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ltıgiliz avcı tayyarelerinin himayesinde Londraya vardı 

Amerika h ri iye müsteşa-
rı riıiitareke teklif etti 

J' . -ı S ı. ~ı, 
Lqna Sert, 
baha Esaslı ! 

Kitap severler 
kurumu 

Ankara Halkevinde 
toplandı 

Ankara, 10 (A.A.) - ~n sene 
Aııkarada Adliye Vekili Fethi Okya
rın hami başkanlıiında teessüs etmiı 
olan kitapseverler kurumu dün Halk-
evinin şark salonunda senelik umumi 
.heyet toplantı.sını yapmıştır. 

Toplaı:ıtıya riyaset eden F ethi Ok • 

Harp 
Skandinavyaya sirayet 

eders~ 

V on · Ribentrop 
Romaya vardı. Bugün Papa 
tarafından kabul olunacak 

Mette/ ikler, büyük bir hava 
getirecekler ordusu vücude 

l_~A--.n_ka~r:-a_dı_a":'::'"'m-:-üz_a_k_er':"'e"':"l_e':"'re_~b-a.-.ş_la_n_m_zş.:;,,t_z_r_I 
Londra radyosu dün akşam şu haberi vermiştir: 
Yakın Şarkta kuvvetli b!r müttefik hava ordusu teşkili için Türkiye 

hükOmet merkezinde müzakerelere b~landıiı Ankaradan haber alınmıf. 
tır. Müzakereler, Tür1<.iye hava kuvvetleri umum kumandam general H!1a-. 
nü Kı.kıç ile, 1ngiltere şark orduları hava kumandanı mareşal Sir Vilyam 
ve Fransız yakın şark hava ordulan kumandanı generalJano arasındadır. 
Bılyilk görüşmeler \'e te~kil edilecek büyük hava ordusu, yalan ~rkın . 

emnivetin temini için büyük bir rol oynıyacnktır. 
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GALiP BAHTJY AR -11- ... 
«İstanbul metıusu İzmir Parti Müfettişi> 

Eğer mızrağın, b çağın kırı ırsa yumruğunla düşmanın 
üzerine atı, vur, ısır, tırmakla ve öJdür s· 

Altay - Uçok maçı Muhas~bei husu· 
siy~ kadrosunda 

T ens:kat yapılacağı 
h beyazlılar, dünkü oyunu 3.1 söyleniyor 

B'raz. sonra tan yeti ağannağa. baş- men o'kilz arabfisınn giderek ktrmıztldu. Avatım çıktığı kadar: J• b• ti b•t• d '} Vilfıyet umurlti meclisi btidce eıı· 
la.dı. Yavaş yavaş ovanın içinden çı- boyalı, oluklu, demirli bir kargt bir - Gök bayrak, Cök bayrak, diye 1 ga l ) ye e 1 tr .. er cümeninin, yeni yıl hüdce.sin! bıızır· 
kan davulların, boruların sesi gö"'e kavga baltası, meşinden bir su çamçnğı b::ığır11ordum. j Altay .. Uçoli nra ınfüı kararlnşti- aç1ğa ğeOtı. Fökat bu· aeğiŞiKllk bir Hır1{ fi llüstist mtılinselrn ldıifl!Sj 111a· 
doğru yükseldiler. Sayin Boğrol da se- ve bir de ıırhlı tulga çıkardı. Ve bun- -~ Artık bbrulrır çnlmağa, da,;ulJar nlmış olan husu~ rns.ç dün ALancek :&ıide temin edemedi. Nihayet 80 mur adrosunun fazla olup o~ınad~: 
\•inçli sevinçli kişneyip nş ğıda ·i ses- ları bana vererek eledi ki: aöğmeyC!, ala) ltir yol nlırlnğıı başlamış- ah asında yapıldı. Hava soguktti. S ııcu llskikada Vahap telfrar otta mu- ğı hakkında tetkikler ynpmaga 1 I· 
}ere cevap \•erdi. Kalktım kendimi o -İşte avadanlıklaı·ın ogul. Çnmçağı tı ki atımı surdüm. yırciler pek azdı. hacim mevkiine geçti. Ve iki clukl - zutn gördUğünU ynzmıştik. Haber ıı. .• 
kadar güçlü, kuvvetli buldum ki gbğ- kumiz ile ~olduı rsan çayırlıkta su- .. Bir~z sonra Cebe ~e~itı~ihd~n yü -ı Maç baştan nihayete katlar çok n- kn sonra yakaladığı bir fır::.nttan Al- dığımıza göre bu tetkikler ikmai edı.ı 
rümün içinde on arslan yatıyor san - suzluktan ölmekten yakayı kıırtara - zun guneş dogmuş gıbı gozlerı parıl- 1 ğır ve zevksizdi .Altay bugün için tayın uçlincü ve oyunun son golünü miştir. .1 
dım. bilirsin. Bnltanı, •ğerinin ka_ı;ına a-, cfıyarak J anımıza seğirtti: 1 çıktıtabileceği en kuvvetlı takmıiyle J-aydetti. Aiaiun1 bazı ttıhakkuk ve tabsı 

Havada bir kü künlUk, kapahıklık nr ve çelik tulgayı başına geçirirsin. - Tez uşaklar!.. Diyordu, tez!. At- O) una iştirak ettiği halde O çok bilfı- Altayın üÇimcü golünden sonra şubelerinde çalışan memudarın ,·ıı.· 
v2rdı. Vakit ö leye düşmüştU ki Sayiıı Bak, uşnk ! Eğer kargı ile kavga edi - Uırı dört nnh1 kaldırın, yavuzlarım !.ı liis en iyi oyuncusu cıaln Said den tJçok iekrar harekete geİdL 1.fnğlfı- zif el erini az gördükleri haber aıııı· 
Boğrola bindim ve Gökçeden izin i ti- yoı·saıt dlişmnni soluhtl al. Eğer balt'a Boğurcunutı bayrağırla yetişeliın. ni- mahrumdu. hiyeti tahfif etmek için oyuncular mıştır. Bu itibarla memur kadro!l!u:ı· 
yerek dağı ·inmeye başladım. Doğrusu veya bıçak He vurmmyors:m karşın - !İyor unuz yn, biz Boğurcunlm ardında enerji ile o; tıamnğa 1Jaşladı1 r. Fn · da tıınaikattan kuvvetle bnhsedi wı· 
ne yalan söy1fyeyirn; benim ae )'üreğlm dskini sağından ayırma. Kendini koru gideceğiz. Aferin Gökçeye.. Sözünün Maç, Al ll.yıtı netict!sJz kalan akı- kat yarı müdafaa si temiyle mukabe ğe lıaşltıtımıştır. 
kabarmııtı. Zira Gökçenin çok iyili - maktan ziyade vurmıığn bak, hem de eri imiş. Temuoin bizi ön ısırara koy ·ıdiyle başladı. Cçokuu muknlııl hücu- le eden Altay, takımı Üçokun gol çı- ----:-=-+--=-
iini ~&ttmUıtUrn. çok vur. Eğer tllızrağın, bı\:ağın kırılır du. · ttıu av utla netic!elE!fıdi. Devrenin ilk kannasınıı fırsat vermedi. Oyunda K ı • f ) • d 

0Yafa lndiilm v~kit gürültU pntırtı sa yumtuğunla (IUşmatun üzerine atıl, Şimdi Cebe Gök bayrnğı .kaldıtı ·195 dakikası iki taraf nyuııculımnın 3-1 Altay lehine neticelendi. aOJ e 3 eSJO e 
ortahf\ tutuyordu. Borular, davullar vur, ısır, tırmıkla, öldür. Onları da va- yordu. Hemen yanına atıldım. Elfii· netice üzer!nde ftıü(!es:l'r olnııyafi Ha- k otel 
biribiı1nı H! veriyorlar ve d6rt çevre- pnrnazsan kavgalaşırken öl. d~n bayr~~ı kapara}( üz~ngilerim Uze" reket'.eriyle geçti. Bu rlukıkadan son Çocuk hastanesi yapı aca 
yl bürUywn toz dUtilan ise oba, ocak, Cebe bunları der demez bayrağı 1tı~l- rınde doaruldunı ve narasını btıe - ra oyun birnn için normal se> rinı bu1- B 1 d" K d'f k 1 . de ktıçiil' 

d d 
tını• i k ,,. d'l' V I t , 1 'k l e e ıyece a ı e a esm 

insan, hıynıı ne varsa hepsinin ayak- ır ı. Yoln dU2ülmezden evvel uş Kla- · •v. uu. 80 uncu da ikad?. . .n ' 111 ''e a: nşaa sür ate ı ma ı;ir dağ oteıf fo~a ettitJJeceğinJ ) "'' 
ta oldYtunu g6Bteriyordu Bayrağımın rına d6ncrek: -- Bavulun yıgıtlerfm, savulun baY-fliabın rakip kaleierİni tutmıyan ıkı d'] k l . . azcl 

' . . k g ı· j . . .. . e ı ece. mıştık. Otel, zm,rın lılltun g 
altına varmakta geç kalmamak için . -. Hey 1 Göçll Arulatlar uymağı~·le rn e ı~or .. ~ . . ttıütekabıl şutun ş~hııl old.uk .• ~yun . ~ . • . öıtniztat .ıı.tınn L İUJ bir me•t'kidt 
Sayin Bofrolu l!ilrdUm. Atımı çayırlık bırlıkte knldır, dedi ve sonra bize dö- 1 Aktlıll::ılı . qv.ln, ııolltı ~lfltdılıyoBr!ıı~ı d~u-t ~r~ bir snfhaya g rm <; gı5ı ıclı. 35 . Betl(!dıyket, Kldfilt2rpla6fk0 ctı",~lrınaıı insn cttirilecekt;r. Otelin neıedife 
frinde dört nala kaldırdığım sırada a- nüp: ere 'ze vo ver yor ar 1• ız ı or !hcı daklıtatla üçoü 1 h•IH• pentıltr o.- ınşn e me e o t.iı;u ra a,... ı ço - ., . . , kil· 
" ' . . ı k t k f k'l . b' · ;;. _ .• . . . k h st ,_, · 1 u tl t 1 fen hcyetınce proJe..ı hazırlan111ıı rabalarını yeni koaan çadırlarını deve - Hnydın delılrnnlılar sul tnrnfı- ı1a os u ça etra ta 1 eı ızı ıı~ ıu uu. Adıl. bunu gole tahvıl ettı 2 da- cu a auanesın s ra e ııttıatll n- . . . d dıı~ 

y ' ' ' • ı ·)· ·· ı ·d ı. ·•~ ' 1 rtı""k fil' ııı. ı ı nı.,1 ı ı 1 zeredır. Bu otelm yanında bır c lere v(iklfyen bir alay delikanlı arasın• ma .. İleri! Kumandaqıııı verd' ntı- uyoı ,ırı ıınıa on ıranı a .navgnva J.tı.ırn sonra Altay sulcl n ak:.. ya::;, " -. 111 azımge en euu r erı ti rıuş . . . , . 
J ••• ' • • • • •• d k ı. l k k' , ·l t B t k";; .,, 1 gazınosu vucude gctırılecekt\r. 

