
/ 
1 

S a tı 1 b ! ve B a .ş m.u h a r r i T i 
HAYDAR ROSTO ÖKTEM 
hl!mnmt 1'eşriyat Müdürü 

---rı AH D t N 0 Z H ET Ç A N ÇAR 
ARONE -{ SENELtGi 1400 Kuruş 

Ş~Rl'LARt { ALTI A YLICI 800 Kuruş 
---. Yabancı memleketler için 27 Iirndır. 

l~AREHANE: ikinci Bey!er aokak. IZMIR 

29 uncu Ytl Zillıicce : )8 
EVKAT 

No. 8081 s. D. s. u. 
Carsamba Şabah: 7,08 Akşam:17,30 
- - 7 9ğle :12,28 Yatsı :19,02 
ŞU BAT _Ik_in_d_i : _15...;.., 1_2_1_m_sa_k_: _5_,2_7 

.f. 27i6 Tlg. (ANADOLU - IZMİR) P. K. 405 
.....___ (ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her ırün sabahları İzmirde çıkar siyasi l'•zeted;r • 1940 Nüshası her yerde 5 kuruıtur 

Günü geçmiş nushala r 25 kuruştur 

' 

Iran e Afgan· s an Hazırlanıyor la 
~~~~--..... .._._...._. __ ._.._.... __ .._.. __ .._._......_._...~-""'!""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..._._....,...._ ______ ._. ______________ ___ lii"RICIY.: .. :::::.:::.~EKl[l'Mi=z·-ô;·d·~;;~;~~;i~ıi·=·x;;·~-y~d~-~-~,,_ .. i~--~--=ı-; 

Bulgar kralı Boris tarafından kabul olundu 

Bulgaristan iktısadi kon
( eransa davet edil • 

Sıhhi sebeplerden üçer 
ay mezun 

Ankara, 6 (Hususi) - Ordu valisi 
B. Mithad Snylamla Denizli valisi B. 
Ekrem Engüre sıhhi sebeplerden do -
layı üçer ay izin verilmiştir. Ordu va-
li vekaletine mülkiye müfettişlerinden 
B. Naci Rollas ve Denizli vali vekAleti
ne i'ene mülkiye müfettişlerinden Bay 

Ankarada da bir sarsıntı hissedildi. 
Yardım faaliyetine devam o unuyor 

d Hayri Orhun tayin edilmişlerdir. 
erce-

Yedek subaylar 

Almanyanın tavassutu 

Sovyetlerle Finlandiya arasında bir 
barış temini için Berlinde görüşü .ecek 

Lelı mül ecileri 

Bi 
aar-

Ladoga gölünün şimalinde münhezim olan Sov-
lJef ler, mühim zayiata uğra.mışlardzı 

Roma, 6 (Radyo) - Helsinkiden 
haber veriliyor: 

Son yirmi dört ~aat zarfında kım
lı muhal'ebeler olmuştur. SovyE:tler; 
bu miicidet içinde birbirini takiben 
?tdi defa taarrıız etmişln~e de". müs
bet hiçbir netice t•lde edememişler -
cı:r. 

So\',Yctler .külliyetli maktul bıra -
!-nrak geri çekilmişlerdir. Sovyf>t ku
nınnclanı general Ctern. mi.itemarli . 
Y"n' tah·iye kıtaatı celbetmekte ve 
fasıl:ı~ız taarruz\ımna devam eylt! -
meklcdir. 

Finlilerin Sovyetlerden aldık ları bir zırhlı otomobil.. 
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7 Şubat 1940 Çarşamba 

1 -~IM1öır D©ılliıüDo Ha[b)eırD~ırü f - Bir ev ansızin 
yıkıldı Müttefiki erin Harp Ekonomisi B A f 1 C h · k GeçenyazımızdaAlmanlarınharn'ı•i budur. e tı nan Ü akşam U~ UTiyet OrU-

batlıyalı ekonomik vaziyetlerinin al. Harp yürüyüşünü bir taraftan bu ı . lugu meydana Nüfusca zayiat yoktur 
dığı tekli ve iatikbalde bu milletin ug- ş.-kilde tanz'm ederken d ger taraf- A k Bornornnın Altındağ köyilnde H&-
rıyacağı ekonomik felaketleri tetkik tan da müttefikler ekonomik kudr .. t- ara an ge 11. Çlkl yor san Geyiğin kerriçteıı mamul evi, 
dmit id'k lerinin zaafa uğramama.ı, bilaki• evvelki gece ansızın çökerek yıkıl• 

Bl\ııun de mUt efilderin vaziyetini bRrp devam ettikr- vüs'at ve kudr<>t Ş t 
k "" R ehrin imar ve güzel- mış ır. 
""ca ı:ozden gedrec ğiz. 914 ci- ka•,. maaı, harpten onra da '10r al omaııyaya pamuk ihraç edec k, Ev zaten son yağmurlarda kı~ • 

han savaşında miıttefikler üç dört hayat ve mesainin hiç ~ maması ;. !eştirme harekeli de- men hasara uğramıştı." 'üfusca zıırat 
yıl yalnız askeri kudretlerinde anlaş- c:in ıimd" en sağla"' esaslara da m U kabilinde petrol alacag" iZ olmamıştır. 
malar, beraber çalışmalar i'e ugr~f- yanan tedbirleri lıyorlar vam etmektedir "** 
hkları halde ekonomi •ahatını adeta Bu yolda atılan adımları şöylece Fpcy 7.!l!"art''.lr'ıcr! Rnmany •. ı~ ,.rJ ,., , olm k rti~ le t r mü U 't<'n• Bclecliye reisi Dı. Bay_ Behçet Uz, F " b" k 
mühmel bırakmışlardı. Hilasa edebiliriz. nan ve hilkilme n iz il <!i ekti. 'b i r ı)L' go t ren ıhrac • birlik. dU Karşıyakada yapılan muhtelif ecı ır aza 

Harp bitince bu 'hmalin cezasın. 1. - Harp m fzcmNi hnzırlnr • d,ı,~ !lnd Roll1a'!ya ticaret makam. J ri u m k. lı ı v1•ı esi le fü.y bel !iye inşaatını tetkik etmiştir. 1 
elan yakalarını kurtaram mışlardı, ken sivil iht'yaçl rın dur amuını arıy·c pa k hracı ~ bıliııde pet. Atı inanı u t ı" • \er: ış•ır. S llukkus '-' cadde ·inin inşaatı yn. B. - w 

939 da yeni bir cihan savaşına girer-, lıntta 'nkişafa doğru yiiri!mesini te- rol itha! etllk•k için mOznkereJerde '·tı· Romaııyun n Jıuku. etim" mUrn- kında <ona erecek, bildh:ırc rnpıır is- lr genç çayda bogu[Jtl 
ken mazinin verdiği dPrsj hiç de u. ·"1İn eyliyebı!ecek surette sanayileri- .ınan izmir »af ve nh fi lın"ka.ı u· caatl. .tın a,r iti r1· 1 l.ıOOll lı ı. kN, 1 \"e ~oğukkuy-u arasıııda nıunta- Evvelki ı>iin lıüriik Çigli kö •il il~ 
nutmadıklarını ıröalerdiler. n<', ziraatlerine, ticaretlerine veç. mum mUdiir(ı B. Atıf lnnıı, dun ak. ye ramıığ l't ~ vı< ve ]' rarı t m 11 i- za~ ııtobüs sen·IM bnşlıyac:ıktır. Bu Çamaltı tuzlası arn•ındn l:.'r arRbn kil 

Müttefik ordular daha cepheye heler vermek. Bunu da harp malze. ıam Ankaradan şehrimize grin';•, Ba•- ç n yakında zmıı"~ k, p~n-ıuk ,ı racat- otobii•ler için Knr<ıynkada bir garaj zıı•ı. ol mu.~. bir kişi ölmUşt1r. )f ene· 
varmadan evvel emirde lngiltere ve meıi için olan 'htiynclarının mühim mahane i;tasvonıında me.lekdaş. ırı Ve çıları aı·Mıncla tevziat ,-apılaraktır. iıı_a edilecektir. m_enın K .. klıç köy halkından İ<U' .. ~il 
~rı•n~~ 

1 
.. mali, ıi~ari, sanayi ve bir kıamını Amerikadnn, bitaraflar • dostları tarnfın·!aM kar<ılanmıştır. Il. Vekalet, pamuk ilıracdı v p:ın tile. Kal'fıyakadaki kalıl'istanın etrafınıt uglu 18 yaşında Recep, sürdüğU nrn 

~r tur ub~konol mık m aalebetleri j. d~n sa~ın almak gibi tedbirlerle le· Atıf !nan, ticaret mUzakerelerinde carların ellerinde mevcud 
0

AtHklar, ıh· dıvnr inşa cttlrilnıektedir. :\Iezarlığın: b_a.rdı ~·olun ,501.ı~:dan ve çay kilprll • 
~'" tam ır an aıma yaptı ar, mın edıyorlar. • . b un en geçırdıgı sırada nrıba Ç'l\'n 

B 1 1 b 1 h d f' . 1 tam bır muvaffakıyet temın etmiş ve r~ç ve n-ıübayan kudretleri hakkında geçen yıl aşlamış olan ağaçlandırmn d .1 . · ' · · · 
kidi~· an aıma nrın aı ıca e e 1 

'" .'· ,-;f Edkonomlk ~Ünyelerin"n kud- istanbula geldikten sonra alakadar mdılmat istemişti. Bu malan,ar veka- faaliyeti, bu sene ikmal edilecektir.1 , evrı 1'.11.ş,dRekrepl arabanın altınd~ 
· retını ı a e eden mılletler arası mü- k 1 b . , .. . .• . . . G ·· it d k' • 'e su ıçm e ·a mış, yara!anınış \'8 

1 Harp d a b 1 . • • mıı am ara u mUzakerelerın netıce- Jete gonderılclıgı ıçın vakında te,·z[ uze epe e ı J:nmanlar suyu havu. bog"ularak 61 ü t·· 
- ev mmca en az maa~ nnıe et erını e-n e-mın yo)Jarla ida .. 1 . h . • 1 k b . m Ş ur. 

rafla en çok it görmek Bu f"k . ff k 1 k erı akkında mnltlmat vermek Uzere şeklı, kat'i olarak bilrlirilecek ve Ro. zunc an a rıstana boru ile su i•ale e- Menemen müdd . T". h& 
ri ekonomik bakınnndan ~udr~net~n•: melylle muvBa a 

0
• ".'ad, • lü An karaya geçmişti. manyaııın istediği pamukların derhal d:Jecektir. Bunun için lazım gelen ke- dise tahkikatına el ~'.~~mumt. ıgı. ' 

· ı . - unun ıçın e yegane rn A 1• 'f . . 'f . 1 ...,, uş ur. 
burada izaha lüzum ıro'"rmu'"yoruz o•n d , 11 • b' s ı vazı esı gene banka umum mü- ıhracına başlanacaktır. şı Sapı mıştır. . ~ ıyan enız yo arını en emın ır S kk • 

il, - Harp bittiği anda müttefik- vazİy<"tte bulundurmak. MUttef'kler • O • oğu ~ı:. ud~ Donanmacı mahalle- •• 
lerin ticaretinde, nnay'inde mali- l,ütün deniz kuvvetlerini, hasmın d.,. E k • 1 e h f • d sınde 1730 ıncı ~o~akta halkın ihtiya. 
yelerinde en az bir ıaraıntının bilP nizlerde tatbik ettiğini denizaltı kor- s 1 zmır a rıyatın a cını karşılamak ıçın Yamanlar suyun-
huıule .. elm<"mesi için ıimdiden la. sanlığını, mayin engellerini bir an d~n umumi bir çeşme inşa ettirilmekte B • J h 

Uzüm fiat:erj 
dır ıraz ua a yükselJi 

zım olan tedbiri almak. evvel imha eylemek maksadiyle bü. mu·· hım eserle bulundu . ! Bu gayelera·n hum! bulması icin ti.in den'z kuvvelerini birleıtirerek Karşıynkada l!J07 inci sokak veni- zmir kuru iizüm ve inc:r ihr3cat-
verilmeai icabeden kararları verm"k faaliyete geçirmiılerdir. Ve denPbi· rlen parke ile döşenmekteclir. Y~kınd:ı ~,ılm· birliği ~mum! heyet topl•ntı~ı. 
ve bu kararların tatbik sahasında ko- lir ki harp halen denizlerde devam cadrlenin iki tarafına mimoza fidan. cun akşam tıcaret ve 'annyi oılım sa 
1ayca mevki bulmalarını temin eyle- etnıektedir, ı d ] ları dikilecektir. !onunda yapılmıştır. Son zamandıı il · 
mek makaadiyle müttefikler bir ko- Almauya denizlerde müttefiklere DYOll evrine ait 0 an bu eserlerden Ş~hrin diğer •emtlerinde de ağaç- züm stoku.azaldığından fiyatlar ~·Ok· 
m ite teıkil etmiıtir. b !andırma faalh'"ti det·am tın k'- , "elmektedır. Bu munase'ıetle bırl k 

azı zararlar yapabiliyor ise de esas b" k t d"Jd• · "- e e 1.e 'eh t' ı 
Bu komite zaman zaman Pari•te it1ba,.·yıe Almanyanın Umid bağla. Ir IS mi reS Oree 1 l Eşreefpaşadn Kadifekale•ine kadar u-1 eye ı umum yesi .~·e. l\Ierkezi A~ . 
L d d d . . . .. . zanan Cumhurİ\·et korulıı"ıı, bt'llı'ln u·· r~p~y~ ya_pılacak uzıim satışları ı • 

ve on ra a a ıçtımıtl .. r yaparak dığı bu aava,ın yüzde doksan dere· fzmirin Dikilitaş mevkiinde eski l\Ievsım munasebetıylc Bergamada 
11 

... 
1 

d. k gk g çın uzum fıyatlnrını veniden te!bit et-
ç ,.lı•mala~ını tanzim eyf .. mektedı'r. <"etı'nde ı"flis ett'ğı' · " kt · ! . . ze ıgı)" e mev ana çı ma tadır. · . · . 

• 1 nı gorme eyız. zmir hafriyatında yeni bir çok eser- Esktilepyon barnbelerınde ınuhtelıf e- ' mış \"e fıyatlara az mıktal'da yenıclen 
Müttef"klerln az ma•rafla ı'ş go"r • Çu"nku'" müttefı'kl d ' 1 d 1 * · er enız er e •· ltl' bulunmuştur. Agoranın cenup ve erlerin re•lore edilme•İne tekrar baş- Q •• zam yapnıı~tır. Bu yeni fiyatlar, T • 

mek düıturu yalnız paraya, mala ta- !edikleri gibi çalıtmakta, bütün dün · 1 t fi d • t ht 1 1 t 'r·· 1 .. d.. B S 1• lObUS c···ı·et· \'eka' fetı'ııce t,"s·dı'klen ."onr• şıma ara arına ogru a e arz uza- anmış ır. •• uze er mu urü . a a. " " , ~ 
,,. llıik etmiyor. Aynı' zamanda ı'naan. ya ı'le münaa b ti · · 'd tt' t e e er·nı 1 ame e ır • T 1 d k" t ki b' h dl' K t ak d B muteber olac,•ktıı·. ııgı'l'zlerı'n bun · ııın onoz ar a ı oprıı · ar uzun ır e t ın an ar, y ın 'ı ergamaya •• • " 
-ca da bu sefer en geni. mikyaata ta- -nektedir. l ·ı k l f 'J ucretle dan .sonra 9 ııumaı·a u·· zu''mu·· ?4 ·ı· . ça ışma 1 e çı arı mış, cenup tara ın- gı erek retorasyon işlerini tetkik ede- rıne - . 
ıarrufa dikkat ediyorlar, iV - Müttefikler denince birbu. ı· d t J ki h b dan parçalar halinde miladdan sonra cektir. ın en sa ın a acı: · arı a er alın · 
Zamanımızda teknik kudreti in • çuk milyar insanı hatırlamak lizım. t 

ikinci asra ait İyon medeniyet eserle- Sclçııkta: mış ır. 
aa n tasarrufuna yarıyabilir, dırı Büyük Britanya imparatorluiu, Zam yapılması 

MUttefikler ikinci ıkka çok ehem- Fransa imparatorluğu ... Bu iki bü- rinden pozeidon ve Demeler heykelle- Selçukta meşhur İsabey camii de Heyelan m 'yet veriyorlar. vük devletin dominyonları, müatem· r: bulu m·Jştur. restore edilmiştir. Selçukilerden kal· muhtemel 
Ha~a, kara, deniz kuTVetlerini en lekel,.ri bu .. ün bir v;icud hal'nde Çil· Pozeıdon o vakit, deniz ve rütubet ma bu güzel eser, çok güzel şekilde Belediye reisliği, şehrin muhtelif 

mahir ellere verdikleri gibi sevk ve lıtıyor ve birkalp gibl çarpıyor. ilahı, Demetcr de toprak ve bereket meydana rıkmıştır. Yalnız kubbeler. semtlerine işliyen otobüslerin ücretle- Halkın SU ihtiyacı 
idareyi de tamamiyle bir elde bulun- Harp başlangıcına göre kürrenin mabudesi idi. Bu heykellerin parça· deki çatlaklar kalmıştır ki, onlar :fa ri üzerinde tetkikler yaptırmaktadır. Sinekli heyelan sahasında heyelAll 
duruyorlar. bet kıt'aaında yaf ıyan bu varlıkta laı;ı bir~tirilerek. yapıştırılmış ve ''akında tı.ımir @clilecektir. Anupadaki harp hali sebebiyle mazot devam etmekterut.· Heyeliin y!t7.ll:rı • 

Cephelerde, harp i•lerine tecrUbe ınevcud çalışma ahengi bugün eski- çok ıı-üzel iki heykel meydana çıkmış - Yıkık mipare mevkiinde vakıflar i- ve otobUs yedek malzemesi f:atıerincle den bu mevkide patlamış olan y 8z(t 
ve talim ırörmilt askerleri ırönder'yor sin., na7,ran yüzde bin der.,cesind .. tır. Şimal kısmındaki hafriyattan da daresine ait arsada bazı eserler mey- son zamanda yükselişler olmuştur. Bu- ve Q,manağa su boruları. ralı~tırılall 
far. Bu aakerlerin aıhhatine, yiye. bir yakınlık, bir mefkure birliği husu- müteaddit eserler arasında cengaver rlana çıkmış ve müzeler miidürüniin sebeple, belediyece otobüs ücrelleriııe belediye ·şçileri vasıtasiyle meyda:rı• 
cek ve giyeceklerine azami dikkat ve J., get'rmit bulunuyor. liir atlet hey: eli çıkını~. ayrıca kitn- önünde yapılan sondajda burada da bir miktar zam yapılmasına lüzum gö- rıicarılmış ve tamirine başlanmıştır· 
it ina ıröateriyorlar. llu mefküre, milletlerin hürriyeti beler de bulunmuştur, ~Iabud heykd- fyon devrine ait mimari parçalar bu- rülmtiştilr. 

