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osko •• uza 
Stokho]mden verilen bir ha herde bildirildiğine göre 

F'inliindiya hey' eti mütare
ke şartlarını kabul etti 

Finlandiya Hariciye Nazırı Tanpr, şartların, Finlandi
yanın şerefile mütenasip olduğunu söyledi. 

Protokolun imzası bekleniyor 

İtaly s· . . an ıyasetının 

Cilveleri 
A.. liAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

ıı..:~P.•nın timali garbisinde oyna
'•' ••leye li.kayıt kalmamakla be-"•> b:ıı, •on günlerde bütUn nazarlar 

""• ita\ ·· · d k" "'f t tlıiı h ya uzer·n e te aau .- -
.. b.ı,~lunınaktadır. Bunun iki türlü 
•:~, } V•rdır: Bir tar fta · ltalyad& 
h_,. ·~ 1•haınmü. lere müıabih ha ~ı 
tall' •tJeı-in göri.inmett~ diğer taraf~ . 
lind l'tıuha.sıın iki tarafın ltalya \iz.,. 

l~l temerküz edeıı faaliyeti ... 
l•n ~ta.da a<yllsi lah müre benzi-
.._ "•!'ek t d" . ·-. • 
••rı .. lıi!ı, e ı;e te~sım ettıı_ımız PlüzPke• ler"n devı.m ettiı{i l\losk<>vada"l bir görünüş. . 
~, lı .. ı,.. ••aa • >vye, Rusya hakkın- He!sink!, 11 (A.A) - Fin si,·ao! rna ışsrtlı:rı haysiyeti kesredec:ok mahıyet-
~>kll't ol nın malum noktai naz~~ hafili, Finlandiyanın her zam~n oldu- te olursn r rbe devam edecektir. Bu 
'il neı/rak bazı gazetelerde ıroru- ğu g;bi şimdi de i<tikliilini haleldar et- bkdirde Finlandiya son neferine ka 
nın So"t'Yattll". Etkiden beri ltalya- miverek olan makul bir sulh akd; 'çin dar mücadelede bulunacaktır. Finlan
"-1 l•r, ,t Rusya hakkındaki noktai mtlzakerelerde bulunmağa amade ulda diya sulh içinde yaşamak arzusunda-
ın 1 Yaaet aaha11nda bu hükiiın<'· • . . . . 
~ "llı•ın • 1 d b" h 1 ki •ır::;u~n=u=be::::y=·a .. n""e'"t_m_e_k_te_d_ı_rı_e_r._F_ak_a_t_su_ı_h.:..., __ --D-ev_a_"'_' _s_•_n_c_• _•_ah_•_f-ed_e __ ~ 1. ıy e zı dı ır cep e a mi\ -
" '<Oın•· ' r "\, 1•1ik Unızın cereyanının tehlikeli 
difi "met .. ıınak istidadını göster • 
l••ın, he~ . yerde onun kar-
1\ı; lta.J d·kılınekti. Vakıa res _ 
Oı.,d Ya.nın ırörüniifü gene aynidir. 
ı .. d ir ~n, d ~ lfen bir ıeyler bulundu -
tolilıı ~~alet edecek hiç bir ali.m .. t 
~''lıtı ~"Yor, fakat bir müddettir bir 
••ltt I ta!Yan gazetelerinde ve bu 
ı.. ııı' •rın b'lhaaaa ltalya aeli.hiyet
IQlll ı:,ııbalariyle aıkı ali.kalan mıt.· 
\nL 111nanların da komünizme ve 
~'"'••as 
•ıı te . ovyet Ruayaya kartı bir aol-

1\ıııl'Ot rı teınayü) sezmemPk kabil ol
b• lı,j. C.eçenlerde bilhaua Cuma le 
11,ıkt,.· •anın neırettiği bir bend bu 
~il-. tı' "•zardan cok dikkate tayan· 
""1,,~Y Musaolini ile aıkı alaka ve 
~,,11 ltı'luın bulunan bu gazete J. 
~il dil\ •n~· komünist olduğu kadar 

'ııı,~"'0Irratilı: olduğunu da unut
~, \ı0 ik•li.zırn geldiğini kaydediyor 
'ıt'-ı.l.it 1 

cereyan araamda mutavaı-
"a. • 11'! "''Yet muhafaza etmekte o-

111.,b'f'• Yan ıiyasetinin, eğer bir gün 
" ,, d 1 '<\'} •ınokratlar tarafından ih-
~">et ~ek tehlikesiyle karııla,ırsa, 
;"'~ lı' "•~a. tarafına temayül et -
~·lı,>li:ı: ıç hır mahzur ırörmiıı;eceğini 
•d,, kettiriyordu. Daha ııeçenlere 

"''' Oırıü . I ,. İ•lid nızın cereyanının yaytl-
~lhıı adını gösterdiği her sahada 
~"it ı.,1~ukavemeti ile karıılaşaca
'b "~ s:ndıra ballandıra tekrar e-
~tı İırtz "Yet Rusya ile b"r dostluk 

!J,, t'ı•ı· 'ladı diye Almanya · karşı 
l'i 'l b• 
•· d~ ır iğbirar beslemekten ge· 
..._ '''" b d dil} • • U gazeteler, acaba ne-
llU!et? ~~nı.değiıtirmeğe lüzum gör. 

ilde t· •nlandiya harb'nin bidaye· 
~. '- 11\Jer; k il .. ,.lıtıü " ahramanlık deatıını· 

•• af aa hnzırlığımız u 
Başvekaletimizin teb'iğine göre, 
memnuniyeti mucip bir haldec.ir 
Ankara, 11 (A.A) - Başveka'etten tebliğ edilmiştir: 

Yük ek müdafaa mcclisı, 7, 8, 11 Mart 1940 tarihlerinde Reisicumhu
run reislij!iıırlc toplanarak ru:namesine dnhil işleri bitirmiştir. 

111~~1 s, ,, .. ha sa memw tetin müd:ıfaa h:ızırlıl:larını, tertiplerini tet
kik etmış• r. Bunların memnuniyeti mucip bir halde olduğu görülmüştür. 

Voı ibentrop 
Dü;z gece saat 20,30 da Roma

dan mu/ arak at elli 
c!e Kont Ciyano ile görüşmüştür. Bu 
konu ·mı tamamiyle hu•usi mah;yet 
tc \'e Kont Ciyanonun evinde olnıuş-
tur. 

Yon Ribentropun Romayı ziyaı·p -
ti müıuı•elıetiyle Ciyanonun naşırı 

l 
l'fkarı Telgrafa gazetesi, bu zi,·are -
ti:ı yalnız Alınanyanın noktai naza· 
rııı: tam olarak bildirme,; şekl;nde 

- DPvatTn 5 İnci sahifede -

e' 
iŞARETLER 

-·-·---·-·-··L-4" 
Dikkat Edelim 

- Nasıl yazdın bunu? 
- Ne varmıt? 
- Sey yasak değil mi bu gib,: 

tenkıtler? 

Vekil er hey' eti 
Erzincana yolcu nakli

yahnı ınenetti 
1.stanbul, 11 (Telefonla) - Erzin

can~ yolcu nakliyatı, ikinci bir karar 
ittihaz olununcaya kadar Vekiller 
heyetince yasak edilmiştir. Bunun 
sebebi, enkazh ölülerin kaldırılma -
sından umumi sıhhatin korunmasıdır. 

~oo---

Jtalyan vapurları 
Hamulelerile beraber 
lngiliz limanlarından 

ayrıldılar 
Londr:ı 11 (A.A) - Pamia, İnte 

gritas ve Arnost İtalyan kömür va
puıfarı dün kontrol üslerini hamule· 
!erile terk etmişlerdir. Bu gemiler ce
nuba doğru seyre b~larken diğer üç 
İtalyan vopuru da tam yüklü bir hal
de kontrol üssüne girmişlerdir. Bu 
son üç İtalyan i"emisi Mita, Edera ve 
Santa :ıforia isimlerini t!ışımaktaıtır. 

Bu gemilere 1.ıoş vaziyette bulunan di
ğer ilç İtalyan gemisi de ilave edilirse 
halen İngiliz kontrol limanında bulu
nan ltaly&n kömür gemileriııin ad~di 
16 ya baliğ olmaktadır. 

--=o--:---
lktısad Vekili 

Bug;in lstanbulda 
İstanbul, 11 (Telefonla) - tktı -

sad Vekili Hüsnü Çakır, yarın şehri -
mize gelerek tetkikatta bulunacak -
tır . 

-=•=-
yeni göçmenler 

Romanyada 100 bin 
kişi bekliyor 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Ro -
manyada, anavata gelmek istiyen 
yilz bin göçmen vardır. Yazın müm
kün olduğu kadar çok göçmen geti -
rilmesi mukarrerdir. 

o*o 
Fransız 

Milli müdafaa komitesi 
toplandı 

29 ur.cıı YIL Safer: 2 
"VKAT 

~ D 
Sabah: u,15 
Öğle :12,24 
'kindi: 15,43 

~. n. 
Akşam: 18 14 
Yaın :19,4 
İmsak· l 36 

lngiltere kralı 
Dün Poki gam sarayında 

Vels'i kabul etti 

İngiltere kralı altıncı jorj 

Sumner 

' 

Londra, 11 (Radyo) - Kral al - bul edilmiş ve bir saat konuşmuştur. 
tıncı jorj, bugün Am 'rika hariciye Londra. 11 (A.A) - B. S ·mner 
müsteşarı Sumner Velsi Pokingam Vels Lord Halifaksın ikamet ettiği <>
sarayında kabul etm ştir. Suınnrr telin ikinci katında bir dairede otUJ'· 
Yeisin refakatinde, Amcrikamn Lon j maktadır. Bu sebepten dolayı iki dev· 
dra büyük elçisi Ker.edi de bulun·ı·let adamı ar:ısında görüşmeler vukua 
mıı~tur. gelmiş bulunduğu kuvvetle talımin e-

Sumner Vel•, saravdan çıktıktan !diliyor. • 
sonra başvekalet dairesine giderek,, B. Vels kendisine gelmiş olan bir 11• 
başvekil Çemberlayn tarafından ka- - Devamı 3 ncü Snhif .. c!e -

• 
Is tan ulun korunması 

Paris, 11 (Radyo) - Başvekil Ye Ahş p evi 
hnrbiye nazırı Daladiye, deniz nazı- . 

r arasında geniş caddeler 
lıklar vücude geti ilecek rı Kapenki, hava nazın Gilaşamber, VC mey • a 

general Gamelin, amiral Darlan ve 
erkanı harbiye reislerinden müte • İstanbul, 11 (Telefonla) - !star.- miştir. Bu işler için 22 milyon liralık 

şekki! Milli miidafaa komitesi, bu - bulun hava taarruzlarından korun - istimlak yapılacaktır. 
gün Reisicumhur Lebrunun riyase - ması için. ahşap evler arasında yir - H"kü t b 

1 1 t . d t ı · l'k · dd 1 b"' "k u me , u paranın ayrı ması • n e oo anmış ve uzun müzakere - r.ıı metre ı genış ca e er ve uyı; 

!erde bulunmuştur. 1 meydanlı ki ar açılmaoı takarrür et - çin Meclisten müsaade istiyecektir. 

-ost devletlf! general eri 
Fransan·n Ankara sefiri, d..in bir öğ:e ziyafeti verdi 

d tj tl1ıtı· ın etmekte herkesten fazla 
"~~' r ıı olan ltalyan gazetelerin
~ ı..,r •d~·olarında bir zamandır o 

~lı:ılf, 'ret "• • .eyecandan eıer kal· 
l>\ ~lıı1t <rnun Y•rine acayip bir dur· 
._le lı~ı~e hanııi tarafa meyledeceıti 
~ ddlld ka ~lınıyan esrarengiz bir te
ı,\,.lıi ıın olrnurtur. Acaba bunun 

Von R"b~n•rop 1 - r~ .. mUnaa,.b•t; ıize kim a;,;y. Saiida mioafir İngiliz Ortatark hava kuvvetleri batkumandanı Mare tal Vilyam Milli Mü~afa•. 'lekiFm'z 

"I "~t1· ? 
'" ·dn ır neır-i bir menb11dan 

• 1 d'z.• 
'""'• ıüphe olrr.,van bU-

'l>.•aını 2 nci Sahifede -

Roma, 11 (Radyo) - lt•'''a lrn:-i-
ciye nazırı Kont Côyano ile Alman~a 
hariciye nazırı Von Ribentrop ara -
sında dün öğleden sonra yapılması 1 
beklenen görüşmeler yapılmamıştır . 
Von Ribentrop, Romayı gezmekle 
me§ırul olmuş ve ancak Bile yemeiim-

ledi buru? ıreneral Naci Tınazla, solda Fran oanın Şarki Akden"z 1ava kuvvetleri komutanı general Joı.o '-uman~an 
- Öyle diyorlar da.. lllrımı.ln bir ırada ... 
- Kim bunu diyenler? Ankara, 11 (radyo) - Şehrimiz-j!erine bugün Fran'a~ın An kar L°l -ı:l!illi müduf:rn. gene kur .. ly erkiinı . 
- Şu vPya bul.. C:e bulunan Orta Şark hava orduları ı yiik elcisi B. :\Ia" gl tar .:ında" 1-ıir ı !ngL"z elçiI;ği ha\·a ve '~niz 2ta ~~-

• 1 :\~kumandanı orgeneral Mi•hel ile ı' öğle ziyafeti veril mi ·tir. Ziyaf, ı.0 !eri \'e rot0ko;e dahil diğer zevat 
. . 1 Bu mu~averede ı· nlı1 -hem de Fransa Şa•ki akdeniz hava kuvve~ - C <ncl kurm?.:' ikinci ıei•i oı •cıı•.•ral 'ıh. zır bulı;nmuşlardır. 

- Devamı 4 üncü a&hifede - l~ri kumr.nda~. gercral jono ~eref-IA.ım Gündüz, 1nıriliz büyük cl.;isi, 
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,.,arşıyakada bir kongre M ... f l . . Al fk 12 so ;::ıgrum;-ememıeketsa•1 •· 

1 
. K k .h .

1 
"f aı ı aturacı ar ıçtımaı man .:ıds.~r~.a 1 a 12 35 l~~tns ve meteoroloji hnber· 

zmır- arşıya a ı tı a ı, • •. • • •• • ffiU UrU 12 50 Müzik: t!o· 

B 1 k t k ı t ı k d Çalanlar: Vecihe, Cevdet j~ 60 ld •• • }f J eş J J amam anma Uzre 1r f zmirde bazı tetkik/er zan, Reşad Erer. 

yı ır; suru yor nk~:~i:~:~tiio~~~~=t~~;l~~~;r c~~~·L~~~~~~d~~~~~~~~il~~~:~la ı;i:~~:~ yapıyor ~~1~yan: Xecmi Riza Ahıs. 
na ı salonunda bir toplantı yapmış- Vekaletinden gönderilen talimat da- 1 tanbul Alman asarıatika ensti- 13 10 Müzik: Halk türkülerinde!! 

