. ~ıarak

0

:~·etıer önce meseleyi cid - OCU.C tıyatro.:;u anner aym attı uvve topçu ateşi teati edil~iştir. : 
lanın le :ılnıamışlnrdı. Finlan - 14 k ·ı d·z k • Apat ve Kervoltta ılerl karakollan-

ll:!t etrn:llka\•eınct göster<?ceğini ii- eş ı e z ece mız esir almışlardır. 
ı.ıar g ıkierinden cephe\'e ztwıf kı- Ankarn, 23 (Teleionln) - Çocuk • k • Tayyarelerimiz şimal denizinde fn-
telitıi ~s~derdller. Yani dü~manı~ kll\·· e"Sirgem: kurumu id~:e he~eti, . bi!: t • m h r d tı giliz sahillerinde ve Fransanın Pi'· 
~t. lhfaf etnıek hatasına düştü • çocu.k tıyat~o. u teşkılıne aıt pl'OJeyı l n l u a T aza e ece r bında uçmuşlardır. 

2.... t~_dık etmşıtır. T yatı o, derhal tarrı -------------

;hah· s()\'Yetlel', Kızılordunun pre"ti- te ,kilntiyle tesis edilecek ve Uç ~e- Komedi F ransez 
~ ba~:;evzuu olduğunu lrörUnce, her nelik bir pro.ı-ramla tekamülü ~emin B •• hk h • d B J. •k } 
\,_tı ll'ıu~naff<>ıursa olsun. askeri hare-

01ucnacakktı.r. ,,.. .. t uı u musta em attı ınşa e en e çı a ı General 
'at11.. a akıyetle t' 1 d' - ocu tıyatrosu, .n aı ~ a u~ ve 

• \'e-. ne ıce en ırrnege . 1 d h ft B d • k •kb• •• •• •• a, .... ıfşlerdit. hUSlbl sınema aı1n a, . a anın !n~ - a U vazıyetten ço nı ın gorunuyor 
ırı Pın1nndiy , h . a)yen gilnlerlnde tem~ıller Yermegı} ' -

dııııı geldiğini gö as n er taraftan Sar başlıyncak ve senenin dört ayında Drüksel, 23 (Radyo) - Finlfındi- ol<luğ'unu söylemiş ,.e elemiştir ki: General, FinlUndiyaya insan yar-
:ı.?.a ıır lllUeesgitreıı Sovyetler'. bu yar- memelketin muhtelif yerlerini dula - yn - Sovyet hududundaki 1\lamıer • - Sovyetlerin ele geçirdiklHini dımının tc irini göstereceğini. gö-
4 

11 1llıın zar ~lm.~zd_~.n e'e.ı zafer şacrı.ktır. T yntro, gelecek sene yen; ha,·m mtidafaa hattmı inşa eden mü. idd;a eyledikleri müdafaa hatlan nüllü kuvvetlerin Batna körfezine 

Direktörü Anka7aya . 
gidiyor 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Kome
di Fransez direktörü geldi ve derhal 
Ankaraya hareket etti. Artistlerln 
Martta gelerek temsiller verecekleri 

l't 'SovYet ur~ . goı:nuşlerdır. inşa edilecek bina ına. yerleşec~ktir. ı hr.>ndislerden Belçikalı generai Ba- ileri kısımdadır. Fevkalade ehemmi- vardıklarını da söylemiş ve demiştir 
r ~'ilce tecro~a .1tl~rı ve ~um~ndan- t,'oc'uk tiyatro unda muharrirleri- du, bugünlerde Finlfındiyı: hükfü::ı e- yeti haiz değildir. Sovyetler V'puri- ki: T• t Vek A}et'ı~ 

lhu ilet İabiYel .e~ızdı. Fınlcrın mil- nıizin \'e G rb muharrirlerin in ter .1 tinin davetini kabul ederek HeL-.ınk!- y_ de za:ltetseler. l\Iannerlıaym hat- - Yapılan yardımlar azdır. K&fi JCaf ~ a 
anlaşıldı. 

iffnkıyet~rını og,endi~t~n. sonra ciime' e!;erleri temsil edilecektir. Ay- Ye gidecektir. tı kuvvetli vaziyetini muhafaza e<le- değildir. )Iareşal Mannerhaymı:ı. Teşkilatı genişliyecektir 
~ .uıııarın : taarruz ~aebılıyorlar. nı ~.umanda konserler verilecek ve General, Soir gazetesine beyaııat. ceki.ir. lleğerli marcş: lın ,.e onun uzu•ı menzilli ağır toplara, tayyare- İstanbul, 23 (Telefonla) ..:_ Tica
.. } 

1 
d11 biı· :n~isi doğrudur Belki çoı..:uklar ıçin bir de dan~ kuı:ın açı- ta bulunarak, Fin harb'nde ve son ~·ık kıymetli kahraman a.~kerlerini:ı !Ye.: ve her nevi mühimmata ve niha- ret Vekaleti teşkilatı ~enişleyecek-

~et~a\'~·etıe n.z unııl olmuştur: H<:!r h:ıl· :acaktıı. · So-.yd taarıuzlaı·ı kım))ı:,ıntla ııiklıirı mudafoaları ku,vetlic.lir. vd in;-.ana ihtiyacı pek fazladır. tir. Bu mllnasebetle şimdiden ffııt 
f••teilıtıd!Mo...ekrın. iaskeri harekııtı nfo:ı • K h . . b h ı ı R 1 • ı • ~ • • ..,ı _ kontrol bürosu kurulmu§tur. 
l ' •lerı . ıç n LüyUk gayretler sar- · • • t t 
d~~Urta':Ulü~·o.r. Şimdi Finliindi. a raman a rıye 1 er uzve ın namze ıgı Koordinasyon 
~ \·a\'~·ıa ak ıçın her taraftan yar- 0 _ • . . b k • · 
deııb~ ~aş1ı~.:;1 ~Pmuştur. Gerçi Fin un Lon~ra 1a bır geçıd resmı yap· Demokratlar, Ruzvelte karşı aş a heyetı 
led· etonııc b ır çok memleketler - V4 Tt V4 k "l t • 
~it: 18\'e ir surette yardım gelmek 3lışlar ve şiddetle alkışlanmışlardır namzet ç .. k::rılamıyac "! aını e ıcaret .. . ~ a ~ ı 

tırıış, lta~ten \'e Norveçten gönüllü 
9 

. .. . • . . . • o umum mudur/erı 
r~ AnıetikYa tayyare yollamış. Birle- • Londra, -3 \~a~yo) -. Alman Graf1 sııı 1e ole~ lı~r bahrıyelmııı knrı:;ına ııı- itiraf edıyorla f Ankara, 23 (Telefonla) _ Tiea-
~abu· a Para vermiş Cenubi Ame \on Spee gemısrnı, kahı amanca harpı şan vermıştır. ret Vekaleti umum müdürleri koor • 

Tlltk }'!~Y göndermiş. Fakat bu da- .~e n~ag·l·C~ıı ~~~n iııgil.~z Ekster ve Aja-~.s A~kslancl ( Y:ni Z~lnada). 23 ~A.A. Vuşin~ton, 2:3(.A.A.? ~ .. Ru_~,.,.Jt;n da~ v('ril:cek b~aı ın .. Avrupa ha~ise- clina<>yon heyetine mütehassıs .sıfa. 
r~n ltiri . 

1llllnrın Kızılordu tarafın- ""rm azoı leı ınm mu rette batı bugunı- Graf Von 8peenııı gulıplermden gayuubetı, mumaılehyın uçuncu defa lerııı~ haglı olJug ı !"oylenmektedır. tiylt• iştirak edeceklerdir. 
hı e"elın~ılen. taarruzu durcıurmıy"a kfı- l:ondrada biı: geçit rusn~i .rapmı~tıı·: Achilles adıııduki iııgiliz kruvazörü olarak rpigicumhurluğı intihabı hak- l1eisi~un:huı beynelmilel m_es:leleri~ T. J 
r•e"doı .. Ilır F'inlandirnlı gönderilen Kralın taç gıyım• ınerasımınc.len berı bu ·alnh burn~·a gelnıi~ ve kesif bir kıııc.laki münakaşalarn1 hızını azalt -ıkeııdısinııı b şlıca meşgalesını te:jkıl Caret Vapur 311 
·ô~te :rYetineLira·lam. 1. d' görülmemilj bir knlubıılık sokakları 1,hulk klitle ·i tar:.: 'ıııdan (•ılgınca-ııııa mamı!'.lll' ettiğiııi \e heı şeyden t~\'vel bu mesel('- n ·· A . 
t ··~Uuz • u ge sın, ıyor. 1 • · · • ":. . · • • Un de f man iayyare-Ol~a b'J Zaın orduları verecek de\'- do durnıu":. ve bahı·ıyelılerı :•lkışlamı~- 1,alkışlnıımıştır. Hu münkaşalar iki par~i aıasınd· kı lc1·le a lakadar oldugunu. ~aklarnamak- • • 
~11"1 be 1

1 
e, hunların nakli " deni?,.- tır. . . Kruvazörliıı zabitan \'e mürettebatı intihap mücadelesinin hakim unsuru- tadır. Bundan başka reısıcuınhur an- lerının taarruzuna 

1 tı14ıı.-ı· enınesj a la am"l. 1 • 'ld' . Kral S. l\I. altıncı JorJ, mürettlb:ıt-ı :;..ı::ret'inP biiylik bir nümayiş tertibi mu- nu teşkil etmektedir. Demokratlar, B. cak tekrar intihap edileceğine emin 0 1- ug"'radılar · 
'a 1.4l}'a" • "

1 
c egı 11

• ·ki k' · ld r. t· · · · b' · 'h ·· ' \. "dır S ,,.ı ı Panvn"a '1-.- t 1 tan on ı ı ışıye ve n l;ısl yara ne ıce· ta avverdır. Ruz\ elt tekrnr intihap edilmeği kabul duğu tukdırdc venı ır mtı np muc--
1
, . '>

3 
(R .ı ) Al ...... 

~ · iy ., .. ., • ~nze en er . . . . .. · arıs, - auyo - man ~ııyya. 
~ IQ~t ta aıt lioktudan ispan\'ayn oo- ettiği tnkc'irdc kelllJisiııe kıırşı hıç bır de. ::>ın ı grn~e alacnktır. ! releri bugün sima! denizinde uçmu•· 1ıtıa raflar · N d ı· ı · · · ' ~ .. t· lirı v · 1 

varsa da askeri ba - h •• k A • demokrat namze çı ,nrı mı) acagını ı- . . . . lar Xorveç bandıralı iki vapurdan 
ııııaııd· aııyetı tamam' 1 b k d orveç u umetı tiraf etmektedirler Re:sicumhuı mua- r\\r:.ıpa \'8Zıvetının memleketın mu- b':. b t 1 d'~ ; . d" .. k tııı..., •Yay ıy e aş a ır. · . · . • ırını a ırmış ar ve ıgerını e ya -

1 ~ 1 1 
bugUnku" şnrtl it da · vini Garner tarafından açılan mücade- kadJcr.ıtını ıdnre) e devam etmesı la - t kt B 1 .k b d 1 b. ~ı-: sv~· ar n ın ·- _ . ı · an sonra, e çı ·a an ıra ı ır va-

., ~Uı-+~ ~-..ı n Ve Norveç· üd h 1 le kendiliğinden nilıa\·et bulacaktır. zım geldıgı kanaatını hu::rnle getıre<'ek d .t 
1 

.. 
1 

bil t . 
1 - ·ı.cırnb·ı- ın m a ne - 1 .1 . · · . k' f . 1• 1 nura a mı ra yoz e cum e mış er-

~~t~·al>acakın~ ır. Onlar da Finlandiya. . n gı tereOJil proteStOSUna henüz Siyaı:ıi mahfillerde Rt.zvelt tarafın- kadaı· ın ·ışa etmesı azımc ır. dir. 

