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Balkan için el ele ver
edi orlar 
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Panamerikan 
Bankası açılıyor 

Nevyork, 8 (Radyo) - Amerika 
müesseselerine kredi açmak ve bu mil
esseselerin işlerini kolaylaştırmak 

maksaiyle yüz milyon dolar serma
yeli bir Panamerikan bankası tesis 
·'i lunmuştur. 

* Nanside 
Bir Alman casusu 

Dün vali B. Etem Aykutun riyase
tinde toplandı ve encümenleri seçti 

Valimiz B. Etem Ay kut vaz:fe başında 

Vilayet umumi meclisi, dün saat - Bu toplantıda ilk defa olarak 
14.30 da vilayet salonunda toplantı- sizinle karşılaşıyor ve çalışmak llze. 
sını yapmıştır. :Meclis, bundan evyel •·e mü~erref bulunuyorum. tçtimata. 

kurşuna dizildi !aat 14 de ~yni salonda parti vilayet !·mızın d~vamınca yaı:~c~ğınız mD. 
Paris, g (Radyo) _Pos adında bir idare. heye.tı başkanı ~ay .. ;.ı\tı~ ~n~- zakerelerın ve .ve:ecegınız kararla. 

Alman casusu buiiln Nanside.kurıu- nın r:yasetınde ve partı muJ.ettışımız rın memleket ıhtıyaçlarına uygun, 

d. ·ım 'at' ' B. Galip Bahtiyarın huzuriyle partı tatbik kabiliyetini haiz olmasını, b:l. 
na ızı ı.,, ır. b h 1° d b' · t• k d k h · ~ ıru u a ın e ır ıç ıma a te ere , assa bUdcenın saglam temellere dn-

--c::::-t-:=ı=ı-- görillen lüzum üzerine riyaset diva- yanarak vilayet işlerinin kıymet ve 
nı için namzedlerini seçmiştir. ehemmiyeti ile mütenasip bulunma-

Vali B. Etem Aykut, kısa bir nu - sını temenni eder ve sizi selamlarken 
tukla meclisi açmış, - Devamı 4 üncü cahifede -

Amerikanın cevabı 
·Amerika, 9 devlet muahedesinden 

mütevellit hukukunu muha
faza edecektir 

Vnşington, 8 (A.A.) - Amerilrn kafi geleceğine dair olan teklifi asla 
hükumeti japonyayn vermiş olduğu hesaba katmıyacağını bildirmekte -
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(ANADOLU) 

rrD~ırü 1 
m 

g ce .. a 
1 Martta merasimle 

U Şubat 1940 C't:MA __, 

1 K A u y o] 
bugünkü program 

12 31l Program ve memleket saat 
ayarı. 

12 öö Aj nns ve meteöroloj f haber· 
Jeri. 

12 50 Türk müziği (Pl.) 

Şimal denizinde Alman tahtelba-
hirleri nasıl takip ediliyor Esnaf ve Ahali bankası p muk bede- Beıcdıyenı~~ı~~.~~~.kı ttmga- ı3 :ıo ~tk ~~ı.:ıuzık: Kar•ı•k .. a-

l. · 67 5 ~ t t •• •• d C ~kt'"ır zı fnlırikasındu devam etmekte olun l 8 00 Program ve memleket saat 
. • Ya:ıan: TAFFRAIL Methur ingiliz muharrirlerinden 101 ' KUrUŞ an UCCara 0 ey - hış:ınt, hızlandırılmıştır. Marta ka- ayarı. 

Londra - Şamandıramızı se::s ... iz- 1 Pılalarl::ı nöbet değiştirh·orlardt. Pnmuk ihracatçılar birliği idare he- idare hP).eti tevzi mik"iarını alakadar dar !nş:ıat ikmal edilece1$ ve ı ,;\lnrt- 18 05 'l'ürk müzigi. 
ce terkederek; soguk, buz gibi Lir Aşnğıctı, fil,tklne odasında ve 0 • retinin, evelki akşam ihracat birlik- Hiccarlarn bildirmiştir. Roman) n~ a ta fabrikanın yeni makine \'e tesi -
kış günü, öğleden sonra gece devrı- caklnrdakiler llnha talihli idiler. H ç leri umumi katibi ve Esnaf, Ahali evvelce bin lınlra pamuk ihraç edil _l s::ıtuıııı işletmeye açılması münasc Çalanlar: Kemal Nfynzi SeY 

hun, Refik .Fersan, Fahri J{o· ye vazifemizi yapmak üzer~ ~ola olma?. a or::ıları bhaz ::;ıcnktı. Giiver- bankası umum miidürü B. Atıf 1nanm mişti. Şimdi daha on dört bin balya betiyle merasim yapılncakfiı•. Yeni 
çıktık. Başka muhripler de bizimle t .. de soğuk iliklerimize kadar işlr.- reisliğinde toplandığını ynzmıştık. ihraç oluncaktır. İhraç edilcc k pa- inşa edilen 55 metre yüksekliğinde
beraberdi. Gözetliyeceğimiz sahayn mişti. A~·aklnrnn buz tutmuştu. idare heyeti, Romanya hükumetinin rnuklnrın bedeli, kilosu G7,5 kuruştan ki tuğla bacanın ocağı, mütehassıs- rn 00 
yetişmeden evvel gidecek hayli uzun Bütan o gece, tam mahallini ifşıı lzmirden satın nlmak istediği 15 bin fob lzm:r olmak üzere derhal Esnaf \'1! lnnn tarifi \'eçhfle hiç :;öndUrOlme - 19 10 

puz. 
Serbest saat. 

Memleket saat ayarı, ajani 
ve meteoroloji haberleri. 
TUrk müziği: Halk tUrkll· 
!eri. 

yolumu2 ''ardı~ edemiyeceğifn ahadn devriyemizi balya pamuğun ihracatçılar arasında Ahali baııkn ı tarııfındnn öd-On ceklir. mcktedir. Burada ateşin durmadan 
Rüzgar, şimali şarkiden, keskin yapnk. Amirallık birinci lordunun .\Jevziiııe dair Ticar.et vekaletinden Haber aldığımıza göre, Romunyndan hiç olmazsa b r ay yanması Hızırn 19 25 

bir i6Urette e iyor ve liman medha - mükemmel ııeticeler verdiğini söy- gönderilm'ş olan tevzi li~tesi Ozer:nclc- ithal edilecek petrol ve müştekatına ait gelmekte imiş. Yeni tesisat ve rnnki
linin dı§ında birbirini kovalıyan mu- lediği yeni fent edilen hnrikulfıde fi- milznkercde bulunmustur. hesaplar sebebtvle Esnaf ve Ahali ban neler sayesinde yüksek kalitede hava 
a~zam dalgalar ?'a~atıyordu. Gemi. - letli, dUşmnn denizaltılarını dinJi- Bu te,·zi listesine Romanynya ihraç kası, bu pamukları daha yüksek fiya- ~azı .. i ~.ih~ali mümkün olacaktır. 
mız bunlardan. ılkı~e .ça:pıncn, bır ~·orduk. edilecek pamuklar, pamuk tacirleri a- tn, yani 107 kuruşa Romanynya ih - Kult~rparkta:. . 
tekme yemi~ gıbi ırkıldı. Bundan Muayyen zamnnlardn mmrn·en rnsındrı te\•zi edilmiş bulunmaktadır. raç edecektir. KültUrpar~t~ ınş~ edılmek~~ olan 
sonraki sekız saat zarfında, limonn yerlerde olacağımızı dUştlnerek mu- _ atlı spor kulubu tesısleri haylı ılerle-

19 40 

Adanalı Aziz, Sadi Yaver}.· 
tam an. 
Türk müz'ği. 

Çalanlar: Vecihe, Fahlrl 

dönOnceye kadar da hemen hiç ra - hakkak bir denizaltı bulacağımızı 939 00d 
425480

62 miştir. Belediye reisi Dr. Behçe~ Uz 
hat durınadı. umuyorduk. Bu takdirde hepimiz se t1 es• n e dün havagazı fabrikası ile 'KOltilr- 20 00 

Yirmi mil sUratle ilerliyorduk. Yol- birden deniz bombaları ile taarruz • ...,,,, ptı.rktaki inşaatı teftiş etmiştir. 

Fer:ıan, Refik Fer.san. 
Konuşma (Milli kahram11n· 
lık menkibeleri) 

da karanlik basmadan demirlem~ edecektik. **--' --
mahallerine kafile halinde seyahat Fakat bu sefer talfimiz yoktu. BU- 'I. a 1 'r ·ha t ya ı mıştır Adı· v k·ı· 
eden yQksek pruvali ticaret gemile- tün ı ıklarım gösteren bir bitaraf va- ~~ ıye e ı ı 
rini geçtik. Sancak tarafındaki sığ- pur He bir iki nmandırndnn ba kn 
lardan biri üzerinde dalgalarla dö- uirşey görem dik. Sabahın erken sa- Haftaya Cuma günü 
,.n1en denizaltı veya torpil kurbanı ntlcrinde harita daires·nde buğular Mahsullerimizin ihraç miktarı da şehrimize gelecek 

20 15 Temsil: La Tosca 
Yazan: Victorien Sardoll· 
Tercüme eden: Ekrem Re -
şid. 

iki gemi ~mknzı görilnilyordu. Yani saçnn kakaosunu içerken bizznt kap- Adliye vekili B. Fethi Okynrııı 16 
b&§ta birkaç ticaret gemisi demirli tanın söylediği gibi, bu tama•nirle 270,649,552 i}odur Pubat cuma gUnU saat 16,35 de Ay- ~ 1 15 

duruyordu. Bunların ötesinde karar l>ir tnli meselesi idi. Buna rnf•nıcn Ş . . . . . dm yoliyle şehrimize vasıl olacağı 2l 25 

Puccininin Toscndan parçıı
ları piyanoda Cemal Reşid 
tarnfından çalınacaktır. 
Konuşma (sıhhat saati) 
:\1ilz:k: Radyo orkt!strııs1 

(Şef: Dr. E. Praetorius) 
Memleket saat ayarı, ujarıs 

haberleri, ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo _ nukut 
borsası (fiat.) 

makta olan ingiltere, soluk, boz bir her hücum ed'len veya batınlaı1 de ehrımız tıcnrct ve sanayı odası Palamut hulasası ıhracatı dn geçen h kk d f&-.k d k 
1 

l·' 
· t t' t'k · . 89 . d 1. 1 11 f ki . a rn a n u a ar ma am nra nıa u 22 15 leke gibi gözüküyordu. Rüyet çok nizaltı için birçok gemiler binlerce ıs n ı ı servısı 19 senesın e ımn- 1 Yı ara nazaran şu ar· arı göstermış- t 1 • ti '' k'l Al k 

d . . . . t' ma ge mış r. e ı , sanca istas-
f ena idf. mil mesafe katetmek mecburiyetin- nımız an yapılan ıh raca ta daır bır ıs- ır: d . 1 k 1 kt . . · . . . yonun a merasını e arşı anaca ır. 

Denize karşı ufak bir sis perdesiy, .. de kall'-'Orlar. Kaptan bir gün daha tatıstık hazırlamıştır. 938 yılı ıhracatındnn 200 bın lıra S v } t dl' t k'l&-.t t ft' .; . . ·~ .. . . . e. a ın , n ıye eş ı u ımızın e ı-
le kapanmışb. iyi bir tali ile karşılaşacağım üm'cl e- Bu ı~tatıst.ge gore geçen sene lıma nok ~n, fl37 yılından 20? bın lırıı, 93G şi ınakımdiyle yapılmaktadır. 

.Bir fkf şamandırayı; bağlamala. diyordu. nımızdan yapılan mahsul ihracatı )ılı ılıracatındun 3,9 mılyon lira faz- B Fetıı· Ok f'k kl . 22 ~5 . ı yar, re ı ·ası ve zı.r-
rındn çalknlannn bir fener gemisini Sabnhın saat yedisinde, iliklerime 42,548,062 lira kıymetinde 270 mil- in ve 935 yılı ihracatından ise 300 bin le bir lktc sehayat edeceklerdir. Kcn 

l\Hlzik: Operetlerc;:tı seçn~e 
parçalar (Pi.) 

geçtik. Devriye hattımıza doğru dl>n- kadar d nmuş bir hnlde aşağıya, ge. yon G49,552 kilodur. lira noksandır. dilerine adliye vekaleti teftiş heyet: 28 00 
dUğUmflz 2amnn gece olmuştu. minin en sıcnk yeri olan baş kasara 1939 seneslnih son dört nl' ı Avru- . 939 ~ılı ihracatı 938 ve 937 ~·ıllnrı reisi B. Sezai Bilge tapu ve kadastro 23 25 

Yirmi yaşlarında kadar bulunan nltındaki mutbağn indim. Aşcı ornda padnki harp hali dolayısiyle gayri tn- ~hracatınııı aynidir. 936 ihracatından umum mUdUrü B. Halid Ziya d:ı re

l\IUı-.:ik: Cazband (Pl.) 
23 30 Yarınki program ~e 
kapanış. 

b!r yüzbaşı, köprU ilstilne tırmann- idi. Kakao kaynatıyor ve kahvaltı bii şartlar içinde geçmiş olmakla bera- ıse 900 bin Jfra, ve 935 yılı ihracatın· fakat edecektir. 
rak ireldf ve gemide ışıkların söndü- hazırlıyordu. ber geçen yıl zarfındaki ihracat. dah~ dan 1 milyon lira fazladır. Vekilin İzmir seyahati mUnasc .. 
rUldüA'ünU haber verdi. Deniz bom- Bu kUçük kompartımanın yarısını evvelki yılların ihracatı ile mukayse Geçen seneki arpa ihracatı, 938 se- betili" adlfyede hazırlıklar yapılmak .. 
balarımız ha2ırdı. Toplarımız derhal bir kömUr ocağı i~gal etmişti. Ve aş- imkanını selp etmemiştir. Yapılan tct- peı:.i nrpn hı.ıcatından 800 bin liru, tadır. B. Fethi Okyarın, tzmirdo \'e· 
harekete müheyya bir halde idiler. cı bir tek yamağı ile 170 gemiciye kiklere göre, son beş yıllık ihracatta- 937 ihracatından 300 bin lira noksan, ni bir udliye sarayı ve hapishane 

0

bi
YUzbaşı, b1nbnşıya sordu: gilnde Uç dört öğUn sıcak yemek ha- ki farklar şö.} ledir: 936 yılı ihı·acatından 400 bin lira ve 11nsı foşaeı işiyle de n!Ukadar otnınsı 
•- Torpilleri şiındi hedefe tevcih zırlıyordu. Bu gemiciler yemek hu- Son yıl ıhracatı kıymet itibari~ le 9~5 yılı ihracatından da 800 bin lirn çok muhtemeldir. Belediye tarafın -

edeliın ,Jni?. !iUs"nda pek tit'z olmamakla ber~ı - 1938 yılı ihrncatmdan 14,669,146 li- fazlaclır. don ~ehrln müstakbel imar plitnım 
c- E~et, bir numarayı! her, jstedfk)eri gelmediği takdir e ı·a ve 987 yılı ihracatından 11088956 Geçen ~ ıJ baki$ ihracatı 988 yılı Juızırlarnak fi zere 1zmire geleck o·-
KUrklll bir ceket ve deniz çizme- dnima homurdanıyorlarmış. lira noksan, 936 yılı ihracatından dört ihracnt•nd"n 100 bin lira fazla 937 ian şehircilik mütehassısı Fransız 

leri iriymi§, boynunda daima bir dUr- Benim sualime karşı cEvet, bJ bi- milyon 625,611 rra ve 935 yılı ihrn _ yılı ihracntından 100 bi nlira ~ok _ mimım M. Korbüzyenin müstakbel 
b!ln taşıyan uzun bo~·lu binbaşı b~y- rnz zor iş.» Dedi. İşe sabahleyin sa- eatmdan da 7 402 906 lira fazla bir andır. 936 ,.e 935 yılları ihracatının plföıda göstereceği münasip yerde 
le •öyledi. Ve iluve etti: a.t .dörtte başlıyor, gece saat onda bi- ~·ekQn orzretmfştir: da aynidir. yeni hapishane bina...,ının inşa edil-

-< Ltltfe~ !~ . tırıyormuş. .. .. . Başlıca ihracat mnhsulleı·imizin ge- Diğer mahsul ve maddelerin ihracat mesini vekalet znten kabul etmi~ bu. 
Karadan ıyıce uzaklaşınca, rüz - Buraya gelmeden evvel buyuk bır çen yıl znrfınclnki ihrac t d miktar ve kıvmetleri şfö•ledir. lunmaktadır. Yeni hapi hanenin in-

gAr daha kuv~;etlendi. Deniz . dalın gemi~in ~etrolle işliyen mutbağına dört yıla göre fazlık ve a n~ks:n~~~:~ 24ü,5,17 li;a kıymetinde 36~1.4 ton şasından sonra şimdiki hapi.shane bi. 
sert, karışık hır hal aldı. ÇtınkU med ve bır yıgm yamaklara alışmış. ilu & .. t . t' Tütü h 10 0 .. mı'vaılk'.kü 2.,9471 1. k t• d ,ası vıktırılacak ve burası bir park . b' . . . ~ d .l • &os eımış ır. n nıa su m zuıı .; o , ~ ıra ıyme ın e • ' -
ve rilzglr bır ırıne aksı istıkame" - mutbakta ise fena havalar a 11enız k" 'h h k t "t'b . 821 , .. k'l i b 1 hill"' bi haline getirfleccktir . geçen sene ı ı raca ıyme ı ı arıy- ,u ı o m yan a ı ve a.snsı, r · 
lerde hareket edıyorlardı. Baş tara- bnzan kapı aralı{fından gelir, tava 1 21 9 .1 1. 1 k te b" d'I ·ı 540~ 1 - 1. k t' d V t;kil lzmirdeki tetkiklerinden . . .. . . . . . e , mı yon ıra o ara s ıt e ı - mı yon ı o ıra ıyme ın e • 

Yardım listesi 
Lira. J{t· 

----
Hüseyin Kızılağaç 
Hurdavatçı Sait Ertuğ 
-:tuhnfiyel?t7ttyner Levi 

ıı ~ Alberto !ski-
n azı 
Tuhir Fırıncı 
Avukat İbrahim Halit 
l\Iillkiyo mtıf ettişi Nazım 
Çün~sen. 

