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FRANSIZ, iNGiLiZ Fransa 
Altı buçuk milyon 

asker beslivor 

1 Mahsullerimiz artıyor 
Askeri mehafilinin ileri sürdüğü söylenen kanaat 

" 

S h 
Londra, 7 (Radyo) - Bur ada bu-

t' b k b • lunmakta olan Fransız askeri heyetine ov ye er aş a ır cep e- mensup selahiyettar bir zatın verdiği 
' malUmata göre, bugün sila~ altında 

Bugünkü rel<olteler, harbı umu
miden evvelki vaziyetten çok se· 

vinçli bir rakam arzediyor 

d h b 
• b d •ı l •d • bulunm~ta olan Fransız ordusu altı en ar e ıc ar e l me l ırbuçukmı~ur:*.=-

,..... _______ ...;_ _____________ , Zveskoviç 
lngiliz ve Fransız askerAı mehafı·ıı··, müttefil<ler do- YakındaAtinagagidecek 

Belgra d, 7 (Radyo ) - Yugoslav-

nanmaJarJnlD Karadenı·ze esı· R sahı·ııerı· - ya başvekili Zvetkoviç, yakında A -. geçi Ve US tinaya giderek, Yunan başvekili Me-

n• f •k• ·ı b b ( B k ••) } k k} taksnsla görüşeceği söy leniyor . Bu ın azyı 1 ) e era er a U petro ayna arının lU~lakata ehemmiyet v.erilmek~ed ir • 
.... da ele geçirilmesi lazım geldiği kanaatindedirler ltalya um:mi nüfusu 

......____ __ B_a_lk_a_n_la_r_v_e-· I 
Almanya 

2 Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
ti •ikan antantı konsey:nin son iç -
~aı etraf d k 0 

• •• it ın a ı netrıyat ve muna-
•ı~ar hala devam ediyor. 

t, ŞlJndi bul'Ünkü netice hasıl olduk. id:· •ona-a herkea onu benimsemek 
iti laaındadır. İtalyan matbuatını ta-

p edini ·· k • · k" 1 l ele z, ıorece sınız ı ta ya sa-

~ 

·----~-......---~-.....-~ . ........,.~~--~~o:--'.-....r--......... ----:-··-·- •· Roma, 7 (Radyo) - İtalya umumt 
~ niifu>ıunun 44 milyon beşyüz kırk 1 

beş bin olduğu anlaşılmıştır. Btmcla.1 
nltmış sene evvel 1tab•anın umumi nü Şehr;ıniz ticaret odası tarafından 
.:usu yirmi miJyondan ibaretti. yapılan tetkik ve mukaye,.:elere gfüe 

- -- 1 başlıca ihraç mahsullerimizden tü -
Met aks as 

1 
tün, üzilm. incir, pamuk, palamut • 

. zeytinyağı, arpa ve baklanın Ege 
Atina ile Pirede muaz- mıntnkasına aid 939 yılı istihsaıatın 

YAŞ 

t h •• il- l ela, daha evvelki seneler e n azara11 tiç 
zam eza ura a mahsulde çoğalma görülmüş, diğer 

kar şılanac 'lk · mahsullerde bariz bir fa rk kaydedil-
l911M••RMlll r.ıemişt:r . Rek olteleri yükselen mad

deler incir pamuk ve zeytinyağ·:dır. 

'-'"4UM 
:\I~vcud kayıtlara göre, 926 senesin
den beri bu üç mahgul rekoltes:. ge
ÇPn seneki miktarı bulmamıştı. Umıı 

mi harpten evvel 1910-1911 yıllan -
na aid rakamlar da geçen -senek!. re- ,' 
kolteden daha aşağıdır. Havalar mil 
said gitmiş olsaydı üzüm mah:"ulil • 
niin de geçen sene rekoltesinin evvel-
kı c:enelere nazaran üstün bir rakam 
v<=rmesi mümkün olacaktı. İncir iı -

-Devamı 4 üncü aah ifede -~~~ bugünkü netı:ceyi · iatemekten 
~ il birıey yapmamııtır, hattiı Al "l n nıatbuatı dıı ayni iddiadadır , 
ıtieıl'lal"lnın altından sızan 8.§İkar bir 
teı 1tt~unfyetaizliğe rağmen bu :raze-

Milli P an 
erın .dd" d ~ ı ıası a Almanyanın Bal • 
nları b .. k .. .. "d .. te)\·d ~gun u mutesanı ve mut -

te 
1 V•zıyette görmekten başka bir-

Y dti ·· • fngil"2 donanmaııının en büyi.ik parçası: H ood dretnotu . ..\ı-- ŞUnnıem ş olduğudur. d 
lt1i •,fakat bütün ardı arkası kes'.1- Brüksel, 7 (Radyo) - Parislcn fil, yaptıkları kahramanca mü a • 
bUYt'~l'l tehdidler nereden ıeliyordu, haber veriliyor: ! faaya rağmen, namütenahi insan 

l.ll\ o 1 k" · · lngiliz ve Fransız askeri mehafili, l<uvvt!tine malik düt man karşısında clı.: ?. manevra arı ım çevırıyor- d · 
Sovyet • Fin ha rbinin inkişafına dik- 1 Finlerin bir gün mukavemete em•ye 

liakik·t d k " b"lh · d. l katle takip etmekted=rler Bu mcha -1 (Deraını Dördiinciide) tJ~kll .b': fU ur ı ı aaaa şım ı o - • 
10~ .ı• ı harp zamanlarında dip ==<> 

litld 
11

• çok siyaai olmak mecburiye - ç • J ı b • 
!\'ı,~d~. lt:ne !elmi:.e.~ bir ~eti.c~ . ın • apon ıar ı Genea-al Metakaaa 
~f 0 lnasın dıye butun faalıyetını 

89 Bin ~iralık büyük ikramiyeden bu 
sefer lzmire bir şey düşmemiştir 

1 Ankara, 7 (T€1efonla) - :\fillt pi- 6605 
yango, bugün çekilmiştir. Kazanan 
numaralan bildiriyorum : 

41141 
80 bin lira 

20 Bin numara 
Bu biletin parçaları Kon~ a Samsun, 

Bafra, Bursa diğerleri !stanbulda 1&• 

tılmıştır. 

31650 
edecek b••t•• • • ·· t Atina, 7 (Radyo ) - Başvekil ::.\11:?-~eltt· , u un ıayretını ıos ere-

lt-t ır. Muvaffak olursa ne ili, fa. ç· ı·ı • . h• J • rer ek t».ksas, yarın Elisi vapuru ile ·öğle - Bu biletin lıir parçası Keskin, Bur-
••-re~llvaffak olamazsa yapacağı ilk 10 ] er t yırffil lll apOilU ÇCVJ d~n-sonra .saat 13 de P ireye gelecek- sa, Elazıg, Zile, Merzifonda ve diğer-

~:ıı~:::~,d::~:~l:;.~::i;::!y;~: bunlardan 13 binini telef ettiler so(Dvevamı DvürdiinciEide) leTri fstanbulda satılmıştır.~ N 
15 bin lira 

Bu biletin parçaları Keskin, Bolu, 
(Devamı Dördiincüd~) 

l,~~~lınaaın diye buıünkü emri~·akii Çunk·ng, 7 (Radyo) _ Çin ajan- dilmişt ir . H onan eyaletinde Kaı:,king , 
ltt •tınek olacaktır. c:ı bilidir iyor : şehri japonlar dan alınmıştır. Bura- .• 

l, t e totaliterler de son hareketlf'riy çı·n ku\•vetleı·ı·, IIedma-D ut.e hu - ·· ı ·· 0
ll k "d daki muharebede 4000 japon o nıuş, 

AR 
ı~ .. d.. aı .eye uymaktadırlar. Geçen cludunda japonlarla mü him muhare-

" de ışa t •• • • 'b' . . . 7000 kişi yaralanmıştır. Mütebak! l\-ı . re ettıgımız gı ı naıyo- beler \'apmışlarclır. Şuelı ve Sıtıyen-
•oıyahstl "kt"d k"' ·ık · . kuvvetler, karmakarışık vaziyette ri-teldik . ea- 1 1 ar mev '."ine 1 de rnpılan büyük tanuzda 20 hın JU-

•it~ lerı. günden beri bütün haricii poı; çcvrilmiı:ı, 13 bin japon telef e - cat etmiştir. 
ıı_ler tlerınde zümrevi itilaflara mu. '" 

Finler 18 inci Rus f ı.r a-
li~l'I ~t Prenaibini tak!p etmişlerdir. oo- O fE' fE5) 
Çat~nds A-:_rup~ topr~kl~rı.ndan bir Z ~ LZ E (b E lb ~ R 
l''ltl a. gozlerı oldugu ıçm o top-

•ra a h. 1 . . k "etıe . • ~ ıp o an mılletlerın uv -
top} t'Q\ı bırleıtirmek üzere b:r araya 

imha ettiler sını 

t,ı.;nrnaları elbette onların itine 

~er h~~~· Onun için bidayetten beri S lVQSf Q 
~,le uınetıe baş baıa kalarak mü-

Dün, Giresun·da bir şiddetli ve 
bir hafif zelzele oldu Sovgetler, ·somisalmi cephesinde de münhe

tile:r~. Yapnıak usulünü tercih et 
trıt~ı ıa- kaç hükumetin tetkil ett iği 

zim olmuşlar ·ve bin beş güz 
lı •rla. t • • .1 ı 
cı,tl'' eınastan ıçtınap ettı er . 
t\a ~Alınanların ıarpdeki Lokar 
'be))) .ahedesini feshetmelerinin se
.& et-ınd b ' . . 
"l~ en ır1 de budur. Kaldı k• 
bj (t.l"rtıYa. hepimize malüm olduğu ıi
tıi ilt 1 ayrı her biri üzerinde tehdidi
\i)'ti~a kadir olmak :çin BaJkan1arın 
l~l\ıtı :eıkil edecek hareketlerde bu
~~tlı ıı. arına ötedenberi taraftar ol-
d ııtı?" R "ili h·· •.. omanyadan muhtaç ol. 
~lll:ıllt utun petrolleri ve bütün hu 
~il.tay t Çeknıek için bu hükümetin AJ
h'r\ı•~Ya her hangi tekilde ve her 
~-de.ı 2:aınanda kafa · tutamıyac&k 
lUı\l: zayıf, olması lazımdır. Ayni 

... lly • 
l;oaı, n: zaruretlerden dolayı Yu· 

Londr:ı, 7 (Radyo) - Ladoga gö
lünün şimali şaı-kisinde on sekizinci 
;::)ovyet fı rkasının tnmamen imha edil
diği hakkınclıı kati malumat alınmış
tır. 

Stokholmdan gelen haberlere göre, 
So,·yet fırka ı darmadağın edilmiş, 

mühim miktarda tank, top Yesairr 
harp malzeme:-;i Finlerin eline geç -
miştir. 

l\fannerhay ım hattına yapılan taar
ruz tckı':ır şiddetlenmişti r. Son Fin 
r esmi tehliği, Sovyct kunetlcr inin bir 
çok nol<talardan tekrar şiddetle taar
nızlarc\aruzlara haşladığı merkezin -

dedir. "Ya • • 
~ İie>- ıçın de, Bulgaristan için de, Ayrıca merkez eephe.sinde, Sooıni-
~'tt~ ile.ikan devletleri için de ve ~almi cephesinde altı gündenberi rnu-

li,t'~i ~.acaı-iatan için de variddir. Gire 41unclan _ hareueler devam etmektedir. Bu cep-
~ ... rı. ılk günlerinde~ iti~aren Al- Ankara. 7 (Hu~uqi muhabirir.1i:ı: -1 olınmıtur. Girec;unda bir ş·odetli \'e hede 1500 SO\·yet asker i telef olmuş-

dıploınaaisinin Bulgaristanda .den ) _ Dün sabah Gümüshanede Sh·asta lıir haf:f zelzele 'uku bul - tur. 
°"' flevanıı 4 üncü sahifede - blri hafif diğe"ri ş:dd etıi iki zel7.ele ırıuştur. Ha ar yoktur. - Devamı 5 inci sahifede -

~ 

ölü terketmişlerdir 

. Bir .Fin . mitralyözü 
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Gıı ü Oô lf=O lb>~ıro~ıru 1 
Vilayet U. meclisi il hır 

• er 
Bugün toplantılarına 

başlıyor ııa~ 
Yilfryet umumt mccfü:i bugün sııııt lı:rf 

on dörtte toplanacı k yeni yıl büdcesi· ~·11 11 

atık 
dır P • J f d l f d•} h ni tetkik için me-.ai. ·ne ı şlıyncaktıf· ltaı 

0 IS er tara 10 an te e e l en ayva• l\Iecli azamdan k.zalnrda bulıın:ın· Ylf 

B k b
. K d · d l R k d olması h ıd · hır dün şehrinıize g hni.Jt>rdir. rııar 

Ulla ffiU J ara eniz e ffieVCUİ 0 an US fil OSU nın . U UfffiUŞ ffiU teme lf Celseyi vali açacak, sonra riyaset Lkt 

Çok ehemm•yetSJ•Z bı•r kuvvet •fade etmektedı•r E\•velki gun Karşıynkada Osm. n hımış. o sırada peşine takılan çocuk- dhanı seçimi )apıI. cak ,e müteakı.. B 
zad(> nlt>\ k"ınde denizden çık n 1 rı gor~ncc tirkerek alab idi ~·ne kos bc.>n de \il. yetin 9., ::; ı i kat'i ııesll• de ı 

Bug n Fi larıdi.} ile kı.radn, ha- bah:solunmamısh. Bu dE i 1 mi- \a ör, Lening ada ve Taşkent isimli b.~r. n~andı.ı, haıkı e~ey tel a du - mu~, po~is ve belediye zabıta memur- bı ve _daimı encumen iz:ıh~emesi oktJ: h~ ! 
va da 'e denizde. mücadele eden Sovyet terinin hemen· kısmı azamı ah illerin 2800 tonluk torpido, beş tane Vorik ti- ~ ıı muş, nıha~ et polı m mJrl ~ı ta - lan Jleşınc ta kılmış., sokaklnrda bu - nacakt~r. O~dan ~onra ıhtı s encU rne: 
Rusyasının deııız kunetleri neden i- muhnfnzn ınn yara) an bebe tibi, yüı pi eski torp"clo 9000 to 1 k , St r ı afından atılan kurşunlarla oldu - luırnn halk kaçışmıştlr. l\Ianılanın , meıılerı seçılecektır. 
b 

. n u \e a ın .··ı Ü t y ı hk"k tt b. k b b. t "ht• r t oo .hp arettır? elli 'H!) a iki ) üz tonl k d niz ltılan - isimli yeni lıir tayyare nakil gemisi, ı u m ~ ur. apı a.n ta ı ı. \ man- ır az:ı~a se e rye vermest. ı ımn ı znhnamede vilayet:n yeni yıla 7 
Rusyadaki rejim ihtiliUı çok iyi e\'- dır. Bunlar sokülerek tren ile naklo- altı tnnt' . z ah ti t h - danın Örnek kö' unden Af, onlu hı- nazan el ık kate alınarak palı ler ta - bin liradan fazın karşılıksız bir borç· ~dı 

:sı u un sey, a ara mu e anı 1 . . . d b" ·r . d , 1 r ..;ı ··ı 1 .. - 1 · t '·b- · 
safa malik olan bir Rus donanma:smm lunabilmeUedir. mil olmak üzere yirmi beş modern de- :,u u:n 1• mın ~ ıı-. cı tçıye a • <>re u- ı:t.ı .ın.uan ° c ur~ mes,ın: e.şev, t~~ e- l:ı gfrdigin~ :·e bunun sPbcplcri Juık • 
harap olmasına sebebiyet verdi. Sovl et Ru yanın umum deniz kt:ıv- nız ltı gemisi ve beş tane eski deniz- g~, ,ıh~ı el~;~ kaçaıak Ro!;b>n ıua de- o.ıl.n ş e de ~ur~un 'm alaıı h,ı,' anı kında tnfsılat bulunmaktadır. 