~:11niYeceklı ~ardımı bir derece ileri · .. • =<><>=- Alınan haberlere göre Leoston is-

ıtin/r· ~ir cle;:ı~i.clefalarca söylemiş- CeV p Vermemış bulunuyor ş• mal denı• zı• nde mindeki ingiliz vapuru da kaybolmuı-
b;ı/0r. 1-'ak· lB\~ç Almanyadan çe- . . . } tur. 
~~4 de 1 at bundan başka iskandi- Parıs, 32 (Radyo) - Harns AJaıı- mal bitıırnf rlrvlctlrrinin muşkiil \'a- Gotik adındaki bir ingiliz vapurunu 

~ Vtize ~~et~erindeıı her biri kendi-;i s111c~an: . - . . . . ziyetleriı.i te,.Jim etmekle berabn, mıı- Kurşunlardan delik deşik olan mitralyöz at.eşine tutan Alman tayya-
J l'tıa>'ı h g~<ı?'adıkça parmak kaldır- 1 arı re mı olarak bıldırılıyor: hariplerden birin~ cemile gö~terilme:-:i- recileri, mezkür \'apurun birinci ve i-

~~k. kabarıcı POlitikasınııı düsturu Norveç hliku~:ti Alman Aldmnrk ni, hususiyetlPr bahşını bitarafhğa mu Alma t . yyaresi den. ze düştü kinci kaptanını yaralamışlardır. 
1. rıct 'h 1 Ul etmiştir l"' ı~ d' \'apıırunun ve mm ettebatıı.,n mevkuf gıırir bir hareket olnrnk kabul edecek- n 
~l' a-o İtik · · ın an ıyanın k . . . . · AJ 
<\. aflı\, ~sı da bu idi. Buna c:bi- tutulması hak mdnkı ıngılız nota ,.e ]erdir. Lcmdra, 23 (A.A.) - THin diişürli- nııştir. Atılan kur~unlarla delik deQik manya 
!ltıaııYan~olıtikası adt veriliyor ki pı·ote tosuna ~e~üz diploma ·i .voliyle 1\or\'eÇ hükfımeti. bugün sahilleri- len ikl Alman tayyaresinden biri ~:- oıt n ta) yare tc ı eüstü denize dü:: - • • 

~ ıırıa tak· h~r Anupa dcvletindeı~ cevap \'l'rmem_r~tır. ni koruyabilecek v·ıziyette değilııir. İn- mal denizinde ı rorthumberlan<l ~a. m~şt~r. .• Harbetmek ıçın RusJ!a-
l ~Udur ıbfnı istedi<•i h k t h _ Norveç harıcıye ıııızırının cıımart~- giltere \'e F'rnıısa buııda mutabıktır. hi!lt!r nin ıo mil nçığında görii!erPk :He:nkel markalı olnn d •ger tayya- dan yardım beklı·yor 
~~tı · Alın ., are e at · · K h d 1 k · · · · k h'I' a·· ·· ·· c:- ... ııı · kend . nn~·a bnşk tr IU h· . :;ı gtinil oµen ng a yapı nen ıçtıma- Dün P:ıri:-;tc Nor\'eç sefiriyle hariciye ir.gıl'z tnyyureleri tarafından 30 mıl- rr ı e. ı=-- oç .. a ı ıne uşmuştur .. ,pı..,.. K h 

29 
(.AA) _ B l' k 

.. et "\· 
1 111 tnUt , e ~t 1

1r. l .u e- dan e\'\'el lskııııdiıııw n.ızırlarının d .. ınli tes·ıı·ı arn<ııııfhki "'Örıışmcler bul ı·k lıir me afede bulutlar aracııncla ti ·e~ tipindeki tayyarelerin tak;bine opeıı ng, - · · er ıns e 
.,; " ar B· ccı ı ıır ıusu- . . . _ . • ' • ,, . . . . . Tiıleııde grızetesi istihbar ediyor: 
d~,,llol litika\•ı atlk~ııı de\']etleriııe de ay- fıkrı~ı ahırı'.~ı ;"'unılı'.\ak hı. kRu. ı~l- nıc. eli' hakkmda idi. tP!nJ' edıld.kteıı sonnı tahı ıp edıl- uğrn~·nıı Alınnn tayynre!"i motöriiıı- Alman mahafilinin Sovyet Rusya 

v t!tı- ., •lk' . manytu!a ntUt-iaıt teım· \'Uf)aca ·tır. (le lıH"'Llle gelen bir arıza dolayısiy l~ 
~relen ı 111 etınıyor mu? Bu . . · . A • • - -• ile Fı.ılaııcliyu arn::,ında bir tavassud ~ kelııı rıer biı·i t . . . Fruııs: v~· ıııgılterc lıükumetlerı, ~ı- yere inmiştir. l\riircttcbatı e:'İr oinıa-

tk k Ceye k d • ecavUz kendı:;ı- dan (•\'\'el tayyareyi yakmıştır. t"klifimle bulunmak anının huHllüne 
tıed erıui in· a Ul' ku\•cvtiııi israf ede- hükmetmekte oldukları rivayet olun. 

