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Ni.ıııhnsı her yerde 5 kuruştur 
Giinfi hq ,. •r k .,.., .. ~,ır 

Roma Mi" likatı K<>:~;:~:~~ko Kanada askerleri 
~erika H. Müsteşarı Dün, Mussolini ile bir saat konuştu Romen-Bulgar münase

. batını iyileştirdi 

Sumner Vels, gece yarısı 
Berline hareket ediyor 

Bükreş, 26 (Radyo) - Matbuat, 
Kostaritineskon~n Sofy~ seyahatinden 
bahisle uzun makaleler yazmakta ve 
bu st!yahatten sonra Bulgaristanla Ro
manya arasındaki mUnasebatın, ta - . 
mamen yeni ve dostane bir safhaya 
girmiş olduğunu kaydeylemektedir. ,. ........ 

bu projenin ilan erlileceği° ve muha
riplere teklifntta · bulunulacağı Lfl-
diriliyor. _ı 

Papa bugün Mi
ron Ta yloru ka

l: ul ed~cek ·. 

Roma, 26 (Radyo) - F inler, Kareli j 
berzahında Kovoisto istihkamlarrnı I 
terk ettiklerini ve fakat, Bor ko hattı
nı ellerincle bulundurduklarını ve Pi

. ze:"i cep~esinde diişmanı bUyük zayi-

ata uğratarak, 12 inci alaydan 4 top tliııiıla.rıı;ıı 

bataryası, dafi t~plar, 15 tank, ~2 sey-

lya.r mutbah ve 500 kamyon aldıklarmı 
bildirmektledirler. 

. 12 inci alaydan alınan esirler arasın 
da iki siyasi komiser, 28 zabit ve bir 

;çok erat vardır. Zabüler, Finlandiya 
:pe harp ettiklerinden haberdar olma-
1.dıklarırı bildiımişlerdir. 

Roma, 26 (Radyo) - Hel~inkiden 

haber veriliyor :· 
İmha edBen on yedinci Rus fırkası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lngiliz limanlarından 
l<ıt'alar muvasalat 

• 

birine 
etti 
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(ANADOLU) 27 Şubat 1940 Sah ~ 

ı~A·o~..-:a 
Bugünkü program 

12.30 Program ve memleket ı:aııt a-
'·an 

Se anil< ve Bel- Bir Türk genci- F ransaya sevke- u:.35 Aja~s ve meteoroloj i baoet, 
leri 

grad fuarları llİil ffiUVaffakıyeti dilen mahsuller J
2

,;;o Türk müziği. mOzik 

Kafkasya, A de iz, B_sra örf'- zi e LJ B. Sadi, Leeds üniver- 1~1.10/1(~~~ :Müzik: Hafif 
~-ıer iki fuara resmen Güçlükle karşılaşmamak Aktnm neşriyatı • 

H'"nd o:cjranusu a gi e o la ın iştirak edeceğiz sitesinin gümüş ma- için müsaade almak 18.00 Program Ve rn emleketsaatlı 

başla gıcıdır Hükumet imiz, bahar ve yaz mevsim- dalyasını kazandı lazımdır ıe.Oö i~~ir~Ik: oda müziği (Pi.) 
!erinde Selanik ve Belgradda açılacak İzmir yiin mesucatı T. A. şirketi . . lS.40 i 

Sovy~t Rusya Kareli berzahında ı Terek 'I: . '-' la ı üzeı·inde Kabartta'-·lar beynelmilel fuar ve sergilere resmen tarafından dokumacılk tahsili irin in- . Memlcketımızd.e_n Fransaya sevk .e- Konuşma (Çiftçinin saat 
1 

J J J "'$ ıa ı b d d k l 18.f.!5 Serbest saat 
ve J.'inlundi.ra üzerinden garba, Baltık oturmakta ve bunlnr baştan aş ğıya iştirak edecektir. Yunanistan ve Yu-- gilteredt:ki Leeds irnivcr itt.sinc gön- .~ e~. ;_ ebm ve ıgı eklr ·urut medsü~fe edr~In l 9.l 0 :\fomleket saat ayarı, aJs11' 
denizine ve Atlas okyanusum. açıl - kadnr fişeklerle dolu mantolurı kürk goslavya da bilmukabele İzmir fuarı- derilmiş olan B. Sadi Aral, fevkalade 1 ıa ınuu azı zoru ara esa e 1 

- , t 1 .. h b 1 . 
mak istediği gibi, iki asırdan fazla bir baş1ı;,,1a rı ile ecnebi gÖMerinde ' Ifof _ na iştirak edeceklerdir. mesaisi ile her Türkün iftihar edebile- diği söylenmekte idi. 1 tl .. 0 'Teilrmk eme.?r.~ ~J ıKl~ "ker eroı ....nt° 

- · · T" t ek" 1 t • d · · t k - · . .:. uzıgı : ası pr ıs•-
mmandanberi de Ruslar Kıı.fkas berza- kaslı tipini temsil dmektedirler. Üze- 10 - 17 m~rt ar~sında açık buluna- cegı bır muvaffakıyet kazanmıştır. . ıcare v . a. e .~~.en ızmır m.ın a a- 20.15 Konuşma (iktisad ve hukO~ 
hı vasıtnsiyle mü-lüman alemi h.., Baq. ı i si~ ah kiremitlerle kaplı dört köŞ\3 cnk bev'lelmılcl Vıyana sergisine iş- The Yorksire gazetes i bu çalışkan sı tıc~r~t .m?~.Urlug~ne gele_n b~r yazı- ~aati) 
ra körfezine ve Hind okyanusuna in - kuleli l alelerle muhafaza edilen kasa- tlrak edcmiyeceğimiz anlaşılmıştır. La Türk gencinin muvaffakıyetiııi şu sa- dn bıldırıld ıgıne gore vekaletın yap- 20 30 Tu··rk mı·ı·z•v ·. 1 az f.ıısh 

· · t - t bb" I t• · ı T" k ı · ıgı. nce s ·· 
mek istemi lerdir. Fakat gayesi ara - balardıt yaşamakta olan bu müslü - yıpzıg ooynelmilel panayırında, yal- tırlaıfa t ebarüz ettirmektedir: ıg1 eşe . us ~r n: ı~ei'ınc_7 u~ ma- 21.15 Konser takdimi: Halil IJed~ 
sındaki birlik burada durur ve Finl1n- mnn halk sanki Mark ve Lenin dün- nız Al manyadaki Türk ticaret odası clngilterede yapağcılar cem ·vetinin !arının hıç. hır g~çluk gosterıl~ed·e-~ Yönetken 
diya ile Kafkasyanın mukayesesine im yaya gelmemiş, yeni formüller koyma- temsil edile"cktir. g~milş madalyasmı, Sadi Aral isminde Fr~nsaya ıthallerrn: ~iisaade edıldıgı :r,filzik: Radyo orkestrası Cf 
kin kalmaz mış gibi kendi ale 1 . d kta s h k " 1 k bır Türk talebe kazanmıştır Leeds ü- ve ıthal müsaadelerının de derhal ve- H F . d Al ) 

•• • • • • A m eroın e yaşama • • te ar 1 o • o • • • • • • • • o tt rildiW i anlasılmı tır. • erı nar . s 
Kafkas sılsılesı şımnlı garptan, ce. dırlar. l\Ierkezı Gürcıstnnda Kevsur- / nı\: ersıtesmın ıkıncı ı eısı B. :'ı1out, gu- g ~ ş 22.15 Memleket sa , t ayan, aJııt' 

nubi şarka, Toman volkanik çamur - lar yaşamaktadır. Bunların hemen ya. Otobüs pasosuna res- muş madalyayı Londranın güzide si- Ancak ıhracat.çılarımız Fransaya haberleri; ziraat, esham, tı;~ 
lanııdan, Apkerana, 1\faykop petrol nında yaşıyım Çekçenler de hiç bir za- maları arasında Sadi Arala vermiş ve mahsul sevk ve_ ıhraç etmeden evvel vilat, kambiyo - nukut bors' 
kuyularından, Grusui ve Baka p~trol man ecnebi idaresine boyun eğmemiş mini gapışfzrmış/ kendisini tebrik etmiştir. usu!One uygun Ahır tarzda ithal mnsa~- 81 (fiyat) 
kuyularına kadar uzanarak Kafkas bir millettir. Kemerde belediye otobüslerinde Bu me~asimde hazır bul~n~n ve top- d~sı 8!maları lazımdır. Bu hususta hır 22.35 Müzik: Cazband (Pl.) •· 
berzahını katedP.r. Fakat bir çok çu- Hazar denizinin kızıl, yakıcı kum- Afycnlu Süleyman oğlu Tevfik Bı- lııntıya ~ıya~et eden B. Wıllıam Hun- güçl?ge maruz ~acak ol~rlarsa mad- 2~.25/23.30 Yarınki program, ve~ 
kur ve yilkeekliklere malik olan bu lar ile çevrilmiş ol n kenarlarında u- zıkçı, posta adli tebliğ memuru Ray ter de bır hıtabede bulunmuş ve mez- de, )e.r, zaman 'e.sebep ~ostererek der panış. 
silsile arazi ve halk bakımından gös - zanan Dnğıstan yaylasında Tdarlar Eşrefin düşOrdilğU otobüs pasosunn kOr madalyanın ilk defa olarak Lon - hal. tic~ret 1?Udilrlüklerıne milracaat ____ ,:...__ _______ ,...... 
terdiği Uıhavvilller ile güzel karakte- ile İr n1ılar yaş.ırlar. Kafkasyada kü- kendi :fotografını yapıştırarak sahte dradıın dışartya çıktığını, bunun da ettıklerı takdırde bu zorluk hemen kal- Zabıtada 
rize edilmiş nntropojeografik bfr mm- çük kabileler hatta Klan ar yaşamak- teyahat vesikası tanzim etmek su - bir Tilrk gencinin muvnffakıyetiyle dırılacaktır. 
takadadır. ta iken, Kafkas altında, Azarbeycan, çundan yakalanmıştır. olduğunu tebarilz ettirmiştir. ş h • d h İ Y"ralamı§lar: .. 

Şimal yamaçlarının harekata f.evka- Gürcistan ve Ermenistandan milte _ Resmi evrak üzerinde sahtekar - B. William, bu madalyayı kaznnan· e Jr e seya a e 'fepecikte Memiş oğlu HOcııı,·1~: 
l~de müsait oluşu, Rusları on sekizin- şekkil bir Sovyet Rus cumhuriyeti mev !ık yapm'aktan, hakkında takibata 'arı? ingilU:red~ ?ek mühim mevki... k } f bıçakla Bn. Fatma ve karde~i Mll t· 
cı asırdan beri yayılmağa teşebbiis et- cuddur. Bu Sovyet Rus cumhuriyeti naşlanmışbr. ler ışgal ettıklerını ve Sadi Aralın da ) a fl ya VrU ar• tı:ı fayı bıçakla ellerinden hafif sur~~ 
mlşti. Don stepleri ile Kafkasya ara- 1922 senesinde -.sekkül etmiştir. Çakmaktaşı kaçakçıları ?1ensucat Al~minde y~ksek bir mevki /ki çocuk, ailelerini te- re yaraladığından zab'ıtaca tul 
sında hiç bir tnbii mania mevcud de- Gürcistan orta zamanlarda Kafkas- ışgal edeceğınden emın bulunduğunu "" •• .. •• muştur. 
ğildir. Knfkasyanın şimal mıntakası yanın cenup yamaçlarında büyiik bir yakalandı söylemiştir.> iaşe duşurdu/er Ta.banca taşıyormuı: , ~ 
oldukça mQnbit bir steptir. Çarlar Ya- devletti. On ikinci asırda ise bütan :Menemende Kasımpaşa mahalle - Sadi Aralı bu muvaffakıyetinden Karataş semtinde oturan Nurten ve Tepecikte amele Ahrnedin use _. 
jorog kazaklarını bu mıntakaya sevk Kafkas berzahına hfikmediyor ve bir sınde bakkal İbrahim ophı Hn~An ile dolayı biz de tebrik ederiz. Nurcan adlarında iki ve ilç yaşlarında rinde beşli bir tabanca bulun?Illlf' 
etmitlerdl. Avrupa medeniyeti nrzediyordu. Bnki vğlu Hüsnü GilçlUnün kaçak H • İ iki afacan kız, dün sabah evleri önün- zabıtaca müsadere edilmiştir. 

Fakat Kubandnn Abkaşiye kadar Fllkat bu mıntnkanın müdafaası çakma~ taşı sattıkları tesbit ed"lmi~, a Va IS asy On U.. de oynarken şehirde bir seyahate ( !) :ahkir etmi,ler: ··ııd' 
manzara değişir. Bu mıntaka iptidai müşkül olduğu için, Yunanlılar, Ro _ ilzerlerınde 189 çakmak taşı bulun - • d "' • k çıkmağı kararlaştırmış ve Aras yoku- Karşıyakada Bostanlı mevkıı , 
devirlerin ormanları ile kaplıdır. Dağ- malılar, müslümanlar ve nihayet Rus- muştur. Suçlular, adliyeye verilmiş- n UP yeri egışece şundan tramvay caddesine inerek el- Rifat oğlu Nihad, fırıncı l\Iehıned', 
Jar irtl!aların'ı tamamen keybetmiş.. lar bu memleketi tarihinin Oçte iki- t:r. Haczlarkırı daha müsait ele Güzelyalıya doğru gitmeğe başla- ~\ziz iye mahallesinde k.ırım so;:ıı 
lerdir. Sahfllerde hiç bir tabii mani, sinde esaret altında tutmuşlardır. Gür- Polandırıcılzk .. ..l.. mışlardır. gında Mehme~ kızı Hurıye Kut ı..ıı 

x.. ak kt B · · i ta k. .. . . goru uyor T • t b'll · ıı cocuk meselesınden Ahmed ,. sıa.n yo ur. unun ıçın Kuban pet;.. c s nın son ralı on ilçilncu JOrJ, mem Karantinada İnönil cadcieı;inde ' • . . ram\:ay ve o omo ı erın ge P ge- . . siııd' . 
rollerinin sevk limanı olan Novorasi k lcketini müslamanlardan kurtarmak 1'.iehmed Ali oğlu Mehmed Ali 'Berk- .• Devlet hau )oll~rı u:n.um müdUr - çişlerini seyrede ede yollarına devam e- .\lahpe~_kere, Çorak~.ap~ cadd~g~r· 
dıı tesirlere tamamen aç:ılctır. için 1799 senesinde Ruslara teslim ol- man 2- kuru!ô!luk ça'' satın almak lügil, Bor~ova nahıyesının (Hacılar den bu iki yaramazın annelerj teliiş ve Musa oglu :a~a~ l\Iumın Gdü dıf' 

B k 
' .., .. · kırı) demlen meydanını şehre çoV. d" ö t k b t il t mez; B. Alı Sıvrı ve Mehme P 

u mınta adaki dağlar ve orman- muş ve Anadoluya doğru uzanan bu bahanesiyle Ha~an oğlu CemaFıı _ 1. • • eıı ışe g s erere za ı aya rn racaa . . . d 11 tıl' 
Iar Çorku ve Abzohlann RtJ! 