Çarlık Rusyam büyük masraflara v~tlcrini dönl U) ırmak icabeder. ..ıtı gemisi. nızed gırd~~ı an.laşılmıştır. ~fanda , ,, telef etmemı.ş, ~-~~yet ~on~_uzk~tırşu1 - * 
katlanarak bir donanma Ytic el"' g Bunlardan b" · ş· 1 d .. r·ı T~ k k r·ı 1• • ora an ;} uze yüze O manza.d · m v nu dılarak oldurulmesı mum ·1111 o Z l J 

U , e • Irı lffi 'nlll ı O ,u- l.CZa ~nr ı Osuna ge ınce· Japon k"" • k d l e ze e 
tirmi bulunu\.·oı·du 

1
n

17 
dek. R lur k. b. k t "d d . lt tb · . ııne kı:tdar gelerek ornd'l d nızclen muştur • Inndnnm ·u urmuş oma -

~ . "' ı u ı ı ır aç orpı o, enıza ı ge - mn antı a gore, bu kuv\-etler VJaclı- çıkı h t h t ·1 l ..... b ' d ·· h d"l" don 23 b" tonl k it d · · a·· k" "k 
1 

. nca a es e a es e ı er crnegc aş. I ın an şup e e ı ıyor. 
anm&sı ın u • a ı mo ern mı ı ve ıger uçu parç .. rd n mu - divo:stokn trenle nakledilmiş olan 

zırhlı, on eski zırhlı, on da bü.ruk kru- te':>ekkild r. beş bebe tipi denizaltı gemisi ile pek 
vazör, otuz kadar büyuk torp:do, yüz Baltık filosu daha kuvvetlidir. Bu çok miktarda hücubotlarından ibaret
kada:r novik tipi küçük torpido ve 40 filo ~u parçalardan müteşe <kildir. tir. 
tane denizaltı gemisinden müteşekkil- 1 - İki tane 1911 den kalma 23 bin 
di. tonluk eski zırhlL B 

İhtilalde bu gemilerin büyük bir 2 - Maksim Gorki ve Kirov ismin- UCa belediyesi 
kısmı tayfaları tarafından terkedil - de 1938 - 193 italyan insaatı 7,800 

o a 
s 

y a apılacak 
erin ihracatı 

Şehrimizde üç hafif 
zelzele oldu 

Dan snbaha karşı saat 2,15, 3,45 ,·e 
6 de şehrimizde üç hafif z zele oımuf 
tur. Has9.or yoktur. 

Bir kazı 
miş veyahud Brest - Litovsk anlaşma- onluk iki mv rn kruvazör.. Bunlar ça ışıyor 
sından sonra tahrip olunmuştu. K<ı - 5üz bin bel'g·r kuvetindedirler. sarat- Pamuk ve zeytinyag" cılar birlikleri Bir gencin parmakları 
radenizdeki denizaltı gemileri de in- ları saatta 38 mildir. 9 tane 18 lik dnrt rJ. 
gilizler ta.rnfından batıı•ılmış ve Si- t ne 10,2 lik hava dafi topu, iki tııne .rıUSUSl ku/iipfe eğlen- idare heye leri tO landılar koptu 
vastopol donanma ının kalnn kısmı Uçluk torpil ko\am ile mücehhez ol - tiler yapılıyor Evvelki giln Tire kazasının Iş.ıldııf 
Bizertoya çekilmişti. Dört harp kru- cluğu gibi bir Mnncinik ve dört deniz Buca belediye meclisi reis B. Nazı... p~~uk ~·~ zeytinyağı i?racatçı - müştekatı ithal edilecektir. köyünde bir kaza olmuştur. Hüseyiıı 
\•azöril d yeni Sovyet hukOmeti ta tapıare ini hamilclir · l·-· d t 

1 
W b 1 br bırlıklerı ıdare heyetlerı diln ak- Kuru meyve ihracatçılar birliği he- oğlu on sekiz yaşında Halil Elci"i çer - ,~ · mm reıs ıgın e op an arına nş a- .. . . ...., 

rafından demir haline sokulmuştu. 3 - Leningrad ve .. Iensk ism.nde mıştır. şanı uzerı tıcaret ~dası salonund.a t_op yeti umumiyesi de kuru fizüm ~toku meden su içmeğe giderken elindeki çif· 
Sovye donanmasının yeniden ya - ve 1936 in sa atı 2895 tonluk iki torpi- Buca belediyesi mezbahadan et nakli lanm~şlardır. Ankaradan ~ehrımıze nzaldığı ve fi~ tlar da bir miktar te tüfeği yere duşrnüş, ateş almış, çı· 

l · · 1923 · d b ı h "b" b . gelmı olan Esnaf ve Ahalı bankası · pı ması ışı senesın e aşlamıştır. c o mu rı ı, unlar beş tane 13 luk op için bir otomobil ve caddeleri sulamak 'ıi _ •• A t yukseld ğ. için fob İzmir olarak Av- kan snçma ve kurşun parçaları, JiaJı· 
Fak t s ı 1930 · c bil i"k b. · · hh d" ı umum milduru Bay tıf r.an da bu a a ı senesın e Y ı .r e muce ez ır er. için arazöz satın alacaktır. Belediye t l t "h t 1 b. rkl . rupaya ithal edilecek üzümlere yeni lin sağ elin;n parmaklannı uçur • 
denizaltı filosu teşkili tesisine geçil - 4 - Gordy tipi 2600 tonluk doktu meclisinin 1" şubatta '-'apncağı toplan op n:ı kı~at·bı. rafcat_çıl a~ t•ır kı edrı nk- muştur . . t' . . ~ - J nıumı a ı ı sı a ıy e ış ıra e ere fiyatlar tesbit etmiştir. Yeni fiyatlar: 
mı~~r . ....ıl- A •• t?rpı?o .. Bu.nla.r ıtal~·an pla~l~n üze- tıda bu mübayaat için karar alacak- Romnnva~ n ihraç olunacak pnmuk 7 numara kilo başına 18,6 kuruş. 8 

o:wVYt:t.11:!r e\<vela Alman sanayıın - rme ınşa edılmışlerdır. Her bırınde al- tır t. · - h il · · · ·h Seylabın zararları den · t'f d d" 
1 

d F k . t ta 
13 

Jtik d · ve zey ınyagı ma su erım z n ı raç numara 19 kuruş, 9 numara 20 şilin, 
ı~ ~ a. e e ıyor ~r ı. n at 1:fıtler ış~r ne . .t~p va~ ~r. . Bucada gımçler tarafından hususi i~leri hakkında izahat Hrm·ştir. Ha- JO numara 23 şilin, 11 numaıa 26 şi-me~kı ıktıdara geldikten so~ra ıtalya . u - Vor:rk tıpı on ıkı tane eskı bir kulüp açılmıştır. Kulüp azası, her ber aldığımızn göre! Romnnynya lind"r. Şehrimizdeki resmi makamlara ge· o 

ilıe ışc başladıları. Hatta ıtalyanlar sıstcm torpıdo. hafta kendi nralarında ailevi eğlence- muhtelif mahsullerimizi fazla mik Bu fiyatlar, Ticaret Vekaletince len malQmata göre, geçen ay zarfınd• 
193ö senesindeki Leningraddaki tez- 6 - Her biri 700 ton ağırlığında !er tertip ederek nezih bir şekilde eğ- tarda ihraç etmek mümkündür. Mu - tasdik edildikten sonra muteber ola- sürekli ve şid<letli yağmurlaruan )lll' 

~~hlarda. ilk Rus zırhlısının yapılma müteadd:d yardımcı gemiler. lcnmektedirler. kabilinde memleketim.ze petrol ve caktır. sule gelen seylap ve su baskınları yil • 
ışıne de nezaret ettiler. 7 _ Denizaltılara gelince bunlar **= =oo- zündeıı Bergama kazasında 500 b~" 

193i senesinde Sovyet Rusyada da- bir çok kısımlara ayrılırlar. Evvela K• . . A f } } tar, Foça kazasında 300, Meneınt!' 
ha büyOk bir faaliyet gôriıldil. ~!. ~folo uzun m afelere mütehammil ve 1900 Iraz nahıyeSl p etrO S a t YO kazasında 1250, Tjı::e kazasında 66 

t f k b
. d · l\I K - I "" d b l Torbalı knzası dahilind~ 50 ve Se""dl• 

o un .. aJ·ın ıra cp • . arp Ameri- ton agır ıgın n on eş denizaltı gemi j u • t[• h lk /ı l"'- nkzlô.p mektebi önüne ~· 
kaile temasa geçerek iki kruvazör in- bunların Mr birinde iki tane 10,2 lik namıye l a ının e a Ka un tebliğ edildi köy nahiyesi dahilinde de lSO hekt't 

· · · k F k J l d d arazi dahilindeki mahsul tamaıııe1' şası ışını onuştu. akat yalnız bazı top, iki mitralyöz ve sekiz torpil ko- • ef z eue ere gar zmz Gümrük tnrifesinin 695 numarac:ı- var ı 
zırhlı aksamı ile ufak tefek teferruat vanı vardır. Bunlardan maadn Baltık Öd . . K . . rıın (D) pozisyonunun tndil:nc clairl Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün mahvolmuştur. 11 
elde edehildi. 19 haziran 1938 tarihin- filosunda 25 tane Schtsuko tipi 600 e~ışın ıraz nahır: ı halk~, baş- kdıul edilen kanun şehrim "zdeki ala yukarı mahallelerde cumhuriyet' ko - Gene bu yağmur v.e seller yilzündt,. 
d K ı f b. t k d t ı k · · ta nahı~e müduru B. Alı Fehmı oldu- •Y - • • • • nadas ve gübreleme ic:ıleri de ger i 1<ıı• e a en n ır nu u un a aynen şun- on u '\"e 3,7 lık top, bır tayyare ve • A • • • k ... dal lnra tehi g olunmustnr. Bu ka- rulugunun tesısı faalıyeti ıle Eşrefpn- ".# 

ı """''} a·. d"" . . . . gu halde felaketzedeler ıçın büyük bır .. . , . . - . . mıqtır arı oui e ı . ort torpıl kovanı ıle mücehhez denız !Ak .. . . • nuna gore memlekete ıthal edilen şadı:pı Kadıfokalesıne dogru ınşa edıl- "' · 
E S f •t•ı..- · ı · t k. · ıt ·ı 2l t 't..Ab t• . k .. "k d . na a gostermış ve şımdıye kadnr yor- . d . . ___ ** - v a ı ıuurıy e mşna es ı ın- a ı ı e ane ~ e ıpı uçü enız- . . _ mazot ve nıotorın en tasfıye suretıy- m<!kte olan asfalt yolu tetkik etmiştir. : 

giltereyeyi geçecektir. altı gemisi.. ga~, t palto, g~:n.lek, fa~ıla, panta!on, le gaz yağı istihsal etmek yasaktır. Asfalt yol inşaatı, hava şehitliğinin Türk- Yunan ticaret 
İlk Rus zırhlısı 15 temmuz 1938 de Baltık filosunun bu raknmlarına ca e 

3
• çorap, ıl~ vesaır~ olmak ilze- Buna muhalif hareket edenler hak - alt kısmında inkılap okuluna katlar 

t 
.J:h k ld h iki a . re 16 parça esya ıle 609 lıra 17 kuruş k d b" d b. k ·d . . . 1 anlaşması ezga. a onu u. arptan evve onanmaya aıt ufak 'ıi ın a ır ay an ır seneye a ar varmıştır. Burndakı ınşaat sona erm- ı!I 

Yenileme pliinının ilk yedi zırhlı - tefek gemileri ve yardımcı mayin ge- para toplıya:ak. Kı~.ılay "~as.ıtasiyle hnpi~ cezasiyle birlikte tasfıye sure- ce belediye otobüsleri, seferlerini bu- Tiirk- Yuna~ ~icaret anlaşması eti 

sından Leningradda inşa edilmiş olan mileri vesaireyi ilave etmek doğru o- yardım komıtesıne gondermıştır. tiyle "stihsal edilen maddeler ve tas- raya kadar uzatacaklardır. ş~bat 1940 tarıhıne k~dar . ye?id 
ilk ikisi vazifeye başlamış bulunuyor. hır. ıı= fiye alfit ve edevatı müsadere edile bIT r.y milddetle temdıd edılmı~t· 
Diğer ikisi ikmal edilmek üzeredir. Karadeniz ve Uzak şark donanma- Yardım Jı•stesı· cektir. Gelenler ü Zeytin sahaları d 

ç sonuncu u da henfiz tezgaha kon - larına gelince: - ** 
7

• A • • ... • • • İran bükOmeti İzmir konsolosu v 
mamıştır. Karadeniz donanması ehemmieyt!i Lira K. Da/amut · .. \ ılayetımız~e oldugu gıbı .. 1~n~sa Hüseyin Cbods ve Ahnanyn gen~ 
Zannolunduğuna göre, şimdilik Rus değildir. Bu donanma 1911 senesinden rı ıhracatında io- ılınde de z~~·tın ~ahalar~nın. ~esb~tıne konsolo u B. Holistein Ankaradan ~ 

!ezgabl~rı iki tayyare nakn gemi::ıi kalma bir tane 23 bin tonluk zırhlı inhisarlar tütün fabrikası 362 82 lerans hadleri meselesi b~~lanm~k uz~redır. tzmır vılay~tı da- rimize gelmişlerdir. 
ıle torpıdo ve denizaltı gemisi inşasile 1917 inşaatı iki tane 8 bin tonluk kru- amele ve müstahdemininden . . hılındekı zeytm sahalarından bır kıs-
mecıguldGr. ç it tu 1 k 1 ..... 9 Palamut ıhracatının murnkabesıne mı tesbit .edilmiştir. "' ama ı z a o u u ogren- . . . LI 

Bugünkü vazi'l·ete göre Rus filo u- Bıçak ta,.ımak ·ı · daır nızamnarneye vekılle.r he~·etince Du hafta Manisa vilayetinde de tes- narp 
,, , " cı erı b" dd ki · t• Ş h · · l k" nun en mühim ve başlıca silahı den· - . z· t 1· l ··~ ·ı r ma e e enmış ır. e rın11zc e ı bit fanliyetine başlancaktır. Bu iş bir 

. . . ız Kemerde kdğıthane caddesınde ıraa 0 ~u u ogrencı er 7 15 aJakararlara tebliğ edilen bu nizam- ·d "k ı a·ı kt· 
altı gemılerıdır. S rh '"'! H . . il . d b" b Ticaret odnsı memurları 50 9"' .. . . a3 a ı ma e ı ece ır. . .. a ı og u aşınım zerın e ır ı - " namrve gore memleket ıçınde ve dı-

IZMIR 

okuluna girecek 
talebe 

ASKERLiK 

Geçen 2::t temmuzda hır nutuk soy- çak bulunmuş zabıtaca müsadere e Mıntaka iktısnd müdürlüğü 60 d ·h h, r b b l"k f DEN: 
lemiş olan Halk komiseri Kuznetzov dilm "ctir ' - memurları şbrn ıa· ahrp al kı, se ert ebr.~ fvetlse e~- ır1r, ••k • il' s t d · lt f"l d d ·t· ., · er .gc azır ı veya a ıı a e er gı. ıvı U errer szgorta Lise~·i ik!'1al. etm.iş olup ha.rp olt Jı 

ovye enıza ı ı osunun a e ı ı - D izinde nyaralamı•lar· h" o b. b 1 ıtı d · l ~ tekti t J bel ka,,'IY b . . . . . ~ " • ı m c ır se ep er a n a nıznmna 1'.lükerrer sigorta inhisarınm yan~ una gırmege ıs a e erın ~ ., 
arı~~le dünyada bırın~ı oldugun~ ve Tepecikte kağıthane caddesinde Bugünkü yckOn 482 92 mede yazılı tolerans hadlerini iki mis gın , e nakliyat branşlarında yüzde kabulüne bir şubat 940 gününden 