<:tek ın ınas k 
111' tbita uıı ·alacağını zan- K t s k• · mnktadır. Zira. Rusya son muvaffakı-
~~~~~lka ta~~~·:;mn~ıt \·~rilen böyle on :i ı H R p T E M A S R A F Van Sin Vey retleri itzerıne prestijini iade etmi.-

lıDııra " ~caba F'inıa· ed' edır. . . Avustur .. qaya gitti A Jstı·.ta ettı• tir. 
<Jr\' azıyet n ıyn e::ıldıkten J ı Rusya, askeri bakımdan Finlandiya 
·~t\~etıeri ~·en·ne olacak? Ahnanranm \'iyıın.a •. 23 (Rndy~ -;ıa~a~i~ - Torp=t, mayin, el bombası , ·esaire d~yip geçiyoruz, bu nesnenin mil- P:.ıri , 2:~ (Raılyo) - Tok,·oc1~n ile me.,gul ve bu yüzden iktısa<li nok~i 

·ı;-f:~klnrine
1 

n~_aceralnıa oürlikİemek

1
t~.n ~arıcıye .;n~ıı·ı b~~ ~~ı, u - !etlere ne miidhiş bir masra:a mal olduğunu hiç dü~ündüğilmüz var h:lber veriliyor: nnzarclan bir çok masarife giriftar ol-

~ ... ?lfıncli\·a ŞUphe Yoktur. Filhaki- gun 'ıraça gı Bmış ve h t n. gl~~ otral. mı?.. .r:.ponyanın hinıaye~i altı!lda dukça Almanyanın harp etınesine :im-
ı. ''oı . vı ele rp,.· s dn ka mıştır. ll ı-eya a gız 1 ~u n - ı b' 1 . k 
~ltı \eç ve ..,ır n ovyetlor Buciin har yapmanın ne kadar ho ... n:nç ır masraf atına ep·nı~ merk".d Çin hükumetin: '-cşkil ede- kan yoktur. 
r,1.ia ~ U olncnk:ıeın ele isvcç ile hudud maktadır. demek olduğunu anlamak için ra11tı:elf' aldıiflmız aıağıdaki rakamlara tek bıı hUkumetin başına geçen Van s \J k d J · 
~lltrı ıı bir l'loktl'dır. Pinl,1ndiya top- siyasi' nufuzu altına alabilecektir. Al- bir göz atmak l<afidir. ;Sin Vey, bugün istifa dmişt.r. y crı- ~ gu a) g l Si 
~,lı~ aktadır. :B adaıı denize kadar u- manya gib: iyi oıgan'ze b:r devletir Tahtelbahirlere kar~ı l.uHanıJan bombalardan bir tanesi üç yü;ı: Ji- ne, '.'ank itung geçmiştir. Atina, 23 tRndyo) - Birkaç. gUn-
·~ııser fiyordu Unun şimalinde Ya - Sovyetler gibi te~kilfıtı binnisbe zayıf •aya mal olmaktadır. Her riin birkaç yüz tanes~ patlamakta olan ma- oocx.wo dPnberi devam ı>den şiddetli soğuk-
~ket ~.erı!~i Uze:~dır. :en~ıbu~da da bir devlet ~rasındn _sıkı -~i~· iş b.~rliği yinler~n beher~. üç 0lıin yedi yüz eJli .lira kıymeti~dedir. Bir t?rpil yirmi N J ·ı hır biraz kırılmşıtır. Avrupa ile yol-
~ • .\J i.l Jıınnn Sov de ~~rvı~ lımanı •. nin neticesı ne olabılecegı ~z~ha !uzu~ altı hın beş yuz lır~ya mal olur. ~·~ç~nl~rde b~r ~~ht~lbahır batı~mış OYVeÇ• t1 gı tere lar ~çılmıştıl' .. Yalnız şosalann . mU-
~f:k ~an:\'anı vetıerın elıne geçer- göstermiyecek derecede aşıkarchr. Gö- olan Frnnsızlnrın Sıroko de5troyerı ık1 hın yedı yuz lıra kıymetmcle Ticari müzakereleri him bir kısmı, knrlardan henüz te -
trıqıı· r. Alınnn 1 abluka \'azi~·eti deği- rü)ilyor ki, Almanynnın programı bu- dokuz Lombn aarfetmişti. Franı.ızların Foş kruvazörü tipinde bir harp mi;denmemi~tir. 
lıı 01

tnak i .
11 

ar, ingilterenin buna dur. Yalnız So\'yetlerin böyle tehlike- gem:ıi bir dakikalık top ateşi esnasında üç in altı yüz lira, Marsey - Stokholm, 23 !Radyo) - Norveçin Bclgrad, 23 (Radyo) - Soğ'ok 
rtq ~lnek nı~1~~1~.vye~lere karşı harp li ve akıbeti meçhul bir maceraya sli- y~z kr~~·~.:ıö.rü ti~inde~i ~ir gem.i on yedi .bin. bet yüz. elli .ı.ir~, Diı~gerl~ Almanya ve İngiltere ile başladığı ti- ca lga., cenubi Yugoslavya da· bl\tün 
l't ~. tırnakt 1 

1Yehnde kalacağına rüklenmive ne derece hazır oldukları- kruvazoru sıstemındekı bır gemı ~ıtmış hın lırn ve Rııclyo suıtem·ndekı cari müzakereler sonn ermi~tir. Yeni ş!dfü'•tiyle devam etmektedir. 13 sa-
"1:1~ ne ırlar o · · .. ·· · · · · , '- ·ı. ı k · d ·· 1 1 k d · 1 ı.. k 1 b .. k 'Hllleri t · znrnan Alman- nı ancak hadiseler gö ·terecektır. buyuk hır harp gemısı f{ene hır c.;aH•~a ı topçu ateşı esnasın a yu"Z an n9ma arın ya ın a ımuı anması atten1.1eri ·nr ardan iitün mu na a-

nnınnıiyle ikti adi ve A. Ş. ESME!l seki7 bin iki vüz ı=ra ~arfetınektt:dir. bckleni:. oı-. Jt t J..ı, ilm ~ lıir haldedir. 
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\H lfE (4) (ANADOLU) 24 Şubat 1940 CUMARTESi 

lngiltere 
' 

ita/ya Eğlence: 

Günün bulmacası -
Halkevi hayra gü 

yaklaşmıştır 

•• u ~ydında İngiltere, İtalyanın uzun müddet 
manyadan kömür almasına 

müsamaha edemez 

Al- ı •-1,...2...,-;.-,.~~-ı;; 
Müthiş bir cinayet 

oldu 

2 1 
3Tnı 
4 ili 
5 

Yeni 152 1 H 
Roma, 23 (A.A.) - ltalyanın Lem- siriye~ 'ni haleldar etmeksizin bu mua- 6 1-'I;..... 

eser e, al kcvi ve odalar Bir genci öldürdüler, dra sefiri B. Bastianini, İngiltere hU- nıelenin temdidi imk!\n olm.ldıgı 7,...,.. 1 
k /ı kümelinin, ingiliz - italyan münaseba-,mütaleasındadır. . l...p....;!!:!. 

saylSI 519 U bulmuş Q
1UVOT a asını kesip kuquya tı ile sıkı surette alakadar olan mese- İyi ma!Umat aııı{akta olan mehafil, S - ı ı ı • 1 1 

Ankara, 23 (Hususi) _ On altı 1 Çivril kaza ının Homa, Işıklı nn _ attılar leler ve bilhassa Almanyanm ablukası üç giln Romada kalacak olan B. Bas- 9 • !!il 1 l 
senedenberi memleketin güzel san·- hi~ekriyle Çal kazasının Balkan, A- Aydın, (Hu•usi) - Germencik çerçevesi dahilind~. italy ya .gönderile- tia_ninin bu ~esel~lenin halline. müte- lOj I~ llLJJ..J ~nı 
o•ı~r, ~debiyat, tarih, spor, so•yhl cıpayam kazasının Karaman n:ıhiye. nahiyesinin Dalatcık köyü civarında- cek Alman komurune vazPılılecek am- 1llık bazı teklıflerı Londra kabınesine -
r.ırdım, köycülük vesnir içtimai, fiK-ı leri. ki kuyuda bir kesik baş bulunmuş "e barge> meselesi hakk ırı ılaki noktai m- tcYdi etmesi Ye haliha!ırda Romada Soldat saga: . . eırıir 
ri a!nlarında büyük eser ve faali - Diyarbakırda 4 halkodnsı açıla_ tt dliye ile zabıta derhal faaliyete ~c- zarını italyan hükümetine bildirmek bulunmakta olan ingiliz mübay;,at ko-

1 
-. st~nbulun b ı r semtı. b,

1
,:, S-' td 

k 
.. . . . . . . u" zere R . • ı · .1· m· . . h k t' · t h" tm . 2 - für mıllet, meşhur blr art=· ' rellc•ir· giirdüğümüz halkevleri, a- caktır: çere bu mudhış cınnyetın faıl\er.ııı om.ıya ge mı ş ı r. ıs~onunun are e .~ı <' ır e esı . . . . _ . bili 1 yın yir ni be§inci gün il kuruluş bay - r.:ce kazasının Hanı nahiyesi, Dio- nıeydana ç ı karmıştır. Maliim olduğu veçhile ingiltere ita] muhtemel olduğunu beyan etmektedir- bı~ _ışı becerebılecek olan, egr\;;r~ıl-p, 

tn'llların Lıtlulayacaklar ve bu sc- mil, Kulp, Eg 1 kazaları. C:iııayeti "şliyenler, Ortaklar kii - y~nın ihtipcatı ~aruriyesi ol ~ n kömü- "r. degıl. 4
_ - Cesed, gaye. 5 - ; fıP' n 

ııe yeni halkevi ile 146 halkoda;ı a- Eliızıg'da 10 halkodası açılacak- yünden Sökeli Ali Ç~lik, de-. eci '"'" run yarısını denız yo!i; le rüçhan e•a- b~ıı~dıgımız ye~-. 6 - Kuzunu! gel~ 
~ılııcaktır. Bu suretle mevcud oda v, tır: leymıın ve E>kidere köyü muht:ırı s.na mfi3tenid muamelenin tatb;kini B 1 tıgı_ ış, hazan •ışte> den evve ,!il 

,. · · . - ı" • ıt· k b 1 t · ı· · tabır. 7 - Çocuk dog" urtan, ar 
evlerimizin adedi (519) u bulacak- ,;:ııvrıce Kebr.n Ba-;kı Karakoçan, .,e; e ır. a u e mış ı. orsa ar lıt f ' • • • ve k İ dT d 8 ...- ! tır. kazalariyle Keban kaza•ının Agın. Maktul de, Bedel Oeman ismindP İngiltere hükümetl, ablukanın mües c rme • ran 1 ın e csu>. ı·" tıı h 

h
. · ı D h" ı· · t" O z o M le takılan şey bir içki 9 - Bn ı> • • 

Merkeze gelen haberlere görP, na ıyesıy e mcrkı.ı e bağlı Hanken- •Cy~e ır ı ııır genç ır. ı ' . : . . ııY• 
memleketin her tarafında, halkevi dı, Balı bey nahiye ~ri, Ergnnim~c!e- ilaktul Osman, yedi sekiz sene ka- Ab!u}r "'· ('uya] r~ vasıtalarından bırı, bır enıır-~ 'ı 
günfl için fevkalAde hazırlıkla~ baş- ni kazasının Kavak nahiy 4İ ve Ko- dar muhtar Neş'et Germenin yanın- • ... t:l29 jiro ve şü. 9 25 12 çıne kokulu ot katılmış cılaıı, uın' 
lamı~:r. Bayram pazar günU saat vacılar, Atşin köyleri. da bedel olarak kalmış, sonu dıı Londra, 23 (A.A.) _ İngilizler ta- 139 M. Beşiçkl 10 50 ı . ve kaba ı..~maş. _ 11 

1.5 ıle başvekilimiz doktor Refik Say- I:skişehirde 1ılihalıççıkta .. Giimii- ~.üleyman Akgünün yanına g·rmi.ş ·ı..rafınddn Almanyadan gelen bitaraf 63 K. Taner 15 16 Yukarıda~ aşagıya: ııırt 
damın radyo ile neşredilecek bir nut şanede, Torurda, Hakkar'de, Yük- tır. gemiler t;ırnfından nakledilen postala- 26 N. üzümcü. 14 25 15 l - SürtUp aş.ınd_ırmak. 2_ -. 4/ 
ku :le bıışlıyacaktır. sekovadıı, Halayda Hııs3a, Süvevdi- Süleyman Akgün ün ifadesine gö - 'rın ve emtianın mU•aderesine karşı 3 -yokuşun aksı, bır kadın ıs~I· 6 / ı 

Yeni açılacak halkevlerinin bağlı ye, Harbiyede üç, istanbulda Ynlo- rP; katil Ali Çelik, cinayet gilnii ken-~vaşingtonun protestolarına İngiltere- fı57 feryad, Anad~lunun garp cihetı. ,Jlf ıı 
bulu::ıJuiu vilayetler: vada bir, izmir<le Bergamanm Zey- di•ini ve Osmanı incir ve zeytin ta -ı'nin vermiş olduğu cevap münasebetiy- r.01062 Azmanın ~ksı, kumand.~n. 6-:-- çe\ıl' ı1 

İzmirin Bergama kaza•ının Kınık tindağında ve Turhanhda iki, Kas- ;ıtmek bahanesiyle Balatcık civarın- le dipl~masi mehafilde dostane bir h- ma, rap_t edatı. 7 - Bır yeınış, ~ tı 
n.lhiyeei, Kayıerinin İncesu kazası, t aıııonuda Küre, Daday, Araç, Dev- d_ak: tahtacı mezarlığın arkasmd.a sanla tanzim edilmiş olmakla beraber 501619 8 - Şaır, fasıla. 9 - Ç?ğun_ akSı, (: ~n 
