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•• en uz l(araı· Vermedi 
lzmir Fuarına bu sene 

•• 
MUTTEF.KLER Kudi. s civarında 

de iştirak edecekler z . J b J d .... J } 
~es . d . ..,. t kd. d F" • ... d· d h ' ~stanbul, 12 (Telefonla) - Sovyet engın petro u un ugu an aşı mış tnen ıste ıgı a ır e ın.an ıyaya yar ıma azır. !er blrliji, bu sene de izmir fuarına d ·ı b ı -l':::t iştirek edeceğ-iıti bUkQmetimlze re.ı- Ve S0ll aj ara aş anmıştır 

r ;z·n Darla~menfOSU· SU h ŞQT,_ ın~~u~~~::~·edilec:k oıan eşya- ~~~_;;,..· ~-~~~~ r 1 'i ı.uıı bır kısmı, buziln bır Sovyet va· 
puru ile limanımıza &'etirilmiştlr, 

larını tetkik ediyor ·~-
Bulgar hükumeti 

Son söz, Fin Paılamentosu undur. Şartlal" ağır görü Yunan mallarının- güm
rük resmini azalttı 
Atimı, 12 (Radyo) - Bul&'ar hll

kOmeti, Yu:nan mallamıdan alın -
makta olan gil mrük resminde y\lzde 
50 - 70 ıı.ras.ında tenzilllt yamata ka
rı.r vermiştir. 

lürse reddedilecektir. Ket miyet devaın ediyor 

Bir Taşla Hiç Kuş! 
---·*---
Ita'ya 

Muhtaç olduğu kömürü 
Amerikadan alacak 

Kudüate hıriati yan kulübü 
Kudtis, 12 (Radyo) - Kudtis c:- rekkep bir heyet bugtinden itib:ıren 

Yarında zengin petrol bulunduğu an,. sondajlara başlamıştır. Sondajların 

lr,~ılrlığından, mUtehassıslardan mil- mUsbet netice vereceği söyleniyor. 

Şeker Muhtekir/eri 
' 

Bir bakkal iki sene için 
Aydına sürülecek 

matlığı anlaşılmıştır. 

Suçlu, 8780 sayılı milli korunma 
kanunu mucibince derhal mahka -
meye verilmiştir. Ragıp Demirko -
çun yapılan muhakemesinde su~u. 

sabit olmuş, kanunun otuz ikinci 
maddesi htikmü dairesinde iki yıl 

köylerindeki arazi değişik
likleri hayret verecek derecededir 

Finler, bütün cephelerde 
kahramanca ınüdaf aada 

Fin şehirlerini bombardıman eden Sovyet tayyarele .. 
rinden on beşi düşürülmüştür 

Londra, 12 (Radyo) - Fin • Rus 
kıtaları arasında harp bUtUn şiddeti
[fl devam ediyor. Fin tebliğ-ine göre 
Sovyetler Vipuri körfezindeki taar
ruzlariyle şehrin bazı noktalarını ele 
ııeç!rmişlerdir. 

Rusların Ladoga şimali şarkisinde 
ki taarruzları defedilmiş. l:iin Sovyet 
öldUrUlmUş, 8 sovyet bombardımaıı 
tayyaresi dUştirülmilştUr. Bugün Hol 
sınkide liava 'tehlikesi iş.areti veril -
miştir. · 

Akhisarden bir manzara Amsterdam, 12 (Radyo) - Finıer, 
Ankara, 12 (Telefonla) - Bugiln Köylüler, arazinin tanınmıyacak biltiln cephelerde devam eden Sovyct 

Elazıgta şiddetlice iki zelzele hisse- bir hal ıddığını söylemektedirler. He- tııarr•1zlarına şiddetle mukabele et-
dilmiştir. yellinın köy içintl 0 de başlamasından rnekte devam ediyorlar. 

Aııkara 12 (Telefonla) - l\lilref- ko~kulmaktadır. Bugiln bir çok Fin şehirlerini bom-
t~nin Kiraz kByündeki heyelan de- Akhisar, 12 (Telgraf) - Bugün öğ barclıman eden Rus tayyarelerine da-
vam atmekte ve g~nlşlemektaclir. - Dcı•amı 5 inci sahifede - - Devamı 3 ncil Sahifede._ 



,. • '.. (:? l 

Tirede K aplanköyü zcy tin kursuna devam e en er .. 
Tire, {Hu u i) - Tirenin Kaplan 1::6~ ünde açılan zeytin bud ma 

nik kursuna 22 köylu iştirak etmi~, bunlardan on sek zi budn) H'.ı oh.ruk 
yeti~tiri lmi~ on beşine çok i) i, üçüne de orta ehliyetname Hriln ·.,.;tr. Kur 
mOddetince ~·ol kenarlarında ve ge çıdlerde (920} zeytin ağac1 uzerınde 

J .. 

ilayet 
mec..is.nde 

A1manyaya üzüm, 
incir gönderilecek 

T apu işleri ve 
muakipler 

13 ~AR1 H'4 .Çt}R5A;cJRA ___. 

-----~ 

ı u "Üra'.<ü program t 
12 30 Program ve memleket sflfl 

·ı va n 
12 35 'Aj.an~ ve meteoroloji haber-

leri. 
12 50 Muhtelif şarkı!ıır 

l Bir takrir münakaşalara Fransadan da müraca
atlar devam ediy or 

Herkes işini kendis i 
takip edecek 

13 30/ 
14 00 

?11üzik: 
(Pi.) 

.1üzik : Küçük orkestra (şef 
Necip .\şkın) t 
Program ve memleket ~r. 

yol açtı 
~ehrimizdek' muhtelif mah~uııer Ahval Ye tnYrı hareketleri mazbut 18 00 

Mu ilim r aaşları farkı ı·ır. c:ıt birlık erinin umumi ııe.ret tor.ı 01mıyan bazı kinıseıeı'İn tapu işıeriııi 
için ta!ı . sat istendi l:ı.ntı"il, dün ak,.anı aat l'i,30 dn ti- takip ettikleri, hatta iş sahiplerinin ıs 05 

\ ı u~ umumı mecli · dtin öğle- cart•t oda ı konferans o.oııuııd .. ya- talep ve rızası hilnfına olarak bu gi\Ji 18 40 
d n onıa. \Uk. t B. Turi e enin n.'ı _ ı·ılmıştn. Toplantıya birlikler umu- işlere önnyak olmak i:stediklcri, bu 

aya". 
Müzik: Fasıl heyetr. 

1 Müzik: Kemençeci Ol'dtı 11 

Yunus Snkaryn taraf•nd Jl 

J{aradeniz tilrkiileri ve O)'uf 

l
liJ,t"inde> toplaııw ·, muhtC'rf mc\zular rı: k.ıt!~li B._ Atıf lnaıı \e . v.ekulet Jüzdcn bir takım kim elerin zarar 

z •riııd mı.ı c ı buluıırıuı t ıı. t: !< la. 1.ındıı ma l>nşkontrolorıı Bay gördükleri. hatta lıu seLeplc Lir çok ha\·aları. 
J F. <ı, mec i. ı · ... rgiı goııdo ilı ıi~ g,ıJ .. Erk er de iştirak {'tıni!;}erctir. şikfıyetler vuku bulduğu görülmliştür. 1 5.) Serbest !;nnt. . n:ı 

0 .ın bazı eHak okunmuş. bun nrın aid . l
1
mumi şekilde ihrac. t b ·ı·lıkld i- Vilayet. bu mühim me ele ile alukadar Hl 1 O l\I emleket ~aut ayarı, flJ

8 

old klnrı encümeni rde k:tkik. mu'> • nın 'uz'yetleri, ihtiynçlnrı hakkmdr olmuş, tapu s'.cil grubu müdürlüğü - •·:e meteoroloji hnberlerf 
fık görulmuştiır. Bu evıak ıırasmda ''orilşulmüş, bnzı knrarıar nhnmı~- ne yazılı bir emir vermiştir. Bu emre Hl 30 Milzik. 
ınuh ·m oinnları unlurdı: tırf{ w .. göre herkes kendisine ve ailesi efrad-

Pa:sif korunma nizamnnmesiııbı . abcr aldıgımıza gore Almanya !arına aid bu gibi işlerin ihzari kısmı-
17~ · · dd · · k ta ıthalut birlikleri izmir üzüm ve iıı - ııı keııdisi tukipde serbesttir. u ıncı mı ıne gore can ut r - . , . .. . . . 

k k ld . 1 .. · b''d c:ırıer Uzerıne muhım sıparışler ver- Bu şekilde müracaatlarda tapu mc-ma ve en az ·a ırma ış en ıçın Ll • 

rıı · ralanlar: Refik Fersnn. 
hire Ferc:nn. Fahri Koını:ı:• 

tatbikat yapılmıştır. 

t"ç senedir, merkezi Tire olarak 
rl zeytin bnkım fen memurluğunu 

cev(' tııh i at k n ılm ı. mcm'cket has mı~J~ı·dir. Bu siparişler, piyasada iyi muı·ları iş sahiplerine azarn'i kolaylık 20 l 5 
Ödemiş ve l\uşadası k za arı ko) 'c- inin ~, ka kı rnmda y~ni lıir p::.ıv- tesır e:tmckten hali kalmamıştır. göstermekle mükelleftir. Hususi vazi-
"·apan Gaı.·p Ülgiln 1zmı't mınta'·ıı ı- . Almanlarla '-'Spılan 7 5 ve 11 mil- . tl b b. ·1 .. 'şle ··n· nıü aı·J. 20 30 

Cevdet Çağla. d'· 
Konu~rnn <Dış politikn lı!i · 
c:eler i.} 
Temcıil : f ztırabımı ntkı"Jı -

na nakledilmiştil'. 
.; } on ınşası, hastane memurları munşı- . . .. .; ' . . )e er se e ı,> e .e ı 11 ın 

nın teadül kanuı.u da.re> inde hesap >on lıralık ıkı anla~ma muc1bmce sizliğine başkulıı.rrna takip ettirmek :orlar. 

SALiHLi EKTU 
Orta ok inş 
serian ıkına~ i A. 

a 
t 

u d ·ı . k b 1 • t h . • k as• Almauyaya fazla mıh.tarda Ozüm Ye istenilen bu gibi islerde ve resmi ve - 1 azan : KPmal Tözen. 
e ı eı C' uccc) e a ıı:ı:ı.. onm ·· ., . . . . _. :.: .. 2l OO ~ ,.b t 
memleket hn tune i bı hekimlik rn _ ı •cu hraç edılebıl12tegı anlaşılmak- kil ve avukatı olmıyan hallerde boyle e. es saat. ·ıı· 
aşının bfülcede 70 liradan he np ecri - tadır. iş takibini kendisine meslek edinen 2110 Konuşma (Haftalık postll 1• 
me i. tendul knı· ınuruıı '-atbiki dola- Ayrıca Fransa ve ingiltereden de kimselerin vilayet namına emniyet tu.:;u) 
) i '.>le 989 m li yılı ir:nrl rnualli?1 bir çok ithalat evleri tarafından dahı:ı ~ü~ürlliğün~en ~lismi ~aline v~ iş t. -

1

21 30 Miizik: Riyaseticumhur b!lt1 
v memur ma hı le ücret'er'ne iln- 7.\·a 1 .. il ü . . . 1 kıbme salfi.hıyetlı olduguna daır fo - dosu (Şef: İhcınn KUnrer) • .•• c uz m zerıne ıparış er gı!} - • • • . • ~ 
,. i lazım geleıı 7<t288 Jir&ılık tahsis:.- mcktedir. to"raflı bır vesıka ıstihsal ederek ıh - 22 15 Memleket saat ayarı, nJ::ın 
tın temin eılilmesi, teleıonların ı 'ah =o-- raz .eylemeleri ·J~ım.dır. ~resika ibrazı haberleri; z:rnat, esııanı-tıı'ı 
\e ikmali iç:n jandarma komu .. nhğı H etmıyenler, bu ı~lerı takıpten mene - ·ıAt k b. k b (fiııt) 

. : .. . · . n a , am ıyo - nu ut orsası 
e:nrıne tahsısat ayrılması, teadul k<l - a Vagazt dıleceklerdır. 2 .., ., ~ Mü 'k. C b d (Pl) 

Ş·k~ k b ı b 'b'l ... ·>O ızı . az an . nunu mucibince kazalarda bilumum ı uyet vu u u urı.ıa u gı ı er ., . ., 
2

:-

Gürbüz/er maçı _ Halkevindek i toplantı _ Köy- zirai işleri idare eden zırant memurin- fabrikası hakkında yapılacak tahkikat sonunda - ' ·~I Yarınki pro"'ram ve knP•· 
rı unvanının czi aat muaH:mb oıarak v takip ettikleri iş dolayısile ashab> 23 30 0 

lüye yardım bürosu tahvili, Kuşada ·ı ve Torb·tlı ziraat me- 1. eni tesisat bugün mesnlihi izrar ettikleri, hazine hnk - nış. 
Salihli, (Hususi) Salihli Gür- Dün Salihlide bütün giin şıddetli murlnrının birer derece terfı ettiril- işletmeye açılacak kına tanllOk eden bir yolsuzluğa te - ____________ _,,. 

bilzler yurıdu t em::.il kolu, sinemn bi- fırtına esmiş ve bir çok evlerin baca- meleri. Harngazı fabrikası y ni makine şebbUsleri veynhud her hangi .urettc Çeşmeli Hasan 
nasında bir milsamere vermiştir. Bu larını yıkmış, •kiremitlerini uçurmuş Bir aza, SeferPıisar zıraat memurl·l \'ete i:Jeri bugün saat on yedide me- olursn olsun yakışmıyan halleri ta -
müsamerede, p arti reisi bay Cehti ve camlarını kırmıştır. Ehemmiyetli rının da bi derece terfi ettirilmesi ra!o,imle işletmeye açı acaktır. Fahri- ?akkuk ede~le~i~ vesik.al~rı iptal edi- bİJ' 
Çetinin v.erdiği cİnkıliip ve inkılabın hasar yoktur. hakkında bir takrir vermiştir. ka, oton atık ocaklar, 55 met.re yükd <'Cck, kendılerı ış takıbındcn meno - lsmetpaşa bulvarında 
•ençliih mevzulu konferansı ve bil- Halkevi komiteai: Bundan sonra B. Sa'd Pınar (Ke - ;ekliğinde yeni baca vesair t..ı<sler- lunacaktır. Kanuni takibat .yapılması- çeşme yapbrdı 
hasıa cMehmedcik:t tablosu uzun, İki senesin· tamamlamış bulunan mnlpaş·') tarafından mecli;; reisliğiııe 'e 'füı·kiyenin en modern hav~gazı nı icabeden suçlar dolayısıyle ayrıca Ç r B tuf ol· 
uzun alkışlanmıştır. Yanlış yol adın- ~allhli halkevi komite seçimlet'i Y~- veril.E:n hir tnkrir okunmuş, g"niş mü- :'abrikalanndan biri halini almıştır. takibat da yapılacaktır. ;.e~me 1 

• Hasan, havra ma da b!t 
dak1 temsili de takdirle karşılanrnşı- n~le~~iştU: .. Hemen. a~aları~m hepoı- na '<!Salara sebebiyet vermi~t:r. B. Sn- Ankara f~brikı.ı:.ından .. onra ikinci Takip edilen işlerin ~ahiyetine gö-jm~k ilz~re t~met Paşa bulvarı~n 8~11' 
tır. nın ıştırak ı ıle samımı tenkıd ve mü- id Pıı Jr takrir;ndP verği tnhsilfıtına ge>lmcktr,dır. Hatta istanbul ha\. a ga. re ve dairece alınmaı:. ı ıcabeden harç, I Çe;ime .1 aptıı mıştır. Bu çeşmenı ~t 

Cir1ribler maçı: nakaşalnrla yapılan bu top1ntıtı!nr temas etmiş as';c usull<>r'c, haci,: ve zı fabrikasından daha m ükemmel- rusum ve damga pulu miktarı, iş sa - ma töreni, yarm öi'leden sonra s 
:Ayni ınn gürbüzler yurdu. bir maç st'ntında yeni halkevi idare heyeti şı.:. snir şekillerle vergi tahsilile iktifa c- dı r. bipleri iyice bilmek üzere tapu me - U de yapılacaktır. 

yapmak üzere :\Ianisanın ?ençler bir- ~ekil~e teşekkül etmiştir: . dilmiyerck halk arasında müsbet pro- Törende beled'ye reisi B. B1;:hçct mur1arı tarafından altına şerh ver il - Bu hayırlı eserinden dolayı Qefrot' 
llli takımını davet etmı§ bulunu- Re s Ke~a~ Ersoy, muhas~p. ar ~!>- pagandalar yapılması, bu işin partiye Uz lJir nutuk söyJiyecek milteakılıen mek suertiyle te:ılıit ol unacaktır. li B. Hasanı tebr ik eder iz. 
yordu. Maça saat 14 d e başlandı, ha- !u delegesı Rıdvan Aşkın, katm gös- mal €dilmesi masraf biltcesinde de davetlilere bir çay ziyafeti verile • -o*n --------------~"" 
vanın ıofuk olmasına rağmen saha terit delegesi Fazıl Oktav, aza Ki- neşriyat fasl;na n" miktarda tnhsfa.at ccktir. Küçük haberler r 
kalabalıktı. Oyun baştan sonuna k a- tapsarny delegesi ı. ,.atık Nur' eş, kurs konmv.sı istenmişti. azadan B. ŞGkrli o°*oo---- Bir d ÜzeJtme 
dar heyecanlı geçmiş :·e misafirlerin Jnr delegesi, !'por ~eleg; i d~ş dokto- Sayar (İzmir) takririn lehinde bulun- Yardım isfenıeden h kan müdürü: ~ 
çok enerji sarfetme lerıne rağmen ma ı·u yardım delegesı Snlahettın 1 ıde-ı b'ıAh t k : s h'b ' 'f h' . ANADOLU'nun u.- .nın e'l/11 • 

