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ZilhicCf! : 23 
EVKAT 

s. o. s. t>. 
Sabah: 7,11 Akşam: 17,26 . 
Öğle :12,29 Yatsı : 18,58 
İkindi: 15,00 İmsak: 5,30 

Nüahaaı her yerde 5 kuruştur 
Günü gecmi" nushalnr 25 kun1stur 

Balkan Devletlerı· Türkgazeteciieri Alman 
Majinogu ziyaret için 

tahtelbahiri 
Fransaqa gidiyorlar 
ıstanbul, ı <Te1eron1a> - uıus /ngiliz deniz fayııaresinin isabet 

gazetesi başmuharriri Falih Rıfkı :7 
Atil~, Sabah başmuha:riri Hüsey!.n etfirdig'"' i b·omba ile baf lrllmlŞflr 
Cahıd Yalçın, Cumhurıyetten Nadır 

Nadi, Akşam ısahiplerinden Nee· 
meddin Sadak. Tandan Zekeriya 
Sertel ile Anadolu ajansı umum mii~ 
dUril :\1uvaffak ~Ienem~ncioğlu ve 
matbuat umum müdürlüğünden Şev. 
ket, Belgraddan sonra ~Iajino hattı
nı ziyaret etmek üzere hareket e: -
mişlerdir. 

DDDOO 

Ankarada 
Pazar günü dağ spor

ları yapılacak 
Ankara, 1 (Telefonla) - Havanın 

kış sporuna mfü;ait gitmesi sebebiyle 
önilmUzdeki pazar gilnü mühim dağ 
sporları yapılacak ve. Dikm"en sırtları
na gidilecektir. 

Bu spor gününün güzel geçmesi i
çin ne suretle hareket edileceğini tes
bit etmek üzere amatör sporcular ya
rın saat on sekizde Halkevinde top
lanacaklardır. 

/ngiltere kralı 
Soğuk algınlığından 

hastadır 

Bir Alman tahtelbahiri nin dah'linden bir görünü• 
Lor.dra, 1 (Radyo) - Bir Alman luk Vet' ay adlı ingiliz ticaret vapu .. 

denizaltısının pazartesi günü batırıl- ru, bir Alman denizaltı gemisi tara .. 
dığı 'hakkında başvekil B. Çember . fından ~orpillenerek batırılmıştır. 

laynın dün kısaca verdiği haber, bu- Kafil eye ref akat eden denizalh 
gün ne§redilen resmi tebliğde taf.si. tuzak gemileri, derhal f a·a liyete gc
lntiyle ızah olunmuştur. Pazarte3i çerek Alman denizaltı gemis:nin bu .. 
zünü, İngiliz harp gemiler i himaye . lundu~·u yeri dinleme aletleriyle tes
sinde kafile halinde sefer eden va - pit etmişler ve bu sahayı dip bomba-

Pari&, 1 (Radyo) - Havas ajan- purhır arasındu bulunan l:SOOO ton· - Devamı 5 inci aahifedo -

sının Londra muhabiri· haber veri· 
'. . 

Norveç hallu 

-FiN HARBi 

.... • > •, . 
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S 1 ı E (2) (ANADOLU) 

SPO ·ı f lh1ö D©ılhöDô H©llb>~ırll<®ırü 1 
R .. y r İı halô.t bir ikleri icin Pamuk satrş~iırı Milli Küme mal 

h • ' hararetleniyor /arz etrafında 

1 ~:~a~re-Le 'ournal'!n ~I hazırlı lar başladı Roma;~~:: :'cz~ni sa- )!iııf':U°!.em~~~~~;'!.ı• 
J' 1 b •• ı•ık b'fB K h t • • UgUD Roınanrn hükumeti ticaret vekate- rında br.ş1ıyacaktır. Beden ter ı. Burada bnzan sıfırın altında otuz.• )Oruz. Fk <'riya, bu, rustgde açılan a Ve Ve çay aCJf eri t• . .~ t l k İ . I l .,.end dir ktörluö-U bu ı:; ne milli~ 

· d k b' . . ımıze muracaa ec ere · zmır pnmu c- t;, •• , • dereceye varan bır soguk nltm a, ar- ır atcse muııhasır kalıyor. Bırdenbı- J kJ d 
1 

d b b. b 
1

, t 
1 1 

mc mü. nbakalarının idarcı. ini, 
.. d b' k b". l k . . . . top antıyı yapaca ar ır aıın an on C'Ş lll • .}ll ım ın n ma< b lurın ve ormanların ıçın e, ır ırn u re ır ısı ı, bır ınfılak, duman '\e . t 

1 
.•.. b"Jd" . 

1
. \r k"I t b t maçlara iştirak edecek kuliipJ.ere k 1 k 1 r. • ı ·· ·· ,. ıs <'C ıgın1 ı ırmış .ır. e ·a e , u a- .., çtik tepeler arasında vu un ge en mu- ırı an ug.ıç arın gurultusu. F ınl ·r T"cnr t \TekA let' 1•0 lzmı'rde ı'hrn ı~rirnk·11 ; temin evi emek İ"in faaliy<'-

1 
t 

1 
. k 'h t 

1 
b" rakmış ve b r program hazırlan"' 

. . . • K .. , ı .. ~ a ın - . · • ~ cp en zmır pamu ı raca çı nr ıı·- tıı 
harebcler Amcrıkanın ı tıla ı, nn - gulm!'.'kıı n katılı.) orlar: Sov) etler raf"ıl,,ı· birliklerı· f;Cklinde ıthalfıtçı- fe gcçrnistir. Baş kontrolör B. Bahn 

1 
.•.. h· b ·d . t . 

1 
. ·l"k 'd . h tır. Programı, Fenerbahçe, Galtı 

. 1 . . 1 t k h' b" p· k . b . .,... .. ,. " ıgrnı .ı rı aı e mış, Jıı ı ı aıe e- Il 'k \" f k 1· 1 . b danın fethı devır erını anc ıran uza • ıç r ın n erı ulunmıynn Lıır ve- l ır birlikleri vücudc getirece~iui Erkeı hugiın kahve ve çay tacirleri- t. t 
1 

k 
1 
~ b. b 

1 
• ray, e"ı taş 'c e n u up eıı 

lar, baskınlar \'e hareketle dolu bir re ateş edi~ oı lan diyorlar. Alaca ka- ,:nzmıştık Bugünden itibaren ith·llU .. 1 ın vapacakları içtimaa r ya et ede- ) c ık' 0? _ambıra .k"t ın n yakp~hmugutn zırhynrnk t tkik için beden ter~" 
- .ı • • • ~. ~ sev ı ıçm u mı·arı pnmu· ı raca- . l d' k .. ı··-·· .. d r.[Jll" mücadeledir. r:mlık ko.} ulnştıgı VE' iı-;telik gök kapa- tırare~ivJe işfgnl eden tacirler, ithal cektir. Sıra ile şehrimizde kurula -

1 
• , d t . . 

1 
, •. • şı gene .re tor ugune gon e 

1 
• 

· ı · ı h' ı ld · · 1 "' . • • 1 d çı aıı ara:sın n e\zı mese esı uzerm- 1 d' T "t 
1
.
1 1 

, ı:ı.un il• Bu muharebede Fın enn e ıne o- ı o uğu 1çın bu çamların altında ar- ettikllırı eflva ve emten mevzuun.t cak ithali'ıtçılar bırlıklerı şun ar n·: el .. k d b 
1 

t .f>r ır. espı ec ı en esas aı .. 
lan nokta, step insanlar1 olan Ru:sların tık hiç bir şey gorünmli) or. Fakat bır gorc :Lyrı g;uplnr halinde mmtakn ti- Deri, e deri sanayii yardımcı m2d- e Bmu~a ere eı ; unmuş ur. b" b 

1 
dıı: 

10 ihtiyatla ilerledikleri bu yerlere pel, clektirik lamb:ı ının en kı a bir zaman raret müdürlüğü ile ticaret oda.sın- deleri. dem ·r, çelik, teneke ve kalay, 
1 

un :m eve oman
1
yayat Bm ~I.. i\f illi küme maçlnn hnsilfi~mın . .., 

w R 1 . . k . . . . l"k k h 1 k . n ya< an fazın pamuk satı mış ı. u mı {- kulüplere mütebaki vüzde yır,-nlı~kın olmalarıdır. Her agaç us nr ıçm ullanılması bır ıdam hükmüne da 'çlimaa davet edılecek ve bır ı ·- a ve ve çay, çuva ve anavıçe, m, - . . , • ' • .
1

, 

· · "b"d" \T F" · w - • • k b - 1 . . • 1A 1 b' tnr 15 bın balvayn Yükseltilecektır. den be~i birinciliği ,·üzde üçü ı" için bir tuzak gızlıyor gı ı ır. e 'ın- muadıl oldugunu söylemege hacet varj ler kurmak meselesı arara ag a- ıııfntura, tuhafıye ıtha atçı ar n·- B . . • k" 'a . ' • •.. k 
li cesur olduğu kadar kurnaz dn oldu- mı? Buna rağmen yarı yürüyerek, ya- nacaktır. ı•ıcJeri 1 .~1 sıp.arış!· 1 se~· ·ıtnk:n sdonn~.yhenı r'liği, ~·1üzdke ik

1

isi de ii?
1

iincilklügeurtl 
· · · · d · · ı · . A . · ve c ıger sıparış erın a ıp e ecegı a- ~anacn , ta lm ara verı ece , g tu içın, ek erıya bu endışe yersız c n sürünerek yol almıya devam edıyo- B rliklerlc Tıcnret Vekaletı ara - Bu birliklere nit esas statüler hn - b 

1 
t . 

1 
.. d b .. b k 

1 
dn d 

değildir. E asen bu nevi yerlerde üs- ruz. Zaman zaman hafif sahra j tih - smda muhtelif işler için mu tava sıt "ıı·l"nacak tasdik irin Ticaret Veka- erR a ınmış ıı · d"W 
1 

k ti ~.ntyluz ckotn du mkusalilba n ~rrı~ ac•• 
· ·· ft .. . d · ·ı ~ ... • ,, ' omanya ve ıger mem e e ere sn- rus ıare e e en u e n) i 'ı tünlük daımn mudafnn eden tnra n- kamları nrdındn pusu kurmuş bekli- bır teşekkul olarak vbcu e getırı en 

1 
t• .. d .

1 
k d n sonra t 

1 
k kl . . t' t k"l t' t 

· · k' u ·ı b" l'kl · b k t 1 .. ı·· -" e ıne gon erı ece ve on a ı nen pamu ar ıçın ır.are ve a e ı- Jl'. dır. Buna Fin nskerlermın ze ı, m - y.en bütün bir bölükle karşılrı ıyoruz. ı ıracnt ır ı · erı nş on ro or ugu, 'd h ti . .
1 1 

• .. d . ld w t . t t l\Iı"ı'!Aı ku··me RRnlpiı.•onu avni 
· · · · · b. . · · · 1 · ti ı ı birlikh·rin ı are eye erı seçı ece..c- nın gon ermış o ugu e\·zıa esas a. ~ ., , • .ı tesebbis iyi techız edılmış ve ıyı ıı Sonrn, ormanın ıssızlığı içinde uzun .ou ıçtıına arın ın zam a yapı mnsı. . . . . .

1 
d 

1 
k t . , ·ıarı 

k~mand~ altmdn olduğunu da ilAve \•e sıkıcı dakikalar geçiriyoruz Bir ııı ve bütün ithnlfitçılnrm birliklere tir. Jımatnnmesı dnhılınde hareket edı e- ndı·aı n ak memhe 11~ şnmlpı~ onhu" ~efl1 
· · - • cektir. ı ece , ma a ı maç arın .. ederseniz Sovyet kütleleri karşısındakı denbire karşımızda tehdidkar bir nö- ı::::::OO= R k .. f · tl 

1 
P rini hakem heyetleri depJastı1 

mukavemet kudretinin izahını elde et- betçi beliriyor. F• d 1 kt · ı E fi bank kom~nray~ ço ~Y~llt~·a a~ al a- maçları hakemlerini d~ yiiksek ıı 
miş olur unuz. Parola söyl!'.'nince nöbetçi derhal hl!.- J anCJ 1 a yeni m~ teska tı acat·: :r11 u kat· n e pe ro ,.e kem hcveti seçecektir. 

H kA d tt•• · t k 1 . . muş a ı ge ırı ece ır. · nre atın evam e ıgı m~.n a .ny_a zıro vnzıyetı alıyor. Bu soğuk altında t db• } } k . . ... ., . . _** Dep'asmnn müsabakalarınıı 
bu ab h erkenden vardık. Gozlerımı. Myle bir yürilyüşe başlayınca derhal e ır er a ına ca Fuara ıştırak edecegını • • • gehfrden ikişer takım iştirak ede~ 
zin önünde yer yer a.ç~klıklar bul.Unan oluk soluğa gelen insanlar yavaş ya- bildirdi ıŞehır m eclısı top• f:çllnci\ mıntakadrı Çift .:naçlnr Y'~ 
çam ormnnları serpıhyor. Bu ~erler vaş buna alışıyor. Ynlnız burun delik- p h l d . .. .... w. 

940 
lacaktır. Deplasman musabakalB 

gllnde altı saat şafağın alaca karan- lerinde teşekkül eden buz parçaları in- . ~og~am .. a~ı~-~~ l . E~~bank umum mudilllugü, 1 JantıJarına ba şJadı ~la iyi hasılat temin ecl 1me~~e J1l 
Jığınn bürOntıyor. Geriye kalnn on scı- snnı rahatsız ediyor. Vılayet zıraat mudurlugu ıle Bor- ızm'.ı fu.arına g:ç~n yıllarda~. ~aha kUme birincisiyle yedi kulüp m11lı 
kiz antta gecenin mutlak karanlığı Bütün gün bu şekilde bu ormanlar- uova ziraat mektebinin, bağcılık, gcnış m:ky~sta .ış~~~ak ecl:ce.gın~ f.u- Şehir meclisi, dlln saat 16.30 da liti ararnıı la bir miisabakalu teri 
hiikimdir. İşte karla ortülü bu ağ çln- dn dola tık ve mühim mevkilerin Fin- zaytincfük, ziraat mücadele ist~syo~ ar k~mıtes.ı ~-e.ıslıgı.ne bıldır~.ış:~r. belediye salonunda toplanmışbr., NlilPcek, hnsıU'it, '-ararın kapnnnı 

tı. ltında bu gece karanlığı \e şafak 1 d" f 1 t f d t h"t lan ve vilayet fidanlığının verım m Beledıye rcıshgı. Etıbankın Kultur- 1\IPclisin şubat içtima devre ini açan için kulJanılacakbr. ~~ac: kar:nıı·ı arasındadır ki haya- n ıya ı a: nra ın .. an zap ma şn 1 arttırmak için bir program baz1rl~n- parktaki maden P.avyo~~nun.halk.ve reis Dr. Behçet Uz şehir meclisi aza- !zm.r sporcularının mütaleaınttV 
. g d 1 b' 'bi 1 • olduk. Dogrusunu soylemek lazım ge- mıı:ıtır. Tnsdik için Ziraat Vekaletınc bilhassa mckteplıler ıçın bır müze ı:ını seliimlnmış. müteakıben beledi- göre bu program daha ziyade is~ 

let l're benzıyen n am ar ırı r erı- lirse, bu ehemmiyet gözlerimizle gör- gö~derilecektir. halinde dnimn açık bulundurulması- \'e reislig· i tarafından hazırlanan bn- ı. 1 k 1" l . . 1 h. d. ned · ·· etlemekte kovalamakta ve bo- düğü .. d · d h · d b" ' • · ı•ll u up erının e ıne r. J ~ı goz ' muz en zıya e arıta a ıze ve- Ziraat fidanlığının tevsii için el. nı, bu mümkün olmadığı takdirrlc zı tekliflere ait yazılar okunmuş ve terbiye i genel d"rektörlüğüniin 
11 g~zlaşmaktadırlar. Kayakl~rı olnn rilen izahatta daha iyi anlaşılıyor. Zi- vardaki bazı arazi i timlilk edilecek, yalnı7. Cumartesi ve Pazar günleri nit oldukları encümenlere sevkcdi!. hıı !vi bir program hazırlaması ııııt 

Fınler, açıklık rerl:rde knyagı olmı - ra, bu nevi harekat sahasında insanın vilayet dahilindeki zeytinlikler islah :.ıçık tutulması hususunda teşebbüs- nıiştir. vetl~ muhtemeldir, 
)an Sovyetlere il tun manevra yap.· vaziyeti kavrayabilmesi için ormanda! olunacak, milyonlnrca d-elice aşıln- lerde bulunmuştur. Şehir meclisi, Pazartesi ve Cuma 
makt dırlar. Bundan başka Flnlerm büyOmilş olması Jazımdır. nnrak köylü namına tapu senedine Etibank umum müdürlüğil, bu tek günleri toplanarak 1G gün zarfında 
mükemmel makineli tabancaları vnr- Geriye dönerken ileri hatta gideni bağlnırncak, zeytin kursları açılacak, lifi knlml etmiştir. Etibankın maden şubat devresi mesaisini intaç ede-

~-----==-k*~~~--

dır, halbuki Ruslarda bunlardan yok- bir alayla karşılaştık. l\1ilkemmcl hal- ha tk fenni zeytin bakımına nlıştırı- pavyonu, bir müze haline getirilmek cektir. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;9 
tur. Bu tabanca bir kaç saniye içinde de olan askerler hep bir ağızdan şar- Jacnk, ziraat mekteplerinde ziraat t•zere derhal hazırlıklara başlana - -=*=- Za\•nllı yavru: si' 
koca bölükleri yere sermiye kafi gel- kı sôylüyorlardı. Fakrı.t bu ~arkılarda tedrisatına daha fazla ehemmi) et ve caktır. Cezalandırılanlar Dnn öğle Uzeri Gaziler c=ıdde 
mektedir. mOtPmndiyı>n tı>krarhmnn ou a:hnaka rilecektlr. * de be~ yaşında Şakran isminde 

