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t ALTI AYLIGI 800 Kuruş 
Yabancı nıemleketı~r için 27 liradır. 
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S. D. ~. D. 

Sabah: 7,08 Akşam: 17, 
Öğle :12,28 Yatsı : 19,02 
İkindi:lS,12 İmsak: 5,27 

-..., · 27l6 Tlg. (ANADOLU . IZMlR) P . K. 405 
(ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her gün sabahlan lzmirde çıkar siyasi gazeted!r. 

SAL/ 
6 

ŞUBAT 
1940 Nüshnaı her yerae 5 kuru~tur 

Gil!tü ~ .;rrn~ nu<1hnlar 2!i kuruştur 

K öNS"E·vo_E_N_·--·-·oNR-A .. ·-i-;~ı;~~~·-·-·-Hi~:~fi~t~;·~;-;~;ı~~ 
ltalya, konseyin kararlarından çolc memnundur 

Alman propagandası Bel
. gradda hezimete uğradı 

14 Milyon kilo 
tütün alacak 

Haber aldığımıza göre lnriltere 

Valii umumi, Gandi ile konuştuktan 
sonra bir resmi tebliğ neşretti 

ticaret nezareti harici iıler reisi 

Mr. Kolnun riyasetinde bir lnciMz 

ticaret heyeti Ankarada bulunmak. 

Niyovel, 5 (Radyo) - Hindistan 
valii umumisi bugün l\Iahatm .. Gan -
diyi kabul etmiş ve uzun müddet ko
nuşmuştur . 

tadır. Bu heyet, Ankarada itlerini Konuşmalardan sonra intişar eden 
intaç ederek lzmire gelecekir. in. resmi bir tebliğde: Hindi;;tan me~ele
ıiltere, yapılan anlaımalara ıöre sinin dostane ve samimi bir şekilde 
her yll Türkiye tütünlerinden 14 tetkik edildiği, Gandinn, şahsi ka • 
milyon kilo satın alacaktır. Gelecek naatini dermeyan ettiği ve valii u -
heyet, tütün mübayaatı iıiyle meı· mumilik. İngilterenin noktai nazar!
ıul olacak, tetlo:kler yapacaktır. nı izah ederek, ilk fır~atta Hindist:ı • 
Fransızlar da memleketimizden ay. na Dominyonlarda cari bir rejim vc
rıca mühim miktarda tütün satın a• rileceği bildirilmi~tir. 
lacaklardır. Bu sene me~cud tütiin Valii umumi, yarın da Hind müs
atokunun tamamen satılarak ihra~ lümanlarının müme:<silini kabul ede
edileceii kat'i surette anlaıılmak- , ı-ek, ayni mesele etrafında konuşa. -
tadır. . caktır. 

.•1AHA MA ~A 

İki askerimiz 
Yanlışlıkla Bulgar top

raklarına girmiştir 

Ş. meclisin e otobüs 
ihtiyacı ~örüşüldü 

Tren-Trambüs .. n y·rmi bin liray~ 
satın alınması kabul edildi 

ARBi 
Son taarruzlarda Rusların 

zayiatı mühimdir 
Sovyet tayyareleri, birçok 

ederek sivil halkı 
şehirleri bombardıman 
ateşe tuttular 

Bir Fin·kumanda h eye ti ceph ede 
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gazetesi den 1 
1---~~~~--1 

ithalatçılar 

Karaburuna nere· 
den gitmeli? 

birlikleri 
Karaburunu gidip r-elmek, hakik~ 

ten lıir mesel" halini almıştır. Kara 
yolu. mrnn bir znmandnnberi bozuk· 

Dün toplantılar yapıldı t~r. nu ~tiu~~rla karadan _Kar:buruna 
Şehrimizdeki kahve ve çny ithalf1tçı gıtmek, ı~kansız. <le~_ektır. 'Yolc~ ve 

lariyle manifatura ithalatçıları, clün e~ya naklıyatı, bır muddettenberı <le
mıntaka ticaret müdürliiğilnde ve ıuzden yapılmaktadır. Fakat, buna 
ticaret odasında ayrı a)~rı yaptıkları tahsis edilen Uşak vapuru, ikide bir 
toplantılarda ithalfı.tçılar birlikleri bozulmakta olduğundan, miişkülfit ber 
teşkil etmişlerd r. Bunlnrdiın birhıi taraf edilememektedir. ~ ritekim Uşnl~ 
(Kah' e ve çay ihtalatçılar birliği ) , \·apuru. bugünlerde de tekrar tamire 
digeri (Manifatura ithalatçılar bir- çekildiğinden. d{m Karaburun yolcu]& 

Türkiyenin bugünkü siyaseti 
daha emin ve kuvvetli 

bir ekil aldı 

Felaketzede er menfaat.ne m··sa
mere veri eceğinden bahisle 

bi et, bastırıp satmışlar 
Bulgarca Mir gazete inde M'hail yıflndığı i,.an olunmaktadır. Bu lm _ Erzincan ve havalbi zelzele felil - tane, elli kuru !tık biletkrd n de 19 1 ği) dir. Dirliklerin esas ııizamnnme- rı gidememiştir . 

.Marnroff (Garp d vletleri ve Tilr _ bil haberlerin muhtdif ve müteaddıd ketzede~eri menfaatine C. H. P. Sü - t~ne sattıklarını itir~ f etmi !erdir. !eri üzerinde mHzakereler cereyan ~ Bu hale bir çare d~şünülmesini_ a• 
le,> manıve oca~YJ temsil kolu tarafın- t zerlerınde ve evlerınde bulunan ba - €-tmiştir lakadarlaı·dan ehemmıyetle beklerız. 

kiye-. ba"lığı ile unl, n s nzmakt dır: defalar tekerriir dtiğin!' ahid oldu- 1 n (bi.r ııdam ) arntmak) pis esinin tırılmış b~letJerden de bJ satış tesbit · *---
Bundan takr'ben bir hafta ka- yumuz hnlde ortada bunları t ) id c- t m~il edikceğinden bahi le ba ·tır- c dilmiştir İki suçlu sahkk,ırhk ve de,.. } f Yardım listesi 

dar evvel Bay 1\Ienemenr"oğlunuı1 den m· ali r görülmus değildir. Bila. dıklıırı yarımşar ve birer liralık bilet- hıııclırırılıktan 'dliye~e v rilmi:;;ler _ iZi ay ffieD aa• 
Londra Ye Pnri te imznlndığı müa - kis bizim, velev ki bilvasıta ohmn, Ieri ~atarak Rahlckarlık ve dolandm- dir. • ı. 
lıede, ticari olmasına rağmen, yalını <>ide ettiğimiz hnberl<'re gorc> Anka- cıhk ynpnn iki kişi zabıtaca yakalan- Bunlu.rdan Mehmed Alir,in, geç n tıne KOnSer Dr. Tevfik Rnşidin 
TOrki'-·e için deg-il Balkan varım a rn hükOmeti eaı·p devleti r'\·le im- mıştır a) ın on b inde Kar ıs aka Halkevind" H be ld v .. 1 . . t I'r" t" d . . ., • ., - · a r a ıgımıza gore, zmırın a- ış ne en ınnesı 

dası için de büyük bir önemi haizdir. znldığı ittifaknam ye So\ .>etler hak Bunlar Eşrefp şa em tinde oturan z lzele feluketez deleri ın nfnatine nınmış pi) anistlerinden Bn. :Mihter Musa An tabi 
Bu ticaret muahedeleri zannediyo- kında ilave ett ği macldei mahsusa- Adanalı ~1ehmed Ali Özdemirç.elikel 'erilen (Bir Millet l'yanıyor) adlı Ç'elebioğlu ile arkadaşları, Elhamra 1sak Antnbi 

ruz ki, komşumuz Türkiyenin daha ya istinaden iki memleket arasındaki ile Ali oğlu İbrahim Vahit Doğrular piyes bileti rinden ellişer kuruşluk 35 sinemasında Kızılay menfaatine bir Azim demir şirketi 
dostane munasebetler halen b kidir. adlarını taşımaktadırlar. bilet satıırtık 17,5 lirayı zimmetine ge- konseı· \'ermegv1• kabul etrnı'sleı·dı"r. Demir tücarı Hilse.vin ve 1ıarih ve daha kat'i bir politika takip ı.: 

edeceğini haber vermektedir. Ve Türkiye _Fransa _İngiliz irtifa_ Bu biletleri, kazdırdıkları Süleyma- çirdiği nnlaRılrnıştır. Gene bu iki suçlu Konser programı klfisik ve maruf lbrnhfm Porteçin 

Lira 

25 
30 
20 

100 

850 
10 kı yirmi yıllık Sovyet ~ Türk f1~<1tln- niye ocağı parti mühUril ile damgala- geçen gün birinci Kordonda Felemenk parçaları da ihtiva etmek üzere zen- Avram Barsimontof 

Bugünkü karışık zamanlardn bu d 
kadar muazzam bir kredinin böyle ğunu katiyyen haleldar etmiş değ"l- dıkları, sonra mühürü denize nttıkları fah~i kon olu~u B .. Duthilf~ ev.in ~n gin bir şekilde hazırlanmış ve biletle- Dr .. Hanri Şaso 30 

dir. anlnşılm1şhr. 85 lıra kıymetınde bır palto ıle hır çıft rln satışına başlanmıştır. Müsamere İngılterede H. Kayın 3. S. O. 
ehemmiyetsiz ve cüz'i bir faizle bil- s ı d Jd' b" l 1 d 1 ·ı· ı· k b'l" · · 

Kr. 

Binaenaleyh Knf1 asya hududun~ uçlu ar yüz kurueluk biletler en 7 ıven ve ır eşarp ça mış ar ı. ayın sekizinci perşembe günü ııkcıamı ngı z ıras~ mu a ı • ıanesı 
hassa bil"·Ok tabiat darbelerine ve fe ı olup !\"" v J Tarant lG .ro ., Türk ve Sovyet askerlerinin tahşidi oo- saat 20,30 da verilecektir. • ı. · · 0 u 

lak etlerine maruz kaldığı bir andR Etrnfındaki haberler tamamen uydur K , J d Gilmrük mu haf aza alayı subay 
verilmesi komşumuz için çok büyük mec 11 e ız mes e esiıı en ve memurlarından 
bir nimet tPIB1 ki edilebilir. İngiltere madır. Bu keyfiyet fqe Balkanlar btı.- • ikinci defa 98 50 
,.e Fran anın şimdiye kndar Almaıı- rı!';ı için de mühim bir ehemmiyeti Tabanca ile ağır Mersinli fidanlığı memur 

yaya gönderilen Türk ihracatına pa_ haizdir. Aksi halde her iki tarafın ı•htı•yacı go•• yaralamış ve milstah. 8 
2ar temin etmek hususundaki gay _ teminı:ı.bna rağmen Balkan barışını E .. lk" . . . . Değirmendere merkez nahiyesi 
. l · · · · · kuvvetlendirmek imkanı bulunama"'- . v ne ı gece Hilseyın oğlu Ah, bır halkı üçüncü defa 49 G6 
ıet erı ~e ayrıca büyük bır nımetti!". . -~· _ Baştarafı ı mci sahi/ de - oluyorlar, bılhas a yngmurlu veya sı- k1z verme meselesinden Ahmed oğlu 

9 
.. 

Halbukı yakın zamnnlnra kadar ge- dı. Hal'!)ukı Balkan barışı, bugun sı k bul edilmişt.r. c k ha\al rd e.nbah, öğle, nkş .. m va- Aliyi tabanca kurşunu ile ağır suret- . •·· E) lül okulunda~ 16 66 
rek 1ngi1tere \•e gerek Fransa mem- A:vrupadn cer:yan etme~te. olan har- lüırşıyı kn muha becisi B. Nurı kit ri otobiı::.ler ç l. kalabalık o- te yarnlamıc:tır. sıwıu yakalanmıştır. ~eu:~~r~cat fabrıkası mem~~ 

60 
leketlerinden katiyyen mal alma .. bın mahdud bır sahaya ınhıRar etme- Ayd•'1gözün ve Karşıyaka belediye ltıyor. E l l ı 
makta ve Balkan memleketleri bu i- s'ni ve Balkanlara sirayet eylemem('- tramva) hm ,Jııt1.: inin 93d senesi ka- G n ) ıl fuar la t hir edilen tren- . . • V enen er . 
k . d ·1 tt t · · f jsı"nı· temı"n rıdecektı"r IIeı· fıı· nt du··.,_ • . . lkıncıkanun 940 avında lzmır be.. Bugünkü yekun 805 82 ı eı; e e pazar emmene muva - ..... · tı hesap mazbataları, ayrı anı ve c~a trambu uclı verılen 'e 120 kışı alan, . . ., . . . 
f k l kt "d'l B ·· · h tu""k"e TU1·1 ··1'-·e hu"'lru"metı"nı"n Balk"ıı . . . . · . . ledıye evlenme dnıresınde 87 çıftın Dünkü yekOn 138467 l !) a o marna a 1 ı er. ugun ıse n - " 1\ ., ' " mı tayını suretıyle reye konularak ta .. - ır.lbında cl:ıha fazla J olcu dn alabılecek . . 
val ve ı: 't bil biltil d v · · b J ı k ti · d h h · b' · ·J . . . . . .. Karşıyaka evlenme daıresınde de 8 veraı s n egışmış u u mcm e e crın en er angı ırı) e \'JP edılmıştır. \·azıyette bulunan bu trambüsu satın . . . 
nuyo G · h il t d • l l ·· b ti · · b k h .. . . v .. . . çıftm evlenme muameleler, ıkmal ve . r. erçı en z or a a ~ apı mış o an munase e erını ozmama u- Budce encürnE'nınd n gelen bir maı- nlmagı duşünduk ve muhabereye gırış- . . . . 
. . v ı . v . . ıntaç edılmıştır. Geçen aylara naza- D •k •ı •J 

teşebbOsler bulunmadıgından bu hu-'susunda ızhar etmemekte bulundugu batnda 1939 senesi bildcesinin muhte- tık. Şirkt:lle anlaşmak rnümkun olm ı- "k" 'k" d l l l l e 
d b bi .. . ı . . • . ran ı ·ıncı anuıı ayın a ev enenıer 

sus a 1?1ils e: r şey soyl~nemez ıse sulh perverane tcm.nnt da Balkan lıf ısılları anısında ıroo liralık mU- liı. Nihns t ıki gun .evvel R:rketın An- az olmu tur. • 

139278 Ol 

de vazıyete llakılarak bugün Balkan memleketlerinin bugilnkil müşkül nakale yapılması muvafık görülmüştü. kıı.radaki mUmes:;ilini 1zmire davet et- ş ı Bzr zelzele oldu 
nıP-ml~ketlerinin buyOk Britnnya ile 1 vaziyetten tam bir ban~ severlikle l\foclis bu mazbatayı da kabul etmJ~ tik. Gel~i gorüytiik E.ıcümende \•tıpı- elb" . . t bbü 1 d b 1 ld w E\•velki gece saat 23,1 O da Dikili 
Fransa"·a ih acat • l . . • . . • c ı ıçın eşe ser e u unu ugunu k 1 b . d d 

., r j apmama arı ıçın çıkmak arzusunda bulunmalarının tir. lan müzakerelerde bir anlaşmaya var- ·· ·I · , . azasın<. a eş s&nıye evam e en or 
ortada her hangi bir prensibin mu - mesud bir rleJilidir. Bn ı:mretle 1940 sC"nc~indc yapılacak dık. Tren - Trnınblis ilk taksiti pe- so~ e~ş l~ecİ 1 d . ti t bU . ta şiddette bir zelzele vuku bulmuş· 
cip eebep1eri olmadı~n lıUkcrm et- . .. ~ • • . ~ •v . , - r .a aş ar, emış r, 0 0 8 ış- tur 

Barışın. ve b taraflrgın rnuhaf.2za _ umumı nu us nyımı 'e mı tt"sbı ı ,.ln. dıg r !k1tıks1 i ı~ O' e 941 bOd- lerinde müşkül vaziyetlerde kalıyo _ · 
mek mllrnkündilr. sım bUtün blr samimiytle arzu ede?\ için 2000 lira, yol, şose, kaldırım tamir celerinden v.erilm<ık şartiyle 20 bin 11- ruz. Evvelce 60 lira,·n aldıgv ım1z rna _I Seylap zararları' 