Kırşehirin Avanos kazası, Kocaeli- r ekunlde der , Yayseride Sarıryğ-Jnn, !~alacık mevkiine götürmüştür. Ali bu cevabi notanın bitarafların protes· No. rak kap. lO- zrn aksı, lıagJaııaO /f: ı·a 
nin Hendek kıızası, Tekirdağın :Mal- Akkı~la, Elebaşı, Karahi<ar, Ortahi (el k burada tabancasını çekerek 1\olarına rağmen ingilterenin Almanya- 7 9 25 Dünkü bulmacanın hfJ t 

kara kazası, !stanbulun Sarıyer kaza sarda beş halkodası açılacaktır. Osmana ateş etmiş , başından yarala- k "kt d' h b d h kk 8 10 . ya arşı ı ısa ı ar e evam a ı-
9 

Soldan sağa· ..., 
sı. l(ocaelide Gevve, Karasu, Sapan- y:p derhal öldürmüş sonra da kafa- ta . 1 l"k ld ğ kt 11 25 · se'" .. . . . na mamıu e ma ı · o u u no asın~ 1 - vapur gemi 2 Acul, / 

Yeni açılacak halk odalan: cara dört halkodası açılacaktır. sını kesıp cesedden elbıselerı çıkar- el t' k ld - b d'l 10 13 75 ' ' - 6 _ . . , .n ısrar e me te o ugu eyan e ı - 11 3 - Galata ki 4 Or şal tok· / r 
Af d d" H Jk d ı1 k Kır~ehırde Mucur, Hacıbekta~. mış, ve bu kesık başı da kuyuya at- kt d" A . t d . ·ıte hUkO 17 . ' . - ' ' S yon a ye ı a o ası aç aca - , • .. • ime e ır. ym no a a, ıngı re - 1 N C l R Çoban, 6 - tad, nal. 7 - yanıan / 

1
' 

t .-. Sırııs">le yazıyoruz: Knınanda uç halkodası açılacaktır. mıştır. t• b'ta fl .1 • 1 1 • : ıo Qı, 
Suhut, Sincanlı, Eğret, Çobanlar Konyada Bozkır, Hadımda iki Bu arada deveci Süleymana: mAel 1 ı rla arınllgemı ekrılyte m1en~terkı Çuval alay, saman. 9 - la, alan, Ju. I· 

h 
' k d 

1 
E" b . h b . h man o an ma arı na e me erı a 404 E T . k Işık pak 

kazalariyle Bolvadin kazasının h- a. o ası açı ncaktır. - 'ger enı a er verırsen, em d" . d bl k ht 1 tehl"k 1 • • • şır et! S 375 3 375 ' · 
K

. h d S .. a· . h d kl "ld. ırın e a u anın mu eme ı e e- 20 0 •• • T t 9 9 Yııkaı-ıdaıı a•ag'ıya: ,.ı• 
hıı.\clı nahiyesi, Dinar kazasının J<~v- Ota ya a ıvaslı, Sususz, Pa•n- •en ını, em e çocu arını o. h- . • .. 

1 1 . d ... 1• " m. J. aran o - ,...• 
k İ 1• Ot kt b h lk d ru··ı·t"ım' lerını goze ama arı ıcap e eccgı ı ave 48 Aksekı" ban. S 75 3 "~ 1 - Vagon, yalı. 2 _Acar, • 

dler nahiyesi, Bolvadin kazasının cı • s am, ura a eş a o ası ·· ., . '" ı; • I'~li köyü, açı!acaktır. Demiş, hatta Osmanın başını ke;- edıınıektedır. 3 - Pul, dama. 4 - ulaş, daya ·.g.tf 
Ankarada 7 halkodası açılacaktır. Malatyada Kahtada bir, Marct:n- Vği bıçağın kanlarını ona yalatmış - -=~=- 450 YekQn. taç. 6 - salon, sam. 7 - ge, bıO' 

&traslyle yazıyoruz: dP. Kızıltepede b"r, Muğlada Köyce- tır. Torik akını 196975 Eski yekQn. 8 - eb, talim. 9 - mekiln, ja]a. 

Ayaş, Çubuk, Nallıhan, Polatlı, ğiz, Ula, Küllük, Yatrğanda düı·t Ali Çelik ise vakayı başka türlü ibik, konuk. 
Kalecik, Kızılcahamam, Haymana halkodası açılacaktır. anlatmakta, bir namus meselesini ;_ Halk, kepçelerle torik 197725 U. yeknn. -=·*·=-
kazaları. ,\[uşta l\Ialazgritte bir halkodası !eri sürerek deveci SUleymanın bu avladılar z A H 1 R Eı Zabıtada 
Aydında bir halkodası açılacak_ açıl:ıcaktır. cinayet; işlemeğe kendisini teşv;k e~-ı 200 Ç. buğday il 

tır: Niğdede Ovacık, Kuyumlu, Çift- t:ğirıi !öylmektedir. Hatta maktulün htanbul, 23 (Hususi) - Limana 15 ton fasulya 17 25 17 50 
Köşk nahiyesi. !ik, Gölcük, Maden, Arapsun, De_ baş;n •Süleman kesmiş ve katile de torik akıııı başlamışbr. Halk, ellerin - lb8 Ç. susam 15 ';"5 

Balıkes'.rde 2 halkodası açılacak- rınkuyu, Nar, Üçhi•ar, Avcılarda 10 iki defa altmışar lira para vermi~ deki kepçeler, çengelli sopalarla 129 B. Pamuk 48 60 
tır: halkodası açılacaktır. tir. hayli balık tutmuştur. p B 

r.lremid kazasının Havran nahi - Rizede Melyat, Ardeşen, J(;ıre, Eski muhtar, sadece maktulle a - İstanbul, 23 (Telefonla) - Deni• ara OrSaSJ 
yc•i, Edrenıid kazasının Zeytinli kö- Kaptanpaşa, Çukurluhoca, İkizdr. - rasında vaktiyle geçmiş bir hadi~e fırtınası devam etmektedir. Bu yüz- Cumhuriyet merkez ban-
yJ, re, Gündoğduda yedi halkodas ıa~ı- dolayısiyle zan altındadır. Her U~ü don vapurlar seferlerini yapama-

Bingiılde bir halkodası açılacak- Jacaktır. de te,·kü edilmişlerdir. maktadır. kası kliring kurları 
tır~ Sıımsunda Kavak ve Gümenilşte 2 <>*o ** Satış Alış 

Genç kazasında. halkodası açılacaktır. B dı Muğlada satılmıyan 
Boluda 5 halkodası açılacaktır: Siirtte Pervari, Şirvan, Kurtalan, ergama a: l Sterlin 

Beşiri, Eruhta beş holkodası açıla - tütün er var Dolar 
Çarşamba kazası, Düzce kazası - K J k • caktır. iZi ay ongresı l\Iuğladan yazılıyor: Belga 

nın Üskübü, Gllndoğdu köyler;yıe Sıvasta Şarkışla, Yıldızeli, Sıışeh- i\iuğla vilayet nden bu sene b'.ltiir. F. B. 
Yıgılca, Yeniçağ kazaları. rinde üç halkodası açılacaktır. mübayaatı biraz fazlaca olmuştur. An- F. F 

Tek"rdağda Hayraboluda bir halk Halkevinde resim cak henüz satılmamış iyi kaliteden bin Pezetas Bursada 5 halkodası açılacaktır: 
Gemllk kazasının Armutlu nahiye. 

si, Orhangazi, Iznık, Karacabey, Or
hanell kazaları. 

Bitli~te bir hal kod ası açılacakhr: 
Hizıın kazasında. 

Çanakkale de 5 halkodası açıla~ 

taktır: 

Bige kazasının Karabiga, Dimeto
ka, Çanpazarı nahiyeleriyle Bozca
ada, Yenice. 

odası açılacaktır. sergisi açıldı beş yilz balya tütün miistahsilin elin l<"lurin 
Tuncelide Çemi~gezek, l\Iazgrit. dedir. Köylüler, bu tütüniln hiç olmaz- !". S. 

Nazımiye, 111. Çakmakta dört halk- Berglma, (Hususi) - Halkevinde · h" ı ·a · t ı K S 
b

. / - f . . . ~1. ın ısar ar ı aresınce sa ın a ınma- . . 
odası açılacaktır. ır .otogra ve res:m sergısı açılmış- sını temenni etmektedir. Ve bunda da K. N. 

1lrfada Yay!ak, Halfetide fai tırK . • 0 n
1 
beşkgüıı ™:vanı edecektir. pek haklıdır. Tütünler için bu kadar K. D. 

halkodası açılacaktır. ızı ay .<mgres~: .. satış mevzuu bahis olduğu günlerde K. Ç. 
Yozgatta Ça~rşehri, Hamam, Can Kızılay kongresı puşembe günu .. -ı d dil .. k ]' d Dinar 

J • ,. • .i.t:ıug ayı a şunme azım ır. 

dırda üç halkoda3ı a~ılacaktır. toplanmıştır. Heyetın yıllık çahşm.1 Leva 

521 
76.81 
4.553 

3~ 64 
7.557 

1.4443 
3.4244 
8.2217 
8.3760 

23.09 
85.22 
64.44 

!l2 

521 
77.26 
4.5JO 

7.601 
1.4528 
3.4445 
3.2107 

3.397 

23.20 
35.40 
64.8~ 

92 

Çankırıda 4 halkodası açılacaktır: 

Zcnguldakta Üzülmez, Karabiik, raporu ve hesahatı tetkik edilmiştir. işleri intizam dahilinde devam ediyor. Ley 
Çaycuma, Alaplı, Amasra, Hisarö- Yeni idare heyetine bir yeni aza se - Elde bulunan bUlUn malzemeden isti- A. ş. 
ııfinc!e alb halkodası acılacaktır. çilmiş, eskiler ipka edilmiştir. Yeni fade edilmektedir. İkinci d~vre i•i, da- R. Mark 1.97 1.98 

Çerkes kaz.lamın Eskipazar, At. 
karacı;,ar, Ovacık nahiyeleriyle Il
gaz kazasınııı kurşunlu nahiyesi. 

heyet azaları şunlardır: ha bir ay sürecektir. Liret 15.20 15.29 
Müze mUdlirü O•man Bayatlı, Ce- Tütüncüler kooperatifi: Drahmi 103.97 104.50 

Basur nem feri '1i gi. ifil Odan, Baha Taşdemir, tliccar Beh- Bergama tütüncüler ı. operatifi yıl Zloti 4.2159 4.2378 
Eksir Şahap 

Ağız kaı•ga~mıdan sonra· 
Kestelli caddesinde Ahmed 

Mehmed Şadi Sarılar ağız ka,·gast 
zünden l\Iehmed oğlu Mustafa şe 
çakı ile omuzundan yaral:ıınıştır· 

Hırsızlık: J'~ 
Limanda bulunan italyan b:ın." 

1 
,.~ 

Zara vapurunda deniz anıe e,• ı,; 
'\li oğlu Muhsin l\Iızrak, itaJyaıı ıe 

· deP sından B. Arturanın büfesın b 
tane kahYe fincanı çaldığından ı9 

ca tutulmt:ştur. 
Kad•n yüzünden: y 
Halkapınar iplik fabrikasında ll~ 

med oğlu Osman ve Bekir oğlu . 1 
bir kadın mesele•inden biribif1 ~11' 
için memleket hkoKatfİ!yfütc'.1 t;ı" 
için memleket hastahanesine ) ıı 
mışlardır. 

Kavga etmişler: W 
İkieeşmelikte Y·'ıakcı ~01<9 1 

Halil oğlu Akif, Ahmed kızı 6l J )1 .1 
da Hatice ve Yusuf oğlu Ah!llcıJI"' 
ga ederek biribirini taşla btıŞ 
dnn yaralamışlardır. 

Çuı•al hır.<ızı: 

Şehidler ca~clesinde 05rıı&!l 6 
Mustafa, palamu' fabrikaswcınnl; 

l ·ı;t• val çalmış ve çun.llarla bir ı 

lanı ııştır. 
çet Çam!ıbel, Sami Kaya, Nuri Vardar lık toplantısı 25 marttadır. On iki se- Pengil 8.6807 3.6984 

derir, }': UVVetİ, er fıeh- ''telci İbrahim Hakkı, Hulüsi Erdiç. nedir faaliyette bulunau kooperatif FF. Serbest 34.58 J 
Borçka kazası. /i.x.i, İ"ltihavı arftır•r Haraberlerde: buhranlı yıllarda sarsıntılardan kur- Muhtelif kurlar Londra zabıt~'A' 
Çorumda bir halkodası açılacak -

tır: 

n-,~;n~lz;ıı;· d~e~4~h;a;lk;o~d~a~s~ı ~a~ç;ıl;a;ca;k;t;ır~:~iiiii'i#Ç;;İİİİİİİİaİİİİmiiliii:i'iiiii:iiiiiiiim ';:-~B;e~r~g;a;m~"~e;Rk~iı~· ı;a p~)~-o~n~u~n~d;.a restore tularak inkişaf gö "ermişitr. Re ır stermak 5. 7 o Jıııl' • • /rlandalılarla mes ~l 
***"~.-ı~~~OOO~n+n:••«.+•... durduğu küçük i~.irahat odnsına ge~ 

1 
d:r bu!. Çünkü her tehlike mevcud- iktidarsızlık telakki eden hir mUhe:ı- mahalleleri tarasS 

2 
• • ş . t1. Ve orada gizl~miş olduğu katibi- dur. Binaenaleyh, sen tertibat ala- dis kafası ile harekete geldi ve lıu 

1nC1 U lfl!!!'. * nı yazıh nesine geçirdi ve marnsına calmn ve o evrakı aşırmağa baka- suretle atılan bombalar boşa g:tti.> edigor 
