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Teş. sani 
1939 N üshaaı her yerde 5 kuruıtur 

Günü geçmiş nushalar 25 kuruştur 
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Hollanda Başvekili, sulh teşebbüsünün başka devletlerin Münib RUSYA-FİNLANDİYA 

de iştiraki ile tekrarlanacağını söyledi 

ı .k H il Suikastı Almanya, Be çı a ve o an·revkifat devamda 
Müzakere kesildi.Heyet 

Moskovadan ayrıldı 
daya taarruz etmiyecek 

Ancak, lngilterenin tesirinden uzak 
kalmalarını şart koşuyor 

iki devlet Hariciye Nazırları buluştular. Hitler ce
vabını vermek üzeredir. Bu cevap ise 

harbe devamı bildirecektir 
Loodra,13 (R~~) -B~~ı -~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kralı ile Holla11da .kr~liç:si .tarafı~-
dan vapılan ve bizatihı asıl hır mahı
yet taşıyan sulh teşeb~~sü !akır~ısı 
art1k ortadan k.ılkmak uzeredı"!'. Nıte
kim, Çörçil bile dünkü nutkunda: 

- Almanlar, donanmamıza doku
namıyorlar, Fransız çelik cephesine so
kulamıvorlar. Hollanda ile Belcikanın 
akıbeti: tıpkı Çekoslovakra. ve Lehiı:ı.
tanınki gibi, ancak zaf erımızle tahak
kuk ed"ceektir. _. . 

Demi!il ve harbin devam edecegım 
tasrih evlemiştir. 

Lahe~• 13 (Radyo) - Hollanda 
başvekili',' radyoda irad ettiği ~ir mı
tukta Hollandanın almış oldugu as
keri tedbirlerin hiç bir devlet alevhine 
müteveccih olmadığını, sadece 1914 te 
olduğu gibi ihtiyati ve tedafüi mahi
yette olduğunu söylemiş, Hollandanın. 
kati şekilde bitaraflığını muhafaza .. . .. .. .. 
f:deceğ"ni bildirmi~tir. Brükselden b. r corunuf 

Fakat dikkate şayan 
bazı haberler var 

Londra, 13 (Radyo) - Royter a
jansı Amsterdamdan şu haberi nak
lediyor: 

Münib suikasdı neticesinde, geniş 
mikyasta tevkifat J'apılmıştır. Bita
raf menbalardan alınan malümatn gö 
re, tevkifat, bilhassa yahudilerle 
kraliyet taraftarları ve katolikler a
rasında vukubulmaktadır. 

Vaziyet mühimdir.iki taraflı tahşidat 
yapılıyor. Fakat münasebat 
henüz tamamen kesilmedi 

Londra, 13 (Radyo) - l\Iünihten , 
gelen haberlere göre, az çok aklı ba
şında insanlar, Hitlerin sözüne pek 
itimad etmemekte ve suikasd hadi
sesinin, Alman aiakadar teşkilatı ta
rafından anlatıldığı şekilde başka 
bir mahiyet taşıdığını kavramakta -
dırlar. :Mesela. birahane sahibi. bir 
müddet evvel birahane-.ini çok yük
sek bir meblağla sigorta ettirmek i~
temi~tir. Münib ve Berlin gazeteleri 
baş ~uharrirlerine, o gün. vazif ele
ri başında kalmaları için emir veril-

-Devamı 3 ncü ~hilede -
---*·---

Çörçilin Dutkunun 
akisleri 

Molotof 

Paris'te tasQip 
e iliyor 

HcMngfor', 13 (Radyo) - Fin
Jündiya hariciye nazırı matbuat er -
.kanınn beyanatında, RU!'Ya ile olan 
müzakere afhalnrından bahsederek 

burada tetkik edilecektir. 
Demiş ve bir sual üzerine de, hü

kumetin ihtiyat tedbirleri aldığını 
~sö)•lemiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - Helsinkiden 
blidirildiğine göre, ::ı.ıoskovada Sta
lin ve l\Iolotof, bugün ak~ama kadar 
Finlandiya murahhas heyetini müza
kereye davet etmemişlerdir. Bu iti
batla heyet, bu akşam Moskovayı 
termektedir. Vaziyet, vahim iÖ· 
zükme.ktedir. Finlandiya, büyük bir 
süratle nskeri hazırlıklarını ynpmnk
tadır. Şarki Kareliyadaki Finlandiya 
hazırlıklarına mukabil Ruslar da bu 
mıntaknda tah idat yapmaktadırlar. 
7.aten Rusların btediği mıntaka da 
buradadır. 

Heyet. hareketi için hükumetin -
den emir almış ve heyet reisi, gaze
tecilere yaptığı beyanatta. Mosko -
vava tekrar ne vakit dönebileceğinin 
m;çhul olduğunu ~öylemiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - FinlincUya 
heyetinin hareket etmiş olmasına 
rağmen, gerek ~Io::kova, gereske Fin 
lRndiya harbe müncer olabilecek şe
kilde münasebetlerini büsbütün kes
mi değillerdir. 

Paris, 13 (Radyo) - FinHindiya 
heyeti saat 21 de :Moskovad~n ayrıl
mıştır. 

Başvekil sö7.lerinin ~omın~:ı. halka Başvekilin beyanatına bakılırsa,, de müzahareti sureti ile muharip dev-
itidnl tavsiye ederek muhari~ rlev_letler sulh teşebbüsü bununla kalmıyarak letlcr nezdinde t~~r~~·lana~aktıı:. 
mntbtmtının şn veya bu ı:ıekıldekı ne<:- devam edecek, hatta başka devletlerin - Devamı 3 uncu sahıfede -

on dört gün içinde müzakere yapıl
madığını. Fintandiyanın müsaadekflr 
lıklar gösterilmesine rağmen. her iki 
taraf arasında henüz içtihat farkları 
bulun<luğunu söylemiş, 

- 1\fümes~illerimiz avdet zarure
tinde kalırlar~a pek şayanı e.,ef ola
caktır. Aksi takdirde müme sill('rİ

buraya dönseler bile meseleler 

Belgrad, 13 (Radyo) - Finlandi· 
vn murahhas heyeti reisi olnn maliye 
iıazırı, Rus tekliflerinin kabulOniln 
imkansız olduğunu bildirmiştir. Son 
vaziyet, Baltık ve şimal devletlerin-

yatının teı:ıiri altınrla kalınmamasını 

bildirmiş. bugUnkü Hollanda seferberli T •• k d b • t 
ğinin yalnız ~en<lisi_!le mi.inha~nr ol - ur ç Q ve e e ıya 
m:.ıyıp umunu oldugunu hatırlatmış-

tır. risatı etrafında lngiltere ve Fran· 

ted-

sanın Japonyaya 
cevapları 

Komisyon yeni bazı esaslar hazır
lıvor. içtimada vekil de bulundu .. 

Cindeki kuvvetle-, 
rini azaltacaklar 

Amerika ise bazı şart· 
lar i leri sürdü 

Tokyo. 13 (Radyo) - İngilterinin 
japonyn biivlik elçisi, bugün hariciye 
nazırı amiral N'omura ile 3 !'aatlik 
uzun bir mülakat yapmı!'tır. Bu ko
nuşma, şimali Cinde beynelmilel mın
takadaki ingiliz kuv\'etlerinin bir kıs 
mının geri ~ekilmesine aittir. 

Burada (l 000) kişilik bir İngiliz 
kuvveti vardır. Elçi, japonv:ı tarafın 
dan buradaki kuvvetleri. hakkında
ki dileğinin diğer devletler (Ameri
ka ve Fransa) tarafından da kabulü 
takdirinde. ingilterenin de ayni su
retle hareket edeceğini bildirmiştir. 

Paris, 1$ (Radyo) _İngiltere ve 
Fransa, esas itibariyle Tiyen Cinde
ki askerlerinin miktarını azaltmağı 
kabul etmişlerdir. Ancak, Amerika. 
kuvvetini olduğu gihi bırakmak iste
mektedir. Amerika, her şeyden ev -
vel 9 devletler konf eran!'\ında ta~
dik. edilmiş olan Amerika hak ve 
menfaatlerinin japonya tarafından 
temin edilmesini bir şart olarak ileri 
sürmektedir. 

- =*=-
Romanyanın Ankara 

. -

Verilen cevap 
lngiliz ve Fransız gazetelerinden 

Hitler kibusu kalkın-
elçisi Köse ivanofla a k·adar harp f 

konuştu cay . . 
Roma, 13 (Radyo) - Stefani 'A- " • 

j~ının Sofyadan aldığı bir .. habere Bız sı·la"' hları bırakırsak Belçika ve 
Rore Romanvanın Ankara elçısı Sofya ' 
Ya varmış, Bulgar bn vekil ve harici- H }J d k b • } ? 
Ye nazırı Kö~eivanofla iki devlet müna- 0 an anJil a } etı ne 0 Ur• 
sebatını kuvvetlendirmeğe ·matuf bazı 
konuemalar yapmıştır. - · ·- - · - Yazısı 2 inci aahi.f ede -

00 

Tütün piyasası 
Tiitüıı piyasaı:ıı perşembe günü. 

mıntakanın her Yerinde açılacaktır. 
AJUkadarlardan ·aldığımız malUma
ta göre piyasa, geçen seneki fiatler 
iizerinden açılacak. yani Akhi:;arda 
92. Ödemişte 7f> - 80 kuruştan mü -
bayaat yapılacaktır. Ankarnda tica
ret vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu 

-Devamı 3 ncü sahifede -

açılmak •• uz ere 
ile piyasa için mülfıkat yapan şehri. 
mizdeki Amerikan tiltün kumpanya
ları direktörleri, izmire dönmüşler -
dir. Haber aldığımıza göre ihtilafa 
mahal verebilecek bütün noktalar U
zerinde çok iyi neticelere varılmış -
tır. :\Hisaid fiatler verilmemesi için 
sebep görülememektedir. 

=OO=------

Paris'te dün iki defa tehlike işareti verildi. 
Meçhul bazı tayyareler görüldü 

Bir Almati denizaltısı batırıldı. 
Cephede faaliyet var 

Bir Alman tayyaresi 
Almanların son 

lngiliz gemileri ile karşılaştı. 
taarruzu da püskürtüldü 

Berlin, 13 (Radyo) - Bir Alman nin snğ ve olundan tutarak at.eş ::~
tayyaresi. İngiltere sahilleriııden a- mı~Jardır. Tayyare bunun üzerınc uç 
çıktn ansızın altı ingiliz de ... troyeri bin metreye yükselmiş ve derh~l t~l
ile karsılnşmıs ve "emiler bulutlar sizle kendi üssüne haber vermış, hü-

1> .. b ' • k • 
içinde tnvyareyi tanıyamamışlardır. cum etme i emrini alınca te ·rnr al-
Tayyare, w an ızın süratle alçalmış, çalmış \ "C üratle ilerliyeıı gemilerden 
bunun üzerine destroyerler tan•are- beşincisine bir kaç bomba sallamış-

tır. Fakat hnsarat yapıp yapamadıi'ı
nı tespit edememiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - B:.ıgün öğle
den sonra meçhul bazı tayyareler 
çok yük ekten geçmi.' n . Paris civa
rında uçmuşlardır. Derhal tehlike -i-·· 

- Devamı 3 ncü Sahifede -



r ı:;ARİFE: 2) (ANADOLV') • 

Hitlerne Vazıyette? FiliFtinde dahi. i asa
yiş va/undadır Atatürk atletizm 

bayramı var Şefler arasında ihtilaf var. Hitler mağ'iip olursa, 
eski dostlarına ölüm darbesi indirebilir 

