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ş a t 1 b ! ve B a o m n h a r r ' r 1 
H AY D AR ROSTO Ö K T "'M 

Umnmt 1'1eş r iy a t M üdür!! 
~ - H AMDI 1'1 0ZHET ÇANÇAR 

ABONE i SENELlGI 1400 Ka- , 
$ARTLARf i ALTI AYLIGI 800 Ku~~ 

- Yııbancı memleketle"!' için 27 liradır. 

iDAREHANE: ikinci Beyler aokak. IZMIR 

• 

Tlt. 2776 Tla-. (ANADOLU - İZMIR) P. K. 405 
(ANADOLU Mat baasmda basılmıştır. Heı- gün sabahlan lzmirde çıkaı- aiyasi gazetedir. Nüahaaı h"r J<'rde 5 kun>~tur 

Güniı ırermi• nush!llar 25 kuruştur 

A.Imanya, Belçili:a Hudutlarını l(apadı 
~.~.- --:-._ . .z.z ..•. -·-·--·-·-·-·-·-·-·--·-·-·--·----t·--·--·--·-·-·--·-·-·-·-·--·-·----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·---

V ON RiBENTROP Bo '!~!t~!:,~~!mir S. M. İ. Rıza Şah 
edecekler? Pehlev·nı·n dog""' umu Y k d M k •d k • ) ) k Stokholm, 15 (Radyo) - lsveç a ın a os ovaya gı ere yenı an aşma ar yapaca hükümdi; harap olan şehir ve ka-

sabaların biran evvel imarına yardım 

AlmanyanınSov,vetler birli- ::~~;d~:~~E~~;:~~:~~~;~;:~;:~ J diye ve iıç yüz milyonu da faizsiz 

Dün, şehrimiz konsoloshanesinde 
çok samin1" tezahürata vesile oldu 

olacak,ır. 

l·nden bekledı·g\J ,· ve 1• t dı·g\J ,· Hükümet, Fin'liindiyanın imar işle-rinde çalışmnk üzere amele de gön-
recektir. İlk amele kafilesi, bugün 
Finlımdiyaya hareket etmiştir. 

•i 

Von Ribentrop, A vrupada barışın temini için bir Cer-
men - Rus politikası için anlaşacakmış! 

ır~ndrıı, l~ (Radyo) - Dey!i T~l: 
.\Jııı ll'azetesınin Kopenhag muhabırı 
tro •nra hariciye nazırı Von Ribben
relcPu_nn Pek yakında Moskovaya ha • 
ltıi•ettı beklenmekte olduğunu bildir-

• ır. 
Alınan .. . 

1 malumata gore, Almanya ı-
e So • 

te .. . ~etler birliği Avrupada barışın 
'"'Ilı . . 

alıııu1t ıçın Moskovanın muvafakatini 
Politik hususunda bir Cermen - Sovyet 
lu ıtö ası anlaşması yapılmıısı lüzum-

Lo l'ültnektedir. 
da ... nıtra 5 (Radyo) - Niyo Roter -

'" 'Şe ]{ lılos1c orıınt gazetesi, Almanyanın 

• . ,., 

• 

ıinın ovadaki elçisinin, Sovyetler bir li
kıııda llı_üstakbei siyasi faaliyeti hak-
llerl· hır rapo"· vermek için yakında j . 

A;ne gideceğini yazmaktadır. ·-
~! ~ tnanyanın arzusu ve görüşü şudur M k ' b ' " .. .. 
h' -oovyetı . .. . . . . . . oo ovan~" ır gorunu§ 
aıı, llıadd er bırlıgı, Alman}a ıçın bıı şişta gazetesi, Yon Ribbentropun Ro-,laşmasını teklif ettiğ;ni bildirmekte -
l\oın e satıcısı olarak kalmalıdır. mada iken )fu<soliııİ\e Ru"·a ile an • dir. 
~15 (Radyo) - Lavora Fa- -·---·-~=<><ı=..-----

Yugoslavya hükumet! 1.,,, . lion Kong 
rl.o~ıltere için beş milyon 

lotıQıolık vapur yapacak Almanyanın taahhütlerini yerine ge-
ııı~ dra, 15 (Radyo) - Honkong • • d •• k •• J" " 

o*o 

Hollandada 
iki casus yakalandı 
Londra, 15 (Radyo) - Laheyden 

bildirilıliğine göre içtimai işler nezare 
tinden bazı malumatı Almanyaya bil
diren ve casusluk eden Hollanda bah
riyesine mensup Po! Holden te,·kif e
dilmiştir. 

Karısı ve iktısad nezareti memurla
rından biri suç ortağıdırlar. 

Dün, şehrimizdeki İran tebaasının konsoloıhaneyi ziyaretler ind en bir 

Gizli bir telsiz istasyonu meydana 
getirilmesi ve Almanyaya bununla ha
ber verilmesi işinde çalışan Hollanda 

inti ha ... 
bahriyesinin eski bir deniz memuru Dost ve kardeş iranın büyük Şa-
da tutulmuştu r. hinşahı Rıza Pehlevinin doğumları. 

Bu zat, Amsterdamdan Almanyaya nın yıldönümleri olmak müna••lıe-
b;r telgraf çekmekle maznuııdu r . tiyle, diin, şehrimizdeki İran koırno-

---* loshanesincle merasim yapılmıştır. 

VELS Öğleden evvel. şehrimizclek! !ra11 

Romaya Vardı 
tebaa<ı konsoloshaneye giderek ba:-·
ram tebrikinde bulunmu~lardır. Bu
nu, akşam üzeri tertip eıFlen mera
>im takip etmiştir. 

J\Iera,imde, sehrin ile"i gn\enleri 
,.e idarecileri, ecnebi devlet konso-

lo<ları bulunmuş, tebriklerini 
muşlardır. 

su n .. 

J\Ieg'ud lıiıdiseııin diğer gü:.:el bir 
tezahürü, T~rk . İran dosdıığunun 
bir daha gösterdiği samimiyet ve d~
rinliktir. 

Konso]o,hıınede çok alftka ·ı, çok 
nazik ve nezih bir hava gören ve bu 
hava irind.P güzel ~aatıcr !'aqayaa 

davetliler, derin b:r memnuniyet ı.. 

-De\'amı 3 ncü sahifede -

Tahliye devamda 
lı"liyellıeclisi, Britanya donanmasına tırmemeSJn en muş U ata UgrayOr 
lıı.ı-ı ılt ~dilmek üzere beş -nilyon do - Belgrad, 15 ( .. A.) - Almanyanın diye kadar bu teslimatın hiç biri ya ' 
tiı-, \apur inşasına karar vermiş- iktısadi sahada Yugosla,·yaya karşı gi. pılmamıştır. 

Sovgetlere ierk olunanyerlerdeki 
Ruslar da hicret ediyor 

ıru te rişmiş olduğu ve yerine getiremiyeceği Şimdi öğrenildiğine göre, Yugos -
~•rp ~ ınlekeni:n imparatorluğun taahhüdler, Yugc,· 'n· ean~yiini çok la\• ticaret n~zırının Ber1indeki ikame-
lil() b· asrafına yardım olmak üzere mü•kül lıir vazivet.e • okmaktadır. Al- ti esna<ında vapmış olduğu müdahale · 
<le taa~~ ing'.Jiz lirası teberru etmesi ma~yanın Yogo~lavyaya teşrinien·el ancak Alman.ya tarafından yekdiğe • 

ıp edılın.i~tir, ayından itibaren beş bin ton demir rini takip edecek üç dört aylık müddet 

H elsinki, 15 (Radyo) - Sulh rrn- nakledilmekte, muhacirler sür'ati 
alıedesi muc;bince Sovy•tlere terko- mümküne ile ki:iseler, mekteplere 
lunan şehir ve kasabalardaki halkın doldurulmaktadır. Hükumet, nakli
nakline başlanmıştır. Yüz.erce kam- yatın arkasını alır almaz, muhacir· 
yon, mütemadiyen insan ve eşya taşi- !ere yeni meskenler in<a edecek v;ı 
maktadır. Nakil vasıtaları, dakika- onları kısa bir zaman içinde yerleı
dan dakikaya çoğalmakta ve halkın tirerek refaha kavuşturmağa çalışa-- <=o= madeni ve bi~le:ce ton ~:arı işlenı_nişl~a:rınd.a b~ş .bin ton de~ir ~es.limi va-

/ l<uzin en demir vermesı lazım gelıyordu. Şım- ıdı netıcesıııı hasıl edebılmıştır. 

~gaz olunan yerlere Beneş·n Mesa1·1 
.~t:oıtı.ıı vali oldu _ 

t'ıııı İlı\ıli :nı, .15. (Radyo) - Bolşevik 
l(°"•l!Q > 11 hukumetini kuran ve lllos
~•ıı : ~ldığı talimata göre hareket 
~~l'Q u:ıı~n, Finlandiyadan alınan 
~~"llıli~alı tayin edilmek suretiyle 
~ enu,inde kalmakta devam e-r. 

--=**· 
ıı~!ljor Atlle 
iiltuınetten izahat 

,, l.anıı istiyecek 
~d •. . ra, 15 (,, _, 
!(j"""lerind., •:-ıyo) - Muhalefet 
~ ~h ırQn n ına.ior Atlle, önümüzde-
Qtı,ılt ir U Avam kamarasından bir 
~~ı·J ad edeeek olan başvekil Bay 
. llıuıııı a,;'lldan "onra söz alacak ve 
~lııııı '.a:iYetin hükumetçe etraf*·le 

ıst Yecektir. 

Prag' ın istila 
yıldönümÜ 

edildiği günün 
m ünasebetile 

s---**-,-
s\ll~vyet meclisi 

.lll_Uahedesİnİ tasdik Prağdan bir man za r a 

8 S V , nakline hasrolunmaktadır. caktır . 
. umner e•• Ç"f 

R R d A 'k h ı t hayvanatı, menkul eşya ve drı. Londra, 15 (Radyo) - Finlandl· oma 15 ( a yo) - merı a a- . 
. . '.. S V 1 b .. ha ne varsa, derha l Fın topraklarına - Devamı 5 inci sahifede -

rıcıye musteşarı umner e s, ugun 
saat 20,45 de bu raya gelmi ş ve Ame. ----~=00------

r;ka sefi ·i ile sefaret erkanı tarafın- D 
dan karşılanmıştır. 

Sumner Vels, yarın kral Viktor E 
manuel tarafından kabul edilecek ve 

ENİZLE DE 
müteakıben hariciye nazırı Kont Ciano 
ile görüşecektir. 

Sumner Vels, öğleden sonra l\Iusso
lini ile uzun bir mülakat yapacaktır. 

Amerika hariciye müsteşarı, salı 

günü Napoliye gidecek ve italyan t rans 
atlantiği Kont Disadviyaya binerek 
Amerikaya h areket edecektir. 

Demir muhafızlar 
Erkanı hükumete sada

kat/arını bildirdiler 
Bükreş, 15 (Radyo) - :Mülga demir 

muhafızlar partisi erkanından bir he
yet, bugün başvekil Tata reskoyu ziya
ret etmişler ve hükumetin her türlü 
emrine :ımade bulunduklarını, mülga 
teşkilatla artık hiç bir aiakaları kal
madığnıı bildirmişlerdir. 

lngiliz harp gemileri yeni muvaf
fakiyetler ihraz ettiler 

• 

ıt 1Çın topla k Londl'a, 18 (Radyo) - Bugün Çe- dan vermemek maksadiyle Alman-
t Ogltova, ı · naca koslovak~.-anın merkezi Prağ şehri- !ar, muhtelif yerlerden mühim nıik- YANESKO 
lı~ it ınecı:,~ (Radyo) - ~o~et nin Almanlar tarafından istii:hının tarda polis ve gestapo memul'larıııı 
~, ~ fevıtaıa~· g~Iec:k. hafta ıptida- birinci yıldönüınüdür. Alınan haber- Prağda bulundurmuşlardır. ~ l • kt • dı .. ld"" 
'bı · ~et • p · e .hır ıçtıma aktedecek !er e göre, Çeko•lovakyadaki Alman Londra radyosu, Çek lisanında a p se esın en O U 

1
1 İaa<t iıt ı ~ Iandiya sulh muahede- makamlan, her eve bayraklar a•ıl- ı\·erdiği haberlerden sonra dün ak- Bükreş, 15 (Radyo) - Kodreano- Londra, 15 (Radyo) - Kafile ha-

~•riciyc ~Ylı~ece~tir. masını, bu suretle Alman işgalinin sam Çekoslovakya cumhurreisi Eay dan ~~nrn demir muhafızlar partisi li- ı : n de seyrehnekte olan İngiliz na~-
~II.ı bi;onı •f'rı _:\Iolotof, bu _mü- kutlulanmasıııı emret~i~lcrdir. )l'Jliı Benesin bir mesajı_ııı n.eşret_miştir. E. d~rl ~ınde bulun.muş olan Yo".esko, bu- 1 ı ye .gem lerı~e r~fakat _ed_en İngılı~ 

nut uk ırad edecektır, duya-uyu okşıyacak had.se ler e mey- - Devamı 3 \UlCU aahıfede - gun kalp sekte.: nd·'n Ima~tu r. toı p ıto muhrıplerınden üçu, İ •an~ .ı 

sularında bir Alman denizaltı gemi
ini batırmışlardır. Geçen hafta, bir 

t giliz harp ıw ;,i 5000 ton'Jk Ha. 
- Deı· mı 5 int· s hi·ef.· -
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Bir destan ve sonu 
BAHRi SAVCI 

13 Marttanberi şimal cehenneminde ıükun hüklimferma!. Belki hi· 
i Fin köylerinin, l1.a&abaların1n ve şehirlerinin ıümüş göklerinde yan
ıın dumanları tütmektedir. Fakat bunlar; nihayet azaın saldırııları, 

bir a\·uç krıhramaın göfrı.iınd~ eriyen bir tecavüzün aıgın ceberutun
:fat.a kalma bir f~ciarun r.c~si:;-: dumanlarıdır. Artık Kareli berzahının 

5iüm sipf'rleri üzerinde obüt ler patlamıyor ve bu kanlı topraklarda ıe
refli bir milletin, ıeref Ullyrajb dalralanmıyor. 
Artık herfey dindi. Ve her~ey §İmalin ezeli sükUtu içinde, dilsiz bir 

facianın müdlı;, •eaaizliğino gömülerek bir tarih oldu. 104 günün, ya-
9ayan kahramanları, bir gCn içinde, asırlar kadar uzak blr mazi olu
Yerdi. Bu 13 Mart tarihi, yaP-ıu Fin ihtiyarlarının göğaünü bunaltan 
bir hatıra Fin delika»lılarımn icıni yakan bir yarı kalmıt arzu hüznü ' . 
ile tarihte sallanıp duracaktır. Ve dünya, ve dünyanın korkak millet-
leri, bu 13 rakllmınm mclefizik teametinde kendi hacaletlerinin teıhi-
rini nöreceklerdir. 

Bütü., bunlar liftır. Müdhiş hakikat turadadır ki; dünyanın en te· 
reflı destanı tamamlanamamı§tır. Medeniyet harb; yaptığı söylenilen 
bir küçük millet; uzak bir imkansızlıklar •~ haaında yapyalnız bırakıl
dı. Bu destanın masa başında y1tzılan son parçasında utanılacak bir 
nokta varaa bunun bütün zillet duyıuau, Finleri yalnız bırakanlara 
aittir. Ve bunlar - Amıın yarabbi, insanın söylemcğe dili varmıyor

kom~ulardır. 

Bütün ideallerin, ve y•nİ nizam hlilyalarınm ne kadar küçük bir se
falet olduiunu hayretle, ıatırapla cörüyoruz. Batkaları, • hayır kom
tuları, mukadderat birliği için elini aıktıiı komtuları- için parmatını 
bile ıılatmaktan çekinen ınillell.rin enıe titirdiii bir Avrupada bey
nelmilel itbirliii nazariyeleri kurmak ne kadar gü!Unçletiyor?. 

Oç buçuk ay evvel Fin yangını çıktı. Finlerin köyleri, tehirleri, ocak· 
ları kili oldu. Fakat onlar 104 rünlük bir kavıa ilenıinde tek bir 9ey
lerini aala yere dütilrmcdiler: Milli teref .. Halbuki buz ormanlarını 
•tıp ıelen ilk top •eıi diğer eimal memleketlerinin hududundan İçeri 

ııirince, bu memleketlerin bütün manevi deierlerini bir anda tahrip 
etti. Bu memleketlerin bumu kanamadı. Fakat onların bütün kıymet 
Ye cevherleri iflaı etti. 

Finli.ndiya ziyanlıdır, matemlidir. Fakat etilen omuzlarının üatün
deki bat, gölcelenmemit, kararmamı9tır. Ama komtuları?.. Onların 

ocakları tUtüyor, ve .ıcak yataklarında en horultulu uykularının gaf
letinde yüzUyorlar. l'akıltl •• Bu fakatın arkaaından relecek kelimeler 
çok çirkindir. 

1939 harbinin tarihi; Finliindiya bahaini bir deıtan olarak yazacak .. 
rakat aonu, entrikalara ve lrorkaklıklara kurban olan bir deata:t 
olarak.. 

' BAHRi SAVCI 

.... ----~==00--------

(ANADOLU) 

Vi ayet meclisinde 
Dün de muhtelif işler konuşuldu. 