1 

Borula.r, yeni tesisatla heyelan sah~· 
Eaaaen bu aava4 da buna çok mil- milletlerin emniyetidir. )erinden burada e kiden bir kaç ınabe· lıınmuştur. Burada fevknliide eeserler Şehir meclisinden k , . 1 sı dışından ve daha yukarıdan geçi • 
ld • araı a ıııması ·ı kt d" N'h b" .. d• sa • Bu mefkurenin husul bulmasına, elin bulundugu .anlaşılmıştır. bulunmadığı anlaşılmış ve nraştırma- •artivle bilet ücretlerine vı·r . , rı me e ır. ı ayet ır hafta ıçın 
914 d • ' · ' mı paı 11 • t · t "k l d'l k h ti e cıhan savatı birden bl'\şla. yenilmez bir kudret kazanmasına Berganıada: dnn vaz geçilmiştir. daha zammi•·le ücretin 5 5 k r t 6 yenı esısa ı. ma e i ere Şc re s 

t b. d 'h ı ' ' u uş an \"er.lebılecektır. mıt ı ve ıran a cı anı sarsmıştı. O- A manya sebep olmuştur. 0 kuruşa çıkarılmn'1 muhtemeldir. 

nun 'çin her millet yığınlar halinde ÇUnkü Almanya; Alman milleti. Ten ek" e m· ahallesı· nı· alt- Şehir meclisi kararivle 20 bin lira- • o-- • 
inaanları ölüme aevked:yordu. nin saadeti, çalışma imkanlarını bul- · ""uallımler ı0ç1°n e'aleniı ya satın alınmasına karar verilen ıvı' 0 Bu savaş öyle batlamadı. '1lak ve aramak hn•usundaki emel • 1 .... tren • trambU•ün kordon hattında !.ı- zmir öğretmenler yardım sand,,.• 

Harbin altıncı ayında bulnduitu teri ileri aUrdUkçe mUttefikler umu- •• d b • k' letilmesi mm·afık görillmekedil'. Bul başkanlığının teşelıbilsüyle önilm!IZ• 
mnz halde henüz birçok milletler har rıt efkirında da makea bulabiliyor. ust e e 1 va a trambüs için h usi dur:ık \,·erleri tes- ıleki cumartesi günü akşamı saat 
lle girmemiştir. du ı 

' pit edilecek ve seferler direkt "apıla- yirmide Hıılkevi salonlarında biltılıJ 
Muharip olanlar dahı' henu'"z cı·d. Fakat h"'r v,. .. t k'I 'il ti • ' j u - mus 11 1 mı e crı caktır. zmir mual imleri için bir eğlentı ter 

d i bir m~ydan harbı' vermemı'ştı'r. amansızca ı'stı'ta· ya başlar bati 
amaz AJ k" • "N • .. •• d b• b• • tip edilmişLr. 

Bunun iç'n mütecaviz olan Alman müttefiklerin bir buçuk milyar hal. tJ iŞi anı,, YUZUn en tri irine ---·* 
Yanın 914 de olduıı"u gibı' tecavu""ze ı d t 'f' .. k'" l b' k' lenmiş ve kocasını haberdar ctmi,, ~--

.tın a arı l mum un o mıyan ır ın M d Vıı'laAyet umumıA mecıı·si 
müıteid olmamasından 'barettir. ve husumetin Alınanya hakkında u girdi, ahmud ag" Jr yaralan l ka\·g:ı, bu mes'eleden çıl:mıştır. 

Müttefikler iae henilz tecavüze y:ındığmı görüyoruz. 1!Phmud. mahallede tanıdığı bazı Vilayet umumi meclisi yarın sıı.ııt 
muhtaç bir halde değildir. Bu kin ve huaum t yersiz değil.-'ir. Evvelki gece Tepecikte Teneke mn-.dun; Bn. N"ani adında genç bir kurısı ırençlPrc bunu nıılatmı<, onların da,14 de vilüyet salonunda ilk toplantısı• 

A zami kuvvetlerini tanzim ve ten- Beşeriyet tarihinin harp ve sava~ ha.lesinde bn· kavga olmuş, kadır.'ı,ı\·ııı-dır. Bu kadın en-elce Ace'.'Il Ali a- hiddetini tahri'{ etm , hep Lirlikte nı yapacak w yeni senıı lıiidcesi üZB' 
sik etmek, beynelmilel vaz'yetlerine •eyrini takip ederken belli başlı üc erkekli altı kişi birbirine gimıiş ve dında birinin karısı imiş. )"lldan gecen Ar3m Aliye hücum ede .!rinde tetkiklerine L:ışlı)·acaktır. 
vuzuh ve sarahat vermek ondan aon. t:ıfhasına şahid oluyoruz. • vnk'a sonunda altı kişi yaralanmıştır. Acem Alinın, şımdiki karısı b:r su- rek onu c ıvmüş1€rtlir. 
ra. emin ve kuvvetli olarak zaferi f"l· 
de e tmek. 

Harp yürüyüıünün ağırlıiından , 
ya'li haıım tarafın zafından isti • 
fade ederek yürümek yolu ... lıte müt 
tefiklerin en karlı, en kudretli cephe. 

Rir'nci aafha; henüz medeni haya. Tabanca kurşuniyle üç yerinden yara- çundan öliirü son za>n:ıııda mahküm Acem Ali, kendi idcl'asına göre en- Açık muhabere 
im, yani köy ve kasabaların henUz !anan :\[ahmud, hastahaneye kaldırıl - olup hapishaneye düşünce Ali ynlnız' nını kurtarabilmek maksadiyle taban Manisnnın :\1Utevelli köyü çiftçilB' 
kurulmadığı devirlere aiddir. mı ıtır. :Müddeiumumilik, hadise tnh· kalmış, sokakta rastladığı 1''8nl}'e: casını ateş ederek l\rahmudu üç yerin- rinden Bay Rasim Tunaya: 

Bn devirde savaş; hasmı kül hrlinde kikatına el koymuştur. - Ben yalnızım, eve gel de evlene- den yaralamıştır. Hadiseye karışan Radyo servisleri hakkındaki mektıl' 
imhadan ibaretti. ikinci safha in Yak'a şöyle olmuştur: !im. diğer suçlular Nani, Yaşar ve Gökçe bun uz, radyo merkezine gönderilmiş · 

-Devamı 4 üncü eahifede - Teneke mahallesinde oturan l\!ahmu- Demiştir. :N'ani, bu sözden hiddet· Alidir. Hepsi de tutulmuştur. tir. 

r
•-ISLAM TARiHi--••=-•••••- kardeşi, yani Resulü Ekremin amcası Ayni sülfıleden birçok kadınlar ve - Ey Kureyşiler !. , 'e duruyor, ne rem iye yaptıkları gibi Ebu Silfyanl' 

• Alıbas geldi. erkekler o akşam Abbasın evine gitti- oturuyorsunuz?. Başınıza ne fe!Uket arkadaşlarını da öldürecekler sanıyol'" 

Hz. Muhammed 1 
Ebu Cehil onu görünce; mlistehzi !er.. geleceğinden haberiniz var mı? .. ~fo- lar. Şaşarım akıllarına .. Başlarına ie· 

bir lisanla; Abbasa: ' hammed hazırlandı. Şamdan gelen ka- lecek felaket var. 
- Oooo -dedi- maşaallah ... Bakı,-o- - Nedir bu hal! .. -dediler- bu herif filenizi bastırıyor... Ye bu sözleri müteakıp evinden fır• 

• Z IH M. A h • ruz ki, sizin sü11ile terakkide .. Hemşi- neler ~öylüyor 1. Ne diye kendisine bu Hazır olun imdada, imdada gidin. ladı .. Halbuki biraz evvel, Abbas al<· 
y A Aı T: • y an..- rene de peygamberlik gelmiş .. Erkek- kadar yüz verildi. Erkeklerimize söy- Ebu Silfyan ve arkadaşları tehlikede .. şamki kararı veçhile kendisini aramı~· 

-118 - yOk temayO!lerl olan Kureyşiler ara- lerimizin davasını anladık .. Fakat bu !ediği Jakırdılar yetişmedi de bir de Mallarınız eşyalarınız gidiyor.. fakat bulamamışlardı. 
H albuki Reaul!I Ekrem; tamamiy- sındaki dedi-kodu dairesini gitt çe yeti miyormuş gibi Aptülmuttalip sü kadınlara mı dil uzatmağa başladı. Ni- Şehirde bir karışıklıktır koptu . Ha- Ebu Süfyanın gönderdiği adar!l• 

le mU !Oman o'mıynn bir kuvveti genlşletıyordu.. lalesinin kadınları da mı kalkıştılar?.. çin ona ağzının payını vermiyorsu- her dalgalandıkça dalgalandı. nihayet Kureyş reislerinin yanına ge• 
böyle kUl!lyetll bir askerle basmağı ~[~riklerin asabı bozulmuştu.. , "eclir vu rüyalar, bu haberler?.. nuz?.. Filhakika :\Iekkeyi yaygarasiyle tirildi. Rüesa etrafını aldılar ve on~ 
hatırından geçirmem şti. Geçiremez Kureyş in eşrafı halkın kuvvei ma. Abbas; Ebu Cehilin bu sözlerin- Abbas düşündü. O da rnten infiali- altilst eden; Ebu Süfyanın çıkardığı dinlemeğe başladılar. Zaten hissi1'1 

d l de. ÇOnkU diğer taraftan : lftmi- nevlyesinl sağlam tutmak ve emirle- den müteessir olmuş ve asabileşmiş. ni teskin edememişti .. Kendi kendine; postacı idi.. ve halk harbe evvelden hazırlanmış ·· 
yeti yıkmak lstlyen bOyük bir dllş • rindekl kuvvetleri her hangi bır daki- ti. Çünkü herifin bu müstehziyane ha- - Evet; kadınlar haklı ..dedi- bu Herif: devesinin bir kulağını kes- Şimdi iyi bir fırsnt da ele geçmişti· 
man hazırlığı vardı ve ayni zaman- knda harbe hazır bulundurmak için ne re keli, doğrudan doğruya ecdadına bir adam artık çok ileri gidiyor . mişti. Kendi elbisesinin de yakalarını Kureyşiler kararlarını verdiler: : 
da islamiyet, hiçbir zaman kervan- yapmak ıtızım gelirse yapıyorlardı.. hakaret g'bi iı.li. Yani bir çırpıcla lıU. Bunu mtiteakıp şu kararı verdi: yırtmış ve bağrını açmıştı. ~Harp edeceğiz ... 
lan soymağa mUsaade etmlyen b'.r Bu rilya hlidiscsi; islfımlığın en bü· tün eülfilesini tezyife kalkışmıştı. - Ben de ona yarın gö5teririm. Sn- Bn manzara; halkı heyecana dü- Bu haber, derhal etrafa yayıldı : 
mUcssesc !dl. yUk dllşmanı olan Ebu Cchllı bilsbütlin Diğer Kurevş re'sleri Abbasln Elıu bah olsun; ilk işim kendi~ini bulup şıtrmek için daima kullanıl:ın bir usul - Muhammedilere hilcum edill)'Ot• 

Şimdi ise, Pilrilzlcr ortadan kalk· kızdırmıştı. Cehil arasında bir hadise çıkmasına hakkından noelrnek olacak. dU.. harp var! 
mıştı . Geniş bir harp hazırlıi'ı baı- Bir ııUn, Kureyşln ileri vclenleri mani oldular. Fakat bu milnnkaşa \'e Abbn• ger~i bu ka ·arı \•ermişti. Fa- Bu sırada Ehu Cehil evinde bulu· Verilen kararın teferruatı şu id[ : 
!adı . oturmuşlar, bunu görUşUyorlardı. Ebultariz, ılel'hal )[ekkenin her tarafında kRt sabah olunca. lfekkede vaziyet de- nuyordu. Haberin mahiyetini anla- Mekkede harbe yarar, eli sillh t~ • 

Ayni günlerde 1\Iekke de heyecan ('ehil atıp tutuyordu: fş!ti!rnişti. ği ti ~1nca homurdandı. tar, kaç kişi varsa yarısı harbe seyl<O" 
içinde buh1nuyord~. - Ne olacak, onun haln~ı ve ayni AptUlmutta ilıln ahfadı ve nkrn. SUratle ~-!lrüyrn bir de,·eni nüstun- - Artık çok oldular. Bu kafileyi dejlunacnk .. !şi vesairesi yilzünden )ısrbf 

ResulU Ekremi halasının rüyası; sU'Al nfn kadını ı. . . 1 bıısı. Ebu C~h!l;n bu sözlerini duyun- de kan tc~ 'ç'nde ka~mış bir şahıs, ava- 1 diğer k.arvanlar g.ibi vurabil~cekleriıı.i I gitmiyenler de bedel tutr klar ... 
&aten böyle rilyalara inanmakta bü- Diyordu. Tam bu 11rada ,\tıkenın,ca kGpürmege baıladılar. zı çıktığı kadar baııırıyordıı. lzannedı,-orlar galıba 1. Amr ıbni Haz- - Devam edecek -



~l»at 194() Çal'famlta. 
4 " Fransız gazeteleri 

!JC?lkan konseyinin ka
~ar/arı hakkında uzun 

'"~kaleler yazıy.orlar Al · · B lk ı •• tt h • t •• 

Uüşündük /eri 7t 1 
Biçare sulh 

•• Orhan Rahmi GÖKÇE ' . 

~;::~~i~ ~~~~:1.,ın~-::,k::~u·:~:~;; . manya; a an arı mu e ı gorun-
ta· ari;; gazeteler; Almanyanın · d • d e yormuı. Bundan ceaaret alan Am•rl• 

ta~ıkJ~rini iktisadi sahada yapmr.k- derhal ye kenlerı· suya 1•0 ır 1 ka Cumhurreiıi Ruzvelt ile ltalya 
l!u ~bUgunu tnüşnhede e:rlemektedir. ce, kralı ve Papa, sulh teklifler;ni tek. '&'ı i t • 
rlcı~·· azyık bittabi harp haddine ra~hyacaklarmış..... insanlığın ru • 
aeıı hntnaktadır. Fakat bu tazyık~n h ld "' hundaki nihayetsiz ve asil ıulh itti• 

Muhariplerin bugünkü vaziyeti, 
harp ile ıulh arasında b:r hal arzedl .. 

r lte ~•fi_Alını:nyanın muntazam.. Balkan devletleri emellerine erişmek için mu f aç o ugu yakı, __ bu ha~er-~arımn~a _bir~z ilmi-
Jnanı· .rsı oldugundan maksadın t'l- ' "' k .

1 
de duşer mı, du~mez mı bılmıyorum. 

~~;ifb~:
1

!:,.:~1.~:~;~~~,B~~::~~ maddeleri Almangaga vermemek~e akılan_~ ha~~ _el. '!ftı ~r _ ~::~~.~::1 ~~~-:~::: ::a~~:~~n !~; kQn ti Balkan antantı nisbi bir sli . Londra 6 (Radyo) - Londra ga- ti. Fakat son yıllar, bu düşünceleri sil- nııı, şımuı Balkanlara hoş gorun~ek Ne\)Oık Ta)nııs gazete::;ı de, şunla ııılaka tea:r ve hareketinden mah • 
fş~e eLkarşılaşmıştır. zetecileri, 

1 

bugün de Balkan antantı miştir. Dahi Atatürk ve arkadaşları, siyaseti, Balkan arıtan tının kuvvetıne rı yazıyor: 
1 

dd B Ik rum olarak okudum. Çünkü l>ence, 
• eon Bl fit ı b · · 1 l'ldir Almanva Balkan illetlerini «Alman~·anın Be gra a a an '- . • • • no~tay . . umun m a eası'lı ıı konferansı hnkkındakı mütalealanmı ITürkiyenin en büyük düşmanı sayılan < e 1 • •• ' • • ~ •• •. • ' ~ulrı yapmak ıçın evvela harbı ver. 