Ormanlaı içine giriHnce de nrtık paeaele> ne demektir? Bir zabitin vcr-1 Geçenlerde vilayet ziraat işler'ni S ki h J" Pazaıhksız satış kanununa aykm kızcağız, babası çarıkçı A~tu.11 
hiç bir şey görmek mümkün .d~ğildir. dlğ1 izahata göre otuz yıl harbinden- tAt~i~ eden ~ir~at umum mildfiıil B. ine i eye anı hareke~ eden 20 k~şi sa.~ı~l :ı lll\k !şbilin 4ti~tµ ~ntı.udc . ~rP.~r 
Buralarda neler cereyan ettiğıni an- beri Fin askerlerinin cenk tilrkilsU 0• Abıdın Egenın ılkbahardn tekrar !z- larn 'e'tıket k yma an 6 'kı ı, sınerrın- ken şoför Murad oglu Kerıll]ın ı 
lamalc :mü9ltilJdür. fan bu sözler cgidin ve vurun> demek-lmire gelerek bütün mıntakada geniş devam ediyor hırdn &iğarn içen 5 kişi, yerlere tıl- resindeki 187 sayılı taksi otoınob 

Birdenbire sağda, solda, ileride . 0 . . b d k H k ,tetkikler yapacağı haber alınmıştır. . . .. küren 28 kişi, kaçak insant yapnn geçmiş, kızcağıza şiddeti~ çarpsr 
. . . . . . ... mış. nun ıçın ura a as ere c an a Sınekl~ me~·kıınde he)~elfin devam 4 kişi belediyece muhtelif cezalara )'('re ctilşUrmüştUr. Küçük Şükrstl 

tüfek seslerı _ ışıtıl'.yor. sonra su.tilne_t paeaellte• diyorlar. etınektcdır. Diln fazla yagmuı·lar yağ- çarptırılmıştır. snğ bneağı kırılmııtır. Şoför yak•' 
buluyor. Gerıde Fı~ to~~·u ateş edı· Bu askerler kurnaz oldukları 'l<İı- Za valfı ~enç dığı için heyelfinın artınaeından en. ıı=-- mışbr. 
~·or. \•e Sovyet obOslenııın parç~lan dar nüktecidirler de .• Burada hep ŞU dişe edilmektedir. Bazı malzeme nasıl 
ılerıde hem n her tarafta etrafa layı- hiktlreyi anlatıyorlar. Bir zabit kıta- Nasıl yaralandı? Belediye mühendisleri, dün heyelan Silah taııyanlar: rJ 
hvor. Bilttin bunlar bana olmıı.•acak, . . . .. . "' 

1 
f • ·ı k !kiçecınelik caddesinde Halil (" · . . " . sına hıtap ederek elll'·e ]"arşı bırle do- Ev"elkı' gece nucn ııahıı.•eslnde snhasıncla ç.,_,.ışan yüze yakın nmc e ge ırı ece "' d"' 1 l k 1 b 1 

"' ~ • "' ıtı C0 mal, Çorakkapuda l\f ehme an aşı mıvaca şey er gı 1 ge ıyor. ;-.11 tilki 1 f b Tb 1 h f · F b k" k" d b' k l t ta · l t w f l ·' ' 
Z b 'tl •. h t . 1 ısuŞ er n, u ı ı ar n er ne erın or es ·03 un e ır vn a a mıış uı-. vası sıy e 011rngın aza su sızan Devl('t mtiesseselerine ait inşnattn .va oi'du Mnhir, Karşı.Yakada J{cJJl .• Ja 

1 
er aza a vern·or nr: il· do öld ·· · ' b d ~ · · J ~·· kt t 't t f v l 17 •·"I k 1 a L · k d · b " ' 

• e ı şmnn urmesı ıcn e ecegınıl \.O~ e o ur~n ll usa a og u yıı.- ""Ja a nrı ar. sına ır ço emıı· o- tedarik edilemiyen bazı .sıhhi ve or.şa cncl<le!'lincle l\luı;tafa oğlu Ce' 
cSo•·yetler şuı·ada uzakUıkl teped•- söylemiş. O zaman yiğit kB>IU ııefer- jtnda Recep, uykuda bulunduğu sı- rulnr ve künkler koydurmuşlnrdır. mübrem inşaat malzemesinin Fransa- ve 'föhir oğlu Osman, Bueadn ~·,. 

dfrler. Solumuzdaki açıklıklardan do- !erden biri, göz kırpal'ak sornm : lada yatağından kalkarak gezer. o<>*oo lngilterc ve Belçikndan takas sure- diye caddesinde Hasan Uzun, gO 
laşaı·ak şurada gördilğünüz donmuş ır - Peki elli düşman öldürdükten son tekrar gelip yatarmış. Doktorların Dr. Asil Alakam tiyle ithaline imkan me\·cud olduğu y'n J{:u·abiber ve Ahmed Elçinlıı~., 
mağa yaklacımıya çalışıyorlar.> ra köyüme dönebilir miyim?> Somnambol dedikleri bu hastn gen!:, . .. . . ·ıe hu memleketlerden getirilmesin~ zerJerinde birer bıçak bulunmuş, r ~ . • lk" • t w d n kalk l3undan hır muddet evvel şehrJmız b . . f" kA . d Beyaz postlarını sırtlnrına geçıı· - Cesaretlerine gelince Fin askerleri- CV\ e 1 gece gene ) n agın a - l\:[ l 

1 
t 

1 
t h . t" lr teşe bUQ edılmesı na ıa ve alet n en bıtnca alınmıştır. 

11tfş olduklnrı kar tilkile"i kadar kur- . . . ' . mış. t'V içinde gezindiği sıracla boğn- w •• em e c~ . ıas a ~nesı opera or ~- tamimen vilayete bildirilmiştir. Ak. Bıçak çekmek: 
1 

. . . . nın tanklnrın üstüne atıldıklarını ve zından ağırca varalannuştır gunclen ıstıfa etmış olan Dr. B. Acııl rrr 
11 

,
1 

b 
1 

• A ··k r.. cıaz ve çevik, ırtıbat neferlerı, emır .. . .. . . . At k ' hh t . . t• i rec ı ı usu ) e un mm meıı a - Mehmed oğlu amele Hüsnii, '>·J, 
'e haber tnşıı.•aı·ak oradan orava ko- ustlerıne petrol dokmek suretıyle bun- Bu yara, pencereye çarpmaktan a nm }n ~ı a. \:e .ıç ıma. muave- dan da ithali 1mkan dahilindedir. 1 

" " net vek"letınce 70 lırn aslı maaşla ra!<kapuda Selvilimescid ,mahll !arı tutusturduklarını söylemek kafi. mUtcvellld bir his de vermektedir. .. a 
00
*

00 
çı ıuyorlar. d' S s • h b 1 . d I•'nlrnt .,_.apılan muavenede varanın gene e~ki vazifesine tayin edlldfği rinde oturan, ötedenbcri araJ2rı ~,,lil 

. . ır. onrn sıper mu are e erın e ucu • ., "' "' 1 Sı~~ad mevsı·mı· · • A t··ıkad' kız B 111eı-ı • B.r yabnncı gazetecı olan ben oy- k . . k ·ır h . "th' b" 'J"h bır•ıık ynrası olduğunda şUphe C'· haber n ınmıştır. p ou.unan ~- .u • ır • ı n • .ı.•.1. 
nanan oyunda kör bir seyirci gibi kn- t ıHBı . mıü ı alnçeı lmu 1ış_ ıdr sı a - dilmiş bu noktadan tahkikntın de- -=·*·=- Sif ad mevsimi yaklaştığından vi - bıçak çektıgınden tutulmuştur. 

h . h ıı·. ır r ya a aca mran ıgın a cere- ' v J k d k 
1
A te . ..d .. 

1 
.. w. • d' Alacak meselesi· lı)·oı· anı da mu arıpler bu oyunu a- • d b h . 1 ti h b' k d rinleştirilmesine karar verilmiştir. I angınua as yo ayet ve rmer mu uı· ugtl, şım ıden ~. . · çl • .,.1,.ı ~an e en u nya e er ar ı a nr h 1 kl b 

1 
t n 

1 
h vtırada ıstnsvon cad esınde .1.., 'k lAd b' · k b'l' t' ı t k' azır ı ara aş amış ır ,u yı av • v .r1 rı u a e ır sezış a ı ıye ıy e n ıp milthiş bir silah. Pazaryer' mahallesinde çıkan yan- . . ' A · . . A · . oğlu G:mi alacak ıneseles!nden P 

e~i,r~rlnr. Ateşli silahların_ çı~ardığı --=* =- Mahkumiyet gın tahkikatına adliyece devam edil. van .. neslın~·n, ıs:.ahı gayesıyl.e vılayetı? sc~··n oğlu Aliyi dövmnştür. 
rurü tüler arasında en hafıf bır ya - B b •• d • J{emalpaşa kazasında kahveci Ri- mektedir. Binanın 3000 Hraya sigor- en. ucra _ko) leııne kadar sıfad tcşmtl Esrar satmak: 
l>ancı gUrUltü kulnklarınn geldi mi. . . orsa U . cesı fatı bıçakla yaralıynrak öldüren Na- talı oJdnğu anlaşılmıştır. Yangın, so. :dıiecektır. lkiçe~melikte Hncı Ali cadde~ ' 
bunların şu veya bu istikamette gö - 1~mır tıc.aret. \'~ zahıre borsasının ıif oğlu Vah· d Kaptanın, şehrimi~ ba borusunun dıvara temas eden B F 1 G .. , P. de Şakir oğlu Recep, P<'ştemnlc.ıl 
rUnmez bir gölgenin takibine koştuk- yenı ~,ı büdce mm hazırlanma ınn Ağtrl.'ezn mahkemesinde cer~yan et- kısmına toprak boru konmamasın- • 9 Z 1 U -Ç ha"'ı caddesinde Ultif oğlu Kndr• 
lnn veya kocaman bir ağaç gövdec;iniıı bafllnnmıştır. Yakında toplanacak bor- mekte olan muhakeme I sona ermiş, rlnn cıkmıştır. Ev sahibi hakkında Bski izmir val:si Bursa mebusu B. J<uyumculnr soka~ında Cağfer ol,. 
aırdına çömddikleri görülüyor. Biz de sa idare heyeti, h zırl 11 nan büdc ilzC6 on 'ki sene ağır hapsine knrar ver!l · dikkatsizlikle yangına sebebiyet su- Fazlı Gillcç İstanbuldan şehrimize Snalfi.hcddin esrar satarken, zııb1t 
fn iyaki b!r şek'lde onları taklid edi- rinde tetkiklere başlıyncakbr. M:ştir. çundnn takibat yapılmaktadır. gelmşitir. l.'n tutulmuşlardır. 

Z a b ı tada 

-f A ~ 
-~ıs .. AM TARJHJ..-•••--•••m••• tevdi etmiş, ve onu adeta :\!edinenin di: çe uzaklaşıldıktan sonra, sıcak iyice Yanına alacağı arkndaşlnrı ıntllt 

~ knymakamı olarak bırakmıştı. - Ebu Süfyanın riyasetinde büyük basmış develer yorulmuş ve vücudlere etti. (t 

Hz. M lhammed Bu seferde ise Oman ibni Maz'u- bir Kureyş kafilesi Mekkeden hare - rahavet çökmüştü. Zaten milcahitler- Abdullah, Sa'd ibini Vekkns He 
nun genç oğlu Saibi bu işe memur et- ket etmiş. deki deve adedi de otuzdu. Ve bu de- bel ibni Gazvan ve babnsı M<?ldC 
ti. Eu hareketly}e miislümaıılanıı gü- Resulüekrem, mücahitlere müstacel velere nöbetle biniyorlardı. mlişrikleriıı ileri gelenlerinden .ol~ 
zideleriııi ılkı ve şehri idareye alı~- bir hazırlık tbeligatı yaptı ve '..\tahzu- Bir mahalde istirnhn varıl - Ebu Huzeyfe

1 
Amir ibni Rebiu, 'g. 

tırmnk istiyordu. ResuHiekremin ku- milerden Bbu Selıneye şehrin idaresi- mışlı. Hazret Ali de bir ağacın gölge- ibni Abdullah başt.tı lmak uzere 
R ıü k b 1 d . kd' mandasındaki kafile 200 kişilikti. Yani ni vererrk ~00 .işilik biı· müc..'lhit müf- sine sığınmış, uyku kestiriyordu. Hn- mUfre.ze hazırladı. -113 _ csu e rem, u nma ıe nın n - . . . . 1.1· 

b . . Eb k 1 d ff 1 ti fi fi · k t- oldukça büyüktü. İkinci gelen bır ha- rrzesı ı!e yola çıktı. reket zamanı gelıncc, Resulilekrem Hareket esnasında ResullleP 
MO e:; ne dka kle 

1

; b i nıı~ mcr ~- n : mç~v~il a'A~ıl;. er t s f e ~11~1 : berde Kureyş kan·anındn meşhur O- Tahmine göre, Uşeyre mevki inde Hazret Alinin ~·anına yaklaştı ve: kendisine l>lr mektup uzattı: 
r;ııı· 1

" ~lld eden !\~ ~- ac a ~ ~·u~·or- ~:şı ·. ~ eh ıne e ~~ 111 
av f~- meyvenin de bulunduğu bildiriliyordu. düşman kar\•anına yetişilecek ve ka- - Kalk )'a Ebu türap! - Mücahitler arasındaki un''1111 

du t;e 1~ u ;.: ~! ı?~ du ~ı::~ e ~rı; 1 em~~ d em~n ı~ t~O~l~ ~ İı~zvi denilen yere muvasaıat edil- file burada pc' Ula sıkıştırı1ncaktı. Fa Dedi. Ebu Türap, toprak babası de- emrilmüminindir, bu mektubu ?ıf 
l~m. 

1 

• ı:.. . ıraz t' enılrtı cıdakcı· benı· mutlu a·e .er ad nereh· \'nkz 't·e ıntı 'hut\'- di ve yollar üzeri~de hararetli bir ta- knt bütün silratn mğmen, karvnıı gü- mekti. Bu hitabın sebebi de Hazret neden iki gGnlOk bir nıesatere '" .mı mırın r' e ı \ n ırı\•or u. u nre e e ar. c . ~ . . . . . . .~ ı• 
il ı vordu F · d · B d K ra~sud ve i tikşafa sreçilc1i. Miifrezenm Z<'rpnhınn tnm zamanında yetışılemc- Alının kumlar tizerınde yatmakta ol- olduktan sonra aç, oku, oı\a goıe ... 

umr u unu,, . v rr z\•t- ı nı ı. ı ırn a u - • • 7 kk B . t' ·a· 
11 

Al" . . . b t- k ı 'k l\! k l di il'" 
Re ulO Ekrem· buras a gelince ka- ·ı " ·· l 1 k· bayraktarı Sa' el ıbnı \ e ·astı. u ta- mıs ı. ması ı ı. azret ının ısını u sure re et et. stı nmct ek c.. !ar 

, N'S ı !:'tın, mu umun ar zaını so t ıı· b" . ı· ·ı b. k l' 1 Eb T"' ) 1 k k ld k 1 ~ , 1 tıilc re· ı kend' "ni zb aret ett' IlJ k i · l\ 1 h r · 1 ra~su<l V<' taharriya ıc; ır netıcr \tır<'yşı er il" aç gün evvel ge ıp e ( ~ a urap o ara a ı. n ım, ugurtar o sun .. 
... ·\·aı et.heı· han.,.· bir taarruzd ~ do- km 11 n k tc ınke ü ava ı 1

11

1
1 

klçapu. c~ vermedi. Çünkü Kurevş kfırvanı, hare- geçmişlerdi. Fakat Resulüekrem, bu Bir mUddet, hatta pa1t nz bir znmnn l\Ilifrcze, Medineden fslUmlnr tJI .. &. r1 ' o arı s \ "<' m · zerc> o c u arı ı~ı- , 
t. n endı e il!:' \ uku bulmu u. Re n- t'l lf ketten Rarfınazar etmişti. uzun yolculuktan derhal lıaşka bir ~onrn Hesulilekrem kuv\•etli efraddan fından hartıretıe teşyi olundll· ~ 
Hl Ekrem, teminat\ erd ve bunu mü- ı · . . . . Resulü ek rem müfreze.re: şekilde if;lifndc etti. Ye hu mevkide mürekkep bir keşif kolu çıkarmağı :ırekkeye giden kumlu yolda ilerleJlle 

. k d b. Gene h cretm ikincı Renesı .. ResulU- G . 1 1 . 1 n . l\ ı· . . .. .. H 1 d . Ab·1 11 h 'b . b l d d . . .. . ti 
•t: .... klp ikı ·u ·vet ara 111 a ır mu - . , - erıye.. yer e~mış o an enı • Tud ıç ıle hır do t duşundü. a nzn esı uu a ı nı aşa ı. Arn an ıkı gun gcçmıŞ · cf 
tıe<le ı.kcledildi. kı~m. Mekkeden gelen 'e Şama geçe- Emrini verdi ve Medincye hareket hık itilafı akdederek Medineye dön- Cahşiyi çağırdı: Müslümanların emiri, ~·ani wO ~ 

Bu nıunhed ye göre, her iki t r f çek olE'n bir Kureyş kurvanını tehd"d cıtti. Ve bu n keri harekete de (Buv:ıt 1 dti. Yani bu hareketten ele boş döııül - - Seni bir yere göndereceğim. Va- hitledn beyi olan Abdullah zarfı Jf 
yekd "ırcrlt'r ne taarruz etmivecekler, için hareket etti. gnzw• i) denildi. ımem'şti. Tarih bu hadi eyi (Ziluşeyre zifeniıı ne olduğunu hareketin esna - Resulilekremin direktifi şu idi: 
crtbınchı dant \'aki olur a yı>kdi - Birinci seferinde, ~E>hirdP k-ılacak l\Iedincye a\·detteıı nz bir ızaman g ç gazve i) olarak sahifelerine geçirdi. sında vereceğim bir mektupta. anlıyn-
terlerıne yardımda bulunacaklardı. olan lu.lkın idaresini Sad ibni Alade.}e,m.işti ki, taze ve kafi bir haber gel-1 Bu sefer esnasında Medineden epef· cakaın.. - Dı11am edecek -

--~ l' AZAN: M. Ayhan~-iilllm~ 
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l)ış POLITlKA 1 
Müdafaa değ:/, 

Suç tt rafı 
Alman hükumet" h ı· d'' .. d"k te ı, ay ı uşun u _ 

lı n ~oıırn nihayet Fransız sarı kita-
ınn ceYap . . . v vermıştır. Fakat Alman-

. anın k•ndı's· . :. d f . . d' 
ği b ., · ını mu a aa ıçın ver ı-

fına u cevap hakikatte suçunun itira-

1. an lıaşka bir şey değ ldir. İngi
ız ve F' 
nı . ransız gazetelerine göre, Al· 

1 .anyanın sarı kitaba vereceği cevn.p 
Jır nokta ü;-.erinde toplanıvor · Fran 
a M" ,, . -

ra '. unıh anlaşmasiyle v.e ondan son 

P ~rnzalad1ğı 6 birincikanun 1938 
<'rıs k h Pa tiyle Almanvaya şarkta 

·~alıreket serbestisi vermlş. Bu iddiayı 
k nt etın k · · . · e ıçın de Almanya iki sc 
j t! davar.ıyor: . -

F 
1 

- Ayan azagından Berthold'ün 
ı·a~sız radikal sosyalist partisi kon. 