1 11 
mcml k t 

0 
tarihtenb ri R si e- · · yakın ol?uguncıan yenı tayyare mey. etmişlerdir. nrnnrlağlıyı tahkır ettıklerın e t 

. u ann bakkal dükkfinına giderek hiçbir pa- danı halıne getirmeği kar.arlaştırmı _ _ . . .. . . . tulmuşlardır. 
önOnden kaçmala~ .neticesi olarak he- imde kalmıştır. ra vermediği halde bir lira verdiğmi tır. ş Ögle üzerı Goztepeden bıraz ıl:rıde l • • [11 
men hemen gayrı meskftndur. Berza- iddia eder~k 75 kuruş geri i3temi' ve A k d . . yavruların karınları acıkınca agla - thalı serbest e/dıveTI ı. 
h 11• • d b . n·ğ t n ara an gönderılen hır fen mc~ d kl .... 1 .. h t h .k. . . d 1l r ın merö.ezın e iltiin dağlar bütiln ı er araftan Karsa, Türkiyeye ve dolandırıcıılk suçundan hakkında tnh H k ki" d t ı arı goru muş, za ı a, er ı ısını Kilçük baş ha:n·an derilerin e ~il 
k d tl 

• i .. . T b . .
1 

t . • muru. acı ırı mev :n e ayyare 1 .1 1 . t 1. t . t· · ..... fi' 
·u re erın gosterırler. Burası cu _ e rız ı e ran yollarına hakim bulu- kikata baalanmıştır d . . 1 A 1 • a mış, aı e erme es ım e mış ır. mal olunan eldivenlerin 2/ 900D -~, 

d' . . E .. · yare mey anı ıçın azım o an ara7.:- aıı~" 
mu ~ye memleketıdır. Elbruz, l{azbck nan rml'nls•an da Sovyet birliğine Tehdit efmi [er yi tetkik ve tesbite bac:ılamı"tı H ) . . kararnamenin 1, 2 ve ilçüncü ma 1 
Ye d1ğer bes tepenin irtifaı beş bin met d~hil küçük bir cumhuriyettir. Erme_ Ş w • ~ .. r. ayvan ar VerglSJ rinde yazılı memleketlere ihracaıllf 
reyi tecavüz eder. Bu dağların şimot} nı tan nüfusunun yüzde sel.sen beşi- Karantinnda lnönü caddesir:clc Egıt menler kur- v ki J .k. k t serbest olduğu vekiller heyeti~ce .. .ıı 
yamaçları çok fakir, Gç misli daha ge- ni Ermeniler, yüzde on beşini Gürcü- HüsPyin oğlu CemiJ, alacak mesele' naça aruan ı ı a tihaz olunan kararname ile şehrıJ'TllJI"' 

. ol I sinde>1 Ali Riza oğlu İbrahim Hilm'. 1 d h J k [ k nıı an cenup yamaçları ise her türlil er ve Azerbaycanlılar teşkil etmek- SUll a aZlf } ceza a ınaca ki alakadarlara gelmiştir. 
güzelliklerle süslüdür. tedir. Tiflis ve Baku Rchirlerı· <le bı'r yı. ~lersinlide Bornova caddesiıı<le 

-; Abd ıı h r.ı E f Ö d 1 h y ·d 25" t J b ' Hayvanların vergisi kanunu muci- Q b •• k l 
dereceye kadar Ermenı' şehı.rlerı·dı'r. u a o~ u şre z a' rıar oş en: ~n J a e e a ın- İQ US azaS oı k k. · ı · d Al. ğ bince ni!'.an ayının birinci günündım 

Rusların bu mıntakaya girmiş ol- Azarbcycan ise bir petrol memleke- ara ıra evı mese esın en 1 0 
- ması 1 ararlaş ı • ı lu Durmuş Ali f;öktiirkü tehdid et - 15 inci gilnil ak~amına kadar kaytl Bir kadın ag>J ır sureti~ 

ma an, halkı oldukça dağıtmış ve Çar- ti gibidir. Baku memleketin bütün . 1 nisanda Kızılçullu köy öğretmen <left ... rlerine ka'.'dettirilmeden nıez _ 
ı k 

mış ve suçlular tutulmuşlardır. " 
ı Rusya Kafkasyanın bu kısmına ikhsadi hayatını temin eder. Nüfusu- okulunda açılacak köy eğitmenleı· bahahırda kesilen hayvanların ka - gara/andı ~ 

kolayca hakim olabilmek emeliyle Vila- nun yüzde altmış beşi miislümandır. K ad eş ~eci k ti kursu için şimdiden hazırlıklara ba§ - <:ak addi ile vergisinden iki kat zam E~refpaşada Halil Rifnt paşa e•, 
dikafkas şehrini inşa. etmişti. Bolşe- Bu rnüslilman halk fevkalade fakir - . . lanmıştır. Bu sene kursta 100 eğit - cezacıı alınması Maliye Vekaletinden desiııden konak istikametine gittrı'., 
viklik bu şehre girince yalnızca şehrin dir. Fakat unutmamalıdır ki, bulun- Her ha. fta pnzartesı gilnlerı fstan- men yetiştirilecekt:r. sehrı'm1·zdekı" allakadarlara emre 1 fi' 

b ıd 1 d 
• - te olan İzmir belediy~sinde 46 ... ı 

ismi değişnıiş fakat gayesi baki kal - dukları mevki münasebeti'-' le Avrup" u an ımamm.ı.za .. s.ı>. at on a gelen Kızılçullu köy öğretmen okulunun dilmişt:r. )'il•~ " .. K d k f ı ı marada kayıdlı otobüs şoförü J1' 
mıştır. ve Asya arasında bir köpril teşkil et- a e 1.vapur~ yu un.~n aza 0 masın- talebe sayısı 400 dür. Nisan ayında Buca, otobüste 3 erkek ve bir Jc1'" 

2879 metre irtifaındaki Darial boğn mektedirler. Tiflis ve Rostora uzanan dan :1 
'l yedı sa:ıt rotarla .!'laat 17 de dnha 250 talebe kabul edile:-ek kad- Fırtına zarar arı olduğu halde yoluna devem eder1'~ 

zından geçmek üzere Gürcistana gi- demiryolu BakOdan başlayıp Karade- gelm ~tır. ro G50 lıye çıkarılacaktır. Yeni alı· B. k l J l , ~ hastane arkasındaki virajda fireli 
den askeri yol bu şehirden başlaım•k- nize kadar uzandığı gibi diğer tara!- Vi a,.,. et m ~c isi n:ıc~k ~alebe. İz.mir, Ayd~n, !1-~anisa, ırç~ yer ~rue t~ e! on tutmamasından otobüsü dıvara ç1 
ta ve Kuraya kadar uzanmaktadır. Şar tan da Buhara, Türkistan demiryolu- Den:zlı, Balıkesır ve Mugla vılayel- dırek/erı devrıdz tııın ış, yolculardan Cemal kızı ~ 
ka do~r~ ilerledikçe dağların dil ve ft- nun başlangıç noktasına da Krasno - Vilfi~et n~Aum'i mPclisi bugün saat ı:~i ~ö.vlerinden intih~p olunacaktır. Kazalardan fırtına zararı hakkında ya~ında Makbulen;n başından -~ 
detlerını muhafaza etmiş ofon halka vodskdan deniz yoliyle bağlanmakta- on yedıde vıl:ıyet salonunda toplana - I'- 0 Y ogretmen okulu ılk mezunlarını şu malOmat alınmıştır: surett"' yaralanmalarına sebel:> / 
mesken teşkil ettiği görülü-. Bu mm- dır. Bu vaziyete göre BakOnun fevkn- cak ve bildce Uzerinde müzakerelerine 9~2 .:·~Iında v:recek ve mezunlar Foça kaza merkezinde hUkOmet ko- vermiştir. Şoför tutulmuş, yaratı Jı 
takatara yenilikler girmemiştir. Şark ı lade mühim bir mevki işgal etmekte ol- devam edecektir. koy ogretmen· olacaktır. nağı ile bir çok C'vlerin saçak ve kire- taneye kaldırılmıştır. 
dağlarının merkezinde O setler yaşa - dufru görUIOyor. ikisini temin etmektedir. Bir ü/ ürükçü yakalandı mitleri uçmuş, zeytin ağaçlarından ~ 
maktadır. Bunlar Rus hükftmetine Kafkasya Rusya için rnilslüman A- 2 - Kafkac::ya isHl.m memleketele- Asansördt> oturan Yusuf adında bi- bir kısmı da devrilmiş, telgraf ve tele- kezi ile köyler arasında telefon ;rtıO ,~ 
mertçe bağlanmış kimselerdir. Nite - lemine bir giriştir. Siyasal coğrafyası rine Akdeni1P.. B:ısra körfezine ve ni- ri, üfürükçülük ve mu:;kacılık yaptı - fon hatlnrı <la hasara uğramışhr. lemeleri inkıtaa uğramıştır. j\lll~ 
kim bunlara Knfkasyamn kapıcıları is iki nokta üzerinde hulasa olunabilir: j hayet }f ind okyanusuna giden yolla- ğından zabıtaca suç üstü tutulmuş ve Çeşme kazasında bir çok telefon nahiyesinde bazı ağaçlar köklefl 
mi verilmiştir. 1 - Kafkasya Rus petrolunun ilçte rın başlangıcıdır. \adliyeye verilmiştir. direkleri devrilmiş, Urla kaza mer- devrUmiştir. Fırtına durmuştur . 
..... !mll~ ..................................................... ~ ... 111@111!!""~•--- -~-

1
~~ IS AM TARJHJ~----••••••~ fü·dr harbine iştirak etm·ş ve bnşını benim aileme kim bakar? Borçları- Oğlumu serbest bırakmakhğınızı Umyer bunu müteakip kel• 

1 
kurtarabilmişti. Fakat oğlu esir düş- mı kim verir? istemeğe geldim. ~ahadet getirdi: ' 

Hz. Muhammed 
milştü. Parası da olmadığı için he - Safvan yerinden fırhyarak; Resulü Ekrem gülümsedi; - Ben de müslüman oıdu?Ilı ç 
nUz kurtaramamıştı. - Kim mi? Ben bakarım, ben 5 - - Peki amma buraya kılıcınla şUktlr ! 

:Medineye gelmezden bir kaç gün derim.. girmekteki sebep ne? kılıçsız gele - Dedi. ,o~ 

• .-. YAZAN: M. Ayha L..- • <'YVPl. l\1ekkede Safvan ibni Umeyye Umyer ile Safvan bu şekilde mu - mez mi idin? Bir iki giln misafir kaldıktaıı 

-136- diren de o idi... Hazret Ömer: 
Deve sOratle gidiyordu ve az z:ı- - Dur- dedi- içeriye girme!.. 

man 8onra Medine kapulanndan i1:c- Meçhul şahıs durdu .... Hazret Ö -
riye girm1şti. Devenin üurindeki rncr ona dikkatle baktı; aldanmıyor
ıneçhul adam; devesinden indi ve du .... O, Umyer ibni Vah abdı.. Ye 
hayvanı bir kenara çekerek; Medi- halinde şüphe tevlid eden bir fe\'ka
nede, ResulO Ekremin ikamet et:- liiclelfk vardı ... 
ği mescide doğru yiirUdU.. Hazret Ömer, onu durdurmakla 

Resulü Ekrem: ashabını etrafına beraber Resulü Ekreme de haber 
almış görüşUyordu. Hazret Ömer ka- verdi. Resulü Ekrem: 
pı dibinde oturmuştu. Bir aralık ba- - Bırak Ya Ömer, girsin bnka • 
tın1 çevirdi: hın 1 

Meçhul bir şahıs, içeriye girmek Dedi. Umyer bunun üzerine Resu-
Ozere idi. lG Ekreme doğru yürüdü .. 

Bıı çehre ona yabııncı gelmedi... Hr.lbuki bu adam b'r euiikasdıı 

ile oturuyordu. derdleşiyordu. Ku - ı 1abık kaldıktan sonra, Safvan ona U:myer şaşırır gibi oldu. ra; ~1'e' 
reyşilerin başlarına gelen fcliiketi bir deve vermiş ve o da kılıcın ıku~a- - Şey. Ne zararı var? Bedr har - - Bana müsaade edin de ?ıfe o'' 
anlatıyorlardı. Umyer ağlıyordu: narak derhal hareket etmişti. hincie bile bu kılıç işe yaramadı. yP döneyim. Orada kalmakiığıtıl ;ıtl' 

• afvan da; 1şte n ·hayet ResulU Ekremin kar- Resulü Ekrem, yerinden kalktı. ha doğrudur. Düşmanın iç cePııe t 
-Arhk hayatın lezzeti kalmadı. şısında bulunuyordu ve heniiz kara - l'ıncyre biraz daha yaklaştı, çok la- de çarpışırım. fıJ c 

Gözüm hiçbir şey görmiyor. rında ufacık tebeddül yoktu. Yani kayd ve mütebessim bir tavırla: Dedi. Resulü Ekrem bunu mu\'~e 1 
Demişti. Resulü Ekremi muhakkak öldürmek - Hayır ya Umyer -dedi- sen he- gördli ve Umyer; müşrik olarııl< Jıeı' \ 
Umyer de şu cevabı vermişti: azminde idi. ni aldatamazsın. Çünkü 'sen beni öl- diği yoldan, müslüman olnrnl<.. do 
- Hakikaten öyle ... Ben de çok Hazret Peygamber, ona eliyle i - diırmeğe geld ln ve hatta bu kararı de tam bir iman ile geriye d~tdl' 

müteessirim. Fakat ne yapayım ki şaret etti; Safvan ile birlikte verdin. Söyle , O sıralarda Hazret Fatma i ~O' 
haşım da gailem çok. Yoksa ta Me - - Yaklaş -dedi- yaklaş.. E:6yle. yalan mı? \·aç çağın gaelmişti. 18 ynşınıfl rd~ 
dınr.ye kadar gider ve tek başım!l Bütün ashap ve bilhassa içini şUp- Umyerin gözleri dehşet ve hayret. tiln meHlhatini üstünde taşıY0ll,~ 
onn öldürürdüm. heler kemiren Hazret Ömer, bütün le nçıldı.. Cesareti kaybolmuştu . .Babnsı onu kalbinin bütün mıı 

Safvan sormuştu: dikkatleriyle Umyere bakıyorlardı. Maneviyatı bozulmuştu .. Tir tir tit- betiyle seviyordu. it'' 
- Nasıl yapnbilirsin? Dü~i.\niln ki Umyer'n kılıcının ucu l''.yordu. Bu nasıl şeydi. Nasıl duyul- Hazret Fatmayı evveıa :ıtıı ,-
- Basbayağı. };'asıl olsa 1\1uham- 7..ehirli idi. Yani ufak bir temas kafi muştu. Güç bela; Ebu Bek"r istemişti .. ResulO ~]Cf 

med n sokaklarda yalnızca gezdiği gelecekti. - Hayret -dedi- hayret!.. Bu ka - bn teklif karşısında : 
<;ok vak' ... Ol~asa da yanına gire - Resulü Ekrem sordu: rnrdan ~·alnız benimle Safran ha - - Allah ne emrederse o oıııt• 

mınn keşif ynpan ve slilm oı du u- göstcormck Ozere bir vaz:fe alnu~n. rim ... Fnkat borcum çok .... Başımda - Ya Umyer, niçin sreldln, ne la- bcrclardır. Anladım artık. E-vet, sen, Cevnbını vermişti. 