1~, 
b~ fılonun Alman ve Ja~n denızaltı Haşim, Kazım ve Demir sarho~ ola- Dünkü yekOn 139738 83 line kadar arbrmağa ve ambelfija 75 den yüzde 50 ye indirilmesi hnk- baren başlanmıştır. İsteklilerin şart• 
fılolarmm mecmuundan zıyade bu - rak araba kirnsı meselesinden İc:rna mütenllik hükümlerin tatbikatıııda kında Vekiller heyetince ittihaz o - ları öğrenmek ve en·aklarını ikmal e~, 
lunduğunu söylemişti. . A ıl oğlu arabacı Habibi bıçakla diz:n- Vmumi yekQn 140228 75 hı.l icabına göre, karar almağn ti - lu:rn11 karar şehrimizdeki aliikadarla tirmek Ozere şubeye müracaatları 1 

F akut bunların tonılatolarından den yaralamışlardır. caret vekaleti salahiyettardır. ı·a tebliğ edilmiştir. zumu ilan olunur. 

malSLAM TARI I.._.••lill•••ıı<;;:m••• toplandıkları mahallerde şiirler inşad•ta olduğunu düşündü. - Bu koku ne olsa gerek? müteellinı oluyorlardı. ~ 
ediyoı•, islô.miyeti ve Resolilekremi Karar verdi. Ne pahasına olursa ol- Diye kapıya kadar gidince şaşırdı, l\leseıa rüesadan Utbe ile ilaıfe j 

Hz. Muhammed 
tezyif ile kendi kahramanlıklarını an- sun gitmiycekti. kaldı. Çünkü tam kapısının önüne Haticenin akrabasından Hizam oi1~ h 
latıyorlardı. Sabah olunca diğer reisler de gel- bir buhurdanlık koymuşlar ve ateşle- Hakim, Utbenin kı\rde~i Seybe, peS ıı 

Bu meyan~a ş~i; Amr ibni Süheyl mişlerdi. Ümeyye : mişlerdi. gam berin amcası Abbas da bunlar 1%1~ ~ 
de biltfin belagatı ıle halkın his iyatı- - Görüyorsunuz ya, ben ihtiya - Buhurdanlık, Jumanlarını savura yanında idiler. Fakat ekseriyete JJ\

11 dtı • nı körükliyenIBrin en ileri gidrenleri rım. Beni bunda mazur görün, gide- savura ynnıyordu. Bunu koyan Ukbe hnlefet edemezlerdi. Ve mesela, .Ab~ ~ 
-119 - - Arkadaş -demişti- hazret Mu- arasınd~ bulunuyordu. miyceğim. idi. Yani vaktile l\Iekkede Hazret pey- zemzem işlerine ve kabe binasınjl ııı, 

tlmeyyenin bu korkusunun bir se - hammed; senin, kendi ashabı tarafın- .. Iilşrıklerden Ye Hazret peygam - Dedi. Ebu Cehil bundan bilahare ha- gamber namaz kılarken üzerine pis- hususata memur ve muvazzaf bir jJ~ 

YAZAN: M. Ayhan.---~ 

bebi vardı : dan öldüriileceğini söyledi. berin amcası Ebu Lehep bir bahane berdar olunca : lik atan cüretkurdı. İhtiyar reis, bu- s.iyetti. Gitmemek olmazdı. Akıbet 
Vaktiyle ; Evs kabilesinin reisi Sa'd Kureyşin reisi de bu sözü duyduğu buldu. - Ne .ıdiye bağırdı- nasıl olur? .. hurdanhğın manasını anladı. Kendi - olursa olsun ve istemeye istemeye# 

Mekkeye ziyarete gelmişti. Kendisiyle gundenberi büyük bir endişe~ e düş- - Ben gidemiyooğim. Hayır, katiyen !.. sine: deceklerdi. 
hususiyeti olduğu için evinde misafir müştü. Artık hayatından şüphe ed"yor Dedi ve Ebu Cehilin kardeşi .Asi Ve derhal ihtiyar Kureyşinin yanı- Harpten korkuyorsun .. 'Erkek- Artık Kureyş ordusu hazırlanırtıft>-
kalmıştı. Hatta; bir gün beraberce ve kellesinin bir islam mucahidi kılıcı denilen şahs~ bedel olarak Kureyş or- na koş:u . lik şerefind:n. kaçıyorsun.. Ö!l~ ise, 950 muharip harbe gidiyordu: o; 
KAbeyi tavaf ederken Ebu Cehil, Sa'dı ile koparılmak üzere bulunduğunu sa- dusu~a verdı. . - .ı; e yapıyorsun sen!.. Sen bu ha- al kokular ıçınde kadınlar gıbı yan duda 100 atlı vardı. Deve adedi# 
g6rmilş ve onun Medinede hazret pey_ nıyordu. Asın, Ebu Lehebe 4000 dır hem .a~- vali balkının en ileri geleni olduğunu gelip otur.: . . 7?0 dü. ~ab~e~in bütfi~ ileri. ge! ~ 
gamberi himaye edenler meyanında Bu karara göre Mekkeden epeyce tın borcu vardı. Bu suretle borç sılı- nasıl unutuyorsun.. Demek ıstıyorlardı. İhtıyar a dam rı, harekata ıştırak etmışlerdı. yşl ıJJ 
bulunduğunu bildiği için: ·asker çıkacaktı. Artık hazırlığa hnre- niyordu. Kureyşin riiesasındnn olan Senin harbe iştirak etmek istemedi- izzeti nefsinde bir acı, bir ceriha du- Hazr~t Ömerin mensup olduğu J\

0
1,.. 

- Siz o Saibivi ( ') himaye ediyor- ret verilmişti Abbas Ebu Cehili bı - Ümeyyetübnü Half o gece evine gi - ğ. d l . t f d Çil kil ) nr gibi oldu. kabilesi asker vermemişti. KureY'fi -' • · · d. d · b" dil il , d 1 t ın uyu ursn vazıye enn ır. n . . . . . . . . J:>t"' 
sonuz. <;u halde siz de bizim toprakla- rnkmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu ınce erın ır ş nce) e n mış ı. . - Hayır -dedı~ buna tnhnmmill e- rm şımdı bır endışesı vardı.O da ... 

B h ·b 1 "d b ·ı· · ? " halk tereddüde dilşer ve panik yapar. d B d h K b" . . . bAdJr rımıza ayak basmayınız .. Eğer yanın- işte istfcale şimdilik hadisat mani olu- - u aı e nası gı e 1 ırım ı a . . . emem. en e azırım. enane ka ılesının Mekkede bır ·ıı 
da Cmeyy<e olmasa idi, buradan sağ ~ordu. beni öldürürlerse.. lhtıyar reıs henüz kararını vermış- Fakat Kureyş içinde bazıları var- çıkarması idi. Çünkü bu kabile ~. 
dönmezdin ı Artık bu tarafta Kureyş reislerinin Şimdi artık milslilmanlnrla harp ti. Fakat bir knç saat sonra, evin için 1 dı ki, böyle bir harbin bir aile teşkil müşrikler arasında ihtilllf vnrd1· , 
Demı t!. lşt 

0 
gfinlerde Sa'd evin- bılha sıı Ebu Cehilin heyecanlı tah _ kararı ''eritince, felaketin ve kendisi- de koyu bir kUnlük kokusu esmeğe baş eden ayni kana mensup insanlar ara- bu kabilede Mekke civarında 0tut'J 

de miuf"r bul.ınduiı.ı Cmeyyctübiln: 1 riklerl duyuluyordu. _Şairler halkın ni bekliyen tehlikenin kapıyı çalmak~ ladı. Ümen·e : 1 sında cereyan edeceiinl düşünerek yordu. - Devam ed6ctk -' 
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~znda !·al _'ı . 1 AJ lh L ~ / b • f 

SAHiFE (3)', 

f Düşün<!f!.kieri m 

Vatansız 
Vatanperverler 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

1 

.. 

:~:;~~~;~~~,r.0;.10.~:~::·~.~::: 1 man ar, su p an arını . ıtara 
rıın \'a;de, A.lnıaııyada hftlen iki cere- l k l d d l Ellerinde bir paaaport, çantasız ' 
ltah·a.., ır. Nazi şeflerinin lıir kısmı m e· m e et er e o aştı rı y o rla r paraaızt valizr.:zt gözleri uzaklarda ~·ı f~da 1 ~ücendirmemek için Rusya~ . . . bıraktıkları en sevgililerin garip ve 
ın etnıek · mazlum hayalleriyle dolu insan ka -

aın. 'n ted ~e .garp cephes'nde ta n f.kt
1
n; b afUı bır vaziyette kalmak 1 eleri ..• Hiç görmedikleri yerlerde, 

d ııaşta ~~~~orıar. · M.ır - şal Göringin icrasına memur oldug" u riv ·· yet edil ~n · sulh ~:~~ni:;:~kk~;ı;i;:~t;:~ır;:nh!~~t~-
e d:ier l.• e.şal Göring oldu~u hal- yenı h~ · "llZ fi Al "'f d l"'l ı ., dan tilinmit iki vatan için çarpı•ma-
ıııııde b' •I ŞC erinin de, garp Cı'Jl t .... a-ı,.'t•uzu m ,7-} ny ....... nın za ın ~ ,e_ d -s lııek ld.. ıran evvel taarruza geç - .1. .1. ' & - • a e 1. e ın e { e .ar ğa giden vatanperverler: 
b ... ırn (p ld L d 7 (A A) J) ı· · i\I · İ , A .. . . Çekler, Polonyalılar. cıitıe c.~ iğin· ileri sürüyorlar. on rn, . · - ey ı • eyı 2 - ktisadi me-=elelerle müste=nlc j 5 .._ Avusturalya, Almanya , Fran r akat plan muttefıklerın yapmak- Vat 1 h . 

1 
d kl 

~•ııae1~ bu iki cereyan arnsınrla ne: gazetesinin dıplomasi muharirine h.c meseleler: bir konfer:ı.nsta nıü.za sn \'C İngiltcrenhı kontrolü altında ta oldukları haı lıin gnyelerini hesaba r· an Y~ .n~z. darıta ark a,d~en e • 
r~dd 11ın1 ta'l · d . . A ın armonısı ıçın e ve en ıne aid 

ftd i . /in e ememekte ve te. göre, hariciye nezan•t; yeni Alnımı kere ve halledilecektir. A \'Ushıryada bh· plepisit yapılacak - btmanıakta olması dolayısıyle p!a - 1 b' b k it d b 1 ki 
Çınde b l k t , . . . . ır ayra a ın a u unma a mu-

b. u uııma tadır. sulh plamnı öğrenm ştir. Xazi a.Jan- 3 -Südetlcrin saki. olduklarımın ır. ı.ııı cıddı surette nazarı ıtıbara alın - ka d d • 'ld' k' V b 
r-ınl • f • 6 - Bir Alman - Fransız - İng:li"= ması imkanını ortadan kaldırmakta yye egı ır 1

•• atant unun 

~ rın Za L ' rı ları bu pllinı bitaraf mı~mleketl1:r pn- takalar da Almanların olacaktır. - fevkinde bir mefhum, bundan çok i-
l _. komi:=;yonu. Çekoslovakya \'C Polonya dır. 
'llhn • vitahtlarındn dolnstırmaktadırlar .1 4 - Polonya Versay muahede:::in- leri bir atk ve ,:dealdir. Üstünde yan-
~ Yad · arazh.inin muk.ıdderatrnı tayin -.·e :'ıiuharir itave ediyor: 

a memnunıyet Bu plan altı noktayı ihth•a ediyo!". ıJeıı c.•vv~l Almanyanın işgali alt!nd~ bu bapta IJir karar' erecektir. Böyle bir planııı mevcudiyeti Na- gınlar ve iatila dalgaları easet tek tU-
~oın~ Uyandırıyor 1 - Hiçbir memleket tazminat t:ı bulunmuş ol:m araziyi Almanyayn Bu yenı ulh taarruzunun icrası r zi AJ.nanyasının halihnzırdaki va_ ten ocağı bırakılmasa, çocukları hay 

doı. " 7 (b J p t - kt" k d kt' van sürüleri gibi buradan alınıp fU• 
~ı( ls' nadyo) _ (Yar.) adın_ e e mıycce ır. ter e ece ır. na Göring memur edilmiştir. ziyctinin faafını göstcrmektedlr. 

h_al'ti..ı l>{~~Yol gazetesinin başmu - F ı d d A h ıl·aya sürülae ve yollarda kırılsat dev. 

d8ıııe ~~lldl\.arga) ; Berlinden gazete-
1
• aA ya a ya m rpa 1• racı et lefekkülünün en küçük bir kıy. 

l erd··· y r 1 met cihazmı bile taşımaaat gene sağ, :h ord tgı bir haberde, Finhln- k 
d Yıı ord Usunun gösterdiği muvaffa- gene aya tat gene var olan birfeydiı-. 
hıerdeu unun gösterdiği muvaffaki Sovyet-Fin ·harbi Avrupa harbi.- Hükumetin verdigv i yeni bir emirle Çünkü vatant her,eyden evvel, k•h-

erıınun~ A lmanyada lıtlyUk bir raman olan milletler:n kendi içlerin-

~~tıııekt~Y:t hüküm sllrdliğUnü irny- le yakından fflÜnasebeffardlr Serbest bırakılmıştır ~:i::::~~va;~:~~:~e:t i!::a::ı:~!: 
:.t: e şunları ilaYe eylemekte- h 

1
li. Paris, 7 (Radyo) - Başvekil Da-ı e~a.;ıJı yardımla bitaraf devletlere dt• htanbul, 7 (Telefonla) - Hükli- kundan on beş bin tonluk bir miktar a.>reti iJe, bütün ıüzelliğit bütün 

~i ll!er ~· · lndiyt"nin liderliği altında bulumın ces!ıı·eı: \'er~cekleriııi b ]diriyor. met, arpa ihracına yeniden müsaade :ıaadett hayat, nimet ve ocakları ile 
1
.l'etten d' • ınıdı eyllllden evvelki va r d"k 

1 
R dk İ t . t· hükumetin emrine verilmiştir. Stok fikir ve ruht•, hayalden hakı'kate e-

~ aha · · ı...a ı a ve n i al ~osyalist partısi. Stokholm, 7 (Radyo) - sveçte e mı~ ır. .. 
.. ' 11liık A ıyı bir haldedir. Sta- b b' ,,1 J k t" · d d b 11·:,,ebilmek ı'•tı'y .. k ve azmı·nı·n ı'kı' ila". •a) ima ugün .r toplantı yapmış ve Finltir.- şimdiye kadar Finlandiya için 14 ~' eme e ımız e mevcu arpa sto~ yirmi eş bin tondur. ,.. -s .. 

t~ ~ile tnetal"b nyaya karşı bila per - diyaya esaslı surette yardımda bu - milyon kuron iane toplanmıştır. -=<> hi kanadını bikHyerek gene olduju 
· 7.ira 1 atta bulunnmıyacak - D a gibi durur. 