. .. . . muş, 11ıı ara a rAr a ı şı n ı ı- l k Vilnyet iskftn memuru B. Zühtü T ·- ıs 
Çl Salihlıler 0-4 kazanmışlardır. l!IZ, koycülGk deler, 1 ec"ncı En er h tt b l k . b' .k. k ge ece göçmenler nüshuında Atinada çıkan "{ı.ırıd,, • 

Or k 1 • T k' za a a u unlir en y rsız ır, ı ı e- ,., ı k t rf'nn Çorum ·sk:ın müdilr 1 sı 
tao. u .ınıaatı : e ~?· .. , . lime ktıllanm1ştır. Bu ytlzden nıünaka Bulgaristnndu bulunan Tüklerden ~tieğ~~~ t:yin edilm işt:/ .. - ~t bir refikimizin netretmekte 0 cfı 

Salihlıde ınşasına başlanmış bulu- Koyluye yar«ıım bürosu : 1 BB 1\" d Ç Ek bazılarının ş hr· 'zd b 1 k ı:u bir tefrikada Türkler hakkıtı .. 
rt k 1 d k b·t . H Ik . k. ili k . c::: ' 'h şn çı cmış, ı 13ra mar, rem t: ımı e u unan a ra- Mezuniyet: 1,.,, 

nan o ao u un ıvar a samı ı mış a evı öyc Ok om ec:ı. · a.ı - 0 .. .. 1 . 1 d. bası +nrafınd"n bükü t ı1 .. hiç de meınnuniye1ı: mucip olın• .ı . . . .. . ran soz SO\' emıs er ır. uı ... me e yap an mu- !\1 emle ket hastahanesi doktorla - ı. tP 
Ye çatı kısmının da ihalesı yapılmış- l nın pazarı ohm Çarşamba guıılerı . tl _1 • • h kk d . t'f '-ir kelime ,..0··rüldu" g- u··ne dair ••.~ 

N ti d 1. · · d · h t ı·ac: a ıth.ıa goçmeıı n ·ın an ıs ı a- ı B c l·ı B 'k' "' • .• t ttr. Yalnız halk ıvardımı ile me'-·dana kö,•lilnüıı ve fakir halkın i~tidaiar ı l e cc e m c ıs reı 1 e ızn a v r- .. rmc mı · e n aysuna ı ·ı ay mezu · tı,.....-
. • . . .; • . . . . · • l' · 1 c k els d s f de etmemel \'e hukQmete barolmamak . t .1 . t' olan ıttıla üzerine bir fıkra an 

~elen bu bınaya şımdıye kadar yazmak ve ıslerını t kip ettırmck lı- mış \e mec ısın gc e e c e e mş. ra . . . . nı:- e vcrı mış ır. · · 
13971 1• 02 k rf 1 t · 15 ıı.ır tt •t·b ı.· ı.·· bütce ini rnOzakere etme i kararla lşartıylc kcndı nezdlerıııe gelmesın~ Korunma kurau: "tmıftır. l .,~ 

ıra uruş sa o unmuş ur. zere l'lar an ı ı aren uır ~uro aç. . . . . -r • a·ı . . : , . .. . • . Tesadüfen ıehrimizde bu ı.ı 
c::: l 'hl'd T tl rt kt b' tırlarnk celse tnt:l edılmıştır. milsnacre <! ı nıeı:ıı ıstenm.ş~ı. Dun Da- A nkaracla zırant vekaletınde pa- JıJ ""a ı ı en ur gu u o a m e e ı- mağa karnr vermiş ve bunun için <le hT \. k·ı ~· d r Yunan matbuat müdii.rı:yeti er. 

1 ne 8'iden talebe miktarı 120 yi bul- kap eden tetbirleri almıştır. Bıı bllro ) 1 ı.yc c ... Beı.1
111 en vı aye~e gelrm bir slf korunmn kursuna iştirak edecek nından b:r zatın müracaati u~er~,. 

maktadır. Bu "Ocuklann her sabah :l'-'Ili zamanda kövlil'-·U, kanunları- A , k kk •• . e~ırde, u. g~ris.tnndnkı Tüklerd. e,n t z. mir veteriner müdürü B.. Nazım k ·k r 
y " " .; ç teşe uı h"k(' tt k- t.e k t f . . b .1 eyfi:veti bir do.ha tetkik ettı .. ,,,. saat 5 de kalkmaları icap etmekte- mız \'e devlet daireleı .. nı'n çaJı .. ma;:ı "'.ume. en .ı an ıs m. eme şnı· 1Y. ,e Uygur:.ı yol .rn_asra 1 ıç.n ıca euen frı"' 

- d k k b d 1 ticede Yunanlı refik imizin tc ti 
dir. Akşam d n mektepten geç dön- işleri il zerinde de teıwir edecektir. Mübteln olduğum mühim bir haa ~.uı n 

1 
a 1 n ~ a ~sı n;~d·.~: :~d~e-~ ı~ • ha\ ale gelmıştır. ımıda Türkler hakkında haka1;., 

d6kleri için dersler ine çalışmak ye- Gene bu maksadln yakında müte- ~al ılc •ebebiyle m emlek e t hnııtaha- . ~yen ere m san e e ı ıgı ı ırı mış- . . . ihtiva edebilecek h iç bir kelime at' 
mek yimek, uyumak, mecburi,retinde addid köylere y;ı.pılncak gezil rdeıı nesinde yattıcım kıs bir zam nda tır. elektı ık tesısntı, altı ayda lıır umu - lunmadıiı ve gazetemiz.ı'n bir \, 
bulunmaktadırlar. B u h alin gerek istifade edilerek bu mevzu üzerinde hudalığımı tcıh:s ve tedavi husu - - =* = - mi şekilde kontrol edilecek, bozuk kı- cümP hataııına kurban olduğu Brı 
d~rslerine çalışmak bakımından ve köslülerle hasbihnller yapılacaktır. •unda hazakat ve muvaffakıyet gös. Okul/arda yangına ımlar.ı Uımir olunacaktır. Ayrıcn o- ııldı. , 
Jrı?rek sıhhi vaziyetleri bakımından j k l d d - •• tere hastahane dahiliye miltchas· k i db • l kul bmalarında. kolayhkln yanaca~ iki memleket münasebatının ti 
çocuklar üzer inde iyi neticeler ver- S e e en UŞmUŞ 

8 1
•

1 
Dr. B. Ccı· ı Yarkın ı'le nsı'stnn arşı e zr er eşya, açık bulundurulmıyacak ve bır . . t ' .t .b . I b d billı~ 

K k . l l . d y k ğl ~ D l t . d k l 'f . d k . . h f d 'l k . mımıye ı ı ı arıy e un an il~ 
miyece~i aşikardır. Bunun iç'ıı baş- arşıN~:a a _ıs te el sın Be S~l up o u Dr. Bn. Adalet Enöne teıekkürii in. 1 ~\' .e e nı o ·u kve makarı müess~- san. ı ıçıııdekrn_u at nzkd~ ed ı ece tıkrt. ıbiz memnun olduk. Keyfiyeti !Jiİf dl 
Janmıcı ve inQaatı epey ilerlemic: bu- boyacı ecatı; tat ıcı . il eymanın •anı' bı'r borç b·ıl ı'rı'm. se erının yangına ·arşı orunması ı - '\ angın çı tıgı a ır e me ep b' . 1 h ' h ve keıı 

"I -:ı :.- A - . . . . . r • • • • • • • ır memnunıyet e taa ı 'tr 
Junan bu mekteb in bir an e\'Vel biti~ dükkanına kurdugu ı kele üzerınde ça- çın :\laarıf \ ekaletınce bır talımatnn- mUstahdemlerının nasıl hareket ede- l' . d 1 b 

1 1 ktaı> rilmesi zarureti vardır lışırken muvazenesini kaybederek ye - Ana dolu gaz etesi tertip h eyetinden me hazırlanmıştır. cekleri hakkında da talimatnamede i - el ımı~. e 0 mdı~an u yan 11 1 

' M h d H ayı f • 17ar e ıyoruz . 

• 
~!;~~~;li;d;e~f~u~~;a~:-~-----~rie~d;b~·ş~m;ü~ş~.~y~a~r;al;a;n~rn~ı;~;ı~~~--~-~~~~~~e~m;e~~;e;p;~:n:=~~-;B~u~b;lima~arneye~ro~~la~ahlz~~rn~ır . ...................................................................... ~ 

IS LAM TARiH.,. m1ştı. K abilenin elçileri ; - Şurada bir az dinlenelim! görünce dikkatle baktılar. İçlerine deıe etmekten bir şey çıkmnz .• 
11•~ İ ..-. - Ne lüzum var !. Nezdlerıııe g'.- Dediler ve oturd ular. Torbaların- b:r şüphe düşmüştü. Çünkü gelcnicr· Asım sordu : 

1 Hz. Muham ed 1 
deccğiniz kabileler sizi pek ala mu- cJaki hurmad an bir kaçar tnne yidi- halk değil; harbe hazırlanmış asker - Ya ne yapayım!. 
hafaza edebilirler!. lcr ve sonra dağın kenarma doğ-ru vaziyetinde idiler. V e sUratle yak- - Teslim ol!. 

Dıyerek onları ilah ız olarak ha- çekildiler. !aşıyorlardı . - Olmazsam ne çıkar? fl'ıı 

9 ~ YAZAN: M. Ayhan.----••• :;~:~ı~tt:rmek istediler. Fakat lıeyet Elç~~~ i~:~ilelerimize haber vere- _Aı< ~;'Vah -d'ye haykırdı- atlntıJ- t:ıkdi~1:~~;~·;:~~:~::ı~~~.0Jdfl 
- İhtiyaten siliHılansnk daha iyi.. lim. Gelip sizi karşılasın lar. dık !. Fakat şimdi; kendimizi mü da" Asım, gerinerek bağırdı: 

- 149 - rur ve hazırlanan plandan sonra Ne olur ne olmaz, belki yolda bi!' te- Dediler ve süratle uzaklaştılar .... fııayn ve ölünceye kadar çnrpışmn- - Kat''yyen... ııt~' 
Bu meyanda Süliipe namında bir derhal bir heyet R esulü Ekr eme baş cnvüzc maruz kalırız . . Tuzak ve fnaJiyete geçmişti . .Miina- ğn mecburuz.. Ve hu sözli ıniiteakıp: jlerl~'" ef' 

kadını da görd ü. Bu kadın, ağlama vurmuştu. Cevabını ver diler. Planın buraya f1k herifler knbileler in'n bulunduk- Düşman; dağ i. tikametinde ilerli- dt .. Onu diğer arkadaşları tıtk'.~~r 
ve yas tutm ada diğerlerinden çok i- Heyetten bazıları o gün; Asım bin kadar olan kısmı; muvaffnkıyetle ik- hırı yare muva alfit edince hemen ~ordu. Kaçmnğa imkan yoktu. Bir a- t;ler. Yalnız; hu aralık. içleı':;rr~~ 
leri gidiyordu. Çünk ü Uhud harbin- Sabiti görerek; mal edilmişti . Artık elçiler ve hı:>yet Siifyan ibni Halitli gördiiler: ralık karşı karşıya gelmişlerdi. üç ki i. ynnılnrak bu sözlere f 
de hem oğullarım, hem de zevcini - Bizim kabilelerimizi irşada ge- Medineden ayrılmışlardı. E lçiler; - Muvaffak olduk, geldiler .. işte Asım : , e~işler: 
milslümanlar öldürmüşlerdi. Hnlta lecek heyet meyanında sen de gel- _ Oh; -diyorlardı- foyamız mey- dağın eteğinde duruyorlar. Asım da - Arkadaşlar -diye bağırdı- şeha- - Riz tf'~lirn olu~·oruz !. 
bunlann isJam mücahitlerinden Zil- sen çok iyi olur. Senin medhü senanı dana çıkmadan istediklerimizi nhp geldi.. det. bizim iç'n bir ganimet oldu. Hü- nemiş1 ercli. tt"' 
beYr ibni Lavan , Asım ibni Sabit ve her zaman işitirdik. götürüyoruz. SUf~·an derhal emir Yerdi : c.um edelim.. Diğer \•edi arkarlaq; macnde. f' 
Tabiat ibni Abdullahın kılınçlan al- Dediler ve onu kendiliğinden bu Bir müddet g ittikten sonr a Mekkc - 200 kiş' l ik bir kuvvet hazırlan- Asım kılıcını çekmisti... ~fQ~ .. ;k· d~vam ed·yo .. lardı. Tırendn .. l~''"r-
tlnda can verdik lerini haber almıştı. h eyete iştirak için Resulü Ekremden ile Oskan arasında H üde mevkii.ıe sın!. lerden bazıları ileriye atıldılar : ndi muharih; ·ıe,.lPtrrır-.,,ek ir'~r 

SUfyan b ir aralık: müsaade istihsaline muvaffak oldu- muvasa1~t edilm i~ti. Filh~kika heş on dakika sonr.ı 200 - Vazgeçin bu mücadeleden çürı - temacii~·f'n l'>k Qt1 •rı .. )P .. dı. Mil cıı'~ 
- Durunuz! -dedi- b ir plAn yapa- l:ır. K abileler in el9ileri; planlarını Artık Beni Lihyan · Adil ve K nre kişiden mürekkep bir kuvvet hare - kil biz iki yüz kişiyiz, siz ise on ki- 1 ~ 1n büyük bir kıc:nıı el" 1/raı 5 • ~ 

hm. Biz 1sli1m old uk . Bizi irşad için muvaf~akı~:etıe YÜ"l.ı~ilyorlard~. On- knb ·1e>Jerinin ikamet ~ttikleri mevkic kete geçmMi. şi ! .. onları ihata ett!. ,~ e ni~ıay t }le' 
bir heyet gönder . lan götürüp Kureyşılere teslım et- . · · · · · B k tt ı 00 f t' d Btınların reisı· Süf_,·an da bu söz. 

Diyelim .. Gelecek olan heyeti öl- mek, Mekkede bilyük bir sev'nç u- gelmışlerdı. Bıraz ılerıde Recı suyu u uvv.e en ne er, ıren az· ~ehid edildi .. 
k d dı. (Ok atıcı ). lt!r i ilave etti; dOrelim .. Bu k~dınlann intikamı da yandıracaktı . Bunların nrasınd!l A-

1 
a ·ıyor u. 

laöTl• alınıın .. Ve işte ; bu suretl e ka· ım da vo.rdı. lsldm h eyeti, sili hlan· Ashap: Asım ve arkadaşları, kalabalığı - Aıım iyi dütUn .. Boşuna mllca-
•ı ,,,. 

- De\'am eılece"' 
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fQış POLiTiKA 1 
U1. 