Avukat Ahmed Rt!mzi 
Duyur 
C. H. P. ikiçeşmelik nahiyesi 
Hncımahmud ocağı tarafın_ 
dan. 

25 
50 

9 

9 
8 
ıi 

239 4~ !ı denız serpintıleri yıkayordu. Kop· tenccresını ve kendısını oraya bura- . t' B k 
938 1 

'h 4199 4 t 
1
. r.. 

3
_
337 1

, k sonrn Mnnisayada ~iderek tetkikat-. .. . f mış ır. u ra ıım, \'ı ı ı tacatın~ , on zey ınyaısı, o Jra ıy- • 
ril Ustu soğuktu. Kaptan, nobetçi ya fırlatırmış. Bu muharıpler ırtı • d .

1
• li 

3 
•• 

1 
. ti 1 116 8 

t •ti . ta bulunacaktır. B .. k kQ 
subayı, gözcil ve ben, hepimiz deniz nalarda yana çarpan dalgalar için- an 1 mı '.on r~, 9 7 )l 1 ıhrncatın- ~e ne e : on ze) ~ ttınesı, 2~50 __ ** ugun il ye n 

____ _.... 

352 68 
140228 75 çizmeleri giymiştik ve hemen gözle- de bir top gibi yuvarlanırlarmış. ~an 9,9 mılyon hra noksa~, 936 yılı hra kı.r~etınde 239,<> to~ prına, • • • Dünkü yekun. 

rlmfze kadar sarınmıştık. 1\!namafih o işiyle iftihr ediyo ·du. ıhracntındnn 11,l milyon hra ve 935 124614 .lıralık 656:4 !,.':11 prına :ağı, Zeytınyagv 1 fıat}erı 
İskele tarafında ta uzaklnrda bir Gemi tavfnsının bazan homurdnn- \-'ıh fhrncatındnn da7,1 milyon liru 55865 Jmı kıymetın ıo,5 ton Sıgala Umumi yekun. 

"?nmnndıranın ışığı: karanlık içınden masına r.nğmen filo içinde en iyi bes- tazlndıı·. . yağı, 161957 li~·a kıyme~nde 826,9 ton fhracat için tesbit 
140581 ss ____ _.. 

ıı=--göz kırpıyordu. Kaptan puslaya bnk. 'ennler onlarmış. ÜzUm mahsulilne gelınce 939 yılın- susam, 5808 hralık 26 ı ,7 ton susam • • 
mak Uzere eğildi ve cihetini tayin et- Snat 7,20 de köpril tı tane dön - da üzüm ihracatı 4,9 milyon lira tut- kü be i, 4724 liralık 17,6 ton sumak edzldı Karaburunda bir vak'a 
tikten sonrn hemen harita masası. diim. Ort-alık ağarmıştı. Gözükme muştur. Bu )•ekQn, 938 yılı ozom ih- hiil!\snsı, 6843 ilralık 20,3 ton anason. Zeytinyağı ihracatçılar birliği icln-
nın kanaviçe örtüsü altına sindi. Bir fena idi. Şimali şnrkiden ısırır gibi racntından oldukçn dun bir raknm ol- 161 lh·a l{ıymetinde 1,7 ton gilnlük ı·e heyeti, dış memleketlere ihraç e
<lakika fn ılndan sonra bfr az boğuk bir rüzgar e iyordu. Gemi mütem::ı- mak Uzerc 8,2 milyon lira noksandır. buhuru, 3D61 liralık 32,2 ton hardal, dilecek zeytinyağlarımız için şu fi-
!eSi duyuldu: diyen çalkantılar içinde ilerliyordu. 937 yılı ihrncatmdan i!'<e 1,8 milyon li- 8198 liı·nlık 31.9 ton çöven, 106539 utleri tespit etmiştir: 

-c Şimdi tam vaziyetteyiz, Sir Hava dafi toplarımız her türlü hücu. ra eksik olan lıu yekfın daha evvelki llrahk 127,9 ton balmumu, 6497 lirulık 5 ıısid e!! sı üzerinden varili; a hcı-
Yeni rota sıfır - sekiz - dört! mn karşı hazırdı. Fakat hiçbir tay- yıllar ihracatından da 936 yılına gör~ 18,5 ton ra tık taşı, 10991 liralık yn ait olmak üzere kilosu 43 kuruş, 

- Orrayt ! Onu sıfır - sekiz • dl>r- yare gelmedi. İhtimal hnvn çok fır- 4,8 ve 936 yılına güre 5,8 milyon lira 153,5 ton defne yaprağı, 44397 lira- varili iade şartiyle :;abcıya ait 45 ku-

l{arabuı·un kazasının l\lordoillll 
nahiyesinde İncecik köyünde Halil 
Zeytinle Halil Fırıncı kavga etrnff, 
Halil Fırıncı tabanca kurşuniyle di
ğer Balili bacağından yaralamıştıt• 
Suç1u tutulmuştur. 

de getiriniz, Mister Knrver». lınnlı, bulutlar çok aşağı idi. Orta- daha azdır. lık 164,5 ton mazı, 27443 liralık 126,3 ruş, vnrili inde edilmemek üzere sa- **: 
Subay, ağzını aşağıda dümen dai- !ık tamam'yle aydınlanıncaya kadar Bu hesaba göre, 939 yılı üzüm ih- ton ha'ıihaş, 27174 liralık 357,7 ton tıcıya ait 47 kuruş. Yangın 

resiyle mflnnsebeti olan ses borusu- bir saat gizlenmesi muhtemel bir racatı umum ihracatın mukaves.esinde kendir tohumu, 11195 liralık 509 ton Bu fiatler, fob izmirdir ve tica -
.; Tire kazasının Gökçen nahiyesiıı-

na yaklaştırdı. demzaltı aradık, fakat taliimiz yok- görülen seyfr ,.e tahavvOlden bUyük keten kU be I, 182 liralık 2,7 ton hnş- ret \'ekaletince tasdik edildikten son de Saruhanlı köyünde rençber Baf 
-c Sancak tarafına, on beş!• tu. bir noksnnla ayrılmıştır. haş kabuğu, 3990 liralık 13 kilo gUI ra muteber olacaktır. ... ıustafa Ali Koyuncunun iki kattafl 
Kumandasını verdi. Dilmende bu- Geldiğimiz yoldan döndOk. Tü - İncir mahsulünün geçen yıl ihraca- ~·ağı, 27363 liralık 172 ton kabuklu ce- Adliyede teftiş ibaret olan evinin üst katındaki sa -

lunnn serdümen: kenen mahrukatımızı yambaşımıza tı da -937 yılı mu~tesna- daha evvelki viz, 34135 liralık 54,6 ton ceviz içi , Adliye müfettişleri, şehrimizdeki manlıktan yangın çıkmış, ev, içinde· 
-c Sancak tarafına on beş. Ta · gelen bir petrol gemisinden telfif vıllar ihracatından noksandır. 938 yı- l 8292 liralık 123,2 ton kabukJu badem, hukuk mahkemelerinin teftiş'erini ki eşya ile tamamen yanmıştır. yaıı-

mam. Sir:. ettikten sonra limana girdik. Ben o lmclan 400 bin lirn noksan. 937 yılın- 28448 liralık 92,4 ton badem içi, 11 sona erdirmiş, şimdi de ceza mahke- gıııın sebebi araştırılıyor. 
Cevabını verdi. Bir fasıladan son· gün gemiyi terkeclecektim. Fakat er- dnn 700 bin lira fazla, 936 ~·ılından bin 768 liralık 19,6 ton acı badem içi, melcrinin teftişine başlamışlardır. *---

ra; tcsi gece ve daha iki gece muhrip 1,9 milyon ve 98i'i yılından da 600 bin 230 liralık 782 kilo fındık, 655 lira - --------------
-< Gemi ortası. İskele on -viya! tekrar denize çıkacaktı. lira noksan olarak tesbit edilmiştir. lık 1,5 ton şamfıstığı, 33926 liralık 1341,9 ton nohud, 110031 liralık Ticaret odasında 

Sıfır - sekiz - dört!:t Harp bnşladığındanberi bu kilçilk Pamuk mahsulünün 939 yılı ihra- 2~1,8 ton kabuklu şamfıstık, 3244 Ji- 1003,2 ton şarap, 20 liralık 145 kilo 'ricaret odası idare heyeti, diln "' 
Dilmen cinin sesi gene duyuldu: f{emi, zamanının yüzde 70 ve 75 ini catı .935 hariç- geçen yıllar ihraca- rnhk 5,5 ton iç çamfıstığı, 13478 li- tahan, 1650 liralık 36 ton kavun, 23 dadn toplanmış, idari ve muhteJif 
-c Viya! Sıfır sekiz - dört! nçık d~nlzde geçir.miş ve 1~7 gilnUn tından aşağı bir rakam göstermiştir. ralık 49,9 ton yer fıstığı, 38 liralık bin 420 liralık 1,7 ton barsak, 200 bin nıe,:,eleler üzerinde müzakerede bıJ-
Karanlık iyice artmışb. Gerid-0 100 g~nUnde vazıfe görmüştü. Şöyle ki: 115 kilo pestil, 1309 liralık s ton kuru 674 liralık 67,2 ton halı, 19829 liralık lunmu~tur. · 

izimizi takip eden iki muhribin si .. Be?ı~ bn§lıca . hatırladıklarım, 938 yılı ihracatından 2 milyon lira, elma, 26100 liralık 150 ton kuru ar- 25,5 ton çiçek soğanı, 34072 liralık 
yah şekillerini nncak sezebiliyo!" · kopril u tUnde zlfıri karnnhğ~ bn_ - 937 yılı ihracatmdan 1,1 milvon lira, mud, 263 liralık 850 kilo kuru kızıl. 48,6 ton yapağı, 1877 liralk 12 ton si
dum.. kan, atkılara sarınmış şekillerı; Yti- 936 yılı 'hracatından 1,4 mil ·on lira cık, 9324 liralık 45,9 kuru erik, 1944 cim. 400 liralık 10 ton 'karaağaç tonu, Altınlar 

O gece birçok defalar karanlıkta, zU paslanan donuk ışığı ile aydınla • noksan ye 93~ yılı ihracatından 700 liralık 9,2 ton kuru vişne, 2379 liralık l972 liralık 13 ton ceviz kütUğil 699 
yukarıki gOvertc boyunca tutuna tıı- nun sabırlı ba§ dUn nci; topların et bin lira fazladır. Palamut ih ·acntına 7,1 ton peynir, 15730 liralık 193,5 ton bin 65 liralık 807,9 ton deri, 6653~ Amerikaya taşınıyor 
tuna baş ve kıç tarafa gittim. Beni rnfınn toplanmış gemiciler, torpil gelince 1939 yılı ihracatı -diğer kestane, 80 liralık 390 kilo leblebi, liralık 63,l ton meşin sahtiyan, 1267 Vaşington, 8 (A.A.) - Kim adıfl· 
bno aşağı deniz içine fırlatacak gibi d k do 

boruları, derhal harekete &e,.me~e fi- yıllar ihracntından 935 yılı hariç- nok- 182 liralık 2,8 ton ayvn, 192000 lira- liralık 3,7 ton tahta kaşık, 10226 Jirn- n i Ovfct gemisi 6 milyon altııı . • duran yflzlerce makine içinden ayak & 11' l!i 

ayak ilerliyebiliyordum. made deniz bombaları ve makine 0 _ sandır. Fakat fark mühim değildir. lık 400 ton buğday, 9481 liralık 338,5 !ık 175,2 ton paçavrn, 121120 lirnlık lar kıymetinde hamule ile Saıı Fraıısıs: 
Yemekhanelri dolaştım. Orada ta- dasında ve ocaktaki kimselerdir. Geçen yılın palamut ihracatı 938 yılı ton bağnla. 150528 liralık 5603,3 ton 69032,9 ton tuz, 19665 liralık 7,3 toıı kboy~ ~elnıl~tlr. b~u. ham~le Nlev}~~~ 

mamivle giyinmiş, vazifeye hazır; · · , k b _ ihracatından 1200 bin lira, 937 vılı kepek, 960766 liralık 22435,1 ton ar- cı,·a, l 5265 liralık 740 ton zımpara un a arın an ırı~~ gonderl me 
.; J{azandığım ıntıba ise, 'u u ula . , . ·. . • ~ . madeni 17 liralık 240 k!lo amyant ma- cllr. ~H")'ork mehıı. lı bu ttltının hntP 

rnasnlar, çekmeceler üzerinde uyu - cak 1 er hangi bir şeye knrşı tam bir ıhracatından 500 bın !ıra, 936 yılı ıh- pa, 289D lıralık ı 2 ton kuşyemı, 67363 deni, lö70 liralık 3•3 ton yumurtn, malzeme 1 yiizünden ciddi urcttc tııı· 
yan birkaç ki.,.i gördüm. Dışarıda so- hazırlıktır - harp zamanında da- racntından 200 bin lira noksan ve 93ö liralık 2094,9 ton akdarı, 220628 lira- 280278 liralık 28 ton muhtellf hn'-'v ıı leldar olmus olan Sovyet hUkQmetfnlfl 
ğuk, rüzgarlı giiverte ilzerinde top- J • ı 

nanmanın ilk vazifesi olan uvaııık ve yılı ihrncatmdnn 100 bin lira fazla - lık 2768,3 kumdan, 158595 liralık 105 liralık 2 aded deg· il'men taşı, 71 kredisini yükseltmeg-e tahsis edilcd' lar, torpil boruları ve deniz bomba- " 
ları başındaki efrad, muntazam fa- ihtiyatlı bir ha2ırlık. dır. 1176,7 ton fasulya, 89323 liralık liralık 26 takım nari'lle.. müt&leaıında bulunmaktadır. 

la 
y 
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(ANADOLU) ~•t 1940 Ct:ll.A ,. • ···•= 

ır Yugoslavya ltalya 
hey' eti 

. -ee;ondraya gidecek B lk / d K f:k Al Askeri şurası 
la\ tica ad, 8 (Radyo) - Bir Yugo ... - V t toplandı 
;~ ~~~~~'.,h~~~!k!'.~ı=~:~~~~.:~·::·~ a an _ar a eya a as a man- Roma, s (Radyo) - İtalya askeri 

:ır. Bu h~, ~ıncta Lontll'aya giqecek - ı s l d l ~urası, Luglin Yenedik saravmda Mu~. 
arı iptid :e, Yugosla\·ya~·a lazım o- ar veya ovyet er taarruz e er erse ~ol~ninin :irasetinc:e toplanmıştır. 

cektir. aı ınaddeler listesini getire - · İçtımada, Kara, denız ve hava neza -B ı·.etleri müsteşarları ile, italya erkim 

Ursa ipekcı· le. rı· ı· • ı F : d h 1 k b ı k .. ş k d h harbiyei umumiye reisi ve bazı gene. 
8irtk ngı tere v ransa, er d mu a e e etme uzere ar or usunu azır- raller hazır blunmuşlardır. 