'·:ııadıı.' or~u~unun hiçbir kıymet ta- !unulması hakkında hükOınete bir Vaşington, 7 (Radyo) - Ayan D e ~o r::;;:ı o e e=a©J e t 
t ~ 1 • Fıı ı~ mesaj vermiştir. mec!i~i ile maliPe encümeni, Ç'ne yir. U U ~ U ~ şt«- bu vakıadır ki, vatansız kalan 
ı kald • ı andiyn harbinde ma - ,) fl~ı.. ıgı he · 

1 
mi milyon dolarlık bir kredi ac:ılma \'atanpeı-ver Leh ve Çek gençlerini 

·•ıı~tır zımet erden meydana Havas ajansı, So\'yet - Fin harbi- ~ı hakkındaki projeyi tetkik etmekie Batırılan Alman tahtelbahirleri hep y.arı cıplak, yarı sefil olarak kendi_le' 
ı ·: ~ J nin. Avrupa harbiyle yakınrlan mtı r başlamı:jtır. Kabul ettiği takdi!·dc o ' rınce meçhul ve uzak memleketlerin 

Ur ~ - Bulgar na~ebettar bulunduğunu ve mütte - miktarda dn b:r kredi de Finlandiya. bitar ..::Jf gemileri kovalıyordu hududlarma doğru aktarma ediyor. 

d 
fikl<·rin, Finlaudiynya yapacak!aı ı ya açılar.aktır. Artık onların çocuklarıt kardeşleri, 

.
s'f.·a o ti u fl 11 oo- Londra, 7 (Radyo) - İ:-weç. ihra- lnmak \'e batırmak istemektedirler. annelerit babaları, sevgilileri ve her· 
"•y 

7 
H v ratının Baltık denizi yolu ile yapıl- Harbin bidayctindenberi 40 dnn seyleri, tek mefhum üzerinde birle,. 

tı~! \'ek·ı· (Radyo) - Türkiye Hnri- arı• cı•y e ekı• 11• m 1• z nıası tehlikeli görüldüğünden, Nor- fazla Alman denizaltı gemisi batı - ıniştir. 
0tis ta:~ B. Şükrü Saracoğlu, Kral v~ç limanları tercih .edilmiştir. rılmıştır. Bunların ck~erisi, kafile ha- Vatani.. 
r ha~..,e~.;~dan kabul edilerek Bnl- • b l J •• d •• b Bu hususta diplomasi yolu ile te - lindc sefer eden vapurlara taarrıtz Onlar da biliyorlar kit bir gün , 
~n mu 11 B. Köseivanofla üç saat }Sfan U a on· U Ve maf Uaf mÜ• şebbüslerde bulun~ılmuştuı·. eden denizaltı gemileridir. İngiltere, bf'lk: de uzak bir günt kurtulan Çek-
hareke::ke~ıerden sonra İstanbu- · Alman matbuatı ve radyosu, Al yeni satın aldığı ticaret gemileriyle ya ve Polonyaya dönünce artık, bü _ 

. toıılan derken Sofy. istasyonun- messillerini kabul ederek man denizaltı gemilerinin fenerler ticaret vapurl::mnın tonajını harpten tim bu sevdiklerinden hiç bir çehre 
latarı ~ış kalabalık bir halk kütle- \'e bitaraf gemilerin.e taarruzlarını evvelki miktardan fazlaya çıkarmış- bulamıyacaklardır ve onlart kimbi. 

~Yi ~d~n sanıimiyetle ve hararet- beyanatta bulundu meşru ~österm~~ iç~n gayret sa~fct: hr. lir lıangi derin sefalet ve itkence f. 
!Jet ı rniştır. nıekledırler. ıfottefık harp gemılerı --=o*o ('İnde cıı.n vermİf olacaklardır. Ne ev 
'-· ınernı ... ı. t h .· · . . İstanbul, 7 (A.A.) - B"elgraddaki A Türkı'•·eııı'n tak' t kt l h" · d f d k b"taraf ı · · b llJ ıör:u ~e aııcıyecılerı arasın- . . . . - .• ıp e me e o - ın .yesın e se er e ece ı B l • k erının ulunduğu mahalleler!t ne 
Uııaseb §rne, Türk _ Bulgar dostluk Balkan antantı daımi kon eyıne ıştı- duğu dürüst, vazih ve samimi politika dev!etler vapurlarının batırlılacak - e çı a toplanıp ,arkı söyledikleri kulüpleri 
t etlerin· k k rak eden hıırici,.•e vekilimiz ~ükrü Sa -' k 1 · b 1 b'I k • ı ço uvvetlendirmiş- .; ':>' • müttefik olan veva olmıyan bütün Bal )arı hakkında propaganda yaparak ve me tep erı u a ı ece lerdil'. 
Sı0110 racoğlu ve refikası ve refakatlerinde- D • bu g~mı"ler·ı·, yalnız seferleriııde av u " f b Yalr.ız ve ancak bütün bu kopmuı, 

ıaz ... k' . t b b h s 1 k . ·l - evamı sinci sahifede - ~ • mumı s~ er er b ~hs· :e~sı, Balkan konferansı ı ze\:a tı sa a emp on c spresı~ e C .. u pllrçalanmıtt bu yokolmuf feyJe. 
ıı tnul~ ettiği bir makalede konferan şaat' 9,35 de avdet etmişlerdir. " H aA. d. s . .. • T. k f . d .. in asıl ve en büyük cevherit yani va. 
~nfaa~ıeet. neti~lerinden birinin de Ha:j:iro v~ki.li;niz _i ... tasyoııda. VP~i 1 1 er - B] g ı I er 1 lı are esın e tanla kartı karşıya kalacak, yalnız 

111 
Orkitte .rı ayn_i olan iJ~ı· nıemleket, rnua\'lnı, p:?rtı vılayet ıclare heyet! reı- B .··k 1 7 (R 1 ) S vnu kucaklıyacaklardır. Çünkü da. 

1
.,.. ,, ıJ • j ı u 8e , ac yo - on zaman- . .. .. _ 

lat\uiiu e Bulgaristan .., 1.~ı ... ıııdakı" 8i Fikret Sılay, tiimgenerul Osman Tu- . la .J •• 1•1 it d .ı1. cı·ı b va, fe?"de aıd butun baglantı sebeple. 
~ n ta .- . " rua sı a ı a ma av~ı; e ı en azı . d kl k 

llQ;ı kviyesi olduğunu, arala- fan, iiniversite rektörü Cemil Bil:=;el. Dost Afg • t J :-;ııııflarclnn ~oıırrı, Delçikanın y:1kın- nn ~.n .. uzla aşara en büyük ~~Y -
O liınrndunazifih hiçbir mc~ele ol 

0 
istaııbtıl müddeiumumisi, emniyet di- anıs an • o A met ozu o an vatanat vatan sevgıa:ne, an L . da .ımumı seferberlık ilan edeceği ::;öy- t 'd l' .. k 1 • • 

ını .. , u iki memleketin daha rektörü, vilayet erkanı, kon;;;oloslar Afgaııistaı. ve iranın ıuızırlıkları haberi gene tazclt!ncli. ~laaımıfih lıun ı · v.:t an 1 ea ıne yu ıe mıştır. 
L .. y"flla enıyor. O ı b' k S · • · 
11i te~a sı, balkanlarda sulh ve ha- ynbaııcı ve yerli gazete muhabirleri VP l::ırı, Roma vermektedir. Afguni::itan, İran. Hindistan, Çin ve Ttiıl;:btan • 0°*00 ' n ının ır ıaını urıyeye gıdıyor. 
%·oı-. nUdu mümkün kılacağını kay- kalabalık bir halk kütlei5i tarafından ·•rasınd:ı Hinduks dağlarının büyük kıvrımları üzerinde, <laha yakın za- • • Bir kıımı ' garp cephesine ko,uyor. 

t k l t Lon d-a e Ç m Sirudi ana "atan toprağı ise ne top 
arşı anmış ır. ııanlarda tanınmış, iç kısmı da arızalı bir yerdir. Afgani:~tan, bugünkü ! iZ 

ra ı t d b t l · b d "k ve tüfek mermisi menzili içindedir, 

ns Y s as_l_'on a . n a >Jr an o _muzı .. a rrtüstakil Yntr.n teşekkülünden evvel, istila yolları üzerinde kalmış, buradan 29 j 
iz Unan k 

uncu ngi/iz fırkası ne de bastıkları yerdir. Ot uzaklarda 
"h. • olma uz.ere bır kıta a:o;ker vebır nıuf- bir çok ordu:nr, kahramanlar. Büyük hkencler, Cengiz Han, Babür, Na-l l Ab • J • b kalm ışt tahayyül edildikçe vfttanper-

l>a, .. ccı,.et l reze polı::; tarafıııdan karşıalnmıstır. dir Şah Ve Hirnlistana :ıkın )~:ıpmış ııerdarlar hep buradan geçtiler. Diıı• a ıuesıne a .. 11rag" ımızı 
<I" an aşması İ ~ verin aadece içini değilt kemiklerini 

'1aıı,· "• 7 (b d . stasyonda başttei.indhh'oR- ct?reyanlar. Zürdü~tilik, Hindistanın Budistliği ve Yunnn efsaneleri hep dı.kecek Sta 1\a yo) F ansa Yu yaka1ayıp biribirine geçiren ve göz. 
t t.. n arasınct - . r : . - Hariciye vekilimiz istasyondan ar:-ı bura<la kıır~ıla~tı. l\Iüslümanlı~ cfa bu yoldan Hinde indi. ·•ıauh a aktedılen venı tıca-

1 
k . d ld k 1 b 1 k b' ~ . . L d 7 (R d ) T"" k' lerini karartan bir ilahi sev&'ilidir; lıtıı..u edesı·nı·n . .·. ır en gaıı o uran a a a ı ır Afgan clanfonnııı arnı;ın<la zen!.!ın ve r.ıezru vadıler vardır. Bura~ı. on ra, a ~ 0 

- ur ıyenin ·· 1 k .,, •t metn b t. ~ L d b - .. k 1 .. T goz pınar arına an oturmUft yidifl 
1taıı~ıv Ur. Hı38 s ~ ugun ne~ro - halk kütle~i tarafındıın hararetle al- Asyanın lsvicres'.dir . SP.nt~cle iki defa mahsul verir. RahçPleri, bağlar1, on ra uyu e çısı CYfik Rüşdü A- mahmuz ve dipcik yaraları ile kıv 

4 !'ıırı~ ık ihrac~t Ye~·~esı~~e 8~ m~~yon kışlanmışlardır. · mer'aları zengin \'C ıriizelcliı·. Şehirler en ziyaıle vadiler boyundadır Da ras, cuma günü umumi harpte ~Jibo- ranan ve bakı§larıt dünyalar öteain. 
raııı \dan Yun .~ne ıtO ~ne~ındef 1 tanbul, 7 (A.A.) - Hariciye Ye- [:'ınık çifilikler yerine bir kaç dftlikten mürekkep, etrafı yüksek chıvıu !uda üleıı yirmi dokuzuncu Britanya deki çocuklarına dikilmit bir sevgili •• 
e ~ llıracat a:ıstana 200 mılyoAn kilimiz Siikrü Snrarof'•ı bu~ün !'laat ·e kn1P'<'r1c cfvrili toplu nıt'5kenleı· görünür. Sulama işleri, Amu<lerya fırkası j.;in dikilmiş olan abideye di- İnsanlar, bir vatana aahip olmakl( 

acat kleriny p.ılaca~tır .. !thalat 15,30 da mafbuat erkanını k.,bul ede- r.::r.bil Hni Thı<l ve H:lment nehirlerinden yapılır \'e muntazamdır. Bil ğ.or bayraklar rm:yanırnla lıir de Türk nasıl mesud olabiliyorlarsa, zamanı 
l' i sıstemı dahılınde o- k x. d k" · tt b 1 . . . y bayruğı vazcdecektir. \'ıı · re aşa,.ı a ı oeyana a u ıınmuş lın<>sa . m.nlı Afgı nın ılk baharınu doyum yoktur. Daglık yerlerde 150J • gelir.cc onun için ölmeği de bilmeA"e 

' taıısllaıırstan tica t . d tur: .?G ıo metre irtifnında yazlar çok sıcak, termometre kırktan yiiksek olur. Adlı· ye VekJJı• mecburdurlar. Çünkü vatanla ola • 
a.va re muvazenesın e . . _ . . _ tç ~ olan d .. t .

1 
f kik - Belgrafüı gıderkPn Bulgar ba~\e- Kı~1ar ıs" sıfır altında 20 tufar. 2.>00 metre ırtıfaı geçen daglarda kışm rak yaşıyabilmek, vatanperver ola-

akınd or mı von ran ı · · d K"" · f · t· · t l\I 1 k t· 1 k 1 · b'l d · · · ..J lı' 'T' ik ·k h i · ki k ··ı • · .. 1 ki , a tesvh·e <l·İ kf kılı ostum . Qseıvano ve maıye ı nsan o ıırnmaz. em P e ın en a ça yer erı ı e enız ı;e\ ıyesınuen m .ı. e ı sega a ıne çı ı ra o megı goze a ma at uzakta ve-
lt t • · e 1 ece ır. heyetimizi hudud n kndar teşyi etti. metre yüksekt~d:r. Şim:ll kısmmdn Türkler de ,·ardıı. Nitekim e~ki Türk İstanbul, 7 (Telefonla) _ ~.\dl:- ya yakında onun için ölümün namlu-
~· ngıliz vapuru Bela-~:ıdda mOttefiklerinı~z ile hepimi~ 'lledeniyct~_ııin bir _ahicl:si g!bi duran Balh şehı i h:ırnbe1eri de bu civard_a- ye vekili Bay Fethi Okyar, refakatin- larına doğru aslanca atılabilmek 
ltqll zi alakadar eden her çeşıt :llt!Se!elerı lır. Bu Turk kalı.Ielerı hem kr.hraman, hem de çalışkandırlar. A.fganıs- de kadastro umum müdürü olduyıı le mümkündür. 

~j l ~anın garp sahil-!tetkik ve mU~alea ettik. Bu tetkik ve ~anın toprayı gibi insanlurı da biribirinc benzemez. Burada Türk veya halde bugCin Kays 'riye hareket et- Orhan Rahmi GÖKÇE 
1) lları e,.lnde b t ld mütıılealar tamamen yekdiğerimize Mcgol, Hiıdu \'eya İranlı lıir1eşerek Afganistanı müşterek vatan yapmış- mişt ir. V ekil , oradan Konyaya gide-
•• hıttıel' !I, 7 CRad )a ırı ı y~rdım ve dostluk havası içinde yapıl- 1 arJır. Nüfusu on bir milyona yakındır. Cenubi şarkideki Pathanlar, or- cek ve tetkik seyahatine dtvnmla E-

l)ive"eriJiyor: Yo - Londradan dı. ~ne Belgradda bütün hu nıe::;ele- tmla Hezarel~r. şimali ~arkide Redahsanller, ..şimal ortasında. Türkler ge ,.Jliiyetlerine geçec~ktir. 
l~ı~i~ rbun adındak" 

9 
k ler üzerinde Bnlkanlılarııı lıi.iyük adam Kahil mıntaknsıııcla karışık gruplar, bunun şarkında Kafiriler, cenubi Ista ıbu} komutanı 

Qftııetk "'al>uru, bu ~ SO~ ~n~u !arından biri Qlduğunn şüphe olmıyan ~nrbide göc;el•e Bülüc;ler, cenul.ıu garbide Tacikler vardır. 
!tıdeb~n, 13ritanyag n ana h~llan Prens Polüıı derin \'Ukuf ve miitalea- Hezareler l\fogol tipindedir ve Cengiz zamanından kalmışlardır. TUrk- 'T'.•• • l J h k AT • Londra, 7 (Radyo) - Birinci te§-
'% ba• r Alman tahntınlbgah~P. 3

1
8 1 f t. - t ıarını iki defa dinlemek ve i:Stifade et- ler ara~ında en mühim kabile Özbeklerdiı. Kafiriler putperestken bili- l umgenera S Q ı y urz rinin on dokuzunda Ankarada imzo 

ll!'ıJ~ e a . rı ara ın- , 1 . IA 1 l d f . d ı·ı b" ı··· k E . P AkJag" •,ç, b l d edilmiş olan Türk F " . l' ·•ııştır. mek fıı'$atını buldum. Re~mı ce seler narc i-ı am o mu~ ıır ır. A ganıstrın a c ı ır ıgı yo tur. ~n zıyade uştu uı vazı, ege aş a ı • r .. nsız, ıngı ız 
A • hitamından soııra Yugo;;la\' başvekili :lenilen dil konuu~ulur. Re~mi rlil de budur. Vaktiyle İrani lisanı oldukça İstanbul, 7 (Telefonla) - Vefat yardım paktı ile geçen ay imza edil-

/'lg·ı L"\.nterı ka heyetimizi Nişe kadı r getireı k kendi nafizdi. Fakat Afganlılar !-!Ünııidirler, İranileri pek ~e\'mezler. Afgan ta- eden İstanbul komutanı merhum ~e- mi~ olan Türk - Frıın:=;ız - İngiliz yar-
~ ie,.e ti F evinde bir gün misnfir etti. Avdetimde rihinde Türk hiikiimctlerirıin n.evkii ve tarihi büyüktür. Fakat yukarıda neral Hnl:sin yerine tayin olunan dım paktı ile geçen ay imza edilmiş o-

l{ bz,.ç k e ransaga Sofya.da Bulgar başvekili ile yeniden işaret etllğimiz vcçhıle, Afgani~t:ın bunlardan başkn tlahili ve harici bir Tiimgrnerrıl İshak Nuri Akdağ, bu- lan ticari ve iktısadi anlaşmanın metni 
)~krıa, 

7 
O Vapur sattı konuştum, alelumum Balkan politika- çok hadh;eler geçirmiş, 19Hl da Amanullah han tahta geçerek İngilizler· giin. Edirnedcn gelmiş ve vazifesine bugün Londrada imza edilmiştir. 