da parlak zırhlı bir atlı ile karşı knr - nı dnğa sürdü. Biz de cıvnn başbuğu- ırecc.gımız '.!il J!Aanc; ı çe 1) Ot ar- topu bo kaleye ntnrnad•. 89 uııcu ia ır: .e .on .ve sıva a ı:ı~ttıı JJ\mn r: .....---' 

tlY• aeldlm. Bu allı başına çelik telden ınuttifi ardından ko•mağa ba,ladık. dı. Uikada Ömer, P naltıdan Altayın be- cd•ldığı iç•• hastahan~tiın abıaı> ak , • ~ 
bir tulga c1> geçirmiş altına da ga _ cıı:vırlığın ortasıtıa erişt.ig!tniz vn- ı ·;ıbetlik sayısını keydettı. 43 ncu da- samı !!Üt!ltle inşa eıurııecekttr. Qun- r~ A D ~ O 
yit dns btr !kıt at çek~fşti. Ben bu )fi- kit oralarının mızraktan göz'tkme' Biraz soıır~ ~ıramıza gird·~._ H~ "'Jtılrnd:ı t krııf' Altny sağdan aktı. kil hastahanenin bu sene cumhuriyet I~ l 
tttJ törünce ttır~ olduğu üzere baş kı- olduğunu gördü•. ·e kadar askc:r vıır- jjurcu acıkerlerını sıralarken bızı gor- Saimirt ortalayışmı Salliheddin ani b!lyrammda halkın istifadesine açıl- ,.. , .. 
rtp reçmek i!tedirn 0 atımı tutnrak• aa ufak bir t€penin çevres'ne di~il _ ü. Hepimizi sağ kola koydu. Önü - b!r şiltle kltrşıltıdı ve Altayıh ikinci ması kararltiştınlmıştır. ÖU •U!lKU prOt!ram t ,. 

H 
rı tı ğ. C 

1 
ttô 

1 
t. ..... 1·~ı .ıı "" . t: . 1 , müzde va1 nız vüz ki ilik takım vardı.' ıtolünU do krtydetti Devre 2-1 .Alta- Şehir garajı inşaatının da ttımam- 12 !iO Program ve memleket saA 

- ey \Al , a am an. n ye ez ..... eru . ıepenın or a yerme c < ı · . - w .. • • • • • • 1 f ı 
~ .... ..., Dl t. 1ıı r..ı Al .. '' ek tug~lt bı'r bn r k , 1 1 

, , ,_ t v Takım nskerı de :ffogurcunun dol doş- vın Jehıne bıttı. lanmnsı ıÇJfi tetk k t?t ytıpı maktndır. varı 
ne ... .re Y&rı..,ın.. ye uaıst oı. m1..t ı v « /f\ ı nn, r.arıı ug- • ..i· , · . . . . 2 os A. t l j ·• }iıtljlf ~ 
anıdım. Ufa girişmeden bfribirlmf- ib bir bayrak dnhn dikilmiş'i. B:rdPn- !arı, o~tı~lıt~ ı. nmensıwoğüllıtrı ıuı. Do.s- 1kıncı devre Üçok un beşıncı d~ki- iJ(1"Jltoö== .ıı=; ı .. JtıM \'e me cnro o Jı 
zlıı ııo7nun& atılarak 6POftUk. Alak de- bire Temucin altındn kır bir at, orta- rusu bızı yıne çok agırlamışh•rdı. 1 kaya kaclar d~varn eden tazyıkıyle KJ' 7l' 'A y !eti. l'l) 
d' ın• mıza çıkıyordu doğru tuğların yanına bn~ladı. Fakat Üçok bu arada ka - 1-J , Lıll 12 5c! .Mdzfl<: Mt.ıht~lif şarkılar < · 

1 
·._ b b .. ,_ 

1 1 
il bi ilk ~de k _\__ d d du - ARKASI VAR - 2landığı kornerden istifade edemedi. /(ı k b . ıs Sô/ ..- ~n a atrun aımer er e r - e• re ara a ur . • . . . rııy u a •n" "; ,,. (f'l) 

T 
. . d el hl . . ~ .ı - Hu dakıkar!an sonra Altay, S .• !ds·z Q Q Q Ş ıc;Sl ın. 14 00 ?ıtüzik .l'\.Sftşık ttıUZlA • 

u litb'orunı. Botorcu reJı bayrak nr· emucının ar ın a zır ar lÇ'füıe ô ,14 k b k d 1 • t 
k b l B w . D h k ynıyan vço un ozu oyunun nn konaresi A ·gam neşrıya ı: ,.. 

dından ieleoeiini söyledi. ay o muş ogurcu ve yanm n JSe a a sı ı, '"'-t'"' d d k d k'k 1 n b' n Oô p ı ... 1.'..+ .... t . . . • l" •ıa e e ere a ı a arca s ren ır 18 rogtam ve metn dt:ı. "'°'"" 
- BeD de Kurt Cebe Jle yola düş- Gökçe bulunuyordu. Temucın Ee ını li~k· . t t . tt• F k t h Kızılat Karşıyaka şubesinin 11eıle-

dn.ı • - • • • . D h f u ımıye es•!! e ı. a a mu a - yaı 1 

tlJL .~eşt~re~ek soze gırı~t!' .~~le ['Üze} a a ser , <fttilerin Ve t;Hhasga tlyasın inzimam li~ HO~~esi, dün K~r .ıyaka helke. 18 os iıtızik: Radyö <!az orlaıstf1l!ı 
_.._ Oyle ise elbette biribirimizi gö- soyleştı kı laflarının bırıcıgı haHl ku - eden fena oyu'1tı yUıfinden elde celi- vınde ın ıkat eylemışt1t. Kongreye 18 40 :K (U int terbfye ~ 

rlr karin ormanlıkları içinde elb?t lağımdan çıkmıyor. Daha esaslı / len fifsfitlardan istifade ed"ienıeôi. Mardin !!nylavı B. Ali Rıza riyaset et lı o;uş~a b'. ~~ 
b1ribirimizi buluruz. Görüyorsun ya! - Hey yavuz Türk bıtşbı.iğlnr de- B•ı meyanda forda oynıya"l y ııhap, miştir. Yıllık hcsnp tetkik edilmiş, ıS 5 S e ~'1 t er ~ esı 
~ kırma xarışlle, g6ça 1JaŞKa di: ben yenfüllğlm ıatnlifi siz t;ettf ijt. ....i.. Ba:ıl afı l inci hifede - rtmhacimlerin .ver1<'f'ini mUtemndı.ven icr aat raporu tasvip olunmuştur. 5 

,;r lsk staa t . · •'afi~ fi 
k d k 1 ı ~ · 'd . T 19 10 J.'.ı~m e e san a~arı, ro.J 

ylrda kaldınoyruz. Doğrusu doğdu - ra d~a. ınız o açı la ın rınızı yere eg- d *"' t ~"· • •• Uk degiŞtfrdi. Bfr aralık kendisi Clt! sa~ Yeftı ı ılfe heyöetfM,SB.dHsnü o• meteorölojı hrı.b r1eri 
j\im, büyUdQğQm bu çayırlan1 bu dağ. me ınız, hep gök ere doğl'u kaldırdr- en ctr uaç ve oır ne•ı ıumr reı- nak, eczarı hay mer tty am ve R. . . . 
1*1 bırakma~ı ay 111x..nda """''mUa tllız.: nız. mi ibnaaına "göz yumulmıyacaktır. ı M ht k' 1 t k' d'I' 0 .. f k t Esad, doktor Tahir V'? Avni Ozan s~- 19 3o Mü:ı:ık · -H .;,,.,.(?\er 

e , ı.• 1>u ~ O t~ , .. I u e ır er, a ıp e ı ıy .-, a a . Çalanlar: Reşad .ı:..rer, v !;" 
rlk .n>i parlıyan ırmaktan uzaklaş - Ey taş nltından çıkan elmaslar gibi ç eı metre 1tUml!ftn lıyat yuksek- .ı.iyaaad~ ne11e !Pkcr yok. Kar'amame çJlmışlerdlr. G d .. K r · · l U d f k • h lk t d ı 1

' " ev e.. ozan. rl.Jf· niiılı istemedim ama vtne sevinlyo - yürekleri lekesiz TOrk oymakları •.. Sb ıgı y il n en ~ ır a ın aır ın o, Aı lt İ&e daha bir haf a 6ldu v,·ıa . * . no 15 K (F t biat bt•J' 
J -. ı ı l\' bi "' .. ı k 'i • - = =- ~ onuşma en ve ıl .. 

111Dı. ZIH ne derlerse desinler. Yolcu- benim yıldızıma ınatıdını! 5züntıztl bu ne atı ır, 11.~ 8 ! r r aLı • gCJm y~tJer, belediyeler ne yaptılar:' B . 1 ') 
lak kadar tatlı şey bulunmaz. na bağlndınız .. Bugfln giriştieim bu 0_ı~aaını ~cır:nıyeceliz ve görmeme- Jzmirde, ilç ayhk ~eker stoku VAr· ornovanın ımar 20 30 ~~~ik. 

'.Alıak bunu 6yledJkten sonra veda- :ıtUce fşte beni ~·Eılnı bırııkmnd1nı7, ar- lıyız. Neyırtıı.z •a?'aa, helal olsun, mış! \ti ıfolc han i depolarda, han- ç 1 ·,· R K tııed • 
. dl d k ld. . hep tini deTlete vet"rle~e hazırız. f ~- •• b 1 d h • 1 • 1 } ""' a an arı uşen am, 

la,tık, atıma 9ıraz doku~dum ·~ bayra ~ a~ o u: ,ge tiını~. T .. k u '! fl kat muhtekire tırnak klrlni bil"' ver- ~· iZ eker t1 angı ev erın çatı a t - p anı din ökte, Fahri Kopuz. 
lhi
1 

ı~ bwuduğu k.onaga dogru yol .0 ayra .ı .a~ ~ 1 ~r 
1 
~;" ınek iat miyoru~. Mill çe en haast.ı arma ~ 1 Bornova nahiye merkezinin müs- 21 00 :\IOıik halk tOrkUleri 

a ii ... 'bafladırn. Bıraz sonra Oebe :ile yedı çevrey ırıştıre ım. aran ı Rı'ı davrandığımız ve hükumetten temi- E f 1 D 1.0 ı, d d • takbel imar planı süratle hazırlana- Aziz Şenı:1es ve San RectP ,.., 
19Idaf}annın bulunduğu yere var - {tytlın1tıyaltm.. . . .•. . .. . . • .t ır ıvor. ana ,cau g1 ama ac- "' kn Ok orke"'tra (~~. "'tecfP ,,.,, dm!. İ . . . .. nıni ıatedıgım z en muhım cıhet, h- !erinde yükselmeler başladı .. Sebep cak ve yefii ln~aat, Planlı şekilde :ra- ,41 15 ç ., =. J."I 

sterdım kı sıze buııdıın sonra (Gokl le hudur. Bu sebepledir ki, . ? pılacaktır. Haber aldığıtnıza göte kın) ,. 
• l\!oğuJ [2] diye ad koysunlar.. yeni }'eni kararlar verilirken, bunla- nedu· . . . P.otfıüVn beledire reisliğinin teşeb- 2::! 15 Memleket saat ayarı, Ajnn~jt 