Ankar z yapacaklar G V d M ı· Serbest lrlanda Türkiye~· 8 
(Telefonla) - Bursada )3 mışttr. ener al eygan ISlr Ve O~iliz kıtaatIOI teftiş etti 

te.,kii et 
1

Pe~ ~·etiştiricileri bir birlik Paris. 8 (A.A.) - General Yei - larııı 100.000 olarak yapmış olduk- etm~kte idiler. ı l\Iı~ırın, adnlet ve hürriyet mefhum- Matem tutmuş 
~da tlllek uzeredirler. Bu bıirlik va- L d 8 (A A ) B 

eşk'l · gandm dün re~men Kahire~·e mu\•a- lnrı tahminin orta ·ında olduğuııu ilil- Geçid re ·minde :Mısır başvekili i- !arından mülhem olarak harbe giren on .ra, . . - arnes v'-
Peraur · ı olunacak koza satış koo- $aUıtı müna ebetiyle iyi malilnrnt al- \'e ~tmektedirler. le harbiye nazırı ve diğer erkanı da biiyiik Britanya ile yanyana bulun - Richardın diin sabah Birminghamda 
tiflerı ~a~:/icaret vekRletinin dirt!k- makta olan mehafil sadece V tıivand Knhire. 8 ( A.A.) - Yakın şark- hazırdılar. General Veigandın oto- duğunu söylemiştir. idame edilmeleri üzerine serbest İr· 

1 ınde çalışılacaktır. · ı · ·1· l" d b. t 1 "• k·ı· L'ı·arıısı" kıtaııtı kumaııdanı ge - b·ı· d kl k d T lanclıl du··n matem tutmuştur. 'Iaçlar ı e ıngı ,z genera ı ara:.ın a n· e - ~.. r ~ • nıo ı ı mey ann ya aşır en mey an aymis gazetes i de bugünkü nii:>- D 

(]; Beıçı•ka mas ttıminiııin mevzuu bahi~ oldug·u_ neral \'ei.,.and ıeraberlerinde orta daki direg·e Fransız bayrag·ı çeki lmiş 1 · , 1 . ;.ehir edilmiş sinema ve tiyatrola"t' ka-.., ıa~ınaa .ı.v ısır - İngiliz birlığinin e -
nu ta~rih etmektedirler. Bu mehafil, şnrk İngiliz kıtaatı kumandanı ge - \E' bando Fransız milli marşını çal. pah kalmıştır. Cork liman dairesinin 

'1lı• "' hemmiyetini tebarüz ettiren bir ma~ b 1 
b 

oentz seferberlik ha- ·arktnki Fransız ordu,-unun So,yet neral Vavell \'e l\Iısır ba~vekili ::\13 - mı~tır. General ve·gand, meydanda- · ayrağı yarıya indirilmiştir. dam ha 
e,.i • t k p!·opaganda:mun tasvir ettiği g t.i hir pa:;· ile sair iııgiliz ve Mısır ricali ki kıtaları teftiş ettikten sonra mü- kale neşretmiştir. Bunda, Mısır - in- beri Dublinde büyük bir yeis ile kar-

'atük nz e zip ediyor muazzam bir ku\'\·et olmadığını ila- olduğu halde Kahire yakınındaki kemmeliyetinden memnuniyetini be_ giliz birliğinin :\!alta ve Flistinli va- şılanmı~tır. Bütün şehirde hava çok 
küınet· sel, 

8 
(Radyo) - Belçika hii- ,.e ('tmektedirJer. 'ı motorlü ingiliz ve :\hsır kıtaatm~ tef .van eylemiştir. l\Iısır gazeteleri, in - tandaşların iltihakiyle daha kuV\·et· gergindir. t ı, ordu • 

' Pacai h nun unıumı seferberlik Salahiyettar a keri mehafil Ai- tiş etmiştir. ~iliz - Mısır iş birliğinden ve bıınun li olduğunu, l\Iısıra en çok kuvvc>tin Lorıdra, 8 (A.A.) - İçinde yan -
._ıı Ver;ı nkkındaki ecnebi kaynaklar nıanlarııı \•eya Sovyetlerin Balkaıı-J Sh::;ır gazeteleri bu ziyarete müte- kıymet ve ehemmiyetinden sitayişie Hindistandan geldiğini ve bu ordu~ gın zuhur etmiş olan bir tezgahta 

b en haberleri tekzip etmiştir. ıaı da veya Kafkasyada ;ı. npmaları :ı;lik olan coşkun mütalealarında. bahsetmektedirler. dada en çok güzide Hindli islam rnn derecede şiddetli bir infilak vu. 
oatan ı muhtemel taarruza karşı kOYIJ.1ak i- ;\!ısırın, rniittefiklerin dava,ına olan :\lısırın, müttefiklerle sıkı dostlu - gençleri mevcud olduğunu yazıyor. kua gelmiştir. İki japonyalı yaralan. 

lo Vapur ar Çin toplanmış olan kuvvetlerden bnŞ- sam:mi müzaheretinden bah:=;edi~·or- ğunun yeni bir tezahürü olarak :\Iı - Gazeta, orta şarka tehlikenin ne- mıştır. 
b lldra 8 P h f · !r lrl ' (Radyo) - 4300 tonluk ka bu ordunun, şarkta Fransa man - lar. sır ve ingiliz yardım sandığı t~s:s e· reden geleceği belli olmadığını, fa - oiis a iyeleri dün Londrada bir 
Briıa11;nda vapuru, dün gece Büyük dası altında bulunan mut ad işgal 1 Kahire, 8 (Radyo) - General dilmşitir. kat müttefiklerin bu tehlikeye kar- Irlandalıyı tevkif etmişlerdir. Tah- · 
htı>ara~nıbn garp sahilinde mayine kuwetleri miktarına tekabul etmek- \'eigandm bugiin y.a~tığı. as.k:ri te~- Mısır maliye nazırı, bu münase - ~t tamamen hazır bulunduklarını, kikat icrasına memur polisler bu tttv
~l kiş- atmıştır. Mürettebatınd&n te olduğunu beyan etmektedirler. Ge tiş ~snasında kendısıne ıngılız şari< betle beyanatta bulunarak büyilk her ihtimale karşı en geniş mikras- kife büyük bir ehemmiyet atfetmek. 

1 tanıaınen k:.ırtarılmıştır. ne bu mehaf:l, şarktaki Fransız or _ ı o•<luiarı baş kumandanı korgeneral Britanya ile l\Iısırm yalnız muahe- t'.! tedbirler alınmış olduğunu ilave tcdir!er. 

J)n Zelzele di,,w mp·· udunun 400.000 ve Alman- Vayvell ve diğer generaller refakat cie imza etmiş olmadıklarını, fakat etmel\tedir. 
0
! .. ~ı~!~a~r~ye\~:·ı!;?n~h~re~~~l~\:~~ 

1 <4U ~abah Alman· m ~-z ~ıı·m1/t. l ·ı · o d kınlıklarına mani olunmak için polis afif v • saat beşte şehrimi7.de - ngı ız r usu barit be! evvelki gün de Dikilide çok devriyesi ve. dedektifler takviye ed!l. 

,........, rer zelzele olmuştur. L { l I k d• ·ı J rniştir. 

' 

"l' e 1 İ r en tırŞU na IZl en er t Q;t V k Loııdra, 8 (A.A.) - Corre ahalis
1
fn. 

ıE ' ı .a ın bir zamaızda altı milyona den binlerce kişi idam edilen iki r -

l>arı's BLİGLER 1 bin kişiye baligv O ~du 1 bl k !ar.dalı tedhişçinin igtirahatı ruhları 
8 i iig"" edilece tir için dua etmek ilzere geceleyin toplan4 

tal'~ıihı~ (Radyo) - Fransız ka- Londra, 8 (Radyo) - ~Iançester Cidinyaduki Lehlilerden binlerce in- mışlardıı. Şehrin ana cadde::;inde !r. 
tı · ın resıni tebıı·g· 1• • G ı· t · Al ı p ı 1 1. ·ıd·· · · b 1 ·· Loııdra, 8 (Rayo) - İngiliz rica- tiğini .:öyledikten sonra, yakın bir za 1 d t 1 . . h . un ak · an ıyan gaze esı, man arın o o!l- sanın kurşuna ı ızı ıgını \'e un ar o- an a va anperver erının atırasını 

tıl· Şam garp h · d d - !inden Kuban, matbuat müme-:ısille- m~:.nda ingliz ordusunun altı m!lyoııa 
ıı e faaliyet· cep esın e ev- yadaki mezaliminden bahi-ıle ynzclıgı !ürken: tebcil için dikilmiş olan abidenin ö • 
ııı t ı fazla] t JI rine beyanatta bulunmuş ve ingilte- iblilğ edileceğini haber vermiş, şim-a~ıa . 1 aşmış ır. ava- bir makalede şimdiye kadar ku!'şuna p 1 , nünde bir miting aktedilmiştir. Bu 

Yar sıs i deva t · d ' - Yaşasın o onya.. renin: halihaz:rda bir m iyon iki y~z di silah altında bulunmakta olan in-~ faaı· m e mesın en tay. dizilen Lchlilerin on bin kişiye baliğ mitingde söt.•lenilen hitabelerden bi -
h ıyetj a 1 · • k f 1 ·· · elli lıin kişilik bir O"du l.azır1amış giliz kuvvetleri için günde iki miı - .J ~rrlin 8 za ıııışlır. olduğunu bunlar arasında 12 - 13 raş- -Dıye bagırara son ne es cı ını ver- rinde ezcümle şöyle denilmektedir: 

l'ar.,., ' (Radvo) Al k ' 1 d' bulunduğunu, g:n·p cephesinden baş.. yon sterlin sarfed:lmekte olduğunu 
.. ahınııı • • - man a - larında 36 talebenin de bulunduğunu, diklerini ilave etme :te ır. - Peter Barnes ile james Maccor-

r· resrnı teb1·· · ka mütea<ldid yerleı·np rı~ker seYket- 1;aydeyleıniştir. 
~..ı ~arp ceph . ıgı: o mienin İrlanda için canlarını \'ermiş 

llda to esınde ve Sar mınt2ka- B k •• ı ı • • 0 
olan her nesle mensup bütün İrlanda 

Yeti ~Ü:aç~e~: j~~~;:i~~~~ol1ar faali- uz ut e erı M t uat hey etimiz askerlerinin ~aflarına girmi~ vata11. 

~~manya payıtahtı Erimeg~ e başlamıs ve Ho landa da o'.. p . t h l k Ab • ~=~~~;lerin i~imleri gibi tebcil oluna. 

lıu1c •ıtarafı ı inci sahifede - ~ .... un arıs e meç ı as er a z- Sıhhi teftiş 
Yada :;ş resmi mehafili, Finlitnrli - . tehlikeli bir V3Zİ'lret ihdas etmiştir desz·ne çelenk koydu Sıhhat ve içtimai muavenet mUdUl'O. 80v\'et tadığı hezı'metlerclen sotlr'' J ö '" ı Dr. Cevdet Saracoğln demi:- ve Urla. l~ri~ or~usundau korkacak kim~e- Am::.terdam, 8 (Radyo) - Erime~e ce Ren nehri, Alman hududu ch·a - Pal'ic:ı, 8 ( Radyo ) - Bu· dir. kazalarında ~ıhhi vaziyeti teftiş et-
l!itl~r.lladır bulunduğu kanaatinde- başlıyan büyük buz kütl .?1eri, nehirle- rı~d~ muazzam buz !clitleleri ı>ürük!e- raya . gelen Tiirk gazetec'Jeri 'I'tirk mntbuat heyeti erkanı müten- miştir. 
ı:ı-- ri kaplamnkta devam ecU)"or. Pün ge. mıştır. ,ııajiııo hatlı ile bir deniz ü<,;inü kıben Lüksemburg sarayın;. gitmişler , , 

N~hrin ken:mncla vturan halk, huz ziyaret Pcieceklenlir. Tiiı·k gazeh.':.:ilc- \'c orada ayan rei-ıi B. jf'rnueny tam-' Hı/ zıssıhha meclısı -: 
• e v k• • • kütlelerinin miithiş çatırdı:-;ındmı bü- ri .ş refine. haıiciye nezareti tarafııı- ıınclıın k:.lıul edilmi~lcrdir. Yilayet hıfzıs:=;ıhhu meclisi, aylıt 

arıcı ye e ımız t~in ~cc.e t'.::u~am:.ın~.ı~h:~·r.lır .. ~ir çok lan Li.ı· zi~ afet wrilceek~:r. P:ı~i~. 8 -~Radyo) - Türk m.atbuat toplantısını <lün sıhhat mildürl~ğü ~i-
. '.ıpuı \e kuçuk n.ıkıl \a-.ıtaıc1ı ı, buz Parıs, ~ (A.A.) - Turk matbuat heyetı, bugun mechul a~ker alııdesiııe rnnnda Dr. B. Cevdet Saracoglunun /\.nk •• . d !arın tazyikine tahammiil edemiyer.el, 'ıeyeti el'kfını mcbus·111 mecli:;i bina - giderek, Tiirk - Fransız bayraklarını reisliğinde yapmış, \'İlayetin :;ıhhat ve 

. arada tezahuratla karşılan ı. parçalanmışt~r. :mıda rci..; B. Heriyo ile rbasPt dh·a- tersim den kurdelelerle bağlanmı~ bü iş \'aziyetiniıı normal olduğu kanaatine J •ı• • :\fo: nehrı boyunca 700 metrt> n- · • nza:ıı tarafından kabul edilnıi~IPr· yük Lir çelenk koymuştur. \'armı;i-hr. 
ngı ız gazetelerinin neşrıyatı z~nlugunda buz ki.itlc!eri görülmüş . dir. 

VeAn~nra, 8 . . . .. . .. ; tur. Bunl~ı ı:;a.~tta 011 beş kilometrl! Heyet erkanı kendilerine ~arap ·ik-
k11ı?l'ıiı B (Telefonla) - Harıcıve Londra, R (ftad~ o) - Bugunku .n- hızla clenıze clognı akmaktadır. ranı edilmek guretiyle izaz edilmi ... Jer-

Ve refaka · ~ükrü Saracoğlu, refika-.ı giliz gazeteleri, Tiirkiye Hariciye \'e- [ ·• ] 
•abah ..\. tleı-ındeki diğer ze,•atla bu kili B. Şükrii Saraeoğlunun htanbul- H .A. • .. • 

l'a~ltıııe ~karaya gelmiş ve garda me- da ecnebi ve Türk gazetecilerine füıl- ad ıse 1 er - B J g ı I er 
duran k ~tşılanmıştır. lstasvonu dol- kan antantı konferan ·ı ııeticelerj hak
l'e Vekil~ a.balık halk kütlesi. Harici~ kında yaptığı miihim beyanatı tama-

' "~rnı~i sürekli alkışlarla ve: men neşretmişlerdir. . Denizaltı gemileri 
1 

SesJer·şn ·· Türkiyeniıı hattı hareketi \'e halı- . 
~~·orıdaıyJe karşılamıştır. Vekil. i:,;. hazır Bnlkan \'aziyeti hakkımla n. Her mııı g:ızctelC'nlc, lıu g.eı:ıiicriıı faalıyetini okuyoruz. Onları, kısaca 
~il band htıJunau bir müfreze a~ker Şükrü Sarncoğlunun serdettiği mütaıe t:ııııım~k la faydalı cılur. 
l'tı~tır. 0 nıuzika tarafından karşılan- alarla Lnndra siya:;i mahfelleri hem - .. Deııızaltı geınılerı 12~fı l

1CI ic~rl edilmiştir. Fakat inki-.:afı umumi hnr-
Iikirdirler. 0111 0rta \"C sonlm 111da ıılınu~tur . .ı.:.n biiyilğü 3:rno tondur. Bu gemi, Rus -

--------------.._,... Japon hnl'biıı<le ele Liraz kı~!lanıimı~. fakat iş görememiştir. Denizaltı iki 
fh • k k • teknelidir. 1!r kmmdaki, ;ki ucu l t-F-ik puro sigarasına benzer. Tekne, <le-

la ..... , e rı a on S! es 1rJl r e rinliklerdc- ~u ıazy:l:ine muha\'enıe1 e~ecek ~uvvetli \eliklerle hazırlanır. 
tYl b --..ı İç ve dış tekne arıısı hoştur. Biıradakı ha\·a gemiyi su üstünde tutar. 