ant a ıstınad ettirivor · Ye Balkerı d t kt a· 1 sarsmak ıçrn yapacngı her teşcbl..ııı:)un devletlerı murahha:slnrının kararla· mf'k ve bu harbi kat'i bir neticeye antı k • ' evam e me e ır er. Yunan ·shnla anlnsmış Ye birleşmişler - . . · b · ' 
hak onseyinin neticelerini b~ı . . ' ' ' " neticesiz kalacag1nı şımdı tamamen rındw memnun olmasına se ep ve ım- h •

1 
k 

1
• M .. 'h k f ıtnda t Ta.}·mıs g·ızetesı ~unhrı '-'aZl'-'Or · · T .. ·k B ı ·· . ~ bet d k' ag ama azım. unı on eranıı. 

l n etkik e:rliyor . . , .. ' .,. J • dır. Sonra uı - u gar mun,l:se - anlamıştır Balkan devit:tleri crki'rnı - kan yoktur . . Almanva, Balkanlar a ı k d lh kı· h"k' d. h"d• · •e Pap ı · . · · B 11·· k .· b ı f ı . . . . . .. . ' · · na a ar ıu §e ı a ım ı ve a ı· nı·~bt u n•reın has muharriri bu « a ,un onse~ ı, u < e 
11 

c a mu - lerı de ıvılesmıc;tır. Bunda Turkı.re - nı"' bı"lh•t"~'l B Şükrü Saracog·lunmı petı·ol ve zahirnleri almak için Balkan ı h • ı k .. ·· d p ı SUku . • . . . • • · ''• '"'' · ' .. se er, arpaız o ara yuruyor u. a-~et" d" netın ı:;ebeblerini araştrı - vaffakıyetle ııetıcelenmıştır. Kon::;ey nin çok sabırlı gayretlerinin kıymeti me""ı·s·ı bundan sonrası için d~ fovkn- memleketlerini haqJle tehdid etmekte k t ç k 
1 

k p 
1 •e ıyor k'. · · . . . . .,.. '· . . . a e oı ova ya Vp o onya mace-

Bunun ı: . l·eısı, Romanya hnrıcıye nazırı B. Ga- inkar edilemez. iade mühim neticeler verecektir. İngil- idı. Cenup şarkı Avrupnsı devletlerı, raaından ıonra hadiselerin manive1A-
Rus hac::ı:::ız sebei Finland!yamn fenkonun söylediği gibi Balkan millet- Balkan konseyi kararları, sadece ter€nin, ikisine garanti vermiş old11ğ•1 emellerine mll\ nffak olmak için muh- ıı ôirdenh:re değişti ve makanizmA, 

kavenı~tidir F~a 1 _:nu~afferanc. mn ·. !eri, tarihte birbirinin rliişmanı id:ler. "özden ibaret değildir. Alman ve Sov. bu Balkan de\·letlerinin Belgraddaki taç olduğu mnddelı.;ri mütecavize ver - harp ilahının eline geçti. 
na k d · ın andn•ada bo~azl">- ~ '"t' · · k · · h d"J ki ok akıFne ve cesuran" 
ler ~ ~r harbe girmiŞ olan Sovyet- Bu düşmanlığın ötedeııberi azalmıp.- yet tehdid ve hücumları, bu kararla - kara.rlnrı u ı ıçın ço ıyı esap e ı - m~me e ç. . a . • Henimiz biliyoruz k;, münakata Ye 

trııı hırı ği rnaddeten olduğu kndar cağı, bilakis artacağı tahmin edilm:ş- rın kıymetini arttırmıştır. Almanya- miştır. ha_:~ket e~mı~lerdır. ihti'af mevzuu sadece ve aadece L~-
nen de 1 - - - - • '-. iııtik vuru rnuştur. Binaenaleyh • 

1 1 
h •• k A • nıstan ve Çekoıılovakyanın ceıedleri l«ldı-ltrnını rnuvaffakiyetsizliklere uğ 1 A f. t t umetı Üıterinde geçmiyor. Demokrasiler , 

İl ln~i~ ~~halarda araştırıyor. Bunun ra n ve ga Dl s an a ya u Hitieriz~~? pJanında: daha batka ~·-hııtek . 
1 

.Basarnbyaya karşı melhuı valar l'oruyorlar. Hıtler, evvela fn. 
lıııak etı~ı daha mUsait bir zamana · · · Eiltereyi yıkmak iıtivor. Arkaımcfan 

lto ınui{ mecbuı·i.ret"ndc kalmıştır. Almanya nın alı koyd ug" u ta "yare- da Franeayı .... Nitekim Berlin, iki 1 nıanva şut} U L~· l" <l' d k d J U~h · ' ı [' ııı ıı.n ıvava bore M h · H • • F müttefiki biribirinden ayırarak, koz .. , .•. :;,:et~ 1~•n;-a;-n ;ıelinee: A1rn:ın • u asama tın az er en ızın e a ar ı eri F ra usa-Norveç y o lil e in- l•r• ona gÖr• oynamak için çok çahı· 
~i~Jkİ··· eı·ındP görülen muvakkat de · ı •h • ı· • d • d k mı~, fakat muvaffak olamamı•tır. 
i.ıkta

1

1~~: bi~ ta~·~ftan ,.e şiddetli CJn- yayı maSI ] tıma JnJ erptş e ere iandiyaya gönderecek Rilakiıı :ki Demokrat imparatorluk, 
hııı n 'e dıger taraftan dn da - } · b ı d ı · harp ;,.amanlarını asarak ıulh yılları. tc·lrn~a.ııakuı.t mUşkülfitından iler' ha zır anmağa aş a ı ar Roma. 6 (Radyo) - İtalya lıükfı- ' masınJnn. bu tayyareleri ged nim. na da hakim Vt- her huıuıa şamil hir 

ı.t ı tnulıterneldir. meti, FinHlıı<liyayu gönderdiği harp ve Fr. nsa - Non•eç yoliyle Finlandi - i .. birliği ile Hitlere agvır bir cevap t ıılvan Roma, 6 (A.A) - Romaya gelen fran hükumeti bilhassa müclnfan 1 · d - k · t'. " nı •ı:,:. ın ne gibi bir rol oyırndıüı- tayyarelerinin Almanyada alıkonul - yaya gon ermege arnr vermış ıı. vermi .. lerdir. Alman hegemonyasına '" ın et k ~ maıOmnta göre. İran ve AfganL;;t:rn t::rtibatını takviye etmekte Ye e.:nel>i " 
l"~ni~ hare~et• müskül i e de l'iirl<i- geni~ mikya ta askeri hazırlıklurdn :rıerr.leketlere çok miktarda tayyare kat'i darbeyi vurmağı kararla,hren 
tş,nın _ .e ı aşikardır. Blugari>l - A • k d Demokrasiler, uzunca b:r harbin bU. Verdi- buhınmqktndır. Bu hal iki memleke - .sip:ıriş eylemektedir. merı a onanması t~flık te · gı Ye tey· d ettiği fili b 'ta. H d · · · Afganistanda ise kısmi seferberlik tün icaplarını dü,ündüler ve hazır• &111ın rnınatı ki, Belgrad toplnntı· tin muhasematın azer enız.nın ce- · ladılar. Yirminci asrın bu kar dU .. llkk•. en mUbirn hadisesi olarak te. ııubuna kadnr. yayılma~ı . ihtimalir.i yapılmak üzeredır. 

ı edilrn k 1 ~ derpiş ettiklerini göstermektedir. 1- Diğer c"lıetten müttefiklerin ya - [ k i:ümünü, ileleb~d muallakta bırak. Ank 
e azımdır. N. . t .d da sene ı· ma 1. d k ·ı h h b. b. ara v S f ran ve Afgan huhumetlı>ri, soy!endı- kın ~arktaki faaliyetleri Roma mah - lSQll ıp l asın - ma~, emo raıı er esa ına, ıtta ı 8!ndıi d e 

0 

ya hükumetleri ara- k f · l 1 !.·ilerinin nazarı dikkatini celbetn,P.k. inıkanaızdı. Bunun içindir ki, maddt dfn 1\ oğrudan doğruya teessüs e - gine göre, Basra ör ezme ve m - l b [ kf 
nla d ı·z· karşı Almanlarla Sov tedir. Bu mahfillerde Fransa VO ln - nevra arına aş ıyaca ır ve manevi bütün kudretlerini, bu dU. tı~'"la b Şnlnnın bir netice.sidir. Bu- !nan en ne -

"" b LJ • ü t k b" haı·ekete o-ı>çe t"İlterenin Suri.\'e ve Fil 'stincleki ha- gümü parçalayıp kcs:mek ve kopu. e""n· era er Tiirkiye cumhur!•·eti :rel erın m ş ere ır ~. · - ~ t k l b 1 
"

1 

'"et i · d · "' ceklerinden korkmaktadırlhr. Ai · zıdıkları büyük bir tesir hıısult:: gc. Vaşington, 6 (Radyo) - Amerika k' ay sürece 0 an u manevra a- m&k maksadı Uzer!nde seferber etti. 
met .t . çın e .c;uJh davasına az hiz. . k k t • kt d" İt 1 h" 1 . . ,-lnnanma'"'ı, bu sene ni::an iptidr..sında rn 130 harp gemisi ile 35l) tayyare ler e lllış değildir. nıanlarla Ruslar burada ya ın şar ırme e ır. a yan milşa ı~ erınm ,,,. " . 

G t ... m!\tteflklerln mevzilerini, avni za. bildirdigv ine göre, bu iki memlekette İlkbahar manevralarına başlıyacaktır. iştirak edecektir. M k " • Hi ler ise Dan:z:iğin bir hal'l:ie yol ~el- • . eta sa s manda lnl"ilterenin Hindistan la mu- her ihtimale karşı hazır duran V/> - =O açamıyacağı gafletine düşmekle , •• 

Uı tinıkte tezahu··rafla vaımlnsını tchdid edebileceklerdir. vazibyete göre Kafkasya ve Almanyn lrl ~nda tecılhı•şçı•ıerı• re-k kendi milletine, gerekse dUnya. 
ııın aşlıca petrol menbal:lrına kar4ı Ll ya kar~ı tarihi ve müthiş bir hata it--

Sel" . karşılandı Mısır hu·· ku"" m ~ t• bm.'!kete geçmeğe hazır .. mü~im kuv ledi. Halbuki Danz:g Hitlerin bUtUn 
t k anık, 6 (Rad"l·o) G l l\. "'" vetleı bulunmaktadır.Muşahıtl~l· ge- r.izli erneHerini ve hedeflerini orta. 

t~e~~\.~u sabahJsaa-;-7 ~:er~u~~:~ A nkara sefiri, Sofyada neral Veygandın Mısırscyahatına rl:ı l~ama m3h: .. u ~ edilenlerin asıl- yn atan bir püf noktası idi. BugUft 
t c ., şten b e!ıemm:yet vermektedirler. Genera. t•Rrpısnn davalar, ıöylenilenlerden l~Y•nda bU;-ı;:':'.:'z:hd:,:~~ş kvao~.·: • . da hükiimetini temsil lin M1'ırda müdafaa htihkilmlarını maması . . D '! Valera teşeb- ve duyulanlardan daha geni,, daha 

.ınıştıı·. edecek tef!iş edeceği, İngiliz ve Mısır kıta la. J Çln chç;mmiye-tliü'r. Almanya, g~relc 
is• !fa!k hnşvekili el üstünde tutmak . . .. rı tar:ıfıııdan )-apılacak Lir geçit re.s. bu·· ste bulundu ııulh, gerek ce-phe taarruzlarını nafi. 1:nııştir. Kahıre, 6 (A.A.) - Mısırın Buk • mindc hazır Lıulunac~<·. ı siivlenmek - 1 1 

ı be • ' · • . . .1 • i .. liö-ini c;ok kı"a zaJ'T1andl' A.n amı' • . ı•aşvekiJ, Me<I' . . rcştcki ma..;lulıutJUzarı 'unt Y or.u h·ı:liı'. Dublin, 6 (AA) _ Ba~vekil B De \. nleru, ıdamıı nı:ıhkum edı.ınış olan H' 
1 

• d"' k" k d t nıış ve bUt ıteı aşnan palı1c;a ın- elçı·ıı·g-e •erfi ettı'rilmiş ve Ankara or - . . :. . . . 1 . . hk . tır. ıt erın un u en ya ın oı " 
,ı Un 11 ~ ( ıkı rlanJahnm ı:>tınaf ma emes ne D b'I t k b' Ih t t ı.ıh YO arda h lk t ç W . uçe ı e-, ar ı ır su ava11u u . ~n har . a arn1 ı11 ~ ta elçisi Aptunahmnn Hakki bn de yaki müracnntlarıııın reddedılerek hak d • d t n aret}ı surette karAılanmı tır · H .A d • 1 B • • • ı 1 . . . na ogru a ım a mıyor. aşvekilin b "k ır ş · ayni znmanun l\lısm Sofyada temsil a ıse er ) '"g 1 er Ianııdııki idam hükmüm.in ınfazı tarı-
teket etmesi ·m~:e!:;r:ıi~tlnaya ha- etmeğe memur edilmiştir. • ~ . · hinin yarın olarak tesbit edilmiş ol. imparatorluklara şamil ve bu k il · 

I::" duğunu istihbar eder etmez Londra - dar paraya, maıırafa, fedakarlığa mu 

{' tansız Casusları V o/kan/arın faa/İyef İ daki İrlanda ali komiseri ile telefonla kabil yapılmı~ hazırlıklar, bilha11a Affı Baltı r den:zi görüşmü~ ve müt-eakıben kabineyi bu Almanyaya aid bütün it:madlar çök. 
k edilmez lerse bugün Soğuklardan dondu Yunani::ıtaııda da zelzeleler epeyce tahribat yaptı Ye bunlara ilavete"!l, snbah açılan içtimaa davet etmiştir. tükten sonra yüz üııtü bırakılama"P. , 
ll1"Şuna dizilecek/er dünkü Anadolu, Şirarlaki ~ski l.:ir volkanın ~eniden indifaa başladığını Lcndra, 6 (Radyo) -- İdama mah- biz buna inanmıyoruz. Hatta ve bat-

ın \l~ris, 6 (A.A.) _ T • • • ~t~khol~. _6 (~adyo) -_Baltı~ ~le· hab~r ver~i. .\'olkaıı, toprak kabuğunun derinliğinden gelen sicak Ye ek- kum edilmiş olan tedhi~çilerden iki ti Lehistan ve ÇekoşJcvakya eıki te.. 
1 'l:ıı tarafında 1'an.~ı mahke- nızının muhım hır kısmı ŞHl<letlı ~~ - S<'erıya erımı~ ınaddcleri <lı~a!"ıya r.tan bir 1.mcn, bir cihazdır. nu madde İrlamlalınııı asılmaması ve bunların killer~yle mezardan bile çıkarılsa .• 
1~1~.tna tnahku; c~~~ısl.uk tohmPtırle ğukla~clan ltkl'ar donımıştıır .. ~u YU7:· h:ızan lfıv (lava) halint1cdir. l\lcılum ya, lav, kı~ıncn akıcıdır. Hazaıı bu ma!:'um oldukları dört gün zarfında Silah, tarihin ve mukadderatul 

ın urnurni e. ~ ~ış olan yukarı elen bırçok vapurlar ~eferlerını tatıl lam sulp du olnbiliı·. füızan volkanlar bu sulp veya akıcı maddeleri. gaz ispat edileceği hakkmda hükumete ge- kendisine bahşettiği vaz~feyi ifa i. ec\s meclısının eski reisi Al · 1 0· 1 l l" k 
tU tnuhtariretcil . d . - etmı~ er ır. >eva lıuhar halinde de çıkarıdır. nfilak sıralarında patlama kudretini len imza.::ıız mektup ar teva ı etme ·te - çin cepheye gitmiştir. Ve kolay ko. 
ı. ... çtlortatı Lob.stei:~ın eünd Rf os-:; ıle · glisteren buharlar fışkırabilir. Gazlardan bazıları zehirli olabilir. Volka- dir. Zabıta, bütün tedbirleri almıştır. lay, postallarını, miğfevirini, rubaıı • "atı · ınm aaaa\:u- - l k b 1 ·ıh ·· 
letini .• ~üvekkillerinin affedilme_ Ro"manga nın agzınc an çı ·an u ~u P veya mayı ev alar etrafında bırıkerek vol- Londra, 6 (Radyo) - İrlanda ted- 111 çıkarıp her hangi bir Münibe gel. 
l.u lS1.oetnişlerdir. E· R . . kanın mnhrutunu teşkil erlerlf:r. hişçileri tarafından posta ~andıklnrı~ ıniyecekt'r. O, rolünü ıon dakikaya 
t r kendile · · ger eısıcum- h Volkanın tepe ·indP huni gibi cukur olan kısm k te den Tr O rr nn '-'erleştirildi<•i tahmin olunan dört kadar oynadıktan ıonradırlar ki ye-'·er ikisı· d rını aff etmiyecek olursa S o ~yaya bir egei .. d • Ik : (F~ th ') .: d '"{· lk 1 a ra r ı ı . .~un ı- " .. 
cr.ı., e Yarın sabah "d d'I J ~ oın e vo anın agrı e nsı nır ır. t"O an ar baz!ın tamamen sonerler. bomba, bugün müteaddid postahane. ~il maıa tekrar bir sihirbaz kutusu l'i-·ll·€rd · ı am e ı c - •• J • 

l ır. gonuerıyor Muv:ıkknten sönen \'olkanlara (Uyuyan veya sükun haline ~eçmiş vol- !erde pntlamış ve memurlardan bazı - bi ortaya gelecektir. 