Büdce müzakeresi Pazartesi 
günü başlıyacak 

Vilayet umumi mecfai, dün öğle
den sonra B. Xuri Esenin reis l iğinde 

toplanmış, mecfü reisliğine gelmiı; 

olan evrak üzerinde müzakerelerde 
bulunmuştur. ~Ia•raf büdcesinin mü
zakeresi Pazartesi günü yapılacak 

toplantıda başlıyacaktır. 

Dün mecli,;te okunan evrak ara-
•ında parti genel sekreterliğinin bir 
tahriratı vardı. Bunda partimizin e
•aslı ve mühim kültür müesse<eleri 
olan halke\·Jerinin bina bakımından 
daha iyi bir vaziyete konu!ması ve 
kısa zamanda güzel, asri ve medeni 
binalara sahip olmak üzere 940 büd
cesine tahsisat kabul edilmesi isten· 

mi"ti. 
J\Ienemeıı Birinci mekt~p mualli

mi İnkılap şehidi Kubilayın subaylık. 
la silah altında bulunduğu <ırada 

husu'i idareden aldığı fazla maaştan 
182 lira 62 kuruşun terkini hakkın
daki tezkere okunarak bildce encü-
menine havale edilmiştir. Çeltik ka
nununun tatbiki için yeni sene büd
cesine konulacak tah,isat hakkında 
ziraat vekaleti emri de büdce encü
menine gönderilmiştir. Kemalpaşa 

kazasının Yaka köyünün Bornova 
nahiyesine bağlanması hakkındaki 

mazbata okunmuş, tekrar tetkikat 
yapılması muvafık görillmüştür. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Vilayette maaş
ların tediyesi 

Takdim ve tercih 
görmiyecektir 

16 ~fart ~40 C'l')fARTE.<:::t 

l~ADYO] 
tuRünkü program 

1 :1,30 program \'e m~mleket sal\t •· 
yarı, 13,35 ajan• ve meteo!'oloji ha· 
berlerL 13,50 müzik. Çalanlar; I<e· 
mal N. Seyhun, Hakkı Derman, Şerif 
İçli, İzzettm Ökte, 1- Okuyan: A· 
zize Tözem, 1 - Kürdili hicazkiir 
şarkı: (Hançeri ebnısu saplandı di· 
le), 2 - Kürdili hicazkar şarkı: 

(Gülsen açılsıın), 3 - ::lluhayyer 
Maar tediyatının vilayetlerde her ,arkı: (Cana sana aşık). 2 - Oku

daire memurlarına muayyen günde yan: Mahmud Karındaş, 1 - Hicaz 
•iyanen yapılma'lı, şu veya bu dııire türkü: (Yüril dilber yürü açın sil· 
memurlarının şu veya bu sebeple rünsün), 2 - Arif bey. hicaz tür kil: 
maaşlarıııııı tediyesi hu•usunda tak- (Aman dağlar canım dağlar) 3 -
dim ve tehirler yapılmaması öteden- Hüseyni türkil: (Anlıma yazıJını' 
beri takıp edilen bir esastır. Bazı vi- kara yazı), 3 - Okuyan: J\Ie)ek 
!ayetlerde bir kısım dairelerin me . Tokgöz, 1 - Osman Nihad • Küdi!İ 
mur maaşlarının, diğer bazı daireler H. şarkı: (Kaç yıl yüreğim sızladı), 
maaşlarına takdimen ve tercihan te- 2 - Sel, pınar • Kürdili H. şarkı: 
diye olunduğu görülmüştür. Dahilı- (Kalbimi ayağına atsam), 3 - Os
ye vekaletinden vilayete gelen bir man Nihad - Kürdili H. şarkı: (Gli
emirde; bir viUlyette hususi muhase- zUmden gitmiyor bir dem hayalin). 
be veznesinden maaş tediyesi işinin, 14,30 müzik: Riyaseticumhur ban -
maamülhakat bir aylık maaşın tesvi- dosu (Şef: İhsan Künçer). 15,15 
yesine nakdi imklln husulünde viUl· 15,30 Müzik: Karışık müzik (Pi.) 
yetçe tayin olunacak ve telgrafla ka- 18,00 Program ve memleket saat a· 
zalara bildirilecek muayyen bir giln- yarı, 18,05 milzik: Radyo caz or· 
de yapılması bildirilmiştir. kestrası, 18 40 konuşma: (Yurt bil· 

Bütun maaşları tediye edecek mlk- glsi ve sevgisi) 18,55 Serbest saat, 
tarda vezn.ılerde para toplanmadık- 19,10 memleket saat ayarı, ajans ve 
ça hiçbir daire veya memura hiç bir meteoroloji haberleri, 19,30 l\Htzll<, 
sebeple rüchan hakkı tanınmıyacak Çalanlar: Cevdet Kozan, Vecihe, tte· 

Fuar hazırlıkları 1 

ilerlemekte ! 
G 

ve maaş tedi, esinde müsa\•atsızlık- şad Erer, Ruşen Kam, Okuyanlar: 
Ünü belli değil, fakat Jara meydan verilmiyecektir. :lluzaffer !!kar, Necmi Riza Ahıskan 

Italya da uara iştirak yakınlardadır Sadi Hoşses, 1 - Nihavend peşrevi. 

d k 2 - Ali Rifat . Nihavend beste: e ece Bu ay içinde yapılacağını evveke o t k 11 d 
İt" . , hu"kumetı· de bu •enekı· fua- yazdığımız pasif korunma tecrilbe- r a 0 U ar a (illfün görenler). 3 - Sadettin

1 
I{ha:· 

• , - nak • Nihavend şarkı: (Hicran a •• 
k d k H b !erinin aün ve saatinin halka evvel- V d / • [ ra re .. en iş•ira e ece tır. a er • 1. azı ers erı nası rap oldu) 4 - M. Nureddin • Niha· 

h d k . den haber verilmeden yapılması mu. •il 
aldığımıza göre fuar sa a~ın a 1 vend şarkı: (Sensiz ey şuh). 5 - ",. 
İt 1 d 1 t d t d . rnfık görillmilştilr. Bu sııretle pasif verz'fecek ("ıl a ya ev e pa,·yonun a oazı a ı- efendi • NihaYend yürilk semai: ,, 

korunma tecril besinin ne derec<>d e • liit da yapılacaktır. Ortaokulların yazı dersleri hak. mezdim özUm) 6 - Nihavend sg, 
Diln Dahiliye Vekaletinden fuar muvaffak o~acağını daha iyi ölçme!{ kında Maarif Vekaletinden şehl'i- semai~i. 

mümkun olacaktır. 
çalışmaları hakkında vilayete bir e- mizdeki alakadarlara bir emir gel- 19,55 )lüzik: Okuyan: :MilzeyyeO 

ı · B d B k"I t ' DUıı öı(leden evvel •elırimizde pa- r mir ge mı<tir. un a a~ve a e :n, • miştir. Bunda denillyor ki: J Sen ar, 1 - Arif bey • Karcığar şu : 
lzmir fuarının, btenilen tekamüle sif korunma yapılacağı hakkında İlkokul programında yazı öğret. kı: (Gönül bezmi harap), 2 - Alı 

Zabıtada lngiltereye geni 
satış/arz 

ulaştırılma ını işaretle fuara geçen kuvvetli bir şayia çıkmışsa da dene- menin hedt.fleri ve bu öğretimde göz efendi . Karcığar şarkı (Bir taraf· 
•• •• 11 d h · ı · b h me yapılmamıştır. Maaıııafih bugfiıı krU uzum yı ara nazaran a a ı erı ır vec e önUnde tutular.ak esaslar izah edil- tan aışıkı derdi gam), 3 _ Şil . 

- Ofürlikçlilük mu? 
lkiçeşmelikte Hacı Ali (efendi) 

caddesinde oturan İbrahim Özuya
nık, zabıtaya müracaatla Medenbe
ri :ı.aot• olıın karısı Bn. Fatmaya Hil
seyin Çiçekçi adında biri tarafından 
muskalar verildiğini ve 40 lirasının 

dolandırıldığını şikayet etmiştir. 

Suçlu tutularak adliyeye verilmiş

tir. 

Horoz çalmıt ı 
Karşıyakada Soğukkuyuda Kah

ramanlar sokağında Yusuf oğlu Tu
ran, Halil oğlu Ahmed Durmuş kah
yanın horozunu çaldığından yakalan 
mıştır. 

Jiletle yaralamıt ı 

Yavançeşme mevkiinde Kazımpa
şa okulu yakınında bir vaka olmuş
tur. Amele Bursalı Hüseyin, tavla o
yunu meselesinden !\Iuharrem oğlu 
İbrahim Kalenderi jilet bıçağiyle 
boğazından aiır surette yaralıyaralc 
kaçmıştır. Suçlu takip edilmektedir. 

Tokatlamıt: 

Kahramanlar mahallesinde l\lus
tafa Koşan, kansı 18 yaşında Ayşe 
Tanı tokatla dövmilş ve tutulmuş
tur, 

Hususi surette haber alındığına 
göre Ankarada izmir ihracatçılar 
birliii ve tarım satış kooperatifluri 
birliği ile İngiliz mümessilleri arasın 
<lıı uzum satışı için yeni hir anlaşma 
yapılmıştır. İngiltere iaşe nezareti, 
bu anlaşmaya göre İzmirden mühim 
miktarda kuru üzüm satın alacaktır. 
l\faamafih şehrimizdeki alakadarla
ra heııüz bir iş'ar yoktur. 

verilme,inin fua:·dr.n beklenen ır•ye- !erde yapılması çok muhtemeld;r. miş, temel harflerden başlanarak bi- Tunar . Karcığar şarkı: (Hasta bıf 
.,in tahakkukuna en mühim bir vesi· O'!lru<>-- - tişik harfelere kadar hangi yazı şe-J Umid ile), 4 - karcığar tilrkü (Re· 
le olacağı mUtaleasında bulunduğu Karşıyaka da killeri Uzerinde durulacağı dıı prog- sik saçın kumraldır). 20,ıo konaı· 
ve maksada uygun net:celerin elde rama eklenen bir levha lle gösteril- ma, (gUnün meseleleri), 20,25 ınil · 
edilmesi için gereken tedbirlerin P- Plaj yeri ve su borusu miştir. zik: Çoban havaları (kav:ıl ve bağ· 
lınma•ını istediği, bu ieibarla fuar ./ Senelerdenberi geniş bir talebe lama ile), Sadi Ya et Ataman ve 
hazırlık!aı"yle 'illiyetin de ehemmi- J er şigatı kütle~inin öğrenmiş olduğu bu yıızı Basri Üfler, 20.40 milzik: Fasıl he· 
yetle alakadar olma'i bildiı<Jmi~tir. Karşıyakada turistik yolun in~a şekli, bazı ortaokullarda değıştiril- j yeti 21,15 müzik: Ertuğrul soysal!·•; 

**' 
lrkdaşlarzmızın 

Funr zamanında İzmir • İ<tanbul edileceği yol üzerinde Yamanlar mekte ve çocuklara ayrı bir yazı gos rafından Akordeon Soloları, 22.ı 
ara•ında Uks vapur posta.ı sefer].,. suyu boru tefri•atına bu hafta için- terilmektedir. Ortaokul, ikoku lun de- memleket saat ayarı, ajans haberle· 
rinin haftada ikişere. Bandırma va- de başlanncııktır. vamı olduğuna göre, bütün tedrisat- ri, ziraat, esham . tahvilat, kambiyo· 
pur •eferlerinin dorde çıkarılacıığı Belediye. Bo.•tanlıdııki plaj yeri- ta olduğu gibi, yazı tedrisinde de nukut borsası (fiat). 22,30 konuşnın 
ve lzmirle Ba~dırma nra•ında her nin i•t:ml:ik muamelesini sona eı-- öğretmenlerin ilkokullarda talebe. (Ecnebi dillerde • yalnız kısa dallf~ 
p'lin mütekabil tren 8eferleri temin e- dirmi~tir. İstimlak bedeli, arazi sa- nin kazandığı bilgi, meharet ve iti -1 postasiyle) 22,30 Müzik: CazbaP 

tescil dileceği anlaşılmıştır. Yataklı \'agon r·iplcı-.ııe verilmiş ve belediye, lıu yadları tekllmUI ettirecek bir yoldan (Pi.) (saat 23,00 e kadar yalnız~~ 
şirketi i.e devlet ve denizyolları ıı- l li'ıjı tanzim içın hazırlıklara başh- yürümeleri, okulların verimi ve teş- zun dalııa postasiy!e) 23,25 23,•' 

muameleleri mum mildilrlükleri tenziliıtlı tarife nııştır. kilat bUtilnlüğtiniln muhafazası ba- yarınki program ve kapanış. _.-/ 
Muhacir ve millteci sıfatiyle yur- tatbik edeceklerdir. -=-+=- kınımdan zaruridir. Bundan böyle B l d' . l • 

dumuza gelmiş oıanıardan munta • E · t .. d.. .. ortaokuı yazı öğretmenleri cte ilko- e e ıye ış erı t 
zam pasaportla gelmiş ve yurddaşlı- o-- mnıye mu Uru ku!!arda gösterilen yazı şeklini öğ- Belediyece Alsancakta Voroşl~~ 
ğımıza alınmaları için müracaatta Poliste imtihan htanbul emniyet müdür muavinli · renerek derslerini ona göre vere<:ek- bulvarı ile Eşrefpaşada 616 ıncı 

9
• 

bulunmuş olan ırkdaş:arımızın te"- Polis memuru olmak üzere talip o- i:iııe tayin edilen izmir emniyet mü - !erdir. kakta, Damlacıkta Kılcımescid ın99 
cil muamelelerinin lıazı viliiyellerıle lan yirmi <!okuz genc'n imtihanları, <lürü B. Selah:ddin A. Korkucl hak - Öbür taraftan bilttin orta tah•il hallesin de 462 inci, Karantinada \., 
uzatılmakta olduğu görülmüştür. dün milli kütilphune nlonunda yapıl- kındaki emir Dahiliye Vekaletinden öğretmenlerinin yavaş yavaş talebe- uncu sokaklarda başlanan kan

9 1 

Dahiliye Vekaletinden şehrimizde. mıştır. Umum mUdUrlükten gelen mü- vilayet~ g_elmişti~. . . ... den bu yazıyı istemelerini bekler, zasyon inşaatı hayli ilerlemiştir. JIİ• 
ki alakadarlara ıı~Ien bir tamimde hUrlU zarf içindeki imtihan ualleri, . Şehrımız emnıyet mildilrlUgune. ta: kendi!er!nin de bu iyi ve okunaklı ya. Karataşta !nıriliz bahçesind~ 3 1~ 
muhacirlikleri tanınmı~ olanların ta- emniyet müdüril B. Selahiddiıı Arslnn yın olunan umum mtidürlilk beşıncı zıya alışmalarını faydalı bulurum. 847 ve 384 Uncü sokaklardal<ı aç 1, 
bii~·et mu an lelerin;n ·bir haftada, korku dun reisliğinde teşekkül' eden im- şube müdlirü B: Sai: ya.kında şehrimi- ** Jağımların beton kapaklarla kııP:ş' 
diğerlerinin tescil kağıdlarının aza- tihan komi<yonu tarafından açılmış, ze gelecek, yenı vazıfesıne başlıyacak- B. k ma inşaatı sona ermiştir. Eşrefpll 011 
mi bir ayda 'ekemmiil ettirilerek D:ı- imtihana girmek i•tiyen ırençler, yazılı tır. ır yasa da 576 ıncı sokaktaki kanalizas1 
hiliye Vekaletine gönderilme,; ve cevaplarını \'erm'şlerdir. * Vali ve kaymakam konaklarında inşaatı da tamamlanmıştır. 
b 1 ** T • l idarei hususiyeler tarafından tedarik • ,.. un arın muamelelerinin hemen )'"· ayın er • • •v" 

Tahkir: pılacağı bildirilmiştir. •• K k d k edilerek demirbaşa kaydedilen eşya Belediye daimi encümeni de v il' 
arşıya a a Onser Borno,·a b lediye tabibliğine Tire haricinde talimat hilafına mü baya- öğleden sonra Dr. Behçet Uzun ree~I 

Eşrefpaşa caddesinde Kanoer oğ- K k h k- b b n N ı · <: arşıyaka halkevi müzik kolu ta- azası ü umet ta i : r .• uri E an, atta bulunulduğu ve hususi eşya sa- liğinde toplanmış, belediyenın ;,.9• 
lu Şerafeddin Kuzucuk, oda kirası Hüseyin karısı Fatma, s:ıhidlik ,....e,e- f d ?O 30 d (S K d b 1 a· 1 h t B 1 d - I J D h'I' V ınv• . ' ra ın an yarın •aat - , a ad •T- uşa :ısı e e ıye sı 1 a memuru . tın a ın ıgı an aşı mış, a ı ıye e- yıl bildcesi üzerinde tetkik \'e . ,,·rl 
meseleelnden Mustafa oıı·ıu İ!mail lesinden Hil•ev'n kızı v d' h k · K ı ,... t ç· bel d B 'ev· 

· · 1 e ıaya a a- tın ayna ) gecesi tertip edilmiş ve .-eşe , ıne e iye•i muayene ve te- kaletinden viUlyete gelen bir emirde kerelere devam etmiştir. e. db;r 
Hakkıya hakaret etmiştir. ret etmiş, hakkında takibata baş- kon•er için zengin bir program ha- davi evi sıhhat memurluğuna ta,1n talimat hilafına mübayaat yapılma- bildcesinin sUratle ihzarı için te 