R k 1 •k d·ı k K k lnrdır. lzmirdeki manifaturacılar , iresinde birliklerini kurmağa baş ... hlsu müdürii Dr. H. "Kurt Bitte\ şeh- örnekler a 3 ffi ar ZJ re l ere arşı ya afiJD }:eneli aralarında 1.ıiran evvel l.ıi~· it - laınışlardır. Ayni işi, 1zmir idhalilt- rimize gelmiş. müze mlidiirü Hııy Okuyaıılaı·: l\I üzeyyen scıı:ıı"· 

b k k ıd .., d J •halat b "rliği kurmak istemektedirler. cılnn da bu talimat <laire:ıinde in - Saliihaddin l{antarla Selçuktn Efes Ar.ize Tözen. , 
a JmSlZ a Jgl mey ana VUrU uyor, Hazırlıklar tamamlanmış old_u - taç etmek arzusunda bulunmakta - lı_a~·abeleri~ıi gczm"ş: ~afriy~t ~ra~i: Çalanlur: Sarı J{ecep. Sadi \ıı 
Karşıyaka Halkevindeyim. Kı ~nl-ı - Maksad memlek etin imarı ol- j ğundan dış me~l~~etlerden maıııfa- dırlar. Dünku manifaturacılar içti - sı ıl~ hafrı~·a~ e\•lermın .. vazl'·~~t:ııı ver Atnman il"İ" 

ay kongresinden çıkmış olanlar, bır duğuna gore, şu müddet zarfında tura eşyası celbı ı~ın acele etmekte- mamda bu mevzu üzerinde müznke- tetkık etmıştır. IlugUn muze mudtl - 1 ~ 30 Müzik Karışık hafif nı " 
klişeye toplanmışlar; aşağı yukarı, Knrşıyakahlardnn alınan para, gene ı ı.lirle:,. M_illi ik:ıs~dı ~o.r~mn ka:ıun~- rede bulunmuş, Ticaret Vekaleti rti ile birlik_te ~ıa~·fe~~desin.e gide - (Pi.) ııııt 
ikinci Lir kongre in'ikad eylemiş: Karşıya kaya sarf edilseydi burası ıııı gore ıdhalat ışlerı ıçın teşkıl edı- . . . k rek orada lıır tümUIU ti ( e~kı meza - 18 00 Program ve memleket 

5 

. . ' • ~ • "ki . h kk d · b k nezdınde teşebbllsatıı geçılnıesı ·a - . d k · 1, B" 1 v··ı ".'·"rı. lzmfr _ Karşıyaka beledıyesi me- 1evka1Ade Lir yer olacaktı. !erek ıd_halat bırlı er~. ay ı~ .ı e I . r~) tetkık e t'Ce tır .. ~. ~ıtte r.~ı. e - .. • .. 
selesi konuşuluyor. Orada bulunanlardan şehir meclisi leııen nızamnnme hen uz \! ekıller he- rarlaştırılmıtşu. rın hUkümet merkezı Bogaz 1<o~ de 18 05 :\füzik: bir Konçerto (Pl.l 

Bitaraf bir vatandaş olarak ben de aza~ı lıir znt müdahale ediyor: c=00 devlet hesabıııa yapılan h~friyatt:\ 18 40 Konuşma (çiftçin:n saatlJ 
bu toplantıda gBrüşUlenleri dinliyo- - Karşıyaka belki ihmal edilmiş- Hava gazı fabrikasında Zabıtada nıısyon reisi idi. 18 55 Serbest saat ·ıın; 
rum. tir. Fnknt belediye faaliyetini kill l 9 10 Memleket saat ayarı. Al 

Burnda, beledh·e reisi seçimi me- halinde mUtalea etmek Hlzınıdır. İz- tÖr~n Eırarcılık: Tf l • ve meteoroloji haberleri. 
selesi, ne de ehemmiyetsiz ve ufak mir belediyesi bu icraatında muYaf- Belediye tarafından modern ve Kemerde umumhaneler arasın - l~ a yan SlljQSe- 19 30 l\filzik Ankara radyosu kadıll 
t<'f ek işler görüşillmüyor. Er kama fak olmuştur. Semt semt imar faali- son sistem otomatik ocaklar ve tesis- da Kasım oğlu Alinin üzerinde iki f • • •ı l • lar kilme heyeti 
ntistenit mütalealar beyan olunu - yetine girişmiştir. Elinde on SE:nelil: ]erle yepyeni hale getirilen havnga- ı::arça esrar bulunmuştur. ının Cl ve erı İdare eden 1\!e!'lud Cemil· eti 

.ror. bir ıtrogramı vardır ve bu esne; Uzt!- zı fabrikası, bu tesisatla yarınd~n iti- Bu nasıl arkadatlık? 20 00 Saz ile oyun havaları: sıı 
b 1 kt Torbalı kazasında amele 1smail - Baıtarafı 1 inci sahifede - y At 

Görilştılenleri muhavereli olarak rinden yürUmekteclir. Elbet Karşı - haren işlemeğe aş ıyaca · ır. tün tebeddül ve tahavvüller acaba 
2

1) 
15 

aver aman. 1' 
k d 1 k..... 1 B il asebetle yarın saat 17 de oğlu Aşir Kaya, arkadaşı Mustafa Konuşma (iktısad \•e hukıı 

nvnen yazıyorum. Diyorlar ki: ya aya a sıra ge ece ... ır. u m n dün iki tarafı da memnun eder bir 
· . . • - Güzel.. Hir birimiz İzmir bele- fabrikada mera~im Yapılacak ve be. - GUreşle kaı:ga etmiş, Mustafayı döve saati) 

K , k d b J dıy •· zne .., · d 1 tekilde halledilmiş olan mahud kö-- 8"'ı} a a an e e e • e - •. . . f k . ı·x.· d 1. ,_ 1 a· t f d d tl"le bır ı·ek muhtelı"f '-"erlerın en "·ara amıcı- 2·\ 30 Fa~ıl he'-·et· ""' aıyesının muva a ıyetRız ıxın eı.ı ua "' e ıye ara ın an ave ı re .J .J ~ 1 v •" .J ı d"' 
sine her sene 140 bin lirayı bulan bir setmiyoruz. Ancak niçin Karşıyr.ka- çay ziyafeti verilecektir. tır. mür kavı asında n11:liz siyaseti üze- 21 15 Konser takdimi Halil ~e ıı 
P

"':ra giriyor A ab den? !'İnde bir tesir yapmak makıadiylc Y"" tk 
a • da bir an evvel imar edilmes:n. Ba- __ _,_ - - c a ne one ·en }ııt· 
Buna mukabil İzmir belediyesinin huqus kendi yağını kendisi kanlr _ /(ı f b • d mu~~ En-elki gün Bayındırda Yenice mi meydan almııtır, yokıa daha &'iz- 22 15 :Memleket saat ayarı. Ajans ııat 

Karon•akaya sarfettiği nedir? mnğa imkan verdikten onra.. . ~ l . UT T • mahallesinde Ahmed oğlu Veli, Ha- li, daha başka bir sebepten mi mü- herleri, ziraat. esham_ tah\1 
_ Memur maaşları, buna tan~ifat T b04 

1 
K k .. t İkı~eşmelıkte Tıre kapı caddesınde şim oğlu İzzeti bıçakla yaralamış ve tevellittir? Yakın bir ati bize bunun kambiyo _ nukut borsası (fi· 

te ·i t ta dah"l 25 bı" ı·ra Bazı - a 11 canım arşıya a mus a- oturan vatman Hüsevin karısı 30 Y!l- · k 1 t cevabını verecektir. ve n~ ra 1 n ı ·· kil belediye olursa bir bir zaman bu · ) a a anmış ır. rat) 
~eneıer .J ırmı ı • .... aYnlma İzmir beledivesinin bildcesı- . 1$a çe mıf er· ıger ara an mu aaım .; 1 

- 2~ 35 ::\Iilzik cazband (Pl.) '-' ,_.· · altı b·n )i"n ' .., ı şında Bn. Zehra, ansızın hastalan - B k k · 1 • o·- t ft h 'k" cep 
- Doğru ... Tamiratı mütemadiye, : kt y t . k h mış ve hastaneye kaldırılarak tedavı Anafartalar caddesinde :Malik oğ- henin ve bilha11a Almanyanın hal· 23 25/ 

vol in!llası ve'-'a tamır· ı· tahsı"satı nedir, ı,1.1sartsmı~·acba 1 ıdr: e. n:ıış, ~e sen ·n rı 1 tına alınmışsa da ölmilştür. Şüphe lu Alı" "e E'l·up og-lu İsmail, sarho .. ol- d k' f 1" t' ·· 1 rd ok a 1' 
• ıt .; ıra, zmır e e ıyeı::ı'lın progrımını . .. 

1 
.. 
1
ü ü b t" ,

1 
t p • .J • ıt >• a ı aa ıye 1 ıon gun e e ç n • 23 30 Yarinki program ve kaP'111 

• 
bilvor musunuz? b B k b"l b J" lı goril en o m m na~e e ı~ e 0 0 - öukları halde Bilal oğlu Alıye bı - zarı dikkati celp edecek bir şekil al· 

·~r · ozmaz. una mu ·a ı u para '-ar- . 1 k 1 d d ··ıdn I h b' b'd · uç, beş bin lira olsa gerek.. s:yakaya sarfedilirse memleke !n bu sı. yapı mış, ·a P urmasın an ° - çak çektiği~den yakalanmıştır. mııtır. nıilterenin ar ın ı ayetın· 
N d• • ? Sö I ~ anlaşılmıştır K d '>·· •• denberi ltalya ile ahsiıen ticari saha - e ı} orsunuz · · Y ersem şa- köşesi de silratle imara kavuşur. ::. · a ın ıaovmuı: . .,. . _ 

şacaksınız .. Sadece 480 lira.. _Vilayet bakalım ne neticeye va- aoıooa Kemerde Pazaryerınde Nurı oglu da bir takım anlatmalara varmak is-
- Hayret!.. racak? At yarışları Halid alış,·eriş meselesinden Hasan tcdiği kimsenin meçhulü deiildir, 
- Evet, bu kadar 1.. Ve bu para, V 

1
• • b .. d"kk tl karısı Bahriyeyi dl:ivmüştür. timdiye kadar geçirdiği ufak tefek 

Çumhuriyet 
Vapuru 

bir sene daimi olarak çalışacak iki - a ının. u ışı ~ a e t~tkik İlkbahar at yarışları proğramı Zi - B1ç'lkla yaralamak: arızalara raimen hali devam et-
edeceg·ine •ilphe etmıyoruz Ka - l aat Vekaletinden viHl.yete gelmi~tir. ı B "' .. b k 1 • or ustanın yevmiyesine bile tekabnl et- "i • 

1 31 
M tt b 

1 
İkiçeşmelikte Mısırlı caddesinde mekte olan bu müzakerelerle ngil - U6 un e ıenıy 

r.ıu. nun sarih, hak sarih.. Bahar yarı, an 1 akr. a yaş ı}1'a- Hilsey·n oğlu Fadıl ve kardeşi Fahri, tere bilhaatıa Almanyaya karşı tatbi- Cumartesi gtinil )!ersin hattındıı_" 
,1 d k k \:" ı 931 . h l cak, dört hafta silrece tır. arış ar 1 k 1 K d . -1 r h k' 1 t - 'kt d" ı...ı k d ııı' _, ari atın yüz ır um irnyı - senesıne nzır nnan ve . . . . ıırn arı açı o :m a rı og u e me ıne ça ıt ıgı ı ııa 1 a,. u ayı orga- limanımıza gelmesi beklenen e 

'bulduğuna emin misiniz? h€r nedense tekemmül etmiyen ay - ıçm şımdıden hazırlıklara başlan - di bı,.akla sağ bacağından hafif su- nize etmek ırayesini takip etmektf'· ,_ 11 'd . · (C h ·yetl ~·· 
mıcıtı -. • .. . . .J o arı ı aresınm um urı 

- Hesapları tetkik ettik.. rılma mazbatası da şimdikine eklen- .,. " r. rette yaraladıklarından tutulmuş - dır. Son eunlerın sıvaset aahasında ıı•· 

- Bı"lı'v.oru~. "t11te rakkamlann b'r i -tt - .. t d·~· t h'" 1 h . . . puru, muhtelif iskelelerde fazlıı .J.. .. Y 
1 

m ş.. hı,.dır. ıos er ısı eza ur er ve epımızın . . al' 
knçı.. - Vilayet idnre heyetinin kara- Belediye büdcesİ Silah taşıyanlar: ,11hit olduğumuz kömür meselea: de ınuıe bulunması ıve bunları alrıt reı-

Orada bulunanlardan bir zat, ce- nndnn sonra Şura .... ·ı devleti bekli'-'e- u 1 1kiçes,.melik caddesinde Malderesi "-Yni müzak~relerin bir safhaaında:ı mecbur kalması yilzünuen gecike ·r 
.J Belediye reisi Dr. Behçet z, c Un ktı · 

bhıı;\~n bir yı~ın kağıt çıkarıyor. Ve ceğiz. Orası da vilayetin mütaleas.ı- mühendislerle birlikte fuar sahasın_ mevkiinde Kuşbaşı ~okağında 41 mı- baıka bir tey deiildi. Buna mukabil ancak bugün limanımıza gelece . 
bunlar arasından notlarmı alarak söy na göre müsbet ka:ar verirse, mese- da muhtelif inşnat işlerini tetkik et_ mnr:ıh hanede amele Konyalı Hasan Almanya bütün faaliyetini siyasi an-; \'apur, Küllük iskelesinden lı~.ıt 
Hi~·or: le yok.. m:ştir. oğlu :Mehmed Trampetcinin. Tepe - hadaOrtemedrk':._~ etbt.irmifbgibi ckör~knü· I ve !stanb°ul için 6000 balye uıtııll 

- Mezbahadan Karşıyakanın his- ~unun üzerine yaşlılardan bir zat, • dkte umumhaneler sokağında ka - yor. ta a ·~·ç ır ıe ep yo ı en ükl . t• ' .. .. Al h • . b' d b' Y emış ır. __..,, 
sesine 86 bin liradır. Knrşıyakanın !zmirle birleştirilmesi Belediye daimi encUmeni dlin öğ- sap giritli İbrahim oğlu Ramaza~m man arıcıye nazırının ır en ı- ~ 

- Bu kadar fazla mı?. ve bir mildtirlilk olarak idaresi hak- \eden sonra toplanmış, belediyenin V<' Kahramanlarrta Abdullah oglu re Romayı ziyarete lüzum görmesi J •1 Bu sual üzer"ne hesabının doğru- kında 819 _ 820 senesinde geç~n bir :,·l'ni y,ıl büdcesini tetkike başlamış_ Sab'.tin üzerlerinde birer bıçak bu - ve bu ::rivarctini lnıiltere ile İtalya Dgl tere• 
lukunu ispat için daha etraflı izahııt vnk'ayı anlattı: tır. Şehir meclisi. 1 nisancla toplana- lunmuştur. arasındaki kömür.:htilafının en ate!-
veriyor: Karş1yakaya her gün şu ka. - o ıamanrar İzmir belediye rei- rak yeni yıl büdcesini milznkereye Tehdid: li günlerine tesadüf ettirmesi ve ni- Romanya 
du et gelir, pazartesi gilnleri sarfi- Si Eşref; Karşıynkanın müstakil be- başlıyacakbr. lkinci beyler ı;okağındn Rifat oğ- havet Romaya ayak baaar basmaz 
y&t fazladır. Vasati şudur. ~etice 1ediye reisi de Altıntasların Emin bey lu )Iuzaf-fer. Salih kızı 23 yaşında Almanların bugüne kadar adını hile • 
36 bin lira.. imiş. Emin beyin ailesine, evlerinde Zavallı yavrucuk! Avşeyi bıçakla tehdid ettiğinden tu- ;§itmek ietenıedikleri Papadan da bir Ticaret ~Üzakereler~ 

- Oktruva 15 • 20 bin lira ar:ı- altııı tasla banyo yapıldığ'ı için bıı lfi- Dornovada dört yaşlarında blr kı- tı;lmuştur. mijlaka~ talebinc!e bulunması olduk· Londra, 11 (Radyo) - 1nril~e· 
sındadır. Maamnfih son vnziyet do- kap verilmiş. Fakat zamanla bu zen- zm, kuc,uz olduğu şüphe ed"len bir Isırmış: ça manıdardır. Rumen kliring anlaşmaları mil?.S. ~e 
layısiyle bu sene b·raz dtişilk oln- g inlikten eser kalmamış ve bütirn !ınyvan tarafından ısırıldığını \•e te- Bayraklıda Menemen cadde inde Alman gazeteleri bir kaç gündür releri devam etmektedir. Bu nıiizıı rt· 
c:ıktır. Su parası , 938 hesabına göre evın idare i, Karşıyaka belerliyr. re- davi edilirken ölclilğUnü yazmıştık. Arif oğlu Orhan, oyup meselesindc>n Roma - Berı:n mihverinden, onun reler için Romanya hükfimeti Jile· 
l 8 bin lira .. TE>nvirat ve tnnzifat 2\1 iııliğin"n maaşına kalmış. Yeni bir "e- i'rnddeiumumilik, bu öliimü ~epheli ~Titnt oğlu Feyyazı ısırarak yarala_ her ıademeye mukavemet eden seli- me~silinin yakında Londraya gele.~, 
lıl~ litn.. çımde Emin beyin rei liiTi kaybetme- görmüş. yapılan otopside kizt:ağı - m1~tır. belinden gene o eski hararet ve he- ği haber alınmıştır. :M~ı:cud ~U~tl, 

Diğer varidatl~rı da hesaplarsak, si ihtimalini düşünen Eşref, bu arka- zın fena gıdnlanma yUzUnden kam Eve taarruz: yt:canla bahıetmiye başladılar, hal- ahkamı daha iyi esaslarla değışt\,. 
y~z otuz il§ yQz k~ı·k bin liradı:-. da~ının qıkıntıya düçnr olmama,-ıı icin zehirlenerek öldÜğil anlaşılmıştır. 1kiçeşmelikte 478 nri sokakta Hn- yan gazeteleri de bu itıkane kelim<-- lecek, iki hi1kumet ticareti artıtl 

- İlhak vaki olduvu zaman Kar- bir çare düşünmüş ve Karşıy~ka\'ı 17.- lil oğlu Ahmed, Ahmed kansı 18 ya- lere ayni eda ile ceva vermekten ge- cakhr. 
g;yaka bildcesi 91 bin lira ile devre- mir 'belediyesine ilhak edip, Emin be- sele.. fında Bn. Zeyneb'n evine taarruz et- ri durmuyorlar. ~ t.:.-t ~ 
d lmişti. yi rniidür bırakmak istemiş. Kiimi1 - Öyle amma, o znmnn da Kar- mış ı:e tutulmuştur. Acaba ne var? Bu mütekabil hu- rasında ıüpheli bir münase~ 

- !Jiz tetkik ettik. On seneqtnbe r.ncıa vasıtasiyle buna teşebbüs edil- şıyakanın hakkını teslim etmişler. G l l luıkirlıkların sebebini iddia edild1ği var? ,tt 
r: Karşıyakav~ snrfedilen dört, beş mi~. İtirazlar olmuş. Nihayet o za- Elbetteki şimdi bu hakkı istihsal et- e en er, gidenler gibi Sumner Velıin tekin ettiii sulh Bu iki ihtimalin her ikisi de Jtalft'' 
yil~ bin lirncht. Bu da daha zi:rad~ manın şürayı devletine müracaat e- mek daha kolay olacaktır. Almanya büyük elçiliği mat.buat ihtimalinde mi aramak lazım, yoksıt. s:yaaetinin cilvelerini teyakkuı:~~i· 
mr.aşnta taalluk edh·or. Ve fzm:r be- dilmiş ,.e şurayı <levlet te, Karşıvaka •Relecliye me~elesini tetkik kong- 4t:ışeşi B. Franz Şimit Selçuğa, Yu - biitün hu Alman faaliyetleri ile, bir kip etmek vaziyetinde olan ıne tbJİ 
ltC!iyesinin Karı;ıyakadnn aldıY,ı pn- mn milcıtakilen idaresinin daha se • re~i> bu tarihi hikiiyeyi de dinledik· nan büyük elçiliği Ataşe militeri Ba:r rrıüddettenberi ltalyan matbuatında lin ehemmiyetle nazarı dikk• 
1 :ı. mncırnfı ~ıktıktnn sonra geriye ka- mcreli olacağını karnnnı \"ermiş. ten sonra celseye son verip dağıldı. Evnngelo Apocoritis lstanbula gıt - belirmit olduğuna yukarıda işaret et- Gelbetae gerektir. 
hırı \'edi, sekiz yilz bin rradır. - Deseniz e bu 60 senelik bir me- * mi~lerdir. tiğimiz Sovyet Rusya tarafgirt:~i a- HAMDI NOZHET ÇANçAJ. 

