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Dün öğleden evvel Paris' e muvasalat etmiştir 

Müttefikler, başladıkları 
Sovyet orduları Vipuriyi 

zaptedemiyorlar • • 
ışı yarıda bırakamazlar 

Finler, Finlandiya körfezindeki buzları 
ettiler 

topla 
Kırarak, 

Büdcelerinde On Mil-

Bükreşte tevkif edildiler 9475 numaraya 
Bükreş, 7 (Radyo) - Romanyayn 12 bin lira 

külliyetli miktarda sahte dolar ge. 39533 numaraya 
tirmiş olan bir çok Alman, Rumen 10 bin lira 
zabıtasınca tevkif edilmiştir. Son za. 453 numaraya 

bertaraf 

. 1 
Belediye reisi gazete

• 
mıze i.zahat verdi 

Fuarımız 
lediye 

çok parlak olacaktır. Be· 
inşaatına hıı verecektir 

manda Romanyaya gizlice bir takıır. 5000 lira Ankara ve !stanbulda şehir ve fu- şu izahatı vermiştir: 
llitlerri ajanların girdiği ve bunla· 5424 Ye 16200 numaralara isabet ar işleri için temaslar yapıp dönen - İzmir enternasyonal fuarını:ı 
rın beraberlerinde mühim miktarda etmiştir. belediye reis:miz doktor Behçet U1, Türkiyemiz halkını yakından al&ka-
Romaııya Jeyıi getirdikleri, bunlar. - Devamı 3 ncü Sahifede - dün, e~yahati etrafında gazeteci!eıe -Devamı 2 nci Sahifede~-
bilha~a bau ekalliy~ gaz~elerine -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

verdikleri tespit edilmiştir. Dünkü Müdhiş Fırtına ,I ___ __ 
l*l-'>ARETLER 

Dünkü hava - Vapurlar Birkaç kişi 
karaya 

yaralandı. Bir motör 
düşüp parçalandı Dün lzmirde fİmdiye kadar em

sali rörülmeyen bir lodoı fırtınaaı 
geçti. Karııyakada deniz rıhtım ae
viycıini aıtı, dalga aerpinı'leri çar
tı ve ev içlerine kadar geldi. Bitta
bi vapurlar rene itlem~k mecburi
yetinde idi. Böyle havalarda, ıai• 
lam ve mukavemetli vapurların İt· 
letilmesi lazım gel 'rken, bir d .. bak
tık ki. Dokuz Eylul gibi eski tekne· 
ler gene sefer halindedir. Dokuz 
Eylul, Karşıyakaya yaklattıkça 

dalgaların göğaünde ceviz kabuğu 
giLi kalarak iskeleye doğru fırlı

yordu. iskelede iıe dalga vurdukça, 
vapur çatırdıyor ve çarpılıyordu. 

Bu ne gaflettir? Dünkü havada bu 
vapurları i91etmek, onları büıbiitün 
ıskartaya çıkarmak değil midir?. 

Karşıy-;kaya vapur işliyemedi. Ağaçlar söküldü. Tel
graf, telefon hatları da bozuldu, muhabere kesildi 

DUn sabaha karşı saııt dörtte baş
lıyan müdhiş lodos fırtınası, şehirdf: 
ve deııizde bir çok zararlara sebebi
yet vermiş, bu arada yaralanan da 
clmu,tur. Fırtına, dün bütün gün de.. 
Yam ~tmiş ve arasıra sığınak halinde 
yağmur da düşmüştür. Bir aralık 'l· 

tobüsler ve İzmir • Karşıyaka ara
sında vapurlar işleyememiş, Karşı· 

yakalılar, trenle İzm!re gelip gitmiş. 
!erdir. 

Bu c'bi itleri biraz dikkatle, bi- Belediyenin Basmahane istasyonu 
raz itina ile dütünüp idare etmek ~<arşısındaki merkez garajı önünde 
lazımdır. Bir kaza olsaydı, kimi müessif bir kaza olmuştur. Mimar B. 
me11ul tutacaktık? 