~ e Us Ja n Am erile :.ı hu, 1 • .&. "rı 1].., fJal:tca~ı ı.am~n j e, tekne ,lltınrlaki kapaklar açılarak boşluk su ile doldu
(\ • t - ...... - •" t ı:ulur. u":. clelıklc>r ac:ılınca ha\'a buradan çıkar, gemi ağırlaşır ve dalar. 

arehbe··zah d 0 1 d ugv u u rö .. , u ~~ c r 'i:ltıayyen clerııılikte (~lll'nHık makiııelnin çalışmasına, ufki uurması <b 
hıt lto~a.. 8 ' 1 ~ 'l ~ .. .. .. ~an 1.arınd:ıki ufki <lünrnnlHi ku~lanmağa .bağlı~ır. Gemi dalınca, dışarı3ı, 

her ven· ~Radyo) - Vaşingtondau Bundan evvel munıessııler meclısı çer:clen yukarıya fır!ı~·an \'e prıskop demlen bır dürbünle görülür. Fakat 
J:'·l<onkreı ı;or.: . rei;.ıi ~Ioccomıackın l\fo;ıko\'adaki A- 1 111 iki meil'ellı'll fRzla cl"riıılikte. flıc;arı:--ı görülmez. ~ünkü dürbünün boyu 
~ıııı;.lldiya harıciye. encümeni, bugün n~erika. sefar~finin hlmne.,ine mukt~- kafi gelrrıez .. Gidilen~ cihet.' .pusula ile tayin c.dilir. D~lmakta .d~ha bazı 
j §a!arda nıeselesı etrafında müna- zı tah:;ı~atın 1lgasını talep eden takrı- ~:ırtlar vardır. !\Il!~eıa gemının ba~ı wya kıçı bıraz aşagı<la olabılır, o tak

~ıı J\?l'ıerj~ulunmuştuı·. Mebuslardan ri~1i 38 reye 1 arşı ~l::> rey ile reddetm:ş Ur<le. ~ular ~\'\'elfi oraya ~ücunı .ile ~ı~ lıir m~.ha~~e i:5~ gemiy~ dibe sap-
~ hında b 1 n hudularmın Kareli ber- idı. l:yabılır. derın ıo'dalarda ·:·e devıı Plnlır. Keza u~tundekı hava fırar delikle 
ı 11

%al'a u ~nduğunu söylemiş ve Fin . ri de aynı ~anb·e içinde :t"ılmak iktiza eder. Ak~i takdirde açılmıvan bu de-
bl}ııınu H s~ratıe Yardım edilmesi lü- l liğin altınılaki . :ırınca ~ıı rirmez, geminin o tanıfı dalmaz, belki gemi de 

ltı Vaşirık~rı Siirrnüştüı-. yeni su h taarruzu d 0vriliı. n:ızı kazalnr hunr!an ileri ,g;elir. Usta ellerclcki bir dcniz·ı'tı, bir 
L eclfsi d n, 8 (A.A.) - Mümessiller B t f 1. . h'f d fakikada batar. Su .sathı ıın, sarınclar boşaltılarak, buııun için de taz\.•ik 
11.ltı ernok - ıu ara 1 ıncı aa 1 e .. _ . 
h. Anıe 'k rat azadan Maccornac- kt d' 'dilmiş hıl\'a kullanılarak çıkar. İç teknede 200 dmosfer taz,·ike davanan 
·•ıaa ı-ı an meme e ır. . . .. .. . . . . 
t'tl tının hnr·ı~ l\Io kova sefirinin Eğn doğru ise bu sulh taarruzu ~el:k havn clepolnı, vardır. Bunlar gemı su. ustunclc ıken makınelerle dol-
k ~lSıtıı t ' ıcıye büdcesinden çıka - planı cidden çok iyi, ~ok dahiyane fortıltır. Ru hava kernli v,1:,,ıtaları Ye tazyıki ile Sııyu girdiği yerden de-
a~ı ıos alep eden takririnı 105 reye düşünülerek tertip edilmiş, ancak u- nize akıtır bahsettiğimiz boşluk kısım ha\'a ile dolar ve su yüzüne çıkar. 
~ ~ı~·a t r~~le reddetmiştir. fak bir noksanı var: Gemi ~u üstüııclc m:izotlu \'C dahili ihtiraklı motörle çalışır, 22 mil sü~ 
~l'e}1'!tdenrnuşahitler çok çetin rnüza- Dünya yalnız Alınanlarla m eskun rat yapar. Su nltıncla bu motörü kullanamaz, çünkü motör geminin için-
~ıı Sov. sonı·a verilmiş olan bu ka- farzedilmiş, orada başka m =U,.tJerin rleki ha\·ayı yutar. nıiirettebatı ha\·asızlıktaıı ölcltiriir. Su nltında elekti
'batınS~t ~usya ile diplomasi mü - de bulunduğu ve bunların da b•ı gÜ· dkle çalıQıı·. Bu elektirik İ::i.e, geminin ~u yüziinde bulunc!uğu sırada ba -
lı),.~ a~ta ol at ~nn taraftar olanların net altında, fÖyle böyle bir hayat taryalarm ceryanla doldurulması sureti ile temin olunur. Su içindeki sü
d,l'I te buı dug~na bir delil t~şkil et- hakları olabileceği hiç hesaba katıl- rati 12 mildir. 

't. undugunu beyan etmekte - mamı§ !... (Bu ml'\'Ztın hmıka 7.aman da döneceğiz. Yalnız şunu kaydedelim ki, 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ilk Tiirk ılen:znltı gcmici~i, Develili zade Haİil beydir.) 

General Deedas 
Zelzele mıntakasını geziyor ve 

yardım teşkilatından mem
bahsediyor nuniyetle 

• .;amsun, 8 (A.A.) - Felaket !"a-ı fr. Ferdi \ 'C ~ah:-:i telıerrülcrin yekO. 
halal'rnı gezmekte olan ing:liz pr- nü 25 Lin İngiliz lirasını geçmişti:-, 

dım komitesinin mlime:-:~ili general 1 Ayı·ıra ht>diye cdil<'n elbise, batta
Deeda", dün akşam ~ehrimize gel - ıııye ile 50 Lin vatanda~ın müsiefid 
m:ştir. Bu sı.bah \'aliyi makammc1a olacağı anlaşılmaktdır. 
ziynretteıı sonra b~lediye, parti ve j Bu e~ya ve altı ton eczayı tıbbiye 
hıı. lkc>' .ni, kızıl ayı ziyaret eylemiş~ 

1 

de Tıirk.yeye ~e,·kedilmiştir. 

tir. PartidP .Atatiirke ait tarihi dai- Kastaınonide: 

rtıyi v~ Gazi kiitüphane~iııi gezmi~ -l 4 ~ubattn nıku bulan iki zelzelf!. 
tir. Samsun vilayed dahilinde zelze .. den soı ra kız orta okulunun tr.nıel
le tahi.föatı ile felaketzedelerin vn- !erinde bazı çatlaklar görülmüş, ya
ziyctlcri lınkl:ınd:ı .;ol> yakm alaka pılan muayenede binada tedrisata 
t,i.i::tt•rlm ~cıwı·.L l. <lolali t ığ'ı zelzele rlc\'[>m edilmesi tehlikeli görülmüt -
mıntakabırındu hükumetin ve kızı- tür. Talebe, muvakkaten liseye yer -

i t ~ d . 1 . . leşlil'ilmiş, ~ifte tedri~ata başlanmı'aym yap ıgı yar ım ış erının soıı 
tır. 

derece iyi olduğunu görmekle çok Ankara, 8 (llusu:;i) _Sıva~ ".'itlf-

miiteharsis olduğunu Ve Türk mille- isi B. Akif İyidoğan, jandarma· ko
tine ıııgiliz millefnin Rempatilerini mutanı ile Tokad yolunda KoyuHıi -
getirdiğini söylemştr. sara ve Suşehri kazalarına gitmiştir. 

Bugiinkii po!"ta trenine ba~h hu - Ze!zele<len yıkılan köprülerle harap 
susi \'aı.ı:onla ve r~fakatlerindeki ze - olan şosaların kamyon ~eçecek va
vntla Ama"ynya gitmiş olan general ziyetP. ~et rilip getirilmediklerird ve 
T>eede2, i tasyunda başta val: olmak fclaketzedel~riıı vaziyetini tetki1< e
iizere \' iiayct erkfuıı, parti, be!ecli~·e decektir. 
·ıe halkevi ve kızılay mümescıilleri i- lstanbul, 8 (Telefonla) - ln'ıil
le k:llabalık bir halk kütlc'.:ı tarafın- tere yardım komitesi azasından pro
clan tezhül'at ile ıığurl:rnmıştır. fesi;r Garatrang bugün ,ehrimize 

Londra, 8 (Radyo) - Lord Luidin gelmiş ve derhal Ankaraya hareket 
1 iyasetindeki Türk _ ingiliz yardım etmiştir. 
komite~i. Türkiye zelzele felakı>tze- Profesör; zelzele felaketzedeleri. 
delel'i iı:in tcberrüde bulunınlnrn ne tevzi edilmek üzere beraberinde 
mathunt va. ıtasiyle teşekkür e! nıi::- on dört bin parça eşya getirm:!tir. 
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SAHiFE ( ) 

amaz kılarken öldü
rülen ad m 

67 yaşındaki katil, doktor ve nahiye 
müdürü tarafında yakalandı 

Balıkesir - Konakpınar, (Hu. u-ı kumandanı \"e diğer iki şahıs içeri· 
si) - On beş gün evvel, nnhıyej·e s"ni kapu aralığından tetkike haşla
bafrlı Kirazkö.rü me cidinde yat ı mBlardır. 
ıamazı kılmakta iken mescidin pcıı- Doktor, Mehmed. para mulrnbı -
<:ere~inden meçhul bir şahıs tarafın- linde bir çiirük raponı verebileccğ;
dan atılan bir çifte kurşuniylt> Koc, r.i ve bu suretle zandan kurtu ı!Cl!
Ahmed i .. minde birisi öldtirülmlış - i:ıını ı;öylemiştir. 

ttır. l{oca Mehmed, bu teklif karş'~ın-
0 kÜndcberi vak'anın kat"li aran - dn mtmnun olmuş. derhal doktorlıt 

makta, tahkikat derinleştirilmekte pazarlığa girişm tir. Doktor yirmi 
icii. Nahiy de zuhur eden bir ha ta - l>rş l:rn isteyince e\'veh1 razı olma -
lığın muayene::ıi için Konakpınarın~ mış iı::e de onraclan cüzdanını çıka
gelen hiikumct tabibi Cema!ettin rarhk paraları ·aymağa başlaım~

Ayken ile nah ·ye müdOrü ve karakoi tır. 

kumnndanı aralarında yaptıkları bir Dışarıda bekliyen nahiye müdüril, 
anlaşma ÜZ( riııe, suçlu zannedilen, jnndarma kumandanı ve diğer iki 
fakat elde müsbet bir delil mevcud f ah;d tam bu gıra da içeriye girerek 
olmadığından tevkif edilemiyen 67 ııarr.ları müsaderp ı:ıtm "şler v·e hır 
y.ışlanndnki Koca l\'.Iehmedi dokto · zabı~ varaka ı tutarak Koca l\f ehm<>
run yalnız k ldığı bir odaya çağırt- rli Cumhuriyet müddeiumumiliğine 

mı !ar, nahiye müdiirO ile karakol tc. lim etmişlerdir. 

Uşa idman yur~u 

Kongre nznsı 
' Pcnk. (IIusu i) - İdman yurdu 

s ne ·k kongre i toplanmış. geçen yı
lın m sai ini tetkik ettikten s('>nı n 
yurdun fahri reisi hariciye vekilimb 
B. SükrO Saracoğluna sevgi ve ny
gılarmı bildirrl):ştir. Yapılan intihap
t<ı ida e heyetine. 

bir crada ... 
Yu uf Ay~aı Zihni Acar, .:recntı 

Turgav. Enver Levent, Nazif Çoban, 
.Mustnfa Kaskı, Nuredc1in Çolak, 

Murakabe heyetine: Hnlil Snvcn"n, 
İlmıhım Uşaklığil. yurc1uıı unıumt 
kapuınlığınn; Ali Rlza GUrbfiz seçil
mi~lcı·dir. 

anada da • 
seçım 

(ANADOLU) 

- Baıtarafı 1 inci sahifede - r.c fütLas encümenleri seçimine ge-

ı_-_Ç_i_md_.ik_te_r_.I Vili yet umumi meclisi 
Zelzele, otobüsler, ana 0 Z 0 Mı 

oğul, Almanya 1\fi!Ii Şfimiz lnönfinü de hilrmetle a- çilerek, 1739 üzüm tarım 

Tanımadığım bir genç, adam akıl-
nar, meclisi açmakla iftiharlarımı 1.,arı reyle yapılan seçimde bücl- MO Ak:-:eki B. 

lı aarho§ olmuı. Bağıra çağıra, ıaka
rırzeclerlm. de ~neiimenine: Ekrem Oran Öde - 2 8 P. Klark 

laşıp gülerek arkadaşları İle konuşu. 
l>emişf r. Bunu müteakıp rei3 ve- miş, Hasan Çelebi - Bergama •• uri 144 P. Mihalef 

kili ve katip seçimi yapılmış, reio; ve- E 'f•n - İzmir, Ahmed Enver - !.t:mir, 
yordu. Bir aralık zelzele hakkında 

kiiletine avukat Ba.r Xuri Fettah E- l\.Iehmed Orhon - Seferihisar, :i\fu -
şunları söyledi: 

T k JJ h ! ~en, kAtipliklere diş tabibi R. Al! harrem Baran _ Ödemiş, Sami Glil-
- opra ta aa anıyormuş a . ll ı· B ı B S · Gl'l r· (T" ) Ü T" S 14 'k 11 B d 

1 
a ıın >ayar a . a mı .• ı c ı JrO c - ıre. 

e anı Asa anıyor, u apeşte. sa Ia-ı E:eçilmiştir. İntihaptan sonra avukat İdare, ziraat, veteriner encümeni-
nı:vor, maıya aallanıyor; bılmem Ah d "T d ç (1 · ) 27 me .. , ura ınar zmır se- ııe: 
ueres, ıallanıyormuş .. Varsın sallan- ·ı~ t• ~ ı· · 2 · · A E t ne n a,re ı umumı mec ı ı cı reı;ı- yşe ğriboz -. zmir. Rağıp Ta-

,1 - ıg:nı yapmış o an . ırrı encrın rancı • demiş, Refik Sanclıkoğlıı -

179 Albayrak 
141 1\I. Beşikçi 
97 j. Kohen 
57 S. Pater~on 
44 A. R. üzümcü 
4 t D. Arditi 
35 P. Paci 
18 Ş. Riza Ha. 

ııınlar .. Bak, ben de tütsülü kafa le 

1 

ı·- · · l B S ş · ô 
tıı. anıp duruyorum.. Aşık oluruz, · · . t kd. 1 k ı· · rı•· I G . • n•ecı11ı ını a ır c anara , mer ı ın ~ ıre, Hlseyin Avni - Urla, Azmi ü- -----
aevgılıler tarafından atlatılır, salla- d b f"k · t• k 1 - · k t" 
mrız, bebek oluruz, anne kuca - mda, d b 1 d U ' l" b k 

1 

e u ı re ı~ ıra ec ecegı anaa ın- venç - Ku~adası, Ü$man Sabancı - 3089 
. e u un u. mumı mec ıs u a - )lenemen, Habip Kabadayı - Çcş- 479323 1/2 

l>eşıktc sallanırız. Alacaklı olduk t lk 1 k b 1 tt• F • 1t 1 
naa e a ış a mu a e e e ı. me, aık u~tün - l\Ienemen, smaiI -----

mu, borçlu tarafından askıya asılır. i\1 ·· t k b ·ı • t' 1 ·ıd h T f 
il T 

• u ea ·ı en \'ı aye m :>t ce iza - u nn _ Kemalpaşa. 
sa nnırız. enbel memurn düıüncc n · d · , • a · ·ıt J N · 

ameı:ıı \ e aımı ene menın mt a ea- afıa encümenine: 
evrakımızı çıkaramaz, baıından sav. · · k t 

. . . . ııamesmı o umuş ur. 8rıbire Salet • İzmir, Ahmed Şük-
rulur, sallanırız. Cınayet ışlerz, ıpe B d · ı b .. d ı · t 

. . un a geçmış sene ~r u ce erı rii Sayar - zmir. Erdis Tınaz - ~'fe-
çelcılır, aallanırız. Canbaz olur, tol- v · 1 t f ı t h · ı·ı · 

:ırıc ıı ının az a a mın cc ı mesı ve ncmen, Necati Ergün, - Dikili, Emin 
lere sıkar, anllanırız. Vapura biner, t"h""I At . b ] k 1 s 
d 1 .. .,ı u ın ı~e u < erecPve çı nrıınnın alnkoğlu - Karaburun, Vasfi Ay-

a r.aya tutulur sallanırız .. . 
. ' • ması yuzünclen bu seneye 802•J87 uın - Bayındır, Kar.ım Ağralı _ Tire, 