(ANADOLU)" 

Yeni bir Alman 
ınanevrası . l..J nz·hazft zaferi e de Milli Şefimiz Finlandıyanınakı· 

~eF'~fandiya cephesinden gelen mli- rı arp' -Bat tarafı 1 inci sahifede- beti karşısında 
!'e:Y~ç h~r~ ~aberlerini, Fin - Sov- kuvvet leri kumandanı general j'.l - Orhan Rahmi GÖKÇE 
ıadı arbını nıhayetlendirmek mak- d • k d h uneau<l 'ı kal>ul buyurdular Kuman- Yalnıı: dünyanın sempati .. 'ni de-
bey na ınatuf teşebbüs hakkında m\i- e l n ce y e a ar arp cüınla;-ın refak~tinde ingiltere büyük ğil. belki de dü§manının bile takdiı-, 
tlb:~ç haberler takip etmi.ştir. Te - elçi,i Sir Knı• tchbull ile Fransa bJ- hürmet ve hayretini kendi üzerinde 
bllcl! ~ün İsveç tarafından yapıldığı yük ciçisi llfasigli bulunuyorlarclı. toplıyan Finlandiya, keyfiyet ve kah. 
htt rılınekle beraber, bunun, haki. Kabul merasiminde HP.riciye Vekil i- ramanlık bahainde kurduğu taı-ihl 
ltii e Sovyet - Fin harb'ni nihavet- A •k H • • •• t S v i J '1 · d r. '" B. ;iGlmi Sar:ıcoJ;L .. da hazır bu- tal-t ır,m \:•tünden kımıldanarak kem 
1ıı.:iıınekten de daha geniş bi: .Al- Jllerı a arıcı ye mUS eşarı Umner e S, 0gl1. tere C lundu. miyet ve tabii mukaddere elini uzat• 

t4r. :anevra•ı olduğuna ~Uphc yok- h 1 f t •• _ •ı •• h• b • •• J "k t Ankar:ı, 12 (A.A) - Genel kurmay tı, anla,ma yofu,,u tuttu. Yarın, 
'I a!Um olduğu üzere Sovye, - mu a.e e rue ası e mU ım ıf mu a at yap J ikinci reisi Orgeneral Asım Gündüz bir Fin - Sovyet sulbü de beklenebi • ., llıan ' 
d.enb . Paktının imzalandığı gün - :.ondra, 12 (Radyo) - Sumner rqıorumu B. Ruzvelte takdim ede- 1·öyliyen Vels, Papa ile mülakat için tarafından bugün saat 17 de Anado- li•. Sıfırın altında kırk derecede, ni• 
IJoı ~;1 • Almanya, harici politika- Veh, bugün Amer.ka sefarethanesın. ccğim. Bana veril en malumat, yalnız l:azırianmadığını bi ldirmişti r. lu kulubünde İngilterenin Orta şark hayetsiz ve amanaız buzların UıtUn• 
tiı-. ltr hedef üzerine tevcih etmif- de lnıriliz muhalefet liderlerini k•- cumhurrei•ine bildirikcektir.> Londra, 12 (Radyo) - Aırn. rika hava orduları başkumandanı Orgene- den efsanevi cengi.ver dalgaları ha• 

· alya ·1 "· ı· lQuk 1 e .o<>Vyetler ;..rasında bir bul ermiş, öğle yemeğini maliye na- Demi~tir. hariciye müsteşan Sr mner Velsfe ral Sir Villiam G. S. )fitchell ile Fran ınde eserek dünyaya tam bir mille-
'ıos~tenet kurarak, Roma - Berlin- zırı ~'ir Con Simonla yemiştir. Vels, perşembe günü Londradan muhalefet rüesası arasından vuku - sanın Şarki Akdeniz hava kuvvetleri tin, haysıyetli ve ferefli bir m'lletin 
l.entr~va mihverini tesis etmek. Ri - Murahhas, öileden sonrıı bahı·iye aFılacak, Paris ilzer:nden Romaya bı:;an mülilkata büyük bir ehemm:- kumandanı general Jauneaud şerefhe nasıl ve ne demek olduğuma 
lııarıd Jl Alınan - Sovyet paktının mi- yet PtfolJnmaktadır. Muhalefet rü - bir çay zi.vafeti verilmiştir. i'Ö•leren Finler, son dakikaya kadar , ır B t 'riTici lordu Çörçil ile de görüşmliş- geçecek ve ayın on sekiz veya on 
•ir zat · u, Alman diplomasisi için e;,a<ı, rihal zafer elde edilmedikçe, Ziyafette muhterem misafirlerimiz rollerini oynamış ve bir defa daha 

er te•'"l t ki ı. 1 tilr dokuzunda Amerikaya hareket ede- .. d hl b" 1 ik d' ·1· 1~ ile ,~ı e me e ueraber, ita - · ingilterenin silahları bırakmamaoı ve maiyetleri erki'.nı Fraı:: ez büyük ı:ov e ve ru arının ır e91 ·rı ı-
~ltleri:lınğanya arasındaki milnaoe- V cis. a-azetecilere beyanatında: cektir. Roma da ikinci defa Mussolini Jiızım ıreldiği kanaatinde ısrar eyle- elçisi Rene Mas~igli 'İngiliz büyük el- ,ıinde ne metafizik bir cevher Y&f .. 

fı;~ z so umasına sebep olduku - 2.iyaret maksadım hakkındaki ile görüşmeııi muhtemel olduğunu mişlerdir. çisi Sir Knatchbuıı' Hugessen ile bi- dı&ını iapat etmiflerdir. 
~e lli~ter tamam teliikki edilmenıi~ H rinci ordu müfettişi Orgeneral Fah- Fakat gene muhakkak ki "ça· 

l! olın k . ' ç cu r u m e ış "ki . . d" b h • 'k b !l1r1n entropun bu politika111 başta lngı·ıı·z ordusu arp rettin Altav U Un .. Od üf tt' I rea;zlik ve azlık• ıribi teairlerin ali-
l;litik a üzere bir çok Alman u o"'lenler Oraenerııl K" 0 b Büyük _ ru eyıp getır ıği u azın a ı et. 

•cılaıı •- r-ı izmetlerinde • azım r ay, er b" .. d'' ·ıı ı · Lf 1\11,.1·, .... rafından tenkit ed!! · ka'n h b' "'il' "d f k. ulun unya mı et erıne ayrı ayrı o. 
tl ' F Ih ı ar ıye ve .. ,.ıı .ı mu a aa er anı . . • • .... 

OV•et.l akika eğer Almanyıının ve yaralananlar Fr İ .1. bil .. k I '!'ki . k rer meaulıyet ve hıcap hıaaeaı dagıt· ' eri ansız, ngı ız yu e çı ı erı a- . . .. 
1'11 e anla•ması İtalyanın Al H b d . . . . maktsn gerı kalmıyacaktır. Cuce--~ nyad • ' · b• N S l H b• •• Londra, 12 (A.A) - Amırallık de- ra, hava ve denız ateşelerıle bu elçı- 1 1 

d 
1 

. .. d 
1 

• ki lıt&ta an bUsbUtün ayrılarak kllrşı ar ıye aZJf} tan ey' ar ıye U niz kazaları hariç olmak üzere harp likler erkanı ve yüksek rutbeli ordu .ere dev edr'.n
1 

d"'.'~ca eb~aı, çoculdu-
'1ı:ş 01 ıteçınesi gibi bir netice ver- d . . gumuz a ın e ıgımz ır masa ır. 
' sa"d cesı·nı· Avam Kamarasına ver ı· hızmetleıınde ölenlerin listesini neş- mensupları hazır bulunmuşlardır. F k t 3 5 ·ı 1 k F' ·ı 170 ·ı ııı~n" k, ı, Almanyanın Sovye: doııt . . . a a , mı yon u ın ı e mı. 
L * aza k retmıştır. Bu lısteye nazaran: n=-- 1 ı.. R d' d' ti le .~ti"eti nma için ödemek mec- yon u uayanın ış ·te, ııır a 
1_ , nd k Londra, 12 (Radyo) - Harb:ye tP•r'nde oldug"undan kat kat artırıl- ;·arZaalbanitm1erışd,en; 15 kişi ölmüş, 3 kişi Nafı•a Vekı•Jı"Jı• ı · · "'t:tktı e aldığı paha pek ağır o- • . uırt ağa çarp•fmaaı, yirmmcı aarın en 
kııYbedı'lF~kat . Rib. entro.p italyıiyı razırı Stanley, Avam Kamarasınııı d ııi'ını ve daha da artırılacağını söy- mühim bir vııkıaaıdır. 
~danh 1'.1ış telakkı etmıverek alt· IJu(lünkil içtimaında harbiye bildce~ı !emiş ve ingiliz ordusunun bugünkü Efrattan; 63 kişi ölmüş, 7 kişi kay- Mersin'e gitti Harp ba,larken ıunu kabul etmek 
•• er, bı'r S İ 1 k ııi müzakereye tevdi etmiş ve bu mü- bolmuş ve 14 kişi :· aralnmıştır. A • l? (T 1 f 1 

gerektı". 
·,neı1· Uz . ovyet ta y~n mu ·a- k' ·ı d · · t b .. tt nKara, - e e ona) - Nafıa ı.:ısoiıetle irad ettiği nutukta, F!'an- n;'.ite amı erecesını e aruz e ir-
•Savy erınde çalışmaktadır. Norveç Vekili general Ali Fuad Cebesoy, - Finlandiya, mutlaka mağlup 
•ı etıer F' <ad;lki İngiliz kuvvetlerinin, birinci 1 nıışllr. b l\ ı ki • tdikte ınlandiya ' teşebbtlsilne ugün !ersine hareket etmiştir. o aca .. 
'l'•ıeıe .ıı •onra İtalya ile mukarenet lngiltere ile bir ticaret ** Bunun bir ba§ka türlüsü, ancak ve 
ftaıı·a ~! haylj zorlaşmıştı. Çünkü Rus - Fin harbi Şarki Afrikada altın Japonya ancak, Fin cephesinin, beynelmilel 
~~tkıııa~~Ut. '.stliğin yayılmasından istihsalatı anlaşn1ası imzaladı bir cephe haline gelmeaiyle tahak-
"ıltııan adır. Binaenaleyh eğer - Battarafı 1 inci sahifede - Londrı<, l2 (Radyo) _ Norveçle Sovyetleri protesto etti kuk edebiL'rdi. Avrupanm ve dünya• 
ıııanisıltg-': Sovyetlerin hedefler! ko· fi batarvalar mukabele etmişlerdir. Homa, 12 (Radyo) - Şarki Afr:. bayük Britıı_nya arasında bir ticaret Tokyo, 12 (Radyo) - japonya nın en ücra noktasında, onu kendi 
4ı eııın· Yaymaktan ziyade, k•n_· < ı l t B kudreti ve kaderi ile batbata hıra· •,, IYetJe . . ~.- kada şubat ayı içinde altın cevherin- an aşması ımza anmış ır. u mua- hariciye nezareti, iki Rus tayyaresi-
"~• d rını tak · 'b' tt ı On beş Rus tayyaresi dilşilrit!müş- h d 'k d 1 t d k kanlar, «Zaman kazanmak» ııibi bir , lh vıye gı ı a,ya- e e, ı i ev e aras.n a i ticareti nin Salrnlin adaları üzerinde uçması" ~.,. a kolay ı " b' t« Alt t · d alar dıg"ı den tırk kilo saf altın istihsal ~<1;1. h , Ik 1 • ka.d pahaoına, Finli.ndiyanın ölü· ın'ıe llıatur ld a,'.1 ıyaca~ı ır ya. , ,ı._ ı ayyarenın e yar 1 arp.en eve i norma vaziyette tu- dıın dnlayı Sovyetler birliğini protes. 

ilaca]( o ugunu ıtalyanıara gilrü lmilştür. m :ştir. tncaktır. to etmiştir. müne göz yumdular. Bunu ne inkar 
1,lfe8i k 

1 
olursa, Ribentropun va-.,.,..==----------:=:----~-::-------------------:=-----------.!.....-..:_~...::_: __________ etmelidir, ne de tevil .. 

)'~ıııakoı'aylaşmış olacaktı. Bunu Fransız Parla"' mento u Isveç N Zavallı Finli.ndiyaya bir avuç ırö· 
~·Ya ar ç!n de Sovyetlerle Finlfüı- ve orveç nü1lünün cebindelr.' gazetelerle, her 
htıenııı ası~daki mücadelenin n!lıa- taraftan, sitayif, takdir ve tebrik do. 
:~ktad e•ı Mzımdır. Almanva bn f } d ' } h k lu makaleler, medhiyeler gönderildi. 
?~lln:iYgaeruek _sovye~ler \'~ ıı:e;~k Da' adiye, in an iya mes e esi a - Akvam cemiyetinde aza bulunmala- ·-Finlandiya, beseriyet ;cin çar· 
lb z pıo. ıyor. Finlandiya harbi, bir hilrrl. lbiJ erıne milee~sir tazı·ik h b 

:l~eri,etsevk bir .vazi.'·ettedir. S~v- . kında mühim beyanatta bulundu rı ase ile Finlandiyaya yardıma yet harb'dir. Bu harp, müstakbel 

l~ .. , .,. l eç yolıyle külliyetli yar- dünya hadiseleri üzerinde de teairf· 
.~, 6e ınes· . Pari•. 12 (Radyo) - Parliime.ıto Parli\mento, başvekilin beyanatı- mecburdurlar ni gösterecektir.~ 
~! eRini ~ö ı ının önUne geçem - b ı tı nı tasvip etm'• ve celseui gelecek sa- D "ld' H k'k t 1 1 d k ,,,'. F'ııııa · d'. emekle korkutacıığı gi. ugiln top anmış r. • , enı ı. a ı a o sa ar a ty• 
~"l'le lern. ıyaJılara da bunıın tama- Ba;vekil Daladiye, Finllind'ya m<> !•ya talik etmiştir. Par•~. 12 (Radyo) - Fransız mat- kabul edip etmiyeceğini soruyor. met taşımaktan çok unk bulunan bu 
il~ edeh~lı~e olan arı;ümnnlıırb teh. •ele$i luü:kında bu içtimada konu - cektir.. Luatı, Finllindiyanın su lh şartlarını Pöti Pari:11'yen diyor ki: mak'lieler, bu cümel ve kelimeler, 

\ i~ın ,,.:dır .. Anla•ıln.•oı· k,' Alm"n _ şulaıııı~·acnğını ve çünkü, içtimr. lıa- --------------- --------------- cFin meclisinin k~rnrıııda hangi hRrp gibi eleman, asker, para ve mü. 
•U t '"' ı va ' " lind~ bulunan Finlandiya parla men- tarafa temn.vu·· 1 edeceg" ,· '·ellı· de" 

1
.
1
• -J himmat i•tiyen bir hi.disen<n normal , az,,·k · Pacrg"ı da iıudıır. "·• " ~ 

•l~ltncli netires'ndp Sovyetıe:ı~ tosunuıı, sulh şartlarını müzaker· dir. Skr.ndinav meha±ıline göre, ;ulh ink'.şaf•n~~J~,.tte d~ğiştiremezdi. Ni. 
~ilatdı;a~ılar milzahreyP basla- l't'mekt• olup, henüz bir karar ver · :;artları Finliindiyanın milli ~erefiııi tekım devıştırf'medı de .. 
11' ~'inen hü ovyetl~rin artık komünist mediğini ;öylemiş ve bu mevzu etra- , iU:lı edecek mahiyette ise katiyen Milletler cemiyeti.,,'n ilk defa ver· 
ı•ıııeıeri knınetınden bahı,. bile ~t- fında •u izahatı verm'ştir: Dost, müttefik lngiltere kei:ıuı edilm y"cektfr. • r.ıi· olduğu ciddi bir karar, tatbilt•t. 
"'ııı~n • ltalyayı tatmin yoluncluki -FiıÜandiyıiya elimizden geldiğ' Finlandiya Suvyetlerle sulhu kabul v." real'.te ."ahas'.nda'. ~erhal iflas et-
e(; el Politika•ının bir mnyaffakı- J:adaı' yardım ettik. Top, mühim:n2t Size bugiln sadece bir harita veri yoı uz. Bu harita, bil; ilk Britaııyanın etmez ve harbe devam kararını :ılır- tı. Bu ıf~a~, teaırlerını ancak ken~I 

-,. arak k b h. tı· J" h p malzemesı· go"ndcr bugünkü vaziyeti hakkında size ÇGk aliikalı ve faydalı bilgiler verebilir, f 1 mevzuu ıçıncle m' bırakacaktır- h•r ; nda Al a ıtl ed'l•hiliı' Ayni za- ve er ır u ar · sa, mütte ik erden en tesir!i yardım . · , • .,. 
fl •i~atj ~an tazyiki kar5ısınd.ı Soy. dik. s ·,,n partide gönderdiğimiz mo- yahud da bilgilerinizi derli toplu olarak hatırktabilir. ve müznhareti görecektir. za~n-~tmı.yoruz. Skan~ınavya devlet-
~llı:u ltö'tnı~ ne kadar bü~·Uk oldu- J.eı'.n topların bugün cephede bulun- lngıltere ve Fransa, şimdiye kadar lerı uzerıncle, artık hır Sovyet - Al· 

'I 'erır d - a ım k:·c-:j Ekıiımınf•k•'•rı 'h ınıın tesir ve nüfuzunu kabul, aele-" . ugunu um r ' a 
0

'
0 ;·iıu \'e mil:himmut göndermekle yıır ~ 

" illan nıa · • k b' k "ttefı'k mh ~. H cek hadiseleri ele ona göre mütalea •ardır· nevrasının iki safha - bere ız ve gere •e mu . ..) ~ t:::l ilr.VJn yef1Jtlrmem111fd- dınıda bulunmuşlardır. Finlandiya 
l . ingiltert, resmen talep ettiği takciil' cı>.: . lıa an tc>nı•n müracaat ett'ği takdirde, cok etmek zamanı yaklaşıyor. 

~:a~,-;;- li:vveııı Finlandiy'.ı _ So\yet rte· Finlandiraya asker de gönderme. c:::J JfJj,1< lt,Sm, qayri n?ezru el .ıha r-c•niş yardıma hazırdırlar. Bu- Finli.ndiyad"n gecen yollar nere-
~~_ ereıeri. g"" kaı·aı verdik. Ve bu kararımızı ,, h'ld b . y., gider, bunu bilmek ve düşünmek • ~ s " ra nOm.JrveJanay;mwtJl<iJ/,gn nıı 1 iı·en a•vekil B. Çemberi:ıyr, 

İt ?ııuk ovyetlerle 1talvıı aras•ndn F;nıaııdiya efirlerine bildirdik. Hr-
0 

8uyukJan<>y,/m.;d••·r• her lı~ıdr Daladiı e ile mutf bık kal- ikti-.a ed•r. 
llu ,.. arenet tesisi içi~ iaaliye~. nüz cevap ver lmedi. Yardım talehi m"'*"'nı mı• olacaıaır.> Müsalehanın 

4.J •ııane · · · l' d F d ('jt) 08uyvkmt!nsuea,.,.., rk~ıl~r/ :ıı.öylcnirse !.Öy)enıin, bize öyle gell-
şekli hakkında ne 

~ llılnya Vranın b'rine: safhamnı ha)iTid~ ·Fin an iyaya ransa an Le Jur şöyle diynr: 
.~~~l@dfr. naıııına İsveç iıinr~ et- biıt ki&ilik bir ordu sevk edilecektir. "° @ Ba>hta tlcareı lima1>/•rı er eınlyeti Akvam paktının 16 ıncı yor ki, Finlandiya, gayet ağır faril• 
'<t "U • ' (t··"'k d l F' ı· d'va,., ' e BJJ/'liJ l<omur hm•nl•r, r:t tabi tutulacaktır. Çünkü gereli " ''e"ı' "' Zakerelerin >ı•• netic~ · ıiı •• 1 or u arı lll an 1 

,,.. • • r.ıadcle<i mucibince cemiyet aza,;ı 
~tr 4111 rnaıa 1 rl k l ·ı h e' ete ' (!)8 .. l;lıc; yolcu lımanları 
d •ce:.-e k ın değildir. Bu. bir nı;k e ece 0 un gemı er, ar"' ""' tecavüze uğrıyanlara yardım ıcPı 
•• ad S d d' Q d J da şuha•ın ()8dJlıc.1 ô~hkCıhk//man'·r, t "ileri ar ovyPtler tarnfın- an\a e ır. r u arımız ·. " gıdccek kuvvetlerin kendi toprakla-

Rus ihtili.li sırasında, gerekse son h&. 
dioede, bu küçük, fakat karekteri ol
gun ve büyük milletin ne yaoabildifi· •'Ye k sUrUlen şartlııra. bir dere- yiı'mi ultıncı gününden beri Manş ve ~ o D'.9~r Jemrler nıuhn geçmeFini kolaylaştırmak!" 

rll\> ada ı · d 'k ' b .. ·-k l' ~ n· Rııaya anlamıştır. Hem de acı acı , Yetıer r da Finliinliyalı arın Atla• cleniz erııı e 1 ı uyu· ımaııua ,... rıclk~!ieftir. Bu itibarla isver ve N"or. 
•e h e k 'ııJ ~ anlamıttır. En miik<"mmel, en modern ~ ... ar.çı arşı mukR\enıetlerin- bekJ.,moktedır. veç, bu işi yapmakla bitaraflıklarıııı Thl 

1 
.. hh R d 

~"'leline ~rı. görebilecekleri yardır'1 • Finlandiya hariciye nazırı Taner, ihla' etmiş değildirler. 1 ~ı a d'a~ ad ';;uce d ez ~s or ~au, 
. ~&,f U .aıılıdır. Almanya h.ır iki hıze 'ıu gece yarısına kadar ya yar- Pakt bir küldür ve bu emri isn• en ı .. ~'tu' .. arın a,k'l~vl arkca el ur• 
O•caı. Zverı.ne ele şiddetlı' tazyı'k ya- dını i~teneceğini. \'eyahud da Ru• . • muş, çuru ml'§ ve çe ı ır er en " a. 