** 
Necmec'dinin inşaat malzemesini mu
hafaza için kullandığı kulübenin ta-

}I ,,... ____________ '"'\ vanı fırtınanın şiddetinden havaya 

,.en~e\'J.'ork, 7 Kü'n Elizabet M ••h• H b l uçmu~. kiremidler yere düştilkten 
lzmirden bir 

elamı ağır surette yaralamıştır. 35-40 
ya~larınd:ı tahmin edilen bu adam, 
Memleket hastahanesinden yeni b
bnrcu edilnı"ş imiş, babası da ya
nında imiş. Ağır yaralı oğlu ile ha<

tahaııeye gitmiş ve oi'lu, tedavi r.l-

gö1·ünüs 

tına alınmıştır. Yaralı, ifade vareml
) ecek vaziyettedir. ~u 1

• transau(R~~~o) - !ngilizlerin,sanelerinde inşa edilmiş ve altı milyon U ım a er er sonra •üzgiir önünde bir yaprak ha-
,.. ,Run :!lıevv kantıgı Küin EEzahet İngiliz lirasına mal olmuştur. fifliği ile ve gOrültü çıkararak doJ11. 
·"'en b· · or ·a geı · t· Aın Gazetemizin 5 inci •ıı_ ıtq d h mış ır. Kilin ~fa- erikan gazeteleri, bu transnt- şPn bli~·ük taYan tahtaları, garsj 

~ti!( ıs ._:. a büyük olan bu tr~n<- lantiğin N'ev~·orka muva•alatına ait Sahifesindedir. r r;·ılanında bekliyen yolculard•n 
evvel Con Bravon ter· - De,·anıı 4 üııcü sahi,'ede - ,._ ______________ bir ~ııh>ın üzerine düşerek zavallı a. 

Merkez garajında bir çok cam, 
hatta otobilsleriıı camları kırılmış, 
at.ilye kısmında çalışan i•riler, yu. 

-Devamı 2 nci Sahifede -



(ANADOLTJ) 

UKA Ü 
BAHRi SAVCI 

Ey:uı 1939 dramını tek cepheli bit·' cımuzlan üstünde olgun bir modern 
hahın aksak görüşü içinde incele· 
111<' e kalkmak beyhuded"r. Böyle 
bir izah yoluna sapmak, bu kanlı ve 
kahredici ibhamlarla dolu mu dele· 
yi, hakaki ç re esi içind örme· 
mek demektir. Hadiseler ü ... rinde 
aydın bir ihatanın kanayış m eke
ai ile bır vörüşe varm ga u rrııan 

her kafa böyle b"r ya ıfın ldahC'.ı 

neticesinı pek ela bilir. 
nu sözleri şunun için aöylÜ}0-

1 uz: Bu son kavga sadece, bir hukuk 
düzeninden, b ynelmilel ölçüde 
mahrum kaldıgımız için olmamıştır. 
Onun daha geniş bir aaha üzerinde, 
daha lcarısık bir örgüye sahip ber
bad bir ı. bepler keşmekeşi vardu·. 
Öyle ki; bin b"r türlü ideal buhran
ları, luymP.tlerin iflasları aç midele
rin feryadlarından doğan öfkeler, 
ucu bazı şahısların keyif duygusunu 
tatmin hiaaine varan megolomanile1· 
bu keşmekeşin birer cephesini teşkil 
eder. 

Mademki, Avrupanın büyük mil
letleriı.i biribirine düıüren bu kav
ganın tek bir ıebepte toplanan iza
hını yapamıyoruz; o halde Avrupa· 
Y.•, dek bir ıey» getirmekle de, onu, 
bu harbin sonunda mesud bir hale 
Mkmaf.a imkan yoktur. Şimdiki kn-
1 ıııklıiın biribirine kenetlenmi~ il
letlerini ayırmadıkça ve her birini, 
keıkin bir sosyal görüıün projcktö.. 
rü altmda bir «mahiyet tahliline» 
tabi tutup tanımadıkça, Avrupaya 
yeni bir nizamın a adetini getirme
ğe imkan yoktur. 