Del·knnlı, aallanma, fiilinden da- l·r l k b. k d · ·ıd·ğ· f k t 1 . ı a ı ır açı evre< ı ı rı, a n Sil f!yman Yaran - Bergama, S1rr1 
ha bırçok §eyler bulup söyledi ve nİ· b · 
h • geçen sene akaya vergılerden yapı- Şener - Foça, Kemal Onarat - Ber-
ayet' . . lan yüz bin lira miktarında fazla gama. 
- ~allana, ballan~ yaıayıp gıdı. lah!iilatla bu borcun 702400 liraya Sıhhat encümenine: 

yoruz ııte, varsın dunya da aallan• ı d" ·1 · il k"" ld w b. d. ·1 D • 

482412 1/2 
Xo. 
7 
8 
9 

10 
10 50 
11 50 

10 13 75 
11 16 

1 N C 1 R: 
100 Akseki Ban. 

191868 

sın. n. ·t~ı mesı m m un o ugu ıı ırı - okto~ Suada ÔKağıdİcılar{ _ J.Zmir, 
191968 

Dedi. mış ır. doktor Kamran rs - zm r, doktor 
. * tzahnamede 938 senesi iclare. ista. Osman Yunus _ İzmir, Ferid Eczncı- Z A H 1 R E: 
" * tistik. nafia, bina, turistik yolrar, başı - İzmir, Ali Halim Bayer-İzmir, 4~ ton arpa 

Otobüs fiatler·ne zam yapılacag-ı ı t f I 
maarif, ziraat, veteriner. sıhhat iş ve .Mehmed Seyrek _ tzmir. 0 on asu ya 

söyleniyormuı. Vukuu deg~ il, §Uyuu 25 b 1 k 
ı.:adrclan hakkında mufassal ve ra - Maarif encümen!ne: aya pamu 

10 75 
10 50 
12 

9 75 
10 50 
11 25 
ı2 2r> 
11 
12 75 

8 876 

bile lzmirnleri kızdırdı. Dün aldığım knın üzerine malı1mat verilmi.;ıtir. Fatma Belli - Bergama, Ziya GUn_ 
bir mektupta §Öyle deniliyor: ! · 

B l d
. . . . . b h b . k zahnnme okunduktan sonra vali düz - Bayındır, Murad Cınar _ lznıir, 

« e e ıye rıaımızın u a erı te • ~ 
7.'bini bekliyoruz. Otobüse istif ha - celseyi 1 O dk ika için tatil etmiştr. ~aid Pınar - Kemalpaşa, Selim Örsel-

İknci celse: Ödemiş, Orhan Rahmi Gökçe - 1ror-linde biner, seslenmeyiz. Yağmurda, 
~kiııci celse açılınca daimi encü - lınlı, Hasan Serter - Ödemiş, Ziver 

soğukta, açıkta, riizgarda bekler, 
menin 11 sahifelik mlitaleanamesi 

1 

Öz kan - Tire seçilmişlerdir. 

Para Borsası 
Cumhuriyet merkez h ·~ 

kası kliring kurları ~· 
Afi' ,.,il ses çıkarmayız. Alsancağa da beş 

okunmuş ve: Bundan sonra mazeretleri doJayı-
Satıs .r> 

1 

~_,/ 
kuruıı on para verir, Samaniskelcsi. 

1 - Kamın mahsusla bildcedeıı siyle m~~uniyet istiyen azaclan Sterıı·n ne de ayni parayı öder, ağız açma. 
ayrılıp tahs:s edilen yerlere ödenen du .tor Osman Yu Jsa bir gün, Ziya D 

1 yız. Belediye bu i~ten çok para ka. . bti"d . h h 1. O ar 
\ e . cen. ın . eme.n. emen.. ma ı~.·e.ye Bayındıra bir hafta, Emin Solal.og- B"lga zandı ve kazanıyor, deyip de tenzi- .. 
vm·ılen hı:'"e ıle bırlıkte dortte uırıne lu - Karaburuna 10 gün izin veril . F 

lat istemez, «Belediye kendi malı. B 
tek:ıbul ·eden, nafia, merkez banka- mesi kabul edilmiş ve umumt mecli · ' 

mrzdır, varsın kazansın, baıka işler {" t k t k ··a d • h. 1 F. F. 
ı. mı~ ere e au san ıgı ı 3e c- Ü\'t>Si iken mebus olan Mehmed Al-

de yapsınl'> der, susarız. Şimd! bir de 1 · Pezeta:i 
r~nin tefl'ikiııden \"az geçilmesi, ctem!l'den inhilal eden Çesme azalığı 

1 
• • 

znm mı göreceğiz?.» 1 · F orın 
2 - uarei hususiye den maaş al un ııa se~ilee Hasip Kaba da) mm mazbrı 1 

Ben şuracıkta, belediye reıs mı- F S 
muallim ve memur maaşlarından tnv tacıı okunarak kabul edilmiştir. · · 

zin bunu doğru görmiyeceğini kny. K S 
zif olunan müvazerıe ve buhran ver- l.."mumi toplantı günleri (Yarınki · ; 

decJeb:tirm. ÇUnkü belediye de ha- gilerinin hususi idarelere terki, Cuma müstesna olmak üzere) Cuma K. N. 
halılıkla ve ihtik&.rla mücadele eden K D 
müesseseler arasındadır. 

* * + 
Anaaı oğluna kızmı~, bağırıyordu: 
- Hay yetiıemez olaydın? 

Otlu omuzunu s;lkti: 

3 - Bina ve arazi vergilerinin dev- ve Salı günleri saat 14 olmak iizere · · 
rı dol.ıyısiy!e her sene maliye veka- t"spit edilmiş ve Ekrem Oran'ın tek- K. Ç. 
Jetine verilmekte olan hissenin id:ı- iifi üzerine büyüklerimize tazim Dinar 
rei hususi~~ey~ trki: . . . 1 telgrafları çekilmesi kabul edildik- Lee.va 

4 - Muskırat hısselermın h~r vı- ten s nra celseye son verilmiştJr. Le) 

624 
76.81 
4.653 

33.64 
7.442 

1.4437 
3.4244 
3.2217 
3.3760 

28.09 
86.22 
63.97 

92 
Hiyet sarfiyatına göre inhisarlarca A. Ş. 

- Bana ne?. Yetiştirmeseydin!. billı'!sap doğrudan doğruya idarei F• } " d• •• • R. 1\lnrk l.!>7 
- Hay doğurmaz olaydım seni!. hususiyelere itası, lll an tya guneşı Liret 15.20 
- Onu dn babamla daha evvel. 5 y l · · · 30 ,. d f D h · 108.97 

den düıünseydin!.. - 0 ver~~sınm ııra 11.n az_ Asla sönmiyecekfir ra. mı 
la maaş veya ucret alan kadmlara Zlotı 4.~159 

- Yılan doğuraydım keıke.. da te~mili, alınacak tedbirler arasın- Londra, 8 (Radyo) - Finlandiya- Pengil 3.6807 
- Doğurabilirdin, çünkil müaaid da gösterilmektedir. ya gidip gelen Avam Kamarası heyeti FF. Serbest 33.98 

bir clilin var maıa:llah.. Bundan sonra vali gerek izahname Finlandiya parlamentosu riyasetine ı.'l!uhtelif kurlar 
* * ve gerekse mütaleanaır.e hakkında lıfr telgraf çekmiş, Finlandiya güneşi- Registermak 5.70 

Dünkü gazeteler yazıyordu: ::öz i.stiyen olup olmadığını sormuş- nin a:ıla ::;önmiyeceğini ve Fin nıille-

5~l 
71.zs '-ı ı 
4.6S l 

Bütün ıark ve İslam alemi, Al- tur. tinin, totaliterlere esir olmıyacağını 

Başvekı·ı, 1•lkbahar ta arr'uzlarJndan manyaya müdhit surette kızıyormuş. Söz alan Ekrem Oran: bildirmiştir. 
Sanki garp ve hırisf yan alemi, 

- Geçen ve evvelki seneler izah- -=·*·=-
1 • • b•t • } " Almanyaya baygın imiı gibi.. ek evve secı mın ı mesı azım name ile miltaleaname, teşkil edilen 1.Waden kuyusunda manya eh 

• Neredeyse, toprağın dibinde bulu- b:r encümen tarafından tetkik ve ,. 

ıd• v • • •
0 J • t• nup gelmİ§, geçmiş bütün milletleri, yangın 1,lttı g IO'Jnl soy emış ır on1nn sonra heyeti umumiy{!de mu-

, ~ hatta eski Almanları ihtiva ed~.ı ö- 7.akere dilirdi. Brüksel, 8 (A.A.) - CharJcrc' ya- Odun anlaşması yeff etı 
Londra, 8 (Radyo) - Knnadada ceği her harbe Kanadnnın gireceğini lüler alemi b:le Almanyayı tel'ino H. lbuki bu, eski vali Ba)• Fazlı kınında bir maden kuyusunda bir elek [eşfirilmiyecek 1lh 

umumi intihab41! esnasında rrıdyoua \'e girmesi Uizım geldiği hakkında Ka- lcalkacaktır; siz ne diyorsunuz rneı- GUlecin bit'atı hasenesi idi. Kanunda tirik motörünün fazla ısınması netie- . j.Jf:.sa 
söylenecek nutukların sansöre t.abi tu- nadada fikir birliği bulunduğunu söy- lekdaılar!. böyle bir şey olmadığına göre, bu cesinde bir yangın çikmışhr. Yirmi Parıs, 8 (~a~y~) - Havas llıı 
tulma ı hakkındaki karar bir çok ten- liyerek demiştir ki: ÇiMDiK suretle hareket edilmesinin doğru beş kişi boğularak ölmüştür. Bu yeni Belgraddan bıldırı~'or: ut 
kitlerle karşılandığından ve denıokra- - Buna aykırı bir fikrimiz olsa)"· Ko··se İvanof olup olmadığını arkadaşların rnpo- felaket Belçika halkı arasında derin Alman ve Yugoslava odun~ d, •• 
si kaidelerine aykırı olduğundan san- dı şimdi ne vaziyette ol.ıcaktık. Bizim runa terk.ederim.» bir heyecan uyandırmıştır. s~sları konferansı bu ha.fta Be 
sör kararı feshedilmiştir. bir ihtilfıfımızdau nazilerin istifadeye l l .~· . . k b l . Demiştir. o*o rınde toplanacaklardır. d 

Kanada başvekili B. l\Inkenzi King kalkışacaklarını herkes bilir.> fa ya se, ırını a u eftı Vnli; her ikisi hakkında lüzumu R İki hUkOmet arasında me\TCtl 
dün gece radyoda mühim bir hitabetle Hatip, ilkbaharda brı~laması lfızım Sofya, 8 (Radyo) - İtalyanın bura derecede tenevvür edilmek üzere USyada !aşmaların t.ecdid edilmiyeceği f.ıl· 
bulunmuş ve hükumetinin siyasetini gelen taarruzlardan e\·vel intihabııtın sefiri bugün başvekil Köseivanof ta- bunlar hakkındaki müzakerenin bir v.. .. ld niyor. Halihazırda Yugoslavyıını~ ?ıı: 
mildafna etmiştir. Başvekil, Kanadalı- bitirilmesi liızımg eldiğini, uzun süre- rafından kabul edılmiştir. cel5e sonra yapılması muvafık olur nomur aza l manyaya fazla odun vermeğe fil !le~ 
lann b!rlik olmalarını tavsiye etmiş, cek bir harbe Kanadanın hazırlanma- Başvekil, sefirle iki saat kadar ko- :nütaleasında bulunmuş ve kabul e- Faris, 8 (Radyo) - KömOrslizlük- olduğu maliimdur. Halbuki ita!)"~ l! 4 
parlamentoyu fesh etmekte haklı ol· sı icap ettiğini beyan ederek sözlerine nuşmuştur. Bu mülakatın umumi \•nzi- dilmiştir. ten dolayı Rusyada bir çok şimend!- giltere Ye ispanya bn odunlntfl ltt 
duğunu t:ıidirmiş, ingilterenin gire - Aon vermiştir. yetle nlfikadar olduğu söyleniyor. Bundan sonra ruzname muclbin- ferler tatile uğramıştır. yüksek fiyat vcrmektedirıer . 

.... lllU! ........................ _. ........... ~~-:-~--~-·--------------------------------------------------------... .,, ma Madrahal .. Garsonlara itimnd cdi- Madrahal ağaçların ke~afetinden terisi hem çok, hem daimidir. 'l'ek tük cı kaplamıştı. 
11 

lir mi? Garsonlardan sır çıkmasa bi .. istifade ederek pansiyonu sık eık zi- odalar boşanır, fakat milracaat eden l\fadrahal gnrajda istimnl ~dil~ \ ~ 
le meçhul müşterilerden biri koridor- yaret ediyordu. Hatta şüphelendiği müşteri asgari üç aylık kira vermeyin- !aslardan iki tanesini getirdi. 'e~ \1

11 
da veyahud da tuvalete çıkmış ola - anlarda o ağaçların kesif dalları ara- ce ve polisle muamelesi tamamlanın - !arın ağacın kalın bir dalına y-flfl; ~et 
bilir. sında nöbetçi bile bekletiyordu. caya kadar içeriye alınmn?. Onun için yerleetirerek aradaki boşluğu " l\t 

)Iadrahal biraz diişiindU. Sonra bn- Tam o anda bu vaziyet Madraha- gece kontrolü yoktur ve binaenaleyh tı: ,, it. l-
şmı Margarite çevirerek: im aklına gelmiş ve Margarit, pansiyona giriş, çıkı~ için böyle bır - Margarit, korkmadan bU .ı; ! t 

- 48 - Madrahal uyku sersemliğiyle meç- - Sen -dedi- hilla bildiğimiz pan - - Yntağınızda rahat uyuyacak - endişe de mevzuu bahis olamaz. tarın üzerinden yürüyebilir rnfsııl -.: 
:Madraha.l otomobilin içinde uzanı- hul şah ın söylediklerinden hiç bir siyonda mı oturuyorsun? sınız. - Pek ala!. . Diye sordu. ~ 

mış uyuyordu. Şoför de kollarını di şey anlamadı. - Evet, yerimi değiştirmedim. Ne Demişti. Nitekim derhal şoföre dö· O sırada otomobil de gara3a var - - Yürürüm, fakat nğnçtntl ,1~ 
reksiyona dayamış, tavşan uykusuna - Na ıl !. Nasıl, Anlamadım?.. olacak? nerek: mıştı. ineceğim. Sipsivri bir ağaç J. • ·~ >jl 
dnlmıştl. Diye sordu. Meçhul şahısla Mnrga- - u·ç ! ! Yatağında rahat uyuya - - Doğru garaja.. )leçhul şahıs, l\ladrahalın marifetle - Sen ağaca kadar gideb.l ~ 1 

.. 1eçhul şahıs camı vurdu, şoförü u- rit te haydudun bu sualine güldüler .. caksın .. Ve sivri sinekler dahi haber Dedi. Meçhul şahıs sordu: rine hayretle bakıyordu. Bu cahil hay oradan bahçeye inmesi kolnydı.r· ~ ~l> 
yandırdı. Şoıör de Madrahah kaldır- Hatta, kendisi de gOldii.. almıyacak. - Garajda ona müna ip yer bulu- duddan bu kadar alaka beklenemez - kil dallar aşnğıya doğru merdı'·t~ ~ .., 
dı ve öne geçmesini söyledi. - l\Iargaritin biraz istirahat et - Madrah 1 Mnrgariti tanıdıktan ve nur mu? eli, doğrusu.. 1 bi biri birini takip ediyor. A ııc$ t lı~ç 