ı • a - ve Norveçe vermektedir.> dım adım çara. ışmı•tır. Demek ~lu-. Citıcı Zıyettedir. t~klıfl~r·niıı kabul edildiğini bilılıre- • 
hır ''e d h .... 
'nı nce; b a a geniş safhasına r ' 
h~ eııtr0 ıı ~nu doğrudan dohuyıı, , TEBLİ G' LER ı 
b hıane ıdare etmektedir. Ve 
i!ıL Vra"ı . (R d ) F k lway... ·" "· 
~. • bir h, . Çevırmek 'rin kala. Parif, 12 n yo -. r~~sız .ı-ı j R A N ,, 

llu 1 •>etle Romaya gitmi"- rr.ı gı\hının sabr.h resmı tehlıgı: 1 ... ._ . . . . .,;(/ 
~h. e~bb" ' · .. ·· ·· ·· · 

11 ·~nın . . Usün yapılması ıçın Garp cephes;nde kayda şayaıı hiı; : : . . : . .s_ı (, 1 .-. ,. 

e~ı ~u:ırıltere ile kömür me- bir hiıd1'c olmamıştır. 
~ ~allı~ ?nden ihtilafa düştilğü P~r;s. 12 (Radyo) - Fransız ka-
~ ltt· nı ıntih k ' t bl. • · ~I ır. ~ ap etme'i dikkate ra,·~,\hının a şam resmı e ıgı: 

ltt ııındd asen Alman gazeteleri Cııl'p cepheoinde mevzii top~tı a-
~Qiııl~r ı •!!enberi bu teqebbüs :ciıı te~i teati edilmişfr. 

t ·azırlaın k ' 
llııı 8Zeteı . a ta idiler. Hatta -~-.----------
)ı a~ suı~rın Dr. Vel•a bildirilen pur dıi japonya için birer yem ols• ı· 

ı.~ • C'eı, lü şartları ara•ında Mal- ~erektir. 
ht~ıııı~ı:ri ttarık'ı ve Singapuru Her halde büyük politika faaliye
,~~Iııukaren ~a?evranın 'talyan-sov tin'n arifesinde bulunuyoruz ve her

. ı Oldu· •tını kurmaktan da daha ke3ln nazarı, ansızın, bu politika 
~taıı·rı .ıı~nu KöstermeHedir. Ilfal- faaliyetinin merkezini teşkil eden 

--

·•e1 ı~ın b · <l. 
Qıtarı1t . ır Yem oldu;iu gibi, Roma Uzerine çevrilmi<tir. I '--------------------'~-"'""---"''-------' 

15Panya için ve Singıı- A. Ş. ESMER 

ll<tisad vekili 
yor ki eğ~r Finli.nC:iya bir kaç yüa 
bin ki•ilik muntazam bir ordunun 
tnuavenetine mazhar olsaydı, belki 

lstanbula vardı de bir çok sürprizler görülebilecekti. 
İ>laHlıu l, ] 2 (T~lefonla) _ iktı-1 Rusyanın, bu hakikatlere göz ytım

s,,d \'pkili B. Hüsnü Çakır, bugün A•ı maaı ve kendi istil<.lıali bakımından 
karadan şehrim ze gelmistir. hütün emniyet •artlarını dikte ettir-

-------'?; me-mesi akla gel~bilir mi? 

Batırılan vapurlar 
Lonrlrn, 12 (Rarlyo) - Geçen b!r 

~.afta zarfııııla 18600 to:ı haçmind 2 
ingiliz gemisi batırılmıştır. Başkaca 

gemi batırılamamı~tır. Bu miktar 
:;:eçen haftaların va~atisinden çok 
ııoksa,-ıdır. 

B:z. zannetmiyoruz. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
------

Ba'tık 
Hariciye Nazırları 

konferansı 
Korno, 12 (Radyo) - Baltık dn-

Aınst~rdam, 12 (Radyo) - KJam ı~tleri hariciye nazırları, bu ayın 
Şodnn adındaki Finlandiya vapuru ıııı cliirdiinde bir konferan• alctede
buıj'iın şinıal denizinrle torpile çar.

1 

çeklerdir. Konf Pr:ıns ik: gün siira. 
.,arak batır.ıştır. c<•ktir. 



!AH(FE (4) '(ANADOLU) 13 MART 1941) '"'ARŞAMBA 
r~~~~::::::::z::;:::====:;:::;;:::::=:===:===========================-=-=-=-=-=-:::;----~----~----~~~--~~----~~~~----~----~~---~~~-...;;._-----_.,,,,, 

ayrak 
GALİP BAHTIY AR -1~-

clstamıui meousu 1zmir Parti Müf ettişb 

s·r bağrışmadır koptu. Koca bahadırlar, dernege 
g·dermişcesine düşmana karşı çıkıyorlardı 

Kutuptan yeni haberler Eğlence: 

Sta ın ·buzkıranıııın 
Günün bulmacası 

muvaff akiyeti • 
yenı 

Bu gemi keşfe çıkmış olan Sedov 
Şimdi herke ay ıc;ığında çalışı- - Yakın gelin sadakları elleyin ... / Doğrusu ne yaptığımı, ne işlediğimi • • • k • • • 

~ du. 1.}i bakınca gordlim kı lıc ı--a- l>iy~ bağırdı. af' bilmiyordum. gemJSllll Urtarmağa gıtffiJŞtl 
c' r , t1ı 'ar n peşin n~p.a tor!.ıasmı He~.en sadağı açtım. Fakat oku-! Yalnız görüyordum: Sağımda sc- Sovyet kutup ka iflcri cSedon • di. . 
l :. rn~ının ba.~ına ~e?ırıyor, ı:oonr:ı ı~u k rış~ yerleşti,:mişti~ı ki Tem~ıci- Jumda, .. öniimde, arkamda bir .. çok i~imil buzkıran gembiyle şimal kut-ı nu zaman zarfında Sedo\'Un vazı. 
1' ~be nden ) ıyecegını çıkarıvordu. nın Taycıgude clogru elıni. alladıgını hınç yuzler, tulgalar, zırhlı go\'cle- bunda bir seyahate çıkmışlar ve şim- yeli gittikçe müşkülleşiyordu. Gemi-
l n de SaJ}"rı boğrolun torbasını tı.ık ve biraz sonra tepe üstii att:ın vuvar- ler. parlak kılıçlar, atlar, tuğlar var- diye kadar _ hatta Nan en tarnfın- de mevcut ihtiyatlar buz üzerine _ 
t . Atlar hir t.lrnftan yemler·ni kes. !andığını ve bunun üzerine herkel'iin ıdı. Bunlar da göziimiiıı öniindc blr dan bile kesfolunmamıs mıntaknh k 

1 
t I:' 

1 
b' 

1 
b. k Soldan saga: 

t . b d - 1 k .· l k t • _ .. k . . k 1 . c - ı> • .. ' • • 1 çı arı mış ı.. ,uz arın ırc en ıre ı- 1 K d . . Gilll' 
l r ~ ız e )ere Çome ere )lyOr- a tnaw OŞ ugunu g~rdum. t1~ gıbı .U~UŞUyorlar, açıyor al, !l- ra varmağa şimal UUZ deniz.nin ş ·m- rılarak ayrılması ihth•atlarımızın bir ' - .a. lll. l~m.ı, keder.~ - r ll' 

c k. 1 emekt n Mnra ha~ vanlaıı, Bogurcu gene bagırıvordu: dam denızıne clalıvorlnrıh. N patıı·- ciYe kadaı· o' lçiilmemiş dcrinlikıerini 1 1 
.. "ki . b leı den bırı, sınırlı. 3 - Vucuclun 

k ndımı ı ça) a salarak hem ntlar. - Uşaklar, ıleri ilerı ! Dogru Ha- tı, 11~ gurultü ! n an kcndı lıngırma- tc><:pit ctmcğe , e daha bir çok ilmi ld c e e ·ısmı, Arapça cdördilnru>, 
. . . . . - 1 ~ . v . ' ı:.nıını su ara suru. enmesıne se epı 1 J k r e~ 

u adık, hem de kendimiz kandık. nn !. mı bile se leyemiyecek. Sanır:.m hi 1, .... kikatle orta va koymağa mnvaİ _ 
0 ~ı. . . . _ .. . . , mekten emir. 4 - Avrupada eğlene~ 

Bunun uzerine bir iki kurniz çek- Bu kere Cebe de bağrı!:1mağa ha:- on bin demirci örs iizer'nde dem·- dö- fak olmuşlardı'. cSed(lV> gemıı:1i şi- • Y enı ~enenın ıl~ gun~nde ) :11~~en bahçelerinin adı. 5 _ Fransız alfll, 
t ten .onra keyfimiz yerine gelmiş- !adı: ğiiyorlar .. no;i-rusıı da böyle yal Bu mal kutbunda muhalefeti hava dola- JOla. ~ıkmı~ olan J. ~talın buzkıra~ be.sinde bir harfin okunuşu. erke]{ l-
t . Ati l d.l k h H ·· · k I k l h . döğ.. d · ·ı · gem sı :1 kanunu .-mele 80 derece 3., m:ı l b. . G J{t\'I ı. nn gem c ;: avgaya nzır- - anın uzengı ·ayış annı es- vurmı ann epsı •uş emırc1 erı :nsiyle miişk · l bir , azivete girmis ol- . B . nasına ge en ı . ım. - • 
1 k ;ı H ld , · ~. . . . 1 1 hl il ' • ~ dakıkaya varmış hulunuvordu.. u • ·~ · 7 A _ os e • andı . t. er. a yo nşlar. ac •ıl mı ıdı? Tu ga ar, zır ar zc- cluğundan '-·ardım istemiş Ye bunun . • 

1 
cım. ı:sım. - rıadoluda tee s ıı 

b l B ··t·· b d l'kl . b. . k . . k 1 1 k 1 d · d • " mıntakadakı yekpare buzların ka ın- m'ş ,k. b' T'. k d . t' ]<ıılı Böyle nice durmuşuz i mem, va- u un u ec ı · erım ır şımşe l'!np ınen ı ıç ar. nrp:ı ar emıı en üzerine c.T _ Stalin> isimli buzkıran . k .. . k d . . .ı ı e.:s ı ır ur · me enıye ı, . .1 • 

d k k k d .. d. . d d h k 1 d.. .ı ları uç metre\e a ar \arnornu .. •ahta 8 0 1 t .h. d bırıll k
0

t gun cağına rlön ii. Arası ço geç- ça ması a ar surme ı, yüz a ım n a pe o an usmanı vurup ez- gemisi de simal kutbuna gönderil. T • • • • k··ı~ 
1 

.
1 

- r . _ . · - sman ı arı ın e O· 
r.wden g·ineş kalkarak ovayı altın ·ıerlemiştik hanın üzengisini kesme- mek için değil mi idi? Tanrı bnR,t için m;şti ı-. !Ju şeraıt ıçm mil~ u ata 1 er ıyor < ıaya kurban giden şehzade. 9 -
~. lcıza 1.ıoyadı. ğe çalışan Taycigudun yuvnrlandı- bundan daha keyifli dernek olanını. So~·yetlerin. Ta-ı ajansı j. Stalin duk. Kar istikame~ ~ayin.ine ma.ni '>·ı k~n hedefe vuruşu, şeref. 10 - !W 

C'ebr gUneşin kalkmasını, ovalan, ğını gördiik. Beliktay başbuğ bir vu- Şimdi avazım çıktığı kadar bağırı- buzkıran gemisin·n şimal kutbuna luy~rdu .. Buzlar bızı gerıye sürilkl~~ hınin kısaltılmışı. istimbot. 
<;avırla bir eyam se:rrettikten sor.ra ruşta herifin kafa taRını ikiye ayır- yordum: . v:.ırıp Sedoyu buluncaya kadar geçir- rnege çalışıyor, fakat biz her fır:;;at- Yukarıdan afağıya: 
hona dönere}· dedi ki: mırtı. Fakat baska bir Taycigudu - Gök Moğol!.. Gök )foğol !.. mi~ olduğu maceraları w karşıla~ıl- ta biraz daha ilerl:yorduk.. 1 - Ö!üm zamanı, muhnrehe ~~;, 

- Şu al ına boyanmı~ çayırları. Bciktayın atını öldlirmü§ ve Betktayı - Devam edecek - mış olan tehlikelerP. nasıl mu\•affa. Sedovun alevl~ri görüldü: c!aı,ında ölen Müslüman. 2 - .: 
tarlaları gôrdiln mü? yere atmıştı. Hemen Toktatka reis Jı:ıyetle karşı koymuş olduğunu anla- fi kanunusani günü saat beşte ta· 1·k, isenin kısaltılmışı. 3 _ cMit 11

1
• 

- Gördum.. yere inerek kendi kısrağını hanın al- Trak ~qada tan bir bülten neşretmicıtir. rassut mevkiindeki arkadaş ufukt:l tersi, dilek. 4 _ Kulübe, Arapça ~-
- 1 •j bak oğul! Bu akşam bütOn tına çekti, han da kısrağa atla,. atla- Bu yazımızda j Stalin buzkıran Sedovclan yükse1 ":ı bir ale\' gördil. ba. 5 _ Aparmaktnn emir. taı:rtı r 

bu ça ·ırlar kızıl kana boyana~a.k:. maz k11ıcını sıyırarak diişmanhır içi- } } "' t t- gC>misinin geçirmiş olduğu macerala- Sedovdan takriben beş mil kadnr lıcı. 6 _ Kalın. ve kaba kumaş. bı 
Bilmem neden? .. Bu sözleri ış.tın- ne karıştı. mar P an,.nıD a rı gemi kaptanı Belusovun ağzından uzakta bulunuyorduk. .Fakat b~ me- ~eye sonradan ılave olunan pıı1\_ 

re bir titreyiş titredim ki ben pe şaş- Biz soluk soluğa koşuyorduk. Ye- b•k• b ı d dinliyeceks;niz: :af eyi katetmek hep~ınden n:UşkOl I bazan cötede> kelimesinin ö"'!ÜJle g r 
t m ve sonra Hizım mı imiş gibi iki Ilç tişmeğe az lrnlmısb; bizim bahadır- J JDe aş an J Denize açılıyoruz: oldu. Önümüzde fevkalAde sert ve tir:l'r. 7 - Kadın esir, senenin on ıı 
k~rcye öyle esnedim ki çene kemik- lardnn biri oku çekince Taycigutlar- 15 Kanunuevvel tarihinde j. Sta- yekpare buzlardan milteşekki1 bir ki!Je biri. 8 - .fota, imtaratord'. 
}('rim n.rrılnyaztlı ! dan biri daha kollarını uzatarak y<ıre Ed. .. ı b. h. lin buzkıran gemisi denize açıldı. !'llıntaka bulunuyordu. küçük hükümdar, sporcularm r'~ 