••*•K•a•ra~n~t~in~ad•a•9~E~y.lu~l·s~o~k•a•ğ•ı•n~d•allllla•n•m111İışiııt•ır•. •••••••••••mz~ır~la·n~m;;.ış~t;ır~.-••••••••••.;e;d;il;m;i;şt;i~ ması bildirilmiştir. alınmıştır. 
• ... ISLAM T ARJHJ.-m•••••••••-ı• tı. Bu muvaffakıyet ashap tarafından olur. Bililkis: başladılar. 

takdirle karşılandı. Burası, sizin için iyi bir faaliyet sa- - İyi olur .. Orada faaliyete geçer- Resulüekremin mektubunu gotO~; 

H M h d 1 
İbni Enis, hakikaten büyük bir iş hasıdır .. Güzide!erinizden bUytikçe bir sek kazanırız. rüp teslim etmek ve cevap :ıl!ll bif 

Ze U amme başarmışt~ Saf• r ayında bulunuluyor- heyet gönderirseniz, her halde çok is- MUtaleasında bulundular. Netice ·Hiram ibni :\1!1hana tevdi edilıııltdil' 
du. Necid haYalisinin maruf şahsiyet- tifade edersiniz. de muhacirin ve ensardan mürekkep vazife idi. Hepsi de şüphe ve en 

.......... y AZAN: M. Ayhan.----•• !erinden bir zatın :\fedineye geldiği du- Dedi. Resu!Uekrem mUtereddid gö. yetmiş kişilik bir heyet hazırlandı. Bu içinde bulunuyorlardı. 
yuldu. Bu zat, Necitte oturan ve Be- rünilyordu. Çilnkü Reci vakasının fe- heyetin başında MUnzir ibni Adiyy Hiram: el~ 

-152 _ Deyip derhal takibe çıkmışlardı ni Amire denilen kiltleye mensuptu. caati henüz hatıralardan silinmemişti. bulunuyordu. Ebu Berra daha evvel - Arkadaşlar -dedi ben gelln
1 
ıd 

Fi)li.kı.ka ö"leye doıı'ru •• aüratle .. Kendisinin asıl ismi Amr ibni Ka'b i- Orada on şehit verilmişti. Artık yeni Medineden ırltmişti. Bir kaç gün son- kadar burada bekleyin, daha j]et • Fakat bu taharriden hiç bir netice 
ıreçen bir çok atlıların etrafı araştı- çıkmadı. ÇUnkU Abdullah mağarada di. Fakat ona iki lakap takılmıştı. bir desiseye kurban vermek doğru o- ra da heyet gidecekti. meyin .. 
rarak lhdlne istikametine doiru ırit- idi... Biri Ebu Berra, diğeri de J\Iillai • !amazdı. Heyet, kabilenin reisi Ebu Berra- rl~ 
tiklerin,· tördü. Bunlar,· Süfyanın ka Akşam olup ta gU .. 11 • f bül'einne.. Resulüekrem; nın kardeşi Amir ibni Tafile hitaben Hiramın yanına iki arkadnŞ ~:~rı 

neş, ço erın u - İk' . J•k .. . . . . 1 ııo .ı 
bileaj e!raclı idi. o "'Ün sabayle••in kundan uzakla•ınc .,. , 1 kt ıncı " np, mızrakla oynamakta- - Teklıfınız çok gilzel -el.etli- fa • yazılmış bır mektup getırecektı. mişti, üç sahabe kabilenin bu o ,.,,. 

• , , a .,ene JO a çı ı. k' h t' d .1 • I' d B 1 . . . . • • • ·ce, 
reiııiıı. çadınna ııirince: Feci bir man- Bir çok mahrumiyetler ve milşkillatla ıt m~. a

10
re ın edn _ ~lde;ı Dgeğ ıyokr bu:

1 1 
u kabt 

1
n
1 
e
1 
Y~ ad.en söylı:eyı112, ben bu havalı Mukarrer olan . hareket. gUnilnkde yere dogru yürüdüler. Artık ıyı ,, 

zara ile kartılaımışlar, yerde başsız karıılaşıyordu. Fakat bunlara meta- z~ mus _man egı ı. ı er a ı •.er ka e erın n emın 
0

degilim ... Arkadaş Hazret peygamberın ifadesıyle me • !aşmışlardı. Hiram durdu: e (o• 
bir cesed ııtırmU•lerdi. Artık anla • netle mukabel d' d rilesası ırıbl puta tapardı. Fakat mils· !arımın başına bir ış gelmesinden en- tup hazırlandı ve heyet l\1edineden ay- - Bana kalırsa üçümüzün d .ıı 

• e e ıyor u. I" 1 - .. l 1 b l k . d . O . J<ıılW • 
ıılJDlltı; Sekiz gUnünü mağaralarda sekiz uman ıgı guze ve mana ı u ma tan d:şe e erım. nları, böyle rastııele sevk rıldı. mesl doğru değil.. Siz buradıı t ı 
-J91Amlar; intikamlarını pek gü. ııecesinl de yollarda ıreçirdikt;n sonra da kendini alamıy?rdu. Yani henüz edemem. Heyet, Necid havalisine doğru e - beni bekleyiniz. Şayet benim avde r') 

zel aldılar ve dlln akşam buraya ge- nihayet Medineye vasıl oldu. Kesik ka- izhar olunmıyan hır temayUI taşıyor- Ebu Berra: peyce mesafe katettikten sonra niha- mediğimi görOroeniz, derhal . ~ .... 
Jeıı. fahıa Huzat deill, bir milslü • fayı torbadan çıkardı ve doğruca Re- du. - Hayır -cevabını verdi- katiyen .. yet Bl'ri Meune denilen mahalle va- dönüp arkadaşlara haLer \'erır9 f 
maıı. mücahidinin ta kendisi idi. ıulilekremin nezdine aiderek· Ebu Berra. re•ulüekremi ziyarete- Bu hususta mii•terih olunuz. Ben her sıl olmuştu. D dl D'"' . 'k' f'k' r· ·ini ~a 

. • . d k b t kl'f tt b 1 d . t . d . e . ı .. eı ı ı re ı . ııı.. o 
Vazıyeti bu suretle tesbit ettikten - Yilksek emirlerinizi yerine ge- ere ~~ 1- e 1 a a u un. u:. şeyı emın e erım. Burada develeri otlatabilecek bir buldular Bilmi;·orlHdı k:. ı,rıd!:.ecl 

ııanra; tirdim. İşte SUfyan ibni Halidin ba- - Bılı~or.unuz ki, Necıd cıvarın- Resulilekrem, Ebu Berradan daha mer'a gözUküyordu. AshaptanÜmeyyel dişti ve za\·nllı artık '"~ dönıııJl 
-Bu adam; ııene Medine cihetine şı !.. da epeyce kalabalık bir halk kütlesi iyice teminat aldı. Neticede bUyUk bir zamirinin oğlu Amr ile Sn"tlmenln oıı:-'ti. ..,, 

dotru .ka~. Arqalım !,, Dedi ve kanlı kafayı ortaya fırlıı.t. var .. Bunları lrşad etseniz çok yerinde heyet gönderilmesinde beis ııörmedller. lu Haris, develeri burada otlatmağal - ARK.,tSI V .ııfl 
-•' 
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Hükümdar ıar 
Miistemlekelerden gelen 

seyyar hastahaneleri 

(ANADO)'..U) 

~~:':;.:,!~;~~'.::, ... ~;:·::Almanlarla Sovyetler bütün agırlık
:~,::~~~i~;~~:ı'.'~~::aah:n:~::reg:ı~a~ larile Balkanlara mı yüklenecek er? 
kadl'enı Zlandadan beş, Cenubi Afri -

an u teıııı ç, Zamaykadan 4, bazı müs -

itv ekelerden dört ki, cem'an on dört F t } • f" } "' d" h b" d k t ~ S ti • b d 
~Yalr~haa.1tayhaane-eRdnumişstiyr. a ransız gaze e erı, ın an ıya ar ın en ur u4an ovye erın un an 

...,, sonra Alman emellerinin tahakkukuna çalışacağını yazıyorlar 
e/ır/er tekrar yerleri- Paris, 15 (Radyo) - Fransız ga- Finlandiya harbinden kurtulan üçüncü Ray hın pervasızca tahrip et-ı rinin payla~ıııış oldukları, Finl:lndiya-

zeteleri, Sovyet - Finliindiya sulhun- Sovyetler birliği de Almanyanın muh- tiği prensiplere müttefiklerin sonu - nın mühim bakır mar1 'nlerinin simdi 
p ne dönecekler dan bahsetmektedirler. telif emellerini tervice çalışacaktır. na kadar lıağlanmııları hata olduğunu Sovyedere geçtiğini kaydediyor. 

Sov ~ris, 15 (Radyo) - İtalya ile Lö jurnalde Leon Blum, Finlandiya Epok gazetesi, bir İngiliz - Fransız y~zıyoı'. Londra, 15 (Radyo) - Finlandi-
İtil~fetler .birliği arasında hasıl olan harbi sona erdiğine göre, Almanların tazyikinin l\or\'eÇi • or:ikten Al --1 Ek>elsiyor gazetesi, Finlandiya ma- ya harbinden sonra, Alman~;a ile 
Vazif üze_rıne tarafeyn sefirleri, tekrar kendilerine lazım olan mühim bir çok manyaya Baltık tarikiyle ısveç maden den ve mahsullerini mübadele husu - Ru,yanın, şarki Avrupaya akın et-

elerıne avdet edeceklerdir. madenleri, bundan Ronra osveçten ala- !erinin nakliyatını durdurabileceğini, 1 ,;unda Ilerlin ve l\1osk0\·a hüi<ümctle- mel; b!iyecekleri hakkınd:ıki kanaat 

Mıslr'da caklarını, Botni körfezi vasıtasiyle de umumileşmektedir. Bazı mehafil; 

[) sellilöz, kağıt ve orman mahsulü te- ş e 1 d ı ti • Alm::ınya ile Rusyanın bu hususta 
emir m d • b { d darik edeceklerini yazıyor ve diyor ıma ev e erı müştereken hareket edeceklerini \Z 
l<ahir a enı U un U ki: Meklerini y::ı tatbik suretiyle veya 

ıırd e, 13 (Radyo) - Yukarı Mı- . alakadar devletler nezdinde tatlılık-
d a Asvan mıntnkasında demir ma - - Almanlar, pamuk, demır, krom, la tesir yaparak kabul ettirmeğe ça-
d~~lerj bulunmuştur. Nil nehri üzerin- manganez vesair madenlerle muhtelif Arasın da akdolunacak ittifakı lışacakları fikrindedir. 
ı~~ elektirik tesisatı savesinde ~Iı - maddelerini Sovyet memleketlerinden Styas! mehafil; müttefiklerin, io-
latih llEnede 30 bin ton demir cevheri tedari~ edeceklerdfr. ~Iman~ar Fran- Roma matbuatı mühim görüyor ter Alm:ınya, ister So\·yetler tarafın-
neıı saı edebileceg" i ,.apılan tetkikler •a \'e ıngıltereyı müşkul vazıyete sok- dan şarki Avrupa üzerinde yapıla-

ce-· ' k · · S l 1 b' l'k B Ik >ınde anlaşılmıştır. ma ıçı~. ov;·eı eı e ~r ı '.e a an- Stokholm, 15 (Radyo) - Finlan- niyor. cak her hangi bir t.Larruzu karşıla-
~U J • lara bütun ngırlıkları ıle yuklenetek- diya, is\·eç ve Nor\'eÇ arasında başlı- Roma, 15 (Radyo) - ::\Iatbuat, nıak için lazım gelen bütün tertibatı 

S ran tJCaret !erdir. yacak olan ittifak müzakerelerinin, Finlaı.diya, isveç ,.e Non•eç arnsıııda aldıklarını kaydetmektedir, 

h d 

• Romen _ Alman müzakereleri yeni- Osloda cereyan edeceği ve Rus - Fin ,akdi mutasuvver ittifaktan bahisle u- Paris, 15 (Radyo) - Cenubi Al-
JnUa e esı den başlıyacak, Almanya daha fazla müsalehusının imza \'e teatisinden zun makaleler yazmakta \'e bu ittifak. manyada hummalı bir surette a•ke-

tı 'I'ahran, 15 (AA) _ R _ ! . petrol ve muhtelif gıda maddeleri te- sonra. üç devlet delegasyonlarının bi!yük bir ehemmiyet atfeylemektedir. ri ha71rlık'ar::ı de\'am olunduğu ha-
d Caret ınuah d : · . _ ushf'lıl an mine çalışacaktır mezkür şehirde toplanacakları söyle- -Devamı 5 inci sahifede -e ıııu . e e<ı, sıyası ma ı er- .:,_ ___ . ____________ ::__ ________________________________________ _ 

Çuııkus~ıd blr şekilde karşılanmıştır. D l d • K b • • A k 
hareketju· tnuahede geniş bir ticaret a a ıye a ınesı vam aınarası 
zaıııanı nın temellerini atmış ve son 

dırıcı ar~a dolaşan heyecan uyan- A [" • d t b • "tt j k/ 
/aY•a ları tekzip etmiştir. yan mec ısın e am ır ı 1 a a H fi . . d. •• ·ı 

ıı StJiçrede kasırga •t. d . ld arp masra arı ıçın ye ı yuz mı -

lok ş~. 16 (Radyo) - !sviçrenin bir ı ima regı a ıbulunmasını karar- yon Sterlin tahsisatı kabul etti 
llıühj,., ır Ve kasabaları, ka ·ırgadan Paris, 15 (Radyo) - Ayan mecli-\ ki temennisinde 

.., za si, bugUn gizli içtimaa devam etmiş Iaştırmşıtır. 
rarlara ug" ramıştır. 

ve başvekil Daladiyenin bir buçuk Paris, 15 (A.A.) - Ayanda gizli marasının bugünkü içtimaında; mıı--=* =- saat süren izahatını dinlemiştir. celse başlamadan evvel B. Daladiyc, liye nazırı Sir C'on Simonun, harp lt l Ayan mecli.;i, harlı~ de\ am kara- hükumetin Finlilndiyaya, harp dip- masrafları için i>t~m•ş ulıluğıı yec!i 
Cl ga hava rını vermiş ve Daladiyenin siyaseti- lomasi•ine ve umumi siyasete dair yüz milyon sterlin ittifakla kabul e-

b •• • ni tasvip ederek, tam bir ittifakla derhal bir müzakere yapılmasıııı ka- dilmiştir. 

Londra, 15 (Radyo) - Avam ka- münasebetle söz söylemiş ve hükft
n.etin, harbin başlangıcından bugJ
ne kada~· hariçten beş yüz milyrın 
:-ıtPrlin hıyınPtinciP tayyare, mühim .. 
mat \'C harp malzemesi satın almış 
old .. ğunu haber vermiştir. 

ll UdCeSl kabineye hımad reyi verdikten aoıı- bul edeceğini söylemiş, fakat baş - lllaliye nazırı Sir Con Simon bu 
it oın., 15 (R ra, kahraman Finliindiyaya bir tel- kumandanlıga ve ordu mevcutlarına ----~--------
1/ llıecljgi b adyo) - Korporasyon- graf çekilerek sempatisini bildirme- dair istizahları gelecek haftaya ta- Fransız Parla"' mentosu 
b nııı,, v h ugun saat dokuzda top - sin· ve bundan sonra refah ve tcrak- !ikini istemiştir. 
1flaııı1 : ava büdcesini müzakereye 

1 

SAHiFE (3J 

~~et-&; 
Şimdi? 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Fin mağlubiyetinin arkasından, 
ıstırap namına. hicap namına, tevkir 
ve takdis namına, mes'ulleri taıih 
müvacehesinde yakalarından Yaka
layıp ma;;kelerini indirmek na~ma, 
hulıha herşey ve her bahis namına 
ne •öylense, yirminci asrın çarpık 
omuzlarının zor taşıyacağı müdhis 
hakikatin sıkletinden bir zerr>ôın; 
bile eksiltmeğe imkan yoktur. Garp 
medeniyetinin bu ileri karakolu, ar
tık bombalarla yakılmış ve yıkılmış
tır. Kadri musalla taşında anlaşılan 
bedbahtın kulağı, ebediyetle bera
ber tıkanmıştır, ne söylesek mana
;;ız, ne yapsak nafiledir; hakikat 

' bu abes söz yarışını yapan çeneleri 
kırıp geçmiştir. Bir Fransız muhar
ririnin tarifine göre de, hakikat, 
l'ayalden intikam almıştır. l\Iüdhiş 
ve korkunç, fakat gerçek şey!. 

Finlandiya, bugünkü çarpışmanın 
5imal sahasında çözülmek istenen, 
fakat yeni yeni daha bir çok prob
lemleri peşinden sürükliyebilecek 
olan bir problemdi. O açıldı veya bı
çakla kesilmiş bir düğüm gibi iki 
parça oldu .. 

Ya şimdi?. 
Harbi yaratan siyasi, iktısadi, pl

.sikolojik, enternasyonal amiller es
kiden oldukları gibi aynen nrnYcud
durlıır. Finlandiya, sadece bir safha, 
bir merhaledir. Onun kurban oluşu, 
Avrupanın dimağında çarpışan ideo
loji Yeya korkunç fikri sabitleri tat
"' in ve teskin etmekten çok uzak
tır. Bilaki~ salah ve sulh yerine, mut
laka ve sonuna kadar bütün kağıd
ları oynamak zarureti ve ihtirası büs 
bütün alevlenmiştir. 

