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(Al\ADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her silD aabahtan llllDirde çıkar aiyad ırazetedir. 

Perıembe 
74 

MART 
1940 Nüahıuı her J'erde 5 luıl"Uflur 

GünO )\"ecm ;~ nu•halnr 2;; ku ruşhır 

Bütün 

tinlindiya, komşularının korkaklığına kuı ban oldu 

milleti, sulh haberini Fin 
alınca mateme büründü 

Matem içinde 
' 

·-·-·--·-·-·--·---
Norveç 

iman notasını reddetf 
Londra, ıs (Radyo) - Bitara 

gemilerinin hangi şartlar dahilinde 
ve ne şekilde batırılacağı hakkında 
Almanyanın bitaraflara tebliğ et. 
tiği notayı Norveç hükumeti red ce 
vabı ile karşılamıştır. 

Misafir generaller 
-----=<ıo------

Dün Ankaradan tren:e Eskişehire 

~~ ı- - --
hareket etmişlerdir~.~------

P..! iıafir generaller 
Ankara, 13 (Hususi) - Şehrimiz- neral ve kumandanlar, elçiler, ateşe· 

de bulunmakta olan ingilterenin şark militerler, bir asker! kıt'a ve askeri 

h k l · b k d müzika tarafından uğurlanmışlardır. 
ava u\•vet ~rı aş uman anı orge-

1
• • • ·t tıni -

Asker se am ı-esmını ı a e ş, müzı-
neral G. S. Mitchel ile Fransanın Ak- ka, İngiliz, Fransız ve Türk millt 
deniz hava kuvvetleri kumandanı ge- marşlarını çalmıştır. Misafir general
neral jono bugün trenle Eskiş.•hire ha- ~r. Eskişehirde bazı tetkiklerden son-

' reket etmiş, merasimle teşyi edilmiş- ra Toros ekspresiyle yollarına. devam 
ıerdir. İstasyonda protokola dahil ge- etmişlerdir. 

Tehlike geçmedi 

bir cinayet 
-~~~~~~~--~ 
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SAHiFE (2) (ANADOLU) 14 Mart 1940 PERŞEMBE 
--~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;-~~~~------

Alman Arkeolog, arririmize SÖlJ/Ügor 

L u ün {Ü program 
1~ 30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

KAH A -L 
12 35 Ajan!l \'e meteoroloji haber

i eri. 

ma a ah e i, Ege eki eserle
l!::.ı0/14.00 l\füzik: Karı~:k ınür.ık 

( Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat 

• ayurı NASIL. HA BET I? 
rı ı ç k sönük kalır 1 !3.05 ~I üzik: Rudyo caz orke~tra -

j 8.40 
18 55 

:-1 

Konuşma (Bibliogrnfya) 
Serbc:;t saat. Yaralılarına ame iyat yapacak cer 

rah bile bulamadılar. Bu şartlar 
ile onlar nası radyo çalarlardı? 

Birkaç as r 
ınetre ik 

Sısam sonra 
bir l(ara 

adasına dört, beş kilo
dan gidilebilecektir yolu 

19 10 

Hl 30 

Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
1\füzik. 

l 
tah:-;iı:::tt ayırarak bir araya getirse- Çalanlnr: Hakkı Derman. şe• 

Franuzca Pari Suvar gazetesinir. d~f c.lduğunu gördüm, nice feci h- : r, im iş dahn kolaylaşır. Devle! \'e ı lf İçli, Hasan G llr, rraındl 
Tinlandiyaya gönderdiği hususi mu- aelere ~ahit oldum. Acaba b r ~ U'i Tiıı·k tPrih kurumu ela elini uzabbi-

Tokay 
habiri jorj Kessel gazetesine yazmı~ !_"elecek te kucnğmdnki çocurruıııı 1 lit. 20.

15 
Konuşma (Sıhhat saati) 

olduiu bir mektupta Rus - Fin har- karlara fırlatmış 'e sonr. onu Loru- 1 Biz, Alman eıı~titiisii namınn x:. 
20.30 Mlizik: Fasıl heyeti . 

binin ili!' • lbi ıerQi
0

t içinde cereyan mak için vücudiyle üzerine kapan - \~ ~on ayında biraz hafriyat yarımak 2ı. 15 Miizik: Necclet Atak tarafın· 
cıttiiini anlatmaktadır. Bilhaaaa ha- mış olan o anneyi unutacak mıyı'?l '! fllf fatiyoı-uz. İleride prof e:;ör Keil de dan Keman soloları 
•• harhinin doi urdui u feci net icele- Fakat benim burada size bahQet - lzın"re gelerek hafriyat yapacaktı!'. 2 ı.35 Müzik: Küçük orkegtra (Şef : 
ri hikl1e eden bu yaz ıyı aynen nak · tnek ıstediğim geçen gün bir haQhı - B'zce, Priyen harabelerinde haı'riyıLt • 

:\r.cip Aşkın) 
lediyorua : nede iken yaşamış olduğum tehlike ynpmak pek Ihımdır. Priyen, Elc-

22 16 Memleket saat ayarı, ajsn• H elsinki 6 Mart.. anlarıdır. lı ı tik ~ehirlerin en güzelidir. Pri-
Kapısının eşiğinde bir kadın yum- .,fannerhaym hattının kırk kilcırr.et yenli mimarlar giderek bilfıhare c:ıki haberleri ·, z:raat, e~ham-tnh 

t ufcunu Helsinki semalarına kaldır re timalinde Avrupanın en güzel en Pireyi de yapmışlardır. Miletin V:! Pri vili'it, kambiyo - nukut borsası (fiat) 
rr.ış .. F inlindiyada herkes, S'Uhun~ - moderr sanatoryomu bulunmak.n - yenin meşhur m:marı Hirotam03 bu 22.30 Müz'k: Soloistler (Pi.) 
tin sıfır altmda 1 derece olmaQın:ı rlır. Finlflndiya içtimaı yardım birlıği -- Pserlniyle şöhret Lulmuştur. Ege_ 22 35 )Iüzik: Cazband (Pl.) 
ıağmPn bahar müjdesi veren bu mnrt ta1·afından inşa ettirilmiş olan bu nin tarihi şehirlerinden hah. elmck, 23 25/ 
a Onlinde semaya bakarak kaç kere hastahane çnm ormanları ortasında • _......_ bu mevzuu dinleyeni bulmak benim 23 80 Yarınki program ve knps -
tayyare taarruzuna uğrıyacaklarmı vo emsalsiz güzellikle malik bir ... '" 1 için l<"nçırılmaz bir fırsat ve zevkt.r. nış. 
dUşünUyor. göl kenarındadır. Hastanenin in~a - Dünyanın en e ki feLefe mektet.i .... 

Helıinki il.zerinde 162 tayyare a~ı ancnk geçen eylül ayının başm- , .. . . . :M:Jette kurulmuştur. Bunu, Türk fi- ~Oll seyla" p 
'I am 6i le vakti dildOkler çalarak dn nihayet bulmuş, fakat yazıktı: Dr. Bittel, İzmir müzeler müa ru ve. r.azetecılerle bırhkte.. Jc.zoflarının istifadeleriııe arzehnck ...., 

alert ifareti vermeğe başladı. Şeh r ki bu Pmsalsiz hastane ancak harp B · muharririmiz şehrim zde bu - :P-~h;n ş~~ :e şerefle yaşandığı mın-1 :sterim. Meşhur Periklesin maşuktı.- Çoban ve koyunlar 
bir kere daha yeraltınıt çekfliyordn. yaralılarını kabule yaramıştır. Hun- lJnan Alman as~rıatika en~tit.üsn di- .: ~ u~·ı 1 tıva ed Y?r. ~u da Tiirk.- s

1 
Aspnsya Miletlidir. 

~am\•8ylar, arabalar duruyor, halk dan beş hafta evvel Lir gece bu sn - ı ktöril argeolog ve tarıhcılerde:ı ~ nm ıç .' e ~ış turız~ı bakımı~dan l>r. Bittel, !stanbuldaki Alman ıı- kurtuldular 
•liınaklara doğru koşuyor. natoryomda kalmıştım. Geçen gün Dr. ni+tel ile konugmuştur. Selçukra çok .m ıhımdır. ~.o~n h_arabelerı, b~ rnr1fitikn enstitü Unün 1zmi•·e nnkli Beı·gama kazası dahilinde R!lkır· 

P asif korunmada iş alanlar dev - de mutat yoldan Helsinkiye avdPt J:fez l-arabeleri 'le ~uzede ve J<arl.- , ıın ·nnnıda so~u.k bır nümunl.'_tı. de rniimkün olduğunu, bu takdirde cavın taşması yOzOnden Slmidci çift-
. . 1 k . . • . . . 1 hb feknı~ inde bazı tetkıkleı j'apnn mlı- ,(; cılnmazlar. İz mırın Ago as1, Et ez, 1 h . 1 1 1 b'I •. 1 f k 1 - . 1 'lı' S l'h k~ h "t 90 kO· tıye Kezıyor ar. Hiç imsenin evm - edenuyecegımızı an ıynn ı·e er:nı B 1\I'l S . • t:U a ıy çn ışı a ı ecegrn , a at şlın- ıgı ~a ıı ı a ı a yaya aı 

d e lt'almaia hakkı yok.. Hava gazı , arkadan şehre girmemizi soy leyince: tı hn a görf', Efez harabelerıncl; 
1 
er.,. m~. 

1 
1
• et, part. i~ıytn, b~trcı- d:lik, nhvalin buna imkun bırakmıı- yun, ~u ortasında bir adacık oıe--

• leldrik kesilmiş, telefonla telgrafa - Peki, dedim sanntoryoma ıığra- hnfri~·nt iş ne 1898 sene inde <' 5
•
1 c S\ n ' c evı 'e tı.mu a e, ,. İli· dığıııı c!.a ~öylemiş; rinde bit müddet kaldıktan aonı·tı 

• 0 el{1°lde baqJanmı~ C'Vvelu be\ ııelmı- ı ı t: 11\'larca meı:gul ed"'·ek munz - · · k ı d a eUnc:e artık halka çalışmıyor. Evı- yamaz mıyız? "' .., ' • d " "'- çobanla bırlıkte urtaı·ılmış ar ır. 
tıin mutfağında yemeğini hazırın an - Mümkün ... Diye cevap verdi. 'el arg-eoloğlaı dun :Rcnndry, lSSO t> zum eserlerdir. Bu tnrihi şelıit'leı'iıı - 1stanbulda çalışmak şimdilik Ovada sulatltı. mahsur kalan 1 kıiY 
kadın işini bırakarak aşağıdaki· sı - Yıırah var doktor yok: .ıI 0 garlh 1zmi~ e gelerek .~u usı mh · tam mnna iyle meydana çıkmalaıı daha uygundur. Bütün kiltüphane- ile .:;ulnr çekilôlği için münakale tel<-
tınağR iniyor. İşinden Yeya fabrika Şafakla beraber hastaneye geldi:{. "'ttadc ile hafrıJ at y~p.mışıardı:t Bun- ınJlyonlar ı:ıarfma bağlıdır. Bunu pnr l('rinclcn, argeoloji \'e taı ih:i eserle· rnr başlamıştır. Telefon hatları dil 
4an evine dönen erkek, tramvaydan Bir çok otomobiller, kamyonlar has- Jm·dnn sonra dn ' 1~ a~at e~ ltüg,ü co . .>nrça j•apmak, ceste, c~-te ta _ r:ıJden '<>ff d a· ,

0 
u B 1 1. derhnl tamir ettirilm"ştır. Sulardıın 

._ • b 1 k 1 nıUdürU profesör B H:eıl zmıre geı· ı., 1 a e e ıJ r z. un ar, ı- ,. ikt ô h 1 f t var-
"'erek yol kenannda kazılmış bir ta naKliye ara ası şek ine so u muş.. . · k Ef h b lıakku . ettirmek mümkündür Dev. mil'de yoktur Biz bundan d lay cilz ı m ar a ayvan te e a ı 
llpmn içine giriyor. Kadın kocasın- İçeridekilerin hepsin!n yüzUnde bti - m:~, .rı!lar~a. çallı~alrıı tlez a:-al e- let ·ıardım edebilir Mesela Egedeki }•ak vcreceg-i~lzi d: ilmld ed'vo~litı 1 dır. 
el k k k d k·ı 1 k b' t k H lerını ~ımdıkı ha ıy e mey ana \;t rnr- • · ı.. ı. an, er e aı1sın an ı ometre erce yl\ ır ıs ırap o unuyor... ast&ne 'il ayetler de her yıl büdcelerindeıı Demfslir 
aıukta t ehlikenin geçmesini bekli . yara!ılarla dolu ... Bunlar Kareli ber- rr ıştır. ~ " · 

- · l Gene Dr B B'ttdin anlattıklnrı.1~ foriar. Bui'ÜD bu ilk alert saat tam v.ahıncta-lu kanlı harpte •yara anrnı~ . · · . . .. , 

Zavallı kad n! 
Başına vurulduğu için 

ölmüş 

Üzüm ihracatı 
Birlik hey' eti dün müza

kerelerde bulundu 

t>n ik!de başladL ve öğleden sonrn (i • x-e l:.ıza.klarla ha taneye naklerlilmış goı e Aı kalk ~fezdeJt ~ımdi <!lımı d. 
Ce ka dar devam etti. Tehlike geçi'l- olan ıısker ve zabitler. yalmz Artemıs ınabedı vaı:dır. Tarı
~e kadın işinin başına dönüyor. Eı- - Sert bibin odasına giriyorum. içe- !~i vr ikalara ~azaıım E~ezın mer~e,~ 
k ek de tekrar yola koyuluyor fakat ride k~mse yok.. Uzun zaman bekle - ıımanı, Artemıs mabedıne k_adaı u
~tıe yemeği yemek Uzere y~vasına dim, ııihayet çıkacağım sırada Uze - zanın:.kta idi. Zamanla demz. bura~ 
deiil .• ÇlfnkU '-"emek vakti artık "'lk rinde uzun beyaz bir gömlek ve el - '1_a ku.rum .. uş.tur. İyonyahlarm ınşa .il. Tire kapısı cnddesinde 3 sayılı e\- 1zmir üzüm ihracatçılar birlıği. 

- ~ t ı.1 h k E'-" dadır Ete '1e oturan Hüsey n karm 80 yaşımla d"' !{ d d b" ı·k b ' d tan geçmiştir. Fakat tekrar vazife lerinde eldivenler bulunan biri içni- ır erı. .uyu . . '1 ez, oura. · .,~ , - un or on a ır ı ınasın a yap-
J;aşına veya fabrikasına.. ye girdi.. Evveld kim olduğunu kes - 7 n muhım bıı 1 ısmı, denız sulaı n.n Bn. Zehrnnır, ansızın hastalanmış tığı toplantıda standard üzümlt!rden 

C" t dörtt "d t hl'k . t• t• d" Fakat ben· tanınııgt•. altında kaybolmuştur. 'e teuavi edilmek üzere yatırıicl~ğı matla husu~i tip Uzümlerin ihracmı!ı 
..,a~ e yenı en e ı e _ışarc ı ırerne ım. . . o . ı . ·: P:ofesör diyol' ki: r.reml ket hn!'ltahnnesinde ölmüştür. muvakkaten durdurulmasına karar 

verilıyor bu da saat beş buçuga ırn. - Affedın benı, dedı. Bır kaç el l· Ş h . d . . d k 1 ı Yapı•ım tnhkikntta Bn Zehranııı ö verm'ştir. Hususi tipler il?.erinde ba-
dar denm ediyor. Bu acaba sonunçu kikalık istirahate ihtiyacım var. , • e rın cnız1ın ıçıkv. e a mı ış 0 an 6edenberi başına ı:ıic1de~I vuruıa:1 ;,.; 

_ __,,=*=-
Çocuk nasıl öldü 

~ Keınalpaşıı kazasının Aşai'ı l{Jstl• 

calı köyünde Tahtacıtepe mah~J lt • 
sinde Ali oğlu Uyum zabıtaya murt\· 
caatla karısı 30 yaşında Jiaticenifl 
gayri meşru temas mah sulil oıara1' 
çoçuğunu öldUrerek mezara gö~dO; 
giınü heber vermiş, yapılan t~hkıl<~. 
ve muayenede çocuğun ecelıyle ö 
düğü ~abit olmuştur. Fakat acliY~· 
cc otopsi yapılmasına lüzum g<SrU•· 
ı.ıüştür. 

lnu? Kim bilir ... Bir hafta evvel ikini 'Bu evvelce tanışmış olduğum ser - ıusm,ında ks~k a tın kabı lk~se:. erkı ıı za. ~ e bu "·tizden dim~a"ma ~an hücu<>m zı :ctkikler ) apılacak, ileride bfrıik 
ı i l k b' a t l.f r K d' · · b" k it • b . ı nıan a tet ı etme e ı mum n o- ., e heyeti umumiyeslnin vereceği kara- o- -

g ece ey n oma Ozere ır gün e tnm ıp ı. en ısını ır o ug~ :ı a < - lacnk .. Fakat milyonlar sarfetmPk ederek blduğı.i netic sine varılnmtn·. l"l göre hareket edilecektir. Türkiye• Yunanistan fi-
t ·edi tane alert işareti verildi.. Her tı, gözierinl kapadı, sanki kendınclen 'I"nhkiknta devam olunmaktadn·: 
etin yüzlerce Sovyet tayyaresi Fin - geçmişti... la7.ımdır. ~filet şehri de ayni şekil<l~ 0*0 caret anlaşması 
lı\ndiya Uzerinde uçuvor .. Bugün de l{uvvetler"ni israf etmek istemi - batmıitır. Milet medeniyeti, RunH·n °°*0 o-- -- Pasif korunma tecrübe- ret 