ırne guze ır şe ır tıı~ O vakte kadnr duymadığım bir yattı. Yaradana sığındım; bir bir da- Beklediğimiz gibi Rarentz denizi bi- 7 kanunusanide cenup rüzgl\rı es- sı. !l -- Çocuk doğurtan, evııı ~ 
yor{J'u !luk. bil tün kollarımı, baçakla- ha iki ok ta ben çektim ve hayvanı- olacak z: müdhiş bir f1rtına ile karşıladı ... :nejle başladı .. Buzlar biraz ayrılmış. matından biri, kı<ıa zaman. 1 O - ' 
nmı u. uşturdu, fü:ı!imeğe başladım. mı ileri sürdüm .. Aman Cebeye ne Edirne (Hu u i) _ Edirne imar Dalgalar rrüverteyi aşıyordu. Sm·let ... 1 ı .. Bundan derhal istifade ettik ve nıune, Türkçe tangolardan biri. , 
Ş:mdi ortalığa c;is çöküyordu. Ak. sa- olmuş .. Koca yiğidin etrafını Tayci- plfim ta.::dik olunmuş ve istiml:ik i~i- ler benzin dolu fıçılar mukavemet c- saatlerce süren bir mücadeleden son- v·· k .. b l ha//l 
rı, gök çiçekler.c bir gelin gibi tel- yutlar sarmış, o da c>lindeki mızrağı- 'le başlanmıştır. 'Muamelesi biten bn- dı>miyor, parçalamyorlardı. ra ı:ihayet Sedova iki mile kadaı· ynk un U U macanın 
l nmis, pullanmış çayırlar kırağı- m savuruyor, yanma kimseyi S")kmu- z yerler vıktırılmaktadır. Bu me- 16 kanunuevvel de rüzgar şiddeti- !aştık.. Bundan sonrn yeniden rllz- Soldan aadai: ,.,ııı· 
d n aılıvor \C o adar şirin, yu1?u: lO!'du. y~ndn Uç ·şerefeli mevdanı ile harap ni artmlı. Büyük bir dalga, bir kayı. garın deği.şmesini bekledik. 1 - Emden, Harp. 2 - Ne,· ,. 
şak gözüküyordu i hemen kendımı Ben atımı geri alıp başbuğume yar Lir durumda olan Nabi hamam: !en ?ı denize süriikledi. Çelik levhaları 9 ve ıo kanunusani tarihlerinde ikı ti. 3 - İzam, alevi, 4 - Şebek. 119,..... 
seyre l ptırmıştım. Çayırlığın ucun- dıma koştuğum sırada Taycigutıar- heyeti nezaretinde ynktırıhyor. kırdı ve bir çok fıçı: arı parçaladı. Bu kt'~if grubu hazırladık bunlar•n bi- f, - İka, ya. 6 - Esne, il; el·Jtıı~ 
dn kar -ılık b'r çam ormanı gözükO- dan birinin alnı orta ına bir mız:ak 60.000 liraya •yapılacak ve Türki- vaziyet dahilinde seyretmek pek mu~ rıni Pajanın, birini de ben idare et- Zara, te. 8 - Kabadayı. 9 -
yor, il ·sind; ~ ~!~Y tepeler, tüm- viyer~k ar~~ üstü att"n aşnğ1 yuvar- renin ilk kapalı spor binası ile, mo- lı:i.lhlü. Dalgalar güvertede ne bulur- rrıekteydim. j sal. 10 - Eza, fi. 
sekler guz l:ııabı!dıgıne kadar uza - landıgını gordClm. tiern bir otel olacak eılnn Şehir oteli- sa parçalıyorlardı. lki keşif gurubu da önümüzde aş - Yukarıdan ata ıya: t. 
) orlar, sonra dumanlar içine kaybo- Hemen o zamanda yan tarafımı;:. nııı paralar1 ve phinlan geldiğinden, Ertesi günü rüzgar şiddetinı b·r mağa mecbur olduğumuz bir büyük ı - Enişte, kuş. !.' - :Meze, sıı~ 
luyorlardı. Bu aı·alık yanıma kadar dan bir bağmşbr koptu. •reye uğra- l•endiler:n nıahsus asfalt yr-1 üzerin kat clahn artırmış, dnlrrr.1,.,r dahn bU- ~ankiz bulunduğnnu h>ıher verd.le ı·. Z - Aban, bal. 4 -Ezme, ezan· 5 ,. 
t lmiJ olan Cebe, kırbacmın uciyle, dtk toz dumnn çayırlık lan örfü yor: de) erleri ayrılmıştır. Yakında eksilt- yilmüştti. Yola devaT!l etmek iml:..~n· Yeniden cenup rüzgarı başlamış ol- l\'"o, ki, ad. 6 - La, kira. 7 - l!tJ1• f, 
ç ımludarla tepeleri göstereri!k ka- yer, gök titr yorau. ~oy le eğrildim; meye. çıkarılacaktır. sızdı. Manevra yaparak istiknmet de duğu iı;in şimale doğru seyrimiz mi.im !uy. 8 - Ateh, iş. 9 - Rivayet,' 
yıts:.ı.ca: neye uğrad1ğımı"ı tez aıı1adım. On lmar pliinmda ehemmiyetli bir yer ğiştirerck \'e makineleri başka bir kiin oluyordu. 10 - İzale, li. 

- Tnıcıgutlar bu yerin ardında • biıı ~ayci~ut tepderin ardından,· oi-- tutan ticaret m.ahnlJesinde yer ~.mış ı c?jinle çalıştırmı>ğa başladık. İstika- 11 kfınunusanide şimalde 81 dere- ___________ ___/' 

dır ar, dedı, geçti. ~an ~çlerın~en uğ~·amışlar, dolu diz- olan iş ve ziraat bankaları ile inhi- met tayini müşküldü .. Tamamen kn - ce 7 dakikaya vardık .. Tarihte bir Zabıtada 
I..:ı>n ı:.aşımı döndürüp bizim tara- g~n bızwe dogru gelıyorlardı. Arkadaa surlar umum müdür!Uğüne yapıla- ıar.lıkta seyrediyorduk.. Üstelik sık rl:eşif gPmisinin bu kadar şimale var- ii:iiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiii 

fınuza baktım. Bin adım öteye ka- lıır bagırışma daha koptu. 1'"'akat bu c:.ık binalar için kendilerine yerleri ··ılc tekrar eden kar fırtınası istika· mı~ olduğu vaki değildir. Kız kaçırma: , .. 
dar uzaJ·ıp giden atlılarımız, mız- kere bunun ne olduğunu düşilnmeğe bildirilmiatir. met tayinine mani oluyordu. • tk· ı·k d . d J!ilse. 

:.' Buzlar kırıhyor: _ ıçeşme ı ça desın e . ,,.,Jll 
1 <tklarıyle çam ormanının karşısında varmadım. Bizimkilerin seslerini ta- Nafia vekaleti asfalt yol için şehir Gruenland denizinde: 

12 
kanunusanide buz kırılmağa oğlu Yorgancı Mustafa Demırı-''ıer 

b ka bir orm n varmış gibi ortalığ, r.ımıştım. Koca bahadırlar derneğe · tim!aki 13.zımgelen yerlerin kadast- Gruenland denizi bizi müdhiı:ı bir TI" · k d.. dıı l\[e 
· "' baslandı :\·e ertesi gün snat yedide r. _ useyın ızı on ort ~·aşın ,a i kaı ıyorlaıdı. giderm:şcesiı)e düşmana karşı çıkı- rosunu \'<' planlarını bitirmek üzere- ~oii-t,kla knrcııJadı. - - ~ny•· 

- ,., :.- kat'ı bir darbe ile faaliyet sona er- ıgfal ederek kaçırdıgı zabıw 
Otağın olduğu yPrde davullar vur· yorlardı. riir. Bunlardan sonra Edirne büyük Su güvertenin üzerinde donuyor- c\i. kayet edilmiş, suçlu tutulmuştur· 

m ğa, borulnr ötmeğe başladı. Artık Düşman üzerimize doğru öyle ça- lıır yeniliğin e,..iğinde bulunduğunu du. Yirmi dört sant zarfın :la gemi • H 1 k 
h rk ayaklanıyor, ka\•gaya dav - buk geliyordu ki: İki Oktan ziyade cesaretle söyliycbilirim . ııin manzarası tamamen değişmişti.. Kar fırtınası Sedovun ışıf:rını s:ıl- lp ırsız 1 

: dn '4''~ 
~ d lıyordu. Dört snat sonra beklediği - \.emerde Yemişçi sokağın ıc4~ 

ıerı:>-or benim içimden büyük birse- n.ama ım, zira; a1 ıda menzil kal- - Gih•erteyi yiizlerce ton buz kapla- mud oğlu İsmail İpekçinin di11' JÔ 
··ı·ııç knlk 'l·ordu. Bogvurci dolu diz0'İn nıamıştı. Baktım ki oktan ha'l·ır '.·ok. 23 ,,TİSAN ÇOCtJK BAYRA.:\JI t T l h•kA ı d ·· .. miz ateşi tekrar gördük. . b k 

11 
...... krıı v. 

• • "' ., mı ı. ayyare er ı aye er e goru- Sedov pek yakında idi. Kalbimiz ne gıren sa ı a ı ardan ;;-u "'!1ıf51' 
t Urrer k geldi, bao::ımıza gert!. He- Hemen kargımı koltuğum altına ·ı- Yurt "-·avrularına: le11 bu··yu'·k kuo::laı·a do"nmu··ştt·ı· '!L··ıret t P 11 

..,. ~ :ıı • "
1 

• ~·1in~le doldu. Denizcilerin eski a- yasdı1< ve bazı eşya çalmış ır. 
P miz haz rl ısımızı bitirmiş kiriş il- kıştırnrak Sayın Boğ,.ula yol ver- :Bayramınızın her yıldan dahn ii'-- tehat bir kaç gün çalıştıktan ~onra b 

detleri mucibince kahraman arka- za ıtaca nranıyor. 
zerindeki ok gibi duruyorduk. Biraz dim, insan kümesine daldım. DUşma. tün olması için çocuk esirgen e ku- gemiyi kaplamı:} olan buzları kırma- H k 

k d b k daşlanmızı üç kere düdük çatmak, a aret: 0 ıı boyle durduktan onra tepelerin bi- na o a ar ça u ·sokulmuş, kavgnya rumları hazırlıklara başlamışlardır. ğa muvı.ffak oldu. Jl » 
ri~nden b;r blılük atlı çıkararal: ağlr o kadar tez girişmiştik ki kendimden Siz de öğretmenlerin:ze bayramını- Nihauet 23 kanunuevvelde uzun Ilrojöktörle işaretler vermek suretiy- Gaziler mahaJlesinde Hasıı ıdıı ~ 

J le selamladık. Ali, Hasan karısı Atiye !{es ..,,< :ığır bize doğ J yolJandı. Bizim taraf bütün biitün geçmiş, özümü, Cebeyi, 7m daha önemli olmasına hazırlan- zamandanberi beklemekte olduğu. kS.11 " 
tan da bir o kadar mızraklı bunları t:ökbayrat;rı, dilnyn ·ı unutmuştum ... malan için r:cada bulununuz. muz buzlar mınt:.ıkasına vardık. Borda bordaya: M~sta!~ ~:r.~i~ ~r~:~·md~t~~ıeriııdl 
önledi. Cebe bunu görünce söylen- ı ~ Bu buzlar arasında Sedova varan Saat on ikiyi yedi dakika geçe j. ga a ırı ırını a ır e 

1 

A s ı· b k · · s d • · tutulmu~lardır. . j,P meğe başladı: T · 1 en kısa yolu bulrnal: lazımdı. Buzlar ta ın uz ıran gemısı e ovun ı<:1- , . .. . ~ur1 1, 

- Bu ne demek? Şimdi kavgayı ı ayyare sıneması ~ T P/Pfnn .1646 arasındaki açıklıklardan istifade e- :<elesine yanaştı. Karşılaşma fcvkn- A)nı.m~hallede sa?ıkalıakııret, 
bıınkıı.ı ycsir almaca mı oynı;racn- B u G Ü N <ll'rek 'k birknç mili kolaylıkla ka- lfide Se\•inçli oldu.. çalı Alı oglu B. Meclde h 
• ? E O "" t · tr.ttı·k .. Fal~at bı·r kar perde'.'ı· o··nu··nıll- Bö'l•lece gemimizin emsalsiz seya- miş, 0 da yakalanmJştır. 
1!'17 ND LwS GECELER filminin unutuln.uz mübdiası " · ~ .J o· ı t .ı 

B . .ı:. ı·kı· / ı 1 .,n kapat·• .. ordu. hf.lti ı:ıona ermiş olu:y.·ordu. Telsizle ôvmüt er • . ot· o~rucu cevap r l ı: Jf P E R O A R G E N T N A'nın .. u •,J .Al ı;. 
_Yok Cebe! Taycigutlann bao::- V'CCUDE GETİRDW! Yekpare buzlar arasında: St-ılin ve l\folotofun tebriklerini al- Anafıtrtalar cnddes:nde. '~ııı 

buğu, Temucin Han ile sözleşmeğe 24 kanunuevvel de yekpare buzlar dık. Gayretimizin takdir olunması Arzuhalci B. Mustafa NecıP o )feıı' 
u A lrıŞE Türkçe SözlO mmtakıısına varmı~tık. Önümüzde l..>Utün mürettebatı memnun etmişti. Mahmud Celali, Karşıynkad~ w" 

ge~.Ben Hanın yerinde olsam buna Türkçe ve İspanyolca soğuk bir buz çölü uzanıp gidiyordu. Bize gösterilmiş olan bu teveccühr. men e:arajında Ali oğlu şoföt Jd 
.::>e'k kanmazdım. ŞARKILI Mecburen buzları kuvvetli drırbe- ce\•aben bütün kuvvetlerimizi sarle- müşteri almak yüzünden N'~~r•~' 

_ Temucı'n ı.·opacagvını bizden ar- ıerle zorlamağa başladık. BöyJe 3 _ derek Sedovu ~alimen beraberimizde oğlu şoför Nevzadı dövmil§' 
J Bu senenin en büyük Şark filmi. i iftiharla takdim eder ın l d 

t •k bı·1ı·r Cebe'·· dım adım şimale dog·ru ilerli.vorduk. getireceğiz. nmış ar ır. • Ayrıca: E[{LER Jl'RNAL En son harp havadisleri E • 4 
- Yahşi dersin. Hanın kanna ka- Ş:malde 80 derece 32 dakikaya var- E Ş h ve taarruz etmıt: ddeııil' 1 Fiyatlar 15 20 kuruştur. t k F k t b k l ksı•r a ap K:ırantinada inönü es. i""~ 

nQmak gerekmez ama ben de kcn- Oyun sRatları: 11 _ 1 _ 3 _ :~ _ 5 _ 7 _ 9 da bacılar ınış ı · a a u şe ·i de ilerlememiz ı k J1 ,,. , 
k tı :ıı pkıcı ihfyaçlanmızın tnmamen tu- Seyfi oğlu Abdullah Atnle • ı e- , 

d·mi bnşkınn ap ramam. Basır•r mem•lerı·nı· gı·· og·ıu B. KaAzımın e·~ne taartU .,ht 
C b b " ü s··yı· erek atına kenme ini mucip olabilirdi. Bu mil- ' ~ •• ı•"' 

:e e u on soz 
0 ıy • K k k ğinden tutulmuştur. Vakanıll .,c~' 

h 0 ndi ve sil~hlarını hazırladı. Biz de HA z 1 R L A N I N I z I. . nasebetle heyet reisi Barenzburga derir. uvveti, er e . j{OJl"' 
k d 'd k k ll. Kazımın, AbduJlah ile o~le yaptık. İyi de olmuş, hazırlan- Sesli sinemanın icadından bugüne kndar yapılmış en muazzam ·a ar gı ere su ve ya ıcı ihtiyaç- /i~i, istihavı arttırır masıdır. / 

mısız. Zira Boğurcu ne dil ündü ne ve muhteşem müzik, ıı~k, ses ve gençlik, güzellik harikas.ı larımızı tamamlamamıza karar Yer-1 ....._.-/' ~tı 
ciO ünmedi; bize doğru gelerek he- • 5tS 
pinıizi böHik bölük ayırdı. Şimdi orta A ş K I N s E s I u . .. .. Asarıatika mütehaS 
yn çıkan iki tnrnf atlıları bizden yüz cuz sınema gu~u nın tetkikleri '~ 
ndım ileride durarak attan inmişler- Ş.1-llJESERLE:RlN ŞAHESBRINDJ-: bL1l P m; 

l 1 b •t ğ. · .. lü Dünya ~inı>maf_:1lığımn en tatlı aesJi bülbülü Şehrimizde bulunan !sttı..n~ -nt· Y 
~'0;.rdHue.r ~es ne o up 1 ece ını goz _.; Ku·· 'tu·· rpark sı·nemasında dU u J.I Si 
,, F' JEANETTE Mac DONALD ı asariatika enstitüsü mü r 13, 1 

Bunlar bir e.v am biribirleriyic gö- Bitte!, diln müzeler müdüril 'fF oifi' 
\"e Amerika sanat aleminin en bLiyhk ve kudretli yıldızı Saat 2,30 dan ~ece yarısına kadar lah dd' K +~ ı b' l'kte ı>8 O 

rüştüler. Bir aralık Ta'l·cigutlardnn 8 m nııW4r a ır ı . tilll' • LE V V Ay R ES Büyük küçük, Hususi 15, b·rinci 10 kuru~tur. 1 • d d b 1 bıt 
biri Temucin hanın atına ~.·anaşarak n f' esın e ve ora a u unan ..ııf• 

•U ıyatla Kadril ve görünmiyen casus b filmi iösterilecektir. ( k' ) d tetk.kl vııPw I! 
'"a· .. ·nnı okş", r g'bı' vaptıktan sonrn ö ü il d k. 1 ~ ın ıı·t JC\40 cum" gu··nu··nden 't•bare es 1 mezar a ı er· ,,<r ı• , , .. .J n m z e -ı o : .., .. ı 1 n Ayrıca l'arnmunt juıııalde en son harp havadisleri Hl. 1 ek ı· B Et rn r' ıı 
Ozengi:re do"'r e"'iJdi. E L H A M R A So d ..., 1 yete ge er va ı . e Ali 

- e e JnemaSJll a ~eans ar Kadril 2,SO - f>,40 - 9 .. Görünmiyen cac-us 4,30 - 7,50 d B P . ı 
Cebe gene duramadı: ve maarif mUdürlüğün e · .Bitt"" 
- Ne ynpıvor bu adam 1 Dedi; Hn- Bug·Une kadar görülmemiş bil' lH'1'1ŞA~f harikuHldeliğiyle lzmirı - (;uma günü dünyanın en büyük iki filmi birden Özkutu ziyare~ etmiştir. D\ ~(e~ 

mn Uzengilerinin üzerinde dikilmiş' mizin bütün Müzik, Gençlik ve GHzellik aşklarını sonsuz BAHAR YAGMURU - YAŞAMAK HAKKIMDIR sanda wkrar zmire geler~ıııc# 
b 1 ·ı··ordu. Bı'r "rnlık snp san keslldı· Priyen harabelerin de yap '\. • .. " hnyr:ı'llıkııır içinde hırr.kncaklardır I<'redrik l\lnrş 
ve oize dönerek: ~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~sisata neza~t edece~ir. 
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• • • 'IBirTaşlaHiçKuş! Şeker 

AJINO ZIGFRID il -Baıta~afılincisahifedP- Muhtekir/eri 
m~kten halı kalmamıthr. 