Almanyanın taarruz p1inı 

Kudüs, 13 (A.A.) - Filiotin İngi
l'z kuwetleı-i kumamlanı general Bar
ker bayram mi ascbetiyle temerküz 
kamplarında muhafaza altında bula
nan bırÇok Arabın serbe~t bırakılacağı 
ı çünkü fir t"ride d bili a ayişin yo

lunda oJd ığtmu ve Arabların nizamın 
n~u afaza .. ına yardım ettiklerini bil- Her nııntaka kendı· ele I .. dırmektedır. , man arına go-

General bu tahliye kararının hal- •• b k 
k!n hükUm~te YJl~.ıı .. olan hislerini tak- re mUSa a a programı hazırlıyacak 
vıye edecegı ve hukum~tle halk arasın 
da1 i el birliğini kolaylaitJracaiı üml- . An~ara - :Be.de? terbiyc::;i geneli olan Ebedi Şefimiz Atatürkün aziz 

B 
'? dini izhar e miş ir. B ttınidin tabak- dıreUorJ.üg.anün b.ıldırdigine göre, E- hatırasını yada vesile olmak üzere 

e cika ve Holıan da ya bildirildi, denil-yor kuku halinde Araplardan daha bir ı;o- bedi Şe.f mız Ata~urkun kur~~uş. m~- Ankara.da }"&pllmakta olan bu kotu-
' . . . . . ğunun serbest bırakılmuına imkan ca<lelesı başlangıcında 2'f bırmcı kol- !arın bu yıldan itibaren yur4umuaun 

I.ondra, 13 (Rad) o) - York ·r dınd n. ~rk ı tıkametınc. n ker ııak-ı ın yetle k, ydetmektcdirler: hasıl olııcaktır. nun 1919 da Anknraya ılk defa ayak her köşesine teşmilini muvafık 19r _ 
P t gaz t ·n göre. marP"' G · - ed lmı tır. Almanya, Lehı tan ve Çc- Du iki devlet, Almanyanın ingil • bastıklar~ gOn, Ankaralı atletler tara- mektedir. 
r"nkle amiral Roder ara ındaki go - ko 1 ~ .k ·ad pol' vazıf i gören t~r Ye lıa ve den 'zd 11 açmak i::;te· fında~ bı~ sp~r te~hürüne vesile. o}- ı _ Eu kotU, bütGn Tlrk .. nçli-
rl ~ farkıttttt Hollanda e n çıka:yı asker nı de çek rnemekt ,.c Hl .umu ı-, s"<ldc>t i harp planlarından ha - R J h d t muş ve Ebedı Şe~ın A;nkaraya gırış fine açık olacak ve her sene ayni ta-
istiladan kurtarma ı muhtem ld'r. k d r asker to 1 yarnnmal\:t.ıdır. berdnr edilmMerdir. Alman tayya - US• a pon U U noktası 0.~an meY~ıd~n ılk konak yeri rihte saat onda tekrarllhacaktır. 

Hitlerin !':: f"rleri, Avrupa ın her .. Bu ~b ple. II"tler umu mı. t· arr~ız re E-r·ıı·n k. ndi • ma'anndan uc;trıa· • h . 1 "f olan ?.Ukumet daıresıne kadar uzan. - 2 - KoiUDun mesafeıini her Mlge, 
hqi hir bitaraf devlet"n n v niden ıçm em r veremez e, o tAkdıı·de Hıt- !arı ve denızaltılarınm Belçika ve ) İJ 1 a l mak. uzere sokak koşuları tertip edil- lOOO _ 5000 met dahTild r d 
~ll11ia tava utu çarelerini aramış, bu !erin yerine a~kert diktatiirlC'r ku - Hol and :;u 1 al'ına girmeleri takdi _ ıniştı. · d 1 re 1 

11 
.. e. e ın .e lamamışlardır. ma'nd )l alacaktır. Anc k bu rnzi- r"nde bi raflıklarına rağmen imkan Tokyo, 13 (Radyo) - Domei A- Yüzlerce gencin iştirak ettiği bu ko tn=~te e e:tprt~rına f~re te~b1;~ 

Hitler mailftp olduğunu hi settiği yette Alman generallerin 'n acemiliği derede inde musaid ve Mü!!amaha _ jansı bildir~yor: şul~r, Ankara bölgesinde üç seneden- ela k 8:'ıı . ırt uv~sa a ma ~ ı 
Yak't, etrafındakilerin h'r çoğunun dw düııüniilmek iktiza eder. kar dananmalanrtı kapalı bir lisan- . :Mançurı - Mongol hududundaki hetı muntazaman yapılmaktadır. An-

0 
ra cu urıye. mey anı veya U

da kendisi iJe beraber dflı-me ini is- Londra, 18 (Radyo) -Taymi; ga- la i terniştir. Janpon • R~s. nıuhtelit ko~lsY<?~u .a- kar~~~.A~türkUn şehre sfriı gflnüniln kUmet kon~nın ıntlhabı, umamt al"-
r,·ecektir. A]JY.-;nya mahkt1m olur,a, zetes'nin Amsterdamdan aldığı bir Almanya bu u tl iki d 1 t' tası kırk kışı olacaktır. Yırmısı JS- ~·ıldonumunfi kutlultlma programını kanm celbı bakı1n1nclan faydalıdır. 
e k· dost1anna da· bir ölilm darbesi habere göre sal hivettar mahafil- bitaraflığın~ 3 ,.ıl~ç:eihlfıl et 1!vof~~ pon ve Mançuri, yirmisi de Mongol ve hazırlıyan ve tatbik eden Ankara Halk 3 - Koşuya mümkün olduğu kadar 
in4itebJJir. 80\·yetler·n kara ve deniz den, Beıç·ka' ve Hollanda hakkında yacağını. anc'nk ta. ·ateleri 7ıe ('ntf- Rus zabiti te~k.il edecek ve k~ieyon evi bu koıtuların birİQCİinie her sene fazla sporcu.n~n, hatta ~ulilplerin bü
clP. sittikçe knvvetlenTneleri Hl eri bir şev öj'r nmekm Umkiln olamn- leri hnkl ında okyyiddetli da'V~anıl- '.N'omohanda. ıkı t~raf kuYVetını~ te- bir kupa v~~ekte. a.vrıca derece ~lan- tan. atletıennın ltt:lrakı temin edfl -
mUteessir etmektedir. Şark hududun- rnakla b ra r c' • m hld min marn ·ı· <; ·1 ş · t' vakkuf et'l'ıış olduırn noktada yenı hu- ları madnha ıle taltıf eylemektedır. rnelıd!r. 
rJa.11f endişe ~·üBüı'ıden RrPtı!'ler ~eçi- bir şe) ' k im in ~I e ma- ını ı nve ey emış ır. dudu .tesbit eyliyecektir. Reden terbiyeqi genel direktörtnğ{l. 5 - MOsabakayı kazananlara bfrfn. 

DalaJiy" C melenle 
ı'.z·ın müddet ko~ustu 

Patis, ıs (Radyo) - Başvekil Da
lndiye, bugün başkumandan g n r 1 
Cameleni kabul etmiş ve uzun müddet 
kenuımu,tur. 

Yeni Balkan a tanlı 

müzalzer feri mi? 
• 

Verilen cevap 
milli hay ttrı işe başladığı gündenberi elden üçüııeü~ kadnl' bölgece \feya ma 
her ne mcmt1ri1•ef: \'e sıfatı.., "''Jrsa ol- hallf Hftf~•ince mftkAfatJar verfhne
sun her şeydPn evvel tam b ·,. ""n'""U si muvafık görnlmf.iştür. 

Resmi hakemler 
r-:1. P.d c~k 

Bir mülakat it 1 B ' · t 11 

• 
Brüksel, 18 (Rad o) - H ric"y a ya Ve \ garJS ntn da ant3nta iŞ· 

Londra, 13 (Radyo) - Hollanda 
<ralicesi ile Belçika kralının suh teıeb
hüslerine İngiltere ve Fransa tarafın
dan \erilen cevnpların etrafında bugün 
inıiliz matbuatında epeyce mütalealar 
vürUttı!mekted"r. 1939 -1940 futbol rnev'!J.nıinde An- man Tok, Samitn Talu, Rıfkı Akloy, 

Deyli Telgraf zıyor: kara - i t n ul - izmir b··ı 0 ler"nde Fahrettin Somer. 
. YRP1lar k AnkaTa bölgesi remai hakemleriı 

nuın Spah, bugün iki defa Alm ı • ,. k. d b h d .. 1. ~efirini kabul etmiş ve uzun tı Cldde tı r a ı n en a ~ e ı v o.,. - İn ılt e, Avrup yı her hangi b:r sAIAhh· ti' bµ unan hak,.ml r t spit Se'"Vct Öz, Yusuf Aysal, Ömer U-
dü ürrn arz "yle h r tür- ed mi ·r. L" · a <rıva ç k r mıt- ral, İhsan Türeme, Necdet Özgilç, Zi-

k'muımuettır. baş- lu uz ma ht aıını c; k a mı tır. tır. Bu h 1 rd n f yri bir h kc- ya O an. Bedri Erdener, Refik GU. 
Fakat rn ste\li Alman) ya y pıl c k m·n "d r · pılacak rr mi mil- nen. Bcd i Nazlı, Nadir Çilesiz, Ce-

S ·l nd' ··ne '· c, Türk"ye, lıo - artık h'ç bir tav"zimiz y ktur. b ka n f ol f der. · ? nnca lal O"knv, Şuayıp Kıraç, Namık Şll-
Radost; bayram Tur }e ha ı 

llodoa, 13 (Rad ·o) - Bayr m, hu- hulu n R nın A k ra e ç" ·, 
rada iyi geçmektedir. Vali, bugil m"f- hilkQ e ·ne izah t verm k üz re 
tüyü ziyaret etmiş ve ba}·ramı tebrik Bükre e avd t etm · tir. 

tnanya ve Yunani t n Bulgari tanın Avr p , bu kn t, n kurtuluncaya ni mi t l kki d'lm"y rek, neticesi- kan, Abdü!kadir Helagil, Ahtned Ce-
da g'reb"I ce i bir R Ik. n bloku il- kadar ·ı h rımız bırakmıyacağız. n'n keenlem,· kOn add a·1ecekfr. mn1

, Kemnl Kuray, Ali Ülgezen, Mu 
ıe "nde temas hallnd d!rler. Ru me- D li Herald y<ı:!ryor: lıtanbul bö re•İ reımi hakemleriı zllffer ErtuA', Feyzi Çap, Ferit Esen, 
y da Balk n antan na italyanın S Ih t şebbi.ısüne v rilen cevaplar, S i Açıkömw. $u:· Tezcan, Ta- Baha Ve<>ke 

etmittir. • Belgrad, 13 (Rad)'O) - Romanya-

p h . . nın Sofya elçisi, Kö::;e IvRnofla tem s 
eru cum urreısı etmiş, iki devlet"n tnilna ebetlerfni da işt'raki mev~uubahigtir. her iki m"lletin duygularını tamam:yle rık Ozer n, Halit Özgu, Ahmed A. fıtmlr bölP.i ftUni hlkemlerh 

ak ttirm ktedirler. Nasıl ki Hitler, dem, Adnan Akın, Nuri Bo ut. fzzet :Muııtafa Balöz, HHan Yanık, Ba-Lima 13 (Radyo) - Peru cumh ır 
rivasetine Manuel Prado seçilm" tir. 

Rusya, Litvany.:ı arasında 
insan mucade!esi 

l<o\•no, 13 (Radyo) - L'tvaıw 
ile Rı.uıya, kendi ırkt.aşlarından 100 
bin kişinin mübadelesini kararı. stır
mışlardır. 1\Hibadele edilecek L'tvı;.n 
~ahlar, Rusyanın Lehistanda işg l et
tiği kısımôadırlar 

Vilnanın Li \'anya t r fı d n f;; 
galinden evv6ll, 10 b' v h td" bu· d 
kaçarak Rusya va ilf ca etm.elerdir. 