.MeçhJl şahıs: mesi için temiz bir yer bulması Ui- meçhul §ahıs reise takdim ettikten - Hayır, oradan pansiyona geçe - Otomobil garaja girmedi. :Madra - metre kadar bir boşluk knll."'° ' 
- İkiniz de r.ıaşallah -dedi- galibn zımdır. Çünkü bu saatta pansiyona gi- sonra. vaziyeti yakından takip edebil- cek, hiçbir insan yüzü görmeuen ra - hal, ~largaritle beraber içeri girdiler. oradan dn pek ala atlıyabiJirsi 11• 

biraz kestirdiniz. Biz ise henOz uyu- demez. Benim ise, oturduğum yerin mek için reisin 'verdiği direktif üze- hat rahat odasına girecek.. ::\leçhul şahıs da onları takip etti. l\Iadrahal bu planında isııbet 1 

ma~a gidiyoruz. vaziyeti malum.. rine tedibir almıştı. - İyi amma!.. Pansiyon sahibi Garajın dibinde, merdivenle çıkılar termemişti. Çünkü karşıdaki pıtlı" 
Ye ilave etti: - Çalıştığımız otele gelsin. En Margaritin oturduğu pansiyon, ertesi snbah hayret etmiyecek mi? ve sofaya benzer entrafı açık bir yere taraçasının üzerinde uzanan d9111 ~ 
- Madrahnl, 1\Inrgarit bu santtn emniyetli yer orasıdır. Madrahahn teşkJlat hesabına kirala - Bu kadın pansiyona nereden girmiş? \'ardılar. Bu yer, şoförlere ve hazan tişmek için başka bir ağaca tırfl'lıı tt 1 

otele giderse, bir şüphe uyandırnbi - - Hayır, o da katiyen olmaz. dığı garajın arki~ında ve pak yakın Diye somnyacak mı? da haydudlara yatak yeri olarak is- lazım gelirdi ki, bu 1\largnrit içi~. t '-ıe, 
lir. Oturauğu pansiyona dn geç vakit - Neden .. G.rrsonlar hep elimde .. bir yerde idi. Garajla pansiyon arasm. Margarlt söze karıştı: tlmal ediliyordu. Sofanın, mahud bah- tikeli bir işti. Binaenaleyh :nı'ıçll 6 -~ 
gitmesi imkansızdır. Buna bir çare bul Ağızlarından sır çıkmaz. da ağaçları kesif olan üçilncil bir - Pansiyon kapıları açık iken el- çeye nazır yüksek iki penceresi var- hıs sevgilisinin bu tehlikeli lcr.r , 
bnknlım. - Kendini o kadar çabuk kaptır- şahısa ait kllçük bir bahçe vardı. ren çıkan belli olmuyor .. Otelin müş- dı. Penc.renin birisini okaliptüs aia- a!r!şmesinc mani oldu. csoıııJ 



.. :::::----..:....::..:.::.:.:.~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~------------------------------~~------~~~~~~~ 
tl _MAJi m z·cF·R·o l Fransız zabıtası Sovyet - Fin harbi 

- 'Baştarafı ı inci sahifede - he lizerinde on gündenberi muhnre-

ı9 'Ya:zan: B'.nbaıı CAZAL ~ürk·ç-ey·c-çe·v-İre·n·: .0.ÇY·I-LD_l_Z_ .... Pariste Sovyet ateşe kommersiyal 
1• ~azı ı r <uLus; tmı dairesinde muzır evrak buldu 

o!:ırnk ek:serya bir şoför bulunr.rnk- be ynpmnktadırlar. Bir habere göre, 
tadır. Bu itibarla muharebelere mu- Vileorgdnn 32 kilometre uzakta 
tehas ıs şoför telef edilince diğer Mannerhuym hattında Sovyetlcr, kU 
tanklar ekseriya yollarda kalmakta. çük lıir gedik açmışlardır. Küçuk 
ör. $umma köyü de\·amlı bombardıman-ı; ıı. Plnr, sb;snalar hariç knlmak üzere, 1 hend:so yaptırdığı bu inşıı. doneb"lir 

1
9 xır Ve ha;./ıın i tilıkaın betonunda, ki Fran ız fen clehfisınm en mUkem-
O (tı. c. l topçu si:[thlarıııdmı lıaş- mcrl e~eridir. Bu yiizdt•tHlir ki, ~4 ve 

1
9 

t lon blokh ·~ dnfi V>pları, muhtelif 25 hnziran geceı.:ıl me) dana gelün 11fı 
1• rassutc·ha\zlar, Projöktür tertibatı dicı.e, Mnjino hnttınıı, her itilmt!a. Ü!';-

12 ltınn ka 
1 azları \'e hııfif topçu ı:;ilah- tun mc' kiini görmüş ve anlnmı~ b 'r 

S a d rışık - k . 1 
9. t ır. Gru 

1 
ugıı· makinç..Ji yuYn'nrı ut eye çarptı. 

~ tonund Par, keneli ana istihkfım <Kule) den (:'ıfolhouse) n kadar 
R'bi, b: tam bir irtibat ifacl ... ett _ l\f ajipo) u b kliyen yuz hin!erce 
' derı her grup <la kendi nra ın- Fran. ızın, arka ındaki mli~'onlarca 

•ti3·fe ~- v~ Pek nğlam Yeraltı yol- Yatanda mı en emniyetli ~artlar al-

Paris, 8 (Haılyo) - Frnnsız za- bir nota \'ermiş v.c zabıtanın Rus ateşe Londra, 8 (Raclyo) - Röyter a - fardan tamamen harap olmuştur. 
bıtası. bugün So\·yet ai<'~e komnwrgi- kommersiyal dairt'Siııdo yaptığı arı: ~- jmısı Hclsink'clen şu haberi Yernıek- Suınma cephe inde Finlerin zayia-
yal clnir.csiııe ~;idnek nrnşt ırmuh(r yap tn·maları 1ırotesto Ccl(~rek, nezaret nl- teclir: tı, Sovyetlerin zayiatına nazaran 
mış ve mcmurhınlaıı ıiçunıi nezuı·et tıııa ıılınnn üç memurun ı:wrbe.st lıı - Sovyet kıtaları Summa mıntııka - ytlzde 10 nisLetindedir. 
altına almıştır. Z.ıbıla, proırnırtuıdayn rnkılmnsım i tem iş lir. sındnki ürnrruzlariyle l\I annerhaym Diğer cephelerde. Sovyetler ağır 
miitallik yüz dosya bulmu~tuı. ı s0 ,-yet sefirinin protcsto!'tı redde- hattıııa bir gedik açmak için fe\·ka - 1ayiata rağmen, hiçbir muvaffakı. 

Zabıta. miitcakıbcn Rov~ C't okuluna dilmiş , c ateşe kommers"ynl daire- liı.de gayret . arfetmektedirler. Azim yet kazanamamışlardır. Bugün de 20 
gitmiş orada. dn bir tnkıı11 :ıra~tırm:!.- . ınm, ı-;İya i bir müe sese olmadığın- ı:io\ yet kuvvetleri, son ı-istem harp Sovyet tankının tahrip edildiği biJ
hır yapmış ve muzır evrak bu ı mu~- dan, her zamnn zabıta tarafından a- Je\·azımiyle 24 kilometrel'k bir cep- dirilmiştir. 

tur. ra~tırmaya tabi tutulabilece~i. yapı-
Pari~, 8 (Radyo) - Sov,·et sefıri lan muamelenin doğru Ye kanuni o!

Suriç, harir.iye nezaretine giderek, 
1 d,uğu cevabı verilmiştir. Avam kamarasında itlçUk b~rbırin-0 bağlıdır~ Parl'nlaıı tında muhafaza ettiğine misal, nl -

aha htı t_tlnlere, küçUk bütiinleri bay Tiyyo mıntnka ındaki soguk -
ellıi, {ı(l~~erine bnğlıyan irt bat kanlılık Ye işe hfık miyettir. oo- - Baştarvfı 1 inci S(lhifede - devam ediyoruz ve nihai zaferi elde e-

ek n~ı . 8~ 1no hattında bir örlım- OBÜS TANELERi Kanada askerlerı· rüz ettirmiş ve bu içtimada müzakol'e- dinceye kadar devam edeceğiz.> 
lr. &'ıhı muntazam ve hendesi_ -2 - . . .

1 

~i geç.en bütiin meselelerde müttefik- Çemberlaynın nutku şiddetle alkış-
A.sıı lt . Harbin ilk garabetleı·ınrlen bırı . • } lerin mutabık olduklarını söyledikten lanmıştır. 

ta talll aJlno hattı, bir uçtnn öbir Roma _ Bcrlin mihverinin. Frans:z· Dün de ÜçÜnCÜ kafile lngİ - sonra ~unları kaydetmiştir: 1 
Ildır. Bu 310 kilometre uzunluğun _ :ngiliz, Belçika, ll ollanda ve Por.e-ı - Bizi Pransadan ayırmağa matuf 1. o!ld~ h 310 kilometrelik mesafe k!z radyo neşr yatını bozmak te~eb- tereye vasıl oldu nazilerin yalancı propagandası. ebe- sveçte 

i j'acak at, hlçb!r nokta.da açık k:ıl büsilnde bulun~a~~sı oldu. Hal.bu - diyen iflas etmiştir. İki de,·letin iş bir- Müda.çaa tertibatı 
faza surette Yekpareli". . ki Fransız ve uıgılız radyolar,yle, Londra, 8 (Radyo) Kanada lanmıştır. . Iiği daimidir ve öyle kalacaktır. Fran- Jt 
ıı~r ~mektedir. gını mu - ittifaka sempati duyan diğer mem - a=-keri kuvvetlerinin üçüncü kafilesi, Kanada kuYvetleri, ingilız harp ge- -:ız arkadaşlarımdan bu noktada Pa - devam ediyor 

~l'ke .. k bun bir ön, bı'r arka b" d. leket!er radyo neşriyatının, ilk iş ola- bugün ingilterenin garbında bir li - milerinin refakatinde ingiltereye geti- rbte her zaman ~unu işittim. St kh 1 8 
(R d . ) !- . 

,.. .. ıs.... , ır c d'I . ·t b k h Ik , d Ik h t h~d· . . t• ~ • o om, n l o - :.\eç par-vn L •111 vardır. 1 ak rahatsız .e ı mesı, parazı c o • mana çı mış ve n · tara.ın an a ·ış- rilmiş ve seya a a ısesız geçmış ır. _ Mutabıkız ~ . .. . . 
.. ısım • ... lamentosu selrız yuz bın gaz maskesı 

4 d11 tnıak ' .düşmanın ilerlernes;m ğulmnsı bekl~niyordu. .. .. • 00:= Başvekil beyanatına devam ederek temin edilmek Ozere icabeden tahsis:t-
1 anıaıa ' hıç değilse türlO t .. lü Belki de mıhver bu teşebbusu. da- 1 h •• k A t• Pari ten memnun avdet ettiğini tıöy- tı ve a.skeri hastahaneler için de on 
ı ltlnıış rdan, oyulmuş çukurlar~:n h li bir siyaset endi:,e>1iyle icra ede- s ve ç u um e ı • !edikten sonra, Belgradda toplamın milyon kronluk tahsisat kabul etmi:J-

~ısı~u hendeklerinden ibarettir: rnedi. Zira gerek Berlin ve gerek Ro- Halkan konseyinden bahsetmiş ve şar- tir. 
l'eb, ' dUşrnnn tanklarının mu- madaki az fakat öz ve ı-on derece İ ] t d ki Anupacla sulhu korumak için elele 

a ~ktnı.~:~~=larının, zırhlı m.itral- gizli nntinazist ve antıh'f~~ist .. ihtiial~ı sveç vapt'runa yapı ar.t aarruz an vermiş olan Bnlkan devletlerinin, ıne- Fransanın Mos-ı 
. ;rı te\"kiti tının ve alev makinele~ grupu, ar~lar~ndu ~u u mu paro a d J R 4: • deniyete ve dünyanın bu yerinde bu-

l tetıı bir hu~usunda çok ehem- hal ne g~tır~ışler.dı: . o ayı usyayı protesto e tı lunan diğer millelre de hizmet ettik- kova elçisi 
. Ge.. ınanıa kı'"·m t· h" ~Bevnelmılel bır harp halır.de, t . 1 ı · · .. 1 · t• 

tıı •1! ön k ., e ıne sa ıp - . : . . . . .. k 
1 

.. 1.. .. Stokholm 8 (Radyo) - sveç. hU- şiddetli bir nota vermış ve protestoc a erını soy emış 1r. j 
Jıi ller ısıındaki b t k 1 1 mıllPtımızın gozu npa ı o Ulllt! su - ' B k"I b . . stanbula vardı 

dı.1 \re açılır k e on u e er, "ki- d·-· . .. kt biz ah kfımeti, Birgo adındaki isveç vapuru- bulunmustur aşve ı, undan sonra ıngıltere i-
l'\ er· apanır taretl · ru .en ıgını gorme en e, · '"'' - · :. · 1 v · t k ı· t b l 8 (T 1 f 1 ) Fr .,, ı ağır v h er, gız- . . t 'h d r 1 ştmız nun Baltık denizinde Rus tavyarelerı .e ı unanıs an arasında a dolunan ti- s an u , e e on a - an. 

;s ta11
' (A.. C. n; t afif ~opçu silah- ~e~.oıme:·ı k~r~ı ~· e~m :z~~~a~ıe içi~ tarafından bombardıman e;lilmesiıı- l\foskova zimamdnranının bu:rn ne caret anlaşmasını izah etmiş, Fin!e- ')anın :\foskova elçisi, bugün Odesa-

s 1 rrı bir ateş h.koplarıyle, ufukla- ~ ~~~~ak.:. ~~ p n karşı hare den dolayı bugün Sovyetler birliğıne cevap vereceği henüz malOm değildir. rin kahramanlıklarını sitayişle yad ey- dan şehrimiz.e gelmiştir. Sefir, iki gü 
A al'dır. u iıniyeti altına al- mız e ı ~ ı 1 c ,.mana - ' !emiş ve Finllındiyaya ikinci yardımın ne kadar Parise gidecektir. 
<\l'~a k kete geçelım !> oo _ F A k 1 · · d p 1 s' \'er ısım: Almanya ve italyn, içlcrindck! bu yolda bulunclugunu bildirmiştir. 1 raı~s.a?ın . n. ara e çısı e o on-

. .. ~ altı irtlb t lh" d k .. t kd' tr-. Amerır ka hu·· ku"' metı• Çemberlayn müteakıben askeri va- ya \!lçısı ıle bırlıkte Ankaradan ~el-~ • llla a ve levazım , 11 mfü ış teza ı pe - ıyı n ır e ıgı . ' . ..
1 f ~e t·· ~o an, için belki de liberallerin fikir saha- zıyetten bahsetmış ve cephelerde e:rns- uı er. 

4 ~!e;lteıkısını: sındakimOcadelelerinikulaklardan f• }"' d• k k • •k Iıbirdeğişiklikolrnadığınıkaydettik- M t k 
o~ la ~e~· ~ısınında, çelik ku ak- gzleyip düşman grupu biisbi.itün çi- ın an ıyanın çı araca ıstı raz ten sonra ingl·l·iz. hava kuvvetlerinden e a sas 
91 ındl ılı, 10, 20 30 kş leden çıkarmamak ve memlt>ket:cr:- h .

1
.... . k beklenen enenının tamamen müşahe-

r.reı~ .beton tara~ut rnetkre alıdn· ne karşı fikirden korktuklnrını belli fa Vl atına garanti Verece de edildiğini, Almanların, gürültülü '° l'ı F ve umnn a f h b l · · h k'k t .~ a, I>lar, b~ ~vkalflde modern teri o - etmemek için bu garip milsamnhaya Vaşington. 8 (Radyo) - Amerika !arlık tnhvilt çıkarıp Amerika piyasa- ~a _er a ;~ ermın 8 ı a te.n .uzak ol-
Tezahüratla kar

4 caılr Ucrelerd ilt h "k razı olmuşlardı. . .. . . 1• d' . . "k . .. •. c ugunu man tayyarelerınm, son 
,ll'aı· halinde k e~ m e ~rrı B ukabil de gavet tabii ola- malıye encumenı, Fm an ı~a~a ı rn~ sına silrınesi hakkında Fın hukume.ı- taarruzda biri ingiliz diğeri bitaraf cıl- şılandı 

S l 11'e hak· çı 1P ıner ve bütün una m ' • zatta bulunulması hnkkındakı tekUfı . . . 
9, 1•. enıı 'tn bir .rUy t h . · rnk tnglltere ve Fran a ittifakın!\ d:ı- d A .1 ne mUracaattn bulunmasını muvafık mak üzere yalnız ıkı \'apur batırdıkla- Aiina, 8 (Radyo) - Başvekil M:e. 