Bahse mevzu olan ve bizim para- "' 
nıızla bir milyar leva tutan 2ö mil_ biz Bulgarlar, Balkan memlc>ketleri ameliyesi ücreti için 1600, yol, şose, raya mulnbık kaldık. Fabrika ise peşin zotu şimdi 97,5 liraya alıyoruz. Yedek Vilayet ziraat müdürlüğü, seylAP 
yon İngiliz liralık kredi ise iki mem- tıırnfından barış yo'unda atılan her ve istinad duvarları tamiratı i~in 2 bin pnra ile ı.ntmak istiyor. Tasvip eder e malzeme ledarikiııcle intizamın kav _ sE:bebiyle G.ediz, Bakırçay ve küçilk 
leket arasındaki eski dostluk ve iti_ adımı derin bir teha si.icıle ve mem- ~ehir yolları ve bahçeleri te~is ve dai- niz ve bu tren - trnmbü i.i nlırsak, di- bolduğu vaki değildir. · Menederes ha\·alisinde eylftptan vu 
nıadın iade olunduğuna delUlet eyle- nuniyetle karşılamaktayız. mi masrafı için 8 bin, muhtaç VP de- ğer otobüslerden 4-G tnne ini tasa!' - Bazı azanın sözlerinden sonra riva- ku bulan zararlar hakkında kazalar~ 
nıektedir. Bu keyfiyet Balkanlar bn- Temenni edelim ki, komşularımı_ lilerin sevki ve fakirlere kömür dağı- ruf etmek mümkün olacaktır. Personel set teklifinin büdce enciimenine hn~•av dan kat'i malumat istemiştir. 
şansının takviyesine ve komşumuz zın ve gerek biz"m bu ulvi yoldaki tılması için 1000 lira, mezarlıkların cihetinden de i tifade cdeceeğiz. le edilmesi muvafık görülmüştür. z b t d 
Tilrkiyenin bu buhranlı zamanlar_ dileklerimiz , muharip devletlerce ağaçlandırılması için 3500 lira kabul Karşıyakada Soğukkuy.uya otobüs Reis, a 1 a a 
da bitaraflığı muhafaza etmesin€ yar de - Kendi kudret ve salahiyetlerı edilmiştir. .. işletirken bir tane ihtiyaca kafi gel - _ EncUmen derhal toplansın, mil- -1tAşİNDAN YARADAMTŞ 
dım edebilirse biz, Balkanlar barışı- nisbetinde - nazarı itibara alınsın! Karşıyakada Soğukkuyu hattına iş- miycektir. İkinci bir otobüs ilfive edi- zakereye başlasın. Celseyi on dakika Bozyabda e!';ki izmir mevkiinde 
nın kuvvetlendiğine tamamen kani -=."it'.=- letilecek otobüsün i,.letme masrafının lecektir. için tatil ediyorum. Hüseyin oğlu Mu tafa ve İsmail, yn· 
olabiliriz. Bu ise yalnız Tlirkh•e için Adlı· ye Ve ı·ıı• ve bu işe nicl kadronun teşkili için füd- Meclisiniz bu mtisbet veyn menfi Demiştir. tnk meselesinden Tah~in oğlu Aliyi 
defil , onun en yakm komşusu sıfn- mi encümene selfihiyet \·erilmiştir. İz- bir karar vermek znruretindedir. Tren- !KiNCi CEDSE: kilrekle başından yaralamışlardır. 
tiyle bizim için de mühimdir. Çünkü, Ay sonunda .şehrinıize mirin fnhri hemsehrlsi .Mareşal Yoro- trambü~ü almazsak alıp götürecekler. Büdce encümeninin yarım saat su- OTOMOBiL KAZASI 
Türkiye ile olan münasebetlerimiz , . şilofun, belediyeye hediye ettiğ'i oto- Son karar sizindir. ı·en müzakeresi esnasında Almanya - Çorakkapıda Anafartalar çadde!!in-
senelrdenberl sağlam politik esasla~ geliyor lıli bu hatta işletilecektfr. Reisin iznhntındnn sonrn azadan dnki firmanın TUrkiye rniimessili B. ele Ali oğlu şoför Hüseyin, idaresin -
ra istinad .etmektedir. Bu arndn bir Alman firması tımı- göz doktoru B. .Mitat Orel söz almış, Galip Ceylani de davet edilmiş, keneli- deki 81 sayılı taksi otomobilini, )feh-

Halbnki hariçte Tilrkiyenin Paris- Adliye Vekili B. Fethi Okynrın şu- fınclnn fuarda teşhir edilen tren - Almanyaya sipariş edilen otobüsler sinden bazı izahat alınmış, neticede rned oğlu .. "azmiye çarptırmış ve bıı-
te ve Londradn imzaladığı muahed~ batın son haftasında lzmire geleceği trambusun satın alınması hakkında gelmediğine göre İtalya veya ingiltere- tren - trnmbüsiln rnilbayansı hususun- cağından yaralanmasına sebebiyet.::!'. 
ler hnsabiyle ve devletler arasındaki öğrenilmiştir. VE'kil, Aydın ve havn- be!Niiye rei~liğinin bir teklifi okun - elen mazotla iştiyen otoblis satın nlrnak da mutabık kalınmıştır. miştir. 
nıllnasebetler ne kadar sıkı olurlar- lisinde tetkikler yaparak İzmire gele- muştur. Teklif oknunca belediye rei- için tetkikat yapılıp yapılmadığı sor- Ruclce encümeninin hazırladığı muz- BIÇAK TAŞIJ!AJ( 
ea Türkiye ile Sovyet Rusya arasın - cek ve müteakıben l\lnnisaya geçecek si Dr. Behçet Uz şu iznhntı vermiş - muş. ayni zamanda Almanya ile son bata da meclisin ikinci celsesinde okun- Keçeciler caddesinde Musa o~Iu 
daki münasebetlerin o nisbette za - oradan da Ankaraya dönecektir. tir: vapılan nnlnşmnya göre otobüsler için muş ve kabul edilmiştir. Tren - tram-

1 
Fehmi ve Kemer caddesinde Mehmed 

- Arkadaşlar, Almanyaya son defn luzım olan yedek malzemenin getiril- büsiin satın alınması için büdcenin oğlu Sabrinin tizerlcrinde birer bıçııl' 
sipariş ettiğimiz otobüslerden ancak me«ine teşebbüs edilmesini teklif et- muhtelif fasılları arasında münakale- bulunmuş, zabıtaca musndere edil • Ticaret Matbaasından: 

Yirmi yıldır hiç bir sekt ·e uğramaksızın işliyen Ye sayın müşteril"
rfnfn teveccüh ,-e itimadlarına mazhar olan (T1CARET MATBAASI) 
Raşid Yılmazın vefntiyle h.çbir t~dilo uğramaksızın çalışmasına devam 
tmekte olduğu ilan olunur. 

~ISLAM TARIHI ..... --
Hz. Muhammed 

on altısının geldiğini biliyorsunuz. 11 miştir. ler yapılmış ve ilk taksit olarak 666G miştir. 
tanesi harp hali sebebiyle getirileme- Reis bu suale cevap vermiş, kon o- lira fevkalade tahsisat kabul edilmiş- YARALAMA 
miştir. Halbuki otobüs servisierinin loslnrımız vnsıtnsiyle bu cihetin tet- tir. Diğer iki rniisavi taksit !>40 ve 941 Karşıyakndn Osrnanzade sokağındı 
ihtiyaca gbre tev!'li edildiğini de biliyc.r kik edilmekte olduğunu, bu memleket- seneleri bUdceJ.erinden ödenecektir. Hüseyin oğlu Hasan, çocuk meselesirı-
sunuz. Otobüs nzlğından kordonda ve !erdeki otobüslerin peşin para ile sa- Şehir meclisi '!uma günü saat 16,30 den İsmail oğlu Aliyi tahta ile başın-
Alsancak s mtinde oturanlar rahatsız tıldığını, Almanyadan yedek malzeme da toplanııcakbr. elan yaralamıştır. 

kiinde yapıldığını söylüyorlar. Hal - hap söz aldılar, hepsi de hararetli DPmişlerdi. Fakat biz onlar gibi emret. biz gözgöre denize bile gide
buki, bu demek, Ye heyecanlı idiler. Nutuklar, nutuk_ öy'emryiz. Bize yol göster, işaret et, riz. Sann imanımız var. Emrin altındll 

- Hnzrl!t fuhnmmed Kureyş ker lnrı takip ediyordu. harbe hazırız. birleştik. Düşmanlarla knrşılaşmalc-
vanını bastırmnk için çıktı. Bil fi hara Resulü Ekrem sordu: ResulU Ekrernin gözlerinden heye- tan çekinecek hiçbir ferdimiz yoktur· 
Kureyş orduou ile karşılaşınca, ~f~- - Vnz"yet bu merkezde olduğu - cım ve f!evinci okunuyordu. Bnkışla- lşte hazırız; bizi kaldır ve sevket! 

M. A h dine haricinde harp vermek 'çin mu- na göre ne yapacağız? nnı hazır bulunanların hepsi üze - ResulU Ekrem; artık harp husu· 
y AZAN: • y an-"-__ .. _.... hacirlerden başka Ensarı da vazifeye Mecliste bazı sesler duyuldu: rinde dolaştırdı: ı;unda umumun kanaat ve mütale!l" 

dnvet etti. - Ya Resulullah, biz Kureyşin en - Arkadaşları. .. Güzel söylüyor- smı almış bulunuyordu. Halbuki bUJl 

-117- lhlettayin bir kervan vurmak değil, Demektir. Bu kayıclların hiçbir kahraman, en imanlı ve en asil ço - sunuz, güzel düşünilyorsunuz ve bu- dan evvel, ,zihni bir takım endişelere 
Medineli Ensar ise bu vazifeye da- kuru bir tehdid değil, isl mis efn ha- itibarı yoktur. Ensar, l\Iedineden na- culakrıyız .... Onlarla harbetmek za- nun mükafatım alacaksınız, yalnız saplanmıştı. 

vet edilmiyorlardı. Bunnu sebebi de ya.tiyle alfikadar bir müdafaa harbi sıl çıktı? Safraya nnsı1 geldi? Hal bu rureti vardır. V.e biz de harbe hazı- bir nokta var: Çünkü işitmişti ki; bazı muhacirler 
vaktiyle onların: vereb·ımek için Ensarın kuvv tinden ki Ensarın yalnız :\fedeineye ve l\Ie- rız. Ensar, (Medineli müsWmanlar) yapılacak hareketin kervana mı , 

- Biz her zaman Medinede kardeş- de istifade etmek Hlzım geliyordu. dinede islumlığa teveccüh edecek tn- 1\fikdad ibni Esvet heyecanla ye - bizi ancak l\Ieclinede h 1mnye edP ~ yok!'la doğrudan doğruya asıl Kure~'ş 
lerlmize taarruz vaki olursa kendimizi Evvelce aralarında başka şekilde arruzlarcln müzahereti vaclett"ği u - rinden kalktı .. ls1fimın muknddera - ceklerdi. Şimdi ise Medine haricinde ordusuna mı yapılacağı noktasındıı 
fed.ayn hazırız. mutabakat mevcud bulunduğu için, nutuluyordu? Hakikat şudur: İçti - tının görilşüldüğii bu dakiknda bU - çarpışmak lazım. Halbuki bö~·l~ bir mütereddid bulunuyorlarm1ş. Hat• 

Demelerinden ileri geliyordu. Ya- herşeyden evvel, ashabı toplıynrak ma Mrdinede olmuş ve doğrudan doğ tiln ashap; herşeyi göze alm1ş vazi- taahhlidleri yoktur. Ne dersınız? ... ta içlerinden bazıları harekatın yal· 
ni Hazret Peygamber; l\Iedineli en- görli~meğe karar verdi. ruya büyUk bir askeri harp hazırlığı yette 'diler. Mecl'sten ses geldi. Bu ses: Ensa.rın nız Kureyş kervanını basmak için yrı.-
aanrdan ancak bu gibi ahval için yar l\ledinede tarihi ve bOyük bir iç - için yapılmıştır. O sırada Kureyş kel' Mikdad; ileri gelenlerinden ve Hazreç kabılev pılmasına taraftar imişler. 
dım istemiş ve 0 suretle mutabık kal- tirna oldu. l\luhacirin ve ensnrın gii- vnnının yolda bulunmuş olması ay- - Ya Resulullnh -dedi- sen yalnız si reisi Sil'dın Resi idi. -Devam <ıdecek-
mıştı. zideleri, mOtefekkirleri, şairleri, i - rıdır, ve Ebu SOfyanın irndad dileme- emret. Biz seninle beraber ve senin - Ya Resulullah ! ... Anlıyorum ; 
Şmdi ise, dOşmanln büyUk bir har leri gelen rnücahidleri kfimilen hazır si ise zaten hücuma her zaman hn - arkandan geleceğiz. Beni Esrnil vnk- bu !';?zler bize işarettir değil mi?. :a-

b gi i k t . d "l:T b bulunuyorlardı zır bulunan Kureyşi Bedr mevkiine tivle cenabı l\Iusaya; ni bıze de -Hnzır olun 1 - demek ıa -
e r şme zarure ı var ı. ~ e u · · ' s All h Sehrlmizcle bulunan Erzurt nıe· 

harbe, yalruz mOcahidlerden te ek- Dikkat edilecek nokta şuradadır. kndnr ~arUklerniş Vf' isUirn tarihin;n - :a Mu~a ..... en a la ber~- tiyorsunuz. r ,,, .,., • • • • ım 11 
kül eden bir kuvvetle girilemezdi.. Bu içtima, Medinede olmuştur; Me- kanlı bir harbini ortaya atmıştır. İç-,ber gıt de düşma~larla ç~rpış ... Bızı - Evet 'Ya Sa d, güzel anlamış- busu~ Ba':y M~n r Göle H fstanb'B· 
Böyle bir hareket hatalı olurdu v fc- dine haricinde değil.. .. Çünkü bnzı tim ada Resulü Ekrem vaziyeti an. de burada kalacnıı12, hiç bu- yere g.t- 1 sınız1 Em akı:~ E~ tam bankası :UildOrü 
ııa neticeler verebilirdi. Binacnnleyh müverrihler; bu içti.marn Sa.frn mev- l lattı. Ha.zret Ebu Bekir ve diğer as- miyeceğfz: - Şu halde Ya Resulullah ı .. Sen, Emin tanbuln gitmişlerdır. 

Gelenler gidenler 

1 
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'~~ Püd1 t ~<A I . 
~gıltere ve Afrika 
lit'h 

(.ANADOLU) SAHiFE (3 ) 

! 1.1üşr nc. , ~ f; eri -... 1 
Propagandaya 

bir bakış 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

ıı 1 adı dominyonu fl 
·onı:;~nı~k~~ğıbz~~an, İngiliz clomin- arp yu·· ksek meclısı du·· n Pa1 ı· te 
ı va . r ırı, muharebeve kar-

zıyew . . (!ti'e nı kentli mecli:-:i tarafından Ka(asına bir sopa vurularak k uy. 
t 1 n kararla te~bit etmişti e d fı e e ruğundan tutulup sokağa atılan ar · 

\h'a ~a::~~.e~~haCrebcde bitarai knlma- l l e a l c tı•m a e ttı sız bir kedi düşününüz. Bacaklarını 
ıırp ·ı- ı. enuLi Afrika ittıtıadı toparlıyarak, acı ve habis miya vla-

fi)j ol~;nına karar vermekle beraber • , malar fırlatarak vücudunu oiuf -
IUzuıns ak rnuhnrebeye iştirak etmeği • • turduktan sonra bu defa komşu dı -
vu tra1~2 addetti. Diğer taraftan A. lngıltereyı B ' şvekil Çember_ayn ile Lord H alifaks ve· lron Say Fransayı varından, pencereden, bacadan gene 
hu~ Uk h: Yeni Zelanda ve Kanada ' ' giriyor. Propaganda, işte bu mahlu -

~l'ar -v~kYasta harbe i~tirak etı.ıe~e Dal .. diy ~ Kape nki Gila Şambır G. Gamelen ile Vil11 eı temsil ettil ~ r ka be~zcr. Kuyruğun~ bağlanan te-
.ı\\-Ust diler ve Kanada fırkaları ıle ' ' ' nekeyı, şu ve bu ıokagm kaldırımla-
"Ute l'alya tayyarecileri şimmden in- Paris, 5 (Radyo} - Harp yilksek dir. mişlerdir. çirdiği kaza yilzilnden harp meclisi - rında kopardıktan aonra , gene fırlı-