~IC'l_ AM TADIHI~ı--mı•-··--· bile Feyd denilen ve )Iekke yolu Ü- lıınduğu ~re varmıştı ki, çayın ilH -11eri1.. Köyü işgal edelimT. ElÇTierm dedilCleri; ço1C nall~ıı;~ 
d J' • zerinde bulunan dağlık kısmında o-1 tarafındaki arazide, bazı çoban ve Kumandasını verdi. Filhakika bir ve samimi görünüyordu. ltalbukı ~-

H z. Muhammed 1 
turuyorlardı. kölelerin hayvan otlattıklarım gör- a~ son~a köy işgal edilmişti. Fa~at tada K~re~şile.rin ve bilhassa 511!:>'' 

Buradan Katon suyu namında bir diller. koyde ınsnn namına tek ferd h.le nın çevırdıgi bır dolap vardı. :sur ıJ· 
çay akıyordu. Bu itibarla buraya Ebu Selme: yoktu, hepsi kaçmışlardı.. gidecek olan ashap, büyük blr tere 
Katon da deniliyordu. - Yakaln~·ınız ! Ebu Selme, derhal kabileye ait ket geçirecek, bir desiseye, bir hft~tıJ 

••••• Milslilmanların hazırlığı sırasın - MUcahitlerden bir gurup, bu em· koyun, deve ve diğer hayva~larlıı kurban olacaklardı. Bu plAn şO 
f 

da bu kabilelerden bir kuvvet hare· r! yerine getirdiler. Fakat bu adam- ganimet olabilecek eşyanın toplan - hazırlanmıştı: iti' 
-148- Bu habere göre, Beni Esed şube - kete geçmiş, fakat sonra gene vaz lar. gelen kuvevtin, bir islam kuv - masını emretti. Uhud harbinden sonra, Süfye.ıı dil 

7.at ı kaydn, şnrt:~ t 1 ıi olnınklnn ~mden, Beni Huveylet ve Talha im- geçmişlerdi. veti olduğunu anlamışlardı. TeHiş ve Bu, bir haktı ve epeyce de istifa- nı Ha id, refakatınde Kare ve ~ııl· 
t.c.şlanpuyan ve ısl11.rniyefn r·,11j k.li hilt·ler·, yakında Medine civarına bir Resulilekrem, haberi alınca kanı- korku içinde kaçıyorlardı. deli olduştu. kabilelerinden bir heyet oldu~ll ·ıc-
delerini, yeni \·::ız;f f'lerir 1 menfa t e- baskın yapacaklardı. nnı verdi: İçlerinden üç il, yakayı ele vermiş.. Aradan az bir zaman, belki de bir de Mekkeye gitti. Ru herif J11Uefl ~. 
ıi ile telif edt:m\·en hu kaıJil,.l.•r. ÇOnkü Kureyşiler, mil<:'ümanlann - Onları, taarruza imkan bırak- ti. Orada otlamakta olan hayvanlar ay geçmişti. Resulüekreme yed" ki - ti. l\Iekkeyi ziyaretinden mıı1c9?. 
r:ı:ndi islamiyet<? knr;ı ''<ılıa ciiretı~fr\" zı yıf ve müdafaadan aciz bulundu- mııd bulundukları yerde vurmak da ele geçirilmişti. şilik bir heyet geldi. Bu elgileri Kal'e hem Uhud zaferini tebrik etı:ıı e!' 

dıba küstah bir vaziyet tıık.nmı~ - ğunu, Medine civnı;ındaki tarlaların- Uiz1m 1 Firar edenler. hemen biraz ilericl~ Adil kabileleri göndermişlerdi. Bu hem de islimlara alınacak cephe , 
la'°dı. rin mevcud mahsullerinden, han an Tnaruz edecek olanların kuvvetle- bu1unan köylerine varınca: kabileler hemen hemen kamilen Be- rafında Kureyş 'ruesası ile g-l:Srf1~ 

Rt:sulilel·n: ı, l\'erlmeclc halkın vesairelerinden pc.:' ulil istifade ed:- rini, harp kabiliyetlerini iyice bili - - Yetişin, müslümanlar b!zi bas- ni Sıhyandan Süfyan ibni Halidin mekti. J)if 
metanetini tak\•!yc: ile me, ~ulclıl Ye- !ereğini söylemiş ve zaten çöllerde yordu. tı :. emrinde bulunuyorlardı. İkamet ettik Şehre girdiği zaman halktsl1 
l\İ bir plan hazırlamış değ;!di: hf\d·- yağmacılıkla vakit geçiren bazı ka- Abdül'esed Mahzumıın oğlu El)u Diye fc ·yada başladılar. nu fer - leri y.er Rec suyuna yakındı. Burası- kısmının ağlaştığını ~ördü: 

aata intizar edi\•ordu. b:lf:ler buna "nanmışlardı. Selmeyi ça~ırdı, onn direktifini ver- .... ·rıd, kabilelerin itidalini bor.muştu. nn Batnı Arne deniliyordu. - Ne var, ne oluyor? 
Fakat kureyşiler oş dur?'!uyor - ~imdı islilmiyet için tutulacıı=<: yol cH. Derhal 150 kişilik bir kuvvet top- Nf olduklarını l "lememişlerdi. ~imdi Elçiler. reı::ulilekremin huzuruna Kendisine izahat verildi: ıcıDI 

fa:-dı. Çapulçu kabileleri, Medine U- !lrihti. c ılı ve harekete geçti. iş : kq:np tnhnkkuk ediyordu. çıkınca dediler ki: - Bu kadınlar, son arpte ııııı il~ 
Eerİne saldırmak için miltrımadiren Kuvvetli bir mUdr.farı ve ara sıra- Re~uhiekrem. El>u Selmeye va•i se- .A n"'7 1n b "r nnnik baslamıştı. nrğ'- - Bizi?!' kal',)lelerimiz is tam dmi Yeren ailelere mensupturlar. on 
tfşvikte bulunuyorlardı. <la tecavüzler yaparak muhtenwl lr.h:vet \'erm"şti.. lık k1Gma dnğru alabildiğine kRçı - ni kabul €diyorlar. Bize a!haptan ba- için ailaşıyorlar. 

DördilncU hicret sene ine yı.n gi-ı hareket hazırlıklarını bac:tırmak. ... Hlfr<>ze ~·r . • 1,, Feyd semtin~ iler- yoı·larclı. zılarını verin de islAm!yet hakkınaa 
rtkniftf ki, bir haber ieldt. Muharr~m ayı ilrmişti Bu iki ka- bdi.. Xihayct ICoton ıuyı.ıntn bu • Ebı.t Seme bu vaziyeti aısruııct ~ bizi il'ıad ıtlinlır. - ARKASI 
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·cANADOLUr - SAHiFE (3)' 

ç a 

K'ering an aşması d .. A karada 
• • 

mere:sım .. e ımza edi rniştir 
Ankara, 11 (Hususi) - Türkiye-ırü B. Bedri, Y,.;nan "ta.~ın Ankar,l 

Yunanistan kler!ng anlaşması, bugün b(iytik elçisi H Yunan murahha' he
Haridye Vekaleti umumi kilUJi bü- yeı; rei<i taraflarından mera-imle 
yUk elçi B. Numan lllenemenc'oğ,a imza edi'mişt'r. Yeni anlaema 7 mart 
ile müsteşar B. Halid Nazım ve Ha - tan it'baren bır sene !çin meriyde gi. 
r·c•ye V ..:kaleli ticaret dairesi miidii- recektir. 

Par. 
,... 
a e .. ra_ sız 

Bugi:n gizli b "r top antı yapacak ve 
Daladiye iz2 hat verecektir 

Parls, 11 (Radyo) - Başvekil Da
ladiyc bugün lng;!iz sefiri Sir Ruıı2 l 
Kampeli kabııl ederek uzun miidrlet 
konuşmuş ve miiteaki!>en kabineyi 
içt'maa davet eylemiştir. 

Aliık:• laı !arca iiylendiğine gürt, 
parlfımentonun yarın gizli içtima 

yf). ııp ~·apmama~n rne~ele'=-i konu~ul

mu~ ve bu iç'imnın akdi muvafık g,;. 
ru1muştür. 

Başvehil Iluladiye, g;zli i~tinlilrla 

umur.1i vnziyct etrafında · hat c -
recektir. 

Al - --·· anJla 
TürkiyelJe karşı husu

met beslemiyormuş 
P:,r s. 11 (1 Liyo) H.,vas ajan 

h:ç'1ir 

... 

Ik. d.evlet arasında yeni hiç bir 
nıüzakere derpiş edi memiştir 

Tokyo 11 (A.A) - '.arıciye ne - ı Tokyo, 11 (A.A) - japonya hari. 
zareti 3i.izcü iı var,ığı beyanatt" A- ciye nezaretinin salahiyetli bir rüknli 
merika .üyük e1çısiyle yeni h'ç bir btr gazetec. tara~ından rnrulan sua -
~.üzah ııin d ,.piş . edilmediğ ni 

1 

I~ c~va~en, j~r?n'.·anın Birleşik A -
soylemış ve dem• t•r kı: ıvıerıka ıle d ~ımı tıcaret mukavelesi-

japon) a bic anla.;ıma) a 'arma~< i - n. tecdit etmrği şicidetle ar; eyle -
çin yapı. ıileceğ 1 gayretlerin son had <liğini söylemiş ve japon:vanın Çin -
cı·ne gelmiştir. Dundan •onra ilk adı- <leki Amerika menafıinin japon teh
mı atma'< japonya) n aittir. j cı:dine maruz bulunmadığıııı Ameri -

Haricı e nezn ·di sözcüsü japor. - kaya aıılatm· ğa muvaffak olacağı 

'anın m tearrız mrvkiiııde bulundu- hınaat ni izh:ır eyledikten sonra h ~r 

ğuna dar Amer kan nokhi nazarını ki memleket arasındaki hadisel~r 
redd 0 de ek japony:ının ne toprak japon mak 0 :ıtı tarafından alınan 

ne rle r rr !azın atı i. tediğiııi ilfive tedbirler ayesiııde azalmaktadır, de 
evleınişt r. J m:ştir. ' • 

ürkiye - Suriye 
Hudut rejimi, nakliyat ve diger mu
kavele} p • için müzakerata başlandı 
İstn"ll. ıl, 11 (T~l fo· la) - Su -: kerelere başlanmıştır. :Müzakerele -

··:ye ;ıe w<lud reıi-n:, r.akl;_rnt, kn - ı ı :n ilk celses nde Fransanın Ankara 
çakçılık a miic.ıdele ve yeni muka. bü;"1k elçisi l\lasigli ile Hariciye Ve
ve'eler r kd. için, bı.gtin ılaric!ye Ve-: kiUeti mil 0teşarı büyük elçi Mene -
blet:nd' Suriye heyetiyle milz:ı. - rnencioğlu da hazır bulunmuşla~dır. 

gazeteleri 
avya devletlerinjn bugünkü 

lcorka <lığını nasıl tavs:f ediyorlar 

nsız 

Ska di 

:>ar· . 11 (Radyo) - BugünkJ 
Fran ız gazeteleri, ha:i hozır diıııo -
mat k n e•elelerin dün:•ada hakim 
r ulurdu •unu tebarüz ett rmektedir. 
PPrliıı - R·ıma ve Helsiııki • lliosko -
va Mliz: kereleri en ön saftn n1ütaJe:ı 
edilmek eclir. B. Leon Blll'n, Pop•ı . 
lı. ıe ga ·te•indc a·y~r ki: 

Egeı ?inlfındi.rn - Sovyet müza -
f-ereleri :..kim k~l.rsa ve Fi'1liınd y~. 
İnpj'ter ve Frnn acle 1 Eon yarcl.ım 
~n.· l-"r,. m_ıu".fl.~ k "~ur:! lr:.ı hi1!:ıi
"'11etlcr ı crha' bir yar~ı ,1 v..: kur'"arıı.ı 

kMarı 'erecekler•e, frreıldiid edi'Pıı 
rırı 1 ·a 1 ecve ... or\e in nasıl hare
ket erle , 'tleri~ir. 

Mıll leı- Cem·,·cti azası olma': ti. 
r·ır'vle ,,. ik hııkfımet. müttef"kle. 

~11 bu ~ t Uın11·., 1 n Fi·1 1 ~ndiYaya var
rı . 10:1 n l~ıl miirrıa'lcat C'llrbilirlcr? 
n '\'l l rt:ı('\' y. JH.ırak olıJrlnr" .. ., bu 
ki h' k ırı-t, yerel,; manen. gere'· si-

bu yardıı.ıı kayıtsız, ~artsız yapl<cak. 
ltl ı-dır.:. 

P&ti jurnal gazetesi, taarruz lara 
kat'i ve tam bir mukavemet göste · 
ıen Finlfınd yanın bütün dünyayı 

hayran bıraktığını, Skandinavya dev 
!etlerinin, F nlandiyayı sulhe davet 
etmekle yağmurdan ıslanmamak i -
('in kendilerini ~uya ntıın irısanlara 

benzediğini yazıyor. Ve diyor k i : 
<Almarya biliyor kı, Sovyetler , 

F:r.l~nd ·,.,da h •rbet~:!<-;e kendi<ine 
rıJ, .. btr 'ıırri,rıd:ı bnlur!l.111jyacaktır. 

Alw~nra, bu yvrd:ma muhtaçtır.> 
.ıı .. :; 1 lllerl ırazet :. her türlü 

sulhiiP Finla~di.>a için :ıncak bir 
:nni!''übi:cet ol .. cağl'Jl kay<led·y:ır. 

~Iançe•ter Gu".rdiyan gazetesi , 
Fiıı'and;yaı"ıı •ulh yanmakla !sveç 
ve Nnrver;n ele tahakküm altına g;. 
receklerini yı.zıyor. 

Hindi,tan 
ı1tli.ırace!eri 

Kadın, Erkek Va
tan M ·· daf aasında 

Ayni Yolda! 
SAiME SADi 

Vatan müdafaası, betikten me2a
ra kadar, her vasıtaya baş vurarak, 
h er kuvveti kullanarak, herıeyi bu 
uğorda harcıyarak tatbik edilen ve 
herkes~ t•mil bir prenaiptir. Bunun 
maze ret i, fstianası yoktur. Vatanda. 
şır. tarifinde kadın ve erkek aynlma
dıiiına göre, milli müdafaa gibi kud
si bir vazife ve prensip müvacehe • 
ıinde yalnız erkeği düşünmek mev .. 
zuubalı(s olamaz. Türk kadınının da 
bu sahada kendi kudret ve ıerefi ile 
y~r a.lması , bütün mevzuatımızın, 

bütün m 'lli ahlak ve cemiyet ölçüle
rim;zin en t-,bii bir neticeıidir. 

Hakiki Türk kadını, asli kıymetle
rini aynen muhılfaza ederek, Sakar
ya boylarında kotan anaaı ve hem
şiresi gibi, ana vatanın batrmda ça
lı~makt..,dır. 

Hem doğurmakta, hem topraiı ~t
lcmekte , hem de fabrikalarda, ima• 
li.thanelerde bol bol randıman ver• 
m"ktedir. 

Hatta daha ileriye giderek diye -
biliriz ki, Türkiyede ziraatin en mU
him unıuru, &lil:l Türk anaıı, yanı 

ltöylü kadındır. Beri tarafta lae ai
yasi haklardaki beraberliğe mÜY&:ı:i 
olarak, cemiyette kadınla erkek ara
,.ında tam bir müıavat teeıaüı etmiş 
ve Türk kadını, bütün bilgi, teknik 
sahalarında yer almağa başlamıthr. 
Yet işen bir genç kız neı\' miz vardır 
ki, erkek harbe gidince, hem onun 
}erini dolduracak, hem de cephede 
vE>ya cephe geriıinde vatan müdafa
asının askeri hizmet ve mükellefi
yc. tlerinde çalııabilecektir. 

Bu toprakta haklar müsavi ve mUt 
!erektir. Şeref ve vazife, keza •. Mil· 
li saadet ve ıstırabın payını iıe, ayni 
niabette alıyoruz. Bütün bunlardan 
sarfınazar, vatan hep!miz için v11:r O• 
Jan bir kıymettir ve biz de zamanr 
ı<elince topyekun vatan t'çin ko~mak 
mecburiy .. tinde bulunan bir kütleyiz. 
Vatan müdafaasında erkek delill, 
miilet mevzuu bahia olur. Ne bir ek· 

ıı.·r l.aHk .. ti daha unutmamak il· 
zım: 

Hadioclerp k~ra1, on yedi mllyo • 
nun, yaln;z aake,.Jik çağındaki erkek 
1eri af" değil, ayni zamanda, kızla
rı \'e kadınları ile hazırlanmak, cep. 
hr ve cephe gerisini daha olgun ve 
daha dolgun bi< asker kadrosu ile 
kuvvetlendirmek li.zım. 

