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lktısad vekaletinin 
. Görülmemiş Derecede Kanlı Muharebeler O~uyor tebliği 

Finler, Soliye lere müthiş 
verdiı~iyorlar • 

zayıat 
Viburg Sovyetler Petsamo 

kaldılar 

Garp Cephesinde 

Ankara, 4 (Telefonla) - İktısad 
V~Aletlnden tebliğ edilmiştir: 

cBtıgünkü şek.er fiatleri pancarın 
azami 80 para olması esasına müste" 
nittir. Halbuki 989 senesi kampanya-

Dün lspanga sularında bir Alman 
tahtelbahirini batırmıştır 

! 
sında pancara 40 para _verilmiştir. , 
Onilmü.ıdeki kampanyada bu miktıırı 
yeniden artırmak lazım gelecektir. 
Diğer taraftan ecnebi memleketten 
temin edilen işletme-· malzemelerinin 
fiat!erl de yUkselmiş bulun!tlakt:ıdır. 
Binaenaleyh biltün bu farkları kar- 1 
şılamak için şeker fiatini artırmak 
zaruret! hasıl olmuştur. Esasen hs-
riçten getirilecek şekerler de bizim 
şimdiki fiat seviyesinden fazlaya ma 1 

olmaktadır. Bu sebeplerle ,ekerin 
satış 'fiatlne kiloda 10 kuruş ~am ya
pılmasına koornadinasyon heyetince 
karar verilmiştir. Martın dördt\ncti 

, pazartesi gilnünden itibaren bu y-n; 
fiat üzerinden şeker satılması için 
•eker şirketine emir verilmiştir. Toıı
tancı şeker tüccarları yeni fiatle sa 
fışa başladıktan anda eski fiatten Bir Alman tahtelbahirinin dahilden bir eörünllşU .. 
ellerinde bulunan stokları en çok 24 ' Kadlks (İspanya) 4 (Radyo) - !iz torpitosu yetişmiş ve Alman t:ıh
saat içinde bir beyanname ile şeker Bir Alman t~.htelbahiri, bugün j,pan-1 t€1bahirine grup ateşi açarak onu b.ı
satın aldıkları fabrikalara veya teş- ya ouları açıklarında bir ingiliz ;.ıpu- tırmıştır. 
kiliitına b'.ldirecekler v~ kendilerine runu batırmıştır. Bu e•nada bfr 1ngı-J 
ait olmıyan bu fiat farkının hesabı-
nı mezkQr teşkilfitla göreceklerdir. 

Sovyetle birliği Bomb:ıyda 
Mensucat amelesi faz'a 

Ha a Faaliyetleri 
lngiliz ta y 

üzerinde 
re eri Berin 
uctular 

' 
Tayyareler, dün gece Berfin caddelerine ha-

vai m eş' aleler ve be.qanname 
Londra, 4 (Radyo) - İngiliz tay-ı 

yai'eleri &rlin !lzeriiıde uçarken şeh
rin müdafaa topları ateş açmış, pro
jektörler yalnlıiııştır. İngiliz -'tayyare
leri Bertin caddelerine havai meşaleler 
ve beyannameler atmışlardır. 

Paris, 4 (Radyo) - Londradan ha
ber veriliyor: 

İngiliz twyar~lerinin Berline attık-
hırı son beyannamelerin metni neşro
Junmıyacaktır. 

1 
- O E N 

f>ARIS. e 

atmışlardır 
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arasında harp ! 
Son içtimada yardıma karar verilmişti. 

kin lngiltere, Sovyet!ere ilanı harp 
etmekten çekinmektedir 

1 LOID CORÇ--ı 

·-Li-

an 

(ANADOLU) 

Tarih kurumu Ödemiş cezaevin
ve son hafriyat de kanlı bir hadise 

lngiltereden 80 
ton eşya geldi 

Müze müdürlüğü rapor Bir mahkum, iki mah- Vapur limanımızda bu-
hazırladı kumla bir gardiyanı lunmaktadır 

Tı.~ tarih kurumu, eski İzmir h~f- qara/adı Türk - İngiliz yardım komitesi ta-
riyaıııııı büyük ehemmiyet atfetme!<- rafından S.S. jessmare vapurty\c 
te ve bu hafriyatın, bir an evve! ta- Ödemiş ceza evinde üç kişinin ya- Londradan gönderilmiş olan 80 t..ın 

1 
maınlanmasını mu\'afık görmekte - ralanrrınsiyle neticelenen bir Yaka oı- elbise ve ilAç, limaınmıza gelmiştit. 

!lu hafta, İnllilterenln dikkat~ni <'rdu kar ısı .da n - ' per: an olduk-
1 
dir. I~afriyat iç"n kurum tarafındaıı muıtur. Katilden l5 aene ağır h~pse Bunisr, Erzincan ve havalisi zei:ele 

~elbcclen iki hadise rnr. hrını unutmadık. l.•ı"nıd ' kadar mı·ı·teaddld defa'.r·r ma!ıküm İzmirli Fethi ile katild~n f ı-k d l . . , -· e a etze e erı ;çın gönderilmişti<. 
"'rı'nc ·s · Ald k k ·k· · · '•' an• 1 ·ı· d k <'4 'ene ag-ır hapse mahku· m Denı·z-" ı, mar va ası, ı •ncı<ı • r .ız veya ngı ız or usuna mnn pıırH "dımında bulunulmuş ve pe Sıhhat ve içtimai muavenet vekale-

he Mannerhayr.ı hattında bir gedik -up a'ker göndermek, Sovyetler~ çok oe~erJ, oerler meydana <;ıka • iili Ali arasında kavgu çıkmış, Fdhi tinden ~ehrimizdeki alakadarlua ge. 
lıu~ule gelme.: ile müşkOl bir va7i - ilanı hıtrp etmek d,nıektir. rılınıştır. Kurum başkanhjj•ndan ge - ewelden tedarik etmiş olduğu b!r len bir emirde vapurdaki eşya ve i. 
yete clü~m 1lş olan F:nlandiya ! 10,0llO Italyan VP Macar göniillü • len lıir mektupta eski İzmir hafriya. bıçakla Aliyi ve kavgaya müdahale !açl:ırm İstanbula gönderilmesi bil-

:F'inlerin ezilmesine müsaade olu - •iinfln topsuz ve malzemesiz fazla b;r tında meydana çıkan eserlerin kıy. Pden gardiyan B. Ahmetli ağır su • dirilmiştir. 
nacak mı? i~ göremiyecekleri muhakkaktır. rn~•i, bunların İzmir şehri için olan rette Y .r. lamıştır. Fethi, ayni zıı - Be· edıye . • 

Aldmark hldisesin,, Cenubi Ame- Yardım silah ve malzeme gönder- bilyilk ehemmiyet, hakkında bir ra- '!landa katilden 18 sene ağır hapse reısı 

5 Mnrt 1940 s .. ı, 

rlugüıkü program 
12 30 Proa-ı-nm \'e memleket gaat ,,. 

yarı 

12 35 Ajans ve meteoroloji haberle
ri. 

12 60 Tilrk muziği (Pl.) 
13 30/ 
14 00 Muzik: karışık müzik (Pl.) 

Akıanı neşıiyatı: 

18 00 Provram ve memleket saat •· 
:yarı 

18.05 Müzik: Oda mü:r.iği (PO 
18.40 Konuıma (Çiftçinin saati) 
111.55 Serbeat saat 
19.l O Memleket saat ayarı , ai•"6 

ve meteoroloji haberleri 
19.30 Türk müziği Tuna edebiyatın• 

aid konuıma ve muz:k 
A-Tuna tarihinde Tiirk ı•' 
İr]eri. 

B-Tuna ve ıerhad Tilrl<Uferİ 
(Derleyen ı Kemal Altınkar•> 
Ankara radyoau koro ve ,., 
heyeti. 

rikada, Graf Speeye karşı olan mu_ mekle yapılmalı. por i•tenmiş ve hafriyatın ikmalinin :nahkllm Den"zlili Izzeti de hafif su- İstanbulda bulunan belediye fuar 
vafı!lc'yetle kıyas edemeyiz. Ald • Finlerin ikinci müdafaa hatların 1 kurumca çok arzu edildiği bildiri!. rette yaralamıştır. komitesi reisi Dr. B. Behçet Uz, Çar- 20 1 ınark, Kosaka karıı beş dakika bile dn mukavemet edebilmeleri için. I. miştir. Rapor hazırlanmış, plll.n çi. :Muhafız jandarmalar, vak"nın şamba gilnü ak,amı Bandırma ekspre- • 

5 
idare eden: Me•ud Ce01il. 
Konuıma (İktiaad ve huwl' 
aaatl) 

dnyanamazdı, zira Kosaktan batka t:ıly:ı, Fransa. lngiftere ve hveç!n zilmiş, b.rçok fotografiler de topıaıı· genişlemesine mani olmak maksıı • siyle şehrimize dönecektir. 20•30 
daha bir çok lngiliz destroyerler! u bir an evvel, ellerinden geld'iii k11dar mıştır. diyle silah kullanmağa mecbur ol - B 1 21•15 

Türk müziği: Fasıl heyeti .. 
Konaer tak<!imi: Halil 11ecl•

1 

Yönetken . 
Milzil<: Rady" ork .. traaı (Ş.t 

civarda dolasıyorlardı. malzeme gl;nde~melerl !Azım dci:ıl muşlardır. Suçlu Fethi, yakalannıı~, orsa ar 
'Bu hldise) e bir deniz harbi deM- e' zcrııdir. bıçağı da alınmıştır. Tahkikata dG-

l!IPz. ll y]e-0 dujiu halde, !n::-'lt:rede .Mal.ıeme tskanninavyn yolu ile Vilayet meclisi ~am er!i!iyor. 
Craf Speenin lntih .nrcian faz!" co~- )'öndcrilebilir. İkin · yol Petsamo - -·-t .. 

0 Z O Mı 
439 Esnaf ban. 10 50 14 

H. Ferid Alnar) 
22 15 Memleket saat ayarı, ,.jıı.111 

haberleri, ziraat, esham • t~h· 
v!lat, kambiyo-nukut bors•51 

(fiyat) 

kunluğa vesile oldu. dur. Ha!buki bu limana giren yol Bugün toplanacak Yeni teşekkiı'ler bir 16 A. Pıpagno 
Aldmark gemisinde, lnglltere esir- Sonetler'n elinde bulunuyor ve h~r 'ilayet umumi me,.isl, bugil•ı s2- b d l O P. Pacı 

10 10 

ler!nln bulunması İngilterede :a~ial hnnıri bir teşebbüs, bizi Çanakkalecl~ at 14 ce toplanacak ve vi!Ayet büd- 'na a top
1
mryor 8 j , Kohen 

uyandırdı ise de, zararsız ticare~ g~. olı.luğu gibi hezimete uğratabilir. cesine yardım temini için Ankaraya Ticaret vekaleti teşkilatfan•lırına 7 Akseki ban. 

15 15 
10 10 
ıs 13 

m!lerln'n batırılması daha fazla hld- Şimr!ilik, mesele, İskand'navp drv ııitmiş olan J,eyet tarafından mulı - İzmir . efllği, dilııden itibaren Birin- ---
22 80 Milzik: cazband (Pi.) 
28 25/ 

det telbetmektedlr. letlcrinin, nakliye yollannı,, fine telif maka:n.ar nezdinde yapılan tc- ciknrdonda Eıreı:alas binasına naklet- 621 
2S SO Yarınki program ve kapanış 

Jrferhımctslzce hareket eden, ve yardıma tahs's edip etmiyecekltri · ~ebbil<lere ve bLnların netlce~i hak- miş ve bu lı'.nada çalışmağs. ba•lumış- 514101 
ticuet gemilerini batırarak, b>1hrl. d,r. k:nda Yer lecek izahatı dinliyecel:- tır İhracat ve ithalat birlikleri ~<~kili\- -=-+-=-
yelilerl dala-alarla pençel~ştiren Al. lsirnndinav ·a ahalisinin scmnatisi tır. tı da ihracat ve ithalftt birlikleri umıı- 614622 Zabıtarf a 
nıan gemilerini, kendi sularında hl • Finler tarAfındadır. İskandinav hlJ .j o~. mi kfttibi idaresinde bu binada hulun- No. Fi. -.. 
mnye eden Norveç'e haklı prote~to. kllmetleri ise Sovyetleri gilcenrlir -1 T.. kk maktadır. Dün toplanan zah:re ihra- 7 9 Sarho~luk bu! 
!;arın \•uku bulmasına sebep ol•ıyor. mekten rrk;nmektedirler. Al nya Ur UŞU eat komitesi, dış memleketleı·e satı!:ı- 8 10 Keçeciler caddesinde lbrah!nı o~· 
~ı o k ! ·ı· · S ti 1 h b · · k l + k · · f t f' t" · t ·+ t n 12 i•ı '.lfehmed ve Hasan og-ıu Hil•c".irı • ~~ y ze ya ın ngı ız esirınin gözle- ve O\'ye ere ar e gırı{nıe s o - B' f'l t k k ·a sı•am ıçın o or o ıa mı esyıı. e - ~ • ., 
ıi önünde, bitaraf sulardan, Alman mediklerini söylemişlerdir ır ı.o urnaga Çl aca 'l"l)~tir. Bu fiat, ticaret vekaleti;ıe·• fa<. 10 14 ~arho< oldukları halde Bn. Bai~er.ı 
ÜRer:ı kamplarına nakledilmelerine, f,veç kralı bile hOkllmetlnin siv:ı- Tllrkkuş" filosunun Nisan avında lik edildikten sonra muteber Pl:ıc,ık· :ı 17 iş az gevşek ti!e evine girerek kendl~in' ta!ıkif 
lng'llz bahriyelileri dayanamadılar. setini t:.svip etti. memleket dahilinde geniş bir turııa- tır. PALAMUT elmiş \'e ayrıca söz atmışlardır. suç· 

Aldmark hAdisesi yilzlinden mu • lsveç'te, hükiiı .. et devril•e b!\P. , ,.a ı•ıkncağı h8ber alınmıştır. File , ** 232 kental 41 42 !ular tutulmuştur. 
harlplerin beynelmilel knnunlara r:- !"'•eç!ler krallarına o kadar bei;lı - bu m~~anıJı:: I:ınire ele ııelecek, bir Posta idares nden açık z AH ı R ~ Gu da aarho,luktan: 1 
nyet etmekten uzaklaşmaları ı:rayı;t dırlar ki, onun sözlerinden dışarıya kaç ı;ün kalacak ve o günler şehri - 93 ton buğday 5 813 6 50 Kıır•ıyakada Alaybeyde Mehrıır• 
tabiidir. MOcadele g'ttikçe şiddetle· çıkmıyacaklardır. mizde hııva bayramı şeklinde kutlu- bir rica 20 ton ıuaam ıs 75 16 oğlu Hasan. sarhoşluk saikasiY

19 

necektir. Kuvvetli bitaraf devlet'er, İsveç, bugünkil yardımınn rl.~v:ı1" lanncıık.tır. lzmir _ N:ırlıdere ve Narlıdere. Kı- 50 Ç. ıuıam 16 75 16 tlıeylr oğlu Ahmed! çakı He sol arn· 
Jıaklannın suiistimal edilme~ln~ mU- etmekle kalac:ıktır. ta ki So~·yetle•- 'I'ilrkkuçu filosu haval~nacak .ı!iıahçe 1, h!iesi arasında işliyen PIJ•· 30 ton b ... kta 4 50 ğından yaralamıştır. 
•aacle etmiyeceklerdir. Halbuki uhk den bir il>tar alana lcadar' Tü ·k'ttı~ıı ınensuµlan paraşil~le ııt- :ıda, gazet.emiıin, meçhul bir ebep- 275 B. pamuk 43 60 Yanke•icilik: .. •ı 
bitaraf devletler fena günler kars•. G"'fcek hafta, hkanil'ıı 0 v harici- :ıy .. c1k Ye bu flo, izmir halk:nda:ı d 1 d J 91 b d ·~ p B Keçeciler ca dde~iiıde !braWnı os• • f l . k en ayı il ma ~ ve azan a ... s·ı- ara orsası . . - o 1ş· 
smda bulunuyorlar. ye '"Ckilleri ton lanar·1k F'!llerle k•n-" > eye~.ıer uçuraca tır. •t eehhilrle Kızılbahçe nahiye merke- 13 yaşında Necatı ve llyas oglu 3 ~ 

Bu hldlseden daha milhim olan di yaziyetlerini münakıı•a edecek·-• -- ,o.,..·ıı. >ine ver:Idiğini öğrendik. Cumhuriyet merkt:z ban- ~ıncl~ ~Azım; Nur:_ ~ızı Bn. ııısa;:ı-
1.iannerhaym hattına gelince: !erdir. Fela""'kefz ede ere Kızıl bahçe ile İzmir ara•mrlaki mr- k ki. . k ,,o lıra•,nı yal'Jkes!cıhk •uretlyla •''' 

:!'inlerin, aslanca mukavemetleri. lng;!lere ve Fransa Isveçe kat'l -afe bir saat bile olmadıiı h3 lde 21 , ası ırıng ur/arı uıklaı.,ndan tutulmu•lardır. Parıı 
nln ileri hatlarda kırıldığına şahit 0 • Jı'r teminat vermez•e, yani İsveçe, Çijl öküzü rnübagaası ~8 •~atlik bir teehhür vuku bıılmP~ın- 8ter!!nden gayr.si Türk lirası mu- !tarak sahibine verilmiştir. 