., ı k d d · k d d' Türk:ye - Yunanistan yeni fü:a 
Helsinki üzerinde tam u(!z altmı.:ı iki '.·ormuş aibi göz kapaklarını kaldı?.·· < evrıne ·a a eııız enarın a 1 ı.. v • 1 • h 1 ret 

., 'JI o ş· r bil' b k'l t . J • erem pav!yonu erı azır ıg" ı ı;ıılaşması hakkında mıntaka ti~I\ tayyar e sayıldı. nıadan, gavet alçak bir sesle konu, - _ıın.c ı sa ın eş 1 ome re ıçer sın- .a 
1 

lire 
" d y k d h · · d B m:Jdür üğüne a-elen malQmata g 

Kö•lerde alert: mag"a başladı: ae ır. 1 t • • t h • ld" a ın a şe rımız eve ornovnd:ı te· 1 nşaa l ıçın a sısat ge l . 'k . :w :narta kadar eski anlaşma JJ1 ll • 
Köylerden geçerkeh ihtiyar bir - Bir aydanberi burası cehcnne- ?roıesUrün miltaleasınca Söke cı- genış mı yasta pasıf korunma tecrli- l.ıer olacak, ondan sonrası için yerıı 

köylünün bir aiaç gövdesine mel'but me döndü .. Bizj.m ek iğimiz yalnız varındaki Samsun dağları ile Sı5am Teptıc"k emrazı sariye hastaha11e- telcri yapılacaktır. Hazırlıklar de- anlaşma hükümleri tatbik ediJecrJc· 
fp~.idai bir dUdüğU çalmakta olduğu- n!lker değil... Ftakat ayni zamnnd·:ı nda ı ıırncıındaki sığ deniz, M •d n sinin bnlıçesinde vilayetçe yapıltlll -:ull1cladır. Su, elekh·ik ve hava gazı, 
nu ıördOrn. Tehlikenin köylerde gn- yaralılnrımızı tedavi etmek için ope- C'ezirin tabii seyirleri neticesi oları..k ve Hhhat vekflletine devredilen pav- telefon tes'satını onarma, enkaz kal. tir. 
r ip bir tesiri var. Köylü şehirli gibi ;:ntörlere, doktorlara ihtiyacımız v!n·. çek yakm n lard , belki de be~:, ·1 on inşa Pdildiğini yazmıştık. Pıwvo- dırmn, can kurtarma ekipleri şimd!-
t oprak altına gireceğine, evlerden Ne yemE!k yiyebiJ'yoruz, ne de uyu - nltı yüz sene sonra ortadnn kalkP. · nun .kalorifer, sı\·a vesair fenni tesi- llen tespit edilmiştir. Felaketzedelere yardıtJ1 
kırlara ormanlara kaçıyor; inekleri- :rabiliyoruz, faknt ne çıkar! Aııcak cak, Sısam adasına dört, beş kilorne:- cıatmın lkmali için vekaletten 17200 TIRTIL MÜCADELESi Zelzele mıntakasındak: çiftç"ltl' 
l\i de beraberlerinde götürüyorlar. öyle bir zaman geliyor ki artık par - relik bir kara yolundan gid'lebilecel~ · lira gönderilmiştir. İnşaat ve noksan !zmir şehri içinde ve civar orman- için ~atııı alınan 30 kadar ökilZ aer· 

Kaç kereler ben de trenden inip maklnrımız işlemiyor, ellerimiz tih"I- tir. Alınan mütehassısı, Egenin tari · lar !\Ir.yıs sonuna kndar ikmal cdi larda bulunan çam ağaçlarıııda trr~ıl ı.aı Sıvasa sevkedilecek ve mübayıııı~ 
civardaki bir ormana! IS'lğınmağa yor. Hr.lbuki bunun olmaması Hl - lıi zenginlikleri hakkında da şunlııtı !ecek ve bilahare elli yataklı verem gôrUhnüş, orman çevirge başmllhen- ta devam olunacaktır. Hayvanı sr~. 
m.acbur oldum .• Kaç defalar trenin zım !.. söylemiştir: pavyonu, hastaların istifadesine açı- disliğince şimdiden her tarafta mü- lredeli Kızılay tarafından veriltne· 
~üşman bomba ve mitralyözlerine he -Devamı 4 üncü ıahifede - - İzmir ve hinterlandı, biltün lılr lnçakbr. • cadeleye başlanmıştır. tedir. -# 

·-.. JSLAM TARJHJ••••••-••-•m• ları tarafından satın alınmıştı. Onun bldılar. _Hay hay!.. dı. 11.nvallı mücahiu, rerindi ve g lW 
da değeri yüz -deve idi. Fakat Mu - Hııbc~ P; beddua ediyordu .. Hnlk Hubeyp derhal bir abdest aldı iki terini ebediyen yumdu. , 

Hz. Muhammed 1 
hnrrem ayında bulunuyorlardı. Bu i- ve ileri gelenler, etrafında toplanmış- rekiit namaz kıldı ve sonra tam mu - Sıra Zeyde gelmi~ti .. O du, iki rt • 
tibarln esirleri öldürüp asam azlar - !ardı. Bu müthiş manzarayı v~ ö - tavaatla: kul namaz İ!,!in müsaade istedi " 
d•. Haram ayında kandan uzaklaş - li.ım cezasını temaşaya gelmişlerdi. - Hazırım ı .uaınazı kılıp; 

M A h :uak, onların adeti idi .• Zavallı e.sır- Fakat içlerinden bazıları; dn~·ann - Dedi. - Hazırım ı _ 
. ........ y AZAN: • y an......... lcr bekliyorlardı. ınndılnr, bedduadan ürktüler ve u - Derekap kolları ba~landı ve uire- Dedi ... Zeydin kollarını bai'111r 

Müşriklerden bazıları: zakl ;tılar... ğe a~ıldı. l\Iunllil.ktn bulunan vtıcudu k<!n Ebu Süfyan ona yaklaştı: Jıt 
-150 - Himlnrla :Museviler arasında harı> ve - Aman -diyorlardı. Asımın etin- Mü~riklerden biri; kollnrındnn bağlanan iple. bulundu- - Bana bak Zeyd .. Şimdi seti d 

Teslim olanlar; Habib ibni Addi, aekeri harekfit başlamıştı.) aen bir parça gefrseler... - Ya llubeyp -dedi- gel, isliimi - ğu :·erde hafifce sallamyor ve dönü- y~rinde Peygamberin l\luhıııtırı1"~· 
fleyt ve Aptullah ibni Tarık namın- İki esir doğruca Mekkeye sevke Bazı ser0 eriler, biraz bahşiş .ko - retten ayrıl da gene dedelerinin d. - yordu. ($. L. A. M.) olsa) dı, rynni sen ıil<\,1 
d akl ashaptı .. Düşman; yedi milca- dildi ve pazara çıkarıldı. BU tün Ku - ıınrmak emeliyle Racie kadar gitti- nine yır ... Hayatını sana bağışl:~·a - Bir çok delikanlılar, ellerindeki tillecrgine 0 öldilrülseydi, dahil ı. 
Jıidi ıehld ettikten sonra bunların eı- r(\yşiler intikam ve kin hisleriyle ler ... T'akat A ımın cesedine arılar . lım... mızrakları yavaş ~·a\'nş Hubeyb in idi değil mi? 
!erini, kollarım bağlamağa kalkıştı. mc~bu olarak esirlere bakıyorlardı. sinekler Uş~ş~üştli ... Artık hiç~ir p~r H ubeyp metanetini hiç bozmadı: ; Ur.uduna~ saplamağn b:ışladı!aı·... Zeyd baiiıııı şiodetle salla?ı : t.J• 
Demek ki: bunda da yalan ve hlyle Bedir ve Uhut harbinde allelerı ef • çnc;ınm kesılıp koparılmnsınn ımkan - Hayır!. .. Allah yolundn ölmek- Fnkat, ugraşsın, acı çek m, clerlıul - Kat'in en ... Peygnmberımfıı ıeı 
vardı. rndından her hangi birini maktul ve- knlmnnuştı. ten hiç çekinmem... ölmesin diye, bu mızrak darbel,..rini cuc?uııa bir diken b le butmasına rıı 

Aptullah, sıçradı ve kendi ini tu- renler; daha şiddetli ve daha kor - Artık haram ayları geçmişti. Z l. iki e ir Lir direğin yanına getiril - şiddetle lıa\·ale etmiyorlarclı. Heı· dar olumaın... . • 
t anlann ellerinden kurtularak: kunç bir nazarla onları seyrediyoı· - vnllı e 'rlerin, öldürülmeleri zama - mislcrd: ... Bu direk, b'r nevi jdam hNle Hu bey bin vUcudundn bir yrır..ı liir aniye ::ıoııra Zeyli ayni dır,eV. 

- Yalancı alçaklar!. lnrdı. m na r-elmişti. Bu hunharlık adeta sehpn!'ı idi. İşte oraya kolları bağlı :ıçılıyordu. Zavallı, deı·ln ıstıranl~t· tc ~:-ıllanıyordu. Fakat Zeyclfn öv • 
Dedi ve ele geç'rdiği bir kılıcı sn- Zeyt; Safvan ibni Ümeyye tarafın büyUk bir mera imle yapıldı. oinnık nsılacak ve ondan sonra mız- içınde kıvıanıvor ve varalartncleıı riılmı> i hakkı· vulnız SnvfnniJl kO . 

. . ' . ı 11 
i n sola, savurmağa başladı. Fakat <lan .rntın alındı. Fiyatı yüz deve.... lki zavallı esir, ayrı ayrı olanık ... ·aklnrJn öldürüleceklerdi. sızım kıtn damlaları; ayak uçların - leı:i I\af!ta'la ,·eritmişti. Köle ırı't: r· 
b u savletler pek kısa sürdü. "Czerıne fafvanm babası; Bedir harbinde öl- hHeıni şerifin hududuna götüriildU- Hubeyp; dun yere dökülüyordu. ğını (ddetle ha\·nl~ ~tti ,.e zeyd et..ı 
fırlatılan taş ve oklarla o da şehid ctürülmüştil .. Şimdi oğlu da zanı:Jı ler. Burada tenim denilen muhalle - M üsnade ediniz de iki rekfıt nı-ı- t<Yr Zeyd de bu vahşeti seyr,,.<li - hııl şehicl ılU,.tii. {ec• 
dO~U. bir e irden intikamını alaçaktı. 'a ıl o!dulnr. Bu ölüm dakikasındn: nırız kılayım, ondan sonra öldiirti - ')·or ve kendi akibetini göz 6nünn ır.:-- Reci Gazveri, işte böyle pek 

(Şuracıkta kaydedelim ki, bu sı- Hubeyp ibni Adiyye de Uhut hat· iki esirin karşılaşıp buluşmaları çol: nlız !... tiı·iyordu. Xihayet, sert bir mı ~ı·aJ:. bir n~tice ile kapandı 
ralırda Medine havalisinde de İs· bind öldürlllen ibni Amirin oğul · lıE>zin o!du .. B rbirinin kucağına a - , ::>cdı. Kureyşiler cevap verdll~ı; darbe:! Hubeybin göisüne sap!nn . - Devam edecek-
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sı tesisatı s ! 7 l b b h Jngiltere Toptan ve perakende Iııubt -B•t tarafı 1 inci ıahifede- , um ne r v e s u sa a satış/ar 
ın~ uerern ve münevver hemşerileri- Danimarka ve ispanya 
tı,e"' tun uzadıya izaha lüzum gvr- d l Ankara, 13 (A.A.) - Ticaret ve-

. ,~ R . , b l k ile e an aşıyor killiğinin gösterdii"i lüzum ve koordi-~u~~ı·,,azı. bizde ilk defa 185:1 da a rıs te u un aca Londra, 13 (Radyo) - Danimarka- nasyon he)'etinin teklifi üzerine mlllı 
keli ~il 81 sene evvel bir lngilız şir· İngiltHe arasında yeni bir ticaret an- korunma kanununun 31 inci madde•i-
l9Q7 •rafından burada kurulmuştur !aşması imza edilmiştir. Kopenhagdan ne müsteniden fatura vermek mecbu-
tkıı Ve 

1
913 senelerinde bazı yeııı- bildirildiğine göre, iki memleket tica- riyetinin meriyete vaz'ına ait karar -

Ot vr >&pılını~, senelerce on b;n abo- Amerika Hariciye müsteşarı, Fransız ricalile tekrar reti, harpten evvelki vaziyetini muha- name bugünkü resmi gazetede intipr 
ilbj.:e

250 ~o~ör ve 3500 yol feııeri faza edeceklerdir. İspanya ve İngiltere etmiştir. 
Ilı~. l\rırnıı bır istihlak menbaı bul- konuşacak ve derhal Romaya müteveccihen arasında bir ticaret anlaşması ıçm Neşri tarahinden itibaren meriyete 
~i!'I flfket para kazanmıştır. lz- müzakereler son safhasındadır. Bu giren bu kararnameye göre, komisyon 
de,~ ~irdiğj buhranlı tarihi devir- yoluna devam edecektir hafta sonunda bu anlaşma da imza e- cu, ithaliitcı, ihracatçı, fabrikatör, 
ıt118 ııonra 5'l'O aboneye düşen milei· dilebilecektir. imalatçı, toptancı, yan toptancı ve pe. 
lı ~~•raılrnış. belediyenin yardımıy - Londra, 13 (Radyo) - Amerika de tekrar Çemberlayn tarafından ka- tir. ** rakendeci gibi tacir sıfatına haiz bilO-
hlt ~ •enea ne kadar her sene artan hariciye müsteşarı Sumner Vels, bu- bul olunmuş ve akşam yemeğini ken- Alakadar mehafilde söylendiğine mum hakiki ve hükmi şahıslar ara_ 
ı.~1ıı mevcudiyetini idanıeye gijn dominyonlar nazırı Edenle libe- disiyle birlikte yemiştir. göre, Sumner Vels, Cumartesi günil- G. Ha yruJJah sında yapılan toptan ve yan toptan 
'~ır.ı "· Fakat fena işlemekte de- ral partisi liderlerindeı"!' sabık başv~- Amerika hariciye milsteşarı; yar.ın n~ ~ada.~ ~omad~ kalacak ve Mussoli-J •• ld her nevi ticari em.tea üzerine alım ve 
~,, lebe biyle belediyenin yardımın kil Luid Corcu ziyaret etmiş ve milte- I Londrayı terkedecek ve tayyare ıle nı ıle goru~ecektır. Kara musteşarı O U satım muamelelerınde malın kemmi-
~~ruıncyeti ve diğer taraftan aJuben müstakil mebuslardan Maks-ı Parjse giderek orada birkaç saat kal- Amerika hariciye mıisteşarı, pazarı· Ankarn, l~ (~elefonlaı. ~iilli :::t ve keyfiyetini, satış fiatini ve tari
•i~t 1 . arı.nın yeniden yapılacak t~- tQJlla konuşmuştur. dıktan ve Fransız ricaliyle bir daha gilnü Amerikaya milteveccihen Napo- mild~faa vekaleti kara musteşarlıgına hıni, kime satıldı&"ını, bedelinin ne 
~-~ıı'111 ~ıç bir ııarıı. .sarfetmemek Sumner Vels, öğleden sonra saat 18 konuştuktan sonra Romaya dönecek- liden hareket edecektir. lgeneral Hayrullah tayin ((!ilmiştir. miktarının tahsil edildiğini ve ticari 

~r:fUz~~d:~:üş~~n:~~~~!~::~ H ı· ı d d 1 ·ıt . asrafları :~~:~ııı:;;~:;;:~a:ı~~~u:;r:a~u:::~~ :~.i·::: ~~ı:::;~;';.\,'0;::;:; _ e ıgo an adasın a ngı erenın m ;::;;~ ::::;~.::.".~':i:'::.:::·::. 
!lııılftnh halını Lılenler onun umunıt • • • • b" AJ h .., • •• hıslarca imza edilmiş bir faturanın sa-
·: l~tırığu11 ve bakımsızlığını ç~k , Bır lngılız tayyaresı, r man ta - Harp başladıgındanberı gunde altı tıcı tarafından derhal alıcıya verııme-

·n·r· y~rlar, Belediyemiz bunu ı"· . d si, bu suretle verilen faturanın bir 

naııne ıce:; bir . a.mme müesses~~! telbah-rini bombalıyarak batır ı milyon sterlin sarfolununor kopyasının satıcı tarafından ve fatu-
ıaııuı !I mek ıçın çok uğraştı ve 1 ra a•lının alıcı tarafından milli korun 
ııı~ ı. · u köhne l)'.lilessese artık ya- Londra, ıs (Radyo) - Bir İngiliz kıyetle bombalıyarak batırmıştw. n- Londra 13 (Radyo) - Satışa çıka-ıSir Con Siman, 1941 senesine kadar maka t tb"k d'ld""' d -
ı nb~ı · H ı· ı d ·ı · h . t" b haberi verirken ' . . . ed" .. nununun a ı e ı ıgı mu det. ·lq . etmez bir hale gelmişti Js- bombardıman tııyyare3ı, e ıgo an gı ız arn nezare ı u ' "•lan Uç yüz milyon liralık dahıli is- olan asken masrafları ıçın y ı yuz ç h ~ d·ı . • 

it t k• ' · Al · d · - b · · giliz tayyaresi . . . e mu a •za e ı mesı mecburıyetleri )euııt e •rnUiunu programlıyarıık, yarımada~ı Uzerınde uçuş yapmış, ·geçen gUn ıger •r ın . · tikraz tahvilatı, yirmi dört saat zarfın milyoıı sterlin tahsisat ıstemıştır. ''azeıl'l . t' 
!4~• e:ı tesis işinden başka oare bu- mantarın Vilhelmshafen deniz üssiı nin daha bu yerde bir Alman denızaltı- 1a satılmıştır. Maliye nanrı, harp başlang;cından- y·· 1 mkış ır.t f 