(' teye~''nsıJ olmuş bulunuyorlar. meclbi bugiln toplanmış ve iki celse Fransız başvekili ve harbiye nazırı İngiltere başvekili Ne\ il Çember- nin Londrada vukubulan içtimaında yaYak, batını eğerek gelir. O, bu ka· 
bak.~nul.ıı Afrika ittihr.dı harp ilanı aktederek uzun müzakerelerde bulun- Edvar Daladiye Haric1ye nezareti !ayn, geçirdiği kazadan dolayı ne dl:!re- bulunanıadığından mütcee:ısir oldu _ I dar hiss:z, bu kadar yüzsüz, bu ka. 
tı:ıiş/ndaki karan :ittifakla verme _ muştur. mLi,-teşarı Sanpetine Doril, bahriye na- ce teessür rluydu ise. çabuk ifakat bul· ğunu sö) lemiştir. dar sefil ve utanmazdır. Fakat ev ... 
çıkt 1' ~\'Vela hükumet içinde ihtilaf Mecliste ingiltereyi başvekil Nevil zırı Kapenki, hava nazırı Kilaşambr, duğundan naşi ele o derece memnu n·- Çemberlayn He Lord IIalifaks ve di- hibinin d ikkat ve zekası, &ene bir 
l:ır:rt Lıderlerden Smuts harp ilanına ~emlıerlay.n, ~~riciyc ı~azırı Loı:ll !la- ba;;.kumandrıı~ gcn.cral Gan:ıelen ~1~ ha- yet h~ı<sclt.iğini Fı·nnsa _başvekili B. ğcr ingiliz ricali Şl'l'Cfine başvekil B. ma!a gib.i onun kuyruğunda veya en
~·"Ui 1~r oldu. Ve gene diğeı ehemmi· lı~ak.s ve ın~ıltere erkam ~arbıy.eı u- va kuvv~t.len erkanı harbıye r~ısı ge- Dalaclıyeyey beyan e.rlemıştir. Dalarl!-, Daladiye tarafından miikellef bir zi- sesınde~ır, Propagan~ayı tanı~ak, 
ltıal•ı 1.derI(!rden Hertzog bitnraf kal- mımıye reisı İron. ay tems:l etmışler- ııeral Vılımen Fraıısayı tcmsıl eyle-ı ye Çemberlnyna teşekkür etmiş ve ge- yafet Yerilmiştir. anlıyabılmek ve seçebılme'tt kabılıyet 
ısrarı 11ti:ı:nrn etti. Nihayeü Smatsun Ye ikt:daır~ı gös.t~renler iç in, propa. 

l1llA karşısında H t h 1 f , Af 1' • • d z ı l d d gnnda kedı derı8.ne değil, hatta aı· 
.. "'ietek er zog mu a e t>~e {İ t l · ·• ·· • lt.sru bu harp meselesinde büslıütün ro 1 ı avası p . ze e evam a an poshma bıle burunse ge~e bellı 
,.,,_ le.reden a'·ı·ılmak . t' . t k" ~ olur. Hele bu propaganda, bıraz d4 
~li .J sıvase ım a ·ıp k h · · ıı l?ıllliyetpe M İ h l f Ehi h• b k ı· b• '/' b k } K ıt mu akemelcr ve beceriluız eller 

'

llttisi ile iş b~,l·~~ .... aran mu ae et i 1 re, romanın ıumet 1 ır sa- ~a .. r a Ü i e astamonuda sarsıntılar tarafındansevkveidare edilirae,her 
E:td· ır ıgı vnpmn·a karar .J d b" -lt. 1• Anlaşılı,. . . · · A • }d k • _ı h d d yer e ır tokat yemege, her yerde yU 

t P~ıh~dı rrıecli iı~ı ~ı. cenubı Af~·.ı~!l nat eseri o ugv l1 anatıne var ~]) isse il i hasar yoktur züne savrulmu~ bir tükürük dalga . 
~~sıın ed' . . dekı mebuslar $0) lr . . . . . siyle kar§ılaşmıya mahkum~ur. Pro . · 
hus h ılrnıstır. Sek en kadar me- t~tanliul. 6 (Telefonlu) - Afro -ıhıbrenın • raporuna ıtıraz etm:ş ve fstaııbul. 5 (Teleefonln) - Dün 1stanbul 5 (A.A) - Kanc.lilli ra- paCYand b ·· k "" · · h b . d arp t f . . A ' ~ anın ugun u 11 ·nır ar ın ~ 
erliYor. l<: ı ~-ra tarı olan Smutsu ~akip diti romanı da\·n~ınn bugün de de - eserde ~alebenın o~umuması lazım - gece Kastaınonuda beşer ~aniye de- snthnnesindeıı bu gece saat 20 yi ı 7 birinci plana girebilen b ir kıymet ve 
~tııL ık knclar mebus IIertzog ile \'am olunurn$tLır. )Jahkcme salonu gelen bır takım mustehcen kısımla - \'am eden biri hafif diğeri şi<ldetli ol- dak"k k .. t·· • t b ı kudret t d - h kk kt A ı ver v·· . . · ı ·a geçe mer ez us u ıs an u - aş ı ıgı mu a a ır. nca c 
~118 ,.._ . • tıı·Uyor . . \•e Otn7. kadar me· dinleyicilerle dolmuştu. rın mevcudıyetinden bahseylemı~tir. mak üzere iki zelze!e hissedil:ni~tir. 1 d 00 k"l f d h . .. ı ıllfvet E Ul d l f kili . f • an 4 ·ı ometre mesa e e ta mm onun muvaffak ole,1>ilmeıi, evvela e-
~ns · perver Marlan partisinf' vve • e el yat a · tesı pro e- :Mahkeme; eserin, bir defa da e11 Hasur \·oktur. saalı bir teknig-e ve ·terbiyeye aahip 