Dert tek bir vakıa halindedir. F • 
kat o; bir çok mikropların dehşetli 
ufonet1eri ile organik bir an rşiye 
düşmüş, mudil bir uzviy t üatünc.l .. 
tırpan aallamnktadır. Bu itibarla. bu 
uzviyet tek bir operasyon ile f ernha 
çıkarm.rı J>ir hülyadır. Halbuki 

-144-
:Neticesiz olacağı tahakkuk ct

n1ekle bernber rnUcnhidler gene uğ
• aşıyorlardı. Hatta bu aralık el"nde 
tk1lıç, t::ırtındn sadak bulunan bir kn· 
dm y.örilndü ve Resulü Ekremin gô
zn önünde bilfiil harbe iştirak etti. 

Bu kadın: Mazin knbiles'nden 
I\a'b kızı Nesibe idi. Kahramancn 
çarpı ıyordu. Düşman mütemndı.} en 
llesuJii Ekremin bulunduğu istikame
te ile!"liyordu. 

Resulü Ekrem yerini terketmiyor .. 
4u. 

Ebu Talha; 

- Aman, dikkat ediniz Ya R u
JQflAh •• Bir ok f'Uln 1 abct eder. 

D!ro 1kidı bir Hazret pe~ i mberl 

bir önrb<' cınvurmuştu. 
znktnn Resul il Ekremi rı-örünce: lbrıi Iümiyenin kılıcı; flccıulil Ek-

- Recıulü Ekrem sağdır; ~ehid remin yllzUne i ııbet etm:c:ti. Rpsu ü 
dil mcmiş; 

Dfy<.> bağırdı. Tam o sır da mu,. 
r"klerd•m kesü bir ccngtivPr lrnf1 ec;( 

de bt.mu duymuşlardı. H men K rl'· 

Bir parti üzüm 
daha satacağız 

"e Ankarada müzakereler 

nıhr i . 
otobu ler·n i letilmc i içi ı epe)' zah
met c..,k·ım· ir. 

Birincikord utla \C ehrın dl"',. r 
bazı emtlerinde bazı mile ~e eff'l'Jn 

lıt) tik ı: \ halar halindeki r klam , n 
p :t mı , uçmu tur. 

Kahramanlarda: 

geçmektedir 
İng'ltere iaşe nezaretinin on bin 

t. n dnha izmir sultaniye Oznmn sn
tm .ılmak i::ıiemesi uzeriııe Anknrn
aa mtizakereler(> devam olunmnkta
<lır. Il< ber aldıgımıza göre l:ıu mik
tar lizi.imün müba) aas1 için yakında 
L r nla mu ı,ıümkün olacaktır. 

o*o 
Türistik yollar için 

istimlak 
Güzelyahdan lnciraltı ve Balçova 

ıhcalarına kadar inşa edilecek turis
,·in mutfağının tavam, bir evin de tik yol için hazırlıklara başlanm1ş
dıv ı·ınrn bir kısmı yıkılmış, hah fab. tır. Tespit edilen yolun güzergahına 
r"lrnsı boyahanesinin çinkoları çök- rasthynn tnrlalardnn ıı parçada 
mvştür. 8633 metre murabbalık arazinin is-

Kuhramr nlar mahall sinde bir ~-

Karantinada: fmlak muamelesi ikmal olunmuştur. 
Karantinada 7 evin dıvarları kıs- Beher metre murabbama onar kuruş 

men CBtlnmış ve kısmen yıkılmıştır. kıymet takdir edilmiştir. 
Tekke sokağında 18 numaralı evin **· 

urka dırnrı yıkılmış, 50 ya§larmdc:ı ~ .~ • J\T• J 
Si..thı'ylfi adında bir kadın enkaz al- nava se,er[erı ıvısanua 
•ıncln knlmış ise de kurtanlmıştır. 