Ond d Sofya. 1ktısacli müzakerelerde bu - ka~~~ elenilir. Ma~~ıafih \'~ikam~ ta.n:amen ... mi. muvakkn.ten mi .$Ö~düği.i laı-ı yarnlanınıııtır. Almanya bile artık, kat'i ve karan· 
ta a yangın lunmak üzere Roımııl\'adan Per:ıembe k:ll.1 olnrnk kestırı!_mez. ~lle:;e~a ~Iıl~~lın .. '!l ~ncu senesınde_ Pomeı şeh· Loııdra, 6 (Radyo) - lrlaı1da fev- iık günlerin yaklaıtığını hissederek. 

l.ondra, 6 (A ünü buraya bir heyet geleceği BUk- rmı nrnh\'Pdeıı Vezuv ynnnr dagll'ın sonmuş bır volkan oldngu sanılıyor- kalacle komiseri. buglin ba~vekil Çem - Yavaş yavaf harbi bir müdafaa ıis-
ııet tnahalle . dA.) - Bu sabah Chel- ~ . h ber verili\'or. c!u. Vollrnnhır sönünce bir :ufül<let ağızlarından (fumarola) denilen bir berlayıı tar[4fındaıı kabul olunmuştur. tem:ne doğru ııürüklemekted!r. 
l"llUştenıilat s~n e Duk D'York kışln-;ı ıe~ a · buhnr çıknrırlnr. Avız, bir mücldet ~onra en son lava tıkacı ile kapanır \"e Komisei\ icl:ımn mnhkCım olan iki tr - Hani o müthiş Alman moterize 

Ve bakkali ~: an olup tabldot ~aTonu bumda ~·:ığıııı ynğınurlaı·l:ı krnter külleri teşkil edeı-. Şnrk1 Aııaclolucla lnndalıııın a.::ıılnı:ımasıııı btirhum e\' - kuvvetleri, hani 
0 

binlerce tayyar~, 
{e~ olaı; b" dü~kfüıı hizmetini gör: Lo n rl r a kasap la rı Sinenn dağııı<la olduğu gilıi. 'rnze volkanların ınuhrutlan ti.if denilen bir lemi~tir. Başvekil. koıni~eri dinleme - hani haı-p nerede? .. Almanya, iti za. 1

:· Yangın b;r lı.ınadu Yangın çıkmış- J • kUlle örtu!ı\rler. Türkiyedeki birçok volkanlar gibi.. Volkan faaliyeti <'k- miş ise ele henüz karar \'ermemiştir. mana bırakmayı ve çıkabilecek fıt-· 
trııyıe tahr· ~aJı hemen hemen taml\- Yenı narhı k abul seriyn zelzelelerle lıerııber olur. Fakat Relıepleri ekseriya ayrıdır. Yezii\• Londra, 6 (A.A.) - Birmingham atlardan, yapılab:lecek müdahale v~ 
)'e Sirayet: ~? ~:anındaki hastahane- etmediler yanar <lağının infilakiııdc zelzele, kraterden pek uzak yerlerde duyuı · merkez postahanesinde bir infilfık &ulh tcşebbüıılerinden istifade f't • 

neden çıka ltn.iştır. Hastalar hastı\ha· muştur. vukua gelmiştir. Bir muayene memu- meyi düşünüyor ve iıi, kat'i ıafhayfll ~t sonra b~~ışlardır. Yangın bir sa- Londra,. 6 (A.A.) - Bazı ~n~ı·a Şiddetli infilakler, eski m~.hrutları uçurabiliı-, etrafını tahrip edebilir. nınun .elinde bir paket infilak etmi~ dökmekten korkuyor. Çünkü bir iki 

rılmıştır. mahaHelerınde kasaplar kendılerıne V0Jkanın tahribatı 18.vaku·d:ın ziyade, püskürttüğü ve kızgın kül halimle l.'e bir mf'mur hafifce yaralanmı::tıı·. esaıılı mağlubiyet, Ziegfridi de bo _ s am . hiçbir kar temi.~ etmiye_n yeni na,rhı etrnfa yayılım suly hasıliütan :leri gelir. Vezüv yanar dnğının miladi 7D • r.altAbilir. Ger=ıini de .. Fakat buna 

8ıı sun prote to etmek uıerc maguzalarını ••. da Ponıpe: ;;ehrini )"aplığı giOl.. 1883 de Sumatru ile Cuva ara'1ndal:i I skandinavya mukabil demokra•İlerin geçİr•bile -
Sf!neki fuara • f • k pamışlardır. Krakatou volkanı ela bu kızgın l•iiller 30 kilometre kaclar yükselmiş, hat- cekl~ri beı, on mağlubiyet Almanya. 

dı ış ıra r ' ta ntmosfcı-in cerenınları ile f)Ütiln arzı devretmi~tir. Bugün 300-400 vo!- Teknisigenleri F in/an- ya ufer veremez. Sebebi fU ki, müt. ~anısun e ecek 1 TEBLİGL ı: R 1 kan faal:)t•UNlir. T~unlann üçte l.ıiri kıt'alar. müt~bakisi ndnlnr üzerinde~ digaya gönüllü gidi- tefiklerin gerisinde, henüz el dokun. 
catet nı.ucİu 6 <!~ususi) - Samsun ti· ı.:,, <lir. Birçok ndnlar, su it tiine fırlamı.s volkan mahrutileridir. Ancak ;-;n- mamı; servetler ve kuvvetler vardır. 
l'"rılr 94Q 8 rıu~u ve ticaret odası, iz- Paris, 6 (Radyo) - Fransız karaı·- larla ortiilil \'0lkanleır hakkıııc.la rrıulunıat yoktur. Arzdaki volkon fı.ıaliy2ti yor/ar Be·u:'ni bile miskalle heıaplıyan bir 
lıındiden ;ne~ı fuarına iştirak için gahının resmt tebliği: Paleozoik elediğimiz bir!n~i devirle üçüncu ve yeni zamanda L~aha faz in· ~tQkholm, 6 (Rad} o) - Skanrli - eı-kinı harbiye, harbi kaybetmf'ğe 11Utı, Anı aaJıycte geçmişlerdir. Sf)m~ Gnt•p cephesinde knyrle şayan hiç dır. İtalyanın garp Mhil!ııde To~lrnnada Lardello ch'arınclaki eski bir \•ol- rınvye memleketlerinden birçok tek- doğru gitmeğe mahkumdur. Binaen • 
"llal'etı~r~~.};a• Tokad, Sıvııs ve Sinop bir hA<llse olmamı&ıhr. kanın yfl.macıııda burgularla toprak delinmiş \'O buradan alınan sı<'nk bu- ni.syPnler. Finlandiya fabrikalarının R!Pyh, aulh teşebbüsünü beklesek bi. 
l'tılkya ta . u. bu encki fuara geni' Beri n, 6 (Rndyo) - Garp cephe- har elektriğiyle tahvil edilecek muhtelif şehirlerde kullanılmıığa başlan· muattal kalmnma:-ıııı temin içh gö le, neticesini beklemiyelim. 
de lıeçllınt~~~~rakleri için teşebbüslere sinde knyde şrı~ ~lll hiçbit· hA~ise olma- nııştır. Ameriklılar un HaYai :ıdalarında ayni faaliyeti ııhuzırlamakta- r.fülU olarn k Finlandiyaya gitmeg~ 

• lmııtır. dırlar. hrar vermiılercl r. Orhan Rahmi GÖKÇE 



İhracat mahsullerimizin ı Çimdikler ı ı Memlekette I' Ekonomik A D y o] 
Rasi gele Ziraat bankası Adana- Müttefiklerin harp Bugünkü program 

satış ve ihraç vaziyeti da panzuk alıyor. Ayva- ekono ·ısı· Saat 
Server Bedi, Cumhuriyetteki sütu- • 

l kt l l d d 12.~0 Program Ye memleket saat 1' 
nunda, Ankarada sevda yüzünden aşı- ı a Ze ze e evam e ı- - Ba§tnrafı 2 inci sahifede -

r·caret ve Sanayi Odası bu hususta 
bir bülten hazırlamıştır 

yarı. 

k_ı doktoru öldür€n ebe :.:Tac~ye hatlise- yor. Bergamada beledi- :anlığın kab!le hali~den. ~-~rtu.lup 12.:::5 Ajans ve meteoroloji haberlfr 
sınden bahsederken şöyle dıyor: • • ummet ve mıllet halıne g·rdıgı, zıra- ri 

- Ebe. ölcliiren değil, doğurtan in- ye, ha/kevz Ve Jandarma ata, küçük sanayie ve ticarete girdi. 12.50 Türk mfödği (PJ.) 
san olmak Iazım. faaliyeti, şoseler ği devirlerdir. Bu devirde de harp - 13.30114.00 Müzik: Kiiçiik orke!! • 

Meslekclaşın11z dog~rr.u sövlü,•or. Fa- !er, hasmın tamamiyle mahvrına m\i -
"' J b ki tra (şef: Necip Aşkın) 

lhrrıcat mah'itıllecrimizin son on beş tebakisi de diğer muhtelif memleket- ebedir. Şu hale göre, birinin yaptığı- OZU ur leveccih olmakla beraber birincisi lS.OO Pl'Ogram ve memleket saat., 
gü zarfında satış v.c ihraç vaziyeti !ere ihr.ıç edilmiştir. ebedir. şu hale gör.ee, birhıiıı yaptığı- Bergama, (Hususi} - Eski ve çok k:ı<lar amansız olmazdı. Mağlupla - yarı 
hakkıııda ticnret 'e sana'-·i odasınca 1 ncir: r.ı öbilrli bozmtış demektı"ı·. \Tav dı)k- kı'-'metli eserleri•·le cliinvaca tanınmı~ rm az çok ayakta kalabilmeler=ni tc 

J -J J J J " 18.05 Türk müziği: Fasıl heyetf 
bir bOlh:"l hazırlanmıştır. Buna na - 1kincikanunun son 15 giinli.ik dev- tora! olan Bergamayı son gelişimde daha min edecek müsalahalarla. bitirdi. J 8.55 Serbest saat 
zararı ikir.cikanunun on beş giinliik resinde borsada ne\·iııe göre 4,5-11 ku- .. mamur ve güzelleşmiş gördüm. Yeni Üçüncü safha; Fransa ihtilalinden Hl.10 Memleket saat ayarı, aja11~ 
kısmında borsada kalitesine göre, 7-12 ruş arasında fiatlerle 3481 çuval incir Soğuklamamı, ~e~le mi, grip mi ne belediye reisi B. Hamdi, kasabanın e- hnı1lar. Mecburi askerliğin milliyP.t ve meteoroloji haberleri 
numaı .ılı üz"m tipleri 6,5-7 17 kuruş- ve 818 ÇU\ I hurda atılmıştır. l\Iev - diyeyim, pis, mıymıntı ve kepaze bir lektrik işini bir an ewel bitirmek ve ct-reyanlarının başlangıcı olan bn 119 30 Türk miiziği 
tan atılmıs ve 25601 çuval, 84 torba sim atışı 180334 çuval incir ve 10509 hastalık beni gırtlağımdan ve bur- su derdini bertaraf etmek için verimli devirden sonra harpler hasmın val - 20°]5 Konuşma (dış politika hiidl· 

t ı +.. l h d d ,, · · b" '11 nızca harp meydanlarında mağlUp · fizOm sa ışı J"apı mış~ır. çuva ur a ır .• ,ıev. ım ihracatı ı e numdan yakaladı. Vapurda geliyor- ır program daire inde çarışmakta - seleri) 
olmasını hedef olarak tanırdı. Bu tak 

Mevsim iptidasındanberi yapılan 25717,5 ton incir ve 1071 ton hurda - dum. für kaç dost da benim gibi imiş- dır. •. w • 1A . dl . • h 20.30 Tcms'l: En haklı insan 
d B · · l d · · J> t" lk . . . aırae mae up devletın fer erın·n rı-tlzüm satı~ı 446445 çuval ve 706 tor- ır. u ıncır er en 11.000 tonu rngıl- ler: arı ve ha evı ışlerı de, herkese 1 h .. .. 1 y d k 1 Yazan: Kemal Tözem 

'>I ı · · yatı, ma ı, er turlu var ıgı o unu -
baya baliğ olmuştur. tereye, 3000 tonu Fran ·aya, 2000 to- - Aşinasıvız kfıfirin -dediler- h~m ınşmıh verecek derecede yürümekte - b" h ld k 1 d 21.00 Serbest saat 

"t 1 ü b k' . d d·- . r 11 il · ınamış ır a e a ır ı. "I 10 K (h ft l k JctJ• 
:Mevsim iptidasından şimdiye kadar mı ı a yay~, m tı> ~ 1• 1 • ee ıger menı de kuç glindenberi.. cır.. a <en sosy~l yardım kolunun, Galip; hukuku düvelin her şeldine - · onuşnıa a a ı posta 

yapılan ilzüm ihracatı 37339 tondur. lcketlerc ıhraç e<lıln ı tır. Sağlam ve hastalıksız bir arkadaş; fakır ço.~uktaı:ı __ hıma~·e etmek husu - riayet ederdi. Hele mağl\ıp milletin 21.'.30 tusu) 
Bunun 23522 tonu ingiltereye, 2455 to Pamuk: gülerek: sunda gosterdıgı faalıyet kayda şa - belki idare sistemlerine dokunurdu. l\Iiizik: Riyaseticumhur ban. 
nu Fransaya, 4210 tonu italyaya, mil- Son 15 gün zarfında borsada 51- _ Tekin yere hepiinzin burnu yandır. Yalnız, köyciilük şubesinden Fakat daha ileri gitmezdi. dosu (Şef: İhsan Kilnçer) 

62,6 kuruştan 1882 balye akala ve 43- kaval gibi cstmUyor. Aşinası olnıasay- biraz daha enerji istemek, hakkımız- Harbin bu devirdeki yegane gave- 22.l 5 Memleket saat ayarı, ajans bil; 
k b l d beri eri; ziraat, esham-tahvili• 

Hollanda Ordusu 
45 ·uruştan 118 a ye yerli malı pa - dmız bu haller başınıza gelmezdi. ır. Umarız ki, bu kol da, diğer kollar ai:ti, mağlup devletin yalnızca «SÜ. 

k 1 t B ı d l 'b" f ı kambiyo - nukut borsası (fi • mu satı mış ır. un ar an 807 ha - Demesin mi?.. gı ı ayda ı olmağa çalışacaktır. Ça - per struktur» nu yani sathi taazzu. 

Başkumandanı niçin 
istifa etti? 

yesi hazır, 1075 balyesi vadeli, 25 bal- :. lışkan halkevi başkanının bunu da te- vunu yenmekti. yat) 
yesi de eski satış akala ve 223 balyesi tstanbulda bir kitapç. şair Yun'lS min edeceğini Umid ederiz. Cermen millei; 914 savaşından he-

22
·35 l\Iilzik: Koro eserleri (Pl.) 

hazır Y<'rli pamuktan ibarettir. İkin- Emre ile Aşık Paşanın ayni şahıslar Ber,.,. manın, gerek İzmir ve gerek- ri asrımızın, narımız medeniyetinin 
22

·55 Müzik: Cazband (Pi.) 
cik!ınun zarfında yalnız italyaya 60 olduğunu, daha doğrusu Yunus Em- se Soma ile olan şosaları pek ziyade bu medeni ve insani harp r.:stemini 

23.25/23.30 Yarınki program, ve k•· 
ton pamuk ihraç edilmiştir. renin, Aşık Paşanın müstear adından bozulmuştur. Acil tamire başlanmazsa yazık ki terketmiştir. 

panış. 

Uihey, 6 (Radyo) - Hollanda 
ba kumandanı G. Ridersin istifasmm 
sebebi hOkO.met ve ordu arasındaki 
gdrC!ş ihtilafından ileri gelmiştir. Y c 
hu istifanın, geçenlerde vuku hulan 
Belçika ordusu baş kumandanının is. 
tifas1 ile hiçbir alfı.kası yoktur. 