~llt a J\rn <Radyo) - 1na-ilterc ve sında ve alelhusus Türk işlerinde de- le ~ ağu<;tos 1919 d:.ı tam istikJalı;- ait muahedeyi yaptı. Bunu medeniyet haşlamıştır. -=* =-
~-~~atın ~rlkadan 192 bin tonluk va rin bir vukuf sahibi olan Bulgar kralı hamleleri takip etti. Fakat bir Avrupa seyahati dönüşünde, medeniyete p H h b Göbe/S 
te~tıtla ~Urnışl.ardır. Bu vapurlar t tarafından 1Cabul edilerek tenevvlir et alışamamış olanların isyauiyle tahttan çekildi. ?ahili ihtilaflar arttı veni- fCDS 0 en erg 

~ A b-. ttefıklere teslim edile- tim.· Belgrad mOzakerelerini ı verdiği hayet memleketi sevenler 'e düşünenler Nadır Hanı 1929 birinci teni- Tecrid kampında öldü Ne diyormuş? 
<"'\} mestıd netic~lerini söylenen. neşredi- nin 16 smda tahta çıkardılar. Nadir Şah, milleti kendi etrafında toplı/a- Londr:ı, 7 (Radyo) - · Belgraddan Berlin, 7 (Radyo) - Propaganda 

gl ije ll\a n ı• • len resmt tebliğ ve nihayet ittifak a- rak Afa-anistanı itilaya doğru göUirmeğe başladı. Burada demiryolu pek 1.ıildiriliyor: nazırı Dr. Göbels, bugün Alman pro-
.1' l~t'tı, 7 (a Jn eza lMl zaları tarafından yapılan beyanat ka- azdır, hatta hiç derece~indedir. Develer, beygirler, arabal:ı.,. ve fillerle Sarayovnda kanlı cihan harbini paganda rüesasının hazır bulunduğu 
,'• lı~t'rıırı ~ adyo)_ Almanyanın, P0- tt derecede vazih olarak dOnynra ilan nakliyat yapılır. İdare merkezi 100 bin nufuslu, Kabildir. Şehrin radyo· doj'rurnıuş olan Avusturya veliahdi bir mecliste beyanatta bulunmuş ve 

Q't lturtu l'onberk şehrinde 115 Leh etmiş oldu~u için ber\'ı>çhizir bir kaç su, telefon. telgrafhar.e, elektirik, mektep ve fabrikaları vardır. Fabrikaln Ferdlnrndıu oğlu prens Eıne3t Ho - IAlmanyanın nihai zafere ulaşmak için 
t'ı.ı!:. dizdiklerini, Dançike- nokta~, tebari.lz ettirmekle iktifa ede- rında tüfek, mühimmat, çuha, ayskkabı imal edilir. İdare tarzı meşruti henbeıv,, Dnkavodaki tecrid kam - •bütün hazırlıklarını yapmıs olduğunu 

1 haber vermektedir. ce§'im. bir krallıktır. 1 pında ölmUştUr. lsöy1eLniştir. 

Paktlar 
L ondrada neşredildi . 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 8 Şubat 1940 Perşemhe _,..,,,, 

Cimdikl-er--1 -~M-il-li_P_i_y_a_n_g_o ___ l ı<_A_ü Y öJ B sullerim · z artıyor 
40767 ~ugünkü program ,. 
4H17G 12.30 Program ve memleket saat 

- Baştarafı 1 inci sahifede - 40502 40531 40545 40596 
Erzurum, İzmir, diğerleri htanbulcla 40828 41409 41457 41491 Sinemaya dair - Baştl~rafı 1 inci sahif'ede - İr.cir mahsuHi 1926 da 22iJOO ton, 

43391 
tih ::ı.lrıtındaki çoğalma tabii görül- 1927 de 32 bin ton, 1928 de 33 bin 
mcktedir. ton, 1929 da 22 bin ton, 1 !)30 da 25 

Pamuk istihsalatımızın artışı da hın ton, 1931 dt! 28 b"n ton, 1932 de 
t:ı bii şekildedir. ~;kim 'e saha her 2G bin toıı, Hl33 de 28 bin ton, Hl34 
yıl biraz daha artarak genişleclijfn - ele 45 bin ton, 1935 de 34 bin t'.ln , 
dnıı, pamuk rekoltesinde her yıl mun l !)36 da H6 bin ton. 1937 de 31 bin 
'!.nzam bir yük elme kaydedilmek. ton, 1!)38 de 36 bin tan, 19:Hl da 40 
tedir. Zeytinyağı i tihsalatı yirmi hin bin tondur. 

Kokulu filmler de çıkmış ... Yani ~atılmıştır. 41982 42145 42366 432:M 

bizim gençlerin de başına it çıktı. 12908 43521 4:~805 44049 44110 44152 12.3u 
yarı. 

A jan::ı v~ meteoroloji haber' tn 

l:.ğer beyaz perdede çehresini scy - 44548 •14628 44696 45208 4632G ler1 · ~ 
redip gece gündüz saçını ba,ını, jest- 72 bin lira 46688 •17!555 47825 4845•1 494 H 12.50 Türk müziği r·n 

tı· p Çalanlar: Cevdet Çağla, ııı t\! lcrini vesairesini takFd ettiğimiz Ar- . , • AMOHT/LER: 
. 1 . kok 1 d d 1 , Hu bılctın pnrçaları KUtahya, Bursn "' 

1 1 0 1 tıst eTın u arı a uyu acar: o • D.. l A k l . l ~on numtırt\ arı 4 , 5 ve 50 o a11 
orlvo n ara zmır diğerleri s-

·zettin Okte, Hasan Gür, J!ıı H 
diTokay f~ 
Okuyanlar: Safiye TokaY' ~ B 

ııs.~0/14.00 Müzik: Karışık ınoıl b:ı 

Jursn, buyurun cenaze namazına!... • ' ' ' biletler, ikişer lira amorti alacaklar-
Ak ı k . . kt 1• ıtnnbuldn sntı1mıstır. clır. sam eve ge ece sınız, me ep 1

1 
• ton olıın 938 r.ekoltesi birden 15 bin P:ımuk mahsulii, şu yükseliş! tn-

t-Onu aşarak 05 b'n tona yük elmiş - kip c:tmiştir. 
tir. Palamut rekoltesi ilk tahminleri 1926 ela 4500 ton. 1927 ve 28 de 
70 bin iken havalar mü.;aicl gitmedi beşer bin ton, l 929 da 7 bin ton , 
ğinden , 60 bin tonda kalmıştır. Tii- 19:JO da 6000 ton. 1931 de 5200 ton, 
tun ı<ıtin alfıtının geçen seneki nızi- l 932 de 36000 ton, 1933 de 400U ton, 
3·eti normaldir. Arpa ve bak ala mah- 193 ı ele 7000 to11, 1935 ek> on bin ton, 
sullerinde bir yıl .evvel bine nar.aran l !l3G da l 2 bin ton, 1937 ele J O b"n 
ekı:ıilme kaydedilmişse de daha ev. ton, 1!)38 de 14 bin ton, lfl3fJ da 16 
velki yıllar istih ·alfıhna nazaran bil- hin ton. 

oglunuzdan bir koku duyacaksınız: 7905 
- Bu da ne oğlum? 
- Moris Şovaliyenin kokusu ba - 10 bin lira Bo salar (Pl.) C. ıı 

17.80 Tiirk tnüziği: Londra B. :B· k:td 
ha .. R d "d .. • k" bC te-a yo ı ares ıçın es ı 

O Z O Mı kurlar, halk tiirküleri, ve JJ10' 
684 Al bayrak ti. 10 50 13 60 dern bestekarların eserıeriD' •ı 

Bakacaksınız ki, kızınız, hemşire 
YE'ya :zevcen"zde de başka başkn ko
kular: 

Bu biletin de parçaları Urfa, Diyar
bakır, Biga, Ankara, lzmir, diğerleri 
de 1 tanbulda atılmıştır. 

31790 7905 239 Üzüm tarım 11 50 13 den mürekkep hususi pro' hınt 
_.._ Bu de neyin nesi? Beşer bin lira 

19!) l\!. Arditi 9 13 ram Itri 

- Benimki jan Gravfor'un, bu - Uç bilı lira ka,.,ananlctr 
Hl689 28932 :~0937 

280 S. Erkin 10 50 14 75 18.00 Program ve memleket satıl,. t 'ni 

~·Ok bir noksanlık yoktur, hattn bazı Palamut mahsulü rekoltesi ıle , 
yıllaı· istihsahi.tından da üstiindlir. 192G da 35 bin ton iken her y;l beş 
Üzürr. istihsalab 1!)26 da 39500 ton, on hin ton yükselerek 60 bin tona 
1927 de 48 bin ton . 1928 de 45 b'n, balii• olmuştur. 

nunki Sonya Heni'nin, onunki de Lil,i 2S3 185 Akseki bank. 1 O 625 l~ yarı. B:ıı 

Damita'nın ... l ki bin lim kcızananlaı· 
4056 32930 39685 

48651 49227 

161 P. Klark 10 12 7ri 18.05 Müzik Rodyo caz orkestrııll ki e 
~ 31 A. R. Üzümcü 11 13 25 18.40 Konuşma ll Hnyır, bu kadarı olsa, gene razı 1253 

yım Len. Yarın öbiiTgün sahneye tı"- 44r: 45 
yircinin çıkarılıp beyaz perdedeki ha u 

40801 
85 j. Kohen 8 50 8 75 18.5f\ Serbest saat llız 
&9 :\1. Beşikçi 13 14 HJ.10 Memleket saat ayan, njııt' k · 1929 da 51000, 1930 da 35 bin, 1931 Zeytinyağı rekolte·d 1926 da 16 Bin lfru kazmıanlar 

de 30 bin ton, 1932 de 65 bin ton , 
Hl33 de 55 bin ton, 1934 de 46 bin 
ton, 1935 de 80 bin ton. 1936 da 75 
bin ton, 1937 de 42 bin ton, HJ.~8 de 
SO bin ton, 1939 da da 75 bin ton ol-

yalle dansetmesi, onunla b=r kaç §İ· 5 ~, 
7 bin 500 ton, l 927 de 5 bin ton. 1928 1590 3718 4320 4337 

15 ~aci Elbirlik 11 50 11 50 ve meteoroloji haberleri }( 
15 P. i\Iihalef 13 50 15 19.30 Türk müziği e 

de 33 bin ton, 1929 da 15 bin ton , ıe şampanya veya viski içmesi de 4398 12265 12282 13533 
temin olunur.a ne yaparız? 

19~0 da 25 bin ton, 1931 de 11 bin 
ton, 1932 de 26 bin ton, l 933 de 15 

M 1• h k f ·ı 1 k 15535 16232 19276 20890 

15166 
24159 
36761 

12 D. Arditi 11 12 Çalanlar: Cevdet Çağla, Jl•~ l\'? 
15 P. Paci 13 13 san Gür, İzzettin Okte, JJ• • eae a aar Of a a ı e ço u ço -

- 1 . . . . . 27406 27757 30142 34553 cugu a mıı, aınemaya gıtmışaınız. 
37506 3i596 38998 39619 bin ton, 1934 de 26 bin ton, 1935 de Dekolteye yakın bir film seyrediyor -mu~tur. 

42619 2080 
49617 477243 

di Tokay. 
Okuyan: Sadi Hoşses 

20.16 Konuşma (bibliyografya) Gorillüyor ki en yüksek rakamlar 
936 ve 938 senelerine aiddir 939 U 
zilm rekolte i ilk zamanlar 100 lJin 
ton fahmin edilmişti. Fakat .sonradan 
tabii eebepler bu miktarı 7 6 bin to
na dOşOrmilştür. 

12 bin ton, 1936 da 20 bin ton, 1937 ıunuz. Perdede İn:p kalkan bacak - 45873 .47553 47685 48158 
de 30 bin ton, 193 de 20 bin ve lar sizi çekmiş ve birden bire yeriniz- 100 lira kazannlar 
1939 da 35 bin tondur. den fırlay11.rak, aahneye, o güzel ha- 105 1058 1546 3071 

4180 4824 4898 5503 
3205 
6009 

479323 1-2 
No. Fi. 

20.80 Türk müziği: Fasıl heyet' f: Lı 
21.15 Müzik: Küçük orkestra (Şe il 

Necip Askın) • il Arpa rekoltesi 200 ~ 350 bin ton , Jet artistleriyle danıa fırlam1şaınız. 
84'46 7 10 hnkln rekoltesi de 10-20 lıin ton arn- Refika cariyeniz ensenize bir tokat 6435 68i3 6952 7268 

smda tehalüf etmiştir. Hvurmuş, çocuklar da cıyak cryalc 9627 10011 11138 12198 
bnğn-maktadırlar. AlJahım, böyle 12%6 13177 13193 13647 

--~~~~~ı::::c:z100;~==-~--~~~ 

J 
re%aleflerden cemi cümlemizi sak - 14933 15318 16178 17192 

Balkanlar ve 
Almanya 

, a p on ya lıy:~: olur mu, diyeceksiniz. Neye ol- ~~~~~ ~~~~~ ~~:~~ !~~~~ 

12939 
13922 
17G6;; 
19647 

8 10 50 
9 11 50 

10 13 75 
11 16 

22.15 Memleket saat aynrı, nJ• 
haberleri, ziraat, esham .. tD 
vilut, kambiyo ~ nukut ııot • •t ll 
sası (fiyat) » il 

22.30 Müzik: Modenr senfonik Jllıı t; 

zik (Pi.) \ 1 
23.00 l\Iüzik: Cazbnnd (Pl.) , l tı 

21637 t N C 1 R: 
71 Ç. l\I. H. Xazlı 7 625 7 875 

- Baataraf ı 1 inci sahifede -

...... • t maaın!.. 21965 22348 22683 23040 
i4 ransaya taZffilOa Evvelce sinema renks.:zdi. Şimdi 2~604 23738 241~0 24207 

23240 
24219 191797 eski y.ekOn 23.25 1 23.30 Yarınki progranı ( L 1 

kapanış. ~. 
Gı k 

hem Tenklidir, hem dillid:r, hem 24428 24509 24787 25047 25408 
çevir eğe çalıftığı fınldaklu kimse- ver c ~ muzikli, hem de kokulu.. 2ü340 26637 26712 27707 28543 191868 u. yekun 
nin hulü değildir, zaman zaman z A H 1 R E " 

Eğer korktuklarımız tahakkuk e • 28877 28907 99206 29909 29319 : ı 
Rom nya l..ızerinde tathik edilmiş o· Tokyo, 7 (Radyo) - japonya ha- ~· - 50 ton bug· day l; 6 375 • 1~ • 