Kopan elektrik telleri: 
Annfnrtalar caddesinde ve Güzel

\ nhda elektrik telleri kopmuş ise de 
bir z rar olmamıştır. Tilkilik cadde. 
.;nde bir dükkanın dıvan yıkılmış ve 
IaiJtürparkta bulunan bazı pnV)'Oll

lıırın camları kırılmıştır. 

başlıyor 
Devlet havayollnrı, Ankara, tstnn

bul. 1.,mir ve Adann ara ındn 1 ni
sandan itibaren muntaznm hnvn pos
talaı, işletmeğe başlayacaktır. İzmir 
devlet hnvcıyollnrı istasyon ve m~y
danında şimdiden tan•are seferıeri 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

---:::--=** --
inhisarlar idaresinin 

yıır; 

- Yazıklar olsun -diyorlardı- Hz. 
peygamberi orada bırnknrnk kı. ,1p 
~elmi!:ısiniz. 

Hazret peygnmbeı·in \0 e rlazıet 

8 Mart 1940 CUM/-. 

(~ADYQl 
Hugünkü program 

12 :rn Program ve memleket saat "' 
yarı 

12 35 Aıans ve met~oroloji hnberle· 
ri. 

12 50 Ti.irk muziği (Pl.) 
13 30/ 
14 00 lıfuzik: karışık müzik (Pi.) 
Akşam rıcgriyatı: 

18 00 Program ve memleket saat s· 
yarı 

18 05 Tiirk mtlzfği. 

Çalanlar: Ruşen Kam, tzzet.. 
tin Ökte, Fahri Ifopuz. 
Okuyan: Sadi Hoş~es. 

18 45 Tilrk müziği: Halk türkOle
ri. 

Bayram Aracı 
19 ı O Serbest sant. 
19 10 Memleket snat ayarı, nJıt!1 9 

ve meteoroloji haberleri. 
19 21> Tilrk müziği. 

yaknianmıştır. 

--+---
Pastahanede tamirat 

0
, 

1zrnir merkez posta ve telgraf ff111, 
dlldüii'Cl binasının tamirine bnşl!I at 

•rı4ll"' 
mıştır. Hazırlanan keşfe göre ı ' ~· 
ve tamirat 4000 liraya mal oıacl:l 

·ı'er 
RPsulii Ekrem: halasının ı::ı;il 11 

den miitehacısis olmuştu. ~( i 0 ' 
etti. O dn; kardeşinln ces dııt tl İ 
r.-ık. b~şınn d'z çöktü ·e gözler 
ğe kaldırıp dua etti. 

-D vam. 

I• 

\· 

t 

lı 
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......_ A Mart 1940 C..IJMA 

Zelzeleler 
Ankar ~ 

l'•d• , _u, 1 (Husu;\) - Dün Ama<-
•~ Bzıne ve Cengelde, bu sabah da 
"'•ııct.s. 
4 ha~a, Tokat, Kar.ı, Terme ve Sivas-
l'okt lf Zt!lzeleler olmuştur. Has3r 

ur. 

Suınner V ells 
l'ar ";' Baıtarafı 1 inci sahifede -

;a :tıniyeceğini ilave eylemiştir. 
la o tıs, 7 (Radyo) - Reisicumhur

~uınn 
ına1 er Vels arasındaki ko111;ş-

ara bü "'k . Yer. ; u ehemmıyet atfoluıın-

lıe;sicu h , 
t'eiy m ur Lebrun, Amerıka ha-
k~~u~ ~ns_teşarını mesai odasm•jıı 
t1,r. e .ınış ve bir saat konumşu ;-

1'ari8 7 
~um ' (Radyo) - Gazete1er, 

nor V 1 , .... ti .1• e sın muvasaliltı münase-
) e Uzu ' l"·t· n makaleler yazıyorıar. o ı Pa .. n,,,. rızıyen gazetesi, B. Sunı-

... 
ır 

13 vapurun hamil olduğu 
kömür ınüsadere edil • 

ita/ya, kömür mes'elesini bahane ederek Sovget
ler.'e bir yakınlaşma akdelmeğe mütemagilmiş! 