Ayni müddet zarfında limanımrn- ba:ka birşey olmadığını iddia etti. sa, bu yolların, ileride daha ziyade ha- Bu harpte ise çok daha ileri git -
dan muhtelif memleketlere 1388 ton Hani iyi dikkat edilecek olursa, ye- rap olması muhakkaktır. miştir. 
zeytinyağı, 797 ton arp:ı, 445 ton bak eli yüz yıl CV\•el ayni devirde yaşamış. Bcrgamaııın rdcu köprüsü de, sti- Almanyada Hitlerizm, Alman mil- Borsa ar 
la, 500 ton nohud. 355 ton kendir lo- Türkçe ile şiir' yazmakta avni itinnyı rekli yağmurlaı dan ve Bakırçayınm !etini Kayzer Alman milletı;nden çok 
humu, 62 ton sısam, 65 ton anason, göstermiş. ayni tasavvuf ~ıanrından taşma ından geçid vermez bir halde- daha zalim bir mantaliteye sahip kıl 
1408 ton kü pe. 8i8 ton kum darı, löF> su içmiş olan bu iki şairin, tek adam dir .. B.u husu~ta da bir çare düşünül - mıştır. . • • . 
ton darı 17 ton hardal tohumu 15 ton 1 "ht' 1• k d k d w • 1 m mesını beklerız Almanyada; Hıtlerın Rasızm, yanı Londra, 6 (Radyo) - Amsterdam ' · oması ı ıma ı o a ar uza egı a - · • • . . . • 

dan bildirildiğine göre başkumandan mazı, 8 ton çöven, 2298 ton deri, 57 ma, ben bir tOrlO, şu bizim, sırtı aba- Yeni jandarma komutanı B. Cezmi ~kçılı;1nntarıyeaı A~ma~ mıl~~ın~ dl-
Jıktnki değişiklik, halk için tanı bir ton prina yağı, 10 ton buhur yağı, 8 h, eli asalı, başı külahlı ve; Aydın, kazanın asayişini yoluna koy- c:: mı et ~re k~r~.ı un. ":• ır a -

•ı:ıu"rprı'z mahivetı"nde tcceııı· etmiştir. ton balmumu, 442 ton palamut huliisa- D . b w t k muştur. Cezaevinin hemen yanıbaşın- bıhyete dogru suruklemışbr. Ondan, 
J ervış agrı aş gere h .. r· · A d" ·· ı · f' 

Son zamanda askeri tedbirlerin sı, 2120 ton zımpara madeni ve cüı'i Gözü dolu yaş gerek ela yapılan yeni ve güzel jandarma da· k?rl t~r ~1 ı~s~nı uşunce erı ve ı -
"kt d •• 'h d'l . f • • 3 f el b"t'" "ht" } t ır e~· sı mıştır. memleketlerde fevkalade artmış ol- mı ar a sunger ı raç e ı mış ır. Di'-•e di'-·e hn'-·alhnne ve zevkimizin ıresıncıe e ra ın u un 1 ıyaç arı !:.e- • • • 

J J J < < • d"J · d · .. l..ehıatandn, Çelcyada Hıtlerın y~p-
ması, ilk baharın yakla~ması sebe - * semalarında dolasan Yunusun başka mm e 1 mış, mo ern tesısat vucude ~ . 1 d 1 

G k [[ • " ' t" ·"l · .. •· n··t·· k k il • tıgı harplerı ve harp er en sonra >U-
biy)e bu askert tedbirlerin milhim şe- ece ontro erı bir adhm olmasına ı·azı olamıvorum ge ıı ı mı., ır. µU un ara o ar 'e l 1 k. 1 d"-. . A tk"k • k"' l t l f l kd"- . b wı ra arun ta ıp ey e ıgı sıyasetı te 1 
kiıler alması, orduya siyasi elemanlar Beledh•e zabıta memurları mesai vesselam .. .Aşık Pnşa, yerinde dursun, oy er, c e on n ye· ıgerıne ag an- ederken görüyoruz ki: Hedefe var_ 
sokulması, bu istüava sebep olmu~ • ·ele ,ı.· y n s Emr.e de ol~a Bı'ze bi mıştır .. Jandarma komutanının her ba- k . ı· 1 k . . . ·ı h 

J • saatleri dışında bilhassa geceleri be- ' 'n.ı u u :; ·· ' - . . . . ma , yanı ga ıp o ma ıçın a.·vı • as-
tu.. General Rı"ders ordu•·a sı'••ast · b"l l' - · · . t d • . f kımdan hızmet ve faalıvetı takdıre oıa- • •· • ·• •• ledh·e müfettişleri refakatinde şehir- zım ı < ıgımız 'e anı ıgımız ~arı e - · " la, kadın, çoluk çocuk demıyor, her-
temnyilllerin sokulmasına tamamen • • E l"' ı randır. · k k de umumi kontroller yapmağa lıaş- sanevı mre uzım ... şeyı ya ıp yı ıyor. 
mttarız bulunmakta idi. Gazeteler bu ** d ~ dl · ls.mışlardır. Dün gece yapılan kon - ..... Galibiyetten sonra a ıer erm 

O Z 0 Mı 
Çuval 

1918 üzüm tarım 
1412 Esnaf ban. 

671 Ş. Remzi Ha. 
578 .M. İzmir 

500M. j. Taranto 
483 Albayrak 
340 A. R. üzüm. 
133 S. Pater on 

89 j. Taranto M. 
78 P. Paci 
70 j. Kohen 

48 M. Beşikçi 

27 M. H. Nazlı 
nu tebnrOz et .. irmektedirler. h · K o*n 1: • ı tro'de ehliyetsiz otomobil ve araba Rüya görüyorum. Fin cep esı. nr, malı, canı, şere .. i ve ırzı tamamıy e ----** kullanan şoför ve arabacılar, geç za- kar, kar .. Ormanların ara·ında hayn- Ayvalıkla zelzele/er Cermen ordusunun tegallübü altında 6353 

Batan vapurlar man sinemalarda sıgara içen bazı !etler dolaşıyor. Fecrikazip hakim ol- devam ediyor inliyor. 470890 1,2 
kimseler görülmüş ve cezalandırıl- duğu için uzun geceler geçiriyoruz. Tarihten evvelki harplerde, yani ı----

Londra, 6 (A.A) - Amiralhk da- mıştır. Ansızın ensemden yakalandım: Ayvalık, (Hususi) - Bir aydanbe- biraz evvel izah eylediğimiz birinci 477243 1 2 
"!reqf akriben bir ton hacminde olaıı -=·*·=- _ Söyle -dediler- Rus musun, Fin ri te ali eden zelzele yüzünden ayva- devir harplerde de vahşet, ipt;dai - No. ' 
,.c cumartesi gUnil Almanlann yap - - • ? lıkta hçemeıı henıeen çatlamıynn ve az lik ancak hu kad r olab=Jirdi. 
mış oldukları bir hava taarruzu es - Beynelmilel hakem mısın· T .. .. •• • çok hasara uğrnmıyan ev kalmamış Hitlerizm bu suretle mağlup etti-

s - Ne o, ne de oburu, dedım. 'b'd' f.I Ik d · A b" k k · · d nasında hasara uğramış olan Sphinks por bölgesi hakem komitesi reisle- 1 . . . . gı ı ır. a • nımı ır or u ıçın c ği milletin «Enfrastrüktür-. nü yani 
d k d 1 1 Ü 

- Alman mısın, ngılız mısın, d . t 1A t d • 
ndın n i ma~·in vapuru a ga nrm rinden çok spordan B. )fustnfa Ba - . . . .? ve aının e aşa ır. bütün uzviyetini mnhveylemek aıya-
h d d .1 . b t . Fransız mı, Japon mu, Çınlı mı.. z t' y 1 lt . b k • • d acumu yüzün en evrı mış ve a - löz, fudbol ıedern<;;yonu tarafından H" •. d _ .

1
. d T"' ,ey ınyagı re rn esı u sene ço · sctını gü üyor. 

Ö 
. - ıç bırı egı ım sa ece ur- . . f mıştır. ]enlerin miktarının 66 oldu- F. 1. F'. O. beynelmılel hakem olarak .. ' fazla ıdı; fnkat, son devamlı yağmur.. §te bu vahşi, bu korkunç Alm"n 

ğu öylenmektedir. gösterilmiş ve kabul eedilmiştir. kum.. , lar, rekoltenin mühim bir kısmını boz harp sistemi ve siyasetidir ki bütün 
- Haydi git ö"·le ise!. 

J muştur. dünya milletlerinde sonsuz bir heye~ 
l Çuval 

Ve, göz erimi açtım .. Hele,. şükür, oo*oo--- can uyandırmıştır. 

7 
8 
9 

10 
11 

1 N C 1 R: 

Zabıtada 

Bu vapurun l 00 kişilik müretteba
tından 55 nin ölümden kurtulduğu 
\.'lhmin ediliyor. Türklük beni rüyada bile kurtarıyor. vocaçay ko"·pru""su·· fa- Çünkü yürüyüş; kürremizde niza-

n~ lü6 Alyoti bira. 
K k 

Yukarıdaki milletlerden birine men- mır. tehlikede kaldığını insanlığın , Londra, 6 (Radyo) - Alman tay 
farelerinin dün şimal denizinde ba -
tırdığı iki vapurdan biri. i baştan kn
rn edilmiştir. Bu vapurun kurtarıla -
cağı tahmin olunuyor. 

8000 tonluk Felemenk petrol gemi 
sı Sernnynda bir mayine çarparak 
batmıştır. 

u=--

Hakiki zayiat 

1Z açırma: l k b .. . . b" h ı· b ı· m. ed"ld" . b" . . 59 B. j. Taranto 
l\ı . S il k"" .. d 

14 
sup o ma , ugun ıçın ır ayı e a ır ı ı tnrihte görülme ış ır narşıye su-

enemenın a.a ı oyun e yn- ld • h 1 1 b ı d ·· · ----• N · . . k- d S lAh d o u )a u.. Gönen, (Hususi) _ Son ya<,.mur- rük enmekte u un uğunu goaterı - 21 ;-;. 
şınoa • nzırcyı aynı oy en a a e • 

1 1 
° .., 

din kaçırmış ve zabıtaca yakalanmış.. Ç MD K !ardan harap olan Kocaçay köprilsü, yor. 191-32 
belediye tarafından yaptırılmış, sal lngil~ere ve Fransa teıekkülleriyle 0 

tır. ___ _ 
Tramvay camı için: y ~ rdt m ) 1• ste Si• ''e kayık parası vererek kar!n tarafa hemahenk olarak çalışan bir buçuk n 7n U k 

Q "" ·ı · d · H" 1 · · b hıl .,7 . ve On. 
Karataşta taramvay caddesinde geçen halk, bu mnsraflardan kurtarıl- mı yar ınsan a ışte ıt crızmın u Z H t . 

tramvay bilet memuru Ahmed ve Eı·zincan ve havalisi felô.ketzedı3 mıştır. barbar çehresidir: ki sonuna kadar • A R E: 
iane listesidir: : 5ava,.mak, milletlerin hürriye~ni, kür 45 çurnl fnsulya 

Silleynıan, kazaen tramvay camım oo*oo " 2131 k'l A B · · 
L. K remizin nizamını müdc.faa eylem·~k ·ı 0 cı · ıçı 

kıran Feyzi oğlu Doğanı dövdüklerin ıra. r. A Jana -'a p s ·ı 2 k"l Uı Uj a l mefl.uresini kayıtsız şartsız ve bütün 41 7 ·ı O rapak 
d~n zabıtaca yakalanmışlardır. r.o 

Yekun. 
csl.i yekün 

10 13 75 

9 14 60 

10 50 13 60 

11 ıs ı;o 
9 10 50 

10 50 14 15 
8 50 ıs 50 

15 15 zs 
10 50 ıs z5 
ll 25 ıs 

9 25 ıs 50 
11 60 11 s1° 
11 12 

10 
10 50 
11 50 
13 75 
16 

3 50 
7 50 

50 

17 25 
48 

Temizlik hanında: Rahmi Fililıcli ve kardeş- korunma kuvvet ve kudretiyle yaratmıştır. ' ton P. çekirdek 
Londra, 6 (Rndvo) - İngiliz bahri- t 268 R pamt k 4n 

J leri un fabrikası memur If A Binaeanacyh ş."mdi ngiliz, Fran- · l ., 
ye nezareti 2 İkincikanun ile 4 şubat Kemerde belediye temizlik hanın Adana, 5 ( ususı) - Yakında A-

da Cuma oğlu Avşer ve kardeşi ö - ve müstahdemleri. 58 üO danada pasif korunma tecriibeleri .\':ı- sız ana vatanlarında ynşıyan in~l\n - Para Borsası 
arasında Alman denizaltı ve tayyare- ı "b b d ı l · d d · 
] b 1

·- ıner, is nıeseles"nden Silleyman oğ- Ali Tabak 300 pılacakhr. Bu tecrü' C'lerde tahrip bom ar gı i u ev el <>re aı omınyon, 
erinin ingilizlerin 25 bin tona a ıg • ·· ı k · t 1 lu Abdullahı sopa ile döverek yara - Cumno,•ası okulu öğrenciJe- baları da kullanılacaktır. mustem e e, veaaır va an parça al'ın-

olar. 8 ingiliz tayyaresini batırmış ol- d ""tt f"kl · d ·ı 

d ki b
"ld" . t" A 

17600 
larnışlardır. ri.. g 55 -=* =- a ve mu e ı erm e yaşıyan mı yon 

u anm ı ırmış ır. yrıca Gaz:noda bir vaka: Ravzai irfan özel ana okulu larca insan da müttefiklerin yalnız 
tonluk 6 bitaraf gemisi batırmışlar- Sarhoş olarak Ha~an oğlu Ali, bi- öğretmen ve öğrencileri 11 17 Portakal rekoltesi harp sahalarına asker göndermekle 

Cumhuriyet merkez ba'fl· 
kası klirilıg kurları 

dır. rinci kordonda İhsanın gazinosuna Nafia müdüriyeti memur ve kalmıyorlar ayni zamanda ekonomik 
Son 15 g"in zarfında müttefiklerin tar.rruz etmiş ve gar on Sami ile ga- müc;tahdemlerinin ikinci alanında dahi mü•\. .. f"klerin yürüdii- Dolar 

denizlerdeki müşterek zayiatı 72 bin zlnocu İhsana hakarette bulunmuş- taksitler 27 60 Adana pamuklarını ban- ğü yolu olduğu gibi kabul cderelf yü-ıs rlin 

tondur. tur. Tuhafiyeci Nihat Elmas 5 ka alıyor 1 üyorlar. Bclga 
Almanların, bundan fazla tonajda Yangın: Tuhafiveci Ali :\talın· f) Adann, 5 (Hu~usi) _ AJann zira- Müttefikler ayni zamanda gerek F. B. 

vapur batırdıkları hakkındaki propa- P.ucada Soğuk kuyu ~okağında k0f- Hur<la~atçı Mahmud. Aynz 10 at bankası çiftçiden pamuk mlilınyna- hugün, gerekse yarın için bitaraf kal F. F. 
gandaları tamamen uydurmadır. t~ci Bal' lbrahimin dilkkanında evvel Rrısım Alkan 15 ına hararetle devam etmektedir. mış veya kalacak mill?tlerle yakın - P<'z(>tns 

--~+=- ki gece yangın çıkmış ve derhal cıön- . , . . . . dan ve esaslı ckonomık anlnşmalnr Florin Demir tilccnrı Hasan Fıatler Kle\'elnnd nevılerı ıçın kd" d b" b'I . k 1 1 

Mahı•r Paşa dürülmüştar. Dilkkiln sigortasızdır. Kocademir 25 45-60 ve yerli pamuklar için 44-50 ku- n l ın ben ıradn hı ebgerı ba mıyor.ar. F. S. 
Yangının sebebi araştırılıyor. . . şte u ve n a una enzer ıııs . K S 

-----ıruştur. Banka, .~ımdıye kaclnr l · ti ı ••ttef"kl h • · ,,.., d • J k • Eırar satarken • _ ~ , em ve aıyase ere mu er ıu· • 
,.ll ana gıuece fır · Bugünkü vekOn. •160 ~2 2,120,241 kılo pamuk almıştır. Bununjb d k . nda eko 0 'k K. N. 

J{ } 6 (R d
. ) ~r b Kemerde Mektep sokağında esrar DünkU ı.·ekun 1392i3 01 5!1241 kilosu Klevelanclclır L~ er le~ ~yhnı bz~m nbnlıı K. n. 

n e. a ) o - ll ısır aş- ~atan sabıkalı o~man Dayko zabıta- J • • • tJUnye erını ar ın sarsmaması, 1 ll -

vekili ahir pd._a, hilkumet erkaniy - ca tutulmuştur. Portakal rekoltesı: kis bu bünyelerin daha ziyade ku<-· f\. Q 
le Sudana Lir seyahat yapacakllr. Kavğa: Umumi yekOn. 139733 83 1939 yılı Adana portakal rekoltesi, vetlenmesi maksadiyle her türlii ted· D.n:ıt 
li subatta tayyare ile Hartunıa yapı- Birinci kordonda yeni gardenbar- -=*=- genen senenin iki mislidir. Bu sene biri düşünüyorlar. l.'t'e\· • 
!:lcrık olan bu seyahate ehemmiyet ön Ali ve Ahmed kavga ederek bir- Mahkemede Adana, Kozan. Kadırlı. Karaisalı, Ve bulabildiklen=ni de memniyetele Ley 

Satış 

524 
76.81 
4.539 

~3.64 

7.442 
1.445!1 
3.4244 
3.2217 
3.3760 

23.09 
35.22 
63.97 

92 

verilmektedir. b!rini dövmüşlerdir. Ceyhan, Osmaniye ve Bahçe mıntakn- g:.irmekteyiz. \. s;. **·- b J !arından 24,765,000 portakal, Şu neticeye varmak istedik: Bım- H. ?11cı·:. 1.97 ·- a YJ an 1,973,000 limon, 851700 mandalina ve dan evvelki yazımızr.ıa izah eyledi. Tıir~t 15.20 

Moskova - Berlin ltiz;ır Adam hastahaneJe ··ıd·· 5,486,800 turunç eld" edilmiştir. ~imiz veçhilc- Almanya harp devam,Drahmi 103.97 

Tren seferleri başladı 
l\f oskova, 6 (Radyo) - Kannas -

Yilno yolu ile l\Iosko a - Berlin doğ -
ru tren scf ereleri başlamıştır. 