ç b l d fan ıç ir mana çı arama ıgımı" ı ı- . . · amyon azaıı: 11, luyoruz. Sovynt]erln sel gı'bl, mal • harp vukuunda yardımda bulu~'lca- h" b k d - •t· J.abiliridir 1 K k 

Zeme V n !n•anla yilklenmnlerı·, cesur ''ına dair garanti vermezs 0
, İ•vne ti!> a l p b d ı :Sterlın 524 621 Al kt Ril tü A b J••at1 

~ • ' " -ııf ederiı. osta aşmü ür ill'iJniln .sanca a ş ras u • • 
Fin ordusunu, ileri hatlardan rica~ et Almar,ya ve Rusva ile harbe g'~,,.,ek- Zelzele mınta k.a.-nıdaki çiftçi rel:1 'UM bır çare bulmasını bekliyoruz. Dolar 76.81 77.26 <la Hü'*'yin oğlu Mustafa, idareslP. 
mei{e icbar etti. ~en imtina ede~el. lr. ı·c!zedc ere ve köylülere çift öküzl Relga 4.544 4.57'.! 1 dek· kamyonu Elmas oğlu lbrahi~ 

Finler, ly!ce •eziyet almıi olduk- M:;ttefik!c• buj!'ün bir karar \'er te\'Zi eJilecektir. Sıhhat ve içt:ınaı -=* =-- F. B. çıırptırarak kol ve bacağındaıı y• 
Jıın mevkileri terketmekle kalmı . m~k; 'n bu meseleyi uzun UZU'! tet- ıııuavenet vekalet nden gelen bir e- Po';s mü•l'rli F. !<'. 33.64 33.84 lıınmasına sebebiyet verm!ştfr. 
yorlar; onlara ağır gelen darbe çok 

1 

kik et. mektedirfer. Ve bu me•e,•\•e mir ve lüzumu miktarda havale Şehrimiz emniyet müdüril fi. Sala- Pezetas 7.442 7.486 j Tekmelemiı: ·•I 
ihtiyaçlan olan malzeme ve mOhim- cair ırelecek hafta yapaca ları y!;k- öle ~-7 yaş arasında çift öküzil mı: - '-eddiı' A. Korkudun istanbul mni.vet Florin 1.4459 14545 '{ -y'ıı'" 

k h k 
· · t· d k ... ., · · , arşıyaka spor kulübünde ,,.ı 

matı da harp sahasında terketmek se arp on•eyı ır ımaın a th 1 hayaa8ına 'ierhal başlanmıştır. I~:ı 'llildür muavinliğine, emniyet umum ~; S. 3.4244 34445 oğlu Alt, oyun meselesinden :ıu.ı.• 
mecburiyetinde kaim alandır. kararlarını veı ecek'~rd'r. k milbayaat için teşkil olunan komi>- '1liidurlüğti beşinci şl'he müdürü Ray l•. S. 3.2217 3.2407 oğlu ı<amimi tekme ile dôvmUsıt{lf· 

Kendilerine yardım edilmediğ; tak- Son içtimada yar 'ma ara,· ve· yon, dıin öğleden sonra vilayette bır <:aodin de i''lli' emniyet müdü.lüğiine IÇ. N. 3.379 3.400 
dirdc daha faz\a dayanamıyacakları ril,.,,ı.ti. Lakin İngilto•-.. Sovy~t!eı-e (çtima okdetmiştir. Satın alınacak h. D Neden acaba? ,.~. 
nı biltün dünyaya açıkça ilan etti. i\!inı harp etme en ç. ınme .e ır. ç:rı öküz'eri, gruplar hal!nde der· mizin tPlgrafıne ~tfen yazmıqtı!c Fl'.1 K. \.~. 23.09 23.20 v 

1 

kt k" kt c\" tayi n edil~ı.derini Ar.l:ara muhabir1- · · T ire kn• ının Boynuyog"un köY'" • 

1 "" h ı ··· ·· · ·ı kti D' " de 18 yaşında Hasan brovnik. ı"I er.. ; ' " .,,,·psa gor er ece r. tayin keyfiye~i hakkındaki emir, lıe· ınar <>5.22 85.40 • 
Rovyetler, depolarında bol bııl bu- Çocuk büyıifmesini . Veleriı'.er m~dlirl~ğ.ü, m~b~ya" •- nilz şe!ırimizn '·i alakadarlara gelme- Leva 64.44 64.83 ~=~:1;:~:nıa~ı~:!ı;e~~ ~~~:ı:~ıştıt• 

!unan tayyare, tank ve a~ır toıılsrı- "~ t .. ~ ••t/ clılerek rift okilılerının saglı;,: mtıd- miştir. Ley 92 92 
nı F:n!ne karşı kullanıyorlar. Fin· O re en fH!U er yenrlerinf yapacaktır. !\Iübavaat. Rav " id evvelce lzmirde ki senP. A. Ş. Suçtu tutulmuştur. 
ler sOratle silah , mühimmat vç tay- Çocuk esirgemd ku:um\l l' nP! ııe~in ı•ara ile yapılacul:tır. kısm; : ari reisliğinde buluıımuş1 ·.ı. R. ı.fark 1.97 1.98 Çakı taııyormuı: 0~· 
)·ııre gönderilmediği takdirde neti - 1"erkczi çncuk bil• tme u:u· - "'* - O Liıeı 15.20 15.29 İkiçPşmelik caddesinde GaliP. d' 

l t · t Af / rman yangını D h 03 ı b k 1 L!ltfü B üıerill ccyi hepiniz tahmin edebilirsiniz. ler.nf vireten öğilt er noşre m:.,_,r. f ag ga İp ra mi 1 .97 104,50 u ea ı a ı aşarının tıf• 
Gönüllüler Fin!endiyııya varıyor. Annelere parasız gönce" ilınc:,te- Urla (Hususi) - Diln gece yarısın- Zloti 4.215~ 4.2373 bir sustalı çakı bulunarak ı:.Jınııııi 

LAk'•1 bunları talim ve terbiye etnıek dir. Çocuğun kaç 11ylık clcluğu'!U Evv.,lki gün Altay idman yurdu dan sonra Yağcılar köyil civarındaki Pengo 3.6807 3.6984 Tahkir: •" 
zamana mOtevakkıf. Geçen harpt•! "~re•İe tirlikte Ankarada Çocuk ve K. S. K. bir'nc' takımları araaınd" ormanlardan birinde yangın çıkmış ve F. F. Serbest 34.69 Atatürk caddesinde kordon f.

8 
.', 

Antverp'e bu suretle göndermi~ nl -1 Esirgeme kurumuna bild:rmek ka-ıı l'arııyaJ. .. ıtadyomunda yapılan fud- altmış kadar çam ağacı yandıktan son- Nevyork S.22625 508 nosunda Alaşehirli Şevket A]ak11;1İ' 
duğumuz, iyi talim ve terbiye gör -ı fidir. bol müsabakasını 2-4 ırolle Altay ta- ra ateş köylüniln çalışmasiyle söndü- MuhteHf kurlar 1 B. Fethullah& Jisanen ha1'aret e 
memiş olan askerlerin, muntazam bir - kımı ka,,anmıştır. 1 rillmOştor. Registermak 5.50 jiinden tutulmuştur. #' 
............ m. .... ıım:Z11&11l11Cım:zıııımlmll ......... !ımt .... lll!'.lmllml:-.llJllll;,.,!JIWR~ ...... --..... - b~ 

Bu. mnktul "'a:h~nın kard~şi '.J,-. dağıtıyorlardı. zı bir bez taktı. Kılıca sarıldı ve saf- tı. Ebu SUfyan, kendi k1Iıei1l•. ff - ISLAM TARIHI .... ,--,
Hz. Muhammed 

mandı. O da kahraman ıırıyod.ı. IlJ Resulü Ekrem, vaziyeti dikkatle ta- !arın arasına atıldı. hamleyi karşıladı. Fakat bir ikil''sııi' 
s;ıfer Re ulü Ekremin &ıncus; fıt! adı. kip ediyordu. DOşman kuvvetli idi. Bu aralık Resulil Ekreme genç bir ya Oçilncil hamleden sonra Ebtl ~tı· 
Osman, ufak bir mukavtmete 0fü !m- Fakat ilk hamlede vaziyet, Müslilman milcahid yaklaştı. Bu mOcahid; dilş- yanın maktul düşmesi ınuhaJclı ur 
kAn bulamadı. Hazret Hamza ııın sa- !arın lehine inkişaf ediyordu. ınan saflarında 150 neferi ile islilm or- ÇOnkO Hanzele, müdbiş bir ınulııı1 b~ 

YAZAN..
• M.. Ayhan..-•••••'• vurduğu bir kılıç darbesi; omu~ lli- Kureyş bayrak~rlarının miltema- dusuna saldıran Ebu Emirin oğlu ti ve ayni zamanda gençti.. Tjll!I 1.ç 

binden denecek derecede Osmanııı ku- diyen maktul düşmesi ve ilk partide Hanzele idi. sırada Kureyşilerden bir muharlP ~r 
_

141
_ Kılıçlar havada parladı. Hazret Ali, !unu koparmıştı. ııleyhlerine doğan vaziyet dilşman or- t Ya Resulüllah -dedi- MOsnade et tişti. Hanzelenin Ebu Sofyan!aıı:şd'~ 

_ Ey Ensar -dedi- beni tanıyorsu- çetin ve amansız bir hamle yaptı. Ko- Bir ~·rtına kopdu'. bir asablyrt ve dusunda adeta bir zaaf uyandırır g;bi d~ slamiyet için şu babamı geb~rte- r~.şmasından istifade ederek :ırdo:ttl-
- . . . . . . . tehevvur dalgası estı. olmuştu. yım. hucum etti ve Hanzele şehid 

nuz degıl mı? İşte ben Ebu Amırım. ea kılıç havada bır d;ıre dç:zerek. !fal- iki taraf biribirlerine girmiR!erdi.. hesu!O Ekrem; elindeki kılıcı kal- Resulil Ekrem biran dilşündü: Mildhiş bir kan akıyordu ,.ıı 
Fakat ümit boşuna çıkmıştı. MOs- hanın başına indi. :şı : 1. roı~der Kureyş in bayraktarları kiimile;ı kılıç dırdı: - Hayır ya Hanzele -dedi- baoanın Iki ordu içinde bilhass~ ge.ırel 4~1 

!Oman ~aflarında, onun da~et:ne ica- P_arçalann , ı~lı. T~lha, da; nı_nbi ş~ld~- altında can veriyor ve bayrak, ınilte- - Bu kılıçla kahramanlık göstere- kanına kendi elinle girme .. Elbet •ı da ile Ebu Decanin pervasız ıııilC9 J!ıt 
bet yenne nefretle dolu bır velvele tınden sersemledı, sen ° er ııı · madiyen elden ele dolaşı•:ordu. cek olan kimdir? Akıbetini bulur. ı t 1 h ti k l rd•J· "il 
;yilkseldi • Hazret Ali· ikinci bir hamle ile kılıcı • . .. . · arz arı ayra e arşı anıyo r•l 

• • Osmandan sonra gene aynı JU!füe- Dıye sordu. Birkaç muharip atıldı- Bu cevap, ancen::bııne idi.. iki kahraman miltemadiyen saldı 5;r 
- Evet, tanıyoruz seni .. Sen ha- tekrar sallad'.. b' i , d den Sa'd bayrağı kaptı .. Fakat Sn'd !ar. Ne kadar olsa; bir ev!Ad•n, i:'aba!ı- ve her çarpıştıkları Kureyş cerıl 

bit bir herifsin!. Ba aefer • Talha acı_ ır .erya ibni Ebu Vakkasın oku yetişti Ye qırt- nı kendi elfyle öldürMekten dolr.;-ı, hi- rini mutlaka •eriyorlardı. .ııl 
Dtışman safından ilk defa kılıç sal- koparıp yıkıldı. Kılıç bogazını :.opar· !ağına saplandı. Mu•afi ibni ~bi Talha - Biz Ya Resulüllah !. lahare ruhu ve vicdanı bir azıı, ılıı;·- Ebıı Deran; bu kalabalık ıo, ,.ıl'I 

lıyarak meydana çıkan Tahat !bnf Ebu mıştı. 
1 

• yetişti ve bayrağı kaldırdı. Ji'akııt Resulil Ekrem; kılıcı, bu muharip- ması ihtimali vardı. .~fları arasından geriye tli J(·J ,~'' 
Talha idi.. Düşn:anın bayrakt~rı tep_e cnnTı.şl; Asım ibni Sabitin bir okuyla o da ge- lerin en cesuru ve en mahiri olan Ebu Resu!O Ekrem de bunu du~;ln•"!'I iş- kadınlarının bulundukla:ı yere ;.ı 

Düflllan muharip: can çekışlyordu. llius ad bıçagını a • berdi Decan uzattı. tO l · t' ,.; 
1 

dı .. b + • a .. ge mış ı. . r•· 
- Ey -dedi- MilslOmaıılar h:ınf hanın göjisOne sap a ve onu "" er·· Hazret Ali, Hazret Hamza, hıızret Decan; harbe girince mOdh;~ bir Hanzele; geri~·e döndü ve kılıcını Kadınlar haili. l<aslde okuyoı·!~r"' '' 

kahramanınız? ti ı ı -·B d dO fi rı ın r""ı ı Ömer mUdhiş bir savletle dilşman saf· arslana benzerdi ve ekseriya; ba•ına sallamağa başladı. Nihavet Ebu Silf- - Biz •eher yıloızının k•Z • 
Mtıs!Oman •aflarında bir kımılda- u an a, fman sa a n u ·" • • , . . . . • ı - . 

ma oldu. Hazret Ali çıktı: dan biri görOndO ve Kureyşin h:ı:;ra- !arını yarıyor, vuruyor, kırıyor; e(mf- kırmızı bır bez dolamak Adetı .clı . yanla karşılaştı. Fırsat, bu !ı.-attı. yürilyün ! 
_ :t,te lıen vanm, hazır ol.. iını kapıp kaldırdı. !arına toplananları çil yavruıu a-lb!J Buiiln de tiyle yaptı .. Başına kırını- DOşman re!sin Uzerlne bir hamle Y-'J.I· - Devam edecek..-
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aüaiet ltıe~e alınac,klar S 1 T l •• L lsviçredeki 
~~;ı~d~:~:an(~.~e -r:ı::~:~=ıı~~i~ u 111 n er v e s' dun O- Nazi partisi f aaıiyetini D 1 . Orhan Rahmi GÖKÇE 

" ta d ev !'tın adalet mevzuu üzerind .. 
lacakı y ıhayat şartiyle vazifede ka- l ld tatil etti ki lıauasiy~ti, kendi çarhlarmda ça• 

1 ı '.1.aaş ve: 

'ıl:ı.,,aarını ve evvelce tekaüt edilm·ş ~;;:ana v Londra, 4 (Radyo) - Reis, katil) lışan bü'ün elemanlara verdiği maa· 
'llkı' tın da tekrar fili hİzmPte alına- ~ as l o u Ve azaların CaSUSJukJa ithamı ijzerİne tın mikt&rı il<' tediye suretlerinde de 
tine:~~ bildirmiştir. Bu karar ii~e - 1sviçredeki ııazi partisi faaliyeti tatil kendiaı"i gösterir. Barem kanunu ve 
İlerb ıraı H:enry Oliver, Sir O•mond etmiştir. hunun tatb 'katı, işte hu adalet ..,. • 
<lttic~rc~, Sir Roger Keys, Sir Fre - F } b °*o hundan ve cnditesinden doğmuttur. 
~elttar Fıels ve Sir Reginald TyıTitt ransız gazeteleri devam ı ir sulh lazımsa, ln?"iliz B y 1 b Fakat heri tarafta, muvazenei umu-
. ı~ başına geleceklerdir. ~ ~r unan şi e i miye haricinde kalan müe11eaelerln 

-=*=- ve Fransız orduları Berline girmelidir, diyorlar imdat ı·sted'ı· hu.us: vaziyetleri, hu sahadaki mev. 