1 11ıadı • • . · ı · b b ı . k t h "p etrııi• oldu • . . . . uz ııruş an aza yapılan alışve-•tıtı · "vrupada muhtelif mile~- cıvarında bir Alman denıza tısı gemı- sını om a ıyara a 11 • • Avam kanıarasıııın bugünkü oplantı- beri askerı hususat ıçııı gunde altı mıl- , 
1 

.
1 

.. , . • 
1 

... 
b. •rı. t . · b , t• · ·ı- ı kt d"r .• . . . . r.ş e• c e muş.erının ta ebı uzerlne IA· ı ~la eınasa ııirişildi En mUnasi- sıne tesaJüf etmış ve unu muv" rıı- gtınu ı ave ey eme e 1 • <ında bundan bahseden maliye nazırı yon sterlin sarfeclildıgı:ıı söylemıştır. t f t -
·, n ·;\lrn · · ıcı a ura \'ermege mecburdur. •ı J)\ı-iun anyada Didier milesseoe" -

t•Jı ih,1•rak: ınakine aksamiyle mon it ı R s Ih T Belçika 
<1t, ııitu: edıldi: Bu gördUğilnilz yer- a ya - usy a u aarruzu Al . 
~··\'er "üden zıyade altında çalışıl- manyayı protesto etti 
~ltl~r, ;.trük olduğundan çok derin- Londra, 13 (Radyo) - Brükselden 

~:· O:ı i~i::k mecburiyeti hası: 01
• İki memleket arasında bir ticaret mu Mussolini ile Ruzvelt bu hususta bi~di:·ildiğine göre, .dün öğleden sonra 

ton ka ınetre uzunluğund •• 09 ıkı Alman tayyaresı, Belçikanın Liyej 

:.: ~~laıı:ı~~:erine, beton tabakal~r ah edesi yapılması mevzuubahismiş! Ön ayak olacaklar:::' ır şehri ilzerinden uçmuş'. tayyare dafi 
1 \5 ı 1 et nde bunların mo::ıtaıı . • topları ateş açmıştır. Bıraz sonra tek. ,• v, llst r~ Uzunluğunda, kendi tuji. Roma, 13 (Radyo) - İtalya - Sov-1 bentropun seyahatıyle . ~laka~ardır. Belgrad, 13 (Radyo) - Vremc ga- Ruzvelt ile Mııssolininin bu hususta ön rar bir kaç ecnebi tayyaresi Belçika 

11
• 

''"' ~u a arıınızın yaptığı şu uzun yetler birliııi arasında bir ticaret mu- Diğer taraftan İtal:ıa hukumetı, Mos- ze'e•i; Fon Ribentropun Roma seya ayak olacaklarını yazmakta, Mussoli- razisi ilzerinden geçmiştir. Belçika 
~ 0 hide, ru.ldu, Bu da ayrı bir m!ite- a)ıede~i akdi mevzuubahistir. Bu mua- kovaya yeni bir elçi gönderecektir. hatimle yeni bir sulh taarruzu için ninin, böyle bir taarruzun ne derece- hariciye nazırı B. Spak, Berlindeki •öyı mırnar F d ·ıct· V ı h · · F R" · d • · ı 'likle ua a verı ı. e hede, A manya arıcıye nazırı on ı - l\'[usoolini ile konuştuğunu haber ver- ye kadar muvaffakıyet temın e ecegı- Relçika sefirine, Alman tayyareleri_ 
1't llıeı·da sağJaın, modern bir te~i- mektedir. ni anlamağa çalıştığını ve iyice kana- nin bu defaki uçuşlarını da Almanya 

ı~ ı·uıı.urıu
11

: ırelmi! oldu. ~u husus- s . torpil Felaketzede Ayni gazlte; yeni sulh taarruzu~un, at hasıl ettikten Eoma kararını vert- hükumeti nezdinde şiddetlle protesto 
llı~ııe Ve h rneklerı geçen fen heye- erserl ne Almanya ve ne de Papa tarafından ceğini yazıyor. etmesi için talimat vermiştir. 
·ı'-hhidl avaırazı idaremize, i~in 1 t b 1 13 (T 1 fonla) - Kef- Çı•ftçı·lere yapılacağını, Amerika cumhurreisi llıııııtr F' eri Didier müessesesi ile san u' e e . . t ·ı Hı.nd kongresı· ttııı Uada h .. ken adası civarında bır sersen orpı 
tkıe . uzurunuzda teşekkur . · h ç·ft h t ·ı· 

)'otııııı. Cidden bil)'Uk bir haz duyu. bulunmuştur. Tetkıkten sonra ım a e- 1 ayvana 1 verı ıyor Mu·· salehan n metnı· 
>. . dilecektır. Ankara, 13 (Hususi) - Hükilmet, _ 
l4~ l 1 llaviııı "-&daşlar, r zelzele sahasında çift hayvanlarını 

·t~ ~ azı ll'ib" d ı b" · t-1 TEBLl. G- LER kaybeden rcnçberlere öküz tevziini ka. ı·a "lıfora ı .me en ır nıme. F" } " d" } " t T h 
t ~t Ortt d~şkUn zenginlerden zı- . . . ral'!aştırmışlır. Kızılay kurumu tara - ın an ıya pa °! amen OSU, SUi m U• 
tııı,lldi halJıier ve fakirler istifade Parıs, 13 (Radyo) - Fran•ız ka- fından bedeli verilmek suretiyle şimdi-
. llıı,/ler, rarııabmın sabah ı'esml tebliği: ye kadar 14 vilayetimizde 1000 kadar ahedesini tasdik etti 

Londra, 13 (Radyo) - Hindistan 
kongresi )'akında Kalkiltada toplan-. 
caktır. 

100 binden fazla murahhas, bu top. 
lantıya iştirak edecektir. Yarın Hind 
lideri Oandinin Kalkütaya gelmesi bek 
lenmektedir. ~·ıı, ~lı~~rniz bu maksatla bunu e- Garp c~plıeoinde bütün gece. sükil. - öküz mübayaa edildiği anlaşılmıştır. . . . ·-

·· ~ ~ a rnetre ın'k'b 9 k • netle ııeomiş ve kayde şayan hıç bır Bunlar ilkbaharda Amasya ve Tokad- Moskova, 13 (A.O...) - Sovyetler sek Sovyet dnanı 'e dıyer taraftan Londrada cı"nayet ~ •tdı b • ı " mı uruş ' ' . ··-· . . • . . p· ı· d". h ·,· "k" 1 k t ' l'fıı 1· b Uçuga k k 31 1. · hidise vukua gelmemistir. daki felaketzede çiftçilere tevzi edile- bırlıgı ıle Fınlıındıya arasında aktedı- ın an ıya cunı urreı.ı, ı ı meme e 
ı e ' 

0 
u ırauan ' ı · k ' h k. t "h t B t f 1 ' ' h ·f d u~ ~tı •e, katranı altmış liradan 0 • Paris, 18 (Radyo) - Fransız ka • cek, diğer yerlere tevziat için de mil- len sulh muahedesinin metni şudur: arasındakı as erı , are a a nı ~~ - - af ara 1 , ıncı aa 1 e .e -:-

llı•lara' lndirdı. Fakat bütun çalış- rarırllhırun akşam resmi tebliği; bayaata süralle de,am olunacaktır. 1 Bir taraftan So\•yetler birliği yük- Yermek ve k3rşılık.ı muslıhane nıuna- etmege başlamış ~e. ılk safta~ı trıbiln· 
)ö~" ratınen t · .. . · 0 h · d 0· ut·· giln sükil sebetler tesis etmek arzusiyle ve Le - !erde oturan muhım şahsıyetlerden •.. •ıııt . esısatın kohnelığı ;ırp cep esın e un • . . . . . . . . 
•ıI ı eıı ııten·ı 1• • t" nıngrat ve l\1urmansk şehırlerı de da- Ilındıstanın sabık Puncam valısı Sır . ~1~0 . 1 en randıman elde e- nete geçnıış ır. . . .. . . . . . . . 11
'ttt · ldu. Artık b · b · B ı· l3 (R d ) Alman k"· hıl olmak ıizere mutekab•l emnıyetın Mıkael ıl~ H:nd.-tan nazırı lord Zet-' R' Ugün u yenı t 1~- er ın, .. a yo - ... . . . . . . . 

~, ~ •z Ve kok d k ı· · ' h • t bı·-· . muhafazası ıçın sarıh şa rtların tayını landı, Hındıstanın sabık Kaşımer va-\L antıı ran ımanı a ıt~ rarga ının resmı e ıgı. . . . . . . . . . b 
1 «ı,ıı e itibariyl tt • "b" · G h · d p ı t" t ·varın ıkı ~kit tarafından menfaatlerı ıktiza- !ısı Luı Denı ve sa ık Bombay val!s ı llde e ar ıgı gı ı ış. arp cep esııı e a a ına cı • _ 

U~u. de tasar f ld t . b d b" . . . l b" d"" üf Kanallar sından bulunduğuna kani olarak bu lord Lamniftonu agır surette yarala. 11 .·•"ruz ru e e e mış u- a ır mill rezemıı e ır uşman m · . . k . 
•!ftr· · Son za ı d k.. ·· · · d ı ımus ve mahadla bır sulh muahedesı a dıne mıştır. h •ne man ar a omur rezesı arasın a çal'pışma ar o , .. .. .. . • . 

1 
. • 

~1kıı zarn Yapıl ı el ' f d · ı t Nakıı·,,,1 t ve sıılamada mühim roller oynıy·an kanalların tarihi çok !uzum gormuşlcı· ve ıcap eden salahı- Yaralı ardan Sır Mıkael derhal lll-1- ~ııı.11 • mamış o •ay ı, tara ımız an esır a ınmış ır. . ' :'. · ' . . . ' . . . , . . . .. .. 
l:i(L. lstıfadesı· d h ·rı T ı · · F ·· 'nde '•skıdir Mıhddaıı bes asır e\·vel Ç nhler H angçov - Pckın kanalını (1500 )etlerle muıahhaslaıı olaıak Sovyet- muştur. 'h 'l. a a a mış o- ayyare erımız, ransH uzerı u1, .. · .. " · ~ .. . ·-· .. . •• 
nu · 1 · · ' t 4:ilorrıelre) açmıığa başlamı.Jıırdır. Esaslı kı<ım on üçüncü asır la ,.apıl- ler bırlıgı yuksek Sovyet dıvanı Sov · Zabıta, katılı yakalamış ve en )·akın ~a 8~bepJ çuş ar yapmış ır. • ti b" ı·-· h lk k · ı · · · k k 1 t ı· t · t· 1'ı·•r •• e bu tesı'sat b il 'ç,. · - mış bilahare ıslah edilıııi•tir l\Iilil.ddan iki bin vıl önce esl·i ;l!ısırlılar Sü- ·''e er ır ıgı a omıser erı reısı ve ara o a es ım e mış ır. liıı· ' •ıatı . ug '! ı ıı~, , , • . . . . . . . . . . . . 

·I ~,hava el'ine.:vapılan zam ni•Le- ıı,acak v,, senevi yal.nız. amPlecien veyş kanalının lüzumuı~u. anlamışlar, 'ebuşad .. ezord:ı Dabı~de Dıcl~ ve ha_rıc'.)e.·komıs~rı Moloto~,-·Vıac~s]a, vinin şarkındaki arazi ve Ribaci ve 
, llıtcbu 1ııazı fıatlerinin arttmımn- GliOO !:ra tasarruf edılmış olacakt:r. Fıratı, Şarlman ise sekızınci asırda Ren ve Tuna ve :\fo<ı \ıaglamak ıste- Mıka.lo'1ç, So,)etler bırlıgı yuksek Sercdni yarım adalarının bir kısmı. Bu 
!~ li~le,r !.~tini art.adan kaldirmıık :Sa i~ı~ . mühim safha"1~ı böylecr> "llişlerdir. Son devirde birçok A\'r~pa memlel:e.tlerind~ ka~al .faaliye.t'. So~yet divanı az~sında~ jda~of ~jd- hudud merbut haritada gösterilmiştir. 
1 11 11~e ~ c;le .teının etmiş oluyor .. kurdıık~an sonra, seksen kılometre 1' ırtmıştır. Biskay körfezi ile Akclenıze akan n~hırler, on clorduncu Luı rocı .A:Ieks~ndrovıç, Tugg~ne: ~ll~ı~en Hududun daha mufassal tayini, akit 
iıııııı~. ha~Ur fıatieri eski halini bu- zunl~qundaki şebekemiz sliihatı v·. rnmanında bitirilen Midi kanalı Portekiz ve İspanyayı bir ada haline sok- Vass;lıe;skı Aleksa~de~ Mı~~ılov.ıçı.ve tarafların mtimesillerinden mürekkep 
• h~ı h ı l!"azı fiatlerini indirme!< yeni t~,:<!itı gibi ~alışmalarımrna ele nu•tur. Bu kanalla, Fransızların münakale siyaseti başlamıştır. Bu kı.- Fınlandıya cumhurıyetı reısı, Fınlan. bir komisyon tarafından yapılacaktır. 
·~bil!riııı,u uuaca&-ını şimdiden söyli- vanıla ·hem halkımıza \'e hem de o- .aJlarııı uzunluğu 5 bin kilometre kadar tuta!'. diya cumh~r'.y~tı. başvekili ~iti Risto, Mezkilr komisyon, işbu muahedenin 
ı ~iıler, ııuıı kendi milessesesi olan bele.l•! <' - On sekizinci asırın ikinci yarısında lııgillerede de a)'ni faali)'et gö- nazır Paasıvıkı, ıuho Kustı, general im•asından nihayet on günlük müd. 
~~ tıı loı~ ::a .lı bir fikir verebilmek- oıiz~ Iıı~·dalı olacağız. Modern bele ·iJlmüştür. Bunlarda bilhassa kömür nakliyatı istihdaf edilmiştir. Liver- Valde~, .Kar~ Ru~olf, p_rofesör Vojon- det içinde teşekkül edecektir. 
1i ~Ukııy., kı.v~ Yeni tesisat hakkın- diyeciJlğhı güzel misall.er~nden .bırın· ıolle Maneesteri biribirine bağlı)·an kanal meşhurdur. Bu sayede, sahil- ma Vııaıneyı t~yın etmışler '.'e. bu. mu- Madde: 3 - İki akit taraf biribir-
~S1lı. , ı;:,ki e]ı hır kaç rakam arzede. \'-'le lıil.vtik h zmetlere layık ızmıı· şeh len 50 kilometre içeride bulunan Mancesler şehri bir liman. mühim bir- ı-ahhaslar sahıhıy:tna~elerını ıbraz ierine karşı her türlü taarruzdan iç-
1~0 11ıttr oca.ktardan günde aznmi rine Cdmhnriyetin feyizli de\'rinrl· ruret merkezi halone gelmiştir. Bu kanalın üstünde diğer bir kanal daha ettıkteıı soııra aşagıclakı hususatı ka- tinap etmeği ve diğeri aleyhine hiç bir 
1. ııı;an e llııkibı ve 3800 kahrivi hetli.>e- e:debilmekteki sevincimizi ; ardır Sun'i k-ııı·ıllar nakliye ücretlerini çok clüsürmüslerdir. Felemenk- rarlaştırmışlardır : ittifak akdetmemeği veya koalisyonla-•tıı h ll"aı-ri · • · · d 1 • ' ' ' • ' ' :\ d S ti b · r- · ·ı 
t'kI l~ ltaz . ~ahit ve gayri muııtn t:ıde e.l~rl<en te~rifınızd~n "· 3 Y; eki münhat araziden süzülen sulardan ela kanal şeklinde istifade edilir. . • 1~ de: 1 - O\'ye er. ır ıgı '. e ra girmemeği tııahhüd eyler. 
~.P:td• Yal~Stıhhal ederken yeıii o- bep.n!'e ayrı. ayı:ı te~ekkurler ~de• "mali Almanya ile Rusyanın bir çok nehôrJeri yekdiğeri ne kanallarla Fınlandıya ara•ında askerı harek~t Madde : 4 - Finlandiya cumhurl· 
i7~0\ •~ıtart ~~ altı kamara ~al:~ti- •ayın ·:~1 mızın lutfen açmaların; rı ağlıınmı~tır. Ruslıır, Asyada da a.rni faali.,·eti gö<termiş, Ural dağları şbu nıuah:dey~. merbı'.t protokol hu- ye•i •cnevi 8 milyon Fiııliındiya mark-
} 'l'ıı k:.ıorili .. 0° metre mikab! ve ~a ecl~ıım. 'e Baykal gülü arasında su yolları açmışlarclır. Keza, Ruslar Baltıkı, Al- 'dimlcriııe e\fıkan deıhal durdurula- lık bir ürı .:>t muk:.bilinde ve 30 sene 
1~0 t. lıu ka;~~·bir. gaz istihsal erİi- Bu :ı~tka. vali B .. Etem. Aykut '.'1.l' oanln;· da şimal denizini Karaclenize bağlıımağa çlışmkt~dırlar. Eskiden ··aktır. müddetle Hangoe yarım adasını ve bu 
b.11 tıı .4..nkaradak'. ıstanbuldakinıleıı k;ı~ele cdeıek eserın mu~emmelı.'e aııallal'daki vasıtalar, in,an kudreti ile işlerlerdi. Sonralan mavunalar Madde: 2 - SoYyetler birliği ile adanın r nup Ye şarkında 5 mil n 
in '~h ıırh•et /nd~n 200 fazırıciır. tını ;~ faydalaı:'n.ı tebaruz. ettır~oı~. ·rnnal kenarında yürüyen at ve kalıl'a çektirilirdi. Bu gün ise, va,ıtalar mo- Finlandiya cumhuriyeti arasındaki garhınd:ı. ve şimalinde 3 mil mesafe-
ı~d en, ~. 'ı abrıkanın en son \'e kurdeleyi kesmıştır. Davetlıler, fa ':J. .. .. .. levlet hududu yeni bir hat mucibince Jeki toprakları ve mücavir müteadd!d 'n ·ı as ara gö • "k d ı..· · · v ·ki tesisatı oca ı, orludur. 
t;n 