.. İşte ton mülf.kattan evvel ltalya ile - fiattarafı 1 İnci aahifede -
24 .1 A.lmany.ı arasındaki münaaebetler miirl<.ietl~ Aydın vilayetine "ürgün 

Ya2 n: B'nbaıı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 1

1 

bu şekilde bulunuyordu. Her iki ta- edilme,iııe, 500 lira ağır para caza-
\'Gth (ULUS) lan rafın devlet ad,.mları siyasi vesilelPr 'ıııa mahküm'yetiııe ve dükkfınında 

'~·t' .•şı Sarlal deminki ızahati ve subaylar ve erler, en usta bir rejisö- çıktıkça aralarındaki münasebatın hulıınan 300 kilo şekerin müMdere-
• -eti Veru· k k <l .. bU : ı'lı'g· · d d ti ki l"b t' . "e karar verilnıi•tı·r. "•U bar · ~n amp kMma.ı anı ruıı · e hayret cd<ıceği mikyana, Al- ·Y ın en, os u arının sa a e ın- • 

'l.ı'z h.•kanın en uzak nol.tasında man kılık ve hüviyetine biırünmlış _ den, itt'faldarının rlevamından bah- Mil i iklı<adi koruma kanunu ır.u 
diıııeııı·ır alflka, dikkat ve ihtirasla Jeıdi. Esiı edilen Alman sıhh Ye gru. setmekten geri durmuyorlar, faka! l'ibince vilayetimizde ilk cez'.l ka -
flı nuıı Ve Çehresı kıın, ve gozleri Luna tam bir uygunluk ifa<le"i ;çiııJc 1 bunu hakiki telakkilerine terçÜman l'at'l, bu suretle ilk defa Urlada vc
·~kec~lniyle dolmu~. emir t;,ıAkJ..i herkes, yerini aldığı Alman •uba, v~ oldufu için değil, a~cak umumi v•- ı"h1i tir. 
tı.11 hazırlanmıştı. All.ıayııı emn e ·ı ,0 btitün hu,·iyet \'esikalarına <la zıyet bak:ırınds" boyle hareket e" li"rıramadaki muhtekirler 
" nu ltanıp k d " mele ica tt'"· · · 1 d Rer"ama kazasııırla "tuı·an b?k-'•v~ b umandaııı geriy• ,ın nlddAti Her şar1", yerine geçti}: Al- p e lgı ıçın yapıyor ar ı. e 

t .\.,b:rakauan çıktı Bunun üzeri_ n.anın hih·jyet \ıırakıı<iyle gene pla- Son p-ünler~,. lt~.ly~. ;ı,. _ l~ı;il~e~e kal Ani! Öz•ever, yaj Ye şeker tiic-
l'\ıPa ~ın emriyle yuzbaşı Saı :ıt kas;nı yerli yerine yedeştirmi~t!. arasında ınalum komur h.adı~.-•ının .ırı Şckip Şabunnı ile e'iıaflıkla al:i. 

lıce, kQ umanda vcrd'. Su'ıayl ırl Yüzbaşı Sarlat. kamp k.ımaııdan;. >uhuru ltal~a;ı gene k~~,ı. mıhrakı- lrn<ı lJUlunmıyıın komi•yoııcu Te\fil;: 
lıı daha çUk subaylar arkada Ye er- nın uzattığı listeyi aldı. F.•ir crlile:ı na çekmek ıçın ~·~•at. gozl~rr.kcte ~ f·:rta·· &dıııdaki ~ah'"lar. şekerin k,
:\ıkrı arhda olmıı.k iızere ı;rup, Alman grubuna ait i'im v~ hil\"\·et lıtn AllT'anyaya ıyı bır vesıle verm·ş ~,una oıı kunı~ zam olduğu ha1<.kın-
C:ııh t koı nizamında sırııya girdi.. Ji~lc.•i.- - oldu. Alman siyas,.ıin1n bundan i•ti da ı ad~·o ile yupılan neşriyat iiıeri 
1. •· htrk · f d t • 1 - b" 'd' 1 b 1 d k · 'l' f'k 3" "Ilı-] esın yapaca<-ı ı'"" ııa~ar:ın a .- e mege ça ış,.cagı ta n ı ı_ 1 ne ıın ar an om;syoncu ev ı o, 

"'ar 0 ~~ - Devam edecek -
~~ed· a anıldı, numaralara tak- t" Fon Ribentropun -ini olarak orta 'ıun:ardan komi•yoncu Tevfik Sa. 
~Q 1!1dıd Ve Parti parti bölündü. ya çıkan. Roma ıeyahati bunun iç'n 1rnkkaı Adil 15 ve Şekipte 7 sanrlık 

4Dıı • e bittikten sonra bari'. kanın Adagidede belediye vuku bulınuştur. ırkeri iht kiır yapmak maksadiyle 
tııı,~ ardınıı kadar açıldı ve ku. jaa/iqeiİ Simdi bu seyahatin vuku suretin' •vlerine ve dükkanlarının kömürlük 
lethı •• da Alman un·formalııriyle tetkik edebiliriz: Alman Hariciy<" l<ı"m!arıııa •akladıkları haber aıın-
' ••tını Adagide (Husus!) - Beleıliy~ I ı ı k :ı~dQ , taşıyan Fransız neferleri Nazırı n.,'Jter.,ye kartı kızgın ve kız ır.ış ve suç u arın bu hare eti 3780 
' atı, . ~eferler Oni!ormalarla ter- heyeti, nahiyenin gilzelleşme9i ve gın olan Romada kendi .. mellerine rnyılı millf korunma kanununun 
)ltlır, Yüıbaş1 Sar!atın gösterdiği temizlik 'şleri için programlı b!r şe- çok müaaid bir zemin bulacağım ·ırmi beşinci maddesine uyguu giı
tı eı ~1tıln.1' subay, kOçük subay icilde çalışmaktadır. ümid .. diyordu. Romaya gelin<0e !tal- "tildüğünden yakalanmış ve hak -
~.er. Iıu.!laıına ~azarım yerleştir- Şimdıye kadar kasap dükkilnı mev ~·an Başvekili ile iki defa görüşec"k arın da tutulan evrakiyle birlikte 
"- •un bu tı 'f ı t d ve bu görüşmeler e nasında ltalyayı C'. M. umumiliğ.ne teslim ediımi~-... t, esir . nı arma.ar VP ec- cu olmama,ından etler açıkta sa • 
'll1ı. tdıl;ın Alman sıhhive ko- l.olayca yola getirE"bilecf'kti. Diğ~r erdir. 
~ .. ., tab· · tılmakta idi. Belediye, pazar yerin-

'~ l\k, ıt, ktiçük zabit ve neferle- tanftan Papadan bir mül•kat ala- 1.tanbul, 12 (Telefonla) - Kır-
"'1.. "'"' de "kiz tane ka<ap dilkkıinı inşa et- k l h 'llhe h "ransız vrubu da sa\"! ve ca , A many,.nın işgali altındaki Po ;ı• irde şekerleri saklayıp fazla fi-

'ı Rlcıın · tırmektedir. Yakında dükkan arı;ı ı , oı,.._._ •_ndan aynen Almanlara onya topraklarında acıktan açıiia ı",tla rntan beş bakkaldan ikisi, be-
~ olduheçıl~iğ( için, herk.-e muh- in~a11tı •ona ereçek ve etler, burıılar- yapmaktan c,.kinmediği mPzalim: 'j0 r yiiz lira para ceza;ına ve Çorum 
>tı~ deıııe O~iforma aynen i"ahet e- da satılnıağa başlanacaktır. Büdced" bir müddettir bütün dünyaya ili\n et i'e Arııasyaya ikişer sene sürgüne 
."<lld ha[ı le~. Me•ele boy b0• ve bulunan bin lira tahMi.,.ıtla bir asri mı•i:e ba•lAmış olan Vatikan radyo ıı•ahküın olmuşlardır. 
• ~\l( tın ınından da üniforıralara kalır staıı vilcude getirilecektir. Ay- mnun bu netriyatına bir ni\.ıayet ve- Şehrimizdeki Liyon Melba çikula 
'.'~nll\• ,e bekten !baret kalı:mrdu. rilmeaini temin .. decekti. Bu suretle ta fabr kası ile Sefer oğlu müessesi 
,ı.. • u nca bı: de ko~u alanı yapılacaktıı. b' 
, "lla• ~ı.aY.ve erleri. a•.R1Yı •.·uka'"l t ır ta.la 'ki kut vurmu~ oluyordu. ~ohipleri de adliveve verilmişlerdir. " •• d ~ ·' ıcPbeden istimlakler yapılmıştır , , 

1•ıııar l erının vOcud klltle•in~e Hr.lbuki geçen gün de bilmünue- ~:ıih mahkemesi, her iki müesse•en'.ıı 
lııtıa~ ~ ~ duğu için b•ı bak'mdan bir he İtar~t rtm:ş olduifumuz v"çhile •aklamış oldukları şekerlerin haczi-

R ı..ıı; •caın unıulamazdı. Borsalar coğrafi vaz'yeti itibariyle lngiltereye ~e karar vermiştir. 
~. 2 leva doktor yüzbaşı ve teğmen- kaqı bir harb,. girmemf'ğe m<'chu• 
:'~ '~ba zıııı subayı ve muhtelil ku- bulunan lıaly" Berlinin kendisinden ------
:btba.1 ! Ve •rden il.ıaret olan ;:rup, O Z O Mı ist'y .. bileceği ~eyleri P"k ala hios .. tti Ribenirop boş döndü 
'" • "lifi t 570 AI,·oti bi 11 25 13 25 v bu d k · · f B t f 1 · · h'f d t -.y0'11ıııı a uı gözü önünde, deniz ' e na mey an vermem" ıçın on - aı ara ı ıncı sa ı " e--1: baıladı. hazırlanır ıribi soyunma- 370 Esnaf b. 11 25 17 Rihentrop henüz yolda iken kömür v~ l'olıın~·ayı iade ettiği ve yalnız ka-
,1~er iç ıra Erat. v.e subayların, teker 370 Esnaf B. 11 25 15 7:; lnPsf'leai hakkında lnırilt .. re 'le ,ifa. oiikli!re de!il, bütün hıristiyan alemi 
ı 'ilıı11, 't tııleğııu, fanilasını, panta- 121 j. T. Ma. 11 17 h; bir uvu~ma yaptı. Zevahire bakıp için ~inıd ye kadar gösterdiği hak • 
'l'tıı,11, ~ahı ve çoraplarını çı.- 108 F. Solari 11 75 11 75 da kömilr meselesinde lngilterenin ıziıkian tamir eylediği takdirde sulh 

1 
Sıııı,,,1 ııurıılecek manaara,ydı. 76 M. Beşikçi 7 25 14 125 ricftt ettif.ini zannetmiş olnnlar çok ein hazırlanacak projeye müzaharct 

btL , ar ltü 63 Akseki B. 9 125 !'l '05 lllriırnırlar. lngilt .. re rical etmemiş, .:ci<ter~eeğini vadeylemiştir. 
•· •eıı Lanı' Çük •ubaylar soyu - 60 H'l · ş 15 ·, 1 "' " p k ı mı ve . 50 b'lilkis k~bul ettiği pr<'nsibe tRma- Rıbbentrop, papalık makamı rad-
tı' 41t llllru unıandanı da, htrke- :;5 A. Hakkı 13 50 1 7 miyle sadık kaJ,.u~tır. lngilt~re için 
ı,;'ce( tlb!~üştı.ne n~zaran uygun 14 Nihat Ü. 3 25 ı:J 2.i 1azım olan şey AI,.,,an ihra~atının de. 

~: b~~ etıııe~: t:;~~:~ ~:~:::~ 1 O K. Taner 16 50 17 50 vamına mani olmaktı. ltalyadan hun 
'~'! "l4ll " <~an böyle deniz tar~ktyle Almftn kö. 
, • ça,.

8 
sonra herkeı llnilndeki ' u ... şırı, 1n7 mÜ"Ü getirmek te,ebbüaünd .. bu:u't-

1: llit0..,._ Çiznıe ve ayak~abıla- ·22747 1/2 
" -....,,, " mıyacaiına dair teminat istihsal et-
·,lıı.o. ,ı ve techizatı itina ile 
,, "'L. mekle fnq-iltere mak.-adına tamamiy. 

~hı:ı~~ lt.ı elbiselerin hepsi, yeni 524164!\'lo/. 2 le muvaffak olmuştur. G .. ride kal" 
~ "'' t kal,. kömür yük'ü on üç İtalyan ,.8 . 
~. eııı;.., S anı ınanasiyle tetabuk 7 , n.,"'" ub 9 50 nuru ks lıyor.-lu. Bu kömürler vapur 
tı~ "'<iııcı' t aylar ve erler arasın- 8 11 'ar" yiiklPndiği dakikadan itibaren 
~t:t det 1 ~•ıl olarak bir çizmo ve 9 12 50 paraları ödenırio olduğu için artık 
ı:>~~. •rtık okubıu başladı. Bu s0 n 10 15 <\iman m•lı olmaktan çıkmış, !tal-
ı... llıe,. •• 

1 
Ya ancı Qniformalann 

'Q •q.., 11 17 50 yan malı olmu~•u. lngiltere bunlar-
~ıı111 ll'i ıe~n az kusurlu ve nisbe- Zeytinyağı mü•aderP etmekte ısrar ebeydi, Al-

t huıund lıu ıröstennişti. Kampta 110000 kilo -13 mnnyaya kar•• d"itl lt•lyaya karşı 
~ lllJıaı teki~r\ılan iki askeri terzi, Z A H 1 R E: l>a.ım"n b:r harekette bu'unmu, o-

)e d~~e n den ıonra işe girişti.. l IJOton buğday fi J '?' 1 ac3ktı k; bunun için ne s .. b~o. no> de 
'lııı~' teç~p ra~~ bir düzeltme faa- 60 ton ara 4 75 5 75 ıi;7tıl"'I vardı. Binaenaleyh pek tabii 
1·<ra:da ıııııın~ lıeleri en kısa bir 13 çuval fasulya lfl <'l~rak hu v nurları da hamulesiyle 
IG~ b ~Q~tl ün mertebe kusursuz 10 ton nohut 1 () 5" bkFk!e uhibi olan ltalyaya te,lim 
~'> Q faaı· ara tatbik edebildi. Bil- 100 çuval su~am 16 7 5 ~ui. lnııiltcre bu •iya•l manevrRyı 
ı,. 1 •~1, e~ı•Yet devam ederken su -

ıç •• • er ıe . :>30 bnlya oamuk 15 60 !'O ram ~ıır.ıanında yapmakla e•uPn Al 
h. q~• ~6 ,.,,· sıız bir keyif ve ne- 469 k'l T B · · 83 o ı h · ~ ~ .. "' ! o . . ıçı . c nıan "r·ıriye na7.ırının tazy'klerİn· 
11,. rlltın •Yordu. Kurmay vi!zba. 

·lf11e· •uııe . d , Para Borsası r1• n kurtulmaia bir vesile aramakta 
~.. ıııı t• rın en sonra herkes ı it ı 
'~- ""n::ı o an a yaya tam zamanında bir ce. 
t:w"•nı bır· inana.siyle anlamış ve 
ı.''~ h Cij Cumhurı·yet merk-=z ban- mile yapmııtır. Nitekim bu har .. ket 
1• •tt"'n retıe Alman kılı"'ına .... • d " e l r; clerhal t,.•i"ini göstermrkten hali kal-
'i 'iıteti ın: ac~ğı işi kavramıştı. kası kliring kurları m~,., 11 , lngilter" n .. ltalya arasında-
ı,. 'iıı. an ıradesi tarafından "t • · d · · T k ı •t ,, art o er :n en gayr.•ı ilr ira•ı mu ki ik•ısadi müzaker<'l,.rin derhal bat-
t)bh larıt ık mtıdhiş bir J..eyif 1 al.ılliriuir. lıvac~Pı hah<-rleri bin'birini takip .,t. 