Kl''!ı:ıınde SÖ"<•l d'-. .. l Al vah ·' e ıgı soz er. man ce. 
ına ·· d . Rore, Berthold bu kongrede 

t:nıış ki: 

· - Fr'lnsa artık şarkın bankeri ve 
landa 

rması olmaktan çıkmıştır. 
tla

2 b O zaman har'ciye nazırlığın-
ulunan Bonnenin Ribentropa 

\'erdj- · .. ' 
\'e . gı ~oz. Filhakika 13 temmuzda 
;a~ Polony.a meselesi en hararetli 
l asına gırdiği bir sırada Riboen-
8:.op Bonneye yazdığı mektupta hıı 
-°1 ıunu hatırlatmış ve Fransız hari
r \'e 

(ANADOLU)' 
• T o= 

• 1 
mem 

u, 
univetle 

n r 
karşılanmıştır 

· lngiltere Başvekilinin nutku, 
f ev kala de mühim 

. Londra, 1 (A.A.) - 300 kişide:-ı 
fazla kimsenin hazır bulunduğu bir 
topıantıda bir nutuk söylemiş olan 
R. Çemberlayııin beyanatı dinliyen
ler üzerinde büyük bir tes:r icra ct
mi§tfr. 

Hatiµ: müttefiklerin sah-etini o 
kadar kanaat bahşedecek bir şekild 1.! 

tasvir etmi~tir ki. aralarında mütte -
fi~ do~t ve.ya b'taraf devletlerin bü
yük orta elçileri de bulunan haziruıı
<la mgılterenin kuvvet ve azmııuıı 
soıi derece yerincle olduğu intibaı. 
nı tevl:d ~tmiştir. 

Sh•asi mehafil, bu nutkun ha1·Mn 

Jıaşlangıcmdanberi söylenmiş olan 
nutukların en şayanı dikkat ve en 
ziyade cesaret verlcisi olduğunu be
yanda müttefiktirler. 

Ya~ington, 1 (A.A.) - B. Hull, 
B. Çemberlayn tarafından irad ed!
len \'e beynelmilel noı·mal ticarete 
l'ltCU ümidini izhar eden nutku mem. 
nımiyctJe karşılamıştır. B. HulJ, mat 
lrnat nılimessillerine beyanatta bn -
lunnrak ticaret programının büyük 
milletlerin otukratik ve totaliter oıi.::ı

temlerine kapılmalarına mani olmağı 
:stihdaf etmekte olduğunu :5öylemiş. 
t!r. 

Finlindiyaya kredi 

kendisini dinliyenler 
bir tesir bırakmıştır 

Üzerinde 

.l\!umaileyh böyle bir siyasete git. ile B. Çemberlayn tııraflarınd:ın mn
g-iJe diğer bir çok devletler tarafın- teadditl defalar tarif edilmiş olan in
Jan müzaheret edileceğini beyan et- giliz siyagetinin esasını asla değiştir
m;~tir. 

B. Hull, bu progıanun yakında u-
ınıımiyetle kabul edileceği ümidinu~ 

bulunduğunu gizlememiştir. 

Dipioınasi mehafil de B. Çember -

!nynm nutku dolayısiyle memnuni -

yellerin; izhar etmektedirler. 
Bu mehafil nutkun bitaraflar hak. 

kındak; teın€nniyatı ihtiva eden fık· 
ı·ala rınn işaret etmektedirler. 

Ayııi mehafil bu nutku B. Çörç.il 

rncmiş olduğunu, yalnız ingilt.erenin 

harbi cihan efkarı umumiyesının 

ta~vibi ile idare etmek hususundaki 

arzusunu göstermekte bulunduğunu 
beyan etmektedirler. 

Ayni mehafil bu nutkun son za
manlar<la Amerika postasının kont
rolü ve Amerikan gemilerinin tevki· 
fi vüzünden tehaddüs etmiş olan suı
tef ehhümleri izalııye medar olmuş 
olduğunu ilave etmektedMer. 

Zelzeleler Devamda 

1 1 
SAHiFE (!)' -

LJ~ündiit?ıert'1 J 
Balt-anlar 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Tarjhin en büyük akınları Balkan. 
l&ırdan geçti. En genit iatilalann 
meddü cezirleri, buralarda görüldü. 
Balkanlar, yakın Oamanlı tarihinin 
aon yapraklarındaki nifak ve ıikali 
unsuru olar k kalmıyor. Onu, ii 
çağlardanberi kendi coğrafi vaziye• 
tinin bir mukadderi olarak, yukarı· 
dan, asağıdan gelen dalgaların bir 
~eçidi olarak görüyoruz. Romalılar, 
barbarlar, Türkler, Cermenler ve da. 
ha bazı milletlerin orduları, Balkan 
top~aklarında at uçurdular, kılıç oy. 
nattılar. Tarih tabii cereyanını biti· 
rip •on oyununu da oynamıı bulunu· 
yor. Ne müatevli ordular, ne yaima• 
cılar kaldı. Ş~mdi Balkanlarda, ara• 
lannd:ıki mes'elelerden bir çoiunu 
halledip dıvara asmıı ve ihtiliflan 
ancak bir iki takıntıya bailı hür 
milJetler ve tam bünyeli devletler 
\'ardır. Balkanlardaki eski çarlık, 

İngiliz ve Osmanlı kavgaları ne hu· 
gün, ne de yarın için tekrar hortla. ,. 
mak kudretine maliktirler. Çünkü o 
siyaset mücadeleler:nin vaktiyle ele 
alıp istismar ettikleri bütün unsurlar 
ve sebepler, tarihin mezarına gö. 
mülmüıtür. . 

F' • nazırı yanlış anlaşıldığını 

ıt::~~~nın .~a~a ş.arktan aHıkas.ını Amerika hariciye encümeni bu işle Ankarada da sarsıntı old"u. Yardım 
llli t' Yecegını cevap olarak bildır _ 

Bugün Balkanlarda, ihtilal hazırlı. 
yan ekalliyetler yoktur •• Bu~ün daf• 
lara cıkmıt ve Rus çarının paraıı ile 
!>İlahlanmıı haydudlar kalmamııtı:-. 
Bugün coğrafyada hasta bir Osman• 
lı imparatorluğu cami sörmüyoruz. 
Bilakis onun yerinde açık ve namus. 
kar siyaseti ve kudretli, askeri varlıit 
'le Balkanlı kardetlerine el uzatmış, 
realitelere karşı tam bir ıuur ve ha._ 
sasiyet1e harekete gelmiı ırenç bir 
Türkiye vardır. Balkanlılara celin• 
ce, onlar da bir iki meı'ele müıteına 
• bütün eski hesaplarını tasfiye ede· 
rek, hayatın ve zaruretin· ap aydın 
yolunda artık müıterek bir ıiyaıetle 
yürümenin faydalarını anlamıılar• 

dır. 

ı,!~~at bu nıUnakaşanın şark mil- meşgul olmağa başlamıştır dahil Ve hariçte devam ediyor 
rtıa 

1 
1. ıçln ıbretle Uzerinde duru·- ,·aşington, 1 (Radyo) - Amerikıt edilmc .. ini istemi:;itir. Komisyon hiç Ankarn, ı (A.A.) _Bu sabah ·n-

hak'k ıcap eden tarafı, Almanranın hariciye enciımeni ambargo i~inden ,,,,_ bir karar \'erememiştiı. Demokrat a- ~t 7,13 uc .Ankara ela şiclcletlice bir 
tlir 

1 
aten Şarkta ~erbesti istemesi- vel FiııUindiyaya açılacak kredi işleri yandan bir zatın riya~etinde tali u;r zelzele hissNLlmiştir. 

Yeni~ Zeland lirası teberru eylemi~
tir. 

letİ ~lr:ıanya bu iddiaı;iyle şark rn ·ı- ile iştigale karar vermiştir. Bu mev- komisyon teşkil eclilmiştir. japonya ır ·t 1 (A A ) K ~t 
erının istı'klaAll . k k t' . .1 ç· el h h 1. 'l..a::. amonu, . . - a:- amo-

<ıld erme arşı as ı zuda fede'ral istikrazlar teşekkülü reı- l e ın aı .ısın a arp a ı mevcud bu- d b .. t 7 1 ~ 1 5 . d 

Ankara, 1 (A.A.) - Bugün ' sa.ıı~ 
1:1,20 de şehrimizde hafif bir yer 
:.::arsıntısı olmuştur. 

k
. Uğunu itiraf etmı'ş olu"·or. Halbtı- d _ d h nu · a ugun saa • o c e sanıve e-
1 •a"kto, . A ,, :;i ile diğer bazı alakaclarları dinle - lun ugun an er iki tarafa karsı d ort"' 'dd tt b' · 1 1 'i • nKl 1 1 A • • • vam (' ·~n " şı c e ır ze ze e Ankara, 1 (A.A.) - Belgraddaıı 

bildfrildiğine göre Yugoslavya hükO
meti hareketiarz felaketzedelerine 
yardım olarak evvelce yaptığı teber
rüden başka 2 milyon dinar değerin
de 34,000 metre mikfi.bı kereste te _ 
herril eylemiştir ve bu kerest~ler 
sevkolunmuştur. Yugosl:wya hükfi
metinin felaketzedelere karşı S?Öil -

termiş olduğu bu yakın alaka mu -
hitte büyük lıir memnuniyetle karş!
lanmıştır. 

Pro man mümessil eri ve miştir. malı ve zecrı tedbırler alınması il'lteıı- h. d 1 1 iştir Ha a kt 
ti dl>agandacıları, hala bu milletle - Reia Rusya ile Finlandiya arasında mektedir. Ayandan Pitman, kendi pro- ı~se 1 11 

• !'l r yo ur. 
nu e:Sol~rat devletlerin korkuttuğu. harphali mevcud olduğundan bitaraf- jesinin, enciimence verilecek karardun ~nkar~, 1 (A.A.) -: Rağdatt, 11 

iki .. Y emektedirler. Aimanyan!n hk kımununa muvafık olarak hareket sonı·a tetkik edileceğini :::ıöylemistir. \'erılen t>ır haberde Bngdadda mu -
ç;pl:~~lü ~olitikası bu suretle büti.t1. ~ kim bazı Türk Yatandaşları ile aile. 
lu ıtı ıle meydana çıkmış btı· oo-=ı !eri tarafınclan felaketzedeler ıçm 
l\!~m~ktndır. Bir taraftan şark mil- ' ~ı·n le rı·n . teberrü edilen eşyanın ilk partisi yo-

Müstevli olmaia yeltenebileceJC 
bütün teıebbüılere karfı, Balkanla .. 
rm manen ve maddeten yekpare bir 
dıvar ~alinde gerilmeleri zamanı 

gelmi§t:r. Böyle bir imtihan mutla· 
ka vuku bulacak veya bulmıyacak, 
Jiy ... k ·mae birşey ııöylemez. An· 
cak maceraperest siyasetlerin hali 
ve halft fıraat bekledikleri bw 
uırda, bi;tün meselelerini hallet. 
miş olan Balkanlıların hem kendile. 

rafterın(' teminat ver'rken, diğer ta- r j raporu la ~kaı•ılmış bulunmaktadır. 
ııerb:n .F.ransadan şarkta hareket An:rnr3, 1 (A . ..A.) - Hareketiarz 

Fra -3tHıı teınin etmeğe calışıyor. Ve H b• b J d b • S l fol<lketzPdelerine bir yardım olmak 
khı~ı"~ l~~ s.erbe!'ltiyi vermekten çe - ar Jll aş aDQ"JClfi an eri OVyet e- iizere Yeni Zelan hükumeti 5000 titı F ğ ıçın çıkan harpte mesuliye- ._, 

de ~ansaya ait olduğunu idd'a e- rin ugv radıkları hezimeti r ve oo--
A Ct> de,.ecede mugalata yapı~;or A 

llcak J<' • .. ' ki vam ama .,.asın a Olıaydt ransa bu serbestiyi tanımış kay 1 etti eri tayyare' er & 
B • harp "ıkm1vacak mı idi ·ı unu bil . ') · · 
"ın mıyoruz. Çünkil Avusturva 
" \te • ~I\ .. Çekoslovakyamn akıbetleri 

z onünd 'k kendi} . . e ı en şark devletlerinin 
kaııı er nınce alınan tecavüz politi
Şltphna. kar~ı tniidafaa edecekleri 
olaca~;zcHr. Fnkat neticede mağlfip 
ko de arına da şüphe yoktu. Çün 
<:.rdu rnokrat devletlerin bile btittin 

\'e ı 
etnı k c.onanmalariyle mukaveme!. 

e te güç!"~ 
kuvvet k uge maruz kaldıkları 

Helsinki, 1 (Radyo) - Finlandiya 
matbuat bürosu, Sovyet - .t<'inl~ndiya 
arasındaki harp vaziyeti hakkında 

mühim hir rnpor hazırlamıştır. Ne~· 

red'le>n hu rapora göre harbin ilk a
yında en mi.ihim hadise 163 ünl!ü 
;:So,yet fırkasının imha edilme~idir. 
Kanunu aninin en mühim hadiseei 
de 44 cil So..,·yet fırka~ının Soomi.sı:ı 1-
mide muhasara ve mahvedilmesid r. 
Bu seberlerden Sovyet kuvvetleri, 
son zamnndn huductun ötı> tarafııın 

taryaları tarafından düşürlilmü ştfü". rıne, hem de tarihe karıı bir vazife 
:ııuhasamatın bajlangıcındanbe .. i Japonyanın sulh tek if~eri hakl{ında leri vardır ki, bunu onlara hatırla. 
düşür!ilen Sovyet tayyarelerinin mik tan ıtklıııel"mdir, ıuurdur, realite ve 

tarı ise 187 Yi bulmuştur. Çemberlayndan soruldu zaruretlerdir. 
So\·yet hava kuvvetlerinin son Je- Bütün bunlara karşı göıterilecelt 

fn F nlilndiya şehirleri üzerinde hal. Londrn, 1 (A.A.) - N::ı syoııali.,t olduğunu B. Çembcrlı yndan sor- ~nflet ite, tarihin en son ve en biça· 
ka yaptıkları hücumlar, Fin mill('ti- nıuhafnzakar fırkaya men::up me - mııştur. re kurbanlarına iltihak etmeğe m"l 
n:n miicnr1ele azmini bir kat dah;ı !nıslı rdan B. Robeı t :\!organ diin n- ~fohu~ ayni zamanll: hariciye na- olabilir. Balkanlılar, ayrı ayrı hare
lakviye ~tmi~t:r. mm kamarasında yapılan mtizake. zıı·ınııı uzak şarktaki İngiliz sefirle- ket eden parmaklar değil, bunların 

Qoslo\•,·a ar.şısında :\lacaristan, Yu
klllay·c· ' Roınanya \re Bulgaristan 
~:ızı a Yıkılacaklar ve bütün şark 
~ırta· ~lrnanyasının tahakkümil al -

Finlandiya gazetelerine ""öre, iki ;eler rsnaı-:ıncla japonyanın keneli rindım bu bupt:ı malı1mat alıp alm.ı- birlet:P kapanarak teıkil eyledikl•· 
ay ~arfındn muharebeler, halkın ti- kontrolü altında buluııan Çin hükı1- mı~ olduğunu da ~st.ifs~r etm'ştir. ri b 'r yumruk halinde yaıamaia 
rnadmı tak\'iye etmiş ve zafere olan mP.tine yapmış olduğu sulh teklifle- B. Butlcr, .bu. ıkıncı suale ceveb mecburdurlar. Selamet buradadır, 

k'l · ı d' lb t . cevabını vermıştır. A b kt d lh çe ı mıi er ıı·. ımanııu nrttırmıştır. ;inin nazarı dikkatini ce e mcm ş V!'upanın u no asın a au , an-
Şimal cephesinde Pet~amoda ol - <?'• ... •••D•••••m•••••••••••,......_ Yang Ch;ng Vci :ıe japon memur cak hununla kaimdir. Mutlak emni-

"' gırecekti o 
ı·oıonv d · zamnn almalnar. 
'bik ett~ı: . ve Çekoslovakyada tat
d~ de tatb~ı zulmü b~ memleketler -
nihten k edecektı. Almanva l\Tii. 

duğu gibi Ladoga gölilniln şimalin•.tı- ' H ..,,. !arı arasında 31 ilkteşrin 1939 da bir veti, lilettayin ve sathi dütüncelere 
c!e Soy~·ı>tler bir şey yapanı .. a.mış. c .. ok a diseler - Bi giler :tililfname lmza ediln.iştir. feda etmek, telafisi imkansız hadise. 

