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Hakkiyle İfti
har Edebiliriz ---~e. elgrad konseyinde 
~ verilen kararların bü
t~n Avrupa batta Amerika 
~ıyasi mahfillerinde ve mat-
Uııtında basıl ettiği tesir 

akislerin yine eski ve yeni 
dünya politika alemi ile bü
Yiik" ve meşhur gazetelerinde 
tefsirlerine her gün biraz 
daha artan bir kıymet ve 
ehemmiyetle devam ediliyor. 
h Bu münasebetle cihan mat· 
lt~~t aleminde Hariciye Ve· 
ıhnıiz B. Şükrü Saracoğlu 

hakkında kullandıkları tak-

l
dir ve setayiş lisaniyle Türk-
e . 
rın memleket menfaatleri 

~evıuu babsolunca göster-
.'kleri gıbtaya değer hassa-

''Yet ve birlikleri lehinde 
s~rfettUderi güzel ve samimi 
8b?~lerJe hakkiyle iftihar ede-
tlıriz. 

b Hele her akşam herhangi 
fr Ecnebi lisanile neşriyat 

Y~pan herhangi bir radyodan 
[ 

111e Türklerin siyasi olgaa· 
~klan, milli birlikleri ve ye· 
nı T .. k· 
t ur ıyeyi idare eden va· 
8.bperver şeflerimizi röklere 
çıkar 

an parlak cilmlelerle ay
rıca ·ıı~ ını ı gururumuzu okşa· 
tnİktan hali kalmıyorlar. 
k nsan, kendi memleketi, 
le~;di şefleri ve kendi mil-

.. hakkında duyduğu bu 
aozıe •-
ol 1 acarşısında ihtiyarsız 

''ak Ebedi Şefimitin "Ne 

~~~~ Türk olana,, vecize ve 
k~lld" 8!•nı tekrarlamaktan 

1111 alamıyor. 
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8~i;n;;d~ .. ~;; 
'-i seferberlik 
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1 Brüksel - Son zaman• 
ı"rda silah altına davet edi· 
eıı b 

Gazetesine 
Italya ~ürkiye ile bir pakt imz~lamağa taraftarmış 

-------
Paris (Radyo) - Avam kamarasında Finlandyaya karşı ~ dırım çabukluğu ile, hep bir likte düşmanı nasıl ezeceklerini 

bir an evvel yardım yapılması hakkında yapı lan canli mü- bütiln dünya bir kerre daha görmüş olacaktır. 
oakaşaları tefsi!" -eden Londra matbuatı bu yardımın saniye Paris (Radyo) - Romanyacla Almanyaya mal satmak 
fevtetmeclen yaptlması icabedeceği hararetli bir lisanfa ydz- arzusu mevcut olmakla beraber makabiliode yalnız top tü· 
makta ve esasen hükumetinde bu siyaseti terviç ettiğini fek ve mühimmat gibi şeyler ahnabileceğinden ve sulh 
işaret etmektedirler. tesis edince bunların kıymeti kalmıyacağrodan Rumen tica· 

Patis (Radyo) - .. Belçika parla!11~ntosunda bir so~yalist ri mahfiHeri bu alışverişten memnun görüomemektediıler. 
mebusun harp harıcınde kalması ıçın gayret sarfedılmesi P . (R d ) UJt t · · R d ld v h 

v • kk d .. . . arıs a yo - ro gaı:e esının oma an a ıgı a· 
lazımgelecegı ha ın e yaptıgı tavsıyeye verılen cevaplarda b 1 .. T'" k" . B Ik ı - • t' d t k" ettig" i 

· k. "B l 'k h b k k . . . er ere gore ur ıyenın a an ar sıyase ın e a ıp 
dhenıyo! ı: ekçtı aF akr te b" artışmafmt a ıçk.n behotdenf ghelen dürüst siyasetten dolayi An J, araya. karşı büyük bir itimat 
erşeyı yapaca ır. a a ır ara an - ı u ara ın an 

gi devlet olduğu herkesçe malumdur - Biı hücuaıa . uğrarsa ve sempati gösterilmeğe başlanmıştır. . .. 
kendi müdafaa için hazır olduğu gibi onun imdadına ye- ltalyanın Türkiy .! ile bir a :ılaşma paktı ımzalamagı mem-
tişecek devletlerin, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir yıl nuniyetle kabul edeceğı anlaşılmaktadır. 

Hariciye Vekilimiz Ankarada 
Ankara, (Hususi) - iHa

riciye Vekilimiz bugün sa
bahleyin lstanbuldan Auka
raya döndüler. 