aı O U _ ettikçe kendi kendin: yiyerek ma~ - Zloti 4.2169 
Keareti münderecat haaabi)·le Sulhceza mahkemesinde bir vak'a kaldırılmışsa da bir milddet sonra ı)]- lup olmıya doğru giderken diğer ta. IPengU 3.6807 

(ikinci tube) tefrikamızı koyama - olmuş. hanıma! Ethem adında biri, milşUlr. Etheemin, fazla heyecan ne- raftan müttefikler harp devam ettik- FF. Serbest 34 
dık. Özür dileriz: mahkemede fazla heyecana knpılaraklticesi kalp durmasından öldüğü mua- çe kuvvetlenecek ve nihayet gal:p o- Muhtelif lı:1ırlar 

yere dilşmUş, bayılmış ve hastahaneye yeneslnde sabit olmuştur. 1 lacaka dır. M. T. T. Registermak. 5.20 

Alış -621 
77.26 
4.56'1 

33.84 
7.486 

1.4539 
3.4440 
3.2401 
3.391 

23.20 
33.40 
64.35 

92 

1.9S 

15.29 
104.50 
4.2373 
3.6984 

34.ZIS 



t'azan: B"nbaşı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 

Hindistan meselesi 

umumı, 

liderini 
dün müslümanların 
kabul etmiştir t\·et . (UJ.,US) tan 

lıı; hdınle,·ic:'er, bird<'nb·r bu \ e h rgül \ücutlu nlbny, çelik kn _ Londra. G (Radyo) - Biitün Ilin- redilmiştir. . . 
i d .nYrete a:;an bulmadı. Drl- pının g ç cck ç ıçe\eslııden siizUlclu distnn miisliimanlnrının reisi füı~ C'i- l'mumi \•alinin tekliflerı, Hı~~ 

•• 
~unu 

• 
artesı 

Yunanistanda Anadolu felaketzede-
leri için iane toplanacaktır 

Athrn, 6 (Had~ o) - Önumüzdeki dıyeler yardım komiteleri fnaliyetle
cumarte~i günü , Anadolu ZPlzele fe- riııi artırmışlar ve o gün iane top 
lfıkctzedeleri 'çin yardım günil ola- lamak üzere Jazım gelen tertibatı al
rak tnhsi edildiğinden, biitun bele - rnıslarclır. 

f' ın } · k na bugilıı Jliııdiı-ıtan umumi vnlbini ;ni.li kongresi partisinin talepl€rını 
l~ki ı· ııı· : <: ı~ lomftr<' m n - ıyitli. :dynı etle mülaknttn buhınmucı.tur. Gö tamamiyJ,. karşılnmadığınrlan, ınii - ı t • 
t, bı'~ Rfriu hnttıııa koııulnıu<>, kuv- ey gaze esı r r.i}ı d ri.ışıilen mC';;eleler gizi' tutu!nı:ıktn - zakerclcr iııkitaa uğranııştH".> 
aJ''tnd'laz 1 ıı ırdd'ıriııi \(' g'U\' t Ş.'mdi oku.\•ctılnı·ımızn l\f,aJ'ino hattı 

" ,- dP-. Diln umumi ,·ali. Hind lideri Gandi, tekrnr mtizakerelerP d<'\'am 
t, 11rh

1 

nı ş olduvunu tnhmhı tt: h:ıkkında biraz malOmnt vermek is'C:· Gaııdi ile gbrü~nılistii. Bu miil&knüı :ç 'ıı vali, kendi~iııi ister ede Lalıeye Fı·n?a"" ndı·yaya su··ratle yardım edı·ı. ~'"n lld 'ldcı u al' da b ·r·nci 1' t P im. Bu hatta daiı· cin-peri masalını J i "" d' f d t 1 -ı·w d w • • b'ld' · t' 1 
h a nt(I\ ı··· 1 i 1 w . c a r Gan ı tara ın nn şu eu ıg neŞ- önecegını ı ırmış ır. 

· u . ımc en l uyu c n ll gı- , ııdır ın ş yl r Ö\ lenme ine ragmen o0:= • • • d • 
~r: }f11jJ11 ~. )d n ccnub. do l' • k'm--e bnsit h k'katc )aklaşamıyor.. mesını ta vsıye e ıyor 
~!'rakı k ) alt bo) UllC''R rl, .• \" - n, ha d {rı· \j b il, ::\foJino hattı üze- s Fı· h arbı· Londra, G (Radyo) - Deyi l\Ieyl •gün, belki de ynkmdır. Onun için, bu <hı 1 \e rçıklıkln i t lıı ·ti. d .. . A • -

a ... h ,. rı • , ,. ı m ~ mun kun olan hnkıkı gazetesi, bugünkü nü hasında FinlUn- kahraman milletin yardımına koşmak 
akt '. ret hovan P\, • ri 1 ,_.1 . k . ı 
• r Rr>) 1 b t. r ma um tı .., dıı m ı t.yorum. _ Ra11fan•.'ı ı inci nılıifedP. _ l·i S<WyC't taarruzu }rnfiflem'ştir. diyaya yardım edilme i hakkında ) az- elzemdir. ngiltcre, yapacağını yaptı 
di n ıu e\ anntın • t .. n.- "l . h l r . F k t a·w 
b · A ke>rl · • k ']· ~\ Jıno ttı. l'r, n nvı A manya - tılnmıtır. Finlfmcliya kuvvetleri. pnrlak ta- dığı malrnlede di)Ol' ki: ve daha da yapacaktır. n a , ıger tı erın ovnama,Pı : . ~-

1 tpt lt~.lunç polit'kn onımı"rln.,.. d 1 n)ı~aı~' A m JJ\'?"ı karı koru- Scvyet kun·etler', i;Vnad nokta- arr•ızlnrdan sonra Kareli berzahm- cf<'inlfındiyanın takatınclnn mnh- devletlerin de bu yardıma koşma arı 
ar h duı1nıu ı ı· R k 'n hı ı lıhkam krmPrı, :ule Fransız "'ından geri atılmı tır 7 tank 4 top da s.ıhi'lt'rdc bazı mevziler eltı ge - rum kalacağı bir gi.ın olacaktır. ve o \ e geç kalmamaları lftzımdır.> 'çb· C'rc ı. u zamana '1-ı 1 ı · ' • · 
jJ,.. 1' hnrı>t"' b 1 bi. · -A mnn hud dun·ı miınhn.;ır a li b'r 30 otomobil \ c küll vetli milhimmot çirınişlerdir. ··•err i . " ov c> ı ~ ı; 1 - • _ • • • • _ • • 1
e hJa Şlı Cörlll bilecC'w'. ihtınıali hatt. il ıb.ır t d p:ıldıı. Dıı hn1. ajııı zaı·gtıpam olunmu<!tur. !) tank, 30 otomobil Fin kuvvet!E>rı arp 
nlrtı ıtkJa gelmt>zdi. Ne garıı> nu- manrla, Lilk mlıurg \e Bc>lçika gibi Ayakiyerkiclc Sovyc>tler, harenet lnr.1fındnn iğtinam ed imiştir. Kuv-
r·~k bit. raf meml ketlerin, ç 1rnenmP,..i. nolrtasınclan geri atılmışlardır. mu mıntakasmda Sovyetler mühim D l d. . . k mu··hı·m 

eclısi 
~'1!ı at .bir F'ranı:ıız Alba~·ı. bir yilz- nıtulmnsı. ortndnn knlclırılmn"ı IZ':bi Kumnun cephesinde ş"ddetli muha kuvvetlerle taarruz etmişlerse rlc h:ç a a zge SOn lÇlmazn ÇO 
tıb 11r' ~ır teğmeni, Ye daha birkaç ihtimallere karsı dn, Fran~nyı koru - rcbeler devam etmektedir. Sovyet bir nrazi parçası alamamışlardır. [d ..., •• ı ·· 
1~~·et ~e kUçUk subavdan ibaret bu vabilecek şekilde bir takım lahikalar, hava kuvvetlerinin yapbklnrı hava 13 Sovyet tayyaresi tahrip edil - 0 UgUnU SOY UgOr 
~ J'et· l'ran tz topr;ğında doğmuş ubeler ,.e irntidad şebekeleriyle de - h?.c~n:lar~.nda 9 Sovyet tayyaresi dP miştir. Paris, 6 (Radyo) _ Dünkü İn_ ---------------
0 t ah~~lş bir salim anlayı Jı, dü - vnm P-ttirilmlştir. duşürülmuştür. Helsinki, 6 (A.A.) - Sovyetlerin giliz _ Fransız harp meclisi içt:nıaın- } ı• • 
a'llar. b~l. ve ~ağlam sıhhatl' in, - Majino hattı, şimalde Ka~e şehrin- ... A=·~·ı~a rlört tan:arenin de ~~l~li - l\Iannerhaym hattımı. kar~ı y~pmak~ dan sonra Fransa başvekili Bay Da- A man meza ımı 
rı~atrırncı ~le hır oyuna daha fazıa den ba~lar ve Belçika \'C Liıksenburg ıuldugü muhakkak ıc:e de bu taHare. oldukları taarruzun şıddetı mutemadı- Iadi)e şu sözleri soylemiştir: • 
taırııınd~ edemezlerdi. Bir?,enbir~ hudud çizg!siııi takip ederek Alman- ~er bul~nn~amıştır. Ke f ormanı~~· \·en artmaktadır. Son 24 saat !çin~le - İngiltere ile aramızda tnm bir deValD edıyor 
,~ela 3,(l aksUlnmel başgo terdı. Fran ız hududuna kadar gelir. Bu sa- ıçme duşmuş olmaları muh.tem~ldıı. Sovyet kıtaatı yedi defa hiicum etmış- rörüş biriiğ vnrdır. Bu defaki içti 

il l1zun z~aşı Kontenin gırtlnP,-ın - hadaki sık ormanlıklı ve kolayca su Balam? ve Km·.nlista ŞC'~ırlerı. cc- ler ise de hiçbir muvaffakıyet elde e- nıa. şimdiye kadar yapılan h".rp m<'c Paris, 6 (A.A.) - Polonya telgraf 
h·~ ~ont:ır ~ahk~~a boşandı. Yii7:- hücumuna maruz bırakılnbilecek cı.u- ı~up Y~ ,şımald.e b~rçok şehırler, So,v- d:ml'mişlerdir. B.ilfıkis. birçok insan ve Ji~i içtimalarının en ehemmiyetlisi- ajansının istihbaratına göre, Alman 
aı.~ı, en h:ı ad akı ınsanları.n ~n sı: rette münhat arazi, mildafanyı kolny- ) et ta) J.ar~ıe:ı tr.rnfındnn boml>ar~ı- 2o tank kaybetmışlerdır. d:r. işgal kuvvetleri makamatı Polonya 0-
:ııydı "" Yecanlısı ve en ınsıya kı. lastırdıgwı için hat ikinci derecede bir man edılmıştır. Burn !arda askerle. • .Mnnnerhavm hattının gerisine in - A . k niversitelerinin tahribine matuf olan 

·~ııd · .r nkat U · · • ' ' ci "1 k' kt Y 1 ·v l • ı ini t y zbaşı, b rdenlıır(' takım beton tesisat ve tahkimattan i- en o en ımse yo. ur. a nız Si - miş olan 100 Sovvet paraşütçüsü esir m erı a faaliyetlerine devnm etmektedir. Bu 
....._ .\} OParladı · . 1 . !erden 8 vnrah vardır. . . . • Al ·· · ·t rı · de 
~ bayımı Be : . . barettır. şte bundan sonradır ki, yanı IIeh;inki, 6 (Radvo) _ Finliindi- eclılmıştır. Mısır pamuklarına -lazla ınaknmata ma~ unıversı e .~ e~~ 
>ıı~e.... nı affed.nızl Alman - Fransız hududunda herkesin d k'. ·h t . ~ . t Helsinki 6 (Radyo) _Son tebliğfı J' yardım etmektedırler. Alman unner-

lb bay ciaa· t• • asıl Majino hattı dediği fc\·kalade tah- ;a ı. 1 ~sv~~ se)~rn~ a b nn~"1 ~O\') c. Fin. hnv~ kuvvetleri Sovyet askeri gümrük koydu sitelileri protestolarda bulunacak yer-
... ele etti,. ıye mi bozmadan mu - kimat zinciri başlar. Bu kısımdaki hat. ad~::·n~E't'erı Barn ınb nnb 

01!11 manrnlı::11.ndna kuvvcıtleri~i ve hava Usl~rini mu.vaf - Kı.hire, G (Rndyo) - Hükumet , de işgal kuv\etleri makamatının bu ha 
-... Go e ıımıs ır. u om arrı .. . . ·r d d k k ·tap ~•r1 hnekte haki ı· t 'II . bu uımann kadar yapılan emsali ara- ölen 'l•ok i"e de tedavi ed"lmekte o~ fakıyetle bombnrdıman etmişlerdir. !> l\Iısır pamuklarına ko) duğu fazla reketlerınden ı tı a e f: ere u -
ltn A.J 

1 ınız \on e · eı d · b" ··a f k d t' · ta " ,., · · k · · t ·ı· · · A · h ı •· · ·e lfı.buratuvarlarmı Polon-'dd tnnnlnrın harikulade bi.. ın a, eş ız ır mu a aa u re ını - lan yarnhlarla birkaç kişi, cam kı . o\')'et tayyaresi, Finlandiya üzerin - gumru re.mının enzı ı ıçın merı - nne eı mı ' . •. 
d;ıı.e1 ~·e Sahip olup • ht h,. • şıyaıı ve Fransayı bu istikametten he- rıklarından varalanmıştır. de düşürülmiiştiir. ka hükumeti nezdinde teşebbi.ısata ya ilim merkezlerının znrarına o~arak 
~ arı ru an ma - um h • · · w k · t · · ı r w a •ret etrnektedırler !tJ, lb nı söylerler. Allah bu m 1_ men emen taarruz edilmez bir em - Hel~inki. f) (Radyo) _ Pa if ko _ Londrn. G (Radyo) _ Helsinkiden r-ır,şmege arar vermış ır. zengın eş ırmege g ) · 

~'dar lldde kıyrnetlerine garkettiğ; niyete kavuşturan, beton ve çelikten runma teşkilatınm tesbitine göre W gelen haberler, Finlerin yeni ve büyük 
~ir. ~hl değerlerden mahrum et_ yek~are bir inşadır. (Verdun) ?n şi- ikincikanundan 3 şubat tnri.h ·~e ~il - bir zaferini bildirmektedir. Bu zaf..?r 
lt~ah·tu hakfkata defalarla ve biz- malışarkında (Baulay), (Bıtche) dar Sovyet tayyareleri, Fınlandıya Ladoga gölünün şimali şarkisinde Çi-
t~ ~efaı 0~dum. Hele Fransanın Ber- ve (Haguenau) mevkilerinden ba~ • ş~hirleri üzerine muhtelif tiplenle tela ka~abnsı yakınında olmuştur. Sov 
~S.;ııde ~~tınde Ateşemiliterlik vnzi _ layıp Strazburgun şimnlini ve ( )fol- bomba atmışlardır. Bunlardan 49 ki- \•etlerin 18 inci fırkası, burada bütlin 

1~t bu lde:n ne~e~ gördüm, neler !Fa~ hous~). un cenub~~u. kuş~tarak (Rhin > şi olmiiş, 129 kiş' yaralanmıştır. kuvvetleriyle mahvedilmiştir. Sovyet
ııı. lla 1 eces nı ben de umm:ız nehrının sol sahılını takıp eder. l\Ia · Londra, 6 (Radyo) - Stokholır. ıerin ölü ve yaralı olan zayi'lıtının 15· 

1~ııou ş atındaki Führer tnrafındnl" jino hattının bilhassa en kuvvetli kıs- Tidingen gazetesi, Ladognnın şimali 20 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Dün 
\ ıııu~7a Uykusuna yatırılmış olaıı mı. Verdun ve Strazburg arasındadır. şarki inde 18 inci So\'yet fırkasının ~ece Fin ajansının verdiği haberde 
~.'tnıe~te galiba çılgınlık nöbetleri Zira bu k•c;ımdaki arazi, tab!at bakı - tnı:ıAmiyle. imhn edilm?~ üzere ol: buradaki Sovyet fırkasının muhasara 
~ı tıhrnak·· .O~du kurmayları da A. mındnn <'~ açık ve hücuma en müsait du"'unu, Fın kuvvetlerının. Sl)vye. edilmek üzere olduğu ~ildirilmişti. 
t i! ben 3 erıne koyuyor Bu hn- olan verdır fırk:uunı tamamen muhaı;ara ederek F" 1 h .. A 

1 
k b d . 

ıı & Ce ho 'd . . · • · . . ah· t 1 • , kt ld _ ııı {'r, emız resmı o ara una aır 
!t lbrrı şa gı ecek bırşey de - Alsast:a (Rhın) nehrinın hududu m ım aarruz aı ) apma a o ugu- k t'A lfi t . 1 a· ),'" 
1(" a, dU"n . • • , . B . t Sk d' a ı ma ma vermemış er ır. ... ıaa-
e Ver " lanımız hakkında bır teşkil ett'ği mıııtakada Majino hattı nn ) azı~ oı. u gaze e. an ınnvya f'h F' 1 t d ld - il b'· • a ?ncğe kAf,, B A • • • • • • 1 k ti . 1 b R f ·k ~ • ma ı ın er mu a o ugu zere u-
~ tetirnı · n 1 

• u lıadıse hızım başak üstüııde buğday taneleri gibi mem e e erın( e .u. . u 11 a ı~.n tün kuvvetleri esir ve imhn etmedik e 
· fik· zı artırmalı· dUı:ımnnımı _ . .. . . . da bundan e\'Yelkı ıkı Sovvet fırkrı- ç 

•t ,_ ır kıynıet· ü '. ... yanyana ve üstuste ınşa edılmış beton .b. h 
1
.