takdirde İtalyanın böyle bir mnka,·e 

Şimal denizinde 
A'man tayyarelerinin 

ticesiz hücumu 
ne-

Londra, 7 (Radyo) - Dün Alman 
Lombardıman tayyareleri, şimal de
nızi üzerinde bir İN5iliz fener gemi
siyle bir petrol gemisine taarruz et
mi,Jerdir, Bu vapurlar, h;ç bir Jıaga
ra uğl'amadun İngiliz limanlarına 
dönmüşlerdir. 

koma gazetelerinden bazılarında 

!rıgilterenin bu hu<ustaki hattı h:ı
ı eketi şiddetle ten kid edilmektedir. 
Fakat bu yazıları, bu gazetelerin Al. 
manyadaki Alman muhabirleri y:ız
mışlardır. Bunlar, italya ile ingiltere 
arasındaki mün3~ebetin kömür m' -

, , 'el•in z' . d k •iy0 ,_ • ıyaretınden bahse er en 
r d• 

«i'r . 
de ~ ansa, onu liiyik olduğu şekil
r,1 nıarşılıyacaktır. Fransa, bu ziya
~anı ~asebetiyle hiç bir endişe duy'
~ir ,a tadır. Çiinkü saklıyacak Mç 
t•ııa·,e~ Yoktur. Fransada yalan ı•e 
~taııK Uın siyaseti mevcud dei'ildir. 

Londra, 1 (Radyo) - Amsler
daından bildirildiğine göre, İtalya
nın Almanyadan maden kömüru it
halinin menedilmesi İngiltere . İtal
ya arasında ihtilafa sebebiyet ver
miştir. Almanya, İtalyaya kara )'O· 

!undan sevkiyat yapmağı tetkik et
mışse de, sevkiyat merkezlerinden 
her on dakikada bir hareket etmesi 
liızım gelen kömür yüklü trenleı :n 
:ahr;kine imkin o~madığı netice!!incı 
\':ltınıştır. Çünkü bu takdirde Al
manya demiryollarında büyük ırtı

zamsızlıklıların nıkuu t:ıhiidir. 

ni vazıyorlar. İtalyanın prote~to no
l.lSına İngilterenin vereceği cevap 
beklenmekte, ve yapılan kontrol ve 
mü~adere hareketi itidal ve sükunet
le karşılanmaktadır. 

retin ynkın bir atide husule gelme- selesi yüzünden çok "erginleştiğini, 
sıni imkan haricinde bulmamakta- b<·lki de boz~lacağını ileri sürüycr
dırlar. Jar. 1talyadn yalnız Floransa şelırin-

Romadan bildiriliyor: 
l.ıgilterenin tedbirleri, derin infi

alle k~rşıianmışıır. :l-1aamafih, bu 
tpdbirin zamaııl:ı düzeleceği tahmin 
edili;·or. ltalyanın, Almanyadan mah 
sııi mukabilinde aldığı maden k•;. 
n'ürünii ingiltereden a~·ni şartlar rj;\. 
h;iimlc almMı mümkün olnıau:ı A
mnıknrlan alacağı ileri sürülli:•or. 

:,ondra, 7 (Radyo) - Roterdam- dPki İngiliz konsolosluğu önünde ba
dr.n Alman kömürü yüklü 14 İtalyaıı zı talebeııın tezahürat teşebbiisün
vapuru, şimal denizinde İngiliz kon- den lıaşka biı hlitlise vuku bulmamış. 
trol gemileri tarafından durd •ıru'- tır. 

• sa 40 . muş, kontrol merkezlerine götürül- Şimdiye kadar 19 devlet, Alman-
"U .ıe h' sene!ik ırkt bir üsttlnıtl-
ı:ı:,tir ıc bir vakit mevzuubahsetme
'"~!t ti/.vruparı baştan başa Ie•het-

mU,lür. yada•ı ithal etmekte oldukları bazı 

() ıstemiyor. 
' nu~ b"t· '•t irlir ~ ün dilekleri açık \'e rok 

lngıllere iklısadi harp nazır ı nın emteanın kontrol. mü~ader.•den muvf 
un ri: le lıu vapurlardan 'ekizi:ıde t;ı tulmagını İngilteredcn i•temi~ler
l>ulunan kiimürler müsadere edil- ,]j, llunlardan bazı devlet!ere İngil-

Ve , dnl. B.'z_ler, medeniyet, hürriyet 
l<'rans et ıçın harp ediyoruz. Çünkli 
~:ıı ı .a Ve İngiltere uzak ve"a va-

uır ar ' J • 

ı·ı. l'e p ıde Avusturya, Çekoslornk 

Alman siyasi mahfilleri, hiidisPıı!n 
ihtil:ltlura sebebiyet vereceği ınilta .. 
le:ısındadırlar. 