UJltur . ·· l · · . k 't . El ı· ~ . . : · T .. edilım kuvvetli bir zelzele kaydet -lla ~or erınnı 1 aporu u unmu~ uı. ı ı salahiyeti. merci olan )laarıf \ eka- Ankara, 5 ( elefonla} - Dun gece l olmasına, ııaniyen geniş ve ıailam ze. 
Qt tp baslıyah aradan henüz be" hibre, Afr0diti romanının, kıymetli d · · t 20 28 de Karabükt.e dört sanive devam m ştir. 12 dakika sonra da ayni mer- ki.tar tarafından ı"dare edı.lmea:n ... , 

~~~iğ· h ' ,. . , . _ leti talim ve terbiye aıre:;ınc~ e'i - • • • 1 . . . . . . . .. 
teııllbt ı . alde geçenlerde Hertzog bır san at e~er~ ô_lclugunu ve _bu e::-r- kil ::?dilecek bir heyet tarafından tet- eden bir zelzele olmuştur. Ayni zelze- 1 ezden bırıncıye yakın ıkıncı bır sar üçi•ncüsü l\kln, aıhhate, p isikolojiye 
l'aııl!lak Afrıkanın Almanya ile sulh elen her~es!n ıst.fade edebılecegın. le Ankarr.da da hissedilmiştir. ,;m~ı dı:ı.ha g-elmi~tir. ve iç;ne gireceği cemiyetin ~uur v~ 
!'rık zamanı g"ldı·g-ı"nı· ı"lerı' su··re _ kav. detmıştı. k:k edilme:sine kaıar vererek celse. -""'-----ç rn \; -vv~- --- temayüllerine uygun bulunmaıına 

lb~ti/~se bu yolda bir takrir Yer . Müddeiumum\, Hikmet Onat ehli yi 17 şubata talik eylemiştir. y Uil -. nist . nda z-lzeled ~n altı bin hağJıdır. Bu §artları ihtiva edemiye• 
t\ıt)j ~Ü e ele mecliste uzun ve harn· 0 <>= rek yukarıda .. vaafını çizd:ğimiz k e . 
~li ku zakerelerden sonra niha~·e~ y t d d k• • • k Jd diye benziyen her p ropaganda, a it. 
'~iltni:~t ı·eye karşı ıeksen ıeyle red ur ışın a ışı evsız a } tiği memlek~tin hududlarından, fÜP. 

F'aka/° Selanik, 5 (Radyo) - Katrin ile yalnız bir kaç kişi ya,.alanmıştır. heli eörülmüş, n aaanortauz bir hay -

•ıirJiği ~a!fe~tog ~a.rp me~elesinde i.ş Anadolu. fe ·a.ketzedeleri için Y1. rdım Golom~a vuku bulan ~elzelede~. al- . Feliiketz_edel.~r. nrasın~a he~h~n~: dud gib; fırlatılır. Bütün bunlar, ba-
\ulh lehin Ptıgı ~ıl~ıyeiperver partı, • • • tıbin kışi açıkta kaldıg.ınd_an, h~kü- bı rhastalıgın onilne g~çılmesı ıc;ın zı yakın hi.d ise ve vakıaların biz~Bt 
- dirlt:r . .;: tahrıkatta devam etmek- , faalıyetı devam edıyOf m~t derhal Jazımgelen ıskan tertıba- zelzele mıntakasındakı halk derhal Türk toprakları üzerindeki akiale -
' l'lere l.ı •• tta Londradan veıilen ha- .. . . . tını almıştır. aşılanmıştır. r'yle bir daha tekerrür etmit haki· 
rJkıı.da akılacak olursa, cenubi Af _ Ankara, 5 (Telefonla). - Dı ş m~>ıı ~~d __ öz~urk taıafından ~O, Lefkoşa Katrinde 32 ev tamnmen yıkıl • 0 - - katlerdir. Propagandanın en çok 
tıe ç cumhuriyet kurulmasını temi- Ieketlerden Anadolu febketz€delerıııe koylulerı tarafından 7, bır çok hayu mış ve IOfi ev dç uturulamıyacak ha- Ş"' d •f • f korktuğu, girdiği cemiyetteki fuur v~ 
tuın~hşac.aklar1 nnlnşılmaktndır. Gö _yardım hareketi devam etmektedir. 'se,er zevat tarafından 122 ingiliz !i- ' ıe gelmiştir. 1 JffieO 1 er r' şaa ':I dikkatin seviyeıi, ferdlerin o meıe. 
~re~or .kı, kırk sene en·elki Boer mu- Cidde elçiliğimizden hariciye vekale- rası, 3 şilin, ve 3 peni teberru edil - Zelzele, evvela hafif ba~latlığın - Erzincan-Uzun A hmetli \eleri mütalea etmede göıterdikleri 
4-zel esı~ kaclaı• geri giden ıhtilaflar timize gelen bir telgrafa göre, Cidde- miştir. dan, halk kaçmnk fır~atını bulmuş • • • görüı ve muhakeme ed :t t ek li ve 

C enrnektedir. deki vatandaşlarımız ve hayırseverler ' Berlin başkonsolusluğumuzdan ha- ve bu sayede insanca zayiat olmayıp, 1 hattı ıha/e edıldz kudretidir. Propaganda, buna raf· 
ile s~%bi Afı-iloa ittihadı Almam·a tarafından yapılan teberru 118 sterlin riciye ''ekfil~tne bildirildiğine göre, İstanbul, 5 (Telefonla) - Erzin men müteeasir olmamak, yeia duy· 
~il!r. lh Yapabilir mi? Şüphesiz ynp~ _ 6 şilin. ve 9 peniye baliğ olmuştur. ı Almanyndaki vatanda~larımız tarafın ban mektebi miirlürlüğü tarafırıdan canin. Uzun Ahmecl.li ar:ısı.n~aki. şi • mamak, utanmamak , enerji ile, 
Il ı-. F.:~atta cumhuriyet te ilan edebi- ~ıbrıs konsolosluğumuıdan bildi - dan 6625 mark, .ve dokuz sandık ~a- bin , ve hayır sever. iki. z~t tarafından ~~n~l-~fer. ha:~ın.m. ınşası,. ık~ ~ılyon yeni şekiller , yeni sima ve vaaıtala1'-
hıaııd:sen dorninyon vaziyetinde olan ri~ığine göre Kıbrıstn bakkal B. Ah- dar eşya, Bulgarı::;tnada Sof yada ruh- 600 leva teberru edılmıştır. l ıkı ~uz lıın lırn~ a ıhale edılmıştıı. la tekrar tecrübelerine ve telkinle • 
dur? V da cumhuriyet rejimi yok mu- rine devam etmek mecburiyetinde • 
~ ~ b dir. Çünk ü, hedefi vardır, çünkü va. 

·~~s~euleen~i~·~.~-i~~\~:::ı ~;;'~~;~~~~ Sovyet-A iman A iman mezalimi zif;:: ~:=:~la<da, Türkôyede epiye• 
" propaganda patırdıları oldu. Poıta i-

~·ık olan n uzeı·indc durulmaya ıa. 1 daresi, bu yüzden belki bir hayli pa. 

4 tf;! lay·~oktası bu değildir. Ası! dik· Polonya baş pı·skoposu cı·han mede- ra bile k.a7.an.dı . • Mektuplar, broşür. 
daki lıu ~ olan nokta, cenubi Afrika- Al h ma1z ~mesı· muka- ' ler, teksır edılm·ş palavralar ve nu. 
~teıeı·iııi:r~ket_karşısındn Alman ga. rpanya, ~rp .r - • • • d•kk t• • }b d• tuklar, Türk:yenin bir çok yerlerine, 

l'i bu cşrıyatıdır. Alman gazete b·ı· d R d denı· za ltı nıyetının nazar 1 a ını ce e ıyor hatti. siyasi rr.eıelelerle ali.kaıız va. 
~.ılfına nb? iııgiliz imparatorlJğunun } } Il e USya a ll l .. 1 l l · tandıı~lara kadar g itti. Bu propaaan .. d' ıı· llel"I Par·:-. 5 (Radyo; - Yatikandan unmuş ,.e ezcum e şun arı :;öy emı:j • · • 

ltlet-. lI ... 1 olarak göı.:termekte • . •} • • • • tir: danın kahramanları, ki.ğıd , zarf, 
r~, bu, b~k:~nten nnzi telakkisine gö- gemı erJ lSteJilJŞtJr ha~~e:ler~l~~~~~~ bulunmakta olan _ Almanların Polonyada yaptı}~. posta pulu masrafı olarak kimbilir , 
bır <lalc·k zaf olmak lazımdır. Çilnkii .. !arı mezalim, tüyler ürpertecek de _ neler verdiler, nelere katlandılar •• 
ltıan,. ı a için cenubi Afrikanm Al _ Londra,5 (Radyo} - D~yli Telgrafı1 de büyük enıli~eler uyandıracak ma - Polonya baş Piskoposu, buguu gaze- Sinsi ve zeki olmak kabil:yetini bile 

.Ja~a t L · · St kh ı h b. · h' tt d" tecileri kabul ederek beyanatta bu - recededir. Dünya medeniyetinin bu-
A.~ab a i olduğunu farzedelim. gaz~tesının ° · 0 m mu a ırı cuma :ye e ır. taşıyamıyan bütün cehitler , bu te • 
1 

a R . 
1 

l 1 na karşı sükCtt etmesi, pek büyük bir 
el'i <!t tzog açık mecliste bu söz- günü Q::;lo lımanınrn cenuı) su arım an , şebbüıler, ne b ir hiddet ne bir nefret 
1, llarfedeı. ·ı · ·k· Al t. t I'in!fn B .1 1 haksızlık teşkil eder. Dünya, Alman-~~ b oı ır miydi? Bu fikr i mec- ı ·ı maıı ıcare \'apurunun, . a - , 1 H A. d. 1 · ı e uyandırdı. Sadece gülüştük, sadece 
1 eyan t el" · 1· d L l b ' , a 1 se er • J g 1 r ların barbs.rlıklnrındnn .etrafiyle h a-atı ~- e mek şöyle dursun bua- ıyanın ~ıma ın e apoııyat a uıunan acıdık ve hatta, bunları, Türk efka. 
· ı.<tŞıd • • ı · k h ·· berdar edllmelidiu ldaın e . ıgından şüphe edılse, derhal Sovyet ~u.vvet er_ı~.e .tan ·, ceı~ ane. g~- 4 + r •umumiyesinden emin bir zihniyet 
fdaı-esı~~ec;k_ti. Acaba Gestapo, Alman tü~n:ek ıçm geçtıgını gazete:;ıne bıldırl s l"' •kt k • [ / / Bnş Piskopo~ . beyanatına devamla ve muıamaha ile matbuat ıütunların-
ı. ·-.:: tı•b 1 t e Qnl e eS l ze ze e er Varı;ıovada 25-1 kili::ıeden pek azının 
11akk • ı o mak istemiyen Çekler mış ır. -:.o da neşr4'derek, propagandayı, duy -
.\ ında nn 

1 
B ı p t 0 rmanına gi kaldığını, l 6 papnzın kurşuna dizil-

ftikn..l 
1 

91 bir muamele yapar? u vap\ır ar, e sam ! . ~ Son günlerde Selfınik ve hnv~1lisindc de sık :sık zelzeleler vuku bulma- m:ımış olanların kulaklarına kadat" 
ı. ,.nd <4UQ Iertzog 

8 
lh . l el·-. 'b" derek t-a~ıdıklnrı harp nıalzemesını • . . . . . ı-k d ld _ . d" d b' d diğini \ c bir çoğunun ela zindanlarda ··t·· d"k B b" · b k 

q is~- u ıs .e ıgı gı ı, )' t:ı başladı. Tarıhımızll' y~kıno~m a a ·:ı ar o ugu ve şım ı l'St ır ev- go ur u ·· unun, ız ım a ımımız • 
111 -cında d G b ra"·a çıkaracaklardır :-.efalet. i~kence ve açlıktan öldüğü · d · · h • • b . d ' n istı'kı~ı . n andi bu memleket i- u .; · . 1 t...t elinck buhıııan Sciani;.e bir J.·•\:ış fırlatmak ıaydasız olmu~:ı gerektir. an ·nşıra verıc ı ır manası var ırı 
11. a ıst L ndra 5 (Radyo) Fıansanın nü, kiliselPrde Bitler için dua etmi- T " k . 1 d ~esi alt eyebiliyor . Almanyanın ° ' . . . :--

1 
d 

1 
ı Selanik bugün, Yunı.ni::.tanın Atinadan sonra gelen en büyü~~. en rne- ur ıye pazar arın a propa~•n • 

~ ına dUşmek f lAk ı· - :Mo"kova sefırının sıhhı sebep er o a- .J • ·a· r k 
1
. . . . b. k"" f . d . ı · -. d k 1 yenlerin sürgün edildiğini söylemiş- danın kıymeti ııfırdır. Çünkü biz a,.. 

n rn 
1 

e n e ıne ug - . . d .ıenı ~ehrı ır. \ c snc ı ı.>mını t .. :;;ıyan ır ·or ezın erın ıgın e uru - t• 
ı....._ . ern eketler . • 

1 
vısivle Parıı:;e hareket etmesın en son- • . .. . . . . - ., . B lk ır. le bir alıcı ıeviyesine yükseldik lci , 

~tlar T? ıse agıı arını açrı- • · k . f' . el B . muştur. Selanık buguıı yalnız ) unaıııstaıı ıçın degıı, hır kısım a an mm --*---ı1.... 1 · n.aldı k' ç kl . "b' 
1 

ra Almaıwnnın .Io!; uva ::;e ırı e eı- . . . . . . . , . . d Bertin propaganda fabrikasının ta. 
~arı .d ı , e erın ta ı o • . . 

1 
f. . . ~aknsı ıçın de mühım bır 1ımanctır. Şehır mıladdan e\'\'el Jl5 senesın e /(ı 1't- . ı are H ' dl"I . • . !ine hareket etmı..,tır. A man se ırının • . J • pon mallarına iltifatı.m;;ı! kalmamı1-~· ı ıdared ın ı erın abı olduk- . . .. . S , , Makedoıı.ra kralı Ksandre tnr<ıfıııoan kurulmuş ve kral buray:ı, zevcesı ara enzz t 

J en "Ok dah k ld - • bu· seyahatının Alman)anın O\ ~et- ! k . . . •r 1 .k,. . . . . t• tır. y"yi kötüyü, doğruyu yalanı, 
• cenub"' A ,.. a sı ı o ugu gı- • .. h. d 

1 
ve Büvü ';: s enderın lıt!mşıreı:<ı .esa onı ın ısmını vermış ır. lfıı. ı f "k ı b" r-· daha mu ım var ım ·ır · D kt / k sahtekarı ve ıamimiy:, dürüatlUiU ı ~ İlditler rı ahlar tam:ımiyle mfü:-, er ır ıg.ne . . ı·k d. ld : Bir müddet soma bnrb~ı Romalılar akınlarında Selanik Romalıla- c-a ı mı yapı aca 

·'~ln b ...... · Şu hnldc Almnn matbuatı Y~P~~sı n cse~esı ılc a a a a r 0 ugu rın, daha ~uııra Biznn~iıların eline geçmiş, Kostantin zamanında büyü - Roma, 5 (Racl.\·o) - Belgradda ve maskeliyi bu kadar net şekilde RÖ 
"" ...... n <>1 b b ld Jmnkt"<lıı· r üp ıeçen b ir cem iyette, propaganda-
.. "U ı .. av azan d · · ı ırı " '" · · ·· L. ı K t t· d · "tt· 
1 

o aon rn · • a sevınç me-. r· f"kl k k 
11 1 

:nlıştur. ıman ve su aı ı os an ın evrıne aı ır. çıkan ve henü teyit edilmiyen nın yapacag· ı •ey, pılı pırtııını topa--
lla eselc d ' ? c . . Se ır mütte ı ere ·ar..ıı u aııı • . . . . . ., • 

l' se.c;ıe • ne ı r . enubı Afrıka • S 
1 

. d.,. . it 
1 

Se!Unik miladın \'eılıncı se:nesınde bır kaç gun devam eden zelzeleler bir harebere göre, Romanya, T Urki- layıp ba&ka diyara ... itmektir. Çün _ 
'e\>· rın· çıknrnb·ı· 1 1. . mak üzere on·et erın enıza ı arını · .. h. t 1 f t . . B'l' 1 ., • ını).Orl ?. ı ı)·or ar c ıye mı . . • · neticcslnde pek harap olr~l't~, mu ım e e a \'ermıştır. ı a ınre Arap- ye ve Bulgaristan arasında yakında kli Osr:ınnlı imparatorluğunun p& _ 

lI ar. ıstemıştır. d h s · ·ı x ı ·h t y Hkl'I · y ı lll~ı~kiknt şudur k . b' Af "k Sovyclerin Fiıılandi\'a cephelerinde tarın, u. a :-:onra ıcı )~n .ı.l orln:uıı arlınkın1', .!uklay~ l~ne< ı e_rı~ vetk· ı : bir Kar~ıdeniz pakb akdolunacaktır. z:ırı geçmiştir. 
ısind k' ı cenu ı rı ·a _ h 

1 
· . . ..h. 1ırım Br)azıd zamanmcn .ıa )Ir ara ı ur· erın e ıne geçmıştır. ıncı Bu pakt, Sovyetlerin Balkanlarr. akın Orhan Rahmı" GÖKÇE 

l'at e ı rnuz k . . . kullandıgı arp ma zeme~ının mu ım . .. .. . . 1 t... Ol'lu1·u a ere ıngıltere ımpa-
1 1 

ld • ~forad nmanında büsbt.:tun Turklerın o muştur. 500 sene kadar Osmanlı etmesine mani olmak içindir. 
'-.Oa ıs nun znfın d •. 1 k ı· . bir kısmının A man ma ı o ugu ve . . . . A • B lk h b" d y tliz ett' ı egı ·uvve ını .

1 
S d . lt 

1 
•clare::;ınde hır vılayet hal.nde y!lşamı ş, a an ar ın en sonra unan _ ** r 

TEBLiGLER " ırrniştir. · ~una <l~~k.~b1ı. ~'·yet en~r. ~ a;-ıı~ı; hududlrrrna girmiştir. ( HH '3 Hükreş muahedesi ile) 

Q~ A. Ş. ESMER ~s~en .•gı ıSkc ıad? unuyor. 
1
u k atı' ~ ı Bugtln Selfrnik linı:ınının yanında, Yugoslavva ithaHl.t ve ihracatı 

ıtıbarıyle ·:rn ınavva mem e e erın- . . . • · . . Ü 
~ner } V d _ -:____ içın ~crbPst bır lıman c1a vardır. Selanık demıryolları ıle ~ı:anastıra s-
1': a evg~D - -.'Jlr.- kilp ve ~iş üzerinden Belgr adn, 1stanbula ve bir taraftan da Atinaya 

ayyare ·ı v h. Fransız· Yunan bağlıdır. 
l e .n.a l• Seliir.ik limanından yapılan başlıca ih racat : Yiln, şarap, ipek, til-

l\ ıı.hı reye gitti Ticaret muahedesi tün ve meyvedir . Üç yilı bine yaklaşan nufusu Yunanlılar, B·ıl~arlar, ·Mu-
tarıd, bre, 6 <Radyo) _ General Vey- Paris, 5 (Radyo) - Yunan - Fran- ~evil~r ve Sırplardan mürekkeptir. Ekser iyet Yunanlıdır. Vaktiyle lıura-
"ara ı~gU.n ~enuttan tayyare ile bu- sız t icar-0t muahedesi, bugün meriyet :1a ?1ütek.~sif şekilde. Tü!·k va~rlı . İstirdadı ~üteakıp, y:p.ılan anlaşma U
~llfaıı. te ~ıştır. Gi:ıneral, Mısırın mü- mevkUne rirmiştir. Bu muahedeye i'Ö- zerıne, Turk halk, Tilrkıyedtkı Rumlarla mubadeleye tabı tutularak an~-
lltııtı \' r !batını gözden geçirecek re Fran11a, Yunanistandan portakal, vurdn geldi. 