8. Saraçoğlu garda büyük 
merasimle karşılandı. 
B. SARAÇOGLUNUN GA
ZETECİLERE BEY ANA 1 l 
İstanbul - Hariciye Veki

limiz Saraçoğlu matbuat mü- 1 

messillerine aşağıdaki beya
natta bulunmuştur : 

- Belgrada giôerken Bul
gar başvekili dostum Köse 
İvanof ve maiyeti, hey timi· 
zi hududa kadar teşyi etti. 
Belgradda müttefiklerimiz ile 
hepimizi alakadar eden her 
çeşit meseleleri tetkik ve 
mütalea ettik. Bu tetkik ve 
miltalealar tamamen yekdi · 
ğerimize yardıın ve aostluk 
havası içinde yapıldı. 

Avdetimde Sofyada Bulgar 

tayı tebarüz ettirmekle ikti
fa edeceğim. 

A - Türkiyenia takip et· 
mekte olduğu dürüst, vazih 
ve samimi polotika müttefik 
olan veya olaııyan bütün 
BaJkaolıJar tarafından tak· 
dirle karşılanmaktadır. 

B - Belgrad içtımaındaki 
faaliyetimiz ve hareket tar
zımız bütün dünya efkir1 u
mumiyesi tarafından takdir· 
le karşılanmıştır. 

C - Balkan memleketle
rinin bir harp ateşinden ko· 
runması için hata bir Bal
kanlılık politikası için ittifa-
ka dahil olan ve olmıyan her 
Balkan devletinin yekdiğe
rine tamamen müvazi hatta 
tamamen mutabık bir tarzda 
politika takip etmekte ol-
dukları kanaati her tarafta 
mevcuddur. 

Mflii Riyango 
100 Lira kazananlar ' 38838 

105 1058 1546 3071 : 40502 
3205 4180 4824 4898 1 4Q767 
5503 6009 6435 6873 

1 41491 
6952 7268 8446 9627 42366 

10011 11138 12198 12939 43805 
12956 13177 13193 13647 44548 
13922 14933 15318 16178 46326 
17192 17665 18019 18431 1 48454 
18505 19472 19647 20390 

39150 40217 40229 
40531 40545 
40828 41409 
41976 if 1982 
43234 43394 
44049 44110 
44628 44696 
46688 47555 
49441 
AMURTILER 

40496 
41457 
42145 
43521 
44152 
45208 
47825 

20600 21285 21637 21965 
22348 22683 23040 23240 
23604 23738 24120 24207 
24219 24428 24509 24787 
25047 25408 26340 26637 
26712 27707 28543 28877 
28907 29206 29209 29319 
29453 30638 30935 31531 
31709 32267 32952 34432 
35167 35809 36225 37022 
37380 37420 37716 38677 

1 
j 

1 

Son numaralar 41, 05 ve 
50 olan biletler, ikişer lira 
amorti alacaklardır. 

Fransız ordusu 
l --o--

L?ndra - Bugüıı s 'Iah 
1 altında bulunmakta olan 
Fransız ordu3u altı buçuk 
milyonı::lur. 

başvekili ile yeniden konuş- S Af A D -1° t D~ 
tum. Bulgar kralı tarafından OVyet ere Ve manyaya man eulf eCeK~ 
kabuı edilerek tenevvür et- u·· I K d • d y I 
tim: Belgrad müzakerelerinin UÇUm arın ara eDll en 8PJ m8SI 
v.~rdiği mesud .neticelerin~ ı azım Gelecek miş! ••• 
soylenen, neşredılen resmı 

Beı . azı sınıf lardao sonra, 
er a~f çıkanın yakında umumi 
uf len~rberJik ilin edeceği söy· 

1Yor. 

ve nihayet ittifak azaları ta
rafından yopılan beyanat 
kati derecede vazih olarak 
dünyaya ilan etmiş olduğu 
için berveçh~zir bir kaç nok-

Brüksel, 7 (Radyo) - Pa
risten haber veriliyor : 

İngiliz ve Fransız askeri 
mehafili, Sovyet - Fin har· 
hinin inkişafını dikkatle ta
k ip etmektetlirler. Bu meha· 
fil, yaptıkları kahramanca 
müdafaya rağmen, namüte
nahi insan kuvvetine malik 
düşman karşısrn da Fi·ıl erin 
birgüo mukavemet edemiye
cek bir hale gelecekleri ve 
neticede Sovyet!erin istilası -
na uğrıyacakları kanaatini 
beslemekte ve Sovyetlerin, 
başka bir cepheden harpe 
icbar edilmeleri lüzumunu 
ileri sürmektedir. 