1
<ti ıı:eJ k re Yapılmış olma- "' a a 

1 yenı e e· · · K·ın-'1 Jarın iki tarafındaki kapılar \'asılasiYle suların akıntıs ı tan- tespit edilmiştir. Ru hatta göre, Sov- adaları Sovyetler birliğine kiraya ve-
'1\j 'l'ııızitt, kt•o~et tedir. Kok, ve kat- l.ın, ist.ıh&aliıtı gezm ş, tdetkikıl·eıı· yh,·:p im edilı;;is~il' Kanallar kara ı·eya mavuna ka~alları, den iz veya gemi vetler birliği topraklarına şunlar ila- recektir. Buralarda Sovyetler birli~! 
' ~ • ~0 • t'h Jılt d "kl la <!ı"r Müteakıben avet ı er a " · ' ~ ~ ı. Yakın art ıs ı sa 

1 
a 1 ııuş r . b" f d . ana il arı diye ikiye aynlırlal'. Süveyş ve Panama kanalları. deniz kanal- ve edilmiştir: Finl§ndiya körfezinin methalini bir 

'· ıı~ maktadır İk. hl zırlanını• olan zengın ti e e ızaz e · - 11 \'" · ''"b k'" f · ı d f ı · ı· b' '·h •o Yerı"e ld · ı n " • . p . k . 1 h ırıdır. Bunlar denizleri biribirine baglıyan kısa yollardır. Kara kana a- Viborg, ıpurı ve ı org or ezıy e taarruza karşı mil a aaya e verış ı ır 
• n it 1. e e edeceg-imlz dört dılmi~lıırdır. reıe sıyon a a\'fıJI~ ' . · k · · · K ı d 1 d ı h"I J k ·· b"·t·· ·· kt' B d 

• d•h 
0 ~ dah 1 . • 1 h kk d b" rı · ı ise uzun olur. Yunanıstandakı Korent analı Ege deııızını orent ce- a a arı a r a ı oma u•ere u un askeri ils tesis eyııyece ır. un an 

l"nda hatıt o~a Yık, daha dayanıklı zının fay~a adrı ati"] ın ah 
1 ~ ıb·'." '..': ·izine Kiel kanalı da Baltık ve Şimal denizlerini bağlar. Amerikada ka- Kareli berzah;, Keksolm, Sartavala ve ba~ka Snv)·etler birliği deniz üssilnU 

'~ i ca tır ııBsterılınış, ave ı er, şe rın ,ıyıı · . S · h" 
1 

· ı b b L d 
1 

d k d' f ~ ,ı o llezerke .. ' "h 1 b mi" ı al sivasetini vazeden Vaşingto!1dur. 19 uncu asırda bır çok kenallar ya. uojarvı şe ır erı)· e era er a ago himaye için de ora ar a en ı masra . 
~ •R~aklarda Ço~ gforeceğ!miı gibi bir 

1 
t yacı~a cevdnp vedreln ~ 1 1 · ıılmı;tır. İlk pı·n ijelere göre bunların uzunluğu 8000 kilome~ olacaktı. gölünün garp ve şimal 'ahilleri, Fin · hriyle icap eden miktarda kara ve ha-

''· ı'a• •na sartlar için- kemmel muesse,;e en ° ayl e er ,.,.,, · • ı- ı· k .. · · · ··ı d l't d 1 ıı·h k ti · b 1 1 k .,~i " On beş t . • . . t kd" t b ··k tm· leı· Hmendifer rekabetinden bu rakkam f5000) de kalmıştı!'. Kanallarııı te- anr ı)·a ·orıezının mu ea < ı a a arı, va müse a ·uv\'e erı u unc urac:ı -ttk d a e~cı verı.ne n~•, ,.t~ reı-·ını a. ır ve e ıı e ı~ . K . . l . 1 b b •r k" 5. . h.f d 
aha fyj ti. ·. . ' • . ·i i masr·ıflıdır fakat idamesi \"C i~Jetm<'"1 kolay w U<'uzciur. uo 1 •ıan·ı Ş<' ıny <' cra er •' er ·ıar- - Devamı ıncı sa ı e e -Şar ar ıçınd<' ça- c!ır. '· '· • ' • 
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aş~ar! Sıra kol döğüşüne geldi. Bakalım kılıç
a ımız mı sert, yoksa Tayc·got'ların kafası mı? .. 

Arcl·ma hi b ş çevirrni.rnrdum. oilıyorclu. Bir :mut kadnr ıhır<lıığu -jlıiç durmadan ok yiyonluk. Yoltlıtş -
K m ı , n 1 r o •1:or. Ben hep önr, muz yE'rcle vuruştuk. Otak tarafuıda ;11,.ıımz gbzönünde nznlıyorsa da bı~ 
ı eı i l,o u) ordum. ·ıa h !:-e~lcri, YUnışnııların naraları , ci~ bir adım gerilC'miyor, durduğ'n -

N t ldu lıilmem; birdenbire sağ l :ığr1(1mnları ortalığı tutu\·ordu. Ovıı- n1uz yerde kar gibi eriyorduk. 
ıirs gim zorlu.ki< kakıldı, göziımu l:ırdan oyle toz kalkı) ordu ki gunC' · Sad"Y.ımdn ok kalmnlm tı. Ceb' 

B köylerde yeni 
konaklar kurulacak 

Hasta : ık neticesinde harap o,an Ta
vas bağlarının ihyasına çalışılıyor 

• lik ~istemli ve ph1ıılı bir çalışma \'C 

ı,rrıgramla hu köylerin türnbei ~.·~wi
:},. ve l(nldırımlı yolla Tavas - 'Muğ-1!1 

Günün bulmacası 
1 

mı. Kargım bir demir göğü. lüğc uteta lrnrarmış g bi guziiküvordu. altı ele.fa shldırdı . .Allısında elinck kı- ~nse:ıiııc uağlaıımas1 h!min edilt·~ck-
r m tı. Ö.} le zorlukla dokuıırnu~- Toz, kızgın rüzgfü· boğazımızı kurut- rılınış, ırüdük kalmış olan karl{ısım t 1-. SolClan aağa: 

tu111 l,j kargı bir k,ımış ok gibi eğil- muştu. Göz g(jzü görmüyor ve yalnız ,·ere ı tarak klıcını sı)•irrlı. Ka,·ı~iyle 1 l• ilübıara ha.:ıtalığının te"b ile 1 -Temizlemek. 2- Aşırmakt111l 
· JI ld f k t k kl 1 k 1 k 1 1 1 1 k b ~l d kt 1 • 1 t »nıı·ı·, Lir şe~·ı· atlatma.'," - F"ı·an$.lıc' d ... men geri a ım, a ·a ayı - o· arın para uç arı. ·ı ıç arın pn - ,o unu --ı ıca ag a ı · an sonrn 1\0 - if t, nıaınen harap olan Tava~ bağlıın. ~ .J " 

.. oluma baglamaclığımclan kaı·gırr. rı tıları bulutlar arasında çakı.n l,11·11ıı :-ıvamağa ba~ladı, lıize dör'.! - n·ıı ihyn ·ı için faaliyetle çalışılmak- ?"özlii1-., ketle~·. 4 - Arkada~. G (. 
) t ıe du~tii, düşman da bir .. ey olma- inı~ek gibi gözleri kamaştırıyordu. re!\: ta. faulh·t?t c~rcive~i bu . mıe köy- lhtiy:ır. Fraıısızca adım. 6 -. . . ı 1 " I<ıını, 
ı ı. Şımdi karşımdakiyle göğils\eş . - Yolcln lar ! Sıra kol clöğü~fittı:ı t•r,• de teşmil edilmek ~uretiyle ha- nılın n yapı mış şerbet. 7 - .d : 

n eğe başlamıştık. Taycigut sağımıı Ortalığa öyle sıcak basmıştı ki da- vldi. Şimdiye kadar b"rbirimizi b·ı~ rcknt ,ahası genişletilmiş bulumtt•ak- teın:zl.ey~ci Ya .ıtalardan biri. id~ .. 
eçcrek kafama doğru bir kılıç ter i rıarıarımın içindt ki kanh rı biJP. ka - ) crt> i..zilyorduk; bakalım kılıçlan- ·ır .• l~rkezin Hırka, Uzlınpınar, Ga- drtncJı bır yemış. 8 - Akıl, nll nl. 
a\ urdu. Daha kolu '"'Ukar1 kalkar - 'ura~ak sanı~ ordum. Artık ne lı .. f•- n ız mı ~ert, yoksa T. ycigotlnrrn ka - r 1, Ulukö\· sı:ılmaz A•·doğdu ,,.. O- !l - \'!lktiyle Romalılarla J{art:ıc 

.J , • • • ,} " • bllr' • 
n hemen eğerin kaşı ağacına ka - rı~malnr, ne ok ı!>lıkları, ne at JH\l - h!':ı mı?.. 1 r,cık köyleri!ıde öağ yapılmak iÇııı. !at tırnslııdakı muharebeler, 

uar cgadimse de kılıç başıma yıldı hın, nr siliih tokuşmaları ne giirz Cebe lakırdısını bitirmemi~ti ki vPrek!i hazırlıklar tamamlanmıştır. 1
1'.ln duyduğu hi verici, 10 - S r-

rım gibi indi. Bereket vers'n tulgam in!şlcri, hiçbir şey işitilmiyor, yalnız Boğorcu. yüzü gözii toza, kana bu - Tava$ k<lvlerinde ilkbahardan iti _ be~t bırakma, gizli şey. 
d,ytınıklı imiş, hiç kesilmedi. yakmlarda b'r kovan arı varmış g!bi lanmış. gözleri parlıyarak. önümOz- baren sürekli bir faaliyetin başhya- Yuk*'rıelan a9ağıya: o=-

Ama başım .ena halde ağrıdı. bır uğultu kulakları, beyni dolduru- de belirdi ve bağırdı: cağı Ye inşası takarrür enen bu iş!e- 1 - Frenk sucuğu, geriye d ~ 
Yı.izllınü Sarin Boğrolun yelesine ya- yordu. Hiç durmadan yay çekiyo:i." . -Devam edecek- rin i;eçen sene olduğu gibi bir inşıı - miiş olan sokak. 2 - Üşümekteıı h. 

T' as kaymakamı Avni Molu • ı k · btı1fi911 

}lışb dım, yere yıkılmamak için ba - at mevc:iminde ikmal edileceği mu - mır, ev n ta imatından blrı, 10• 
c klarımı sıktım. Atı sUrdilm geç - A ki b. .. t . Tavas, (Hususi) - 1939 yılı köy rakkaktır 3 - Su kaynağı, «Bu> nun ınefbtl t 
tim. Ba~ım oğulduyordu. Biraz da cı ı ır ropor aJ b:idccleıine konulan tahsisatın T;ı . i\e_yhi. 4 - Üremekten emir, n1Hlt' 
.ncHmişt: galiba. Bütün gücümü top- vasın (14) }$öyünde (14) modern Zabıtada 5 - Uji'utlu. 6 - Fifllere gelen su~ı 
Iı.dım, eğt!r üzerinde doğruldum yan- - Battarafı 2 inci sahifeC:le - resc:iz b!r tehJike işaretçi idirler. köy Y.ortağı yaptırılmış, Cumhuriyet iiiiiiiiiiiiiiiiiiii edatı, \'atın aksi. 7 - 1zmf1"in e~ ıı 
.mma bakınca ormnn başında oldu - Sertabip adalelerinin biitun kuv Ve bPn diln bu hnstnnenin hava layranıında bunlarla beraber ayrıca Kaza: rl.abad&yıları, büyCik ev. 8_1\filS~ 11 
ğıJmu gordUm. Topu topu Cebe ıh: veliyle yerinden kalktı, tuvalet saıo- taarruzundaki haline şahit oldum. yedi konağın temel atma merasimi Eergamada Talatpaşa mahal!esi ı1- ~dm dlıvar haysi~•et. 9 - ::.:ı!rıll 
Leraber on iki atlı idik. Hey gidi ko- nuna geçti, lıiraz olsun açılmak ıçin terlikli ayakların essiz ndımlarln sı- ~·anılarak kışın hulülinden evve; bn de kunduracı Zekeriya oğlu Hayrcd- c~saıtı ~mı~ı •. zen~ın. 10 - , 
<'a nslnnlar 1 Düşman ordusunu bit ::-,aşını buzlu su ile yıkadı; sonra yo - fınaklara doğru gittiğini, yaralı vil~ ye eli konağın da divar aksamı ikmal din Yakup; düğünden gelirken ~O yıyeccgf, ısım, zıya. [/i 
baştan bir başa yarıp geçmiştik.. niden cmeliyat salonuna döndü. ı:ndların büyük bir ıstırapla kıvrann- ettir:lrniştir. numaralı ~oför ... "azmi Baysalın i<la- Dünkü bulmacanın ha 
Ard .nızda Ta•cigutlar vuruı:ıuyor , Kırmızı limbo.: rak bir kere daha düşman kurşu_n 1•1 - 1940 .... ,lı ko"y bu··dcelerı"ne 2·1 1."'"'Y l 

" :.- .J "'" ı-e~iııdeki otomobili çarpmış, yar:ı an 
b•r tnkittu dn dolu dizgin bize doğ - $alona çıktım. Kadın hademeler • na, hombasına hedef olmamak ıçın k•:mağının yeniden inşası için gerekli 

Soldan sağa: ll' 

l - Eribe, elem. 2 - Cuma, 11'_,. 

b!, et, l'obi, es. 4 - Lunapark. 5.,. 
t,;ı• 

J~n. eral 6 - Şerare, ad. 7 - ıı 

ru koşuyorlardı. hastnbnkıcılar durmadım yaralı ta - sakmdıklarını gördi.im .. Yürilyemiy 0- tahrısat konııldufru g ibi, ayrıca (l 0) 
Cebe giılmeğe başladı. Kargı~mı ~ı\•or!&r .. Bu sırada içerisi yara!ıla:- - cck vaziyette olanlar hıısta bakıc•- kliyde (10) muallim evi yapılması 

uzengisindeki kargı yatağına d!ke- la dolu bir salonun kapısı açıldı ve o lar tnrnfından yardım göri.iyorlard;. takarrür etmiş Ye bunun için de IU -
r(-k elille okunu aldı ve: ~~a!lrnıı bir hn<>ta bakıcının kırmızı bir Falrnt bir tek k"şi bile konuşmuyor - zumlu para temin oluııtıı·a k pıa,1 «1 _ 

_ Hay budala Taycigotlar!.. Dn _ elektrik lfımbnsı ) akmakta olduğuıı•ı clu. Sanki mukaddes bir sükut işaret; rı vilfıyet nafia müdürJiiğiindeıı is-
ha dugilşlin yolunUı bile bilmiyorlar. görılüm .. Ha;;taneyi bundan evvelki rerilmişti. teııilmı~tir. 
Eizirt1 ~rdımız sıra koşacakların=ı o - ::iyaretimde sertabip şu izahatı v~·r- ıtad)-o)·u çalıştırın: Geçen sene ikmal edilen bu konak-
t,.ğı ynrarak hepimizi suya dök;,e • mjşti: Birinci katta rastladığım bir duk - lardun (13) ne birer radyo alına:ra'<, 
Jerdi, savaşı kazıtnmışlardı. Şimdi - Hava tehlikesi haber veriline" "orun hastabakıc ~·n: mektebi olan n olmıyan kö> !erde 
b'z anları otağın önOnde sıkıştırma - derha~ kırmızı Himbaları yakıyoruz. - Kızım. radyoyu çalı~hr da has- konağın ~alonu okuma odı sı haline 
b·ız. Bu •essiz, dilsiz, tehlike işaretidir. ta!arımız biraz eğlensin Dediğıni ifrnğ edilerek bu salonda köyliimiıı 

Dedi ve Qzengileri üzerine ka!ka. Hastaneyi J•aralıların vaziyetine g.':i - iuydum ... Fakat bu hastalar, yara- anhynb:Jeceği ve istifade edeceği gn 
rak ovaya bak"ı. Biraz sonra nara re .:ı!zarna soktuk .. Birinci ve ikinci lılar, salondan geçerken yeni gelP.n zetc, Mecmua ve kitap!". bulundu~
' urarak ilcr: atlıyordu: ı<ntları, nğır yaralılara kol veya ba - zavaBıhıı·la karşılaşıyor. Göz göze mnk suretiyle köylü \'atnnda;brın 

_ Tez ~ ôllanın yavuzlar. Boğor· cağırlı kaybetmiş olanlara ayırdık gc•Jiyor, hatta ara sıra içlerinr ... ü - teıwvvürline çalışılacakt.., 
c ınun tuğuna al,. ileri ı. Kumanda_ l'çüncü kat kurşun yarası almış olan len birinin feci halini görüy E kic1enberi rtdet hükmüne giren 
ını verdi. ~ aralılara mah ustur. Bund'ln sonrn- Bu halde radyo onlaıı nm 

dirirtli. 
ı- ve köylü vatnnclaşlarımızın zar:ı.rb -

r.n1 teYlit eden hallı Hl.zım lıir mese
lt:cle, köye bir iş için giden memu
l:ır r..uhtara veya köylüye misafir <1-
luı ve binnetice köylünün sebebsız 

.1--Ulf elE- girmes;ni intaç ederdi. Bu -

Hemen hayvanları ılgara kaldır_ kı dördüncü, beşinci, altıı.. cı ve y~d:n 
d k. '] ,\ cigotlar ormanlığa doğru su ri katlar hafif yaralılara, tehlik~ n -
gibi nkıyorlar, artlarını bırakmiya:ı nıncla sığınaklara lnebil cek olanlara 
L zimk"!ere ok çekiyorlardı. İki asker :l'.:frık edilmiştir. Sekizinci knt+a ise 
ıJ°ribine tokuşmuş ve sonra gene ay_ Y!ılnız doktor ve ha~tabnkıcılarm, o

1ştc benim gördüğüm Hel. i!lkic ... 
hayat böyle ... lh P - Fin harbi J1u 
şekilde devam ediyor. Harp her gün 
imdat ı~temek için açılan ağızlan e
bediyen susturuyor. r im Jnrdı. Otuz adım kala birbiri- daiarı, yatak hane! ri \'ardır. 

n ızı: önünı.i keserek ok ntmağa gi- Nnkledilmeleı·ine imkfin olm1ya~ı 
ı 'f'ik. Oklu- kulağımın ardında vı?: , ;ok ağır yaralıların hava tehlike!'in
, ız diye geçiyorlardı, ben de şimdi- ~Pn ~a.berdar olmamaları için her 

Ehli hayvan sergisi 

} e 1-ndar lıu işitmediğim vızıltılar_ tedbıre baş buruyoruz. 
Ünfimüzdeki Pazar günü ÖdE>miş

tt~ ehli hayvan sergici açılacaktır. 