İtilafnamenin metni c'!nebi menı- lere, pek ala yol açabilir ve Türk •
ağır za~·:at vererek ve muh m mık - •••• • leketlerr tayyare ile gönderilmiş \'P tatarının söylediği gibi «aon pi,man· 

Ve b'lh ' l'fnc·k~ ı nı:ı~a Fransa ile 6 hi 
ı unun k 

sonra ke . ?~ hnı imzaladıktn'l 

turda harp malzeme~i bırakarak ~·'l- 1 k b • b k cı • d k' ç· s r ..,.tlngn:ly a 1 ın matbnntı tarafın - lık para etmez.lt 
ri ~ekilmişlerdir. o..;yaya zr a lŞ .lan W',redilmiştir. l\letincle ne imza Hatta ve hatta, bu zaruretleri, da-

\'ttrtnış te~?~~~ı ~rbö bu hedefiııe 
aİiYlern· a ı edıyormuş. Dunu biz 
lar. V ıyoruz. Almanlaı· sövlüv<>r-

iklncikanun -:onunda düşman. ge- Alman tayyareleri, aık sık f:..koçya iizerine uçmaktadırlar. lsknçya, ne de tar:h vardır. Şu halde bu \'e _ ha ileri bir görüşle ve daha genit bir 
ri çek:lerek atıl kalmağ~ icba ı· ediı- büyük Britanya adasının ~imal indedir VP adanın üçte biri kadardır ve sikn n_11cak bir itilfıfname m ukadde _ 1 kavrayışle «Balkan federasyonu:> 

e Ray 1 · · • 1lttfkl . e erıne vardıklarını zan-
erı bir el 

ctahrikati ,
1 

.. ~ıra a ingilterenin 
P'ransa }.

1 
e> sozllnden nükul eden 

\'c Alrn' ~anyanın önilne çıkmı~ 
;ı ıın ınılleti · ""t \IJğ) «h k nı J.V ilnihte kazan , 
Al a tan:. mah . . 
n tnan . rum etmı · ! Bı7. 

) aııın kend. . . h 
ll'lek rçın ·1 . ısını aklı göster -
'ills'lesi~ 1 ı erı silrdüğil bu mantılc 
'nı ıtiraf l e, Almanyanın haksızlığı
~titnf kmaııasını gfirUyoruz. Ve bu 

b arşısında k . 
t Üyi\k ~ar mılletlerint? 
"ka SÖ"<>l' ~eçmi~ ?lsun> demekten ba.:ı 

,, ı~ ecek bır .. .. • 
sozumüz yoktur. 

A. Ş. ESMER 

lş bankası 

mi~tir. 
Rapoı"rla <h.,nil'yor ki: 

c Karıtmuımnide Sovyetlerin 16:1 

tayyaresi. Fin tayyareleriyle dafi ba-

: Romanyada 
Zelzele felaketzedeleri 

için top anan iane 
Ankara, 1 (Telefonla) - Rom~n. 

yada zelzele f eliiketzedelerı için top
iaııaıı innc miktarı 2 milyon leyi bui
mul'!tur. Yükı-:ek teberrii yapanlar a-,. 
r.tsında Yugoslavyanııı Biikre§ elçisi 
de vardır. 

kı -----ll11tbara ve k .. ""k h yoruz: uçu e- 11)00 liralık ikram'ye: İstanbltırla 
saplar ikra~ · . 88136 he ap numaralı Bedro~a isa-

Ank ·uıgesı b t . t' b ata, ı (A A et e mış ır. . 
li: t.nkaoıının kum· .) - Türkiye i~ Beşer yüz lira ka7ananlar : İzmı'.'-

Uç(lk carı he baralı ve kumbarasız de Fuat 23400, Aclanada Recep 
e~·lectıgi 194 s~pları arasın da t.ertlb 2738. 
bat keşid(' . Oh ıkramiye Pinnının şn-1 İki \'ilZ ellişer lira kazananlar: 
l'llerkezindeı. ugun banka umumi Bevoğİunda llnYati 22947 Ankarad·ı 
ıı ı ··e n t • · b ı tnı tır. Bu k 0

• er huzurunda ya -1 Saime ı 1508, Erzurum da Sevim 

1 Uyuk ikrami ~şıdede kenuilerıne 2785 bunlardan başka on talihliye 
lel'in ıı:1i""le ~e.er isabet eden talih-jvuze~ }'ra \'İrmi tahlilive 50 şer lira 

nı '" rını, h · • •. • . . 
Ve lıulun<lukı esaı> .nu~arala1'!- ve 50 tnhlilıye de 25 şer !ıra ı::rnbet 

arı şehırlerı bildıri <'tmiştir. 

üç tarafı denizle <,:evrilidir. ~imal t~nafmda Highlands denilen yıpran. mesıclır. l ll"ibi t'r& mütekamil ve en kuvvetli ıek-
mış dağlar, ortasında ovalar, cenuhnnda gene dağlar vardır. Şimal Vr ng Ching Vei namına göz ~öy- Une kadar mütalea etmek bile ti.-
dağları vasati 450 metreye kadar yüktıe!ir ve çıplak kayalıklar halin- !emefrt' ~alfihiyettar bir zat. japon _ nmdır. B:z şuna kaniiz ki, Balkanh-
dedir. Bu kısım daha 7.İyade av<:ılıf.'a :tın·ur. Yazın İngil'z parlamento- ynnın talepleri hakkında malılmat iar, konsey içtimaı neticesinde eski 
f:U tatil edine .. , mebuslarJ buralara yaban ördek avına gel'rler. Lov· \'ermı~ ve japonya hükumeti ile hıç vaziyetlerini takviye ederek müşle. 
lanlar denilP.n ovalık kısım zengin dfOiklerle doludur. Buğday, arpa, bir itiliifname imza edilmemiş oldu- rek bir s=yaset üzerinde tam anlaı -
yulaf iyi yetişir, sü.'çülük de ileridir. ğunu söylemiştir. maya varacak olurlarsa, hadiseler 

Bütün memleketin gahillcri çok g'rintili, çıkıntılıdır. Fakat garpta B. Robert :\!organ tekrar bac;ve _ karşısmda verecekleri imtihandan 
bu arızalar dahR fozJadır. Bu ııahille:rd~ küçük bir çok adalar da var. kilden, japonya ile işgal altmda!d da kuvvet alarak, dünyamız tab:ili· 
dır. hkoçya ve bütün İngilterenin ı n yüksek yeri, şimalde Grampian mıntakalarda bulunan Çin hükiime. ğint: kııvu,tuğu gün bu fed~raayon 
dağlurında Ben Nevis ( 1342 ınf'lr~) l<>peıidir. Daha cenubunda Ben ti arasındaki b ı milzakerelerell:.:ıı rnevzuuna se"e acve koşacaklardır. 
Lomond (1050) metredir. İskoısarJa pek çok güzel göl vardır. BunlD.- ~onra i•1giltere hükumetinin Vaşing- Elveı·ir ki, bugüniin icapları yerine 
ra (Loch) denilir. En h\iyiiğü ve en •:iizel manzaralısı Loch Lomond'. t'.ln muahedenamesi nhkamınn r;n .. g~~irilebilgin .. 
dur. Şimaldeki bazı göller, ince, uzun ~ekilde birleştirilerek adeta 62 yettt; c1evam edip etmiyeceğini sor_ Orhan Rahmi GÖKÇE 
mil u7unluğunda bir kanal :eşkil c·tt=l·ilmiıtir. Bu kanB-1 1803 de açıl· ffi-1)lltr. 

mıştır, ismi de Kl<>donian kanalıdır ve ş:mal denizinden başlar, cenup B. Hn tler ~u cevabı vermistiı·: 
garbide Atlas denizine cıkar. Buı;-adan 500-600 tonilatoluk küçük ge- l • · ngiltere hükumeti japonyaya 
miler iıliyeb'lir. Bilhas:m yaz vakti bu 1,ımaldan geçmek çok güzeldir. vermi~ olduğu 14 ikincikanun rn4o 

İskoçyanın nüfufü 4882000 kadardu·. Kilometre murabbaı ba~ına ta!·ihl: nota~ında 9 de,·let mua}'ıede-
(62) ki~i düşer. Nüfu:;un yüzde 75 i G1a.;gow etı·afındaki sanayi mcr- 3i pren~ipll•l'İne sadık kalacağını a-
kezlE"rinde toplanmıştır. Buralarda bazı yerlerde nüfus kesafeti (600) çı!~\;:;. hildirmiştir. 
kişiye kadar çıkar. Mesela Lamark c~yale.tinde bu rakam (610) dur. 
Buralarda zengin kömür rnaclcııl€.ri varcu· ve senede ( 40) m 'iyon ton 
istihsalat yapılır. İsltoçyanın büyük !Ş<'hri 1 milyondan fazla nüfu,Ju 
Glaskoovdur. Burada hüyük bir tersane ''e çok mühim ı;anayi müesse
ıeleri, dokuma fabrikaları ,·ardır. 

Glasgoovdan trenle ct:nuba inerken bir saat fabrika arasından gE'çİ. 

Nafia Vekaleti 
On serıclik bir gol 
progra.nıı hazlrladı 
1-tanbul. 1 (Tele:ronk) - Nnfia 

---=-+-:.:: --

Tırhan vapuru 
Tamirden .çonra tekrar 
seferlere başlıyacak 
1~tanbul, 1 (Telefonla) - Antal-

yn civaunda knza ge~·ren Tırhan va-
1 punı, I:izumlu tamiratı Haliçteki 
ı ınbrıkada yapıldıktan sonra tekrar 
~eferlerme başlıyacnktır. 

Fra1ıslz - Yun an Jir. Bunlar demir, çef=k ve muhteiif c1okuma f abrika!arıdır. Viski ve 
kimyevi ml\dde de imal edilir. GJasgovvdan sonra gelen mühim ıehir, 
Edimburgfur. Burası bir ilim merke:tic.Ur. Şimalde büyük balıkçı şehir
leri vardır. İı.koçyalılar ça!ışkan, it biJir, san'atta mahir, gemi inıa~
tında şöhret almış. gemici1:k ve makiniı:Uikte vukuf ve kabiliyetleri ile 

Vekalet', oıı ) ıllık bir yol pr 1gramı • 
hazırlan.ı~tır. Bu programa göre, Ticaret anlaşması 

tanın:nış insanlardır. 

hel' sene bin beş y · z kilometre yol Paris, ı (Radyo) - Diln buracla 
yap1lncnktır. Bu hu ·u ta ki proje, Fı an a ve Yunanistan ara~ında bir 
B:.ş\ e ldllete ''erilmiştir. ı ticaret anlaşması aktedilmiştir. 



n:ra••, .......... . 

SAHIFE (4) (ANADOLU) 

Romen gazetelerinden: Adanada petrol 
araştırmaları 

Belçika ordusu 
T iı.rkiye ve son mali 

anlaşmalar 

Ad~nn - İklısad VekfLletine bağ
lı maden nrama ve tetkik en ·titilsii
ııün bir kolu olan petrol arama gru
bunun senelerdenberi Adnnadaki 
faaliyeti okuyucularımızcn malum_ 
el Ul'. 

Genel kurmay başkanı general 
Van Den Berger istifa etti 

Rriiksel, 1 (A.A.) - :N'azırlar taymini teklif ta~avvurunda bulun -
meclisinin içtimarndan sonra neşre- <iuğunu meclise bildirmiştir. 

T•• k• ' • B Ik Ih d k Şehı·imizin 12 kilomdre cenubun - dilen lıir tebl ğde: Ordu umumi erUr ıye nın a an su u Üzerin e i da Ali Hocalı köyli eteklerinde uzun kanıharbiye reiRi generel Vnn Dı • n 

f d 1 1 
mli\ldet araştırmalardan sonra bn Jforrren;n istifa etmiş olduğu bildiril-

ay a 1 tesir erini artıracaktır mmtnlrnda büyük. sondajlar_ . yapıl - n.lstfr. 

1) . . . . . . . . mll'ltna karar vcrılerek getırıl en ım e.i('neral, fili bir kumandanlık dc-
nncısnl gazete::.ı (18 1 940) ıteşrıkı me arnm Balkanlarda sulhun son ci tem Sotcr. SondnJ' mnkinrle- h k ~ . . 

To k. . · · ·ı . F ·ı · . .. . . · ' ' ı u te etme uz ere \'nzıf e..:ındcn affı-
r ı)enın mgı tere \e ransa ı e yap teyıdı hususunda mu:>bet şekılde hız- riyle nmeli~·eve başlanmıstır · . ' d . . . . . 

o"R'"o 

Brüksel de 
Bazı casuslqr tevkif 

edildi 
Brilk>ıcl, 1 (A.A.) - Yeni bir ca-

2 Şubat. 1940 CUMA 

Borsa ar 
O Z 0 M: 
Çuvnl 

848 üzüm tnrım 
2GG H. Alanyalı 
184 A. R. üzüm. 
10·1 A. Papagan. 

96 F. Solnri 
57 B, Pnlanıalo 
4 9 l\f. Beş:kçi 

48 S. Erkin 
42 i. Kohen 
21 S. Remzi 
18 Talut Taner 

---

9 50 
10 50 
10 50 
10 25 
10 25 
12 
12 75 
13 75 
10 

o 375 
t - 1 - - . . ~ • . . "' "' -.. • nı Krnı ~ n rıcn ctmıstır. Hu ı tlfa bu-
'gı ma ı anlaşmalar başlıgı altınd met edecegı aşıkardır. İktı adı tl! rıltı 'f(• ı ed len 50 metre iı1ifaınch t' , h f"ld, 1 • . l'd 

tt·- · b" ak l d ·· 1 ·· 1 ·ı ~ .. k b" . . . un ın,t a ı c nr <:urpr z tev ı et -
neşre ıgı ır m a e e czcum e §OY e mcsaıH:r, mute a ıl ıhlıvaçları samı- rnndaj ku l :sinin etrafına kurulan · t B ı.. t b' i 1 t 

•usluk 'şi ortaya çıkarı!mış \'e bu - :GSl 
. . _ · • mı~ r. l1 ,,,np a ır guna za rn ve-

denılmektedır: mı ve anla;·ışlı akorlarla tamamlamak, makinelcrlı:ı faaliyet biiyü k bir hı~- ı kt dl L' k t · . lfı t 
T .. k" · b"" · k d 1 1 · h"k" · t . 11 . d .,.1 meme e r. r a ·a ın mu mn 

c uı ı.renın uyü garp ev et en u ımıye e mtitea ık hu u:satta her la evam etmektedir. Toprağın faz- ılm kt 1 1 f"l 1 \' 

11mı üzerine dört kişi tevkif olun - 4464444 J,2 
mu~ tur. 

. . . . . . . a n o an ma uı ı genera a.ı 
olan Fransa ve ıngıltere ıle akdettiği hangı bir suinıyetten muarra olarak la kıHı olmasından bugiine kadar an- J)"'n R er • b k h - b . . . .._, er,..en n u ararı şa s.ı se ep-
mütekabıl '-·ardım anlaşmaları, mahzn musnvatı muhafaza etmek, be\·nelmi- cak 4f>O metre derınli<re inmek mi\m 'crdnn "ol 1 1 · h · - h' b" 

., • 
0 ~ "' ıı av \'e wış ,.e arıcı ıç ır 

devletler arnsında bilumum sahalarda Jel politik sahada sulh faaliyetine hn- lcii n olabilmiştir. . tazy k nltı~da kalmamış olduğunu 
sıkı bir b~~riki me ai esa ına i tinad dim olacak en ciddi ve faydalı esas - 50 Ye yakm işçı, tıc~ta ve miihen be\•rın etmektedir 
etmektedir. Askeri plana ait müteka- !ardır. dis iiç t:kip iizerine günün 24 saatin- Gcnf'ral Denis,. general Van Den 
bil yardım anla~ma ı, paktın gerek tnr Dostumuz ve müttefikimiz Türkt - de de çalışmaktadır. Vaziyet ço.k ti- Bergrnin yerine general Mlchelsin 
zı tahriri gerek ruhları itibariyle te- yenin yaptığı anlaşmalar bu manzara- mıd vericidir. Bu hususta okuyucu
dafüi m hiyettedir. yı arzetmektedir. Mali hu usattu gö _ lr rımıza ileride daha fazla maltimat 

Ankara hükOmeti, işbu tedafüi ma- rcceği yardımlar ve ticari mübadele- veı eceğız. (Türkaözü Konseyin 
Jıiyeti muhafaza etmek kaygusu ile, ler ile milli iktısadiyatı kuvvetlenecek Türk bayrağı altına 

Kağıt 
Londrada da vesikaya 

tabi tutulacak 
Londr11. 1 (A.A.) - Techizat ne. 