Ya şimdi?. 
Ne bekliyoruz, Amerika Cumhur

reisinin sulh teşebbüsünü mü?. Bel
ki!. Evet, belki son bir teşebbüs da
ha temaşa edelıiliriz. Fakat bu !<'ma
şanın çok kısa süreceğine hiç ~iiphe 
~tmemek gerektir. Dikkat edelim: 
Romanın sesi, gayri muhariplik 

telleri üzerinden falsolu nalrıneler 

vermeğe başlamıştır. Demokrasiler 
hesabına tek bir yanlış adım, küçük 
bir aldanış, yalnız kendilerini dcji:il, 
bütün Avrupayı, bütün dünya nizam 
ve huzurunu uçurumlara fırlatmai'a 
kafidir 1'l! ~ahit' ~r. lliussolini, bir çok tayya- K h b 

h ifa,,./ ıle birlikte meclise gelmişti. t yan atı 
t~i~ ~i~d~~;:ie~ü:~::ş:;~iş p::k;~~ o un e 
llıılletıer· ah olan hava kun-etlerinin, M •• f"k} • f" } " d" k .. 
hiıııaıııil'ın istiklalini koruyan en mü- utte l erın ın an ıyayaas ergon 
dıliini s" erden biri olarak telakki edil - d • 1,. . l J • 
~~~'Vha~-~~:~~şfe~~:·p vukuunda.~t~l~:a ermesıne evve amanı o an sv~çtır 

Hükumetin istediği 55 milyar harp 

tahsisatını kabul etti 

lllütecav!z ve mütearrızlar, ye~il 

masada muhatap olmak liyakatini, 
başka milletlerin mezarhklarınn 

büvük gömmüşlerdir. Hadiseler iyiye değil, 
- kötüye doğru tam ve seri bir inki~nf 
bir göstermeğe başlamıştır. Majino -

Zigfrid, yani garp cepheı<i, lıiitün 

p,,ris, 15 (Radyo) - FranRIZ par- istediği elli beş milyar frank, 
Jamentosu, bugün Heriyonun riyase- bir ittifakla kabul eylemi~tir. 
tinde toplanmış ve 1940 senesi ilk üç Parlamentonun salı günü gizli 
aylık harp masrafl::ırı için hükümelin içtima akdetmesi mukarrerdir. 

~ etıi ol ı temın etme.ı ıçın O•lo 15 (A.A.) - Hariciyo naz:- dan da vaki olduğunu ilave ile deın;~-
rleııı· ınası la ı ı· -- · r · ' ı• 1§tir. . zım ge < ıgını ı ave rı Koht dün akşani rady0da söyledi-
~2 ın ·ı ~etıcede · d · · kad · · ııı·ı ı ı·on 1• • sım ıye ar ği lıir nutukta Nol'\'eçin bıturaflık •ı-
ı ı·a ıret olan ha b"d " ıı ·· tu r liret .. . va u ce. ı ' ya•etini ve Filıliıııdiya ile olan mu-
r, Uzerınden kabul olunmuş- na,ebetlerini mevzuu bahsetmi~tir. 
~S Nazır, Finliindiyanın harbi isteme-

~" • diğini ve harp başl:ıdığındnnberi ~e-

tir ki: 
- İsveç:n 3 Martta verilen ce\·abı 

kat'iyyeıı menfi lıir cevap olmuştur. 
İs\•eçle ihtilaf halinde kalmamak 
için biz de menfi cevap verdik. 

Almanya Hükumeti 
Dün sabah Belçika ile olan hu

dutlarını kapamıştır 

harp ve taarruz im~anlarının kor
kak gözlerle seyredip yaklaşmaktan 
korktuğu çelikten yoğrulmuş bir ba
taklıktır. Bugünkü Avrupa harbin· 
de, onun rolü ve sözü, belki en sonra. 
ya kalacaktır. Fakat o vakte ]:adar, 
fakat ya şimdi?. 

Bu bir mukadder sualdir ki, tah
min ve ihtimallerin karanlık köşele-• lVl. J R ş h refli bir sUlh yapmağ'a daima iımade 

Çi --a, ıza a bulunduğunu kaydettikten sonra, 
lıde ay~l lll~afı 1 inci sahifede- Norveçle !sveçin Finlandiyaya yar-

Koht, bu sözlerini müteakıp isveç 
ve Norveç tarafından alınan vaziye
tin hariçte sebebiyet Yerdiğ i acı ten
kidleri zikretmiş, N orveçin sıkı bita
raflık kaidesine riayet ettiği keyfiye
ti üzerine ı;rar ederek Almanyaya 
demir cevheri sevkini tesri ettiğini 

yalanlamıştır. 

Paris, 15 (Radyo) - Brükselden Alakadar mehafil, hududlara baş- rinde, Diyojenin feneri gibi hazan 
haber veriliyor: jıamış olan ~s.ker! hazırlı~ları~ haric.e şu, baz an bu noktaya doğru dön-

Almanya hükumeti, bugün Belçika aksetmeme8ı ıçın bu tedbıre !uzum go- mektedir. İnsan, vaziyııte bakıp ta 
ile olan hududlarını kapamış ve şid _1 rüldüğü kana~tindedirler. umumi harbi hatırlama.ktan kendini 

llıı şlardır. dım vadetmiş olduklarını ve bu yar-
i, A.nk d dımı geniş surette tahakkuk rttir-

<lo nltara, 15 ara a diklerini söylemiş ve ilave etmiştir: 
ıı:t Ve kard <_Telefonla) - Bugün _ Fakat bu memlekete yapabil-
lıı ztetı lı:u eş ıranın büyük şefi Ala diğimizden daha başka türlü yardım 

clclli tertibat almıştır. 

~lınun y~a:u.n ~fa~ Pehlevinin do- edecek vaziyetle değildik. Herkes 
dı Ütün lr nuınudur. an'Jamalıdır ki, Finlandıya uzun mud 
tut· itanın ~n bu .günü kutlulamakta - det mukavemet edemezdi. Hatta b.ı 
~ ~ 'I'urk u sevınç dolu gününde bil- kadar fazla dayanabilmiş olma'1 bi-
~:t ~inin g;zeteleri, Şahinşah Riza le bir fevkaliıdeliktir.> L" • Ş h • 
il sahası 4 Yılda iranda medeni- Koht bıİndan •onra şunları söy!e- ıye] e rı 
~~1ve buy:;:a ''ilcude getirdiği inkı- miştir. t~inde ya,::ıdığınıız harp günlerinde, bilhırssa garp cephesi ismi sık 

tbarıız zaferleri içten l.ıir sevinç- _ He,- şeyden en·el bitaraflı~ı- 'ık geçerken Liyej şehrini hatırlamamuğa imkiın yoktur. Liyej Belçika-
___ etttrınektedirler. mızı muhafaza etmek ve harbin ha- ~ın mühim bir •anayi şehridir. Orta zamanlarda bile burası Avrupanın 

h -** ricinde kalmak istiyorduk. Saniyen en islek fabrikası sayılırdı. Eski şövalyelerin zırhları ve okları, Liyej de-
Qel\e "'; • Fin _ So\'yet harb'ne iştirake muva- mir~ı ustalarının elinden çıkardı. Şehir bugün de, Mense nehri vadisin-

~..._, a, t ŞJU mesajı fakat etmiş olsaydık bu, bizi beyne!- deki zengin kömür madenleri sayesinde, Delçikanın en parlak bir sanayi 
n,8 ' '~afı ı · . milel büyük bir harbe sürükliyecek- merkezi halindedir. 

lı~tı-.' lllesaiında ıncı ~ahifed~ - ti.> Bu sebepledir ki, Liyeje (Belçikanın Birminham1) adını vermişler-
•;.i şun arı bildirmek- Koht, müttefiklerin Finlandiyaya dir. Karşıdan bakılınca binlerce fabrika bacasının yükseldiği ı..örülür. 

lı~~a ian führ . kuvvet göndermek üzere Norveç a- Burada durmadan lokomotif, ray, makine, top, ve mensucat çıkarılır . 
tı .. 1, lova•·ya ~rı, Münih anlaşma- 1 .. lı 1 A ı L. ·· vanı '".,at " ıç razisinden asker geçiri mesine nııı- Şehrin kurulması altıncı a<ırda aş ar. sı_r arca ıyeım cprens. • un -'s'- ve•d·-. ın en sarih ve kat'i - D t >ı •etle . ' ıgı hald b sa:ade istediklerini tasrih .etmiş ve nı da haiz piskoposları, mü ddes Roma ımparatorlugunun ıye mec -
!.;. 4'htıııtıni tahrik e ~ i~ se~e. evvel ayni şekilde bir talebin Stokholm- !islerinde aza olarak bulunmuşlar ve şehir, sanayi merkezi olmadan önce, 

litn ızı işgaı y emış, sızın pu- clı'n' \'e ı'!mı· kıı·met taşımış, dLırmuştur. Burgondia dükleri buralan ele >t "e ha· ve istila etmiştir. Bu • 
~~~lan bııt~ane hareket, Almanya - Fransa ve geçirdikleri vakit, Dük Yiğit Şarl, bir isyanı bastırmak için şçhri yağma 
' •lıı n itiına d ettirmişti. (1476) 
•ı~, il eden . ı Yıkmıştır. Bu-
'' Ilı etıııe•·t •d.are de ayni şekild~ Mac arı· stan Cihan harbinde ise Almanlar ilk harbi burada vermişlerd;r. Almnn 

lt~"'esaıııı " edır. erkanı harbiyesi Liyeji bir hamlede zaptederek derhal ve kolaylıkla Fran-
lr: sonunda ö 1 •aya saı·kabileceğini hesaplamıştı. Fakat Liyej kaleleri b:r haftaya yakın 

•lltı ş Y e denilmek. 
~~ • ,~tık ı:ır,·tan Bu senede fuara iştirak <4 ağustos 1914 - 9 ağustos> şiddetli bir mukavemet gösterince tahmin-
" " ·.,, Ya hUk !er bozuldu vo bu müddetten istifade eden İngilizlerle Fransızlar bu za-
•tQ, anYaya k <lmetl, işte d ki 
~. ~· llıil! t· . arşı harp açmıı ve e ece er mandan istifade ederek hazırlıklarını tamamladılar. Meşhur Alman ta-

ilıı\ 1~et;~. 1 sı~ah başına çağırmı~- Ankara, 15 (Telefonla) - Fransa arruzunu Marn'de durdurmağa muvaffak oldular. 
ı.;,\ lııüsta~iı~ın~yetlerin önUnU aJ. ve Macaristan hükumetleri, bu sene de Liyej .tam dört sene Alman işgali ~ı:ında ~almış ve bu müddet zar-

h teınin lllüreffeh bir Çekos- izmir fuarına iştirak edeceklerini res- fınıla farrıkaları harap olmuştur. Şımdıkı fabrıknların hemen hemen ta-
etınektir. men hükftmetimize bildirmişlerdir. nıamı yenidir. (Nlifusu 170 bindir.) 

Londra, 15 (A.A.) - Röyter ajan- alamıyor. 'q badire, bir yığın küçük 
sının Alman - İs\·eç hududundaki devletin bağrında çatırdamıştı. 
muhabiri yazıyor: Acaba, tarihin tekerrürü kaziyesi, 

Avusturyada ve Almanyanın şar- hüküm ve kıymetlerini hiıla ve aı·

kında yeni kıtaat tahşit edilmiştir. nen muhafaza mı ediyor?. 
Mezkur mıntakalarda talim merkez - cUmumi harp ki, bugünkü gibi 
!eri ve kışlalar yapılmaktadır. Bu aşılmaz bir garp cephesine malik dc
tedbir batı Almanyasından tahliye e- ğildi ve ona rağmen harp, bütün Av
dilenlerin bu mıntakalara yerleşti- rupa saçaklarını sarmıştı. Ya şimdi'? . 

rilmesi için alınmaktadır. Tyroldan Bize öyle geliyor ki, ufukların ku r
gelen Almanların eberisi pek yakın şı " ağırlığı, gittikçe artan karanlık
da Costanco gölü üzerinde Bregeıız- !arla dünyamızın sathını yakında 

de yerleşeceklerdir. daha şiddetle bastıracaktır. Vey!, 
altta kalacak olanlara! 

A iman post ası r--0-rh-an-R-ah_m_i _cö_K-ÇE-'"\ 

Kısmen iade edilecek 1 TEBLİGLER t 
Londra, 15 (Radyo) - Saygon Ma-

ru japon \'apurundan Hindiçini deni- Pari~,_:5 (Rad~·o) - 15 mart sa-
zinde İngiliz kontrol makamları tara _ bah teblıgı: 
fıııdan müsadere edilen Alman posta !ş'ara değer bir hadise kaydedilme 
muhalıeratının kısmen iadesi muva - miştir. 
fık görülmüştür. Alman asker! muha- Paris, 15 (Radyo) - Fransız kıı 
beratına ait enak iade edilmiyecek _ rargiıhının sabah resmi tebliği: 

tir. C arp cephesind~ ileri karakollar 
arasında mevzii faaliyet olmuştu~. 

-=·*·=- Paris, 15 (Radyo) - Fransız kıı-
Çarpışmaİar yalanmış! raryı'ihının akşam resmi tebliği: 

Tokyo, 15 (Rad;-o) - Hariziye Garp cephesinde bütün gün sük<l -
müsteşarı Tomuhanda Sovyetlerle net!e geçmiştir. 
)iançuri kıtaatı arasında çarpışma- Berlin, 15 (Radyo) - Alman ka-
hır vuku bulduğu hakkındaki haber- rargiihının re•mi tebliği : 
!eri sureti katiyecle tezkiı.; eylem!ş-j Garp cephesinde kayc1 e şayan hiç 
tir. bir h" di' olmam ştır. 
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SAH(FE (4) (ANADOLU) 

ayrak 
CALiP BAHTIY AR -lG-

c!st:ınbul meuusu 1zmır Parti Müfettişi> 

öl{ Moğollar bayrağı!. işte sana düşman kanı içi
riyorum. Bu ben ·m armaganımdır, al kabul et .. 

-ASKER.LiK 
.,,...._ --

HO ESi 
Gazel el erine Göre: 

Yakın Şark işleri ve 
Türkiye - Rusya 

n:r d baktım ki, zırh giyinmiş, ba-·,muş, balta ile vuruşuyordum. Cebe de 
1 
kırıyor ve bakışı tüyleri ürpertiyor -

~ındn tüylü orguçlu bir tulga: iri ya- balta sn vuruyor ve her iı lirişte bir du. Cebe atını hanın önüne sürerek . 

n bır clOşmnn ?aşbugu_yere uzanmış düşmanı deviriyordu. Ömimüze ne çı-ıl~ukeçilg~rin_ kel.~esini uzat~ı .. ~~ı~_u 4 I~ lyan siyasi mahafilinin lngiliz ve 
\atı) or.. C'ebenın at oglam Soso da karsa deviriyor, çiğniyor, sürüp gc- cı nhan, olmilş duşmanın kellesı onun- _ 

16 )fart 940 CUMARTESi ____, 

Eğlence: 

Günün bulmacası 

b"r tutsağın ensesinden yakalamış he- çiyorduk. Hem bu kere düşman arka- de .eğ.ilip o_na riayet etti, sonra şu söz- Fransız hazırı k arı hakkında yürüt-
r~fı kımıldatmıyordu. ~be tutsağa dö- sından yol açarak ilerledigimizi anlı- lerı soy~edı: . r·-. ·-. . a. Soldan sutia : 
nPrek dedi ki· - bv Bukeçılgcr ! l ıgıtlıg:mı1..e, t •• 'IJ •• t h • } d • b t ? T ı 

- Tez de!. Şu bir kılıçta yere ~er- yorduk. Uzaktan Temucin hanın tuğuıünümüz; kar~ı koyamadın, öldün, am- UgU a mın er De en J are • l .- Nakil vasıtası, acıma edatı, e· 
. . . . ,.e bizimkilerin bayrakları, Ta) cigot-ı .· -r·t ··ıa.. T · t v • bu - bır adamın kızının kocası, tekrar 

d•g m başbu~un adı nedıı? . . . . . . . _ '.11a. ~ıgı çe ?_. uıı .• anrını~ ıs e~ı . c.fugyar ıtemzeb gazetesi cSta- le takip olunmaktadır. Yeni 7.e!fm- datı, 3 _ abanmaktan emir, bilfnn1c-
Tut.rnk aglıyarak c-0vap verdı: lar, 'e danışıklıları, .}aıaıak bıze clog- ımış! M~rtlıgıne hın aferın. Hukcçıl- liıı, Ttirkiye ile ihtilaf çıkarmaktan da askerlerinin Mısıra muva~alatla- den gelen felaket 4 _ k" f t eda· 

- Ah! h ! Yazık bana .. Ne olay- ru ilerlediklerini görüyorduk. ger! Sem alteden kahramanın yavuz- çekiniyor mu'? d3aşlı{rı altında \e n, ingiltere dominyonlar nazırı Ede- tı 5 - B l . , koşeb'.lsı a 6 -
k b b k 1 d d b B · d h kt"k 'I' · 1 - d f · ' a ~ apan, a ı e, 

dı, g~k .. ·u .. be aşım~ .}I ı ay ı a .en ıraz a a zor çe · .ı: emucın u ama. a ~ erın... " .. .. . (Belgr~d .h.u u i muha~irimız tele- nin bu.a~ke:leri karşılamak üzere J\11 Arabistan halkı, nota, 7 _Öz türkÇB 
bu gunu gormeyeydım. Bu yatan kım- hanla kar.şı karşı) a geldık. Sonı a aı dmdakılcrc cloneı ek· fonla Lıldırıyor) kaydi ıle şun lan y~l- sıra gıtmesı, Yeni Zelanda kıtn1an !';ahı"p kat t k 8 kt' 1 1\1~ c b b. t - . d r . ' 1 opra , - va ıy e ;. 
dir bilir misiniz? Bu dünyanın en ya- - e e_ye ır ug verııı •. ec 1• zıyor: nın Filistindeki kıtalnra iltihak e~ zopotam ·ada h~k · 1 b' Tiirlt 
\UZ adamlarından biridir. Bu, bizim Güneş kara bulutlar arasından Kara hır tuğ taşıyan bır atlı baş- Sidorocin:n, Roma ziyaretinin ne- meleri, italvada haklı olarak pek ya- d 1 t· .}k a ıdmı·~·~uş ır k i· 

· d" b v t - d' Ceb t - b . · eve ı, umaşın e ıgmı knpamn 
hamınız Bukeçilkerdir. nnsıl çıkarsa Temucın han da uşman ugumuza ugu ver ı, e ugu a- tıceleri yavaş yavaş meydana ~ık- kında vakın şarkta harp patlıyace~ı çı·n ü . k 1 J{uli1· 

· k • ' • zerıne onu an parça 9 -
Cebe: arasından öyle çıkıverdı. Hanın yanın- na uza tara ·: maktadır. Romanya kralı Karalün, kanaatini uyandıdı. Gazeteler günlerce be ne t k 10 _ f k t' tireli· 

1 · d k ld k v k d K b b w •• •• k ld k Y · l'k · b·a · ·1 R "d - · ı · ' zre me ' a a 'su ge - He e geberdı e urtu u . ı. o - n asar a .. ug yuzu as ın, e e o . - eıe, c ı · nı:san ı a\'etınue omaya gı ecegı yanız bu mesele ıle meşgul oldular. Yuk d • 
d d n-lkt b b - .. .. B v a· h kk d . . l·ı - G • arı an aşagıya: sa yiğit y,ıbi kılıç oynar bir han imiş.. anın ar m an ıx:: ay aş ug yuzu uyrugunu ver ı. a ın a evvelce vermış o uugumuz eneral \ eiganddan bahsedilirken, 1 _ H t . 