Yilfiyet vekriner müdürü r.. Nazım 
Uygur, bugün Ödemişe giderek ha
zırlıkları g-örecektir. 

dan hu~ anıyordum. Uçuyor muyuz, Hiç c1eğilse bu azabı duymasınlar, 
ıedir? Bu ne gid ;ş, bu ne koşu? A~- çiinkil Rus tayyareleri hastanemizi 

1. r binicile.riı.den daha keylflf idi - daima arıyorlar. Pek tabii değil mi, 
! r. l m soluk sc uğa koşuyorlar • içinde 1200 yatak bulunan bir hPd2f 
l:cm cJe kişneyerek birbirlerine se - her halde kıyrnet11dir. tler salonda 
llm gc. deriyorh.ı dı. bulunan kırm zı elektrik lfimbaları 

İyi derece aJarak hnyvanlar1!1 sa
!1iple1··ne 400 lira ikramiye tevzi olu
nacaktır. 

.. . .. . ..:. . . ~- . - ' . . ~. ırr : alık biı ok sağ bnldırımı silr- ı 
tl'rek 1kanım1 baştan başa deldi • ·_: 
ge~f oku çe rnn Taycigotu gördiinı. Tayyare sıneması : T,.l.,fnn 3646ı1 
HPm n geriye dönerek bir ok da b1...1 
yolladım, anlaşılan can alacak yeril. · 
nişan ı'im1 şıhı ki herif okunu elinden 
bırakaı nk atının yelesine tutuna tu -
Ül'ı. yere yuvarlnııdı. 

~at.r. vura, sola dürte kendimi7P
yeıl açtık ve Boğorcunun tuğu altın -
da b,•·leştık Bizimkiler gelip çEıvre • 
m "zdo toplandılar. Üı; yüz :ıdım iJerı
ır. ·z.ie 1'aycigotlar orman başında 
tukımlnrını topluyor ve kavgaya dü -
zillf•~·oı }ardı. Arıımız<laki ova; adnm 

Sinem'.lcılığın bu güne kadar yarattığı en g zel, en mükemme: ve 
en büyük şaheseri 

ANA KALBi 
Ü)'nıyanlar: FRAı .. ÇOISE ROSAY PİERRE RENOIR 

FRA~SIZCA SÖZLÜ 
Bir haftadan beri gösterilen ve bir sene hasılat rekorunu kıran dilber 

'c silılrk!ir yıldız 
1MPER10 ARGEN'TİNAnın en son eseri 

YŞE Türk-e aözlü - Türkçe ve lspanyol A ca ~nrkılı 
l.s.y\ nıı ölüleri ile dolmuştu. Birkaç Talep \•e umumi arzu tızerituı programa füh·eten gösterilecektir. 
Mt\vuisiz at sarkık sarkık öteye be - AYRICA: EKLER JURNAL en son dünya ve lrnrp h:ıberleri 
ri~ e Jola. ıvor, yaralılardan bir ço - o •un saatleri: Aı .. A KALBİ 2-5,30 ve 9 dn AYŞE S.30 ve 7 de 
iudnelleriböiUrlerindeyerdenkalk ld~~~~-F~E~~=~~~;~~,~~s~~•r~~.~~~~~~~~~~ı• 
n1uia u~Tn~yo~ su bapna do~ru sU- m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'• 
rünayorlardı HA z I R L A N I N l z / .. 

Sesli sinemanın icadından bugtiııe kadar yapılmış en muazzam 
ve muhteşem rnil:ılk, n~k, ses ve gençlik, güzellik lıarikası 

mm rçık olan mahzurlarını gürcı1 

k:lzamız kaymakamı. köy konak}(\ -
nndaki odalardan birini tefriş ve ya
tak odası haline ifrağ ettirmiş, tu -
mın için de imdiden (21) karyol~1 

ve lir o kndnr da yatak sipnriş eıl:!
ı iştir. 

Gcıçen sene Tnva~!n iki köyünde i

ki mektep, Nikf erde de yeniderı bir 
yatı pavyonu yaptırılmıştı. Bu seni? 
ele sekiz köyle yeniden sekiz mekte -
bın yaptır1lrnası için her türlü tt?dn -
bır ittihaz olunarak ilkbahartla mşn
Dt ve faal"yete geçilecektir. Bu mek
ieplcr<len Sarıalıat, Tekke, Deliler 
v<: l\Ierkepkıran köyleri için mLlşte -
rı>kcn Den!zli - Tavas şose.::ıi gUzer -
gfıhında yaptırılacak olan yatı mek
t:ıbi bilhassa ehemmiyeti haiz ola -
caktır. 

~rav:ıs merkezine bağlı yirmiye ya
kın iki veya iiç yüz hnneli bin ilil bj11 
bPşyüz nlifu lu bliyük köyler vardır. 
Bu köyler kış aylarında çamur veya 
Lataklıktan tamamen mahzur bir va
ziyette kaldıklarından kaza ile kiiy
Ierin irtibatı kesilmekte, devle~ ve 
amme işleri senenin altı avında e -
remmiyetli bir surette sekteye uğn -
makta, bilhassa bu yüzden köylflle -
rimiz bilyiik sıkıntı ve zararlara rnrı.
ruz kalmaktadırlar . .Asırlardan lıeri 
bu müşkililtı çeken köylUlerimizi bu 
v:ıziyetten kurtarmak için Uç sı::nc -

• 

mış ır. 

Mektepte hıraızlık: 
Bayındırda Merkez okulu satış kn

C'peratifine ait muhtelif eşya ve yi
yecek çalmnııştır. Yapılan tahkikat
ta hır.:.ızlığı yapanın Ahmed Zaıı, 

Orhan ve Ali oldul·ları anHişılmtş, 

suçlular tutulmuştur. 
H iraı:ılık: 
Çeşme kazasında Köste köyünrle 

:\Iufü:ıfa kızı Bn. Fatma Kurnazın 

tzmirde hastahanede tedavide bulun 

• j • 

kalas. 8 - Cem. 9 - İsabet, ş 
10 - lJe, çataııa. 
Yukarıdan a9ağıya: e· 
1 - Ecel, şehid. 2 - Rütubet. ~ 

8 - 1m. rica. 4 - Baraka, El. 6 e·' 
ı~par, '.:\leç. 6 - Aba, ek, ta. 7 ~be• 
.$ıre, ay. 8 - La, kral, şa. 9 -
eıda, an. 10 - .. !isal, suna. 

c!.ığu sırada e\·ine giren, muhtet:f • 
ı-~y a ve buğöay çalan Aptullak Er- Kaın d "'! • J1Bd pe erıne suç ıs 
tcış ve HUsttU Kalaycı zabıtaca tutul
mtışhrdır. 

Kız kaçırma: 

'I'epeç kte Haşım oğlu Rüştii Ku~ 
knl, l\Iehmed kızı 15 yaşında İsmeti 
kaçırmış. zabıtaca tutulmuştur. 

• • 
~.ienemende Bozköyünde Aptu?-

ah oğlu İbrahim İnalın övey kızı 19 
yaşında Ayşe, ayni köyden Hüsey:rı 
oğlu :Mustafa Çetiner tarafından zor
la l:açmlmış ve yakalanarak adliye
ye verilmiştir. 

Bir yan1rın: 
Scf erihisar Ulamış köyünde l\telı

ı11ed oğlu Hasan Tunusluya ait iki 
odalı bir ev dikkatsizlik yüzünden 
çılrnn yangın neticesinde tamamen 
yanmıştır. 400 liralık zarar varcl!r. 

Paralar çalındı: 

eden adam b' 
Öd~mişte İstasyon civarmdn b:!I' 

çede oturan rençber İsmail oğlu ~1'te 
ıned, zabıtaya milrncaatlı-. t..ıft'l ı;r 
tutün işi yaptıkları kayın baba_sıdsı' 
lul oğlu Ramizin, para mP.selesıı\ı.;· 
kımdi~ini bıçakla yaraladığmı ~e' 
yet etmiş, yapılan tr.hkikatta .A~ ,.,. 
din, rnrhoşlukla kendi kendisiıı.~~1 1 
raladı~h ve kayın pederine suÇ ı= <'° 
ettiği anlaşılarak suçlu adliye)·e 
rilmiştir. 

Kalbi durmuş ,, 
·et o~ 

M~rkez garajı civarında RM1 ıd 
lu 70 yaşında ÜskUplli !llurnd. ~·o çt

ılerlerken üzerine fenalık gelrıt1!i;d 
re düşerek ölmüştür. ::\Iuayene;,1111;' 

kalp durmasından öldüğü nnlaŞ 
tır. 

Kar~ıyakada Reşadiye sokaij-ındn 

eturnn akıl hastalığından müptela * d 
Hlisnü kızı 50 yaşında Şahsine, za- yerinde bir yar trfl lf 

.ı.eı ~ 
bıtaya milracaat ederek 45 gün ev- Yazın Kemalpaşa kaza ıncı .. ı 
vel annesi Bn. Saniyenin vefatı üze- !e civarında dolu yüzünden zar11j1ıı· 
rine ondan kal~n sekiz tane Mahmu- ren köyler halkına kızılaY tıırı ıııllı; 
diye, 80 tane 20 lik z:ynet altını iıe dan 54 ton tohumluk buğda~~ !l:ğjııcl' 
bır yi.i:lük, bir küpe ve bir entariyi, ve kazada kaymakamın reısl 111ıı~' 
evinin bir oda•nnda istif edilen tal].tn- teşkil olunan heyet tarafından 1,tıf· 
!ar arasına sakladığını, üç glin ı:onrn taç:ara tevzi edilmeğe başlanJI\' 
kontrol edince bu yerde hiç bir ,ey r -+=----
bularnndığını söylemiştir. Şikayetçi lhtikarla mücade1~1 .i ı 
temizlik için evde çalışan Arife, H':l- ,·ı" f 

M · d !>Un saat 15 de toplnnnn -elit 
tice, Nazife ve 18 yaşında ecı den :htikfir komisyonu, bazı şelte,ı·ıırf 
~ilphelendiğlni de ilil.ve etmiştir. Za- 01t ~ 
l•ıtaca tahkikata başlanmıştır. hakkında tanzim edilmiş za t t1'

0 

' 

Kaları üzerinde, müzakere ve e 
Last:k çalmı9: ıerde bulunmuştur. , 
Karşıyakada Tramvay cnddesinde -**=____.,· tı 

Yusuf oğlu Turan, B. :Mchmedin clfik V •• d l f aalıfe 
1d\nmı arka tarafındnn açarak 250 erem muca e e ce111~ 
kurt'~ kıymetindeki lli3tiği çalmış ve Şehrimiz verem mücndele , ıc 
zabıtac:ı tutulmuştur. tinin, Bozyakada Knyrılık .rıı;11 1 

deki arazisine bu sene yenıd ııt'>e-

•• •• 

Birdenbire sağımızda bir gilriil -
tildür koptu ve otnğın bulunduğu 
yer dumana biiründü. Düşmanın bir 
takımı bu çevreyi basmnğa çalış1yor
llırsn an bizle karsılaşanlar gene ö -
r.ümüzde duruyorlardı. Taycigotl:ıt 

o kadar çoğalmışlardı ki bizi dört 
nlıncl:m çevrelerine alabilirlerdi. Ni
ce z ... rnan geçti bilmem: Taycigot -
lnr l:!zim üzerimize saldırış ettiler. 
YirMi .. er 7irm ·şer bBllik olmuşlar, bi
ze ttoğ'1·u ok a+:ıırak ilerliyorlar ve 
ta.ti on beş adım '.kaldı mı hemen 
~arkPdiyorl:ır, hem ok abyorlP.r, 

AŞK JN SESİ 
ŞATJBSERT"ERl.V ŞıllIESER!NDE 

Dünyo c"ncnıa<;ılığının en tntlı aeali bülbülü 
Ucuz sınema gunu 

ytiz kavak ağacı dikilmiştir. ?~ııı r 
tin Bevlersokamnda kain dıs! 1 tt1 

• e· •e 
ı-inde de, her glin öğ,eden c'" dİfe 
racaat eden hastalar milterrı~r 
muayene ve teda~ JEANE TE Mac DONALD 

Ye Amerika sanat aleminin en bliyük ve kudretli 'yıldızı 

LEVV AYRES 
Y .ırın matinelerden itibaren 

ELHArv'IRA Sin .,masında 
hetn k~çıyorlar, fakat bu sefer de Bugüne kadar görülmemiş bir 1Hl'lŞAl\I hnrikultideliğiyle İzmiri -
li5"kn bir Tnycigot boH!ğü erışıyor mizin bütı.in .. Iılzik, Gençlik ve Gtizellik aşklarını sonsuz 
ve ht..r iki ta.kını okun ardını ke eme- hayr:ml kıar 1çınde bırr.kncaklardır 
di~nden gôk yüzd o~nh görünmez ~·~~~~·a·~~-~~~~~*~~i~~-~~~~~m~~~~~~~~~~~~~•• 

Kültürpark Sinemasında 
Saat 2,:;o dan get•e yarısına kadar 

BUyük kOçük, Hususi 15, b'rinci 10 kuruştur. 
Bu fiyatın Katlril ve göriimr.iyen cmm~ ~ filmi gösterilecektir. 

Ayrıca l'aramunt jurnalde en son harp havadisleri 
Seanslar J{ndril 2,30 - Ci,40 - 9 .. Görünmiyen casus 4,30 - 7,50 

Cuma günü diinyanın en büyük iki filmi birden 
BAHAR YACMURC - YAŞAMAK HAKKIMDIR 

F'redrik Marş 

H l h 
.. ,.. ,,ı 

em ıuç u, em guç u: C 
Çcrnkkapıda Altmpark~9 ]<ııı 

oglu Şevket Pedilk ve Şakil" ı.ı~~ 
ynşında Münire Erge. adaba J1l .. d' 

• 5ır" ~ harekete teşebbüs ettiklerı d V , 
rndan geçen bekçi B. :MehrrıeJl\ı.ı~ 
fmdar, görülmüş ve 11undarı t et..ı 
olan Şevket, bekçiye haknre 
tır. 
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Yatan: B!nbaıı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 

~ d b da - Battarafı ı inci şahifed~ - ~ılamı~tır. nuniy~lle k~r~ılanmı. tır. Çünkü bu i-yUn an, Un n rıya ;,Hlirilnıi~tir. Bütün FinliindiD- İki taraf kıınellcri. muahede ile lilaf harbin 8kandina,·.rnya sirayet 
Hitler, ıon nutkunda Alman mil- da derin lıir matem havası esmekte- tespit edilen ,-eni hududlarn çekilme- inıkıinlımnı kal'i suretle uzaklattır -

!eti için Allahtan dua ediyordu. Ha- dir. Hiç bir memlekette sulh imza - i(e ba~lanııştır. nııştır. :.\Iüttefikleriıı Finl~~~i~ay_a 
'l'oıba . (ULUS) tan yalimde Hitleri, kili•ede boynunu l<.nchğı zaman derin bir matem man- Paris, ı:ı (Radyo) - SoYyet - Fin- yardınılannııı ~arahııt kesbettıgıııı go-
r lıiııı şı lısleyi alır almaz, tıpkı metre mesafedeki (Saint - Loni.J hükmüf, ağır ağır mırıldanırken gö. zarn"ı Finlıl.ndiyadaki şekliyle a'la Jiindiya harbi tam 101 gün devam Pt- ren ilal,-a, harlıiıı Skandinavyaya si-
tiıı1 b·an kurmayı eda•i\'le çizme- Fransız ka'<ılıasıııa giden yolun üs- rür gibi oldum. Masum, •af b'r hali gür llnı~mi•tir. nıişlir. Riı· kaç gün evvel Finlılndi;1:a rayet etmesinden korkmakta idi. İtal-ır b· · . . 1 b · F' lıtine ' ırıne çarptı, dikkat vazı- tüııdelL·r ve (lllolzheını) köyünü gPÇ vardı. Hitler, nutkunda bu auretle Bütün Fin gazeteleri, sulh haberı r- hükümelinin ısrariyle Fransadan Fin yaııın, harbin başlanıncınc an erı ı!l-

l.,r. ieçti Ye Alm·ınca olarak isim ruş lıulunu)·orlar. dualar eylerken. Alman hariciye na- ı·ini k:ırn çerçeveler içinde neşret- Iiindiyııya "on si,tenı lıir çok boıııbar- l:indiyaya yalnız manen değil tayyare ı 
" ' gene ıı· ' ' ı k t' ı dd t d "'na ~eh ır Alman subayının "ert lki cephe arasındaki bu (No man .< 7 ırı Fon Ribentrop ta Vatikan kili•e- mi~lercl r. clıman tay)·m·eleri günd<ıı·ilmi~ti. Hu giinc erme sure ıy e ma e en e yar-1•~ı. aşın edasiyle okumağa bnş. Laı•d - hiç kimsenin memleketi) Ji •İnin yolunu tutmuf, mukaddes Pa.- Finlandiyada yas: tayyarelrr. Finliincliyaya rnrnııştır. rlını ettiı'ti ayııi mahfillerde hatırlatıl-
~rtık :·e :·ııı:a.n sahada artık hiçbir Fran - panın elini öpmeğe gidiyordu. Hay- },öytcr ajan'!nın IIeJ,inkiden bil- SO\·yetler birliği ile Finlandiya ara- maktadır. 