, ,_ ...,, ot~r'.tu. Kat.ip, onun. kıyafetine gir - cak~ın. Bu iş de ancak gece ~]~bilir. . Hakik~tte bu planlar, mukt•dır Londra, ~3 (A.A.) _ Lon• 0~ 

. _ ~)6{ ~-..: n:''~tı. K.e?dı _de aynı _odad~ kıyaf~- Tabıi. planı kuraca~ ben deg.lım!. bır ıı~kerın eline_ geçmiş olsaydı bu ku bulan infilaklar üzer;ne ~c ti 
~ ~ tı.~ı: değış,, <l'._~e. sem~ ş!iphele_n~p Yal~ız ~i~nhaym ıle Kolonya ara- mevzıt hat~y~ ugramazdı~ız. Çilnk!i Yard makamları bütün geceı·ı b!İ ' 

şuplıelenmedıgını tespıt etmek ıçm ~ındakı mühımmat depolarının plan- asker, keşfını yapmadan ıcraata g;. · 1 d 11 1 kQ bulun•P 
- 61- Dedi ve Margarite döndü: koridorda kimsenin dola~madığı l.ıir ]arı gibi, sahte evrakla aldanmama- rişmez.. ıdr an a ı ~r a1.mes b~ ntııl<ıı,ıır.' '· 

E · 
1 

k - . . ranın şıma ı gar ı mı 
sasen gız emekte de mana yo tu. - Hemşire -deai- dilenci elhise - andrk dırt~an 1 fırladdı, o. kıy.afetı7 dd~la- ga.,..g7yret eS~ınıbz !. h'"'' . b"l . -h. Fon Emlihi alfı~adard ebd.en en ya ret etmekle geçirmt~Jerdit· ,, ~ 

Çünkiı rakip taraf vaziyeti tesbit et- siyle yazıhaneye gırdiğini söylediği- şaıa o a rapu an ıçerıye gır ı ve .. eıs - ız u auıseyı ı mıyor mü ım noktayı tespıt e e ıldiniz p r .. "hb vııJc• 
.'lliş, her an t,ehlike içinde bulunuyor- ııiz adam, bila şüphe her gün göziı- ~ıktı .. Dikkat edersen o silmenin a- musunuz?. Fakat bu, bizim kanal- mi?. ke>t ısde, yuzıerce 1 

ar 

d j •. b 1 'k" i be · · • · d ht t ı•kk kl d ğ · t · d · d '"ld' ı T k" F mn a ır. u. u n ara ı ınc şu nın samımı nıız cin ün e gezen ve sa e e " ; ya arı yere .. e .. mıyor gaye ınce ve an _geçn_ı_ış eg; ıı .. - a ıp ettiğime göre on Emlih, ---+---
olan hlmeyo•inden mahrum kalmakta ettiğiniz F n Emlihti.. kolay kolay gorunmez bır aralı\c var- D:ye soylendı. iki mühim nokta üzerinde yürilnıek- G .. J t h [jtıl~ ~ 
ne fa;ı a vardı? - Nasıl olur?. Sabahleyin ben- dır. - Biliyorum; Almanyadaki şube- tcdir: 1 orues e eye. /1 

Rei .1 Fon Emlih hakkındaki sual- den sonra yazıhaneye geldi ve hiç Fol' Emlihin bu yazıhaneden ma- niziıı bir hatasından doğmuştur. Fn- korkunç tahrıb11 / 
]erine k rşı r:.ter hakikati gizlemedi. dışan çıkmadı. O ya~ıhanesindP yal. da, benim dahi bilmediğim ayrıcn kat her talde sizi de alakadar ede- 1 - Yunanlıların harbe istirak et- ,, 1 f 1 • · •nhİıd1 , 

h
. . - naş arn ' tncı . ıı• 

- T,'on E nlih, biriblrine bağlı iki nızdı ve dilenci o sırada gelmişti. mahrem bir yeri vardır. Sizin çalış- cek ma ıyetı vardır. 1 mesiyle itilaf devletlerinin Sel!l.niktc re k"l tehl"k ı· görüle~ 
• h · . . N "b"? h ııa ı ve ı e ı aksi teşkilatla çalışıyor. Hakiki Von - Bir daha çıkmadı mı?. tıgınız yazı ane bır gösterışten ıha· - e gı ı · · kurmPğa çalıştıkları cep eyi arka - d 1 

Emlih !le sahteii arasında hiç bir fark - Evet, çıkmadı. rettir Maamafih bu yazıhnnenin de - Tedbirsizliktirl. f"Unkü Fon dan vurmak çarelerini arıı•tırıv. or .. tahlire • imiştir. !Br' ' Heveli\ndan evleri nkılnP d' 
yoktur. - Hayır, çıktı ve o kıyafetle av- hususi sırlan vardır. Milhim evrak- Fmlih :. -hiç aklımdr.n çıkmaz- şöyle IBu mak3ad icin Makedonynda fna- .; ıkta. kalanlar fena ~az•~et,'.~ı 

Bunların ikisi de birdir. Yani tek det etti. Onu o vaziyette geri götU- lar, 6Umen ile kapu arasında boşluk- demıştı: liyete geçirdiği ve buradan hariku- Yıırdım beklemeYtd;r. ı.n-,,,~ 
bir r.dam, iki rol oynuyor.. ren m!lhim biri· 'llacaktı. Anlatayım ta g'zli bir yerde s~klıdır.. - O sahte pli\nlar, hakiki bi\' as- !ilde bir ':ıeharetle 'dı.re ettiği Bu\- tel" lık, heyel!\n mıııtakasını ııı~' 

:f n Emlil., tebdili kıyafet aanabn- da dinle: E~leı hayretten ağzı açık kalan kerin eline geçmiş olsa idi sahtelik gar çetelerinin adedı, zanneder•em viliıyı:lten saıe lıırc .l bir 1ııe 
<la 0 kadar maııir bir aanatklrdır ki, - Yazıhanesindeki aynalı silme- Madrahalın yUzUne baktı. tezahür edecekti, yüz binlerce lira ııfak bir rak.ım t~şkil etmeme"te - ~erilı .. e~;ni i•t 'llistir. ıı1 
kar,:ıını b:Je defalıırca aldattığına nin arkasında gizli bir kapu vardır. - Bu işi ancak !en görebilirain 1. berhava edilecekti. &>reket versin, dir. r.ı1yma, haU olarak de~8 

bizzat ıı:hld oldum, Bu kapudan, bir tek ıezloni' bulun- Kadınların i'Örebilece~i bir iş değil-, :lüşman; Çlz&'ilerl üzerinde durmafı 1 - Devam ecı~ k - 1 yo•·. 
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Alma o gazeteleri 
Bitaraf devletlere tehdit savur-

\'•1•n: B·nbaıı CAZ AL ]~ürkçeye çeviren: OÇYILDIZ .1 m Ô kta devam ediyorlar 
llitıere k (ULUS) tan Herlin, 2:-l (A.A.) - Berlin g:ıze- Dilrtraf memleketler Almany,1 ta-
ean1ı , arşı aksülamel duygusunun! miden fazla bıçağı ''a)'(lı. Muhtelif ~e- tel eri. hilhassn D. A. L. Nachtau~- r .dından düşman telfıkki edilmeır.ek 

~'~tau)#aşadığ·ı- muhit bilhaı.ı;:a eski killerdeki bu l.ııçııklamı açmıyac~ğı galıe.ve Ang.r ff. bi:araf memlehtıe. v~ böyle bir vaz'yctin lılit~n a:ak; -
~aYdı.Jı~ensiıgi ile Limbouıg mın- l\:ilit, yaramıyacağı iş yoktu. Çakının ~e . bıl?assa ı~kanclınav memleketle.rı bıne. marıı~ ka.lnıamak ıstedık!crı 
ta <ıld ~ u rnıntakalarda Prusyalı ahibi de b .. •tik 1 ti ıle ı.wıçreye Almanynnııı yarını bı _

1 

t:ı.kdıl'de bıtarnilıklarının tam ve 
..., u~u k d onu en U) me rnre e ~ fi • .. h t . ~. . b" 1 1 . d 
·3aJı1a a ar umumiyetle Avus- ula b'I b. tk: d 0 .ara ıga muı;:ama a e mıyecegılli ıı- mut ~.k o ması ıcap e er. 
f ra k . nmasını ı en ır sana ar ı. n- k d h "ht t kt cı· 
tet ~ 1; arşı da derin bir kin n Jaşı dört dakika zarfııı la davavı hal- ere a a ı ar e me c ır. 
\'q ·YOrd • lbaş1 Sa 

1 
u. etti. Çekmeceler o k<ıdar mehnretle = 0<>= 

ta)an rtıl rot bu hUkümle, hayrc· ıçılmıştı ki, zorlandıkları hiç belli de- l •ı k l 
ıı lltheb·n: ~asta hl~him olan ifşaa ildi. Adeta, kendi unahtarlurı ile a- n gı tere ra l 
1 llrtacak alletmeg çıılıştı. Gırtl ·ılmıştı. 

SAHiFE: 5 

Skandina vya devlelteri 
Hariciye nazırlarının bugün K o
penhagda yapacakları toplan

fılJ a ehemmiyet veriliyor 
Paris, 2:3 (Radyo) - Skandlnav

ya. devletleri hariciye nazırlarının. 
yarıııki Cumartesi günü Kopenhftg -
da yapacakları içtimaa lıuyük ehem 
miyct atfoluıımaktndır. 

Bu içtimaa F nhindiya hariciye 
ııazırının iştirak ctmiyeceği söylenı
yor. 

Skandinnvya devletleri har;ciye 

nazırları, Balkan devletleri gibi her 
hangi bir tecavüze muhtemeden ha -
reket edilmesi keyfiyetini miiznkc
re edecekler, deniz harbinin yaptığı 
ta hrıbatu knrşı ııe yapılması lazım 

geleceğini dtişün('cekler ve Finlan. 
diyanın durumunu tetkik eylvrecek· 
lt>rdır. 

'tiııı kadar ke kin olan neş Yüzbaşı : 
~: ~~~emı~rekm~aMtlP -Tepkkürederim.~başı. ~ususi ~ir ~eclis kuraralc, Çe~ber-ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
'Z·ttn. . Dedi. 'J a y}·are sıneması 1 '.I elefon 36461 
ıı~i na~11 1 ~~~~fim hnttınn ela·~ btı Onbaşı nrnhcup bir hrıreketle eğil~- ayn ile d hiliye Da7IrIIld:iD jz hat aldı Bugün 

et\o~ı b ılı~ or unuz? Her ~e,·- rek geri çekildi 'e yemE'k odn - ' h · d 
-....r- u nokt Garp cep e.:ın e vntaııının miidafaasrnda hayatını feda eden ve öünı.iy. 

11 t \'Ütı'-r. ayı izah E'dıniz ! ~ındaki nrkndaşlurının .vanına gitti. Lon<lra, 2:1 (A.A.) - Kral dlin sa- l>:ıhiiiye nazırı da, ahzıasker ka~·dı 
ijııır~ ~ı.ı onl le siııcnıacılık fılcmindc bil~ iık lıir boşluk bırakan. 
p ~ b ce arı Freidn öğrerıdi.. Fon Narşenflaht çekmec .. deıı bir rayda huırnı;i uir ıııerlisi lmıli akdet - bli rolarııırı giderek askelerj h!zmet2 
feteıı dolay~nlu~ olmıynn bir c.ıc - kitap çıkardı. Soluk ye~il kaplı bir k> mi-:?tir. gitmekkn imtinaa sevk eden :'ulh cc~ 
~atı tahr~:e.du onlnra ai~ h~r ap. Alman. kitabı vi.izbr.

1
;1ya uzattı: B. Çemberlayn ile dahiliye nuzın. miyetlerinin faaliyetle r ine karşı alınn- A LBERT PREJEAN'ın 

En son yar2~tıi{ı P. er hı U beıı ve kaı olnrnk znptett .. '"' - 1şte yllzbasım, bu haftn Almnı1 harbin idaresine müteallik bir çok su-
1 
cak tedbirlerin hükumetçe tetkik edil-

~ ııa takiple rı~, Fre!da Uzer nd.e merkeziyle (Freid z. 3) arasında kul_ allere ce\·ap ,·ermişlerdir. l mekte olduğunu söylemiştir. 1\/1 Q N M A RT G E CE LE RI 
'!t-ıe teçirdik r ,) aparak sırları eh- anılan şifre bu kitapta. B. Çemberlayn, bilhas"a Finlandiya 1'"1 
~\'ar YUzba. l!zun etmeğe ne lü • Yüzbaşı: ya g:den İngiliz gönilllü!er inin hizmeti Dahiliye nazırı ingilterenin muh- Fraıısızca sözlü ve şarkılı 
.,~~tı' Şnn lUtf b · t k. 
'"lı-J ız ıörur U' en enı .ı ıp - Ah, evet eledi, muayyen kitaplr- zamamncfa dilçnr olncnkları hastalık- telif nnntakalarında nezaret altında Preıgrnms. ilfıveten: ÇILGIN MEKTEPLiLER 
...._ : : s nUz. ı-ın munyypn sahife ve sntırl:ırındaki 1ardan kcnd"lerine tah ıs edilecek pan bulundurulmakta olan Almanlarla A- .Fevkalade gülünçlii komedi: Ayrıca EKLER jurnalde son dilnya 

eeıcek l!:U?..el diye ceva v i 
3

_ kelimel.er"' .nazaran terti~ı edilen krip- siyon. me .~le i~e muntazaı:ı or.du efJ v~st~ır~·alı~arın ~·aziytele~ini tetk~k ~- hadisatı 