1 
. e b!I· 

· 'Ik · k · · d ·· ·· 1 d l" d h H t - 1 · k at ın o··nu··ne h b ı · d. t 'd ı F·ı· t• d · ·ı· k an ve apar man ış erın Diyerek atından aşağı indı. Çı erın ·an ıçın e yuruyor ar ı. ,ıraz a a emen ugu a aı a ım a er er, şım ı resmen eyı o un- ı ıs ın e oturan ve ıngı ız ya ın k d 1 k . cıke· 

kafasını kestikten sonra eğerinin ku- arkadan :N'okoli başbuğ Temucinin diktim. Cebe Bukeçilgerin kafasını maktadır. Kral Karola, hariciye na- şark kıtalarının başkumanlığını ifa ~nk ~ ~md 0 
m:. ttn emı~\ 2 - ;bur 

burluğuna astı. bayrağını tutarak geliyordu. Bunların tuğun önüne attı ve bağıra bağıra de· zın Gafenko da refakat edecektir. eden general Vavellin de ismine gu- ~ lk~ ~ arht>.akni ırl' :·aktıy: ntı 3 -. k kt ıt nı il d' k" B l d . A h fT d . h l t ••t ı d k k d"f e ısın Ü m o dugu hüknme ' 1 Tutsak bu hali görünce hanın üsA ardı ıse mızra ctan, o an gurt m yor ı ı: e gra sıyası me a ı ın e ız ar o u ze e su un arın a sı , sı tesa u o- kU ük ki k h ... )'t 
G"k l\I - 11 B - ' 1 t s k te ö k l K 1 R l d 1t l IAh. tt hf'l ç . çocu arın ·oı·ktuları mu ıı,, . tUne kapanarak ağlamağa başladı. Ce- du. - o ogo ar ayragı .. ş e a- nan anan g re. ra aro un ,o- un u. a yan sa a ıye ar ma ı - h .. ıceJı· 

· h t' d ı t ı A ı · l · d 1 h . 1 şa ıs, Fransızca cgob 4 - ben be bir aralık düşmanın gövdesi üzerin- Koca hanı Eğ(lrinin üzerinde dim- nn dlişman kanı içiriyorum. Bu benım ma seya a ın en evve • nm sn a ıı- erın e yapı an en son ta mm ere na . . . . d 5 ,...... 
yetli 'tal . . M c d'plomatlar n. rt kt k· . T F mt!sının mefuluıleyh hah, ecda , 

d ağlıyan esiri seyrettikten sonra dik durmuş, elinde kılıç, şanlar, yiyit- armağanımdır, nl kabul et.. ı 'an ~ e a ~r ı ' ı- z ı an ° a ş~r a ı ıngı :~ ve ran- ötmekten emir Koyun. ,1 eşhur bir 
bize dönerek. . . . .. . • , mn temasa geçmelerı çok muhtemel- sız kuvvetlerı 450.000 kışıden nıO- ' 1J e m ,...... 

. - .. lıkle ılerlıyordu. Gozlerınden ateş fış- - ARKASI l Af, - dir Kral Karolun Roma seyahafi rekkeptir Mevcudu varım mih·onıı kasabamız, 7 - muzaffer, matem, S 
- Anlaşıldı. Dogrusu ağasını yu - · • · - " ~ \' k"ll . . A . . ben· 

d be 
münasebetiyle Macar - Romen ve yaklaşan bu ordu teknik bakımın- e 1 erın tarıhı ısını, şatranca ,, rekten sever uşakmış. Bunu a ce- ' ==oo- • · . • 

1 9 . . - J!le"· 
ıelim de beyine yoldnşhk etsin de _ o R s A L A R Bulgar - Romen meseleleri bnhıs dan fevkalade techiz edilmiştir. He- zı) en o~ un, - hızı doguran. es be' · ' B mevzuu olacak ve müzakerelerin e- men tamamiyel motörize edilmiştir. ten emır, masdar edatı, 10 - nJfa .. 1 clı. B .. ü Ceb . ötek' t -ı . sasını cenubi şarki Avrupası devlet- Çok kuvvetli ve keza motörize edil- de bir harfin okunuşu, istikbal, vaki~~ 

. u soz e~ın ı a og anı ı- }erinin bitaraflık vaziyetleri teşkil e- miş topçu kuvveti ve gayet mühim ie Yunanistanda yaşamış Türk kııb 
ıtıace yerden bır kargı alarak Tay- p B O z O M 1 d" kt' 'kt d h k ti · ·ı d t ı leri . t k 1 "'ce ır. mı ar a ava uvve erı ı e e R.c- • /' 

cıg_o ~n ar asına sançup (sap ~~ı~) ara orsası 505 Alyoti Bi. 12 50 15 50 t tanbuldan alınan haberlere na- viye olunmuştur. Dünkü bulmacanın halı 
gog ünden çıkardı. Herif efendısının C h • t k b 2~0 Esnaf Bank. 15 50 15 50 zaı-aıı Tiirki,·e ile So\•yet Rusva ara-
uzer'nden kalkmadan ynlnız bir cah> um UTZY_e. mer €Z an- 210 Avni Me:;erretçi. 13 25 14 25 ında 'müzakereler devam etmekte- Sovyetlerle yakın şarkta bir ihti- Soldan sağa: .... arı 
Çekerek katıldı kaldı. kası klırın'a kurları 16 ... ·· ·· ~.. 1..• • . . 1 - Ava çıkmak, 2 - zafer, :ı~ • • ~ ~ ı uzum ı .. arım > l:l ılir. Yapılan lıu siyasi miizaker<?lerin laf çıkma;:;ından en zıyade enclışc c•- 5 / 

Cebe şın:ıdı gene nara vuru)~ordu. 133 . Riza Halef. 10 50 11 75 hedefi, Türk ve Sovyet hududlarında den devletler İran ile Afganistandır. 3 - as, vatman. 4 - malik. ak ur, dB• 
- Hnydı uşaklar .. Ardım sıra ge- 8ter!!nden gayrisi Türk lirası mu- 87 P. Klnrk 8 75 10 çıkması muhtemel görünen ihtililf- Bu iki devlet halen İngiltere v Fran. Eter, ne, 6 .- vade, 7 - g~veze,O,,,,. 

l'n. Bu akşam güneşin son ışıkları bi- kabiliridir. 69 Vitel 11 13 50 lnrın önüne geçmektir. Bu husustn sa ile bir ittifak yapmış deği~dir!er. 8 - kene, ıka, 9 - ur, len, ıle, 1 
zim bayraklanmızın üst geldiğini ye- 59 Nihat üzümcü 14 50 16 bazı kaynaklardan alınan haberler- Türkiye ile Iraka gelince, bu iki clev- Şili, ok, at. _ 
di budune. bildirecektir. Sterlin 524 521 88 K. Taner 15 15 25 de, Türkiye ve Sovyet Rusya müza- Jetin müttefiklerle karşılıklı taahhi\d Yukarıdan aşagıya: ge-

Cebenin sözlerine sevinçle bağıra - Dolar 76.81 77.26 84 D. Arditi ıı ıı kereleı·inin bu kadarla kalmayıp da- leri bulunduğu malOmdur. Bilhassa 1 - Azamet, kuş, 2 - vas~\,,,,. 
rak cevap verdik ve ardı sıra ormann Belga 4.531 4.559 12 öztürk şir. 9 17 50 ha ileri meseleler ilzerinde de devam Irak hükQmetı sonbahardan itibaren ri, 3 - nf, leğen, 4 - çevir, velı, de1'· 
doğru yürllduk. F. B. edecegi bildirilmektedir. Esasen mli- Almanya ile siyasi münasebetlerini ırak, ve, 6 - kazino 7 - rnanın, ~ 

Ovada halii kavga olduğundan Tay- F. F. 33.64 33.84 lG04 zakerelere Ruslar tarafından lıaşlaml- de kesmiş bulunmaktadır. Bu itibar- 8 - ayak, ai, 9 - kanun, la 10 -
cigotlar önümüzdeki yolu boşaltmış ve Pczetas 7.442 7.486 578274 1/2 mıştır. P.u da gö~teriyor ki; Stalin, in, İran ile Afganistanın bitaraf kal- zalet. 
oraya doğru seğirtmişlerdi. Biz doğ- Florin 1.4459 1.4545. artık harpten usanmıştır. Bugüne ka- makta devam etmek için her türlü 
ru ormana daldık. Çamlar altına gir - F. S. 3.4244 34445 529278 l /2 dar geçen hadi::;eleri de tetkik ede- imkftnları araştırmaları, İtalyan c:i-
dik. Yel serin, tozsuz, dumansız oldu- 1{. S. S.2217 3.2407 11.T cek olursak Stalinin esasen harbı i~ yasi mahfilinde haklı görülmekte-

.l'\O. 

ğundan hepimizin ciğerleri tazelendi. K. N. 3.379 8.400 7 9 50 temcdiğini kolayca anlarız. Finlerıe dir. 
P.fr knç. yuduı ı ~ımız çektim, canlan - K. D. 8 11 harp etmek niyetinde değildi. Arzu- İtalyan noktai nazarına göre, ya-
dım. K. c,.~. 28.09 23.20 9 12 50 !arının kolayca kabul edileceğini \'e kın şarktaki İngiliz - Fransız hazır-

Cebe bize bir göz atarak sayımızı Dinar 35.22 35.40 10 ,15 yahud bir ihtilfif çık.::a bile Kızıloı·du lığının üç hedefi \'ardır: 
buldu: Leva 64.44 64.83 11 17 50 tarafından bir kaç günde halle dile- 1 - Sovyetler tarafından Türkiye 

- i.leksen k~i kalmışız uşaklar .. Ley 92 92 Zeytiııyağı ceğini sanmıştı. Yakın şarkta ise ye- ve Irak üzerinde bir taarruz vuku 
~·mdi orman aralığından sessizce gi _ A. Ş. 186000 kilo 43 ni bir mesele çıkarmaktan çekinmek bulduğu takdirde bu iki devlete si\-
der, otağa saldıran dil-.manın ardın- R. Mark l.97 1.98 tedir. 1Innnerhaym hattı Rus onlu- ratle ve rnüeessir bir şekilde yardım 

----ıı=----- • 
lhtikô.ra karşı yerıı 

tedbirler ,,. 
Kahve ve mensucat fiatlerinill• ~il' 

rakabesi ve ihtikara meydan "eıcil• 
memesi, fiatlerin ciddi ve sıkı şe~ıe
de kontrol edilmesi Dahiliye Ve.1'~!8' 
tinden vilayete bildirilmiştir. G.ö~ıı1'' 
cek en küçük ihtikar sebeplerı 
kında ciddi kararlar~ 

dan ba arız. Ses yok ha .. İleri ı. Liret 15.20 15.29 Z A H 1 RE: suna ilmid olunmadık müşkülat çı- etmek. 
Dedi Ynrım saat sonrn orman ba- Drahmi 103.97 101,50 129 çu,·aı arpa 4 75 4 875 karmıştır. Bu hattın mukavemetini 2 - Keza Sovyetlerin, Balkanln- arruz hareketini başarmak. ·s·ııiJl 

şında tam otağa karşı durduk. Biraz Zloti 4.2159 4.2373 45 ton 3H 8 ı nu nu kırmak için Sovyet topçusunun yüz- ra doğru yapacakları bir taarruzu Fakat, lıu üç hedeften hangı~ı.ıııLI 
ke ·kince bakınca düşmanın su kena- Pengo 3.6807 3.6984 '15 ton arpa 4 75 4 875 de kırkıııı bu cepheye sevketmek za- karşılamak, daha kuvvetle muhtemel oJd!.lgJf\e~ 
rına doğru akın ettiğini anladık. Doğ- FF. SERBEST 36.70 20 çuval bakla 4 75 5 rureti hasıl olmuştur. Kafka~ya cep- 3 - Baku petrollerini ele geçir- bugün için hiç kimse tayin eden1e05tır 
rusu ben bunca toz, duman içinde bir . 20 ton bakla 4 75 5 hesinde bir harp çıktığı takdirde mek üzere Sovyetlere karşı mütte~ tedir. Bunu yakın bir istikbal g 
şey seçemedim. Cebe her eyi görü _ . Muhtel-f kurlar 15 ton susam 16 50 topçu kuvvetlerinin bu cepheye nak- fikler tarafından yapılacak bir ta- recektir. 
~ordu. Bize kavgnyı anlatmağa ko _ Hegıstermnk 5.90 4 balya pamuk 55 li bir hayli güç olacağı, Finlfindiy:ı 

cephesindeki tecrübelerle sabit ol -
yuldu: 

muştur. Sovyet Ruı::ya son zamanlar-
- BogvorCU'-'U geri etmişler .. Vnh TA}'}'ARr.~ S/,'rf.,~,'JASI Telef'o•ı · 86'6 

" r. ,, -·1 
, • " da harici siya~ette büyük teredtlüt- Isveç Hükômeti 

ıuvalh .. Ne kadar Taycigot varsa üze- Sinemacılığın bu güne kadar yarattığı en güzel, en miikemmel ve ler göstermektedirler. 
Tine çullanmağn hazırlanıyorlar.. Ba- en biiyük şaheseri ·J~ 
km bakın .. Otaktakiler de ortalığa atı- A N A K A L B t Bu itibarla, Türklerle anlaşma v~ F·nıaA ndı·ya d vası b. k d ş )111 
ı d · ld d ki H t "ı'r kaç a." e"vel Saracog-lunun 'lo::- ) a Dl Jr ar e , f ıp uşmana sa ırış e ece er.. azır Oynıynnlar: FRANÇOJSE ROSA Y P ERRE RENOIR u ' • •• v ' 
olun.. FRA. 'SIZCA SÖZLÜ kovada y~pmtş olduğ~ teklifleri kn- letin daVaSJ şeklinde kabul etmeJ11h'' 

F eyce vakit Merak içinde kaldık. Bir haftadan beri gö:steril-011 Ye bir sene hasılat rekorunu kıran dilber oul etmege yanaşacagı çok muhte -
Su kenarında ka\ ra sesi gittikçe ço _ ve sihirkar yıldız 1?eı~ı!:· ~a~acoğlunun teklifleri . bi - Stokholm, 15 (Radyo) - İsveç gö- ziyete hakim bulunuyorlardı.. 1'os'' 
ğalıy , ama bi .. im olduğumuz yere pek 1MPER10 ARGENTlNAnın en son e<1eri lındıgı gıbı Balkanlardaki statüko- nüllUleri tara.~ından çıkarılmakta o- Şimdi bu kuvvetler Salla ,e jS\e-

~z Vft ıyordu. Birdenbire otağın için- A y Ş E Türkçe sözlü 1 tıanyolca şarkılı nun muhafazası, Çanakkale mesele- lan cGönüllil a::ıker> gazete!-li, bugün mu mıntakasında bulunuyorlar· JleO' 

den 1. met 1 .• •pu,·ormuş gı'bı' bı"r gil - A Ü • •ıA t ö t ·ı kt' smde TUrklerin ::\Iontrö muahedesi Si'-'ah rerçeve irin de inti<~ar etmiştir. çe dönmeleri için Olabadu ye rror ... ,, Talep ve umumı arzu zerıne programa ı ave en g " erı ece ır. 1 " :r :r :r 
rilltil çıktı. 'esledik. Davullar, borular AYRICA: EKLER JURNAL en 8011 <lilııya ve harp haberleri mucibince haiz oldukları hakları Gazete, Sovyet - Finlandiya sulh an-ıza doğru yUrümeleri Jiizımdır· 
süren savnc:ı rııll'-'ordu. İ kullanmaları merkezinde idi. laşmasını meraret dolu bir ifade ile ıcı: 