Eak;· zihniyette yalnız 
fcııntezi mev~uu olabilen 

mizah ''e 
böyle bir 

ke} fiyet, ileri bir millet kadrosu iqİn· 
de. prena.!p ve hi.dis('lerin müştere

k"" yoğu··up orh.ya koydukları bir 
h;. k"kat vP zaru ,.et haline inkili.p et .. 
mi• bulunuyor. 

BerA berce yaşamak, beraberce öl
mek! .. 

ri l 1t: n rekl.· .,P 1:\'M! T.,r 
1 "" 'ng lt re ı~·n ya1·cl~n1 

I ur el "a, 11 (lhıd)"o) - Bütün Hin
d;.~tan nıihrncelPrı, bugün valiiumuml

\ i ziya ret ett'let· ve lnı:iltere)·e kar~ı 
olan >ndakat ve bağlı!ıkb:rını bir ke
rt• d.ıl.a t ;·it l ti'<lcr;ni lıild'rmi~ler

liL 

Vatanı •~vmek ve anlamakta, yÜk· 
~c-k vatandaş mert~besine eri•mekte 
bu güze) parolnnı'"l mühim b ir teıd
vf" ifac:fesj olmnk iktiza eder. 

Batan crrıni er 
Brühe!, 11 (A.A) - Soir geze-

nı 1 i Af· ·kryll gö ı t-'l 
1 

ıin,:ı 
r lıı ,ıa.·, }ı;, p ~,., na \:. d 't' lıı 

dcr'ı l "evap vermek kq~~ -
el !ar Bu k• hu 1,;nıot hare]«' 

'~tün ııet"celer ııı d 1işfnerd. h • c. ı r r. in 

at 

-=·*--
ikinci Afrodit 
Zabıtanın emrile 

toplattırıldı 
htnnbııl, 11 (Te!efor,h) - l\1atb3-

·ıırd~ b<ri basılıp s"tılıij'a çıkarı

an ikiııc; A frvd "'' zabıtaca tuplar
tı rıl r>ıı~tır. 

lngiltere kralı 
- Haf•ö.rafı 1 inci sahiff"de -

Hükumet, hunun tatbikatını hl• 
proie ilze11°ndt: haz.n·J._rken, bi~ de 
(u~yecanla Vf' içirri-ı: tA.kdir ve tasvip
lerle dolu olarak bu fl\aliyeti takip 
ediyoruz. Askeri kadroyu, bir bu • 
<;uk, iki m· sli z~nrdn olarak tutnıak 
n e demektir; Lunu iyi düıünmeli • 
y:z. 

Biz ki, kadın v .. erkek olarak bu 
P!htıda tecrübf"si"; yapmııh İmtihanı .. 

'H VP:-mi1 bir millf"tiz. Blzim bunda 
da muvaffok olacl\ğım,7dan 4üphe 
eL.enin, alnın1 karıtlam:ık l8z1mdır. 

SAiME SADi 

ze1eleri Sir Surrner Velsin Londra-
ğ.ıı me:-tııbıı oi.ıınıu: ve bilahare A- Y" gelişiııi hararetle karşılamakta , 
rr.erika lıü;ük elçii'.~ine gormiştir. !nı;iltere hükümetin'n onun hP.kkın-

Londr:ı, 11 (Radyo) - Amerika ua tam bir itimad be•lerliğin i yaz • 
hariciye n1Li;:;teşarı Sumner Vel s , 1 mhktadı,.lar. 
JJH<cnılıe giirü buradan Par:3c gi - ı Taymis gazetesi, diyor ki: 
decck ve wada bir kaç saat tevek. .ve!•, Lond oya harp zamanınd~ 
kııftıın >onra Ronıaya hareket ede- gPldi. ~u P1u1'nl.krk•ır ki, topal b:r 
c .. kti,·. sıdh :~ın Alm~nlar. Sumner Vels'.n 

ı Sıımner Vcl•, Rom:ıda ~fussoli n; 

ile teh:.r p·örii~·rek ve müteakiben 
N::ır.>liye gjd{lr<'k, ilk vapurla Ame. 
ril<:.ıya df'ııtıcektir. 

bu seyahatini isti<nıarıı çalı~acaklar
dıt Hatlı\ g~rck Polonya ve Çeko~. 
lo,·:ıkvR hükumetlerinin mevcud oı. 

dı:il;unu •öyliyerek kukla halinde 
L,..r.l~r,, 11 (RaG~·o) - IIariciy~ birP!' 11iikfi1Y1~t '..:urnıa~n hıızırd1rlnr. 

nazırı I~ord ııa i:luk. 1:,n rı-rce Sı1m-ıl·1 :ıl:a~ b·ı hu!~"T"'1"•lerin hududl~rını 

t:l!r Y"e 1; ~crefıne mükellef bir ziya- te~rihe ~·nnn~mı~·orlar. ~nmner Velse 
fd ,-erm· •ir. Ru "iyafette, fngiliz ı•ii,·len<l';;.i vihi müttefikler, AlmAnya
'"H'I lı \"e kor <liplom t'k hazır bulun. ,,.u tec~vüzlerine •nn vermek ve 
n·u~larrlır. 

L<' drn, 11 I!'( "'·o ı 
h~lt"'ri\·~t •r.,.,in etmP · i~th·or]ar, har 

İngilız gf,. bi de !ıunun ·r-.ı •pı)·nrlar. 
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ökhayrak 
GALiP BAHTIY AR 12-

cistuııLui mebusu lzmir Parti Müfettişi> 

Acaba bunca atlılar düğü:ıe, dcrneğ mi gidiyorlardı. 
ern ğe, kan derneğine, Türk derneğine koşuyordu. 

Aralıkatn eneyce zaman geçmişti ô.urduktan sonra kuşağından bi!· b:- ğırdı. Fakat babası hemen şapla~ı 
Jd • l:mucin han yagız atı ile yinn ö- leği taşı çıkararak bıçaklarını bile - i11cirerek, böyle ufak bir şey içjn ö
niimüze çıktı. Bu kere yanında kar- mcğe, mızrağın ucunu sivrilemeğı: ğünmenin yakışmıyacağını anlattıy

deşlcri Kasay ile Beliktay bulunmıık~ koyuldu. Ben de bıçak' rımı bi!f .. diın en da Alakın içi içine sığmıyordu ki.. 
fa idiler. Han biraz Boğurcu ile yaµ- Bizi gören Hice asker var a onlar dn Kulağıma eğildi ve yavaşça: 
ça yapça konuştuktan sonra bize lıi; bıçaklarını, .mızraklarını, önlE:rınP - Can! Ağam, .::enin başın iç n 
bir soz sö ·!emeksizin batı çevreler:- geıen taşlara sürterek bilemeğe 11~- bir tanesini nl aşağı ettim. Kendi e
ni gostererek at nı tırı a ka'dırclı. ra'"tılar. Otağın içinde bir şakırtıdır !imle becerdim. 
Butiln alny ardından tozu dumana gitti. Cebe "şini bitirince söze gh-:şe· Dedi. 
katarak kızıl otlu çayırlar arasından rck: AHi.k daha anlatacaktı ama, BH 
koşmaga başlı'rlı. Şimdi ta alnımıza - Ilay Sungar ile Arolatlnr ne ol- Sungar Cebeye dönere kdedi ki: 
gelmiş olan güneş gözümüze vuru- dular? - C'ebe ! yola düzülmeli. B:zim 
yor. ortalığı ates içinde göster;yor - Diye sordu, hiç ses veren olmadı. c-arpıştığımız Karaul (1) kolu "miı;. 
c.ı.u. Atlarımız hep birden ayak atı - Ben dedim ki: Yarın Adamakıllı döğUşeceğiz. Tn 
~ 0r, ç lılar, otlar ara:::ından bir çok - Ah!. Korkarım ki bizim yolc'ln~- gidip dere boyunda pu<ıu tutma!ı. 
tavşanlar kaldmyordu. lara bir keder gelmiş olmasın, ac~ba Cebe bütün cevap olarak: 

lJçuyor n'nyduk, yoksa rOzgfırıı., Alak kavgada öldü mil? - Ata bin! Sağdan ileri! .. Nara-
'havaya mı karışmıştık. Yer yUzündP. Ceb~ yüzünü bozmayarak c evap ı.ıını attı ve atına ntıadığı gibi bir boy 
olduğumu unutuyordum. Hepimizde verdi: ilerledi. Biz de ardmı bırakm'lchk 
lı'ly il bir sev:nç vardı. Acaba bunca - Hey oğul!. Bahadır kisi ev:nd~ Yarım saat "onrn nusuya girmictik. 
~ıt'ılnr düğüne, derne~~ mi gidiyor- doğar ama kavga meyd.ınmda ölür.. Ay ,.·mai ta tepemize kadar yük -
•-~dı. Evet .. D •rneğe, kan dern~ğinn, insanın 'kafası ik"ye yarıl·r~a. gö~sü- Si'imişti. Öyle de parlak ışıklar ~·ağ
~hadırlık derneğine, Türk derneği- ne bir kargı gelir de aıdından çıkm·· clırıyordu ki. önümOzrle ürnere iirpe-
ne ko"U) orduk. Dünyayı gezmeğe gi. sa bunda ne köhllOk var? re akan cavın c:ıulanndan binler<'ı> el 
~iyorduk. Bunu işitince içim kabardı. Öz kar ma!'ılar fı<ıkırıyordu. N~ ı<ıqızlık. ne 

lLK SAVAŞ deşim gibi sevdiğim Alakın otlar i~iıı- nn sec:ısizlik ! .. Yalnız ~uyun çnrpıııtı 
Dört giln dört gece yol kestirc!ik. de cansız yatıp kalmış olmasını dü- Qı ve ara cımı nallarını sUrcen :ıtiarır 

Ara ı::ırn yalnız hayvanları otlatmak ş!.indükçe içim yandı. Birdenbin: b•ı- ıı.yak se:::Jerinden başka bir şey du
vc göçleri nefe ... lendirmek için birıız lunduğum yere iki köpek sıçrıyarnk yuımuyordu. 
ezleşiycrdu-k. Bu gidişte öküzlerde:-., Sayin Boğrolun nyakları dibinde u- CebP b;r denlıire ~ordu: 
develerden bir çok zebunları öldii - lumağa başladılar. eğildim baktır.ı. - Y:yec~k hir sevin Yar mı? 
ler. Dördüncü günün akşnmındcı Alfikın köpekleriı,i tanıdım. Çok geç Herrıen heybemdı:>ki kH11Pm 0 ~ .. ; 

Snlanga suyu b, ına eriştik. Oraci~ mE.den yoldaşım da, bıı.bası ve otuz uzattım. ('ebe et· bıravı ile ikiye bö-
1'n ., ~otıarın biz yasaul koluna kadar atlı ile geldi. çattı. Xefes nc-, lerek yarısını bana verdi. 
bnsarnk nrt sıralarla ok kavgasına fese: 
girişm olduklı.rım öğrendik. Ba)' - - Oldu, b"tti.. Tepeledik.. Diye; ba (1} Karaul piştar kolu. 
sungu n kolu bizimkilere yardımcı 
göndeı ii. Hemen delikanlılar onar 
kişilik bölilk olarak vuruşulan yerlP.
re uçaştular. Koca bahadırlar kargı
larını üzengilere dikmişler, oklarmı 
ellerine nlnıışh:.r, rOzgflr gibi knçı-

ltalyan matbuatı 
yorlardı. Alak ta bunlar içinde idi. K .. •• 1 1 • d .:. . . 
BenigörllnceseJaT!"ladı: OmU ffieS e eSlll e İDgl terelllll 

- Tanrı seni kayırsın Al ak! . Di- •• • 
-.erek voldasımı uğurladım. husniıniyet1e hareket ettiğ. ni yazıyo· 

Cebe kızmıştı, böyle çoluk çocu - , . ~ . _ 
:un kendinden ön<.'e kavga va giriş- Rom~. ~:. (l •. a<.lyo) - Stcfanı n -ı ı:~l:e ~:mmını):etle karşılandıgını 
meicrini bir tOrlü vediremiyordu. Ho ;ansı bıldıı 1) or · • • .} .ı~nı.ıktndırlaı. 
murdnna homurd~na: İtalya hariciye nazırı kont Ciya-
~ Bak şimdi su kurbağaları biz- n.o dün. İngiltereni~ ~oma a~fir· l'~r- C:ızcteı:r, bu do. tnn.e hareketııı 

tlen önce çarpışacnklar ha! ılorenı kabul ctmıştır. Sefır, İngıl - İtnlya efkarı umumıyesı tarafınrlan 
Diyordu. tere hükumetinin karnriyle Almaı~ 1 zaten beklenmekte olduV.unu, faka~ 
T°'akı.t Bogurcu onun hiddetini :Yömürü yüklü 13 ftalynn vnpurunun Jngilizlerin kararının her tahminm 

rendi: ttalynya gitmek üzere erbest hıra - fe'.·kincle çı!tığım kaydediyorl11r. 

-1\reraklanma Yavuz Cebe!.. I!P.- kıldığını bildirmişt:r. Populo Di Roma gazetesi. tngillc>-
p:miz ; m ' avga sırası var. Londra h{lkumet:, bundan başka renin bu tarzı hareketinin hO:::niyetP.-
Bulunduğnmuz yer kavga y~rinr Alman kömiirü yilklii vapurun b ·!!· en büyük delil olduğunu, şimrli ne 

ırak oJd·ıg-u"dan yalnız vuruşanlmı'l kılnmıyacağını da bildirmiştir. ltai- p:-ensip meselesin·n halli knldıf.ım 
'a hiikumeti. lıos o:an <lig~ er YaJ)llr - y:ızıyor. 

<ıesleri kulağımıza erebiliyordu. Böv- · 
lece yarım saat kadar kımıldnmakst- ların derhal ltalyaya dönmeleri için 
zın. ses etmeksizin yerimizde eğlM- emir vermiştir. 
tik. Yavaş yavaş gürültü söndü \"P Bütiln İtalyan gazeteleri, kömür Konser 
J!It gide hiç işitilmez oldu. O vaki: yüklü İtalyan v:.p .ı rınırı, ttalya,·.ı IIalke\'i nr komitesi müzik koluna 
Boğurcu attan inmemizi emretti. y,,_ gitmek üzere lngilt re hükfımetince men"UP Madam Rogenbuck ve arka
rr :reni ayak basmı(ık ki. nrdımızdrı kontrol rmanından hareke• etmekte da~ları tarafından bugiin saat ~O.~O 
'Yalmış ol:ın göç geldi çattı. HemE'n oJdukl.arı~ı ve İngilterenin bu huc:ıus-ı da Halkevi salonunda bir kon~0r ve
arab'llan dört köşe dizerek biribirinr taki nıhaı kararının İtalya da f{'vka - rilece~i haber alınmı!';tır. 

7ıncirler1e, kayışlarla sıkı sıkı bağ- ı 1 
1 dık. Konak yeri böylec.e bir kalcv"' • 1 
Çe"l.Ti!mişti. Yalnız bir köşede ufnl< Tayyare sıneması : 
bir aralık bırakılmıştı. Bu aralık yan n c Ü • ) u 1 x 
yana iki atlının gcçe .. eği kadar geni<;- EXDÜLÜS GECELERİ filminin unutulmaz müb<liası 
ti. Arabaların art sıra~mn denlcri / Jf p r; R / o .A R G FJ x T J N A'nm 
çökerterek dört köşenin tam orUı vf<'UDE GET1RDW1 
} erine kadınlar .. u akları ve hayYan 
larm değerlilerini :rerleştird"k. Cılız 
öktizler. topal ve sarkık atların bazı
Eını otağın dışarısına bağladık. bazı 

sını da b:-şıboş otlamağn saldık. 
Yiğitlerin bir bölüğü hayvnn.:ırı 

) cdeğe alarak dört köşenin öbür çev
resine geçtiler, biz kaldık. Boğurcu 
da gidenlerle birlikti. Otaktan ayn
hrken geceleyin ateş yakmamamızı 
soyled 'kten sonra kendisi dön Uş <'

d!nccye kadar alay beyliğini Cebeye 1 

verdJ. 

Artık gece gelmiş. karanlık çök
müştü. Göçle kalan kişiler ot~ğın 

etrafına derin çukurlar kazıyorlurdı. 
Boğuru uzaklaştıktan sonra biz; 

Qç yfiz kişi kadar kalmıştık. Hemen 
knl"gılanmızı yanımıza diktik. hay
''an larımız başında karakol bekledik. 

Biraı sonra ay doğdu. Her gece 
e'mas gibi parlllik görünen ay bu nk
~nm kanla bovanm1ş g"bi kızıl görO-

AYŞE Türkçe Sözlü 
Türkçe ve İspanyolca 

ŞARKILI 

Bu sen':!nin en bliyük Şark filmini iftiharla tnkdim t.ller 
Avrıca: EKLEN J l RNı1D En son harp havadisleri 

Oyun saatleri: :'-n-7-9 da baılar 

Kü~tiirp lrk Sinemasında 
Buqün iki film birden 

Temsil ettiği filimlerle kendisini sevd:ren genç ve gUzel artist 

GABY MORLEY 
Takdir karlarına en kı~ metli eseri 

K AD R iL 
Filmiyle Fransız sinemacılığının incelikleri... Hassas bir musikinin 

ilahi nağmeleri, servet ve samana rağmen tatmin edilmiyen 
b.r aşkın hikayesini tasvir ve terennüm etmektedir 

AYRICA. 

nüvordn. Ortnhğn öyle bir sessizlik GÜ•• RU•• NMIYEN CASUSLAR 
çlSkmll!ıtü ki çit işitilmiyor, yalnız t • 

nı· ~ıra rü 7 gar ccıtH?i vakit kır!nr. J Heyecanlı ve ze\ kli bi.iyük casusluk filmi 
cnrırlar nefes alıyorlar gibi geliyor- tliiveten Paran.unt jurnalde en son harp havadisleri 

dr · l 3eanslar: Kadr:ı: 2.3Q - f \O - 9 Görünmiyen casuslar 4,30 - 7,50 del 
Cebe bir zaman kımtldamak~zın ~=~~~,»~'~•~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ 

: ............................................................................................................... . 
: TARİHTEN YAPRAKLAR ~ 
'T~p;;'k'"';~'"'";~•u;;ı;~·~1=.,; Günün 

1 2 

bulmacası 

larının karşısında 
Tarihin bir efsanesi, Jzmir kadın
larına yeni moda mevzuu .çıkardı 

tının ayaklarında da yunus balıkları 
vardır. 