B ık zuatm normal tathikatını hozmakta ,::. an J,ondra, 4 (Radyo) - Sumner ı·ıdaki beş maddelik tezini müd~iaa clamaz,a, Hitlerci Almanyanın yeni 
t,.. Nevvork, 4 (A.A.) - Meksikadan ve zaman z&man karfımıza, maat l\.ro- b' . 'f'kJ . 2" Yeis, bugün Bala gelmiştir. Oradan etmi~ ınüetemlekelerin iadesinde E- lıare ·ı : e'.ier yapmağ'l hazır olduğun" , d' 

0 ırıncı ı e 'l 'f Ha vanaya gitmekte ulan Yunan bandı- te ıyesinde bir takım aksaklıklar , trenle Lozana geçecek ve çarsamlıa rar eylemişlerdir. 1 gii•tcrmek iRtiyor. h 1 M 1 
ralı Maki" şilebi tehlike işaretleri ver- ata ar, hatta adaletsizlikler çıka • 

10
,_ artta ;a karla• orada kalacaktır. !'IA:lmaf h Berlinde Yeisin ham - Hıtler, garpte ktıv\·et imtilıanın 'ı 

•-. b mis ve birkaç saat sükuttan sonra bu up gelmektedir. ::lunu hilhaua ht1 -
t~"ı •.tnl u.ı. 4 (A .. A) _Beden t•.rtıı·- Aı'l•terdama gelen haberlere ı;-ö- keti ı~üna,ebetiyle daha sarih bır girişmeden evvel, emrivakilerıni ' • 'd 1 • 11• 1 ... < < H' b k d' "' t işaretleri iptal etmiştir. Yedi vapur suır ' a-e erın rnııa ım ere maaı ita-d,. 

1 
e.tızm dıreko"'to"rlüg'u" taraf,ıı - re ıtler silahı bırakmak için Vel3e te Jiğ neşri beklenme te ır. , r ran'a ve ııgiltereye kabul ett'rnıe- .. . d k 

" ~ bu i~aretler üzerine vollarını d~ğişti~ı ~· ınevzuu uz~rın e ıı •ık görmeğe c;li,·ı erııp edı en Balkan kros .,Jı·r·.ıı- şu be~ •artı muhtevi bir teklifname 11'ğer taraftan Faris matı.uatı da . iie çnlı~ıyor. ' · ha•lad·k M 1 f I • .1• t" 
""e,.. · b ld j ~ k ı rer,..k 1\1nki~e ,.~ rdırnP koşmu ... ıardır. " · aa ese ' zmır vı aye ın ... b •inin · b \'•rrn ~tır: ıı rn(·,ele ile meşgu ilr. •· ıı. ·at. A ıııaııyayı yola getirme'' ' . " • d d b 

•ıı T« k gerı ırakıldığı hakkında , . p p k' . t Alıııan bı·r tel•ı'z telgrafta •arah .. t e e u haller olmuı, ilk mekt .. p 
' "r Berlın Bohemva 'lorev'" ve öti arizven divor ı: ışini "3 ınız Fransa ve n"ilterev~ lıı- ., ~ muallı'mı' 'h· t k "'n ,., Ye yabancı gazetelerd~ çı- " - - '. ' • " ·'" . ' .. · . · . . . b • • d 1 ki be be h'I gı ı za en maa,ı ço az . 
ı .. ,.~1 A.. tina radyo.•unda so".v·Jeneıı • olonva üzerıııde murakabe ve taz- •A'nn•lara gore Vels, Hıtler tıı.l'a- raknıak, Amerıka ıçın kıvasetlı b:r mevcu o mama a ıa r sa ı mu- f k t . d k 

1
• 

"J,, 0 
· • h f 'd · b d' d b' · a o aynı zaman a en ro a akay" 

ı •. erın a• .. lı yoktur. )'1ka devam edecek. fır.dan iv; int·ba'arlıı karşıla n dı. A!t- hare!<et olamaz. VeJg Amerikaya dö a aza ı aresı u ye ı vapur an ,rı- h .. h' . . 
<ı f · • • ~I k' 1 • kt d' mu tac mun .. vver ır 2Ur:ırenın ma-tr.1" •er aldığımıza aöre, Balkan !.' .-- İngiltere, l<kandinavyadaki cak hııııun kar~ılıkh oldup olm'1c!ığı niince bunu elbette ki Amerika rüe- nın • a ıse u aştıgını zannetme e ır. 1 • • • • 
,, bi - • 1 . " Af arının tetfıyeıınde '.ntızam,ızJ,k. 

:, li~~ ncilikleri 24 mart pazar gil· entrıka \'e .n.ilfuzuııdn~ .vaz~eçecek. ıııeçht> . d~r. . . rasına anlatacaktır. lar olmuştur. Prensip ıtibariyle ilk 
ta,~ · .. bel!adada icra edilecektir. 3 - İngıhz şakilennın elınd~ ş<·- Kern:ıııyete son derece rıa~·et edıl- Faris. 4 (Radyo)--Sumner Yeisin laına!ına a•la rıza ırö3teremezler.> mektep mualliminin umumi mu:aze-
:·•rın::ııı takımını teşkil eden 6 :ıtlet kııvet ıçin kullanılan Cebelüttar!l: , · :nektedır. Şu ~uhakk~ktır kı, Ame · seyah::ti münasebetiyle uzun mab- I.oz&n, 4 (Radyo) - Sumner Ve!•. neye alınarak, onun da diğer devlet 
4ııııaı an itibaren açılan kampta ça- Ma.ta ve Hayfa kurtarılacak. :•kan de.lege~ı. nazı sulh. ':e h:ı.ı·p !elPr yazan Far·s gazeteleri; dünya- rnaiye~i ile birlikte bugUn öğleden memurları vP diğ.,.r rnealekdatları 

~l'lna başlı"ac··•klardır 1 - Almanya Avrupada mrınrecı r.edeflen hakkında şah;! fık;r edm- da esaslı ve devamlı bir sulhiln ıık - scnra >rıat 16 da Berlinden burııy3 g'ıb' d 
-" " • • • ,., 1 ı ınuayyen :zaman a, maaftnı tam 

Ş · · ;reruıibln' tatbik edecek. ınek ırın Zliman ve ımkan bulm11ş : uı·. dedilrrıesi için, yalnız Hitlerizmi~ g:lm i~ ve (Gran otel) e inmiştir. olarak 1 t ft F k t .. . . . . . ~ . . a ması ara arıyız. a a 

tn l . . . ~ - Almanya, eski m(lstemlekele. F lvakı nazı rıcnlı asıl düştıncelcrnı imhası kiifi olmadığını, Almanvanıı• Anıerika harici)·e müsteşarı, ça•·- rnade k' t h • "d 
-ıı den1zınde r'nı' al 0 cak. bı'l"'rmemı'elerdir. Fakat V 0 !0

• ı' ıe·n. - k ı m ' mevzua onu ususı 1 
• • h l ı " u. 0 , , " ba5tun başa işgali ve milttefi ı ord•ı- saı'!l:ıa gününe kadar burada " n- re lndrolarına vermittir; h'ç olmaz_ 

#:lİr l\r Gazeteler, bu beş şartta yeni bir Jetine kazanmağa çalışmışlardır. R~- !arının Berl!n sokaklarında geç'.ti cak \'e müteakiben Farise hareht •abu idare tarafından en küçlik bir 
'VOrveç vapuru ~ey gormediklerini, Filhrerin nutkıı r.list bir Amerikalı icln sözden ziyade resmi yapması lazımgeldiğini, İngiı - edecektir. 

:nu~aıne: haya uğratılmaması ıarttır. • iorpz"/lendz" ve Alman gazetelerinin son zamar.1ar filiyatın kıymet; olduğu muhakkab:- tere ve Fransanın, zahiri bir :mllıe Lozan, 4 (Radro) - Ameı·ika T k- .. 
1.1t opvr un ıtıraf edelim ki, az mil• 

,:' "lciıoJın 4 daki ne•riyatının ayni oldıığııııu tır. razı olamıy:lcaklarını yazmakta v~ hariciye müsteşarı Sunıner Vefa, g~ç ,.1a nihayetsiz fed&karlıklar yapa· 
;· nr~ t0 . ' (A.A) - Şimal deni- !< d 1 • kt d' Ek•el•iyorda: 3uniarı kayde:· I~ıııektedirler: vakte kadar oteldeki hususi daire -1-v.ç rıııHenen Osmed ismindek; · l\y e~.eme e ır. rak, kasab•lara, uzak köylere çeki-
ı.. Vapu Hı'tler. go"ı·u··şmeler e.•na.ında Ame- c A.lman propagandası, Ve isin Be"- < urnner Vels, sulh ün biraz ev\•el sinrlp çalışmak ve Alman rica:iyle 1 1._. . .. 1 .. 

1 
. 

1 •ır l'Unu Ü t b t d 7 ° en, !'ene ıg•nın <'D guze gun erır. ~ ı Goteb n m ret e a ın a:ı lin ?iyaretini tehdid sahasında isti•- lafl e >ıi IOzumuna nail olabilir, fakat yaptığı tema<lar hakkındaki raporu-
&ffa• 

1 
orgda karaya çıkmaaa mu rik_ anın Berlin elçis nin vazifesine k ı:cra yerl .. rde çocuk yeti,tirme ve o-

~o ~ mar ed'.yor Ritaraflarn aqı te',did, nıütldikler, Almanyanın bu han: . nu hazırlamakla me,gııl olmu•tıır. k 
• ~tl·~n ınuşlar<lır. Kazazedele~ va_ ·o ı ı · t · t· ı utı,~ g'bi <'n ileri hir davaya veren, 
•ir •., ın bir d ki aşamasını ısrara ıs emış ır. ve hakaretlerini artıracak, ei'er har- ten az bir zararla çıkmasınıı ve bir Yarın, Faris seyahati hakkındak: bliyiikçe lcaza merkezlerinde otur-
" ~atıı a kadan dah:ı az He~ ve Göring de Führerin yuka- bi durclurmak icin Amer'ka müessır kaç ~ene sonra yeni taarruzlara baş- programını tanzim edecektir. 
'tlıi) ol an içinde battığını ve kaptan madığı için kendi çocuğuna orta tah. 

n~'öly~~.'~::i:~ol~3-kişinin öldi!~U- Fransa Hükumeti Alınan tehditleri ;::h~~~~:~:~:;.::ı~:~a~i~~ay~~ 
r ! kahraman, bir yarı fedai olarak te. 

lSttnde SÜKUfi lkt d"" 1 b ı·k • • l,,. fi.kk;•iliızımgelenhirunsurdur.Hll-
~Ultudüs, 4 ~ ı~a ı se e er ı lÇTn azım B' f d l l 1 •1 ·ı 1 lcumr·t de bunu h'ldiği içindir ki, iz, 
ııllısüten ~A..A.)-Filistindt:hü- l h lkl b"t• d• Ifara ev eter, :Jgl!fere ıe Oail ırirlıuıusi'dareıininiçin .. diltlill!U 
~le hük(I Sük(ln Ve emniyet dolayı- gc en azır ı arı ~ ır ı 0 ,. •• b l • • k 1 miizayekada hemen hir yardım aça-

~~Q ta~~e 4:tmo ~iyt~~i Arap mtv- Fari•• 4 (Radyo) _ Fran•a hüku-' mc"buri •crY!r'er ihd:ıs olJmı~aktır. t·c::t rı ffiUTiaSe et eri Il esemez er rak m ıalli"''" ma~••rı verm,.k im. 
?" fCer ta ış .r. t· 'k d. f b J'k h 1 1 1 kiır.I'l\.rJnı ~aratnno;.th· . Feklllt meeele, •ndı! h rafton d . . .. me ı, ı tısa ı se er er ı azır ıklarım ktısadi <eferberliğin ilanı ve 1'u L0nrl:a, 4 (Radvo) - Alman re•- Dan;:narkada çıkan Sc·•yaı demol:-
hı~ t ayat şar"tı& man ~ l~hrazm ufze- ikmal etmiştir. husustaki kanunun tatbiki gün mesele- mi organı Dirlom~tik Kores Pun- rııt !':lZetcsi bu Alman tehdıdlerine ~ .. ınız hn ir n.e,Plesi değildir. Baş-
ı. eıııin· . rı>ıın ısa ı ve re a- 8 .. 1 d" · .. k 1 1 . . 'd' - t . b' f i hrl'd d , kt d' ka yerlerd,. ae ayni hal p~tlak ve,.._ •nııı ı ıçin um • b' 1• ha oy en ıgıne gore, U( ın ar ıçın sı ır. aas y,aze e•ı, ıtara a .- ı te ı e en şu revhııı verme e ır: 

1Ştı,. umı ır P an zır - . . . . . hı 1m~kted; •.. "feaele, bu g"bi vaı:iyet• 

F 
'· - !ıır makale neşıetm,~tır. BJnd'l Bı-:- cAlnıanyam ı, hıbrafların Brıtan-

" ler YA.rşıırnda, adalet ve vaz;feyl 
ıhı" d San dl ere .. tanya limanlarına giren vera onun ya ile olıın ticaretlel'ine nihayet ver- l~n ··•arak harPk< tP getirehilmekte-

'( •ı an ı·yaya gore ablukı.ı şartlarına riayet eden bitaraf mek iddialarını ne makul, ne de ye-
rlir. l'uıuıi ır.uhasf'h~ memurlan, 

d 
gemilerın derhal batırılacağı tekrar rinde buluyoruz. Buna imkan dıı yok ar ını ihtar edilmektedir, tur.> ml\B~larını mURllimden evvel alır • 

l'ar· • yni viliıy .. tt.• filan kanda mualll -
ı.,. ıs, 4 So tl t d k · d h " 1 • ı:n ~aleı'. (Radyo) - Finlandıya . vye er ? arruzunun n '"'re e a- Domola mın le a ü • .ae ka mıı ikı, Üç ml\a~ı 
'lonıı· lada b' . - vapuru duruıken, diğer kazada zamanında 
ian da 6 b· ııı sterim, Hong - rar kıl ' cag" ı malu" ID 'eg" ·1d• ,.e hm maaş ver'lirse, hunun kar~ı -,~. to"la. ın ve Çinde elli bin dolar C l Ir 

'' ~ .. ın '1nda harekete gelmemek imkanı 
hQ~ 'Vı·ork 4ış~ır. Oslo, 4 (Radyo) - İsveç .abık h:ı- rede karar kılacağı malum olmadığın- Yoktur. Niif'kiırl hükumet, bu huıu•· 
lıı• reis; li' Radyo) - Sabık cum· rkiye nazırı Sandler; bugün bir nutuk, dan, Skandinavya devletlerinin, F;n. Bir Alman tayyaresinjn bomb::ı ve ta da ti+ız davn'lma~a haılamıttır •• 
iıt'.1Yon doı over, Finlandiya i~in bir irad etmiş ve Sovyet tecavilziinün n~- 1iiııdiyaya esaslı surette yard!m etme- Hiç olmazsa, ayni vilayet içinde, hu-
.. ,'ıaııı "d ar daha iane toplanmasın• 1 • J •• • k d 
'"14t' <en b' eri,.~ bu husu>ta gecikm~m .. ıeri l(i.- mıtra yoz ateşıne maruz a l susi id .. re kadrosundaki hütün m<'-

l(ır, ır beyannam.ı neşret- { •1t Ho'Janda zım geldiğini söylemiştir. ınur "' mualEmlerin ayni ıründe, ay-
~. ap, 4 (R ngı ere Londra, 4 (A.A) - 2 Man •aba- d!,ta'lıl"n gelen 253 r.gilizden 8 z; ni ni•het dahilinde, maaş vermek, 
~l~ı a~gaınbı a?Yo) - Cenubi Afri- M·· k · . J YanJ•.ş oldu hı 11 aıış denizinde Heiııkel tip; bir j ?nyiıolmuştur. Vapurda yangın cık - yani kazalar varidat ve tahsilltını, 
.. lnd enın karan daire~inde uza ere erı c evam · b d t · H' d' t t t ·ı· ı · ı b' II -.ıı b· Yaya d" oom ır ımaıı ayayresı ın ıs an - ı mı.] ır. ngı ız vapur arıy e ır oı - daha do~ru.u kualar mevcudunu <>•-
ı0 ın st . Yardım olmak Uzeı·" e yor 1 Londra, 4 (Radyo) - Üç İngiliz rlaıı gelen Domola ismindeki 8400 landa Yapurıı yolcu ve mürettebatın taklamP telakki ederek herkesi aynl 
Qj~~~~i ::~ı:ı &'Önderdi~i~i ulııs.la.r Llihaye, 4 (A.A.) _ Salıllı:·.<etli avcı tayyaresi, yanhşlı.kla bir !ngilız 1 .. tonluk v~pura üç bonıbu atmıştır. Va- büylik bir kısmını almışlardır. Ka- surettP ı akkından nasihedar etmek, 

Itır, sekreterlığıne bıl - Hollanda mahfilleri ingiltereıı;n ına-' boml.ıardıman t:ıyyaresıne hucum et- µurun kaptanı ölmüştür. Vapurdaki ıazedelerden bir çoğu yaralıdır. Do- en ileri hir adalet horcudur. Umumi 

l deni yağların Hollandachın tekrar Al-1 mişler, düşürmüşlerdir. 48 lng !iz tebaasından 20 si ve Hrn- mola b;r limana götürülmüştür. n»•vazencden maaş alamamakta ol-
ı.- Sl/QI' d manyaya ihraç edileceğinden 'rnrkma- Loııdra, 4 (A.A..) - Bmin lıi,· r.1en- m.•ğı. hiç bir z~m"" ilk mekte-p mıı-
•\011t •· 1: or us 'j sına mahal olmadığını ve hükiınıetin !.ladan l;j];lirildiğ'ne göre, geçen CU- allimi için hiP talih•izlik, b'r endlte 
Stok~lll istferi istemiyor bu hususta icap eden tedbirleri O'sasenl ma•t< i günii bir Alman tayyaresi-' halin,. get;reırPyiz vP getirmemeli • 