:.- r- " Oyun saatları: ANA KALB 2-5,30 ve 9 da A YŞI~ 12-3,30 ve 7 de G"' üll'" k t · diyor 
Temucin han oymağının naralarını Yakın şark hakkında endişeler: karşılamaktadır. Finlandiyadaki i:;veç < on u as er> gnze esı .ı)f11' 

işittik ve çok geçmeden otağın içinden İtalya~ umumi efkfüını c_ereyan e- gönUllülerinin reisi B. Linder, sulh cFinlundiya davası, isveç ıı~1' JC'" 
mızrak, ok, bıçak bulutları koptu, or- den hadıseler urasın da en zıya de alfi- anlaşma:n hakkrnda söz söylemekten ti tarafından benimsenmemiş, lJıf ed 1 

taya atıldı. D / K K A T k_ac~ar ede~ ci_h~t yakın şar~ mesel:- imtina etmiştir. deş milletin davası şeklinde }<tıbı.ıl pe~ 
'!'emucin han askerin önüne geçerek Se 1i sinemanın icadından bugüııe kadar yapılmış en muazzam sıdır. Bugün ıçın ·adece dıplomatık m · f. t . ·· "JlillerindcJl tJl~ 

'k mahiyette olan, varın bir harp 'lek- Gazetede çıkan bir yazıya göre, 12 emSış ıı.t sk-.;eç gtoln~ .
1 

hnrP et JO' 
'1\işmann saldırıyordu. ve muhteşem müzik, a~k, ses ve gençtik, güzellik harı aaı . . · • 'h" d t 

15 
d . r F. azı ovye uvve erı ı e ... Jl v 

Cebe bunu go'"rdü ve hemen kılıcı • lıne g•rmesi de çok mCimkün görülen mart tarı ın e san e şıma ı ın- f t ld t . 1 d" Bundll '\''' 
laldırınca: \'akın şarktakı faalıyet italyan mat- landıyada sı ah ses erı ·esı mış rr. ıs- 1 k .. . d" 1 FinlAJl 1,t A Ş K I N S E S l . . A . ·ı~ 1 . k ·ı · t' · ırsa mı e e e :rnış er ır. d•• 

.b t t f d b" k b' 'kk .. "llil k ti . b phede va ayı ço muteessır ır er. dtııı 
_ İleri Gök l\foO.oUar. İste .viğitlik un ı ara ın an uy{i ır dı a~ ,·eç gonu uvve en, u ce - 1 1A 1 yıır ~-· 

• • ŞAHESERT.ERlN ŞAl!ESEP.fNDE ya yapı ması azım gc en t11ıl"" 
vakti cıimdi geldi.. ileri.. savulun ba'-·- ç k ger'kt" ·ı 'c:t' F'nlr.ı1di)'tl• 111• 

:.- " Dünya finemaçıhğının en tatlı sesti bülbülü 1 Bugün KÜLTORPARK Sinemasında 1 ° :r
1 ırı mı~ ır. 1 

••• eıı s0 ..ıl' 
rak geliyor.. Mac DONALD I iki film birden ' vemet kudretim kaybettıkt k çel'»~, 

Diye bağırdı. JEANETTE Bütan dünvnnın takdirini kazanan Sehhar ve dilber yıldız ona askeri yardım gönderırıedi\'tl J:ıl ııl 
Hepimiz bir ağızdan: Ve Amerika sanat aleminin en büyük ve kudretli •yıldızı FREDRTC MARS JOAN IJENETTE Iünç bir şe)' olurdu. FiJ1lıın · ı-ıstı 
- Snvulun bayrak geli~·or!. LE W AY R ES T f d f lAd d ·ı d'l "etlı' ı'l·en neden bu11-• '-•apJllııdı arn la.rın an sureti e'l1ka cı e e temsı e ı en • ... " 
Diye nara atarak düşmanın ardını B A H A R y A c l\I u R u 

basmağıı koştuk. Bugün 
sormak lazımdır. dl' 

·pıııl ;J 

Temucin han, Muvkulu ve bir iki E L H A M R A Sinemasında 
başbuğ d Jı.- yandan saldırıyorlar, Bua-Une kadar görülmemiş bir 1H'I'1ŞAM harikula.deliğiyle 1zmiri • 
Baysungar ıle Boğorcu düşmana kar- mizin biltün :.\IUzik, Gençlik ve Gi\zellik aşklarını sonsuz 
şı koyuyorlardı. Jınyrnnlık ar .içinde hırr.kacaklardır 

Ok ıibi, yıldırım gibi kaçıyorduk.. Seanslar: cumarte i ve pazar 11,30 da diğer günler 2 ele ucuz halk seansı 
Biraz sonra "ksen atlımız dilşmanın Her gün 2 _ 4,30 _ 7 _ 9,80 da başlar 
ardına çattı, ben artık kılıcı kınına &ok lı••••••u•••••••••••••••••••-

Neşeli ve eğlenceli nşk ve gençlik filmi ile 
GENÇ VE DlLBER ARTlST 
S1LV1A S!DNEY 

Tarafından temsil edilen aşk ve ihtiras filmi 
YAŞAMAK HAKKIMDIR 

Ayrıca: Paramunt jurnal da en eon harp ve siyasi haberler 
Bahar vağmuru 2.30 - 5,40 - 9 c1a, Yaşamak hakkımdır 4.20 - 7,40 da 

!sveçin manasız şekilde .~1eıı1eff!1 r 
\'asını Fin davası olarak gor ge f 
13 mart tarihli sulhu meydaıı:JCll ~ t 
m!ştir. Fakat bu sulhtan l>~retl 
sulh, Finlandiyanın hakkı~1• \eı1 i 
sulh imzalanacağı gün hakıltll 
cektir. 

.... 
r 

j 



Yaıan: B'.nbatı CAZAL Türkçeye çeviren: ÜÇYILDIZ 

r A ~ A noı.uı 

Lebrun 
Adliye vekilimizi Lejyon 
dönor nişanile taltif etti 

SAR!FF. · 'i 

lngiltere - ltalva 
Ankara, 15 (Husıı.,i) - Fran'a T• f h d • • k d 

Cumhurreisi B. Lebrıııı tarafındaıı .l lCare mua e eSl İÇln ya ln a 
e,.,, . (ULUS) tan 

ı aıı;-eti gören şoförler kenuil~ri- zarfında kendilerinden •üphe ed I-

Finlindiyanın ikıbetine, yalnız 

Finler degil, dünya ağlamaktadır. 

(Galip sayılır bu yolda mağlup) de
riz ama, bu tevilde, zavallı Finler 
için en küçük bir teselli bile yoktur. 
Tek başına yarı dünya gibi bir dev
lete kartı durabilmenin şerefi kadar 
erkek ve yiğit bir iki komşusu olsay
dı, bugün Finlindiyanın mezarı ba
şında göz yaıı döküldüğünü görmez
dik. Finlandiya, tarih içinde göçü? 
giderken lsveç ve Norveç de devlet
ler içinde alınlarını açık olarak ya
şamak hakkını kaybettiler. Bugün 
Finlindiyaya, yarın onlara .. 

ad'liye vekilimiz B. Fethi Okyııra ve- .. k l b l rileıı Lejyon doııör Graııkru\'a niscı- muza ere ere aş anacak 
nı_, buglin Frnm;anın Ankara elçiİik Londr,·ı, 1,•, (A.A.) _ DnvJı' Tel- K" · ı 1 tır, d ' "aa ı Uydukları emniyeti hiç bot. miyeceğini, her hangi bir tevkif tr-

aıı::.Yol almaga devam etmışle: şebbüsü kar~ısında kalmıyncaklurnıı 
•b·ı uratJerini artırmıslar ve o•o - tahmin ediyorlardı. Bu, nikbin lıir 

c omür nıese e.,ine gelince; ngil-
bınıı<ııııla sarle merasimle sefir B. "'raf "azete,." ı·azı\·or ·. · 
R 

" "' ı tere, İtalyanın kPndh<ine ihtiyacı c; • 

' • 

• 
t· 
:ı 

•-lerin· '· · ' . . ~Ilı ı uır an evvel gerılerdeln he;ı,ptı şüphe<iz .. Fakat böyle b:r 
• an nı ·ı ~Ilı. enzı ha-tanelerine ul:ıi'll' macerada nikbin hesaplar yapmak-
dı. Her gibi, hızla ırelip ıreçm ~ıc,·- tan başka çare var mıydı ·ı 

l<asaL E,asından ümitsiz olan bir işi ba-
ı,~ek· adan ~ıkıp da (Bale) üze - şarabılmek için ~üphe,;iz nikbinlik 
' lite~ tahliye ve ta•fiye kıtaların.'1 yegane çareydi. 
n:a,ın nııntaka•ına yaklaşır ya Böylece, (1), (2) ve (:l) numnrıı
lk,'.•e az, __ bu kolaylık kar~ı~•ıoc'a lı ek;pJeı· iş buşına ,·arır \'armaz hH 
u· nıuthiş bir havret ve cUıet hangi bir saatin, her hangi bir dıı-

ı. ~~nk· h · k"k j;ı, 0 . ı ayatta bazı en çetin zan ·ı ·asında infiliık ,-u,·alarını arıp 
' ııııu!Şlerin ne ba•it makanizmqJa köprü !eri berha\'a etmek ve bir ih' 
l:r. ı:ıoııu görmü~ ve şaşırmı~lı. dakika farkla iştiali tem'n etını>k 
~ mec buryetindeydiler, 
~~d İ ~~ı Z·r eki kamvonet grubuna me- ştial zamanı şöyle tespit ed:Jmiş-

~•ıııu: ~tz ve S~rlnt, ikinci gruba ti: 
'' lla anfrıt ve üçüncü gruba me- (1) numaralı köprüde inecek o-

'u~ ıııikvu, bu dört şef, hatta en kü- lan ekip indikten yarım saat sonrn 
' u, bYa~ta bir merak, alaka ve te- hep beraber elektrik nakillerine cc-
• tt ıet~le telkin etmedikler:ne ka- rey an verileeek ve infilak temin edi-

tı ırdiJer. lecekti. 
ı tınek k' ·•e•kı 1 sonuna kadar böylece Ya sonra ne yapılacaktı? 
""iteker ve (Bale) e ulaşacaklar- Her ekip vazifesini bitirir bitir 
a llıe ını nehrin köprü mıntakası- mez, eğer derhal ele geçmez ve bir 
lteı ~felerj bir iki kilometreden musibete uğramazsa öbltr ekiplorie 
~ile) .alınıştı. Eğer bu volda ve buluşmayı düşünecekti. 
~'!a d ıçerislnde her ha;g1· bir ih- Vazifeler yerine geldikten sonrn 
' Utd .{kaç da u.ruJmazlarsa gayelerine içtima nokta.ı olarak gö,terilen ye:r 
·lrdı kıka sonra ulaşacakları t- (Münster Platz) meydanında Kateı:I-
~·· · ralin yanıbaşındaki yüksek teras. 

.ı ·a~laıı 
0ıd0h n'.~. tam üstündeydiler. Kurmay yüzbaşı Sarlnt, talimatı-

/ içindu iı.ııp büyük (Bale) kısmı- nı verirken şöyle demişti: 
d 1ldetad~n geçeC<lkler ve (johan _ - Aziz arkadaşlarım! Hepini' 
oı,lıu ci Ve (Schannenstra•se) yi tam işe başlamak vaziyetinde. neh-

o'.acaJ numaralı köprüye var- rin sol kıyısında bulunacağız. Bu sa-
(1.' .ardı. hil. bilahare içtima mahalli olan 

1 ' a, h p ·· ! · ( 'I.. t Pl t ) d d "~ ~Vv ı ru erın iiç tane oldu- ·' uns er a 7. me.ı- anın a lw-
~tlat, e e;ee bildirmiştik. Yüzbaş tedralın bulunduğu tarafa a:ttir. Ay 
~llftit ır.'~lerini teğmen Da\'U Ye rıca dinamit tünelleri ve bu tünelle-
~ e '-"o. • h; biid;"'n.rırken köprülerin iiiml~- re merbut o!an nakil yU\·aları da nen 
•Ztlı~tı emış Ye her zamanki gi- rın sol Lyısındadır. Bu cihetten infi-

1;todiı·ı nda basit ve kat'i olmıış !ilkler başlamadan bir v " dakika 
/ nuın: onları yalnız (1), (2) ·;e eV\·el hepimiz için gerilere çekilmek 

~iti. (l)raıı köprüler diA'er göster- ve katedrale doğru rol almak müm
frııaul'dUnunıaralı köprü tah,iye kün olacaktır. Katedral (2) inci köp-
lt .) riyle (3) üncü köprü arasında. He
~ t altsi 

Utq0 8 
:on Planının temeli: men hemen merkezi bir vaziyeti var. 

•ı~indanı hlye kolu Alman mahal- O halde her istikametten ekipleri
;1na ı·a dolaşarak köprü mınta- mizin eJJ kısa zamanda ,·arabilece~i 
~ .<!\h;~~Cağına göre, 3 grup bir- içtima noktası orasıdır. Görüyorsıı-

iö '~den nehrini (1) numaralı nuz ki bütün bu şe~·ler bir bakımda:ı 
,~t~ Reç;feçecekti. (1) numaralı ·nsana son derece ba$it ve kolay gö-
1 llı~llıur ;r _geçilmez (3) üncn grn rünüyor. Pek doğru! Ya pek basit"" 
. : lıirlikt eııınen_ Davu otomobille- kolay, yahud çok girift \'e zor, yaııi 

Utacakte nehrın geçilen sahil J- imkansız! İnceliği nnlıyor>unuz ya! 
. n iş. (lı, Davu ve emrindekilere İşimiz birdenbire imkıin.~ızlıga uğra-
i'\ıJıııa11 ) numarelı köprünün u- maz•a pek kolaydır. Almancavı e:ı 
1\1

0 
·• ·yi bilenler Alman kılığına madtli ,.e 

,,. ıııobı·ı k •i" o] mane\'İ lıakımlardaıı en iı.·i bürüııc-
,e~elt u sağ 'nhilin boyunc:ı 

,!'l:n;.c' e(2) numaralı köprü önii- bllenler, i~imizden en fazla şan• •·ı
•ıu " b hipleridir. Bu hususlarda kend'leri-
" r te~ urada (2) inci gruba 
·ı • •lnen :..ı ne tam man:ı<iy le emni)·et olmıraıı-
Q·,, "alttı. ,

1 
• ~nfrit ve adamlı.rı 

• ln . "anfrıt \'e emrindeki·e- lar, gerek konu~ma, gerek hareket 
tııı ıı, c~ı tarzlari)'le şüphe ll)'andıracakhl'"llll 

o, lıa~1 ~ numara ıı köprünün 
''.ı:ı,,, ... zannedenler ise eğer bir Alman de\'· 
·, "'0 biı k · k 1 .,. ol rıye o u veya subayı tarafından 

ı "'1 ect u gene ilerlemek•e 
tıı1- ecek (3 ' durdurulacak olur~a hemen, bir an-11,,. 'ilce bu ' ) numaralı köprti-
~·•ltıı .,, rada da bir asteğmenle da kararını verecek. hiç şaşalam•ya-
"nd k "•tılac k • cak, ona göre hareket edecektir. 

:'.•Iı ;_nere de ad ~ı. A~tegm3 en va Bu vaz:yete düşmeleri melhuz <•· 
'"'' •o"'ün. uşen ış, ( ) nu - 1 1 k "• "' li an arın ararı, o ıın \'e mekana gii-

, l'et son n uçurulması.. 
• lh. re en hayırlısı olmalıdır. :\leselii ~ 
• ,1 '''"haı merhale kalıyordu. ; ij~u e dem· d an ve mekana göre kaçmak mı rlahn 
'·tı nun u ır en şimendifer hayırlı. dövüsmek mi? İste bunu b'r 

k OiJctl~ l'iizLÇUrulnıası işiydi. Bunu anda he,:ıp edip derhnl tatbik e'· 
t• tltue, aşının bulunduğu oto-
''ll • Yap mek ... Fakat size kat'iyyetle ihtar 

' ~ ıları acak!ar, evvela sah 1. 'ıJa otonıob'!d . . edeyim ki kaçmağıı mecbur ka!ıırn-
1 <ıı l' Şiır. . d· 1 en ındırecck- cak olur,a a"la katedral i•fkamf'!j.ı 
~ t tre v n ıfer köprüsünün ol -
~·'''" •sıı 1 de kaçmamalıdır. Zira bu ı·~tikamer-
'~ "•lede h. 0 acaklar ve orad2.n 'd' ep b te kaçacak olanlar, dü•manı içtima 
'ı. '· li:e, . eraber işe geçe-~ 'd • şey •ahamız üzerine çekm'ş ve hepimizi 

\ ~to ecekti. ı yüzbaşı Sarlat i- kapana kı•tırmış olur. Teker tek<·r 
l1l n ek· )1 lt 1' ıp $ef! . ölelim. düşman kur~u:ıiyle. kemli 

, 1 ı2'ı _tangı~ b.:r_ı, çavuşları, on- kurşunumuzla ve~·a her hangi bir •u
~- Ilı 1?ci bu uyuk erkanı harbi- retle ranımızı teslim edelim. fakat A<; 

~ ~·Ucıbinc togundan verilmiş bir 'a kül halinde arkadaşlarımızı tehli

. ene llftısiğli tarafından adliye veki- Bir lngı·ı;z : 1t.·ı·Jı·an tı'caret mua- lnn 12 milyon ton kömürü şiısendi-
Lmize wrilmi•lir Malumdur ki Tü'"- h d .· k ı· · · ·k·. f · ki . : ·. . - e esı a c ı ıçın ı ı tara :ırasında ferle Al.nıanyııd~.n teııiin edenıiye-

.; e~le ec~ebı de\ !et ~ışanı. takmak, ba~lıyan müzakerelere yakında de- ceğini bildirmektedir. italya, ingtlte . 
hukumet \e ordu erkanı ıçın ya:<r.k- mm edileceği alıikadaı· mahfiller - den takriben ,5 mih·on 500.000 ton 
tır. Fakat lıu ııışaııların kıymetlı hır de söl'lt•nmektedir k.. .. · t · !' t · "it b -• 
hatıra olarak •aklanmıık isteneceği s' . ı '18 ·ı . t ı· . omur.''. emı~ ır. ngı ere u .. pa. 