Onu, Bedr harbinde iken müşrik saf- g imişti .. Mek ~ede, Hazret Peygnm
lannda görmüştü, kure.rş ordu u na- beri öldürm ''e kanlı kılıcını gelip 

ııı.ın kuvve .111 anlayıp dUem na bil- Kfıncli .bam, do i s bir adaır.dı .. n;ı m vnr .... Ben de 6ldürUlürı:cnı , tlyorsun?.. büyük bir Peyanmberain. (Devam •decek) --
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SAHiFE tSJ 

Manidar Bir 
Mukayese ~i ınütekaitierin maaş· 

t 
arına zam yapıyor l k K -Baıtarafı 1 inci sahifede -

et I lı stantuı s v t . .. ti . Bulgar Kralı tutmaktan aciz kalacak ve işte Al. 
iıntıtek .' 26 tTelefonla) -E~- ec e l omunıs erın mıuıyaozamantıpkı1914deoldu . 

r1•11 
ıtıd!erle dul Ye }'etimle - v: Tı AT r - ' .L ugoslavya icaret ıva- iu gibi kendil:ğinden çökecektir. 

zi~ de Yl~~a~iide tah İ<'latlarına yi.iz Bugün haricen verdiği kuvvet, kud . 
lire v ı eş zam yapılması l\.la - h l d k l .h t ·ı ..-. l zırına nişan verdi r~t manzaraııına, o miithit ordıuuna, 

,. 
\t bun~~fı.le_tince kararlaştırılmış az l r a l arı l l a Sofya, 26 (Radyo) - Bulgar kralı o aon dereceyi bulan teknik tekamll . 
kıru2 b" ıçı~ Lüdceye bir milyon Bori:-<, bugün Yugo~Javya ticaret na- lüne rağmen iıte Almanyanın zafı 

!Ql', ' ın 1u·a tahsisat konmuş - zırı !vaıı Andrcyi kabul etmiş ve ni - buradır. 
Zam b z şanla taltif etmiştir. Jngilterede iae vaziyet büabütUn 

"eces·' eş senede yilzde yüz de- abıta, pek çok beyanname ~ er Ve propaS?°anda evrakı -=.1t'.=- h~~ka~ır. O rada harpten k açan, hü· 
ıne çıkarılacaktır. .....,. A • k umetmden tamamiyle ayrı bir halk 

lı k - y<tkalamış, yüzlerce Komünisii tevkif eylemiştir merzka kutl~ai yoktur. lng:lterede Almanya-
~ 1.rı ormans ta - nın her gün b ir baıka ıekilde teza . 

llaftırın bulundurduk- ,0;1;:;~::;;!!.C~:~; ~istleı:,:•ç;:h~·:~ı:~~~~!:~!:.':~d::~~i:k v:v~~~.;:ı~,: :~;i~aff esi )'akalanmış ve te,·kif edil· Geç;;g;::: ::t~ıa;ar ~~~ :'.;~,~;T~~:::•!;~';!.~.;i• ı.1:~: 
farı J k~t Y~~tığını gizl~ce haber alan za~ıta \~t'çteki komüı_1i~tleriıı_ silahl.ı bir ihti-j Z.ıLıtanın teYkif ettiği komi.inıstler ~ı!'mda silaha sarılmaktan baıka 

<>aı0 26 
u.onanma lıır mud<lettenberı ~efeı·Leı· hale gır - lal çıkarmak ıçın genış tertıhrıt fllclık- tedr ci ·urdte isticvap edilmekte ve Vtq.,:ngton, 26 (Radyo) - Ameri- c;:are kalmadığını hükumet kadar 

:1 ~Us· do (Radyo) - Mormanskta- miı;; ve ehemmiyetli surettt> takibata hırını tesl.ıit eylemi~til'. jn,:.ıhkeıne.)U! verilmektNlir. DuJlların. J·a tiC'an' nezaretinin bil' iı.;tatistiği:le h ,.Jk da m üdrik bulunmaktadır. O . 
'tör, ik' nannıasının, 1 zırhlı, 2 kru- koyulmu:ıtı1r. Bir hartadaıılwri devam eden :ıraş- :i.\foı<konıtlan talimat aldıkları anlaşıl- göre ~\merika 9:1!1 ::;ene inde 117 imi n un i<?:n bu &'ünkü ln gil terenin ve müt. 

cf-. ltJtıisj ı ~oıpido nıuhrilıi. bir mayin Zalııta, taraf tarnf y.ıınığı arnf:tır- tırmalar ııeticc:siııdc i•weçin mi.itead-
1

mıştıl'. ~on dolar gibi rekor teşkil eden mik- tcfıklerinin en büyük manevi kuvvfoll 
'ltıJard nttiteaddid gı.mlıot ve deniz - malarda komünistlerin propaganda- did şeh:rleriııdeki konılini:-tlerin he _I tarda tan aı·c atışı yapmıştır. t i de İ§te buradadır. lngilterede ıu., 

~ ~~~~müteşekkil olduğu söylen- Nutukların mukayese i lngiliz - Norveç u., Alm~n._y;_:~_~:._~:_th_~~~~~ 
ltı ıvi} tayyareler Roma mülakatı 

~.- ~nt,.oıa tabi tutulacak H~ tlerin sözlerinde hüsnüniyetten Arasındaki ticaret muahedeleri ya- - Baştarafı 1 
inci sahifede -

~hi!i:~ra, 26 CRnd. o) _ İngiltere } d ..., • l • k d Roma, 26 (Radyo) - Amerika ha-

,.jıı: 

ıı•, 

ret· 
tıı' 

~fyatele ?ava seferlerini yı.pan sivil eser 0 ffia tgl SeZlllYOf .. 1 a bir 3 t a Ş a İ e nt • Celenivor ıic:yc rnüst varı Sumn r Vels, yanın-
t b erın .,..., t b ~ ., da Amerika ıscfiri Fılips ı:ılduOı• halde 

ate • .. . arın irinci gününden ~eY.voı·k. 26 (Rad.vo) - Nevvork he l m • kalk 1 o d 06 (A ..,) :oıı·ı k 1 f ı 
6

~ ta n de 
1 

nan cerny ver ~ge . :~ma ı .. • n ra ·- -·~ • - ~' t zcı ·ere cı- 1 ms ı i leale söylenmektedir. Bu Ya- öğleden sonra saat 16 da Venedik sa-
~ı h·b v etçe kontrola tabi tutulu- Hernld Tribün gazete.si. BD. Çeml.Jeı·- mutad oldtwunu, Hıtler n. bu sure•- dııınekte olan lııgıl z - Xorveç t'ca- purlnr "ı-in lıwiliz kaçakcılık kon ra ·ı •t · ·u ı· · t f d 

il er \'erılnlekt""'ı·ır. . .. ~ ~ 0 
• - Y ııa gı mıs ve .uusso 1111 ara ın an 

~ layn ve Hitleriıı nutuklarını tahlil ~t- le daım.ı Almanyaııın harp kndretıni,ret ıtılıı.fı henüz imza edilmemi4 lsC' tıol ü~lerine ıığ-ramak mecbul'i:re· ı. 1 ük ı d k b 1 1 

M 
....___ . . . _ . . . . . . ~ ~ . •· s<.ırayın ul y · sıı onun a ·a u o un· 
• ınektedir. Gazete, B. Çemberlaynin go:-;termege çalıştıgını yazı~ oı. d_c. ırı hauer alan İngılız mahf~lle - kaldırılacaktır. muştlu·. 
UştereJ,. pO.S~a r:ııtkun\ A ru Ih" .. k I 1 Roma. 26 (A.A) - İtalya :ma:- ııııdE> zannedildiğine göre, iki taraf il d ·t l h .. ~ _ . .._. ın v pa su \ınun ne şe ı ·b B b . . .1 p··h .· .. . . . . . u esna n ı aya arıcıye nazırı 

v •• •• • • • • uatı, . Çem eıla~ n ı e u reı ın aı .ısında bıı :mlaşmay:ı. varılın":: ol- Bıtaraf memleketlerın me~ru tir.a- K t c· d h 
de olacagını gosterdıgını, fakat H ıt- f k h • . . . . A • • • ~ • on ıano a nzır bulunmuştur. 

P 11 
rıutuklarıııı ııcşretmekte a at n dı.:gu ıçm yak,nda bu ılılafname ıın- rı :nenfaatlerinin mildafaac:ı irin va"- S r . . . • 

U arı l'"·riıı nutkunun ku"çı·ı·k b" h.. - h · f · d b 1 kt d· ~ h l . · Y • "' umner \ els, Mussolını ıle bır saat fı ..: en · ır u:mu- angı te sır e u unmama a .r ... aya azır •ır hale gelmış ola<'aktır. tıkları te:jebbii.sler:n 1ngıltere tarafın k . . .. 
•• ' ~l'anııati • 26 (Radyo) _ İngiltere ve rıiyet taşımadığını, Anupa devletle- Stanıpa gazetesinin Londra muhubi-ı Xon·eı; vesikalarını hamil olan ba. dan daima büyiik bir dikkat ve sem- lı~~uşrnu~ ve Amer.ık~ cumhurreısının 
.. " k · · h · t f h.. ·· · t h. .· ı·. k" •r , ı k t . . ıı mesn31nı vermıştır. uf ' ~t'ı ba' . .rı ında müşterek posta pul- r nın, angı ara ın usnunıye sa ı- ıı c.ı~ or ı. Z! ı .. l'l·veç \iapur atının on rol mua- patı ıle karşılandığı ilave edilmekte- . . . . . 

8l?lnğa karar vermişlerdir. bl old.uklarını anlamaları için bu ~B. Çembcrlnynin nutkundaki nıele!:>İnin de sadeleştir"lcceğj ayni dır. . :~.merıkn Harıcı)e müsteşarı, yarın 
\,.....____=** nutu}\Jarı mukayese .etmeleri doğru ~i.ızler dişlerin" avına geçiren \'e om~ =oo- ıngılız, Fransız ve Alman sefir ler ini 
I oiacağını yazmaktadır. J lm dı.hn bırakmıyacak olan bir bul- Al kabul edecek ve gece yarısı Berline 

,.., Ugoslav ··ada N~vyork Taymis gazeİE":lİ de. Av-,dug tesiri bırakrr.aktadır. ' man tavya relerı· haıeket ed cektir. 
\ıest rupada müttefikler başvekilleri tarr. Elir.Je sulh şemsıyesiyl~ dfllaşan 3•mınLr Velı1, Berlinde H itlerle, Al-

ap;:>nun a} t; O• an} ar fındnn iradolunan her nutkun Al - L.'emberlnyni hatıı-lıyanlar !'Opaı.;ını manya hariciye nazırı Von Ribb entro-
l}t) yaka 'andı man milleti üzerinde yapac:.ı.ğı tı'!:'ir- hldırmış lıir Çemberi ayn taoıa·•nır pu "İy:ıret edecek ve onarla da ko-

ı, gtad ler~ nazarı dikkate alaıı B. Hitlerın etmekte güçlük çekmemektcdirler.~ Tekrar hem Bplçı·ka ve h ... ,m de Hol- nuşacaktır. 
t.~a ııoı.' 26 (Radyo) - Yugos - -oo== ..., Roma, 26 (Radyo) - Sumner Yeis 
~ :tb ısleri Slovenvanın Girec" " ~tiı~~~nda .Aımanıa;ın ge~tap~ Kope }ı':g içtı•m ::" ında )anda i.izerinde tıçmuşlardır t·e~~:~:\::::\:~~a~uit:~~~;:eg:::; 
• na çıka nıensup bir şebeke mey. .... solini j1ıı yaptığı mülakattan mem • 
: 

011 
" !armış \'e Yugoslavya tP.bs- Londrn'. 2~ .n .. ac~yo) - L:ih~y<l~~ J b~ı isi. uçan tay;,·r renin hüviyetin: tes 

,,., .. ~ nı ıesmen bıldırılclığıne gfü~. dun ıkı bıt etmek üzere havalanan H oll un. nun olduğunu ~Bylemiştir. 
I~· b eı:ı11d an yakalamıştıı. Bunlarm f J d .. ijl'Qllrtı e Sahte Amerikan dolar~arı in an iy~ nlll t .? ffi isti kla iin i temin Alman tıı)yaresi Holhnda arazısı da tayyaresine ateş açmış \'e ayni 

k°'la\'t Uştur. Maksadlnrının, Yu • üzerinde uçarak Hollandanın bita - zr.m'lnda Belçika arazisi Ozeriııci n yeni üzü 
rıı~tıl!l'ı',..~dakj Almanların hattı hare. ed p c ~k b1· r su h ı·. ç-n IK onusııld u rnflıtrını ihliil etmiştir. Htikıinıet, kaç akla ilcinci defa bitaraflık hu -•ıı k - h h k t" t t d k k ·hı~ı 1 - Battarafı 1 inci aahifede -

ı aın~.. ontrol, siya~i ve ukeri u are e ı resmen pro es o e e - u unu ı ıı. ey emiştir. 
~ll'ı' .. t eld Brükqe), 26 (H.adyo) - Skandi - h:m istiklalini temin edecek bir ~~ıh decektir. nu Alman tayyalerinden memleketlere ihraç edilecek kuru üzüm 

'fİetd ı'r. e etmek olduğunu soy- fivatlnrına bugünkü rayice masrafl<>-
navra de\"letleri har riye nazırl:.ın. için üç rlevlct"ıı siya-:i enerji ~arfet - --- ----=00=-----·- - " .... 

)\ nm. Kopenhagda yaııtıklan içtima-ımc;-;i ııokta:ıınıl:ı mutabık kalmışlnr- Mu••ttefı·k Devletler rı da ilave etmek suretiyle fob izmir 
rQ t---=*=- da. Rus - Fin muharelıe:-;iııin bira:rı dıı·. olarak ~'eni fiyatlar tesbit etmiştir. 

8• Q başmÜ/ef- eHel sona el'mesi ,.e Fiııl A ndi.rnııııı 7 ııunınra 17 kuru~, 8 numara l'ı,5 t oo- kuruş, 9 numara 18,5 kuruş, 10 n uma-

lŞf tekaüde C b" 1 . t d H~va kuvvetlerı·, ş ı· mdı.ye kadar tam r:ı 21.ü kuruş ve ıı numara 25 kuruş enu l n O ) ere e - üzerinden satılacaktır. 
ıM. Çzkarz/dı · ö b• h • •• d ı Son zamanda Fransadaki ith alat 

"' • -'il"b ır e ııvet goster i te r miie.se~eleri, izmirden mühim mik. -
e,lv ift· ,, U) 2 
,, ~ 14 he. G (Telefonla) - Posta Pazar gu·· nu·· akşam '"" kadar p .... sı·f Pari~. 2G (Radyo) - Fran ... ız ge - ':alıiiiyet say<!qinde bundan sonra dcı tanla iııü~n mübayea~ı için tekliflerde 

11~ ~hııın~:u reisi Hüsnü tekaüde çı- . ._ ııeraii Veys. müttefikler hava kııv - vuku bulacak hadiselerde muvaffak bulunmu"ıardır. 
ıJ9~ b . korunm· a teCrt.·· heleri• yapılmış ır ..-c•tl~riniıı, şimdiye kadar her sahada olarak nihai zafere hizmet edecekle- Piya ada de\•eran eden bir şayiaya 
,4~ 1 o;,. cinayet aldıkları vazifeleri tanwrnen ifa et- riııi ı:öylemiştir. göre ingiltere iaşe nezareti bugünl~rde 
r'I.,, ~l\ı~ttltbul Londra, 26 (A.A) - 25 şubatta 1 rilmeden yapılmıştır. Doğrudan cioğ- tiklerin} ve gö terdikleri ehliyet w 10 bin ton daha üzüm mübayaası ~çin 
e~~ ~ llda b· ' 26 (Telefonla) - Yakup cenubi lııgiltereııin büyük bir kı,-nıın I ruya \'eyn dolayıı--iyle bu talimler<' ~ teşebbüste bulunacaktır. . 
-~ ~:~llıay1 ır Şahıs, kıskançlıktan kari~ı da bütün gün tayyare akınlarına kar 30.000 ki~i iştirak etmiş ve 600 ha.~ta Al p d Son defa ingiltereye ihraç edilm e}( 

9t • la, Ya araba içinde 16 yerinden hı- ŞI :nüdafaa tal m leri yap1lmı~tır.' ar:llrn~ı. 6 l'eyyar hastahane \'e hasta- ma n ropagaıı ası iizere ihracntçılnr arasında imal ve tes-

"'b~·,,..CI a~ k çraJaıynıuı-aklıöcld)ürdmüaştür. Düşman .:)outhamııtona, Portsmoııtha haıı" treni hareketP geçirilmiştir. Ta lim miktarları tesbit edilen 10 bin ton 
11
iY' • Vt! Go)')porta taarnız cttiğl " farzı>dil - l"mler memnuniyete şayan netkel<!t' daha evvel de ingiltereye satılan 20 

rniştir. Talimler €\'Velce haber ve _!vermiştir. . ıK fk~ h d t ., . d h "d• ... } ld bin .tonln i.ng!lizler, memleketimizden 
eçi iki ba <:' ı b"r y .... vru Londra cıvarındnn ve daha uzak- a S U U arifi a a ISe er Q.._ U• 30 hın ton ilzlım ı:;atın almışlardır. İn-

v / lardan gelC'n 400 hasta arabası gii-1 ..., h kk d,.. -k. h b 1 d d giltercnin mübnyaa.tı devam edecek-
lsta b doğurdu SVeç r:ıtk Southnrnpton \e Portsmouthn gu Jla Jfl C:: ı a er.tef uy Urm a Jr tir. · 

'aJI_ il Ul 1 tq"il bit k, :6. ~Telefonla )- Çamlı- Başvekilinin nutk u sevkedilmıştir. Bir buçuk saatten Lonılra. 2G Radyo) -Röyter Ajan. tnbii hal me\cud olmadığı beyan olun- aaaaa 

l'ıtıunur<ıçı ıkı başlı bir yavru do _ Stokholın. 
26 

(A.A.) _ l ·veç ~i- a: ~a fa~ln bir zaman içindf' tam tcş sının diploma ti~ muh~biri_ bildir~?·o~: n~_a ta~ır. Ankaradnn alınan haberlere Belçika h Ü kiimelİ 
tıın.t · Yavru b d k'k kılatlı bır hastahane treni avnı mın-ı Londra re mı mahtıllerınde Turkıyc gore, ::So\·"et Rus'-·a - Türki"e budu _ 

' 
l 

-. Ur, , eş a ı ·a sonrn va~ı mahfil'. i.sveç baş\·ekilinin nııt- ,} ,} " ,} takHya gitmiştir. de siyasi vaziyette her hangi bir gayri .iunda mu adenıeler vuku bulduğuna -

l,.ı ~~.:ı.k''a'd lt~litk~~aatkı·i cşeulbıe>taırııçeakl~ae~1ii.ıi·zleeır· 1.·.ne nazarı M J [ k ·ı JY ~ _, 
1 

" l u dair Belgraddan verilen haberler asıl Üsau.ere O unan na l 

~' t", a ıEvveia i.s\"e<;in bitarnf vaz:;v eti \e esastan iıridil'. Bunlarm sansasyo- vaszfa/arını orduya 
rıd k'l b' ·ıı . nel havadis yaratmak maksadi'-·le lıa-\, !lnlıg"" 1 Z~raat hiir ve müsta ·ı il' mı ı>t.n ya..;nma ,} L tt. v ~ ~ a~mmi gi)stermekte \'e memleketin Zl kim::ıeler tarafıııdan sureti mahsu- ma e l 

;ı' ~k } icabılllla ~ laha sarılarak keııdini ::ıada işaa eclildiklteri anlaşılmaktadır. Brüksel, 26 (Radyo) - Bugün tn. 