vüzlerinden bizar olan bütü ıı mi vaziyet bir hamlede Al
bitaraf devletler de, hep bir manya ile Sovyetlerin aley
den ayağa kalkacak ve umu- hine dönecektir. 
~'~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~~~~~~,,~ 

~ -7-
at İ(" fıte sanat böyle almalı! 

ba ... Ua:ıandanlarının bu kadar ileri gittiğini giren pf ... nı . 
bild· ~ıyet zabitleri olup bitenleri yüksek makamlara 
cekı1r~d~r .. Vekaletlerin bunlara tahammül edemiye
lltnd erını ve yakında mühim icraatta bulunacaklarını 
kad Ular, Halbuki Nıkolayeviçin Petresburgda kuvvetli 
ille~~ elleri tarafından himay~ edildiğini tahmin ede· 
tiı 1 

er .. Nihayet onlar da göz yummak tarafını il
anı etrl 
8 

ı er ... 

iöt .. llQ~an cür'et alan jandarma zabiti işi daha ileri 

0~ leriU~dü. Huduttan adliye mahkfımlarile Sibirya menfi-

' 

~ laıı ~ de kaçırmağa baıladı. Siyasi evrak çantalara fi-

r:
o.,rl lık R ep muayenesiz aşırıhyorda. Bu ahlaksızlık, Çar. 
ôıl' •ay Usyasında, umduğundan fazla zenginleştirdi. O, 
bt~ Petıaıı bir servet sahibi oldu, Payitahta gittiği zaman 
~ ~ husre~bu~gun en büyük oteli olan "Evrupa otel,, inde 
r0 

{ kabuu bır daire tutar, orada sarayın ziyafetlerine re-
of tird:t 1 edecek kadar bllyük v-e parlak - ziyafetler ver ~ lar k' slav. kanından süzülüp alınan bu fuzuli masraf

da k 1:•enıo gözüoe bile çarpmazdı. Yahut çarpardı 
hiyetav~nla~fn dileği karşısında bütün makamların sala· 

"\" •• nu uzları uyuşturulurdu. 

Bu hususta dermeyan olu· 
nan kanaat şudur : 

~ugoslav 
-o-

Başveklll Atlnaya 
gidiyor 

Belgrad 7 (Radyo) - Yu
goslavya başvekili Zvetkoviç, 
yakında Atinaya giderek, 
Yunan başvekili Metaksasla 
görüşeceği s:>yleniyor. Bu 
mülakata ehemmiyet veril
mektedir. 

Bir isyand~.!!_ 
korkuluyor 

Paris 7 (Radyo) - Lenin
gradda umumi bir infial hü
llüm sürmektedir. Bir isyan
dan korkulduğu için etraflı 
tertibat ahnmışbr. 
Gıda maddelerinia azal-

masına rağmen, Estonyadan 
getirilen erzak, daha iskele 
anbarıoa girmeden yakılmış
tır. 

Ticaret odasında 
toplantı 

Bir Japon 
-o-

Fırkası telef edlldl 
Çunking 7 (Radyo) -Çin 

ajansı bildiriyor: 
Çin kuvvetleri, Hedma -" 

" Dute hududunda Japonlarla 
mühim muharebeler yapmış· 
lardır. Şueli ve Sitiyende 
yapılan büyük taarruzda 20 
bin Japon çevrilmiş, 13 bin 
Japon telef edilmiştir. 

ı IAtl~hı~ ;;;;b~ 
f mı, 'fıabiatin 1 
f bir cilvesi mi ?J 
[ Yazan: Sırrı SanhJ ..................... ..._.._...~ ~..._......,.._.,..__.__. 
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Adilin misafiri ve akra
bası Niyazi, bir bardak su 
içtikten sonra şunları ili' e 

etti: 
- Ben de en çok ve unu

tulmaz bir tesir barakan zel
zele facialarından biri de 
yıkılan bir büyük dıvaı ın 
diri diri gömd~ğii iki genç 
ve güzel nişanlının bir roma
na benziyen hazin ve feci 
ölümleridir. 