·~nıal'ı ın, 4 (Rad llmış olduğunu bildiriyorlar. , tıın hücumuna uğrayan Domola va- yiz. Cünkü onun yaptığı itin ve de-
ll?i41,r bugün kr 

1 
vo).- Ordu men- Bu me•ele hakkındaki müzakereler puruna yalnız müteaddid bombal&r ıuhte ettiği vaz'fenin kıymeti, difeJ' 

~ııııı11 ~' lsveç or: a hır m~hfer ver- birka'ç haftadanberi İngiltere ile Hol- atılma nış ayni zamanda ..akından her hangi it mevzularına göre çok 
llıi41.,d::ıerdi!n Ugunun, bıran e~'Vel landa arasında devam etmektedir. ~u RodOS mitralyi.ı• ateşi :ıltın~ da alınmıştır. ,.ı,3mmiyetli ve daha üstilndilr. Ayda 

« ,.. temizlenmesini ste 1 
- arada Hollanda ithalatçıları İngiltere- 45-60 lir" maaş alan hir muallimin, 

l 
nin muhtemel bir tedhiri halinde dahi- Bir ri,•ay('l» ır3ı e, İtalya hükumeti Rodosu yeni~en bazı ted:J:rıerlc Harbin üçüncii giinü batırıl~>ı At- hiray, iki ay maAşsız kalmaaı demek. 

llo-l"':---=-4-:..:- il istihl:.kin mütPCS<ir olmaması ;çin takviye \'e t::ıhk;m cc1ecekmi~. Bııııun sebebi, şimdilik meçhuldür. Yalnız henia vapuriyle geçen ikinci teşr n- onun ruh ve kafa aeliımetini, onun 
~ lZ k büvtik miktarda stoklar te,is etmiş- kabul dnıel: ırercktır ki, İtalya, Akdeniz vazi)·eti içinde Rodos ve m iki de blr nıayine ç rpan Simon Boliver yaşama ve çalııma zevklerini, hıtlti. 
1( UVV t}erİ !erdir. · adada~i stratejik mevkie çuk Ehemmiyet vermektedir. Bu ada, Anadolu ismindeki Hollanda vapurunun <Hil ve !.·atta onun hPvsiyet ve ıenfinl 

ı enYad yarım adasının cenubuııdaki Alipo burnundan 10 mil kadar cenuptadır. ve yaralı listelerine nazaran Donıoıa tehlikeye düşürmek demektir. 
<~l\dra, , a top·a,ıyor oooca • t ı· t d ''•u ~ ŞimPli ~arkirlen cem•bi garb'J c uzunluğu 45 mildir ve en geniş yerinde vapurunun zayıa ıs esi UçUncü e- Bizce. hükum.,timizin vazettiti 
l,,11 :.'1 ile ırı~~ady<ı) - 200 nRkli;-c v. adi VQS tO kta enliliji'' 2.ı: m'.l kadardır. Sat1' ı mesahası 1460 kilometre murabbaı tutu. recede ehemmiyeti haizdir. Domola. prr,,•ip, hiltiln vilayetlerin önilnde 
~~b ıtııaıı R orıu · Britanya .:uvvct- Ada, evvelce bizimdi. 1912 ~~ !talya, malQm harpten istifade ile burasını nın mürettebatı 150 kişi idi. 42 Hintli mukaddeı bir kanun gihi alaka gÖr· 
r:~ l~e "arıııı~~osyada, Kenyan·ıı :• e;- lngiliz donanmasının ve diğer adıılap i•<"al etti, Rorlosu da on iki adalara merkez yaptı. Adanın ~le 9 evrupalı bir tahlisiye sandalı tn- meli ve hunun tathikinde en kUc;Uk 
lııışı •nı-act,. tor. Bu suretle kuvvetle· b 1 k h k At nüfu,•ı. ~ir.ı-ii kat'i)·,·etıe talımin ed!lemezse de (50) bini bulur. Ekseriye- rafından kut tarılarak İngilterenin b"r ınüsamahaya ve llkaydiye ma,.. 

ır, Jllanma işi tam:ımlan- a ,o a are a l ti rumrlıı:', Türkk·r M vardır. Ada dağlıktır. En yüksek tepesi olan Atni. cenuhundak; limanlardan birine ç - dan \•erilmemelidir. 
Tokyo, 4 (Radyo) - !ngiliz donan- ro, deniz •evivesinden 1370 n'etre yüksektedir. İklimi güzeldir. !l ay rüz- karılmıt•ır. 2 Hintlinin ve 1 Avrupa-

.... masının, Viladivostokta abluka hare- '!'arlar l!Drp!er., ycz aylarıncl., şimalden eser. Yalnız temmuz ,.e A'\'ıısto•- lıııın ce,;etleri de karaya çıkarılmış- Orhan Rahmi GÖKÇE 
l E 8LI.G" \ kıl tına başladığı hakkındaki haberden ta cenubi şarki rilzl"Arları e~'rek biraz sıcağı artırır. Toprak münhittir, tır. o*oo---

tt~ı'rls, 4 ( LER · 1 J11ponya a~~k~dar makamları malQ- meyva. •ebzeve elvPT!~lidir. Köyleri, incir, portaJ.-al bPlıçeleri ile rfoluchır. A 
(l sabah aadyo) - Frans:.z k:.nr- mattar degıldır. Bağ ve harııp ai"acları d::ı vardır. ** l m an 

llıt lrp ~p~es'.°i tebliği: **• Asıl merkuz Rodc~. adanı~ -imali şarki ucunda, cleni7.den bir amf;(p3fr B aenos Ay reste d 
~lr. esınae &'ece sükO.net!P. geç- L d·'ll b=r bom- şeklinde.yükselmiştir. Eski ~ehrin etrafı kalelerle çevrilmiştir. 1uf 1 ' . ''h b t .. propa!!an ası 

dQ Uıelin ozan '"' l Rodos, taı·ihte me.•hurdm. Arapların, Türklnin, hatta 'fii ·k hrs3n- ıvıcu US mc; Ll a ! muca• .:;, 
1~•nın t!arkında iki müfrezeın!z. ba p""t}adı !arının da eline geçmiştir. Uo<l1~ şö·;a'yeliğini, 14 üncü asrın i'': yıl- de' el r·r,de ;)ien er ~.·ük,.ı, 4 (A.A) _ Eup~n~en 

tınd 011 ııunı8rruz~nu Pti•l·Urtmüştiır. . ~ larında Sen Tan tarikati üstadı Folk kurmuştur. Fatih M'ehmed znmanın- bildir:lcl'l\'ine göre, bir müddetten. 
al taaliı·~rde ıleri karakollar ara- Lozan, 4 (Radyo) - Bu sabı:.h ber- da Me~ilı I'o~a 66 günlük mı•hasaradan sonra şehre g'rerken c.rt:ıı.rn Boenos Aires. 4 ('ladyo) - Mebu• beri F.ln.an l:udur'.u civarındaki Bcı-

dQıcrlııartta :J,·kaydedilmiştir. her salonlarından birınde bir infilak ıYağnıa yMnk> emri \'erdi, bu emir, O:manlı ordusunun ş'vkini kırriı, 'ntihabatı mucadeleleri yüzünden bu- ~İAU hıdudlar•nda müttefikler a!ey. 
ı~t~ı'.11Uştu:. dUşınan a\·cı tayyaresi 1Jmuş, civar mağazaların camlan pnr- yüz geri etı:ncsin~ "ebebiyet n~di. Rodos şövalyeleri çok gurur rlu~·~uı~.r gün kanh ç ırpışmalar olmuş, 10 kişi !ıinde ~'ddetli propaganda yapılmak-

~~ lıilıı hav ;alanmış, bir kişi ülmiiş ve üç kiş; ya- ve Osmanlııar nleyl ıoe mııhtelıf hnreketler ~·aptılar. Fakat Kamını Sıı- ölmfiş :e 30 .ki~i de yaralanmıştır. t.aTaclır. Po ı .. kutularından Hambıırır 
1 •Yaree~ .kuv.\·etıeri ile bir Al- ·alanmıştır. ıeymaıı J.'i22 de ~00 yelk~ıı'i r,öııde•di. kendisi de geldi, adayı aldı \'c şJ- bıta, nüma)·ı,çılere ateş etmek mec- ciı. ra:kennamelerde İngiltereyc ş d-

nı duşürmUştür. Zabıta, tahkikata lıu~lamıştır. ı•:ılyeliı>:: ıı~,·ir~i. (21 Kal'uıı 't\'\•d 15::!2) buriyetinde kalmıştır. 1 det le huc~>n edılmektedir. 
I 
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ar da sinmişti. Biz·m de o ların da ha arımız Romanya Cephesi Selektör/erin faydasıtd. 
ı d _ı• • l ·• ··k b Jd•k köylü de anladı yar er e (j zgın er SOfiU llf~ya ge 1 (Nema müsteat' ~ diyJe yazan İtalyan muharririnin Edirne, (Husuııi) _ Selektör!& d 

At 

- Haylaz!. Hayvanlar dışardn hu göı jiriiz.. Oymak beyi kır bir ata binmiş, lın- makalesinden) rin Trak.rnda yaptığı büyük biZJ!l8 

kadar patırdı ediyorlar sen de b\,\rıı- R z df.' y.erac'ki keçelere uzandık ~ına sıvri b'r külah geçirmic; ve sarı Harbi umuminin arazi taksimatın - rl:ığlık ve ~nrp kayalık nraz'yc Tiirk t>iitün köylü anlamıştır. Kirli ve b~ 
da kapJumhnğa gibi buzülmü~ otu - yan p.na yatt k.. tıruba giyinmiş, yanına uzun kılıç d:ın memnun olmıyan Balkan v~ lPrdcn , e müttefiklerden alacak hm r.uk tohumların bu makinelerde!l gı. 

Hizmetçiler birer birer evden c;ı- sallanchrmış eline bir bnyrnk al mı~- . "Jd"kt t tı ·,ııı 
ruyorsun ... Kalk atlan yozları (1) kıp damlıırın~ giqiyorhırdı. Al:ıkm tı. Arka ından ı•elen atlıların hepsi Tuna devletlerinin vaziyeti, snn ttıkvjye kuv\•elJprjyle beraber mii - çırı ı en sonra ta~mı, opr ·fııi 
•1ustur. Alak biri iki dedirtmedi dıc::a- r,naşı öteki çocuklarını yatırdı, en u- +ırh it:İPPi! idiler. Başbuğun ndını Balk<ın toplantısından sonra, az kemmelen karşı koymağa muv3ffnk yübrr:8ini, çalkanbsını, yemekl~~f· 
rı f•rladı ... Ben de ardındqn .. U1şarı fağıın ı;ahnç:ığınn koyd\l ve snlıncı:ı- .AlaklB'l so,.dumcl. Alkuk; 

1 
çok belli oldu. oldulnr. re eıı koıırn dn tohumunµ a}~ıran ·cııı• 

<·ıktığıınızda ortalıJrın alacıı karan - ij'ı bir kerre salladıktan sonra re1dı - - 'unun a ına ap an öldüren Homanyayn karşı biiyük de\'l"tle- Bu takviye kuvvetlerinin Romen lü bdlgece b"r çuval tohumun 1 t 
!ık olduğunu gördüm. Bir taraftım di.. B,ıyrnngar ·iJahlarıuı, sn lnğını C IMı: 11 erler. cevabını verdi. nn tell(fidlerincten istifadeye kn1k!- qüd11rnrı hattında yer alabilmesi iç:n den ~·üzde 40 yüzde 60 sinin bozt• .. 

k 1 · ··rt 0 ld ;:. d e hazırlayıp bıçağını, okunu ) astığ'ın•n _ Or,ı•a.n hanlq.rın .nrdı sıra!';111dan az 11ır • T .1 _, ~ oldufrunu uo··rerek ~ı·mdı"y" k,"dıır trı·· 
llR ır arı sıs o m ş o ut',un an ç v yanma dizdikten s~mra çırar,ı dinlen- cioru lıır ata lı.nmış ba ı tulrralı kır- şnn 4acarıstmmı ranı:ıı vanyayı ye ııe J!u,;ıı·~rnın ani \'e seri bir inişle - ~w. ~ •• "". :· z <' 
re iyi se~ilt"miyordu. Ağaçlar çadır - cfird·. Biraz aonrn çndır içind uyn _ mızı <' hic:el o:r atlı daha sok ün etti. 'lıulgaristanm <la Dobricayı istemf'!=-i, cmriynki ihdas edip Romnn~·nmr. ~n.~urn ektı~ı mnhsulun mçın ıı oıııı 
12.r ndnnıa tuhaf görünyorlardı. nık kiJll~ıı kalmamıştı. Bunun cln c:olunda uzun l.ı!r kılıç :i'>ıh 

1

Ttirkiyb, Yı.ıgosla\'Va 'o Yunnni~trırı kal'r•jrnhını tchd de kalkışmış olma - oozuk oldugunu anlamış ve bUfl ı-
1lay. onga ın yana"m::ı)an yurttaki Sabahl~yin erkenden Alıık i1ı? atn H Plincle ı ııyrrk vardı. Ha~rnğın r.Jabqız bırnkmı>'acağı için Ba!knn··l ları iktiza eder. btii!"üdür ki bu makinelere Çi>k bil 

rurilltüden uyanmışlar ... Ne olııyo - l~indim lfay ongar ile karJ!'ıındarı ız.n rf"ngi ıı! tonda i~i. nrdmdnn elli ~~dnr ı l::rcla e Jahlı bir ihtilaf çıkmasına e-j 'Rueların Rodnei dağlarivle J,apu- lanmıştır. il• 
r z diye dışarı fırlapıışlardı. nhp nrkndıı~nnla yola düziildiim. ~th. ~ı"'~mld~kdt.e. ıdı. Alnk lm reısı de bep trı:ıkil edebilir Ye hqrbin ev\'ei- eului <.!ağları arasındaki g~çitten bir Şimcli~e kadar 35 merkezde k~~8 Haı·a gıırnt gfizaldi. Otlar cirek1Prll' .rnn.ı ı ıı ı. · b . . kfiJetı!1~ 

lelerinden biri ~linde baltası iıe bezenmiş kırlar. rP.ıgardnn titreş!_ _ Punn CMnnğut Tan~i) perler. den iahmini güç çok uznlc sahalara taarruza kalkışmaları cihetine gelin an u makıneler zıraat ye ail' 
önüme çıktı. Beni tanıyınca yoldıı.ş- yorlarrtı. Her çcvred~n otlağn cı - Pu ela kııhr~man k'sidır. S m<liye ka- kadar sirayetine sebep olabilirdi "e iıunh.nn da 0 kadar kolay bir i~ lngıltere Ye Fransadan ısmarlaJl 1sı 
ınrına seslendi yabancı gelme~rği kan hayvanların çıngırakları. çClbnn dar üç Oin han:nı telleledi. ÔvlP h~r JUaraflığı himayeye müstenit bi- clmıyacağı aşikardır. ÇUnkü Karput lnrla tamamlanmış olacak ve srS 
yurtta yaramazlık olmadığıpı an]P.t- Jarın. haykırışmaları iş tiliyordu. n:r :: rde r~t rur kı orada kurtlardan tnraf bir unsur olmak azminde bulu- lnr silsiJe~:inin bu kısmında henUz altmışa çıkarılacaktır. tOt• 
tı. no:--~ru"u da yerinde iş gömUşt{l. dEın Lire karşımız!l bir alay atlı çık - !>nAJ.trt·a l~ırptslcl J.'nşambaz.b - 1 ardı nnn 'c Balkan nntnnhqı teşkil P.den hımnmen her tnrafına :nsan a\·ağı Ilf ak1neleri, ustabaşlaı·ını. her 11d• 

tı. Bnpların hepsı puqp_ lnnmıs olup I 1 ' a ı arın, a& Ul!_ ann • . . ·-. r . • r , · . . ııw 
Zim ) anaşmaJar TaycıgQtların bas- ell"rince kargıları bulunmakta ve :-ırası keQilmiyordu. ~tan.gut. başbvg- ctört de\ let·n v_erdıgı kararln.:e k~m- baı:ımamı§ bulunan \•ası ormımlardnn ü ı:ıatnr~ elın.ı \ e bUtOn çahşmll oıııll 
tınma uğradık sanarak okl{lrını ~e- kargıların ucun~a sarı bay klnr !';al- ı dan ~onra k~rn at~ bınmış hır C<>I_l"~: 1 şulAtırım tavsıye \'e teşebbuslt.r!yle maada tehlikeli boğazlar v.c goçft- detınce rnası ~fi.arını verz:ıe-kt·~rnef1 

rö.rnrlar. Kılıçlarını sıyınyorlardı. .ianmakta idi. Dunları görünce bil - ver rlahe gorU!1du:. Bunun. elbıs.c ... ı en iyi hnttı hnreketi takibe kara,. ve- lcr ele bulunmaktadır, Diğer tarnf • 2.raat Yekfiletının bu büyük hı hıı-ı 
Alak ile ben kırbaçlarımızı alarak :.·ük meraka düştiilc. Zira belki bize ~.ıka~dan a5agdı gob~ rkmı1mnkd~ olu1T> l'en Macnristnn ve Bulgaristanın Dai- tan en zi •ade tehdide maruz hulu- leri bırşısınrla köylülerimiz de ı.-c11 