~nreti yakında kağıdııı vesika usulii
ne tabi tutulacağına dair bir karar
name neşredileceğfni bildirmiştir. 

Türkiyenin iyi kom~uluk münasebatı olan Tilrkiycnin Balkanlarda takip girebilecek gemiler Vazifesi 
ile bağlı bulunduğu Rusya aleyhine etmekte bulunduğu sulh siyaseti, işbu . w lngz•[tere 
harbe girdiği ahvalde bu mütekabil akorlar üzerine daha ziyade artacak- Ankara, - Türk bayragı altına -Baı tarafı 1 incide -

' . . girecek vapurlar hakkında Nafia Bizim bu kendi mevcudiyetim~zi Ta t t eftı• 
yardım anlaşmalarının hıç hır rol tır. ,. k"'l t' h 1 . J• ponyayı pro es o . B . w e u e ınce azır anan nızamnamc müdafaa tedbirlerimizden dolayı 
oynayamıyacağını beyan ettırerek te- ay l\Ienemencıoglu Ankaraya avdet ! ,r k"ll . H tf k b 1 1 muhariplerden hiçbir tarafın bir ig-_ Şanghay, 1 (Radyo) - Buradaki 
'L il tt' · ti L'"k' k .. b k tt•w · d S f d t kk f d k cra • e ı erı eye nce a u 0 un-,uar z e ırmış . a m, as en a mı- e ıgı esna a o ya a eva ·u e ere · t -...~· . "ht" tt' w. birar duymagw a hakkı yoktur. Bo"yle ingiliz konsolosu, ingiliz bandıralı . . .. .. :nue ur ...... ızamnamenın ı ıva e ıgı 
dan mütekabıl yardım anlaşması, Bal- orada. bır çok goruşmelerde bulunmuş- 1 •• h k"k~ hük i bir ,:;;.birar duymak demek bizim \Toydan vapurunun Fuçeo ]imanında . . . t.-sas ara gore a ı ı veva m şa- ., 
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600 kilo T. B. içi 
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Lira J{' le ___ ..,./ s 
ırnnı un fabrikası Sait Ta-kanlarda su~hun ~enfaati namına ?u tur. ~Hlşarıwyh Tü.~k gaz:te~ılerıne h-:s1ar tıırafından gerek yaptırılan kendi müdafaa eababımıza tevessül on glinılenberi mevkuf tutulmasını 

suretle tahdıd edılmekle beraber Tür- yaptıgı beyanatta şoyle demıştır: gerek sn tın n iman gemilerin tescWn. P-tmeınizi iıtememek, zayıf va kol ,v- proteEto e<l en bir notayı a!Ukadar 111k ve ortakları 200 fa 
ktye, Fransa Ye ingiltere, iktısadi \'e - Şunu kati olarak beyan edebili- den evvtıl sahipleri nizamnameclP tacı ca yutulur bir lokma halinde kalmn. japon makamatına vermiştir. Az;z Şınık 16 ıı.ıı 
malt planda sıkı bir teşriki mesai hu- rim ki, görüşülen bilumum meseleler rlh olunan vesikaları münakalUt ve- mızı ı-rzu etmek demektir ki bunu Yusef Donyo 25 llın 
sueunda bidayette mutabık kalmışlar- hususunda tnm bir noktai nazarın k!iletine bir istida ile bildirecekler_ hiç de hi'snüniyetle telif etmeğe im- Romanya Yucıuf H. Alnlof 2 luı 
dı. mevcud olduğunu görmekle bnh~iya - "ir. Vesikaları yolunda görülm!yen kan yoktur. .Malive memuru Fadıl Söke- 5 iıtın 

Bu hususta evam etmekte olan mü- rım. Fazla optimist olmıyarak diye - "emiler Türk gem'..:ıi olarak te cil e- Kıymetli haric·ye Vekilimiz Tür- Düyunu umumiye mü- rin mnn~ından 1 tın 
za.kereler, Bay .l\1enemencioğlunun bilirim ki, bu gör0şme1er Balkanlarda clilmiyecek ve TUrk sahillerinde Rey- kiyenin ötedenberi malum olan siya- lşıklar l:öyü okulu öğren- ~ 
Lo dra ve Paris seyahati dolayısiyle sulhun idamesine hadim olacağı gibi rüseferine müsaade edilmiyecekti>-. set ve hattı hareketini tarif ederken messili Londra' da c·ıerlnden. ~·n 
Türkiye ile işbu iki büyük garp devle- Balkanlı devletlerde istikballerine da- Dış ve iç hatlarda yalnız postaya ça- set ve hattı hareketin itarif ede~ken Londr-ı, 1 (Radyo) - Roman.va 11 ~ 

1 246 "~ ... tı ıırasında mali ve iktısadi akorun <'- ha emin bir nazarin bakabilirler. lışıp yolcu. yük ve hayvnn nalkede.ı eri zaruri olan en doğru yolu gö3 - "abık maliye nazırı, halen düyunu ™ 
'Sasla.."U tesbit edilerek kati surette hal İşbu beyanat, Türkiyenin, ingilterc gemiler nizamnameye uymak mccbtı termiştir. Filhakika b=zim gibi bü- umum:ye mümessili B. M C'rçyn Can- D~nkU ~·ek On 13683..:: br. 
edilmiştfr. ve Fransa ile yaptığı akarlar ile t.akfp riyetindedir. Nizamname hükümleri tün Balkanlılar da bir taarruza mi'!.. ç!ko kı a b'r müddet kalma:~ iizere 137075 1 hıa 

Türkiyenin elde ettiği 43 milyon in- ettiği gayeyi teyit etmektedir. Bal - 150 ton~latodan aşağı gemi! re şamil ı·uz kalmazlarsa veyahud taahhüdle- BUkreştcn Londraya gelmiştir. Umumi yekun il 
giliz liralık kredi şunlardan milrek- kanlarda, onun iktısadi, mali ve aske- olmıyacaktır. ~izamnamp vnp~~rı.~ - riııi ifaya kendilerini m cbur edici •rı 
keptir: ri kuvvetini tezyit ederek sulhun temi- rın nhe ve vasıflarını ayrı ayrı hukun bir hadise tekevvün etmezse ,;stiyı?- Slovak heyetz• Çocukluk 

İngiltere ve Fransadan satın alı _ nb !er Iıalinde tasrih etmektedir. rek tuttukları ıulh yolunda nihay te 1'1 ~a 
kadar yürümek kararında olmalıd•·· Foçıı.nın Ilıpınnr köyünde Yı l' 

nacak harp malzemesi için 25 milyon, o-- Yeni nüfus sayımı lar. Bunun için de şimdid~n taarruza Budapeşfeye gitti kalwe mevki"nde bir kaza olmuşttıf ~ 
ikıuz mahiyetinde olmak üzere Türki· Fı·nla.Andı·ya Ankara - İstatistik umum lılll- maruz kalmamak veya taahhüdleri- Rudapeşte, 1 (Radyo) - Slovnk- Köy milhtarı B. ibrahimin ıs r ~ıı 
~ hükCimetinin emrine verilen on 'Deş dUrlOğü, yeni nüfus sayımı hnzırhk- ı i ifaya mecbur edici bir h dia nin yndan buraya bir heyet gelmiştir. ı-ındaki -oğlu Ahmed Artür, Uç ar• b 
mıJyon altın lira e Türk - fugjlfz, Jarına devam etmektedir. Yurdun tf'kevvününe ma

0

ni olmak için uya- Bu heyet. Macar hükumeti rical"yle dnşiyle birlikte yolda bulduğu ~ l 
Tu"rk Fransız klerı·ng hesnplarının fişengin kaı)solunn çivı' rakar 0 k of ~fJ."11.•· - .. Tayyare, mühimmat ve her tarafında iki aydanbcri devam nık durmağa, icap eden ısiyaısi faali- Mncari. tan ve Slovakya arasındaki ~ •• ( -ı• 
tasfiyesi için de 3,5 milyon ingiliz Ji- etmekte bulunan numerotaj ışının yet ve tedb.rler de kusur etmemeğe idari me>selelerle mücrimlerin karşı_ nurken fişenk nteş almış, mermi ~.,_n 

asker bekll·yor mPdı· parmnklnrından ,·aralnınır !Qn Pfl ı. nizamı daire.sinde büyük bir fnnli - mecburdurlar. lıkh olr.rak ııff ve iki ~araf arasın- " ı 
Fransa ile ingilterenin müştereken Londr<ı, 1 (Radyo) - Londradn- ye~le yapılmakta olduğu umum mU - Eğer bu basit müdafaai mevcudi- daki i., .erin umumi şekilde iyileşmes Çocuk izmir Me eket hastahnJle ~l 

-.erdikleri bu paraların amortismanı ki :Finlfındiya mümessili, iki nyJık diirliiğ'e gelen mnlfimattan anlaşıl - yet tedbirlerini ihmal edersek, kuv- meseleleri için temaslarda buluna - ne getirilmiştir. \' 
Türkiyeden fazla miktarda mal ve bil- harbi hulil.. a eden be~·anatında, hn- l'l'ıştır. vetlerimizi tevhid ederek her han- caktır. lan 
hassa tOtiln almak suretiyle yapıla - len Husların püskürtiilmiiş oldukla- Umum miidürliik bu yıl mayıs a - gi h:r tehlikeyi müştereken karşılı- Felaketzedeler lai 
caktır. rını, Fin genelkurmayının Manneı· - ) ından evvel İskenderun ve Rakıı· - yacağımızı ilan etmezsek her birimiz 

B t ı Şehrimizde bulunan Erzincan ~ ce 
a an Vapur ar lfiketz<!delerinclen otuz kişi, Kızı nY 

Londr , 1 (Radyo) - Docleon a- rumu tarafından masrafı ç.ekilmel< ~~ea"1 

dınclnki ingiliz vapuru torpile çarpa- retiyle Hataya gönderilmişlerdir· 

ayrı ayrı zayıf kalacağımız için 
hilaldt1 •akınmak istediğimiz taarruz 
tchJikeıini kendi kendimize davet 

Bay Çemberlayn, işbu anlaşmaların haym hattının şimdiye kadar yapı - köy k:ı.zaların<la tecriihe sayımı ya -
themmiyeti hakkında diln avam kama- lan lıUcumlard;m daha şiddetli hil - pacaktır. Yeni sayım tertibat ve top
rasm 'a uzun bir nutuk söylemiştir. cumlara mukavemet edeceğinden e. !anacak malumat itibariyle geçen 
Eny l\lenemenclo~lu da, TUrk matbuat min bulunduğunu ancak Rusların rnyımın ayni olacaktır. Yalnız mefl- f!tmiş oluruz. 

(j Ilı · tığ be tt · ' )eğe a•t suallerin daha mufassal so- Şu ciheti bir defa daha ve kemali m mess .erme yap ı yana a, 1 ş- 1000 1 • w· d b" h ü -
bu anlaşmaların Türkiyenin iktısadi- . m: genış. gm. e ı_r ce~ e ze- ıulması imkfmları umum müdilrırik- ehemmiyetle tebarüz ettirmek iste· 

t d d t . 1 v. d ı·inde kurmnk ıstedıklerı yenı cephe- çe tetkik olunmaktadır. Bu tetkikler riz ki biz bu noktai naznn iler' sü-yn ın a mesıı ne ıce er verecegın en 
bahsederek demiştir ki: inn Finlılndiyahları belki de müşkil den alınacak neticeye göre suallere rerkcn kendimizi değil, bütlin Bal -

_ Ticaretimizin mesud bir tarzda vaziyete düşürebileceğini söylemiş, yeni bir şekil verilecektir. kanlıları ve bütün Balkanlıların teh. 
inkişafını bekliyebiliriz. İngiliz ''e Finlandiyalıların son dakikada ~·e· F eı.ıka/ade hallerde !ikede bulunan istiklalini dütlinüyo-

Fran ızlnrın bizdeki klering hesapları -:tiden asker toplamak mecburi~·etio- ı·hracat vazı·yetı• ru:.:. " Türkiyen'n icap ederse, kendi mev 
da bu suretle tasfiye edilmiştir. ele kaıncnklarını anlatarak tayyare d" · · ··d f k · · h •r·· k" H · · k~l ıı· ~ Ankara - İcra VekilJcri JJet•,..ti, cu ıyetını mu a aa etme ıçın er 

ur ıye arıcıyc ·ve a e 1 umumı ve mühimmat ile bütün memleketle- "' tlirlü hazırlığını hem de fazlnsiy-
ldltlbi ilaveten demiştir ki: . . . . _ . . . fındık. yumurta, çekirdeksiz iizüm, 

r n gön(lel e('eklerı uonlıllillerın bek le, ikmal etmi• oldug· una ve hiç bir 
ı ·ı· F h""k. tl · T"" 1 0 

- palamut ihracatının mürakabe ine " ngı ız ve ransız u ume en, ur v • • ' • tehlikeden pervası bulunntadığınn 
ki'-•evcı knrşı '-'aptıkları +ftahhüdlerı· lenmckte oldugunu ışaret etmıştlr. ua 'r olan nizamnamelere memlekPt 

"' "' " wı • F 11: d" dostlarımız kadar, düşmanlarımız da 
meyanında bu .seneden başlmak üzere Helsın~ı .. 1 (~.A.) - in ~n ıy~ !<;inde ve dışında harp hali, seferber- ve bütün cihan da vakıftır. 

il t l. d f 1 il il gazetelennın mütalealanna göre. - lik ve seferberliğe hazırlık veya ta-
on m yon s er ıng en az a z m ve F' :ı 1• b b 1 Hamdi NUzhet ÇANÇAR 
. . f dk d h' t 1 kl a} .ık mı hasemnttan sonra ınhn · 'Jii afetler gibi mllc ir se ep er al. 
ıncıı ve ın ı a ı sa ın a aca ar - . A • • 

yanın nskeri \'e ~ıyası vnziyetı rnb<lr.- tıncla bu niznmnnrnelerde yazılı ta-
dır. faasının kn·met ve kuvveti hakkında Jerans hadlerini iki misline kadar nr- göre karar almak hususunda ticaret 

T rkıye ile L yük garp devletleri halkın !timadını tnkviye etmiş ve za- tırmak ve ambalaja müteallik hU - vekftlctine salahiyet veren birer 
nrns111dn yapılan işbu iktısndt, malt f'.?re olan irnnnmı arttırmıştır. kümlerin tatbikinde hal icaplarına madde eklenmesini kabul etmiştir. 

:nk baimışhr. rnda iskan edileceklerdir. ~ 

Atlas ve jiralde adalarındaki va-
purların da battığı söyleni~ror. 

Zahirecilerin kararı 
1stanbuldaki zahire ihracntçılan 

btı:liği, görülen lüzum üzerine arpa 
ıhrac:ıtmı tahd d ve meneden bir ka
rar kahtı l etmişlerdir. Eski anlaşma
larla ~ rıpılan taahhüdler, bu karara 
tabi tutulmıyacakhr. 

n 
ki\' 

1 
Tamamen iyileşti ı 

Pnris, ı ( A.A. ) - Başvekil ıı '11z 
Daladiye 20 g{in kadar evvel geÇ İ62.J 
eliği kazr.dan sonra dün ilk deftı 01 

• k sokağa çıkmış ve ilk ziyaret lt 
Eliza sarayınn yapmışhr. _./il 

Dala diye 

Resim sergisi ~ 
iftira Şubat içinde, yani yakında, h~~ ll 

Bn. l\relek adında bir kndın adliye salonlarında bir amatörler senrisı 41 da,re~inde bir mahkemede yalancı lacaktır. Bütün amatörler, iştirıııce lu 
şahid tutarak B. Hüsnüye iftirada vet edilmektedir. hr 
l>ulund~1ğundan tevkif edilmiş ve sor Ressamlarımızın bu fırsattan il "e 
gu h!tkimliğlne sevkolunmuştur. fndeleri çok yerinde olur. tltı 

-.::::: . 
çıktılar ve otomobilin beklediği muay- fenerini çıkardı ve onun yardımı ile Diye diye, hem de acı acı söyleniyor- şahsa uzattı. 
yen noktada birleşerek, bindiler. dönemeçli olan bir kaç basamaklı mer- du. Müttefiklerin Entelicens sel""i1 

Margarit, ilk defa olarak mensup clivenden birinci kata çıktılar. Binanın Meçhul şahıs, reisin hiddet ve tela- mumi şefi Rejinol Hool kritik ve ti 
olduğu teşkilatın en gizli bürosuna gi- her tarafı karanlık içinde idi. Maa - şınııı neden ileri geldiğini bilmediği kitlerinde çok sert ve haddinden {~ 
riyordu. mafih kaloriferler faaliyette idi ve o- için heyecanla dinliyor hiç bir cevap hiddet püskürilyordu. Küfür şelll ~ 

Blrnz sonra otomobil durdu. Mad- dnlnr sıcaktı. )leçhul şahıs, kllçük bk veremiyordu. O da şaşırmış kalmıştı. mektubun daha ilk satırlarındııP f~·a 
rnhnl otomobilde kaldı. 1\Ieçhul şahıs salon vazifesini gören bir odayı açtı, Reis söylenmekte devam ediyordu : tiln eiddetiyle akıyordu. </ l'J 

- 44 - emretti. ise Margarftle beraber otomobilden elektirik W.mbasını yaktı ve ~Iargari- - Sebebini sormuyorsun!.. Anla- Rejinol Hool amansız davrıııı ~ t 
Aşıkım, ya meyusiyetinden ve ya- - Bizzat mı geldi? çıktı. Bir takım dönemeçli ve karışık te: şılan, bu telaşın neden ileri geldiğini teşkilatı ağır bir ithamla muaheıe b\ıı 

hud da sarhoşluğun verdiği sersemlik· - Evet, fakat öyle bir kıytıfetle gel- sokaklara girdiler, nihayet büyilk bir - Seveilim -dedi- burada biraz öğrenmek bile isfomiyorsun .. l\faama- tenkit ediyordu. 
tt.n bu harekata te,·escıat ediyordu. di kj, müşkülatla kendisini tanıynbH- binanın arkasında durdular. Bahçe kn- bekle! .. Şuralarda bol mecmua, kitap fih, sormağa da hacet yok 1 c Uhdenize verilen bu yüksek '*1 

Nihayet vazifemizi tamamladık. dim. pı. ına benzer küçük bir kapının ö- ve gazete var. Onlarla ,·akit geçir... - Affedersiniz reisim! .. Den bu te- Ye layık in.anlar değilsiniz. BaştııJl 
Sabah olmadan et'Vel Cenevrey~ nv- - :Margarltin burada bulunduğunu nünde parolayı verdiler. Kapı derhal Esasen çok beklemiyeceksin, merak et- lfışınızdan hiç bir şey anlamadım. şa kafasız, liyakatsız, her an ınıı11 

det etmek mecburiyeti vard;. Merasi- dn söyledin mi? otomrunatik şekilde açıldı ve onlar i- me !. l\1üsr ele buyurunuz da eV\'elfi ne olu- nizde şüpheler uyandıran garip kıtf 
'Jli süratle ıntaç ettirdik ve otomobila - Söyledim, hatta onu da bcrabar çeriye girince kapı, tekrar ayni §ekilde Dedi ve ayrıldı. yor, diye sorayım. terlere malik ahmaklarsınız.> 
binerek ayni rolları takiben sabah oJ- götOrmekliğinizi söyledi. kendi kendine kapandı. Meçhul şahıs bir kaç saniye sonra - Öyle ise kibar bir elden çıkan Meçhul şahıs da, tasavvurun fe''~ 
madan Cenevre) o döndük. Çünkü bu gece, o da belki lüzım o- Meçhul ş:ıhıs, sevgilisini kolundan reisin karşısında idi. Fakat reisin :ı- şu kalaylanmış istihza ŞPlfikdinin arz de asabileşmişti. Mektub... avucı.ı! 