~lııılhJ ıtrup Şu dakikadan ifbaren ,ız müfreze<i yok. Biraz ilerid~ kii - ret etmekten kendimi alamadım. Da. ı!irdi:!iı~e göre. şinıdire kadar hi•; bir sında inızıılanan ,ııJh muahede•inin Ayni nıehııfillere göre, Faşi$t dip -
~'Dltıı '·ltııış, büründiiğli hüviye'i ç:ik A 'nHın müfrı•zeleri lııı.şlıyacak ha düne kadar KatolikL:ği Beri in •o· 'uıh, J.inlündiyada olduğu kadar bii- muhtelif mrmleketlercleki akisleri şöy- lomasi~i nıuhasematın tatili için çalış-
l:Q tokı dahiline girmişti. Yüzlıaşı - \1! c' aha ileride A iman kıtalal'ln' n kaklarında tekmeliyen Alman zimam y ilk : eisle kar~ılannıamıştır. le t«'tıit edilebilir: mıştır. 
~'l\ learıı_a•ına herke• Almanca u- cephe hatlarına tema< edecekler. <lnrları, timdi bir taraftan Allaha llıl!i müdafaa ve maarif nazırlı.- J.,ralr: ltalyada hakim olan kanaate göre, 
~ lp terbır_Alman a•keri eclasiyle :;,·nıdiıik geçeb.lnıek için parola ,-2r- yalvarıyor, bir taraftan da Papayı nnın kalıineden istifala rına sebep. Stokholm. ı:ı (Radyo)_ l\Ioskova Finler kahramanlıklarına rağmen ken 

~n İs' rııege konıldu. En başta o- ıneğe mecbur oldukları hiçbir maııi $tekliyordu. LJkıhıeti Rulhü tn<\'İp etmemeleri- müzakerelerinin sulhla niha,·etlennıe- di va•ıtıılariyle uzun müddet mukave-
.Q · ıııı, albay Zifoltzun yeni adı yok. Aklıma şu fıkra geldi: dir. Sali'ıhiyeltar Finli'ındiya makanı- si. İsveç efkürıumumi.vesincle memnu- mel cclenılyecekler ve o zaman ra faik 

lluhler F ~u anda geçtikleri saha, her iki l-ı- DHnya, büyük bir harbe giriş- laıı, >on "özün parlitnıentoya ait ol- ni.vetle kar~ılannıakla beraber Finliin- kuvvetler kar~ısında ezilecekle:-, _J'2· 
l toklaıııa ~n Hıırnaym ! rafın da hiç bir kuvveti bulunnıcyaTı mi•. Ezrail, hemen Tanrının huzuru- d .ıifunu bildirmekleclirler. Bu salıal>, diyanın çok bü,·iik fedakarlıklar yap- ,·ud müttefiklerin tavassutunu ıstıye-
1\ı l•li !'.ince yUzba~ı Sarlat ta bomlıos ;;ahanın merkezi, (lllich ·!l - na çıkmıtı Fmiüncliyada çıkan gazeteler, sulhi;n tığı itiraf edilnwktedir. Herkes, bu an- ceklerdi. Fakat o ıanıan da bu müra~QUdakı hüvıyet ve eda•ını takındı bach- le - Bas) nıevkiinde Almanla _ Yarabbi -demi,. dUnya kP.na muhal<kak olduğunu beyanda nıüt- lıışma yüzünden husule gelecek ihtilat- c.1at Alnıanyanın müdahalesini intaç 

q,!ke arında zarif bir tebes;ilr.ı- ra geçmi~ bulunuyordu. Fakat ou boyanıyor, lngiltere harbe tutuştu. tefıktirler. !arla m 'sguldür. Gazeteler muhtelif edecekti. 
1' il:~ Fransızca hitap etti: mevk i, (Bartenheim) islikamet'.nden Tanrı, aldırmamıt: Londra, 13 (Radyo) - İsveçt•on neşriyatta bulunmaktadırlar. İtalya her ne bahasına olursa olsun ~~dl ll:Plııize teşekkürler ederlm .. gelme~i melhuz Fransız kuvvetleri - _ Zarar yok -demit- kuvvetli o- gelen haberlere göre, bütün İsveç ga Nagen "1iyeter gazetesi diyor ki: Avrupa ihtil:ifının etrafa sirayet et-
ı ık de ~(enıek tevzi edilecek. Ye- ne kar~ı açıktı. Bir giln evvelinden · lan kuanır. zeteleri. Finlandiyanın kabul ett ğ: «Yeni anlaşma, Fin hatlannda ale- memesine uğraşmaktadır. 
~~irtUrl rııan karavanası tarzında teri, (:l!ichelbach), (Blotzheim) '"" Biraz sonra, Ezrail gene gelmiş: •u!I; şartlarını heyecanla kar~ıl~- iade bir delik açmıştır. Fakat zaman- Ayni mehafillerde ilave edildiği~e 
t '.f ley Ü~Ur. İştihanız açık olsun! <Sait • Lois) ara•ında epey ça,.pış - _ All .. hım, Franşa ve Amerika da !l'ış!:ırdır. İsveç efkarı umunıiyesı, la bu deliğin bir gedik haline gelme_ göre, harbin doğurduğu fecaat ve fela-
t bıııttıullıük~_mnıel ve yerli yerir.de ı:uştı. 24 saattenberi ileri kıtaların harbe girdiler. L.iyük b;r hayret ve şaşkınlık içinde- sinden endişe ediyoruz.> htlere maruz kalmaktansa henüz kur 
ı: 'r. Şi tabılden ayırmağa imkan ıııJ.;ademesi bu yerlerden çek!lm;ı - Ehemmiyet vermefe gelmez: rlir. Çiinkü, Finlıindiyanın kabul et- Svemkh Taırbeladet diyor ki: tarılması miinıkün olanı kurtarmak 
, ~h,~ d rıı~i Leni de adamlarımla ,.E' (Altkirech) mıntıkasına int;kal netice benim dediğirıdir. ·ığ-i sulh şartları, evvelce vuku bulan Belki Stalinin arzuları artık yerini Finlandiya için daha hayırlı olmuştu:. 
'it tlrrıı 'ihşnıeh ve Alman hüviye e\nı'ş\i. Ezrail toprak yüzüne İnmiş ve in- Sovyrt şartlarından daha ağır ve e:ı- bulmuştur. f"·eç, pasif vaziyeti tadil Hel•inki, 13 (Radyo) - Saat 17 de l~Q) diki~ie ırl~iyorum. Saat (8J i Kamyonetler geçerken. her ik' r.ıesi 'le dönmPsi bir olmuş; doşe _verici mahiyettedir. İs."e? ga~e- için siyasetini değiştirmek mecburi- Finlandiya radyoları m.atem havaları 1 

teçe : geçıyor. (9) u (10) da- y .. nda , son çarpı~maların korkunç - Yarabbi!. Ruslar da girdiler, t~lı;rı, İsv~ç ve Nor~eç:~'. ı_stıkbaLP- yetindedir. İ8\'eç, bugünkü vaziyete çalmağa başlamış \'e bır saat sonra 
t. •

1
hde ın areket! Cesaretimiz ni~- P"6rirrine rast geliyordu. Otomobii Avusturyalılar da.. ;·ının tehdıd _altına gırdıg~nı ya_zır<w: belki istemiyerek sebep olmuştur. o. biltün nakil vasıtaları durmuştur. ı. Yaıa Uvaffakıyetten pay alaca - fenerleı·inin ışıkları altında, harap Cenabıhak, gene ayni cevabı ver- ar. Bır kaç ısveç gazetesı de şınıdıkı rnn için şimal memleketleriyle askeri BiltUn Finlandiya baştan başa mn-ı,;~1tbaı~~: Fransa!. olınus makineler, cihazlar, henüz gı;. miş. Ezrail ıon defasında; ~·aziyet _karşısında Skandin~v m•ın: bir anlaşma yapmalıdır. tem içindedir. 
•I, coşkun bir alkış eevap mı!lememiş cesetler, dehşetle göze - Bu defa Almanlar da harbe tu- _eketlerı arasında derhal bır askPrı Sosvalistler lideri B. Loid Flik de- -----------~----
Stat 2 çarpıyordu. Bunlar meşhur (Fichte) tu~tular, ıtt fak muahedesi akdini tavsiye ed;. . Mu·· salaha metnı· 1 hoıu, 1 

de CMU•takı'l bo''lük) ı"ın miştir ki: 
• ~ 8Ub - sC.zU ile: Deyince, Cenabıhak, ~·or. - lsveç gönüllüler sayısının Fin -~!f~rlel'j ayları, kilçük subarlan cHarbin posalan ... > ndan ibaret - _Yapma -demı,. getir öyle iıe şu Londra, 13 (Radyo) - Finlerin landiyada yüksek olmaması tenkide - Baıtarafı 3 üncü sahifede -

lnatlup vazifeye geçmı~- ti. Acaba bunlar gene (Fichte) nin c;zmeı.,r;mi; çi.!~kü Almanlar n~r"- ı;yrnd;l<ları tecav~ze. kar_şı ~çtıkla_rı !eğer. Hükümet buna ~ebebiyet ver- tır. . ... 
'~I~. dedi6; gibi c ne zamana kadar Al - -ı,. ise (Allah) dlv~ ba"ırıtmağ" ba,. nıucndelede kendılerıne ıngılterenııı . t' 

1 
t F' 

1
, d' d h .. İşbu munhedenin merıYete gırı•ın -ı~ · .. g • . . mış ır. sveç en ın .. n ıyaya n a mu · _ •. ~ lüıta!{iJ nıan)·a ile Fransa arasındaki hudu•I 'arlar, it bana diisüyor. '"!reı·ı yardım yapmak ıçın hazırlan- hinı Ye geniş yardımlar Yapılabilinli. den itibaren on gün iç-.e Finlırndıya 

1le ÖJU bölük) Alman y·1ralı- l·av:ılisinin peyiznj un•uru olmakla Pu<ıHt>kii va,.·yet, aşağı yukarı au (l!~ın ı lngiliz bn~\·ekili B. Çem\ıeı·- D . "· d . • hükünıeti Hangeo yarını adasındaki ı,. 1 1eriıı ' • , b .... ~ 1 k anunaıha a. ~ 'lan~ 
1 

n elbi~e ve tech~zatı- Le\'anı edecek> tl? Bu peyizaj u•ıo:m lcikük f•kr" ç"rçeve•İ içinde VPnn• ayn, ugun og eden sonra avam 1- ,_. h 
13 

(R· 
1 

) G· ·~- bütün kıtaatını geri çekecektir. Han• ~at "•ıştı B · . . . . . ,,,opeıı ag, ·• yo - .ıze,. ~ , l'ırtıl · u ilnıformalar ve tec !arı Y.i henüz çiçek açnııya başl:ımış vor mu? R'hentrnn P,.,,Anın .. ıini ö- nıarasındakı beyanatında bıldırmıs-
1 

lh d . h b 
1 

• h .. t f . !!'Oe yarını adasiyle mücavir adalar bı 'llıı lnı• k 1" k . h tır .. er, su e rıır a er erı enuz e sn· . . .. . . .. ı . ı ~. " ana ve çamura bu- Lulunuyordu. ~te urmay yiız a~ı -.üyor, Hitler «Allah• diye bağırı· · . . . etnı~nıektedirler. '!1uahedenııı hukilmlerı mucıbınce Soı ~,bôJU !t)zıyette idi. BUtün (Milsta 3arıut ve adamları, hiç olmnz•a t·ı .,or. B. Çumberlayn demıttır kı: y 
1 

R 
1
. k T'd d t . vetler birlijiinin idaresi altına geçmelı. 

' aza•ı b k kl D h 25 b lt B 't h.. a ııız er ıns e ı en e gaze esı . O•r • u elbiseleri gi~di •ıııntakı.da bu zehirli "i"e erin '.·e - - a a şu a a rı anyu u- t d' ı' '' l biz ' · " ' ' • . - . .. şunları vazıyor: e ır. ~~teıııı1 U zat Yaralanmış efrada ıişmcs;ııe mani olmak için kendi ha - • • > uınetı, resmen muraeaat edecek c- "' ·d. ., d b' k 
1 

k . . Madde: 5 _ Sovyetler birliği 1920 
'• • stelik Doktor bir arkadaş dün bana t"- 1 .. ,. ~ .. 1• d' h k h c~kıın ınmrn a ır te ene '' 1 ..... ~e kol ba•larına, vileud- "01 !arını riske ederek harekete ge~ - , "'" r ın an ıyaya em as er, cm . lh hed . 1 . k a· . teğ' l 

' l ' ' 
1
efon elti. Bir gazetede, ırenç bir '· . . . . .. . --. . !rndııı yoktur ki bu muahededen dol~- <u mua esı.y e \e. en ı ;s ıy 6 1

, ~~ ıc0,,d arına sardıkları ~aıg:- nı:~l<•rdi. le nıuhtelıf .\lırc!ımlaı gondeı eçegı.ıı . 
1 

.. 
1 

Fı'nliindi,·a"a ıerketmış oldugu Pei· ·~ • , Uk! ı(oktorun Beyler•okal{ı hakkında bir b'ld" .,1. F· k t . t d'". . yı haealet \•e 1"tırap duygusıy e mu e· , , . 
· "Ohu an alametler doP;ru - Yüzbaşı Sarlat, (l\Iulhouse) ~ek e•m~r ı ıınıı~ ı. a a ıs e ıgı şe- . . 

1
, . . h ıı··· Petsamo mıntakasındakı kıtaatım ırerl ·dı Ya Yar 1 k . . 1 d 1 k t'h }'azm çıkmış. Muharrir bu yanda, ""el h k t t kt F' 

1
• d' ell;m olmasın. Fın andnıının ara ıs · ~ '. a ı ılığına gırnı Ş· h!'up cuman un ığı urnıayının" ı .Beylersokairn nın bir zaman gelip ' ' " arr e e me e ın an .ıya ,.e izmihlali bütün Ska~dinan·:ıı·a rn çekmejii, şimal buz denizi sahillerinde "lJiı~r llıü lıarat ~ubesinden, Alman harp teşk'. .Doktor Beylersokağı~ teklinde anı ·P~b~~t bulunuyordu. . cidiı: Şimdi• Finliindh·~ daha fakir h:ı- 100 tondan a~ağı istediği kadar .ınalilt 

, kor~u dhlş ve sahneye konan l.in, Je\·ı.zım ve Rılıhiye işleri, nak:;. Hı~ bır taıy. k yapılmamıştır. F," · · 
1 

b'l - , u- ll"h ·ı h · ı d ·~ı • n•t 
1 '"cağını kayded'yormuf. Yazıyı hen . . . . le gelmiştil,..."lfoahededeki kelimelere 1 a ı eceg. m •• a ııemı er arıc n 6 Ü~) 'U · Demek kı' (Müsh- ,.c hı\aları ve tahli.ve tertibatı ii~e - mılletıne tenıın ederız kı, maruz kal- h .