'-c-ttı e llısır askeri r icaliyle konu- Mandalina, zeytlnyağ-ı, kul'şun made- Selunikteki Muı::eviler, c>ngiz~syonun elinden kurtulmak için vnktıyle 
r, l ııı veaaife satın alacaktır. İspanyadan aelm iş olanlnrd1r. Bunlnr hala ve bala İspanyolca konuşurlar. 

1 1 Hollanda 
Paris, 5 <Rndyo) - Fransız k arar

Başkumandanı istifa etti gahının sabah resmi tebliği : 
Amsterdam, 5 (Radyo) - Ho!lan. Garp cephesinde kayda şayan hiç 

dtı ordusu baş kumanrlanı gener al bir hadise olmamıştır. 
Render istifasıı.ı verıniştiı'. Paris, 5 (Radyo) - Fransız k ar ar-

Kral Çe iVlhelmına generalin is _ gahmın nkşam resmi tebliği: 
tifnsını kabu. etrni~ ve yerine gent.>· Bütün giln sükunetle geçmiştir. 
rul \'ilmıım tayin eylemiştir. Berlin, 5 (Radyo) - Alman k ar ar-

!ntişar eden resmi bir tebliğd-e , gahının re mi tebr-i: 
istifanın harici vazi) >tlerle b.r ala - Garp ceplıe indP kayda şayan hiç 

ı kiıııı olmadığı bild.rilmişt~r. bir hareket o:mamıştır. 
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en sonra sev Bir liste Denizlide 
_ Başt rafı 1 inci sahifede - tımız Balkanlarda sulhun mütemadi- Bizim . por muhabiri masaya eğil-

t. dır. .} en korunmasını temin edecektir.> miş, büyük bir cedvel üzerinde clüşii-
Yunnn baş\'ekil H' hariciye nazırı Belgrad, 5 (Radyo) - Türkiye Ha- nüyor, yekunlar yapıyor, iliaretler ko-

Vilayet meclisi top
lantıları başladı 

general Metak~as. beyanatında, Yu - riciye Yekili B. ŞUkri.ı Saracoğlu, Tür- yuyor ve ç'alışıyor. Kendisi ayııi zn- JJcniz'i, (Husu"i) - Vilayet umn
ııanistanla Bulgaristan ara:-;ında sami- kiyeye avdet ederken Sofyada te\'ak- manda muhasebeden anladığı için, mi meclis i 1-2-D40 perşembe günü sa
mi ve do bme münasebatın tevsi edi- kuf ederek Rulgnristan başvekili Bay belki bir plfınço hazırlamaktadır, ıliye' at 14 de ITalkevi ki.ıtüphane salo -
leceğin.i söylemiştir.> Kö eivanofla görüşecek ve Halkan düşündi.ım .. Merakımı tatmin için, bir nunda birinci toplantısını yapmıştır. 

Tavmis ga1A'te inin Roma muhabi- antantı konferansında Bulgaristan sual de fırlattım: Toplantı vnli Ekrem Engiiriiıı kı-
ri. itnlyanın, Batkan anÜmtı konfe- aleyhine hiçbir karar alınmadığını te- - Büyükçe bir hespa işi galiba'! sa ve özlii bir nutku ile açılmış , ik ' ıı 
rw~ı neticelerinden memnun olduğu- min ed0cektir. Doğruldu, alnının terini sildi: ci reisliğe 1\1. • TaiJi Küçüka (l>eniz-
nu bildirmektedir ... 1uhabire göre, bu Bulgari. tanın Balkan konferansı - Evet dedi- Jik maçlarının netice- li ) divan katipliklerine Fevzi Öylii 
antant say incle ita1yanın si.} a i mah- karşısınrlaki hattı hareketi fevkalfLde terini toplu) orum. (Denizi"). M: Ali . Akıncı (Acıp'l. -
filleri Sovydler.in Balkanlara doğru takdir edilmistir. Hayretle eğilip listeye baktım. Bir ) am) . eçılmıslerdır. 
inme har k tlerinin önlenmi olduğu B. Saracoiıu. bunu da anlatacaktır. yığın kuliip ismi. Sonra ceclveller, ra- 1938. hesabı kat'isiyle 9.39 yılı a'-

çen gün bilhassa tebarüz ettirmiş -
tik. 

Konseyin d. ğcr kararları da ehem
miyetleri itibariyle bundan hiç de n

,ağı değildir. Aralarında bilhassa 
pek kıymetlileri ve yarın için çok ii
m=d verici olanları vardır. 

Türkiyenin Balkanlarda, küçük 
Asyada, Karadenizde ve Akdenizde. 
ki hususi vaziyetlerini nazarı dikka
te alarak garp demokrasisiyle bir 
taahhüde girişmiı olması şimdiye ka
dar bu taahhüdü kendi aleyhlerine 
tevcih ed'lmiş farzedenler arumda 
birçok dedikodular tevlid etmiş ve 
bilhassa hükumetimizin bu taahhü • 
dab ile Balkan antantının bitaraflığın mu .. taleasındadırıar f'h B 1 . t toprağa kam. tl aylık ıcraat raporu ve nızamneme • • · l\Taamn ı , u garı anın · .. 1 ·1 

R r: (R d ) B Jkan an .k. t h" ~ d· ~ · . okunduktan sonra encumen er seçı - muhafazası prensibini ~hlal etmi~ oma, v a yo - R - müteallik dileklerinin tetkı ı, e ır e- .Attıgı, ye ıgı, puvan Ye<ıaıre.. . f . .
1 

. f T 

Bugünkü program 
Saat 

12 30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12 35 Ajans ve meteoroloji haberle-
ri. 

12 50 Tiirk muziği 

rn 30/ 

Çalanlar: Vecih<>. Reşncl Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan 

14 00 1\Iiizik: karışık hafif muzi!C 
(Pi.) 

18 00 Program ve memleket saat a· 
yarı 

18 05 ::.\Hizik: bir konserto (Pi.) 
18 40Konuşma (Çoftçinin saatı) 
18 65 Serbest saat 
19 10 l\f emleket saat ayarı Ajans "8 

tantımn )edi sene için daha uzatıl • dilm~k icabetmi tir. - Yahu ~dedim- büyük bir mcm- mi ışt vle fıtç ıdm~k~on .. ~ erı ~ış ırkt OT>. olduğu iddia olunmuştu. Garp d.:! -
B ık d l tlerinin bitaraf ı k 1 'b· el ı ı· t an 1 ın a a ı gun Y8 l?1 aca ır. mokrasilerinin sırf sulhü korumnk 9 ma ı v a an eve , : Ga·vri resmi l\lacar mahfilleri. 1\ln- e ·et c m·nsı gı ı a mış:-::ın ıs eye... l\l"ciı' e \'eı·ı'Ien \•an·d~t biidce-ıi 1 30 

kl h f 1 kl ı habeı ı ~ l' • "' ~ yolunda Romanya ve Yunanistana 

meteoroloji haberleri 
Türk muziği Ankarn radyosu 
kadın kilme heyeti.. lı. arını ırı~ a az~ ec .ece er . . .' caristanın toprağa müteallik dilekle - Am.m~, benim anladığım bu ıgte gene ( 518) hin lira masraf büdcesi ige vermiş oldukları garantiler de ayni 

Roma siyası mahfellerınde <}Ok i~ i kaı- rinin En.ikan konferansında mevzuu ek ıktır. . -varidata nazaran (33 b:n) lira açığı mahiyette talii.kki olunuyordu. Bal· 
şılanmıştır. Bu suretle blltil~ Balkan- bahis <'dilmemiş olmac:ından müııfeil- Derhal ce\·np verdı: ile - (651400} liradır. kan antantı konseyi antant devletle- 20 15 
/ardrı ~ Tuna memleketlerınd_: s~I - dirler. - İmkanı yok, ben bu listeyi dik- 1D40 varidatı 1!)39 varidatma na- rinin Avrupadaki harp muvacehe -

İdare eden: Mesud Cemil 
Konuşma (iktısad ve hukuk 
saati) 

hun korunma ı ~Umkfin olacag.ı: ı~al- Paris, 5 (Radyo) - Balkan antan- kat ve intizamla tuttum. zararı eıı : bin lira nok~andır. sinde bugüne kadar muhafaza ettik- 20 
yanın ~a bunu .~ıddetle arzu ettıgi oe- tını imzalamış olan devletıe"ri biribi- - Olabilir, fakat buna rairoen ge- M ac;ıraf büdce~inin kısım itibariy- leri vaziyeti, olduğu gibi, idame et- 21 

30 Türk muziği: Fasıl heyeti 
15 Konser takdimi Ham Bedii 

Yönetken yan :dılmektedır. . • rinden ayırmak için Berlinden Be\g- ne eksik.. le aldığ ışekil şöyledir; melerine karar vermekle bütün bu 
Bır :araftan Romanya ıle ?t~ncarıs- rnda gönderilmiş olan en kuvvetli Al- 1\Iesela hangi kulüpten hangi oyun- Vilayet 90494, Nafıa 17170. l\Ia- iddiaların tamam:yle yersiz ve ma- 22 15 

tan, diger taraftan Romany~ ıle Bııl- man propagandaııılatiı, hiçbir netice cu kaç tokat, kaç küfür attı? Seyirci- arif 236487. Ziraat. Baytar 4730 ' nasız olduğunu, Türkiye, Yunan is -
gnri tan ı\rasında dostana münasebet- elde edememi!:i)er ve biiyiik bir hezi - !erin, bu seneki lik maçlarında yeni sıhhat 45650, muhtelif 500.54 fo\·- tan ve Romanyanın şimdiki vaziyet
~er için milhim adımlar atılmış oldu- mete uğrıyaı·~k B€1gradı terk etmi~- avaze v~ feryadları nasıldı? İlk loca- kalude 107855, yekun 551400 lira - leri ile antantın sulh yolun<!aki gn -

Memleket saat ayarı, Ajans ııe

berleri Ziraat, Esham - Tnh'Vİ' 
lat, kambiyo - nukut borsa'l 
(fiyat) 

guna kanaat hasıl olmuştur. 1 a· !arda daireler erkanından kimler otu- dır. yerlerine hizmet etmekten başka bir 
. t . R h • er ır. • 

MesaJero gaze esı omanya arı · R 5 (A.A.) _ Gazetelerin ruyordu. Polis müdilr muavini Altay B "'l d• } şey yapmamış olduklarını kabul ve 
cive nazırı B. Ga:fenkonun beyanatını oma, t · • hak maçlarında kaç sigara içti? Bu seneki e e l ve aza arl teslim etmiş bulunmaktadır. · · . k Balkıın konfernnsının ne ayıcı - • • • . . 

22 35 Müzik Opera aryaları (Pl.) 

23 00 Müzik cabzand (Pl. ) 

23 25 ' tahlıl ederek bunun, Roman) anın om- k ~ k' fit l l b.lha""a ı"talvnn sinir rekorunu kim kırdı? Hangi ku- • t•f tt• Antant devletlerinin komşulariyle 
. .. 1 t .. d • ·ıncıa 1 m n ea arı ı "'" . ıs 1 a e 1 ı::uları ıle sulh ve mu sa me ıçın e ) a- d 1 t 1 Jduğu veç- JUplerden hangi oyuncular avaı·tılmak- ve bilhassa Bulgaristan ve Mac ris - 23 30 Yarrnki program ve kapanıŞ· 

şnmağa azmettiğine bir mi.sal olaruk matbuatının erp ş e m ş 0 

1 b"ır tadır? Btınlar ,_.~k bunlar ·ek~ik tan ile münasebetlerini sıklaştırmak 
hile bu kon! Prnn ın sansasyona " · ~ ·· Geçenlerde aldığımız bir mektup 

yazmaktadır. netiecey varmamış yalnız Avrupanın .:. ile Nazilli belediye<:ine aid bazı ten ~ ve iyileştirmek noktasına ne dk;rece-
Belgrad, () (Radyo) - Balkan an- cenubı· şarki inde sulhun muhafazası 1\Tefı"ce nedz.r? kitler neşretmiştik. Mektubu yazan- de ehemmiyet vermekte oldu arını 

k f Si ,,. l V 1 müteaddid vesilelerle bu süunlarda tanlı ·on eransının sona erme -· . . · . f'k · · lar belediYeyei (150) bin liralık 
.. k t . . il t hususundaki menfaat ve azmını t.nıın Balkan antantı hakkındakı ı ·rımı ' • te•rih etmi .. tik. Konsey müzakereleri 

bcbı)le dun şanı saa yırmı ç e . d' . .. ·-· 'b" b bUdce ine rnğmen çalışmamak ve mu " " 
ta tı k . . . R an ·n etmiş bulunduğu merkezınde ır. sordular. Herkesın soyledıg ı gı ı en . . 

1 
esnasında Macar:stan ve bilhassa 

Balknn an n onse~ reısı 0~ ~ Gionornale Di İtalia, Balkan antan- de memnunivctimi ifade ettim. Daha vaffak olamamakla ıtham edıy~r ~l": Bulgaristan hakkında sarfedilen ce-
hariciye nazın B. Gafenko BUkre..,.e tl • d •t 1 r· k t" k • kl _ . t d·ı şu ,.0 dı. Haber aldığımıza göre, .Nazıllı . l d y 1 tının karar sur erın e ı ay nnın ı- a ı onuşma ıgımı ıs e ı er, ....... . . . " milekarane sözler ve nihayet teblöğ 
hareket etmiştır. ~ta yon a ugo av . b lk hl k te ·s· b d' şehir mecl'si azası, reıs ve ıkı uç en-
' il hariciye nazırı B. :Markoviç, TOrl<i- yaseti altında bu a an o u s. ı- va ı ver ım: cümnn azası müste na olmak Uzeı·e resmide komşularımızla iyi münase-
;.e ve Romanya bilyük elçileri, Yunan ine müteal1ik olar~k P~ri: ve Lo~ - . - ~iraz sabır!.. Alma~ı .matbuatı istifa edip çe~ilmişlerdir. Yedek azn bet noktasının bilhassa tebarüz etti
or a elçisi Ye gazeteciler kendisini taş- dra tarafından. de.rp~ş edılm_ış olan pıo- dı~e gelınce, her şe~ daha ı~.·ı an.la ılr. da ayni sure.tle hareket edince Nazilli rilmcğc lüzum görülmesi Balkan an-
.· t i 1 d' J·e hakkında hıçbır ıma yoktur. Eger, Almanlar hıddet bu)'uruılar~n, beled"ye 

1
• kanunen Yeniden rlilşilnill· tantı devletlerinin kendi gayelerine 

.} ı e m ş er ır. . . . . 1 .· ı · · k ı d "k • · b ·· ya 
R h . . 1 .1 Esasen Roma bÖ\'lP hır şeye tahp anlayın Balkan antantı müzakere eı ı me.s·ı iktiza eder bir vaziyete düşmüı:ı omşu arını a teşr ıçın ugun • 

omanva arıcıye nazırım ıamı · • t ·•· 1 .. k"' ı h tu"rlu·· fe 
. h Jk t• d d k·ka sonra olmamıştır. Muhariplerden şuna ve- umduduğumuzdan çok iyi çıkmış ır. tür Haber aldığımıza göre, Aydın \'i- pı ması mıım un o an er -

trenın are ·e ın en on a ı ç k b .. · · Al ·• h · dakarlıktan ve gayretten içtinap et
Yunan baş\'ekili ve hariciye nazın ge- ya buna aı çok müsait bir hattı hare- O~ ~ ugun ıçın manyanın sı~a Hiyeti de mesele ile alakadar olmıya miyecekl~rini b'r kerrP daha göster-
nc.ral Metaksas ile Türkiye hariciye ket itt:hnz edileceğine delalet edecek dedığı mutlaka beyazdır, gaflet olun- başlamıştır. mek itibariyle çok ehemmiyetli ··r. 

ı; ~kili B. Şükrü Saracoğlu ve Yugos- hiç bir kelime yoktur. Biltün Balkan mıya ! • Balkan antantı uevletlerinden bnzı -
lavyn başvekili S\'etkoviç hususi bir memleke.tleri }ı.vrupa ihtilafının ha- Gu··nu··n * * l rlandalı ları ile kom uları arasında bazı nok-
trenle Ni§e hareket etmişlerdir. Halk, ricinde kalmak hus.usun~a arzulanm mes' e[e[eri • • tai nazar :htilafları olabilir ve var-
amimi tez hürat yapmıştır. General beyan ve izhnr etmışlerdır. . . Bir dost: . " . . f edhzşçz[er dır da .... Fakat her iki taraf da Bal -

Metak a ve B. Şükrü Saracoğlu, Niş- Bu sulh ve bitaraflık hareketı bıl- . :- Hele şükur -dedı- ne yanlış kı- kanlı olmak ve Balkanlarda sulh ve 
te bir gUn Yugoslavya başvekilinin has a italya tnrafından müzaharet tap, ne de edebiyat dedikodusu kaldı, j dama mahkum oldu emniyeti korumak esaslarındn muta -
mi. afbi sılacaklardır. görmüştür. İtalya bitaraf olmamakla başımız rahata kavuştu. Londra. 5 (Radvo) _ Muhtelif bık oldukları için ikinci derecede bir 

B .. ıknn nntantı konsey rei i, Roman beraber muhariplikten imt~na etmek- Diğer bi~ dost, diişünceli düşünceli zamanlarda Lonclranı·n müt..addid yer- ehemmi~e.te malik olan bu ihtilaf~a-
ya hariciye nazırı B. Gafenko, gazete- te ve harbin Balkanlara sıyaret et - cevap verdı: !erine bom Lalar yerleştirerek bir ta· rın hali nı zamana bırakmayı da " 
cilere şu beyanatta bulunmu~tur: mesine mani olmak istemektedir. - Pek o kadar ümide kapılmayın .. kım infilaklara selıeb'.ıet vermekten doğru bulmuılnr ve aralarında ken-

B ık ta tı konfernn. mü _ Ayni ga1<'te ilave ediyor: Çünkü bu meseleleri çıkaranlar, bn ki- maznun irlandalı Rişa ile Barnesin dilerini birbirlerinden uzaklaşıra\!ak 

B s ar 
0 Z 0 M: 
2581 E-;naf Ban. 9 75 14 
1512 Üzüm Tn. 9 2!> 16 
9il jiro ve şü . 11 13 l)O 
921 l\I. j. Taranto 10 14 2° 
843 A. R. 'Czümcü 11 12 ı;O 
717 Ş. Rizn H. 10 50 13 7Fi 
389 Y. t. Tarnt 10 12 50 
~82 K. Taner 11 14 50 
344 Ş. Remzi 10 16 
Sl 1 l\r. H. Nazlı 10 15 ı;O 
244 ~ı. Beşikçi 9 25 13 rıo 
220 Akseki ban. 8 75 12 75 
209 F. Solari 12 75 13 g75 