~talyan gazeteleri, bu mevzu ilz•
r!ııde bUyük hassasiyet gösterildiğ-ı-

İkinci biı· mesele de, bu hadi,en,.ı 
So\·yetler birliği . İtalya arasında bi<' 
anlaşmaya zemin hazırlamış olma~!
dır. Roma siyasi mahfilleri, ingilte
ren 'n kontrol tedbiri devam ettir; 

nıişt;ı·. 

ı~ :r vnpur, daha ev•·el ~· cı ln çıktığ: 

'e mnkine,ine arız olan sakatlık yci
zünden geciktiği için vükiyle bera
ber ,erbe<t bırakılmıştır. Beş vapur, 
henü~ muayene edilmektedir. 

tere hükumeti, diğer yerlerden t,,_ 
<laı ikire imkan nlmı~-aıı bazı e•ya 
i\ın nılieaade vermişti. F~kat ftai)·a. 
A lmanyadan tedarik ettiği kömiirü. 
başk~ memleketlerden, bilhas•a I .
ııilterPden kolayca temin edebilir, 

1 ~'11iy0r~lonya vaziyetine düşmek i~
te,\ik!e~'.· Müttefikler'n yapmak 

ı"<k 'oı· ı şey, brruzları karşıla,. 
., n m·ı 

nıah ı Yonalrca nüfusu harca-
c . nıecb k 

' 1ndir k· ur alnıamaktdır. Onun 
dik. Bu ı harbe karar verdik ve g'r
~ı "-'•ın ittaarruz, ister Bismarkt~n 

Kont Caki 
' Budapeştede soğuk karşılanan 

Alınan vapurları 
e • s er v· rden }{ ılhelmden, ister Hit -

l>ari.. eps; birdir.> 
l' s rad 
r: Yosu, şunları kaydetmi~-

beyanatta bulundu 
lngiliz harp gemileri bunlardan bi. 

rini yakaladılar, diğeri tak"p edilivor 
J,ondra, 7 (Radyo) - )facar par

V •llaş11e1t· lamenıosunda beyanatta bulu:ı.a".1 
>.el ene ı1 Daladiyenin Sunıner N;cariRtan hariciye nazırı Kont Ça
~~14hı,.etice~a.p vereceğini biz biliriz. "t ' ını ki, Çekoslovakya devletinin tekrar 
'.men d! zı?. fevk'nde olmasına ihda•ına )facaristanın şiddetle mu a-
t 
tıy0r Yebılıriz ki, Fransa, sulh 

.~rlftardve buna, herkesten ziyach rız hulnnduğunu beyan etmiştir. Bu. 
•Cn ır. A k dapeşte siynsi mahfiller, Avrupıının 
iht· l'a11ı tak · nca ' Almanyıının, bu karışık zamanında yapılan bu 
~ 'ras1 ın sım etmPk hususundaki 
·ıı~ eve d J:.eyannt' hiç de iyi karşılamamıştıı-. 
~!. 11 aınaz. u ~ulundukça, gulh bu mahfiller, bu suretle ortalığın cln-
•.• ı.~t \le ı'n•. Aru_ ttefı.kl_er, adalet, hür
' t~adeıe ;'anıyet ırın başladıkları hıı ziyF.de karıştırılmış olacağı mü-

p Yı y lalea~ında bulunuyorlar. Kont ('aki, 
ı. tan~a B arıda bırakamazla•, 

!'un ~imdiki şeklinin değiştirilme~i:ıi Londra, 7 (Radyo) - Siyeto ve 
hükOmetin kabul edemiyeceğini •ö\- - :lfinıhol adlarındaki Alman ticaret 
!emiştir. lllacar hariciye nazırı ezcüm- ıreın:Jpri, dün sabah Felemenk Hiu. 
le demiştir ki: distanı garbında Koraçari limanın -

can lıareket etmişlerdir. Bunlarrlıı.r 
Siyeto vapuru, bir İngiliz harp ge
ıni•i tarafından yakalanmıştır. Diğe. 

ri takip edilmektedir. 