A. .. ~wı1atıtı liepsı yere snplnnmış ol~n Dilerim ki sizler yer yüzündeki han- rm çok etraflıca düşünülmüı, b'1haB- Bü~.ü~ hunlar, tntLıkata ,.e hatla, büsU uzcflte n tiıı vekilleti, Borııo- berlerj, ziraat, esham - tall fi. 
vwı;: baYtağ'ıii ar1msında atlarını ~ız- lıkların hepsinden daha yüce hanlıklar ,,,., hayat darlığına doğru p,idon en muhım olan ge:çcklere dayan - va kasubneının müstakbel haritası- kambi;·o - nukut borsası ( 
ii!Şlet te Ô€:0e bunlardnn üç adım ıle- kurasınız.. bii:vük klitlen'n ihtiyaçlarını istihdaf ~aıs: dır. ~er net:c:, ~u r.ıevz~) r iıın biran evvel hllZırlanmasıntı ehem }'at) 
ı1d! l1a)'taf'ın .sağında durmuştu. Atlı- Gökçe kara tuğu yerden alarak Te- eder mnhiyctte 0ımaaını bekliyoruz. u7.erınde gostereoeğmil z Haaaaııye- miyet verml..,, mlltehassıs gfüıderece- 22 30 Müzik oc1a müziği (Pi.) 
llı'm biraz ardında dur!lı~ iri_ bir ökuz mucine verdi. Temucin de tuğu bOtUn T~tbikatın da bu işte teıiri çok bil • tin ~ereccsi !.1e müt.enuip. olacaktır. ği11i bildirmiştir. 2~ 00 l\Hlr.ik: cazbnnd (Pl.) 
an.basına eşyaları yerleştırmışlet ökilz u]uslnr önünde Uç ker.e salladı. lJalia yii' tih·. Hiikumet, her hnng; btr nıev- Vazıfe ve mu~elJefıyetlerı eve ı~vo Bornova, mü:ıtakbel plana gOre is- 23 25/ 
arabaamın )"anında iki d ve ğörUnu .. ttıg elinde iken ortalığı ijfr btı t; rttıı- :tu üzerinde en isabetli, en doğru ka- knbul. ed~n b:r tnem)c tette, geçın- tas}' On istikamet.inde genişliyecek, ~3 30 l'arinki program Ye knP!ıJl!f 
yordu. işte OebenJn van; yoğtl, dünya- dır kapladı: 1 rarı verebilir. Fakat mesele bu- ~e dliı nı ne kadar 9 ğlarn, alı! ve- buralaraa büylik ve güzel bahçekr • , 
lıtı hep bu araba ile bu de\•ede ne var- - Gök ba)~rak, Gök bayrak! .. Ynvuz nunla bitm:yor. lilltiin tdari teşek - rı~ ne k ar kolay Ye fiOt'ı:rtal, fıynt. binalar yükselecektir. I ti k b. eSl 
ıa o kadardı. ldşiler !.. 1 kUUetin bu l:arar hakim ruhün lar ne kadın· nnmusluca ve işe elve- Şehrin mütekasü kısmı bilhassa Sp a D J !! 0 lD 1 

Cebe beni uzaktan g6rünce: Ben ne oldugunu bllemırurdum. ı. 1 hauaai;etihe vararak, afifi, metodlu,. ~~ı: olur~~' dlevletin bilnyeıi de 0 Çaybaşı mahallesi semti11°de inşaata .Madrid, 10 (Radyo) '-İspan1'~ 
- 'ret yetiş Oğul, tuğ alayına başla- çerimden bir ateş, bir alev parlıyor •

1 

e u1ı •• eın fyetU ıekildö tatb!lta.. ııda~ aag kimd atır. ınUsnllde olunmıyacnklır. Belediye binesi, bugün General Frankonutı,, 
dılar bile!.. Di>·e ba~rdı ve sonra ııe- ·-- ta ceçme•i lbımdır. Meaell, fU ,.., Da ; 11 1

' 
1 
ah~ sert olalım, daha reisliği, istasyon civanndaki araziyi yasetinde toplanmşı ve haziran•~ ,rı 

(~) Môğol Oygur dilinde yavuz ba- ker hidiaeaini ele alalım: esasa ofru c delım. arsa halinde inşaat yaptırmak isti- dar müemmen olmakla ber'l>tit· 
htıdlr demektir. 1 Ortalıktaki ıeker, kayboluvttdi. Orhan Rahmi GÖKÇE ~enlere ucuzca satacaktır. rr.emleket iaşesini tetkik eyıe.ınJş (1) T1'lga.: Çelik kavag başltöı. 

E ' __ .... ı 6 · oj& 

Bcna ö)·le geliyor ki hepiniz mo.hvo- Kureyş ordusu, derhal hazırlık kayda şayan diğer vakalar, i~Jn etİ· 
Jac.aksınız,,. İmkan yok, karşılarında ı·aptı. Çadırlar, eşya ve mühimmat Muaviyeyi bUtun ashap çarça - kumarın dünyaya yasak edıl~ ~· 
tutunamazsın! develere yüklendi ve Mekkeye doğ- buk hatırladılar. O, daha evvel Bedr Hazret Osman ile ResuHi Ekre . .ınill1 ,, 

Safvandan maadası; ru hareket edUdi. harbinde de esir düşmUştU. l'imesi ÜmmU GCllsütnün izdıVB~ 4J.. 
- Nasıl olur, nasıl olur -diye hay- 1\1 abed, lsllittıiyete karşı olah te - Faltat Resul il Ekrem muvacehesin- rmın tecdidi, m!lşrik kadınlarlıı ı' 

......,ISLAM TAR HI ... --
Hz. Muhammed 

1111 A h • kırdılar- irnslümanlar daha harpten inayülOniln l>QyUk bir nişanesini gö~ del vacın men'i!..] 
YAZAN: ır1. y an rnağlQben yeni çıktılar.,; yeni bir har- termişti. Kureyşiler hareket ettik. - Yemin ederim, bir daha İsliim ı11i' 

· be kudretleri mi var ki? ten sonra, bir adam buldu. Ve Jtesu - kuvvetlerine karşı kılıç çekmlyece- l'hut harbini kaybetmek, 13tı JJ'et 
-147- Mabed; Ebu Silfyanla görüşüyor- l\f abed; · lü Ekreme 'haber gönderdi; ğ!m. yete karşı Ara b:stan içinde hU~ll w 

Mabed; vaktiyle Resulil Ekrem yordu. Yanlarında Safvan, Akreme - Orasını ben bilmem -dedi- ben - Kureyşiler Mekkeye hareket et- Diye söz verdiği için serbest bmı - tn~ıyan batütı kabileleri se\·indır~tı 
:Mtkkeden Medineye dönerken bu- ve daha rüesadan bazıları vardı: size müşahedemi söylilyorum. Ye- ne- tiler. Safvan, kendilerini ikaz etti kılmşıtı .. Halbuki Muaviye verdiği ti Çünkü bunların kısmı azanı1 P111ıı· 
dda muzaheret gördüğü ve koyu - -lşittin mi ya Mabed; Uhut har- rede ise tsıam ordusu size Ntişmek ve geri1e dönemediler. slJzde durrnıyarak Uhut harbitie iş- htpıyotlardı. Allah ve din mcfbll d' 
niitdan sOtoııU içtiği kadının zevce· binde galip geldik ve intikamımızı il~eredft. Resu1U Ekrem bu haberi nlınca tirak etmişti. ııu kabul etmiyörlardı. Bu me>'

11
fl c~ 

ııi idi. Henüz islamlyete girmemişti. u!dık.. Saf~nn atıldı: kÜHJmsedi: Resulil Ekrem bunn rağmen: blr din sahibi bulunan Yahudflet e't 
FıXat iSllmlyete karşı bir temayUlll - Evet, duydum ya Ebu Süfyan!.. - GöfdÜrtliz mli 1 .. İşte benittı söy- - Snfvan genç olduğu ve henllz -- Salıverin -dedi- üç tnn içinde Arttbistandaki Bedevi ve putPerıııı· 
yjrdı. F'akat zannederim ki, MüslUmanlar, 1cıdi1tıer1m tahskkuk etti. l3ir harp t.eşfd Bulunduğu halde onları lrşail .Medineyi terkedip g'tsin .. Eger şeh- Arapların sevinçlerinden geri ıcıı dl· 

Mabed, Uhut harbinin neticesin - buttun acısını sizden daha fazlasını ka ıındık, fakat bn~ımıza iş çıkac:alt etmiş... fi bırakıp da gitmezse vurunuz.. yor, b liiki:; daha ileri gidiyorl9~t' 
den mUteessirdi. ResulU Ekrem){! bir çı~atftıağa l<afat vermişler. diye korkuyorum. BUmukabele Meclitıeye avdet et - Muaviye serbest b·rakılınca 'Me - F1akat bu sevinci tamamen izhM 
mlddtt g6rUııt 'ikten sonra ayrıldt ve - Nasıl olur? - Şu halde ne yapalım?.. mek Ozere HamtnOleset rnevkiinden dineyi dolaştı. Fakat kendisin~ ta - nıiyorlurdı. 
Mekke ıstikametinde ilerledi. - Nasıl olacak, basbayağı?. Çok _,, Ne yapaca~ız? Hemen l\lek - hnrcket .edildi ... Ve Medineye varıl- yin olunafi Uç giln zarfında şehri ter- . 4ı~İ· 

Kabed, biraz ilerJedfkten sonra l'üvvetli bir oi'du ıreşim sıra gelJyöt'-" keye doğru harok~tı •.• Buradan bir t1ı. Mcdlneden hareketle avdet ara - kedlp gitmedi. Bir nrnlık Ommar ib · Kureyş l~r l:hut harbi nctıce te~· 
Xureyş'lete rnstgeldi. Kuren ordu. du. an evvel uz~klaşmalıyız. smdaki müddet bes gOndil. ni Ya-ser kendisini yakaladı \'e Uç yttlnnlar ve efsaneler ilfive ede cc~ 
11, nerede ise yeni bir tanrruz için Kureyş reisleri, birblritıin yuznne Diğerleri de düşdndUler: A\'dette milcahidler iki Kureyş e - t·GnU geçirdiği fçin <ildUrdü. l1sJfimiyeti küçük ve znyıf göste~e1tf' 
atrb'e dönmek üzere idi. ÇünkU Ebu baktılar. 1ıfabe!d Jlllve etf ı .- Evet .. deallet- Safvan liaklı i -1 ıirl ~·ııkalayıp getittni~letdi. Ebu Uzze ise bstzı RShabın ı·icalı:irı şekilde, Arablstan içfer!n~ r 11 j rı 
Siftah ; bu harbi knt'i bir neticeye - Gelen ordu, s!~in ordudnrt da .. mi ..• ZnferJm;zın tıer.es1nl knçırmı • Run'ardnn hir': l\fuı.!avnetubnü üz.erine cııırbest bırakıldı. l!ıtdı. 
tıallaı:tıadıtıtıa pişman olmu§lu. ha kuvvet!! ... Tamamen mtıaıhhez., yulım. Hemrn kafalırn.. 'Gmey) nl ı oilu Muaviye !dı . [Hictetin UçüncU sene::ıinde daha 1 
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'i leh · . A.A.) - Dur giincl•n -
' rıııız·k o d v•Jf nu!atıı•ı • ı t,,adi ıhrum ve iş k:ı- ıur şey egı . 
.ıııııakı ıatı etrafında teıkikatta bu • d b k Alman vapuru ı.. a ola D n y u sya a e latanbulda, adliyenin feref ve tah. 
"-\\d llı"d n iyarlıakır mıntsıkn~ı 

li<L. u lir b . ' - Mu"retteba 1 tarafından s!yetini tahkireden ve dolandırıcı!... 
-<tırp- . u u tetk;kat e•na•ınrla 