lfijı.• ne \'ar;;a ·a· ~. e:d • f.! togranık şıfre tarzı .. Eger muhaber'-' ··adı ılc mu.,avı muamele goremıyece!(- çın ı~tışarı komısyonlar ıhdas edılmış 1 Oyun saı:ıtleri: Her güı~ 1,30-4-6,30 ve 9 da 

~ı..... gı ıp gorelım ! d 1 . • , · • b t . t• 1 ld w ·ıA . . p 
~ ·•1e esna d e en er nrasındakı kıtap hasmın elin!' erını eyan e mış ır. o ugunu ı a,·e etmıştır. mo::ır v,iinii l 1-1,30-4-6,30 ve 9 da. 

Ja\·a . ın a Yohnnna yn-
\'e k Ş ılerıernış k .: ı.reçmez c belki de ~n emin şifre tarzı R d •--• 
~a ~a~YU~~ ocaın~ ~~r- budu~Ziro~freylhnl~din~~kadar US onanması ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ta tn gltr, hep be~c~ 0 b;:ı.~rn- muhaberattnn yüzlercesini ele geçir -
"u t tr~iler. En ark: der ~ ı~ı . o- rnek iktiza eder. Bunn rağmen şifre K d . d b l d v 1 B J g-ii n K Ü ı tü rp ark sinem asJ 
'yle~ 1Y0rdu. Tex.m ~n leg~oe"n nin halledilip edilemiyeceği meçhul - (lfa entz e 3Ş a JgJ man~vra 3Tl Mevsimin en bÜ'"'Ük iki filminı· ~·nkdı"m edı""•or 

•erd·:ı:.· ı-;; enın, e ı . ~· d" B k. . J w• J 

ındaıc ı~ı emir üzerine yemek ilr. u ıtabı derhal ıtıütehassı~ ma- b• . . S. 1 : •• •• •• 

t'akat ıbl~r. olduğu vazi\.·~tt/3 kal- 'rnmımız olnn (2) inci bilroya telim ı tır mı c; ve ''astopo; a do, mu ~tur 
lt ıtı "k J ~ d w i F k t b ·r t asında rrı~ı odayla yemek ocla- e. e~e~ m. a ~ u ı şna mızın anca.!\ Londra. 23 (nndyo) - Röyter n- heyet ne göre, manevra lar muvaffa-

ı . . ~u ~tıretıŞterek kapı açık b!ra- urınclı ma.d~e '.· .. · 
1 

jansının Moo:kova muhabiri bildir: - kıyetle bitmiştir. Manevraya iştirak 
1nsan1 e, her biri en cm ·n ve - şte ıkıncısı ~ lizbaşım · yor: ed{'n .~ov yet harp gemilerinden üçte 

arda H · k · ld - ·b· • ,... 
t, demin l1 seçi'miş olan as· . aın casus, çe m{!ceyı 0 • ugu gı f-.ıvastopoldan ver:ıcn habPrlere 1 ikisi yl'ni ve on znmnnlarda in-.a e-
hidıseye ~enberi kulak ke ildik- :erınckn çıkardı .. Çekm~cenın çık.tı - gorf'. Sovyetlerin Karnden:z f]O"l! I dılt n gemilerdir. Sahil muhafaza 

~·~aza etq arşı gene alakabr~ııı "l. ~:.er_ın t..ft gerlsınde, bır sıra kıtar nıaııcvralarını ikmal ederek SıYa~- 1 gemileri ve tayyareler de mane\·rac'a 
1§1( Odaı er. gözuküyordu. Çekmece bu noktaya topola dönmüştür. So,·yct kumanda vazife aJmışlarclır. 

'1114 bit • • fevkalade güzel dö _ kadar uzanmıyordu. Kitaplar en ger:- K 
:tttQl>h~~lıat hücresiydi. Stil eş- de ve ?ar bir rı.~fııı üstüne dizil~i~- oordı• nasyoıı h eyetı• 
~ estire eler, müzeyyen d"van- ti. Bu kıtapları gormek ve almak ıçrn 
~6ı>oid Odaya girer girmez ji- çekmeceyi yerinden çıkarmak şarttı. D •• B . } B R f • l S • 
~llt)•ht' ~~ha doğrusu Fcın Alman, kiUıplardan her hangi bir ini Ull asvekt • e } .{ ] ydamJil rJ• 
~ atetda. telını elektrik dilğmesi- çekeceği yerde, her hangi bf r kitab· ~ • • ~ • • 

~~"'~~'ii«V~ndaki bol ışıklı V? vakalıyarak ıleri doğru itti. 0 da - yasctınde ı ık ıçtımaın1 yaotı 
t'1 • labıtaıeyı Yaktı. Bu alonfü-1- kika gizli kitap rafı olclu~u gibi aşa- . . 9 .. .. • , .·· .'. • • 

o t nın hnrp t 1. t ~ . d. .. d k b ld 1\I Ankaıa, -3 (A.A.) - Bugun b,.-.-1 3 - Ha\iznda komuı ışletme<:ın,n ertib < a ıma Inh rıya ın ı ve goz en uy o u. ! ey - . . . . 
~ıı \ a atla yapılmı t k. . ..ı d . a b. k k vekıJ Dr. Refık S .. ydamın rıya-,etın- k• ntrolü ve istihsal malzemesinin ih-
e ŞeJer s ı ı, mu- ·ınna, u\nr...ıan ır ısım çı mış - d k. T.r , 1 • h t· ·ık. . .. . du,0 e keskin hu 1 h D b k büt'" k··t .. h e ı .noorumasyon eye ı ı ıçtımaı- t•yaca gore ışletmeler arasında te\·-
.. 't Yoı- zme er ıı- 1. uvarın u · ısmı, un u up anE u ·ııi k k ı · 
"'l'ıt Ve Pencere"· · b . . k b t , .11 1 U lü nı yr.pmış .ı.uı orunma anunı;n~ zı . 
1tltın .a ltılt Parçaları k.J el ısa e\ c- tuvarı g~ ~' a nbr .mka A ~eKı ebr ek 5 ~ 1 rıazaren, merkez büroııunun te ·lci!fı- 4 - I\:ok kömürü istihsal ve 3at1-

·~a b ır.. • a ın pe:rc:c- .erJ takhdı kalın ır ·agıt ta a ·ası e w • 1 . . . . 1.l'or<l O•ularak dış h' kA d tına ve aşagıdakı mese eler n ıcra lşn:m tevhıdı. 

Dah· ı ti::;t CIIAJ.LJ:,'S BOYEU ibda etCği rollerle bütün 
dim,rııyıı muazznn, bir eser vermiştir. Cezair manzaraları 

ateşin bir hŞkın hikfıyesi 

Heyt>cnnlı ve ze,•kli casusluk filmi 
lLıilrETEX: Paramunt Jurnalde en son harp ha\·adisler i 

~aYaıı ~· arıya ıç ~:toıü id!. Alma~ du,·ar ·a;,1• ın~n ü.s- vekilleri heyet:nin tasvibiııe nrzm.-
1 

Ankara. 23 (A.A.) - )Iilli korıın-
~ttı "e ,~lveıt, kendisini bir koltu üne baş µarmnbğıylehbast~. d !.~mk bsa.ıt- ktrar vermiştir: i nıa kanununa göre, teşkili icap eden Cezair sevdaları 2,30 - 5,30 - 9 Dört parmaklı casus 4 ''e 7,30 da 
b· ıroca - ~imlik bir mura ba acının c:<ı a ar 0 kAl t k ı ... 
~~.· ~ nın her~ bbU r . . . . . a,ve ne mer ez uurosunun umu- t•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~re t J ırc ı halind k ş: .. s~c ~a yerınd~ ~ıpırdadı b~r ıkı snntı~ J - Ereğli kömür havza~ında i~ n~ 1ebliAinc siyasal bilgile r oku lu .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

SEANSLAR 

hatt erketti. B e en ısı.nı .a- "'eri geri gıttı sonra sng brafa dog- milkt!lleffveti profesörlerinden \"€ is banka;ıı mali E L H A M R A sı·nemasında 
a k0 ayanın vaz yetın- k d ·d b" ki.lr çıktı B·ı · ' \ llun b casının y t w ·u ay ı, me) ana ır Çl • • 2- J\önıilr ı.ıatış işlel'in ıı tanzimi tetkik bürosu müdürü Hazım Mu' 

tıllht kir ifade va~~ ıgı,şeyle~den "ukurda göze çarpsn cellk bölmele ·çm L:rlık teşkili. 1 
Kuyutak, tayin edilm ' ştir. • ~ 

~o~l'\ı .at'i ndıınl 
1 

ı. F ~n or - ·çınde iki tane incecik defter .. 

lıı1ıkıler1edi, ku~~.a kUtU~hııne- - İşte 'fşaatımın ikinci ve üçUncı' Sovyet Fı"ı., harbı· 
lleti

4 
~Pılaıını a ;1ı>han:nın crt · ıııaddeleri !.. • 4. 

benıet~ıltıi ki ta [ ı. M e) d.~na gn Alman on d rece a"nbi ,.e maraLi 
tı~ıtıı ... lı biı· kUtUPpahrdan mute~ek- ııır neşe ile haykırmıştı. --Ba~ tarafı 1 İnci aah ifed e - \ rlc tii taıırruzlara rağmen ycrler!ni 
d ~· -Ylı . llu k ane manzara SoYyetlerin tayyareleri Fin şeh:ı ıulrnfaza etm!şler ve dU~manı y~rin~ 
)ı11~ ilk lntib UtUphanenin tn'!lansı _ ARK AST l ' AR _ riııi. Fin tayyareleri de Sovyetleriı. Je mıh!amışlardır. Bu milna~ebetlf: 
e ıı e kuran 11~· gö.steriş için kU. _ ·keri noktalarını bonıbanlıman et - Rus kumandan lan, biitün gay?"etlP-
aı~Zara11 haı~ zUp~lerinin e<;e- Ooı<LOr nişlerdir. B•ıgün 10 Sovyet tayyare"i rine rnğıneıı şehri zaptedenıemı!)ler 
, k Olnıak İfa ıkt bır ihti as eh- HışiinllmilştUr. ı v~ Kızıloniunun teşekkül ettiği gii -

hu Utullh desiydi. Almnn c~- M. Şe V ki U aur Sovvetlcr I.nıgllıı Kızılunluının ~·ir- nün yıldörıümii şeh:n.ıen uz.ık bir rc-
1
' tneceyj gö tererek mırı' Bir ·nci sınıf dah:li h J.5 • r:puriyi alurnklnrını söylemişlerdir. 1'utlnlarnışlardır. 

lKL. ~et ŞJ:I'.EF llAFTASI OLARAK 
Bugun matinelerinden itibaren 

Ttirk sinemacılığının nıcd;.rı iftiharı ve senenin en muazzam sanat 
ve el hn abidesi bü) tik san'atkarımız -ERTUGRUL MUHSiN' in 

Baş rolünü ~·arattığı 

ŞEHVET KURBANı 
TJ10I:.'R ROLT.ERDE 

CAHIDE - NE~LA - !'ERDİ TAYF'UR - SA1T - .NEVlN 
SlJA \'1 - GÜLSEREN d :uk Çekanenin alt kı'>ınıncl" ki !') ıi ikinci yıldönüınli nıiinasebetiylç re kızıl bayrak d ki imek surct!yle 

1 
OııtUhtete... . talık' ar mütehass· St •akut Sovyet kıtaları buradan birk:.ıç , 1 bRonı1a, 2d3 <

8
Rndyo) - Finler Kare-1 sene şchrim;zde bnşka hiç bir sincmatla gösterilmiyecektir 

•1 Çe}(.,,.e " 1 YUzbnşı! Bu gıırau··- kilometre uzaktadır. 'i erza ıın n ovyetlerin bütün taar- EHID1MIYETLE DİKKAT: Cumartesi ve Pazar 10,15 de ve hafta 

Dl l{f{i\ T: nu filim bu hafta sonunda lstmıbula inde edilecek ve bu 

,.. .. , Cel l' l zmir Reylersokak No. 8 2 1 k 1 1 
l . ~u ~rin a ht l\fo kova. ~3 (A.A.) - Leniııgrad ruz arını ·ırmış ar ve 16 ceph ane kam-• araıoıı her gün saat 1 de ucuz HALK seansları vardır de Çekın na arı bende Telefon No. 3286 
~ sailaın ecelerin kilitleri fe\'· t•rkiinıharbiyesinin 22 şubat tarihli yonu, 6 tank, 12 top ''e 50 mitralyöz SEANSLAR: 1 - 2,45 _ 5 _ 7,15 _ 9.30 da başlar. 

1da~nı bu Ve gizlidir. Bir nkşa~ ~a~talarını Aabahtau Hibaren tebl.ği: 1 aln11şlardır. ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İd: açabn~:~~eceleri ancak ~u vrı gece va kti kabul ve muayent :Mühim hiçb:r hadise olmamı~tır. . Finler !aypale cephesind~ d~ş~a.nı J . d f d / ., d 
l~ dtayet ant lhlkAnına erdik = ·forcli berzahında Sovyet kıtnatı pü:-;kürtmuşlcr \•e bazı mevzılerı ıstır- Z ;7J l1 e f er ar tg zn an: 
'nd t rha1 ev· ·~e tnUstacel b;r sc>~ clii~manı pUskürtmUşler ve 21 mıi'> _ dad etmişlerdir. Nazlının brı"mahane şubes ·ne olan emlfık satış bedeli borcundan dolayı 
ceıc~ lcaı rrı ış ı v rketmek mecburi. tahkem mevzii işgal etmişlerclir.1 Rus tayyareleri I..npoııyada ve La- tah::;ili emval K. nu hükümlrri c1ı:>iresinde haczedilen Gaziler mahallesi-
la b n Uzeri ~ anahtarları çek- U Uf\. l U ı( Run ıırın ı ~ şi betonarme topçu rn _ dogaııın şimalinde sivil şehirleri bom- nin di\Jlerli ~oka~ıııda !) ,,u~ ı.ı ve ~6(.ı lira kıynwtindeki ovi idare heye . 