Bu çok uzun sürecek bir 
hikay~dir, eğer arzu eder· 
s .aniz, bunu size başka bir 
gün anlatırım. Çünkü haki· 
katen bir sinema romanını 
andıran bu acıkh macerayı 
beş on cümle ile anlatmak 
mümkün· olmıyacaktır• 

Bu sözleri işiden gazeteci 
Sedat hemen atıldı: 

- O halde yarın akşam 
bize teşrif ediniz, anlataca
ğınız meraklı ve heyecanlı 
hikayeyi hep dinler ve onu 
<lefterime kaydederiz, ol
mazını? 

- Bir şartla olur. 
- Nasıl şart .. 
Niyazinin ileri siirdüğl\ 

şartın gazeteci Sedadın, Ja
ponya zelzelelerinin yaptığı 
müthiş tahribat yuttuğu sa
yısız kurbanlar ve bu müthit 
felaketler arasında Japon 
milletinin geçirdiği lokılip 
ve ihtilaller hakkında va
dettiği tabilib vermekten 
ibaret olduğu anlatılınca 
Sedat şu sözleri söyledi: 

Konuştuğumuz gibi 
istediğiniz gün bizim evde 
bulu~fuktan sonra hem be· 
nim Japonya zelzeleleri hak
kında işittiğim ve okuduğum 
malumatı verecek ve liemde 
sizden iki genç ve nişanlı 
vatandaşımızın uğradığı acık-
lı akibeti dinlemiş1 olacağız. 

Niyazi teşekkür ederek 
dedi ki: 

- Bilmem neden, göz-
lerimle felakete uğramıt şe· 
bir, kasaba ve köylerimizde 
pek çok zelzele faciaları 
-~~_!!!üğüm için zelzeleler 
hakkında her malümat ve 
her türlü fenni ve tarihi 
izahat beni son derece ali· 
kadar ediyor. 

Edel>iyat muallimi Vedad. 
avakat Nadir ve diğer mek-
tep ögretmeni Demir, Niya· 
zinin bu arzusuna iştirak et· 
liğinaen gazeteci Sedat:şu 
teklifte bulundu : 

(Devamı var) 

·~ uzbaşı Nikolayeviç Alman 
~ '-" im.nar t ~ ı ·· ·· ·· 1ıti~ . 913 yıh son a orı e gor.uşuyor 

İngiliz ve Fransız donan -
n.. alan Karadenize geçmeli 
ve Sovyet sahillerini tazyik 
etmekle beraber, Romanyaya 
gelecek herhangi bir teeavü
zü önlemek ve ayni zaman

da, Sovyetleri bir anda fer
ve u}ratacak olan Baku pet
rol kaynakları ele geçirilme

lidir. Böyle bir vaziyet Sov
yet RuııyayJ şaşutaçak ve 
Almanyayı da siddetli su
rette sarsmaktan hali kalmı· 
yacaktır. Bu takdirde, Al
manya ve Sovyetlerin taca· 

Pamuk ve zeytinyağı ih
racatçılar birlikleri idare 
heyetleri dün akşam üzeri 
Ticaret odası salonunda top· 
laumıılırdır. 

Balıklara da rahat yok ! 
e't 'llıPırator 'k' bAaha.rının son aylarında idi. Almanya 

u ı ıncı V ılhelm, adeti veçhile, Şarki Prus· 

- Geçmiş olsun, sana ne oldu? 
- Sorma azizim, ben de torpile çarptım. 

[ lsveç kırikatörü] 



SAHiFE 2 (11Allt11' SUI) 

19_~,_o · . . r--·-··m-7A-SR .. _E:~~ Şehir haberıerı_ 
Y ılından_ı __. ..... -_.,,,;-ı~' L-..-... -=-ı="""'_.._,..._ ___ ,,,,,___._._j Nüfus idare-
;:;:~n!~~·a· Soguk ve sıcak8 Mühim Radyo Haberleri sinde faaliyet 
ler Um:J:~;? da)i&SI Londra 7 (Radyo) - Türkiyeniu Londra büyük elçisi lzmir nüfus idaresinin halka 

(Sa!o~ Eğlenceleri) Dünyanın şimal kısmında Teyfik Rüıtı Aras, Cuma günii Umumi Harpte Geliboluda büyük kolaylıklar ve azami 
_ 10 _ yüz senedenberi miıli ıörll- ölen 29 uncu Britanya fırkası için dikilmiş olan ii?ideye teshilit gösterdikleri birçok 

132 - Açık gözlülüğünüz 
ile bir hayli para kazaniyor· 

memiş soğuk lliklimferma . 