37 Albayrak 13 14 
149 j . T. mah. 11 25 11 25 
136 Halim alanyalı 12 60 12 6~ 
134 j. Kohen 8 75 13 'fıı 

83 C. Alanyalı 12 50 13 !!S 
54 P. Paci 12 25 13 62° 
37 S. Paterson 11 11 ~5 
15 . Klarfk 11 11 uO 

5 t- E k" 14 60 14 50 "'· r ın 
3 D. Arditi 13 50 13 50 

- a an an n :,; k 1 h .. -a ı y de- iJ fakat y kınla•tıracak noktn-
bet" 1 işaa olunan bütün heyecan- Kati ve resmt nnlaşmnl::ır olma sı- tapları yazan ar enuz sag ır ar. a- muhakemeleri sona ermiş \ e bunlar g , . • k ı·· ---

nase ıy e ' . . . t• • f r . t . t 1 - it- !ara ehemmıyet ve kıymet verme u- 10618 
il hrıberleri kati"·etıe tekzip ederim. zın balkan clevletlerının sıyase 1 şa.}a- rın iene na ı~e e geçeı, ora ıgı a idame mahkum edilmiştir. kd" . 

1 
d" K 

" J • • • l. ·• d 1 . .. .. . . :zumunu ta ır etmış er ır. om5u 460282 1 2 Dör Balkan devleti hariciye nazırınm nı dıkkat bır c~pheden .. ıta ~an sı~ ase- Ust e er eı. • İdam çarşamba gunu mfaz . edıle- devletlerle iktisadi münasebetlerin ~ 
kati sükfinet ve emniyetle çah§tıkla- tinin i tikametıne mu~abehet arz.et- • • cektir. TlükOmete gönderilen bır çok t • d'I . e 8_.ırılması hal·-

1 d h' b" t E . . anzım e mesı v ı • 470890 1-2 rım gördünüz. Beraber geçirdiğimiz mektedir .. talyu ~a~afın an ıç ır az spzrı imznsız tehdid me~tupları~ bt~ ~~h - kındaki karar işte bu lüzumu tak - No. 
"ll bir kaç gün, gerek temsil ettiğimiz yik icra cclılmemışt.ır: :akat ~nlkAnnlar İki arkadaş, espiri yapmak iht'iyacı kOmların idam ed.lmeme~ı .bılc:ıı·ıl . • dir etmi§ olmanın bir ifadesidir. 

7 muşterek hakların tesbiti. gerek dost- daki nufuzu ken Jısının azım·k.aran.e duydular. Birisi, yokuşu terliye terliye miş ve aksi takdirde bu ?fıdısenın b:ı: Komşularımızla iktisadi münasebet-
8 Juk milnasebetlerini genişletmek ve hattı hareketi ve yapıct e~erletı) le gö- tırmanan seyyar .sebzecinin e eğine takım . uikasdlara sebebıyet verecegı lerimizi a~tırmak biz: birbirimiz .. 

sulha hizmet etmek için müşahede im- ze çarpacak surette kendisini göster - baktı: • ilave olunmuştur. lHikfünet tertibat menfaat bağlariyle daha i:). i bağlı • 
kanı ·ermiştir. Şuna kaniiz ki, antan- mektedir. _ şu hayata bak .,derli- beyazlı, kır- nlınıştıı·. yacnk ve aramızda eğer noktai nn -
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-----:="'J()toD mızılı. irili ufaklı sebzeler ıa uzak Ren nehri zar iht"lafları varsa bunların za -

k ı d bahçelerden kalkarak eşek sırtındll man ile ortadan kaldırılmasını çok 

Feıa" et IDlllİa r aSlll a şehri temaşa etmek, beı.ediye mcmurh: Taşmağa başladı kolaylaştıracaktır. 
~ 1 1 I ki k ki k Konseyin en mühim ve bugün için 

t N C l R: 
80 Ç. 1\1. JI. Nazlı 7 87p 7 S1° 

191502 eski yekun 
rmın < a amtll ı arı so a arı aşmn Pari~ ı; (Rad\•o) _ Karların eri . k 11 

• ' • . en mnnıdar kararı yakın şar t su ı k A 
saadetine erdiler.. meğe başlamasından Ren nehrı Hol . t" hafazası ı"çin Bal • 191 ö82 u. ye un 

h k•• ı • • • n·· · d' . ve emnıye ın mu 7. AH t R F 

ruıacak Yeni• şe l•f, 0y erin yef101 ıgerı cevap vç.r ı: lnnda ve Alma11yada taşmış ve tlç met- k 11 t ""d. .. "damcsine iti- . ~: 
- E.,şek il tündeki bu eYrU te - . . · an 1 ar sanu unun ı 20 ton fasulye 

. . · re yükselmı tır. zum görmesi ve bunun :çin de antant K 
b h b•İ d k maşadan sonra, eşşek etı ıle beraber ş • /k . . d • A b" t as halin 150 B. pam: k 

Sa aA iyettar ir eyet tes 1 e ece bir tencerede Jlle\'kf alırlarsa DC bU· ıra vo anı devlet,lerının1 aımı lr t"e7 tebaı..I!~ -----
de bu unma arı zarure ın ~u .. 

12 

. . l 1 . t bit tt"kt yurursumız? ld" p B İstanbul, 5 (Telefonla) - Devletıve köylerın yer er n~ e::; e ı en Faaliyete ge l ettirmesidir. ara orsası 
meteoroloji Umum mUdilrilniln reisli· sonrn bir rapor tanzım edecekti:. . •• • En ufak bir mesele karşıaında b" -- '/\ r b l .A tinn, 5 (Radyo) - Şıra Volkn- k b 
- . d olmak üzere profesör, mUhendl Bu rapor derhal Nafıa vekaletıne ı v O e Çl le birbimizle müşavere etme izi 
gın e kAl t ,_. k nı faaliyete gelmiş ve sabahtan beri k k lar al 

Cumhuriyet merkez baf1
1 

\'C tr.imarlardım müteşekkil bir heyet verilecek ve mezkur ve a et e uır o- Dostum koluma dokundu, bir :zatı kesif dumanlar neşretmeğe başln • daima mü~tere arar mıya ve 
•akında Erzincana gidecek ve tetkik· mi yon teşkil derek raporu havale e- gö terdi ve fıc;ııJdadı: bu müşterek kararları müıtereken 
İeı de bulunarak yeni yapılacak şehir dece.ktir. - Bilmezsin -dedi- gazeteler hesa- mıştır. tatbik ve müdafaa etmiye alıştıracak 

kası kliring kurları 
S 

A. trf 

bına ne vefakfır, ne <likaktlı bir nö- Ye~i Nesrİ_vat bir tesanild ve elbirliğ: yoludur ki bi! Sterlin 
zi hedefimiz olnn Balkanlılar birliği. Dolar 

betçi. A k k d rama ne götürecek olan en ısa yol a an. Relga 
- Anlamadım, dedim. cak bu olabilir. F. n. 

.. - ~~ba~leyin kahv:hn~ıeye gelh:, tzm"rde intişar etmekte olan cAra- Hamdi Nüzhet ÇANÇAR F. F. 
gozlerını dığer mUşterılerm okuduk~ mak> mecmuasının dokuzuncu sny1_ Pezetas 
ları gazetelere diker ve nöbet bck!er. sı da çok zengin münderccatla intişar LifVllll'!Jll Florin 
Birisi gazeteyi bırakınca hemen sıç- etmiştir. Bu sayıda Cahid Tanyolun F. S. 
rar ve alır. Bu suretle akşama kaı.lar Arif Asya hakkında bir ynzısı ile istiklalini müdafaaya K. s. 
bütün gazeteleri okur. Bahri Savcının , Rasih Sonat, Fikri amade K. N. 

Papa Ruzvelt ve Italya kralı ya- . Çlll!DlK Çiçekoğlunun muhtelif ımn'at ve .fi- ' (Rad ·o) - Mezun L:t- K. D. 
t - k'r mevzuları etrafında yazıları, ay. KO\llO, 5 .} . 

1 
on . K. Ç. 

k d Sulh teklif edeceklerdir Yerli r;ca İlhan İlerinin (Yağmur), Cahid vanya zabitanının,.bu sen<'k'ın~m~ı~·s: Dinar 
10 a Taıwolıın cÖzlevi~·> adlı ve aruzla ilk clefa olarak \ ılnadn top•.. ş 11 • Leva 

Son Dakika: 

Sulh teklifi 

/ 524 
76.01 

4.534 
33.64 
7.442 

1.4454 
S.4244 
3.221'/ 
'3.5760 

23.09 
35.~2 

63.!l7 

· h · · · j · · · k'I b .. b tlc bn nutuk Bern, 5 (Radyo) - Romadan ha - Amerıkn cum ur reısının papa nez- hracat mallarına işaret yazılmış iki gitzel şiirleri ile daha ba.- Başve. ı u :n~nase. e . Ley 
ber veriliyor: eline gönderdiği mümessil :\firon Tab- k k zı şiirler varclı!'. flhan İleri, bu son irad etmış ve h.ıdıselerın yıldırım sü- A. Ş. 1.97 

:Muhariplerin bugünkü vaziyeti, terin Ruzveltin gizli bir mektubunu onaca şiir·ndc aruz veznine karşı tesis et - ratiyle ilerlediğini, LitvanYnı;ı~ her R. Mark 15.20 
ha1'T\ ne sulh arasında bir mahiyet ar- h :1 b 1 J w ·e mektubun sulh İstanbul, 5 (Telefonla) - Harice tiği tam bir hakimiyet göstermekle ihtimali karşılamak için hazır 1 

•1 bu- Liret 103.57 
•y amı u uncıugu ' , . ı . .. .. ı r 1 r-·ni c5ylemış ve 4? • 

zetmektedir. Bunun için, Papa, Ame- . . fi d ld _ ö ·I . . çıkacak yerlı ma !ara ışaret konması beraber bize ince bir şıır zevki de unması azım ge < ıgı . . . . Drahmi .• 16t> 
rikn cumhur reisi Ruzvelt ve İtalya teklı~ı ile al ka ar 0 ugu s~.} ~nı~or. hakkında bir nizamname hnzırlanmış- tattırmakta ve vezin iç:nde bir oriji- nutkunu şu cUmlel~rJe bıtırmıştı~: . Zloti 3.6007 
k lı Viktor Emanuel, yakında mu - Mıron Tabler, buh afta \ aşıngton- tır. Bu nizamname, şubatın on eki - nalite yaratmı~tır. - Ahval ne şckıl alırsıı al ın ~stık- Pengo 34.06 

tı~ r 
521 

77.26 
4,56l 
33.0 1 

7 .4s6 
ı.46~~ 
3.4" '' 
s z.tt 
s:s!l1 

h:~iplere mü~terek bir sulh teklif ede· dan Romaya müteYeccihen hareket c- zinci gününden itibaren meriyet mev- cAramak> ı karilerimize tavsiy~ Jalimiti mü<.lafaa için her fedakaıhğı ~uhtelif kuralar 
ceklerdir. cektir. kiine girecektir. ederi2. yapacak vıulyetteyfz.> Regıstermak 6.20 
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Sovyet - Fin harbi 
- Raşlaıüf' 1 inci .cıa1ıifede - ıgiiıı batarken bitmiı.tir. Sovyetler ile

So\'.} et tayyareleri, bir çok 8eh:rle- rileyenı<:'mişl<'rdir. 

Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 

lsveç matbuatı 
insanlığı Finlandiyaya biran eve 

yardı~a davet ediyorlar 
Zatl'n 

1 
(CL,GS) ton 

v:ızi.,. t 1 ~
3!l mart m·ınd:mbcri bu Albny, mn!'nı:;ınn oturdu. Başınd.1 

i bombardıman etmiştir. 40 si\"İl öl- 1 sovyet tayyar<:'leri,l"inliın<liyanm mer 
niiş. elli kişi yaralanmıştır. Hel ·in ki, 5 (Radyo) - 4 ~ubatta 

F'iıılandiya hava kun-etleri mu - kezinde 12 bin niıfu lu Avola sehri-
• Stokhlm, 5 (Radyo) - 1svcç ga w lnrııı hürriyet ve rnedeniy<:t namına 

affnkıyetli muharebeler yapmışlar - ni göriilnıemiş ve işitilmemiş bir şid . . . . _ 

hir ~az~)~ len Yordu. l3uglin herke~, ki demir kaskı çıknrdı, eldivenler!\·. 
11• So\'""t k t ı d'" .1 1 . d 'tı 1 b 1 t . 1 d' ) 4 zctelerı, Sovyet tayyarelerının Fınlan- harp etmekte olcluklnrını )nzarak: . "'"- ı a :ırı ve uşman l s erı e e ıom arc ınHın c mı<: er ır. :... . . . . . . 

ff k ti b 1 1 d ·ı 1 t f l .. t d' " ı. h dıyadıı ıvıl nhalıyı bonıbnrdımnn ede- clnsanlık Fınluncliyanın yardımıtıa 
..,. rıre h 1" d ··•nde h a ın e çoktnnberi zih- le beraber uir demir i.-;kemlenin i)<; 

(~) ı tih~:rlumıstı. Türen köyü \'C tüne bıraktı. 

'1U\'a a ·ıye C' om ıar< mınn (' : •
1
saa znr ıncıa mu emn ıyen ııom nr . .. . ~ . . . . . . . 

• 11 t s t b b 1 t 1 1.1 h • 1 .. tte .... h rek oldurmesı mun.ıı;ebetıyle şıddetlı ko~madıgı takdırde el mokr( s1 ıntihat '1ış, ane ovyc om arc ıman a:ı.· c ınıan ec ı en ı:;c rııı < or uçu nrap . . 

ııın her h clnı münhan"si, hazi an avı Radyo Ye telefon, dinlC'me Ye ko. 
• d"" ·· "I ·· t·· 1 t K"I' h t 1 . 1 mnknll•ler yazmakta, lıu bomuardı - etmış olacnktır. » ·are.;;ı uşuru mu~ ur. o rnus ur. ı ı~e. as ane ve )T <:ı ı-

r. " 1 manlarm mu. um halkı feci şekilde tc- Demektedir. 
• · an · b" · ~tın alezni .&"ı ır geCC'Sinde, bu nü- nu:-mıa c'hnzlıırıPdnk' mevkilerİ'ı 

Londra. ,) (Radyo) - ( Stokhohn hi,·e treni ele bu mevandadır. Halkın . . . . . . 
"'d · ) t . . K 1. h " 1• !hl a ·ı lef ettığmı ka~ cletmekl{'dırler. 1sveç sıvasi kn\ nnklannın katı su • 

gildi, nı her an gozlemiyor de - lerkedip ayağa kı lknn teğmen Löfo 
ı mgen gaze e~ının nre ı cep ('- Vlizde ek eni evve ce ta in:! e ı - . . w. • • 

·ncleki muhabiri Sov\•etlcrin zıı·hlı · . ld w 1 b ··th" b · h d _ Demokrat Lıtoryal gaz<:'esı, bu me- rette verdıklerı malumata göre son 
ln3q n• iiç küçtik subay, tekrar yerlerin~ 

~:ı b . llıart av l . 
. . mış o ugunc an u mu ıs om ar 1 ı· . kb"h d k F' ı- dl h f d k' 1 

ızaklar ktıllnıınrak taa-uzlardn ... .,~ - 40 k' . ~ı il 50 k" . za mu a. ı e t:re • m an yaya a- afta zar ın a ı tanrruı arda Sovyet-
, < • • ' ' • • • • " ···~ mana ragn1en ışı v m ş, ısı _ . 

• ütun M .: ınc anberı, bastım ba- peçti v i.şlC'rinC' koyuldu. Yiizbp,c-
~ 'r 'mı . aJ,no hattı, tehlike vazi- Kont<' VC' öbtir iki sub.ıy, biri teğme•ı 
\ ~~·n" reç:· Programlnrı, muhafaza rliğPri n tC'i:!men. elfım vnzh·.ptinı'I 

ı"k ettikleri yeni tabinlere karşı Fin ,, aralanmıştır. · • zıımı ş1edkılwde yardımkyapıFl~ıa1~ındı~ zn- le.r bin kndar tayyareci kaybetmişler-• 
.· k ı ·1 · · ··el f . l ~ ruri o uguuıı, çun u ın an ıyalı- 1 dır. rı ın, ene ı .erını mu a ~a~ a a ısmış Viborg şehri de 47 Sovyet tayyare-

b ti ti alnı ış, ona göre bütün tec - ayal<talnr. ılduklarını. 4 şubat tarıhıııde Sov- si tarafından bombardıman ed'Jmi~ - ------------

rtler:n n tankı ile ayni rniktarrla tir. Sehir ale\'ler içinde bulunmak - lzmir uhasebeı· Hususı·ye Mu··. 'e nobet teı t~. _Mütehassıs ihtivailiır Teğmen wfor, d'nlcme cihazımı 
llı:ının:ı g kılatı ve İidnler, harp za- yanından haykırdı: 
Rurnıa~· ore dlizene konulmuştu. - Albnnm ! Nöbet mıwkilerin 
~ ., \'p k • 

gun toıııa umanda heyetleri her den habf'r ! Artık tayyareler geçmi 

ırhh kazağının tahrip edildiğini.' t d ., 1 ~ 0 t 16 d b" . a ır. o ev vanmıs ır. \'er c ır 

uıına mıntrıkasınn Sovyetlerın yap- d ·k t"' G •. k • d •• J •• •• d 
en yangın çı mış ır. :rayrı as erı, ur ug" un en: 

ığı tnarrmrnn 300 kiRinin ölümüne b'" .. k b' 1 ıı· b b 

J'llna tatb~ror, Plfinlnr üzt'rinde bo- yormuş! Geçenlerden hiçbiri hatlar 
ra'kabı>de 1 

er Yapıyor, vaziveti mu- bilhassa (N) münhnnisine bomba lft 

w , uvu m:ı ara en az e ı!'er om :ı 1 nal olduguııu ve bu taarruzlar e:::- t.I t At 1 lı 1 1• l - d:ıtcmlze nit G4 lrnlenı cleintir ve -evrakı matbua 15 gOn müd-a ı mış ır. ı an om >a arın mec · d 
1 asında kullanılan tan•arelerd"n 6800 1. 10 k" ... 1 .. . . ete açık eksiltmeye çıkarılacnktır. _ · · . . muu cır. ·ışı o muş, vırmı 

tnaııda rn n kgeçir":ı:or ve yük~ek ku. mamış ! .lO Sov\·et bombardıman :ıvvare~ının . . · 2 - Mulıammf'n bcdeJi 4000 liradır. 
h le!• w b"ld" kt. d.. 'kı~ı varalanmışbr. So\·yet tayyarele- 3 l\T kk 

Iarı Yağa a amıarına tamam rapor - Albay mırıldandı: 
ırı~·ordu. - Tuhaf şey! O. ve N. münhanilr 

ıa vo urrunu ı ırme e ır. ı · · ,. ı - uva nt teminat1 300 Jirnôr. 
Bu sabah, Sovyetler, Sunna cep- ri, çok yüksekt.~n uçarak Viborg bo.m 4 - lhale tarihi lü 2 940 .parşembe günü saat ondadır. 

~lbay T' • :. rinden haber sorunuz! 
~ıhkarnın~n ~· O) inci grubun ana - Pekala albayım 1 

esinde yeni bir hücum daha yap - / bnr~ımanını dort dcfn t~~rar etrn.ş- 5 - Taliplerin tarih ve saati rnezk(ırda viluyet darni encilmenına 
ıışlardır. Tanklarla zırhlı kızaklar lerdır. Sovyet kuvv~tlerınm, her ne ve numune ve şurtnameyi ırormck 1 'tiyaıılerin de her gün muhnsebeı 