Belçikadaki l ı~f li~ tebaa
s·na b'r teb'iğ 

ttroksel, 13 (Rad) o) - in te 
kons61ôsluğu tarafından yapılan yen· 
b"r tamimde, :Selçiknda alm k · ·y rı 
vr\·a buna rr'l~cbur olan ing'lizleı in ha
reketlerind se:rbe t ohıt k kal, · c 
1 ri, f, kat Be çik yı terk ede k ol 
ların şimdiden lazım ~el n tcdlıirle.-· 
ittihaz etmeleri bildirilmiştir. 

l 
evvelki sulh tekliflerine cevap vermedi Mt h'dd"n Apak, Feridun Kıh~. Bas - hn Konurnlp. Mudafa Şenkal, E.sat 

e ·se, bundan nra dacevapvermbreeek- rl B t n şn i Canka. s llmi Akol, Merter Ferit Simnroğlu, İsmail Hak-

e eri tir. . . . a.nt Mutlu Gal ı> GGlkan, Belan-. kı GUr Mustafa Necati Bayra, Sait 
Nı Kron kl gazet den: tin l'lu'öz, Halit Özba~ kal, Livaet- Vurttl. 
- B'z, n s"l bir s ıh i~terli''im'zi tin Özgüre}, Kecdet Gezen. A1i R1d- O mnn Özdolan, Alaeddin Kaza. 

de de Uç defnlarc~ tasrih etmiş bulunuyoruz.> ıvan Ar ever, Sıdkı Eryar, Refik Os- nova. 
• Ta11mı ·'en: • 

1 
-Verilen c~v p, :ngil ere,·e Fran- Bayramda, sp0?6 haTeketlerı at m ş rdı r sanın SU)h Rnrtlnrı ile bf:>l'aber, :1\ nf 1 

zamnnda ingi ten>nin b..-ı hnrptc ~a- Alt· y takımı, Nazilli Slimer takı-ı m:llnlar .sahasında Yamanlar takımı 
nda kaçmağa mecbur .,,ıJ bir h ttı h"r ket takip eclaceğ"ni rnının b:wram mlinaqebetiy~ vaki da- ile busu ı b"r müsabaka yapacaktır. 

ri i t"r. re men lrldinn k r1 'r. I:ğ-cr lJPl "kn veti üznine, dün öğled n sonra Na-
, 4 tan ared n \"e Hollanda, v p l ı rı tee bü~ et- .. ·ır lı t etmi r. A' .' l~r, va- -=·*·=-

·1 retti. A n bomb l rın bır kı8mı rnf nd .. A mnıwn h sa.'Jı a bizi t" miı'ı r vn y~c k 'e d€ h 1 .. ~ . . d: M tb t t k A k 
u ukl rı 'e bombalnr atmı ar a den· bir kı mı da, bazı köylü erin ııdecek ktıVV{'t!i g rant:lE'r v-0 erehi - nec lcrdır. B ıvranı n .~15uncu günu 

1 ua a mı ve n aı a 
da, hiç bir zarar) apm. fi'\ mu'taffn c I har p ve b ı evi rıne dllpntlfttlr. lirlerse, ingilt.ere bunu en ciddi bir şe- d Al an . • h !'::ın~n og.led n ~o?r~ müteka'Herİ 
olamadıkları ve ingiliz dafi topları- kilde miitalea edecebilecektir. Faka 2 A.ltay - Demırsp r bırlncı ve ık ncı 

00
_ c;enedenberi teravüzkar bir s;vacıetl akımları husust bir rnaç yapacaklar - Ankara, 13 (Telefonla) - tstan-

takip eden Alrnanvanın bövle bir temi- dır. · bul matbuat takımı bugün şehrimize 
Harp esnasında g,.ev lkı· Ll.u" l..u"mdar nattn bulunması imkfmsıidır.~ ~~çok: B r:iln o::abnhleyj:ı otobüsle gelmiş ve istasyonda beden terbiye -

k 
fll ~ Peris( 18 (Radvn) _Sulh tesebJ ~!anı:ıaya gl~ c k '-e Manı~anın yıl- si genel direktörlüğü erkanı ile spor-

yapr 'm1y -co Te ~on a a•un müd· '1üsilne \'erilen cevaplar, bu<rilnkii fr-m, dır~ tıkımı ıl kars 
1 şacaktır. cular tarafından kar'l>ılanmıştır. Ta-

Lo 
1 
~ ( ~1 • '!ız P"azf'teler;nde tetkik edilmektedir. t ç .k .maçtan onra tekrar otobils- kım yarın, Ankara mUtekaf4leri ile 

/ıonu•tu/ar Ek~e1Ri11ordan: le .. şe?~!~' avde edecek ve çarşamba kerşıla~mcaktır. Bu maça büyt\k bir 
ug n 

1 
mumi bir iç ima kd tmisleı'. -. Almanvanın ton :\·.ekun ~arbt; kttr gunu oglcden sonra K.arşıyakada Ya· alaka gösterilmektedir. 

,e haıb"n d,. mı m"d ı r ce gre·,. Brfi 1, 13 (Radyo) - Belçika cı1. hız tonvek~n sulh s1vacııetı takıp e- 00-----........ --

rnprttamağa kııra'r verdik! ri gibi, bu kralı Leopold ile Hollanda knllçeei ifıvornz. Harbı !!onuna kadar d~vam et May nler tep' atı'ıyor Müuih suikasdı tahkı"kab 

------oo 

A t yy 
adaları 

ma 
Sutlao 

... . 
uz~rı 

V .; b O ~11 -) 3 la T ınuc:lar 

rnrarl rında harpt n altı y rava v:ıh lmina, bugün telefonda uzun tirerek topvekftn ~ıılh yapacağız.> • 
vapuru batın'dı d r b t e k uzer z , 1 _ müd t konu m l rdır. Bu konutma- ·'''". ocızetesi~de!':. ~.opan~ag, ~8 (Ra.dyo) - Şimal 

Lotıd i:l (R . . terdir. 'ara büyük bir ehemmiyet atfedilmek- Adıl ve Mmımı hır ~ulhun leh ve denızındekı sabıh mayınler, yavaş ya-

A t:as den· ıinde bir lngir z 
sona erdi 

\ı tb r~.. adyo~ -. Bır Alman __ * __ tedir. ı:ılevhinde bulunmak AJmanva\'a ~it- vaş lska ·erak boğazına gelerek bura- Berlin, 4 (Radyo) - Münib sui-
t\ tn ahırı, Atlas de~ızın~~ 1440 ton-

1 
• - ·- '-' 

1 
• • d +ir. Fakat omm cevabının ne olacağın- lan tehdide başladığı l~n Danimarka kasdi tahkikatı sona ermiş ve bu bap-

Jutl M~ı:~~ adındakı İngıl z \apuru- Be ç ka tamamen haz rd r rıo anda sah er.n e ya• ıia diinvamn hi~ şüohesi yoktur. 6 tee~ bahriye nezareti, bunları taramak ti- taki tapor, adliye nezaretine veril-
n ı ş ır. B ük ı 14 en d ) B l ka'a an A man tayyar ,.ln<lenberi. Alrnnnyanın sulh sartırtı zere balıkçı geınileri ıtıemur etmiştir. miştir. MUnihte harbın bidayetiilden-r ' . ı e ' yo -. . • n a- :1 • e· '1iıtvoruz. Bu sulh. Pmrivakilflrin tli- v·· d k" p ' 1 beri mevkuf bulunan bazı kimseler 

TE 
t ·ıA E JRn!'lı: Almanyanın, Beleıka ı e Hol- ., • "er devletler tarafından tasdikinden i· ı na a 1 o onya ı ar sırbrst bırakılrrıı$tır. 

1 Ba.. uL R 1 landaya taarruz etmekten yazgeç- cı CTl harettir. Bnnnn ademi kabulünd~ Paris 18 (Radyo) - Vilnadaki . • ! 
1 

tiğini ileri sürı;ıekte ve fakat, Belçi· Amterdam 18 (Radyo - Ka~uk Relcika ve Holhmda anc"k Tnem1mn Polonyal;lar, dOn Polonyanın yıldönfl- yoktu~ Ancak bır ilmıd: 
Paris, 13 (A.A.) - Umumi karar- ka h.flk~me~inın hazır. olduğunu Vl' >ir sandalla Hollanda sah"llerine yak .. olmalıdırlar. Cünkü mOttefikk.-. b~t- münü kutlulamışlar, ruhant lyfn yap- Yagmur ... 

gihın t.MıtA'f: her ı~tımal! natarı ~ıkkate alarak aşan üç Alman tayyarectei yakalan - ne1mile1 emniyet olmadan ıilihlannt mıolar, kiliselerde toplanmış ve ünl- Rakıka Bintil Ebi Seyfibni Ha-
Ce.nfn heyeti umumiyesinde ge- askerı tedbırler aldıgını kaydeyle nış ve karaya alınarak tecrit edilmiş- 'bırakırlarsa. bu iki kflçük devletin vetsite de kapalı kalm11tır. Fakat te. şim rivayet ediyor ve diyor ki: 

ce sakla geçnıl tır. ttıektedtr. ir. alnhPtt ne olur?• .zahfirat olmamıştır. _ Artık ihtiyacm son haddine 

- Ya Apttllmuttalip, o devlet ve - Sen kimsin?. vardır, ne de zıttı?. varmıştık ... Ben bir gece bir rüya 
şeref nasıldır?. - Aptülmuttalibin otlu Aptulla- Sualleri soran hıristiyan bu son ce- gördüm .. 

Aptt1tmnttalip omuzlarını silkti.. hın mahdumu Muhammedim. vap Uzerine arbk duramıyarak etra- Hatifi ıtir ..,.. 
- Gilnil telit, sin de malum olur. Hıristiyan parmağiyle semayı işa- fındakf hıristiJaıılara baiırdi: - Ya kaVMf Kureyş! .. Stıden olu 
Kafile artık Mekkeye dönmüştü. ret etti: bir peygamber ıelecektir. Onun ke-

YAZAN..
• M.. A "'h-'W .._ ..,.., . 

3 
Halret Aptülmuttalip, aile efradını - Bıı •tmayı yaratan kimdir? - Ey IJam ehli, itte ahır saman mal ve .. ret tıldızı yakmda parl11a-

T un ve bilhusa Hafidi Muhammedi bil - ...._Aflahı.ı Rabbf.lha !.. Peygamberi budıır. cattır. Aklınızı baflllıı&a toplayın!. 

43 
.k. kAh• t t el N ib • R }·file bir hasret ve muhabbetle kucak- Hırist1yanlann göılert fal taşı a1- Hazret Peygamber, 1UriJti7*ain Gene ~n1• ses devam edt ... ordu.· 

_ _ ı ı a ın ara ın an a r ı nı a - bl l t f d v 

A k d 
..ı....... - k t ·ı biaya sö.} lenmiştir Bu kahinler. ev ladı. açı mış ı. erya ve telitın• siikdnetle muka - - Aran· .. .ı- - ı..-·rıu ..n e1 

r a all"!'9u' ıuera va l'lP a ı e . ' - H ,, h d rtık k' . S 1 b -- "'"""' ., ......, ı..ı.. -uı w.u. u- uv ' ... a •• 
Hazret ~Ulaluttalibln y1lzfine ba- ,•elki kııııml&rda i!rni reçen ve ayni azret ..-.ıu amme a • ızıne ua .soran u -er •v.,.ra ...... - .., V\o~ • bırH yflılU ldrp"kli b' t kı"·orlardı. haberi İran hftkUmdan Nuşirevan! basmak Uze~ydi. terdi: va-..r n 'taı,anhti 

1 

ırhfbsai ~ • Ad'I d t hı·- tt•-. . b"ld" d'- . o nu • DU za, a naep sa -_Evet arkadaşlar! Yemen Meliki ı e e .e .ıg e ıgını ı ır ır .nı Bir gün Safa ile Merve dağlar:. a- - Toprağın haliki kim-dir?. '!eM, M1!kke havalisinde müdhiş dir 0 d f cflniz Ç 1 • k 
olan Ziyazenin bana olln ih~nlann- rnar~f S tıh ıle Şah nnmınrdakı ka - ra ında buluhuyordu. Şam cihetiı:ıdeıı Ayni cevap: bir klll'akhk vardı. Hiç yağnwr pğ- -u~u n an r ca e . ·. 