ı - . ı l dü ·a· n· :t ı.ıaşınµa samur an ır n pa trarcı. e h b 1 • 1 ns,. 
sı !er içinde iri canavarlara b~nze - c ogı u ge en er map ı ı. pır 'u - · ~ b - ·· r w hk l·an antantının muknddeıatına en - !ı'm Cernaııti mmtakasıncla Mn iinı1 ı:ıusı ınu ase e erm yardım arı · rıı~ 
'en yozları atlan susturmağa giriş- kbikla sdon!n bunla~ın pıkıünde ~olğud:~i t~;;;~f~1~ :~~~~,;~~~::. e aga ' direkt olarak miiza~eret et!l1~!erıy- V" Zig1rid sistemi bir hat bulundui{n di emek ve yardımlarını da kntn hİ· 

u un ugunu ~prere frCn şıe ıl)·I . · k el . A • b k" 1 1A 1 b" t zda" 
tık. Boğurri bizi uzaktan selfi.mladı ve Alak benım sormama bıra ma eıı ile 1016-1918 yıllarındn hııclıs olan hatmlup çıkarılmnmahpır. u ma ıne ere P anı ır ar alı' 

Atak bana bağırdı. bağırnrak: anla:.ıyord~; . A • ·rnziyetin tekerrilrüne imkan veril- :r.omanyaya kar;Jı muhtemel Rus n:ılnr yapmaktadır. Fnknt bu J1l .s11J 
- Can! önce kJr öküz (Baro) yn - Bakın, bakın •.. dnnıs~klprı.mız . - Hu ş mdı ge~en <Oelr i.rler} ı~ memiş oldu. Bu suretle önilmüzd~ taarruzu inıkanlanm şu §ekilde br:·· neleri her yere ve hele uzak 1• 

n. tur her vakit Yl\:rnarn ya o Qaşıar. (Orynn hanlar) bızımle bırleştılcr, o~ş.ı '8~11 ~lhı tl\1 okdµlı~lü~· ü~f okul_ı Bodgu_ı- Rıısy:nıın Eesara bvayı isf emeğe ka!- Hr•tikten sonı a bu taarruza knn.1 ~\öylerine reticı' · ·mek milmkilndo b• 
eledi cının ı ~ aR1 ır ~· ş nmesı erın · -· · "' - . ıı 

Hı~vcli öküzler·n bıışlanna koş her. ôe 0 ;yan hanlar önümüzden geçtiler. yığlttir. (Devam edecek) kı~~asiylc bir ihtilafın doğması fa - :ınsıl b:r muk;ıvemet gösterilebilır ~adıgı?,dnn b~nla~n yerme e\'J'İ' 
utları stnd"reyiJll. razıyesi kalıyor.. ~ualinin cçvnbını vermeğe çnlışalım. ~ilçUk olçOde ış gören ve elle ~ 1,0 

/ 

(Prq) (J\laga) ntlı köpekleri ai- .\ 'Balkanların bir veya bir taç dev- len (Maro kalbur) makinelerı d~· 
dım. ÖkUzlerin yanına vardım. Alak Yangın t.ah ikah Mr h1 :fı n o~rhılar Rus::anın Romanyaya j1·i nokta_ !etinin silah ve askerce RomanrnJ·a :ı ılmakta ve bunlar her ~ıl _btrıı:~ıae 
gA~ ~:~ı~e~~d~~rodan kendini sa_ .İkincikordonda ihracat taciri Ş·•ri Karataş Trnmvar caddesinde 177 dan taarruz et 1esiııe imkJn vardır. ~·apncnV.ı yardımlar ne kadar bOyü~ ııa toı~ımaktadır. ~imdıkı (d0oı 
kın r.µ. kUmlür (2 ) Rızıı. haleflerine ait fabrika ı~ lı'P ı 'Umarnlı evde hemşiresi .Necmiyeyi l'olonya,nın işgali Rus - Romen hu - \"e <•Saslı olursa olsun Rusların mi) - bıınhmn Trakyadakı mevc~du 

BPn kırbacımı saklatarak ağıln da çıkan ve 110 bin lira zarara sctın! ildürmekle ü•<1ebbiis suçundan ,ığırce- dtuhqn: Galiçyaya kadar tomdit etti. (\c-rn tcçhizntlı faik kuvvetleri kar!lı- c yakJnşmıştır. ~' 
0 irrHm. Uzaktan f.lakın se~ini ış~ti- olan yangın tahkikatıııa ndli/• '..:? i ·adn muhakeme·i .ona eren Rifat oğ- frindf"n e~ki<len Romanya için ycgh- sında Türklerin ve bilhassa müttefik Bu Een-0 .yafı?ların çok ktt~9 Jı~ 
Y?rdu~; Za~allı yoldaşım. atlan .sı~- vam edilmektedir. Aldığımız ınnlUma- Iu Şemsecldiıı, hes ay, 13 giin hapse ı.e tehdit noktası olan Dniester gc- terin yardmı olmadan muvaffakiyet- l\ışın E:ert süreklı oluşu Tr kyıı :1 -ıt<i' J:race{J' m dıye ne tatlı dıller dökü- .. .. . . . A • • • d · ı 'h · l" b" d '' ·r "nr"rı mucı"p olmamıştır :B 1 

• ~ ta gore muddeıµmumılı;c, ya·1gmın mahkum cclılmı .. tır. cı ın< <ın taarruz ı tıma ıne ır c> !i bir mukavemet göstermeleri gU; ... .ı '· .. · . sLI 
rorcl\JJ{ııycli &ziim; haydi şirin uşa _ sebebini dikkatsizt.:k şeklinde tespit : • I~_arpa~lardan inme tehlikesi ilave e- olur. ~eçen 50.n .?.:ı.h~r. iyi. \·e geniş.::r ııı • 
,.,m, korlçma birşey yok; baslnna etmiştfr. Depolarda bulunan Hitüıı ve 1\fetal ve bazı diğer madenlerin h:l- dılımş bulunmaktadır. rette ekılcııgı ıcın ~erde epı bf::ıf.el 
'l*ramadık. incir ve üzilm m!ktarlarını tespit için 'itasından knlp 25 ve 50 kuruşluk ir.rnl :Bernrabya arazisi uzunluğunR olP.- 13te bu noktada milttef:k devletler man. k_alan kar tabaka .... buna 

Ren de öküzler~ tatlı diller dök - müddeiumumilikçe tayin edilen ehli ederek bunlardan bir kısmını sürmek- rak üç nehir tarafından katedilnıek- donanmalarına Boğazlardan geçme~~ etmıştır. d re e~ 
mef" ba lnch_m ... Bır tar.aftan dla kır- vukuf heyeti mai(nzaya ait det'ter!cı ten suçlu ve nıevkuf Karşıynkanın tedir. Dnieııter, Prut ve Siret nP.hir- hakkını bahşeden Ankara paktı faa! Sn hwıkınları bazı vadi ve e,fetlç 
'•ne ndirmcğı kopeklerı bacak arma . · ,. 1 . · · b · , t· 1 el , . - b 1 k b "'nzhwa taı:ıırmıqı;a da Tunc-:., ;• . 

ıd ;:. t d COııkU üzerinde tetkiklel"iııe başlamıştır HE1cı Hüsevinleı" kövünde motör t:unır ı~.ı. .ı azımn u vazı) e ı a~ır a1· an uır rol oynamaga aş ıyaca v~ u • · · ~ ~· 5tı1Jl 
rı ırr.ıgliı unu muyor um. · · • · } . B b kt · ve E'rgenenin her senc1"" ı::u btı d 

ıikilzh. r benim güzel atım (SRym cisi Tl vfik'in de sehrimiz Ağırceza ıerı esar:ı yaya şar an taarruzu ~nyede Köstence tarıkiyle Roman~·u. · . _ : . ri ~ 
J~o'1;ro1' a baynuz ~{tyµrmrık i,tiyor- mahkeme inde ceı~yan etmekte olan gilçle~tjren mühim bir unsur sayıl - yalnız TUrk kuvvetlerinin yar lımını :arm~ bılen. koyJü bu gıbı yerle l(iJJl' 
' .. ıdı .. ~~e lı>e 51\Uzleri yah!!tır~ı"Tl_ı~e. K_ Z~ . .. . ~ııhakemesi sona ermiş, b:r sene hap- mıstır .• ·ehirlerin ve vadilerin ve değil uyni zamanda general Vev- na .7.1y11de ılk bahara, yazlık c 
'""' retırm , e. bnşlamıı:ılardı kı aır!.ı - Cumaovası nahıyesının Golcukler ; 330 1 80 k ra~ ag-ır para ce"a- '1)0 metreyi aşrnıyan t{!peler tab!i bi- gandın Suriyede ihzar ettiği ven~ r.e hazırlamıştır. 1 ~o

1 

clıin ~ıktım Bır de baktım Alak ~ort k- ·· d 96 ı d b' 1 1• s.pe, ıra u ş • . . ~ · B · · b k l rının }JO , 
nala dofrrı; at ür~r. Alakla bira?. oyun e numara ı ev e ır rnza ~ - sına mahkumiyetine karar verilmiş- rer müdafaa hattı sayılabılırler. F.us- şark ordusu kuvvetlerinin yardımı dn ' .u.nun ı~ı~ s~ a~ ın a ıısırıd' 
"''lllra su rrı s.ığrıva geldik. Elini 0 _ muştur. Recep karısı 24 yaşında hn. tir. y:ı ile Romanya arasında 200 metre temin etmiş olacaktır. getırıp bıı aktıgı mıl tabak 
muzum:ı koyarak }\ulağımf\ eğildi Fatma Biga, sab:ıhleyin yatağı kaldı- O derinliğinde bir \•adi arasından zile- _ Devamı 5 inci sahifı:cle ,....../ 
iedi }<i.. prken koca ı tarafından kendisiıı~ im- "'ğum ~aklar yaparak akıp giden Dnieste... Bu faraziye husul bulduğu takd r. -----------~ 

- Can Bey bak! Su cevreve bak .. her verilmeden vastık altına tı?rakı'- Haber aldığımıza gÇ)re sporcu mu ln"hri 44,222 kilometre murabhahk de muttefiklerle Ruwanın deniz kuv E"l 
Yoldaşımın elleri titl"ivordu. AlAk 1 t 1 .t b tl h"t" . k a··. Alt 1 V h b b' . . h f el t b .• b' d k" :·b t ' l"k g ence: 

k ı.. bil ·1 d Urk mış o an op u a anca pa amııı, cı - ı ının ço sev ıgı ayı a .a ın, ır arazıyı mu a aza e en a 11 ır \-Gtleri sraııın n ı nıs e sız ı ve sa- -!!!!!!!!!!!!!!!!~!!! 
Q".l\l' mcz < yme şer er en - k k k d 1 'ı · · , -ı dil 1 · t" Y h ·ı l k 14 kk' l b"l" E • . = 1 me~ c\elikanlı iı ·. nn ·urşun, genç a mı so l>.:111 n·ır.- bır erken: og u' nynya ge mış ır. ft\'- nı o nra te a ı o una ı ır. vve.- hillerinin gayri milsaid şartları ba - G .. .. b ı as 
Acab~ ne yarqı ? dan yaralamıştır. Yaralı hasbıhat1•;:elruya cGüneş> adı verilmiştir. Uzun "e 1'.:;8.000 metre murabbalık bir ara- kımından Odesa gibi en hassas bir UllUll U maC 
G tnd ği y~re ben ele bak!ım. kaldırılmış, haHise t;4hki}\atın,ı J. 1Jtye- ömürlü olmasını diler, ann ve lıabıısım 1.fye ve S milyonlµk nüfusa malik pu- noktasının rla mil§kil bir vazivet"e 

Bnn da ~rperme geldi. Atın sa:;rı - ce el konmuştur. kutlularız. :unan H.omanya Transilvanya, Dob- k~lmR.s1 tabii bir netice addedilmek 
sıııJa> T?ildbı"!: . d k" ,,,.,.1. t"pe ruca, Banat, Besarabya ve Bukovi ildi:ı::a t:der. a .n ~~~ ıevreflın e ı .,ı.,. ı .. - . . 
lerdım ort lıP.a par!ak ı. l~la:- uyan- Bütün siner.rn günyasnı~a eşsiz bir şöhret yaratan dilber ve sihirkar artist ırnvı ılhak ettıkteıı gonra. 300.<'~n 
mıqtı. Tavus ku ·rugıı &lPl hır l'ok tRELTE DlJNNE ile CHAJıI ES BOYER'in metre rnurabbalık bir arazı ve 20 mıl- Bnkft petrol mınyakasına taaı ruz 
n.nkli o)an pu ışıldar ovalara dQf!:ı:u ÇEV1RD1KLERt ycn<lan fazlaya vman bir nilfus:ı S3- gıbi mühim neticeler yerebi!ecel 
ı:uziile stııQle iniyordu, ortıtlık hp bir mt"m!eket olmuş (1930 ntifııs ~drtl{lr da hesaba katılırsa vaziyet 
oyle an!ınlnnmıştı l<i P.nfnn ynmaç - z ~ayımındaki vaziyet 18.025.237 rlir) ç··ık mü ehavvil ve bi · çok kombinas-
kn ı.riln orta ında im 'şiz @'ibi Ş!h - Fa kat bununla beraber de hnlletme!c yonl:ıra miısaid görünmekle berab.ar 
vordu .. Yalnız bu Hnkların yıldız c;ev 
~ecı, at idi. sanki gök lıubbe alevlere mecbur yetinde bulunduğu bazı me- Enlknn devletler"nin Avrupanın ce -
l atmıs gibi rt\TilYOtıdı.ı. G~ce dağ:n BlR AŞ GECESi fil mini sele!er karşışında kalmıştır. nu top- nubll şarki mıntakasında sulhü ida-
t>l klerinde o Jrök1 mor lşıklarıq ;cin· rnklarda oturan halkı Romanyaya meye karar vermiş bulunmaları Ye 
de ;rt dev lef gfpi yüc.e bir atlı kare 'T' . ısındırmak ve ornlnnnın müdafansı- mu1 lak bitaraflıklarını tanım ağa ve 
bi11 bayrak açmış yucalıtı "lr biltlln J. a}'yar-e sıneması nı 1emin etmek meselesi. saydırm~ğa nzmetmiş olmaları h\lr 
c>nginlcrl nşmış be\• gibi duruyo,.dıı.. Ru ... ebeple hı"çbı"r ı"darı4 tedbı"rler J 1 b rt f t kt .11,,c .. bn ında bu ışıklar icindeki " türü macera arı e ara e me e- Soldan sag-a: .,,,~ u,· " ... J:ıymetli mil<!avimlel'lı ~ if Pharla tnkdim eder k v· 
ba"'aclır nt1l'·'ı uöıünce ben de titre- r.ıeyanında bu topra !arda Frun ... ız dir 1 - Denı"z fı'losu, hul:ısa. 2 .. .....-<lor' '• ı" e Progl".:ıma ilii'.'otf'n KOMEDi VE EJ(LER JUI'.NAL . .. .. d rn. Bıı Jıaralet bir ok a 1mı l<adnr tekni~yenlerinin de yardımı ile vilcu- 1 . d 3 E k i Jkun1 
"ilrdq. Önce nth ardından dokıı~ Secrns saatı{!ri: !~-4-6,;10-ü ita getirilen müstahkem mevki!eıi -------------~ ed!ye, ınn cı. - 8 i ' • o!JllP 

kı' 1 d ı ki d ·· d"" p • rın dalkavukları. 4 - Acele p 
rrn • & aca ay ın ı ar a Qon u, x -- •' 1 ele e yabiliriz. f 6...,... koyu m.flnekşe gölgeler dağlan ova- 'HE*·r= *' QrlS e luzım, faknt. 5 - Piskolojik. r; / 
!arı vrrn1den bOrildü. t_ıt- •• f.( •• - ·· k Sı!lnemaSI Rnslar Dniester nehr'ni aşarlar ve zUcü bir madde, sert bir m:.ldM ~d' 

lkfr-tıır de danmu kalmıştık. 'Ne - L u a t.l n .~ u turp 1 r. - Ki.,iman yolunu ellerine geçirseler 26 Komünist tevkif 1 il bl.1* ' '"" .5 • • Balıkesir vilayeti, öğUdü m Ş F riS 
dep so ra kendimize ~eldj}c . .Ali\k !l?- bile Purt nehrinin teşkil ettiği 2inri d ld f 
ı:H k1. ,..... • bir sedle karşılaşırlar. Nehirlerin iki e l l 8 - Sayı, ibadet yeri. 9 - de 1ı 

- Cal' Bev atamın dedikleri doğ- ....ıene mevs1· ~nhilini birib"rine bağlıyan mahdud Paris, 4 (Radyo) - Zabıta, hort- çok hüyOk bir mağa~a, alfabe 
ru. H l" -Olmadık SPyler görer,e iz. lamak isti~·en bazı komünist teşekkül- harfin okunuşu. 