1 
. d'" .. ll'h · 

•h • Ü · ~örmedim. Bana telefon eden dok- ,adece ara;r1• bakımından mana Yerme- arp gemı erı Ye ıger muse " gemı-,1 Ud ııhh~ 142 kişilik kadrosu da, ,.;nde lazımgelen bilg leri elde el:ni< d:id:ı•ı teeavüz \'e gayri mUsaid de- leı· ,.e,·a heı· bı'rı' 
400 

tonu geçmemek ı• td ıye k •or, bundan asabileşmiş olacak ki, 
1 

B h nıek lazımdır. ığı A.l olunun aradığı Ye tı. Yüzbaşının aldığı nıalümata, (Sı'. mm eden nıücade ede ritanra Pl- (izere 
15 

harp gemisi veya diğer mU-:d~~~\, böınıan Yaralıları mevkiln• i::) i tihkiimlarının bütün teferru•ı - •öyle dedi: k:, tnmanıen kendilerine müzahir, iıı[!ille•wlr: 
1 

d • t h-
" l Ye - Muharririn kendi oturdu~u so- N:,,·öz Kronik! gazete<i su mütalea- selliih gemiler bu un urmamagı aa ra nYaraı 1 Ce sıhhiye kolu efrn- l!yle ŞE'hrin ve ayrıca (Hunıng:ı~ ) hiikünıet de ynrdınıa hazırdı. . 
~IIt] ı arak d • (" L . ) (B f 11 ) 1rRj'a d ... bir zaman gelec"k «Doktor Aı·ııı zamnncla biitiin İngiliz mı·ı- 'a rc~a bulunuyor: hüd eyler. ~n ard a ar baştan aşagı caınt- ouıs • ourg er ~n ' '>ey> sokağı denilecek galiba!. . • . Bu sulaı.:a denizaltı gemileri gön-

,J •tıp lılıııa:nhnıUrekkep olan b:ı (Buschuviller) ve (Allschvill) köy- !,.ti, F'inlerc ha)•rnn kalmıştır. Bu •Sulh, Fınlandı.nılılara pek bahalı d .. . .. ll"h t v·"areler 
tk " atı t 1 F' lfı d' . . k 

1
_ ermemegı 'e muse " a., , olac k arını geçmeğe mu- !erinin bütün hususiyetl~ri dah lcii. dM an, ya nız • n ın ıva tarıhıne va mal olmuştur. Bunu unutmama ~ b 

1 
d • k , il !ar 0

ütu a tı t t t dk Al • - .. 1 b"t" t 'hl · k b · R" .. t· . d kt d. u un urmamagı, as erı man ~ n '"d · ş e şimdi her şey Ylizba~ı. son derece nıe o . maıı uegı , u un arı ere geçece , e - ıınıdır. ır tecavuz ne ıcesın e a e ı- f'J . . U 
1 

d 
1 •e• , ını k Bir z8tın cok akıllı olduğundan . . • . . . . . . . harp ı osu ıçın ser \'e mevcu gem.-

"Ç k ı L teşkilatını ezber bildiği için, Alman- -rı·;~·etın ebedı tnkdırlerıne sa_lc o- len suh muahedelerının netıcelerıııden 
1 

.6 htl k k 
1 

t 
1 

'"1
1

a Urıııay hRraretfp bah•Pdiliyordu. Bu bahti- · erın i yacını aşnca as er am r-ı,,1111, e·ı· e . Yüzbaşı Sarla~ a- larm rerilerle irtibatını temin rdeıı, hcaktır. daima korkmak lazımdır.• h 
1 0 

d t' •. t hhU" ~ l d } V1'.rJn kim n)dUP.UnU flnrtnadım, fakat • • • . ane er V CU e ge Irmemegı aa U ·~~. ta, 1~ağ en •ıhhiye kolııııun, taI<vıye kuvvetlerini geçiten ve tah- Loııdra, 13 (Rnclyo) - Helsınkı- :.'ı!ançestcr Guardiyan gazetes., Fın--.ı.,.,.. "•
1

1 a :.;tcüyii 11"J,.,mak İ,ı;t,.dim: eyler 1

ı ,: .,~~ti~e d ?ııah•us 6 •ıhhiye l:ye kıtal arını Alman toprağına iad~ den bildirildiğine göre, dün Sovyet lfrnd:ya felaketinin azametini yaznıa1'"- · d . 
6 

S . ti b' l'ğ' ,.a 
" " old - •'- ,ılı oPu;;u nnPden beırı.. '1ad e o\~e er ır ı ı ''n u Ki ki d · k · .. b' t · t ı ,.. "' " muahedesinin metni bütün Finliindi- tadıı· •' · - ,, . I' I~ Q lııış, ki . . misi yata a- e en uç oprunun ır ane<ını a ı - - EtFv ... •ütlüve hiç kl\r1'maz. . tanda•ları ve esyası serbestce transı1 

8 l~ıı tere bUtnıı ayakta, başta o!- Ji:;·e i~ine, diğerlerini de takviye kı - )'ada neşredilmiştir. Fransada: ' · N t 
o] ü n..-•,,.da srözHk..,,ez. Pllra11 olrlu~un11 . . alarak Norveçe geçecek ve orveç en •ı 11.~ak b n hu Mhte ~aralılar t:ı:arır.a tahsis edilmiş farzedivordu. R · t · II ı · k'd b'l Parıs 13 (Raduo) ~ Parıs gaze 

• U , , "rlli <'tmn. J<im ne d"""" «Eyvallah• by er aıansının e sın ı en ı • • h b . '. k 1 J - gelecektir. \ıı;lını~ı .. JUk mikyasta sili•h. Ktiprillerden her halde yalnız bir ta d<>r. "'"cer. R .. ını ••"'"m tutm3k dirdiğine ıröre, saat 11 de Sovyetler 'e_l erı, .sulh a _e~ını ço. ({eç a ıııı~ ar: Madde: 7 - Finlandiya hükumeti 
• ,,~_ lturıunı~rketsin iç ceplerıncle nesi, Al manyaya yaralı ve saire nal:- •r;" .,. 7 ... ,. h;ı. okıımazl. birliği • Finlii.ndiya arasındaki harp d'.r. ı: a.lnız Potı Plrızıyen gazel~ ı Sovyetler birliği ile is\·eç arasında eş-
i\ 'ra 0, o omatik tab:ınca- li.ıc <ıyrılmış, öbilrleri de fasıla"z d~ 'h t · t' F' d (At dıyor kı · 

l ı•r DlnJ .. rllm . .ı:nı .. .ı:,.. f•k"t 1.u Rda. nı aye e ermış ır. ın or usu, eş . : . . . ya transiti hakkını tanır ye bu transiti a, "3nne l Şarjör, gayet k~•kin vaın eden takv:ye kuvyetlerinin ge - • . k ) b . h , t d' ·ı k «Fınlandıya, çok agır •aatler geç;r- . . . . . ~ın , r er H . ..,ı., ""~"''""' •k·Jı, "'"u<ı'ıınu hPn an- es orusıınu a; re ve en ışe ı e ar- . . . , , en kısa demıryolu ıle ınk;şaf ettırmek 'ııı 'n a" · 'r çavuşla her ç!rlıne tahsis edilmiş olmalıydı. 1 , ~· ,.1 .. .. b k 1 nııştır. Sulh şartlarını kabıne \e par- d' 
1 

S ti b' 

1

... F' 
1 ,rıca h ·v•rnllnıM .. ~•T ~' .,,ı,.ın a a ım; ne . . . . . maksa ıy e ovye er ır ıgı ve ın-'\ 1 llıaka,1 ususi surette ya (Biiie ) şehri birbirinden son dere.- liınıento ıııceden ınceye tetkık etınışlır K d 

1 

k K .. . 
!.~ ''~en lb ardan, Çekirlerden ve ~e farklı iki kısımdan ibarettir. Öy- ""ticeye varacaksınız! p B Bu elim tetkikler, geç vakitlere kadaı 18.n_diya ~na a ~ cayı amııarvıye 
~ Q ç~•ıtaıı il.ret birer kUçük lı•rn ıe iid kı-ım ki, manzarası, binal:ıı-ı, ara orsası devam eylemiştir. Nihayet Finlandiy~ b_a~l'.yan b~r. demıryolun~n 1940 sene. ı.ıı: ~hıca"a~dı. Levazım çantnla 2:,alisi, sokaktan, meydanları b:ıkı ÇiMDiK C h • f k b boyun eğmiş, memleketin diğer kısım sı ıçın ve ıkı taraf kendı toprakl.arın-~· İzıdte •atılı:ne ektrik lambalar, \o nıımlnn faı-kh olduğu nisbett. 'l"ıai Um Url!J.e • mer €Z an- larıııı kurtarmak için fedakarlığa razı da inşasına lüzum olduğunu teslım C• 

!· 1~ltuçuk
1

' YUksek infilak kud - tıcerj karekteri bakımından da 'ark. Alw arı kası klırıng kurları olmuştur. Yoksa, Finlandiya pek iilii derler. 

'.\ ~~;2ıı l ~n)anııt parçalan. l·dır. I:lu iki kısmı tefrik eden (Rhin) Ster!!nden ırayr:si TUrk lirası mu- müttefiklerin yardımına güvenebilir :Madde : 8-İşbu muahede merlyete 

1 

ıt 

~ 1 • ''•Ye Ve l dakika geçe, gc - nehridir. Kilçük (Biile) tesmiye ecJ'. Taht el bahirleri ~ alıiliridir, di. Gece yarısını 15 dakika geçe feda- girer girmez iki tara:darasın~a i~tısa-
1\ laralılar evazım heyeti, g~ - len l<Mm, nehrin sağ kıyı.ındaki " - Sterlin 524 521 karlık tahakkuk etmiş, •ulhün kabule- di milnasebetler renı en tesıs o un~-~. ru~u. Subdan ibaret Mhte Al- ı.ai lııllgedlr. Büyük (Bale) ise nen- Dolar 76 _81 77_26 d'ld'"' a !aşılmıştır. Bu sulh itiraf ~ak ve akitler bir tıearet muahe•le•ı ·~ a 

1 S "k b" h ld d ı ıgı n ' · · · · .. k 1 · · k d1 ~!lerıv 1 Yarı, ki'çUk subay- rın , .ıl kıyısında kalan parça. Bun - istemalı ır a e e- Belga 4,515 4.542 etmek lazımdır ki, herşeye rağmen çok nın akdı ıçın muza ·ere ere gırışece . ' l . ' 16 . 
'ı · 

1
1 Yer· Parça otomobil i- bı" bırbirine bağhrnn, üç b(ivül< h' • • dibine gönderiliyor F. B. ağırdır. Finliindiı·a, müttefiklere da- tır. 

114/er l\de ıne geçmişti. Öncle
1
d Köpı ti i:e demirde~ bir şinı.end;fr·'. nızın F F 33.64 33.84 vanarak daha iyİ vaziyette harbe d~- Ma 'de: 9 - İşbu muahede imz ıs;-

..... ~oforı il Loıırlra, 13 (Rutl,rn) - Denizlerde · '. • · ·t k d h l · t ec 1-aııı '•«re h er, e Hİ di,•ebi- l,i,prt!~Odilr. Büyük (Bide) kısmı'lın k 
1 

t h . . h d'l Pczeıa. 7.442 7.486 vam edebilirdi. Fakat nefret ettiği bir ııı miı ea ıp er a merıye e gır €' 1

"• 'nı aat azır b,klıyorlarrlı harH manzarasındaki karekter. d~ı· şinıdiyı• "'. ar
111

a np v_rktını a e11 _ ıden Florin 1.4459 ı.454ı; muahedeyi kabul ederek komşularını ve ondan sonra ~sv~be_a.rzolunacaktır. 
l ~'lba;- liu (21) i (10) dakik? sobki<•rı, e,;k' nıinıarH, tarihi J:a - Alman dcn:zıı ı arı mı arı e ı en S 3 .4244 34445 tehlikeden kurtarmak istemiştir. Bu Tasdiknameler ongun ıçınde ~Ioskova 'ı :~~i. 6 ot:ter ~on Harnaym en pılariyle bir ortaç ağ şehri ifecle.•i • fazla tahmin ,,el ilmektedir. Birçok Al- ~ 'ğ 3.2217 3.2407 fedakarlık Finliindivanın şerefini ek- da teati olunacaktır. 

bQ~ ~bir an~:bhıldenk ibaret •ıh- dir. man denizallıs~ aitı~ hasara uğratıl- 'ıc. N. 3.379 3.400 siltmcz, artırır.~ . İşbu muahedename ikeşer ııJ.,lı:ı o. 
t .\ ~ • llıotôr .. are_ ete gPçti - Devam edecek - mıştır. hııd';-' bahrı_)·e nazırı Lorcl K. D. Alınanyada: !arak Ruc•a. Fince ve hveçce olarak 

'•~:.rakatarı ~tırültıileri içıııdr Çörçilin he,ulıına g-ore, her hafta \'R· K. Ç. 23.09 23.20 Berlin, 
13 

(Rad,·o) :.\I tb 
1 

'!oskovada 12 mart 1940 tarihinde tan 
ıy" ~'kt rasından •ilzüle _ sati olarak 2--1 Alnınıı denizalt1"ı batı- Dinar 35_22 35

.4
0 

, - a ua · zim olunmuştur. 
rtıı. llq•tı~· ;ecp, i)·icten i.ı·:.e Cumart'esı· p rılm2ktadır. Leva 64 .44 64 _83 Finlandiya ~ulhünü hararetle karşıla· ----------------

hJ.Rece! Oto' a~anık ve fırtı- ve a- Le 92 92 maktadır. F d ı b" k f 
~ "llıekte Amotııller son silra;; - maçı Yardır. Orunun hakemi u~,an A yş Amrrikodo: ay a ı ır on erans 

, rah,ı • ._· Tada bir rastN~Ji _ zar maçları Ynnıkıır. . . Nevyork 13 (Radyo) - Nevyork Tarih. eli!, coğrafya fakilltesi ant· '4 , , t " R. Mark l.97 1.98 • B " 
· ~ dutuJ ı aiarın!n vanında ı,:. Pazar .2'ÜnÜ: Liret 15.20 15.29 Taymis şunları yazmaktadır: ropoioj! e1"titüsü profesöril .. ,ev-•lı.,, 1 U;·or kıt k • · • C;ınıartesi günil Al•ancnk "3ha- h 1 lOS.

97 104
,
50 

•Fı'nla"ndiyanın sulh şartlarını ög". ket Aziz Kan.<u tarafından 15 :Mart '' "'" ik ı..·' a unıaııdanivl~ kt ı·ı · ı·k· d (1rok kulülıt'ı'nt'ı'ıı daveti u"zerine Dra m ! k ı 
• <l· . ır . •ında nıe. ep ı erın ı ıne evaııı e- 4.2159 4.2373 rendik. Korkarız ki Kremlin, bu mua- 1!1·10 Cuma ıı!inü zmir hal ev; sa.o-

'du 
41 hızı Parola teatisinden .t ıecektir. Lik heyeti dün ak,am ton- A\·clı:ı nıuhteliti şehrimize gelecek Zloti 

3
_
6807 

d · t ·1 d · ff d :ıe nunıla (Anadolunun ilk iptidai beşe. 
!" . a Yola devam ed.li - ve. !zmır şanı1ıiyonu Üçok takımı i E' IPengo r.d?~-! he enın avan aı arın an ıs ı.a e d 
"~ lanmı~ ve yapılac~lc mü,abakaların bir kaç senede bütün Finlandiyayı bol- •ivetine ait olarak meydana çıkar ı-

""et F' hakemlerini tespit etmiştir. Al•ancak sahasında bir maç ;•apa- J"F. SERBEST 35 ·04 ii:;m ve•ikalar ve neticeler) mevzulu ı. k0
' ransız " ,. FF. Serbest 35.26 şevik yapmasın ve kızılorduya çlğnet-

1 "'rır tdonun · e,ır kıtalarının Sant 14 de ikinçi lise - ziraat ta- caktır. Muhtel'f kurlar mesin.> ve projeksiyonlu bir konferans vere-·:ıı:1 •~a ındu da aştılar Artı>< kıml:m karşıla~acaklardır. Hakem: :vıar. yakında başlıyacak milli kii- Roma, 1~ (A.A.) _ Hava•, Roma ektir. Bu kıymetli konferansı biltün 
·•t<11. (lliiıakı harıı eah~•ı:ıa F~rid S msaroğludur. ı.1p r.ıiısabakalarına hazırlık olnı.ı k tıegistermak 5.90 mahfilleı-inde Fin • Sovyet itllfıfı mem /urtt:ı,ıara bilha11a tavsiye edııriz. 

e) tehrine Qç kilo- Saat 16 da sanatlar • killtilr li!~,i mahıyetindedir. ~evyo~k 5.865 500 



-· _.........,_ _ _... ____ 
~.· 

lznıir Levazinı Amirliği Satın Alma kortıı uunıından: 
l - lzmir mü tahkem mevki birlikleri iı;ıı pazarlıkla ~atın alınacak 

3385 çift fotin ihtiyacına talip çıkmadığınd3n pazarlık 15 mart 
!110 cuma günü ~aat 15 te İzmirde kışlada İzmir levazım amir
Jigi sat111 alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 19977 liradır. 

3 - Teminatı kati.re akça::;ı 2997 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün kombyonda görülebil:r. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve:;ika gös

termek mecburiyetindedirler. 
G - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı ka
tiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaat-

lan. (865 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

bas müdürlü-• 

Ödemi~ l\!üdürlüğümüz ;.;atış anbannda yaptırılacak inşaat ilavesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ke~if bedeli 3510;03 muvakkat teminat 363.25 

liradır. 