Vı·la eti işletecek müdafaaya karar v·~rmiş oldufnınu Sovyet. erin Karadeniz Filosu Türk - Rtı::ı hududunda okluğu bildiri- tişar ed~n l.ıiı· kararnamede, evvelce 
l ay gö~termektccUr. Saniyen lıu vaziye- len v:.ık'aya dair Bovyet hükumeti de mü::ıadere edilmiş olan nakil vasıtala-
j• et/ere parasız tin meşruiyeti men•leket d ahilinde Sovyetler Birliğinin Kar:ıdeniz donanması manevralarını -neşredilen .ekzip neşretmiştir. rının, artık orduya mal olmuş nazariy• 

~ditıı ldcın verilecek a~la ~ual mevzuu olmamdır. \' e ya- tebliğe göre, Sovyet tezgahlrırında yapılan gemilerin de iştirakiyle ve mu- :\luhabir diyor ki: le bakılabileceğı ilan olunmuştur. 
~:~ '1.ıra.:·t Oiususl) _ Edirne vila- bnncı görülen bunun zıddı miit:ılea- vaffakıyetle- bitirmişler n Sh astop0ldaki üslerine dönmüşlerdir. c .. lüttefiklerin Türkiye ile olan ----------------
~ I' .. b h }arın o:zim üzerimizde hiç bir k ·iri Sovyet!erin Karadeniz <lo11 ::.nnw~ı en son neşredilen lıi•· i.stalbtiğe gı.i- dostluğundan ve Romanyaya olan ga - Kızılorduya kar.,.ı pund0mim:ı diye t av 

1 r <ılu"d a Çesi ziraat vekill"~ıııe ''- ·• u "' yoktur. Üçüncü ü Fiııland"ya bah- re ::;11 ~·~mHerden mür<>kkeptir. r:ıntbiııin neticelerinden korkan Al _ :;if etmektedir. · 
\ " bect 

1
'. "akrir muameleı;i yapı-ı'et e ı olan b b' r d sinde memleketin kahir ek;;e ·iyeti 28 hin tonluk \"e 12 ıalPd ·~o.fi hık topla mücehhez Pariskaya - Korumu- manlar, l u memleketlerin müttefikler- Bu propagandanın, Türkiyeye kar-

l~1 r. eınrine v ~nld" eş 111 ıra a hükumetin . iyn;;ıetine iştirak e~nıek- na ı:ııfft harp l.{cmisi, ~ bin tonluk Stalin isimli tayyare gemisi, Karansy le olan alakalarından dolayı harbe sü- şı tamameıı tesirsiz ve neticesiz kala· 
~ "Ç erı 1• • • ~ k h k lı k' k } 1 
t 

tıı4k RUn~ k d .d . • ~ı t tec.ıır.> Ko\'akn:: isimli 8 bin tonluk bir agır l'Uvazör, üs afif rU\·azi.ir, eş ril ·,enme te ı ikesine maruz bulun- cağındnn müttefikler emindirler. Si-
~ •ıa b a ar ı aresı veırn e . . . . . 1 d • V • 1 1 d e.ııı1 ı. aşJıyncak 

1 
b b"" .. k ( ' muhrip, ıkı yeııi muhrıp kı bıri talya a ~ apılun Taşkent, dıgerı ta yan ukları korkusunu yaymak için elden rnsi mahfiller, Tiirkiyenin dostluğuna 

~.. fit o an u UYU • v 1 ~ .. ~,'ı ışıe ~ bu sene içinde yapıla~ak · TEBLTGLER müheııdiı: lel'inin nezaretinde So\•yet _tezg:ıhlarındn ; ·a111lan K~rof ve on geleni yapmakta ve küçük devletleri sadık kalmakta \"e telaşa düşmemekte 
ib~ ile, tı Ve i'eniş öl ilde sarfedile- ' , - tahtc'bahir .. Gene yalıaııeı nıüheıı<lıslerın nezaretıyle yapılmakta olan hey€can \'e endişeye diişilrrnek istemek olduklarını beyan ediyorlar. 
ı,t'ttl'e~aı ~l'ın Yerini ~e sarf tarzını .Pıır's. 26 (Radyo) _ nu sabahki Kuhişı:v ve Sjarnsend~t Jwfif kı·uvaıöı•leri henüz inş_a halindedir. Sovyet: tcdirler. Alman propagandası, b:.ı mem Ttlrk:yedeki zelzele münasebetiyle 
~ hır hazırlık planı yapıJa,·ak re. mi tebliğde garp cephesinde f:ın- lel'in Karac~~niz dona~~larnHla bundan başka uıak b.r kaç yardımcı gemı leketlerin harp vazi.ret~ne düşünce na- geniş bir saha lizerinde gezen ingiliz 

~. b~ . lint arttığı bildirlmektedir. Dün ge. \"e ma.rrn d0kıne gf'mısı de nırrlır. qıJ endiselere dilşrceklerini gö.stermek generali Deeds beyanntında biltUn 
'tı ı.. 11dı,.·ı • B r·ı dd k ' ·ı d u· , ·d· n·- l · ı t · ·· .. k d. l ' k d h b k l':tıı "~l'l g ıne göre fidanlık bun_ Cf' Mozel ve Sar arn.ın<la devri) 0 u ı o u ı gemı eı· en 1r Kaçı yenı ır. ıger erı esası amır gormu~ ma sa ıy e ç:hışmn ta ır. Fakat bu Tiirklerin, milttefiklerin ar i azana 
hı ~()€ satış yapmıyacak ve Ye· kuvvetleri faaliyeti olmuş. Ren ıle e_ ki gemilerdir; Saffı hnrıı gc~is: olan :a.riska - .Kommuna ~-9~ 2 de inşası propaganda alilka<lar memleketlerde caklarından emin olduklarını ve mOt-
11 ihr~altarak Trak;v·a vilayetlt!· \' oj arasında dün bir Fransız karako tamamlanmış. 28 ) aşında e,,kı bır gemıdır. Denızc tahnmmulü azdır. Bu tamamı~n soğukknnlıkln karşılanmış - tefiklerin. Türklerden daha iyi a!'lkert "'t:: nçlarına göre parasız r: _ Junıt yapılan Alman ba kını tarnectil- ı:;ebepl Baltık filosundan ıı;ınmış Knraıfonize verilmiştir. SOrati de dil- hr. Alman prop:'lg-andası, yakın !'ark- bir milttefik bulamıyacnklarını sözle-

&caktır. rr.işt,r. şiıktüı· . ta ki müttefik ordularının vaziyctini. ı rinc ilfiv<' <'\·lemi • ir. 

· fiatları 
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Sovyet - Fin harbi 
-Baotarafı 1 inci aahlfed,.._ ı Resmi Fin tebliğinde, Viborg şeh

cumu akametle neticelenmiş, 24 mitral rlnin şarkında ve berzahında Finle
yoz elde edilmiştir. rin Kovovisto kalesinden gerı ç--kfldik

Soomi :ılmi cephC'sinde 178 Rus ka· !eri bildirilmektedir. Bu kale ağır top
yakçı ·ından mürekkep bir mafrezo lariyle Sovyet münakale hatlarını kuv-

(ANADOLU) 27 Şubat 1940 Salı .....,,.,.,,, -----
K.Ay kongr~si Alman mehafili Eğlence: 
münasebetile Günün bulmacası 

,,... . ~ b .. Rusya ile Finlandiya arasında bir 
~azım telgra1 /arına u- • • • 
yüklerimizin cevapları sulh akdı ıçın çalışıyorlar 

püskürtülmiiş ve bilahare Fin kuvvet- vetle hırpalamıştı. Kızılay İzmir merkezinin yıllık kon- Delgrad, 26 (Radyo) - Politika sını bir uzlaşmn ile neticelend irmek 
leri tarafından muhasara edilmiştir. :Merkez cephesinde Soomisalmid(' gres i müıwscbetiyle milli şefimize \'e gazetesi, Berlinden aldığı ~u haberi istediğini göstermektedir. Böyle b ir 

I.ı<>nda, 26 (Rndyo) - Alınan haber bir dOşman alayı, hududun öte tarafı- büyüklerimize çekilen tazim telgraf _ vermektedir: uzlaşma takdirinde Sovyetler. harp 
ler gore Sovyct kuvvetleri, cl'a.n nn atılmı§tır. !arına şu cevaplar gelmiştir. Resmen tekzip edilmesine ra ğ- ten evvel Finlandiyadan istediklcri-
1\Iannerheim hathnın cenubi garbi ce-ı Petsamodn da Fin kuvvetleri, mil- B. Etem Aykut men Alman matbuatının neşriyatı, nı almakla iktifa .edecek ve Finlan-
nahınn ~iddetlc taarruza devam et - him bir zafer kazanmışlardır. Fin hn- Vali ve Kızılay kongresi reısı Almanyanın, Fin - Sovyet muhasama dıyanın istiklalini tanıyacaktır. 
mektedirlcr. va kuvvetleri, Sovyet hava kuvvetleri İzmir ı ı F 

Sovyetler U7Un menzilli toplarla Vi- ile bir muharebe Yermiş 5 Sovyet tay- Kongrenin temiz duygularına te- ta ya - ransa 
borg § hrini fazla ha!l!arn uğratmış- ynre ini dilştirmU~lerdir. Sovyet tny- şckkilr eder, başarılar dilerim. 
]ardır. Fakat şehir tamamiyle tahliye yareleri Hango limanını bombardıman lsmet lnönü T• •• k } • b •• b 
ed!hniş olduğu için Sovyet kuvvetleri- etm"şlere de h~sar pek azdır. tzmir Kızılay merkezi umumi içti- lCaret muza ere erıne UgUn aş• Soldan sağa: ~,. \ 

nin, fazla znJ iat \"ermeden şehri znp- .Moskova, 26 (A.A.) - Leningrad rnaı dolayı~iyle izhar buyurulan hissi- J B J h ' . p • ' 1 - İzdivaç mahsulü, peder, 
tedemlyeceklerl tahınin olunuyor. erkunı hnrl.ı'yesiniıı 25 şubat tarihli yata teşekkUr eder, kongreye başarılar anıyor. ll ta yan CY etJ arJS te çok bilen, merhaba. 3 - k uyu k~,, 

~~bı·;:. · . . . bir ırk, 4 - eski bir Türk devleti, C 
ı.c ıısı: dileyerek saygılarımı sunanm. Parıs, 26 (Radyo) - Fransa ve vasalat etmıştır. t t k . d b' . 

6 
_ti Ml. 

Kare! . be h d s t k 1 B ,, .., R . . 1 . • . 1 1 t . . C . . t .1 saa ın a sımatm an ırı, 1 1ıı ı rza ın a ovye ·ıtn arı . -~! • .ııl. eısi ıta .rn arasında yarın tıcarı müzakere- leye reısı an~nı, gazc ecı ere ver- .. .. b k 
8 

tıt ııı t 
düşmanın tahkim ettiği mıntakayı yar A. Renda ler başlıyacaktır. Bu müna eLetle ital- 1 diği beyanatta, her iki memleketi ala- ~~nu, 7 k-;kşe nem, y~me .;. -;ııdd Borsalar 
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mnğa muvaffak olarak sekizi toplarla Kongr nin sıcak rluygu'~rına te - ya ayan meclisi azasından Caninin ri- kadar eden ticari meselelerin, Roma- b~yek, ,.,e~ ı 1 
' 9 - ya ıcı . ır .

11 
sı<' ~ 

m .. hh be k ı 1 k .. kk . . . . . . . k 1 ~ .. 1 . t" ır ııgıt oyunu, 10 - Kımsenı ure ez 'ln a e oma uzere şe ilr eder, mu\affakıyetler dılerım. yasetınde bır ıtalyan heyetı Parıse mu da onuşu d ugunu soy emış ır. a·w· b' . k d w•ı 
f • k" ü • ~ ık k' . . me ıgı ır tıp ço egı . 

y rmı se ız m SL.U. em mev ·ı ışgal et- C. H. P. Genel sekrcterı A k h d Y k ' w 

rnfşlerdir. E b it A • • u andan aşagıya: d 
9 50 12 D . . rzurum me usu mar a sesı 1-0rmandaki vahşi hayvnnJıır,.~ 

10 50 18 25 aşman bır kaç kere mukabıl taar- Dr. F. TO.Zer . b' . k or•v 
u k · t . d w • K . . ırı, oyun yavrueu, 2 - su -~ 

ıo 12 r za geçme ıs emışse e agır zayıat- mlay hakkında lütfen vaki me!laı- k t k i 
8 

. fef).,.. 
ı a kürtill t . . . 1 a nr, us anın a s , - ınce .,,, 

10 17 a p s maş ar. nizı tnkdırle yıllık kon:rre vesılesiy e Al k t apur Hf d hOkil d 4 Ü 't hııl< 6 
11 12 25 Muhtelif mıntakalarda Sovyet tav- izhar bm'Urulan tevec~ühe teşekküre- man VapUrUnUn ap anı, V • .n ük mk arı, l -. mtaı •

6 
_..: ıç 

1 • d · " w • • • arzın y t: yer erı, n o , ,r 
lO 60 12 60 yar erı Oşman kıtalarını muvaffakı- der, hurmetlerımızı sunarız. d • b / d ., • /ı d • w ı · , . k 

7 
lf b ] bit Jı 

9 14 
8 60 15 

11 25 11 75 yetle bombardıman etmişlerdir. Kızıl~\· reisi a es ır u n ur~ unu gız e l f~ mızkşcy, ıız ·k. "" n 3
• ete edn ~·"' 

H . : ...... ın o unuşu, es ı .L unan·s a " 
9 25 9 25 ava muhnrebelerı esnasında on Dr. ı~uraı Londra 26 (Radyo) İngiliz d'p- ~orveçin beynelmilel kanunlara ria - ş T"" kl · · 1 · ö t"" rkre 5 F" tn • • . d.. . .. 1 . • - mı ur crın reıs erı, z u ) . (1 

lö 60 15 50 ın ~.j a~esı uşüru müfta~. Mülkiye! ·ıer lomatik mahfellerinde sJyl.endiğinc rctk~r olıluğu, fakat diğer devletler ye, s _mükemmel, insam ·13tediğ'ı 
12 75 12 75 Hels:nkı, 2~ (A._A.). - ~ı~ umumi göre, Norveç hükumetinin Londra seı- harp gemilerinin kendi sulaııııdan geç la se\•k eden kuvvet, 9 _ gece cgle~ 
14 50 14 50 karargahı PaJala ısm!ndek• ıs\'eÇ ka- H İ d firi dan hariciye nazırı Lord Halifak- mesine müsaade ettiği bild'rilmek - si veri makta ıo _ deniz gerıeJ' e 
11 11 sa basının Sovyet tayyare! ri tarnfı!l- a a V a sa Altmark hadisesi hakkında hükü- tedir. lngiliz siyasi mahfılleri, ecnehi Fr;nsı~ca •ilh~m perisb 

d~n bombardımanı hakkında aşağıda- Antakya, 26 (A.A.) - l\Inlkiye metinin cevabını verdiği sırada NorH.~ harp gemilerinin • ~orveç k:rasuların- •• •• Jıtıf(ı ~ 
ki rnalOmatı vermektedir. okulu talebeleri dün Antakyadan kara sularından geçen Altmark vapu dan geçmeğ 1 haklan olmadıgını beyan D ınku bulmrrcO'nın 