ıç· < Şırk t• lan maznun bir avukat, bir kadının 
~ 1 

fteretter· e. ıncki dört aydan beri '"' •• • habrı]dı evinde, aandık içinde balunmuı. O. 
!bit et,,,• ının l'erilmemiş olduğ ııu l l m l g ~~n ... ıştir. r o re 111 l y o r P•ri", 10 (Raılyo) - Anvon adın- kuyunca, gayri ihtiyari kahkahayı 

ı·aPıla:~_üzerine valinin rivasetinde daki Alı,ıan rnpuru, Portormiko açık- bnatım. 
lirlt\in \'.r :oplantıda iktıRad mildürli larıııda İngiliz gemileri tarafından ya. Bir kadın evinde, sandık içinde 
'n azıı t• kalanmak üzere iken mil rette batı tara- avukat! ... 

~~~ı~~:ıın·:;~iııkt~~~:::~j~~~n e~~ Stalin, Hiflere yardımdan Zİljade yalnız kendi fından batırılmıştır. Gtayri ihtiyari mırıldandım: 
"·ı "'""S;fsı Alman vapuru, bes Lin Le• yüz ton or_bada. keklik ... Bugün avukat 
;'" Ye<_ı. ı._ er bu tavsiyeleri .me~- f • • k l · ' d -"""buı 1 meni aa e znı o uma;;.a ça l"' kt d hacminde iıli. ll\n ıga ııırer, yarın doktor dolaba 
· 'Ilı da . . ey flıniş~rdir. Ve ilk iş l T r J5 ~ ma Q lr •eklanır, öbürgün tair karyola al • 
"'ıı.nııı ı~ı Ücretlerinin tesvh·e<!ffe L --·* d b l(q ıştır. · oııdra, 10 (Radyo) - Nevyorkl n:ı muk:ıbil R<uların A manlara yar- yiyerek, ham madde azlığı tevJ:d e\- im a acaklarını kıvırmağa çalııır1 
•.ı l;ıd llıüd" . . Telgrtıf gatet sl, Soı ygf - A!man dımı g'ayet az olclu .ı\lmaıı.ı a Rusya. mi tir. r.eçeıı ,ene :\fo>ko\·ada ~eker, UŞAK dl\ha öbürııün tüccar ıeker çuvalları. 

illıl;j lehrıın~rü ıktısadi durum et münasebatını tetkik etl"n bir m~L,le d<111 i>.ediği, 1 -trol, h:ııT! mudı.le g''>: tuz. et. rag, siit ve ekmek f;kdanı nın içinde gizleniroe, auçlu rençber 
~ ,4• le ız tUccarları ile de te. ne~retml;tit. Bunda, Stalinlıı Hltlcre mühim şeylerdi. Fakat R ·;-anın pet ••'>•etl'lmi~ti. Pıı \·:ızi;·et oııracbn bi f .alkevi ça ışmaları de ortadan kaybolmak için köatebek 

il, IOrUşmelerde bulunmak- 'b· t ır. • • ? A • ~ yardımdiltl ziyade kendi menfaaLııı rol sanayı., z;raa. ve ıııünaknliitı o raz düzeldi. Son haLeı ter, fikdaııın l'pk, 10 (A.A.) - Ha!kevi dil, h- ıı• ı opraua mı gıraın .. mıın, auy. s f dü~!\ndiiğü ilzerinde b'lha,sa durul- kadar bozuktur ki, dalı li 'htiya~lanı ren"drıı Luş gösterdii'.,ni bildiriyor. rllı, eılclıiyat şulıe~i ile ar gö;terit~u- le fena fena tlrrıekler ventıiyelin1 .. 
lıta e irl~rimiz maktadır. Makalede d'nil'yor ki; bile yetmemektedir. Bunları tanzim Şu muhakkıık ki, Alnııınyarıın Ru'- beleri tc>JJ]Hııa•ak yeni idare heyetler]- ,*, 

\.... nbuı 10 «Hitler, St:ılinin do>tluguııu kr, - lazımdır. Belki iler'ıle ıreniş bt,h,al yadan Leklediğ'i ve bekliyPceğ'i yar- ni seçmişlerdir. Sulha dair 
••t •ı.· ' !Telefonla) - Mo~ -it/ •n; ıııı zanmak için h !rşeyi feda etti. ~öz'e- e1Je edilebilir. dım olmamıştır, olamıyacaktır. Doğer ~uLeler ele 16 marta katlar ye-' lıe•ıı Z bugUnlerde m'zunen Sulh , her devirde reaaamlar tara. 

,1 < r P. rlnden, idılıalarından vıız ge~ti. Bu- Fin harbi de Sovyetler diyarında ni iı.!are h~yctleriııi seçec~klerrlir. 
nl'ıa•er" •Orııanya elçimiz Suphl fından bir peri, bir ııüzel ııenç krz 

~n~ de Yarın b ki · l •ı l 1 l ı e halinde canlandırılmııtır. Ve her ka. 

ı.:, ıet::ı:i: ~ulunm:kt:n:ı~~· Ro • n gı tere ra l ngı· 1• z tayyare er ı lem, ona, 11k aık ıiirlerle, güzel edebi 
•,"~llıfı d <>Uan Rağıp ile Sofya parçalarla hitabetmiı; 
1· 8 buırilnlerde dönec~kler- -Ey Melek yüzlü kız, biz, milyon· 

InD·ı· h Mısır ı~ralı Faruka hususi bir Dün dördüncü defa olarak Prag:a ~:;:: i~:::::~·~i:ıi:!-;;;~:e~a~~i;!: 
61 iZ arbiye • d V l ruz h .. d mesaj gön ermiştir iv ana Üzerinde uçtu ar Demişlerd'r. Dün bir doıtum, lıun-

l~na U Cesi Kah"re, 10 (Radyo) - Krnı Fa· ı'ü kabulden , fngniz ashrleriM Londra, 10 (Radyo) - İngiliz fay- met merkeY.i Pragla Viyanaclan ~eçe - lnrdan bahsetti ve ıö~I~ ded~;. 
•ıı ra, 10 (R rııl:. bugün lngilterenin Kıthire 'eiıri- karşı be•lenen sumimi duygul?rrlaıı ,·areleri, bııl(iin clördiincil defa olarak rek, h:ılku beyannameler atmışlardır. - Arlık sulh perısıne, ılanın~k 
' rı &ı,01 adyo) - Hnrlıive · k b 1 t · 1. El . k • 1 F 1 'I . ııt 1 ki b. 1 k ı Al .. . 1 1 1 1 .1. t 1 . 1. il 1 • mektubu göndoermek kafi deg'ildir. •ın e · nı a u e mış ır. • çı, ra aru rn ve" l'ınn ımpar or u a ır o a- manyu uzererınce uçuş ar yapmış- ngı ız ayyııre erı, sa ımen s.erıne . • ''•ııı L Y, salı günü toplanacak 1 ·ı k 1 h 1 b' l h b . . d d 1 . K l l .. . . Ona, namiııunu kurtarması ve harp ·iti , il& ngı tere ra ının usııs ır mesaıını ıa ' ar e gırmesın en o avı ra ar ve Çekoslovakyunın sabık hukil - avdet etmışlerdır. . • 1 .. • • d' I . 
nıs\o@rece~~~asında harbiye bUd- sunmuştur. F:ıruka teşekkilr edilmektedir. - <!enılen serıerı Kopegın 'f erınden 

'lllltııner Vels BuRmesajda,mEdenegösterilenhils- uı·tıerı·n 1\Tutku :~~~dz;:~d:~~:~e;;:d.:~lah, top. 

~i. •tt•••f 1. o anya Hu··kuA meti rı; 1 ~ j istersen aulhU ıalah! \' ''fac,1 t '. ınci aahifede - • 

~i::;/:~~ ~~~~;İtil çemberıarn ve Bize her ay altı bin ton benzin Führerin yeg ine duası, bu harpten Hazin. hakikat 
~ t11nn 1</'1 

lialifaksla görüşecek, ... • k b } • fi k k • • t Bazı gençler, yaflı veya orta yaşu 
ınuharrirlere1 ediplere hücum ediyor
lar. Neail veya hakikatte post kav. 
gaaı yapıyorlar. Bir k11m1 daha il.,ri 
ciderek; 

:r. aı tarafından kabul edile- vermegı a u ettı şe e : çı ma ımış. 
~ :teııııı. rtınu _ İstanbul, 10 (Telefonla) - Petrol ]aşmaya göre, Romanya her ay bizi! Rerliıı, 10 (A.A) - D. N. B. ajan· mlştir. 2000 senedenberi .tariht" rol 
~- ln Vtla, ~ hParıse avdet e~e- limitet şirketi müdUrü Sedad, Roman- altı bin ton benzin verecektir. sı b ldıriyor: oynamamız bu iki bin yıl esnasında 
~tt~'tuıııartta~ ~l .?enevreye. gı - yadan şehrimize avdet etmiştir. Halen bizde bir sene kifayet edecek 1914-18 hllrbi ve şimdiki harp ö- daima savaşmağa ve icabederse bil-
~•rı •tli11Cekt: ırünu de Amerıkaya Romanya htik1lmeti ile yapılan an- miktarda stok benzin vardır. !illerinin hatırasını ihya için yapılan ttin milletin hayatı ugrunda kend"•i-

ıııı ~ 10 (l\lld r. . . y 
1 

d " k senelik merasim esnasında FUhrer ni fedaya hazır insanların sayesinde-

~~- d llalif Yo) - Harıcıye tıa- ugos avya a sogu Alman milletine hitaben bir nutuk dır. 
~ı~' lııUs!@ako, bu ıece Ameri~a •öylemiştir. Hitabesini Berlin askerı Bir m lletin hayatı bir zincira ben-
. Ilı lr 4ldıtı ıarı Sumner Velsın • , 

1 
•

1 
müzesinde iradeden Führer demiş- zetilebilir bu zencirin nesilleri teşkil 

b~ lltild.ıetoıe1e ırider•k kendisi:r- Bı:rçolc yer erae karlar 3 an bara 1 ar tir ki: den halkalarından biri kırılmadık-

! konuşmuştur. •• • Alma"' a kahramanlarının ölümi. ;.ı milli tekiimilliln seyri ,-e kararia-

~ yül{selmiş ve m unakalat ke silmıştir yıJc!iinüm.ÜnÜ vahim bir devrede kut r;n devnmJı 8Urette tahakkuku ı!ur-( tBLtALER ı ı:ılayor, liv ıkrtPız bir hale gelen es- m•z. Kahramnnlarımızın hatıras:nı 
~'liı \.l Belgrad, 10 (Radyo) - Yugoslav- husule gelmiş ve münakalat tamamen ki nesil t~rııtındqn senelerce evvel tebcile ha•redilen bugünü yeni bir 