11

.w. l' 
1 

• kt . bildirmemektedirler. Bundan ev,•el de 
l\a t ı zerınde bizce bir 1 . 1 ·1..ı • B ~ı gı ı ma vec. ı c ıg ~ ıv enme f' ı~r-

~ı eşkil et . b okhovz setlerrncen ı arcttır. un- 1 F' 1A 1. • · k 1 h Soonıisalnıi cephesinde avni sevi vap-
1:\." ba nıelı ! , . . re ın an< ıya resmı ma ·am arı, ~- ,. : .. · · 
«t~af '! doğruı ı . .ur, ııehır yoluyla teşel.ıbUs edılecek ı· b h 1 . t . ..:ı t k'" 1. mışlarch. I• ın ktwvetlerı, bu cepheclc 

ınct k c ll, yerınden knlktı h h . 1..ı· ··a h . . n ız u n )erı eyıu P meme ec ır. . . .. . 
~l'J bata 1 suba)• ve kUçilk subav _ er~ angı ıı: geçı nreketını, kır~l - lflı·. $knndinavya memleketlel'inde lıır Sov~·et ~ılıstahke.~ mevkıını ele 
•r. ~·ı·~- an aşağı su dilkt · m, ga mnhkum edecek surette tabıye doJn.-nn bu şayianın. Hipolatedt> hP- znptetmışlerclır. Bu mmıtahkem mev-
~~ • ıııu1ı:ı1t • z en sonra ı;e d'I · 1 ·d· k'' "d f el S t k t 1 d h.' 1l'ııeler· tı Ve kumanri· aheng"yl" <' • m ~ cı ır. . Tim<'le uğrıynn iki Sovyet taburıı 1'a ~ 11 m~ .n an e en ... ovye ı narın an 

lııctı. ı teker teker hecdeme·•e :;.\foJıno lıattımn cenup munteh:ı~ın- ..-acı· inden ileri gtldiği tahmin ed:- >00 kıı:ıı telef olmuştur . 
...._ \> · b da, buyuk Hart ormanı nihayeti nele, ryor 1\lann<'rlıaym müstahkem hattının 

:at·na ~:aşı, siz hattı en ince tef er~ ~on i tihkam miinhanileri. 'erdJı~. ve Ladoırn gölilmin fevkalfıde tal1 - merkezine yapılan ve mareşal Yoroşi-
(~) dar gözden geçiriniz ı S:ın. C::trnzburg gruplarına rş olnrak uçer kim edilmiş olan kllç ;Uk adalarmr. 'of tarafınclnn idare edildiği söylenen· 

~adarı :tınhanısinin karadan ve hn- 1ruptan müteş kkildir. Bu iiç grup, knrsı Su\·yet kuvvet'eri nevmidann ~ovyet tazyiki azalmıştır. 
/ Cd;ıttı~cunın uğrıyacnğı bizf' teb _ ılbay riyyurun emrlnrlE>k: <N) mOn - L a ... ruz ederek gayret sarfeylE'mek - Sovyet tayynrelcri. dün fnzln fan-
tJ."ti ek ş g ~i, in an ve mnlzE>me vn- hanisinin benzeri olnr- k (S) markalı tedirler. Bütün So\·yet hücunılan 'iret göstermişlerdir. 
\ıutol', n Sik ız olmnlıdır. Siz tei"•n.cn '11ilnhnniyi teşkil eder. pü.,kiirtülmiistiir. Sovvet topcu brı Helsinki<le neşredilen bir resm'i tcb-
ll·~,'e ir~ibl'llu~vini~lc buradn J,ı:ıJı _ Bi.itiin l\Injirıo hnttı, 2 inci, G ıncı, Lt>·yı:lnrı, şidr~etli Fin topcn ~te~i 'ive göre. on haftn içinde Sovyet tay-
l~~~k~·z ele ~t~ışlerıni emniyete ah · 20 incı ve 7 inci bijll.ınl<'rdcn ibaret ka"mmıda <lngılmıştır. ,·are bombarclınıanlarından 70 kişi 
11~ "e' · egnıC'n ~obl, burada ka- ılmhk iiz(>re di>rt :ı keri mıntnknya ~t.nna nuııtkasındn Sovyet tazyıkı ôlmüştUr. Fnkat yalnız on Cumartesi 

llld ~IYcnard k d t kt l' G.. .• .. li~ ta an öyün tehlike'!!- nılmıştır. Bu mıntnkalaı· t:ili mıntn- evam e me ec ır. .zorunuşe nnza - \'e pazar giinleri telef olanların sayısı 
t·e işini tPor~arı telakki ederek talı- k~lara, tali mıntakalar m•ılıtelif mün- 1 an Sovyetler, her ne bahaı:.ına olur - 175 sivildir. Fakat buna mukalıil cı.on 
~er b akıp . . . ı · · r t · .. Cl~d U hus ve ıdare edecek!!ınız. hanilere, münhaniler de gruplnra tak- ı:-a 0 ::un ar.azı ışga ıne nzme m ş gCı- hafta içinde 150 Sovyet tayyaresi tah-

t~t e dcış(;:r ~s~n herhangi bir tercd- sim edilmiştir. rünmektedır. Son taarruzların Ha?- rip edilmiştir. 
~~ eıı ko nız, Liyenarla berabcı H ·st'hkfım münhırniaine bir nlbnv nerhnym hattına atılan Sovyetlerın 
ı. l' &ur YtUne gider, talimatın e.... er 

1 ı · • 100 bin el bombası da hiçbir nctlce Moskova, 6 (A.A.) - Leningrad 
l\:l e t " '<umaıırıa etmPk•edir. Grupları bi"lba )I k e ı.~k k A h b" · · '\ ıı ed.. e Yerine "'elmesi iç:n, ne 1·erm~miştir. a:s erı mın"" ası er ·anı ıır ıyesın:n 
\:ı•a. .. r e. ve önyi.ızbnşı rütbe ve ı::aliıhiyetindeki bl"w · 
t ~.' bana e Yapar ınız. S z tel'•nıe·ı Ak am v egece vakitleri, Sovyet!e - €' ıgı: 
~,l r f ~ubnylar iuaıe etmt:kf Pt~ir. - ş b t t 'h" d k "f k ıı to '1 aı hat e akat edecek ini.l ! Ben (Sonu var J tin ceııhelcrde spcr kazdıklarını gö- 1.>. u. a .. ~.rı ~~ e eşı ·o arının 
l'\ıı:ıı. n1111taknmızı teftişe çık•- ren Fin kuwetleri ş' (1<1itli ateş aca- fnnlıyetı gorulmuş ve bnzı yerlerde 

l .-\Jb~~ rak bu faliyete mani olmakta, Sov. seyrek topçu endahtı yapılmıştır. La~ 
.~ıı1~a d kaskını aldı ve giydi. Çelik Kana da ret kuvvetlerini knçırmaktadırlar. doganın şimal mıntakasında piyadeler 
~lllın " 1°hu YilrUdü. Yilzbnş h Finlfındi;,•a askeri maknmlarınm nrasıncln mllsademeler devam etmek-

td· ~e ile k ' 1 emen 1 ·ıt . . .. h t r 
ı, kı:ı apının manivelasını ÇC' - ngı ere ıçın uç arp {nbminleriııe göre Sunnn mmtakasın Cl ır. 

a.~ Uıe:ıyı açtı. Albay eşikten atin- • • acak da Sovyetlerln taanuz \'C tnzyıkları Sovyet tayyareleri 
' ~reYken birden geriye döndü. gemısı yap devam edecektir. Kareli cephesinde- yapmışlardır. 

l fır]( orı I>ek ·k . • ; Londra, 6 (Radyo) - Knnnda hli-

keşif uçuşları 

~~I'. h nıtan beni yı:ı ındnk lı.rndnn 'e. kfimeti, ingillere için üç harp gemisi 
~n arama ıhtimallerı . . 

'1 t h l'nUnhnnt . • • • . ınşn etmege karar vermış ve derhal , etı mızın teflışıne ı- . 1 • d~h llden ba 1 S ' fnalıyete baş amıştır. " a ş ıyorum. onra şnr-
l>tan S:>nrn cenub w. .,.~ Yapılncnk olnn gemilerin yakın bir 

1 her b' a geçccclrım. lJÇ d b. . l ... tah . d'I' , illa ıriyle va . ~ zaman a ıtmış o acagı mm e ı ı-
uı ca'"ı ~ ımışarsna~mes-

~ &ıeare ırı. Beni arayaeakları vak- yor. 
'llll ' rıered b l·ı- tabrnı e ulunmam Hlzımgel-

tıı~ 8 aı \'a ~ede~ iniz. Herhangi ni Budapeştede 
~~ o~ıt!_y' z.y tinde teftişte olduku -

\,~r~lhı~~ız ı Hatta Alman umumi Dün üc zelzele oldu 
V,ı~ı tnesnj~n Rekn deminki patn - Peıris, 6 (Radyo) -Budapeştcden 
• 'e/et lcıı an dn bahsedebilirsiniz. hnber veriliyor: 

0ıııa a um gösterirse, beni derhal Rugün burada Uç defa şiddetli zel-' ~n, ur~r, bulursunuz! zele olmuştur. 
9 Une albayım ı Hf\.ar yoktur, 

.. 
Ucuz sinemCJ 

Kü;türpark 
gunu 

sinemasında 
RugUn ve yarın 

Snat 2,30 dan gece yarısına kadar 
BüyClk ve küçük husu::.; 15 talebe 10 kuruştur. 

Bu fiatle Kaynanam Duymasın ve Aşkın zaferi filmleri görülecektir .... 
Ayrıca jurnal 

Scnaslar: Kaynannın Duymasm 2,30-5,40-9 da 
Aşkın zaferi 4,20-7,40 da 

Gelecek hofta dünyanın en güz.el iki filmi 
Kızıl dansöz Ve Zoraki nişan 
Casusluk ve aşk !ilmi Rumca sözlU ve şarkılı komedi 

' 

ALSANCAK 
lıtaıyonu Karşısında Yeni Açılan 

Husu~i H 1~tahanesi 
SAHİBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
lzmirin en büyük ihtiyaçlaruıdan bir:ne tekabül etmek üzere 

hnzırlnnnn ve her türlü fenni tekamillat, konförü ve kalorifer, 
rontkcn ve clekt:rik tedavileriyle mücehhez olnn E G E husu
si hastanesi AL.SANCAK.' İstatt)'Or. kartısında açılmıttır. 

Her şubeye ııid haslnlar kabul ve mütehassısları tarafından 
tedavi Pdilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 

Fiatler iki liradan başlar 
FAKIR HASTALAR IÇN JJER GÜN SABAHI,,ARI lı!UHTELIF 
ŞUBELBRB AlD POLiKLiNiK DE l'APILACAKTIR 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhıatını haiz 

KASE 

Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrılarını, Ro -

MA TIZMA sancılarını, SiNiR, ra -

hatsızlıklarını derhal geçirir CRlP, 

NEZLE ve SOCUK ALCINLIGINA 

karşı müessir ilaçtır. 

icabında günde 1-3 kate alınır. 
Her Eczanede bullU1ur. 

EL HAMRA Sinemasında 
Çoktan heri hasretiııi çtl.tiğ'miz en şen, en sevimli Fransız sanatkarı 

Maurice Chevalier 
Taraf ıt.dan lı::m·kCJ.lı bir güzellikte ibda edücn 

TUZAK 
NEFlS ŞARKILI 

ERICll VO;\' STJWJJE:/.'ftJ 
rRAl\"S/ZCA SÔZLÜ 

.MARIE DEA - P. RENOIR 
Ayrıca l\Ih:TRO .n;n.ı:rALda en son lI .t-1 R P haberleri 

SEANSLAR: HergUn 2.45 - o - 7,15 - 9,30 da başlar 
Cumartesi \'~ p.ız:-ır 10,30 da ucuz H A L K seansları 
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~ Komisyona lldnları ~ ACENTASI 

VAPURURIN HAREKET ~~ 
Amuican Eksport Line~, 1,,,. 

_ (Abdullah O. l\lidillili ve oı-tağı (~5000) otuz bes bin Ti.irk lirttsın-
1.ımir le.t·az1m ô.ı•ıi1liği satın alma komisyonundan: • ve ::\L Çobanoğlu) ticaret ,unvani •le dan ibaret olup <"30000) otuz binli-
1 - Askeri fabrihalard=ı çalışmak üzere istekli bulunan emekli subay- izmirde Halimağa çarşı:>ında 29 nu- rası malen _ Abdullah ö. Midillili ve 

ların Mst. Mv. ~ube 2 ye mı.lracaaUarı. maralı mağazada çuval, kanaviça ve ortağı _ kolektif şirketi ve (5000 ) 

ADRIA TİKA SOVYETA ANONIMA 
Dl NAVIGAZYONE 

ADRIATlCA 

Nevyork 
Neviork için 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 397 her türlü emtiai ticariye alım, ve sa- beş bin lirası nakten Mecdi Çoban -
lwtir l:wu~1ıı {llni. liği Mlın ol11ıa kunıi.c;yommdan: tımı ile iştigal etmek üzere teşekkül oğlu tarafından vazedilmiştir. ZARA motörü 7-2-940 tarihinde Ji. 

manımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tri. 
yeste ve Venediğe hareket edecek
tir. 

l İzmir Mst. :\1v. merkez birliklerinin kapalı zarf usulü ile eksilt- eden işbu şirketin ticaret unvanı ve -Abdullah Ö. Midillili ve ortağı ~ 
mede bulun~n ( 48·100) kilo bulgur ihtiyacına talip çıkmadığın- şirket mukavelenamesi ticaret kn - kollektif şirketi tarafından sermaye 
elan pazarlıkla satın alınaeaktır. nunu hükükmlerine göre sicilin olarak vazedilen malların kıymeti 

:? - 1hale~i 9-şulıat-"40 ~uma günü saat on beşte kışlada izmir leva- 2652 numarasına kayt ve tescil edil- şerikler arasında ittifakla tayin ve 
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. diği ilan olunur. te~bit edilmiştir. 

~ - Tahmin edilen tutarı (5808) liradır. llmir sicılli ticaret memurluğu Madde 8 - Kar ve zararın üçte i _ 
( - Teminat mu\•akkate akçns? -453- lira -GO- kuruştur. resmi' milhril ve kisi .(Abdullah ö. l\fidiJlili ve orta. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. H. Tenik imzası ğı) şirketine ve üçte biri de Mecdi 

6 - tste~liler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö,.,ter- 1 •• Mukavele Çobanoğluna aiddir. 
mek mecburiyet!ndedirler. Madde 9 - Şirketin dahili' VE' ha-

7 - Paıarlığa i~tira~ edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü Bin dokuz yüz kırk senesi şubat a- rici bilumum işleri ve bilhacısa ihti -
rr:add<.'lerinde ve şartnamesinde yazılı ve:-ıikala!'ı ve teminatı mu- yının birinci perşembe günii saat o - sasa mUteallik me~ail ile şeriklerd<:?n 
va1~katalar:yle u:rlikte ihale saatinden evvel komisyona müra- naltıdır. 1-2-1940 :\[ecdi Çobanoğlu ücret talebine hak. 
caatlnrı. İzmirde birinci beledive caddesin_ kı olmaksızın iştigal edecek ve mu -

ı de 72-1 numaralı hususi dairede va- maileyh bütün gayret ve mesai~ini 
zmir ltnı'.IZ?'ıı <imi1liiji Et.tın ulma komisyomından: · k zif e gören İzmir ikinci noteri ben Zı> ~ır et işlerine hasrederek. ş:rket iş-

Niktaıı Ciwıi J • h · · d h" b' · 1 

CITTA DI BARI motörü 13-2-940 
tarihinde limanımıza gelerek istan
bul Pire Napoli ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

RR1ND!St motörü 13.2-940 tari ~ 
hinde limanımıza gelerek ertegi gü
nü saat 17- de Pire Brindisi Zarn, 
F !ume Trieste ve Venediğe harek~t 
edecektir. 

E. MORANDi vapuru 20-2-940 ta
rihinde beklenmekte olup Cenova, 
Riviera limanlarına hareket edecek
tir. 

J[ilo 

?.980 J,ıılıruı 

i980 Ixnapak 
:!980 Pırasa 

1 - lzmir l\Ist. ~hr. Aptullahağa mıntakasındaki birliklerin açık ek
ıiltme suretiyle m~nakasada bulunan yukarıda cİn5 \'e miktan 
yazılı üç knlem ::;ebze ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla 
!latı:-ı aiınacaktır. 

ki Ehiloğlu, bu dairede işimin ba _ erı arıcın e ıç ır ış e meşgul ol:ı -

şında iken hüviyet ''e adreslerini tes. mıyacaktır. . w Not - Bütün bu vapurlar Triyes. 
bit ettiğim iş sahipleri daireme gele- . Ma.dde lO -A Me,cdı ~obanoglu te veya Cenovada şimali ve cenubt 
rek anlatacakları gibi bir mukavele- şırketın mu~melatı.nı !edbırde mev- Amerik:ı limanlarına hareket eden 
namenin tarafımdan resen ya~ılma- zuatıw kanu.nıye daıre~ınde hareket Halia anonim seyrisefain şirketinin 
sını istediler. Kendilerinin kanuni eh etmege ta:ı~et~. kan~nıy~ye uygun ola \'rl Amerika ve Hindistana hareket 
li~·eti haiz olduklarını gördüm. ra kdef atırı tuccarıyeyı tutmağa ve eden LLOYD TR1YEST1NO anonim 

Şahidler: tzmirde Aliağa mahalle- h:r sen enih~.yetinde b.ilinçoyu. tan- .seyrisef ain şirketi vapurlarına te!a

2 - İhalesi 9--uhat-940 cum:. günü saat on beşte kışlada izmir le\'a-
zım aınirliği satın alnın komisyonundıı yapılacaktır. 