,ıene, beyaz perdedeki maşuknların- 294u3 30638 30935 31531 311on ngı iZ 
lan mütcadd~ tahvif ve tehdid uaul. r'ciye nezareti müsteşarı, Hindi Çi ~ ' ~ 950 Ç. bug· day 6 G ~10- ı 

dan bi us.,. almak için evl rinin ya- 32267 ~"95'> "'443° 0167 °580!"! ~ A ' ft !erinin üzerinden henüz aylar bile ni Fransız demiryolunun bombardı- ' - - '' " 0 
.... • 50 ç. bakla 4 50 mele partisi hey e 

geçmemittir. Yugoalavyanın dahili manmdan dolayı jnponyanın Fransa- rı e§yasını çalıp satacak ne gençler 8622[; 37022 37280 37420 37716 15 ton arpa 4 875 l:' • 1 1'1 

vahdetini tanaklluk ettirmea~e ma ra tazminat vermeği kabul ctfğini vardır, ne gençler!.. 38677 38838 3!>150 40217 4022fl l 15 Ç. su~am r inlandıyaaan dönllil 
U7ağa gitmeğe ne hacet: 15 375 1 ı> GO B k J{oB 

r.i olmak için kimlerin ne tekilde çl'l- ve iakat, Ameı anın bu hadise;.•! ne- Metaksas 18380 K. T. B. içi 69 85 rü el, 7 (A.A.) - Citrino, Sokaklardaki çocuklara bakınız; · ıd< 
lı§ı lf oldunklan hepimizin mtillı • den protesto ettiğini anlıyamadığını 2130 K. Acı B. içi 46 tiO Ilnker ve daha iki azadan müre hepzi de Lorel Hard1 mi, ne karın ağ- d 
mudur. Sanki bu memlekette kUl'u ı:ıöylerniştir. • . _ Raştarafı ı inci sahifede_ 22600 k. K. padem l6 75 olan İngiliz amele partisi heyeti, 

ı·ıaıdır, onun Tiirkçeleıtirilmıt ~ıve- Finliındi~·adan Londra'l a dönmü~t 
go ültüye pabuç bırakac•k •amu~ gi. C J } !!İni taklid ede ede zabıta takldleri ya tir. Bütün teşkilat, başvekili mu az- ~397 k. yapak 51 25 94 .J .J 

bi harbin b"dayetindenberl kaç defa. 3SUS ar a .. _nm tezahüratla kar•ılamnk iç"n t<'r~ 834 B. pamuk 61 63 Heyet azı.sı, Finler;n lrnhrnn ıı r pa yapa, deli oluyorlnr.. "·" ~ d \ 
dır Berlinin ortaya attıfı Kafk &ya •• d J B . tibat almıştır. Yarın saat 12 d" Pi_ J O ton p. çekirdek 3 75 ğından sitayişle bah tnıiş '\ e 1utl ' muca e e ence, sınemanın atiai, İnsan oğ • d n 
tahsidat masallan h.anüz kimsenin 1 1 1 . . . ı·ede Ko~t.antı"n me.vdanında bn•·rak- p asız sivil ahaliye cephedeki dil,mıtll • ~ unun, a· elerin, kese erımızın, ha· .; B d 1 • 

hatırmdan çıkmamı.tır. A "k b . . . "kb 1" ·ı d l"k d ]" . ·le toplan"C"klardır Pire hnk ara orsası daha bUyük bir hınç i!e hucum c Jll t 

f' k 
r. .. .• .• • •. •. b merı a, unun ıçın ge- yatımızın ıstı a ı ı e e a a a ar - "rı:y " .. . " . - il"" tu 

a at agle goruluyor kı bütun u • d G I d 1 t b ld b" E diye rci i, te kiUl.t rüe asiyle vapuı·a C h . k So~yetlcrin inanılmıyacak dete' . . t t "b t l ır. eçen er e san u a ır r- um urıyet mer 1t:.z b s6 f aalıyetleJ' bota çıkmış, yapılan tah • nzş er l a a l,YOr tfİ'11 erek başvekı"le boa groldin, di.YC. "' an- gı:ıyri insai metod}ar kullandığını ' meni çocuğu, filim taklidi yaparken, "' u " 

riki\ta, da~ e~ilmek i~~niJ~ ilaa. Vaşington, 7 (Radyo) - Amerika bir arkadaıını öldürmüştü. Sinema. cekleı dir. Pire ve Atina, başvP-kili kası k/iring kurları ]emiştir. 
data, he'I' gun b·r başka t~rlüsu o~a hükfimeti, ca uslarla milcaJele ve on- nın, bilhassa genç ruhlar üzerindeki karşılamak için muazzam hazırlık. Satı§ Heyet vadedilm'ş olan ve dnha ş 
'\a ah an yalanlara ve nrhayet esw - !arı tenkil için Arnerikada: mcYcad bu tes:ri meydanda iken, «Sinemnı> ]ar yapmıştır. Alış didon mühim miktarda hariçten .g J 
gcnmi! .• ehdidlere rağmen Balkan- cimcn teşkılatım 350 ajandan :edi dey"p geçmiyelim.. Fransız, Jngı·ıı·z Dolnr 524 miye bnşhyan yardım t ksif edıld S 
lılar bıtlıgı muhafaza olunmuş ve yüze çıkarmak için yapılan teklifi tet- Yarın öbürgün, ainemaclaki hay - - Sterlin 76.81 521 takdirde Finlerin müstevlileri dtt! L,a.Ji 
lıatt8 ku vct bulmuttur. kik etmektedir.. dudu, kaplan avcısını, Tcnarrı, rr. • - Baştarc"" 1 inci saJıifedp, - B 1 77.25 racnkbrı kanaatini izhar etrtıiştif· ~. 

Çilnkü, daima söylediğimiz gibi H . . t" b.. A "k 1 l .. k . "ht. t kl"d ek b" h l 1 ki . t" d e ga 4.539 4.567 ~ il 
arıcı~'e nezare ı cena 1 merı n ıayya aıı ı, serserı ı ıyarı a ı c ır a e ge ece erı ve ne ıce e F B . 

gene tekrar edelim, Balkanlılar hir· . . . 1 k l . . · · k" t.«1· 1 k b c;0 ti • · t"I" ğ kl · • Z b t . ı tııı •. • • . • şubesı reısı, Avrupa meme ·et erının ıçm ımoı ır, ne genç er ur an ve .. vye erın ısı asına u rıyaca arr F F 33.64 a 1 a'1a t I'·. 
lıgı bır kaç aıyaaının §U veya bu mak· A "k l k b"" Ok f tl . b recegw :z? kanaatini beslemekte ve Sovyetlerin. p. ~~ 33.84 

dl ....... ld • ,. merı ac a ço ıy men aa erı u- ezewıs 
sa a ortaya unt§ o agu sun J ve . • • . ÇiMDiK ~ k b" h d h be • b d"l 

k
k t LL k b" d w•r b' lunduğunn söylıyewk demıştır kı: uaıı n ır cep e en ar ıc ar e ı Fi . 

nıuva a uır om ınezon egı , r • Ü l . k b" d meleri lüzumunu .:Jeri aürmektedir. F orSın 
ıAı..• 0 x. ı d 'kf dd "h - ç sene evve r ço eene ı ev- -=*=-" ·• c ara ya an, J ısa an ve nr a . . . . w .1 _ Bu hususta deTmeyan olanan ka • · S • 
vet hir kelime ile tabiatı -adan doX. letler, adece tıcaretlerı ırm degı. H 11 d- K 
J -YJ e; belk d b" '"dd t b il o an a nallt ~udın: İngiliz Ye Fran8l'Z do • . . bir tt" On • · d' k. i e ır mu e sonra azı eme c- K N mu§ zarure ır. un ıçm ır 1 k nanrn ları Karadenizc geçmeli ~<;) • ı · 
bır c!efa meydana geldikten aonra rini ta?ak ~k e!tirm~k için. Ameı:i~a- Erkanıharbiyesinde de- Rua sahillerini tazyık etmekle bera- K. D. 

7.442 7.4 6 
l.4454 1.4539 
3.4244 3.4445 
3.2217 3 2407 
3.3760 3.397 

23.09 23.20 

Mühilr bozmak: .ı! tı 
Keçecilerde Anafnrtalnr cadde h 

payidardır V'e her,eye rağmen payi _ da genışçe sıyası fnalıyet gö termışıer ., • "ki "ki l k K ç 
dar o1acaktır. cltt. Harp sebebiyle bu faaliyet belki gışı l er O aca ber, Rom nyaya g ecek her hangi . . 

A 
b"r tecavüzü önlemek ve ayni zaman· Dinar miştir. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ele şimdi tcşclid edilmiştir. mst~rclam, 7 (Radyo) - JiolJar. d Lce\'3. a, Rusyayı bir anda felce uğratacak Yankesicilik: 

35.22 3ü.40 
63.97 G4.35 

ele bakbl Yeli oğlu Al'. he'edi\"C ~ı.ıh 
tı'lirlerine muh2Iif hnrekefnden d r ıı 
!. yı mU\·akknten kapatılan dli1',: 
nının kapusundaki rec:mi milhrU b 
duğundan tutulmuş, ndliyı-ye ,.et 

• 

Ruzvelt 
Riyaset cumhur/uğuna 
namzedliğini koyacak 
VaŞington, 7 (Radyo) - Ruzvelt 

partisinin ı rarı üzerine {içüncü de 
in olarak cumhurrei 1iğine natnzed-
1 ğini koymağı kabul eylemiştir. 

B • • ela haşku.nanclanı general Rende1·'in olan Baku petrol kaynakları ele ge- Ley Bac:tnahane istasyonunda osrı' 
zr meSQj ıstifaı;ın<lmı sonra, Holfanda ~rkfi- çirilmclidir. Böyle bir vaziyet, Rus A. Ş. f'ğlu Ar:f, Bay Ahmedin cebindeıl 

R it /b • J • z · nıhnrbiyesinde daha bazı değiş"klik y11yı ~atıırtacak ve Almanyayı da §id- R. l\Iark ı nsını Paimag· a teşebbu~ etti''i·i sıf uzve nıssuuua gız l ler yapılacağı ve istifa sebeplerinin y t!> 

detli r.urette sarsmaktan hali kalmı .. Liret d~ ~·akala'nm ;tır. 
bir mesaj gönderdi parlamentoda konuşuJacağı söyle - yacaktır. Bu takdirde, Almanya ve Drahmi Komu: 

fıİ)'Or. z il 
Şnm, 7 (Radyo) - C:ddeden ha- Rusynnın tecavüzlerinden bizar o - Joti Ev-.; el ki gece Kuşadası kazıı.:ı 

bel' veriliyor: dn h ·ta ben Ruzveltin gizli bir mesa- lan bütün bitaraf devletler de, hep Pengü Dag maha lesinde oturan tulOtı 

92 92 

J.!)7 1.9S 
15.20 15.29 

103.97 104.50 
4.2159 4.2373 
3.6807 3.G!l84 

Amerikamn abık Mısır ı;;cfiri Ber- jını hamil bulunduğu ve İbni!'!c;uu ~ birden ayağa kalkacak ve umumi va- FF. Serbest Zckeriyanın evin~eo l. ut"'la'r oyıtı) 
tuş, Hicaz efaretfne tayin edılmiş dun !\Iekkeden avdctir:ırlen sonra iti- ziyet, bir hamlede Almanya ile Rus- Muhtelif kurlar Behcet Alık, Ali Sürücu ve MelıfC 

34 34.25 

•.:e bura$"a gelmiştir. Sefirin, lbnisuu- matnamesini vereceği sôyleniyor. yanın aleyhine dönecektir. Registermak. 5.20 Can &uç üstu tutulmuşlardır . 
.. lilill .. :lıiMl .......... ilılıiııllilliiiıiıilıllllİlllliilllİlllill .............................. tılİİİll! ............. ııilıllilliliımr•.-ıı ........ lllllİİİl ...... lm ............................ Iİliill .... llliİll:ibllliıılım.tıııWııfll' 

bu fel:iketin önüne geçmek çar,.lerini - 1\f nrgaritin mütaleası yerinde - Bence bu içtimnı dağdaki gazı
ua~tırrrıalıyız ... Elimizde mii bet b:r dir. -d~cli- bu vaziyetten Klerlyı ele notla yapsak daha iyi olur. Herkes 
ihbar var. Aklımızı btışıtnıza topla Madrahali de haberdar etmeli. on - il) rı asrrı gelir, orada buluşur. kc.tnu
yıp ıhbar üz.erine mütalea yirrlitsek !arın da m(ifa]ealarıtu dinlemeliyiz. ~uruz. Ancak biz o tarafa gitmerlf'n 
dahı> iYi olmaz mı? -Fena olmaz! ... Hatta Est~rmev- evvel mesel.eden Madrahale haber 

Margarit öze karıştı; 7.Unnda l\ladrahali harekatında SH - vermeli ki. icabeden tedbiri alsın! .. 
_._ Müsaade eder:sonrz ~dedi- b<>11 Le t bıtakmalıyız.. Çünkü Margaı .. t•n - Güzel, mutabıkız .... Yarın ak-

- 48 - onun hakiki hata mı kapatmıştır. Ni- <le flkrimi öyliyeyim ! .... Arti t Kle- dediği gibi onun sayesinde bir ip ucu şaı.ı srıat yirmiden sonra orachryız, 
lfatgarit, cevap vermedi. ttkim rak P teşkilat takip ettiği bu ıinrn kaçırdığı adam, acaba kimdir? ,tnlta}nmak ihtimali yüzde yüz mev- şimidilik kafa ve asabımızı toplıya. 

Meçhul şahıs, Margaritle bert\~ 
ayni yolları takip ederek evdell ç~ 
tılnr. Vakit çok gecikmişti. l\fl'\ 

Rei~ oda iç"nde dolaştıkça asabı- 'ytı etle, bizi; korkunç bfr tuzağa Ba kadını buraya, olmadığı ın k<l'rde cııddur. bilmek için i:rtirahnte çekilelim!.. 
Jın da bozukldğu ariıyardn. Yei i ilriiklemiş, hepimizi boğazımıza baŞ'ka bir yete çağrt ak da onun da - Pekala, fakat bu içtimaı burada Hei , müteakiben Margnritin ) ıını gar·t için ayni vaziyet yoktu. J{C 

hadi azgmi ini btilmoştu. Almm so- kırclnr miilevve bir bataklığın içine fiktini al ak fena olmaz zannederiın. J apmağa gelmez! .... Barda dtı. hake· na Jdderek; s~vgilisini de bizzat ık, met et 
ğuk bir ter knplamiŞt;ı. Geçirdiği ne- ffrlatmıştır. Hülitsıt biz havaiyatla Sonra, l\fadrahali unutmıyalım .. Hat za. Bunun için başka b"r yer tc.yin 1 yere götüremezdi. Çünkü ev }ı.: 
~·ccan o kadar büyüktü ki: rneçhu! uğrnŞ.Jrken, Fon Emlih ; meydanı ta Esi.eri de kenara bırakmıyalım .... etmel"yiz. Yazı haneniz mii aid mil - Kızım -dedi- )~arın bermutnd ge- onun bekar olduğnnu biliyord !· ~ 
~nhı~la d.lber kadın arasında cere b:ış bolmuş. arzu ettiği gibi ötmOş Na ılsa işinden çıkarılmış faki.- bir Muhite itimad edeb"Iir miyz.'l ne i. inize gidecek.. Yazaeağın her ra, mahud evde berab r k ırr1 

yan eden muhavereyi bile işitme - ve muvaffak olmuştur. kıidır. Himaye eder!';e.niz ağzından, hangi bir mektup Yeya tezke•·enin. makul birşey olamazdı. ÇUnktt } 
rnişti. .. Ieçhul şahıs. reisi teskin etmek belki vaziyeti tenvir edecek bazı ma. - Pek güvenemyorum; gar>:on telgrnf vesairenin birer kopye in .ıl- 1 garit, mukabil teşkilatın bir nıe~ ~ h,\· 

Bir aralık durdu ve mendiliyle te- makı::ııdiyle mumaileyh;n yanına yak litmat alabiliriz. larln aram iyidir ve onları iste<ligiın nrnğa gayret edecek. sonra; patro -ı nı "dl ve o eve gırişi, her şüphe) ıı 
rini siıdi ve: !aştı. Sıcak odada buz kesilmiş lıu~ Reis gözlerini Margaritin üzerine gibi çalıştırıyorum. Fakat ora>:ı, ni ~ nun Fon Emlih olmasa bile, muma-~ yandırabil!rdi. ,ı ~ J. 