Atlar da sinmişti. B"zim de onların nin e:-ı ~ üzei höprüler tahrip edildikten ~nra su- .ı ,ır 
da bıvılarımız nrlerde dizginle.r sü- lnrın ~iddetli cereyanı Rus motör'iü lerine mensup olanlar. -ı evleri.'.lrl'3 a- Yukarıdan aşağıycı: ·n 1.~ f 
nilk n1rgn ~el(\ik. ~i f! mini tak· htaatına en büyük mani sayılarnğı rac;!ırmalar yapmış ve bir ta~crn ba- 1 - Bacadan çıkan, ate~ı ·ıJıo1° 

Dfz kapp a d&yandığmm: zaman dim ed yor için Romenler Prut nehri imtidadmca ya~nameler bulmuştur. 26 kişi tevkif ğ:ı akıbet. 2 - Ramazanda • ffe<' 
Boğor-:i Başbuij' vurttan çıkıyordu.. (.alatizden Yasiye kadar uzanan olunmuştur. firari. 3 - Kader, nota. 4 -- ·~·(. , 
Yiğit Boğorci ntına bindi yanağımı- bir arabt ayı. 5 - Halis. hnlk ~ı'ıı f:~ 
za bir turdu ... Bize.. s E L H A M R A s· d bir alay ve hakaret kelinıe:.i. () ...-;,c . 

- T~nay~ın .. Deni i ler içinclr, o- on . InemaSlll a 7 y ~· 
r!di g·ıtti. Yurda girdiğimi~de gör. - miş, erkek bir şnrkmmız. -' / 
('(im lıi Alakın benzi uçmu!';tur. Den BUGÜN MATlNELERlNDBN JTIBAREN istikbal. 8 - DGnyanın ucu. 9 ]eti~ 
ele ."'o'tluşı mgibi renksiz oJmnlı imi- ş Dört büyü': yıldız tarafından yaratı)mış Fransızca. sözlü teş, hiyanet etmek. 10 -

10 , 
şim k. !lavsongar ikimizin korku ge- an s İki muazzam film birden uksi, hile. Jıi1[/1 
;~~f~~itnizi anladı oğlunun elinden Dünkü bulmacanın 
-Uırağım! Dedi ne oldun .. Bir ye- T A T L J H A Y A 1 L 

r n nr! ağrıdı. Sir:,.ma cilcmuıın ıızcrle1-i11<lv tıt1 edıği 'UÇ uııyıık artist 

G5r1lıklerimizi anlatıncıı üzüntü -ı }ean tlabin -Vivian Romance-Clıarles Vanel 
C!en k'brtuldu. Derin dUşilncelere dnl-
dı. 

1 

Tarnfındnn musteana bir surette •aratılan bu muazzam fil:nde 
Diın~ "onrq biz~ kt?çeer Sl!rıErç!i. b eri ihtirasları.... Sefaletin doğµrduğu faciaları.... Ailesini 
-- {)ğullatı dedi şimpicik yatın ihnınl eden Cl İteklerin feci akıbetlerini ta vir etmektedir 

bunlr.tı yarın dOşünOriiz. Av1·ıccı: RVMCA SÔZLÜ ve ŞARKILI 
$cıf\ an Bey bukadar knrı ıklık-

lar ifinde dnfra ~ıknmaz ın bµ geco Bo :n., !ı A~ıklar 
butn1lr burınırsın. Yazımız ne ise - ~' ı ~ 

- · - y,. P,\RA.M 'NT JURNALDE en son harp hn"\'ndisleri 
< ı'ı Ciftlifn ,ırı~li'rt· SEA'~·:SLAU :Mn Şam: 2,30 - 5J40 - 9 Bosnalı aşıklar 4,20 - 7,40 da 
{~) S"ilcün : J\nYlW~ll ile V'Hrmq~ 1 

utıyewn huyauz öküz. • ................ 1111!., .... ~ ... ll;ll-~ll!l! .. -~--·•&••srriiı& le! 

NORMA SHARERE - CLARK GABLE 

ZAZA 
CLAUDETTE COLBERT - HERBERT MARSHALL 

Metro jurnalde Balkan konseyi toplantısı ve en aoıı harp haberleri 
Seanslar: Tatlı Hayal 8 - 6,30 - 10 da 

Z a z a: 1,30 - 5, - 8,80 da 
EHEMMiYETLE DİKKAT: cumartesi ve Pazar 10 da ve hafta arası 

her gün saat 1,80 da UCUZ HALK seansları . -.... . , ' ... - ~ ' . . . . 

Soldan sağa: .
1
a.,e· 

ı - Pire, anne. 2 - .Ad1
•
1
e. 6 

3 - Pas, kimana. 4 - Aralı. 1 
}.Ç• 

Tel, Uz. 6 - Er, dal. 7 - ıı, 
Bolu. 8 - Ankara, As. 9 - :mr, 
10 - Çenber, zam. 

Y-ukar14arı a§f'ğıyn: ç· 
1 - P 4\patyn, aç. 2 - tdıırC• J. 

3 - Risale, 4 - El, rakip. 5 ~ 
kale. 6 - Ani, az. 7 - TeJJ1 ':ı.o 

l .. ıca· 8 - Ol, do, iz. 9 - Nane, e. ıı 
1 
1 Alo, ulus. 



! 

"f A."JADOLU) S .A. H !FF. · ı; 

OÇYILDIZ Tevfik Fikret merhum cBalıkçılan 
(ULUS) taıı unvanlı şiirinde şöyle diyor: 

lngiltere ita/yan Notasını 
tetkik ediyor 

ı A.lıııa D · ' a ·b ·a · · ' ı ar leJı.s•r nn her halde kuvvetli ,,tı:ık- görmemişti. Fakat albay ona: eııız ··n 111 111 ı ır, ııınnma.· o 111'" 

~'llıı•ny' etmiştir. Vakıa buglln iı;in - Kendi iş:nden bahset! . . . hı•! 
la ltoın: Petrolüne malik degil, hJt- Deyince iş değişmi~li. Zira t'll ela- Şaır burada yalnız dcnızı ~eya k~-
~ i . nyayı işgal eloe bile n~trol _ kikadan itibaren konuşacağı il•l're- dını anlatıp onlar ara~ında hır teşbıh 

Stıfad ' ki k I B'l·k· J'"k t 

Henüz teeyyüt etmeyen bir habere göre, lngiltere 
verdi iki , · Petr le e.dcmez. Zira Roınu11::a- ccğ-i şnler, albayla kendi •·r,·.ınc~·ı yapma ~ ~ ~uyor .. 1 a 18 ' 1 ·r~. 

"l., için ~-- te~ısatının bir anıla tuh- re•mi bir iş meselesinden başka !ıir.~ey orada, kımbılır nete.den gelen . ~ıt. Londra, 4 (Radyo) - Pek şiddetli uğratacak nıahirctto olrlu ğunu kaydey keyfiyeti olduğunu yazmaktadır. 
· ltııtt azım ııclen tr.rtibat »lı~n·ı~- dcğ:ldi. Şu dakikadan itibaren :nulı:ı- ~ınçla ~adınıı karşı ısyanını, kınını bir lisanla yazılmış olmasına rağmen, !emektedir. Londra, 4 (Radyo) - Henüz U> 

ltalyaya ay daha mühlet 

11d, ede• ~Umen buğdayından J~ i•:i- tabı, (S) münhanisi kumandanı r.JIJııy ı~ade eılıvor. Haklı veya haksız ."rasını İtalyan protostosu itina ve süratle tet- Nota hakk ·nda t ef•rlet'de bulun:ın eyvüd etmiyen bir habere göre; İngil-
1.;j•ıı getıı_1 Y•cckt:r. Zira Rum.•n kı- dö Kalıarüs, kendisi de rP.smi bir rn- bılmem, fakat buırun artık d~nız veya kik edilecektir. Rritanya hükftıneti. yegane .ıraze t e olan Tevere, İnıı-iliz- tere hükümeti, Almanyadan iki ay da
~ t rı çekildikee buğday •'rı1<1a- zife ile onu ziyarete gelmis vüzba•ı havalardan bahsederken, daha yerin- mevcud dostluğa binaen bu vazi;-etc / İtal)·an müna•rbctlerinin şimdiki saf- ha kömür alma•ı için italyava mü•aa-
" . akıp .. ' . ' - · ı - . "'liıtn St , kul ed~ceklerdir. ,,akat Sarlat,.. Resmi bir vazife karşısında de, daha harcı alem olmuş ·nı•aJler mümkün mertebe bir çare buinıağa ~a·"""'. ~" şck'.lde inki~af ederse etsin de edecektir. 

•d ok,~rının onları bir müddet bir albayla yüzlıaşı nasıl h~r~k~t e- pek çc kt~r. . . . .. .. çalışacaktır. Bununla beraber, ablr.k'l- ıyıce bılınen bır şey qu·•a o da lı e.ap Kömür yilklll altı İtalyan q p , rıı, 
~r llun;ceğıni tahmin etmek 1:17.ım- derııe öyle yapması lazımdı. Ylizbaşı :llescla, -vezın harıcınde ci'>yluyo- nın icap ettirı!iifi tedbirlHclP feıfakiir- defter'ııin •çık bulund uğu ve İblya- Rotterılamda'l 1talyaya hareket ~t-

~er-ı v an başka Almanya, ra•ıteJ:Ja- birdenbire ayağa kalktı ve alhuyın rum- !ık yapmamak ta,avvurundadır. nın da hc.•apları günü gününe ;uttuğu mişlerdir. 
4~~1era~ıtasiyJe ingilfzlere k•.ıvv·et!i kaışısında va;.:yet aldı. Albay onu bu Hara, llitl•r .. gibidir Roma, 4 (A.A.) - Bütün gazeteler 
~· e Vkınct:receğini ve :rtfanı ı!• ni- ,·aziyette görünce kendisi de ayağa Guı•enmek olın~ı /..o! ilk sayfaların~a İngiliz ablub~ına 

l:a·u 
1 

Yanıı.t::ı ve şimal deoio:in<le kalktı. Veyahud; karşı İtalya tarafınrlan gönderilen pro 
~tinı nrsacak hamleler h.:ızırlıyabi- : Albııyla yüzba,ının etrafındaki Deniz Stal"n giı.;dir, testo natasını tebarüz ettirmektedir-
tı :ı v ııınmaktadır. Akdenizd~ki in- subay '~ erler bu vaziyet karşısında Güvcnmrk <>lnu: '' hu! !er. 
~ıı: .. e. Fransız donanmaları italya ;. hafif bir tereddild ıreçirdiler. Cihaz- Diyebileceğiniz gibi, cses• n •d- Matbuat. hukuku dilvel kaide],.rin~ 

-.guı ol 1 I d "·· ·h · .. 'faaı· acak!arı için başka •ahalar 1 ıarın başında bulunanlar kendi işıe- CU• parça arını a cmunı ld rncu• bir tecavaz mahiyetinde telAkki edilen 
~'lıa •. ;~;te ııe,m:yecektir. Her halde r:yle me~gul olmağa başladı. Avaktll_I b~şlıklı bir şiire tahvil eyliy~bilir~i- İnır;iliz tedbirlerine karşı enerj;k hir 
. ~~i •

1
n Uınidi, bloküsdcn fazla ki iki teğmen de dimdik beklemekten nız. liun lcullanmakta ve bu vahim ted-

~tı~2 : olmamak, onu ııevşetmek, 1 ba~ka çare bulamadı. :. birlerin iki memleket arasındaki ik'ı-
.\!ııay :•ak:naktır. Fakat kurmay yüzbaşı Sarlot, bu Geçinmek sadl ve siyasi münasebetleri sekteye 

11~ F'a~!raz e_ttı: h~rkesin tanıdığı ~e. ef~"ııev_ı_ :)ir şe- Diln, bir do"tumla (Geçinmek\ 
~· hiç b' lp\ıdat maddeler Alman- kılden menlobelerını dınledıgı C\fu•: mevzuu üzerinde konuşuyordum. İçi- R d 
t\ ~din~v ır t.araftan gelemez. Zir:ı !akil böliık) kumandanı, •ô,:erını ni çekerek. şöyle dedi: 0 m 3 n ya a 
l •llan h llıılletterlnden başk<ı bila- yüksek sesle ve hiç kimseden e•irıre- _ Evet geçinmek art•k başa bir ihracat için yeni bir 

lı' 'I', enı•.n hemen yok. mirerek söylemeğe başlııdı. Yüzbaşı- bela oldu Az maaşla ieçinmek, boş h 3 • 

b.t~nebi ~~b'., Amerika? Mfliyors~~ nın sözleri u.zun değildi. F3kat mana yal!er v; kof ümiıllerle ıı-eçinmek, ya- rejim 
ham ın ~ı •ka Almanların ou:uk bakımıııdan hayretlere şayandı. Yılz- vaş ya va~ inıkiin8ızlaşıyor. Evdd refi- Bükreş, 4 (Radyo) - Ro111anya 

li:vet :dae merkezidir. başıra bu fikirleri ilham eden zeka ka ile, idarede iimirlc, mektepte talebe hükumeti, harici ticaret için yeni bir 
~an Al mma, bloküs cenubi ,\ me· menbaınn, korkunç bir cesaret, so- ile geçinmek her b"hayiğitin harcı ol- rejim tespit etmiştir. Bu rejim, martın 
~dl". manyaya mal galmesiııe ğukk ıılılık, . emsa~siz bl.r . but~~ ve maktan çıktı. Hitl rle geçinmek. harp 10 nundan itibaren tatbik mevkEne 

llep a . ırade kuV\'etı tem•ıl ettığı aıı !1\rlı. yaparak, sulha aldanıtrak geçinmek, konacak, ihracatçıları olduğu .i<adar 
f~ar kaç:' noktaya geliyoruz. Al- Yüzb_aşının_ ~isyonu o kadar mühim milletlerin hiç i•temedikleri b'rer hıi- ithalatçıların da menafiini koruyacak
'ı(a h:r harbi~-\l~k, kor~a~lık .· ~-e, t:ı~-' ve. yuksektı kı: teşebbüsUn yarısın;ı ... t": dise haline gelıli. Allah la :yi ıre_çinme- tır. 

"akları blokilsıl te>ıı s.z b.- mın etmek hususunda bıltiln '.\1l .. ,3 ğe çalışırken "eytanla ger,lm•ızlık baş. "*n=---
<\ib~y h~ kan~atindedirler. kil blilüh) le yüzba~ının ha<r. ı·ı n~- lıvor. A•ırlar gecnıekte, kayın ana ile Ed" d • -

1-. llQnl Ykıruı: sındıı bir ıın lılle tereddUd edileme·«!! . ır~lin hala geçinememektedir. Ne ile. JTn e e zerıya t 
.a~ nr de'i ·· 1 y· b k k i v,,1 ı oy eyse, hesap var, üz a~ı ·onuşur en, gayes ne var- ne Rekilde geçinmeğe kalk~ak, hep nu- • , • • • "d" 
·~~il I mak hususunda hiç bir fedakarlık ve file~. Alnımızın bir kara yazıoı vıırdır, iŞ erJ JYJ gı iYOT 
~' kiııı!e obmıyan del!. !~in hu tara- knhramanlıktan çekinmiyeceği ıi ih- onun adına cGeçinememek> <iiyei.ıili- -B" t f 4 .. il h'f d 
.~•t,ların haşka bir gözle bakmıyor. sas eden bir ton sahibiydi. riz '·opı·"k~Rd hara. 