'"· •tıe ,_. ağı olmu•tıı. S 1 

·:o•unun Almanya aleyhine neşriyn
ta :ıfhayet verme•ini de r·ca etmiş 
Papa cevabında, Polonyada ve Çek
l'gdaki zulüm devam ettikçe bu ne~
iyatın da kesilmiyeceğini bildirmi't-

tir. 
Ribbentrop, Rusya ile Almany&. a

~sındaki münasebatı papaya anıat
'nış, buna ingilteren·n sebep olrluğu 
•ıu ve bugilnkU harpten de ingilterc
ıin mesut tutulma•ı li.l.zım geJrl;ğini 

ı!dia e;•lemiştir. 

r:oma, 12 (Rad;·o) - Papalığ•n 

ııaşiri efkiirı olan Op~ervatora rto
mane, Ribbeııtrop mülakatının Al
•·ıanya tarafından arzu edildiğini ve 
R b~ıı1,.opu getiren otomobillerin • .\!-

•Bil; iik mi•afirimiz bu hakikatten 
nın·ı bayrağını taşımadıklarını teba
r·iz eltirmekterlir. 

Roma, 12 (Radyo )- Kont Cia-
ı .. ınun crganı Telııraf gazetesi, i!al
.vıı ve düçe üzerinde tesir ;·apılnmı
ync:ı;iını düçeııin icabında her kara. 
rı v,'rebileceğ:ni ;·azmakta ve: 
h:ıberdar edilmiştir.• 

Den 'lmektedir. 

·~--
Dah1'iye Vekili 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Dahi-, 4~ "-ı bn ad ~ . ter in 524 521 mf'ğe bulamıttır. 

"- \:u ıtan kah amıar ~ anrlll hı· Dolar 76.lH 77.26 l,t .. Alman hariciye nazırı büyük liı-c Vekili B. Faik Ôztrak, yarın An-
lıı~c~kç, l\e§ rıınıauında" farksız- B€1ga 4.531 4.55J iimiril•rle geldii!i Romada vaziyeti karadan beklenmektedir. 
~ Q d ~· lldık] e Ve sa:fetleri bde Ü- F. B. hu d .. reee eaaaın<lan dei(İfmiş buldu. 
I 'ıt.ı' letlııı llrt azametli te~ebbii- F'. F. 8~.64 81.~ 1 Bina<'naleyh ne ltalya üzerinde h.,r !eri mezalim ve itisaflar da inzimam 
~~! \ltıa..ıı b;~ıca ifade ediyordu. PPzatas 7.490 7.51-1 hang' bir tazyik yapabildi, ne de ,.dine .. • Polonyalıların battan aşağı 
1 
~ ~111 ettı.;:e ölUmi! yekıin ha "'lorin 1.4459 1.454.) ltaly,,dan Sumner Yeis ziyareb' mü- katolik oldukların 1 unutmamahyız-

11 'I\ lh.~tlenn n ~a ne btlyllk F. S. 3.4244 34145 n11.eh~tiyle bP.kliy~bilec<'ili hizmet- Papalık makamının Almanlara kar-
/ıerı ·i;!'1aıı ve, Vnzıfe mefkı1resi- Z:. S. 3.2217 8.2407 leri t•mine muvaffak olabildi. Bunun ~ı duyduğu iğbirarm öyle kolay ko-
;ıt;~d bıı k eı!ese]]j duygusuna K. N. 3.879 8.4(11) içindir ki Sonyör Muuolini ile ik' de- lay izale edilebilir cin••'nden olmadığı 
~ta l llllh, t amanlann da şu K. D. fa ('öriişmeıi mukarrer olduğu hal- kolaylıkla anla,ılmış olur. 
, lr~ :lliııın c'a e~nl kabartan ve K. Ç. 23.09 23.20 de ancak bir defa görüşebilmiş, ikin- Aradaki münasebetler bu vaziyet-
:•~'11 llynk l1'r zı el! gösteren tek Dinar 85.22 3:;,40 d bir mülakata lüzum kalmamıştır. te ikf'n Alman Hariciye nazırının 
>~ııı~~e lnınz ordurunnn ha Leva 64.44 64.83 Fon Ribentropun Papalık makamı bizzat Papayı ırörmek istemesi esa-
/t.hh. 1~ ldr k OYnıyacaklan ro!O Ley 92 92 ınezdinde yaptığı tetebbüs ~se büs- sen bir hata iı'i. fon Ribentrop hu 
'(~:"" o.... a etmit ol 1 . d' 
~ 'tt ''-Uaıı, lşt ma arıy '-- A. Ş. bütün feci bir netice vermişt:r. Al- hatayı da İrtikap etmit ve bazı rad-
lıı;;l~ld•ııun t \bıı bir avuç fe- R. Mark 1.97 1.98 manlar eıasen kendi memleketlerin- yo haberlerine göre de üzerin" bir 
'ıı h ı t'-tır eoe büsil sayesinde Liret 15.!0 15.29 deki kendi milletlt'rinden olan kato- fenalık gelecek derf'cede papadan 1.i 
~.. •re( acak ku 

1\ "''. etlııı l1'r' oatacak, onan Drahm.1 108.97 104,50 Iiklere bile öteden beri iyi muamde yık olduğu mukabeleyi ırörmüştür. 
~lı lllt tıı ansız toprağından Zloti 4.2169 4.2373 yapmıyorlar, sebepli ıebepsiz ruha- Hulasa ve netice ıudur: fon Ri-
~ · Uva.tt ~ 

t lılıi a Yetini kazana.. Pengo 8.6807 r.C~'!4 ni rerılerin vazifelerini yapmalarına bentrop Romada bir tatla iki kuş 
ı'lııan •nııı, . }< 'F. SERBEST 85.04 mani oluyorlar, hatta icabında bun- vurmak iıtiyordu. Fakat tftşı atmak 
ı\\ ~ Itııı'll\o;y ltı tanıaınfyle bltt'.ği FY. Serbest 84.88 lan tevkif etmekten bile çekinmiyor- lizere elint kaldırdığı zaman bu ku,. 
~~\, ttııh ltr YO:ı.ba~ınııı sol &- Muhtelif kurlar !ardı. Eaasen bundan dolayı Alman- !ardan bi~'ni çoktan yerinde yellf'r 
~· <\lb lleçtı~; 111°nonıetre (19) u 45 rteı.riatermak 5.90 ya ile Papalık makamı araaındaki .-sıijtini görmüı, diğerinden ise an-

t\ot :~ Zitoıt lrösteriyo:-dn. Başta Nev-York 8.89125 504 mÜn'lsebetler çok barid ve gerg:n birlcak 9idd.,tli bir ıraf darbeıiyle muka-
' leva~olnıalı: üzere bUttln 507 502 vaz'yette idi. Bunl·~a bir de Alman- beleye uğramııtır. 

•ubayJan, kllçOk Mısır llruı Ef. S. R. ]arın Polonya araaiainde tatbik ettik- Hatııd.i Nilzhet ÇANÇAR 

SAHİFE: 5 

MÜTTEFİKLER 
-Bat tarafı 1 inci aahifede- zc temin ederim. 

tasvip eyliyeceği sulh şartlarını F;n B:z Finlere yardım etmek Omidly. 
lcabıne,inin de kabulü. le lıarelcet ettik. Biz Sovyet teklifle-

2 - Bu teklifler kabule şayansr., ıinin bildirilmesine tava'Sut ettilc. 
sürat!e tetkiki. I akat bunların kabul edilmesini hiç 

3 - Bu tekliflerin Diyet meclisin- Ur 7.aınan tavsiye etmedik.> 
ce de tasdiki.. Stokholm, 12 (A.A) - Stefani a-

Londra, 12 (Radyo) - Deyli Eks- jansının hu ·usi muhabiri, Fin • Rus 
pres ['azetecinin Kopenhag muhabiri müzakereleri hakkında şu maltlmab 
ie'efoıı la bildiriyor: vermektedir: 

rlul(ün Finlandiya hariciye nazırı Helsinki hükümeti ile mareşal Man-
Tan~r ile görü~tüm. Taner sulh ilıti- nerhaim Rusyanın sulh şartlannı öğ
maliııin ne dereceye kadar mevcud renmislerdir. Çünkü Finlandiya mu
ulduğuııu söyliyemiyeceğini, F.n he- rahhasları, VoroşJof kendilerine b11 
yet:ııin halen Moskovada olduğunu, şartların metnini !evıli eıler etme1. 
ne %aman avdet edeceğini bilmecl ği. derhal Hel•inkiye dönmüşl<ırdir. 
ni >öyledi. Yalnız ~fookovada Fin murahhas!:;. 

!\azır, B. Çembel'iaynın Avam Ka- rile a-örüşmek fıroatını l.ıulan ecnebi 
maı·a.ındaki beyanatı hakkında: diplomatları, yani 1 veç ve Amerika 

- Çok güzeldi.. Fakat bu teklıf- ~efirleri müzakerelerin neticesi hak
ten ıstifade edip etmiyeceğimiz hak- kında nikbinlik izhar etmektedirler. 
Kında bir şey söyliyemem. Sovyetle- Rusyanın Hangoe'den vazgeçtiği 
tin sulh teklifler r.i öğrendik. Fakat ve Hangoe ile Aland adaları arasın
bun un neticesi hakkında bir şey söy- daki kOçUk adalarla iktifa ettiği an- ı 
!ememe imkan yoktur. !aşılmaktadır. Bu hal, müzakerelerin 

Cephede harp devam etmektedir. ü bet b' t' ,.. del'! d :... . m s ır ne ıcş verece .. ıne ı a -
;:so,·yctlerın sulh şartlan kabul edil- dedllmekt.dir. 
mozRe harp devanı edecektir. 

Demiştir. 

Londra, 12 (Radyo) - Fransa 
başvekili B. Daladiye, Finlandiyaya 
yıırdım için 50 b n kişilik bir heyeti 
<eferiyenin harekete hazır bulundu
ğunu sl)ylemiştir. 

Dal1tdiye, Fransanın Finlandiyaya 
kabil olduğu kadar yardım edeceği
ni Ye lüzumunda asker yollamağ:ı do.
hi ha~ır bulunduğunu FinHl.ndiyanın 
Pnri• ~efirine beyan etm'ştlr. 

Dalarliye şöyle demiştir: 
- Finlfındiyanın Paris sefirine 

~u:ılar1 söyledim: İngiltere ve Fran
~a Vinlandiyaya askeri yardımıı ha
zırdırlar. Ancak bunun için Finliin
d yanın müttefiklerden resmen yar. 
dım :~temesi 13.zımdır.> 

Daladiyeııin beyanatına göre, Fin 
sefiri bu yardım meselesi hakkında
ki cevabını 12 mart akşamına !<adar 
bildireceğini söylemiştir. 

Stokholm, 12 (Radyo) - Buraya 
;relen haberlere göre, Moskovadakı 
Fin - Sovyet müzakereleri hakkınd:. 
vö•ter len nikbinlik milbalegalıdır. 

Finleriıı bu hususta müsbet bir karar 
vermeleri güç olacaktır. 

Paris, 12 (Radyo) - B. Daladiyı; 
'Jugün Finlandiyanın Pari.s •efiriııl 

ka 1Jul ederek kendisiyle görüşnıüş-
tur. 

J.ondra, 12 (Radyo) - Çember
l:ıynın, Finlandiyaya her suretle yar 
dım edileceği şeklindeki beyırnatı 

Helsinkide çok iyi karşılanmıştır 

Yardımın re•men bildirilme•i l\Io·-
h.o>ada da tesirini gösterecek Vt Fin 
rnurahha1larmın v,.ziyetini kuvvet
ı~ndor~tektr. 

ı:>t0kholm, 12 (A.A.) - İsveç ha-

Fakat ıulh ıartlan k&U mahiyette
dir. Ruıya bu noktada münakaşa ka
bul etmemektedir. 

Finlerin, bazı haberlere göre, bu 
şartları 36 saat içinde kıı.bul veya nıd
detmeleri lazımdır. 

İyi haber alan bir menbadan öğre
nildli'ine göre, Bidayette Rusya ile mü 
zakerey;ı başlanmasına muhalif olan 
Mareşal Mannerhaim nihayet Fin hü· 
ktlmetinin noktai nazarını kabule mec
bur olmuştur. Çünkü resmi bir Fran
sız - İngiliz menbaından Helsinki hü
kumetine Bu 11<1 devletin altı aydan 
evvel Finlandiyaya müessir bir yar
dımdaı bulunamıyacaklan Petsamo 
yolile askeri bir müdahaleye imkan 
bulunmadığı ve yardımın ancak Mur
mansk yolile yapılahileceği bildiril
miştir. 

Paris, 12 (A.A) - Paristeki İsveç 
sefareti, İsveç hükumetinin Fin-Sov
.vet müzakerelerindeki ro!U hakkında 

Paris gazetelerinde bazı ma!Qmat neş
retmektedir. 

Sefaret, İsveçin hiçbir tavassut te
!;"bbnsilnde bulunmadıjlını yalnız bir 
mutavassıt ro!U oynadığını tasrih et. 
mektedir. 

İsveç ne Almaııyanın ne de başka 
bir devletin tazyikine maruz kalmış. 
tır. Kendisi, Finlandıya fizerinde hi9 
bir tazyik icra etmemiştir. İsveç, Fln
'andiyaya yaptığı yardımın arkasını 

hiç bir vakit kesmemiştir. 
Brüksel, 12 (Radyo) - Finlandi

rn cumhurreisi Kalyonun yaveri yüz
başı Pamonın, tayyare ile Helsinkiden 
Amsterdama vasıl olmuş ve oradan 
Pari•e hareket etmiştir. 

Heısinki, 12 (Radyo) - Diln g;. 
ı ;ç.'ye nazırı Gunther, havas Ajan,; 

ce sabaha kadar içtima halinde ka
mu'ıııbirine aşağıdaki beyanatta bu-

l•n Finlandiya parlamentosu, bugiln 
Iunmııştur: 

. . . . meçhul bir yerde tekrar toplanmış V( 
- Müzakereye gırışmek teş~bbu- R ı Ih ti t tk'k d . us ann su ~ar arını e ı e e. 

•unde lıulunanlar, Ruslardır Sovyel 1 ·şt· . . . .. · vam ev emı. ır. 
'e ldıflerı ısveç hükumetine gönder'!. 
miş, 1'ükfimet te bu teklifleri Finli~- Alıi.lcadar mehafilde söylendiğiııo 

gore, s0n söz, parliimentonundur. rl .vaya bildirmiştir. Finlıindiyanın 

ılostu olan i•veçin bu şekilde hareket 
ttınt'si ırayet tabiidir. l>veçin Sovyet 
eartlarını saklama<! için hiç bir se
bep mevcud değildi. Bilakis Finlan
a·yalılardan rlüşmanlarının ne dii -
~ündü<(ünü sıı.klamakla İsveç hükfı • 
ıneti müttefik bir millete karşı z3yri 
dostane bir hare.kette bulunmuş oıur 
du. 

Havas Ajansının muhabiri şu sualı 
sormuştur: 

- Üçüncü bir devlet is,·eçııı ta
rnssutta bulunması lehinde hiç l.ıir 

rnşebbü<te bulunmamış mıdır? 

Uunther cevaben demişt'r k!: 
- llu mesele hakkıııda Almanya 

ile 'ıiç bir tema,ta bulunmadık. Al
nıanya ile İ"Veç araı:ıında bu hu1:;uşta 
hiç bir kelime teati edilmediğ;ni , __ 

Paris. 12 (Radyo) - Fin askeri 
ı 'ca:i, Finlıincliyanın, düşmana bir 
knnş toprak verilmemesi lazım ırel

diği krınaatinde bulunmakta ve bu 
l:u<usta israr etmektedirler. 

l\Iareşal Mannerheimin harice 
ı;ittiği hakkındaki haberler a3ılsız-
dır. 

Zelzele ve heyelan 
- Başlarafı 1 inci sahifede -

leden ev\'el <aat 11 ve 11,20 de iki ha. 
fif zelzele oldu. Hasar yoktur. 

Kars, 12 (A.A.) - Pazar günü 
saat ,ında Karsta, Apaçay, Çıldır, 

Po<of ve Ardahan kaza merkezleri
lt l;iiyleriııde altı san'ye süren l;lr 
yer sarsıntısı olmuştur. Zayiat yok
tur. 

--------------~- -~-------------~~ 

klanis"l bağcııar bankasından: 
Bankamızın ID:J!l lıPSHp yılına ııid alelade genel toplantı•ı 29 ·:ı.rart/ 

uı.ıo l'Uma günü ,aat (10) da :11'ani•a Halit paşa caddesinde kain dai
·ei mnhsu•ada ı·apılması takarrür Etmiş ve müzkeresi icabeden mesai! 
de aşağıda göster imiş olduğundan o gün nizamname mucibince en aşa
ğı on hisseye malik bulunan hissedarlarımızın iştirak eylemeleri illln 
o:unur. 

Ruznamei müzakerat 
1 İdare heyeti ve murakıp rapor:arının okunması. 
2 1939 yılı b'lıinçosunu11 tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
:ı Temettu tevzii. 
4 - Çıkan iki uanın yer'ne yeniden iki azanın intihabı. 
5 Ilır murakıp intihabı. 