0 
u çocu • 

dan hiç üzillilp kıskan mayınız .. Ne hın dır. Bunlar, hükümdar Naıırin gör l • ld IL.r k f"l pevda ld - Ali h .. R bb h ' 1 marn tı G . • d - ...... da s- g alım, KAbeyı yedı kerre tavaf 
· • düğü bir rüvayı bu suretle tabir et - ge en ~ 0 a " r a ı e • 0 u a u a u a.. t ış · enış arazı ve agnw ' etsin Eh' K beys d w ık aJc 

olacak sankı I.. Bunlar maddı şeyler.. . ~rd· ) · Bu kafile; Nasranilerden mf.irekkep- Dağları gösterdi: ğaçlar lcurumUf yeşnlilc aararıP sol- w ve 
1 

u agına ç ar 
Akibet fena ve zeval bulacaklar, a- mış tr. . . . . . M' kk y bu ~-- kil-~ ... ..ı yagmur duasında b1ı1iwısun. Cenabı-
ranp selaeak kırılp parçalanacak_ Diğer arkadaşları ıçın i~in dilşi\- tı ve tıcaret maksadıyle e eye ge- - a nlan?. IRUf, kuyuwcdan aular f8 __,..... hak . w • 

lar ... ıttskanmayı.n (Tebabia Mllil -nüyorlardı: Uyordu. - Al1ahü Rabbuha 1. Tarlaı&r, bahçeler .iflerıeıaıiYorda, Sa~:~::f'nmu~.::~~t;m vakit rft.. 
kilnden sonra Yemende hük\lrndar - _ Aptulmuttalip ne demek isti. Aralarında bulunan tecrUbedide, Şamlı hıriaiyan son bir s•l daha Hayvanlar yiyecek ot bu!a~ıy.orlar - yamı ltıhte' v' \ayre~ '8t fl '1~ 
hk etmiı olan Na~r ibni R•b'a. za. - ., bil 'li bit ıat, Haıret Jıı[uhanunedi irad etti: dı. Git&~de sütleri de kesılm!.ftı. Mek B 1 ü. "d"' O l ı at . ., 
manında; (Habesılerle Yemenlılerın ) or · ke ve havalisindeld Jaalk. kıillğın a- • nası r ya 

1 ı · · nası ses ı. ·· 
hA~e'C1'klerf Habe•lerın YeMen~ - Şayed kıskanacaksanız onun ha görUnce ona dikkatle baktı ve göz- - Bunların Allahtan başka halil:~ . dil....,il 1 d' Kabile efradıncl~ la.tılariyle g<S-

. . .... kl bt•• w • b · 1 . . k k d 1 . k d ? mansız pençesıne ..,... ş er ı. Aç- . ... topraklannı ıstila eylıyece ere •- :ıa verdigi bilydk bır beşaret ha erı- ermı a~ara , ar a aş arına' l o mu ur · 1 k t hl"k . aklafıYGrf ll rüşel'ea i 
hare Seyt fbni Ziyuen namında t ne kı kanın .. O devlet ve 9audete - Gelin ·z -dedi- ~eliniz .. Şu çocu- Re11111-ü Ekrem .cicid1 ve vak11r ee.... 

1 
e ı 881 

Y · - Deh şöy1e bir rüya görd9m n 
Yemen Meliki tarnf!nd~n koğulacak k\ kanın ki benim zürriyetimin ebe- ğa yaklaşalım.. vap verdi: Yağmur yağ'mazsa, feci bir Akıbet bana ıAyle aOyledil~r -dedfM- rttyayı 
1(~ h ve y;~e~lıl~rı1k ) bih\hare dt paye i olacaktır. Kafıle Resulü Ekreme yaklaştı. - Sen berıi güra imtihaa e~cek- l>ekleniyordu ve bu akıbeti i~ale ~dı=-- anlattım .. 

4~ ~ita;;;.~ .. e~e~laı~ .·d~:;;:n; ı Arkadaıl&r..uıdllll biri '1~ranıadı: Hıııı:.t.~ an soıdu: ı~n öyle mi'?. Allah birdir, ne feriki b1ltıe!k hiç bir çare, hf-ç bf?' k~vet - Dev~m edecek _ 

~ISLAM T ARIHI..__.. ___ _ 

Hz. Muhammed 
• 



14 Teşrinisani 1 n:rn SALT (ANADOLU) ( SAHtPF.· ~1 

~~-----------~--~--------------~-------------------------------------~---~~------~--....... -----------~----"!',....... ....... ------~-----------------__.;~ 
Türkçe ve edebi- Aln anya, el altından sulh Casus kadın ölü bulundu 

Y:: ... :!~;:~~:;,::a- teşebbüsatında bulunuyor Harp günlerinde 
ına l da muvafık görölmüştıil'. Bu c- _Londrada hayat 
~e.ı· r mir ab ka ile alımıcakhr. Te-

şekkül edecek koıni,.,yonlar, eserleri, fl"tl 11oflanda Kra1 ı·cesı .. ,·ıe Bel'cı"ka Kralına vere-rııurettip lıu Lalnrın:.ı. k <lat· takip ?- l ter, fl j ~ LJ b 
t!ecek ve neticeyi vekalete raporla bil-, . . nar ın icad ettiği kadın ve erkek 
<li~~~~~:·oıı me-ab'ııe İstanbulda de- ceği cevapta, sulhun bombalandığını ileri sürecek 
\'arn edeeek ve her hafta faaliyeti l Londra, 14 (Rııclyo) - D. N. B. a- ta sulhu bombaladıklarını ve demok- halde sulh için teşebbü:mtta bulun- modaları ile lngiliz polisinin 
hakkında vck5.Ltc rnpoı· verecektir. jansına göre; Hollanda knıliçı!si ·vil- ra ilerin. esasen Almanyayı mahvet- makta devam ediyor. 

I 
helmina ile Bel~ika kralı Leopolcl ta- meğe azmettiklerini ileri sürecektir. Londra, 14 (Radyo) - York baş CQSU SlfJ. kla mücadelesi rl ~ y p ne V azi ve tte r~H.~rındıı.n vukulıııiAn sulh te~ebbti- Hitlerin, kraliçe Vilhelmina ile kral piskoposu. sulh için yapılan te~ebbü-

- .&ı,ı '· ., 1.rnstıne Almaııya hükumeti sert bir Lcopolda bu hafta içinde cevap ver- satbı.n bahsederek demiştir ki: Londra - Londra, günün ımıhlc- atin ikinci heyecamna dü~ecektir. 
- Bı.ıt-tarafı 1 inri sah.fed.-, - cevap vcu-ecektir. mesi kuv,·etle muhtemeldir. _ Polonya ile Çekoslovakyanın lif saatleri mü:;tesna, sakin bir haYat Bu: 

r.aı·eti 'Veri miş ve d fi topla~ at~ ae- H~tl~r, Frnnc::a cumhu~rcisi.Le~ı·un l _Baz~ rivayetlere göre, .Almanra h·üj istiklali12~ t~min ctmiyecek bir sulh, yaşıyor. Askere gitmiyenler gene "es- <Acaba gazetelerde ne vaı·? .> me .. 
llııştır. Meçhul ta~. areler hıç bır şey Je bırlıkte kralının vcrdıkJcrı ceı•ap- k.ımetı, el altından ve ..,;ıstematık bır sulh dcgıldır. kisi gibi işleriyle, güçleriyle meşgul rakıdır. 
;)"ıı:ıınadan kaçıp g:itmişlerd;r. oluyor. Bilhassa son günlerde tabii Gazeteler ekseriya halka yeni bir 

Faı-i-, 13 (Radyo) _Bu sabah sa- Ç hayat adeta tamamiyle a,·det etti: ;-;ey öğretmiyor ve ilk gazete miltale-
::ı.t 4,20 de Pariste tehlike i~areti ve- Yugoslav Y. ada örçili n nutkunun ~ngiltere-Rusya ticaret mu Çocukların tahliye edilmesi ile a~ından sonra, tabii, .sakin hayat baş-
~ hnis ve bir sc.at sonra tehlikenin za- h d . . f k" ti kapanan mekteplerin bazıları açılı- Iıror. 
ıl oicluğu Lifdirilmi~lir. , \ V ~n sec (mi bitti a1Kl4 s'erl· a e esi IÇ n • ır tea yor. Bu suretle, analar, babalar artık (Casus kadın) ölü bulununca .. 

Bedin, 13 (Racl.} o) - Alnımı teb- , olundu çocuklarını kamplara göndermek Bununla beraber, günün muhtelif 
liği: Belgracl, 14 (Radyo) - Ayan ı;ıe- 8 t f 1 . S hif ..ı mecburiyetini hissetmiyorlar. hadiseleri ar.asında Londra halkına, 

· · b il "k" ti · - aı ara 1 ncı a e.;>e - L d ln (R d ) 1 'it e H lb k b" h f k Pran~ızlnnıı Pirmazenin ı 1 kilo - çımı, ug n su une e sona ermış- • on ra, <> a yo - ngı er a u i ır a ta ev\·eline aclnr. harp haberlerinden başka da heye -
l"ııetı-e şarkında Lidersi ist;rclad için tir. Başvekilin riyaRet etti:~i radikal çok enerjik ve yerinde olarak görül- ile Ru~ya arasında bir ticaret muahe- şehirde hiç bir mektep açık değildi. can vej·en vakalar olmıyor değil. Fa· 
~;lPtıkları taarruz akim kalmıştır. Bir partisi 47, doktor (.Maçek) in par- j mekte ve ayni zamanda, sulh teşeb- desinin akdi için fikir teatisina baş - Çocukların tahliye kamplarına gön- kat bunların az cok harp veya umu
r rnnsız zabiti ile 24 nefer esir edil- tisi 11 ve çiftçileı· de 4 sandalye al- büslerinin mevzuubahsolduğu bu za- lanmıştır. derilmesi de anaların, babaların ih- mi vaziyetle aWkası ,•ardır. Mesela, 
ti~İ.tfr. Cephenin muhtelif mahalle- mışlardır. manlarda hadiı:;elere açık mahiyette İngiltere Rusyadan neler alabilece- tiyarma bırakıldığı için birç~k çocuk b~r kaç haftadnnberi bütün İngiltere 
tınae topçu faaliyeti de olmuştur. Belgrad, 13 (A.A.) - Hükumeti '1ir cevap teşkil ettiği söylenmekte - ğini bir liste ile tesbit etmiş ve Rusya- lar Londra sokaklarında kalmıştı. de kendis:nden bahsettiren "Cnsu~ 

Paris, 13 (Radyo) _ Akşamki teşkil eden partiler tarafından tek dir. dan da mukabil bir liste istemiştir. Çocuklarını kamplara göndermek, kadm» ın geçen gün apartmanında 

ht';ansız tebliği, Almanların meYzii li.::te verilerek namzetleri gösterilmiş Çörçil nutkunda, bilhassa; Hitfer Budop~fte at€• onlara çok düş.kün olan analar, bR - ö.ü olarak lıulunmaiiı bu heyecanh 
ücumlarının püskürtüldüğünü bil_ olan ayan seçimleri bugün yapılmış- - Çemberlaynla her zaman muta- balar için, şüphesiz, büyük bir feda- hadiselerden biridir. 