1
• b~nkc Mtıbele-kt 

-.~ esap . k' S · ' • a a ıYı ır uvve u m'.l a 
~' 1" 1 hiç böy} :e ıtapla aliikası ( onu var) :. ve bu dn çiftç'nin işine yaramakta-
'~ Rkat d 1 e hır harbe atılır mır· B • b v • d·r 
d ~I h e inin de b • ff A /manya ır eygır . . 
!i;' . imle! azan mm a a- . . . Bu itibarla ilk bahar sürmesinin 

r ··•dır ~t er yaptığı görülmemiş Karşıyakada hır tramvay beygırıne ki . 
1 

. . d h . 
1 

ğ 
,~ ıııa;t·r~n ık. hesan sellm ~kıl ~i- Belçikaya tazminat bakıyor~m. Bostanlı tarafından, koca v~ eh ".'dışı erının 8 a genış 0 aca 1 

"''"' e ık;ın. · · · · .. . d ŞL·P e>.z r. 
ınd·• ıor ız olmakla beraber b;- verecek tramvav arabasını rayların u"tiln e Ç ·tı· . t b l h ld ir Prizle ·• · k k .e~ı ı zıraa a u vı er yı an 
'"ı. llen \'Üz~e de ihtimal y0k de- Londra 4 (Radyo) - Bir Alman silrükliyerek, gürül\ü~er,~a •:tı to hu~- ~iyade kıymet veren Trakya çiftç:si 
'•h d•eı·ınecti1'· e yQz mutlak k•mu:- tavyaresi~in Belçika ilzerincl> . ·a- tular savurarak ge. 'K· urla m• ad- en iyi tohumları elde etmek için her 
' e '' .. ım i0 'n ·ht' il · h • ' • "' lı'nde ba•ını eevirdı ema paş~ ca -' ltJ " ınu ,. 1 ıma erı er rak B ı 'k t · 1 • t • ' ' · · · yere bas vurmuş ve yardımı görnıüş-
!ı .a ~li talea etmek i•terim.. '. e çı 8 ana_r~ e_rın~ ~ e~ a_°'m~- <lesinden Soiiukkuyuya do;{rn h:ıktı ve tilr. · 
(k'ı•· il\ aklın 1 h' . d k sı ~e bunlardan bırını duşurme.;ı yu- . . . kt' Bu bevgı'r 0 cadrlen'n de 

'lıt· ,ıı b· e 'mız e :ırar .. . . ıç-ını çe ı. 4 , • • 

Italyanın vaziyeti 
Populer, l'-alya nın bit" raf 
mecburiyetinde olduğunu 

kalmak 
yazıyor 

Paris, 4 (Radyo) - (Papuler) le sebat etmek mecburiyetinde bu 
yazptesi, bugünkü başmakalesiıı! !undugunu ileri sürmüştür. 
İtalya ile Sovyetlere hasretmiş ve her Gazete diyor ki: 
ıki devletin bugllnkil vaziyetini uzun c?ılussolini , ideolojik sebeplerden 
uzaôıya tetkik ve mütalea eyledikten dolayı harbe girmek n :yetinde de • 
sonra İtalyanın menfaatlerinin icabı 

1

· ğildir .• 
olarak bitaraf kaldığını ve bu siyase-

44· 

BRISTOL 
Be vo{!luna'a 

OSMA Ni YE 
Sİ R KECf'de 

Bu her iki otelin miiateciri Türkiyenin en eıki otelcid 

B. Jmer Bengü 
dir . 

Senelik tecrübeli idareıiyle bütiin miiıterilerine kendisin 1 
ıevdirmİftir ..• 

OteU .. rinde misafir kıılanlar evler indeki rahııtı bulurlar .• latanbuld• 
İliitün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar .• 

Hususiyetleri çok olıın bu otellerin fiyatları da rekııbet kabul etmlo 
yecek derecede ucıudur, 

lzmir Yün Mensucatı ~Un dan;ııniyor değilim. P.:r giln zunden Belçıkanııı Almanya ne·<ıl·:ıde ı.sina'ı idi. Kaç yıl, o yotd:ı.ıı dolu ara- • • * 
~~ret edecea Almanya ve İta:yadnn protcs.toda bu!unduıtu maIUmdur. .. halarla gidip gelmişti. 'lav 9 ll:, 0 c3 d- Vıpurıkapılarında T. A. Sirk~tinin halkap:nar kıım :rş fabrikasl 
~~ e~ek, ın k, ruh an onlnrdan li'(re- Brukseld.en alın.an ha~erlere gore; dede oturanların hepsini de tanıyor-
h ı·e hutuaddeten onlardan çck~ııe- Almanya hükll".1etı, Belçıkan.ın notas!- du. Onların hep~inde biraz hakkı var- - Başlorof• ı i~ei so~ifed• -
. ~tkıııa ~ n vasıtalar· 1 1 k na cevap vermış ve bu hAdısedeıı fo- d N'hauet ı-.te •u iskele cihetinde dusu başkumandanlıgının emrirl• bu 
~ ,, ıy e on ara ~nr- . ı. l ,, ~ , ~ · • • -

,~ıtn h Çalısacaktır p k . k rt essllr duyduğunu, Bclçıka tayyarele- duran otobüs gelmiş ve kendisini ora- zıyaret gerı bıraktırılmıştır. 
a ~llÇ:ed~vletin onl~ra :a:,~ ı~t;~ rinin, İngili~leri~ki~e pek benzed,iğ;n. dan uzaklaştırmıştı. . . Stokholm, 4 (Ra~yo) -. _ Sovyetle
' Oh ~ını Röreceğl den, bu hidısenın ; anlışlıkla v ıkull Be , ir düşllnilyor ve belki kendı rın, Petsamo cephesınde rıcate mecbur 

)a~ın'ide Zafer yakı~ır, hem de ~eldf~i~i .bildirmiş ve ölen Belçik:ı ~·~·- keııdi;n~ şöyle diyordu : kald~kları h.~be.'." ver~!mek~e~i~·· 
ıı:" l::vet }are~ısı ıle dOşilrUlen tayyare .c.n _ Yarın buradan koğulacağım. Fınler, d.ordu katı ve ıkısı muhte-

~en h dedim 1 tazmınat vermeğe iimnde bulund.ığu- F kat ne zararı var; artık nankörlük mel olmak üzere altı düşman tayyare-
eı Ya· Fakat h•• Ş('ye b'ld' · t' ı a · · a·· · ı d' ~ atıı ap ve "h •. . nu ı ırmış ır. .. m'veceğim Sırtıma kırbaçlar in- sını uşmüş er ır. ak 14 ı tf\·atı ~ldcıı ~ı- . gor ı. · 

• b~ıu· 2ıııı. Zat • Brüksel, 4 (A.A.) - Le S1•r ı:rrze- mirecek. gözlilklerimi atacağını. Belki 
ı ~lltd f!üınıe bera:n :u .ın.-fo be- !esine göre, Belçika avcı tııyy.ırelcri bir köylüye satılacak; ovalara gidece- Stokholm, 4 (A.A.) - Sovyetlerin 
~~n alı;ı eebep d er ura,ı~ bu- dıin yab&ncı tayyareleri defel:;nişler-1 •· lk' rav arasında ömür eskitrrıek- berzahın garbında ~abuk ilerlemeleri 

lı oı ç-htl'nak fe zafere P2!C ya- dir. Belçika matbuatı Belçika bi'· r ı'- gım.k 1
t 1 · • Dag· t•pe ılüz vol burada hayret uyandırmıştır. F.,111un 

trıak . ' za •r üzerind ·ı ' '• • ten uru acagım. ' . . . b' beb ' h' ·ı h . F' . 
'-'lh ıçfn. e r.-ı. - lığının ihlali karşısında infüıl <ö<'er- aşacağım. Bıraktığım yerlerden r ahat ı_r se . ı ıç şı P esız ınlerl'ı bazı 
~~I i•ı evet hı' mektedir 1 h t dil yı sevredecek içim do"a bolgelerınc her ne bahasına olurs.ı ol-• Od 1 raz da k ,1, d · ta a nyn J , J .. • 

'lıt en bah t en , ·ı en, La Gazette divor ki. d t t acaüım varsın mede- sun mudafaaya karar vererek. ınlıi e alt ıe ı . · oya aze o ısır ~ , . t . 
1 1 

d ô _, 
C~n 'Yımt Yapılan har•ket hakô!<ale'l çirkin-. niyet onların olsıın, varsın Karşıyaka- zayıa ver~~· o m_a a~ı ır. ) ·: ,-aka-
~- ç kurıııa dir Bu kabil ahvalde sllkünet;miı·ıı .. il ti b. daha görm;,·ev'ın ı !ar k:ıydedılıror kı, Fınler yem lıeton· 
"ıle~.HI. \'u ~b· YUzba~ı Sarlatın 'w- muhafaza•ı her umandan zin;le Jfı- nın yuz n ır çtİ.fIJlK.. lnrın çekme•ini temin maks:ıdirle 

· ••nf ı a ı n · t h · d'I · ı ·· · d kt 1 t• ıı ka ana kad ır tiv.•v zım o!makla b•ruber böyle tıir t~nr- a rıp e ı en mevz: er uzerııı e açı a 
l "atııd rşı!ınd . o k . . d h . . . <;llıd aıı ha 11 hasbıh;ıl ı d•ıı ruz ancek cinayet kellmesi ile ifad~ !!- La! çı gemı erın en mu arebe etrn.-lerdır. Fin zay,.1:ıı.ın 
'· an ~ı· ,!ka bir ~ey de i'ıl;. ··.u dl!ebilir. I b ı bu suretle şimdiye kadar kaydadilnıe-
, •a a' a~ arak ü a er yo.< a·k k'ld - ld • b·ı~· ·ı 't Uıa ''anl'nı stUne a mi', tnMpendance Belge ruzıyor: . . . " o- '. şe ı e agır o ugu. ı uırı meK :"· 

er l"ıl]; hır ş ,alLaria senli b •n!i Alman hi.!kilmetine bu har•ketleri Kopenhag. 4 (Rud>o) -. ~ı.n~I d. dır. Stokholmda bu zayıat 17.JOO oıa-
l'ap takını j tl . ' . - . nı·zı'ne çıkan 4 balıkeı ıremısın.ıen .%- ak he·• ı·ı kt d' ç k • - ı ar~k d es <:ı ··~ !ı ıN- mü~amaha ıle kar~ılamıyacaıcımızı m'l- ,· 1 • • , _ r . '•P ec ı me e ır. o ıı.,e o ~n 

Y ertteşm•kte ı J' f ı... d · her voktur. Ma; ıne ı;aıptıkları sanı.ı \'enı betonların ne tlerece mukııyim c ıa. ızur ı şere namına .llt"y!ln e ~r:z. ' p • -

------------- yor. lacakları da merak edilmektedir. 

I "i g ı Al T İ B 1 Vipuri faciasının iki başlıca s~bcbi 
'h, '-1 os a vy~- m :ı v.a • ~ :\n .{ı")l şudAudra:m eksı'k l ı·g·ı· .. l C K.üçük Cari Hesaplar 

• atet ınu1hed1. es;, • d 7940 Top ekRik!iği.. 
nıs ~ n ayın a İKRAMİYE PLANI '":':"---------

~•rı· co kt" KEŞİDELER faz~. temiz, ucuz 
, b ~. 4 <n ._. na erece lf l Şubat. l ;\!ay1', 1 Ağu•tos, 

~ ~ıU0n 1vu~~~~v -\·a t~ol.tor Gü- temedii(;ni söylemi~tir. l İkinciteşrin tarihlerinde J1.ı..aA Ç 
t e k · ıcaret na - Yugoslavya ticaret nazırı, nisan yapılacaktır. 

'~·. aıet•o 1·ı onuşmu, ~e mOtea d k 1 Al - 1 ı :•nı~ b,, eri kab 1 • • a >ona erece o an manya - Yu- 1940 lKRAMlYELERİ ! 
•ltt~ itaraf u ederek, Al- f!ı"Jay~·a ticaret muahedesi çin Al -

•flıktan b devletlerden tam mnn ı-.~a!iyle temaslarda bulunacak- l adet 2000 1 ralık = 2000.- lira 
aşka hiçbir ş~y h- t.r. S • 1000 • = 3000.- • 

· iitt~fikl d ı ı · :! : H~ : ~:~: : 
·t~:~ ~!~=~:~~~ - Fran~: hareket~mi~d~ e etı ,~~O: ~~ : : :~:g:=: 
~ ~!@ r ~buraya f!elr:;.rı Rıs ve Pos: Fransız ve !ngfliz delegeleri: gaze-; Tilrkiye iş bankasına .p~ra y~-'lc akkında A ışler v~ malı tec!lere beranatta bulunmak ısteme· tırmakla yalnız para bırıkt ırmı~ 

Her türlü tuvalet 
çe~itleri 

Han1di Nüzh~t 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başôurak BüyUk Sa l epçioğlu ha· Uıere de htnerlka r:cnlirıe 1 mişlerdir. j ~lmaz, ayni zamanda taliinizl de 

r al Vfli inırtona denemiş olursunuz. .,'"'·ı-k.ar.s .. ıs•ı•n•d•a•. ________ _ 

Tarafından menim dolayiıiyls yeni çıkardıfı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracafınız elbiteler için bu mamulatı tercih edLı 

•:SAT 1 Ş YERLER ı:• 
B:rinci kordonda 186 numarada 

ŞARI< HALI T. A. Ş 



M'lfP'l <•> - (Al(4?>0Ltr) r. Mart 1940 Salı ~ 

,.ıi;;;:~ ... L·~~~~~;;;· .. A-~i;·i·i·g-7-··:;--~~-~---~~-~-!'l"I". .. .,.~ .• -.• -. .ı-~~ .... -~~~---~.--~:---..-.{!-::::_:::::_:;.- ~ ..... ::;;..,_:;E;:k=s=i=r=~:.: ... a::h::.=a:p==:---cs.;'i'P;;~A;-1?.z;C-;.~~;;ON~~l/tf'As""ip1»u.~'R~·-v.-. -ı·-.-~-ıe_n_r_i_\i....,,an JJe~') 
: ~ tııt L . .ı n American Eluport Line• ine• • 

•. ·g • " K nrnisyo.,_'l 'ilan/'"!' Ö !Jnsur memelerini gi· york: ~ 
.J.::mir levazım a.m:, ! • Rııtt;ı cılm" lı:omis!Jonundnn: - rv .DRIATIKA SOVYETA ANONlMA EXCHESTER vapuru 2 ınartt• 

l ı · l\I b ~ ierir. Kuvveti, erkek· ,._ zmır • st. l'\lv. .ıııkleri için pazarlıkla (3335) çift erat fotinL ~ Dl NAVICAZYONE lt>niyor. N<'V.}ork ıçin. bf~' 
~ ~·aptmlacuk tır. . • .... ;:K:, İ~-:tihn.v.ı nrttı,. 7 r ADRIATICA EXER~10NT vapuru (j m:ırtti 
2-- Pazn hk &-mı rt-!140 <•um.'.l glinü saat 15 de i?.mirdc kışl;da izmir ~ D E. ~Toraııdı vapuru 213 tarihinde !eniyor Nevyork için. ~, 

i",.."' levazım amirlıgi sntııı alına komisyonunda yapılacaktır. ---- İş tab.bı ----• beklenmekte olup Cenov~ Riviera Ji. EXMOOR vap.uru 17 martt• 

8·-. Tahmin ed"len t;Jtrı (19977) lirdır. t;: Cevat Dag"' ıl manların.1 hareket edecektir. niyor. Nevyork için. ıııJ 
:.0:4:.:_""--::·: T!miııat katiye nkçası (2997) lil'aclır. tJ LAJGANO vapuru 3131 tarihin EXPLORER vapuru 20 ınarttı 

• _ 
1 1i :-. Şartnamesi Ye ııiimune::i her gün komi:;ronda görülebilir. ~ Hastalarını her gün aabahtan de i>eklenmekte olup Cenova Rivier" !eniyor. Nevyork için. 
6- İstekliler ticaret .>dasındn kayıtlı olclukhınna dair \'esika· gö~tcr- t'.S ~kşama kadar İkincibeyler soka- !irnaıılarına hareket edecektir. d Pi•~ 

mek mecbari) e~iııdedir!eı. t:::ı; ·iında 65 numaralı muayenehane- Ste Royale Honırroi.e e 
7 .--:: Pnzarlığa iştirak cclt>c.ekleı 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü ~ •İnde kabul eder. Telefon: 3055 ZARA motörü 6 .3/ 4o tarihinde Ji. ton A vapeur • Budapeat: . . ~ 

dd 1 • d d . k ,. 1 - manım1za gelerek ertesi giln saat 17 ~ZEGED moto··ru mart 1ptıd ma e erın e ve .şartnamesin e \'esikaları ve . temınat at ıye e- -

t de Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tri - B d · · • ..!• : riyle birlikte ihale saatinden evvel kombıvona müracaatları. Uok or u apeşte ıçın. ~ · · · 3 6 yeste ve Vened :ğe hareket edecek- BUDAPESTE motörü rnart ıı 

l zmi? ler.ızım umirliği ... atrn alma komisyomllırlan: 
· 1 ..:- .Çanakkale ::\I.:.t. )Jv. inşan t komisyonu için 28'2-940 tarihinde 

- . kapalı zarfla nlıırncak 1.ılan aşağıda cins ve miktarları ·yazılı ki
remit ve çivilere mezkü:r tarihte zuhur eden taliplerin ~eklifleri 
şartnamesine uygun oimndığından münakaqa 2490 sayılı kamı-

.; mın 40 ınr.t madueııin~ güre uzatılarak pazarlığa bırakılmıjt.ıı-. 
!? - Pazarlığı 14-3-940 perşembe günU saat 15 de Mst. !\iv. satlrı a!~ 

rna komisyonunda yap?lıtcaktır. 
3 - Taliplerin iıizalarrntla y::ızılı teminat akçalariyle birlikte muay . . 

.. yen tarihte ~omisyonn milraciıatları. 
C1pal Adet • M. bedeli Tutarı :M. t~minat 

ı _ lt_~•ıir lc·r.aztııt ıim" l°<ii_Hı'ın alma. komürycnııwdarı: ~ 
. ·i,. - (2öO) büyük ve <2::JO) kllçilk bakır kafanın 7-3-940 perşem-

• be günü Eaat oıı tıe~te 'l'op_hanede istanbul levazım amirliği sa· 
tın alma komisv0nund:ı pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _.: Hep$"inin t:>hmin bııd"'li (22750) liradır. 
3 - tık teminatı (17'lC') lira yirmi beş kuruştur. 
4 _:_ Şartna~ıe ve nüm111ıe1eri komisyonda görillebilir. 760" 

• lz111ir l(mazım <inıirl;ıii Fatm alma komisyonundan: 
ı · - Komi!'!yonmnuıda mevcud evdaf ye şeraitine gö~ birljkler ibt!

yacı için 25 bin Vilo sadeya~ pazarlıkla satın alınacaktır. 