. . · _ • enec e · mı yon ser ınır mıl:ta- rışın ıkı mıslıne çıkarılabılecefine 
naz~rı .dı~kate. alınmıık lazımdır. rında mübadele yapılma"ıııı derpiş kanidir. 
Parıs buyuk e.çımız B. Suad l>av.ı~:ı ôd b h ı 19"" ı k' · · j · . .. . . . . ' en u mu.n ete -l"'I c e ı \'azıyctı yı haber alan mahfillerde hası) 
ge~en](•rde lıovle bır nı'>ın \'erılmı<- 'h ·· d •kt· . , .. .. ·. . . .' . . ' ı ~ ,ı e ere ır. olan kanaate göre, İng:ltere İtal1au 

Tek Fin cesedi, bir İsveç milletiue 
bedelmiş. Bu cesedin önünde hür
metle eğilmek lizımdır. 

tı. h,ınsıı hukumetı, hukumctı n<'z- s .. ·! r · · .. 1 ı .. ·· · · ' 
d

. .. . . · ' o; ene ııonc ırore. ta ya vereceııı !'ndustrısınin Almam·anın harp kııd-
ınde uzun muddet scfırlık vapan 3 - . .. , .· • ı· k b·ı· ~ · • · .. .. . . .~ . gıı slın~t,\ ı nıa zcmesı nıu ·a ı ınl:e retıni nrtırnındıgına kani bulunduğu 

• 
~e,,ıt·a· boy le .nışaıı ver".1ektedır._D~- iptidai maddeler istemektedir. Bu müddetçe İtalyaya ihtiyacı olan kö

a' ~","~ Parı~t_e. uzun_ 7:~man ~uk_": maddeler evvela müttefiklerin kon- mürii vermekte bir mahzur görmiJe· 
metımızın bu; ıık elçılıgı vazıfesını trol ünden "'erecektir kt'. ·r t · " ' . ce ıı. 

• • 
Ağızlar ı a e m:ş olan B. Fethi Okyara d:ı 

Siyasilerin ağzı, matbuatın ağzı ayni şekilde nişan verilmiş ve B. Fe~
derken bir de başımıza radyoların hi Okyar, bundan do'layı Fransız sr
ağzı ve dili çıktı. Her ağızda bir firine derin şükranlarını sunmakla 
bakla ıalanmaaı ötedenberi malum mukabele etmiştir. Sovyetler birliği 
bir kaziye olduğu için, bu ağızlar • T h .. ---------
dan her hangi birisi, mutad ve tabiat a ~ ıye devamda 
harici bir •Öz çıkarınca, kulakları- Senelerde b · p l 
mi d "d ı.· . "d ld d -Baş tarafı 1 inci ıahifede- n erz 0 Ongalja ne va

yaptılar? 
z an ı ra ımıze gı en yo a er-

h 1 b
. k .. 

1
• 

1 1 
yadan alınan haberlere göre· Sov-

a ır a su ame o uyor. , 

1 t R d 
• yet - Finliindıya anlaşmasından son-

' e, oma ra yosunun agzı.. . 
M"b k .. 1 b" • k" .1• ra Fın kuvvetleri, Finliindiyanın ce-

u are , oy e ır agız ı, vantı n- . . . . 

t
.. "b" • 1 .. d" d" nup şarkışınde 200 millok bır arazi-or gı ı, saga, ıo a mutema ıyen o.. · 
.. d a· k .. 1. den geri çekilmeğe başlamıştır T~k-nup uruyor. ır aç gun evve ıne . · 
1. k d R h k t' rıben 100 kişiden mürekkep kadın v~ ge ınceye a ar uayaya a are ın 

sunturluaunu savuran, Rus ordusunu çocuk ~a ordu i1e birlikte hicret et-

L d ··ı.. .. b t kl kl d 1 mektedır. Bu saha dahilinde bulunan a oga i'O unun a a ı arına a .. 
d k b 

- b" d b" d Ruslar da ev ve arazilerini bıraka-
ırıp çı aran u ag1z, ır en ıre e-

- · t" h . d rak Finlılndiı·a içlerine çekilmekte e•t ı i anı ner eyae.. .. ' 
K h ld 1 

Sovyet idare•inde kalmak istememek 
- a raman yo aş arımız, ara- . 

l 
- K 

1 
d 1 tedır. Burada Sovyetlere bırakılacak 

an ve cengaver ızı or u arımız, . . . 
D. t tt k 8 d • . •aha takrıben 19 hın mil kılometra 
ıye u uraca .. u egışmeye 

• eb b 
? R f ki murabbaındadır. Bu havalide h:ırp-

ep ne aca a . • omanın u u a-
d h 

. h . ? 
8 

ki 1 ten evvelki nüfus 500 bin kişi idi. 
rın a angı ava esıyor. a a ar S . _ 

delmişlerdi v e ne 
Londra, 15 (Radyo) - Harbın zu- çen sene de gene böyle bir teklif ya . 

hurundan evvel muhtelif devletlerle pılmıştır. 
Polonya ara•ında cereyan eden müza- Sovyetler birliği hariciye komiser 
kere ve muhaberelere dair Fransada- muavini B. Potemkin de 1939 sene • 
ki Polonya hükOmeti tarafından bir sinde Varşovayı ziyaretinde Alman. 
beyaz kitap neşredilmiştir, ya tarafından Polonyaya taarruz e-

Bu kitapta Polonya ile Sovyetlerin decek olur,;a Sovyetler birliğinin Pc>-
1938 senesinden 1939 senesine kadar lonyaya yardım edeceğini vadeyle
olan münasebetleri izah ve tesbit edil- mişti. Halbuki Sovyetler birliğinin, 

mektdir. bu \'adine rağmen Almanya ile bir-
Kitap, ".iman ve So~yetleri~ siya - !eşerek Polonyayı paylaşması iki yüz • 

•etlerını haınane ve canıyane d;ye tav- !iilüğünü gösterir. 
sif etmektedir. 

fazı 1 
• d b" .. .. f ekenenın çogu harp başladıktan 

a ıı anınca agız a uyuyup ır- K"t t .. te "ld·-· " G" · b 
1 l H 

. R d sonra garbe nakledilmişti. ı ap a go• rı ıgıne gore, orıng Kita a göre hatta Polonyanın At-
ar ar. anı, şu oma ra yosu,0 1n . . .. . 1935 · ·' Al ·ı p 1 

ag
• ı d k· b ki d d" 

1 
Şımdı karlar uzerınden on binler- 'enesıııue manya ı e o onya- man orduları tarafından istilasından 

z n a 1 a a a yere uşıe... b · l k S t R k ' • ce muhacirin garbe nakli icap er- nın ır eşere ovye usyaya arşı 10 gün ~onra bile Sq\•yetlerın Varşo-
• • mektedir. Ayaklanan bu in•an kala- harp etmesini teklif etmişti. Polonya ,·a elçi,;, Polonya hükumetine bJ 

yeni cephe nerede? balığı, hayvanlarını da götürmek!~ hariciye nazırı olan Kolonel Beke, ge- yardımdan bahsetmişti. 
Finlandiya harbi bitince kariler- ve hükOmetin yardımını beklemek -

:len bazıları yarı şaka olarak bize tedir. Finlandiya hükilmeti, tren nak 
;onnağa baıladılar: liyatını durdurmuş, blitün nakil va

- E, Çekoılov .. kya bitti, Avuıtur· sıtalarını, ordunun ve bilhassa hic- lng01iz Matbuatı 
ya bitti, lapanya bitti, Lehistan ke- ret eden hıılkın nakli için müsadere 
za, Finlandiya keza .. Garp cephe- etmiştir. 
inde ordular mışıl mışıl uykuya dal- Stokholm, 15 (A.A.) - Ticinin- H•tı • t k" tt"" • k •• •• } •• • 
dılar. şimdi cepheyi nerede kura- gen gazetesinin neısinki muhabiri 1 erın, a ıp e ıg l ısa goruş U sı.._ 
caksınız? Havadia menbi!i1arından ynzı~·or: • • • ...,; r • 

~n aonuncuau da kapandı. Bazı mühim arazi parçalarının yasetın cezas n gor ecegını yazıyor 
Karilerimizin hakları var. Fakat Ru•ların eline geçmesi, Finlandiya- Londra, 15 (Radro) - İngiliz ga- znnnediyorlar. İlk bakışta bu hakike-

,e biz merak edelim, ne kendileri .. lılurı müşkül bir vaziyete düşürmüş- zeteleri, bu •abahki nüshalarında O\'- ten müsbet gibi görünmekte ise de dik
Hitler aağ oldukça, Moıkova • Bcr- tür. Kareli mıntakası sakinlerinden yet - Finliindiya arasındaki sulh huk- katle mtitaleada bulunursa Almanlar 
in, hatta Roma .. Berlin anlaşması 

baki kaldıkça, yarın öbür gün ba~
ka cephelerden de haber veririz. 

45.000 kişinin ba•ka bir mıntaknya kında muhtelif mütalealarda bulun • anlıyacaklardır ki, bu sulh, kendileri-
nakl: lazım ge!m{'ktedir. Çiftçilerle maktadırlar. Derli Telgraf diyor ki: ne çok bııhalıya mal olmuştur. 
orman amele,; köylere yerleştirile- •Her medeni in•anın kalbinde ıstı- Hatta Göringin gazetesi olan Nas-

Aceleye ne lüzum var, biraz nefeo ~etik .. i~e de büyük bir kısmı ame:e, rap ve tee8'ür uynnclıran bu sulh, Al- yona! Zaytung da Sovyetler birliğinin 
~ıaınlar be kalım .. Onlar kadar mez- " çuk sana~. erbabı ve memur olan manian memnun bırakmıştır. yeni kazançlarının Almanyanın kaybı 
bahaya, cehenneme ve harp ıahaaı- Sorta\':t~a, \ ıbo.rg .ve Kek•holmcl" O- Volkişer Beobahler Alman gazetesi, bahasına olduğt•nu yazmıştır. Sovyet
-ıa benziyen gazete ıütunlarının da tt.ıran .sv.O?O .. kı.şının ner.eye yerle~ti- bu sulh şartlarını mutedil bulmakta - !er, Baltık denizinde tam bir hakimi 
dinlenme hakları vardır. ~ılecegı du_~unulmekteclır. Şimdye ılır. Bu şartlar mutedil ise Çekoslo - yet tesis etmişlerdir. Halbuki evvelce 

Zavallı dünya!.. kadar bta1hlı~: e~lıleıı halk 500.000 vakra \'e Polonya göz önünde tutula- bu denizde yalnız Almanlar hakim bu-
__________ ÇIMDIK ı~y;h u mah tda ı;. rak Avrupa mukadderatının istikbal- lunuyorlardı. Sekiz avdanberi Hitlerin 

Al ı ~ S u mua e eoı mucibince 600.000 d 1 • . d"d 1 . t k t k' ır·· k .. · .. 1.. · t Al man ar .a :: v- kışinin tahliyesi icap etmektedir. ene o acagını şım 1 en ayın e me a ıp e ıgı ı•a goruş u sıyase' • 
mümkündür. manların \'e Almanyanın tamamiyle 

So,·yet hakimiyetini istemiyen köylü-

yet. er Balk . 1 ·ı b' 1 h .. 1 . 1 Şu muhakkaktır ki, Finliindiva har- alev hine olmuştur. an ara er Yt Z ın erce avvanı on erınr e , ~ · • u" k · ı· 
1 

:
1 

k 
1 1 

bınin •ona ermesi, Almanları memnun Devli Telgraf gazetesindeki maka-
R rere ~ımc ıc en yo a çı nltŞ ar< ır. . . .. .. .~ . . 

rr, ı yu" }{}enecekler Bunlar elli kilometr 1 • ,ı etmıştır. Çunku bu suretle Sovyetler, le. şoyle bıtmektedır: 
u.. e uzun ugun .a b' ı·· · d Al ht ]'f S ti b" ı·· · 1 t kik · hazin bir alav teşkil etmektedirl•r ır ıgın en manyaya mu e ı me- • ovye er ır ıgıy e or a ı sıya • 

- Baıtarafı 3 üncü sahifede - Tahliye edilen halka \'ardım i ·i~ vaddı iptidaiye, bilhassa maden ve pet- seti, Bitlerin mevkii iktidarda bulun-
ber verilmektedir. şimdiye kaclıır günde tak.riben d~rt rol celbi mümkün olacağ-ını düşünü • cluğu zamanda tnkip ettiği hainane ve 

Amsterdam, 15 (A.A.) - Xieve m:lyon mark sarfedilmektedir. yarlar. Fakat yedi aydanberi So\'yet- caniyane bir siyasettir. Bu •'yaset 
Roterdamsche Cournal gazetesinin Rus ekalliyetlerinin ve bilhassa Fin !er birliği memleketlerinden Alman - öyle bir vaziyet ihdas etmiştir ki, Hit-
Berlin mulıalıiri yazıyor: !Rndiyadaki manastırlarda a•ırlarca yaya bir şey gönderilmemiştir. Şimdi !er bu yüzden ismini lanetle yad oluıı· 

Almaıı.,·anın :\Iuskova büyük elçisi yaşıyan Ortodoks papaslarının da tah- Almanlar bunun mümkün olacağını maktan kurtaramıyacaktır. 
Fon Der Schulenburg, Sovyetler birli- liye•i icap etmektedir. 
ğinin müstakbel siyasi faaliyeti hak • Finliindiyanın merkezine gitmek u. 
kında b'.r rapor \'ermek üzere yakın- zere Hnngoe yarımadasından 2 bin kl
da Ber!ine gidc'cektir. Berlinde yapıla- şi yola çıkacaktır. 

cuk görüşmelerde bilha<sa Sovyetlerin Denı"zlerde 
doğu cenup Avrııpasında mahatları l 
me\'Zuu bahi• olaraktır. 

Moskova Ricali 

,\ı1t. •natııit e, her köprünün ııltın-
\.:•ını ocakı keye düşürm'yel'm. Fjı·arın mecburi Alman noktai nazarı, bu bölgede 
( •. ~"lı.t.' naı. 1• 1 • arını, ocaklar.n ld naver Alman ticaret gemisini ya::a-
~ .. ,' ·nı D~. ~UValarını ve ı'nfiJ•k o uğu ve mümkiin göründüğü ~art- So\'yctler birliğinin ayni olmamak t B . 

-Baı tarafı 1 İnci sah ifede-

Romanya hükumetine bir ademi te, 
caviiz paktı teklif etmişler 

Paris, 15 (Radyo) - Havas aj:ın
sı Bükreşten haber alıyor: 

manyanın, bu teklif üzerine mOtte· 
fikleri Balkan devletlerinin ve bil• 
hassa Türkiyenin mütaleasını P.lmak 
mecburiyetinde bulunduğu kanaatin 
dedirler. 

'"'LI•· 6•let ı"•' b'I· ~ !ar altında muhakkak toplantı veri- t h\'k . .. t kted' Al lıımış ır. u Alman vapuru, Jamabı-
•ı •p o] ,ı ı ırorlardı. F1- 0 e 1 e>.ı gos erme . 1'.":. manyaya ka ada•ının Kin"'•ton limanından 
'•" an k mize zıd ( Sonu var) S · tle hır! h d e "''aıı öpru·· 1 • nazaran O\ \'C r ıgı er şey en h k ti t .1• bl k So,·yetler birliğinin; Romanyaya 

bir ademi tecavüz misakı tekl:f etti-: 'ıı• de~;j • erın ayn ayrı . · are e e ngı ız a u a•ını yarma-
• ı • .. :• • 'h6 , aşa"ı "Ukar avııı' evvel hır ham madde salıcm olarak • t bb.. t . 1. t .1. h • ~. 6 , ga eşe u,; e mış ı. ngı ız arp ge-

• llıaraıı k•.:a edilmesiydi. E~er Ek • Ş h 1 kalmalıdır. misi, dur emrini verince Alman gc- ği, Romanya siya•İ mehafilinde •öy-
' ~arrıı.doprü, d'ğer ekipleri• Slr a a p o*o micileri, ateşledikleri gemiden •ıın- lenmektedir. Mezkur mehafil; Ro. 