dij'er bayraklar meyanında bir de Türk bayrağı vazedile- okuyucularımızdan aldığı-
cektir. mız mektuplardan anlaşıl-

iken cenup uııfınlla da ıene • · K h. h b' · YAZAN:**" 
-28-

sunuz, fakat etrafınızda· 
Paris - TaY.mis gazetesının a ıre mu a ırı yazıyor: maktadır. Başında nüfus mü-

uzun zamanJardanberi ıöriıl· M ı k l S • F'I' t' d Al ·ı S 
kilerin de uyumadıklarını 

ısır, ra , ran, urıye ve ı ıs ın e manya ı e ov- dilrümüz bay Ramazan ol-
miyen lıararet ortalıg" ı yak- ti b' ı· v • 1 h. ·dd ti' b' b l t 

" FinJindiyada kaldıi1-
müddetçe hanği tramvay 11 

otobüse binmiş.sem hiçbiriod1 

biletçi görmedim. Her kolll Yar 
partman ve otobüsün içiod1 Siitu 
nazaraçarpacak bir fiat l~r ~il 
tnsi ve istasyonlar göster' ul 
mekte ve altında da bir P •tnd 
kutusu durmaktadır: Yap 

unutmayınız. 
ye er ır ıgı a ey ıne şı e ı ır cereyan aş amış ır. duğu halde başkitip Agah 

maktadır. Müslümanlar, boJıevizmi dinlerine kykırı telakki ettikte- Gizer ve diğer memurları 
133 - Keseniz para dolu 

oldukça ne erkeklerin ağız-

Moskvada termoetre sıfırın rinden ve Alman tecavüzüne karşı nefret duyduklarından, takdirle anarız. 
altında 45 dereceyi bnimuş- Kahireden Kabile kadar olan ülkelsrde Sovyet ve Alman 

lanndan döklllen sözlerin ve 
ne de kadınların dudakla-
rından verilen puselerin sa· 
mimiyetine inanabilirsiziz. 

134 - Bu koc&man dün
yada ıizin ruhunuzu anlıya-
cak o kadar az insan vardır 
ki ... 

135 - İhtiyarlınız için bir 
miktar ihtiyat akçası hazır-
layınız, çünkü altmışından 
sonra işleriniz tabii yerinde 
gitmiyecektir. 

136 - Bir kadına, diğer 
bir kadını çekiştirme demek 
bir çocuğa çikolata yeme 
demek gibi bir şeydir. 

137 - Ben kolay kolay 
ıeYmem sözünü tekrar eden 
bir kadın aşk uçurmunun 
kenarına gelmiş demektir. 

138 - Kendinizi beğen
dirmek için herkesi beğen
mek mecburiyetindesiniz. 

139 - Havada bulut, sen, 
lüks otomobil, on katlı apar
tıman . hulyasına düşen, Ame
rikada uzun bir seyahat sa
yıklıyan genç kızı unut! .. 

140 - Çok boyanıyorsu
nuz, bu sevdadan vazgeçi-
niz ••• 

1(1 - Şu zaaanda bir 
kadının kalbini zaptetmek 
Ma jino hattın aşmaktan güç 
oldu! 

142 - Oğlum, evladım, 
istikbalini temin etmeden 
eYlenmeğe kalkışma, reı.il, 
rusva olursun. 

143 - Ne yazık ki çok 
' yüzünü boyayatı dadın kim· 

senin gözünü boyayamaz. 

144 - Şimdi bir erkek 
bir kaç karı alamadığı gibi 
bir kadm da ancak bir kaç 
kocanın alabilecekleri maaş
larla geçinmek yolunu tut· 
mamalıdır. 

145 - Kocasım seven ka
dın bir kulübe bir saraydan 
muhteşem, sevmiyene de bir 
saray bir kulübeden daha 
fakirane gelir. 

146 - Herkesin gönlünü 
alan sevimli ve nazik söz 
ve tavurlarınız size bir gün 
saadet kapısını açacaktır. 

(Devamı var) 

tur ki, bir asırdanl:ıeri Sov· dostu bulmak imkinıızdır. 
yetler merkezinde bu kadar Şam 7 (Radyo) - Amerikanın sa'.ıık Mısır sefiri B~rtuş 
soğuk görülmemişti. Hicaz sefaretine tayin edilmiş ve buraya gelmiştir. Sefirin, 

Bütün mektepler kapatıl- İbnisuuda hitaben Ruzveltia gizli bir mesajını hamil bulun-
mış ve çocukların sokak ve duğu söyleniyor. 
meydanlarda oynamaları ve § Tnrk • Yunan ticaret anlaşması 29 şubat 1!}4:0 tarihine 

sinemalara girmeleri mene· 
dilmiştir. 