lıının' lo mady ) yanın her tarafı karlar altıncladır. kesilmiş.ir. 'Ö)'lenen insicamsız sözler bugün ~ahili şeref kazanmış olmak kana -

. Carp resıııt tebı~~--:- Fransız karar Eski Karadağ mıntakastı.da hararet Hükumet, rtıürıakalatı temin için mazideki kadar azametli ve şerefli •t;y!e tes'it ediyoruz. 
'f ~ldı:Pheaindı ~ . sıfır altında 25 d~recedir. buzlatın dinamitlerle uçutulmasını em- bir vakıa olmuştur. Vakfyle onların uii'runda çırlı~tık-
~'lie olıııaın1 et ayda şayan hıç Bazı yerlerde karlardan barajlar,retmiştir. Şarkta cereyan eden muzaffera arı hedefler için mücadele ediyo. 

11!ıı ' lO ("' ş ır. s h nııı "adyo) t " • ne ve eşsiz muhar~beden sonra ka . •uz. Ferdin hayatı ve mukadder; no 
~'tıı ~~ıtı ~bliğ~ Fransız karar vye • 1 n ar 1 ra ordumuza mensup fırkalar efra - ·Jlursa ol<un her birimizin mnkqadı-
... ı~~d · esınd V . . dı ı>:emilerimizin milrettebııtı ve ha - m;z cnminnın me\'cudiyetine v~ ati. 
'n e Uerı e oıun garbındakı 'it h . . A ] tıı .. ,ıııtlltreııe·ıkanrak<ı11a.rımızla düş- Fı"nler, ıt.''anner avm 1~ tıl1kam arının v" ku\'\·etleri:nize men<up mul-ıHJ" 'ne b•i;lıdır. Fakat bizi burada ına-

• u ' r .n'l .J ler hıılen Almnn)'ayı e"ki garplı dü1 'nitı fe,·k'ne çıkaron bir şey var. 
I' r. Iıu asında blr çarpışma ·Cat Şına • k • • h tJ d •• d f d• ı mana kar~ı müdafaaya hazırlanıyor- •;akt'ı·le bir çok kim•elerin uğrun_ 
~frit~etınlşt!r. ıı ateşimiz kar~ı~ın- } lflCJ l arın ?. In Ü a aa e ıyor ar lar. 'la nıUr•ııi bir •urette çarpı•tık!ar 
'llın 1~ !O O:adyo) _Al • k _ Paris, 10 (Hadyo) - Finler, ~lan- Lü~ ük l.ı.r ehcmmiıet verilm .. si ,azım T"rihimizde ilk defa olarak mev - ·,ıeal' biz hepimiz vAzihan mi!drik 

~ lıt~e( ~ esınt tebJi§-i: man a nerhe:m ıstihkamlıırının ikinci Jı:.t • ı;,· ıııekt• id. e ue Salrn ceııhcs'nde cucEycti için yaptı~ı r.ok büyilk mii- "ıı 'nrrn.\·rr'17.. Bu in•nnbr Alman mil. 
· a ile/,_l'alatinat 

0 1 
!arına çekilerek, kahrama:ıca müu:ıfaa ı:u,larm ııcııi~ nıikrastn harcketn cucleleyi takdi• için Alman m'ilet •.-t·n:n kr.ncl'•i idi. 

o:"" 1 g:a rman arı ara~ . · · ... b t h t 'h' · h d d Fi f - k t t hl'k 1 h ~'"Uitıı rakol ve t I 
1 

etmekte d€\·am ,;dıyorı .. r. lı.e.çnı<1ıe •• 111 Lfkle1?1ek lı.zımdır. "' an agu arı ının uzurun n ua n •mızı u•:ı an P ı P er . ;ı. 
•, <r~in ~- . opcu na ,ye- ~faslw\'a, 10 (A.A.) _ Suı·ytt teb- ı:u cepheut Ru ·Lı.r bilyilk kuvve!- etml'kterl'r. Tiiçlıir millet kahraman "flrliikce camiamızın kı.vmet;n; cfahn 
t · lnl'I· ıptıdn,ınctan . d' k !iği· ]cı· tı.lış t elmekte<lirler. Fakat kar l:mn hüırasını ıtaziz hu•usunda Al- "ozb t 0 knir rcli.vorıız. Pltı!llkratik 
ır •. ız, Fra şım :~·· a - •· h"·" 1 • ı· • l "l 1 ·oll ı·ın lıol' nı• .. ıı ~illet: k.'lı.lar fazla hürmete.,.. 'rnınkrn•i!Pr n"'\'on°. l •o•. ~'"ıı··. t '1-~i • lid ol nsız ve bitaraf dPV • rCayd.ı ıleğer Lir auı;e o mmı ı~.ır. ·r.ıua ı Vd "'z~. o.aıı ; ı •. ı •· " · .. ~ , _.,, 
~,b•tırdık lllak lizere 

41 
petrol ıre ViMı·g köıfoziııJe >;~vyet l;ı~aları Por- •'" .. y· ·i;-1~ lı r kaç hurta daha faali- 1'ip ıleg ldir. Mukadderatın ulvi h!r nwı1ynva na•vonal ""vali7.mlı1 imha. 

'• Yt teJ ". kımsaari ve P~n•l{ari aılalurnıı ıı"r!ı nt g'i<terem yN·ek vaziyet!etlirler. ıınıcdayız. Cografi vaziyct'miz ı'ai • "l11 ilan etmi• olmaklıı •orak h tim 
•'rk erııni c 1 , 1 ma ı·ah'm mııı,.-ızalar tevl'cl etın•• •iınilire kadar tahakkuk e•t\tmekh' 

1" ı•da Z , Framan•n s mal ahiliıııle Karppila ve Ruı. a nı~vn - J.ı·ııdrt;, 10 (Rat!yı>) - )lo>kovıııh "'Uh Uçın · ' \" , r •ıu gibi anlarda milletimizin mP\'- •ılcluğ-umuz bir se ·i te.\·it edi.ı·orln. 
ı 1 • areb . uş vukubulan bi· lıs- rini ve Vioer.ıı .:>erıl b.ıl üzer ııue ı - • ı'h mi.zakereleri d"v' m ederken , a,, '~ı n t• ,., · R ı rud'yeti da'm-ı ••kerlerimizin ka'h - Yııni nn•;·o•ıal •o·ı·ali•t ramia f'.kri 

- Çekilin artık aan'at aahaıından. 
Baytal<larınızı ind;'rin. Siz bize yeni 
birtey veremediniz. Bırakın da bir 
kere biz yazalım, biz düıünelim, lıiz 
konuıalım, 

Diyorlar. Tarihin yılan hikaye•i 
veya eski bildiğimiz kurt masa!. ... 
Yarın biz de iht;yar olacağız, bi:t de 
ağennıt batımızı yazı maıaıına eğe .. 
r<'k çalıfırken, bize de öyle bağıra -
caklar: 

- Yeter arlık. Hila ve hala, eski, 
l.öhne vatlığını7.I aürilklemeğe çalı11-
yo .. unuz: Çekilin de ılze, gençlifin 
}·aratmak istediği yeni ıatı'atın ceu-
net~ni göıtere1im . 

Bu kavga, ezeli kavgadır. Ne lh -
tiyar, genci befeniyor, ne genç, :ht!. 
yarın olrnınltığılnu haıE:=diyor; ha • 
zin lıalıı'kaf! .. 

• + • 

ı'Jilletin reyi 
latanbulda ıeker üzerinde ihti-

kar yapan bazı tacirler yakalanın~. 
Alakadarlar, bu muhterem vatan • 
dftalar hakkında eaki kanuna g3re 
mi, yokaa iktıaadi koruma kanunu hU 
kiimlcri dahilinde rn' takibat yapıfa
caj'ını merkezden ıormuılar .. Mille
te !Ortılsa verilecek cevap fudur: 

Y t>ni kanuna göre .. Hem de caba11 
ile. Tartısı bol bol, şeker ihtikarı ile 
mütenasip zehirden bı'r tecziye tekli ''lrı,1• 11 . . ' ıce&!nde bir Fren- borgu:ı şlm li şıırk'sincle ,;,,•un ep·; :..- , ·>et tar.ıfta harp dr gitt k~e Fid -

ı du r:•n,anca fedakarlıkları ile temin ed'l A'man m'IL.tin· lıirle•t'rerek onu 
Ş\irıııuştllr. yı işg-al etmişleru·r. rlt-~ltıımektedir. ~ov;- etler Kareı:de • _ _ __ __ la%tm. 

V ~ d L 1 k . <:: t k t 1 · t' ıı~k tehlike!' lı'r hale ge•irmektedir. Hava ınuh_arehe_ıe_r_i e_~n.a __ •ııı a ~ş ir nı!l•t-ıhkem m!!\·ki ve iki a<l:ı iı;- r;nc e ı ~°'·ye : a arının vazıye .e Çimdik 
f Cünkii rliJ•m:ınlarıtnız anlnmı.tır k• 

00\ R• Fin ı..ryya ı dıl ul"(ı)m!iş wr. j.al ırtmlşlerdir. Maamaflh bu_z_u_z_e_-:.r_i_ç:.o_k __ e_ı_ıa_d_ı_r_. -------- · · 1 h k'k' b' 1 k 1 , •l b Alman m'lleti bu fikro in:ındıkrn nr.- le• a ı ı ır an aşma yapma ç.~ 
ı e t H !Sin14i, 10 (A.A) - füıjc:ırkoe cı·· ·1 J 1 · h Jd rop r.'rı~lı1rıtur. ~ın>fıarın. birl'k!er. 'n, unya ı e e e e vermıye azır o u. 

•11,,.f ;ı.- Tı'oucsund anıaındA ,-:ıuıl~n S'l\'-lt • ıı in . " h.. . ı'le•leklerin, me7.hepler·rı ,.0 harnt•n j!uınu <öyledim. Fakat dünya umunt 
~. llııııı•a cı ııahifed .. - ,_·d Uıllrruz·l So_ vye\lere ,,ıı._o •ı, J.ern · · ı ki ı· t k ıf tı ı "'- cııı. rliğer biltliıı nti7am•ı7.lıkla•ının f,•v 'a arın sosrn ı~ ve as er s a -Y & 
ı .. ··••, ıo gtnı ,V"zıvorlar ö'lılndeki nıeı».Lrc kaıla• lo• emek ı ı · ·11 tl · h k' •u (!\ " , kinile bin yıllık bir sembolıın biri es- haratımc a c ıuma nıı e erın a ı -
, _n_ •e~.h _adro) _ F'on R. ·ıb-- ve bltzı tepel~ri zaııtetrnek ı_·mkil.r.ı - h - d d ' & '• at ç,.- tirciği damarlarında!'! Alman k 3 nı ki su!. veya ıcap e erse müca el 4 

"· ~l'd· ı lllüna•eb t• 1 b nı vermi tir. Fin tayvRre)Prı Sovyo+ T Ji ··~·· <li ~ ., e y e ıı a zran ciolasan in<3nların ictimal ı'ttı'hadı yolu ile temin siyasetini göz önünde 
ı." 1lıııı-. •vııra bir re·ın· t , 1.: v:irilTll~ knllnıhı i iti'ıtıerr.iş hir ş·d- · ·~ "l'>t Tı " ı eo "' · - . viibelrl'kço mukadderat bizi •an • tuttum. 