•r. 'l'erı·rkve kuınandaye a s'"~aradsı ıçın- hil biltiln milletler, Almıın ve italyan red etmiş ve F1 ·nıadn i)~anı~, .1merı~a- .. .. t·· rı halde nazilerin bunu izam ettiklerini taksas, bugün öğleden sonra saat 13 ftl s op b " ım e - ·~ . .. .. . nın kefaleti n tın a yırnıı mı yon ao- gormuş ur. y . 1 • • . • . 
~ ~ erfııd acaları, kuma d hil rnd~·olarındak ıadı ve gulunç ne~r ya ı ave ey emıştır. de El ıs vapurıyle Pıreye muvasalat 
,,,g 

1 1lıtz, ~11 3'Ukarıya tahrik :d·~· ~ tı ~ineye çekmekte mahzur gör - Başvekil, Almanların, beynelmilel l'tmiş ve binlerce halk tarafından 
~ Ya 'Para sun•t bir ağaç yah~~r b~ nıediler. Nitekim daha 25 haziran ç •• • 1 • b t kaideleri nyaklar altına !arak fener va karşı!nnmıştır. 
~ ~dtn k:ası İÇine Sak)a~arak na J~ Sabahı her taraftan, ~}ma~ ~~kfm~ıe o r çı ı n e yana 1 p~rlarına Ve balıkçı kayıklarına tecn- Limandaki Yaparlar, fabrikalar, 
d ea. :VboJur, aynca hedef teşkil tinin güldürücii mesaJla:ı ışıtılrneg~ vuzde bulunduklarını ve bu .::uretle ci- mütemadiyen düdUk çalmış ve bat-

"9 ~.l'keı k başlandı. 2.ı ve 2s hazıran gecegı H ı0 t<=>rs:lnelerd Q bulunan hususi hanın nefretini kazandıklarını beyan vek:1. emsalsiz tezahürat ara~ıl'!da 
~~t'tllde ısınının en yüksek mev- hudusu aşan bombardıman tayyare~ a ~n - - .., ederek nutkunu şu cümlelerle bitir - karaya ayak basmıştır. 
~a~ lrövd!~ne ~~n'i kayalıklar veya !erinin ~arkasından, Alman umumı l k t ı ffiÜS) der.,>- edilebilir miştir: Baş\ ekil, halka bir nutuk irad ot-
f:dltı. töra{1 ıc;ınde, teriokop tara- karargahının mahut Fransızca mesa- VapUf ar OD rO ' . - - Harp böyle kazanılmaz. Naziler tikten sonra Pireden hareket etmiş 
~' llı.emu e:ı~ecek tafsililtı gör- jı mnlOm : . . .. Londrn 8 (AA) _Avam Kama- çılaıının kendi menfaatleri namına harp etmiyorlar, her gün bir cinayet ve buraya geldiğinde büyük bir ha. ı k 

' ~ r aıınt nöbetçiler \•ar - «.Fransız general~:rı .. yüks~k .rut- rasında B. Çör~il ·sorulan bir takım çahşmalaılıııa mani olmak niyetinde irtikap ediyorlar. Biz, hakka dayana. ktitlc~;. Balkan devletleri sefirleri, 
t•ıt'lka1~de lıelı su~ayları,. kuçUk su a) aıı, suallere cevap vererek amirnllık dai- olmadığını ve amirallık dairesinin hıı- rak, ve beynelmilel harp kaideleriııe na:lırlnr ve teşekküller tarafından bil 
e~l\rık, telıra~ahfuz kumanda hile- neferlerı .. :' csaıre .. > . . . • . k ntrolil altmaa ticarel filosu susi müesseselere icnb eden ruh3ati- uygun hareke~ ederek mücadelemizde yük tezahüratla karşılanmıştır. 

d ,. • telefon d .h. Bu mesaJa, Fransa cumhur yetı ıesının o • . . . . • . . 
ı.ıı~ ti asıtalarıa te hiz ra . yo. gı ı hükfimetinin kabine reisi, 26 hazi - için inşa edilen gemilerin inşaat biter yelerı vcreceğını ıla\'e etmıştır. 

İ'rll;,!n hl, elektrik ç edılm.ış ol- ran ı;:abahı gayet sade ve a ·il bir bitmez bahri ticaret nezaretine teslim Londra, 8 (Radyo) - Avam kam;:ı 
tt·•tı en Yeni eın· ve su tazyıkiyle k. b 1 d bulunm~ştu ve bu nezaretin bu gemiler müteretta- rasıııdu beyanatta bulunan ingiliz bah 
tthı. tıe d ır ve kumanda a - mu n e e e . . . ~ . , B Çö ·ı . ·ı .· 

"l""' e malikt· D . . . . H h lde bu mukabele\'i de kar- batını tedarik etmekle ışbgal edeceg.- rı~ e nazm . rçı , tener gemı eı ı -
a ı.. " 1 §eb k ır. enebılır kı S· er a • - ' · h" · · · h'"k" t l t d a.,ı · e elcrn· t . d k' z·gfrid hattı bizim :Uiaji- ni ı:;öylemiştir. nın ıma) eı:;ı ıçın u ume çe ıer e -
Clııde ~hazı, bu k~n eknk b?ynı '"~ ~ımız ~aıki ~ kkat ve ~lukayl~ din - Bahri ticaret ııezaı·eti halihaıır<la Lirin <ılındığını göylemiş. dünyadak: 

Ceph erkezile~ir'tnl ainda hücreler~ nl o~ut~ . hususi miics eseler hes·ıbına insa edil- bütlin harplnuc 111edeni milletleriıı 
ane d ı m ştr. emış ır. · L • •• • • • • h" t"k 

' •Ub epoJarı f . _ Zfgfrlt... mekte olan gemileri mü adere ve kon- fener gemılermı daıma ımaye et ı -
~ ay ~·at k ' e rat koguşla- k ı · · f k t · ı· Al 1 b " l'tıutb n hane) · h : Almanların, :Ma.ilno sistemi kar· trol etmek hakkım muhafaza ~tme - erını ıı ·a şımc ı man nrın tt ,. e-
l\'-- ah erı , sı hi tes. - ·1 · b t k 1 l ki .. 1 "'alı • Çama~ırh . !Usında mukabil sistem olarak insn tedir mı en a ırrna ta o c u nı-ını soy e-
t • teın· I>' ane, elektrık 'ili \ • • • 

\11 el·anın ız hava ve bo" uc ettikleri ve 1937 eylOlOndenberi Ma- B. Çörçil, hükumetin deniz inşaat- mıştır. 
~)'Uı. a ?nah g tl gnz ·- .. ·1~ l d.k 

ı 'ıı.. ıı; ord sus cihazlar h 1 ~ jınoya rekabet ettıgını ı an eye ı -"" . u gru 1 , u usa . . 
'tt ~e ıcapı p n.rına ait bütün Jev& lcrı ı~tıhkdm ~.attı... . • • •• A c- R 

. ~~bu kısırnara aı~ teşkilat ve tesi- Zigrfit, MaJmodnn daha u:un bır ISVJÇre hukumetJ usya 
ıV •irt bu akııı da k~rnelenmiştir. Bü _ hat. Zıra yalnız Fr~ne;aya deg 1, 1.:) -

>t~-~esisler,ara sıgınaz derecede gi- viçre, Fransa, B~lçıka Ve Hollnnd.a: Sovyet mümessilini Is- y . ~t il a mı 
~at tı Şiın Ye~alb asansörleri ve ya da cephe verıyor. Fakat harıgı=-ı • • • e nı p ... ro ar 
•~ lanrnışt endıferleriyle b" b" . mi.iessir ve kuvvetli; Zigfı'it m 1

• Ma- vıçreyı terke davet ettı k ? 
l~r turıu ~~ Tesisat başta~r ~~~= jino mu? Onu pek yakında hihlise - Cenevre, 8 (Raclyo) - ts,•içre hü- a VUŞUyOr • 
\ll\:t!l'delerı:rnan a~şine karşı çe _ ler isbat edecek? kumeti, Sovyetlerin Ulu lar sosretesin Budupeşte 8 (A.A.) - ~Iagyaı· 
• ah.. ?naskelidf. F . (Son uvar) . k - ' 'İ ~l'ha "l' hangi b' ı. akat ıca- den çıkarılması hakkımlakı aram r:ıg Or zug gazetesine gelen haberlere 
•a.tı hv~ edilrnek ~r anda da, derhal f men halfı. burada oturmakta olan So·:- güre, merkezi Rusyada kain Sama-

lt ~1Zdir. UZere hususi terti- Japonya yet mlimessili Kokoliııi davet etmiş \"C ı a ya kininde ehemmiyet itibariyle 

' .,~ ·~ 1 • • • • 

ALSANCAK 
İataayonu Karşıaında Yeni Açılan 

E 
Husu '"i Hrı.'> tahanesi 

SAHİBi 

Doktor Operatör 

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

hazırlanan ve her türlü fenni tekimülit, konförü ve kalorifer. 
rontken ve elekt:rik tedavileriy!e mücehhez olan E G E huau
ai hastanesi ALSANCAK iatasyor. kartıaında açılmııtır. 

Her şubeye l\İd hastnlar kabul •e mütehauıaları tarafından 
teda'Yli f'dilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 
Fiatler iki liradan başlar 

it.ta fıJı~o hatt U k arkta Rus aya yirmi dört snut zarfında isviçre top- Baku petrol damarları ile mukaye3e 

•ı:ı ~tlı inşa k~~~eI;rınden biri, bu karşı vazzyeflnl tebligat yapmıştır. keşfed'lmişt'r. 

FA[{/R Ilı1STADAR IÇN HER GÜN SABAIIT.1ARI MUHTELiF 
ŞUJU•:LJ~'RE AIU l'OLİI\L/NIK DE Y.11PILACAKTIR 

'J'ELEFON: 2918 

'-ın. <!dı.lmış c ının en. snnatkarane za Ş • • Y. raklarını terk etmesi için kendisine cdilebilel'ek üç lıüyük petrol damaı-J 1 
~•tı ""'enı.en f ukesınin dışardan he_ deg" iştirdi 1 1 
tt ·•ıO ar edil K · · • d ~~a~dilıkUn ıne~-bememe~. göz - Paris, 8 (Radyo) ~Japonların ~ıt~rpark SJOe~aSl~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"i ı ır ı ·~ e sakla b'l . E L H A M R A s ~ lld . Cabınaa '). na l·~~ş Uzak Şarkta. aldıkları vaziyetten du- /TGlı'~· /J(/ FlI~M BiRDEN inemasında 
~~11an \~arınclırab~~~:~l~~: kıştı. layı halen Finlfındiya cephe-:ind<! En biiyilk ca u \~;el~, .. ı ... Ve en hi si aşk rQmanı ... Operadan 
ı. "lllıt;ı tesisnt d ı yas n hulunmnkta olan Sovyet generali 
~~bel · a~ Ve n<•a,.'l klışarıdan, sun't Stcrn derhal Uzak Şarktaki \'azif e- divuı•ı hnrbe .. lşte bu me\'ztı dahilinde olarak 
"-. ·t ı «!> ~ 1 arla · r b ' Y E R A K. O R R N E İLE J E A N G A L L A N O ltad z tUınsekt f gız 1• ır 3ine dönmeğe davet edilmişt:r. 
~a .~ etmez en arklı bir var. l Tarafından çevrilen 

~tıl!~~~0 hattı~ın a Cam kırıl< arının Kızıl o~ nso·· z 
L ~rı h en biri . en ehşetli kud -
"~irıı atık ola ' gö.zden saklı ve top-
"'-ı. _ 11 a n ernsaı . 

ı ·ıı'\teıı snnsörle sız top kuvvet-
tt te I> nteş k Y:rden b:rdenbire 

f ~fıı·n~e~ derh abılyetini gösterir 
-14 6dfr. p al gözden siliniver -

ne1 ransız bO Ok 
er<>e Çal Y kurmayı. 

lŞarak binlerce mil-

ton U Büyük nşk vr> casusluk filmiyle 
Hl1.11CA SÔZLÜ - Şı1R[{JLl 

On beş liradan alıyor Z k• N. 
1.stanb l, 8 (Telefonla) - Paşa- , Ora l IŞaO 

bahçı;.de cam fabrikası, cam ~e ~ı _ e i\tuzikah şr.rinlı bl\yük kım1edi göralecektir. Ayrıca Paramunt Jurnal 
kırıklarının tonunu on beş lıraclan :5eanslar: Kızıl dansöz 2,20 _ ö 30 - 9 da Zora ki nişan 4,15 - 7,45 de 
aJmaie baglamıjtır. 

BUGÜN MATlıYEDERINDEN 1T1BAREN 
Bütün sinema severlerin snbırsızlıkla bekledikleri senenin en büyük 

müzik - nşk - gençlik filmini iftihar ve şerefle takdim eder 

BRODVA Y GÜLÜ 
PRANSIZCA SÔZIJÜ 

Başrollercle: '1 YRO. 'E POWER - AL1CE FAY - AL JOLSON 
• tetro Jurnalde en son Ye en mühim harp haberleri vesaire 

SEANSLAR: 2 - 3,30 - 5,30 - 7,30 - 9,30 da başlar 1 
Cumarteı;i ,.e Pazar saat 11,80 da ucuz llALJ( seansı --------------



1 
1 

......................................................... ·--··. . ·-....................... ··- -- ... -- . 
1 - . :Jzrru; Leoaz.ı.n A1nıriı{t .:-..ıu ı n.., .. .J 

~ Konıisyon?. llanl1rı 
/ımir lrrnz1~11 <İı•ı-ti'liği ::;ttt1·ı aiıua konlisyorıundan: 

1 - Askeri f"ıır ; ha.arda ~ulı~mak üzere istekli bulunan emekli subay. 
!arın l\ist. llfv. şube 2 re mJracaatları. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 397 

Gümrük muhafaza g enel komu· 
tanlığı lstanbul levazım amirli
ği satın alma komislonurdan: 

12 şubat 940 ta eksiltmesi yapılacak olan mazotla çalışır 65 beygir 
kuvvetindeki dört dizi motörün iş'arı ahire kadar ilanının durdurulduğu 
alakadarların malumu olmıı1 iizere ilan olunur. 929/ 422 .. Dev,et haı;a yolları 
dürlüğünderı: 

umunı mu-

l - Nakliyat tan·an·ciliği pilotu yetiştirmek üzere idaremiz na
mına Avr~pa~a t~lebe gönderilecektir. 

2 - Talipler aşail',clnki şartları haiz olacaklarıdır. 
A - Memur olabilmek vasıflarını 

B - Askerliğin· yedek 8ubay olarak bitirenler tercih edilir. 
C - Pilotluk d:plomasını almış bulunmak, askeri pilot ter

cih edilir. 
D - Ya~ları ouzdan fazla olmamak 
E - Yabnncı dil bilmek 

3 - Talipleriı• en g·eç 20 2 940 tarihine kadar haiz oldukları vesika 
}arını bir istidaya raptederek Ankaradaki umum mildürlüğü-
mUze miiracaalları. 9 12 15 581/ 414 

Münakasa ilan1 
Hatay elektrik işletmeleri mü
düriyetinden: 

Aııtakya el~ktirik sontralımızın te\•sii için 150 - 160 kilovat taka • 
tıncla bir dizel elektroıen guruLu satın alınacaktır. 

Btı hususta'" şartnameler Ankara, lstanbul, İzmir nafı komiserlik
lerinJen ve Hatay elektirik işletmeleri müdüriyetinden alınabilir. 

Tt•klifler en kısa bir zaman zarfında Halay elektirik idaresine gön-
derilmdidfr. () 14 19 24 425 

iz mir defterdarlığından: 
D:.va vekilı Recep Sıtkının Knr~ıyaka ,ııb<>sine ohın emlak satış Le

ueii borcundan dolayı tahsili emv"' kanunu hükümlerine tevfikan hacze
dilen Karşıyaka clonanmau mahallfsinin yemi~çi paşa sokaıl:ında 21 ' l es
ki 4 yuıi sııyılı ve 1920 '.ira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararı 
ile 21 gUn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

T•.liplerin 26 2 ' 940 p[ızartesı gUnü saat on beşte idare heyetine mü-
racaatları. 9 15 21 384 

/mir defterdarlığından: 
Emin oğlu Mehmedin Basmahane şubesine emlilk satış bedeli borcun

dan dolayı tahsili emval knnunu hlikümlerine tevfikan haczedilen İsmet. 
paşa nıahallesinin birinci yüksek sokaii:ıw!a 45 sayılı ve 300 lira kıymetin 
deki J1sas1 idare heyeti karı.riyle 21 gün müddetle müzayedeye çıka'l'l1 • 
mıştır. 

Taliplerin 2G '2 940 pazartesi günü saat on beşte vilayet idare heye-
tine müracaatları iliın olunur. 9 16 22 385 

Vilayet daimı encümeninden: 
Ödemiş • Aclagide yolunun 2 ı. 000-10 + 710 uncu kilometreleri ara

sında 6141,30 metre kare kaldırım '.nşasiyle kuru kargir ve ahşap ik ·a ve 
kasis ve topruk te,;viyeei i~i 7917 lirıı 74 kuruş keşif bedeli ile ve 15 gün 
mild:letıe açık ek<iltmrye konulduğundan isteklilerin Nafıa müdürlüiiün
d€ki keşif evrakını tetkik ederek 2490 .ayılı yasa hükümlerine göre ha
zırlıyacakları tem·nallarirle birlikte 22 şubat 940 pazartesi guııü saat 11 
de daimi encümene baş vurmaları. 376 

lstanbul mıntaka timan 
tinden: 

• 
rıyase-

Ahırkapı önünde batıl: Mari Valyano ve Haydarpaşa mendereği a
çığında batık !>Iaryatita ismindeki iki vapurun enkazının ihracı suretiy
le limanın temizlettirilmesi ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksiltmeye kDııul

mu~tur. 