Iuna 8ire ~kı (P. C. ) kumanda ko Teğmen. nlbavın emrini. kiirP' 

ti, YÜt:b; gırınez, orada nöbetçi za- telgraf manivelfısına tık bk yazdı -
Iraz hey şı Konteyi buldu. Yüzbaş1. rırken. b"rdenbire akıl ve tahmine 
Orunu v e~.nh bir sesle, müthiş ra- sığmaz bir hfidicıe oldu. Hiç bir F -
- Alb:~ ı: ransızın, asla tahmin ve tahayyül e-

limayesinde 100 metre yakından pi-ıbahagına olur a olsun bu şehri tnh ~ hususye dairesine müracaatları. 2 6 321 
rnde dalgaları ilerlemcğe başlamı~. ribe karar verdikleri ve bunu Sunun 
Fin kuvvetleri, toplarla mücehhez ya hücum ile aliıkadar addettikleri iz .1 ır Or n1 an Çevir ge m'idür-

·o 1ıı . .Be~ ını ! Sant ( l) i ( 46) goçi- demiyeceği öv le b 'r hadise ki, baş-

hücum hattı sayesinde Sovyetlere anlaşılmıştır. Şehrin büyük k'Jic:esi, 
müh.irn zayiat verdirmişlerdir. F!n büyük bir bomba isabetiyle harap /üğünden: 
kıtnları, bu hücumu durdurmak için olmuştur. 

0rııu içlyn gazeteleri okuyor ve pi- tan başa Majino hnttını sarım har -
tı~~ t PostO~dum. Birdenbire biitün b"n seciyesinı, beklemez çizgilerle de 
~ı Yağrnıy a :rından tehlike işaretle- ğiştirmeğe te ebbUs ediyordu: 
'a.zi;·etn fa k nşlndı. İlk iki işarette Başçavuş bağırdı: 
~a.rııaa bUa~ ında oldum. Yanaşık ni- - Dikkati Radyo! 
a~.,.areıe ~ k Alman bombardıman Al bav emir verdi: 
t~~'ikte ,~ı, Vasati 7 .000 metre yilk- -Yol veriniz! Açıkca dinliyelim' 
~ llde, Şar~t rnuhtelif irtifa seviye le - KilçOk c:ubay, iki bil yük tırtıllı rllP 

el bombaları da ~ullanmışlardır. j Tayyareler, FinHlndlyahları teslim 
Sovyetler, buradaki hücumu, i.iç olmıya davet eden beyannameler de 

defa tekrar etmişlerdir. Muharebe atmışlardır. 

oo------

Uzak Şarkta 
Hindi Çini Fr nsız demiryolunun 
bombardımanında yüz kişi öldü 

~il 'reğnı ;n .. garba doğru uçuyor - meyi çevirdi. Do1 gun bir Qes, kuman 
tıu,Urk en '>for nöbet po~talariyl an mevkiine boşaldı. Güzel ve n -
tıırıı \'e h:~ h€n sizi telefonla ara~ henkJi bir erkek sesi, hiçbir teliifftı· 
~tı. butun terdar ~tt"m. (D. C'. A. ) hata~ı yapmadan, bir akım Fran ~ız -
Jı e eri için nr~Uerıne faaliyete geç- ca kelimeleri sıralıyordu. Hem de n. Pnris, 5 ( Hnclyo) - jnponya hari- riciye nezaretinden sormak üzere 
j Q l>erisk tnıır verdim. Gök yüzü_ kelimeler! iye neznreti selfıhiyettar ·memurların rilmiştiı'. 
/ktorıeri~· n. tetkik etmektense, pro- - Büyük Alman umumi kararga _ lan bir zat, jnpon tayyareleri tara- Tokyo, 5 (Rnclyo) - Hariciye ne -
~·a ırlirrrıeğı ızın ~şığı altında ve açık- hından, l\Iajino hattı ve gerilerin - 'ınıla n uomunrdımırn edileıı Yunan zareti miisteşarı, bugün Fransız sc
b a Çıktını . ~:re h ettim. Açık hava_ deki setir kıtaları. general, yük"ei· r.'u demiryolu için gazetecilere lıeya- firini kabul etmiş ve Hindiçini Fran
t lr~e~· gö~~ ıce ?1uayenc ettim. H;ç- c:ubay. subay kilçilk subay ve erler'. ıattn bulunmuş ve bu hattın bombar- sıı demiı'yolunıın bombardımanından 
1hetinden eğ-0 ınıknn yoktu. (120) ne! .. Büyük Alman umumi knrargfi- lımanıııda japoııya hükumetinin aske- dolayı tuhadcliis eden vaziyetin dosta-

t0zunu nd YUzlerce projektör, gök hından. l\fojino hattı.. ·i makamatla mutabık bulunduğunu. ne halleclilehileceğini, jnponyn hnrici-
8kat Pr :ta kalburdan geçiriyordu. Bu başlangıç, müthiş bir tonla üç ıombardırnanın icab ederse bundan ye nezaretinin bu hadise hakkındaki ra 

1~ t~"nnı~Jdektörlerin, kili rengi b'r kere tekrarlandı. ·onra da tekrar edileceğini söylemiş- poru henüz almndığını sö}·lemiştir. 
lı hı~ bir an başka n:rclınlatabildL Albayın se i yükseldi: tir. Paris, 6 (Radyo) -japon tayyare-

etrelik b~e~· Yoktu. Saatte 40 kilo- - Bu kadarı. ... Olur şey değil! Bu beyanat, Fransız rnehafilinden leı·inin bombardıman ettiği Hindiçiui 
tı~an f lol~; stıratıe 7.000 metreden Böyle bir hokkabazlık ancak Alman derin akisler yapmıştır. Beyanatın ja- Frnn~ız demiryolunc1a yüz kişi ölmüş 
.;~ı~·acağı a rastgele atşten fayda tara yakışır. Bu kadarına artık küs- ponya hükOmetinin noktai nazarına ve bir çok kimseler ele yaralanmıştır. 
. dını. l.iva;ı ~üştınclüm. Ate~i ke~ tnhlık dernek lftzım ! tetabuk edip etmediğini, japonya hn- Ölenler arnsında beş Fransız da 

Zabiti a elef on ettim. Nöbet- Esrarlı ses, devam etti: Fransnnın Tokyo sefirine talimat ve- varclır. 
"-e'trıPdi~i:.enernlden henüz tnlirnat - Üstüniizden. gayet kun·etıi Al 
'"'18tık· ı söylecı· B' d ı taıını 1• ız e her zn- rnan tayyare filoları geçmiş bulunu-

1\lbay, su~~ göre hareket ettik. yor. Tayyareler Patis semalarmcla ve b :Pekala 1 netle: Fı·ansamn bnzı mühim şehirleri Us -

--~--~==OO=o~---~ 

Çin - Japon harbi 
\' eui, . tünde. kuvvet nümayişi yapacaklar. 

~at tızhnşı Ron . . Kabahat, nylnrd~n?eri A.l~nn~·:ayı j3p00 UffiUmİ efkarı hu harpten mem 
a en bunan btenın raporunu. hakı- çembere sokmak ıst yen İngılızlere a- ' 
P \'oktu n aska verilecek bir r.e- iddir. İnr·ı·zıer Alman (Reich) ınn • t • •" •• t v b } d 

~nlara \'e. ;:~~·~e~, beynelmilel ka- karşı, onu venerek ve yıkacak vah - nunı ye sız 1 { gos erm ege aş a 1 
t h:~ı'k ve k t'~lı. 11.ızamnamelere gö_ .:i bir ittifak hnzırlnmaktn. A iman Tokyo, 5 (Radyo) - İngiliz gaze-' diye tavsif ettikleri Çin meselesinin 
a 11 tıı hattındı ıdı. (D. C. A. ) is - lide.ri, ~illetinin etr~f!nd.n .halkah - telerı~ıe Toky.odan gelen ha~rlere gö-ıbir an evvel intacını istemekedirler. 

•~r:Utnanda ne;; hehr hangi ~·r. gru- nan bu olüm çem~er nın, ıkı taraftan re. Çın harbınden dolayı Japonyada japonlar, Çin harbi yüzünden fevka-
. Sef . n er hnngı bır as- kavuşmasını bekhyemez. Bunun i- umumi bir rnemııuivetsizlik \•ardır 

t·~dCih.,;de>a~r:~deki top ku,·veti t<:'l· ,.indir ki li{ier, vilk ek ,·azifesinin da- japon, halkı, Çin h~rbinin müsebbiLİ lficle ağır vergi yükü altındadırlar. 
e mu t h arpt de olsa, c;uJh vak ''etine koşarak, Frnnsayı bu m vzu- askeri erkanın son muvaffakıvetsizlik Ve kendilerinden daha biiyük fedakiir

h e~e teşe:O kenı hat iizC'rinden g-ec- dn ayclınlatmnk için, :mi bir kuvve~ ]eri knrşısnıcla muhtelif partil~rin ih _ !ıklar istenmemesi mütalensındaclır -
h:: ate~ acnı~,:a eclec~k düsmann der 'lÜrnay:şine karar vermişfr. Gay" • tirasıııdan doğan lıir işgal hareketi ıar. 
11~1 ateş nçnı~ğ tn('c ur tutulmuştur. hakikaten Frnncıayı ve onun şeflerini 
a ?uıtı bu a mcıcbur tuulrnuştu tenvir etmekten başka birşey değil -
e;ıır ll~eri:~ce CN) istihkam mfin- :lir. İngilizlerin kör gibi kulland:.k- Tay}·are sineması 1 'J-o/pfrın 3646 f 

eri h'rk en geçen tayyare kuv- lnrı Fransız umumi efkarının gö - -
~~an fazı:ı:.;ane değil, belki 100 zOnü açmak ist"yoruz. Hodbin. muh-

tak 11Zi~·et. h~r ı teris ve hilekar İngiliz diplomatları -
t.,. Ilı 'Ordu .• /(' şUpheve mahnl bı. na inanmakta ve iradesini te.llı·m et
.ı q!\k,, • · etel' ki düsmnn bu·· 'ltekte. bütün düm·a daha ne zama-'lllk " 1 Ve • • " • • 
da· U hu eu- sıvı! tesk'l'ltın izinli ol- na kadar devam edecek? j 

re.,. •unrte i nk . 
ı-· a e hnbe k s. mı d .. 1 edeıı M. jino hattının, ve gerilerinde 

ıı r ostlır 

Saym miidavinıle?·ine senenin en büyü iki filmini takdim eder 

1-ATAIACA 
Charles Boyer - P. R. Willm 

2-MOR EN A-K LAR A 
~U lnenı an ı:;2c:lnn ve pe. etr kıtalnrıııın suba•r ve erleri! ı tıde Urların b ., . •w. .. 1MPER!O ARGENTİNA'nın en güzel filmi u .. ıı. tepeden . ecerı (qızlıgı yu- Büyük .A Jman bombarclıman trı) y:ı •arr ın- b' Ayrıca: Ekler jurııalda en son dünya hlidisatı :>e..: ak 01..., ... e ır bac;knıa ıeleri. ne mUstnhkern hatlarınıza, n~ 1 
~ ''lıde ... a~ın Yet k' p . Oyun saatları: AT!VIACA 2 - 5,30 - 9 <la '\lldu • tay:vn 

1 
• er ı an!! il- de şeb 'rlerinize, tek bomba bile at -

' 
l'Unu re er '-'ıkıcı b k Zi f 't h tt d l MOI:E.V - KLERA 4 - 7,SO da 'e) " fl'JI . .; • ov.ucu ve mıynca br. g r. n ı a ya nız ve 

u~haber Rphe~ne ba lamndan ev- sUkOtu ve hnreket~zliği muhafaza! ~~~=C:l:U:J:A:R:':rF:~:S:t~v=e~P~A:Z:A:R~::l:l:d:e:A~T=~f:A=C~A~i~~b=n=~:a:~~~~~ uıı -w rın h"r t.-. f amı:a Mw•w LJE&D w & - sa 
'ıı ,"" heık . ,- 1'ra ında cln - cdec.ekl 

1\. ·)'\'eter ki pes . 1k tedbirleri alnbq- 7ira büyUk Almanyanın arzu ve 
~e~· 1l'laııia h ll.r 8 C'trafındnki (D (' ümidi eivnnmert Fransayla ve onun 

r.,.
1 Uhnık nbtt,ı, 19a9 mart n:\'lndr.~ kudretli imparatorluğu ile anlaşmak, 
(1 f't> ll Unduw · · 

a~tıb 1 . gfı-işeb'I . gu ıçın. b'r an beraberle mek, rnedenyct ve sulh uğ-
1\ı~ n. ın ve Perde ntec;ini rundn el ele vermektir. ı 

<la trı ·n~· 'I'ı ~·() (P A ker milletten, asker millete se -
k e"k".nde b 

1 
• C') dek· kumnn- lam! 

lı. ı;.: " k tıb 1

1
1 

Unan dört !o\Ubav ve s,.,n kelimeler ilzer'ne, odada, <le -
~ • a'li a ko 
~ d l1 bir · 1 n•ısma,·n başla . r'n bir sükOt çukuru açıldı. Her ~cy-

h·ş k:~beıerj ; 1b: telfıfruz Pdilen re- den evvel dinleyiciler, rniithiş bir safi 
lllelcr. 

1 
s rt, lın<i"t ve mut- ret ve berraklıkla gelen bu ses knr- l 

........ ~ • 1 
"ü .ı 8.~·lar ~ıcıındn hayrete dll meği akıl edeme-! "' ' ! , Ru n n d 
rı~b ~! P k an it lınrı>'l harp d "Jer. Radyodan gelense. f, ne pnr::ı -

1 

Kü;türpark • 
sıneması 

Mevsimin en güze·] ~ki filmin~ takdiııı ediyor 

Kaynanam Duvrnar,ın 
İki meşhur Fransız artisti 

J,UCIBN JJAR1J1'.Y - MARGCERITTE MORENO 
1'arnfından temcıil edilmiş eğlenceli büyük \·odvil 

2 Aşkın 
l\Ietro Goldvin ~irk.etinin on lıüyilk artisti ve güzel artist 

PAT PAT'BI'.SO.V 
Tnrafındnn tem ı: "dilmi~ heyecanlı n~k ve ihtiras filmi Vaz·~tS!"dan: kı n bir zamanda St - zit, ne dl' yabancı bir ses. asla hırpn- 1 

•ıı 1ı1 ~ 'llfz ne:.:~i hnberl('rini nlırı~. lnrnış değ idi. Sanki ses, 20 metrelik 
~C); ı et fe,,.· Ynpac qız' t im'zi bir çelik ve beton tabaka ·ı içind k: ,SEANSLAR: 

1.lk Çekrnı~atınsı kadar bil yoruz. bu odndn, göze görllnmez bir nğız . 
eceğJz l dıın çıkıyordu. (Arl:nsı \'ar) 

A) rıca Pımımunt Jurnal \'C renkli Mi ki 
Ku:ı ıı:mnm 2.30 - 5,40 - 9 da bnşlar 
A kın znferi • ,20 - 7,40 dn başlnr 

İzmir m~rkez km:rsmR bıığh Çipro deresi devlet ormanından 781 ken· 
tal lrnrı~ık odun 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

]:;ecleli muhammen 4 kurnştur. Teminatı rnuvakkatası 2 lira 35 kuruş
tur. 

lhnle 12-2-940 tnr:hi:l.ıı müsndif pazartesi günü snnt 15 te yapılacaktır. 
Tnlip1erin zirnnt bankasına y:.ıtıracnk]nrı teminat makbuzlariyle or. 

man müdüriyetinde müteşekkil s:ıtış komisyonuna müraenatları il!n olu-
nur. 28 81 8 6 2i8 

lzmir Orman 
lüğünden: 

Çevirge müdür-

İzmir merkez kazasınn bağlı Gilrlek deresi devlet ormanından 210 ken
tal kcresteliğe gayri fml:h kuru çı.m odununu 15 gün müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. Bedeli muhammen 6 kuruştur. Teminatı muvakknta ı 
!l5 kuruştur. 1h:ı l(lc:i 12. 2-940 tarihine mü ndif pazartesi günU saat 15 te 
yııpuacnktır. 

Taliplerin zirnat l.ankn~ına yr.tıracakları temin:.ıt mnklıuzlariyle or
man miıdül'iyetiııde müteşekkil satış komisyonuna müracantlan ilan olu-
nur. 28 31 S 6 277 

Teşk ., " /andırma Başkontro· 
lörlü~ünden: 

Maniftıturncılnr itlıaUit birlik limited şirketi tesis edilmekte olduğıh
dan manifatura ithaliitiyb uğraşanların üç gün zarfında dairemize müra-
caat etmeh:ri lüıa.:nu ilfin olunur. 381 

Teşkilatlandırma Başkontro· 
lör!üğünden: 
Çuval ve kanaviçe ithulfıt birlik limited şirketi tesis edilmekte olduğun

dan bunlı rm ithalfitiyle uğraşanların üç gün zarfında daiemrize müracaat 
etmeleri lflzumu ilan olunur. 

;;ı;.f ~-- .. . . . . . . ' .. 

Husuti Hastahanesi 
SAHiBi 

Dokt0r Operatör 

ADİL BİR 
İzmirin en büyük ihtiyaçlaruıdan bir.'.ne tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve lıcr türlü { enni tekamülıi.t, konförü ve kalorifer, 
rontken ve clekt:rik tedavile>·iy!e mücehhez olan E G E husu• 
si hastanesi Al.SANCAK iııta$yor. kar§ısında açılmııtır . 

Her şubeye nid hastalar kabuJ ve mütehassısları tarafından 
teda\l\i ,.diJir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 
Fiatler iki liradan başlar 

FAKIR l/ASTAJ.,AR lÇX IIER GÜN SABAHI~ARI MUHTELiF 
ŞUBF:U•,,'RE AID POLIKUNIK DE YAPILACAKTIR 

TELEFOX: 2918 

Sinemasında 
BUGÜN lı!ATINELERDEN 1TIBAREN 

Çokt:m heri hasre,lni Ç4!kti~fmiz en şen, en sevimli Frnnsıı sanatkarı 

Maurice Chevalier 
Tartılır.dan harikalı bir güzellikte ibda edilen 

TUZAK 
:KEF!S ŞARKILI FRANSIZCA SÔZLÜ 

Dığer Mühim Rollerde 
ERIC1J l'Ol\' STJ,01/EIM - MARIE DEA - P. RENOIR 

Ayrıcn 1\lh.TRO ,lt;RNALda en son 1l A R P haberleri. 
SEANSLAR· Herg{ln 2.4::> - 5 - 7,15 - 9,30 da başlar 

••••~·::&:• 111:,.lli·t.,..ı::ııın1tıuıa:;:11-!.•e"cı!wıt'll;"•P·~·ızı;aıa•r11:1•0111.8•01iliZiiilld•a111,::ıa~1ıu1:1z•I11JmA•L•K•ae•a•n•s•la•r•ı _, 



!::mir U:va=nn amirliği satın alma komisy01ıundan: 
1 - Eskişehir lUi\ ~ f'kuluı•a tıltı Fransızca tercüman alınacaktır. Bun

lara yen: bareme naz."~arı ücret takdir edileceğinden isteklilerin tahsil 
derecelerini, şimdiye kadar de\·l~t memuriyetlerinde geçmiş hizmetleri
nin tespitine ihtjyaç olduğundnn b~ınlara ait vesaiki ibraz etmeleri Ja
,mmdır. 

. 2 - Aşağıda Vaidlaı·ı haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil edilecek 
bir heyet t:ırafınuan imtihanlıırı 17-2-940 tarihinde yapılacaktır. Talip
ler!n 12-2-910 tarihine kadar (;~ki.,ı:hir hava okulu komutanlığına müra-· 
caat etmeleri ve irntihan günü olun 17-2-940 tarihinde yukarıda yazılı ve