- EvHidlarım -dedi- biz sahte Fon lunan elirti avucuna aldı ve: dikti. hayet bir oteldir, giren çıkan belli il ey hin o \•azifede bulunması; düş - ~Ieçhul şahı-;, bu vaziyette t 

I~mlihle uğraşıp dururken, düşmanın - Reisim -dedi- asabınızı teskin :Mnrgaritte giineş ziyasına rekabet cıeğ!I... N'e kadar tedbir alsak ve ko- man teşkilatının miihim bir şahsiye lısini yalniz da bırakamazdı. 13 1 4 
hakiki teşkilatı serbest serbest faa1i- etmeğe çalışınız. Zannedersem o - eden bir zeka görüyordu. nuşacaklarımızı işittirmesek bile, bir ti olduğunu gösterir. BinaenalE>yh , e?ull~yh b\ına bır ~are buJn1 1< ~ıı 
yete geçmiş arzu ettiği manevrayı yunu büsbütün kaybetmiş değiliz. Reis, zihnen çok yorulmuştu. O kaç kiş:nin bir oda içinde kapanma- yaptığı muhaberat kend"si gibi snht~ zımdı. 

çc\·irmiş; farzı muhal olarak hatn Meyusi)·ete kapılarak kenara çeki - anda bir kaç saatlik istirahats ihti- sı v.e gizli konuşması nazarı dikkn•i \'C uldatıcı bile oı~a. b:z onlardan bir O "Irada otomobilin bekiediıfl > 
bile i~lemiş olsa, sahte Fon Em!ih , leceğimiz yerde kendimizi foplama- yacı vardı. Meçhul şahsın yüıüne celbeder. i.st fnde km in edebiliriz!.... Ancıık 1 vardılar. 
uyuşukluğumfızdan istifade ederek lı, mddavelei efkarda bulunmalı Vt:: baktı ve: - Şu hale göre? getck sen, ırerekse :\Iadrahal bu ih- (Devam edec k) 
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· 81 Elen atbuatı Sulh tavassutu Harp ve Italya 
akan devletlerinin Belgradda gös- HakkıGdaki haberler, Alman ma- Cianonu gazetesi, ltalyanın nihay • 

r Aliııa,t;rdikleri tesanüdü alkış'ıyor kamları tarafından kat'iyyetle tekadarbitaraf kalmıyacağIDiyazıyOf 
rad konf {A.A.) - Gazete1er, Bel-ı tetkik eylemişler v.e nralarındaki te- t k • d · ı k d • Roma, 7 (Hadyo) - Hariciye na- nın nihayete kadar bitaraf kalarak har 

llı~kte Ye :ransına sayfalar tah et ~nnüt ve Balkanlarda toprak stat'.iko e Zlp e 1 ffiC te Jr zırı Kont Cianonun naşiri efkarı olan be girmiyeceği manasını tazammun 

tıııi u:ı:u Ollfer.ın ın m~~·1d n t' e'e- sunu muhafaza etmek prensilıindeıı ay ncrlin. 7 (Radyo) - Almanynnın kım haberler intişar .etmiştir. Alman Telgraf g~~ctesi, bugiin yazdığı ma- etmemektedir. Zira bu harp, kolayca 

' I>rei di~~ ~~~dıya tahlil etmekte lir. rılmamışlarclır. '.fo:-kova ve l!ebinki sefirlerinin Rt>r makamları, bütün bu haberleri ya _ ~lede ezcumle şunları kaydetmekte- bitrniycek ve türlü safhalara gireceği 
. Ji•tı> ner ı. . E 1

eftron \'ima gazete ide, llelgrad lıne gelemlerı, Almnnyanırı Sovyet - !anlamakta ve Almanyaıım So\•yct _ dır: . . . . 
zıvetıe hııs ;~ nd • enterna yonnl va- konfcı·nnsının neticelel'ini şöyl~ hulft- Fiıı hal' bine niha.} et \'er lmeoıj için ' ' ' '. cRoma sergisi hakkmdn M:us.:ıoli _ gıbı, muhtelıf taraflara da sırayet e~ 

:Balkan aı olan değişıklik dofoJ ı iy- sa ediyor: h:r tnva ~utta bulunmak istediğı ka- Fin harbinde tuttuğu bit:.mıflık yolu- uinin '\Jerdiği yeni direktifler, italya- cektir.» 
... ğfaıın ntnntı de\letl ri nra ındnki Halk:uı antantının <lort devleti, pak- ıır.atini vermİ!l. ve bu hu~usta bir ta - nu t rketmccliğini b'ldirmektcdir. 

Rc•vşed · • · k l k 1 • l 1 d A 

• ve 
ıaıınet ıgıni zannedenler ,.e, n ta atiyen ı:ıt ı rrn mı. ar ır. vrupl 
lkudar ınek i ti.} enler, h.ık'katt<>n ~ harbi k ı ı m la ke dileriııi mu hare-

\ Ulak ol hık! n 1 d be h r'cind tutan hntt ı h:ll'ek<>tlerin-
ı1fet k ıı namı ar ır. . . n 

Türk gazetecileri e . •ı a l!lt neıg 11 1 de 'ama karar \ rmı~lerd.r. tial -
l'lıuhabır· rzl( ( aki Ifav s Ajan- k-ınların sulhu muh·ırip devletlerin D .. sabah 

ltınt har· . ıne Yaptığı beyannttn, an- hattı h!tr ket 'rh le ;it> t(min edil mi:; U Il 
IEr' ttmck> bul • '" 

A vusturalya 
Kanada 

irmingha 1 a ishanc- Askeri hazzrlzklara de-

Parise vasıl oldular 
Paris, 7 (Radyo) - Anadolu a. 

jansı umum müdürli Bay 1\fuvaffak 
Menernencioğlu, B. Hüseyin Cahid 
Yalçın, l:lus gazetesi başmuharriri 
B. Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyet bıış 
muharrirlerinden Nadir Nadi, Ak. 
şam gazetesi başmuharriri Bay Nec
meddin Sadak ve Reşad Nuriden nıii. 
rekkep Türk matbuat heyeti, bugün 
buraya gelmiş, hariciye nezareti mil. 
messiller i ve Türkiye büyük elçis i ile 
elçilik erkanı tarafındna karşılan • 

. llıiıı dah· ınan Bnlknn d vle - buhmuJor. 
~ ili tas\'ip 

1 ~za .ctt>, lt>tleorin vaziyetle- F:konom 'k Mh <la Balkan clt>vetlni 
k'Ulgarista ey ledtkl<'r·nf, o sure~ ıe ki, i tih allerini nrasıncla tanzim etmek 

1 e~~ilec.~: ;u~. bl.?kun~ dahil t 'ak- ve bu ı-<uretle karşılıklı boşlukhı.rım 
nl!ıatnaı g.:ızı so.rlemıslir. aralarında dolduracak tnrzdan Bnl -

s :ıı aı:ıtnnt e) Balkanlaı da ~ulh yal kan antantı ekonomik konseJ·inin me
e ·n r i azannın ~f'ine defril, her- s:ıis:ne istirake davet edilecektir. 
~lirner;ı'· 0!~rak temin edilmiştir. Diğer taraftan büUin gnzetl€rde 

• ~alkan nı IJ0Yle Yazıyor: buna mümasil neşriyatta bulu narak, 
Atıııpa ha:~~antı devletleri, antantın Belgrad konferansının kararlarından 

ı karşısındaki vaziyetini memnuniyet beyan ediyorlar . 

'li Len ·ng~~d hal 
c eyecan içindedir. Bir isyandan kor-

t,11 kulduğu için lt~rtilıat alındı 
: 'llııı Le~ ·(Radyo ) - İtalya matbıı- men, Estonyadan getirilen er zak. cia. 

r: ıngrad ınuhabirleri bildiri- ha k-kele nnbarlanna girmeden yakıt 
' ı ~h ' t ıı: ı ••ıngra dda mı~ ır. 
~ stirrnekt .uınumt bir infial h!i- Hergün yaralılarla dolu olarak 
, uıduh . . edır. Bir isyandan kor - gelen trenler, umumi heyecanı ziy:i-
l'i} ıçın i!tr fi · 

· n ı tertıbat alınmış- dele~tirm ştir. Son hezimetler , So,·yet 
CıcJa nıaddeJ . . a~kerJeri üzerinde çok fena tesir ler 

erın ın nzalmn!';ına ra~ uyandırmıştır. 

sinde idam ed.lmis erdir vam ediy orlar .. 
Loııclrn, 7 (A.8) - - Poli!'; müfettiş- y,nındaki Venson hnpi hanesi mühim Londra, 7 (Radyo) - A\·u~tural-

leri her tüı-lü kaı·gaşalık çıkarmu te - miktarda zabıta kuvvetleri ve polis ya. İn.g~Iiz impnratorluğt~, .~illi mü
ş.t-bbfü;lerine mani olmak iç'n di.in ge_ hafiyeleri ile ihata edilmiştir. dnfa ~ıçııı her ny 2400 kışıyı askere 
ce Maııchc~terin cenup rnahallelerirı- Buy Dulauty Bay Çemberlayn ile almagı karaı:lnştırmışhr. İmparator
deki bir çok İrlanda kulübelerini bas göriii'tükten sonr a B. De Valeraya l~ık hava plunını~ tahakkuku ı~rn 
:nışlardır. :eldon etmiştir. l\.an~da, tayyarecıI.k .mekteplerı~e 
Diğer ta raftan polis t a kviye kıtaa Lond ra, 7 (Radyo) -Bunda n ev- 6.0 bın Avusturalyalı müracaat etrnış 

tı umumi binal arın, elektrik fabrik:-ı vel Kuventride bombalar yerleştire - tn·. 
larının etrafında ve şehr'n k öpr itlf.- rek ateşlediklerinden dolayı idama 
ri başında karakol beklem ektedir - mahkOm olan ,Riçer) ile (Parn e3 ) s 0V11ef 

mışt1r. 

"r ürk gazetecileri, Majino hattını 
g e zecekler v e h ükOmetin m isafiri o. 
Iarak şubatın 14 ncü gün üne kadaı 
burada kalacaklardır. 

le r. adındaki İrlandalılar, bu sa bah Bir _ :7 
İngiltere h~kO~etinin p:k az mu_h r.ıingam hapishanesinde asılmı~lar- .fabrikalarında 

temel olan bır müdahalesı olmaclıgı dır. J 1 

takdirde iki lrlnndalı mahkum b~ı Za.bıtn, idam hükm ün ü n infazın - Karışıklık başladı 
sabah asılarak ·lam edilmekten kur dan l'Yvel hap 'shanenin etrafında Londra, 7 (Hndyo) _ Alınan h a-

Selanikte 
tulamıyacaklardır. tert:bat aldığından , h içbir hadi e vl- berlere göre, Sovyet sanayiinin bilu Tekrar zelzele oldn. 

(i şubat akşamındanberi Birmin~ mamıştır. mum şubelerinde mühim karışıklık- A tina, 7 (Radyo) - BugUn Sela. 

-----==00 iar vardır. Sib 'ryanın Altay h avali _ nik şehri yakınında E desada şiddetli 

Yakı Şarkta 

Ucuz sınem3 
Kü:türp:ırk 

gunu 
sinemasında 

Bugün 
Saat 2.ao dan gece yarısma kadar 

Btiylik ve kLiçl.ik hu:-u 0 ; 15 talebe 10 kuruştur. 
Eu fiatle Kaynar am Duynınsın ve Aşkın znferi filmleri gorülecektir .... 

A~·rıcn jurnal 
Sennslnr; Ka~·nan. m D..a.' mnsın 2,30-5,40-~ da 

A~kın z"f~ri 1,20- 7, IO da 
Gelecek hı:ftı'ı dLınyaıırn en f"ÜU'I !ki filmi 

Kızıl ctansbz Ve Zoraki nhmn 
Ca !.IS'l lf ve ıık • ·1111i Rıını(" ~')1'ü \'P şıu-l ı t knmedi 

smde ziraatçılık vahim vaziyette bu- zelzele vuku bulmuştur. 
lunmaktadır. 

---oc-ooo-ooc04-o~---

Hariciye 
Vekilimiz 

· .. ;- ; . . .. · .. ~ . 

ALSANCAK 

Finlandiyada 
Va~ington, 7 (Radyo) - Ameri • 

kn kızıl haç teşkilatının Finlandiya..
daki reisi, bütün ha tanelerin, Sov
yct yaralılariyle dolu bir halde bu • 
lunduğunu telgrafla bildirmiş ve ilk 
\'asıta ile yi l'mi beş bin yatak gön -
del'ilmesini istemiştir. 

İatasyonu Kartısında Yeni Açılan 

Hususi Hastahanesi 
SAHiBi 

Dokt~r Operatör 

ADİL BİR 
lzmirin en büyük ihtiyar;;lnrından bir•nc tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve !ıcr türlü f enni teki.mülit, konförü ve kalorifer , 
rontken ve c1e kt.rik le davileriy!e mücehhez olan E G E husu
si hastanesi A LSANCAK ista&yor. karıuunda açılm11lır. 

H er şubeye nid hastalar kabul ve mütehauıaları tarafından 
tedavi '°"dilir. 

l'lf üessesede her zaman Doktor bulunur. 
Fiatler iki liradan başlar 

FAKIR 11~1STALAR IÇN IIER GÜı..\' S.ABA!JLAR/ MUHTELiF' 
ŞUBf:LDRE.' AID POLIK I"/N lK DE YA PILACAKTI R 

EL HAMRA Sinemasında 
"fAUJN Ml.ı.Tl.\l.E:LERlıYDEN i T i BAREN 

Rütün sinema severlerin .:mbırsızhkla lıekledıkleri senenin en büyük 
müzik - ı rk - gençlik filmini ift!har ve şerefle takdim eder 

PI'.A;,\'SlZCA SÔZLÜ 
~aşrollcrr1 ·: TYRO. 'E PO\\'ER - AL1CE FAY - AL JOLSON 

l\(r.•r' Jurna · rn son ve ,n muhiın harp haberleri ·e aire 
Y • n. eıı ~ ı 2 - ~.30 - ii 30 - 7 "O - 9,30 da ba lar 
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...,. ..................................................................................................... ı··-
~ l z mir Levazım Amiriiği Satı,1 Aır~ ~ 
~ Komisyonu ilanları : 
İzmir lC1'('Z11ıl aı1mliği su.tu cı:n,a komisyonundan: • 
'1 - A keri frbrihalarda çalı~mak üzere istekli bulunan emekli subay

ların :\lst. l\Iv. ~ube 2 ye mdracaatları. 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 397: 

lzırı.ir levazım 0.mirli9i tatırı ahıw komisyonundan: 
1 - E::.kişehir lb\'f 0kuhıı 1a ~ıltı Franf'ızca tercüman alınacaktır. Bun

lara yen: bareme nıW.l.ll.iı ücret takdir edileceğinden isteklilerin tahsil 
derecelerini, şimdiye kadar cfovkt memuriyetlerinde geçmiş hizmetleri· 
nin tespitine ihtiyeıç olduğundan bLınlara ait vesaiki ibraz etmeleri la
zımdır. 

2 - Aşağıda va~:fları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkil edilecek 
bir heyet tarafından imtih:ınları 17-2-940 tarihinde yapılacaktır. Talip· 
!erin 12-2-940 tarih;ne kadar c...:ki~Ehir hava okulu komutanlığına müra-• 
caat etmeleri ve imtihan günlı olan 17-2-940 tarihinde yuk=:.rıda yazılı ve
aaikle beraber e:;k!~ehir hava okulu komutanlığında bulunmaları ilan olu
nur. 