6 - Yeni sene ıçin azalara verilecek huzur hakkının tayini. 
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_ ....., york: Küçük Cari He.saplar 
: .... İzmir levazım mnirJiği sat~~ alma komisyonundan;···-·-·-- O .DR1ATIKA SOVYETA ANONIMA EXCHESTER vapuru 2 martta bek '" 

::M:iktarı Cinsi ....:( Dl NA VIGAZYONE !eniyor. Nevyork için. 1940 
~ ADRIATTCA EXERMONT vapuru 6 m~r.tta bek· . İKRAMİYE . pµA.Nf 

225 2det 
300 de:-ıte 

3000 adet 
7250 adet 
1500 adet 

75 kiio 
8 k:to 

15 kilo 
10 kil'l 
15 kilo 
:rn kilo 
450kilo 

2"50 kilo 
151"10 kilo 

Si:rnh bobin makarası 
iki katlı keten ipliği 
Ka1mrga tahtası 
~ Sın. arzında toka 
Dört köşe halka 
Uaki renkte haki boya 
Halrnumu 
Çiriş 

Tel ç'.vi 
Saçı kibriz 
Perçin çivi~i 

Silme demiri 
Siyn':ı yağlı kö~ele 

Vnkl!ta 
1 Diyarhlıkır l<or birlik'eri için yl1karıda cins ve miktarı yazıh 

on dört kalem malzeme ayrı ayrı ve pazarlıkla ıatın alın3.
caktır. 

- Pazarlık 14 rr.art ~40 perş<'mbe günü saat on be,te kı~la.da 
İzmir levazım amirliği satın alm3 komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Numuneleri knmisyonda görült·bilir. 
4 - 1r.tekliler belli gün ve aaııtta komiıyona müraçaatları. 863 -- -İzmir levazım amirl"ği gatın alma komiıyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikJHi için pazarlıkla ıatın alı· 

rıacak 3335 e:ift fotin ihtiyncm' talin çıkmadığından pazarhk 
15 mart 940 cuma günü &ad on bette izmirde kı,lada ızmir 
levazım nmirl"ği &alın alrr.a komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Te.hmin edilen tutarı 19977 lirad1r. 
3 - Teminatı katiye nkçası 2997 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün kornisy,,ntln görülebilir. 
5 - 1ıtekHler ticaret odaa;nda kayıtlı olduklarına dair v~ı:ka 

güstermek mcı:l>Urİyel =nd~diı·ler. 

6 - Pazarlı~a iştirak cc.!t'cekler 2490 ıayılı kanunun jki ve üc;i.irı· 
cü maddelerinde ve saı·tnameıir.de yazılı vesikaları ve temi· 
natı l<atiy,..lcri iie birlikte ihale aaatından evvel komhyon.a 
müracaatları. 865 

Er11~0L~~D~~~ 1 
"a Tv0 ni buve~İ 

D. D. Yolları 8 inci işletme komitıyonundan: 
İzmir - Bandırma ttl"a:1ıncla hl'r giin miitekabilen işHyen yolcu ka

tnrlarrndnki ~evyr büvetlt'r lı'r sene miiddetle kiraya verilecektir. 
açık atırmnsı 30-3-40 cumartesi giln u snat onda alsnncakta işletme 
binnsında komi 'YOnumuzca ~ ~ pılaraktır. 

Bir Renelik kıra<.;ı çin muhammen bedel 800 lira olup isteklilerin 
(]() liralık M. Teminat makbuzları ıle muayyeıı vakitte komi-yona gel· 
rnele:-i lazımdır. ~.artnnmcsi i )etme kn!eıninde görülebilir. 

~ Cita Di Bari motörü 13-3-!.l40 ta · · )eniyor Nevyork için. KEŞlDELER · totı 
rihinıiE limanımıza gelerek istaııbu!, EXMOOR vapuru l7 martta bekle- 1 Şubat, ·ı · .J.Iayıs, · ı Afll' 

Mantoluk, rooluk, erkek ve kadın 
muşammalan 

BAYLAR 
için palto, perdesü •e iyi. elbiM 
•e bayanlar için ai'ır manto1an 

İBRAHiM 
KARAKAŞTr-1 

Pire, Napoli ve Cenova\·a hareket nfyor. Nevyork için. 1 İkinciteşrin tarihlerind• 
eclecektir. • ' EXPLORER vapuru 20 martta bek ı yapıla"caktır. ı 

Langano vapuru 13-3-40 tarihin- !eniyor. Nevyork için. 
de> Ayvalıktan beklenmekte olup 1940 1KRAM.1YE~ERt !"' 

Ste Royale Honcroiıe de Naviır•· ıı· 
Cenova Riviera lim~nları için yilk • 1 Lidet 2000 l i ralık = 2000.- , 
alarak hareket edecektı"r. ton A vapeur • Budapeıt: 3000-

SZEGED motötü mart iptidasında S > 1000 > = · • 
Quırınale vapuru 15-16 mart b- B d . . 6 > 500 > = sooo.-, 

u apeşte ıçın. 
2

::;
0 

__ 3000.- , 
rihındc beklenmekte olup Triye'3te, BVDAPESTE motörü murt ortala. 12 > ., > 
Vc-nedik limanlarına hareket erle - 40 > 100 > _4000.-nnda Budapeşte için.. 

7 cektir. 1 5 > 50 > = 3760 ...... , 

Brindizi motöril 16-3-940 tarih'n- S • M "t" Roumaın· • Bu. 210 > 25 > = 52°
0
·-. er•ıce arı ıme 1 f" d: lı:nnnımızn gelerek Pire. Brindi- care•t: · • Tilrkiye iş bankasına .P~r i~ 

ı'.:. 7.ara. Fiume, Tri)'~e~te ve Ven~- OİTUZ vapuru 18 martta bekle!'!- tırmaklu yalnız para. bı~~~sl d• 
c'lıgf.' ~.a~~ket ed.~c.~ktır. . yor. Köstence için. olmaz. ayni zamanda tahlfl 

< ılıcıa nıotol'u 15-3-940 hm - Atid Navicatton Co •• Ha ifa: denemi~ olur::ıunuz. 
hinde bekleıımekte olup Cenova ve B~yrut. Tel Avıv, Hayfa, jafa, Port 
Rh·lı>rn limmılarıııa hureket eclece.k- Sait ve tskenderiye için. •------------
!ir. • !\tid> motörü 4. Martta bekleni· Taze, temiz, . \)( 

Adige vapuru 20-3-940 tarihinde yor. , 
beklenmekte olup Cenova ve Riv.ie- _.:_*=~ : Ila" Ç 
ra limanlarına hareket edecekt;r. Vapurlann t ıim Te ta1.ihlui ilak· 

kında hJç bir taahhtlcl ·alınma.: 
TELEFON• 2007 - 2008 · Her · türlü tuvafıl Not - Bütan bu vapurlar Trlyes. 

te vey,ı Cenovada şlmalt ,.e cenubt 
Amerik:ı. lfmanlanna hareket eden 
ltalia anonim seyrisefain şirketinin 
v~ -1-mer ika ve Hirdistana hareket 
eden LLOYD TRİi"ESTİNO anonim 
Gl'Vrisefair şirketı vapurlanna tesa
düf ederler. 

Olivier ve ıiirekas 
Lialite4 -

VAPUR ACENTASI 
Atatftrk caddesi Reea btnaa 
Tel. 2448 

Çeşitleri .. 
Hamdi Nüzhet 

Çançar. ~ 

Bulununwı );EERI ANDA!SE ROY ALE 

Londra n Linrpol · hattan için 
ı::iyaunın ihtiyacına g&re vapurları.. 
au.ı •~fer yapacaklar-dır. 

Szhhat eczaneli 
. . .. . il" 

ODUNPA7.Akf No. 12 KUMP. 
T-=;::;;::*-;:w::=====:Li!:+:;;;w;;;~~-~6~1 j :,fars vapuru 23-3-940 tarihindE' 

UOı<LOr •>eklenmekte oluı> Anvers. Rotter · Akhiıar ıulh hukuk hakimliğin • 
den : rvı. Şev i Uğur 

Lir"nci sınıf dahili ha:>· 
taJık.ar mütehass sı 
İzm ir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

daııı. Amsteıdrım lim::ı.nl::ı.rına hare -
ket edecektir. 

Mitrldei Akhisarda hilkOmet cnd -
SERViCE MARITIME ROUM.A.tN desinde avukat Ruhi Moral tarafın
Suceava vapuru 30-3-940 tarihin- dan müddeialeyh Kulalı boyacı Riza 

de gelerek Malta, Mars' lya ve Ceno- yanında oturan terzi Abdurrahman 
va limanlarına har~ket edecektir. oğlu Ahmed Biçer aleyhine a.c;ılan 

becleli :cardan otuz lira alacak da

Baodurak 
0

BUyüJt SalepçfoJhl 
r.ı karşıl!lında. ·· ;V 

lJuK1'VK 

BEHÇET UZ, 
Çocuk Hu :kll' 

Mütehu... , l 
Ha~talarını sabahtan itlbaren 

vcı a-ece vakti kabul ve muayene 
eder. 

NOT: 
Ahvalı hazıra dolayuıiyle navlun 

\'e bın·eket tarihlerinin kat'i olmadı-

va<ıının duruşma gününde müddei -
aleyhin ikametgahının meçhuliyeti- Hal!ltalaruıı 11,SO dan bit• ı 

B"yler •okatınd• "Abeıık ... 
ne binaen gazete ile vaki flAn tızeri-

""nınıi" kabul eder. 1:~ 15 19 24 81)? 

lzın r l.,'le .. ı .. ...,.:.zet h ıst_-:h :ırı~s ~ 
bas ab ·.,, ?i~in en: 

D. b"b 1 tını \"e bunların hiç bir ihbara lüzum 
•---- JŞ ta · İ ----, olmakı::ızın değişebilir olduğunu vo 

Cevat O:ıO-' t mesu i":;et terettilp etmiyeceğini muh 

ne> g-elmediğinden gıyabında dava ~ 
arzuhali okunarak bu muameleyi ha- .,r 
vi muameleli gıyap kararının da ita- hk . d h b 1011nı•91 ti 5 ı t-erem yükleyicilerin kayıd ve ; (i"ır"t 

Hastalarını her gün sabahtan etmelerı rica olunur. 
akşama ksdar 1ldncilieyler ııoka- J)abs faz la taf!'lilat için Cum~.lfii· 
iınd 65 numnralı mu~yenehane· yet caddesinde FRATELL1 EPERCO 
6inde kabul eder. Telefon: 3055 \"flPUr acentesine rr.üracaat edilmesi. 

1/11 ;3!'1 tar:hinr~tn 81112 1930 tnrihine kadar ha tahanemiztle vefat 
ed:p snhip ve nıri.,Jeri taı afındaıı müddeti mt :ıyy;"1csi zarfında alınını· 
yan 87 kişiye ait :>llıise, çamaşır ve benzeri e~) n sııtı!ığa çıkarılrnışt,ıı. 
4/ 3/940 tarihindt.>n 21 perşembe 1940 tıır"hine kadar on beş giinlük 
ilan mttddeti hilnmmda hnstnhanedc açık ::ırtırma ile satılacaktır. h
tekli olanlar ihale günü c'fm 2113 940 tnr"h're ra'!h) an perşemhe: r;ün~ 
snat dokuzdan bhe k~dur lzmir nl('ml ket hastnhane;;ine müraen:\t -

-------------- - TELEFON: 2004 • 2005 

]arı. G 9 13 17 76 l 

1 

Sıhhat vekaletinin resmi nıhsatını haiz 1 
t.:ASE 

Şiddetli BAŞ, DIŞ aa+ılarmı, Ro · 

MA TIZMA sancılarını, SİNİR, ra • 1 

hatsızlıklarını derhal geçirir GRiP, . 
NEZLE ve SOCUK ALGINLIGINA 

1 

kartı müeıair ilaçtır. 

İcabında günde 1-3 kate alınır. 
Her Eczanede bulunur. 

T. C. Z r at nkası 
E.Ul~ULl:.) TR/Hl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk lırası Şube ve Ajan adedi 262 
7.irai 1·e Tic:ol'i /Jcr Nıvi B<•ııkrı Mwıuıeleleri. 

iZMİR 
PAMUK MENSUCJ\ T 

-~ 
::: 1 Z!ta:ıt lıaııkasında kumbara ve ihlıarsız t~sarruf hesaplarında en 

az 50 lirası lı..ılunı..ıılara sl'ı.ede dört <lefa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki 

- - plinagt)re ıkranı ·ye dağıtılacaktı ı·. -- --- -- ---:;:: Türk Anonim Şir ',..eti ---- Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapmardaır. = Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Deii.nnen, Geyik = 
S ve Leylak markalarını havi her nevi K.abot Bezi imal eylemekte := 
- olup malları Avrupan!n ayni tip mensucatına faik\ir. :;: 

:::: Telefon No. 2211 ve 3067 ~ 
;: Tel~raf adr~si: Bayra1< !zmir : 

-

işi gününde teslim etmeği prensip cd i~en ve bu· 
nunia iftihar eden bir müessesedır 

Kestane pazan demirciler 67 • 19 Telefon: S991 . ' 

4 Adet ıooo Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 250 < 1,000 c 

40 " 100 < 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c: 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşaiı 

dOşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi f azlasiyle verilecek
tir. Kur'alar senede dört d~fR. 1 eylul, 1 bıril'\Ci kaT ıun, 1 mart, ve lha· 
ziran tar :hlE>rinde çekifocektir. 

MÜl~ELLİT 
Ali Rıza Evcim 

lzmir: Yeni Kavatlar Çarıı•ı No. 31 
Her türlü cild, güzel, ,a,lam olarak v• aaıı'at icaplarına 

iÖre yaı>ılır. 
Bankalara ma}uıua §İritli ve vidalı defter ·ıe dosyalan · 

anccak mücellit ALİ RIZA müessesesinde ya.,ılmaktadır 
Sipari~ üzerim~ lüks albümler yapılır. 

Müt'ssesenin şiarı sa~h"mlık, güzellik ve süratbr. · 

mn. emesın e azır u . JY. 
n.eln .t...,hlld'ği~e ~hkt·e~~~c·ı:a!r ve- ya bir vekiJi kanuni göndernıesııı ft 
p m.ş o ugun~n ap.1 ı ı Qnµ,.n iti- . abınd• -
haren beş gün zarfında itiruzln du- takdırde duruşmaııın gıy ~J 
ruşma günü olan 29.3.9.10 ciı!'Tla giı- vum edeceği teblığ makamın• ~ 
nil saat 9 da Akhisar sulh hukuk olmak ilz~ 

lzmir Defterdarlığı dan:··· . ı 
'""e' ·:Muhanıw ı,t· Sntış 

No. su ·~ . 
439 Birinçi Terlecik mahalle:-i 12~0 ı;obun ı:;okağı 134,64 · ~' 

)1. 1\1. 17 :\o. lu arsa 61 
440 Birinci Tepecik mahallesi 1213 :\teydan sokağı 50,21 ,o tf 

)I. :\1. !'4 numaralı arsa 
441 Oğuzlar mahallesi 1:=4ı; Elvan ::.nkağında 25 metre mu- 16 f) 

!'abbaı 18 No. lu nr~::ı. ... 
44!> lk 'nci Tepecik ~.ı. 1151 · Akşam soksk 48,55 metre mu- J ~ 

rubl>nı 59 numaralı nı·~a 2 ,ti' 
' Yuakarıda ya.zıh emvalin peşi!'! pai::ı ile mülkiyetlerine bid~4'~~ 

talil> zuhur etmed~ğinden 4-~-~40 tarihincen itibaren on ~ün ~ U "-' 
temdide bırakılmıştır. 1haleleri 15,':l/940 ' tarihinde cu.ma güfl 
on dörtte milli emlak mUciül'lüğUnd<> ~·a~·ılacaktır. posıf 

'faliplerın muhammen hed<~lleri üzerinden yüzde 7,5 d8 pl•I' 
akça:-:ı yatırarak yevmi ınezkurda mil li ('mJak müdürlüğünde to 
cak !\atı~ komisyonmıa müracaatları illin olunur. 561 

M. M. V. Deniz levazım satın' 
alma komis·ı-o-un.dan: 'IJI~ 

1 - Tahmınedilen bedeli 24750 lira olan 75 ton benzinin 1
1
: e~' 

940 tarihim: rh2lıyan cuma fünü saat 16 da pazarh1' 
·ı . . k ~, Sl t:nesı rap\laca ·tır. ~ 

2 İlk teminatı 1856 lirı'l 25 kuruş olup şartnamesi her J 
. misyondan almabilır. . bit~~ 

8 - lsteklilerin 2490 .sayılı krınunrla yazılı vesikaları ıle ,ılor' 
Kasımpaşada bulunan komisyon!\ belli gün ve s~!tıı. < ,/ 

caatlan. 827/l~r-

Manisa vilayeti Veteriner miidaJ 
lüğünden: ·. ,,.11· 

120 lira ücı~tli Manisa ~wgır d~posn veterinerliği münbatd r. 
· · · ıorııı liplerin vesikaları ile 1\Ianısa \ ilii)'t•tıne müracaatları ilan o~ ~ 

1~ 14 851 ~ 

. Öğretmen aranıvo! · . ,,.~ 
Ortaokul ve lise ,.ınıf!arında li~an c:ingilizce. fransızca' 11•!1. 

tarih, coğrafya, .Türkçe, bed~n tet·i>1y~ı1i öğretmenlikleriyle vıı.ı c,ıt' 
dirilmek • ilzet·e yUksek tahsil Börmüş i!:ltekliler"n İzmir Kültıır9'6 
törliliü~e mür.acaatları. ~ , · 13 .:4 15. (il' 
Bayınd~~ .. rec1nt-ve EndustrJ' o 

d . . (> 
sın a . , . . . 

0
ls1 

' · • ·Ba:.-ıridı~·da .. evvE>lce ffıbrikııt<ir ~·nvııni.rle sicil,i ticaret}~ :e~ t/ 
sın'dn " kayıtlı Nail Yılmaz lıu kl'rre fabrHrncıhğı terk eyledi4'111 • fi 

. dmın sicili tiea·r etten teı:kıiı cdilaiif tlfı~ olu~ur. . 