saikle ~raber eskişehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilin olu
nur. 

"A (Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak 
E (askerli~ini bitirmiş olmak 
C (Medeni haklarındım mııhrumiyet cezasiyle mahkOm veya dev 
let için muzır teşkilatlard:ı mensup olmamak 
D (İyi ahlak eshabındnn olmak ve haysiyet ve namusu muhil fi
illerle alelıtlak ağır hapis veya o derece cezaya n_ıüstelzem bir 
f ifl :ıe mahkum olmaınak 
F.) Sıhhi ahvali vazıfö görmeğe müsait olmak (Raporla) 
F) Li.se veya rnuadiii tah~ili görmüş olmak veya devlet memuri
yetinJe hizmeti mes'l)u1" olmak ve bunlara ait vesikalar ibraz et
mek. 
H) En az üç sene lıi7.rret edeceğine dair noterlikçe musadd.ıık ·~-
ahhild senedi vermek. 28 30 2 4 6 8 f rJ 

tznıir levazım amitliği satrn alma komisyonundan: 
J.f iktan Oınsi 

2400 Portatif kilrek kılıfı 
870 Portatif kazma kılıfı 

47:) Portntif çapalı kazma kılıfı 

700 Portatif balta kılıfı 
550 Portatif istihkam modeli kürek kılıfı 
450 Portatif istihkam modeli kazma kılıfı 

8il Portatif istihkam modeli balta kılıfı 
. 1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için yukarıda cins ve miktarı 

yazılı yı:di kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin ihale 
günü olan 7şubat 940 çaramba günü saat on beşte kışlada izmir levazım 
amirliği '3atın alma komi~yonuna müracaatları. 

1 zmfr f e1•azım amirlı"ği satın almn komisuomından: 
l - Kırkağaçta bulunan birliklerin koğuşları için 200 aded iki kat

lt demir karyola pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 9 şut:at 940 cuma günü ~aat ondadır. 
8 - İsteklilerin mezkur .saatta Manisada tümen satın alma komis· 

yonuna a-elmeleri. 

lzmir leı•aı::ım amirliği satı nalma komis11orııınd,7n: 
1 - Ordu birlikleri hayyanatı için pazarlıkla 500 ton arpa satın 

alınacaktır. 

2 - İhalesi 8 şut&l 040 perşembe günü saat onda !zrnirde kı~laıla 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - H~psinin tahmi nedilen tutarı 27500 liradır. 
4 - Teminatı katiye 4125 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda göıiilebilir. 

6 - htekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ik:ı gös
termek mecburlşetindedirler. 

7 - Pazarlığa i:;tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Uçilnril 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı \'esikaları Ye teminatı 

katiyeleri ile birlikte ihaleden enel komisyona müracaatları. 

lzmfr levazıın amirliyi satın alıncı koıııisyoıwndan: 
ı - Çomıkkale .'ilu ·taltkem mevki birliklel'i hayı:aııatı ihtiyoc) için 

{j ~9 toııaı·pa pazarlıklfl satın alnwccıktır. 

!! - l'uzarlığı 12/'! · 940 pazaı·tesi {ıiinü mii.:;fahkem merki sf1tııı 
nlmrı komİ.'l!Jn111nıda yapılıtcaktu·. 

:J - ıll'pamıı beluır kilosu cıltı kuruştan 32940 lira olııp ın11rakkat 

tmıimıfı 2470 lira 50 kuruştur. 
~ - Taliplerin uıezkfı.r tarihte komisyona miirdcaatları. 
hmir lcva:ım a11ıfrliği satm alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki inşaat kombyonu ihtiyacı ıçın 

aşağıda cb"ad miktar ve ihale tarihi ve saatları pzılı kereste
ler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kerestenin beher metre mikabı 41 liradan muvakkat teminat 
heheri i!t;n 373"1 lira 52 kuruştur. 

(ANADOLU) 

f;;rn,;ı k-vu;~m nm:ıl'"' .u.~ıtı ulnm k1.1m'81vrı-.rnJu:ıı: 
ı - .lzmir Mfütahl(em mevki merkez lıirlikleı i11111 20 bin kilo ssde 

."ağı ihtiyacı kııı1ah zıırf usulü ile eksiltmey~ konmuştu!'. 
2 - lhale~i :!2 şubat 940 perşembe gilnü saat on beşte izmirde kış

lada izmir fav~zım amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Hep:-inin tahmi'l edilen tutarı 3lö00 liradır. 
4 - Teminatı muvakkala akçası 236:~ liradır. 

5 - Şartnamesi he:· gi.ın komi yonda görülebiliı·. 
fı - İ:'lekli~eİ""""\icaret orhısıııcln kayıtlı olduklarına dair v~sika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tiıak edeeceklcr 2·WO ~a~ılı kanunun iki ve üçüncü 

madrlelerinde ve ~artname::;iııde yazılı Yesikaları teminat \'e 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir ~aat evvel komis-
yona vermiş lıuluııacaklardır. 6 11 15 20 

lzmiı· levazım amirliği satm alma komisyomlndan: 
Aded Cinsi 

1:1.~00.000 Alemyon çadır düğmesi 
4.000.000 c küçük kapsol 

800 000 < küçük kapsol 
8(10.000 « büyük kapsol 

1 - Yukarıda mikt:ırı yazılı dört kalem çadır malzeme:.i 8/2/940 
perşembe giinii snat on beşte Tophanede istı:mbul levazım amirli
ği satın alma komisyonunda pazarhkla alınacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedcii 147 lıin liradır. 
3 - İlk teminatı 8fi00 liradır. 
4 - Ayrı ayrı telı1inatla yerilelıilir. 

5 - Xumune ve ı;nrtnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler belli saatta komisyona gelmeleri 
,, 
Odemiş Çocuk Esirgeme Kuru-

mundan: 
939 senesi idare heye~i raporu okunmak, 940 ~enesi büdcesi tetkik edi1-

mek yeni idare heyeti \ e Yilayet kongre~ine gönderilecek murahhas seçil
mek ve bazı hayır tek!i"leri yapılmak üzere 11/2/ 940 pazar günil saat on 
dörtte Ödemiş Halkeviııde çocuk esirgeme kurumu senelik umumi toplar.-
tısı yapılacağı ilan olunur. 370 

'Fl~"MM5 ii!NCAR• 
Makine Tamirhanesi 

işi gününde tes1im etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 ' 

~-=------------------T. C. Ziraat bankası 
Rlll:l·u·ş TRIII! 1888 

CScrmayesi 100.00,000 Türk l irası Şube ve Ajan adedi 262 
7.imf ?'e 'rı tori lleı· Seı·i Banka Muameleleri 

SPERCO VAPUR_ 
ACENTASI 

ADRİA TIKA SOVYET A ANONİMA 
Dl NAVİGAZYONE 

ADRIATICA 

ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li
manımıza gelerek erte!'li gün saat 17 
de Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tri -
ye:ıtc ve Venediğe hareket edecek
tir. 

CITTA. DI BARI motörü 13-2-940 
tarihinde limanımıza geleı ek i~tan

bul P!re Napoli ve C.enovaya hareket 
ederektil'. 

RRlND1S1 motörü 13.2-940 tari -
hinde limanımıza gelerek ertesi gü
nil saat 17- de Pire Brindisi Zara, 
F:ume Trieste ve Venediğe hareket 
edecektir. 

E. MORANDİ vapuru 20-2-940 ta
rihinde beklenmekte olup Cenovn, 
Riviera li~anlarına hareket edecek
tir. 

Not - Biltün bu vapurlar Triyecı. 
te veya Cenovada şimali ve cenubt 
Amerik3 limanlarına hareket eden 
Halia e.nonim seyrisefain şirketinin 
v~ Amerik3 ve Hindi.stana hareket 
eden LLOYD TRIYESTİ~O anonim 
seyrisef ain şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

SERViCE MARlTİME ROUMAIN 
ARDEAL motörü 20-2-940 tari -

h;nde gelerek Malta ve Marsilya li
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 

ve hareket tarihlerinin kat'i olmadı
ğını ve bunların hiç bir ihbara lüzum 
C1lmaksızm değişebilir olduğunu ve 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh 
ter~rn yükleyicilerin kayıd ve işaret 
etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri
:,•et caddesinde FRA TELLİ EPERCO 
vapur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 - 2005 

·---------ll!!!!!lll ................... --0 ok tor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hutalarını sabahtan itibaren 
ve rece vakti kabul ve muayene 
eder. 

--------------------------
Doktor 

Salah ettin T ekant 
Çocuk hast. mütehaaaııı sabık 

Bertin ve Kölu üniveraiteleri asis
tanı 

Hutalarım İkinci Beyler "N;. 
manzade aokaiı 5 No. da ıaat b ir· 
d~n sonra kabul ~der. 

Telefon 3453 
Evi 3459 , ~ 

e ŞUB:4.T 1940 S ...! L 1 

V. r~ Henri Van IJ'rf. 

VAPURLARlN HAREKET t.1~ 
American Eksport Liıleı, /-" 

Neııyork 
Nevyork için 

Eksilona vapuru 31 2 inci k~ 
doğru bekleniyor. 

bel 
Eksamelia vapuru şubatta 

niyor. 

Servic~ Maritime Roumail\ 9_,ı' 
Köstence için: 

Alba julia vapuru 10 şubatt• ~ 
!eniyor. ıJ 

Vapurlann isim ve tarihleri 
kında hiç bir taahhüd alınnı ... 

TELEFON ı 2007 -2~ 

Olivier ve şürektil1 

Limited 
VAPUR ACENTA51 

AtatOrk caddesi Rees bin.-
Tel. 2443 W 

Lcındn ve Liverpol hattatı ıstı' 
piyasanın ihtiyacına &'ISre vaP 
mız sefer yapacaklardır. 

._,ı 
Mantoluk, ropluk, erkek ve 

muıam~afan 

BAYLAR it' 
• ı;in palto, perdeaü ve iyi elb 
ve bayanlar için aiır mantol.ı' 

İBR4İ-liM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 ______ ___.::::; 

l'az~, temız, uc~ 

lı3.ç 
3 - Taliple:in aşağıda gö::ıterilen tarihlerde ve ihale saatından bir 

saat evvel tem!nat akçı.ları \'e ticaret vesikaları ile birlikte ko
misyon4 ml\racaatlnr! ilan olunur. 

Uzunluk Kutur Aded Cinsi İhalt tarihi ve ı:;aatı 

Para biriktireulere 2~.800 lira ikramiye verecek o an si n g Barı 
Ziraat lıaııka:mıda kunıL;.ra ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en Zengin Varyete 

az 50 lira~ı bulunaıılara .:eı:t•de dört ılt'fa çekilecek kur'a ile a~ağıdaki NUMARALARINI 

Her türlü tuvafel 
çeşitler i 

Hamdi Nüzhet Sm. 
265 

Sm. 
planagore ikramiye dağıtılacnJ,tır. 

Istanbul oteli altında Restoran 
265 
265 
265 
265 
400 

~ 30 
% 30 
% 30 
% 30 
% 30 
~ 20 

6f>OO ağaç 
6500 ağaç 
6500 ağaç 
6500 ağaç 
6500 ağaç 

21 21940 saat 11 de 
21 12/ 910 saat15 de 
22/ 2 940 saatll de 
22/2/ 940 saat15 de 
23/ 2/940 ~aat 11 de 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 < 300 < 2,000 < Dansing barında görebii"rsiniz. 
4 c 250 c 1,000 < Bilhassa gerek dekor ve varyete-

Çançar ~ 

40 ' 100 < 4,000 < lere fevkaladeliklerle ~ahit ola~ 
100 < 50 c 5,000 < k 

Sıhhat eczanes1 

ccman ağaç 860.!>75 l\I. 3 ::;aat 15 de 
450 % 20 1 

ca ~ınız. 

120 < ·10 < 4,800 < 
160 « 20 c :3,200 c Fiatlerde değişiklik 
D/l\{{AT: Hc:-:aplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı YOKTUR 

~ 
Başdurak Büyük Salep~ioi'lıJ 

m karşısında. ~ 
350 % 20 düşmiyenıere ikramiye çıktığı L .. kdirde yüzde yirmi fazlasiyle verilecek-

--------.,-..ıı.--ı tir. Kur'alar st~nede diirt defo, l e.rlUI, 1 birinci kanun, 1 mart, ve lha- İzmir asliye mahkemesi ikinci hu-

~--~~ -----------------------------------------------zi_r_a_n_t_a_r_ih_l_er_i_ıı_~e __ ç_l_kı_·ıt_'r_e_k_f_r_. _________________________ kuk hakimHğinden: 
6 11 15 20 

/ 
Eksir ~ahap -. 

lzmir Lise ve Orta Okullar satın alma komisyonu baş· tzmirde ikinci kordonda tayyar<? 
sineması arka:;ında muhabere ~·üz 

Bl'snr memelerini ~ 
derir. Kuvveti, er/tt

1 kanlığından: başıRı Ray Abdülkerim evinde Ali 

--------- . kızı Ztı:fe Zühra tarafından :\Tufr. rği, iştihayı art~ Cinsi Azı CoKuileher kilosu ~Iuha
0

mmen tuturıflk teminat Ait o'rluğu oktıl .ıçık veya kapalı zaı f usulü 
Kı.10 lanın Cla nahiyesinde nalıncı m:ıhai-

Kilo Kuruş Lira Kuruş Lira Kurnş 

Dana eti 3000 4000 28 1120 00 84 ou h'.ızılçllllu )ll':ıl. Açık eksiltme 
Koyun eti 7500 8400 45 3780 00 2, 3 ;,o Kız \·e erkek I.. ısnnnt okulu Açık ek:)iltme 
Dana eti 1800 2250 28 630 00 47 2!> Knrşıyaka kız nı:aıl. < > 

Koyun eti 1800 2250 45 1012 50 75 ~H Kar~1vaka kız mual. > > 

Patates !>100 12:!00 9 1107 00 83 02 Yatılı okullar > > 
Toz şeker 3600 4600 28 1288 00 96 60 > :ı > > 

Tirllya zeytin 1530 2083 25 521 2;; 39 Of.I > > > > 

Teneke peyniri 2380 3200 35 1120 00 8J 00 > > > > 

Xapr peyniri 1025 1225 G:> 796 25 l>O 00 > ::> > > 

l>ana eti :1650 4550 28 1274 00 !)5 1'>5 Kız \'e erkPk 1. ~:mat n. > > 
l ci nevi ekmek 87000 1082:50 10,5 11366 25 852 53 Yatılı okullar K:ıpalı zarf tısulii 

Yukarı<ln cins \'C muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçlarından biriııci nevi ekmek kupalı zaı·f u~uli~·le ve ıliğerlC'ri atık ek~;ıtnwyP komıl
muştur. İhaleleri 20-~ulıat-H140 tal'ihinclc salı giinü ~aat 15 ten itibaren ayrı n)'l'I yapılacaktır. Stll'frnımı> 1 t:'ri her J,!Ün maarif ınüdHl'lliğiiııcle l!fir•i

lebilir. Ekmek için kapalı zr.rf ek ·:itmesine iştirak etmek istiyenler 2490 sarılı knnuııun ~ inci ve 32 iı ('. nrnddeleri mudbince hazırlıyacnklar: 

f ekli! mektuplarını yukarıda yazılı gün ve ~natten bir saat önceı->ine kadıır komi~yona makbuz mukabili 1f'slim Ptnıeleri v0 cr~er maddelerin açık 
ek~iltme~ine işt!rak ede.!cklt'rın O(' teminat mcktuplariyle birlikte ayni gün ve saııttc 1icaret li~~~;prJe tc plaııacah Qlan kom:s.ronuııwz:ı müracaat-
ları iluıı olunur. 1 6 11 l :-, ' 2s:ı 

. . 

lesinde Yusuf oğlu :l\Iehmed Bira! 

ale~·lıine açılan ihtar d:n-asına mü -

teclair da\'a arzuhal suretiyle eh - ' 
veth"c varakası müddeialeyhin ikn _ Üçiincli Karataş mahnllcsiıtdt 
mctgflhının mechııliyetinc mebni 1eo unnı Adalet 5okağıııda 18 ntıfl1 

... k · ' t • b 1 ,.e !iğ eJ.lemediği ~erhiyle miihaşir ta. ~ev ·anı ve tan anı eş oda ı 
. ·e 

rnfından bdc edilmiş ve zabıtaca bahçe~·i havi ev satılıktır. tııW 
yaptırılan tahkikatta da iknmdgii - riıı hane içindeki sahibinE> ,,ef11 

hıııııı meçhuliyeti tahnkktık eylenı:ş refpa~adn Kad 'dye mahalle.:i 
olmasına mebni arzuhal ~m·eti,\·)e da · ~c 

ıncssili Bav Cemnlecld ne nıiiı"· 
\'l•ti,\·cı ·n ilanen tebl:ğine \'e nrnhak • · fi 

· ı- ) n 10 t · ·· ·· Jııt·ı. LJ. 1 / nıen ·n ı-:...-;ı cumar.P:>ı gunu Rant __ ~t 

10 a tıılikine karnı· ,·pı·ılerPk hu lınp-1 1 h lı 
1 1

. e~O . . . t" azır u unmnRı venı Jll' ,, 
t. kı ~ıı·zuhal suretıv!P da\·etn•<> va - · .Jn 

· · ıl e rmesi •ıkı-;ı· t·ıkdı'ı·ıle }ı"kkıı1l•' 
ı·aka,.;ı u..;ulen mnhkı>me koridıırnna , ' · - " ~ı 
talik kılınmı~ olduğundan müdclei _ Hmeley gıyabi.re icra kılınacııl1 fl 
aleyh .::\1ehm~d Biralu;'yukarııln +-ı - lığ mnkamma kaim olmak uır 
yiıı r1hı.ırn11 gıin vr s:rnMa mahkci1w. lfLıı oıLınıır . 

, 