Po~eidon heykeli, meşhur Sokra -
tın saçları gibi saçlara maliktir. El- Soldan sağa: 

1 ı~ri çok kuvvetli görünüyor Ye heyeti bıırt 1 - Almanların meşhur bir 
umumiyesile heyhl çok güçlü ve gemi$:nin hmi, muhar.ebe. 2 - BAJ 
ku\'\"etli bir şahsiyeti temsil ediyor. 1 d 
tn~nn onu ~eyrederken tavrındaki su~ e atı, Polonya parası. 3 - ;ı 

raııça büyütmek ve göndermek, 
aı-ı\.et ve giizeJliP;e, ihtişama <.lalıp tarikatine mensup 4 - bir cins rnııf· 
g"cliyor. Ayakkabıları İzmirde :naruf mun, zevk. 5 _Arapça bir fil ,•nP · 
VC:' asil bazı kadınlar tarafından o ka- ıctel ma. hayret edatı. 6 - Esncıne 
dar beğenilmiştir ki, yeni bir moda emir vilbet k 1 7 _ Buıgıı 
· d k · · k d 1 , • , o un ucu. , 
ı~a etme. ıçın. un ur~cı bi e geti- ristanda kıvırcık koyuniyle rneşhll: 
r.ıp modelı tesbıt ettirmışler.. bir ver alfab d b' h rf" okullıl 

Eu moda, <SnümUzdeki vaz mevsi- ~u ·8 ' Ke de. ef . ıdr . a .n ur gıb 
. · ·~ . - n s nı aıma ce 

mınde kunduracılara bir hayli para gö~teren adam 9 _ Utanmak"llll e-
kazandıracak demektir. m;r h. 1 d · . 1• lt dliZ nıık· . . . . . . . ne ır er e iŞ ıyen a ı r· 

MıtoloJıde se\ıştıklerınden bahse- li,·e val"lıtnsı 10 _ C f f·,.8 t ){e 
1 

cl ·ı t k d · ·ı ·hl " · e a, ı. 
ı en opra ve enız ı a arı, ıner- mesinin kısaltıl ış 

r.ıerleştirildikten sonra her halde bi- y k d mğı. . . . u arı an &fa ıya: 
rıb rıne f ıızla hasret kalmış olsalar 1 K k d . f k 51 ııa,·•· 

k 
- ız ar eşın n oca • n 

gt>re .. Henüz restorasyonu tamam- da uçan mahlQk. 2 _ t k" ile yeı:ıe 
1 d ~ d D te . b" "b" . ç ı A • 
anma ıgın. an eme rın ırı ırın~ ;ej !er, vakti bild "ren alet. 3 - r 

t'klenmek üzere yere yatırılmış ve banmaktan e · . ptı~ı. 4,,,. 
biribiri hizasına getirilmiş olan par- E ... 1 k mı ır, arının ~ a ede 0t:t1' 

.,.ı ere vapı mış şey, rnınar d. 
çalıırı, bugilnkU sessiz halleriyle a- nan 5 • f h abıt e ş 

k 
. . - ran~ızca avır. r !· 

.ra ta duran ve heyb<.'tıyle ~a'şaalar tı ı"sim 6 N t · kkatnn kıl 
P 

"d • . - o a, muva ,,,... 
suçan oseı onu aguşuna davet e - ıanıla . • 11 0 ret 'l 

Po eidon'un he:ykeli d "b"d" 1 n şey ıcın ver en c · (! er gı ı ır er ~ 1 ıorılıı 
Eski İzmir hafriyatında pek mu - H .k. h · k 1. d . r.v vı> ote !erin alt kattaki sn ,, p 

er ı ı ev e ın e mermerıerı 1 A ·r k cıll•' 
kcmmel ve giizcl Poseidon vtı De f k lad k • tı· ·r. c·· atı e8 - Arapça bunama ' ~t· 
nıeter heykellerinin nıüzeler miidü- • .. ev al . e ıymde kı ve bzarı tırb. uhneş 9 - Ağızlarda dönftp dolaşıırı 5 .~ 

uıer erme vur u ça u pen e ey- t ~ 1 ıırtJI" 
iı B. Selahiddhı Kantarın nezaret n- kellerin canlı gibi bir görünü lcr! ~~ı lama. 10 - Ortadan ka L 
l" toprak altından vedi metre <le- ş hır sıfat edatı. , 
- • - vnr. [lt 
inden çık.trıldığım Ve restore edil- Ben btl d - ı· 1 . d D .. k .. b l n ha - - , eger ı eser erı seyre er- un u u macanı 
nıege başlandıgıııı yazmıştıl . ken fa:zla d ı ·t · 1 - k" . . a ıp gı mış o acagım ı, 

. Pos~ıl~donl ve Dem~kt:r ~eyk~l!erı- müze mildüril B. SelAhiddin Knn -
nın mı a c aıı evvel ı ıncı asır .yoıı tar: 

Soldan ıağa: ~ 

medeniyet.ine ait oldukları tesb!t e-
cilm"ştir. 

Malumdur ki. Demeter toprak ve 
bereket mııbudesi, Poseidon da :su 
r denizler ve yağmurlar) mabudu i
tli. Hııtta bir ef"c:ıııneye göre Demetl:'r 
le Po·eidon !';evi~mişlerdir. tyonya 
lc\Tine ait bu ecer!erin İzmir agora
ının iki tarafıııda buluıınn o za -

:m,nki mabedlerden kalma old.ı da
ı mı laşılmıştır. 

Agoralar kadim tarihte ~ehir~i"rin 
hıı!k meydanları idi ve buralarıfo 

Nıznrlar kurulur. alıs veı.~ de etli -
lirdi. Mabedler de ekcıeriya agora
lıırın bitişiğinde ve iç"nde inşa olu -
nurdu. 

Bu mabedlcre ait olduğu tesbit e
'lilen Demeter heykelinin viicud, bil
hnqsn diz kapnklarınclnn yukarı kı··

nıı ikiye nyrılm1şbr. Bazı parça 'arı 
bulunamamı!'hr. Fakat Demett>rin 
başı, omuzları hiç bozulmamış o'a -
ı·:ık tovı ak altından çıkarılmıştır. 

Heykelin baş ve yüz kı. mı. tasta. 
marn ve fevkalade gl!zeldir. Mitoloji
-le Demeterin paylaşılamıyan ilıih -
1 arc'!aıı olduğu hah edilmektedir . 
fıı~·an onun heykelinde bile yüzünün 
fm·k:ılfıde glizelligini görüncP 
nııun uğruna birbirine giren Mito -
lııf deki ilfıhlara hak veriyor. Hat -
fr. i<-imlerini hatırlıyamadığ:m i -
ki ilah, Olimpos dağında jübi -
terP müracaat etmiş, mitolojiye gö -
re jlibitcr de Demeterin her 
iki~:nc aid olmasını. altı ay 
biriyle, altı ayda diğeriyle yaşama
sını tensip etmişti. Demeterin bir a
şıl;ı da Po e ·don, yfmi denizler ve 
yaj!murlar ilahıdır. Agorada bulu
na Poseidon heykeli, haşmet, kudret 
ve hayatiyetin bir timsaFdir. 

Elinde yunus balığı ve balık tut
mağa mahsuc:ı tirdan (zıpkın), tah -

EL HAMRA 

- Ne oldun? Sakın sen de Deme
tere aşık olmayasın? 

Diye kahkahayı bastı. kt-ndim~ 

geldim. Giineş ziyası altında hemen 
canlanacakmış gibi görünen bu pP.n-

1.ıe mermerlerin altında· damar k:ı -
b:nıklarmda hakikaten kanın dola!=
tığı ve kalbin attığı gibi b"r Zt!hab·a 
dü.~en insan nerede ise Po eidon ve 
Deınett:rin canlanarak binlercE:: yıl 

hasret çekt kten sonra biribi -

f ~s l - Çubuk, sola. 2 - Asfir • dt~ 
3 - Guzat, )la. 4 - Al. yar~ ~· 

" ıl' 5 - Ren, na. G - Oya, cm, ı ~t· 
arltle. 8 - Kan, lef, 9 - Yiğ'ft, • 
10 - Enez, Kalas. 
Yukarıdan P. ağıy : e' 
1 --,. Ç~ganez, ye, 2 - uslu, Y ı· . vrıı"· mın. 3 - buz, şak, ge, 4 - ;/ 

kiz. 5 - Kitare, at. G - Romafl• 'w 
s~man. fa, 8 us, mal. 9 - Jint11Il• 
ma. 10 - Adana, Efes. / 

-do· 
rine sarmaş dolaş olacaklarını 
şünmek istiyor. 

Şahap cö1'5tl-

' Tay yare f aaliyetı 
İngiliz tayyareleri, en iyi uçuşu, bıt 

ayın sekizinde yaptılar eri 

Londra, 11 (A.A) - İngiliz tay- Bern, 11 (A.A} - Fransıı uı 1<-
yarelerinin dün Prağ ,.e Viyana üze- de yapmış oldukları bir uçuştııtl yJ' 
ı ınde yapmış oldukları cevelan.ı t det eden Alman tayyareleri Bale d~~ 
hakkı~~a şu malı1ma~ verilmek:edir: kininde İsviçre hududu civtır1~ r 

lngılız tayyarelerı 12 Sonkanun- geçmişler ve bir takım risnıeıer 11 C' 

d[, ~ra.~ ve Viyana üzerinden uçmuş. ]ardır.Bale sokaklarında topiııııJllı~ 
aynı gunde Avu!lturalya ve Bohemya lan risalelerden birçoğu FrtırıSfl ~ 
da ri~aleler atmı~, .. 23 .sonkanunqa kına hitaben kaleme alınmıştır· e#' 
da Pılsen ve Prag uzerınden uçmu~ risaleler arasında Parls gazeW ts' 
icli. den Parisuan taklid eden bil)'111' lCl 

İngiliz tayyarelerinin şimdiye ka · da kAğıtlar vardı. <' 
<l:ır yap~ış oldukları en iyi uçuş F. Paris, ıı (A.A) _ Bir .A.JntflTlr:e
n.artta J ap~ış oldu ~lan uçuş ol mu~: yaresi evvelki gece şarki ve tpe (tf 

~ır. Bu tarıh~e İngıltere tayyarelerı Frnasa üzerinde uçarak muntelif d~( 
~ olonya ilzerınde uçmuşlar ve Posen lere risal 1 t ~ T .,,.ıı.re <~ 

k 
. 

1 1 
e er a mı9~ır. ay,, ı• 

maden mınta asına rı~a e er :ıtnu~ toplar t k t ş 11~Jtl ~ 
t 

. . . , ay:rareye arşı n e " ~·-
lardır. ngılız tay;rarelerı 26 şubat tay,·a k . t"k t· d no··zdell . . ,, re şar ıs ı ame ın e o 
le 2 mart arasında Berlıni altı defa bolmu t 
ziyaret etmişler ve bu cevelanları es - ş ur. ~ _., 
nnsında Berline yalnız risaleler def-il ~l•••••••••aa-•~~ 
fi~ekler de atmışlardır. 

Sinemasında 

lşaretler: d~ 
-Baı tarafı 1 inci sabile . " 

rı<1'' 
fena ıekilde yanlıı- bir te ,. i~ 

Bugün matinelerinden itibaren 
Senenin en büyük merak ve heyecan filmi 

kanaatin izleqi bulunduğuıııJ 't ııO~ 
tP. mecburuz. Türkiyede teıı1'1 d'" 
riyeti, namütenahidir. Bi,:e Jı'~ 
bilyükler veriyor. Milletin bıl e~tl' 
lcına kanunlar da hürmet ett1' ~· 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞERLOK HOLMES · 
VE 

dıt•' t dir, batımızda bulunanlar • dD ~ 
ı f .,..! "h - ı 1•111 ., ar, ı..,, r cı azı ıag am, - ii .ıı 

ttt'ı ~rr 
ruya, tetkike, yapıcı olrnıao. 'fil 
.. i k . bıt 1rorme e ıymet '·crrnıt- ft' 

Baş rollerde: RICARD GREEN _ BASIL RATHBO~ matbuatı istiyorlar. Beri tat' ıc~'~ 
Ayrıca: Tabii renkli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar dağı faaliyette ae, adeta bu hakikat~. bu ~;.,ır 

BASKERVILLERIN KÖPEGI 

IETRO JURNALDE: TÜRK MATBUAT HEYETi Pariste ve camur atmak istiyen bir ıı 
diğer mühim harp haberleri, vesaire dalııalanıyor. f • 'J 

SEANSLAR: 1,30 - 3,30 - 5,30 - 7,30 ve 9,30 da başlar Hayır, yanlı• ve fenadır bılı,İt"'~ 
Cumartesi ve Pazar 10,15 de ve hafta arasında her gün 1,Su da de hüriyet vaısdır. Heın de' ııafl ..1 