Çünkü açıkta duranlar 
derhal donmaktadırlar. Hü
kumet hallta mutad mikdar
dan fazla odun ve kömür 
vermek mecuriyetinde kal
mıştır. 

Ayni zamanda Brezilyada 
hararet sıfırın fevkinde 40 
dereceyi bulmuştur. 

Rio de Janeiro'da sıcak 
dalgasından bir günde sekiz 
kişi ölmuştür. 

Zabıta 
Haberleri 
Kemerde Kagıthane cad

desinde Salih oğlu Haşimin 
üzerinde bir biçak buluna· 
rak alınmıştır. 
§ Kemerde Kağıthane cad

desinde Şaban oğlu Kazım 
ve Selim oğlu Demir sarhoş 
oldukları halde araba kirası 
meseleisnden lsmail oğlu 
arabacı Habibi dizinden ha
fif surette yaraladıklarından 
yakalanmışlardır. 
§ Basmahane istasyonunda 

Osman oğlu Arif Abdullah 
oğlu Abmedin cebinden pa· 
rasını çalmak için teşebbüs 
ettiği sırada yakalanmıştır. 

UCUZ SiNEMA GÜNÜ 

Kültürpark 
Sinemasında 

Bugün ve yarın 

Saat 2.30 dan gece yarısına 
kadar 

kadar yeniden biy ay müddetle temdid edilmiştir. 

--~-----· ·----------
Kapitol Ve Tarpeia 

Kapitolun litincesi Capi· tesliminden sonra, düşman-
toliumdur. Romanın tepeleı i Jar keza taşulıkları kalkan-
arasında en meşhuru Kapi· farla Tarpeiayı kaya üzerin-

tolda, şehrin hamisi jupiter de ezmişlerdir. 
Optimus Maximus namına Diğer bir efsaneye naz.-
dikilmiş bir mabed mevcud- ran Tarpeia vatanına düş-
du. Buraya 11Tarpeia tepesi,, maıı kumandanı Tatlusa aş· 
de derler. kı dolayısile ihanette bulun-

Tarpeia, efsaneye nazaran muştur. 
Romulus zamanında Kapito- Tarpeianın can verdiği ka-
lun kumendanı olan Tarpei- ya üzerinde, sğnraları, vata-
usun kızıdır. Sabinler şehri na ihanetin cezası olan 
muhasara ettikleri vakit, idamlar infaz edilmiştir. 
düşman askerinin sol bilek- Yukarıki darbımesel de , 
lerine takılı altın bilezikler galiplere, muzafferiyetlerinin 
bu kızın hırsmı celbetmiş- sarhoşluğuna düşerek vatan 
tir. "Sol kollarınızdakileri hürriyetini tchditl etmemele· 
bana -vereceğinizi vaadeder- ri ıçin söylenmişti. Şimdi 
seniz mevkii teslim ederimi,, hala "muvaffakıyetin arka· 
demiştir. Düşman vaidde sından hemen sukut gelebi-
bulunmuştur. Fakat mevkiin leceğini,, ihtar için kuJlanılır. 

İzmir Defterdarlığından: 
satış Mubamm~n B. 
No.su Lira K. 

418 (ikinci tepecik m. 116400.lu zeytinlik 4 üncü 
sokakl26 metre murabbaı , 6 taj no.lu arsa 15 75 

419 Karşıyaka Bostanlı 1794mektep sokak 125,75 
m.m. 129·2 no.lu arsa 62 87 

420 Birinci tepecik m. 1210 no. kerem sokak 
162,13 m. m. 8no.Iu arsa 129 70 

421 ikinci tepecik m. 1140 zeytinlik 1 inci sokak 
33,12 metre murabbaı 16-1 No. lu aua 8 29 

422 1 ioci Tepecik 1226 Çeşme so. 92,,1 m.m. 11 

423 
" 

424 ,, 

425 ,, 

426 " 

,, 

" 
,, 

" 

tajlı arsa 46 30 
1228 Mektep ,, 91,05 m. m. 3 

tajlı arsa 5( 90 
1202 develi " 172 m. m. 13 

ta jlı arsa 8Ei 00 
1209 nevküşat,, 79,56 m. m.5·1 

tajlı arsa 31 82 
1210 kerem ,, 68,25 m. m. 15 

Büyük ve küçük htıssu!lS, 
talebe 10 kuruştur. 427 2 inci ,, 

tajlı ars 4 7 77 
1144 beşaret ,, 133,59 m.m.37·2 

Bu fiatle : KAYNANAM 
DUYMASIN ve AŞKIN ZA- 428 1 ,, 
FERi filmleri görükcektir. 