.· A (Tilrk olmak ve ecnebi kadınlarla e\·!i olmamak 
E (a~kerli~ini biti~·miş olmnk 
C (Medeni haklarından mı!hrurni.ret cezasiyle mahkum veya dev 
Jet için muzıı teşkilatlm·cia mensup olmamak 
D · (İyi ahlak eshabından olmak ve haysiyet ve namusu muhil fi
illerle alelıtlak ağır hapis veya o derece cezaya müstelzem bir 
f!il :le mahkum olmıunak 
F) Sıhhi ahvali vazıfö görmeğe müsait olmak (Raporla) 
F) Lis~ veya muadili tahsili görmüş olmak veya devlet memuri
yetinJe hizmeti mes"lrn!\. olır.ak ve bunlara ait ve~ikalar ibraz et
tnek. 
H) ~n az Uç sene hiımıt>t edeceğine dair noterlikçe rnıısadd.ıık ·~-
ahhüd senedi vermek. 28 30 2 4 · 6 8 10 

Bornova a.~ket1 satın alma konıisyonmıdan: 
1 - Tümen birlik. ihtiyacı için 42500 kilo saman açık eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - İhalesi 20 şubat 940 salı gUnU saat onda İzmir - Bornova askeri 
!!atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen umum tutarı 850 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 64 liradır. 
5 - Şartnamesi her gUn komis.ronda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö3-

termek mecbur!yetindedirler. 
7 - Ek5iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde VE: şaı·tnamesinde yazılı \·e;ıika ve teminnt mck-
tuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat-
ları. 3 8 13 18 351 

Bo11ıoı'<l askeri satın alma komis11onundan: 

1 - Tümen birlik. ihtiyacı için 70 ton arpa açık eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - İhalesi 20 şubat 940 salı günü saat dokuzda İzmir - Bornova 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen umum tahmin tutarı 3850 liradır. 
• - Teminetı muvakkata akçası 289 liradır. 
1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olcluklarına dair vesika gös

termek mecburiyet;ndedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçünca 

maddelerind".! ve şsı tnamesinde yazılı vesika \'e teminat mek
tuplan ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat • 
lan. 3 8 13 18 350 • • 

!:mir levazım amirli{n ratrn alma ko111isynmındu11: 
l - 24 ton keçi kılı müteahhid nam ve hesabına 15/ 2 1940 perşem· 

be günü saat on dörtte Tophanede istabul levazım amirliği satın 
alma komi:;yonund:ı açık eksiltme ile alınacaktır. 

~ - Numunesi komisyonda görülebilir. 
2 - İsteklilerin teminatları ile Lelli "aatta komb:yona gelmeleri. 

30 3 8 13 272 

t.ımir levuzrnı amirliyi 1>atı.1 CJlma komisyommdarı: 
1 - Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı olan 90 bin kilo ııığır ve

ya k€çi etlerinin hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et şerait 
ve ev::.afı dahilinde satın alınacaktır. 

,., - Kapalı zarfla ihale::i 2~ şubat 940 cuma günü saat on birdedir. 
3 - Hep;;;inin tutarı 22500 liradır. 

4 - İlk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. 
6 - hteklilerin iik teminat makbuz veya mektupları ile 24!l0 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle ihale 
günU ihale saatındı.n bir saat en·eline kadar teklif mektupları
aı Manisada tümen satın alma komisyonuna vermeleri 

8 12 16 20 416 

lzmir defterdarlığın l an: 
Abbas oğlu Demir Alinin köyler ser\'isine olan 150 lira 84 kuru~ 

9SS ile 93G yılları kazanç vergbinin temini tahsil için tahtı tasarrufunda 
bulunan Gül sokağında 18 'l ~ayılı ve 640 lira kıymetindeki furunu tah
ı;ili emval kanunu hükiimleri dairesinde haciz edilerek idare heyeti kara
ı·ı ile 21 gün müddetle miizayedeye çıkarılmıştır. 

Talip C'lanlaın 26/2 940 pazartesi günü saat on beşte vilayet idare 
h~yetine miiracnatları ifan olunuı·. 8 15 22 383 

iz.mir posta ve telgraf ve te .. elon 
müdl1rlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konuhrn iş: İzmir posta binalarının tamiratı. 

2 - Keşif bedelleri 4118 lira 62 kuruştur. 
3 - Eksil!me 22/2 '9•10 perşembe günü saat 14,30 da P. T

0

• T. mü
düriyet bina~ında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile ya
pılacaktır. 

4 - Ek:3iltme şartnumesi ve buna müteferri evrak müdüriyet leva
zım kaleminde:ı bede1~i7 surette alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuruşluk muvakkat t-0-
minat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu i:ıe girebileceklerine 
dair alınmış ehliyet vesika ı ibraz etmeleri lazımdır. 

g 12 16 20 417 

inhisarlar Çamaltı müdürlüğün
den: 

:\Ievcud ke~if ve proje tizerinden tuzlamız lokantasında vücude ge
tirilecek baca teşkilatı, pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. 

K~iı' bedeli 245.77 liradır. Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat te
minatları ile ihale günü olan 23 şubat 1940 da saat on dörtte ~uzla rnü-
dü~Jük binasında bulunmaları lüzumu ilan olunur. 8 14 20 411 

-
---~ 

<A~ADOLU) 

lzmir vılayeti muhasebei husu· 
siye müdürlüğünden: 
.Muhammen satış bedeli. 
Lira N o. l'in:-:i )levkii 
300 8 Ev Knr,.,ıyaka Aluylıey 1695 ~'Iehmeclcik 

Sokuğıııdn. 

İdarei husnsiyci vi!Uyete ait olup mevki n~ kapı numaı·ası yazılı evin 
satış be1leli dört ~enede ve dört müsavi tak~itte ödenmek şartiyle satıl
mak üzere.> 7 / 2 !J-10 giiniiıı<leıı itibaren on beş gün müddetle yeniden ar
tırma~·a çıkarılmıştır. 

Satı~ şnrtlcırıııı üğ-renmek istiyenlerin her giin hususi muhasebe mü
düriyeti varidat kalenı;ne ve pe) sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
22 2 940 perşembe gtinii ~nat on birde yiizde yedi buçuk depozito mak
buzları iJC' b:rHkte \ ilayet ela imi encümenine müracaatları ilan olunur. 

lstanbul P. T. T. müdüriüğürıden 
Rumelihisar P. T. T. nıerke1. binasının yeniden inşnsı işi kapalı zarf 

usulii ile ek:-iltıncyc konulmuştur. 
Eksiltme 21 2 ~140 1..:arsumlıa saat on beşte B. Postahane binası bi

rinci kattı-:. P. '1' T. mıichiı lüglı oda. ıııdu toplanacak <ılım satım komisyo~ 
nmıda yapılacaktır. Keşif lır<.leli 21405 lira 16 kuruş muvakkat teminat 
1G05 lira 39 kuruştur. 

1 steklilcrin mukavele c>ksiltme, l.ıayındırlık işleri genel hususi ve 
fenni şartnameler! proje. !<eşif hullisasiyle buııa müteferri diğer evrakı 
l u7 kuruş mukabililhle almak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere 
çalışma glinlerinde mezk01· •niidiil'lük idari kalem le\·azım kısmına eksilt
me saatındnn bir .:a.ıt evv.elin'· kadur en az 15 bin liralık bu işe benz~r 
iş yaptığıııa dair idhrelcrinden almış olduğu ve:'ikalara istinaden istaıı

bnl vilfıyetinden eksiltme 1 ı.rihi nden en az sekiz gün evel alınmış ehliyet 
ve 939 senesine ait ticaret odn-.ı vesikaqı \0 e mtı\•akkat teminat makbuzu 
veya banka teminat rnektuplıırını havi kanunun tarifine göre hazırlanmış 
mektuplarını sozu geçen komisyon başkanlığına numaralı makbuz 
mukabilinde tevdf eylemeleri. 4 8 12 lG 833/ 354 

Gümrük muhafaza gene:. komu· 
tanlığı lstanbııl levazım amirliği 
satına~ma komisy,Jnundan: 

1 - 1\Iazr,tla çalışır ti:> beygir kuv\'etinde dört dizel nıotiirünün 

12 2 940 pazartesi gunü suat on beşte kapalı 11:arfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 17770 lira ve ilk teminatı da 13~3 liradır. 
Şartnameleri kom·syondadır, alınabilir. · 

3 - htekliler kanuni vesikaları ve ilk teminat mektupları veya vez
ne makbuzlarını havi kapalı zarflarını o gün saat tam on dör
de kadar Galııta l\Iumhaııe cadde:'i İbrahim Rifat Han ikinci 
kattaki komisynnn getirmelidirler. 

2;) 30 4 8 575/219 

T. C. Ziraat bankası 
I\.Uflı:Ll'Ş TRllll 1888 

'3ermayesi 100,00,000 Türk !ırası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai re Tmu·i Her Nevi Banka Muameleleri 

Pa1·a biriktirerıleı·e 28.800 lira ikramiye verecek 
Zinıat ba11ka--ıııcla kurnbnrn 'e ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası Lulun~nlara ~eııecle dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
planagöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 c !>00 c 2,000 c 
4 c 2GO c 1,000 c 

40 ' 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 « 40 c 4,800 c 
160 « 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

dUşmiyt>nlere ilm.ımiye ç1ktığı t~.hdirde yüzde yirmi fazlasiyle verilecek
tir. Kur'alar ::.cnede dört dt:!fa, 1 eylül, 1 birinci kanun, .1 mart, ve lha
ziran tarihlel'inde ÇPJdlccekt;r. 

B S TOL 
Be yo{ılunda 

OSMANİYE 
SİRKE Ci'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi 

B. Omer L;itfi Bengu 
dir 44. Sen~Jik. l«:crübeli idaresiyle bütün mütterilerine kendisir. i 

· ıevdırmııtır .•• 
Otellerinde misafir kalanlar evl,.r indeki rahatı bulurlar .• lıtanbuld• 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde bulu4urlar .. 
Huıuıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabuLetmi 

yecek derecede ucuzdUI'. 

... 

---- -- --

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

ADRIA TİKA SOVYET A ANONİM..\ 
Dl NA VIGAZYONE 

ADRIATICA 

a Şubat 1940 Per9emo~ 

V. f. i-:i.enri Van IJlf 

VAPURLARIN HAREKET ı.ı.ef. 
American Eksport Lines, I"" 

Neııyork 
Nevyork için 

ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li 
Eksilona vapuru 31 2 inci Jci' 

manımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tri doğru bekleniyor. ~ 

- Eksamelia vapuru şubatta 
yeste ve Vened;ğe hareket edecek 

niyor. 
tir. 

CITT A Dl BARI motörü 13-2-940 _,i 
tarihinde limanımıza gelerek i~tan Servict' Maritime Roumai". 8 

Kfü;tence için: 
bul Pire Napoli ve Cenovaya harekt>t 
edecektir. _,-
BRiNDİSİ motörü 13-2-940 tari Alba julia vapuru 10 şubattl 

hinde limanımıza gelerek ert~~i ı.rü- leniyor. 'I 
nü saat 17- de Pire Brindisi Zara \11\lpurlann isim ve tarihleri 

~ kında hi,. bir taahhfld aJınOO'lll.,. Fiume Trieste ve Venediğe hareke.. Y 

TELEFON ı 2007 • 2 = J 
ede~ektir. ~ 

E. MORANDt vapuru 20-2-940 ta Jı ~, 
rihinde beklenmekte olup CenovR Olivier ve şüre (J 

1 

Riviera limanlarına hareket edecek Limitecl 
tir. VAPUR ACENT ~~ 

AtatOrk caddesi Reea blD 
Not - Bütün l>u vapurlar Triyes Tel. 2443 ; 

t C d . l" ı..." Londr~ ve Liverpol batıats .Ji 
e veya enova a şıma ı ve cenu~Jl piyasanın ihtiyacına r&re vaPO"" 
Amerik:ı limanlarına hareket edenn mız .... sefer yapacaklardır. ,J 

ltalia 2nonim seyrisefain şirketini ~ 
v~ Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRlYESTt~O anonim 
seyrisefain şirketi vapurlarına tesa 
düf ederler. 

SERVİCE MARITIME ROUMAtN 
ARDEAL motörü 20-2-940 tari 

hınde gelerek Malta ve Marsilya 1i 
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 

ve hareket tarihlerinin kat't olmadı 
frını ve bunlann hiç bir ihbara Hlzum 
('llmaksızın değişebilir olduğunu ve 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh 
ter~m yükleyicilerin kayıd ve işaret 
etmeleri rica olunur. 

Dahs fazla tafsilat için Cumhuri
yet caddesinde FRA TELLİ EPERCO 
vapur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 - 2005 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir ~nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 8286 

Hastalarını ııabahtan itibaren 
ve ~ece vakti kabul ve muayene 
eder. 

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

Salah ettin T ekant 
Çocuk haat. mütehaHısı sabık 

Berlin ve Kölu üniversiteleri u's
tanı 

Hastalannı ikinci Beyle;·N;. 
manzade sokaiı 5 No. da saat bir· 
den sonrn kabul eder. 

Telefon 
Evi 

3453 
3459 

Mantoluk, ropluk, erRei .-e ,/ 
muıamme.ları 

BAYLAR 
için palto, perduü Te iyi el~ 
•e bayanlar İçin aiır mantbl 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 1~ 

E !~sir ~ahap 

Bcıs•ır memelerirıİ ~ 
' m -- derir. Kuvveti, erktf 
Dansing Barı /iği, iştihayı arttıı' 

Zengin Varyete / 
NUMARALARINI S ltılık Ev < 

lst.ıınbul oteli altında Re&toran Je 
Üçüncü Karataş mahallcF-iı111 • Dansing barında görebilirsiniz. · ~· 

Bilhassa gerek dekor Vt> varyete- uncu Adalet sokağında 18 nıı ·e 
lere fevkaladeliklerle ~ahit ola- fo\·kani ve tahtani beş odalı. :e~ 

bahçevi havi ev satılıktır. !st~ 

1 
caksmız. 

Fiatlerde değişiklik 
YOKTUR -

rin h<;ne içindeki sahibine ve:'' 
refpaşada Kad'riye mah.:ıJleS• ( 
mcssili Bay Cemaledd'.ne rrıii'1 

lhrt. DY 
lzmir avcılar ve atıcılar cemiye' 

tinden: 
Ekseriyet olmadığından talik olunan umumi heyet içtimaının on °:: 

şubat 940 çarşamba akşamı saat ~ekizde Tilkilikte kain cemi:vet rncl° ~· 
• . t~~ 

zinde ya})i!n:a:,; kc.~rarl~~tıı·ıldığırıthııı sayın üyelerimizin gelmelerı 

n.r ricn olunur. 

Görüsülecek isler: . 
l - İdare h..ıyeti ve miinıkip raporlal'Jnın okunması 
2 - Hesaplarnı tetkik ,·c ta:::diki ile idare heyetinin ibra~ı. 

:3 - NO :'•.!ne:-i i~ ıırognım, ile biidcenin okunması ve tasdiki 9 
4 - Jdarc heyeti azasiyle nıürakiplerin seçilmesi. 4l 

t b "J ''d" l .... o"~ a e Le ıve re i·s ·i~inden: 
1
, 

1:381!! !ifa iki kuru~lıık ke~ıf bPcieli Soma bı:!ledi\·e binasının 551l v• 
. t' 

ra 81 kıınışlıık biriıı.d lwmn iıışc.ıatı vahidi fıyat e:-;ası üzel'inden nçıK 
siltme usulü j)t' t-hilt meye }:oııuiınu:51 ur. ıfıl 

Ek~iltıııe lı :ı ~ıcır) güııuııP ı"H"'lıyaıı cuma günü saat on 1.Jeşte 5° 
belediyesi .:>r11.:ı.imeıı ,,da:-ında Y•ıı•ılat!~Ktır. ır 

Bu işe a t proj.e kesif tafsilat 'e m uk:.ı \'ele ek,. iltme şartlu n Sorrııt be 
:iiyesincleıı ı!Öl'üliip i:'leneuilir. 

:i\lu\•akkat tt:nıimıt .J 17 lir. SS kuruştuı·. 
9
r 

lsteklile:riu fl::n •ııaii ~ ılıııa :ıiı ticaret ve ika::oı v bu gibi i~leri ~~Jıl.' • :. • e 
bill!ce.klhı:ine-clair Pwcke yupmış o!duklm·l işten . almış olduğu fennı 

.... -
yet \csık~ıl<ırını ıbraz "Uel'ektı:-. 4 8 12 16 356 