UCUZ fl ALK SEA.VSLARI VARDIR milletlerin hasretle b"J<tı1' ,,. 

~~~~~~~~~~~~~-~---~~~---~-~~··· m~veıu~~b~hüriyeL• 

ı~ 
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~ 

MAJiN 
23 

Türk~ye çeviren: ÜÇYILDIZ 

lVJ iıtareke 
l\Iuhariplere (30) günlük bir mü

tareke tekLf edilmiş. Kabul olunur 
'O• ı. (ULUS) tan mu, olunmaz mı bilmem .. Ancak bu 

:~ •tır~ı ilir albayım! Belki b~ııi, s!-ı i'1Ce teferruatıııa kadar tatbik şekil- cmütareke> kelimesi bende harbi 
;.~d,~ ö!kırnız su?ay ve efradı. hep 

1 
ı~ri üzerinde tenvir ediniz! Meseleyi, umumiden kalma uğursuz bir tabir 

Jra•lıııı 4 ın bek!ıyor. Ne y~palını? bıitiin haLnde görüyor ve anlıyo - intibaı uyandırıyor. Bizim akd~tti _ 
r-htine :~ğdan bir çoğunun (Dale) rum. Fakat mademki muayyen bir yimiz mütareke, mağ!Ulıiyetin kor

Kareli Berzahında şiddetli 
muharebeler. oluyor 

'hlıl•rı' ınınasından ve s'mdidrn n;ıkta»a ve hadde kadar kumandanı-
' < n · , kunç bir ve,·ka•ı idi. Bunun haricin-
l ,ere ;1/ laliın edilmiş olan ma - nız olacağım, işin en ince tatbikat Ş~- deki miitarekelerin hakiki i<mi .mo- Finler 
>~ı. ~it~r'~a etme,inden lıaşb çare killerini de bilmeliyim. ı~.t dır, yani nefes alma yapıdır. 1 
.' ~~fıd . ader yardımcımız o!ı:r - Hakkınız var Albayım, işfr.. Harbi umumide Çenakkale muha-
11tj~te 81 _ Uzerınde tespit ettiılırr.iz Yüzbaşı Snrlat, albayın öğrenmtk r~begine iştirak etmiş bir dostum an· 

' ~ile) dkınabi!ir,ek ben o zaman Mediklerini bü.l'ük b:r ~oU.ukkanlıJk. 

muhasaraya düşmemek için geri 
Altı Rus tayyaresi düşürüldü 

çekildiler 

e k 0 I:.tmı~tı: Hebinki, 11 (Radyo) - Finliin -
ı( 1. uınanda.n tekrar ele a- la izah etti. 

.,1 • ıtru" - Ara eıra yiı·mi dört .anth1< mo- dıya cephesinde Kareli berza>ı:nda 
U.,ı h .-umuzıı oradan çıkarıp Alba~·ıa ~·iizlınşı, 20 - 25 dakik<; ı 1 ı · k ı · dd b ı d t k 

'i~ atı a o ur \ e i 'i tara! as er el'I, eM<'e:ı 

1 

~ı . etli mu hare e er e,·am e nıe -
""'· arıııa ula•tırma"n Laka. k d "!' k 1 ki h ·ı ·•ı , " ·a ar masaya egı ıp ·arşı 1 1 nı·; a yakın olan mc,·zi!eriııclen ba•l 0 nnı !e ı•e ele her iki !arat' cephesinde ye-

d,' ~Ul'aff k vo p!iiıılar üzerinde meşgul oldular. çıkarn"ak yekdiılrrleriyle konıı.~u,. - ni bir değişiklik olmamıştır. 
t.ııı. a olmamızı temenni e- YüzbRşı, izah edilmesi lazım gelen !ardı. !n[Cliz a~hrleri hazan. b;zim Finlı'indiya ordusu başkuman -

c,' h!uvarr k her noktayı aydınlattı. Her an hay- •iperlerimize konRerveler, pi•kiivi pa d~rlığınııı dün ak~amki tebliğinde , 
,t•:ıı. lşt a olacağımızı üm d e- retten hn;·rete ve ha:Hanlıktan hay- ketleri, reçeller veenire ntarlnrdı. Vipııri körfezi ya kinlerinde şimale 

:"<ca~ ole• demin sezdiğiniz gibi ya- rnnlığa geçen albay doktor. merıı.k doU.l'U ilerlemeU.e tesebbü• eden Sov-
•n •n ilk · ı ö B'r glin. bizim tav·mda knhramıı:ı ~ 0 • •ıhh· ış, esir erlil;;n A - ettği her şeyi öğrenmişti. nlerin - v.·d kuvvetlerinin püskürtüldüğü bil-
tn 1Ye oto b'l bir Türk neferi, gözü yaşararak ba-'t• Unitor mo !eri içinde. Al- de, geniş yollan gösteren hari•a Ye d;rilmiştir. Vipuri civarında Fin kı -
( ıe a. tnalarına bürünmüş ola- planlarla, (Bale) şehrini ve mahal- ı·n; laları. Sovyetler tarafından muha•a-
~ıı~d:~:n esir ettiğimiz insanlar lelerini tesbit eden plan, çizgi ir;iıı- - Ah kumandanım alı -derli- şu i' ra edilmemek için geri hatlara çeki .. 
lı lolcrnak ır grupu, Alman hatierı- dP kalmıştı. adamlar bize bir çok şeyler atıyor - nıi• ve bu sebeple bir kaç küçlik ada. 
1 clar Ula ve (Ba!A) köprülerine Herşey bittkten sonra albay V<' !ar. Ben de hiç o!mnz•a bir pake~ s:- :·ı Sovyetlerin almış olduklarını ha -
tı,' ctorn~~:ına~tan ibaret! Bu sıh- yJzbaşı, üstlerini dOzeltt, çeki el~- gııra fırlatamıyor ona yanıyorum. Gö ber vermektedirler. Şark ve şima: 
, nhı e ~llerı Alman umumi ka- zene girdi ve odadan çıktılar. Albay zü k.'lr olsun fukaralığııı !. l'eplıelerinde '.·eni birsey olmamı~ -
ita t:ırına 1ı 1 - • · 
,. 'Uh . e u undul{u, cı'"'"'ı ve yüzbaşı, hızla koridorlardan ge~ - tı~. Du"•man bütün gün Vaksi nehr;ni ,. ·ı ıse çok . _ . 

· eJi k t gerılerde oldugu ti. merdivenlerden indi. bahçeyi gc - Şimdi garp cephesinde bir miita- ıreçmeğe çalışmıştır. Düşman. büti:n 
~ ı.nıkinı aların bizi tanıyab:~me- '"' varaja girdi ve fı•ka sıh':'.'"' "t" ıeke olursa, bilmem, ingiliz ve Fran- t.ıarrıızl3rında şiddetle püskürtül -

lt:ine Yok. (Bale) köpı·üleri mobiline bindiler. Fırka •ıhhiye oto- sız askerleri, Z'gfrid hattına p:ıra - mü•tilr. Dlin akşam Vohi nehr nin 
:1 aıe11·~·"a.rdıktan ve mahut nnktn- b'J' · k d ("ü t k'J b" üt J · k t · · , .,,ı ., - mo ı ının ar asın an, m sa ı ,,_ ş· ler e yıyece , pas a, sıgara, ıam- buzları üzerinde yüzlerce Sovyet ce-
1111'!• ka~ı Yerleştirdikten sonrn da !Ok) ün dört kamyonu gelmekte idi. bon, bonbon fırlatırlar mı?. O tak - eecli görülmüstllr. Düşman. l,adoı::a 
~·a rnıyor D · · o • •ı · n ş0n . · ınamıtler patla · tomobiller (Sierentz) e dogru yo: dirde, Alman askerlerinin; Görin - gJlüniln şimalinde de pü~kürtülmüş -

1 l!Un. 'F ra ısterse maskelerimi• almaya başladılar. gin tavsiyesi ile sıkılan bel kemerle· 
·duhrnu;~nsaya. karşı milkell~: Gökte, ve toprakta de,·am eden r;ni biraz gevşetecekleri muhakkak- -
'ı~ak Ya edakarlık yerine eelmış harb'n bütiln izleri vardı. Ağır ve ka- tır amma, Fransız, İngiliz hed'yeie
~ d(l ' Yeter! Hepimize teker lın bir duman altında derinlerdPn ge r;ni aldıktan sonra Alman ricali hak

t.!ı~ o notet teselli, vatan borcumu- len top sesleri, bütün dehşetiyle de- kırda ne düşünecekleri meçhuldiir. Borsalar 
0 "Z 0 Mı 

tür. Finlandiya tan·areleri, uz:ık m" 
~afelere kadar Sovyet tahaşşüd mer
kezlerini, iaşe ve hücum kuvvetleri
!!;, cephe üzerinde Sovyel kuvvetie -
rinı şiddetle bombardıman etmişler

dir. Sovyet iaşe ,.e tak\"İye kolların -
dan pek çoğu tahrip edilmiştir. 

gal edilmiş olan mevziler esas ittihaı 
edilmek suretile müzakerat yapılaLil
mesi için sahile ayak basmağa ve lm 
suretle Kareli lıerzahındaki Fin nı!i-

dnfaa hattını tumamile tahrip etııı~

ğe uğraşmaktadırlar. 

Moskova. 11 (A.A) - 10 !\fart ta
rihli tebliğ: Sovyetlerin Vipuri şehri civarı ile 

Ladoga gölünün şimalinde ve Prt -
;'amo haval'sinde hava faaliyeti ~ok Mühim hiçbir hadise olmaıvışlır. 
şiddetli olmuştur. S.ıvyet kıtaatı Vipuri körfezinde kıi!:ı 

Finlandiya avcı tayyareleri, altı :-<arjeYaari kaRabasını işgal etmişler
Sovyet tayyaresini düşürmüşlerdir. dir. Ladoga gölt! üzerinde kain Pit

Finlandiya cephesi, ıı (A.A) _ karanda şehrinin garbinde Sovyet kı· 
Havas ajansından: taatı Vuoratsu adasını işgal etmişler-

Sulh müzakerelerine rağmen Sov- dir. Letmola istasyonu civarında izci 
vetlerin sarfetmekte oldukları büyük müfrezelerinin faaliyetleri devam et
~ayrelin hedefi Sakaejurvi'den .Sn- mektedir. 

meoya gitmekte olan iic;üncü Manner- Ifava muharebeleri esnasında 8 Fin 
haim haltını çevirmektir. Ruslar iş- landiya tayyaresi düşürülmüştür. 

Moskova müzakeratı 
-Baı tarafı 1 inci aahiferle- nı ila\'e etmektedirler. Sovyetler bilii· 

dır. Fakat Fin milletinin vazifesi h:ı- kis cephe üzerindeki tazyiklerini art· 
ricin vadetmekte olduğu yardıma ne de tırmışlardır. )!iktarları artan hücum 
rece güvenilebileceğini iyice anlaması !arı şiddetlenmiş olup açık şehirlerin 
Jazımdır. Finlandiya ecnebi mem!e bomb:ırdımanları de\•am etmektedir. 

I(~ ~arşıtda_ bittiğini ve bizi ölü - vam ediyordu. Fakat otomobildeki . 
~· adıgını dllşünmek ola- ı,.r, vazifelerinin azameti yüzünden 

1, tttan b l.iç bir şey görmüyor ve duymuyor -
;:~ kurın: Inüdhiş şeyleri söv\iycn du. 

duau b Y Yüzbaşı Sarlat hq. o- (Siorentz) köyü ile cenubi Hart 

Beri taraftan, Fran•ada yeni çı-

kan kararnameleri de Almanya)·a ser 
piştirmek fena olmaz sanırım. Bu be
yannamelere göre, fantezi ekmek. 
lüks çikolat ve bisküvi yasak .. Haf
tada ancak üç defa et yenebilecek. 
tçk'yi keza halk üç defa alabilecek. 

568 A. R. üzümcü 9 16 
265 Akseki bank. 11 15 
2fı9 Ş. Riza H. 11 25 14 
257 lif. Beşikçi 12 50 13 

ketler hesabına bir pazarlık mevzuu Helsinki, 11 (A.A) - Finlandiya 
50 olmaktan kendisini korumak arzusun- radyosu dün akşam Sovyet dinleyici

dadır. Finlandi~a ihtiyar edeceği fe- !eri için Rus lisaniyle bir emisyon 
25 dakarlıkları kendi ölçüsü ile ölçmek yapmıştır. Bu em'syonda ezcümle 

'' ,erde k ' !, YUzba n onuşuyordu Kur- ormanının etekleri arasında b'r ~cam-
);~ıehtesın~tnın. ne tavırlarında, nP pın içine girdiler. Bulunduğu me,·ki 
>.' ;·~lnı• e hıç b'r teliiş görflr.m!ı- ve şekil bakımından dilşman ateşine 

ister. şöyle denilmekte idi: 
50 Fin malıafili, Moskova müzakeratı cBiz Finlandiyalılar, hürriyetimi-225 P. Paci 11 50 14 

224 Esnaf bank. 12 25 15 

"il • iten· 
~U al'ın 6 ış alnını kabarmq db- !<adar emniyetli bir vaziyette oıan Fakat unutmamnk lazımdır ki, Fran

•nda cephe ile cephe gerisi için tatbik 
edilen iaşe •istemi ayn ayrıdır. Cep
hede her giln et, her gün şarap, her 

134 S. Gamel 10 75 11 
90 N. üzümcü 13 14 

net!cesinin pek yakında nıal(lm ola- zi ve hakikaten demokratik olan re-
50 cağı mütaleasındadırlar. Bu mahafil, j;mimizi takd'r ediyoruz. llfemleke 
% bizzat başvekilin Moskovaya gitme- timizin müdafaası için hayatımızı 

245 1-2 Alyoti bi. 11 25 14. 
181 M. j. Taranto 11 50 13 

sinden anlaşılacağı veçhile bu müza- feda etmeğe azmettik.> <:'ıı•?ının rbdUğu farkediliyordu. tıu kamp, maskeli çadırlar ve lıara -
.1 'P bir 'ır' üyUk bir heyecanı. çe- kalardan ibaretti. Bu kamp. heni!~ 

't' ad ·~·ne a]d e altında zaptettiğ-: ve en geri noktalardaki büyük ii 'eı·a 
l'b 1itı be bığı Vazife,·e ıı,kln buiı- bmplarına aönderilmeden ev,·eJ , 

kerelerin pek ziyade mühim olduğunu Londra, 11 (Radyo) - Röytl!r a-
2~ kaydetmektedirler. iansı Sovyetler birliği hükumetinin 

6~~ Ayni mahafil, müzakereler esna- Londra elçisi B. llfaiskinin 22 ~ubat-
51 P. Klark 14 50 16 
45 D. Ard 'ti 11 50 14 

'a · s eıı·. · · ~ 
la döndü 1> dı. Yüzbaşı haf fçe kısa bir müddet bulunmaları ve bazı 

~,~ lıte az· Ve neticeyi anlattı: muayenelere tabi olm•ları için Al -
'!ııal! ZaPte::i.~lb~yım doktor Zi- rnıın esirlerine tahsis edilmiş bir yer

giln tereyağı, pasta, çay, kahve v~ 
bol gigara var .. Fransa hükOmeti. 
repheyi daima ayni vaziyette tuta · 
cOmek 'çin, geri tarafta bulunan hal

~o 0 ında Sovyetlerin bir mütareke akdet- t::. İngiltere hariciye mü.teşarı B. 26 S. Erkin 10 625 10 
105 S. Patergon 11 1.)0 15 

"ı Y .kurna ıııın12 sıhhiye kolunun di. 

mek arzusunu izhar etmemiş oldukları Badlerle '>ir mülakat yaptığını b:ı · 
50 diriyor. Bu tarih, Sovyetlerin, Fin · 8 1-1 j. Kohen 15 50 15 

~~''lıiniz~~anı nıevkiine geçecek Kamp kumandanı, bir kaç saRt:en 
ı,ı°' karşı~ e~i'.11'z de Alman hat- beri (~Iullıouse) dan bir em'r a' -
'ııq !Gt, tUtbınrınızde olacağız. Ha- mıştı. Bu emir, Alınan umuml karar

ıcı. fedakarlığa davet etmiştir. Haf- --
t:ıcla 3 defa ;çi ve et az mıdır? Şekn 2683 1-2 

~ mevki be \"e Fransız ordusun - ~'.\hına ait olup 25-26 gecesi mesut 
,.'b~r d akıınından siz olmakla \,fr tesadilfle (Barentheim) garbın-

~ene ayni miktarcla, çikolat keza ... 
Ancak şu var: Lüks madde yasak .. 

Alman cephesinde yaşıyanlar bun
ları okudukları gfln, eminim ki. ,;_ •ı h avanı k 

'iı enıın. ı;: ~ . urmayı ve f:kır da esir düşen bir Alman sıhhiye '1e;-e- nirleri bozularak kara kura dü~ün -
•,·'iz bır ınrınızde olan bır fikr tine aitti. Alman sıhhiye heyeti. nıun- Meğe başlıyacaklardır, 
·.'~~Ul ·10 . (}lolslıeim) AlsasJı,·ı ,,;_ tuzam bir sıhh·,.e otomobil kolunda.ı e,,.. ,ın b. , 

520064 1-2 

522747 1-2 
No. 
7 
8 
9 

10 

Fi. 
9 50 

11 
12 25 

15 v
1
11"-enize . ır ~imandan ayırt e- i':ıaret, muhtelif rütbelerde suba.\·i~r. 

tıııı ayağa ~ınkan yok. kiıçük subaylar n erlerden mürek- t:ıraftan haftada ile giin et yiyin •a- 11 l 7 50 
a 8~J"ını alkarak allıan ihti - kep ,.e lıü\•Uk mikvasta mıılzem" \'e ı·ap. •ampanv.·a ircbilen bir mil'et Zeytinyaiı 

Fir taraftan harbe giren, 

• & adı. · · · ' ' 
' ~Undan .. · e5yayı havi bulunuyordu. J·:ır,ısınrla uzun zaman ne ınid• ile. :rn 000 kilo zevtinyağı 43 

t · ~~ l ıtılıaren · · · B ı k t · · · l k · k P 1 t ııı, erhaı • emrınıze ge~ı- un ar amp a, enıır mucıbınre. hüln kıırnrak. 1el emerıni •ı ı•tı- a amu 
''b,~t~zetıne:lanıınızı tatbik me,·-ıhurn<i surette tecl'it edildikten soı.- ,.,,.,k harp rtmek. kolay biri• er - 100 kental palamut 265 
~llhl.y~tunı, hususunda talimatını ra 27 şalıahı kampa Fran•ız kanı - i'. ·ırı; •. Onu hi?.. ,·a•archk ama. herke. 7 ' " ' " " 