1,)ı1,:Uo &t~tılıu teLJitde Fon F:lQ I cletlıı bı1mbnrJ · n ~UfıiSll'rc r. Son hadiselere
0 

l.-n. tn dn l•nıl Jrnmmağa başladı. lrarıın hükCimet mPr· rl!!t ve felaket devirleri için birle•_ Milletin Ftihreri Alman ?ıaşveklll 
.~>• ~iitii~ at; hakkı~da fıı;a~ ı Bu kollarchıı hir kı<mı, ile lı' • c"'.< lte~i, Hazer <lcnizinin 1\5 kiı.oındrP cenubunda, Elburuz dağlarının etP- tirmi•tir. , ve almıı.n ordusu başkomutanı sifatiy-
., ... ı~ •• ı· llJek Jıı',· ım lrt··· t:ınklar ve kızaklar buz,nrm altıııcl., g"'ı-.de ot~n Ta .. tl\n ••htldir. (' Rkrm 1158) lranıh en mühim yolları U.- 1 · · b t k 'f ., .. , • e ınin , ge ıgı ve •· ~ n ,, Diin~·ıt bizim ittihaclımızı bozma~ c me•aımı u e Taz· eye gece gun-
,.'nıa~l(\qiu tı'b_ço1ktan beri tayi,,,kavlmlmuştur. Lüncl"dlr, ı:c,.rPt' ;ı.,;.ıir, 18fl9 <la NA•·rel~n _Şah8:tamanınh~a,1~•ti şet i•ti:ror. Cevabımız biitiln devirlerın diiz zaferi dtişOnmeğe, çalışmaya ve 
ll~~du•llıaJarını ı, talya - Alımın- Vipurg cephesinde Son·et tırnrru·~- t"n k•J., tlıvatlerı Y ı!nrlllc ı.elıir Jriiyütülr.ı' •llİr. uırün te ır apı ı· en hüyilk ram·a" ic;ııde daha kuv- icabetler•e kendi hayatımı fe<hıya 
~, s~ Ve ita~. da keza ıtıl\liım ı )arı a"ır zay atla geri pü,kiirtil!mii•. clır. Tahranın Tunçans ve. Mıık d<·nil~n IY.i geniş m .. yr' nl vardır. Ecne - vetli el ele verrııek h•l'ıı•Unda veni - hr•redlşimin ~ebebi budur. Zıra an-

.~~ ta~~asına r~-nnın, hnrp har:ci lor<l:r. 1'.Meli cephesinde • 0'·yet b1. biler, Tımr~na<fan ~inale tiden ..-e eılci kale~rrlAn e dışarı çıkan cad- elen ;emin ettPimizdir. lr.dım ki bu sefer Almanyanın mu • 
<ııııa ı/ ettiiii kllleıı vekavii dik-jfiki devam efmektedir .. G11ı'p mınta- de iiz•rlr.dedir. °'llhırı tılr'11yı da hu metdana yakındır. Almnn millet;ni par~alamak i•ti _ kadderatı asırlar sllrmek üzere ta-
!~lıııı a~~llıa!(:e Sovf-et. Fin !h- ka•ınclR vaziyet hcnOz me~kUkt!fr. Nüfuttı(350000) bini gf'çrnektedlr. Ek...,riyet müılümandrr. (S()()(l) vorlar. Yeminimiz Alman ittihadı . yin edi'ecektir. 
~Ilı, ttır. an uzak kaldığı K•lhmo cepheqinde Fin!Pr •evkilk~:,- kadar mii.cvi, Prmeni ve Kelda"i vardır. Tahran, kültilr mileiie!eleti ·J·•. Kapi ltl7.m·n rnurnffer olma<ını Bilyük harbe i~tirak etmiş bir 
~n ~ lo <P..ad işi ehemmiyeti haiz tıazı noktıiları i;;- •ahasındııl •on zıımanlRt•la (tlt inkifııf etmittir, yeni e•erler klı•Ulmuş - ·•ti:rorbr faknt biz na•yonal vp n!I•· asker ~ıfııtiyle tanrıra tek ve nac!ı 
~lfo~~~~~e~ı (~o) - Kont cı,·a. gnl ve mühim miktarda ggna·m ('lı!e :-.ır. Şetılr suttı El uruz dağl~rıtıın Şrmtan tepelerinden ııetlrlltn m<>h• vonal so•yal'•t camianın zafer;n; te- bir duam var: Bu bilyilk milletler har-
~~Otıı n, ltalya elırnt) F'on Rl •. Etmişlerdir. Havanın vaziyeti şimdi. ba aulatlyle fe1\'rln edil'r. ildim Liraz ağıtdır. Maamafih sdt1 yıiİaı'dıı Mİn etmek i'tiyoruz. binin snn faslını Alman milletinin şe· 
~l'{ ~{.a ıetd~· harbe sokmak 1 ki halde Sovyet ku\lvetıerinin İ'et - İran hükı'ıtrıefi, il:litnln tevlid etliği ha.talıklar" kattı eıaalı ledb'tler Takriben 15 •enedenbeti n"wonal refle nihayete erdiğini görmeyi hepi-
ltı(l ııctle y ı1 hakkındaki ha- samo mıntaka•ında ilerlemelerine almıştır. ~ehrin nıahdud kıttnındıı tram..a:r itler. Merkez, ıon zamıu!lar- -n~yalizm A!manynvı fec: akiboti~ _ mize MSİp etsin. Buııiln yeminimi~ ~u 
1to~ n, lO (!{ a anlamaktadır. J!l&ni olmaktadır. -!a kudretli lran Şahının emir ve elikaları ile bazı ıehirlete deibltyclıı •Pn kıırtatmaya nefsin' ha<rP!tn;•tir. olmalıdır: Fransız Te ingiliz kapitali•t-
~· 't~~ adyo) V • · · • b l t 1 f d k 1 d 1 'l'ıı «n saat 

1 
- on Rı. Fınler memleketın havasına Sov - ,ıe a~ anmış ıt. Tı.rihte mi• i olmıyan ııa:vret!('r •ar- !eri tara ın an bilyü aman ev etle-

11\ııt t~tafınd O,i!O da Papa ti! yetlerden daha alışıktır. fyi haber a- G"ne Ayni liinıtı1et ve b:sdlarla lahranda ıon sertelerde birçok bü - rp~erPk m'l'etin ~uurıınu yilk•eltmiş rone tahmil edilen harp, Alman tarih!-
•~•lttız. an merasimle ka. lan mahfil!erde "zhar edilen kanRahı yük bitıalı<r, faLril<alar kurulmu§, yeni caddeler açılmrı ve ıehir çok .. ., te•lihRl•n umumi ve •iva•i e•ııs., nin kaydettiğini zaferlerin en şerefli-

• ıôre Nautal mıntakasındakl harekilta 1 eüzelletfrrlıta. \arıttı ,.aratmıştır. Seueleroe mUd - ıi olsun. 

• 
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IAH1F'E ( 4 ) 

1 FR VE HARP 
w 

o an Ya~,1\klar 

H aftada üç gün pasta, 
3 güız içf, i yasak! 

1 

Fantezi ekmelcler, ülcs ç~kulat alar, 
bir tabak~· n faz :ı c. t ka~ktı 

Fransız gazetelerinde okuduğumuza j l\hl::.tahsillcıiıı dindt:ki buğday mah 

re":, ~ransız. cre:ım1 g:ızet~::ı.i> h?ku~1sulU tohumluk a) ıklanmış buğdnylar
DM!tın ıktısadı hayata yenı tahdııUer la ayni sıklette değiştirilebilir. 

11 MART 19'0 PAZAlt-rJ__.,, 

~ste leri ~-ok ağır r 
Kremlin sakinleri, neticeyi almak için istical gösteriyorlar 

fi"n er, şartları kabul etmiyece ler 
1;e harbe devam edeceklerdir 

A:many~ i taı zı hareketini değiştirmek maksadile lsveç üzerinde tazyik 
v?.parsa, müttefik devletler lsveç1 müdafaa edeceklerıiir 

vazeden yeni kararnarnlcerinin ilk un Tahliye edilen mı"tukalarm r:i>·aat~ : " Londra, 10 (Radyo) - Gelen ha- !sv~ç de h ürriyetinde ısrarla hareket 
berlt:ıt! göre. Fin baı;:\ ~kili Rikinin ederı;e, gurp devletleri lsveçi mtidayedisini ne..,retrni~tir. Bu kararname- Tahliye edilen ruıntukırnın bir kı!l-

lerin muhtevasını kısaca hülnsa edi - nıını ekmek Vtizifos ·ylc zirai i:>til13al 
yor uz. sen·i~lt:ri vr a~kı::ri mı:ı kamlılr mUkel-

l' es;ka 'ltBUUl: ltftir. (B mun için on milyon franklık 
Fransada ikıunet eden her ferıl bir bir kredi kıılnıl eıli lmi .tir.) 

nisan 1940 tarihinden evvel bir bt>yan Bu ekimden mütevellit mahsul m3-
name ile mUrncaat etmek mecburiye - halli n~keri t11'!€:!1:küllere •;eya ı.ımtıml i
tlnd~ir. Her beyanname ~Rhibir.!• bir nşe . ervi~ine verilecektir. 
vesika verilecektir. Bu \·esih cıatı~ı Fiycı.tlcr.1m }:cmtrnlii: 
tuhdid edilmiş her türlü macldoierin 1 eyliıl 1 rı:\9 tt>rihinde meı·t olan 
ıatın alınmasında mOstehlikle den ta t;optl'n v~ perakende hı>r Uirlü enıtPa 
lf p olunacaktır. Alnkadarın yLş ve ç::ı- fiyatlarına ve.' sanayi, e!'nnf v~ ticaret 
lı şma sekline gtire tayin miktarları d:? miless-<>selerinde mut~b.-r olan rnrifc-
fi~cektir. lere zam yapmnk ya.,~ktır. 

. İzinli askerler husust bir vesika ala- Satış şartlarının tadilinden milte • fl.'-~~ıırıı 
laclnrdır. vellit her türlü fiyat zamlıırı ciR y:l -

Ekmekçi/Pr: saktır. 

Fantezi ekmekler yn~aktır. Mutat 1 eylUl 193!'1 tarihinden ~onra yara-
kaliteli ekmekler incelenmemiş unla tılmış olan yeni emtcanın fiyatl:ırı dP 
imal olunacaktır. o tnrihte mevcud benzeri maddelerden 

ı-iya::ıetindeki 1-'il\ heyeti. Moskova - fan edeceklerd ir . 
dt1 :->ulh miizakelerirıe devam etmek- Şunu da kaydetmek lazımd ı r ki, 
ledir. So\yetıer, yarın bır neticeye Fi,ılandiya yalnız bırakılırsa bundırn 