\uten bu Odn e bırakmıştı. Kn _ BEHÇET UZ tihkfimlarıdır. 'bnrdıman etmişlerdir. 12 kadın ve ço. tiııce 21 güıı müddetle rnfüı::ayt-<İt•ye çıkarılma..,ınu karar verilmiş oldu-

lı'ıtl ~Phaney~nı.? l'anındaki c<lu- Son derece şiddetli olan kar fırtı- çok ölmüştilr. ğun daıı talipler ıı 7-:~-'J40 ııerşt>mbo günil saat 16 tc vilayet idare heye -
'b e l<'r 'd Roren bir delik nç- H [ J nası ham faaliyetl{lrhı in i<ıtik~u f u-1 l\tıı-; tayyarelerinin bıraktıklal'l pa- tinP müracaatları ilfın vlunur. 17 24 3 639 

l\e~iğjtni:ı .a~ın her hnreketm! Çocuk asta l }l Qf l çuş'~mna inhisar etme.ini mucip ol- raşiitçUlerin bir ku.;mı mitralyöz ate- l d f l 
tl'tı\ şte bu !Çın Vaziyeti hemen Jl1ü ehJSS l S l nıu tur. şfyle öldUrülmüş ve bir kısmı da esir zmır e t erdar lğından: 
llıQd 11aratı:bepledir ki biz bel- Pars. 2~ (Radyo) - Havas ajan- edilmiştir. .Adedi 
· eıe hiş llıtla ııı kuı1aracak 'olan Ha!ltalannı 11.30 dan b ir e kadar ·" haber veriyor: Ruslar. Mola \'C A reya göllerinde- 1 
, l'rtı g~Çirebi~~ i'dmü)ü olduğu ~P.yler ıokağınd. Ahenk matbaa.tı Ru. ların Ylbur cephesindeki tnnr- 1 ki muharebede • ekiz yüz ölii ve bir çok 

Cinsi 
Piyano 
Yantilatör 

Çe)( dı ldaını k. Ltıtfen ) üzba. ""11
'
1
"" lrı:ı"1nl ı> tif•r nızh!rı akim kalmıştır. Finler, şicl- esir bırakarak ricat etmişlerdir. 

Oııutieceıeri ~ınıza emir 'ere • k 
Gtb n !)no ırdırınızı Herı:ey Emtdk ve eJ·tanı ban as:ndan: 

atı S ne !!eril . ~ 
arıa ter. llrlat, için ~ı~ş olli~lcaktır C. 

de ~??len b y n g en D8· "''erı 
: onba a\'uya haktı Te~ Esas Ko. ı 

Şılardan birine · h t:- 55/6 lzmirde s~man i~kelesi mimar 

N o.su 
6 

Depozitosu 
Xevi Depozito T. L. 
Üç oda :350.- 52.50 

lne t P Kemaleddın caddesi 
~ ~anı anı sizin iş· . lS!l/2 İzmir Ga7i bulvarında 24 Dükkan 280.- 42.00 
h·~\>et~12.da mı? ınız b u iş ! Ça- B.8/3 c Mima r Kemaleddin caddesi 13 On oda 600.- 90.00 
ıç bı .. eırın~ninı b"l· . İzahatı yukarıda yazılı gayr i menkullerin kiraları 29/2/940 perşembe günü saat ONDA ihaleleri yapılmak 
~ ' Yt · 1 ırsıniz k. 

Oata)(' re çıknıatn. ı on- Uzere artırmaya konulmu~tur. 
· ~ ıı bölUk) d 1 - i stekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

lc.ıı lrıeıh e bu onbaşının 2 - :Müzayede sırasında ver ilen bedel, m uk adder kıymeti geçtiii takdirde t alipler in depozitolarını n isbet 
urcıu. Çakının yfr. da iresinde tezyit eylemeler i ve mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettir.rneleri. 505 

2 
Sahibiniıı \"ergi borcımdnn dolayı haciz edilen birinci kordonda ye

ni mı:liy<' şubes:ııde bulun:m bir piyano ile iki vantilatorün 26 2/940 ta
rihine tc~a<lüf <.'dc>n pa1.Mttsi günü ~nal on dörtte aleni müzayede ile sa. 
t·Iaca~mdan taliplerin mczl\fir gün ve snatta yeni maliye şubesine gelme· 
Jeri ııan olunur. 23 24 25 596 

lzmir sanavı birlieinden: .... 
Ekseriyet olmndığmdan dol:.yı 2212 !J40 tarihinde içtima edcmiyen 

İzmir sanayi birlıği senelik kongresi 29 şubat 040 perşembe günü saat on 
birde Kardıçulı lumındP 45 numRradaki birlik dairesinde yapılacaktır. 
Azanın teşrifleri rıca olunur. 

R 0 
1939 heı;:c.plarının ta diki ,.e idare heyetinin i'b

U Z la m nı ı 1940 büdce inin tasdiki, reni reıs ve tdare 
h eyetiyle muamelat ve hesab:ıt müfettişlerinin intihabı. 630 



SAHİFE ( 6 ) fA..'tof_U>OLtT) 24 Şubat 1940 CUMAI' 
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~İzmir Levazım Aıııirligı .)atı .1 A'ma 
~ of" isvon._ ilan/art 

l:mi1 lrı· . tı.ı alnrn komi~yommdan: 
l - 1500 Hriı;.t eı. tçı nıı~Pmbası alınacaktır. l'aznrlıkla eksiltme

si 27 2 910 Ph ~üııiı saat 14,30 da Tophanede i;-;tanbul leva
zım am:rliıli ~:.tın alnın komiı;yonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bede:!i 22500 liradır. 
8 - İlk teminatı 1G87 lira GO kuruştur. 
4 - Şnrtnnmesi \'e numuııE:si komisyonda görülebilir. 

lzmir defterdarlığın lan: 
. l - İzmir hükfımet kuıuığı m·Iusunda yapılacak bina 2490 numarıı-
ı lı kanun heiklimleri dairesinde açık ek~iltmeye konulmuştur. 
. 2 - Muhammen bedeli l 995 lirn 5 kuruştur. 
· 3 - Teminat akça<:ı 149 liı a 63 kuruştur. 

• · 4 - İhalesi J 1 8 ~MO pnznı te i günü saat on be~te milli emlak mü
dürliiğünde kr:ı edil€cektir. 

6 - Miınakasayn iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 
inşaatı hiisnil ::uret•e ve hiç bir ihtilaf çıkarmak.sızın ifa ettik
lerine ve bu !~i vaktinde ve dürü~t bir :.;urette yapabileceklerine 
dair nafıa müdiırliiğünden nlacakhırı \'esaiki komisyona ibra~ 
:~meğe mecbur<lurlnr. 21 1 628 

lzml·r ine ·r ve üzüm tarım satış 
kooperat ·1:·eri b;rliği g enel di
rektör üğün '1Pn: 
Birliğin 1\[ani.saclttki şaraphm~e kavları ile işletme hanı üzerinde inşa 

ettirilecek mildüriyet bürosunun avnn projeleri, nezaret ve murakabe 
işleri kapalı 7.arfla mfil"ak~snya çıkarımıştır. 

Taliplerin nafıa !ş!er:nde en az üç yüz bin liralık proje veya inşaat i~i 
yaptıkl&rına dair vesH:a ibrm .. ı ~m1:tır. 

Şartnameler en Z"Ç 20 mnrt perşembe gününe kadar lzmirde birinci 
Kordonda iş hanındaki Mrlik ıncıı kezinden alınabilir. 

Taliplerin 4 m~rt 040 tm ihiııe mi.ısadif pazıu te~i gilnü ~ant on be-1rc 
bir\lk merkezindeki inşnat komis) onuna teklif mektuplarını tevdi etmel~ri 
ila ho1unur. 

Müna asa ilan1 
Hatav elek trik işletmeleri mü
düri}·etinden: 

Antakya elektirik sımtrahmmn tevsii ir'n 150 - 160 kilovat taka -
hnda bir dizel elektrojen gurubu satın alınacaktır. 

Btı husustaki ~artnarneler Ankara, lıstanbul, lzınk nafı komiserlik
ler in Jen ve Hatay elektırik i~Jııtme ri mil<lı..riyetinden alınabilir. 

Tt•klifler en kısa bir z:ıman znrfın<.la Hatay elektirik idaresine gön-
derllmclidit. 9 14 19 24 425 

Istanbu l !vlıntalla L .man rı-
yasetinden: ' 

Ahırkr.pı ör.ü-:lde batık Mnri Valyano ve Haydarpaşa mendereği a
çığında qatık Mariy:üta i~minrleki iki vapurun enkazının ihracı suretiy
le limanın temizlettirilme5i n.rrı uyrı ve kap~lı zarfla ek;,iltmeye konul
muştur. 

Mari Valyano vapuru enkazının ihracı tahmin be<.lf'Ji (on beş. hin) 
15000 lira ve yüıde i,5 temirtatı muvakkatası 142:> lira ve ~lariyatta va 
purunun enkazının tahmin bedeli 5000 (beş bin) yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkat.ası 375 liradır. l\faı·i Valyano vapurunun ihalesi 26-2-9~0 
pazartesi gilnü saat on beşte ve Mariyatta vapurunun da ayni günıle ·ar·~ 
on altıdadır. 

Talip olanların teminat makbuz veya banka mektuplarını ve diğer 
mali ve ticari vesaiki mut.ebe1·Jerini \'e bu işlerde ehliyeti oldukl:.ırına d:.ıir 
münakalat vekaletinden alınmış ehliyetııamelei·i ile birJ;kte teklif varn-
kalarını (2490) numaralı artırma ve ek:;iltme ihale ka-
nununun otuz ikinci maddesi hükümlerine ııygun olarak 
kapalı ve mühürlü zarfla ihale saatlerinden birer sant evvel! 
ne kadar Galata rıhtım üzerinde mıntaka liman reisliği binasında müte
şekkil komisyona vermeleri ve şartnameyi görmek ve almak i;;tiyenlerin 
her iiln idare şube3!ne müracaatları ilan olumır. 9 20 22 24 93fı-!~~ 

Dev.et Limanları işletn1e U. M. 
lzmir şubesir-;.den: 
1 - Tersane için l!hıınr>ak bin ı}Ur!ıçol bir ay içind~ pazarlıkla ek 

s'ltmeye konu;nıuştur 
2 - Muhammen bedeli .. 1 sorı, bin sekiz yüz lira muvakkat temi 

nat el 35> yüz otuz beş liradır. 
8 - Pazarlık ~-::.:-9•10 cumartef>i il nü . aat 12 de devlet limanlar : İ'1-

letme~i izmir şul.ıe~ınde ynpıtncaktır. htiyenlere şartnameler 
bilu bedel verilir. 

4 - İsteklilerin kanuııi v.e!'ikalan ve teminatiyle birlikte şube mii
dürlüğüne miil"ncaatları il&n olunur. 20 22 24 26 '160 

lzmir defterda)·lrğırıdan: 
Hüseyin oğlu Sabrinin Kar. ıyakn şubesine olan kazanç vergi~i bor -

cundan dolayı mutasarrıf clc.uğu Karşıyaka donıınmacı mahallesinin 
Zafer ~okağıııda !~2-M &a~ ılı \'P t'60 lira kıymetinde iki dükkiln<laki 
yarı hissesi tahsili emmi knııunu hükümleri dairesinde haciz edilerek 
\•iliiyct ıdure heyeti karariyle 21 ırün miıJdetle milzayedeye çıkarılmış. 
tır. 

Talipler:n 7-3-!:>40 perşem~ Rünü saat onbeşte vilayet idare heyetine 
mUracaatlım ilim olunur. l 7 24 3 • 538 

Salihli mektep ve su işlerine yar· 
dım cemiyeti riyas f t inden: 

1 - Salihlide zemin katı yapılmış orta mektep binasının çatı ve ta
van kısmı inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4/ 3/ 940 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

8 - Eksiltme Salihli belediye bınnsı dahilinde toplanan komisyonJ 
mahsus huzuru ile yapılncaktır. 

4' - Muvakkat teminat 868 lira 47 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret oda!'lında mukayyet ve 

2490 sayılı kanunla tayin e<lilen evsafı haiz olmaları lAzımdır. 

6 - Yaı.ıtınlacnk çatı ve tnvannı muhammen bedeli keşfi 4846 lfrı · 

36 kuruştur. Taliplerin her giin mektep ve su !şlerj yardım Cf 
miyeti ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

16 20 24 28 606 

lzmır sicilli ticaret memurlu
ğundan: 

Tescil NUmi'} olan c1zmil' µamuk mensucatı Türk ıınoniın ~irketi> 