Mari Valyano vapuru enkazının ihracı tahmin bedeli (on beş bin) 
15000 lira ve yüzde 7,5 teminatı muvakkatası 1425 lira ve )fariyatta va
purunun enkazının tahmin bedeli 5000 (beş bin ) yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkatası 375 liradır. lltari Valyano vapurunun ihalesi 26 2 940 
pazartesi ıriinü sa.at on be~te ve l\foriyetta vapurunun da ayni günde saat 
on altıdadır. 

Talip olanların teminat makbuz veya banka mektuplarını ve diğer 
mıılt ve ticari vesaiki mutberelerini ve bu işlerde ehliyeti olduklarına dair 
mOnakalfıt vekiiletinden alınmış ehliyetnameleri ile birlikte teklif vara
kalarını ( 2490 ) numaralı artırma ve eksiltme ihale ka
nununun otuz ikinci madcle<i hükümlerine uygun olarak 
kapalı v<! mühürlü zarfla ihale 'aatlarındıın birer saat evveli 
ne kadar Galata rıhtım ü1erinde mıntaka liman reisliği binasında müte
~ekkil komisyona vermeleri ve şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin 
her a-ün idare şubesiıı~ müracaatları ilan olunur. 9 20 936 423 

Istanbul Jandarma satın alma ko
misyonundan: 

1 - On bin kilo kundura köselesiyle on bin kilo sarı vaketanın kapalı 
zarf eksiltmesi 2112. !!40 günlemecine raslıyan çarşamba günü 
saat 15 de Taksim - Ayaspaşada jandarma mıntaka komutan
iığı binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Her ikisinin bır i tekliyr, ihalesi caiz olduğu gibi, ayrı ayrı is· 
teklilere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden köselenin mu
hammen bedeli yirmi be.~ bin ve ilk teminatı bin sekiz yüz yet. 
mi~ beş ve sarı vaket:ının muhammen bedeli yirmi sekiz bin ve 
ilk teminatı iki bin yi!z liradır. 

B - Şart kağıdı kc·misyonda her gün görillebilidiği gibi iki yüz alt
mış beş kuruş mukabilinde alınabilir. 

' - İsteklilerin tnlip olacııkiarı malzemeye ait ilk teminat mal san
dığı makbuzu veya bıınka kefalet mektubu ve şart kliğıdında 
yazılı sair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme saatından 

bir saat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmalan. 
o s ıs 11 845/ 855 

<A"ADOLU) 

Jzmır n. unasebeı 
aürlüğün len: 

husus1,ye 

Bir yıl'ık bedeli icarı •ab1kı 
Numarası Ciıısi Mevkii 

2G Ev Karşıyaka Alaybey iktısad sokağınde 
İdarei hususiyei vilıi:. ele ait olup yukarıda kapı numarası ve mevkii 

yazılı hane bir sene 3 •Y 4 gün müddetle kiraya verilmek üzere 7 / 2, 940 
gününden itibaren en btş güıı müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Kira şartlarını öğrenmek istiyenelrin her gün muhasebei hususiye 
mürlürireti varidat kalemiııe ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü 
olan 22 2 '940 per~enıbe günü saat on birde yüzde yedi buçuk depozito 
makbu1Jarı ile birlikte vi!iiyet daimi encümenine müracaatları ilii.n o-
lıınnr. 424 

inhisarlar uııum müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 6 aded kamyon kapalı zarf usulü ile sa

tın alınacaktır. 

2 - !tfııhammen bedeli 21 Liıı lira muvakka t teminatı 1800 liradır. 
3 - Ehiltme 20 2 940 ~al; günü saat on beşte Kabataşta levazım 

ve mübayaat şube~indeki alım komis~·onunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün •özü geçen şubeden ve İzmir, Ankara baş 

müdürlüklerinden parasız alınabilir. 

5 - lllünaka,aya girecekl'3r mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
Hsaikle yüzde yedi bu~uk güvenme parası makLuzu veya ban. 
ka teminat mektubunu ihtiva edeceek kapalı zarfların ihale gü
nü eksiltme saatından bir saat evveline kadar mezkur komis· 
yon başlkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

5 9 14 ıs s20 353 

Cay r i men ku 1 m a 11 arın açık artı t'. -::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;=:;;;:;;;;= 
ma ilanı: lJVK TOR 

Mt.-nemen icra dairesinden: 940-56 BEHÇET uz 
Acık artırma ile parara cevrile-

cıJ< yııyri menkuliin ne oıduvu: tçın. c. ocak Hastalıkları 
cie J 2 dö. bağ ve 50 zeytin . 20 bade!Jl 
,.,. :ıo incir ağa~hrını muht""' 40 Mü · ehassısı 
dchılim tsı·lnnın nı .... ıf hi .~ ... e:·d.vlr :çin
cle 2~ zeytin 2 iııeir ve 1 badem a
ğ'ac;larını nıuhtevi 2,5 dihılinı bnA"in 
t.a rrı;, mı. 

ca,·ri menkulün bulunduf(u ll'Pv

~i. mahalle"i. sokağı numarası: Ba"' 
0rnıan bağ arası ve tarlada oı·maı, 

lıa?' ara:-ıı izmir yolu 
Takdir olunan kıymet: Tarl:ıııın 

tamamı BBO ve bağın tamamı 250 li
r~clır. 

Artırmanın ,·apılacağı 

'aat: 11-3-940 pazartesi 
11 de. 

yer, gün . 
günü saat 

1 - İşbu gayri menkulün artırma 
•artnamesi 16-2-940 tarihinden iti
baren 40- No. ile Menemen ie
ra dairesinin muayyen numara,ında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İ
landa yazılı olanlardan fazla mali\. 
nınt r.lmak i!itiyenler, fşbu şartnam.f"'
ye ve 940- do,ya numarariyle 
memuriyetim'ze müracaat etmeJi. 
rı:r. 

Haota!arını 11.30 dan bire kadar 
d•yler sokağınd .. Ahenk matbaası 

ı • 1 d~ knhııf ~der. 

1zmir 1 inci sulh hukuk hik'mli-
ğ'i nd.,n Da. No: 307 

Bucanın Bahçe sokağında 3 numa. 
ralı hanede oturmakta olan Fatmıı 
ile Nazlıya 1-2-940 tarihinde mah -
hmede hazır bulnması için ilanen 
tebligat yapılmışsa da icabet etme
rliğir,den bu defa muhakemece ilii -
nen ırıyap kararı tebliğine karar ve
r imiş ve muhakeme 22. şubat - 940 
arihine mUsadif perşembe gUnil sa

at 10 na bırakılmıştır. 
Yukarıda yazılı giln ve saatte Fat

ma ile Nazlının mahkememizde ha • 
zır hulunmaları, veya namların:ı bir 
Hkil göndermeleri aksi takdirde 
haklarındaki muhal<emeye gtyablm 
dfvam olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak ve bu ilanın bir nü•ha
sı mnhkeme divanhenesine asılmak 
suretiyle ilan olunur. 2 - Artırmaya iştirak için yuka

rıda yazılı kıymetin<-; 7,5 nisbetinct,.lı·--------------1 
pey veya milli bir bankanın teminııl l aze, temiz, UCUZ 
mektubu tevdi edilecektir (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla lla"' 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı Ç 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki hakların hu>usile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari -
hinden itibaren yirmi gün içinde eY· 
rakı müsbteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin parlaşma. 
sından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş 

Her türlü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
tirak edenler artırma şaıinamesini Başöurak Büyilk Salepçioii-!u ha. 
okumuş ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad r.ı karşısında. 
ve itibar o 1 unu rlar. ~/l'!z~n"!'f l~R~-B!!'E~L"!'E~D~l~Y~E!!'S!!'l~N"!'D~E"!'N"":-•'I 

5 - Tayin edilen zamanda gayri ı - Üçüncü kahramanlarda bahçe. 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra !er sokağında 94 numaralı belediyeye 
en çok artırana ihale edilir. Ancak . . / . . . . 
artırma bedeli muhammen kıymetin aıt bahçenın27 2/ 940 tarıhınden ıtı-

~ Şubat 1940 er~ ----SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

ADRIATIKA SOVYETA ANONIMA 
Dl NA VIGAZYONE 

ADRIATTCA 

. ı . e ,;. • v atı J}o 

VAPURLARIN HAREKEf ~ 
American Eksport Lineı. ' 

Nevyurk 
Nevyork için 

ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li Ek .
1 2 

·
11

ci 
. .. sı ona vapuru 31 ı 

maııım•za gelerek ertesı gun saat 17 d • b ki . 
d l,. B . d. . Z F" T . ı ogru e enıyor. e ıre, rın ızı, ara, ıume, rı - Ek }' batt' 
)'este ve Venediğe hareket edecek· . same ıa vapuru şu 
& nry= 

CITTA DI BARI motöril 13-2-940 
tarihinde limanımıza gelerek İstan

bul Pire Napoli ve Cenovaya hareket 
edecektir. 
RRlNDİSİ motöril 13.2-940 tari -

!ıınde limanımıza gelerek ertesi gil
nü saat 17- de Pire Brindisi Zara, 
F;ume Trieste ve Venediğe harek't 
edee€ktir. 

E. MORANDİ vapuru 20-2-940 ta
rihinde beklenmekte olup Ceno\·a, 
Riviera limanlarına hareket edecek
tir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triye~
te v~ya Ccnovada şimali ve cen•ıl:ıi 

Amerik:ı limanlarına hareket eden 
ltalia ımonim seyrisefain şirketinin 
va Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD 'fRİYESTİNO anonim 
seyrisefain şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

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

Jı,nde gelerek l\Ialta ve Marsilya li
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolnyısiyle navlun 

ve Mreket tarihlerinin kat'i olmadı
i\"ını v 0 bunların hiç bir ihbara lüzum 
olmaksızın değişebilir olduğunu ve 
mesuJ;yet terettüp etmiyeceğini muh 
terem yükleyicilerin kayıd ve işaret 

etmeleri rica olunur. 
Daha fazla tafsili\! için Cumhuri

yet caddesinde FHA TELLİ EPERCO 
vapur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 • 2005 

·---------~---~·~ Doktor 

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

lzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve ırece vakti ka!ıul ve muayene 
eder. 

------------~-~--· 
Doktor 

Salahettin Tekant 
Çocuk hast. mütehaaam sabık 

Berlin ve Kölu üniversiteleri aEİs-
tanı 

Hutalarını ikinci Beyler-·iifu: 
manzade sokağı 5 No. da aaat bir
den sonra kabul eder. 

Telefon 3453 
Evi 3459 

5 . M • . R .,. 9' 
ervıcf! arıtıme oumaı 

Köstence için: 

Alba julia vapuru 10 şub•~' 
!eniyor. ~ 

Vapurların isim ve tarilı11~ 
kında hlç bir taahhOd alın!.. 

TELEFON ı 2007 • ~ 

O/iv ·er ve ş{ireh~ 
Limited 

VAPUR ACENf~ 
Atatilrk caddesi Rees bl~ 
Tel. 2443 ı-• 

Londrı< ve Liverpol hat "i 
piyasanın ihtiyacına gl!re 1•9 
ınız_sefer yapacoklardır. ,,,,,,/ 

Mantoluk, ropluk, erkek •• ~ 
mutammalan 

BAYLAR b~ 
için palto, perdeaü Ye iyi •I ıf 
ve bayanlar için afır mant01 

İBRAHIM 
KARAKAŞTfl 

Buluraunuz 
ODUNPAZARI No. 1~ 

Eksir ~ahaP 

Basıır memeleritıi,.İ 
' -~ derir. Kuvveti, er"r 
Dansing Barı liği, iştihayı artt•'

1 

Zengin Varyete ı ________ ,; 

NUMARALARINI S:ıtılık Ev 
İstanbul oteli altında Restoran d' 

Dansing barında görebiiirsiniz . Üçüncü Karataş mahaUe:ıiP J!' 
Bilhassa gerek dekor ve varyete- uncu Adalet sokağında 18 n° ( 
Jere fevkaladeliklerle şah it ola- fevkani ve tahtani beş odalı«' 
caksınız. bahçeyi havi ev satılıktır. tsl"_, 

Fiatlerde değişiklik 
YOKTUR 

yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa- haren bir sene milddetle kiraya veril
tış istiyen alacağına ruchanı olan di- mesi, yazı işleri müdürlüğündeki şart
ğer alacaklılar bulup ta bedel bun- namesi veçhile açık artırmaya konul
ların o gayri menkul ile temin edilmiş muştur . Muhammen bedeli 75 lira 0 • lı••••••••••••-
alacaklarının mecmuundan fazlaya 1 .h 1 . 19 .219 0 · ·· 

rin hane içindeki sahibine ve! 
refpaşada Kad iriye mahaııesı ı' 

1 
messili Bay Cemaleddine JTlur 
Jım. D. 1 

çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü up ı a esı 4 p~zartesı gun!t • 
taki kalmak üzere artırma 15 gün saat on altıdadır. İştirak edecekler T 1 B k 
daha temdid ve onbesinci giinü ayni 5 lira 65 kuruşluk teminatı iş banka- • ş an asının 
saatte yapılacak artırmada bedeli sa. sına yatırarak makbuziyle encümene K • J "~J 
ıış istiyenin alacağına ruchanı olan gelirler. 1939 • Tasarruf ikramiye p a 
diğer alacaklıların o gayri menkul 2 Al" Re"s h il . 981 . . 

00 ·ı t . d"l . 1 ki - ı ı ma a esı ıncı sa- 32 O L • M •• k f t 1 e emın e 1 ffil8 a aca arı mecmu. ı r a u a ... 
undan fazlaya Çıkmak şartiyle, en kakta 116 metre boyda yeniden istinad t n f 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir duvarı yaptırılması fen işleri müdür- KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Aiuatoı, ı Eylill, ı ikinci tcfriP 
bedel elde edilemezse ihale yapıla - liiğündeki keşif ve şartnamesi veçhile rihlerinde çekilecektir. ~ 

maz ve satış talebi düşer. a~ık eksiltmeye konulmuştur. Muham- tKRAMf YELER ~l 
6 - Gay_r i menkul kendi<ine iha- men bedeli 400 lira olup ihalesi 19 / 2/ 1 

le olunan kımse derhal veı-a verilen . . ... 
mühlet içinde parayı verm.e2'e ihale 940 pazartesı ırnnu saat on altıdaciır. 
kararı fesholunarak kendisinden ev- İştirak edecekler ~O liralık teminatı iş 
ve! en yüksek teklifte bulunan kim- Jıanka~ına yatırarak makbuzu ile encü-ı 

1 Adet 2000 liralık 2000 lir:ı 
5000 
4000 
4000 
60JJ 

se arzetmi~ olduğu hedelle almağı>. mene gelirler. 
razı olursa ona, ra~ı olmaz ve)'~ bu- 3 - 1266 ıncı sokakta 34 üncü a- 1 
lunmazsa hemen on beş gün müddet- ' . 
le artırmaya çıkarılıp en cok artıra- danın 200.25 metre murabbaındakı, 

5 • 1000 
8 • 50[) 
16 • 25) 
60 • 10) 
95 .. 50 

na ihale edilir. İki iha le arasındaki 29 sayılı arsasının satışı, yazı işleri 
fark ve geçen günler için N, 5 ten müdi!rlilğündeki şartnamesi veçhile 1 

hesap olunacak faiz ve diğer zarar- açık artırmaya konulmuştur. llfuham
lar ayrıca .hük_m~ hacet kalmak•ı : men bedeli 1041 lira 30 kuruş olup i-
zın memurıyetımızce alıcıdan tahsıl h 1 . 19121940 t . il i! t 250 
olunur. Madde (133) a esı pazar esı f n saa 11 

? .. 
-J 

Mezkur tarla ve bağ yukarıda gös- on altıdadır. fştirak edecekler 78 lira 
43

,;: 
terilen 11-3-940 tarihinde Menemen 10 kuruşluk teminatı iş bankasına ya- .J 

.. 
• 
• 
• 

" -
icra memurluğu odasında işbu il:in tırarak makbuzu ile enc(!mene gelir T. it bankasına para yatırmakla 

• -
• 
• 
• 

473) 
- 6?)) 

3200J --'f' 
• b" ., . • 1 •• 

YA·nız par~ ır1Ktırn1 1~ om• 
ve gllaterllen artırma şartnamesi dai- ler. 
reginde satılacağı ilan olunur. 1 14 18 866 4 9 

zamanda talihinizi de _denem.i~ olur~u.1uz 