28 şubat ~amı Finler, tayyareleri gelmiş ve belediye tarafından misa- runun ikinci defa bir Norveç karakol ... tmcktedirler. Soldan sağa: / 
Sodankyla cıvarındn karaya inmeğe fir cdilm:şlerdir. Talebel<'r ~eref"ne gemisi kaptnm tarafıı dan durdurula- NoU.nm cıonunda. Britnnya hükOme 1 - Balıkçılık, 2 - acar. aşil. S 

. ecbur. olan !ki So.vyet millazimini e- belediye kırk kişiiik bir ziyufet ver- rcl< vapurda esir bulunup bulunmadı- t inin noktai nazarında ısrar ettiği tak- re, a"kı, ıs, 4 _ ılık, koca, 5 - :t ~ı 
sır ~t:nışl~:dır. lst~c;~tarı esnasında miş.tir .. Ziyafet~.e bir nutl'k ~öyliyen nı sorduğunu, Alman kaptanının dirde No~:~ç hükOmeti~i.n, ih~iHlfı ha- ka, dal, 6 _Acem, 7 _he, afi, ıı~ 
bu ıkı tannre zabıti -1 şubat saat valı Sökmen Suer, Hataya ılk defa (Hayır) cevabını verdiijfoi bildirmiş- kem • c;ulu ıle halletmegı teklıf edece- 8 - acemi, 9 - rezil, adam, ıo-
11,30 da 30 Sovyet tayyaresinin )four- yUksek tnhsil gençliğini takdir ve tir. !\orvcç. hükümetinin cevabında ği kaydedilmiştir. araba. 
manskdan hareket ettiğini söylemiş- gençliğin memleketi, bilhassa Ha - 00 y 11kan.dan aşağıya: _.ı 
!erdir. Bu tayyarelerden altısı biraz tnvı tanımalarının çok faydalı ofa- z 1 ı ı d d 1 B h 2 le t"" - arış, ara, - ace : t. I 
sonra Mourmanska diinmüş diğerleri cnğma işaretle kendilerine hoş gel- e z e e er e Va m 3 _la, ıra, eza, 4 _ırak, cnnıı, ~ı e 

3 2S 3 25 yollarına devam ctmi~lerdir. Iln tayya diniz demiştir. Taleheler, valiyi ma- kefil, 6 _çek, ani, 7 _ışık, bar. 

relerden yedisinin Pnjalaya doğru kamında ~iyaretle gördükleri a •. ıkıı- D .. d Mu·· reftede gu·· ru·· ltu·· ıu·· bı·r sa""- li, odun, da, 9 - ılıca, Arap, ıo _,,, 
uçtukları ve oraya bomba attıktan kon Halayın her bakımda:ı vaziyeti hak- Ufl e _ l:ı um. ma. 

198919 trol neticesinde meydana çıkrnıçtır. ı kında mufassal izahat vermiştir. h d•J • • 
Zevtin71cığı. Esir zabitler, mensup oldukları fi- ler. Sllltl ~ SSe 1 mIŞtlf { nf!i[f ere 

95390 kilo 39 42 50 lonun u uş saatlerini d sarahtıa bil-j Moskova, 26 (A.A.) - Leningrad Ankara, 26 (Radyo) _ BugUn Iamışl ardır. Halka yatacak ve öı1:0re B J1 ~ 1 t'1 
Z A H t R Er dirrniş oldukları için bu saatların Pa- askeri mıntakasının 25 şubat tarihli saat 9,25 de MUreftede gllrültUlü cPk eşya tevziah ikmal edilrn":;tir. a K 3 n aroan yulT'Uf 

~5 ton bııkla 4 625 jalay1 bombardıman eden tayyarele - tebliği: bir yer sarsıntısı olmm~tur. Hasar Herkes çadırlara yerleştirilmiş bu- alacak 
1 16 ton fasulya 17 25 rin geçtiği ıı:ıata tevafuk ettiği teşbit Kareli berzahında 18 şubattan beri k ~ lunmaktadır. Şimdive kadar 470 ça- Londra, 26 (A.A) __ Da ilY.sl<. ! 

d·ı · t' · · · ''0 tur. k 1 D h 200 d " 137 balya Pamuk 43 61 e ı mış ır. devam eden Sovyet taarruzu ınkışaf et · . . dır uru muştur. a a ça mn gazetesi, İngiltere hükfımetinın' 

P B 
Bern, 26 (Radyo) - Son ahnan mekte ve düşman rica.ta devam eyle-- Kayserıde gece saat 23·40 da şıd- gelınesi bekleniyor. manya, Yugoslavya, Ma cnristflll 

ara 0TS3Sl haberlere göre, Kareli cephesinde 
1
mektedir. Sovyet kıtaları l\Ioksi, jaup, detli ve sabaha karşı 4,35 de hatif Tespit edildiğine göre De\·eli zel- Bulynrbtandnn vumurta alma~~' 

C h . t k b Finlerin vaziyeti nezaket kesbetmiş-1 Apaan ve jairapaan gölleri arasında iki zelzele vuku bulmuştur. zelesinde şimdiye kadar 417 ev yı- re hir ş"rket viicud •. getirdiğini İet 
um urıge mer ez an- tir. Buna mukabil Rusların da diğer bulunan Salmenkatja nehrine kadar Kay~r·nin Deli kaza merkezi ile ı kılmış, 100 kadar ev de kısmen ha- maktadır. Şirket bu memleket 

11
1 

kası k/iring kurları cephelerde hezimetten hezimete uğra- ilerliyerek ~Molla mü~tnhkern noktası civar köylerinde de zelzele fasılalı 1 
sara uğramıştır. Yıkıl n köylerden itırac edebileceği bütun yumurt~ >ıı 

Sterlin 524 521 makta oldukları ve son durumlarının ile kasabasını, Viborgun on kilomet- ~ekilde devam etmektedir. ik"si S::ızlıklara yakın olduğundan, ~atın alarak A lmanyaya se\'kedı 
\)olar 76.81 77.26 vahim bir şekil aldığı sabit olmuştur. re cenubunda sahil demiryolu üzerin- Kayseri \'alisi B. Şefik Soyeri, par sıtma yapmakta idi. Pek yakında ye- !erine mani olacaktır. ·(. 
Belga 4.559 4.586 Brüksel, 26 (Radyo) - Rerlinden de kain Somme istasyonunu, juharnes ti müfettişi B. Hilmi Çoruhla feliikd ni köylerin inşasına bn. lanırken bıı :Bu tedbir ayni zamanda es~~' 
F. B. alınan haberlere göre, Ruslar, ViLorgu şehrini ve sahil demiryolu üzerinde mıntakasına giderek tetkiklere baş- ktylerin yerleri değiştirilecektir. Polorıyadan yapılan yumurta 1~~ 

F. F. 33.64 33.84 zaptettikten sonra harpten evvel Fin- kain :\laksalahati istasyonunu işgal M • z ld kt .- lfıtının yerine kaim olacak ''C 
1 

tıl' 
Pezetas 7.442 7.486 lindiyadan istemiş oldukları mınta- etmişlerdir. a 0 ısa ve 0 ngu a d_ piya~asında yumurta f "ynt 

11 

Florin 1.4440 1.4526 kayı ellerine geçirmiş olacaklarından 17 ve 18 şubat tarihlerinde Finl&n- düşmesine yardım edecek~ 
F. S. 3.4244 3.2407 FinlUndiya ile sulh nkcetmeğe amade diya körfezinin garbında Bjorka ada- • "ı • ld liler, daireler, müesseseler, er1'

611 

K. N. 3.3760 3.397 bulunduklarını bildireceklerdir. ının şimalinde sahile kadar ilcrliycn resım sergı erı açı l memurfar, kalabalık bir halk }{il 

K. D. Helsinki, 26 (A.A.) - Miişahitler &ıvyet kıtaları düşmanın 313 istih - hazır bulunmuştur. 

K. Ç. 23.69 23.20 Viborgun gene ~ahliye edi_ldiğ~ni söy~e- kamı~ı 'şgal etmişlerdir. Bunların 41 Manisa sergisin '1e birinciligv i S.limin Hlkevi reisi Ahmed Gürelin. ıtl 
Dinar 33.22 35.40 mekte, fakat Vıborgun şımalı garbı - tnnesı toplarla mücehhez beton kale- " qa,n'atlara partimizin verdiği eııe·ıı 
Leva 64.44 64.83 Inden geçen yeni şimendifer hattının !erdir. k Om pozisv Oil U kaza Il dı yeti tebarüz ettiren b!r söyle"~e 
Ley 92 92 bu şehrin scvkü1ceyş ehemmiyetini ~ 11 şubattım 18 şubata kadar Sov- • sonr3 , Vali B. Halid Akı;oy, ktl\~· 
A. Ş. zalttığını ilave eylemekteuirler. yet kıtaları doksan ikisi toplarla mfi- Manisa, 25 (A.A.) - :Muhitimiz- ğunn) Yerdi. kesmiştir. Send, titiz bir öuınle e 
R. Mark 1.97 1.98 Ruslar bu kadar uğraştıktan sonra cehMz beton kale olmak üzere 475 is- deki müsteit resim amatörlerini teşvik Sergi muhitte büyük bir nUl.kn uyan- lanmıştı. 200 den fazla fotoğraf< 
Liret 15.25 15.29 bu şehri zaptemeğe muvaffak olsalar tihk!\m işgal etmişlerdir. \'e sanat zevkinin inkişafına hizmet dırdı. sim te~hir edilmiştir. . 

11 Dr"hml 103.97 104,50 bile bundnn kendiler:ne büyük bir şe- Sovyct ha,•a kuvvetleri cephenin maksadiyle Halkevimizde açılan resim Zonguldak, 25 (A.A.) - Fotogra~ Amatö,.lerin e""erleri çok ferıı~ 
Zloti 4.2159 4.2373 rcf hissesi ayıramıyacaklardır. muhtelif mıntnkalannda dü~mnn kuv sergisine iştirak edenlerin eserleri a- ve resim amatörlerinin iştirakiyle başlan~ıc olmuştur. Sergi on be• 
Pengo 3.6807 S.6984 Ayni müşahitler Yoivistodaki sahil vetlerini \•e askeri hedeflerini bom - rnsında seçme yapıldı. jiiri, birincili- Halkevimiz nr şubesince tertip edilen acık kalat'aktır. Jf 
FF. SERBEST 34.46 bataryalarının buzların ,· .. ziyeti doln- bardıman etmis1erd;r. ği Saimin (kompozosisyonuııa) ikinci- resim ve heykeltrn~lık sergisi, dün 'fnkd ir edilen <>serlPre Ankarıı LI 

Muhtelif lı.'Urlar yısiyle mevzilerinden kaldır Iması ih- Ha\•n muharebı-lı>ri ecınsıcıında 21 liği Gökcenin (Keçccilerine) üçüncü- pnrl"k bir törPnln ~c·'dı . evincle nt'ılacak umumi serg i;•e tJ 