dirnıektedir. tır. :i\1ecmuan 47 aza seçilmiş, niya~ bık değilim. Fakat ona inanıyorum. şemi:terini çağırdı karlığa bağlı bulunuyor. ~IabeJ Nellie .Muffett ismindeki bıı 
Paris, 13 (Radyo) _ Avusturya bet makam ıtarafından da ayrıca 47 Qemberlayn sulh için nasıl varpıştı Bundan başka Londra tahliye kadm bir müddet evvel casusluk u· 

hududundan gelen haberlere göre, namzed gösterilmiştir. ise, zafer için de öyle çarpışmakta- Londra, 13 (A.A.) - Alrnanyanın edilen her çocuğun velisi onun iaşesi, çu He tevkil edilmişti. 
Alrnanylı, kış mevsiminde 70-80 ki- Takriben 17 ye kadar seçiciler he- dır. Budapeşte ateşemiliteri general Von giyimi, kuşa'l'lı için bizim paramız- Fakat kendisi Alml!\Sada ı süıül-
lorrıetrelik bir sahada ikinci bir mü- yetini teşkil eden belediye reisleriy- Ya büyük Britanya ve Fransa hik- Verdein Hitler tarafmda.n geri çağı- la ayda, 2,5-3 lira kadar tutan bir müı:. bir kadın olduğunu. ingilterede 
ı 1 .. · 1 t d" tl rt d k lk rılması111 mevzuu bahı' ::ı eden Daily ~ tı~faa hattı tesis etmeği düşünmekte- e muşa vır erin yüzde seksen beşi me i mevcu ıye eri o a an a a - - para vermcğe mecbur edilmektedir. L.,e Almanya hesabma casusluk etti. 
dır. r~ylerini vermiş bulunuyorlardı. 1n - rak tamamen mahvolacak, batıp gi - Ekspres gazetesinin Budapeşte muha- Bu, şüphesiz, gayet az masraftır. Fa- ği hakkında ·l ithamları .şiddetle red. 

l 
.• ~aris, l3 (Radyo) _Fransız teb- tıhap saat 20 ye kadar devam edecek decekler, yahud da Hitlerizm dünya- biri umumi kararguhm eski erkanın - kat bir çok aileler, gerek bu evlatla- detmişti. 
ıgı: ve netice azartesi sabahı ılan oluna- dan kalkıp gidecektir. dan olan general Von Verdein garp rına olan fazla sevgilerinden dola- N:abel lıakltında polis de daha faı 

Cakt ! t .h b t t b' akı" t · D · t' B"Jh b ·· ı nı·n cephesinde mevcudiyeti elzem addedil- ı k ı .. d · 1 .Gece garp cepheQinde heyeti umu- ır. n ı a a am Jr ı: ·une ı - emış ır. ı assa u son cnm e yı, on arı amp ara gon ermeınış er, !a kanaat verici delil bulamamış ye 
hııyesiyle sükunetle geçmiştir. çinde cereyan etmiştir. ciddiyet ve kuvvetine işaret edilmek- diği için kendisinin geri çağırıldığını yanlarında alıkoymayı tercih etmiş- kendi ini serbest bırakmıştı. Sonra-

l?ari<ı, 13 (Radyo) - Alman kıta- R F" J. tedir. Türk -ingiliz - Fransız anlaş- yazmaktadır. lerdi. da cC:ı.sus kadın» m, alerhindeki b"r 
lnrı evvelki gün yaptıkları iki teşeb- US Va • J fi an r l V ma"tndan sitayişle bahseden Çörçi- : ta!ya k. msenin Cerc yanına Yalnız, sevgisi uğruna oğlunu. kı- imzasız mektup iizcrine tevkif ediJ-
LUslin akim kalmı.ş olmasına rağ- lin, AJrnanyanın şarka doğru geniş- b' ... . . zını dizinin dibinden ayırmBk iste- diği öğrenilmiştir. Kendi inin, lıir di-
..,. - Ba~tarafı 1 inci sahifede - 1 h"l s tl t f d ta ı degıldır b "•en, bir günliik sükunetten sonra " eme u yagının ovye er ara m an meyen ana. ba a, onu ayni zamanda, ğer kadın ~ırkada~ı ile beraber otur. 
tekrar mütecaviz bir vazivet takın- de büyük bir tesir bırakmıştır. !Sukut etlirildiğinj bildirmiştir. Roma, 14 (Rad~·o) _jurnale Di'- mektepsiz knlnııva da mahkum et~ duğu apartmand::uı onunla birlikte 
llıı lar<lır.. Dün akşamki tebliğ, kı- Mo:;kova, 13 (A.A.) - Sovyet A• B l • k italyn gazetesi; ital~·a kabinesinde miş bulunuyordu·. ölü olarak bulunması bu işi daha es-
talarımızın düşmanın bu teşebbüs- Rusya Finlandiyadan Finlandiya ffian Ya e!Ç 1 3 vukubulan değişikliği mevzuu bahse- Bugün, Lontlranın bazı ;;;cmtlerln- rarengiz göstermektedir. 
lQl'i . c.l u;~· .. b"l r . el körfezi methaliıı<leki Hanko ınınta- d k t d" . t deki n~ekteplerin açılma:! ile. lıtı Jı'akat, Londra halkı, hadisenin Ctl· ı nı tar e ıgmı ı c ırıyor u. kasında l.ıir deniz iis,iinün terkini ve H l J d ere , mü em:ı ıyen neşrıya yapan 
lu, mühim bir hareket değildi. Hat- Ve 0. arı aya ta• Avrupa mafüuatına bir makale ile mahzur ortadan kalkmış oluyor. A- ~uslukla olan alak~ını kal betme ı 

tn .• evvelkı· günkü mikyasında da de- Bjorkce ve Humalicki adaları gibi cevap vermekte ve italyanın, harici çılan mektepler. Londrada kalmı~ o- üzerine. bu hfı.dise ile zihni fazla yM 
"ıldı'r. Stır!5uden mmtaka:ıi.~.e Finlandiya.. ' ı kl k~f· ı k b" "k ı. ı ~ , l • 1, siyasetini değiştirmediğini ve ldmse- an çocu ara a ı ge ece ır mı - makta uu ınamıştır. 

Çünkü evvelki hücumbrda, Al ~ ·<~r~ezinin şark kısmmda mevcııd arrUz e ffi l yece !'- nin cereyanına tabi olmayıp. kendi tardatlır. Skotland Yard casus peşinde .. 
l'l'lan]ar bir taburu tutan bit· mevcut- lal akarın.. ..t.aFh.ki11!1iırlıi. iı:;tel~efkte.di.r. _ Ba"tarafı 1 .incı· aahifede _ mnfaatine ve tarhine göre bir ~dya- Londranın karanlık aaatler·: Casus teşkili.tlarını, glzli teşekkül. 
~a Fransız topraklarında yerleşmek ce~~po ~~~~e~~~ı~~rı~t Ba~~~~ e~~~~ T • set takip eylediğini kaydeylemekte- Mektubumun başında, Londranın leri meydana çıkarmaktaki muhareı 
ı temi

9
, topçumuz tarafındnn tarde- Çünkü bu mesele Avrupanın atisı dir. bazı ,c;aatler müstesna olmak üzere ti ile biltün dünyada meıhur olan 

cli\mislerdir. Dün ise, va küçük kara- nında esasen kendisine verilmis olan ile alakadar bulunmaktadır. B l l tabii bir hayat sürdüğünü işaret et- Skotland Yard bugünlerde hiç iı•iz 
ltoua;ı elde etmek, y~hud da ara hl<- deniz üssü vücude getirmek hakkı Berlin, 13 (Radyo) - Ho1landanın at l '"l a '1 V -rp :! r ar miştim. Bu müstesna saatleri dah!l kalmamaktr-:hr. Skotland Yard son 
~at·d~n Fransız mevzilerine yapışmak ile birlikte körfeze yabancı filo gir- Alman~·a elçi~i, bugün Alr:ıan harici)'.€ Londra 13 (Radyo) _ Röyter A- ziyade gece Yakti ve sabahleyin her giinlerde b"lhassa memleke.tte men 
ıst 1 f k t t bb .. 1 k" nıesiui tamamen menetmek imkanı- nazırı Fon Rıbbentropu zıyaret etmış . b'ld"'. · kesin i~ine, gücüne gittiği saatler o- fi propaganda yapan Almanlarla. 
ı. enıiş er. a a eşe us eri a ım nı verecektir. BJ·orkce ile Himnli.,;kı·- F R"1·b t Al H 1 3ansı 1 ırı.-or: d ı<;aJrnıştır. - ve on ııJ. en rol'._, m~~yanın, o - Geçen h~ft:ı zarfında Alman deniz !arak kabul e · ebiliriz. meşgul olmaktadır. 

Paris. 13 (Radyo) _Havas ajan- nin tahkimf Leniııgrad civarının mu- landanm bıtaraflıgına hurmet ~dece- .. lt ·ı .· . k b". tek ·n(l'T· , Geceleri Londranın husu:;iyetini, Skotland Yardın takip etti[!i ve 
111 bildiriyor: hafazası için elzemdir. t • ğini bi1~1irmi~tir. mi~t·~~~~ 1~1~şf~~~r. ~~1 da ~i;\~~·ifı{k şehrin karanlıkta kalması teşkil <><li- şüpheli görerek veya auçunu tesbit 

A.Qkeri vaziyetin hpyeti ıımumiye- Pari!5, 13 (Radyo) - cwcç, Nor- _B~rlın, 13 (R::ıdyo)_ - Almanya neticc~inclı.> lı:ı.tmı<ıtır. Buna mukabil yor. Bir tayyare hücumu tehlikesini ederek yakaladıiı Alman casusları 
tınde daim:ı hava fanlivcti hflkim ol- veç ve Danimarkada Finliindiyanın h'.~rıcıye .nazı~·ı. ~0.11 Rıbbentrop .. bu- Alman p-f'm.leri :1 D:minıarkn, 5 Fin- her an göz önünde bulunduraruk :ı- bilhassa halk arasına nifak katmağa 
tı:ıakt d D 1 . t f k "f milli müdnfaası için iane to!>lanmağa "llll _Belcıka ~.çısmı ~ele kabul etmış ve ıı.ındi.va, 2 Hollanch. !) N'ol'Ve<', , 2 Bel- lınan bu tedbir dolayıo:iyle, Londra, meler dag-ıtan kimselerdir. Bunlar -
t a ır. ün i "ı ara acvı ve 'e:,ı lıaşlanmı~tır. I' 1 k b t fi t f d d .. k 
ay~·ıı:releri şafak sökünceye kadar Paris," 1

4 
(Radyo) _ Finlandiya )~ { 1 ·~nı~ 1, a.ra. ı•:ı e ra ın a a ay- çika, 7 hver .. 4 Yunan vapuru b·ıtır- 'her gecı> a ·"n.mın saat beş lıuçui:'l.111- çalışanlar ve bu makaatla beyanna -

Uçınııslar<lır. d nı em na ı 'eı mış ır. . mıc;lardır. Bunların tonajı 88,G 100 dan, sabahın saat yedi buçuğuna ka- dan son günlerde kırk k~iye yaktn 
Almanlar Paris mıntı:ıkac;ına kada.- hükümeti, şimdiye k .. ar 25 sınıf us- PariR, rn (Radyo) - A.ınns Ha - tondıır. dar karanlık içinde kalıyol'. Sokak- tevkif edilmiştir. 