Tanı o mıda Madrahal koşn koşa i- lur. tuttu: sabının bozuk olduğunu, çehresinin ettiği nefis manzaraya bir bak.!.. Al, içinde sıkıştırarsk 'erınden :{ıtl' 
çerive girdi. Dedf. - Sevgilim -dedi- koluma gir. Bu- renginden, hiddet ve şiddetinden bel- yediğimiz bu kalayın sıl.letinin ayar ve: i 

Meçhul şahıs, - Hayrola. ne var- Meçhul şahıs, artistin eline yüz rası taşlık çünkü.. li oluyordu. milfetti;;liği tarafından bile tahmin e- - Bu paçaYrayı aynen o net~ 
dı ?.. franklık bir banknot sıkıştırdı ve ken- Kısa ve dnr olan kü~Uk bir avlu - Ağır ve sert adımlarla odanın için- dilemiyeceğini sen de görecel·sin. yilzüne çaı pmak lazımdır. Ne nez.9 

l\Iadr h~l meçhul şahsın kulağına dlsine teşekkür ettikten sonra Marga- dan geçtiler ve binanın bodrum katı- de dolaşıp duruyor ve : C:::igara kağıdından daha ince bir siz herifmiş .. 
eğildi ve: rltle ebraber ayağa kalkarak: na nçılnn kUçOk bir kapıdnn alt kata - Fnlkestandan (mUttefik casus kağıt Uzerinde daktilo ile yazılmış olan Dedi ve ilave etti: 

_ Reis bey zatıalfnizi husust yazı- - Haydi Madrahal gidelim. girerek knpıyı kapattılr.lr. teşkil tının ismi) tebriklerler bekli - ikı sahif.elik bh· yazıyı, bir mektup 
hanesinde bekliyor. Derhal gitmenizi Dedi. Ayn ayn kapılardan sokakn Meçhul şahıs, karanlıkta elektlrik yorduk, değil mi? Yazık l... Yazık!... iarfının içinden çıkardı ve meçhul - Deı·am edecek _,,,, 
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nkarada cinayet oldu Yunanistan da zelzele ( TEBLİGLER "' Rus.Fin harbi 
- Başta rafı ı inci sahi/ eda -

Ebe N 
1 

Paris, 1 (R'!cij o) - Fransız ka - askeri mıntnkn ı g<>nel kurmayının 
• d d b'" k d b• Z 1 J K S • · ı s } A •kt k r.ırgalıl'ıın resmi tebliği: tebliği: CJYC a IIl (l l r a IIl l r e ze e, a lrlll 1 e e ani e ÇO Garıı tephe~inde kayde şayan hiç 31 kanunu anide yalnız keşif kol-

d kt b ·ı .,.. 1d •• d •• •dd tJ• Jd J k ld bir hfid!~e olmamıştır. lnrı ianlivcti kın·dedilmiştir. o oru ta anca ı ~ 0 1 U J' u şı e 1 o u ev er yı 1 ı Pa__ri . 1 (Radyo) -A Frnn:!~ kn - Paris, 
0

1 (Hndyo) - Havas Ajan-
Ankara ı (T . f ' Af 1 (R d. ) s· f A 1 .. 1 'Jd" .1. rargalnımı nkşam resmı tebl gı: b"I 

1 
.. • at • <'lefonln) _ Rugün .. ~aci)e, bugün Doktorun rnısn ır ına, a )O - • ısmogra a- c ıgı )1 t rı ıyor. ". ··kA . 

1 
sı ı < ıı·ıyor: 

' on \'edid · · k 1 t' l 1 l t 7 "O ..l • 11 tı· b' Al h b l .. K t · d .,~ c.,undUz su ·unetle geçmış. ya mz F'' l · 1·· S tı. t ed' ' .ıtr • e An kuranın Anaforta- bulunduğu İzmir oteline gıtmış ,.e en e ı. ıu a JR ı na ,ı:.. ue şı< < e ı ır ınan n er ere gore n rın e -.J 
1 
•• 

1 
. _ ın ere esır c u en , ovye ıPr n y ı 

• I" Cüdde~i ,, 1 1 1 k d t . t' z 1 1 . k 1 • • d Ren hnva ı ·ın< e topçu ve mıtralvıJ~ b" k' . b 1 . ~ ld ~ b 
1 -- . ııue zm'r otelinc!e bir ci- lisini oradu rnk.ılırarnk, neden ka.,;- ze ze e tly e nnş ır. eze enın, Mn- ev tamnm<'n y1 ı mış ve yırmı ev e o- . 

1
. . . · ın ışı)e :ı ıg o ugu ve un ar arn-

' .,)et olrnu- 1 • . k 1 h ı · . d k b ld r. h 1 k b' h 1 l . t'. ateşı teat1 cc ılmı tır. d 1 b' k' . . k .. f 'Jhanes· ~· stanbu! Şi.Ji Etfal Jıas- ığını sormuştur. ec onya ~l\a ısın e vu ·u u u~u tn - turu nmıyacn ır a e gc mış ıı. Herlm 
1 

(AA ) _ Bü\·ük umu- sın a )anız ır ·ışııım ·omun ıt par-
r kad 

1 

ebelerinden Naci) e adınch Doktor, ~ac y<'yi tekdire başlamış miıı olu~uyor. 1 Hllklımet, zelz('le ~un takasına <~:r- mı kara;<rfıh teblfğ C>dirnr; ti. ine mensup bulunduğu anl~ılmıs • 
.,.rl ın C'errahpasn hn ·f·ıh·ııw i d >°h ve onunla al'il,ası kalmnclığını söyli- Selfmık. 1 (Radyo) - Burndıı biri hal c:adır, erzak vesaır nrnlzeme gon- G t "ı f"f t f • 

1
. t· .. ('l tır. 

,. arındn r.-· . . • ' ' ' • • . . ,... -~ . ı . . . b' . t . . t'. .arp e ıa ı opçu na ıye ı gor ı . . .. 
., lan . n n.ılıslı M('hmNl Alivi ta- ·"rek basından ·n\ mnk ıstemı::ıtır. sa hah 1.17 de H' dwl'rı 7.20 de olmak dermış ve 'alı de> ızza gıtmış ıı. . t. 1 t"l f . 

1 
d b. Komunıst olmıyanlarm hemen hep-

~ 11ca ıle göğsunden ) ·ırah~"ıı"ık ol '\ach"e Öteden heri evdiği doktorun üzere bugiin 'ki iddetı: zt>lzele olmuş- Atina, 1 (Radyo) - Floransa ile ::10u~o tır. • 1 ,şda g
8
'1 up ,nrıtmız. an ır. ı::i Finlerle hnrp etmek h•temedfklerlni 

nOştu • ' ,J • • - • • • 

1 
ld - f k t 1 <> nKırnuıı a aar ou ernın gar -

'i "' r. '1u rnuam lc-:iııdeıı fena halde muğber tur. Ze>lze>len n Katrin, Golo" ve <:ı.,_ Bükreştc d<> zelze e o ugu ''e a ·a ıa- bındn 1 ıdt 1 
m t k· d d- söylemektedirlC'r. 

l npıftın t h 0 A o 0 0 0 ·-· b'l r ') • t' h 1( ın a .ı ın a uşma- • 
t la ka . a kıkata göre maktul dok ılmuı.: ,.c üzerine atılmıştır. Doktor lm malı Tı.?•mlyada çok şıddctlı his~edı!. s:ır ka~·<ledılmedıgı ı < .rı ınış ır. 

11111 
bir tarao:~ud knrnkolunu imhn e . Bunlardan l1kraıı~ alı bır profe ör, 

~işlerd!lıl Naciye uzun müddet e\·is ..::nada tnbancıı...::ını çekmiş \'e Naciyi!- ·- cı- mi~ \' c· kat'iyyen zayiata uğramak 
1
_ R~sça bir IJey.ann~me yazmL~ \"e teksir 

l an 0."ı r. Doktor, Naciyeyi kocasın - , i nırmuk i temi sc cle kndın daha te- y ı f k zın av<iet etmeğe mm nffak olmu~ _ edılerek tayyare ıle Ruı::lnra atılmacıı-
hktan.> tnıış ve beş yüz lirasını da a1

- fü: dı.vrannrak tabnnca ını \'e>fasız 0 par ası Z a aşa ca tur. Alın, nlarrn h:nn orduQu ingilte- nı Fin makamatmdnn rica eylemiş -
-neSOıır~: ışıkının elinden knpınıs ve kendisine reye l~nrsı i tikşaf uçuşlarına devam tir. 

ıonra. e ~ Kıl~se gidip geleyim, onda!' •evcihle ateş etmiştir. Çıkan kurşun ctmiı-lir. Alman Ci>phesi <>Cnebi rnem-

Di ." enfrıı. doktor l\fehmeıl Alinin kalbine isabet Çalışan kadınların er keY ı~r gibi yol Jc>kc~lcr<' \erilecek lınbcrleri neşre 'albu~~rek l stanbuldan ayrılmıştır etmiş ve onu derhnl öldürmüştür. memur Almaıı matbuat servisi dün 

lelmt 
1

• doktor Kilise değil, buraya Katil Neci~e yaknlanıırnk tevkif e- p a rast Vermeleri ffi U ka rrerdi y Roma da mukavelename imza edilmiş 
tat ,! ~~ A~rupaya gitmek üzere Sıh- dilmişt:r. \'erdiği ifadede herşeyi it!- ~lduğunu haber vermektedir. Flu 

Alman 
Tahtelbahiri ~n ; a_Ietındeki işini takip ~tmektc raf etmiş ve doktoı·un kendisini iğfal İstanbul, 1 (Telefonla) Yol para- iki yiiz lir,aya kadar ,maaş alanlardan mukavelename Almanyaya hicret <'-

lisini acıye ~unu haber almış ve ken- e'ttiğhtdcn :tidalini kaybederek bu <!İ- sının 2iyadeleştirilme.si derpiş olunu- on iki ve iki yuz liradaı~ yukarı maaşl den italyad.ıki Alman ekalliyetleriııc- - Baştm·afı 1 inci sahifede -
. ara.nıng gelmiştir. nayeti ynptı~ım s5yl miştir. yor. alanlardan da on beş !ıra yol para ·ı ve italyada mOtemekkin Alnı~ te - lariyle taramışlardır. 
~ Yirmi dört liradan yetmiş beş lirn- alınacaktır. lıaasına ait olmuş olan senetlerin Su altmda patlıyan bu bombalann 

ra kadar maaş alanlardan altı, 125 Erkeklerden başka çalışan kadınlar kıymet' ni tespit etmek usullerini ta!1 husule getirdiği müdhiş su tazyikln-Balkan devletleri liraya kadar maaş alanlardan dokuz, da yol parası vereceklerdir. zim eylemektedir. Almanlar italya11. elen kısmen hasara uğrayan d enizal-
-----=00- lardan mürekkep bir grup derhal işe h gem'si, bir müddet sonra suyun fi~ 

-n T •• k • Al hnşhyuc~ktır. zerine çıkmış ve bu .saha üzerinde l , ""uı .aı tarafı 1 incide - 1 siyasetini bir kere daha göstermiş ol-
ıl &aı·ısta ur ıve manya B d s f uçmakta olan bir İngiliz devriye tay. 

f 
tinf u tun Balkanlardaki siya- duğunu, Balkanlıların müttehit ve mii- • U apeşte - 0 ya yaresi tı:trafından görülmüştür. Tny-

f ·le-· ~un uzadıya ve açıkaça izah tesanit bir cephe halinde Balkanlurı - k · ı 
•uıştır 1 E •• b d J • d •• A J d • h yare derhal alçalara • denıza h gc-

Sofya . tekrar bir sulh diynrı ha~i~de yaşat- Şya mu a e eSI Un 0 {ara a lffi- a Va Saf erleri misine bomba atmış, tam isabetle 
·e v i/. (Radyo) - 'I'lirkiye Hari-,mak azmiyle birleşeceklerını yazmak- '- tnlıtelbahiri batırmıştır. Bu hfıdjs,,.~ 
fansı~a

1

~ ~ükrü Saracoğlu, Bulgar tadırlar. . . . . zalandı. Nakliyat Tuna· yolile o. acak .. · s.ofyn, 1 (Ra~yo) -. Dün :Maca - elen bir miiddet sonra vaka ~·er'ne 
lllloj Ja .. e~ anatta bulunmuş ve Köse Taymis gazete~ı. harıcıye nazırını ı- 1 .ıst,ınla Bulgarıstan aı asında bura- yelen bir ingiliz harp gemisi, A \man 
n· . . ~orUşmekten rniitevellit mem- nın ticari meseleleri de müzakere ede- stnnbul, 1 (Telefonla) - E~ya 11anmıştır. Nukliyut Tunn yolu ile ola- da bir havacılık mukavelesi imza e. denizalt,fından snğ kalmış olanlnn 

fi tı~~;tın~ bil.di.rdikten sonra, çalışkan rek mühim bazı kararlar alacaklarını m~badelesi için A~.mnıılarla akde.ttiği- jcak ve mallar lstaııbulda alınıp veri- dilmiştir. Bu mukaveleye göre Buda- ıoplamıştır. 
fi ili Illılletının Balkanlarda bir sulh haber veriyor. mız anlaşma, bugun Ankarada ımza- lecektir. peşte - Sof~:a arasında muntazam lta-

nda;!nıak azminde bulunduğu hak- Belgrad, ı (Radyo) - Pravda ga- ==oo va sr:f erlerı yapılacaktır. ---*---
~ lıel~rk~naatini izhar eylemiştir. zetesi yazdığı bir basmakalede Balkan T k t Asama Maru hadisesi 

nacak a '
1 

(Radyo) -Yarın top- devletleri iktı"adi iş birliğinin zarım~~ aarruz oa ara } 
"' 2trlıkı olan B.ılkan antantı konsey;i tinden b. h eJerek Balkan devletlerı Londra, 1 (A.A.) - Asama M aru 

Amerikada 
Petrol gemi/erinir .. 

>' arı nm H. I . h d . ıırıcıi:sesi hakkında tefsiratta bulunan ~ 'tnrtıa.h bir :f ~nseb<'~iy.le Belgrndda Haricir ııazı~lnrımn si):asi m~ :.leler 1t erIO garp Cep esin eD ga Vfl cep· Times gazetesinin diplomasi muhsr-
r. Şitndid aahyet huküm sürmekte- kndar ik ısach meselelerı de göruşe - ' - r:d, Tokyodaki ingiliz sefiri Bay fikdanı . 

I arı İ§ler~n gelmiş olan heyetler, ceklerini ;e. iktı neli i~l.l'ı:e ~u!gari~- he açarak taa •tfU edec ~gv j söy leni VOf Cra 'gie ile B. Aritnmn bu ihtilafı a-
lleigraqa meşgul b~lunuyorlar. trının da ıştırak ıedecegını bıldırmek- . , . """ . . . meıi surette halletmeğe çalışmakta 
fısı 150 ~elen ecnebı gazetecilerin tedir. P.nr s, l (Radyo) - 1: nbancı mat- J Rerlın Jnl)haf.lının, garp cephesınden old:.ıklarmı ~·azmaktadır. 

Nevyork, 1 (Radyo) - Petrol ge. 
milerinin fikdanı baş göstermiştir. 

Bu milnnselıetle petrol nakliyatı kıs · 

men eski sistem \•apurlarla yapılmak
tadır. 