Registermark 5.80 timali bulunduğunu beyan etmektedir- dii<1man tovvarec:i c10cı0rillmüı:.tür. lilğil Abılurrahmanın (okuyan çocu,- Reis ve azaları, pnrt!liler, Halkev- rilecektir. / >· 
JMS O 440 &it W &&« WCJ Ql P s UZ ZL*" kGL -- ZS o il .. aa:ms;sı t l 

~~~~·~•"-"'*"~ •'*".:•"-~ .......... ~ lin l!rka kapısından raddeye çıktı. Ev. zifir! bir karanlık iç"nde iıli... :Meçhul şahıs Vı> • farclahal tnbnn- buatı. bıtaraf aıa z" ic inde cer, 

2 
• • s b .. Casus çetesi, telefonla nhnan ad- Odalar, dikkatle birer birer taharri calımna sarıldılar. Con en i)ndı'.! c - eden hacli~atın artık öna ne geÇ J 

•
~ 1 n c 1 u //!!\!~-, reste b:r kat' dakika sonra birleşnıek C·dilcli. Bu ev, yeknazardR bomboş lektrik fen€riyle yol gi:isteriyorclıı .. 1 ~j liizumnnu işaret ediyor; bU eti, 
~ ...,.., Uz.ere dağıldı. görünüyordu. Hayretle sağa sola 

1 

Merdivenden inince, ileride lrnfi! b"r rengiz adamların hangi m 'llett 1~ 
<:on, carlde ağzında, meçhul bir bakındılar.. ı~ık belirdi. Ayaklarnın uçlarına bn- sup olursa olsun yakalann1 ıı I 

~-·~·-- C*.•~·~... ·~~ ..... ~ şahısla birleşti .... Madrahnl nrkaln- ~ Evin teşkillitı da acnyipti. Sokak sarak ilerlediler, ışığın göril'ldHii'il istivordu. Fakat iki hasım tn;~ 
rım takip etti. kapısından g"rer girmez karşılarında oclayn kadar yaklaştılar. Kapı ycırı birbirlerirti ele \'.ermek cesaretı~,~ 

-64- Fon Emlih, büyük bulvarı ikiy~ arı (l gece. Alman ca~u~ teşkilatmm üst kata çıkan hir rnerdh·en bulrrıu:; - açık duruyordu. )fadrahal, aralık -ı' tf>n~mediklerinden, bir iki }11' d' 
- Santıral daire.cıinden bulab:Ji - ran caddPnin cenuo tarnfındnkı i - i!<i miihim elemanı kaybetll}esi mıı - lardı. Ü~t kat ayrı bir daire, a ·rı bir tnn kafasını soktu... dun yakalanmasiyle bu mesele 

riz .. Yarım sr:.at sonra tekrar beni n- kinci sokağın soldan birinci rtöne- kndrlerdi. 1 evdi. Birinci katla irtibatı yok gibi 1'"on Emlih, mükellef bir karyola ;:>anmış oldu .. 
ra.. meçi: yolu üzerinde 17 / 1 numaralı Saat üçbuçuğa yaklaşıyordu. Ji'o:ı idi. Nihayet, tahanları birer lıirC'r üzerine uzanmış, derin bir uykuya Diisman casus teşk "JUtının. 

Dedi ve mikrofonu reise verdi.. hüçllk bir batakhnneyi ikamethane I:"mlihin evi ve en mahrem oda lan kontrol ctmeğe başladılar ve mut - dalmıştı. ve hn"kiki merkezleri baskına ~ ( 
Kendisi oradan süratle ayrıldı .. Meç. göstermiş. Avdette orasını dışnrdan nnisellah haydudlarla muhasara e- lıağ<ı kadar dayandılar. Fakat hle- Meçhul şahıs, Madrabale; dıktan sonra tel efon mül ndiSI ~f 
hul _ :ıhıs, reise fikrini bildirdi ve ke f ettim. d!lmişti. O saatte, civardaki sokd: - bir yerde, kapıya veya kapağa bc:ı- -- Kloroform kull, n ! mm yapmış olduğu teşkilfitın ,:ı~ 
mCs\ıade t lep etti.. Cadde ağzınrla ~izi bekliyecejfm. lnrdan tehlikesiz geçmek imkun lınri- zer birşeyler görmediler.. Ocağm Dedı. Sonra Cona dönerek şu em- ı iikmil kalmamıştı.. . çunlcU flf 

- Bay Reis -dedi- bu akşam Fon Bt'kçilerc yüz frank ve,.dim v~ on - cinde idi. j ycınıbaşında tamamiyle boş bir büie ri verdi: t şkilat. her halde yeni yoUardll 
I1rnlihten kurtulmak fırsatını elde lan o sokaktan uzaklaı::tırdım. Por - .Maclrahal, portatif merdiven ·u duruyordu ... Meçhul şahıs: - Dışarıda bekliyen arkadaş! r _ ri.ıyc.cekti. 
ettik. Bu gece mUsaade ederseniz tatif merdiv~n bernberimd{l olarak. yar<lımı ile • ufak bir gilrültflve bilı> - Bu büfenin arkası kapı olnbi - dnn birin; çabuk garaja gönder, bir .* .. 
düşmanın merkezini de basacağız... - Maskeyi de yüzüne geçirmef:e meydan vermeden, iki katlı binanın Er!.. otomobil alsın gel in ı HacUse gecesinin 

- GUze1 amma 1 .... Vukuata mey - unutma!... kiremitlerine çıkmış, oradan taraça- ! Fikrini ileri sürdü ... Bilfeyi dik - Fon Emlih ve katibi, ayni gece şahıs; reis ve Margariti, 
1
, 

dan vermemek şartiyle !.. .. Diğer ev- :Madrahal, derhal büronun dağıl- ya feçmiş; taraça kapısını zahmet katle kenara çektiler ve arkasında , Alp dağlarına getirilmiş ve orRdnn bulmuştu .. Güneş doğmadan ti 
ınklar bulundu mu... rnış kağıtlarını topladı, sanki el değ- çekmeden açmış, mutbağa inmişti. küçilk bir kapı gördüler. O !ltrada da erte!i gece Fransız hudud kara - saat evvel Ro'l1a eksperesi b-tf' 

- SelAnfk muhaberatına aid biı· memiş gibi düzeltti... Girdigi pence- Oradan da; sokak kapısına giderek lıafif bir hırıltı du~ruldu. Bu kapı ld- kollarına götürülerek teslim ed imiş.. edc·cekti. Margarit·de. rıe'T.k·O~ 
knç mektup eJe geçirdik!... reyi ve g"zli kapıları kapadı. Sonra kol demirini çıkarmış, meçhul şa - litlenmiş değildi. Kapıyı açınca, ye- ~erdir. J Torinoya gidecekt! He,:ısı. ~ 

Yarım sa t sonra, Con meçhul şah- dış kapıyı da elind~kf aletle kilit - hısla Conun eve g"rmelerini temin di sekiz basamaklı bir merdivenle Bu hadise, uzun Rüren milnaknşa - aır loynfetle ista<1yondn gez1P 

aa, şu haberi veriyordu: liyerek, arkadaşlariyle berabe:::- ote- ~tmişti. karşılaştılar. hıra sebebiyet verm:şti. lsviçre mac- ycrlı.ııdı. (Arkası var> 



fANADOLUl 

MAJ 1
. N o z. G F . D ·~ 15V. çreden zeytin- 'felefonla tehdit! !:~~~b:~:dı%:~~~:~;1. ında ve İr.öf . ~:::::~11~~~~~~ ~:~!i::e~:~~r::~ 

• yag"' ı İr;teniyor Bir kadına "Seni öldü- ~i~b:~d;ı;;~ı::~;~:ı~efen ~;1~~~enm~/~ ~('ut::~~ıf0!1,~!~~:ıe~~~!~rde ş;r,~~~ 
:ıSI____ r g"'. a· ' düriüR'ündeki kt"şif ve şnrtn~mt"!l;İ Jikt.e e~ki Araplar yeni tütüncü !_:10 -ı 1 ece zm,, ıyormuş. 16 ti sviçreden bir f:rmn, ŞPhrimiz ti- . . . • . . v,.çhile .,çık ehiltmeğe konulmuş - lc:?zındn kain 5 ~ayılı e\• mahkcmP-
ıo Yaıaıa: B' h .. . O caret odası rei liğine miiracaat ede- Bırrncı Kordonda tanınmı~ hır Rı- tur. ce verilen ir.alei suyu kararına i::;tl -

n •ıı CAZAL Turkçeye çevıren: ÇYILDIZ l · · · · ·· ·· • 
J)() 

1 
rek iımirden en az 50 ton zeytinyağı enm evındekı hır bayana gunu~. ~rn- )hıhammen bedeli 123 lira 53 lrn - ::ı~ch•n 27-3-940 çar~amba günü saat 

a ~tl'r>.u:. ([; LUS) fan. almak istediğini ve fiyat sorduğunu bil • yyen saatlarmda telefon ederek olum- ruş olup ihale i 4-3-!l 10 paznıte i 15 de İzmir sulh hukuk mahk~me -
~"'° . z.' . fr1c;m ve cazibeli Freida. çok kuvvetli dirmi~tir. le tehdiddc bulunan Lir şahıs, zabıta- gı:;ın "aat 16 dadır. lslirak edec1>klt>!' s·mle satışı yapılacnktır. 
"ll •rfrıd ea • ' 1" ·ru .. · E ·· k k 'l k · 1 1 t "b t t• · <l • :ı '-'1-ı d erının pazar I ~o nu) or. ..n yu se nı l' ızı. guze Ticaret odası. ze\'tİJl\'ag~,1 ihracatçı- ca n ınnn erlı a ne ıcp;;m e mey - ') 1. "O k 1 k 
''• ··• z a h 1 F · · · ır<> JJ uruş u teminatı iş ban -
""" '•ırıda Lı·r .. u unan 15 inc_i .reıda ! Halbuki bı>n onu (C'ham•) - larını bu mür.ıcnaUan haberdar et _ dana çıkarılmış ve y~ıkalanmıştır. Tc-
.... Q zuh ı ı b k ) d kasma yatırnrak makbuzu ile encii-)•a1 u o muı ve ır nı ·s c sadece uzaktan ve müphem rniştir. lefon edenin müncwcr bir zat olduğu 
t"l•rı:•~teye rinnemiıtil'. O- olarnk takip etmiştim. Bu garip Mat- hayretle görülmiiştiir. Tahkikata de- mene gelirler. l 8 23 27 2 55:; 

ed 121
" hu ·· 1 • l d · · 1 b · Leı-Jte11 h· . ruze eaerı ta mr.zP e JI\e t cm na..,ıl oldu rl.?. teş E } vam <'dilmektcdir. 

t~'rneı -~~~lerin insicamını h:s edebildi. Orada ben bir Alman is- "ST "]re l ar 00*00 E Ksir '-ahap 
llııı Liı-i e.rı ıçın 15 numaralı t ef- nıi rnsıyor, hiçbir Almanın farke,le - 2 k. • • • • • ~ 

':·'~ıı İt~~r sütunundaki son pa- miyeceği bir ş've miitabakatiyle Al - ılo esrar ele geçırıldı Hındıstandan çuval 8l'S1lT rr.emelerini gi-
tİrıııern· en olan kısmını gaze- manca konuşuyor ve (f'oblentz) li Tepecikte Foçalı Hamid oğlu Ynşar getirilecek J • K t · k k 
~ lfolanya d · birAl ~ı·ı· · büi" ı· b Ö . t ... ~ .. ~ı ertr. UVVe l ere· 

OL llı~f zıyı a yer.ne man ası ı ıpıne r ınm ıı;: u-
1 

zer ıle zmırlı 'fahır o~·lu Refet Gun- . . . . ' 
rı;11 1 •Yle tekr d' ı . d J:J • ~ ~ • .. • • • PJYnsanrnmı çuval ıhtıvacını temın • - .., • • •h 

\' I' •tırn ar e ıyoruz. unu~ or um. ~a~ ret guzel F reırlanın gor adında ıki kiti! ım A ım ve Bos- . . . . A • • • l l g ! ıstı avı arttır l r 
Zbaş ızdan özür dileriz. anhıyış ve öğr.enis kabilivetinP ! D~- k Al". . . .k. k"l ' t ~k :_ .ç n tı ret \·ek,d0trnce tedbırler alın- ~;:~~':"""'._.._ ________ _ 

at ı aha,. 'h " • na l\e ,11t ı ı o c- rarı :;a mcı t Ç 1 1. •t d . k t' 11. a· •fili 
aıı. '· ı ı tiraml ~ı l 1 rn k k' ı k • ı· . · ~ı ır. u\·a ımı e ı;ır ·e ı. ın ıs-•Jay y(I~ ' ~ se .1m acı. e • . onun a ı:ı ı çarpıı;;ncagız. \UV çın miişwri nrmlık!an z. bıtnca hnber . . . " . , . .. _ _.:tt1.J't";ı .. · 

oııu k 1..haşıya dogru yürüye- ~eti! hır ha ım knrşısında bulunmak- l 1 1 . . kl • t. rdnn \e kısmen dt> ıngılttıcden mu ~ 
b' ollaıı. a ınmış, suç u nr. esı rn ı sntnca aı ı t . 'kt 1 1 t . ...ı kt' 
' it' • arn:sına "ld lk" · dn tın memnun kal a ..'1 • ·ı· ·· ,.. ıım mı arc n çuva emın euece ı r . e ~ni bü ... ... ı. rnı ~ ' m mış ııegı ız, O\ h sırada müşteri ile konuşu.-ken ııoli'i . . . . .. . . 
t, A.lb Hık bir muhabbetle öp cle~il mi Davu tiyle değil mi çocıık 1 . k k 1 d Hınclıstana :Ik partıtle muhım mıktar-

'Sart; bağırıyordu. - !ar" • mn·emkur arını lglorere .t l Bçnt1ış aTr ıhr. da çuval sipariş edilmiştir. . 
b at, sen· .. .• : . )ır ıc;ım suç 1 rır tu umuş ur. a -
ahtirarı 1 gordügümden ne ka- Yü~başı kımseden cevap heklC! ~ kikata devam ediliyor. +---

ıtindetıbe ~ tasavvur edemezsin. mebızin Almana döndii ve de,·am et Bir çocuk mangala dü-
ol'durn~ı se~den, hiç bir haber ti: . - ıı=-- k d 

: .. .-··· ~ . · .. 

Bu artırmada tahmin olunan 700 
lira kıymeti muhammenenin yüzde 
75 ~i veril<liği takdirde talibine iha· 
lesi yapılacak ak ·i takdirde satış 

1 ,; giin daha uzatılarak ikinci arbr
r.ıa"'ı 12-4-940 tarihine ınüsadif cu
ma giinü saat 15 de gene dairemizde 
)'&pılacaktır. Daha fazla rnalUrna~ 

almak istiyenler mahkemenin V3!:1/ 
1 GGl sayılı dosya mdaki artrma 
~art name.sini tetkik etmeleri ilaı! o -
hm ur. 647 

l 
ll llıadı Bılhassa evvelki gün - Ef~ndı! Bu defa herşeyi söyle- Bir bekçin "n mari.#eti Ş~ re yan l 
e ola~~ Beni dUşCind!im ve nere- miş bulunuyorsunuz değil mi? I' Azizler sokağ111da oturan !sak oğlu 
t1ııı. V ı~oeilni tahmin etmeğe - Elbette yilzbaşı ! Herşeyi 2ôyle- Bergama kazn rnda Alacalar köyü iki yaşında A ron, mangaldaki ateş i.i-

·~ için ~ıfeni ve kabiliyetini bil _ dim. kır bekçiı;i :!\1e!'ltan oğlu Hü~eyin Cey- zerine düşerek muhtelif yerlerinden 

Husu!i Hastahanesi 
SAHiBi 

. olan ~ U~tınlerde sana verilmesi - Yalnız şifre müstesna! ilim, taşla Salih çavuş ve oğlu Meh - yanmak suretiyle yaralanmışhr. Ya-
~hayya hlıkeli ve esrareni"iZ işle- - Anlamadım yüzbaşı! ~ize bü - medi muhtelif yerlerinden ·yaralamış- ralı çocuk memleket hastahanesine kal 
~Q~ba 1 etnıe~e çalıştım tün şifreleri teslım etmedik mi? tır. Yaralılar, hastahanede tedavi al- dırılmıştır. 

'ee1:. lll\'e etti: · - Adi şifreden bahsediyorum. Ha tına alınmıştır. 
.ı !!der' :e (2) inci btıro bütan evi ni F~eidanm , avdet et~ediği takdir- - **: Karaburun ıulh hukuk hakimliğin· 
!Jıe llh e burasını istihb t _ de bIZe Alman merkezıyle konuşur - • • • de . 
e t~nı •le eder 0 za ab~a şu ken kullanmak .emrini verdiği aaı Dıkllıde zelzele n · tk 
• b ek dU · man .zene- 'f ! Karaburun kazasının Çata . aya 
,
1 

ir t:krı Şer bilmem. Bu hu_ şı re 
1 

• 
1 

• Evvelki akşam saat 19,05 de Dikili ki>yünden Osman oğlu Hüseyin Nal-
e Sö ... ı rn var. Bakal - Haı evet. Affederslnız. Nı~bc - kazasında üç sa!"ive devnm eden bir b - f 

ı. .r IYec ,_ ım onu ge- t· h . t . b' ld - . • ant oglu tara ına: 
"dık d el{ rnlyfm? AJJ h 41_ ı=n e emmıye sız ırşey 0 ugu çın zelzele olmuştur. Hasar voktur. • ç Ik k'" ·U 1" 

ilşu 0stuın, b a a 1- tabii habrlıyarnadım. Siz gitt!kten · Knraburunun ata a 0
=-' ne <;;!'! 

Grtıı. irkaç saat sonra h h ld B t w •• t } karınız berber hacı Mehmed k1Z1 
Q] sonra ar a e ay egmene gos e- aze tem z ucuz . 1 ·h· ; 

ı~ e IOle ~·u b recektim. Adi şifre de keza asıl bil- ' 1 ' HntJce Duymaz tarafından a J ın. -
e b"ersın ı z aşım! Allah ko- .. k 'f 'b' b' k't t' ib t F ze ncılan sulh teşebbü~ü davasmdan 
~ ıı.... yu ş: re gı ı ır ı ap an are . a- 1 " · · d · 

ıı sı ..,, "e teğnı . . . . kat kullanılması nisbeten çok daha dolayı tarafınızn gönuderıle.n aı; e · ı 
atı kbJar :F en, bırıbırınfn el- b 't b' k 't 1 B k 0 h l taç t;ye ve ilişik dava arzu halı y:ı71Jı •tk · akat Yilzb t . ası ır ap. aş a n s a arının 1 t 