3.- Tahm;n edilen tutarı (477) lirndır. 
? - Teminatı muvakkate akı:ası (36) liradır. 

5 - Şartn:!:mE':>İ her riiıı komisyonda göri.ilebilil'. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

me:~ mecburiyetindedirlel'. 
7 - Pawrhi'i'a i<?tirnk eclnc~kic.r 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncıi 

maddelerinde ·;e c.artnnmr~inde yazılı vesikaları ve teminatı mt:
Yakk::t:ılariyle birlikte ihale saatinden ev\·el komisyona mürn
c:ı:ıtl~rı. 

lz:mir l<'1°rı?ı.-tı lim "·l"fii s;otın dma komfayommdan: 
1 - (90) ton kuru faslilya müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla ek

siltmesi 9-2-!.!40 cuma s~iinil saat on beş buçukta Tophanede i~

tanbııl leva~ım amirligi satın almn komh•yonunda yapılacaktır. 
~ - Tahmin berleli (18~00) liradır. 
3 - İlk tPminatı (1417) lira elli kuruştur. 

si Mirikelam sokağı 5 numaralı ev- zıme ve her uç ayda bır defa şıı·ke- dilf ederler. 
de oturan Hilseyin oğlu Fadıl Yap_ tin muamelat v ehesabahnı gö!lterir 
rakdöken ve tzmirde Faik paşa ma- mu\'azzah cedvel tanzimi ile İstan
halesinde 72 numaralı evde ~fosta- buldaki ŞP.rike göndermeğe nıec -
fa oğlu Fehmi Üzırmak. burdur. 
Yukarıda i«im ve adresleri vazıh :\!adde 11 - MecdiÇobanoğlu , 

olup iş sahiplerini tanıdıkların.ı ve kar hissesine mahsuben zati ihtiyaç 
şahadete mani bir halleri bulunmadı- lan için ş:rket veznesinden ayda yüz 
ğını söyliyen ve kanuni evcıafı haiz lira almağa saliihiyettardır. 
oldukları göl'iilen şahidlerin tarifle- ! ~f~dde 12 - İşbu şirk.e~ 1-2-1940 
riyle şahıs \'e hüviyetlerini te.sbit et- tarıhınden 31-12-942 tarıhıne kadar 
tiğim. ımuteberdir. 1\Tüddein hit:ımından en 

SERVİCE MARITIME ROUMAIN 
ARDEAL motörü 20-2-940 tari • 

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

NOT: 
Ahval: hazıra dolayısiyle navlun 

ve hareket tarih 1 erinin k at'f olmadı· 
ğ'ını ve bunların hiç bir ihbara lilzum 
C\lmaksızın değişebilir olduğunu ve 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh 
terl!m yükleyicilerin kayıd ve-işaret 
etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri
yet caddesinde FRATELLİ EPERCO 

ls sahipleri: (Bir taraftan !stan- az iki ay evvel şeriklerden her hangi 
bulda Asma altında 52 numararla biri diğerine feshi tahriren ihbar et. 
merkezi bulunan -Abdullah ö. l\[i _ me<likçe şirket yeni üç senelik mild
dillili ve ortnğ.J - kolektif şirketi na- cl~t için k~ndiliğinden temdid edil -
mınn hareket eden mezkar şlrket : mı~ 11ddedılecek ve müteakip üçer se- vapur acentesine müracaat edilmesi. 
şerikleri izmirde birinci belediye cad nelık devrelerde de ayni hüküm cari TELEFON: 2004 • 2005 

desinde 21 numaralı mağazada icra- olacaktır. Doktor -
vı ticaret eden Abdullah Ömer Mi_ 1 Yazılan bu mukavelenameyi şa -
dillili ve tzmirde İnönü caddeRinrle hitler yanında kendilerine okudum. M. Şevki Ugv ur 

Eksilona vapuru 31 2 inci ıci' 
do~ru bekleniyor. l 

Eksamelia vapuru şubatta b' 
niyor. 

Service Maritime Roumain Sd~ 
Köstence için: ., 
Alb:ı julia vapuru 10 ıubıtU 

leniyor. · 

Vapurların i!im ve tarihleri JI 
kında hiç bir taahhOd alın~ 

TELEFON ı 2007 - 2/ 

Olivier ve ıürelı/111 

Limitecl 
VAPUR ACENTAJI 

..,, ·Atatürk caddesi Rees blll_, 
Tel. 244S f 

Londn n Liverpol hattatı...
piyasanın ihtiyacına l'Gre vıP 
mız .._!ef er_ yapacaklardır.~ 

4 - Şarmnme ve numunesi komisyonda görülür. 
-/zmfr lel'<IZPll amfrl,'fİİ 8Uf1)1 olma k~ntis]fnmırıdrı-u-.·-------

:124 nnmaralt evde muvakkaten ve Ve anl&ttım. l\Iilnderecatım istekle-
lstanbulda Harbiyede Muhiddin pa- r:n~ ve beyanlarına aynen uygun ol - Bir:nci sınıf dahili has· 

1 - (12'5) ton pila,·lık pirine alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeı;i 9- 11-

hat-91!0 günü ~aat 1 o tedir. Tophanede i,;tnnbul levazım ıi.

mirl;ği satır nlmn komh:.yonunda yapılacaktır. 
2 - Tahrnjıı bed"li (~3750) liradır. 
3 - l lk t0minatı (2531) 1irn 25 kuru ur. 
4 - Şartl'l~me ve niimunesi komisyonda göriilür. 

Borno1•a ı1skeri satm alına J:omisyonmulan: 
1 - :norn0vadnki birlik ;htiyacı için açık eksiltme ;:;uretiyle milnakn, · • 

~ada bıılunrn 6 kalem ym; sebzeye güniinde istek!~ çıkmadığın· 
elan 10 gün temdidiyle :halesi 15-şubat-940 pel'şembe günii sult 

- (11) ~ bırakılmı~tır. 
2 - t;mıırn tı:hmin tutarı (1008) lira olup ilk teminatı (76) lirarlır. 

:~ - ~artıwmesi her ı~üıı komisyondn göriilelıilir. 
-1 - İsteklilerin yuknl'lcla bildirilen \'aktincle etcmin:ıtlariyle birlik, 

te r.0rnovada a. k(!ri satııı alma komisyonuna gelmeleri. 401 

Bcn'1lrıt'tı osl:e1 i sat.n < lııUL h'rımısyoımndan: 
1 - Gaziemirdeki birlik ıhtivı:cı için açık ~ksiltme suretiyle münaku

snd'l bulunan 8 !rnlem yaş sebzeye gününde i ·tekli cıkmadığın -
dnn J O gün temd;diyle :halesi 16-şubat-940 perşembe günü ~aat 
10 ııı:ı bırakılmıştır. 

'? - rmum tahmin tuum (2210) lira olup ilk teminatı (166) liradır. 

' - Şartnamesi her gün l:omicıyonda görülebilir. 
4 - 1stcklil<'rin yukarıda hildirileen vaktinde Borno\'ada askeri sa-

tm itlma komisyonuna gelmeleri. 400 

Ro1'i11ıvc• ccRl.cı·i srıtm ııl ,ıuı i;omisymıwı<lcın: 
Anadolu ~azetcsinin ~ Şııbat/ !l40 tarih ve 8077 sayılı nüshasında Hi

men birlikleri ihtiyacı iı;in açık cksiltmec sureli~·Ie münakaRa~·a konan 
(42500) kilo samanın ihale tnrilıi 20 şubat !l40 salı günü saat ( 10) c1a 
olrJuğu halde sehven 5 'şubnt, U 11) !ialı günü yazılmıştır. Keyfiyet tashi • 
hen ilan olıJnur. 399 

• . 1 

l 

inhisar ar umum müdürlüğün
den: 
1 - Re şif, şartname ı,ıan mucibince idaremizin Bafra da yaptracnğı 

idare binası inşaatı işine t.al:p zuhur etmediğinden yenide n 
pazariıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif beıieli 28.117,!ll lira mu\•akkat teminatı 2.108,84 liradır. 
3 - Pazar~ık 12-2-940 pazartesi günü saat on beşte Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komi!"yonundu yupıla -

r.ai<tır . 
.( - Şm·tn:uneler her gür.. sözü geçen şubeden ve izmir, Ankara, Baf

ra müdürlüklerinden 140 kuruş mukauilinde alınabilir. 
6 - Münakasaya girecekler şartnamenin el<~> fıkrasında yazılı ve

saıki ihale güniinden sekiz gün evveline kadar bulundukları 
mahalli inhi ~arlar idare ·ine Yeya inşaat şubesine vermeleri :ıy
rıca bir fenni ehliyet vesikası almaları ve pazarlık için fayin 
olunan gün ve saatta yüzde 7,5 güvenme paraları ile birlikte 
mezkur komisyon ı müracaatları ilfın olunur. 

30 4 7 10 682/ 291 

M<ıkine "f amirh3nesi 
Işi gününde teslim etıneği prensip ed.nen ve bu· 

nunla ift:har eden bir müessesedir 
Kestane pazan demtrciler 67 - 63 T -' le fnn: 3993 ' 

. --.. 

şa apartmanında 1 numaralı dairede clugunu ve başka bir deyecekleri ol~ talıklar mütehassısı 
temelli oturan Salamon :ı.rais ve dl- madığını bildirmeleri üzerine resen 
ğer taraftnn !zmirde kara~tina<la t:.ınzim ettiğim bu vesikayı tasdiken 
177 ci sokakta 17 numaralı evde 0 • hepif!liZ imzaladık. Ve mühürledik. 
turan Tevfik oğlu Mecdi Çobnnoğlu Bin dokuz yüz kırk senesi şubat ayı. 
arasında aşağıda yazılı ~artlarla hir nın birinci perşembe gilnil 1-2-1 !)40 
kollektif .şirketi akt edilmiştir.) Şöy- İzmir ikinci noteri 
le ki: j Z· ·ki Ehiloğlu Re!;mi 

l\fadde ·1 - Bu şirket (Abclullrıh mühür ve imzası: 
{'). Midillili ve ortağı) unvanlı knl - K . A. 

Akitler: tmzaları 
lekti~ ~·rketi ile ::\fecdi Çobanoğlun-

İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve a-ece vakti kabul ve muayene 
eder. 

------------------------....: 
Doktor 

Salahettin Tekant daıı miiteşekk'ldir. Şahitler: İmzaları 
Madde 2 - ş·rketin nevi kollek- Umumi No. 6720 . Çocuk hast. mütehasaıaı aabık 

Pftir. , ı Hu~usi No. 4-70 Berlin ve Kölu üniversiteleri aıia-
M adde !l _Şirketin unvanı: (Ah. . İş~u mukavelename suretin ·n da- tanı 

dtıllah Ö. Midillili ve ortağı ve ~I. ıı:emız dosyasında saklı 1-2-ı 9 ıo ta- Hutalarını İkinci Beyler" N;;: 
Çobanoğlu) dur. rıh ve «6719» numaralı aslına uygun manzade aokağı 5 No. da aaat bir-

l\Iaclılc 4 - Şirket"n merkezi iz - olduğunu tasdik ederim. nin <iokuz den ı.onra kabul eder. 
mir ve merkezi muamelatı !zimir.:ı~ yüz kırk senesi şubat ayının ikinci 
birinci beleclh·n cadde<ı.inde 21 nu. cuma günü · 2-2-1Çl40 

Telefon 
Evi 

3453 
3459 1 

maralı mağıı;aclır. Otuz kuruşluk damğa !>Ulu 

)Tadde 5 - Ru sirket ~erikleri•t. 2 şubat 1940 , ---. 
den (Abdullah Ö. ~Iitlillili \'e orta - İzmir :k·ı,ci noteri re~mi mühı·ii D • B 
ğı) kolektif şirketi azası obn Ab - ve Z eki Ehiloğlu imzası ansıng arı 
d u ilah Ömer l\I idillili veya Sa lam on 
:'IIaişten b'ri ile d:ğer ~el'ik )fec<l! Zagi Zengin Varyete 
Çobaııo•rlunıın müştereken vazede - NUMARALARINI 

Mantoluk, ropluk, erkek .- t/i 
muşammalan 
BAYLAR 

• • lt d .. • • '""' açın pa o, per eau •e ıyı e 
ve bayanlar için afır mantol,,. 

iBRAHiM 
JÇARAKAŞTA 

Buluraunu:a 
ODUNPAZARI No. 12~ 

Eı{sir Şahap 

Basıır memeler ini ~ 
derir. Kuvveti, erke 
1- . . "h tıt1( ığı, ıstı ayı art . ~ 

S ıtılık Ev 
cekleri firnıa altındaki imzaları bu Bundan on beş gün evvel ihli~·;ıl t l . 

h · 
1 

k 
1 

• , st.an rnl otdı altında Restoran • 
sirketi lir üncü ~ahı~Jara kanu tem - ane:sınt e HYl C lı aı;;kerı muamelatı • D · b d .. . .' . . ot " · · ~ . .. . . an~ıııg arın a gor.>bıı r:;ınız Üçüncü Karalas mahallesirı 
~il \'e ilzam edecektir. mı havı nufu~ tezkeremı kaybettım. B"lh k d k · • ' . . y .. · . 

1 
- . . . .. ı assa gere e or ve varyete- uncu Adalet sokcğında 18 ntııll 

:\!adde 6 _ Şırketın mevzuu· ba.:, enısını a acagımdan eskısının huk- 1 f k 1 ~d !'ki 1 h" 1 ~ 
• ., •• w • • • ere ev a a e ı er e ~a ıt o a·· f k A t ·d ı r 

lıca çuval. kanaviça ve bilumum enı mu olmadıgım ılan ederım. caksınız. • e\ anı ve ahtani beş o a 
1

, ıef. 
teayı ticariye alım :'atımından ib.ı - Devlet demiryolları 8 inci işletmede 1 p.· il J J ~. .k/"k bahçeyi had ev satılıktır. !stı) 
ıettir. 1107'1 numaralı makinist za erue ue: lŞl l rin hane içindeki sahibine vo), 

Madde 7 - Şirketin :sermayesi Ali Gök Sedef YOKTUR refpaşada Kad:riye mahallesi 1 
• - m ~ T Bay Cemaledd'ne nıurıı' T. I ş B a n kas l n l n de;,~mir ikinci Muk mnhkcmcsi"- ı.:;." 

1 vy 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı ~o~::;·~:.ü;:;~. k:::~:~ ~~~~;~;: ~zmiı· ~~:~~~'.:;0;~~"•a;-ııı ,~ 

3 2) 00 o L i r a M Ü k a f ;.\ t Zehrn tarnfından kocası :ıynı evde 150 metre Lovda kanalizaS\'OiJ . ' 
Dramalı Bayram oğlu Ali Osman aley- rılnıası, fen iş.leri müdürlüğ~ııde~ı 

Arrustos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta• h · 1 t~ me açı an bo~anma da\'asma milt ·.şif ve şartname~i veçhile açı1' KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 
rihlerindc çekilecektir. 

1KRAMIYELER dair tebligat ilanen icra edildiği hal- meye konu!mu~hır. 1\Iuhanıırıcıt: 
a d~- .muayyen ~uhakeme gi.ini.i ge!m.e- li 870 lira olup ihale5'i 23-2-!l40 c 
dıgmden aleyhınde gıyap kararı ıttı - glinü saat 16 dadır. t:;trak ede 

haz \'e karar sureti mahkeme divan - ()5 lira 25 kuru:-ıluk teminatı iŞ !>' 
~nnesine talik e~.il~~·ek muhakemesi ı sına yatırarak. makbuzlal'iyle e 
2:1-2-940 cuma gunune bırakılmış ol- mene gelirler. 

1 Adet 2000 liralık 
5 .. 1000 . , 
8 • 500 
16 • 250 
60 " 100 .. 
95 • 50 il 

250 ,, 25 

-
-

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
6000 
4750 
6250 

.. 
• 
• 
• 

duğundan muayyen muhatemc günli 2 _ 57 inci adanın 4.1s,15 ~ 
ı;aat 10 raddelerinuc müddeialeyh Ali muraLLaındaki 1•1 sa\•ılı [lrsaı11ıt t 

1 
0:-ımanın asaleten veya vekillet.en mu- ~ı, yazı işleri mtidiirl~ğiindel<İ a~ııt 
hakemede hazır bulunma;;;ı aksi tak ~ mesi veçhile açık artırmaya ı-oı1L1 

dinle bu husustan dolayı muhakeme- 1 ur. :\Tuhhamen bedeli t 795 lit'll r 
.r~ kabtı 1 eclilmiyerek gıyabında muha- ihalesi 2:~-2-9.JO cuma günii sııt \ 

435 3200 O kcnıl' <levam olunacağı H. U .• I. K dır. İştirak edecekler 135 )iralt1' ~ 
T. lı bankasına para yatırmakla, yainız para biriktirmis olmaz, ayni ı nuıı tebligat .fa:::lına w~:f:k:rn te~liğ nah iş bankasıııa ,·atıı·arcık pıll 

zam:ın~a talihini7i de f!enemis olursunuz. makamına kaım olmak u~cre keyfıyet l:ıriyle encümene gelirl"r. 
ilfüı olunur. 1 7 12 17 22 