.Bu dır. Belgrad, ı (Rndyo) - Bnlknn kon- buatııı J3erlin mümessilleri; Bitlerin, gayri Hitlerin başka bir cephe aça _ 

~arıcıy!e~ B~l&'fada gelen Türkiye eyinin içtimın mUnasebetiyle Belg- ~ugilnl~;-~e do~a~ma, 0.rd~ ve .hava rak pek yakında bir taarruza geçe- M J D .. B 
t le 'Yun ekıli B. ŞUkril Saraeoğlu radda büyük bir fevk:llUdelik göze ,KUVVe~lerı erkunıyle mü hım bır h- ·,· . . . a reşa o on o 
1tazır1 g anfstan başv.ekil ve hariciye çnrpmnktadır. Büyük otellerde, ve :ı- kını ıwnf eranslıı.rcln bulunduğunu regı Jrnnaatınde buluncluklnrını bıl- • ---------. 

bn1 e~~er~ı Metaksas merasimle i"- ri~tokrntlaım cle,·am etti! !eri gazino- l ııber \eriyorlar. Ayni müme siller; dir.:n.e t dirlcr. Adaları teftışten sonra 
• 1 tikba;l rnışlerd~r.. lnrla loknnL<ılnrda şimdiden b:r fan. - ==oo Ronzaya döndü Dansing Bar 

f t~\· ,, nıerasımınde '"ugo 1 • · • t b 1 •t G h • d H• } v el'>ili n .ı s nı;va ı~e aş amı~ ır. p t R·ı<los 1 (R d. ) M 1 D" 
b aıırı R · S\·etkoviç bulunmuştur. Alllknrl-.r mehnfilde ~oylendiğine d Y Cep eSin e J 1 er n ' .

1 
~ u ,\ 0 - areşn. 0 

f~ onıanl•n h · · . . ., .oııo ı c ... \fure. al Bnlgo, refokatlerınde 
nko da gele arıcıye n~ıırı B. G::ı- g3re Balkan dev!etlerı nezdındC' tazyı.c Pnı·is, ı (A.A.) -= Fransız knra- Nutuk· arını b:t:r :r b:tirmez \ alii umumi buhıııduğu hnlde dün a- tsroııbul oteli altında Restoran 

Zengin Varyete 
NUMARALARINI 

1 edilecektı;ek ve rnerasımle istik - yapmak Oze~e .iki Alman murahhası kollaı"l dü~ı. sist{!n ~:;tifade ede.rek ~!- d ğ k r daları gL·zmışler ve Jstankönle vapı- Dnn.;ing barında görebirrBiniz. 
\'arın -nü • buravn gelmıştır. man arazısınde epey ileı·lemışlerdır. a a l' Çıyormuş. hlı hn' ... ,_,.. tlenı·z nınne 

1 
• d · 

1 
Bilhns a gerek dekoı· ve varyete-

l'\ har· . .;e, omanya, Yunan·s- Bükr<'ş, 1 (Uadyo) - 1 arın e - Frnnsızlnrm ke.,if kollnrı Alman ne- Londra, l (Rndyo) - Mesaı nazı- 1 ınm 1., ·d ıere fevkaladelıklerle ~nhıt o a-~ 
• .ı rkiv R · • B 1 A ' • " " vra arın n ıu- A . . 

1 . ıcq0 ,. k 'l 1 t uş ı ır. 

J l'klera: ns Pol tarafından knbul edi- evine rivo~et erlecek olan Romanya kilometre kacla1· ilerlemh;Jerclil'. Btı miş \e cle>mokrıı~il<'rlc diktn.t<irliıkler , clöıı}enıl\<lııı, 
1 

J) .. a
1
/ 0

0 
-

0 
a a un Fı"atler Je deg"'ı·şı"k/ı"k 

ıbi l>r e ı ve nazırlnrı Kra
1 

grnrldn toplnnncak olan Bnlkan kon- ri mevzileri hattının geı·is:nde> dört rı Ozburg bugün bir r .. ıtuk irnd et- l're 
1 
r · 

1 
(R d ) 

12 
d d l eaksmız. 

ır. • · . • . . . areşa o ;ıoııo ug n tavvare « 1 

Ondan hariciye nazır~ Gafenko Rndor AJanı::ı kollar or!!clıı bilhn · a Rnrre ile Vrırnat ara. mdakı faı·kları tebarüz ettırdık- ile buray l't t . d · h 
1 

YOKTUR 
~ ~!topta sonrn Bnlkarı antantı kon- mtidiirü ile gnzetecller 0

1
d ıkları lrnld<> ormanı arasında ve Ye!-ıgeslerin or -jten sonrn, Bitlerin. nutkunu irad et.IRonrnnı. ~nm~v~snt. ct 'mış ve er n •-•••••••••• 

~ lrtı.r. nnrnk nıilzakerelere bnşhyn- hu akşam Belgradn hureket etmiş - manlık mıntnkasmda kıymetli malfi- tikten sonra daima dağdaki ikametga- ..ııllll' · ' 're e e mış ır. -

l..Qndrn tir. mat elde etmişlerdir. Bir Fransız ka- hına kaçtığını ve halbuki demokrasi-~ ~ 
*tt leli R 1

1 (Rnd~o) - Londrn ga- rnkolu kendi hatlarına esirlerle bir- lerde devlet ricalinden her hangi bir A L SANCA J<.. 1 
llsı;:ı·j· toe 1Rraddn topl:mncak Ballrnn likte avdet ctmi.,;tir. kimııenin, i. keliği yerde söz söyliye -

1 LI o p antıı p St b stasyonu Karşısında Yen i Açılan 
" j"e haric•. a:ı.na giderken Tür - rens aren erg ç b ı bildirini V(' her türlii tenkitlere göğü::; E E 

!unun ı~ c \'ekUı B. Şükrü Sarac- d em er ayn gerdiğini söylemiş ve şunları ilave ~y-
1 rıhi:a1zetecnere ynptığı beyanatı Fransız ordusun a p · b .. .. b ıemiştir: 

ttı.. e er inde eh . './. ld erşem e gu'1u eya- B . 1· tk b't' d"kt ... ettirnı k ernmıyetlc teba - vazi, e a l - en şımc l mı ·umu ı ır 1 en 
ı, .. zı rle ~,; kt?·. bu. beyanatın çok açık natta bulunacak sonra buradan dnğa kaçmıyac.ağırıı. 

ı ur ıH'n b Tnris. ı (Uadyo) -E k" Avııı:otJr. 
1n arışçı ve tlUrüst S b ı· Londt"l. l (Rndyo) - Başvekil parlfımentoya gideoeğim.> ya bn vekili p renq .. tnren erg • ran-

1• ·ız ordusundn vazife nlmıştır. <,,"'embe~·luyn, ge]~('ek hafta perşerr-
nt be güıı•i tophınacnk olan avam ka. K l b 

•• nrnra ınıln mühim heynnattn buluna- o om os v ".l puru 
U ı 

.. 
d
. ~ uınanlarJ . lngilt ~re yeni l'~k \YC n~keri vaziyeti iznh edecek- Nev~'ork. l (A.A.) - Snn Fran -
ıs e l tır. siskodnn bildiriliyor : 

, ~atı ( re tekrar çarpışb'ar tedbirler ? lıyor Toka tf 3 rı· sonra Columbmmn 1512 kişiden .iba:ct 
Ull:ıa l on, 1 <Radyo) H. d .. olnn miiret~bntı balıkçı gem:lerıne 
aı-h 11 arı ile .Ilod' I - ın mııs- Londra, 1 (A.A.) - Bugünden ;_ du·· el l~Q binmislerdir. Bu •uretle japonyay<ı 

.... ışrnn1 er arasında ymıi h ı· ·ı ld - 4 " .L • e 60 ar olmuştur 13 k' . .. .. tiLaren harp a ın n amı o ugu ve Almanyaya g.•leceklerdır. 
kiş· · ışı olmuc; · t k" · · t 'd i ltı ''U 1 Yarnlanmı tı z · yeni tedbir merıye mev ııne gırmış. Budnpe te, 1 (A.A.) - Mebusnn San Fransisko muhacere 1 ares 

~ z kiş' te Ş r. abıtaca . . . k . 
1 

• ~ 1 
vkif olunm t t r . .. . . ~ rreclı . korıdorlnrında Oklu harç te- iıtcmurlarının t e zıp erme rag~eı. 

A uş ur. 1 - Deniz anayı.mn hukumet tn. ~Pkkülıinc ınen~up mebu lnrdanSze~- Chronicl" gazetesi, Alman bahrıye-
~ _ ınerika rafından mutlak surette kontrol e - :ıen) ı te~ekkLildcn ayrılmış olan me-ı :iierinık11 Lir ı,rru p sa.lı giin ii ~nıı 
enı g •,ı dilmesi. 1 bn:; Haczın elini ı-ıkmak istemed ğin- P eclroyn hareket etmış ol up dıger 

Husur i Hrr r t ahanesi 
SAHiBi 

Dokt r Operatör 

ADİL BİR 
lzm ir in en hüyük ih t iya-s Jarmdan b ir "n e tekabül e tmek üzere 

hazırlanan '\ıe her türlü fen ni t ekamüla t, konförü ve k a lorifer, 
rontke n ve clek t:r ik tedavileı·iy!e mücehhez olan E G E husu
si hasta n n i Al..SANCAK ista&)'Or. karfıaında açıbnııtır • 

Her şubeye nid hastalar kabuJ ve mütehaaaıalan tarafından 
te da V1i ,.dilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 

Fiatler iki liradqn başlar 
1'z •/ emıter için 650 2 - Am"rallık dairesi t icaret s:re- den 111..tıırnileyh tarafındnn tokatlan- gruplnr- rla bilyilk Okyanus sahili ho-
~ l !Jon dol d ır.ilerinin inşasın ı deruht~ etmekte-, tT'ı:;;;tır. yunca kfıin muhtelif noktalarda j.a· ı 

f)·~~ev.York, ı (Had~,.) ayzr l dir. Bu ıki mebus dilcllo edeceklenlil'. pon onlıkçı gemilerine binmişlerfür. 
1't> nıecJisi rnal 0 

- Amerika 3 _ Işık!~ rın ~öndürülmesi esnn-
er ~ltlilerıni ı):e encümen", yeni sındn ov:>mol)il!er:n saatteki sürat!e-

f.'Al(/R l!AS'l'A f,AT~ l ÇN IJER GUN SARAIJ/,,ARI MUJJTELI F 
ŞURRT.h.'RJ;,' AlD l'OlİKLl.V/I\. Dr: l'ANLAGAKTTR 

'l'ELEFON': 2!118 
. ·• •• ı ,.·=. . . .. J • 

11rı •stediğj C~o ın~ası için hüku _ ::-inin 20 mil olarak tahdidi. 
e.Ylernişt r. rnılyon doları ka- 4 _ Metrolarda bir:nci sınıf ara-

ı baların kaldırhmnsı. 

Kültürpark • 
sıneması 

~lcvsimin en gllze>l iki filmini takdim ediyor 

Kaynanam Duvma'iın 1 ~Q}' • 

81 Yare sıneması 1 'Fel"f .,n 36461 
'9ıınclen it ·1 

İki meşhur Fransız artisti 

/ 
1 mı·en nıcı·simin !2 biiyiık filmini takdim eder. 

- A TM A C A 2 Aşkın Zaferi 
"") C.lıarfes Boyer _ P. R. Willm Metro Golddn şirketinin on büyük artisti ve gUzel a r til'lt 

u1cız..·;..· J:A/:1)1·x - MARGUF:RITTE MOUENO 
'l'nrnfındaıı tem-:il edilmiş eglenceH büvük vodvil 

<; -- MORE RA P.4T PA T ERSON N A K L A Tarafmdan temsil f"dilmiş heyecanlı aşk ve ihtiras filmi 
Ayrıca· Eki · A'"·ncn Puramunt J ur nal ve renkli ::\1iki · • E>r Jurııalda en son dünya hiidisatı .; 

Seıı11 !ur: Atmaca 2-5,30-9 da I SEANSLAR : Kuyıı:mam 2.3() - 5,40 - 9 da başlar 

....................... ~rı~ı~or~e~n~a~k~la~ra~4~~7.~8~0~d~a::.: •• ~----' ll Aşkın zafer i 4,20 - 7 ,40 da başlar 

EL HAMRA Sinemasında 
BUGO:V lı!AT/f\'ELERDEN lTl BAl?EN 

Çokbn lıer1 hasretiııi ~ktif{'mi:ı: en şen. en sevimli Fransız sanatkarı 

Maurice Chevalier 
Taf°µf ırı dem Jıon'lwlı bir oiizcllikte ı'bda edilen 

TUZAK 
NEFİS ŞAll'KILI FRAXS!ZCA SôZU) 

Di[r.er :\f iıhim Rollerde 
BRICJI l70~\' STUOJJEl.ı! - illARI E !JEA - P. RENOIR 

Ayrıca METRO .lt:R. ~ALcia en son 11 A R J> h.nberleri 
SEAXSLAH.: Hergün 2.45 - 5 - 7,15 - !1,30 da başlar 

\ Cunıt\rte~i \ ·e p:ızrı 10,30 dn ucuz il .4 L K seanslan 
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- SALl!fI,J iCRA JIE.~!URLU. 1 ;-:LIH~I JCP.A ıl!EMı'RL l.: • ··~_·ı~·~;···L·~-~~~~;:.···~4·;;;.i~"lii~···:;~t·~·-~ ····A·~;;;:;····-i ··y· 
t:l".VDA.V: ICL.\D.4,\: 

Salihlinin Aclala nahiye i Gediz neh Salihlinin Kırvdi k~·ürıüıı Liürııüş- ; K ofYl is:von•t //an/art ~ 
. . k'' d 4 999 t 'h 93 çayı ınevkiinde vaki tapunun 1 93g /:;ınir leı•a;:mı anıirlifji tlli1il alma komisyonuııdan: rı IDt!V ·un e _ arı ve uu- . 

turıh ve 68 numarasında kavıth olup 1 - E:-skişehir ha\a okultn•a nltı Fransızca tercüman alınacaktır. Bun
marada kayıtlı ve C€lnl .ı. ruri.re ait bu- Kırveliden İbrahim Evcine . ait ka~ı.. !ara yen: barenıe llhZaran ücret 1akclir edileceğinden isteklilerin tah~il 
luııan· kaydeıı iki dekar tarla olup den :~676 metre murabbaı olup bilme derecelerini, şimdi~ e kadar de\•lt't m{!muriyetlerinde geçmiş hizmetleri· 
hıtieıı bai bulunan işbu mahallin be- saha 8 dekar olarak zuhur eden bir kı- ııin tespitine ihri~«ıç oldu~undan 1.mnlara ait ve:-ıaiki ibraz. etmeleri Ja
lıt!r dekarı 75 lira kıymeti muhamme- ta tarla beher dekarı 50 lira kıymeti :~ımdır. 
ııe. iyle 4-3-940 tarihine mii~actif pa- muhammcsiyle 4-3-940 tarihine mü- 2 - Aşağıda \0aıdları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil ed ilecek 
zartesi günü :-aat 11-12 de ihale olun- :-adif pazarte::;i günü ~aat 11-12 de i- hir heyet tarafından imtihanhırı 17-2-940 tar ihinde yapılacaktır. T alip
nıak üzere açık artırma ile satılıila cı· hale olunmak iizere açık artırma ile sa !erin 12-2-940 tarihine kaclar c~~ki~ı hir hava okulu komutanlığına m ilra

karılmı~tır. 'tılığa çıkarılmıştır. caat etmeleri ''" imtihan güniı olun 17-2-!>40 tarihinde yukarıda yazı lı ve-
Talip olanlar muhammen kıymetin Talip olanlar muhammen bedelin ::mikle beraber esk!şehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olu-

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak- yüzde yedi buçuğu ni-:betinde pey ak- nur. 
~ım vereceklerdir. Tayin edilen zn - çası vereceklerdir. Taytin edilen za -
manda gayri menkule teklif edilen be- manda yi.ızde yetmiş beşi bulmaz~a O!ı 

A (Türk olmak ve ecnebi kadınl:ırla evli olmamak 
P. (a'-kt>rliı:!ini hitirr.ıiş nlmak 

del yüzde yetmiş beşi bulduğu takdir- be,. gün temdid \'e on beşinci gün ya-

de ihale bulmadığı takdirde on beş pılacak artırmada en çok bedel vere-
C (M-:deni haklarınd'in mahrumiyet cezasivle mahküm veya dev 
let için muzıı teşkilatlarda mensup olmamak 

gQn temdid ve on beşinci gün yapıla- ne ihale edilecektir. İşbu gayri men- n ( tyi ahlak eshabıncl:ın olmnk ve haysiyet \•e ırnmusu muhil fi
illeri<• nlelıtlak ağır hapis veya o derece cezaya müstelzem bir 
fiil :ıe mahklım olmAınttk 

cak artırmada yüzde yetmiş beşi bul- kule ait şRrtname dairemizin !>·101359 
madığı surette 2280 numaralı knnuıı ayılı do:-;y:.ı:;iyle herke~in görmesi için 
ahkamı tatbik ofunacaktır. ilan tarihinden itibaren açıktır. Daha 

İhale bedeli verilen mühlet içinde fazla malümat almak istiyenlerin hel' 
ihale bedeli tediye edilmezse ihale fesh giiıı dairemizP müracaat etmeleri liiztt 
olunarak yeniden artırma yapılııral\ mu ilan olunur. 

F) Sıhhi ahvali vazıfo ı~iirmeğe mil:->ait olmak (Raporla) 
F) Li=-e veya muadiıi 1~.ıı~iJı görmüş olmak veya devlet memurı
~·etindE:' hizmeti meslm 1~ olmak ve bunlara ait vesikalar ibraz et
nıek . 

farkı fiyat birinci mii~ terideıı bth il -------------
olunur. Bu gayri menkule ait urtna- le herkP-:in fYÖrmeı;ıi için ilan tarhinden 
~e diremizin 940/i50 sayılı do::;yası- itibaren açık bulunduğu ilftn olunur. 