~tdQ.en birdenb' ~ş~ am eşı. bubnması kolay ve şifrelerin tertip ;'rnmctgahmızı terk ile nere< e .? .~1~~ 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
İzmirin en büyük ihtiyaçlaruıdan bir!ne tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve lıer türlü fenni tekimillat, konförü ve kaloriler, 
rontken ve elekt;rik tedaviJeriy!~ mücehhez olan E G E huau• 
ai haatanHİ ALliANCAK' iataıyor.. kartııında açılmııtır. 

Her ıubeye aid haılalar kabul ve mütehauıaları tarafından 
tedavi *'diJir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 
Fiatler iki liradan başlar 

FAKIR IIASTALAR lÇN HER GÜN SABAIILARI MUHTELiF 
ŞUBEI.,ERB AID POLlKLINlK DE l'APILACAKTIR 

'l'ELEFON: 2918 

h • ıre eıını a1ııına . 11 d'ı . t h 1 b. Her türlü tuvalet au.v.unuz bem oımamasından oh!ru 
o~ ve na e ıme~ gaye ızı ır me- . _ .• . . . ki· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• dıı •en ·§1 toda b ğl b" k't 1 H k't d' • [ • bıln tebhg gerıyc çevrılmış olma a 1 I 

ttbııı. llstUstere, az kaldı unutu- 1 ·ı· a l ır ı?apK.il (luk lr ~p ne}f'lır çeşıt erı ilfm yoliyle tebl'gat ynpılma~ma \·e E L H A M R A sı·nem~sında 
eı:ıı e inki f • . '1 ıyor musunuz. ç .aru~ tı - ... 

ltııı arnnı şa eden had:- r, E t k"I ük I - Hl t' 1 ı:n H d. N .. h t duruilmanın da 14-3-940 perşembe 
ler ~tkat1 ~ da sersem etti. Al- gl::_ ~ ". ,,k,el~ 'kl çlO t.~rtmtı gat ı. k ... ı - ı a ffi l UZ e gumi. saat ona bırakılmasına karar 

11• • ~ıfre ht c ıg nız ıısı ga . ş e, za en ar- . 
~ 1 'lla ba k ana arı v~ def- d d • ç nrilmiş olduğundan işbu giın ve sa-
'c,_01 dıı. tQın' a birşey dilşilndtır - ~mAızl. a uru.} or .•. ·I lıı. t' ö an çar atte gelmediğiniz takdirde mahke -

" el\ ':i en -uh· . . man, parmagı\' e uga ı g ;ıter- d . . 
ıa~b llllutu ... ım cephes m 0. M 1 1A t · k m<'nin gıyabınızda cereyan e ecegı 

,., \ Yordunı 'ı .. eş ıur uga. veme ma~asıı1ın Sıhhat eczanesı· .. kl .. ~ .... rıern · r. w d d d T b'i d arzuhal ile aa\•etname orne t!rmın 
ı ~ı:ıa &'İrd·en ger!ye dön dil. a - b,s .tn b~ uruylodr ~· . a. ı son ke.rece mahkeme divanhanesine talik kılın -
• u.. ı ve Ye k ası ırşey o ugu ıçın, ona ım~e Baıı.:i·•rak Bn,.-uk Sale ç' - 1 h k . .1• 

'lı.! q\'u, on me oda~ına h .• t tf t . t· " .. .r P ıog u a- dığı tebliğ yerine geçme üzere ı an 
lltJah u takip ed'. d F' f> emmıı e a e memış ı. r.ı karşıı:ıında. 

8~ba .. t :tenıek oda l.}dor du. on Yüzbaşı, ıslık çalarcasına fısılda - ·--------------' olunur. 
t\. ,ı >..ı.... sın ay ı. d • 

1 <:..1end "'ana: ı. 1 
~Ilı bfr i~O~tedJ, siz bana asıl en -Şimdi anlıyorum! Demek ki bir. 'J QY}'QTe SlnemaSl 1 j ,,ı,.f',. n :-Jfi4fi 

" ayı h b tam apartmanı bas.arken siz raı1yo • _ 
llan~· a er vermedi - dan adi şifreyle bir mesaj alıyordu -

1 tl='re ·~ano!ta Yilzba ım? nuz. 
llıa • ,, 3 Mesajı alırken de belki bir an son n ce,,. "'· · > nerede? 
Gitt'·. ap Verdi· 

Bugün 
Garp ce:>heıı..inde vatnnıııııı miidafaa::nnda hayatını feda eden ve öümiy
le sinemacılık aleminde lıüyük l.Hr boşluk bırakan. 

1K1XC1 ŞDREF IlAFTASI OLARAK 
Bugün matinelerinden itibaren 

'fürk sinemacılığının medarı iftiharı ve senenin en muazzam l&Dat 
ve dt.hn abidesi bi.ıyük san'atkfmmız 

ERTUGRUL MUHSIN'in 
Baş rolünü yaratt1ğı 

ŞEHVET KURBANı 
DlO~'R ROLLERDE 

CAHfDE - NECL.\ - FF.I~Dt TAYFUR - SAİT - NEVİN 
SUA Vl - GÜLSEREN 

d '~et ·gı Yer· b · 
ıci 'tı ettı, li ı ize söylemeden , 
i~~ı th 

11 son ...... areketi, Alman mer -

ra cevap vermeğe mecbur olac11P.ı -
hızdnn dolayı kelime şüreleri halle
diyordunuz? Pek ala! Yn nerede o 
mesaj? Herhalde mesajı tahriri ola -
rak kaydetmekteydiniz ! Mesaj ne -

ALBERT 
En son yarattığı eser 

PREJEAN'ın 

DiKKAT: Bu filim bu hafta s0nunda İstanbula iade edilecek ve bu 
sene şehrimizde başka hiç bir sinemada gösterilmiyecektir 

EHE:\DilYETLE DİKKAT: Cumartesi ve Pazar 10,15 de ve hafta 
aragı her gün saat 1 de ucuz HALK seansları vardır 

SEANSLAR: 1 - 2.45 - 5 - 7,15 - 9.30 da başlar. 
ıı;ıı ,.. ··•esa. . 

ıı .. ~ f'tl ·•1esaj ü Jı üzerinde yan: 
tf' arıp zerine F . 1 a titti z reıda aceley-

b~~ lnesaj·ı annınıca defterler
aıı İi Unduğu n okunması, size o 

lı e:rısi bu {eri keşf ett'recektir. 

• a;~ır YOıb:dar mı? 
.ı hazır şını 1 Preidanın uu 
'% b anda d l ~11 eri ap 6nmesi lazım . 

rede? 
Fon Narşenlaht tereddildsüzce ce-, 

vap verdi: 
- Evet yüzba~ı l HakiknU gayet 

1 iyi müşahede ediyorsunuz. Siz oda -

MONMART GECE LERI 
Fransızca sözlü ve şarkılı 

Program;. ihh cıten: ÇıLGH~ MEKTEPLİLER 
t"'evkalade !!i.ılünçlli komE:di: Ayrıca EKLER jurnalde son dünya 

hadisatı 

Oyun snatler;: Her gün 1,30-4-6,30 ve 9 da 
~>azır gılnii 11-1,30-4-6,30 ve 9 da. 

~aı;t~ işle~rtnın11dn mükenı -
llcl an istir eğe baııhyan gi;:P 

ya tam girmek Uzere iken fm:ivaki 1 
bir h::ıreketı.e mesajı cebime indir -

rfim. Size de o kadar mühim ifşa:ıt:a --=-••------------~ma••••••• .. • 
a~ burayaade etıne i için 30 ha 
h haıir relecektir. 
<:..\'et an ha! 
.ı\'- • tUneş

~. ~ ' liiı d~n gurup vakti! 
J ~~er b~ \:a o~a göre tertibat 
l'ıı it eıı·ırn hır Yerde daha e\•-

. li ezse o b ı11 eı-Şeyd nu urada kar-
4~ hlan 8.~n evvel seliimcti:ri7 
··,ennı <>Ylenıe · · 

ederinı. ınış olduğunu-

l'tızb 
ltatı ltŞJ. 1'ey ı B 

atı b· 86:tıo" · en size sadece 
ı)d· .r orunı B' 

~a ıtrneğ · ır kerre ha -
l~ltı ali1k on e karıır verdikte'l 
~ ell'ıelı; .... unt hiçb·r nokta"'ını 

d h .. ,e <>du d • 
~f'\'·a a tl!ld' ın ur. Hat•rırr.n 
l!~ıın. ı. Müsaadenizle 

. 1-'te~~tun ! 
~e a burad 
h \·e tek ı's· an aynhrken tek 

•ı ed ını . 
~t !> ere'k b' unutmamamızı 

oo h ıze ıııu • 
'~d aziran ır enırı verd : 
\a et etmez gece Yarısına ka _ 

~ır ıta iyi b~rn, merkezle Sil' 
ara iliz. Doe .zzat muhaberı:. e . 

bulundum ki bu nokta keza hatmma 
rre}mf>di. Buyurun mesajı! 

Almt1 , elini pijam :ımın ccb:ne 
daldırarak bir k~ğıt cıkardı, yC .. ba
~ıya uzattı. Yüzbaşı Davuya scslen
dı: 

- Az.z. dostum! Kağıdı ~en al ve 
işin gerisiyle meşgul ol! ~n g'di 
\·oram. Genernilimfzi ve bUyUk erka-

1 

nı harbiyemizfn (2) nci dairesini ne
,.e ve zevkle doldurmak için icabetC-
ği kr.dar malUmata sahibim. 1 

Yüzbaşı süratle oradan çıktı, mer
c.l'v0nlere atıldı. dörder dörder inme
ğe başladı. Yüzbaşı her katta birkaç 
san:ye durarak o kattan bir nöLelçi 
cağırıyor ve lfı.zımgelen. emirleri •·e
riyordu. Böylece en aşağa inen yüz
brışı, kapıcı locasına uğrıyarak k<>.. -
pıcının kendisine uzattığı kağıtları 

aidt, okumadan cebine attı. oradaki 
:--6betçilere de icabeden emirleri ve-
rip sokağa fırladı. {Sonu var ) 

Doktor 

ettin Tekant 
il\ nnıect· · • 

t~d· l'l.ı>n şu c(l gır~ takrlirdt: , ı "" 
a ~ 1Yorunı ( trılF>yı bildirmf'lnı >aıa 
t qnıu · Fre·d 
~ ~ • ıa)j anın kavbolu Çocuk hast. mütt."haaaıaı sabık 
:\tt1:ll'ıanda.:ı i~timalle mitstaki! Ber lin ve Kölu ünivt-raiteleri asiı-
~b .) kurnıay yüzbaq• tanı 

11tı h • 
~e d aykıraı. 

'ô iy . 
;ı~di ~rsunuz? F 
c;,"tt ?nı? re:da bun -

~~ı,\'uıbaşı ! 
1, o:ı. 

u tebrik ederim J Sıı-

Ha•talarını ikinci Beyler Nu· 
manzade ıo'kaiı S No. da ıaat bir· 
den ıonra kabul eder. 

Telefon 3453 
Evi 3459 

SABAHSIZ 

Bir Aşk Geces! 
Charles Bouer - /rene Dunne .,., 

~ugiin Kü~türpark sineması 
Mevsimin en büyük iki filmini tnkdim ediyor 

Dahi nrtısL U1 1ı.ı .. 1~~ 11011.!.H ibda <ıtt"gi rollerle bi!tün 
di.ın~ aya muazzam bir <:ser vermiştir. Cczair manzaraları 

n!e.sin bir :ışkın hikfıyesi 

Heyecaıılı ve zevkli casusluk filmi 
lllı.l'E'J'B.V: Paraınunt Jurnalde en son harp havadisleri 

SEANSLAI? 
Cezair sevdaları 2,30 - 5,30 - 9 Dört parmaklı casus 4 ve 7,30 da 

1 L AN 
AskeJ"i fabrikalar lzmir silah fab~ 
rikası satınalma komisyonundan: 

1 - İzmir sila°h fnbrıkaıoı sınırı içinde mevcud proje ve şartname& 
ve tanzim kılınan vahidi kıyas cedveline göre (demir çatı fahri· 
kuca y4p1lacaktır ) 5500 lira keşifli demirhane ve dökümhane 
binalarının inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak inşaat işine ait şartname, pilan ve keşifler tatil giln· 
leri haricinde her gün saat sekizden on altıya kadar Halkapı· 
narda İzmir silah fabrikası müdürlüğünden alınır. 

3 - Açık eksiltme 11 mart 940 pazartesi günü saat onbeşte Halka
pınar silah fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - 'l'uliplerin 412 lira 50 kuruşluk muvakkat güvenmelerini iz. 
mir mal sandığına yatırarak alacakları makbuzlarını ve 2490 
ga~·ıh kanunun iki ve üçüncü maddeleri mucibince icap eden ve 
şimdiye kadar yaptıkları inşaat işlerine ait vesikaları ile bir
likte belli edilen gün ve saatta komisyona milracaatları. 

21 27 3 7 590 

lzmir N:ıfia müdürlüğünden: 
lthalfit p,-Cimrüğli çatı tamiri fı7S·1 lir,ı 50 kuruş keşif bedeliyle ve 115 

gün rnliddctle açık cksiltmeğe konulduğundan istekliler'n müdürlilkte
ki keşif evrakını tetkik ederek 2490 ~ayılı ya!'la hükümlerine göre ha_ 
zır!ıyacaklnrı t emiııatlariyle birlikle 12 mart 940 -.ah günü ~aat 11 de 
Nafia n.Udür!Hğünde n.üte~ekkil lcomi~yona ba, vurulması. 62,1 

Deniz levaz!m s ıtınalma ko· 
mislo~undan: 
1 - Komi ) orıumuzdn nıeycuci kroki ve fenni şartnamesi mucibln'""t. 

h:u :ır. umum miidürlfiğ-li için ihtiyaç olan bir adet motörlü tC:t. 
nenin 5-)Inrt-19ı1() tar!hine rastliyan salı günü saat 14.30 da Ka.
sımpaşada bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda ka
palı zarf usuliyle l'ksiltnıesi rapılacaktır. 

2 - Keşfedileıı bcrtcli "'38940ı lira ilk teminatı <2920.50> lira olup 
fenni şartnamesı iş saatleri dahilinde ve 195 kuruş mukabilinde 
nıezkQr komisyondan ı.hırnbilir. 

3 - 1stek1ilerin 24BO sayılı kanunun tarifatına uyarak hazırladıklan 
teklif mE'ktuplarıtıı en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saat.. 
ten bir sr.at evveline kadar makbuz mukabil:nde adı geçen ko
misyon başkanh{cına \'eı meleri. 18 22 27 S 1150-499 
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:zmir Levazım Amırligi :}atın A un.J ~ Odemiş Park kulüp nizamnamesi 

, 

i1 
• Komisyon~ ilanları i Madd~ · -' ~ . 

. 'lzmfr le1.·azun amirliği satın almn komi8yonundan: 1 - Kazanç Ye kazanç paylaşınak gan~.si bulunmamak ve merkezi 
~ - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için a~ağıda yazılı kira- Ôdeınişte o.lmak iizere (ÔUE:\!IŞ. PARK KULÜB ) namiyle bi~ 

midin beher ndedi (13.5) kuruJUm (12191,85) lira kıymet hl· cemiyet teşkil edilmiştir. 
çllmiştir. 2 - Cemiyetin mevzu w gayesi: 

- - 2 - l hale.:;i 28/ 2/ 940 taı ih çarşamba günii saat on birde Ça!1akka Ödemişte halkın temiz ve sağlık şartlarını cami bir mahal te-
- le ınü:;tahkem nıe\ ki sn tın n ma komis) onunda yapılacaktır. · d k 1 -, ,mın e ere ~üze! ige ve temi7.liğı• kar~ı seYgi ve yörgilsünü artır 
8 - h teklilcr ilı ltden uir saat evvel teminat akçaları olan lJ!n lir, mak ve nezih ~ekilde lğlenmesini ve oturup görüıjmesini ve me-

ve ihale kanununun ikinci ve üçüncü maddeler indaki veııa11 medeni terbiye ie bilgisini artırmak maksad ve gayesindeıı 
·ile komisyon~mıu2a müraeaatları. ibarettir. 

' Aded 

3000 _Manilya taklidi mnhya kiremidi 
17810 Marsilya taklidi mııhya kiremidi 

7750 Kilo çivi cistenilen boy ve eb'adda verilecektir> 
13 13 22 27 

Borrwva Mke-rf satın alma komisyonundan: 
1 _: İzmir Mst. MV. birl"kleri icin ( 4 7 4) lira altmış sekiz kuruş be

d eJ keş:fli elektrik stesisntı pazarlık suretiyle tam ir ettirilecek
tir . 

2 - Pazarlık ?:>/Şubat'9.ı0 l'erşembe günü saat onbeşte kışlada İz-
mir levazım rımirliği ;:ıatın alma komisyonund a yapılacaktır. 

3 - Teminatı katiye akçası ( 72) liradır. 
4' - Şartname ve ktış!fnamesi her giln komi~yonda görülebilir. 
G - İıttekliler teminatı katiyeleriyle b 'rlikte belli gün ve ~aatte ko-

m isyona müracaatları. 661 

~mir levazım amirliği satın alma komisyo1 undan: 
1 - Gaziemirdeki birlik ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık 

11uretiyle satın alınmasına knrar verilen sekiz kalem yaş sebu
ye günilnde isteklisi çıkmadığından son pazarlığı 5 /Mart/940 
;;alı günü mat 10 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 2210 lira olup Hk teminatı 166 li -
radır. 

~ - Şartnamesi her giln komisyonda görüleb!lir. 
4 - htek lile rin yukarıdıı Lildirilen vaktinde tem inatlar iyle bir lik

t e Bornova d a ask eri satın utma komisyonuna müracaatları. 

lzm;r levazım amirliği satır, alma komisyonundan: 