Keşif kroki ve şnrtnameleri baş müdilrlilğünıüz levazım şubesile Ö
demiş İnhisarlar l\Iüdürlüğün<le görülebilir. 

lsteklilerin diplomalı ) ilk::ek mühendis veya yüksek mimar olmaları 
olmadıkları takdirde ehliyeti idarece kabul edllecek bir fen adamının in
şaatın sonuna kadar İ" başında bulundul"acaklarını noterlikten mu,su<l
dak bir taahhild kağıdilE' te!lnin etme1eri, bundan başka 2000 liralık bu 
gibi inşaatı muvnffnkıyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz etme

leri lazımdır. 
Eksiltmeye i~tirak için ehliyet vesikası olmak üzere i"teklilerin yuka

rıda yazılı vesaik asılları VE: birer suretlerile ihale gi.milnden 5 gün evvel 
bizzat veya bih·asıta ve eksiltme için 26-3-940 günü saat 15 de Baş Mü
dürlilğOmUzdeki komisyona müracaatları ilan olunur. 14 18 (813) 

lzmir Posta, te:graf ve telefon 
müdürlüğünden: .. 
ı - Eksiltmeye konulan iş: İzmir posta binalarile Karşıyaka po · 

tahanesi trotuvarlarının kare plaka döşemesi. 
2 - Keşif bedeli 822 Jira 28 kuruştur. • • 

3 - Eksiltme 14-3-940 tarihinden itibaren on beş gün müddetledir. 
!halesi 28-3-940 tarihinde perşembe günü saat 14.30 da P.T.T. Müdüri
vet binasında ve kom:syon huzurunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 
• 4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrik evrak Müdüriyet leva-

zım kaleminde bedelsiz suretleri alınabilir. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için 61 lira 67 kuruşluk muvakkat temi

nat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu i~e gireuqeceklerine dair alınmış 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 14 17 20 23 (872) 

lzmir Veteriner müdürlüğiinden: 
İzmir ilkbahar at ko~ularının birinci hafta ko:ju~u Buca koşu alanında 

31-~lart-940 Pazar günü saat 2 de icra kılınacağından koşu atlarının 
kayıt muamelesinin 14 l\Iart 940 gününden itibaren 30-:\Iart-940 günt.i 
saat 13 e kadar Veteriner :Müdürlüğü dairesinde bu müddet zarfında saat 
14 ten 17 ye kadar yapılacağı ilan olunur. U 1~ (871) 

lzmir Yamaı.lar köy muhtar.;ı
ğından: 

Köyümüze ait tahminen 600-700 kilo kai1ar zeytinyağı 28 '2 910 ta· 
rihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. · 

19/ 3/ 940 salı günü öileden sonra saat on beşte Yamanlar köy oda
sında yapılacakbr. Taliplerin mezkur gilnde Yamanlar köy konağında 
hazır bulunmaları ilan olunur. 2 6 10 11 725 

lzmir Yün Merisucatı 
T. A. Sirketinin halkap:n:ı r kum?ş fabrikas! 

Tarafıaclan mHıim dolayiıi7le yeni çıkarclılı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yapbracafmız elbireler için bu mamulib tercih edin 

•:S A T 1 Ş Y E R L E R ı:• 
a:rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
, ' FiHMi ir.l!NCAN 

l\1eıkine Tamir hanesi 
işi günfinde teslim etmeği prensip ed:nen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
ır..ıane pazan demlrclltr l'1 - it · Telef o•: IHI ' 

D. T.R. T.-BUDAPEST 
• BUDAPEŞTE İÇİN . ZAYi .. ·~··' 

cKASSA> l\Iot. 23 Martta b.:k- 1~27-1328 sen;si SeydikÖf :~~ 
mel.tebinden aldığım şehadet!l 

11 
et 

leniyor. 

-=*=----
Vapurların iıim Ye tarih!erl İlak· 

kında hiç bir taahhtld almmas. 
TELEFONı 1007 - 200I 

zayi (;ttİm. Yeni.sini alacağ!Jl'ld~unf. 
kisinin hükmü olmadığı i)an ° ~,IO 

Erzurum Gölbaşında bakkal 

. did~ıı R:ahJ'!'i l(p.Pt1° ~ 
Brindizi motörü 16-3-940 tarih:n

de limanımıza gelerek Pire. Brindi
zi. Zara . Fiume, Triyeste ve Ven+ı-
clığe ~ureket edecektir. --;_;;....._ __________ _ . =4,;: 

Izmir ikinci' itra memurl.u~ıı(.~ıft'~ 
lpotekli bir borc~n temını ~ ,..,,., 

i-;in ı.u::ık artmma surrii:Jle ·l'~e t 
ccnilmcsine karar v~rilen tıfl11Wtf• 

<~ilicia moti.irii 15-3-940 tari -
hincie beklenmekte olup Cenova ve 
Rh·i<'r:ı limanlarına hareket edece!<-
~ir. 

.\clige vapuru 20-3-940 tarihinde 
belclenmekte -olup Cenova ve Ri\'je. 
ra liınmılarına hareket edecekt;r. 

Olivier oe ıürekci5 ~ 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atattırk caddt'ai Reu blnaa ~,iııci ~ultanive ·mahallesinde .. ~e' 
Tel. 2443 ı • · 6q "" 

LC'>ndn. n Linrpol hatlan t~tn paşa nezaket ve :\1 uradalı. 6 ~apı '! 
piyasanın ihtiyacına s~re npurlan. sokakta 18 eski 20-22 ,yenı ııdlid' 
aıı& at:fer 7apat>akl&!"dır. 22 ad~. 23 parsel sayılı iı 11 rttı-

Mantoluk, ropluk, erkek ve- kadın 

mu4ammalan 
BAYLAR 

lı·---·D._.__T_O ______ , ı·i~nda yaZ1lı.1414, 75 ~eue S!lııı' 
Not - Biltun bu vapu?'lsr Trfyes. UK R baı bmamı 2000 lira JilUb~0 ~· 

te vey~ Cenovada şlmalt ve · cenubt BEHÇET UZ · kıymetli ev ve a~lının 29/ 4/ 9 
11 

• .d 

için palto, perdeaü •e iyi elbiae 
•e bayanlar için aiır mantola.n 

Amerik :ı limanlarına hareket eden cın\I ' r.n ine ra tlıyan pazartesi · g .ırı.4' 
lralia anonim seyrisefain şirketinin d ~,,.. 
v~ Ameı·ika ve Hindı·,..ana hareket Ç k LJ t [ k[ 14 <l~ İzmir ikinci icra a Jt P" 

İBR4Hİfi,1 
KARAKAŞT.4 

;:)~ ocu naş a ı arı ~ı-.aö-ıda· .vazılı şartlar daireliınıı. 
eden LLOYD 'fRİYESTtNO anonim • 

Bulununuz 
OOUNPAZA.RI No. 12 

0€yrisefair şirketi vapurlarına te"a
düf ederler. 

~EERLA~DAISE ROY ALF. 
KUMP. 

Mü't ehassısı şin para ·ile satılacaktır. . ' 11ı•;lı 
Hastalarmı- 11,80 da~ bire kadar Satış 2280 sayılı ~anunh& ,.~ 

bulunduğundan icra. kılınaıı J}f'" 
B11ylu aokaimd• Aheak matbaa11 nıacla gRyrimenkulµn muhaJJ1Ille .-•· 
yanında kabul eder. metinin yüzde 75 ni bulrna?ı,1 1.~ . . . t"'• 

!\Taı·" vapuru 2~ .. 3-940 tarihinde 1 • s· ·ı t• t dird ... t: artırm~ ~5 ~ün uı.• ;,;ı; 
i>eldenmekte olup. ~T!vers, Rott~r - ZmJr JCJ JCare 14/ u/ 940· tarıhıne rasthyan 5 d'1.r -ÜOKCOr 

M. Şev~<i Uğur ctam. A m4erdam lim:rnlarına ha!e - } "' · d • nü aynı saatte ve ay.ni şa~tl.a~ ~ 
kl't edec'ektir. memur ugun an. li"!'lde muhammen . kıymetıııııs ~· 

. . 7 5 ·n. doldurmak şart·vle n1ale ·~ 
eir"nci sınıf dahili has· 

taJık:ar mütehass:sı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefor. No. 3286 

İzmirde Necati Bey bulvarında 16 · ı. . . 1
• w·1"'"-

SERVlCE MARlTlME _ROUM~IN numarada ticaret ve komil:!yonculuk- lecektır. Teklıf edılen bedel 'il~ 
Su{'eava vapuru 30-3-940 tarihin- 'a iştigal eden Pfazoğlu ticaret ve ko- tarı bulmazsa .satış geri bıra Je iP 

rle gelerek :\1alta, ::\Iars"h·a ve Ceno- . " . Ö ':'\ ... Al. ,.... vl· n•ezkür kanuna göre muaıne 
,. · . mıs.,·on en - nıer, .,.ı. ı .,.ıazo~ u ve .... f 

va ıınınnlarma hareket edecektır. :\I. :\Iorges) şirketinin s-3•940 tari- olunt:r. . pıJI", 

liaRta larını sabahtan itibaren 

1 
NOT: 

vo a-ece vakti kabul ve muayen~ Ah,rnt ; ha:ı:lu dolayısiyle navlun 
eder. _ \•e hareket tarih!Prinin kat'f olmadı-

D. t b b" 1 ~ını \'e bunların hiç bir ihbara lüzum 
ış a 1 1 olmaki\ızın değişebilir olduğunu ve 

C~vat Dagv ·1 mesuli:;et terettüp etmiyecetını muh 
~ ter"!m yükleyicilerin kayıd ve ı'if\~t 

Hastalarını her giin aabahtan etmelerı rica olunur. 
akşama kadar lkincibeyler aoka- Daha fazla tafsiU\t için Cum~Drl· 
fında 65 numaralı muayenehane- :: t!t; caddesinde FRA TELLi EPERCO 
•İnde kabul eder. Telefon: 3055 V'-PUr at'entesine T!:iiracaat edilmeaJ. ------lmlll'!'----- TELEFO:S: 2004. 2005 

T. C. Zi aat bankası 
KliRULl\ TR/Hl 1888 

Serma~·esi lOl.l.00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
z,rai re T iwrl ller Xeı•i Banka Muameleleri 

Para IJH'JlüU.l.!••ıt:ı ._ .:.u,ovv .u ... •!\.! cıull.Yt! \'erecı:ık 

Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 60 lira:ıı bulunanlara .:.rn~dı:ı dört defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki 
p!~nagöre ikramiye dağıtılacakta. 

. 4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 « 1,000 c 

40 " 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 « 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki Jlhrnlar bir s~ne içinde elli liradı-.n aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı tııkdirde yüzde yirmi fazlasiyle veriiecek
tir. Kur'alar senede ciört defa, 1 eylül, 1 birillci ki .. ıun, l mart, ve lha
ziran tar:hlerinde çekiltıcektir. 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir : Yeni Kavaflar Çarıı" No. 31 

Her türlü cild, ıüzel, a~lam olarak ve ıan'at icaplarına 
1töre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipari~ üzerin~ lüks albümler ycıpılır. 
Mii<"sse,~nin :ı;iarı ~aclC>mlık. giinllik ve sürathr. · 

h. d Tb f n· ··t d . b 1 - Artırmaya çıkarı1an4 :,A, 
ın en ı ı ~ren es ıne m~ e. aır . e- riınenkulün satışa dair ıanıitıl .fi r 

yanname Tıcaret kanunu hükümlerınE: 1 15 
,.,
19 0 

~n ·fıjJ14,....r, 
.. . ·1· 267 k en ~arıname / .. 4 wafl , .. ,. 

gure sıcı ın 7 numarasına ayt ve .b . d . . d. h ;ke•.,.~ 
·ı .l'ld·v· .1• 1 u ııreıı ıcra aıresın e e <1 

tescı euı ıgı ı an o unur. b·ı . . . ktı tııı ... da ,... 11• re ı lUt'Sı ıçın 8Çl r. . au :c_:..k r 
1 - Beyanname olanlArdan fazla malQmat aJJll'!~ 

İzmir sicili ticaret memurluğu •iyenler işbu şartnameye v• if! 
Resmi mührü ve F. TE>nik 4218 dosya numarasiyle .ınttP 

imıası timizı müracaat edebilirle~· ~ 

B ·• '"" ' 2 - '.Artırmaya iştirak içiD ~ 
eyanname d~ ya~ılı kıymetin yüz~e .. 7,~ blfı. 

H · t' .. · t· t n:sbetmde pey·veya mıllı b,i ,,..,r; 
er nevı em ıa uzerıne ıcare \'e , . k b d' etr 

k · 1 k · 1 k .. ı:~n Lemınat me tu u tev ı, 
omısyoncu u ıcra ey eme uzere teş-

1 
_ d · · ; 

kil ve İzmir Ticaret sicillince ilan ve a~ım ıı'" k h.b. 1 klıl•~ 
. . . :,, .._ pote sa ı ı a aca 

tescıl edılmış olan : - 1 • • kkl• 
(MAZOCLU TİCARET VE KO- geı: ~-akalılar ve ~rtifak h~·ıeP ıı 

MİSYON EV! ÖMER, l'vl. ALİ MA- ~ım_n~n bu ga~rımun~ul ~ Jl)B~,ı 
ZOGLU VE M. MORGES) naklatın~ ~u,.;~sıyle f~ı~ v ·ııilo 

. . . . . daır olan ıddıalarını ılan tfJ1 JJI 
unvanlı kollektıf şırketımızı 6- Mart ·t·· 20 .. . · d · ·raJcı .ır . . .. ı ıoı:ren gun ıçın e e\ ·ır. 
1940 tarıhınden muteber olmak uz·•, . 1 . 1 b' l 'kt · muri"etı~ , e erw e · r ı e · . me ı -
re fesh eylediğimizi asaleten ve veki- 'ıı·ld ·r·m 1 . . d A 1'ilf '::.*" 

. . . . . . ı ı e erı ıcap e er. · ~ ıır'..ı 

!eten bıldır:r ve. keyfıyet~n ~.ıcar:t kıı.- hakları .tapu siciÜyle sabit 01#1~~ 
n~~unun. _ı:>o cı mad<les~ hukmu mu- ;ıatış bedeli paylaşmasmd&fl 
cıbı~ce ıl~nı z~~nı~<la. ımzalarımızın knlırlur. . • ~ . , .... ~ 
tasdik edılme;o;ını ~ılerız.- • . · - 4 - · Gösterilen günde a~· 

İzmirde Necati Bey bulyarı~cla ·16 jvt.lr!lk ec;lenJer . artırma ~b'~ f 
numarada oturan. )Jehmet Alı l\laz- ni yöı·müş ·Ve okumuş Vf Iüt.uıs>ııı p 
9ğlu asaleten ve biraderi Ömer Maz- hiİnatı ıdmış ve bunlaı'l t~aııı•~ 
oa'lu namına vekalet.en ve lzmirae Ka- hu! etmiş ad ve itibar olunurl•t·,(ı} 
rataş . lnönü c~dde~inde 458 numara- · ~ _ icra kılınan ~r~ırinad~/:r;ı~ 
ıla. oturaıı Hayım oglu :\farko Morges: nıa h<'f.c fi satış istiyenin s.}•c d 

U • N 7654 • . . . '1 rıı.1 .:ıı mumı o. rtiçh~n\ olan diğer alacaklı 11 ,,,. 

Hmnısi No. 7/ 183 ~ısı vaınlacak uavri ·menku11° 'ff 
• · " · · dal' 

Bu 1.2~0-940 t arihli b~ya.nnam<: edilıll;ş alacakları m.ec~u~P ,rıırt 
altındakı ımzal~rın zat ve hüvıyetlerı lnra <,.ıkmak şartiyle en ç_ol< 

1 
~ 

marufumuz İzmirde Necati Bey bul- :1a yilzde 75 ini geçmek · şar}-ifee ,O, 
varında 16 mım~racl:ı. ~turan Tüc~ar- le edilir. Böyle bir bedel,. eJd tıf ı• 
dan Mehmet Alı Mazoglu ve İzmırde mezşp ihale yapılamaz ve :ı• 
Karataş İnönü caddesinde 458 numa- lebi. düşer. • · .. ,·JP'' 
rad~ otura~ Hayim oğl~ ~larko ~~?r- 6 - Gayri menku l ke~dıS~~'~. 
ges ın oldugunu ve Denızlı noterlıgın- le olunan kimse derhal ıh'le ııtll'f 
den tnsdikli 5-Mart-940 tarihli ve 891 ~i vermezse ihale kararı'fesb~S j 
numaralı vekiletname mucibince (Ma- r-k icra ve iflas kal!ufuınun 11,ı»~ zoilu Ticaret ve komisyon evi Ömer, cil maddesine gör.e"muamele Jı'or 
M. Ali Mazoğlu ve M. Morges) unvan- cnğı ve tayin - ~llınan gün ..,e bt· 
lı kollektif şirketini feshe, mukavele- satı~ı icra ·olunacağı ilin oJııll! 
sini akte, haizi salahiyet vekil sıfatile ---.,....' ------~ 
harekete mezuniyeti anlaşılan ve asa- Salı 'günU. 12/3/1940 ~ 

Af~ 
!eten hareket eden mumaileyh Meh- K.A. : 1flııJI" 
met Ali !'rlazoğlunun ulup bizzat vaz'- İzmir ikinci Noteri r.esmt 
ettiVierini tasdik ederim. Bin dokuz ve Zeki Ehiloğlu irnZ8~1 

yüz kırk senesi :\fart ayının on ikinci 15 kuruş damga pulu 

•• 
Oğrıetmen aranıvor . 9eıı· 

Ortaokul ve lise · sınıflarında lisan cingilizce, f:'ansızca> f~}eııO' 
tarih, coirafya, Türkçe, beden terbıyelli öğretmenlikleriyle va.ı1d."')I' 
dirilmek Uzere yüksek tahsil görmilş istekliler:n İzmir Kültür 6~ törlü~Une müracaatları. ' 18 14 16 !? 

Manisa vilayeti Veteriner müCltJ1' 
lüğünden: - . 1, 

1~0 llra ücretli Manisa aygır depo~u veterinerliği mUnhiJdıt· 
!iplerin vesikaları ile .i\lanisa .\' iliiyt•tıne ~üracaatları ilan olun"r: 

13 .. 14. ·. 851 