429 2 
Ayrıca Jurnal. Seanslar : K. " 
Duymasın 2.30-5.40·9 00 da. 430 2 ,, 

" 
,, 

" 

tajlı arsa 80 15 
1230 çoban ,, 62,40 m. m. 1' 

tajh arsa 31 20 
1176 Zeytin 1,, 47,52 m. m. 62 

tajlı arsa 4 75 
1176 " ,, 96,80 m. m. 50 

Aşkın Zaferi :4 20 ve 7.40 ta 
Gelecek hafta düayanın en 431 
güzel iki filmi : KIZIL DAN-

tajlı arsa 14 52 
Süvari M. kiremithane sokak 45m.m. 8 ·10 taj-
. lı arsa 1' 75 

SÖZ ve ZORAKi NiŞAN 432 Ismetpaşa M. lnci yüksek so. 424 ada, 3 par-
sel sayılı 141,25 metre murabbaı 53 tajlı arsa. 225 00 

Elbise yaptır- 433 Birinci Tepecik 1213 Meydan so. 78,24 m. m. Dr. Fahri lfık 64 A.tajlı arsa 117 36 
lzmir Memleket Hastanesi mad&D VVel 434 ,, ,, 1221 Çınarlı ,, 99,16 m. m. 

Rontken Mütehassısı Hükumet karşısında tüc · 8 A.tajlı arsa 49 58 
Rontkenveelektrik ıeJaoi• ear terzi Mehmed Zekl'nin 435 ,, ,, 1209 Nevküşat,, 82,80 m. m. 

yapılır ıkinci Se; ler So en zarif ve en metin kumaş· 8 A.tajlı arsa 49 68 
No. 29 TELEFON 2542 larını bir gör. 436 ,, ,, 1210 Kerem ,, 109,87 m. m. 

1 12 A.tajlı arsa 54 94 
zmir Defterdarlıiından : 437 Kuruçay m. Kağıthane cad. çatalçeşme üstün· 

Abbas oğlu Demir AJiain köyler servisinde olan 150 lira de yeni mahalle 190,01 m. m. 14 tajlı arsr 32 75 
84 kuruş 933 ila 936 yılları kazanç ~ergisinin temini tahsil Yukarıda yazılı emYalin mülkiyetleri peşin para ile ve 
için tahtı tasarrufunda bulunan7Bucanın Gül sokağında 18 1 ve açık arttırma usulile 31-1-940 tarihinden itibaren 1' 
sayılı ve 640 lira kıymetindeki furuou tahsili e .ıı val kanu· gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 15 2 940 
nu hükumleri dairesinde haczedilerek idare hey'eti kararile tarihinde Perşembe günü saat 14 te Milli Emlak Müdürlü-
21 gün müddetle müzayadeye çıkarılmıştır. ğüode yapılaoaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin-

Talip olanların 26·2-940 P azartesi günü saat 15 vilayet den yüzde 7,5 depozite akçesi yabrarak yevmi mezkfırda 
idare bey'etine müracautları ilin olunur. 8-15-22·2-940 Milli Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyona mü-

,. (383) racaalları ilan olunur. (311) 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişe~inden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi kuıııı No. 864 Haı!'n Tahıla Oader Telefon 3497 

Temizlik 
Mücadelesi 
Şehrimizde tek tük 

hastalık vakaları görülmesi 
üzerine belediye tarafından 
bit ve temizlik mücadelesi· 
ne ehemmiyetle başlanmıştır. 

Şehrimizde 
Oç defa zelzele oldu 
Evvelki gece sabaha kartı 

şehrimizde üç defa zelzele 
kaydedilmiştir. İlk Sarsıntı 
gayet hafif olarak saat 2 yi 
çaryek geçe olmuş, 3,45 t-:ki 
sarsıntı biraz daha şiddetli 

olarak bunu takip etmiştir. 
Saat tam beşte de bir sar
sıntı olmuştur. Harndolsun ki 
hasar 8yoktur. 

Dün Dikilide de bir yer 
sarsıntısı kaydedilmiştir. ---Denizden 
Çıkan Manda 

Karşıyakada Osmanzade 
mevkiinda denizden çıkan 
bir manda, halkı epey telaşa 
düşürmüş, nihayet polis me
murları tarafından kurşun
larla öldürülmüştür. 