nin 21/ 2, 940 tarinindc ndiycn toplttnan umumi heyeti zabıtnamesi ticaı·et 
kanunu hüktinılel'ine göre sıcilin ::!664 numarasına kayıt ve tescil edildi· 
ği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
Resmi mührü ve 
F. T enik imzası 

1: Zabıtname 
2: Hisse~larlar cetoE.li 

İzmir p:ımu~ :nensuc.ltı Türk anonim şirketinin 21 şubat 1940 çar
şamba günii öğledı>n ev\"~~ sa?t dokuz buçukta şirketin merkezi idaresinde 
mün'akit olup zabıtname~; a~ağıcfo yazılı bulunan adi heyeti umum iye iç
timaında hazır lı:.!l•·nnn hi-.sed: rlnr ile h.il'selerini göster ir cedveldir. 

İsmi \"ekil : His"e ara İkametgah ; İmza 
adedi adedi 

Harolıl G irııud GOOO 10 İzmir H. Graud 

Edmund Girnud 4000 10 c : Edmund H. 
Giraud 

Pierre de Poı-tu 4000 10 « : P. de Portu 

M. :\1ürıir Birsel Tayyar 4000 10 c : T. Çullu 

H. Fe\"Zİ Beler 

Nafiz Şanlı 

Her bert J oly 

:Yalnız otuz bin 
Hise senedid!r. 

Çullu 

4000 

4000 

·1000 

80000 

10 c F. Beler 

10 « Ş. Nafiz 

10 c H. Joly 

Rey toplamağama memur 
Ş. Naf iz H. J oly 

·--------- - ---
Umumi katip 

F. Beler 
Reis 

H . Giraud 

Ytıkarıki cedvclde me\'cud imzalar :rnh iplerinin bizzat vazedilen ha
kiki imzaları bulunduğun:.! \'e sahiplerinin gfü:terilen rey miktarıyle 

içtimai umcmide ahzı nıF.ski etmeğe selahieyttar bulunduklarını, mevcud 
\'e hazır bulunaı. his:;e senedatıııın (30.0UO.-) otuz bine baliğ bulundu
ğunu \'e mikturı mezkünın sirket e:>as mukavelcnamesinin (54) üncü 
maddesi mucilıince içtimai umuıniııiıı kanunen in'ikadı için iktiza eden 
ekseriyeti niwmn:lmenin fe\'kiıııle bulunduğunu ve Lin.ıımaleyh içtimai 
umumini:ı ni~a111 ve kanuıw muvafık surette in'ikat edip kaffei mukarre~ 

l'atının ni.zamPn muteber lıulunduğumı beyan ve tasdik eyler im. 
İzmir, !.!1 şul)at 19JO Komiser 

Aslı gibidir :\1ehmed Ali Eten 
lZ.IlR PA~IUK MENSUCATI T . A. Ş. 

:rn kuruşlu!< damga pulu 
F. Beler imza~ı 

l - İdare heytti mp}tfiJlllndn: Hei. vekili Bııy Harold ~iraqd ile i :ı 

re heyeti aza~ıııdan Buy Edmund Gira4d, Bay Pierre de Portu, 
Bay Fevzi Belet·, Bay ~afiz Şanlı ve Bay Herbert Joly ahzı 

mevki ~tmişlerclir. 
2 - Türkiye cumhur:yeti Ticaret Vekaletini temsilen komi.'1er sıfa

tiyl2 mın.takl'.l Ticaret mildiiril Bay :Vlehmet Ali Eten hazır bu
lunmuştur. 

3 - 'l'evıli e<lllip mukabilinde dııhuliye vasikası ita edilmiş (30.000) . 
kıt'a hi~~e .-ıene<li hamillerinin hazırı bilmeclis buluıiduğu bit-ı 

~ tetkik aıı!a~ılnuıkla bu miktarın esas mukavelena menin iktiza~ 

ettirdiği ekseriyeti teca\'İ.İI'. eylediği ve binaenaleyh işbu umumir 
ictıma111 nizamen in'ikat ettiği komiser tarafından tefh im c.Y 
dilmi~~ir. 

4 - Bu.v );~fiz Şanlı ve Bay He • ~t Joly rey toplamağa memur ola
rak intihap ed!ldi. 

5 - Anadollı Vt· Yeni Asır gazetelerinin 26 ikinci kanun 19'10 tar ih
li nu:-ıhnlal'llıda münteşir içtima davetnamesi umumi katip ta
raf dan kıraat edilerek heyeti umumiyece muvafıkı nizam bu
lundu. 

6 - Riyaset makamının talebi üzerine irlare hey.eti r nporu ile b!lan
r;:o ve me\'Cudat cedveli ile kar ve zarar hesabı ve mürakıbın ra
poru umumi katip tarafından okundu. 

7 - A:)ai°{ıdcıki husıı::at ittifak ı ara ile kara.rgir oldu. Şöyleki: 
Ev\·elen :19:39 mali ı;;enesinin idaresi hakkındaki idare heyetinin 

raporu kabul edildi. 
Sa.n:p:n: :\fozkur mali seneye ait pilanço ve mevcudat cedveli 

ile kar ve zarar hesabı ve bu baptaki mürakıbın r a
poru kezalik kabul ve ta~dik olundu. Ve idare heyeti
nin zimme: ibra edildi. 

Sali~en : Şirket hi~:-e .·enedatı nın (9) numarah kuponları mu
kabilinde 1 mart Hl40 tarihinden itibaren beher his
:-!e senedine (~~ . 15) Türk lirası tediyesi tekar rür etti. 

Rabian: Esas mukavelenamenin (27) inci maddesi hükmüne 
tevfikan çekilen kur'a neticesinde müddetleri h itam 
bullln baylar Harol Giraud, Rahmi Arslan ve H üseyin 
Fe\'zi Rı> 1e" \'eni<.len idare meclisi azahklarıns intinap 
edilmişlerdir. .' · ' ' ' ' ' ' · 
1 

\ \. 
Hami:5en: dart: ht.') edııe u~ağıduki hususat için mezuniyet ve 

selahiyet verildi. 
1 - l<lare heyeti azasından bir veya bir kaçını ve· 

ıaifi mahsusa ile memur et mek ve bu bapta 
takdir edilecek ilcreti tesviye etmek. 

2 - Umur ve muamelatı şirketin tedvir i zımnında 

mildilr tayin etmek veyahud memuriyetinde ip
ka etmek. 

Sadi~en : Mürakıp olarak 1940 mnli ~enesi için (350) Türk li
ı·ası ilcret ile Bny F uad Lo!'lter ipkaen nasp ve tayin 
olundu. 

Sabian: 1940 mali senesi için idare heyeti azalarına huzur hak 
ları beher celse ve beher nza için (25 ) Türk lirası ol
mak Uzere tayin edildi. 

Makamı r iyasetten celseye saa t on buçukta nihayet verildi. 
Kurnlc;er Reis · U mumt kdtlp 

Mehmed Ali Eten H. Giraud F. Beler 
Ash gibidir . 

21 Şubat 1940 
lZMİR P AMUK :\1E NSl!CATI T . A. Ş. 

F. Beler imzası 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

ADRİA TIKA SOVYET A ANON1MA 
Ot NAVIG A ZYONE 

ADRIATICA 
C'itta di Bari motörü 27 '2 4 ıl 

tarihinrle limanımıza gelerek i~tan
bul Pire :Napoli ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Rrindisi motöril 2812 / 40 tarı-

hinde limanımıza gelerek ertesi gü
nü ~aat 17- de Pire :Rrindisi Zara, 
F !ume Trieste ve Venediğe lıareki.'t 
edecektir. 

r:. ~Iorandi motörü 28/ 2/ 40 ta -
r ihinde beklenmekte olup Ceno''"• 
Riviera limanlarına hareke edecek
t ir. 
/ Langano vapuru 2/3/40 tarihin 
c!e beklenmekte olup Cenova Rivİt'ı·a 
!imanlarına hareket edecektir. 

Zara motörü 6/ 3/40 tarihiı ele li
manım•za gelerek ertesi gfin "aat 17 
de Pir e, Brindizi. Zara, Fiume, Tri -
yt>ste ve Vened ğe h a reket edct•ek
tir. 

Not - Bütün bu vapur la r TriyP.~. 

t e vey~ Cenovada şimali ve cenubt 
Amerik:ı limanlarına hareket eden 
halia enonim seyrisefain şirkefnin 
ve Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRİYESTİNO anonim 
.seyrisefain şirketi vapurlarına tesa 
d üf ederler. 

NEERLAND AISE ROYALE K üMP. 
Uhea \'apuru 4 13/ 40 tari -

hinde beklenmekte olup An\'er~ Rot 
terdam Amseterdam limanlarına ha
relcet edecektir. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Ardeal motörü 2612140 tari • 

V. J· . Henı i Van 

American Eksport Lineı lrı" 
york: 

Ekşche:;ter vapuru 27 
Lckleniycır. Xe\·york için. 

Ek,forcl vapuru 29 şubııtt 
ııiyor. :Nevyork için. 

gk:-ermont vapuru l\Iart.' 
smcıa beklen \·01· Nev\·ork ıÇ • . .. • ·d 

Eksmoor \'apuru ~Iart jptı 
lıok lenivoı. N evvoı k için. ı 

. - •' Ekı;plorer vapuru 20 ,Mıırt 
IJekl~niyor. Nevyork için. 

Ste Royale Hongroise de 
141 

ton /.... vapeur - Budapeıt: . 'd 
Szeged nıotörü Mart ıpti 

bekleniyor. Budapeşte için· rt• 
Burlnpest motörü Mart ~ 1~ 

da ll(•kleniyor. Budapeşt" 1~ 
---00000 

S.:-rvice Marit ime Rourn•İ" . 
care~t: it 

Pele;ı vapmu 6 '.1\Iartta tıel< 
Kiıst~ııce için. .

1
,. 

Atid Navigation Co . • l-l~'{ı 
Beyrut. Tel Aviv, Hayfa. J11 

Sait ve !:--kenderiye için. ot 
~ Atich motörü ı. .Martta 

yor. 

- =*=- ..ı ' h'ıı ' Vapurlann islm ve ta rı • .. 

kında hiç bir taahhad •~;, J 
TELEFON: 2007 • ~I 

Olıvier ıJe şüre•6' 
Limited JJS 

VAPUR ACEN1 ,.
Atatürk cadde.si Ree! b10 
T el. 2443 ~"' 

Lcındn ve Liverpol bati.,· 
piyasanın ihtiyacır göre ı1s1' 
mız sefer yapacaklardır. 

}ı,nde gelerek Maltı.. -.1! :Marsilya l - •--------=---_._. 
mantarına hareket edecekt ir . 

N O T : 
Ah11aJi hazıra dolayı!\iy le navlu'l 

\'e tıaıeket tarihlerinin ket'!, olmadı
ğını \'e bunların hiç bir ihbara lüznm 
olmak~ızın değişebilir olduğunu ve 
mc!ul;yt>~ terettüp etmiyeceğini rııuh 
•er.;ım yükleyicilerin kayıd V9 iqo.r~t 

P.tmelP.n r ica olunı•r. . 
Daha fazla tafsılit için Cum:.:ıri

,;;et ca ddesinde FRATELLİ E PERCO 
vapur acentesine 1!.iirac:ıat Eldilmesi. 

TELEFON': 2004 - 2005 

Do klor 

Salah ettin T ekanl 
Çocuk ha•t . mütehaaaııı aabık 

Bertin ve K ölu ünive rsitele r i asis
tanı 

Hutalannı İkinci Beyler Nu. ı 
manzade sokağı S No. da aaat bir. 
den ıonra kabul e de r. 

T elefon 3453 
Evi 3459 

# ısa __ , 

Dans ng 3ar 
Zengin &. ur.qete 

NUMARALARINI 
İstanbul oteli altında Restoran 

Dansing barında görebiıir~iniz. 

Bilhacıcıa gerek dekor ve varyete
lere fevkaladeliklcrle ~ahit ola- 1 

caksınız. 

1 
Fiatlerde değişiklik ı · 

YOKTUR __________ , 

Mantoluk, ropluk, erkek ~· 
muştlmmalan 

• . it BAYLAd ~ '•l '~ 
ıçın pa o, per eau •• ı,, ti" 
ve b ayanlar için aaır martt 

İBRAHiM 
KARAKAŞfİ-

Bulurıunua 

ODUNPAZARI No. ıs 

Berga",a su işleri 2 ir.ct şube 
Mühendisliğinden: 

Sürveyyan aranıyor ~ 
Betonar~a ~öprü inşaatında çalışını~ tecrübeli en az ort~ :ıııe;:tJ 

m ezunu bır sur\'eyyan alın:l (· aktıı. 60 !ıraya kad ar ücret verııece l 
Taliplerin ve.sikalariyle birlikte Bngama d a su işleri ik;nci şube 

hendisliğine müracaatları. 20 24 28 ~ 

1 Sıhhat ve kale t in in reımi ruhsatını h a iz 

} 

~ . .,., 
Şiddetli BAŞ, DIŞ atrıl•' ~ 

MATIZMA •ancılarını, sf Jlllilı ~ 
't 

hataızlıklarını derhal ıeçlt• ~l~ 

NEZLE ve SOCUK ALGIJlll-l 

knrtı müeHir ilaçtır· 

,.ıl 
icabında günde 1-3 ka.

Her Eczanede bulunu r. 