.2 - MUnakasası 11-3-940 pazartesi günü qaat onda başlancktır. 
S - Beher kilosunun rnuhmmen bedeli 135 kuruştur. 
4 - İlk teminat parası 25P.1 lira virmi beş kuruştur. 
~ - İsteklilerin belli gUn \'<!- saatte fındıklıda c:atın alma komisyonu-

_...___ na müracaatları. 700 

l:ımir leva.zun am•rli[i 0 .cırı•m alma kom "cıı•om•ndan: 
1 ....:. Kcmigyonumuzda mp•·cut1 şc.rtname::ıine "göre b:rlikler ha.vvaııat

ları ihtiy::cı için 1200 ııdet tevhit semeri pazarlıkla satın nlınn
taktır. . 

a - ?ıHısab11kasınn 9-3-940 cumartesi gUna saat 10 da başlanacakt!r. 
S - Beher adedinin m!.lharnmen bedeli 35 liradır. 
4 - İlk teminat parası 3lö0 liradır. · • 
~ - İsteklilerin bal!i viin ve saatte fındıklıda komutanlık satın aıma 

• komisyonuna ıııCracantları. 735 

Beyoğ yu altınc · No!erliğine 
;mum! v'ekAletimiz! haiz olarak bazı işlerimizi idare eden tzmirrle ka
~ yemiş çarşısında 855 inci ~okakta 55 No. da sakin komisyoncu Mu-
' . 
ıa~fer Keskinoğlunu ve şayP.t onun tarafından namımıza olarak başkala-
rına umumi veya hususi Vt!kiilet verilmiş ise bu vekilleri dahi vekaleti 
umumiye Ye hususi:;emizde:ı azleyledik keyfiyetin: 

1 - Muhntap Muzaffer Ke~kinoğluna, tebliğini, 
2 _: t zmirde çıkan Yeni A~ır, Anndolu ve Halkın Sesi gazeteleriyl~. 
8 - lstanbulıla ç1kan Cuınhuriyet ve Tan gazetelerinde keyfiyedn 
~ -- Jl&nını, 

. , - Beyoğlu hıpu sicil muhafızlığı ile Kadıköy tapu sicil muhafı:dı
flM ve Aydın tapu mCidürlüğüne ve İstanbul beledi~·e riya<;lf!ti 
yUk~ek makamına berayı malumat ve Beyoğlunda i~üiklat cadde
!İnde 282 numara~ı Arsebük mağazasında Emin Ar:'lebük.! itti-

. JAh usulü zımnında b!rer nüshailının tebliğini ve tebliğin t ·•kem-
millQnden sonra ilin edilen gazeU!lerden birf>r nüshasiyle lii•·likte 
f~bu ~zilnamemizin bir nüqha~ını azil kcyfiyelirıj bil<lir<::n mı .. ı:
ruhatiyle beraber mumaileyh F.min Arscbüke teslimini cliler!7 • 

Is ntiul. Bo~nziçi Rumel:hisarı İskele caddesi 1.J.· N o. yalıda ın~kin:.Icr 
dlci' alvan> inuiıaEebat aza.::1ındar. ölü Nuri kerimeieri Lütfiye Kc.-ık;n, 
Hadiye Eğriboz. 

Modada Dostnn sokağında 49 No. lu evde )fe ude Karaosman. 
Fe~'l" yolunda ı, tnsyon cadciesinde köşklerinde mukimler Fevzi Kes

kin ve Ulviye Arsebük. 
Rrenköyde Ethe:-ıı efendi caddesinde 143 ~o. da ~ahide Bozco.t. 

• Va Ankarada Atatürk bulvarı Kalaç apartmanı Sabih Bozcaadalı. 
Namına bilve!dl.le Mec:udc Karaosman imzası 

,. İmzalar 
Liltfiye Kesk in H::ıcl ive Err"boz :Mesudt! K~rao"irnan 

Fevzı K~kin Ulviy<' Arsebük ~ahide Bozca 
Dairede saklı ~. lına uyg-ıır olan bu nzilname istek llzerine muhatabı 

hlnirce çıkan Anadolu gazt'•es i idaresine tebliğ olunur. 
Bar;·pullan daire nilshasrna yapıştı. 

io tayyare pulu 
26 kuruş daınge. pulu 

.. 

29 Şubat 1940 

İltanbul Beyoğlu Altıncı noterliği 

~- imza 
Okunamadı 

(761) 

lzmir i nhisarlar Baş 11 üdürlü
ğifn·den: 

1Coklucıı barut dpolarındn yaptırılacak sarnıç ve yağmur suyu tesi· 
ptı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Xe~if bedeli 1089,75 muvakkat teminatı 81.73 liradır. 
Ke~lf ve şartnameleri levazım şubemizde ~örülebilir. isteklilerin 

'5/81940 gilz: fi saat on beşte ba§ mildUrlOtUmUzdeki komfı.yona ~elmele-
c illn oluuur. 1 6 720 

.. 

"'\ . ·- -.. - ...... -

M. Şevki Uğur tirBRINDISI motörü 13/ 3/40 tari - rında Budapeşte içın .. -

Bir:nci sınıf dahili has• hinde limanımıza gelerek erle"t gtı- ~ • M "t~oaRou-ai.o ··" ... ervıce arı ıme ... 
talıkJar mütehassısı Fn~ saat 17- de Pire Brindisi Zakra, cart>flt: !' _ı,ı,ııl' 

:ume Trieste ve Venediğe hare ~: OİTUZ 18 __.. .. ~ 
ı '- N 9• . vapuru man-zmir Beylersoka.. ~· .• edecektır. Kö t . · 

· 8 yor. s ence ı;rın. 
Telefon No. 328 ~ CITTA DI BARI motörü 12/3/40 At·d N • t" C tlail• 1~ 

ı av1~a ıon o .• n p · 
Hastalannı sabahtaa itibaren tarihinde !imamınıza gelerek i!ltan- Beyrut. Tel Aviv, Hayfa, j •f•• 

vo ~ece vakti kabul •• mua1ene bul Pire Napoli ve Cenovaya hareket c:: "t ! k d . . . ..ı. 
edecektir. ...nı ve s en erıye ıçın. b ~lP' 

eder. .-Atid> motörü 4. Martta e 
- yor. Kiralık garaj ve oda f'iot - · Batan bu vapurlar Triyes. *=- .,,, 

Man toluk, ropluk, erkek •e kadJa 

Güzelyalı tramvay cadccsi son 1 te Vf.'Y'l Cenoyada ~ im'lli ve cenılbl Vapurllırın isinı ve tariblati 
Amerih Hmanlanna hareket eden _ ... durağında 1107 numaralı b~nçeli ı lt il . kında hiç bir taahhlld ahn_!!.'; 

muşammaları 

BAYLAR 
k d ki . b a a anonım seyrlqefain şirketinin TELEFON 1 2007 • 2P / 

evin arka tsmm a · garaJ ve e- va Amerika ve Hindistana hareket ~. 

iç in palto, per deaü H iyi elb iM 
• • b ayanlar İçin ain' mantot..n 

ton taraslı bir oda kir-aya verilecek- eden LLOYD 'fR1YEST1NO anonim Ulıvier ı1e ş{ıreJttif' 
tir. !stiyenler mezkO.r eve müracaat seyrisef ain şirketi vapurlanna tesa· Limited 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

edebilirler. dut ederler. VAPUR ACENT~I 
Izmir beled ifeainden: Atatilrk caddesi Reu biD.,. 

NEERLANDAlSE ROY ALE KUMP. Tel. 2443 • w• 
Altay mahallesinin 97 4.976 ve 9'79 RHEA vapuru 4 Mart tari _ Londn ve Liverpol bat1•t1 ııtlİf 

dayılı sokaklarında istinad duvarı hind e. beklenmekte olup Anvers Rot niyasanın ihtiyacına göre .,.~ _,;;1' 

Euluraunuz yaptırılması lşi, fen işleri müdürh\- terdarrı Amseterdam limanlarına ha- mız stfer yapacaklal"dır. ~ 
ODUNPAZARI No. 12 P"iıntleki keşif ve şartnamesi' veçhile reket edecektir. larına hareket edecektir. 

'--------------• açık eksiltmeye konulmuştur. MARS vapuru 18/ 3/ 40 tarihinde NOT: ~ 
Zayı• Keşif bedeli 370 lira olup ihalesi beklenmekte olup Anvers Rottcrdam Ahvalı hazıra dolayı,iyle ~.,.1lt 

' ' h . "hl . . k t 'f Ol~ 1 _ 15-3-~40 Cuma günü saat 16 tadıı·. Amstrdam limanlarına hareket ede- ve A\'elfet tarı erının a uıff 
Ur~a askerlik. şubesind.en ald~g~~ İştirak f:decekler 27 lira 75 kuru~Juk cektir. ~ını ve bunların hiç bir ihbar• o ff 

askeri tezkeremı zayi ettım yenı~ını teminatı iş bankasına yatıraraK mak C\lmak!lızın değişebilir oJdul'U~ -~ 
çıkaracağımdan eskisinin hükmf\ ol- buıu ile encümene gelirler. SERViCE MARITIME ROUMAIN mesul"yet terettüp etmiyec~tlll ;p 
madığını ilin ederim. 1 5 10 l4 719 ARDEAI . . . +erem yükleyicilerin kayıd ve 

Kızılçullu öğretmen okulu öğret- . ~ motorü 2ı3ı4o tarı • etmeleri rica olunur. ..~ 
menlerinden ~Iehmed / · · · · h.!lde gelerek Maltı. "e :M' arsilya Ji. Dshs fazla tafsilat için curıı;cO 

zmır beledıye rı:va.setmden: manlarına hareket edecektir 1 t dd · d F ATELLİ El'f,:P; 
Sinter Yapılmakta olan çocuk hastahane- SUCEAVA motörü 20/ 8/40 tari -ıye ca esıtn 7 • ü t edillll 

. vapur acen esme Tr. racaa 
--------------- sinin kapı ve pencerelerıyle sıva ve hinde gelerek Malt~ ve Marsilya liman TELEFON. 2004 _ 200!,. 

lzmir asliye ikinci hulnık hakiNili- yağlı boya vesair mütemmim inıaatı, ~ .. - ...-

ğirt~~~~de Tepecik yeni mahnll~ bah- ~~~~:1e:;d:ıüd~~~~!~71~::e21 v~;~:c!~ ·F: i 'ti a; fii~~ ~ •1 

çe sokak 73 no. lu evde oturan ~!ustafa proje, keşif ve şartnamesi mucibince u-cl llfV[1 m ~ ~·' 

M<.kine Tamirhanes! 
kızı Akile taı·afındım ayni yerde mu- \'ahidi fiat esası üzerine kapah zt.'"flı 
kim kocası Süleyman oğlu l\Iustafa a- eksiltmeye konulmuştur. :M:nhammen 
leyhine açılan boşanma davasının icra bedeli 42809 lira 50 kuruş olup ihales! 
kılınan muhakemesi sonunda medeni 11-3-940 'p"ıızartesi g"iın'u "saat 17 de - işi gününde teslim etmeği prensip ed.nen ve bll~ 
K. nun 134 ve rng ve 142 ve 150 inci dir. 2490 ~ayılı kanunun tarifatı dahi- nun]a iftihar eden bir müessesed.r 
maddeleri hükümlerine te\'fikan Aki!e tinde hazırlanmış teklif mektuplan i- K esWlne pazan demirciJer 67 _ 89 T.elefon : 3993 
ile Muslafanın yekdiğerinden boşan- hale günü azami l\aat 16 ya kada r en- ~-•••••-=•••liiilm•aı1W!Cısa;ımliiBiii•M11C•lllİl•llll!I~ 
mabrına ve kabahatlı olan Mu~tafe· cümende riyasete verilir. Muyakkat 
nın bir sene müddetle evlenmF-mesi- teminatı 3210 lira 71 kuruştur. 

ne ve masarifi muhakeme olan 1307 25 1 5 10 642 
kuruşun müddeialeyhe yükletilmesine -----------,,------
temyizi kaöil olmak üzere da\'ılcının deialeyhin ikametgahının meçhuliyeti
vicahında ve müddeialeyhin gıyabında ne mebni mahkeme koridoruna ta!ik 
karar verildiği ve usulen tanzim kılı~ kılındığı tebliğ makamına kaim olmak 
nan hüküm gıyap ihbarnamesinin müd üzere ilan olunur. 

lzm ir vi!a } e !t° muhas e. b : i hususi
·ve ~üdrir ·v{(ıinde ~-ı : 
1 - idaremiz için t;ıb tttirilı:cek 64 kalem defntir \'e evrakı :natbunya 

tniıbi zuhur elmediğinclen münal-. sa müddeti lô ~n temdid edil
mi~tir. 

2 - ~1uhıunmen bedeli 4000 liradır. 

3 - )J lıvakkat Teminatı ::oo liradır. 
Taliplerin ııümune ve ş:ırtııamesi ni görmek üz.ere her glln muhn.sebei 

hu~rısiy<• icla. ;;ııe ve mü ••• ka~c:yu iştirak ctmı>k istiyenlerin de 11-3-~l40 
tarih ine mü,<ıclif ımzart<!si p-iiııii !'aat 10 <la vilayet daimi encümen:ne mü
racaı~t:arı. 

l zmir tu rist ik }·o . ları mıntaka 
müdür 1t1ğün ,.,"'en: 
1 - Artırmarn ~ıkanian iş: ' I urıtııtla eski Tersane ve banka ko • 

T. C. Ziraat bankası 
KVRULUŞ TR/Hl 1888 

~rınayesf 100,00,000 Türk lirası Şube ve AjRn adedi 262 
... , ,.. ., ,.. , "',. ... 

merçiyaleye aid bina ve ~.:'!\ dıvarlarının yıkılması ve müşteri Para bıriktıreıııere :::o,..>vv ıu <1 • .n.rnın.yc • cu:........ r# 

tarafından plana göre y<·ni hata duvarı inşası ve taştan ba~ka Ziraat bankasında kumbara ve ihbar.sız tasarruf he~aplarııı~a~ 
diğer ı·nknzmııı müşteriye aicl bulunmasından ibarettir. az 50 lirası bulunanlara .senede dört defa çekilecek kur'a ile :ış:ıı1 

2 .M uhunıru~·ı milzavecle l.ıe<leli 1707 lira 50 kuruştur. plinaa-öre ikramiye dağıtılacaktır. Jil" 
3 - Müzayede 14 ~Iart !~ 10 lıt'l"t • 1be günü saat 11 de villyet.dai- 4 Adet 1000 Liralık 4,000 , 

mi encümeninde yap·lac:ıktır. 4 c 500 c 2,000 , 
4 - Ta!iplt.-r müzayede. l•ed~ lindı:;n başka ihale bedelinin yüzde on 4~ : ~gg : !:~~ ' 

beşi ııisbetinde b r tfminat ,·ermege mecburdurlar. 100 c 50 c s,ooO ! 
Şartname ve kP.şifnanıt>y: rlirnıe le Miyt!nler İzmir turistik yo lan 120 c 40 c 4,SOO , 

mıntaka müdi\rlllği.in e miir:.ıcaat t>Cte>lıi!il'!er. 28 5 687 160 c 20 c 3,200 1~1' 

, .11/k,_ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli UradaJl. ,t}' 
~ d_ilşmiyenıere ikramiye çıktığı tlikdirde yüzde yirmi fazlasiyle ver11"1tır - ,. Z.. M J• R = tır. Kur'alar senede dört defa, 1 eylUl, 1 birinci kanun, 1 mart, v• 

~ 5 ziran tarihlerinde çekilecektir . - -
~ PAMU!< MENSUCJ\ T ~ı •----~, .-. -----. _ ....... = = fdUCELLIT ~ Türk A nonim ~ir ' .. eti = 
;:;;; Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. ~ A l İ R l z a Evcim = Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, Değirmen, Geyik 
=ve Leylak markalarıru hnvi her nev ~ Kabot Bezi imal eylemekte = 
=: olup malları Avrup:an!n ayııi tip mensucatına faiktir. = 
~ T elefor. I'Jo. 2211 ve 3067 --
~ Tel~raf adre~h B:tv"'"a'< 'z .. ni-r 
--- ' i\ . t, 

lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 3 1 
Her türlü cild, gü~d, aaf;lam olarak ve aan'at icaplarına 

~Öre YöPılır. 

Bankalara n alısus . tr~tli ve v:dalı ddter ·ıe dosyaları d 1 
an _cak mücellit .1..Ll RiZA müesst-sesinde yapılmakta 1 

Sloari' ü:reri11~ lüb albümler ve.pı!ır. 
__ . Mü"s.s~sPııin -;ıım "ı:ınJ. ....... Jı1' -zü7Pllik v,. 