~·aklagm lar. hava dafi toplarının a- l<eri silah altına almı~. Bot11iya körfe- ·;a51m Brükseldcn öğrcm1iğin€ göre, brda ışıklar sönmüş veya maskelcn- lng'liz gizli poliıi, evlere hi:t..mot• 
~eşj üzerine Belcik anın bitaraflığını ıine torpiller dökmüş ve bütün askert Bc.:lçika hariciye nazırr ile Holl:ıncla Tehdit! nıiştir. Evlerin, dükkanların, biraha- çi, mürebbiye gibi vazıfelerle .giren 
ıhJaı ile çekilip g'tmişlerdir . . . tedbirleı· ialmı~tır. hariciye nazırı bug-Un «Bregacla~ nelerin pencerelerinden hiç bir ışık ve ayni menfi propaganda yapan Al-

Ren üzerinde de hava faalıyetı ol- Finlandiya matbuatı Rusyaya hii- (hndudrln bir c;ehir) yekd!ğerine mü- Eczacı bay Lütfiden parayı sızmıyor. manlara et~l>'!n esktdenberi olan mli-
..... u ..... uı· cum etmektedir. laki olmu~ ve iki ı:ınat ı;ıüren bir kon- s k kl ı kt '" -ı• o ·a arda herkes karan ı a :rü- cadelesini h~ ... P başladığı gündenberi 

S . k bınd" l·üçük M .. .h . k \. ferans akdetmi~Jerdir. Bn ~abah da nası1 aldılar? rÜ\,"01' .. Bu ·yüzden olan kazalardn .bi- daha fazla takvı'ye etmı· .. bulunmakta 
arın <;ar ve gar " ~ U 111 SU! c S Ll müzakerelere de,·am edilmiştir.. "' krupıar f~aliyeti görülmüştür. Bu fa- İk' b 1 1 1 Alc::ancakta italyan kiJio;csi yunın- ne yakın kişi ölmüştür. Bunun üze- dır. 

a\i,'et hecleften m,"hrumdu. Bir Al - B f • 1 rn'zırın, e~rne mi e vaziyetle y rine, karanlıkta fark edilebilmek i- 0*0 l'ı ., , - a,tara ı 1 ınci sahifede- İngiltere ve Fr:uı~a taı·afınd::ın, kral da eczacı B T..ıiitfi Kihıe, tanımaclıgı 

l ~an. devriyesi pusnya ·-düşbü~lünıfü ', miş, l\Iünihte kıliniklerdeki cerrah- ve kralir.enin ~nlh te~ebbfü;lerine ,-,.,ı·- bir adam tarafından karnına bıçak çin kadınlar arasında fosforlu çorap v h d "[ r 
ır f · d'I · d ger ır ne er d h "' k 1 1 t hd"d t k veya arkaları be-v.·az ayakabı giymek J Q U l ere I ena t11U• , ne er csır e ı mış, ı !ara a astahanelerinde kalmaları, clikleri cevapları tetkik ettiklerı· ~ö;.'- davama ve ö üm e e ı e me 

<ıJrn.. ~ ı d ı b - - · t' ı 16 l" 50 k · ı erkekler ara~ıncla da kollarına birer uştür. ög.e en evve tc liğ edilmiştir. Ienmektedir. Maamafih, görüşmeler ımre ıy e ıra urusunnn zora ,,...,me 'e yaptıla 
<l Londra, 13 (Radyo) - Bir ingiliz Herke.<, polis şeflerinin, hatta etrafında her hangi bir tebliğ neşre- alındığını zabıtaya şikayet etmistir. beyaz band bağlamak bir moda, da- ~ • r t;

1
nbaiz tayyaresi. bugün bir AlmP~lnt1tah bizzat Himlerin neden tcczive edil- clilmemi~tir. Yapılan tahkikatta vaka failinin Meh ha dovrusu bir zaruret olmu~tur. Paris, 13 (Radyo) - Lüksenburg-

" hı" ·n· bombalamıştır ı o ar d·-· · kt 1 C • h p · 13 (R d d og-lu IT ld' d l" b'ı·ı· ol P.:.ı heyecanlı -.aatlerden "Onra ,.a. dan alıııaıı haı..-rlere go'"re, Eksl.,ı:ıa • b n ı · ' me ıgını sorma acır. ezayı, ya u- arı~. ~ yo) _ Bitaraf 1ra- me avrec ın a ınc:.. ı - · · ~ ~ 
h?tııbaların tam bir igabetle tahtelba clilerin ödemeğe mecbur edilmeleri zete muhabirlerinin Berlinden verdik- tluğu anlaşılmış ve üzerinde 9 lira tağına çekilip uyuyan Londralı erte- peldcki Yahudilere Alınan askerleri 

•1~ atıldığını, ve fakat, fırtınanın çok muhtemeldir. 1eri haberlere göre, Almanyanm Ho!- ile bir gu~talı rakı bnlunmustur. Teş- si ~abah gözlerini açtığı zaman yeni- tarafından fena mu.ame~ler yapılmış-
{1dtletli olmasından dolayı netic~yi Gel en~er landa ve Belçikad~rn istediği şudur: his edilen suç.lu, adliyeye ~'erilmiş - den bir heyecana, yani yirmi dört sa- tır. 
ı:sdbit edemediklerini beyan eylemış- Bu iki devletin, İngiltcrenin tesiri tir. #?d!ll'•••~cwır.mııwpm11eım'ha•m•111•&e!ımllMm'••••••••İIİ••llliİlllııilllllliıııl 

r İt. Dün İstanbuldan limanımıza ge - altında kalmamaları... B" b 1 
;p . 1~ (AA > A k A • t ı K ır su ay ça-g" ırı :.yor E L H A M R A h arıs, ., · · - s ·en vazıye en ad eş vapuri) le limanlar umum O tnkdirde Almanya, her iki devle-

\'<ık ında Havas Ajansı şu malümatı mü~ürü B. uaHfi Manyas Ye devlet tin bit:ırafhğına hürmet edecektir. !zmir rrnkcl'lik ımbesinden: 
er~elctedir: tlenızyolları umum müdür muavini Almanya, aksi tnkdirde yı1ni Belçika Halen 1z~.irde buluı~duğu. an~~sıl~n idaresinde Milli Kütüphane sinemasında bugün ŞEKER BAYRAMI 

flt· lman kıtaatı ev,·clsi gün yaptığ: B: Haşmet D!ilge ~ehrimize gelmişler ve Hollandanın İngiliz emellerine göre y~d:k topçu _olçme :tsteg~rnnı Hus:j ın şerefine şekerden tatlı bir şaheser 
b·ı te~bbüsün alcim kalmasına rağmen dır. B. Raufı Manyas, dün limanlar hareket ederek abloka işlerinde de oncı vefı.k_ Balterın şubeye muracaatı luzu- SENEN J N J ]{ j N c J B ü y Ü K TÜR]( F J L lı1 J 
ı- ır &'ünlük bir sükunetten sonra tel· teşkilatını teftiş etmiştir. uymaları takdirinde, kendilerine hü- mu ılan olunur. Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemi~ bir 
ıtk: rnüt;caviz _?lma~~ başlamıştır. Dün Çar9amba günü BB. Raufi Manyas cum edeceğini de tasrih eylemiş bulun- T nsP.kku'·r K A H K H A T U F A N I 
lıli:J11akı retsmbı bt:blhg. k!tatatdımtızı!l All- ve Haşmet Dülge istanbula döne- maktadır. ı ~ ~ -
llu- rın. e~e. _us ermı. ar em~~ o - ceklerdir. Berl~n, 13 (Radyo)_ Hitler Bel~ika Birader.:nı Sıtkı Üzümcünün vefatı T O S U N P A S A 
u/:nu bılc!_ırı~ ordu. Bız~t. tebl.ıgden . ... . k:,al~ ıle IIollancfa kraliçesine çarşamba dolayısiyle cenaze merasimine işti- , 
t~ke n]aş:J?ı~ı üzere bn rnu~ı~ bı~ ha- mızle tardol,unmuşlardı. ~unkü çarpış- gunuııden ev\'e] cevap verecektiı·. Ce- rak Iütfünde bulunan dostlarımıza . BAŞROLLERDE 
ı-l!ke t dc~ıldı. Hatta evve~~ı ~unk\~. ha.~ rı:alarda Aımanl.~ı'.. Ye. F ~·a:nsız m v- vahın gecikmesi, İngiltere ve Fransa- ayTl ayrı teşekküre teessürümüz ma- HAZIM - VASFİ - FERİHA TEVFİK - HALİDE - MAHMUT 
~\·ı,r t. :r:ıık~ası~da da degıldır. Çunku zılerini tutan ku~uk ılerı karakollar nın vermiş oldukları cevabı anla~ak ni olduğundan sayın gazetenizle ke!' ŞEVK1YE - SUAVİ - NECLA ve küçük TOSUN 
bir ilıbsı ıgubnk1ıı taarruzları Almanl:ır silsilesini elde etmek yahudda ara - için vuku bulmuştur. Hitler vereceği dilerine teşekkürlemizin iblağını rı~ ve büyük N A T A Ş A. n E V Ü S tJ 
hırda uru ıA an m~~cudlarla yapmış- laıklardan sokularak Fransız mevzi- cevapta, ingiltere ve frans"nın od k ca ederiz. Programa ilave olarak :SON DAKİKA .. 
lıla 1

• Ve Fransız mudafaa hattına te- lerine yapışmak istemişlerdir. Her hal rarları kar1ısında harbin d~van:-' b~- Ağabeyi1ıi: Hüseyin Ozümcü Ebedi Şefimizin aziz hatıralarına hürmeten Ankara ve lstanbulda 
lııı-J· eden toprakta yerleşmek istemiş- de bütün bu teşebbüsler akim kalm1ş- direcektir. mı ı - Yeğeni: Nihat Üzümcü yapılan muazzam merasim. Sesli ve Türkçe sözlü. 

r
....ı,. Fakat o zaman da topçu ateşi - tır. 

I
..;.,. ... DÜN AKŞAM ISeanslar: bayramda her gün: 10.15 12.30 14.45 17 19.15 21.SO I 

.lelefon 36461 Tayyare sineması Kültürpark Sinemasını eh* ;· A y R A M '.i; A - -
Bayram rnünaaebetiyle muh - T '! ed ı 
terem müdavimlerine hatı _ eşrı en er salonun ihtişamı .. Filiınlerinin güzelliği karşısında. y E N 1. S /" N E 111 A 
raın daima dillerde ve gönül - hayran kaldılar ı;; 

lerde yaşıyacak olan Siz de geldiğiniz de ayni takdiri izhar edeceksiniz 

TOR:I:K~~ZLO ve T I N O R O S S 1 

Gülnaz 
Sultaıı 

AYRICA: 
MALEK BAHRiYELi ve 

EKLER, JURNAL 1 
........ s~e=ean~~~sia~n~~ı~e~·i~:211l!'JIQ'!!IE1a1~.;:!'2~1,::rz~3m'c:ııi5~,2ıl7~,~ü~,!:ı'!~ee1m!ıiı:.ll1m:lliliiliiR11B 

Güzel şarkılariyle ... Şayanı hayret rolleriyle 

PAR İS IŞIKLARI 
Filminde sizi ınest ve hayran bırakacak, alkışlarınızı toplıyacaktır 

AYRICA 
Küçük yaşımızda ninelerimizden dinl: ~ığimı~ ıu~- ı· aşk hikayesi 

A R Z U iLE K A N B E R 
İliiveten l\fETRO JURNAL - RENKLİ :M:lK! 