1 - Bornovadaki birlik ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık guı·e

t iy Je satın alınmasına karar vtrilen altı kalem yaş sebzeye gü
nünde isteklisi çıkmadığından son pazarlığı 5 mart 1940 sa
h günü .::aat 11 de yapılacaktır. 

:? - Umum t ahmin -:utarı 1008 lira olup ilk teminatı 76 li -

radir. 
S - Şutnamesi her giin komil:!yonda görülebilir. 
4 - 1steklilP.rin yukarıda bildirilen vaktindt? teminatlar"yle birlikte 

Bornovada askeri satın vlma komisyonuna müracaatları. 

Bornova askeri satın alma komisyonundaıı: 
ı - K om isyonu muzda ınevcud şartnamesine göre komutanlık bir -

i ik ler I ihtiyacı için ( 48000) liralık maa teferruat cephane tt"v
h it semer i pazarlıkla ııatın rılın acaktır . 

2 - MUnakasa~ı !?,'3 .'940 cumarte~; günü saat onda başlanacaktır. 
3 - tık teminatı ( 3600) Iirı.dır. 
4 - lstekliler belli gün \'e ~uatte Fındıklıda komutanlık :-atın alma 

kom'syonuna ·nüracnatları . 

Foça ahkamı şahsiye S. H. hakimliğinden: 

.ı 

Aded 
l 
1 
1 

3000 

1 
1) 

3) 
1) 
1) 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1" 

Tahmin kıymeti 

Kilo Lira Kuruş Cinsi . . 

850 
800 

100 

1500 

1 Eski yatak 
1 c Yorgan 
1 c Yastık 

14 
6 

6 

15 

18 

300 

280 

Buğday beher kilosu 4 kuruştan) 
Delice ve topraklı buğday (behe r kilo
su 2 kr. ) 
Akal pamuk çekirdeği (beher kilosu 
6 kuruştan)' 
Buğday .samanı (beher kilosu bir k u
ruştan) 

Çamurdan mamul kurumuş kerpiç 
(1000 ndedi 6 lira) 
Fo~~ton marka traktör m~kint:si 
( Su çıkarmağa mahsus dürbin 
( Büyük boru 
( Potirli su boru~u 
( Kasnak 

20 939 modeli 280120 ~o. lu bir tonluk 
garasknl 

60 
15 
20 
55 
30 

40 
45 

4 yaşında kırmızı tonda :\1ı~ır öküzü 
Gök tonda iki yasında yerli cliive 
:\lan dana !'!arı renkte yerli inek 

c 6 yaşında :\fısır ineği 

c Açık sarı r enkte iki yaşında 
yerli inek 
Karagöz :::nrı inek 6 ya~ıncla 
Sar·ı renkte 3 yaşında topal .Msun 
9 yaşında sarı inek 
Maa dana sarı renkte beq va~ıncln inek 

1 3:i Sol boynuzu kmk 6 yaşımla açık ~arı 
inek 

· 1 • 25 :'rina dana 4 yaşında be,·az inek 
1 20 Boynuzu kırık 10 yaşında inek 
t 20 Ktrmızı iki yaşında to!lun 
1 20 Kırmızı iki yaşında dii,·.e 

• 1 10 15 yaşında tayı ile birlikte kır kı~rak 

1 ,Omega markalı saat (cep :ıaati) 
il Çifte av tüfeği 

'Yukarıda cin;; ve evs:ıfı ysı;ı;;Jı muhtelifi.ilcin;. e~yanın açık artırmsı 
a uretiyle 22 8, 940 tarih cuma gtiııii . aat on beşte Foçnnın pazar yer inde 
uuıa çıkarılacağından tRlip olanların deli aliye ve:-air ma:-rafla rı müşte
ri;e a it olmak üzere yevmi mczkfır<la hazır bulunmaları ilan olunur. 

Dü eltme 

S - Cemiyetin müessi~leri: 

Ödemişin Akıncılar mahallesinde mukim belediye reisi · Mitat 
Baj1tal, Yenigün mah allesinde mukim Esnaf ve Ahsli Bankası 
m üdü r ü Nazmi Güven, DevrJm mahallesinde mukim Avukat 
F aik Gürsu olup her üçU de Türkiye cumhufr;f'ti tabiiyetini 
haizdir . 

.( - K ulübe ~irme şartları: 

A - l\Iedeni haklara .sahip olmak ve on sekiz yaşını doldurmuş 
bulunmak. 

B - Kulüp ~zasın<lun iki zatın yazı ile tavsiyesini haiz olmak 
ve duhuliye ile aylık aidatı öderneğ'i kabul ve taahhüd 
eylemek. 

C - Her aza istediği zamanda kulüpten çekilmekte serbest olup yazı 
ile bildirmesi şarttır. Bu t akdirde kulüpten bir a-Qn.a bak 
talebinde bulunamaz. 

5 - K ulübun Ödemiş merkezinden maada şubeleri yoktur . 
6 - l"mumi heyet kulübe Jah il bulunan bütün azadan teşekkül eder. 
7 - Umumi heyetin vazi(el~ri : 

A - l>uhuliyeyi, srlık aidatın miktarını · tezyit veya tenkis 
etmek. 

B - Kulübün mevzu \"i' a-ayeleri dah ilinde umumi direktifl~ri 
vermek. 

C - Senelik mürahbe rapor unu ve pilançoyu i'eltcek sene 
büdcesini tasvip v.e t asdik e tmek. 

D - İdare hey~tirıi ıbr!ı ve yenisini intihap etmek ve mürR· 
kıbi seçmek. 

E -- l'mumi hey~t .d:u-e heyeti tarafından senerl~ bir defa :ı-, 
diven \'e <ı?.ar.ın c.n az beşte biri veya idare heyetinin ta
it>bi lle fovkalfıcle olarak toplantıya çağırılır. · 

F - l'nıumi heyet l:arı.rları mevcud azanın ek~eriyetı i:e ve
rilir. J\:ırarlar ;,zaya kulüp dahilinde talik ~uretiylc biJ
dırilir. 

f:! - lclare heyeti uMumi he::f:t tarafından gizli rey ile seçilir. \·c b0~ 
kişiden teşekkül ~c:i~r. Bundan maada bir de müı·akip seçilir . 
Bunlar fahri «la!·uk vuzife ifa ederler. 
ldııre h(?\'el :nin seJfıhiyctlel'i: 

A - K~ıtiip ,·:ır:llatını topla mak ve masarifJ.t.nı icra etm ek. 
B - i\Iüs~ahdemini t.ıyin ve azil etmek . 
C - Mej ruşat \'e clı·n:irbaş eşyasını korumak 
D - A;n &ra!'ıncla ~ıkacak ih t118.fla r da hakemlik eıtmek. 

E - Ku~übe aza t•!ht~kların taleplerini tet kilc !l'! k:ıbuJ ve nde
mi kabul!eriıw !--:urar verm ek . 

9 - - Kulübe girt'cek her !'Z:ı bir defaya mahsus olmak U1er '.! be:j Er~ 
ıluh ı:yc ile h+"r a~· l•;reı· li ra_J}ehri Ridat ver~cektir. Mn:ışla 

mU.sta!1dem bulunanlar cluhuliyeden müstesnadır. i! 1 • f 

1 O - Hesaplar umumi heyet trınfından ı1eçilen müraklp tarafından 
her zurnan teftiş ve mürakahı.ı edilebilir . 

11 - Ana 11izamııamede deği~!kliğin idare heyetinin veya azadan en 
az lıı>şte birinin teklifi fü:erine umumi heyetçe yapılır. Bu tadi
lat en büyü!: mülkiye mnirine bildirilir. 

12 - Kulübün tasfiyesiııe umumi heyet tarafından karar verilir . Ve 
"eçilecck ta,-fiy~ heyeti menkul \"e gayr i menkul enwııli nakde 
tahvil ile borçları ödedikten ~oma bakiye nakdi bir hayır ce
miyetine Yeya Öclemi~ lıelediye:-ıine terk ve teber ru eder. Tas
fiye kararı nıe\'C·ud :•zaııııı üçte ikisinin re~·i ile yapılır. 

13 - Umumi heyet ve •'cıni~·.e~. cemiyetler kanununun umumt hüküm
lerine göre toplanır \"e karar it ti haz eder. 

14 - i\IüzakPrat nızname!li :dure heyeti tarafından · tanzim ve içti
madan en az üç ı.;im t!V\'e~ kulüpta talik ;;u retiyle azaya bildir i
lir. )fe,·cud .nunın en :.ız ~·irmicle biri tarafından müzakeresi i~

tPnileıı marlılelerin ılt· ı ııznameye alınması ve müzakeresi mer.-
1rnrid;r. 

15 - Kulübün ,·aridat ve :na~raflan: 

Varidat: 

A - Duhuliye 
H - Şehri aidat 
C - Hnkikı Ye hiiknıi !';ahı~lnrın tehcrrüatı 

D - Kulll1' tn r:ıfı ıııi:ııı yapılacak mi.i~amereler!n ha~ılatı. 

)la~rnflar: 

A - icar 
H - )1il:t:ıh<lemin iirretleri 
]) ·- :\fahuruknt. tenvirat. mııhnbere 
C - )fütt>ferdk nıa~uıflar 

rn - l'mumi hükümler: 

A - Kuli.ipte hıpir1oltı me~rubat satılmıyacağı gibi istimal 
ıle r{lilenıez. 

ı: - Kulüptı• kum:.r ımihjyetiıırlc olnııyan bütün oyunlar oy
naıınuilir. 

t ela re heyeti azal:ırı: 

Devrim nıahal!t'siııd'c nnık:m A v11kat Faik Gü rsu. avni mah allede 
m ukim el'Zacı 0-<ınan lrn.:ekıını ti, 1ııöni.i nuıhallesinde mukim tüccardan 
Silleyman Sivri. ]h>\'J'İın mnhailt':olllde tic:.ı rt>t ve sanayi odaı:;ı rei~i tüc
cardan :Yl u ... tafa Göııen, Akm<:ılar mııhallesiııclen belediye m'uha!'ıibi F eh-
mi Benler. 

:\Iürakıp: Esn:.ıf ,.e Anali u:.ııkası mfüllirü Nazmi Güven. 646 

Gümriit-l ı . uhcıfc za g enel k:.nıu· 
tan lığı l f- tanl u · :c lJ J zı "'!'l : 4 nir. .. ~iği ; 

; la.' ;. , .. 

satın a ma ı o : ·-.1svo r .:..1 :ıntı. : 
1 - Teşkilat kin r:ıptıı·Jl:ıc·a k c1ört bin taf.:un yazlık elbhcnin 29 

şubat ~40 pt·r'i·~mf e gi.:uü ::;aut on beşte kapalı zarf!;.ı ahmı ya
pıl:.:caktır. 

2 - Muhamm~n lı~•kli 26 liiı. lira ve ilk teminatı 1950 fü~nır. 

27 Şubat 1940 Sah 
Q ...... --- • ------------SPERCO VAPUR 

ACENTASI 
.. DRIA TIKA SOVYETA A NO NlMA 

Dl NAVlGAZYONE 
ADRIATICA 

nitta di Bari motörü 27 /2/4il 
tarihinde limanımıza gelerek istan
bul Pire Napoli ve Ccnovaya hareket 
edecektir. 

Brindisi motörü 28/ 2 / 40 tari-
hinde limanımıza gelerek ertesi gil
nü saat 17- de Pire Brindisi Zara, 
Fiume Trieste ve Venediğe h arek .!t 
ed ecektir . 

E. Morandi rnotörü 28/2/40 ta -
r ihind e beklenmekte olup Cenovft, 
Riviera limanlarına hareket ed ecek
tir. 
/ Langano vapuru 2/ 3 / 40 tarihin
de i:>eklenmekte olup Cenova Riviera 
1ima11larına hareket edecektir. 

Zara motörü. 6/ 3 / 40 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 
d e Pir e, Brindizi, Zara, Fiume, Tri -
yeste ve Vened:ğe hareket edecek
tir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triyes. 
te v ey!l Cenovada şimali ve cenubt 
Amerlk:ı limanlarına hareket eden 
lta lia anonim seyrisefain şirketlnin 
va Amer ik a ve Hindistana h a r eket 
eden LLOYD TRlYESTINO an onim 
!'leyrisefa in şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

NEERLANDAISE ROY ALE KUMP. 
Rhea v a p uru 4/ 3/ 40 tar i -

h inde beklenmekte olup Anvers Rot 
terdatn Amseterdam limanlarına ha
reket edecektir . · 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 

Ardenl motöril 26/ 2/40 tari - ·-----------
Mn de gelerek MaltM .;e Marsilya li-
manlarına hareket ed ecektir . 

N OT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 

ve bareket tarihlerinin kat'f olmadı
tını ve bunların biç bir ihbara lUzum 
olmaksızın değişebilir olduğunu ve 
mesuliyet t erettüp etmiyeceiini muh 
t erem y ükleyicilerin kayıd ve 19'\r"t 
e t m eleri rica olun ur . 

Dah a f azla tafsi!At için Curn~ari
~et caddesin de F RAT ELLt EPERCO 
Tapu r acf'n tesine tr.Uracaat edilm esi. 

TELEFOK: 2004 - 2005 

lJUKCOr 

M. Şevki Uğur 
. ~jr :nci sınıf dahili has· 
talık lar mütehassısı 

lzmir Bey lersokak No. 82 

Telefon No. 8286 

Hasta larını sabahtan itibaren 
va &'ece vakti kabul ve muayene 
eder. 

--------------------------·· ~ __ , 
Dans·ng3ar 1 

Zengin ltargete 
NUMARALARINI 
1st~nbul oteli altında Restora n 

Dansing barında &'Ör e biiirs iniz. 
Bilh a!'<sa gerek dekor ve varyete
lere f evkalideliklerle , ahit ola
caksınız . 

1 
Fiatlerde değişiklik 1 

YOKTUR _ ı 

Mantoluk, ropluk, erkek .. 
mutam malan 
BAYLAR ~ 

için palto. perdeaU •• i7i •1111' 
•• bayanlar için afır maoto 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Buluraunwı 

ODUNPAZARI No. t• 
lı'lanis rr bağcuar bankasınJarı:r< 
Bnn!rnmızın 1930 heı:::ıp y!lına nid nlelade genel foplantısı 29/?t~,r 

1 ~!40 euma günfı ~aat il U) da Manisa Halit paşa cadde inde kiiın "'~ 
rei mahsu:,ada yapılması tukarriir c:tmi~ ve müzkeresi icabeden rrıe: t' 
de aşağıda göster' lmi~ oldnğuııilnn o gün nizamname mucibince e~ ~ıJI 
ğı on hisseye malik huluna:ı hi::· "<İnrtarımızın iştirak eylemelerı 1 

o:unur. 

Ruznamei müzakerat 
1 İdare heyeti ve murakıp rnpor~r.rının okunmaı:ıı. 
2 - Hı39 yılı b!lfınçosunu~ı ~a.-;<iild ve idare heyetinin ibra~ı . 

:3 - Temtttu te\'Zii. 
4 - Çıkan iki azanın yer ne r~"'niden iki azanın intihabı. 
5 -- Bir murakıp ;11tihnbı. 
6 - Yeni sene ıçin uzuhıra \'t•ri1C'ttı1> huzur hakkının tayini~ 

lzmir lnc;r ve iızüm far ı n satt1 
kooperat f erı· li~· ·iğ geııel di" 
re k l ö ,"' jjii 11 e : .,,., 
hirl;ğiıı :.\I:ıııi".Hlaki ~:.r.lphane k:ıv!a rı ile işletme hnnı iizerindl' .11bt 

ett rilecek miiıliiı iyı hlını~unun <·\·:ın projeleri, nezaret ve ınorııl' 
işlcl'i k:ıpulı z~:rfia müııa!,a:-;ıı:.·a <,:ı~arılmı~lır. . ~ıııı' 

'J'.ıl i pleriıı .Nafıa ı~lı ı itıd<' < ll : ,, ii<' yüz bin liralık proje veyıı ııh 

Gazetemizin 17 şulıat tıırihl: 81l!ll numaralı nüshasının 5 ~ahif~s 'n de 

neşredilen Ödemi~ ınaarıfc y~ rdıın cr·miyeti nizamname-;i ilanında ida
re heyeti azalarının esami ~ ılercı:dilmediğ nden aşağıya kayd ile ilan 
o lunur . 

Reis : Orta okul dirı>ktörü Recep P.n!;c:oy 

işı nıptıklcı rına ılılir \'e<-ı]w :hm zı <ftıt ı ,, 11eı 
8 - ~artname '.'e numu!ıcsi k .. •misyomla l(Öriılcbilfr. Şartı anıeleı u :, •ç ~ · Şıı':ıat IH ı·>ml ıc glilllıne kadar lz'Tlirde bl 

1 

· ·rı 

M uhasip ve vezııednr ln h sar ar r ıtldUrU Cevat Hanyaloğlu 
~za: E::;nef \e Ahali bnukası ınildUı ti Nazmi Güven 

za: küştU ~:u ccoğ'u 
_A:.ı:'ii :' Mf'hrned 1:.zmt·z. ......,. _ . .,._ .. - --.. . .. . ~ 

4 - 1::.tekliler in 2~90 fay•!:. l<an nun hükilrnlP.rine göre huzırlı~·1v:::ık- kl rdoııda ~ }~anı .. la : IJ rlik llH;;·J<cz"ı 1.~en nhntıLilir. e, 1 

· ları kapalı tt>klif ı:ı ' ktupiarını muayyen zamandan bır :">aat ı:v- 1 Tnl"picrin 4 . .ırrtmt !I 'Ç t ~ı h n rrt• ., Hf paznı te"i günii :snnt oı~ ~. 
._ velhıe ka':Htr G~ la'fl İl'UfT1hnne c.::ı ddes<' fbr.ah:'.m Rifat l:!·ııııuda- birl i~ ınt;~.c·ziıı<leki inııu:.t•""nıt;-;\'Oı t.n,ı teki f nı ktuplnrını tevdı 8 

ki komis,·oiJ:, lt'ı'ıÜ Etnıe eri .... 13 17 2~ rı7 1071> •157 !eri ı!fııı cıluıııır. -
• . . • ~-·- ,.,. ... ::-- ----- -- -" ı-:--- • -· _,..,. - ""'':""!'"7 

f' le,..•· • - • • • ' • 1 