ı • an b ' :::> ·~bı ~r b erhava edilecek JC'S'lr nlemelerini gi Garp cephes"nde dall~r.ıa ayrılmışlarsa da İngiliz h:ırp 

~:t, '' hareokzu]abilirdi. Belki de { • K . k k 1 gemısı, derhal vapuru bordalamış, 
, (") et erır. uvvetı, er e 

11 
' ve e ieçecek olan Al- Pari•, 15 (Radyo) - Garp cephe- içine giren İngiliz mürettebatı, ateşi 

~~ıııend.lte (a) numaralı köprfl- /iy;, i.-.tihavı nrftırır sinde diln hava faaliyetinin olmanın- söndürmüş ve gemiyi kurtarmışlar-
\'!eıeekipı,:ın~~PrUsU başındiıki ·------------•ı.ı hviçrede mUhlm hasarata Ve Fran dır. Iktısadi komitası fevkalade ehem-

'l'ııı ~eçltirl ı ışe başlamadan ---- Diş tabibi --- •anın şarkında bazı zararlara sebe- 3 Şubatta müttefikler ablukasını 
~l ay YU b erd!. c D ' biyel \'eren kar tipisidir. ynrmak için yola çıkan 7400 tonluk miyeti haiz bulunuyor 

ı .. t erıanı ~aş'. Sarlat, elindeki eV:l t 3 ğ. ı Alr.ıaııların, bir Framız tayyare- Lakrona gemigi de dün Hind denizın-
t ~.ıııış \·e Ucıbince mesafeleri <ini düşilrdükleri hakkındaki haber, de bir Britanya muhribi tarafındnn Bükreş, 15 (A.A.) - Balkan an -ıolduğunı., çünkü dört antant devleti· 
\ ~ıf l Şeh Hastalarını her ıün ıabahtan ·I· 0 tz .. ri Çok iyi tanıyan resmi makamlar tarafından tekzip önlenmiş, Alman gemicileri gemiye tantı iktı•adi komitesinin mayısta, nin iş birliği sayesinde dikkate ~ayan 

•t~ 'a~ıt · ak,ama kadar lkincibeyler aoka-kt ~t teklı'n•asıyle, lazım ge - ed:lmiştir. Voj dağlarının garbında ateş vermiştir. Torpito muhribi, top Belgratta toplanacağın• :!~ir verilen neticeler elde edilmiş olduğunu yaz • 
hi ı k tında 65 numaralı muayenehane· ç <iea·ı ararlaştırmıştı. ıinde kabul eder. Telefon , 

3055 
iki Alman devriye koluna şiddetli a- ateş; açarak yanmakta olan vapuru haberi tefsir eden Tim pul gazetesi, maktadır. 

• 89 ilk yarım saat - . teş açılarak püskürtülmUftür. batırmıştır. lbu toplantının husu.i bir ehemm!yetl 1 

Balkan antantı 
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~lzmi Levazım Amirliği ilanları~ 
: J 
•AMM•,.• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••N•••••••••••••••••••••••••• •••••••NIM•"ft J ........... 

/:mir levazım amirliği satı nalma koııı ·.,11oımııdau: 
1 - İzmir Gaz.ieminleki tayyare birliklerinin 12 bin kilo kesilmi' 

sığır eti ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur 
2 - İhalesi 18 mart 940 pazartesi günU saat on beşte kı~lada izmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak:ır. 
3 -- Tahmin edilen tutarı 3 bin liradır. 
4 - Teminutı muvakkata akçası 225 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İ:stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair nsika gö-ı

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksirltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mn
vakkataları ile birlikte ihale :saatından evvt'l komisyona müra-
cantları. 2 7 12 16 733 

lzmir Levazııı' Aıııirliği Satın -4.lm;.ı I\.omi.syonuııdaı~: 
Kilo 

'i;600 Kesilmiş ~ı~ır "ti 
3600 « Kuzu e:i 
4800 c: Koyun eti 

l - İzmir Deniz komutanlığı lıiriiklel·!nin yukarıda cinsi ve mikhrı 
yazılı üç J.:aler.-ı et ihtiyacı <ı;;ı~ ebiltme suretile münaka:.aya 
konulmuştur. 

2 - fhale~i 27-.Mart 940 çarşamba r.imü saat 15 te kışlada İzmir T.e-
yazım Amirliği 8atın Alma komi~yonunda yapılacaktır. 

~· - Tahmin edilen tutarı 47:36 liradır. 

4 - T.eminatı muvakkata akçesi 840 lirr.dır. 

5 - Şartnamesi her gün ~:amis::onda görülebilir. 
6 - 1 tekl]er Ticaret odnsıncla kayıtlı c.lduklarına dair vesika p-ö:ı

termek "Ilecburiyetin<ledirler. 
7 - Eksiltmeye !ştirak t-derekler 21!90 sayılı kanunu 2 ve 3 cü madde

lerinde ve şartnamesinde rnzı 1 ı vesikaları ve teminat muvakka
katalarile birlikte ihale saat!ndan evvel komisyona müracaatla-
n 12. 16. 20. 25 (846) 

lzmfr leı-azım amirliği satın alma komisycnııaıdan: 
l - Komi yonda mevcud şartnamesine göre birlikler hayvanatları -

nın ihtiyacı için 1200 aded tevhit semeri pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
2 - Mün:ıkasa. ına 27-3-940 çarşamba günü saat onda başlanacaktır. 
3 - Beher adet.linin muhammen bedeli 35 liradır. 
4 - Teminat parası 3150 liradır. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatta Fındıklıda komutanlık satın al

ma komisyonuna müracaatları. 

J .. mir leva:ım amirliiii satın alma komisyoııundan: 
ı - 250 büyük ve 250 küçük bakır kazan alınacaktır. Pazarlıkta 

eksiltmesi 20 8 940 çarşamba günü saat 15,30 da TophaJlede 
istanbul le\•azım amirliği s:ıtın alma komisyonunda yapıla -

caktır. 

~ - Tahrr.in bedeli 22750 liradır. 
3 - 1Ik teminatı 1706 lira yirmi beş kuruştur. 
4 - Şartnamesi ve numunesi her gün komisyonda görülür. 

l<mir lcva"ıtn amirliiii satın alma komisyonundan: 
ı - 500 tranpet 500 avcı borusu 500 fifre alınacaktır. Pazarlıkla 

ek:;iltmesi 20 mart 940 çarşamba gUnü saat on beşte Tophane
de istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -

lacı.ktır. 
2 - Numuneleri komisyonda görülebilir. 
3 - 1steklıler teminatları ile belli saatta komi:syona gelmeleri. 896 

l DEVLET DEMİRYOLLARINDAN 1 
_:;;,.;;..;.~~---

lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin ismi 
Hüseyin Avni 

Ticaretgah adre i 
Karşıyaka Donanmacı mahallesi 

Nn. ~ 

t~i 
Furuncu 

Yukarıda ismi ile tkaretgah a<lre"i yazılı mükellefin terki ticaret 

ederek nereye gittiği tesbit edilememiştir. 
Bu mükellefin 1-11-936 tarihinden 31-12-936 gününe kadar ohın 

... l~tının tetkiki i,.in mez'Klir mUddete ait defterleri ile diğer ve~aiki 
muanı .. a ır ı.~ • b 

· h m"len on beş gün zarfında bahçeliler hanında ikinci katta .ıUıtın e -
nı a ı .. k k · 
. t tkik bürosuna müracaat etmesi lüzumu teblıg ma amınn aım } anmıme e -

900 olmak tizere ilan olunur. 

fabrik a/ar lzmir silah A skeri 
fabrikası satın alma komis}·o-
nandan: 
ı - Lmıir ..ıi!ah fabrikası sınırı :çinde mevcut proje, şartname ve va

hit ficıt e asınr• göre 1600 lira keşifli «transformatör:. binası 
in autı a"ık ek~iıımeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak in;;;aat :şine .. it ın·oJc, şartname pilan ve keşifler ta
til guııleri hariciııae her gii•1 s:.ıat 8 den 16 ya kadar Halkapın:ır
da S:lflh Fabrikası müdi.irlüğün<le görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 29-?.-940 Cuma günü saat 15 te Halkapınar İzmir 
Silah FnbrikasınJ.ı mütcsekkil komhıyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler 120 liralık muv~kkat güvenmelerini İzmir mal sandığ'ı
ııa yatırnrk alacakları ın:ıkbuzlarını ve 2490 sayılı kanunun 2 
, e :; cü maddcle,.i mucibince icabeden ve şimdiye kadar yaptık
Jıırı bu gibi inşaata ait vesikalarile birlikte belli edilen gün ve ~a-
atta komisyona müracaatları. 12. 16. 20. 24 (844) 

Bornova belediyesindrn: 
120 lira n~ lıklı belediye tababeti açıktır. isteklilerin Bornova beledi-

~ e 'ııe mur, caatları. 15 16 17 886 

<A~ DOLU) 

• • at a 
ETI:lJLA.:.., TR/Hl 1888 

~rmayesi ıoo.oo.oou Türk lırası Şube ve Ajan adedi 262 
Zırai 1·c T cari. ller ı "eri Banka Muameleleri 

l i.4l .. IJJL'lALÜCuıt:ıt! ::. .. ,oo.ıv ıUU ıKUıuıiye \t!l"Cl.!c}; 

sı 

Ziraat lınııkasuıda kuınbura ve .hbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara ı.cnede dört defa çekilecek kur'a ile aşagıdaki 
planagöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 < 500 < 2,000 c 
4 < 250 c 1,000 c 

40 < 100 c 4,orıo c 
100 c: 50 c 5,000 c 
120 < 40 c 4,800 c 
160 c 20 < 3,200 c: 
DlKKAT: Hesaplarındaki puralar bir sene içinde elli liradan aşaitı 

düşmiyenıere ikramiye çıktığı tilhdirde yüzde yirmi fazlasiyle verilecek
tir. Kur'alar senede dört defa, 1 eylüt, 1 bıri1lci kiu ıuıı, 1 mart, ve lha· 
ziran tar;hlerinde çekilecektir. 

----

-

fZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Tiirk Anonim Şir ··eti 
Şiı ketin Merkez ve Fabrikası: fzmirde Halkapınardaır. 

- Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, Değirmen, Geyik 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

= olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefor No. 2211 v 3067 
= "felgraf adresi: Bayra1<ı !zmir 

"' · ~ <~--·Aı_ ~--~~s~,..._, •'-· .,..,,. . ~· ~ ·v ,._..._ .. ..., :_. ı ~ i" · . 
~- ·• J;.. ı..ı-~ ·~j~~: .J;I'iı> ..,, • • - r .. #. P"'~."" 't" ·' .•.• • 

----------------

--
--

SPERCO VAPUR 
ACENTA SI 

f &DRIA TIKA SOVYET A ANONlMA 
Dl NA VlGAZYONE 

ADRIATICA 
Cita Di Bari motörü 1~-3-940 ta · 

rihinde limanımıza gelerek jqtanbul, 
Pire, Napoii ve Cenovaya hareket 
eüecektir. 

Lannano vapuru ı:~-3-40 tarihin
de Ayvalıktan beklenmekte olup 
Cenova Riviera limanları için yük 
alarak ha!"eket edecektir. 

Quırıııale vapuru 15-16 mart b-

U Mart 940 Ct.~~RTESİ __,, 

l V. J· . J-/enri Van Derf,' 
A:\IER1KA. r EXPOUT LL .. ES t~C.· 
~~--~----~~~-----------
~ F. V - Y O R K lÇlN 

cEXi\IOOR> Vapuru 
bekleniyor. 

v X Pi ORER 2"-" .l\Inrt!• c:L:.o. .. ., > \ apuru 
1Jeklenivor - . ~~ 
cEXCHANGE> vapuru )lart so 
nnda bekleniyor. 

D. ~ R. T. -BUDAPBST 
BUDAPEŞTE İÇİN 

rihincl\) beklenmekte olup Triyeste, «KASSA» :M ot. 23 :\lartt• ,,,-. 

Ven edik limanlarına hareket ede - !eniyor. 
cektir. rJ'f 

Brindizi motöril 16-3-940 tarihin- ATİD NAVİGAT!ON coMP~d 
de limanımıza gelerek P ire. Brindi- Beyrut, Haifa, Tel Aviv, port 
ıi. Zara, Fiume, Triyeste \'e Vene- ve 1skenderiye için. ..,.,. 
dığe hareket etlecektir. Atid vapuru 25 martta beklerll 

Cilicia motörü 15-3-940 tari - - - *- - .> 
hinde bt:klenmekte olup Cenova ve Vapur lann iıim -;; tarihleri 11 

Riviera limanlarına hareket edecek- kında h iç bir taahhtıd a hnJlltS. 
4-" TELEFON ı 2001 - 200I ~ .ır. =---

Adige vapuru 20-3-940 tar ihinde 
beklenmekte olup Cenova ve R iYie
ra limanlarına hareket edecekt:r. 

Not - Ba tan bu vapurlar Trfyes. 
t e vey~ Cenovada şimal! ve cenubt 
Amerik:ı lfmanlanna har eket eden 
l ta lia anonim seyrisef ain oirketintn 
ve Amerika ve Hind istana hareket 
eden LLOYD TRİYESTlNO a nonim 
aeyrisefair 4irket i vapurlanna teıa. 
düt ederler. 

NEERLANDAISE ROY ALE 
KUMP. 

Mars vapuru 23-3-940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers, Rotter -
dam, Amsterdam limanlarına hare -
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Suceava vapuru 30-3-940 t a rih in

de a-elerek Malta, Mar silya ve Ceno
va limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra doJayısly1e navlun 

\'e· hareket t arih lerinin kat't olma~ı
ğını \'e bunların h iç b ir ihbara lllzum 
olmaksızın değişebilir olduğunu vo 
mesuHyet terettüp etmiyeceğini muh 
ter~m yükleyicilerin kayıd ve ifUı,t 
etmeleri rica olunur. 

Olivier ve fiirekdJ' 
Limitecl 

Y A.PUR ACENT A51 
Atat Ork caddesi R eı bfD.,. 
T el. 2448 ~ 

Londn ve Llnrpol hattın ıatl' 
piyasanın ihtiyacına l'lJre \faput • 
mız a"f er yapacaklardır. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Hastalı1ı/ar• Çocuk 
Mütehassısı 

6'1 
Hastalanın 11,SO dan bire 1'•.,-

811yler aokaiında& Ahenk DJ&U> 
>"sınında kabu l eder . 

Doktor 

M. Şevki U~·ur 
Bir;nci sınıf dahili has-

talıklar mütehassısı 
İzmir Beyleraokak No. 81 
T elefon No. 8281 

Hastalarını sabahtan itib•r" 
va &"ece vakti kabul ~e ıuuat• 
eder. 

Daha faz la tafsillt için Cumt.arı. , _________ _.. .... _. 

yet caddesinde FRATELLİ EPERCO 
n.pur acentesine rr.Qracaat edilmeli. 

• TELEFON : 200-' - 2005 

Taze, temiz, ucuz 

Iliç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Bc:ı.şuurak Büy ük Sa lepçioilu ha. 

nı kar.,ısında. 

İzmfr difrdiiııcii icıa memurlııfj1111 _ 
daıı: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Eşrefpaşa 

üçüncü Sultaniye mahallesinde tepe 

sokakta kain 61 numaralı ada 27 par

sel ve 26 saJ ılı arsa. 

İ~bu gayri menkulün açık artırma 
suretiyle satılığa çıkarıldı. Birinci ar

tırması 30 nisan 940 salı günü saat on 

bir de dairemizde yapılacaktır. Bu ar

tırmada yüzde yetmiş beşi ni:;betinde 

Mantoluk, ropluk, erkek .-
~ 

muıammalan 

BAYLAR • tlJI" 
için palto, perdeail •• iyi :,.,,. 
•e bayanlar için afır nıaııt 

resmi ruhsatını haiz 

A- AS E 
1 

bedel verildiği takdirde ihalesi yapıla

cak ak~ı halde en cak artıranın taah

hüdü baki kalmak şartiyle ikinci ar -

İBRAHIM 
KARAKAŞfı4 

Buluraun1a 
ODUNPAZARI No. ıt ,1.,-' 

MATlZMA aanc ılarını, SiNiR, ra -

hataı-.:lıldarını derhal geçirir GRiP, 

NEZLE ve SOGUK ALGINLICINA 

kar~ı müesair ilaçtır. 

tırnıa;;ı 16 mayıs 940 perşembe günü 
----------~ ·l y lrnıiı· diinl ı•11cii ic!'ıt uıenıııt gene saat on birde dairemizde yapıla- ~ 

k t b . k 1 .. . d h dcııt: ıı~' en tır. ş u gayrı men u uzerın e ak ııl ııf 

talebinde bulunanlar ellerindeki re, mi Ilir borçtmı dolayı icracJl 11' 9t oJ 
. . . . . . . .. hane ve yazıhaııe es\'aları ıtY o-9 • 
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müracaatları lazımdır. Aksi halde hak perşembe günü . aat 011 dôrttC ,~ı 
uıııc 

ları tapu sicilince malüm olmadıkça miizayede becle:ıtanında sıı i pt 
paylaşmadan hariç Kalacaklardır. Satış Buartırnıada yiiz.de yetrni~-~e: tl 

1 peşin para iledir. Ytlzde iki buçuk tel- bedel elde edilirse müşterı::ıı~ ııti J 
!aliye ve tapu harcı mü~teriye uit tir. aksi halde 22-3-940 cuma gilıı!Jl) 
Şartname yirmi ni--rm 940 tarihinden mahal ve autta "kiııci artırııt Jiıt1 
itibaren herkesin ~örebilme:-i için a- iarak en <:ok hede! verene te:ı 
çıklır. ııacaktır. <I 
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icabında gündP 1-3 ka~e alınır, · ıııı 
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