Seanslar: 11,30 - 14 - 16,30 - 19 - 21,30 da .. 
"D'*"?W'PP 'Z?emM'' 'Tt$'" 0 O ftt1 •we aw:m 

Bütün İzmirlilerin bayramJaşrna yeri olduğundan müdüriyetimiz 
aşağıdaki eşsiz muazzam progı·amı takdim ediyor 

HEPSi 1ZMİRDE İLK DEFA Tiirkce sözlü bü· hm-ika 

·r Ü C C A R i-f O R N 
Fransızca sözlü Oynıyanlar 

CHARLES VANEL - ERlC vo;ı STROHEIM 

Trer~ Çapulcuları 
Progr~nıa ilave olarak :SON ~ T• '--

Bl1p~,·· :ı aziz hatı• - · ..ı ••• uıneten Ankara ve İstanbul da 

·'~"'· 1 ı ...:>c.:.li ve Türkçe sözlü . 
Seanlar L 1 ı - 12.30 - 6 ve gece 9,30 da 

iılı!! %1WEr?S R tta ** -- ' E $ $ 



1 Günün mes'elesi 1 
A ~.anya daha ne ka

(ANADOLU) ,. 

Amerika fabrikaları 
Senede on beş bin harp tayyaresi 

imal edebileceklerdir 

11 Tt>-ri rı' :;.! llt 1939 S.\.Lf 

Sperco vapur acentesi V. r. Herıri Van ı.Jerze 
cADRIATICA» SOC. AN. Dl 

NAVIGAZIONE 
ADRIATİCA S A. N. 

DfANA vapuru 10. ikinci feşrip 
939 tarihinde beklenmekte olup Brin 
dizi Venedik ve Triyeste limanları
na hareket edecektir. 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ek:>pert lines, İnic, Xev • 
vork . . 

Nevyork için 
cEXPORTER:. vap. 10 sonteşrin • 

de bekleniyor. 

Lo. dra, 14 (Radyo)' - Amerika- yüzünün inşası tamamlanmıştır. Fa~ GALİLEA. 16/ 11/ !)39 tarihinde 
nın, senede on beş bin harp tayyare- kat harbin patlaması üzerine ambar- doğru Triyesteye hareket E:decektir. 

da yana bilir? cEXCHESTER> vap. 11 son teş • 
rind bekleniyor. 

H 
, '... 0 _ •k d b si imal edebileceği söyleniyor. go kanunu dolayısiyle bunların tes- ASS1R!A. 161111939 tarihinde ge-

j f: e .r • }] bT lf Q nya Yl l f lSQ en Q • Alakadar mahafilde söy!edinğine limi geri kalmıştır. Geçenlertl.e ka).> ul 
göre, hariçten gel ('n ~iparişleri yeri- edilen Amerikan bitaraflık kanunu lerek Selanik Kösteııce, Varna ve 

cEXMİNSTER:. vap. Sonteşrin ikiıa 
Ci nı~fında bekleniyor. 

10
,hQSl fflUVaff ak olabı•tı•T ffll•.? ne getirmek i .. t : 1: Amerikada ı ucibince tayyarelerin Amerika da Burgaza hareket edecektir. D. T. R. T. Budapeşt 
"" 25 tayyare fabrikasi faaliyet halinde teslim ahnma::;ı IRzımdır. Bunun için ECİTTO. 17 / ll / 939 saat 8 de ge- Tuna limanları için 

v E r bulunuyor. Bu fabrikalar, geceli giin bu tayyareler hava ıyoliyle Kanada cDUNA> l\Iot. 18 son teşrine doi'· 
ı azan: mrys JOnes düzlü işlemektedirler. hudu<luna kadar gidecekleri ve or::ı- !erek ayni glin saat 17 de Pire; Brin- ru bekleniyor. 

Hitler nevmittir. Yoksa bir Avrupa Alman donanması şu halde idi. Paris, 1:3 (A .A.) - Petit Parisien dan K anada dahilintl.e dubalarla nak d izi ' Venedik ve Triyesteye hareket cKASSA> mot. İlk kanun baılangı.. 
ablokası tehdidi ile bizi korkutmak Dretnot ~ l f'a zetesinin Loııdra muhabiri bildi- ]edileceklerdir. Diğer cihetten Novs edecektir. cında bekleniyor. 
f ikri zihninden bile geı•mezdi. Asrımız Dretnot zırhlı 19 riyor: Chrenicle gazetesinin Xevyork mıı- QUIRNALE. 18/ 19 tarihlerinde 

" 1 lı F · · A · cTİSZA> mot. İlk kinun baılan • tnrihinde bilfiil Avrupaya hakim olmuo Zırhlı kruvazör 5 N F \·,r orkdıı.n alınnn ha berlere gö- habiı·i iı· • rnn«ız heyctı7nn m · ' ·1f' nmekte olup doğru Venedik ve 
U!k adam, yuni Napolyon dahi bunu Himayeli 30 r e iı •'Jterc hükOmeti Harvart ti- ka dn ağıı· l.ın...,ıın rclıman ı; .. : l'L';trı 'frı}I.. . eye hareket edecektir. gıcınd abekleniyor. 
denemis, fakat muvaffak olamarnı~ - 'Muhrip 150 pinde 8 00 tni"m tayyare~i ~atın al_ m "lrn~ ~ a t 11rl uildir - N Service Maritime Roumain Bucareat 

- T · d ( k 47 k ı · " ot: ı Köstence Kalas ve Tuna limanlan tı. orpı o es ·i) mak üzere 7 !ı.:, . ı\rıcric.n?, Av.~ati- me "Cll'. Bütün bu vapur'nr Trh"e~te veva .. 
Ama Hitlerin fikrinde ciddi olduğu Denizaltı 20 on Corporatıon mile · P muza. · b · · . . · A : ı ıçın. . w 

ıınlaşılıyor. o bize karşı ablokayı ida-- Ticaret filosu, harbin başmda 'Al- kere halindedir. Bu tayy:ır~ 1 ,. ,1 a:ıste ayr.:ım n1erasımı ~enovada şımalı ve cenubı A~erıka cPE~EŞ> vap. 18 son teşrıne do~ru 
re edecek adamı bile tayin etmiştir. · manyanın ticaret filosu 4850 gemiden te 400 kilmetre sürıüle uçal.ıı .cc( I a ris, 13 (Radyo) - Bayram, bü- lımanlarına hareket eden !talıa ano- ı beklenıyor. 
Bu zat nazi felsefesi diye anılan hura- mürekkepti ve tonaj yekunu 5 milyon ler \'c icap ettiği zaman tarassut ve- yiık merasimle kııtlulanmıştır. :Mısır, nim seyri sefain şirketinin \'e Afrika ------
felerin yüksek rahibi Rosenbergin til- tona baliğ oluyordu. Ya muharebe tayyaresi şekline konu- Hicaz ve İrak :<efirleri bulunmuş ve ve Hiııdistana hareket eden LDOYD Ste. Commerciale Bulgare de Na• 
mizi Verner Daitzdir. _ 1999 da Almanya labileceklerdir. Harpten evvel sipa- reiı::icumhur Lebrun da bir mümessil TRİYESTlNO anonim se~-r· sefain vigation a vapeur - Varna 
Alma~ P}~?ı bitrafları bilhassa Sov- . '.Altın: Bug~~kü Alman naz~ dev- riş edilmiş olan bu tayyarelerden 4 göndermi J ir. sirkeli vapurlarına tesadüf ı edel·Ier. 

yetler bırlıgı, Romanya, Yugoslavya, leh alacaklı degıl, borcludur. Bınaen- •• · 
Bulgaristan ve İskandinav memleket- aleyh bitaraf dedetle1· eşyalarını vere NEERLANDAlSE ROYALE 

K Ul\IP ANY ASI 

Haifa İskenderiye ve Port Sait için 
« ? » vap. 15/ 20 sonteşrin ara

ı:ıında bekleniyor. Jerinl ingil~re ile ticarett:en men ile siye vermeden evvel hayli düşünecek- D • kk t 
!Almanya ile ticaret:e icbar etmektir. lerdir. Hatta Almanyamn ablokayı l a 
'(l\Iaamafih tabiidir ki, bttraflar her bozduğunu \'e eşyayı memlekete geti
te.rden e~el paranın ytiziinü görmek rebildiğini f arzetsek bile .. 
fstiyeceklerdir.) Almanyanın hakiki altın me\·cudu-

Bundan ba.,.,<U{°a J\lmanlar bize kar- nu tam olarak bilmiyoruz. Fakat bu
ti açılan bu ekonomik harbin tam dört nun pek az olduğuna emin olabiliriz. 
aene süreceğini söylüyorlar. Onlar u- En nikbin tahminler bunun Ull4 se
nutuyorlar ki, biz onlara karşı bu har- nesi mevcudunun onda biri olduğu -
bi bir bre daha yaptık ve 1916 yaka- nu gösteriyor. 
dar başlamadık. Ondan sonra '.Alman- Binaenaleyh bu harp için vnpıla-
Jar ancak iki se:ı:ıe daya'D&bildiler. cak masrafın g~çen harptekinden az 
1 Şimdi ~manya bu harbi yapabil- olmıyacağını farzedersek. Almanyanın 
~ için nasıl bir vaziyettedir? E\•ve- hariçte sarfetmek ilzere ancak altı ay 
11 kendimizi bir hatada.n kurtar!llım. yetecek altını vardır. 

~lmanların iddiasına göre Polon- Buğday: Nazi zirnat siyasetinin 
yanın 2aptı onların kömür i~tih :ınlini Almanyayı hariçten gelen gıdalnra da
dörttP bir nisbetinde. çelik istihsalini ha az tabi bir hale getirrli{d doğru -
2 milvon ton ve tutrn istihsalini de 100 dur. Fakat vakıala·ra bakınız. En son 
lı in t~11 ıı.rtı~tır: rakkamlrır AlmaT?yaıla ."i.O!l5.!l~2 dö-

H ak 'kat neden ibarettir? Geçen nüm buğday ekildiğini ve bıından 
harbin baQında Almanlar kendi hu - 1.466.68-1 ton mahsul alındığını gös
dudları d;hilinde Polonyadan şimdi termektedir. 
zapte+tikleri ayni kısımlara malikti- Bunu lfl14 rakkamları ile karşıl aş 
ler. Runlaı·a harp e~nasında i·tila Ye tırınız, mnhsulün azaldığını görürsü
iıtıal ettikleri Belçika ve ~imali Fran- ııliz. 
11nm malzeme ve kaynaklarını da ilii- Yula~: Almanya 6.748.G 17 döııiim yu
ve ediniz. " lnf ekıyor ve 5.918.5-16 ton mahsul el-

Sonra rrıme bun:ı hnrp çıktığında de ?diyordu. Bu rakamlar geçen harp
'Alnıanyanın emrinde bulunan ~u aşa- tekı rnkamlardan milyonlarca ton dı:ı
ğıdaki memleketlerin kaynaklarını ha azdır. 
ktitınız. Yugosla\·~·a, cenubi Finli'indi- _ Ç~vdar: A.lmnnl~r ça\"Clara 106:56050 
Ya, Romnnvn. Bulgaristan. zengin Uk- doııum anızı tahsıs ettiler. .:\Iahsul 6 
ranya dahÜ p\c;luğu halde Sovyet Rıı<:ı- milyon 916.6!)4 tondu. Bu mahsul 91.1 
yanın bazı kı'lımları. Tn kiye, 8uri- mahsulünün hemen hemen yarısıdır. 
\•e, F ilistin. Arabistan. trak. Şimdi Şimdi gıda maddelerinden tekrar 
hu kaynakların bngün onların emrin- esas maddelere geçelim. 
dı> olma.chğrnı hatırda tutnrak 'Kat·::;e J~te en son i;-;tih<:ı:ıl istatbtik\eri: 
rin imparatorluk 'Almanya~ı ile Hit Ton 
lerin üçüncll Rayhı araı:ıındaki fark Kömür • 184.512.800 
ları görünüz. Ham demir 9.791.800 

1914 de Almrrnya.. Hı:ıın tutrn 16i5.600 
Altın .. Harpten evvel Almam·a cliin Ham kurŞun 78.~00 

Yada. iicüncü büvük alacaklı cleYletti Ham bakır 1.263.<JOO 

Mantoluk, Rop· 
!uk erkek, kadın~ 

musammalart .. 
BAY!~AR 

için palto> par· 
desü ve eyi z 

elbise ve ağır ~ 
hazır mantoları ~ 

lbrahim ~ 
Karakaşta 
Bu:u!"sunuz 

Odunpa7.arı No. 12 

MÜ 

li l 

ELLİ 

lzmir: Yeni Kuvafbr Carşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarına 

ıtöre yaoılır. 