-oo-

V. U. Meclisi 
Vilayet umumi meclisi bu 

gün saat 14 toplanacak yeni 
yıl bütçesini tetkik için me· 
saisine başlıyacnktır. 

Taş Parçası 
Büyük edip RPşad Nurinin 

bu şah eseri en kıymetli 
1 ütk san'atkarları tarafından 
filime çekilmiş ve 11Tayyare,, 
sinemasında gösterilecek bu 

milli ve içtimai filmi gö.rmeğe 

koşunuz. 

Halk kendisi parasını bt ~e 
sap eder, kutuya atar, i9lt' l1 

diği yere gider. Bu vaziY' ~ös 
ve bu geniş emniyet naı•' 

1 
Q 

dikktimi çekti. ete 
Bir Finliye sordum ve b•; Ytr 

ıu karşılığı verdi: nıa 
- Eğer ha\ka itimad el hf 

meyip biletçiye ve kontr~ ayn 
lere emniyet edilirse işte bef 
zaman yanl ı ş1ığa meyd• t~ll 
verllmiş olur. Biz biletçile~ l>ırJ 
kontröller değil, halka iıı• c1ek 

. 't' d d ris arı nırız, ınsana ı ıma e e i 
Helsinkideki tiyatro bin• aa 

. Ya 
granitten yapılmıştır. BeJl1 ~ 
tiyatroda bulunduğum ak~ l~ 
Habil ve Kabil efsaneı•' di; 
ait bir eser temsil ediliyo~ Yar 
Soüm, Fin demektir. Fiolj 
lindiya kelimesi Almanl•r/. 
kullandıkları bir isimdir.,, 

Profesör Çoprof, iktıfl 
kitabında Finlerin şimeo' 
ferlerini çok medhediyor .ıl 
bazı memleketlerle muk•r 
ediyer ve diyor ki: . 

"Sayini göliyle Finlind1 

görfezini .. birleştiren [ s~ 
menski kanalı ] 59 kiloJJ' 
rodur. Bu kanalı açmak i~ 
dağları devirmek, taşları 
mak, lazımdır. Bununla bef 
ber bütün masrafı 13 rİ 
yon marktır. 

Yapılan işin azameti f 
nında harç edilen bu '; 
hiçtir. Sonra Sovyetle 
demiryolların bir kilomet~ 
(115) bin robleye mal ol 
ğu halde, daha çetiD 
daha zor olan Fin hükU" 
tinin arazisinde yapılaıs t 
lun bir kilometresi (36) 
robleye çıkmıştır. 

(Sonu yarın) 

-8- _.,; 
---------------------~----------~--------::'.TitO yadaki Runuden şatosuna av için gidiyordu. 

şapkası üstünde koyu bir kurdele ve arasına sı"1: 
rılmış gri be tug olduğu halde, asılzadeıere 111•~, r 
bir kıyafetle buradaki malikanesini dolaşıyordu. Ş t 
kası basık fakat gözleri fazla açık, kulağı seste 0 

Kayser her yıl bu zamanda burada dolaşır ve bıt; P 
casuslarını kabul ederdi. Hoheuzolern tahtının ııı• 0 b 
mirasçının burada Rusya hududu üzerindeki göıC t 
rile bizzat görüsmeyi bir tenezzül saymazdı . Bab"

1 
g: 

Rus sarayı hakkında getirilen haberlerden pek 

zevk alırdı. lı' 
Birgün yine bu şatoda~ mabeyincilerinden Ho 1 

gelerek ona Nikolaycviçten bahsetmi~ti. jf r 
- Ent.?resan bir genç zabit, düşüncelerinin b 1 

işimize yarayacağmı zannederim, Müsaade buyur" 
sa zati imparatorilerine takdim edeyim. demişti. ~ 

İkinci Vilhelm bu .söze güldü ve şu cevabı "e 
- Getirsinler, Salıya getirsinler. .. 
Ertesi günü Fon .&ohenau hemen Edtun k0!, 

vardı. Orada Nikolayeviçi kamyonuna kaçak lika 
tütün yükletirken gördü.. Bu Rus zabiti ile dojt~ 
doğruya hedefe gidilebileceğini bildiği için muk• 
meye lüzum görmeden : 

Bay Kapten, ben Kayserin akrabalarında-' I 
riyim. Sizi onun huzuruna çıkarmak isterim. B~ t f 
ma sizin için herhalde faideli birşey olur. SizıJI t 
lamaya layik o1an istikbaliniz için güzel bir seb' 
bir vesile olur, dedi. 