'llakika zir . ~iyonları gelmi~ Ye muhtelif riithe<le'l •e Türk doğmak nas'p olmomı<hr, 43 Ç. Buğday 

26;i 

6 50 
4. 8125 ;; 

1G 50 
'•ın 1 olaheiın) oltz, 1\1)0 •enelık p'lo doktor ve ıe,·azım şubayları, küçük ÇiMDiK 712 Ç. arpa 
~ .. , agırıarda al•~•lıydı. A•i' ai'e- ;nhaylar ve erlerden mürekkeıı bi' ~ - 5654. K. Y. fıstık 

.•tıı' cnu kah: berı d:vam eden aıı- ı.~yet getirmişt'. Bu heyet. Fran<an;q B ••1 . <;: f 
'dı Yetişrrın· amanlıınn her neyine muht.elif istikametlerindeki hastn - U i<YP<\ Ve •. 0 ya Para Borsası 
·~.~.~; Ütkınıy~ş, 0n~a hiç bir tch'i - neler Ye depolardan geliyor ve üni- f• } • • 
~ .. Cek bır karekter be'· formalarındaki 20 inci ve 7 inci mı.ı- se ır er·mız Cumhuriyet merk€z ban-

' ~~;-uzd t•ka işaretlerine VP t'plerine g.);·e !-tnnbııl. 11 (Telefonla) _Bük_ kasl kliring kurları 
<' •ı 1~ lah ~n albay Zilfoltz, her han- r.Ep•inin al•a•lı olduğu göze carı;.· res ekimiz Suphi Tanrıö,·er buy,iin Hter"nden gayr'si Türk lirası mu-
1 d· Ve icab kahramanlıktan çeki'l - ;-ordu. Bütün bu Fran•ız heyetimn . "~mom·•rlan ve Sof ya •ef;rimiz d~ ~ alııliridir. 
~ 11.~.~iteki:~~bölüme atılmayı bi - Al.m~ncayı Almanlar kadar b;lrliği Anka,.adan ırelrl'ler. Suphi Tanrıih·er Sterlin 
J 't,d de eınri laty ne kendi ~ah•ı -ı 8 ~:~ardı. k . /.nkarava y,idecektir. Dolar 

~,~ e ~ah a tndaki mu'ıfelf Kamp kumandanı, ·ampın ~ir ~ Bclp-a 
•,,~~· F'ak ıtsların hayatını dü·,,ünii-ı:-oktasında albay doktor Zifoltz i e ZAYi• F B 

"'ly a karş k .. b S 1 t' k 1 ' . . '. , bu h . ısında duran '!'On~ armay ~·uz aşı ara ı ar~ı ac.ı. F. F. 
·~ tel'tip Pd arıkulıide planı diı~ü-iKıımp kumandanı ziyaretçilerini:ı ro- T'redeki 39 piyade alayından ()32 Pezetas 
: ,''da}{ s el\ '.e neticede ölümü l h çıktığını telefonla öğrenmiş ve !it- ,eııesinde almış olduğum terhio; ve_ Florin 

:'bıı'ıııd alı Y~:b1bı içmeği kabul erlen ı zımgelen emirleri telakki e'.P.ıi~ti. "kamı kazaen zayi etfm. F. s. 
Q 1·, e•·ıld· aşıyı du"şu"nmome,1· Yiizbası Sarlat'ın dört kamyon 'c.in · -

1
r. s. , ·~ • ı P1· ~ ' · - · Yen:•ini alacağımdan e•kisinin • 

,t< Qje ~ı~1~1 anın en tehlike.li ;·e I c~eki efradı da kampta otomobillerin hukmü kalmadığını ilan ederim. K. N. 
d1l'n. işte ~rını_bilf'i! tatbi'c ede- den indiler. Ödemişin ~·azı mahalle<inde kayıt- K. D. 
~I ı bölük eu YUzbaşı ile maiye Her şeyden e\'\'el mufa8'al bir ye- iı Hüsnü oğlu Mehmed Tabakıı K. \~. 
'4.'ııa~. Yar fradıydı. mı;k yendi. 325 Dinar 

·, blt\!ıtebeı~ dakika kadar kar"t- Yemekten sonra, biribirinden ba~ - Leva 
\ 'lctı. Il !sıın duran yuzbaşı s;1._ va, fakat birib'.riyle alakadar iki fa - yrıkladı, onlara teker teker hihp et-ıLey 

bi~ tıııcat t-a~ı ? kadar keskin, mıı- 9Jiyete geçildi. j ti. ayrıca herkesi teker teker vazife- A. Ş. 
~ı~'kıttı~tr-"e hayranlıkltt do- Kampın boş ve geniş barakalar•n - s;ne tema: ettirdi, dinledi, an~aclı ve R: Mark 

.,ı ~!~ bı '!idi ~uzbaşı mahcubivef- dan birinde. yüzbaşı, al•aslılardan herkese lazım gelen ruh ve ıradey. Lıret 
·~ ;)' 6(J~e ~: gözlerini kapadı. mürekkep Fr~n'1Z sıhhiye ve 1..va - aşı!adı. Yüzb~şı k~nu.şur~en. subay- Dra~mi 

1
1
' ıııı~lc guzeı !lad~: r.ım heyetini topladı. Albay Zifoltz lar_ve erler. o~u muthış ~ı~ dık~a• ve, Zlotı 

ı1'ııı1 tferiııı· z zım Yü7başı: Fs- tir masada oturmuş olarak yüzbaşı ilıtırasla dınlıyor, hepsının yuzle - Pengo 
•:,~}tınız vı \'erıneden ewel sizınıflba'"ın vaııı başında ve ayakta. he· rinde az'm, fedakfiı·Iık ve irade panl FF. Serbest 

524 
76.81 

4.526 

33.64 
7.490 
1.4459 

3.4244 
3.2217 

3.379 

23.09 
35.22 
&4.44 

92 

521 
77.26 

4.553 

33.84 
7.534 

1J1545 
34445 

3.2407 
3.400 

23.20 
35.40 
64.83 

92 

1,.97 1.98 
15.20 15.29 

108.97 104,50 
4.2159 4.2373 

•an e ben· ' , · · s b 
~ ~ilıı terı· ıın adamlarım ta-lyete p!iinını. yapılacak ·şıeri ve gös· parıl ışıldıyordu. Fr . er est 
n, t ~i,y0ıp edilecek mü1ter,.k t~rilecek CPsaret ve iradeyi, en !nee Bunlardan sonra heyetin resmi şe- Muhtel ' f kurlar 
\ 1 ~•:nıne~'~7u. bUtün teferrua -1 teferruatına kadar harfi harfino an - fi olan, d.oktor albay, em:etti: . .. Reır,i~termak 5.90 

3.6807 f.d~l\4 

45.96 
34.88 

~ ~aınızın ın. Bu ana kadar !nttı. yn•başı, hepsinin isimleri not - tlnıformalarla teçhızat getırı - '.:'<evyork 3.90875 
' Şıllıdı d ana hatlannı :7ah j ôefter'nde yazılı olan subaylan, kll- &ın ! 509 

8 
btni bu p!Anın, en ~Ulc subaylan ve erleri, tek~r teker ı (Onam edecek) 1''Jl!stin S. H. 

Von Ribentrop 
- Baıtarafı 1 inci aahifedt1 -

tezahür ettiğini, çünkü !talyanın ha
reket serbestisinin Berlin ve Salz -
lıurg müzakerelerinde kabul edilmiş 
olduğunu yazıyor. 

Roma, 11 (Radyo) - Kral Vik -
tor Emanoel, bu sabah Almanya ha. 
riciye nazırı Von Ribentropu Krinal 
sarayında ·kabul etmişt:r. Bu esna -
ela, Almanyanın bura •efiri Von ~Ia
k~nzen de hazır bulunmuştur. 

Von Ribentrop, müteakiben Vati -
v:rna giderek, Papa 12 inci Piyu ta -
rnfından kabul olunmuştur. 

Almanya hariciye nazırı, Papa ile 
bir saat konuştuktan sonra, Vatik~n 
hariciye nazın Kardinal lltagliyone 
tarafından da kabul edilmiş ve 45 
dakika konu~mıı~tur. 

Pari•, 11 (Radyo) - Havag a.ian -
e.mııı Vatiknn muhabiri bildiriyor: 

Almanya harici~·e nazırı \'"on Ri -
bentrop, Papa ile bir Rant konuştu. 

Ribentrop. Papanııı nezdinden ~ıkar 
Y.en çok mü\ee'"irdi. 

Vatikanın yilhek şalı,iyetlerin -
den biri, Ha\'a< ajan'1na şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

-Almanya yüksek mahfillerine 
göre, Von Ribentropun Papayı ziya 
ret·, bazı Almanların kat'l arzum 
üzerine olmuştur. Bu ziyaretin Al . 
manyada kntolikliğe karşı yapılmak. 
ta olan hareketin değişeceğine ve Al 
man)•ada Polonya mezalimine dair 
Yatikan rad;-o•u tarafından devam 
er'ieceği ne~riyatın nihayet bu lacağ• -
na delalet edeceılini dü~Unmek doğ -
ru olmaz. Von R'bentrop, bir hürmet 
e~eri olarak Papa~~ı ziyaret etnıi~, 

Fapa. kendis'ne halihazırııı icabet -
ti•cliğ: muahazalarda bulunmuo -
tur. 

Roma, 11 (Radyo) - Almanya ha 
ric;;•e 11nzırı Von Ribentrop, öğleden 
sonra Almanya sefarethane•!ndA bi• 
müddet me~y,ııl olmus ve bu arada 
Hitlerle telefonda uzun b'r muhave-
rP yapmı•tır. 

Von Ribentrop. akşam yemej!'ı'lı 

!e!arethsııede yemi• ve •aat 20,3() 
da Berline hareket etmiştir. 

liindiyaya sulh şartlarını bildirmek 
i~in !sveçle temasa girdikleri tarih
fü. O gün B. l\Iaiski, Sovyetler bir. 
lif:nin İsveç hükOmetine verdiği 3ov. 
yet - Finliindiya sulh şartlarınııı ay
n;ni İngiltereye de vererek F:rılirn
diya hUkOmetine tebliğini istemi, -
tir. Fakat bu sulh şartları o kadara
~ırdır ki. Finlıl.ndiya hükOmeti lıu 

•artları kabul edecek oluf"a at; iç n 
Finlandiya fevkalade tehlikeye dil -
~ecektir. İngiltere hükOmeti, Sovyet
lerin bu müracaatını Finlandiyaya 
hildirmekten haklı olarak imtina et -
mi~ , fakat bir kaç gün sonra şartlar 
hkkında tafs'lat vermeden Finl5.n -
diyaya bildirmiştir. İsveç hükumeti -
nin bu arada Sovyetıerin sulh şartla
rını bütün tafsil>itiyle bildirmiş, hat
t:i görünüşe nazaran bu şartların na 
1arı itibara ahnma<ı için ısrar etm'ş.. 
tir. 

Stokholm, 11 (Radyo) - Kızı lor
du baş kumandanı mareşal Voroşi -
!ofun )fosko,·ada Kremlin sarayın -
da Sovyet - Finlandiya sulh şartlar:
nın müzakerelerine i tirak etmektt1 
olduğu gelen haberlerden anlasıl -
mı,tır. Siyasi mahfiller, Mareşal Vo 
'n~ilofuıı müzakerelere iştirak'• 

Finlilndiya murahhas heyetinde as 
hrl ıvüşavir olarak bulunan genera. 
'"eldenin bulunmagına bir mukabe
le teliikki etmektedirler. 

Kopenhag, 11 (Radyo) - (Eb -
tra Biliidetl gazeteqi: Stokholmden 
mti•tacel kaydi~·le aldığı bir telgraf
tr., l\loskovada bulunmakta olatı Fin
landiya heyet'nin. Sovyetlerin müta
reke şartlarını kabul ettiği bildiri! -
mektedir. :Mütareke protokolunun 
imzalanması bekleniyor. 

Bern, 11 (Radvo) - Finlandiya 
hariociye nazırı Taner, gazetec!le -
re nrdiıli beyanatta, mütareke şart
larının, F'nlllndiyanın şerefiyle mil
tenMiP olduğunu •öylemiştir. 

Roma. l 1 (Radyo) - Ber!inden 
haber veriliyor: 

Sovyetler, son defa ileri sOrdO kleri 
•artlardan vazgeçerek, harpten ev
velki i•teklerine rücıı ettiklerinden 
Finllindiva heyeti mütarekeye riza 
l(österm ·ıtır. 
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ems, ıre aranı_}·or ·-- -- --- · york: rtuiıl 
l::mfr Lı-!ı-azıın A11wli.ıji Satın Alııı,1 lı"omi.ı;yrnıundaız: ı .DRlATlKA SOVYETA ANONlMA EXCIIESTER vııpuru 2 nıa 

!Jct'ld Deıı r zd'c.ı ... t 1.Jııi 1.ı . ıl1 1 ·lıiJ t1.rı11: 
Kilo Dl NA VICAZYONE lenivor. Nevvork için. L.., 

1darem:zm l•. ki hiı· }ıa::.t.ılı·mı :ind" ıı-t hrl< ın edilmek üzere K;zı- · · tta,,... 
lay hasta bakıcı m ktelıir: :n mezun b:r hPm• ire~ <. ihtiyaç vardır. 

'faliplerin IJe, let lJ m r ) ull. rı z<ıt ; .. iHi n.udürlilgi.me müracuat-
'ıarı ilan olunur. 12. 1G (823) 110 

ba nkr.ı 
D.D. l'of,oı ~ ı ci l.~zpı c J\n•rı · · ., 1 •1 <1n1z.· 

İdaremize ait Al ancak o*" b sel ırı.gıı cia l~. har;ta ve 107. kapu • ·0.tu 
Baraka açık nrtırma • urN;Je Ü" ff-ne nt!idtlctiP kir:wa \"el'İlecektir. İhalesi 
29-3-~40 günü ~aat 16. da Al. ancak ta ı~lr>tınE' Linusmda komisyonurııu.~
ra vapılacnktır. 

Üç ı;enelik muh mme km ı ~!O liı'.ı olur b'eklileriıı 18. llralık M. tı>
minat makbuzlarile 't"yin oltlıınn 'cııdtte komisyonumuza gelmelerilazım-
dır. şartnamesi i~letme kl leminde i ilriılcl~i;ır. 12. 15. 19. 22 (8·1 l) 

Devlet Demir yolları Umum n ıi diıdiiğ 'inden: 
1 - ~1eıkez \e ıı)etmclcrde istihdam edilmek üzere dört ı·e3"nm ah

ııacnktır. 

2 - istenilen evsafı h~iz tal'plcrin resim işlerindeki bilgilerini denen
m~lc üzere adreslerine tebligat yapılarak imtihan giinü ve yf'ı'i 

a~ ı ca hildirilecektir. 
8 - İm:ıhandn muvaffak olanlardan orta mektep mezunl:ırına rıo. 

lise ve muadili mektep mezımlarına 74 lira ücret Hrilecektir. 
· -' - isteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmeleri için: 

A - idnre tabibkri tarnfından yapılacak muayenelerinde o.:ıh

hi ahvalin!n her verde vazif.e r.örmeğe müsait olduğu an 
ltıq1'r.11s ve askerliifni ynpmıc: olmak. 

B - 'I'a1ip1er'n tnhsil. askerlik nufus cilzdant, evvelki vazif..,. 
lerine ait bon ~rv'cıleriyle Ankarada zat işleri mlidUrlfı
vfl" :ı+lq .. i :lan olunur 8 10 12 ıo:n '7~5 

,. ~ d a,.. ı.~tn an: 
Kasap Mehmet Alinin K:n·<-ıynka 5uhtsine c :nn knzanç vergisi borcun

dan dolayı mumaHeyh'n n:htı tmmrrufundn bulunan Alayhey Zafer ~o
kağında ve 118 c:nyılı \e 2q(,,: lira }wmıetindek· evin borçluya ait ola!ı 5 

te bir hissesi tnhsil' cm, .. ' • .. nunu h 'i ktiml0 ri cin resinde hacız edilerek Vi-
layet ıdare hev'e.,i · •· '11 r· n ı't'l 1ıcic t'r> mt zavedeye çıkarılmıştır. 

Tnliple 'n 29 :\L r~ . 1 C 1"1.L s: uı.ü ":tnt J '; tc Vilih·et idare hPy'ctiııe 
müracaatla"ı !lfin <'

1 r. J2. H:ı. 2 (834) 

Askeri 
fabr ~k sı 

nunda • • 

a!ar lzmı"r si'ah 
s tı aln1a komis1 o-

1 - İzmir F-ilah fabrikac:ı sınırı içinde mevcut proje. şartname ve va-
hit fiat esa ınn göre 1600 lira kc ,ı tran~formatön binusı 

inşantı açık ek· "ltme~ ko 
2 - Yapılacak in ant r .ine , . 

til günleti haric :nde l 
ı ve keşifleı tn

ar Halkapınar-

3 lo te Hallrnpınar İzmir 
n a komisyonda yapıJa,..aktır. 

m ' kk t güvenmelerini İzmir mal sand1f1ı
na yatırark al. c.lt1l:r. kbuzlarını \e 2490 sayılı kanunun 2 
ve 8 ca macldcJe .. i mucib:nce icabe.:fen ve ~imdiye kadar yaptık
ları bu gibi in rn a n 't v·• 'kıılarile b;rlikte belli edilen gün ve ~a: 
atta komi"yona müracaatları. 12. 16. 20. 24 ( 814) 

lzn1ir D:fterdar .. ığından: 
Buca da l.>erb.,r Ali H 'zanın köyler 'en·'f'ine obııı kazanç vergisi bor::u 

için mumaileyh:n t htı tasarı uf md.ı bulu•ınn J'ucanm yıkık kemer ınev
kiinde 4 dönüm m:ktarında H~ r.o lirn kırmetindel i bağı ile bal pazarı m(!v

idinde bir dönüm ve 30 lira k ymE:tindeki ~cninlifin beşte bir hbse;o;i t:ıh
sili emHıl kaııunu htikilm!cri ela ·re::ıinde !ıa•!ı7 edilerek Vilayet idare he
yeti kararile 21 gün miıddetle müzayedeye çı]<nrılınıştır. 

Talip olnnların 29 Mart 940 Cuma günü ::sant ],'.; te Vilayet idare heye-
tine mflracaatları :u~n olunur. l~1 • 19. 26 (333) 

lzmir Turistik yolları mıntaka 
müdürlüğ•1nden: 
Turanda eski ter;ıane \C bnnkn Komerç:ydeye ait bina ve nr:->a durnr

Jarının yıkılması \ e mtiı:ıteri tnı"c.fınclan p'Lı.a ı•öre yeniden duvar .} :ı
pılmasına dair <'Vveke ~ apılan ·l:ında m:ı'hnmml r. mi.ızayede bedeli 1707 
lira 50 kuruş ~uretinde gô ·teı·:'rniş i!;e ıic bu bcc'elden 432 lira 20 ku ı·uş 
hellim ve ;nşa ma rı fı rıJ..arıldıkt:m Ronra miiz:..) edenin geriye kabın 