Bankalara mahsus s iri tli -v e vidalı defter ve dosyaları 
anccak miice llit J..Lİ ·RiZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sioariş üzerine lüks albümle yapılır. 
!\Iüessesenin ı:;İarı ~m;;.Jı> mlık . ~Üzı-llik ve siirattır. 

Yalnız !ngilitere" ve Fran«a bu hw=aıı:ı • Petrol: Almnm·anın petrol i"tih~a
ta ondan evvel gelivorlardı. Memle - Jatı 440 bin tona cıkmıı:tır. Fakat bu
ket dahilindeki altı~ ihti.} atlarındar nun ehemmiyeti nedir? Geçen harpte 
maada onun ecnebi memleketlerdeı lonannrnlar ve s ivil halkın <:afettii'i 
matlubatı 25 milyar altın mark tu - petrol. hnl'iç. müttefikler ayıla :-;oo b i~ 
tuvorau. ton petrol <:ıarfedi\·orlarclı. $una eh 

·Harp çıkhğında 'Almanv:ı 1.71 mil· l!~kat ediniz ki, harp kmTet!eri bu- nsm•Uila!iliıillWCl!:P.arnll!E~!llBIDIDl~!U.:::.;:;~~E:Jtımmzl!:.m1131~;.;·~ ~"""'!':· 
var marklık kıymetli madene malikt i l{llllkli k:ıdar yüksek clcrececıe makine- !-fi'i se vin Hiis 'f'l ;1 CJ z is 
Ve bunun 1.37 milyarı altınrh. Bun. lesmemişti. 
ilaveten 2 mih·ar altın mark teda\'iil Yeni şerait nltında ne kadar petrn-
<le bulunuyordu. le ihtiyal' vnrdır? nu Etncak tahminle 

Altının · ne lüzumu var diveceksi- bulunabilir. 1 ıüe lıil· Almaııııı hir se
niz? Altın bitaraflara mal almıya yn. ııel~k hnrpte bliviik hir devletin s arfe t
rıyan bir vasıtadır. Bu sebepten mü meg~. mecbur ~alacağı. ı~etrol miktarı
tehassıslar « '.Altın harp için en mii - nı go"teren hır tahmını: 
nim ham madde olacaktır.> diyorlar. 
Buğdar .. Harpten evvel Almanynıl: 

A.~•8.235 dönüm arazi buğday zira"· 
tine ah~is edilmişti. Ve hasılat dört 
milvon 655.956 tondu. Fakat harbir 
ilk ·iki sene i zarfında Alman yiyecek 
ihtiyacları Qi!olarda birikmiş veya it
hal edilen buğdavlarla temin ec1ilmiı1-
tir. Bu suretle ekmek ve sütte ve ... ilrn 
ıistemi 1916 ya kadar bnşlamamıstı. 

Yulaf .. Alm11.nva 11.278.665 dönünı 
f'klyor ve 9. 713.965 ton mahsul alıyor· 
du. 

Çavdar .. Almanlar 16.245 .~07 d"" -
nüm çavdnr ekiyordu. l\tahsııl ise 12 
milyon 222.334 tondu. 

Şimdi etrla maddelerinden harptPn 
hayati ehemmiyeti haiz olan macldP
lere geçelim. Yani ~iliıhlar ic;in !iizum
lu çeşit çeşit madenler. Top tank. bom 
ha, tayyare imal eden fabrikaları iş
letmek için kömür vesaireye .. 
nınig:anu n un un u m1 nu n unuıı 

Şu cedvel harpten evvelki ~ene zar
fında Almunyanın ne istihı:ıal ettiğini 

Ton 
Or<lıı 5.ırno.ono I 
nonnııma 2.noo.000 
lfava l.700.000

1 
Enılüstri 3"150.000 

O halie petrol kıtlı~ının Alm~ n 
Prkfını hnrlıiyesi için bil" kiibu;; oldu
ğuna şaı::mayınız. 

İnsan kuvvct1: Alman orclusıınun 
kuvvetine dair hiç bir resmi rakknm 
ııegr<?di"T1emi tir. J<'aknt hazari ordu 
nıe\'cuduııun bir milrnn olclıığıı "Öyle
nivorclu. ~Tn:ınuıfih Almanya mu te
ki kadar efr:ıclı silah ~ltııı:ı ca~ırahilir. 
Fakat esaslı fark şudur: 1914 rle her 
.\iman yetişmis bir askerdi. 19!l9 ela 
ise böyle değildir. :\tecburi a«kerlik 
hizmeti Hl~fl a kad:ır Almanyuln bnı:ı
lamamıştı. Bunun için hugiin otuz :ra
~ını aşmış hn Alman sistamatik aske
ri talim glirmemiştir 

Donanma: 
Cep zırhlıQı 
Biiyük zırhh 
Kruvazör 
:Muhrip ve tornidobot 

~ 
5 

10 
gö.steriyor: 

Ton (11 inc::a edilmekte) 
Kömür 190.] O!l.440 Denizaltı 
Ham demir 98.607.90~ (14) inQa f'dilmektf'' 

48 

Pek büyük f edakıirlıklarla ve yalnız 939 senesi İzmir 
fu~rına ait olmak üzere getirtmeğe muvaffak olduğum 

Amerikanın 
Simmons fabrikasının 

enternasyonal 

Karyola ve somyalarını ve portatif demir renkli sandalya ile masala
rını ~aygılı müşterilerimin nazarı dikkatine arz eyledim. Arzu edilen meta
net, zar:det ve ruhatlığı ancak mezkür karyola ve somyalarda bulunacağı 
ve fiyatlarda hir b!r zam olmadığını saygılı müşterilerime bildiririm. 
• Her müşteriyi t!ltmin edecek şekilde yerli karyola çeşitleri ve gayet lüks 
Avrupa çocuk arabaları dahi bulunur. 
İzmir Yenikavaflar çarşısı 29 - 36 numarada Simmons karyola satış yeri 

Hüsevin Hüsnü U'Zis • Hant tutya 641.5·Hl Ticaret filo~u : 
Ham kurşun 110.1~3 Alnıanva şimdi m('emıı tonajı 4 mil- --------------
Ham bakır 947.757 yon 243.33:5 tutan 2828 gemiye malik- Oneratör DOKTOR 

BEHÇET UZ 
Petrol.. )fakinele miş harp niha- tir. r 

yet petrol demektir. 1!l13 ele Almanya . . A O A A} Mukb• l 
100 bin ton pf'trol igtih .. al ediyordu. hte Alman hnrp ek~nnn:oı::ı hılan- . r. Si ı 
Makalenin ac::ığ .,mdaki b'r takım ra- roc:;ı_ınun bir huVi:.:a,.ı. TTıç hır rakkam Atakr1m 
ka'Tllar onun ehemmiyetini gösterir. her hangi bir dava ispat icin Qf'cilmi u 

fnsnn kııvveti: Harpten evvel ]!)12 derildir. Biitün bunlar biz h:ırlre .ırir- Memleket bastahane~i operatörü 
0,. neşredilen Alman ordtı'lll m:ınııeli- nıeclen f'Y\'el nesrrdilen mı>mhal:ırdan 
nin son trh'ı Alman ordııc::una Q'İre ıi- :ılı-.,nı•c:tır. Binaenrleyh propngnnna lla~tahtrını her gün 3 ten sonra 
leeek mu:ıllı>m veya :ıcPmi efr:ıd n <ıa- rlpifil rlirlel', Birincikordonda 312 numara!ı Ja-
vı.:ımı, •zphitı. \"P mı>mıırl"'r h~ri" r1"1< ~ ~ .. lınl lçı H:tlo,.:n r.,.;t.,n .,.,,,ı jHı- k nyon apartmanında kabul eder. ~ 

Cocuk Hastalıkları , 
Mü· ehassısı 

Hastalarını 11.30 dan bire kadar 
8Pyl~r sokağındı. Ahenk matbaaqı 

m;ivcın !l'l8.0(}" 'nlıır.,1~ •rö<:~Privn•·dıı <: 'l rH 'lhln l • ., ., , nn ,1;; ,.f'CCye k:ıdar mtı- ı T ele-fon: 3537 c 
Donanma: Harbin ilk devrelerinde vaffak olabilecektir? •------·-----...----- ••--------------·J 

BEREN'lCE vapuru 11/ 11/ 939 ta
rihinde Anvers, Rotterdam, ve Ams
terdam limanlarına hareket edecek
tir. 

Vapurların is:m ve tarihleri 'ıı ai:• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

OR10N - Vapuru 25/ 11/ 939 tari
hinde Anvers, Rotterdam, ve Ams -
terdam limanlarına hareket edecek-

Olivier ve şürekası 
Limited 

lir. VAPUR ACENT ASI 

SVENSKA ORİENT LİNİEN. Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

AASN'E \'apuru 15/ 11/ 939 tari L<ındra ve Liverpol hatlan fçfn 
hinde beklenmek le olup Malta, Ce - piya~anın ihtiyacına göre vapurlan
Coen hag, ve H el~iııgfors limanları mız "Pfer yapacaklardır. 

~ç~~~~~~
1

~~~~y~~c~~~~~~~ 1 D OK TOR 
ARDEAL vapuru 27 / 11/ 939 tari-

hinde beklenmekt eolup Malta, Ce - Fuat Naim Bayraktar 
nova ve Marsilya limanlarına hare- ı E f 
k t d kt. şre pafa hastanesi Cildiye •• 

e e ece ır. f • ··t h e rencıye mu e asaııı 

Not: Ahvali hazıra dolayisiyle nav ı 
lun ve hareket tarihlerinin kat'i ol -
madığını ve bunların hiç bir ihbara 
lüzum olmaksızın değişebilir olduğu
nu ve bu huıı:.ııtan dolayı acenteye 
bir mesul'yet terettüp etmiyeceğini 
muhterem yükleyicilerin kayıt ve İ· 
ı;aret etme le ri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumhuri
yet •(;ad desinde Fratelli Sperco va -
nur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004-2005 

Hastalarını her gün muayene
hanesinde öğleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
(3 ncil Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 

---Operatör----
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket ba3taneııi ba~atibt 

2 inci Beyler sokak furun ku,ısı 

No. 2ö 

M<tkine Tamirhanesi 
işi gününde tes~im etmeği prens!p edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 

Ankarapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi 
En miiı:külpe:lendleri tatmin ede~P.k derecede mükemmel olan lokan

t~ ~·c pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t? ı.Ie beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. :Mevsim münasc
lıetıyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zev:ıt sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

lBRAH!M SENNUR 

Alsancak 
İstasyonu Karşısında Yeni Açılan 

•Hı•u•a~ 2!t~neai 1 
SAHİBİ 

Doktor Operatör I 
-ADiLBiR-

lzmirin en büyük ihtiyaçlarından birine tekabül dmek üzere 
hazırlanan ve her türlü fenni tek&ınülat, konförü ve kalorifer, ront 
ken ve elektrik tedavileriyle mücehhez olan Ege huıuıi haıtaneıi 
Alıancak iataıyon kartıaında açılmıştır. 

Her şubeye aid haıtalar kabul ve mütehaaaııları tarafından te • 
davi edilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur 
Fiatlar iki liradan başlar 

Fakir hastalar için her gün sabahları muhtelif 
şubelere ait polik linik de yapılacaktır. .. 