\'.ırılma ·ını istemişlerdir. Skımdioav. bütün Skandinav devlet leri m esul -
y:ı devletler· merkezlerinden gelen dtir.• 
h:t 11erlerı> göre, Sovyetlerin teklifJ~- Diğer taraftan !sveçde Finliindiy:ı 
ri, Fin btiklalini ortadan kaldıracak lehinc!eki cereyan gün geçtikçe kuv
bd11r ağırdır. , 'tetlenmektedir. fsveçin ırön illlU t&
Romanın haberlerine göre ~e. Fi"l- i"veçte tazyjk yapıldığı kanaatinde • 

: .. r So\·yet taleplerini kabul edemi - burıı kumandanı iken maktUl düşen 
.•·ccekler 'e ı-:ununa k.ulnr haı be de - albay Dirscn için yapılan mera-ıimde 
·•am mecburiyetinde kalacaklsrdı.r. bir c:.ö~~lev veren veliahd Ga~tav A -

Lon dra mehnfil:, fıweç üzer.irırl~ c olf demiştir ki: 1 

müttefiklerin v:ırc!ımını kesmek .içın j Mira la o· · f d k~ J - ı' t .k· • . - Y ırsenın e a ~r ıgı 
.ıwccte tazyı · \'aıldıgı k:ınantmde • b·z ntı ı ı d ·o F ' ı · 
l
. • • e mune o ma ı ır. , ın .-rın 1 1 ır. l '- ki d . . "'l ü tü F' 1 . •ıa ı a\'ası t('.ın o rzı ş r. ın er n 

Kruvasanlar, taze veya kuru peksi- fazla olnmaı. 
mellere milsaade olunmuştur. Bununla beraber fiyat murakabesi 

Lokaı~talaı·da aclam bnşın:ı verilen milli komite \'era vilayet komitc-ıi ta. 
ekmek, yemek bedeli 15 frangı geçerse rafından meşru deliller karşısında hu 
150 gramdan, 16 franktan aşağı olur - susi zam müsaad~IE>ri verilebilir. 
sa 800 gramdan fazla olmıyacnktır. Ziraat miikellP/iyeti: 

Bu meseleden b ahseden Sondav r ava~ı b ·zim davamızdır sözleri bU
'T 11ymis diy~rki: . . 'ı tttn !c:.veçi birbirine bağlamakt~dır. 

.Eğer Almanya ı~veçin tarzı h a : Amı:;terdam, 10 (A.A) - Berlinde 

KlremJınDıaray::an bir görüniiş dl l'PketindeNtebeddülü zorla İ9terse o"~ bulunan ecnebi müşahid?lerinin bl_il -ı Fönli.ndöya h r::::~~.~~;: "'~, 

1UnYa a e er ~uyo ~ ıc.lir~iğine gorc.. A.m •• n"nukuJ1le~f)llf 
.. .il. • kezıııdc Almnnynnın ve 1sk8Jl ,.;r, 

ınemleketlerinin FinliindiyanıJl V 
Pastaneler: 16 ya~ını geçmiş ve tahsilde olmı- Ka d 1.1 tav yar 1. c i 
Pastaneler, reçel ve şekerciler. ~:ko- "an ,.e hiç bir iş görmiyen gençler 

latacılar snlı, çarşamba ve cuma gUn- lcrhal bir zanoot öğrenmiye mecbur V1a d 3 m ş · f l] 0 
Dünyanın maruf atl~ti ~~~ı:::~~ti etmeleri me••· . 

~J 
leri kapalı o1acaktır. tutıılabilirler . 

. Ayni günler zafında Jol·ant:. otel C)a!'l".,Yİ Ye tic:ıret mi.ie~S{!<ıı>l)el'inde Fin cerhesİ ·ie gir'ecek c he Je a·· [dü lyi haber alan mahfill erde ~ı,ıt' 
Uı olan kanaata göre Fin murabb• ~ı,sı 

nın ş~nıdi Moskovada bulund~t 
muhakkak gibidir. Biitun lsklJJ ~· 

ve')cahvelerde pasta sn ılmıvnc k•ır. 1.uHanılmnktıt olup hir zanaatin alllka- Frasanın meşhur tay::arec.Ierin -
Çikolata.: 'arı olmıyan 16 yaşını mütecaviz ı?enç den heykeltraş ~1adlen Şarno halen Ü } 
satlü, forJan gfhf lflk~ ciko!· u!l .. JP 'rr d~ bu mecburiyete tabi tutulabilir- ı:Jşicle bulunmakta ve btiyük soiiuklar ~a 1aya dfli n1a nişanlısının hediye 

. ti '" 1 d d 1 • • . • h ' ıına ve sn.ışı yn~nk••r. Ar.cak mut:.ıl or. P"na~ın tt u ·ıu o otıeıı mr cıgeı· ai k Ih . . 
kaliteli çikolata satılabUir. Kadm el e:meiji: talığını teda\'İ ettirmektedir. etf ğ' İp -e .. C ise il g elirdi 

Lokantalar: İleride iş nezareti tarafından te~- Fnınsızca Parisuvar gazete~i. ka- Vahıi bir hal almıt olan Rus - Fin o aene tertip edilen bir yarlfA gire. 
Lokantalar iki tabaktan fazın · ye- hit e<lil<>cek olan bazı mPsleklerdP ka. dm tayyarecinin Fin cephes:ne gide- harbi bir çok Fin dünya ıampiyonla- ı rek Uç bin metr~ wüzerind~D :kincili

mek ve bir tabnktan fazla .et veremez- dm işci!erin muayyen ni~bet dahilin- reği hakkındaki bir haberi teyid et- rı.nan ölümüne aebebiyet vermekte · ı ii kazanmaya muvaffak olmuttu. 
le". ne ku!l:rnılmnsı mecburidir. · • mek için kendisiyle telefonla konuş dır. Bu muvaffakiyet üzerine küçük 

Ayn bfr c;orbll vn,•a ordövr (<J;)rt Trr i!I hu1mak 11.1·zusunda ol:m hu mağa muvaffak olmuştur. Son eelen haberler yeniden ç.ok Kunar derhal buıuıi bir itini\ gör -
nevfle mahdııd) bir yenir ,·eva tatlı 1<admbr tarin ed'Jecek oları .şekildı> he Fınlandiyanın aQi.l gaye~iııe hiz: kıymetli bir Fin atleti ve filozofunun 1 ml'ğe b~lamıfh. Çünkü Finlandiya· 
alınabilir. Ayrı olarak tereyağı verilP vanmP"J> 0 clr.ıldurarak müracaat edecek mete koşmuş olsn bırçok k nı ele~· gı ct-phede ölmüş olduiunu bildı'rmek- dn b i.Hün iatikballi atletler büyük bir 

mez. Yalnız hususi surette buna ihti. terdir. El emcij'i ihtiyacı iş talebi mik- ~i M adlen Şarno tlu Ruslarla miica- t~~ir. itina ile büyütülilr. · 

memleketlerinde Sovyetler tJl · I' 
dan F ıılandiy11dan talep ~di:; ,_. 
dakarlığm evvelce zannedıld dit· 
da» ağır olmadığı söylenmekte "" 

İskandinav matbuatı Al111~~ıl 
Sovyetlerin yanında bir m~d~ 411" 
nin önilne geçmek üzere Fınl~ı.f 
nın bir kaç mevki feda etrneSl 
geldiğini ihsas eylemekted ir. 

-·--- *+ ------
· Maltalılar ytcı olan yemekler için tereyağı veri •annı aqar"'l calıc:ınbilecek oları kAdııı- 'lele etmek üzere Fin cephe,:n<, gir- Kunar Hokert ismindeki bu genç Üç ıene M>nra on yed~ yaşında i. 

lebilir. 1nr gavımn tabi hıtulacnk ve bnnla.r ·-nı~k arzu.-;unu gö ermiştir. ~ı.;~~~n 1936 olimpiyadında bet bin metre lcen Kunar Hokert üç binden on bin J ~ /ıHı' 
BeT}zin: l•e dikrine, vö~·~riJ"n ic:ıeri yapmı;\·a ~!ndlen Şarnonun kocası Mülazım dünya mukavemet kotusu ıampiyon- metreye kadar mukavemet ko9ula • mparforfuğa bal -,ıl 
Tüccar ve sanayici olmıynn her ierd mecbıır tutulahilPCPkle"'dir. f·'ontönoy cln Fin ceı>hec:iııde Rıı·:ıaı- lut,unu kazanmı9, ıporculuk bayatın- rında üniveraiteler tampiyonu oldu. La Va letfa, 10 (Radyo) - f,f 

~ne~ ayda bir tek arııba için aylık Haria ycıpılacı.ı.k tPdiyeln: 'a muharebe etmektedir. dn memleketinin ıerefini ıonuna ka fr.kat yalnız kotuculuk onu t a tmin kumandanı Sir Şahy bir söyle.\' ov' 
benzin tayınına istihkak sahibidir. Devlet daireleri tarafından veya c.~ Madlen Şarno guze.elere ıı1<:;cden dar ınuhafaza etmit ve n=hayet va- etmiyordu. Yüzmede de bilyük bir i rek, Maltalıların imparatorlu!l• . 
A~kerler her izin gilnU için on litre ıar hesabrna n\\trd:•ip hnrice para çı- ')u habrıri teyid etmiş ve demi~t:r ki: tan müdaf aaaında da büyilk bir l&Y• muvaffo kiyet röaterdi ve iki yi.i:ı bağlılıkl arını anlatmış:. . " 

F' d o d ülA ' • tı;ırl ;,1;1 ),ıenzin alatbllirler. karman v dö\•i;• t(>diye~in! mucio olan -- m or u una pıyn e m azımı O· ı et ıösterip aonuna bı.dar cephf'de metre yüzme .,ampiyonlu~unu da ka- - Tnyyare dRfi batarya ,,. 
Hu~usi eşhasa ait otomobiller bir. ni- biltib m•lk ,,.,le'cr malh.'P nezn-tı· .... ı·n arak iltihuk etmiş olan kocama git- dü"manJa dövüştiikten sonra nih.ı. - zandı. 3RO gönilllil istedim. Be!} b;t> iz; ., ~i· ' "' .. k . . b 1 .. u l . . . . ıct ı· f 

sandan evvel sayıma tabi tutulacnk - ·cın .. ı· inr.r kn' .. cı•ı.-ette tabidir. ne. ıçın uz ~rın çoz rnc mev~11mını yd geçen eün vurulmu9, kıymt"tt: rnürncaat etti. Bunh\rm işl e rı. ol 