1275 lira 50 kuruş üzerinden ) .. pılacP.ğı hısrih. n ilan olltııur. ([H3) 
' 

/z71ir Defterdorlfğzndc n: 
lbrahimin Karşıyaka Şube'-'inc milli emlak satış bedeli borcundan dola:n 

tahsili emval kımunu hü'~amler:ne !evf~kan l.:ı<·:z edilen Karşıyaka Alay
bey mahallesinin l\Iüşteri sokağında ti e~ki 8 :ıı<'ni sayı ve 800 lira kıy
metindeki evi Vilayt lı re, heyt'ti J,;ırerile 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Talip el . rın 2'> ~·fart 0 40 ('uma günü saat 15 Vila,·et 
idare heyetine n ı.ır 12 19. ~G (8!32) 

Mersı·n i fi 
den: 

., ı müeıüriüğün· 

1 - F!danlık i'1~·\ .. cı · 'n ı~·r.; ı;ru b el i' m:.ıhummenli 10 Sın. kut
runda 300 metre ı o u · cık ek iltme sul .. ''~ııe miıbı1yaa edilecektir. 

2 - El,satme 28-3 940 ll r ·•nbe g .. nu f uı.c li-ı.30 da fidanlıkta teşek
kül edecek komısyonda huzur ı.da ;apılac.aktır. 

3 - Talipler ıo:~ lira muvakkat tı•n:imıt ma~ sımdığıııa yatırarak mak
buzunun komisyona ibra1,c.:ckcckleri ·ifl.n olunur. 

J:.:. ll'. 22. ~lj (822) 

faENC 
Mak·ne Tamirhanesi 

SGOO Ke:::ilın =ş ı-ığır ,.tj 

3GUO c Kuzu <.>ti 
48UO « hcıyun eli 

1 -- izrniı- Deniz komuhınlığı l.ıirıikl~r.!nin yukarıda cinsi ve mikbrı 
~·uzılı üç kaler.ı et :htiyacı «:;ı::. eksiltme suretile münaka.saya 
konulınu:-tur. 

2 - lhaleı.i 27-:\Iart !l 10 ı;nrc.umba ı:hııil saat 15 te kışlada İzmir Le-
vazım Anı 'ı Jiıd ~atın A lmn komi ... yonuncla yapılacaktır. 

3 - Tahmin <'dilen tutan -~7:~6 liradır. 

4 - 'f.cminatı mtl\"nkkata akrcsi ~:tıo lirr.dıı·. 

5 - Şartname.:-i her l!Ün ~ami<1:mnda görülebilir. 
6 1--tekliler Ticaı·et oılnsrncln kayıtlı olduklarına dair vesika L~ös

termek ?JH'<.:ouriyet inıicdi rleı-. 
7 Eksiltmeye ·ştirak <>rl<'l'~kler 2ı!fl0 sayılı kanunu 2 ve 3 cü madde

lerinde ve • art nrım~siııcle y:ızı 1 ı vesikaları ve teminat muvakka
katalal'ile birlikte ihale s:uı1'ııdan evvel komisyona müracaatla-
rı. 12. ] 6. 20. 25 (845) 

l::111ir lı ı·uzı,, aıı•ı'ıliıii ,cıııfw alow komisı1011111ıdarı : 
1 - Yeniden alınacak 250 ki.11;i;!' ve 2fı0 biiyük bakır kazanın pazar

lıkla ek:-iltnıesi 13 3 ~40 çaı·~ı.ımba giinü saat ı.ı 30 ela topha -
necle i-,tanbul levazım am:r!iği !!atın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Hep3iniıı tnhmiıı Ledeli ~l~fiO iiraclır. 
~~ - İlk tf'minntı 159:3 lira 75 kı ruştur. 
4 - Numune ve şartname i komisyonda görülebilir. 

lzmir leı·uzrnı umirliği sııtw rılırw. J.:umisyurıwıdarı: 

1 - Tophane lev&~ım ecıya t~çl izat aııbarının ta'lliriyle eski l'eyzi
ye mekt~bi binasının inşa ve tamirinin kapalı zarfla eksiltmesi 
22 :~ ~•40 c:.:mn ~!ünü sr.at on beşte Tophanede istanbul ı~vazım 
amil'Iiği satın :ılma komicıyonun<la yapılacaktır. 

2 - Keşif bedel! 28:579 lira 60 kurnştur. 
3 ·- İlk tPminatı 21J~ iira nO kuru ·tur. 
4 - Şartname ve keşfi ve plilnlaı·ı komi:ıyonda görülür. 
5 - hteklilerin eksiltme santından bir saat evvel teklif mekhıpları-

nı komisyonu ,-ermeleri. 7 12 17 21 7!'.11 

/rnıfr lev<ızwı amirli<ii safı rıcılnıo k()111isııomırıda11: 

1 - İzmir Gazicmirdeki tayyare birliklerinin 12 bin kilo kec;ilmi~ 
--ı;{u· eti ihtiyacı açık ek>ıiltme suretiyle münakasaya konmllştıır 

2 - !halesi ıs mart 940 pazarte~i giinü ~ant on beşte kışlada izmir 
levazım amirliği :;atın alma komlsyonunda yapılacak~ır. 

3 Tahmin edilen tutaıı '1 bin liradır. 
4 Teminatı mu,·akkata akça-.ı 225 liradır. 

5 - Şartnamc,gi her gün komi yonda göı·ülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda.,ında kayıtlı olduklarına dair nsika gö:ı

termek mecbul'iyetin<ledirler. 
7 - Ek~irltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ilçilncti 

mtıdd"lerinde Ye şar•name~inde yazılı \'esikalan ve teminat mu
vakhtah.rı ile birlikte ihale ~aatından evvel komi~yona mür..-
caatları. 2 7 12 16 733 

l7mİr Esn·=-f ve AhaH Bankası - ... 
idar .... mec-isind~n: 

U u 71 i He 'eti Davet 
E~ııs mukavelenamrn1'7in 56 ncı mr.ddc;,ine tevfikan, senelik alelade 

heyeti umumiy'.! toplantımız ~6 mar: 1 !140 tarihine müsadif sah günü ~a
at 14.~0 da. Atatürk cacl 1esindeki banl.mmız merkez bina?.ında icra 0lu -
nacaktır. l\Iııka\ elenanwıı · ıı 61 irwi m:ıct<.lesi nıucince asaleten veya veka
leten .>O hh~:;eyi tem~:ı Pdeıı ortakların. ruznamede yazılı hususat hak
kında gcirÜşmek ve karar ittihaz eylemek üzere yukarıda yazılı gün ve sa
·!tte bu toplantıda hnzır htılmımaları \'e toplantı gününden en az bir haf
ta evvel merkez 'e ~ul.ıdt-rimize müracaat ederek duhuliye kartı almaları 
rica ve ilan olunur. ıroplantıyıı Vt'khlt:'ten i~tirnk edcklerin de hissedar ol -

malan meşruttur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - İdam mecli:;i ve murakıp ruporlurınııı okunması. 
2 - 19:~~ senesi bilan,~osunun tetkik ve tasdiki ·ile idare meclisi aza -

ı-;rnın ibra~ı. 

3 - Vila~ et umumi meclisi nanıl'..e<li olaruk gfüıterilen zatın intihabı
nın icr;ı!'ı. 

4 - l\füddetieri lıiteıı iki ve igtifa ccleıı bir azanın yerine üç azanın 

intihabı. 

5 - l\iüdclı>tlcri bitm::ı olan iki murakiplik için intihabın - yenilen 

me~ı. 

6 - İdare meclisi raııorunda gü:,terilen temettüün dağıtılmasına ve 
tevzi ~ününün tayinine a:J ıe~lifin tetkiki. 

7 - İdare nwclisi azasına verilecek huzur haklarının ve murakip ücret -

!erinin tayini. 

Veka!eten i~ t :·rak edeceklerin • 
selahi>·e:name_.eri şu suretle tan· 
zım edi!e~ektir: 

İzmir esıu:ıf ve uhuli lmııkası Türk anonim şirketinin 26 Mart 
1940 tarihinde n~ şayt!t ~kst.>ı ·yet hasıl olmazsa talik edilecek ta
rihte l.ıankıı me"kez b:nu:,ında akt.li mukarrer ve müzakf'r" ruz -
ııanıe i malum a:~ıade hE!yeti umumiye toplantısında b ryısi-

L 
len hazır hulu nur.ak mlı:t.~kereye iştirake ve bu husu::sta rey veı· -
meğe . t•vmkı Jaıinıeyi im:aı. etmeğe velha:sıl iş bu heyeti umumi
yede hissedar gıfatiyle yapılabilecek her türlü hususat ve 
muamcJUtı namıma tam ve mutlak bir salahiyetle im-

r.amımıza 

nsa ..... ele mukim ...... oğlu .... i vekil nasp ve tayin 

eyledim. 

eyledik 

·---Diş 

Cevc 

' 

tabibi 1 

Dağ;ı \ Eksir Şahap 
Haıtalarını her sün ıabahtan Brr.sıır memelerini gi· 

alc.4ama kadar lkincibeyler ::oka- 1 · K U V t • k k Tşi gününde tes'im etmeği prensip edin -n ve bu· 
nunla iffhar eden bir müesse3edir 

' 

K ~tane pnzan d mirciler 6'1 - 69 Telefon: 89~3 ' ( 

-~~~~~~- ' 

iında 65 numaralı muayenehl\ne- . erır. ve ı, er e . 
ı.inde kabul ,.Jer. T ,.lefon : 3055 ,":z:. i~tİhrıvı arttrr1r -

ADRIATICA EXERMONT vapuru 6 rnar 
Di:ına vapuru 10-3-40 tnr'hinde )eniyor ~e\'YOl'k için. ı,e~lf' 

beklenmekte olup Venedıl: Trıve,~·' EXl\IOOR \'apuru 17 martta 
Iınıa•ı':ırıııa hareket edecektir. niyôr. Xe\'york içhı. ttıı blk 

l\for:ınn YatJtıı·u ı 0-3-40 tıırihinrle EXl·LOkER \'apuru 20 mar 
be'<:leıımekt<' olup Karadenı·~ hmnn- leııiy•ır. Ke\·york için. 

.. mna Jıareket fldecekti ·. N••il" 
Citta Di Bari mot<irü 12-3-!' 10 ta- Ste Royale Hongroiıe de 

nh•rı<le limaııımıza gelerek !stıınbul ton A vapeur - Budapeıt:. 'dll5ıııdJ 
:::'ire Xapoli ve Cenova~·a harC'ket e- SZEGED motörü mart ıptı 
dC'cek1iı-. Buclapeş:e için. (ı>ır 

BUDAPESTE motörü mart 
0 

Langaııo vnpuru 13-3-<J.JO tarihin
de Ayvalıktan beklenmekte olup C'e
nova Riviera limanları için yük ala
rak .hareket edecektir. 

rındu Hudapeşte için .. 

oocıoa - ff 
Se-rvice Maritime Rounı•İll · 

P.ruırlbi motörü 14-3-fl40 tarihinde care•t: 
OİTUZ vapuru 18 

ı:nıanımıza gelerek erte!'i giıııfı !'aat 

~ol-
martta b 

17 d P . B" . d" . z r.•· or. Köstence için. e ıre, ırın ı:-ıı, ara. ı• ıume, · H if•' _.t 
'1' · t V ı · v h k t <l Atid Navication Co. • • po.ı· 
ny~!" e ve enec ıge ar<' l' c e- B f ja!•· 

cektir ;?yrut. Tel Avıv, Hay a, 
( ;ı:-. t- ... 1:- ~ 940 t 'hi 1 jSaiL ve İskenderiye için. ıcıeôf' 

. ' 'ı ıcıa kmo oılu uC-· - l~rı ıH e c: ı\tid> mutörü 4. Martta be 
ııe,r e1:me te o up ,,cnova ım~nına 

hı>rek~t Pdecek. yor. -=*=- .... Adige vapuru 20 3-940 hrih:nde 
beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
limanıarına hareket edecekti•'. 

Hot - Bütfüı bu vapurhır Triye3. 
te vey'l Cenovada şimali ve cenubt 
Amerik:ı limanlarına hareket eden 
lralia anonim seyrisefain şirketinin 
\'a Amerika ve Himlistana hareket 
eden LLOYD TRİYEST!NO anonim 
~yrisef air şirketi vapurlarına tesa
dOf ederler. 

XEERLANDAISE ROYALE 
KC:l\1P. 

;\laıs vapuru 20-3-940 brihınde 

l::<'klenmekte olup Anvers. Rotter
danı, Amsterdam lirnanlarııın hare
ket ed..::c·ektir. 

Vapurlann fsim ve tarih!ati 
kında hiç bir taahbtıd alın!!!!tr 
TELEFONı 2007 • ~ 

Olivier ve şiirekci5' 
Umited 

VAPUR ACENT ..,. 
Atatflrk cadde.si Rees blD ... 
Tel. 2443 tı'J 

L(Jndn ve Liverpo ı hattat' orl" 
piyasanın ihtiyacına g~re ••P 
&ıZ a~fer yapacaklar~ 

Mf'nkul ıatış ilanı 
Birinci icra memurluğund•ıt: rıı')' 
Bir borcun temini istifası !çirı ıc•rst' 

cuz olup paraya cevrilmesın~ d,4 
\'f>rilen vüz lira kıvmetinde bır 11

., .. ı-. . it ,.~ 
lıe~ lambalı ve A. Baltık markll ·}ıi~' 
l~nıılmış radyo 18 mart 940 tar~~~ 

SERViCE MARITl.ME ROUM~f~ r.ıUsad'f pazartesi günü saat orı J(~ 
Suce.ıva vapuru 30-3-940 t:ınhın- te yeni müzayede bedestannıdll ~ 

t!c gelerek i\Ialta, l\!ar-:ilya VP Ceno-j artırma ~uretivle sıı.tılacaktır. J{ı'J 
va limanlarına hareket edecektir. tinin yüzde y~tmiş beşini b~tdç'~ 

N O T: tnkdirde müşterisine ihale edıl~,~ 
Ahvalı hazıra colayıstyle navlun bulmadığı takdirde ikinci art.1 .ıı 

ve tıareket tarihlerinin kat'i olmad'- .lj/ Si' 
2'1 mart ~ rn tar:hine mdsflll l•t, 

~ı ve bunların hiç bir ihbara lilznm . il . a·ıecl'" 
olmaksızın değişebilir oldui•unu ve gun aynı saatta ıcrn e 1 

1 f' 
mesuJiyet tcm:ttup etmiyeceğini muh i-i:ltış pc:;ıin para iledir. Talil':, 
•eren. yUkl~yiciledn k .. yıd ve i~r~t gösterilen giln ve yE:rde ha.Zıt bil 
etmeleri rica olunur. 

mnları lilzumu illin olunll~ / 
Daha fazla tai,ilAt fcin Cumr.nri- =----"' ,,,, 

yet caddesinde FRATELLt EPERCO lı'•1' İzmir asliye ikinci hukuk 
\'&pur acente::ıine '!'r,Üracaat edilmesJ. 

TELEFON: 2004 _ 2005 liğinden: ~ 

- - ----------- lzmirde Tepecik Cevizli so~~: ~· 
Doktor . ~o. lu evde oturan Mehmed ol ,i~ 

M Ş k• u...., turr.fından Gündoğmuş kaı~t' 
'· ev 1 gur Scmet köyünde Hüseyin kıZI ~·-' 

Bir~nci sınıf dahili has· a:eyhine açılan subutu talak d~,~,. 
tıın cari muhakemesi scınundll d ,~ 

talıklar mütehass:sı cı Alinin Emineyi 337 senesin ; 1 tı' 
lzmir Beylerıokak No. 82 kamı sabıkava te\·fikan boşad! tı' 
Telefon No. 8286 hususa dair. dinlenen şahitle~~~r 
Hastalarını sabahtan itibaren vanatiyle tahakkuk eylemiş ol ~ııf• 

ve rece vakti kabul ve muayene dnn vaki talakın subutuna ,·e e ~r 
eder. sa o suretle kayıt ve tesciliJlC \ııt 

11~===========:::::.. ":tı-ifi muhakeme olan 484 J<l~ı; ~J' 
il 1 h' d 'd' t' t .,.,.,.ı • JI c a ı avacıva aı ıve ıne e ..... b:ı11v • • 1 il' 

' 

bil olmak üzere 26-2-1940 tııreJ~ıl 
davacının vicahında ve n1ilJd t' . . ' . 
hin gıyabında karar veriJdı~ı si bD 
).'f. Kanununun 407 ;nci nıadd~il~~ 
!'lıiiııe te\·fikan tanzim kıhnllfl ır"~ı~ 
"ırap ihbarnamesinin müd~~iB ;~~ 
'kametgahının meçhuliyetıri:ıc }'lıı 
ııahkeme divanhanesine uıı ıııs•" 
rlığı tphliğ makamına ka~m 01 

zere ilan olunur. /. 
~:/ 

lzmir asliye ikinci hukuk ~ 
ğinden : 

1 
ti 

İzmirde ikiçeşmelikte 766 ıtıC~~; 
kak 68 numaralı evde oture.~1ı~ 1 

Pınar tarafından ayni yerde . ~- 1 

Fatma aleyhine açılan tnsnih~eııı' 
1 

rtava~ının icra kılınan mubB .111' 
e~ ~· 

onunda Fatmanın Akif iJe 1 ııtı' 
veni ahkama göre akitleri yaP1,rı P~ 
(rı halde gayri meşru ynşarn'ıcııırı9 t 
ticesi meydana gelen çocı.ııcifill t~ 
nufusları alınırken ~ehven A tıı.1:111, 
l· olarak tes~il edildiği bU 

11
st\ 

d:tir dinlenen ahitlerin be~;eııf ıi 
t:ıhakkuk eylediğinden me oııet 
ıımrnn 29 unru macldesi hiiJ\Jllıfı.l~t~ 1 
fik:rn Akif ile Fatmanın 11 \ 11t~ıf 
"'')ilik k:wıtlarının ref ve 16 · ~i 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadıa ve nınc:arit•· muhnkPme olnfl • 1111tı.' 
mutammalan rıı u ndahi Fatma,·a yiikletı rı.~·9 
BAYL~R z~ temyizi kabil olmr.k il7.ere d' 

için palto, perdeaU •• iyi elbiM 
•• bayanlar İçin aiır mantola.n 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulurıurnıa 

ODUNPAZARI No. 12 

t~rihindf> davacının ,·irlltıırt rtl 1 

nıildrleialeyhin gıvnbın<lfl l<"rı~fl 
.. !ldiği ve u ulpn tanzim }cıll f~ 
l{üm .ınva Tl ih harnam~q:Jlill t'tlt . ı \'p 
• ııı ikamPtl!fihınırı mPf"hll 1 tııfl( 1t 
"'APn rnahlcf"ıııe krıddnruıııı ol 
ı.1,,lır.1 t .. 1ıı;;. m:ı1<amınıı Jaıiıtl 
{ 1zere ilan ~Jun H'. 