H) En az liç sene '1i.rn•t>t edeceğine daii' noterlikçe mımırldRk -.:ı-
ahhlid senedi vermek. 28 30 2 4 6 8 YfJ 

lzmir vakıflar müdürfrif!ünderr: 
.Açık artırma ve tPmdid mGddetle!'İ zarfında talibi çıkmadığından 

pazarlığa bırakılan 52-2 ~. dükkan 72 lira üzerinden pey altına alııı
mı,tır. 

fhalc:-i '3-2-940 cum.u·tesi g{ln(i mat l O dadır. 
İstekli olanların vakıflar 'dare:!ine rr.Clracaatları. 340 

lzmir Teşkilatlandırma Baş ~<ont
rolörlüğünden: 
,1 'tanbuida olduğt, g:bi iznıircie de biı·1 ik ithalat limited şil'ketleri t~

ı:;i:ı. edileceğinden itha!iitçılarımizın ınıntaka ticaret müdlirlüğiincl,.ki 
başkontrolörlük daires.ne ımiracııat ~tnıeleri lüzumu ilan olunur. 3~~8 

lzmir Teşkilatlandırma Baş :\ont
rolörlü~ünden: 

lzmirde kahve çay ve baharat birlik iimited şirketi tesi:;: edilmek fi. 
zer e olduğundan bu gibi maddt lt:r ithalatiyle uğra~anların en geç ii-
2.940 tarihine kad~r baş kon1roHil'liık da'rt> ine müracaat etmeleri ri · 
ca olunur. 339 

lzmir T icaret 
dau: 

ve Sınayi ------
Odasın-

İzmir ticaret ve sDnnyi odnsı mecl'si c!.ün snat l:> de oda snlonu~da 
toplandı. M1?elisin 940 yılı i(ntle ~ a 1>tıg\ i J, toplantı olmak mbnn e
betiyle odalar nizamname ine göı c ri~ ıı;,;ei di\·anı ve idare heyet' -eçı_ 
mim yaptı . Yapılan seçım ~n~unci!l Haldı Balcıoğlu birinci rei:, Ş!>rif 
Remzi Reyent ikinci reis, :Nuri Çvlakoğlu ve 'Mazhar İznıirlioğlu rei:- ve
kfJliklerine, Aşkı Eren munnıc at !rıiif~tti liğine. Şiikrii Cevah"rcı ·m
sab nt ınüfe~tişJi:{ine, Fuat İymrn ·;e .\hmed Borovalı da koııgr~ azalı:,. 
!arına seçılmi.;l~rdir. 

Oda idare heyetine de Şükrü Cevahirci, Şerif Remzi Reyent. Kazım 
T a ner. ~nlahettin ~anver \'C !;t·ı·:ıfr>hin 5.erhes :seçilmişlerdir. 
Odanın n:rn ~ılı bilfrnço~ıı ~. tkik tdiJe;ek ü456:1 lira 7!~ kıırıı•: \':ıri

datla kapaulmı., ')}an 939 b,ifnıçrııı1ıııu üı dik etm'ştir. 
Odanın !>40 Lüdccı.;i l< tk:k l'dilerck lı~ rlce 50820 lira varidnt ve mas 

raf olarak tevaziln C':.tirilmi~ n: odn ı·~ccli:since' ta;-dik edilnı:~lir. 
:~41 

ihracatçılar bi rliği için bir daktilo 
alınacaktır. 
Fransızca, İngilizce, Almanca :isanlaı·mdan brini muntazam oku

yup yazm:ısı ve siiratl' daktilo oilmest ~arttır. 
60 liradan 80 liraya kadar maaş vera€cektir. Taliplerin izmir tica

ı·ct ve sanayi odasında ihracatçılar birliğ! bürosuna müracaat etmclel'i 
Jiizımdır. 3:}5 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü. 
dürlüğünden: 
ı - İdaremize :tit G4 lrnlcm <lerntir ve evrakı matbua 1.5 gün müd-

detle açık ek.:::iltnıeye çıkaı ılnc:ıktır. 
2 - l\tuhammen bedeli 4000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat! 300 J;ı·aCır. 
4 - İhale tarihi lö 2 940 parşembe günii saat ondadır. 
G - Taliplerin tarih ve c:aati rnezkurda v Jiiyet dami encümenınc 

ve nümune ve şartnameyi ~orm(:k i:::tiy211lerin de her gün muha.,ehc: 
hususye daire.sine müracaatları. 2 6 :3:!1 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müıtec"ıri Türkiyenin en eaki otelcial 

B. Ömer l;.itfi Bengü 
eli r 44. Sen~lik . t~crübeli idareıiyle bütün müıterilerine kendiıini 

· ıevdırmıttır .•• 
Otellerinde misafir kalanlar evlr.ı indeki rahatı bulurlar .. lıtanbuld• 

i>ütün Eee ve Jzmirliler bu otellerde buluturl .. .-.. . 
Huıuıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmı· 

yecek derecede ucu.:ul ~. 

iLAN 
İzmir Plj T. T. müdürlüğ'!inden: 
hmird~ po:::.ta ve lt•lgruf merkezi ittihaz edilmek üzere istimlaklerine 

kuaı· vedleu <lort parça gayri mc.·nkule ait belediye encümeninin 22/121 
93~ tarih n: 2.ı:..:7 .ı ·o. lu .karaı·ı a~ağı<la gö,.;terilmiştir. Bermucibi karar 
mezkur gayl'i meııkıı!!t~rhı Lıeılt.:111."ri dairemizce tesviye edilip tapuya tes
cil mu~melesi :fo edileccgiııdeıı ke.; fiyet istimlak kararnamesinin 13 ve 17 
inci maddeleri muciLiııce ilan oltınur. 

Enciiıneıı kararı 
Hukuk ışleri ıniidliı'lugunıiızuıı ri~·as.etteıı em:ümenimize muha vvel 

22 12 ~:m tarih \e 3,;ıu .:ayılı y!tzı:mıda: Po:::.ta ve telgraf merkezi ittihaz 
edilnıek üıere P. T. T. ıw:ıl' mııdürltıgüııce \'aki talep ve i~'ara binaen 
ıııeHafiiumumiye ıcabınJan buhıııduğuna vilayet makamınca karar ve
rilip istinılak kararnamesi hükümlerine te\'fiken encümenimizce intihap 
cıluııau komisyon marifetiyle ~akdir olunan kıymetlere alikalıları tara -
fından müddeti zarımda itirıızhır vuku' bulunduğundan, mezkür kararna
menin on birinci mndde::.iııe u~ larak keyfiyetin tetkiki ve bir karara bağ 
lanması i.stenilınekle kabı mfü·nı<ere olundu. 

İstimlak cJo;;yasıntla ınen:ud P. T. T. İzmir müdürlüğü, bay Muam
mer, 'l'abak Ali, Hakkı Hiknıtt \'e ..\litat (paşa) kızı Bn. Mesrure ile 
H anri Vanderze kızı Helen Baver tarafından yapılan itirazlar ve takdi
ri kıymet mazlıatası tetki kedildi. 

l - Bay Muammer ve Hıı . .t\dviyeye ait 5 ada, 10 parsel, 180 taj No. 
lu 450 nıetı e nrnrat lıaınclan ibaret ar:::.aya beher metre murab
baı için :rn lira ul:uak mukadder kıymet fazla görülerek bu kıy. 
metin, arsanın :lı\t.:\'lUrk cadde"si (birinci kordon ) ve cumhurj
yet bulvarma (iRıııci .kordon) nezareti ve vüs'atı nazara alına
rak beher metre munıhLı.ıııdan beş lira noksaniyle (25 ) liradan 
(11~50) ıira)a i.eıı:r.:un ... , 

2 - Bay Tabak Ali, Hakkı Ye Hikmete ait ada 5, 11 parsel . eski 9 
~'o. hı ı Ui.:iL• ırıetre nıurabbaındaıı ibaret arsaya beher metre 
murabbaı için ~:o lııa oJ .. rak mukadder kıymet fazla görülere;k 

lıu kı.rnıctin, ur:-<ıııııı yaıııız Atatürk caddesine nezareti nazara.· 
alı.ıarnk Lelıt•ı· ml'lı"C .nıırabbaından beş lira nok::;aniyle ve (25) 
liı'cıdan (4\J;~7) Jır:ı CilO) kuru~ Leııziline, 

3 -~l\litht (pa;;.a) km .LJıı .• \ lesnıl'eye ait 5 ada, 12 parsel, 178/:J, 
178,.J eski l:s~, IS:! A, 182 B No. lu 2!>7,75 meter murabba ı 
::ıaha üzeı·inclcki ;.wı i nı,y<. mukadder kıymet, bu yerin arsasınııı 
.AlatLll'k eaddesiyle l'L:n,hul'iyet meydanına nezareti itibuiyle 
beher melre:'i ~rn !ira ·.-e binasının inşa tarzı da göz önünde tu
tularak (25) lira hc::-Hbiyle muvafık \'e mutedil görülerek arsr. 
ve Liııa i!.'in metre ıııu!'alıbaına toptan (55) lira üzerinden mu
kadJer (lG:nsı füa (~il) kuruşun ipkasına, 

4 - Ilann Yandeı·zt! kızı Helen Bavere ait s· ada, 13 parsel, 11, 12 
e=-<ki • ·o. lu 4HO metre murabbaı sahasından ibaret kahvehaneye 
mukadder kıynıet fazia göriilel'ek bu yerin mevkii, miktarı ve 
;kinci kof<loııa mzareti 11azara alınarak beher metre murabbaı 
1:, lirn hesabiyle ~ırsaı:ı jı;in n5o lira ve bina kısmı için eskisi 
gibi yiiz lira ıılmıık iizcı·t· cenı"cıı (7150) liraya tenziline, 

Du :::uretle posta Ye t"lı.n af ınerkezi ittihaz edilmek üzere istimlak
clri mukarrer i~lrn yerlere J,•ını ;~yoıı u mahsıı;-;unca bi<l~!yeten tekdir edi
len 4:J!l0:1' !im 'iG kuruş kıymetin 1001:1 lira 75 kuruş olarak tadiline ve 
do:;yasıııın miiteak:p munnıclPleri ifa \"C ikmal edilmek üzere izmir po~Ln 
ve telgraf ve telefon baş miıchi rli:j!ü ne tevdii için yüksek vilayet makamı
na :rnııulmasına kıtrar Yerilıii. 

A~lı gibidir. 

M. M. V. o~niz levazım satınalma 
komisvo, unrla ,: 

963,600 ~i,o ekmek 
1 - Tahmin edilen uı!ılf•li 9:\.%1 !ira olan 963.600 kilo ekmeğin ka

palı zarfla yapılan ek::ilt nıt-~!n<l • t(•kl f olunan fiatler yilk sek görill
müş olmıı-:ından G-~uı .. at-940 tıııiıne l"fütlıyan !'alı günü saat 11 de pa
zarlık l a eksiltmeı;ıi yarp"ar.aktır. 

2 - İlk teminatı 5%7 lira ,;5 kurn~ c.lup şartnamesi heı· gün k0-
misyondan 470 kunı-ı b••<İel mulrniıiliııdı> aılnauilir. 

~ - 1:-teklilerin 24HO sayılı kanııııd: yazılı ve:-a'kle birlikt~ beili 
giin ve ~a:.ttl.! ka:<ıır.pnşacı.ı ı,ıı!unrın 1,nMısyona müracaatları. 

·> 4 72·L328 , ........................... ~----~~---
F°'itHM i 

ıv!c 1kine rr amirh1nesi 
Işi gününde tes"im etmeği prens:p ed nen ve bu· 

nunia ift;har eden hir müessesed;r 
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SPERCO VAPUR 
ACENTASJ 

ADRİA TiKA SOVYET A ANONIMA 
Di NA VİGAZYONE 

ADRIATICA 

2 Şubat 1 !MO CU~ 

V. J· . henrı \.-an D 
VAPURLARIN HAREKE! i 

Anıericaa Eksport Lirıes, 

Nel'yO>'k 
Nevyork ;çin 

GERUSALE:\IE vapunı 4-2-!J40 
ta bek1enmekt~ olup Triyc,,,;te lima
nı ı(,'in hareket edecektir. 

Eksilona vapuru 31 2 inc1 }' 
doğru bekleniyor. 

Eksamelia vapuru şuhatt• 
ııiyor. ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li

manımıza gelerek erte~i gün !'ant l 7 
d e Pire, Brindizi, Zara, F'iume, Tr; -
yesfo ve Vened ğe hareket edecek
tir . 

Servicf' Marıtime 
Kö~tence için: 

CITTA Dl BARI motörü 13-2-940 Alba julia vapuru 1 0 şubattı 
•arihinde limanımıza gelerek i~tan- leni\·or. 
bul Pire Napoli ve Cenovaya hareket Vapurların isim ve tar.ihl,ıl 
edecektir. kında h iç bir taahhOd alJ!S~ 
BRiNDİSİ motörii 13.2-940 tari - TELEFON : 2007 -~ i 

hinde limanımıza gelerek erte~i gii- ~ 
r:ü f-aat 17- de Pire Brincfü;j Zara, Olivier ve şüre~~ 
F. unıe TrieMe ve Venediğe harek?t Limited .ıııl 
ede~ktir. 11t' 

ı VAPUR ACEN ~ 
E. MOR AND vapuru 20-2-940 ta- Atatürk ca ddesi Rees bJılll' 

:rihinrle beklenmekte olup CenovP, 
Tel. 2443 -~ 

Rivi<•ra limanlarına hareket edecek- Londn ve Liverpol hatl..,~ 
tir. piyasar.ın ihtiyacına göre "' 

Not - Bütün bu vapurlar TriyP.c;. mı~er yapı:ı<'aklı\:-d1r. ~ 
te vPya f'enovada şimali ve cen11lJi ve Kopeııhag limanlarına }ı:ırt 
Amerika limanların ı:ı hareket edeıı ı k · t ece tır. ..., 
ltalia ~nonim seyri"efaiıı şirket1 nin SERViCE MARlTIME ao\Jl"' 
vr. Amerika ve Hindi:ıtana hareket ARDEAL motörÜ 20-2-940 
eden LLOYD TR1Yl:STL ·o anonim ;ı;nde ı;ı:elPrek :Malta ve Me.r;ı 
!!eyrisef aiıı şirketi \'apurlarınn te:-:.a- manhmna hareket edecektir· 
düf ederle~ ' NOT: 

NEERLANDA ISE ROYALE Ah·:ali hazıra dolayı'liyle 
KUMPANYASI ve nareket tarihlerinin kat'i 0 

FACNA vapuru 3-2-940 tal'ihincle ğını ve bunların hiç bir ihbar• 
beklenmekte olup Anver:-ı Amster. 0lmaksızın değişebilir oldniıı 
<lam ıimanlarına hareket edecektır. mesul"yt>t terettü.p etmiyecegl~ 
ACIIİLLES vapuru 6-2-940 tari _ terem yükleyicilerin knyıd ,·e 

lıinde beklenmekte olup Anvers Ji - ~tmeleri rica olunur. t-
r.ıanı için harekPt edecektir. Dah:ı fazla tafsilat için Cll 

SVESKA ORİEXT LlNlEN :·et caddesinde FRATELLİ ~ 
BiRKALAND \'apuru 6-2-940 ta- vaı)ıır acentesine müracaat e ~ 

rihincle beklenmekte olup Gotenborg TELEFON: 2004 - zO 
_,/ 

Mantoluk, ropluk, e rkek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
için palto, pe-rdeaü ve iyi elbise 
ve bayanlar için afır ml'lntola.rı 

·İBRt\HiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

Doktor 

M. Şevki Uğd 
Bir :nci sınıf dahili hl 
talıklar mütehas.5ıf 

l zm ir Beylersok1'k No. ıs 
Telefon No. 8281 

Hasta larını sabahtan ltf~ 
ve i'tıce vakti kabul ve 111\1 

l'!derr ~ ....... :_,; 
Hesap ve tersimat U 
rinde çalıştırila~ak 

genç aranıyor. 
Hesap \'e tersimat işler inde ~ 

lacak ve apilkasyon i~lerinde fel 
lecek lise sanayi mektebi ve)·ıı~ 
mektep mezunu olan iki gence 
vardır. Talip olanlar bir haft$ 

. tfl~ 
da :Menemen ovası su işlerı P· 
hitliğine müı·acaat etsinler.~ 

~ 
Doktor 

Salahettin Tek' 
Cocuk hast. mütehaası•• I 

Be; lin ve Kölu üniveraiteletf 
tanı 

Haııtalannı ikinci BeyJef 
m anzade ıokağ· 5 No. da ••"

1 

den sonra k a bul e der . ~ 

T ele fon ~~ 
Evi ~ 

T. İş Ban~asının 
1 1939 K. Tasarruf ikramiye p/4 

32,000 Lira Mükaf"t 
KURALAR : 1 Şubat, 1 Mart, 26 

rihlerinde çe kilecektir. 
Aiuatoı, 1 Eylül, 1 ikinci t•f' 

1 !KRAMIYELER 
1 Ar.let 2000 liralık 2000 lira 
5 .. IOOJ .. 

5000 •• 
8 it SOD • 4000 • 
16 • 25[} • 4000 • 
60 • IOJ • 6000 • 
95 .. 50 47SJ ,, ,, 

250 ' . 62SJ ıl -..J -- ,,_ 

43:i 3 200() ..A 
T . İ t bankaıına para yatırmakla, ya ' nız para biriktirmiı olnt"'' 

zamanda ta lihin izi de denemiş olu n un uz. · 