tır. Ncrır"tlnr tar' fı"tlan yapılsıcnk en b<>kliyoru.r.. Kocam iki Rytl~nlır>r: Fin viicudu kerl"'r altında kalmıttır. Avru anın en mükemmel yü~üdi . ler:ne a<ıkedi})ten n!ı:ıı.•akll\!'I , 

Alk l alı· 1 1 'andıyııdadır. n:r kar> {riin ;,.:n<'f! Tor- Kunar Hokert lcüçük bir m,.mur le,.i arıuına karı .. mı .. tı. Fakat '~u t. -- faz in vnriclat t<'tnin ediv. ordu~ .... trıl • 
.('I. o : , 1rı Pn 3 m ve •ıJ!'! nr .:cin dn htı"'Jllİ ., T {1 Ka .. vP ,.. 

İspirtolu içkilerin salı, perşembe ve ıı·r kontrol si>:temi vaıedilmf"kt~rlir. rıeo garnizonunda kaldıl.tan ·onra C'Ocu i.u idi. Doi;duğu ,ehirdeki -bü - darla d!I kalmadı, J.ıemen. hemPn D<·miş ve donanma. ordu. }l · )J.'~' 
cumarteı1i giinleri satılması ve illeni Nihayet ta·mrnıf ve israfa kar,t rioij'ru~f cc;;heye ;!tm'''~i. l tün Fin ~hirlf'!rİnde oldui u aibi • kü 1 bütün timal memleketlerinin mı:m v~t!erinde v:ı.zif e i~temeklE" tııi,ııi' 
yerlerde fstimnli yasaktır. mficııdele için hususi t.eılbirleı· a?ın - l~fal en ._arnod•ın :1·l 11s11nlc.ta nak- rülr stııd~a daha on dört yaşında i- snoru aay1lan akide de tıampivonluk ! darın inmarat<>rlnk"a birlilc~er 

1 t d 
•t•b . . . . . . c:, ça ışacagını n ~ov e un n m~1 ·• l<en atletizme çalıtmaya baılamıt ve kazandı. On yedi ""· a .. ma 1reldiiri n- daha gö>.:terdiP.-ini :.ôvlemişll"· ·~ 

emmuz :ın ı ı nren ıspırtolu ıç - mnkta ,.e t>n kı.icük bırJ..kJ.ere krdar d • • T " .. 

~!lerin iki l!!reden :şağı . satılm:ı-.ı ya- tn .. rırı l f zihniyetini te~wik makSl\diyle 
1 a ır. filan bet ,ampiyonluk kan.nm

1
' olu . A· rt saktır. ccTa;ınn·uh servisleri ihdas olunmak- - Tayyarem hü,kfımet ta":ıfın<lan mid ediyorum. Torneoya gelip birlik- yoTdu. ll ffi 1.DV , taa f 

·.Bu4d4'JI: tadır. '1hndığı ir.in Finlllndiyadn t('l:"İ7. i"l- tp beni karşılamak imk~nın ı bula - Son olarak da onun Ladoea cöHi h l ~ 
Ttl\f memuru olarak çalışmak fikrin ca"tır. On<lırn ;ıonra vaziyeti birlikt e ıimalinde bulunan kıtaaındaki keıif azır ıyormll~-.,.., 
3eyim. Finlandiyavn tamnnwn kendi müııakaşıı edeceğiz. Ne yapınam 13 - h ıı.reketlennden dolayı i.ami takdirle _ li a!;tarafı 1 inci aahif_e~,~~ 

Kömür mes' elesi ırzu ve ihtiyarım il~ gideceğim i~ in zım gelirse yapacağım. B~n <lii'}lin - yadolunm.aktaydı. yan· f'tmisti r . Alman ac:ker~ 1' 16i 
bir hizmet giirebilmek gayf'<;;\ le etm rHim w ancak. telsiz telgrafçı olarak Kunar hayabndan fevkalide mem- Jerinrle de ·bu nikbinliğe j~tif.11~;1 
rten gelen her şeyi ,·apa('l'ğım. Ko- Finl:1ndiynya faydalı olacağıma ka- nundu. Vatanına yapmakta olauğu mektedir. Alman zimnrrıdllr~tt". 
ı·nm halen cephededir Fakat öyle Ü· rar ver~im. tizmetle iftihar duyuyor, bu şekil. kanaatırrn göre müttefikler f! ~f ~ 

oo-- de aki antrenmana yapmakta olduğu- heler husu~unda projelerini t•~~ 

Ha,ledildi .İtalya, badema Alman
yadan kömür a!mıyacaktır 

G •• • ' • • ı • nu da söylüyordu. meden evvel harp me,·danı,rı ,~ Or!ng ın gız 1 yuvası .Kunar Finli.ndiyada ·~ınn:-•ıı~ çok r i bir netice elde etm~ğe çalJ~ 
mdfkiil olan ~de~ terb•yeaı dıplo: zırndır. ~ 

ı be d• ? muma maliktı. ButUn Fin atletlera . rıd•ıı..ıdi t 

nası ır Yer ır • aibi tahailli idi. Fi:Jozofi tah.ail etmi.. Almanyal bu ayın .~on~dteeJ~ 
ti. · ~imalde su hün tec süs . eri1' ,r 

mid eylemekt e ve müttefıkl rtT''ı tf' 
Londra, 10 (Radyo) - Britnnya Pnris, 10 (Radyo) - Ki.imilr ylik-

hCkQmeti ile İtalya hilkilmeti ara -j ıı.ı İtalyan vapurlarının dii'erleri , 
ımdaki kömür ihtilafı neticclenmi~ bugün İngiliz limanlarından harek et Franaızca ga zeteler in vtızdıf~ınll a öre Amerikan hariciye mU.tetarı 
Vf? blr anlaşmaya varılmıştır. Lord etmişlerdir. M•tter Sumner Vela Berlinde bulund ıAİ" sıralarda Gürina Üe aörü.t-
Halifaks ile İtalyanın Londra .:ıefiri ınüş ve Mare§al Cöring AmeY.:kan Reiaicumhurunun huıuai elçi.aini Ka-
Bastıyani arasında husule gelen an- Londra, 10 (Radyo) - Başvekil r inhal köy evinde knbul e tmek için büyük bir ıarar göatermit,ir. 
b~maya göre. İtalya bund8J1 böyle Çemberlnyn; avam kamara~nm ya- C ör ing bu köy· evi ile 1rurur•aıımasiyle de meıburdur. 
~lmanyadan deniz yolu ile kömür gc rınkl içtimaında, kömilr meselc:ıi et- İngiltercnin ~bık Berlin elçisi NE-vil Hend,.rıon. harı!cİJ'e nazın Lord 
tiremiyecektir. Roierdam ve diğer rafında tiZun uzadıya izahat verecek Halifakaa gündermi, olCu~u ıs Mnyıa 1939 taı-ibli telarafta Karinhal 
yerler deki İtalyan vapurları da kö- ve hasıl olan itllafın teferruatını b:i- koy evini ıcy]e tarif etm~llt~dir: 
ınilr yüklemiyecekler , boş dönecek- direcektir. Cör.ing, Ka r;nhal l<.üy ev;ndek: mua zzam mimari teıiaGtı bayilk bir 
ler dir. * gurul'la aöstermek için bana ıarar etli. Bu muazzam tesisat araaında 

Buna mukab:l tevkii edilmi~ bu - U /'I d 'd bllhıı sa, tahmin olunabilecek kl\dar büyük bir kalabalıi'J iatiab ed~k 
lıınan on nç İtalyan kömür va!'Unt n o ı.an a a ~ekilde m~rrnerdcn ve hahlarla kaplı bir yemek aalonu •srdı. Görina' 
scrbe~ bırakılacaktır. Çilnkü bu k6- bizzat nezaret etmekte olduğu b\l irııaatın ancak ,:kinci teırinde · aona 
mtırler İtalya hOkfimetinr.e satın a . y eni casus' ar yaka 

1 

andı erebileceiini söyledi. 
Jınmı~. paralan da verilmiştir. Bu f. Paris, 10 (Radyo) - Hollandada Bundan ıonı-a bir çok fa.zile tlt'r i t"mail eden çıplak kadın tabloları 
t tharla mf.l adereden itnlyn hiç bir Almanlara casusluk edeI\ yeni bir ~c gösterdi, bunların araaında ulyilik , alicenaplık, ıafiy•b •e daha diier 
zarar görmiyecektfr. bf•ke daha meydana çıkarılmış ve tem~ili reısimler vardı. nunlar nıuhıı.kkak 1ırı: aulhperver bav~ yaratan 

Anla~ma, her iki mPmlekette mcm altı casusla bir tdsi~ cihazı yaka lan- I mam•:aı-nlardı. faka t Len l~u tahlol.a r -'~~·~nda «sabrı> bulama~ını • ., 
_uııi,fetle karııiıınmıstır. 1 r.ıışıu. · - .. (Mavı ~ıtaı-t&D) . -- - .... _ .. - ·---... .. . ..--······ -~--..- . ,,. ·~.... --·· ....... ._...... . . ,, ..... -.. '" 

Kunar, kızıl .. çlı, aarıım, güzel dmavyada yeni ceph eler }ctt lf''11' I 
mavi ıözlU, u%un boylu biı- d~Jikan- sustındaki arzularına Sk'j,11ı • 
iı idi. memleketlerinin mani otacll 

Fevkalıi<'e n l!\zik olan bu atlet , netmekt ed;... ~ 
alada dflima ni~anl111nın hediye et - - ·**= 
mit olduiu ioekV at1eti.7.m r.Jbi~ai lngi~·~ere• 
ile ,. .. lirdi. Bu elbir.enin tröf~de 

Suomi k elimeai naı.:an dikkate çar. Yu CYOSl a v•,Ja . 
.,""dı. la~ Kunar ke,,dml •ötıUnde ~ l 4 ~IJ 
t!'t""!*'' bu i11m". aeo"D":?il: ••bnJ F in . Ticari mii.naseD' 
1en'1f•aya kurban etM

1
atir. . . 

1
.nkr·t"aj ta . ·~ ..;' 

• 'RUtUn Avruna m@mJ~k•tlerinde ta. .. · ı>l"':J 

nmmıa olan Ku.nar b ircok mezİyt"tl~. Lo.ndra, 10 (Radyo ) . - ~ ~(!') 
re ıahiot;. JUlhuı" cok okur, cok ya sanayi birliği odası reftı ı~ 
dinler •e pt"k a z lconu•urcfu. . . 

1 
İngiliz _ Yugoslav tıcar! • 1~jDI~ 

Ru k•vm,.tt: f''oz~I atletin . ö1Umü münase batının inkişaf ııtl J I"' 
yal~u7. F~nl~r.vHv.,. . ;r,;n değil~ hütiin fj tetkik maksadiyle Londr1'1 
dünya iç~ b!; kayıptır. · '' ' ' · ~ tit. · · i.. 
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