- Garp devletlerinin, Çeko~lo

,-akyanın tekrar ihyası için yapacak
ları te~ebbils, çok tehlikelidir. Çün
kü bu vaidler, yok yere bir harp çı
!rnracak vaziyet ihdas edebilir. llla
caristaıı, kendi menfaatleri mevzuu 
bahsoımadıkça harbe karışmayı dü-

lngiliz tayyareleri 
Hiç zarar görmeden şimdiye kadar 

hirçok Alman tayyaresi imha ettiler dın buton . ~ŞVekili, Fransız millet'- Çeko~Jovakya - )fararistc.n hududu- şiııımEz. 
~~· Y•ılun ıtınıadını haiz olduğu hal- Londra, 7 (Radyo) - İngiltere rından, sitayişle bahsetmiş, hnrbirı 
i~.~er~;Çina bdu:tv_am ederek ve nilıai Janbar Zırhlısı hava ııezaretin;n bugün neşrettiği bida;..et;ndenberi İngiltere üzerina 

,, u F tebliğinde, İngiliz tayyarelerinin dün :,:~lme!.'c çalı~an 40 Alman tayya~esi-. r Vu" . n ransız milletiylP 
· tüyeccH' ve ,,vvelki gece şiınali Alınaııpli:n ııin imha edildiğini, ayni wnıantla 

M·ıı ır.. Denize indirildi. Ayni tipte daha iki büyük şehirleri üzerinde uçtukları vukubuhn müsademelerden sonra 
,,. l l Piyango ve en mühim Alman deniz üssü olan kaç:ıbilen Alman ta;·yarelerinden bir 

"•"••af, l' . zırhlı tezgahlardadır \ illıclmishafen üzerinde keşif uçu~- ~oğnnun ya denize veya bitaraf meııı 
ı- a b· ıncı aahifed- ]arı yaptıklan bildirilmektedir. lelwıler arazisine düştüğünü veya 
<639 '" lfr k 

· 129 cı azananlar fıaris, 7 (Radyo) - janbar nd- lı 35 bin tonluk yeni Fransız zırhlısı Ayni tebliğe göre, bugün öğledP"I ;nmeğc mecbur olduğunu bildirmi~-
l n Sb~ 35152 46132 4217 dün denize indirilmiştir. SO!ıra İngiJte•;.enİ.'l Şimali şarki '<Rhı!- t;r. "27• < ın ı-
ı2 ' 19ıs mı kaza11a11lar k } A Bu Zırhlı, deniz fenninin en •on l?ri önlerinde görülen lıir Almı.n 96

6 4517
8 22781 37416 41784 Alman mü na a at keşiflerine göre inşa eC:ilmiş, 15 pus- ağır bombardıman tayyaresi, İngiliz 

~592 B;.,,
2
1. 

48
582 Nazırının bir emri luk toplarla ve son sistem silahlarla avcı ta~·yarelerinin hücumiyle rlPni-

s739 4402 ırcı5kazananlar mücehhezdir. Zırhlının 15 pusluk altı zc düşürülmüştür. 
16428 ı1590 920 8474 8676 Lonrlra, 7 (Radyo) - Amster- topu vardır. Ayni tipde Fransanın İnıtiltere hava nazırı B. Kinl!'sley 
~5, 06 ıs8 1

3988 14359 14480 damdan bildirillyor: IRişilyö zırhlısı da denizdedir. Vud avam kamarasında beyanatta 
. •• 67 17145 .. k ] 't .. . 
''222 28127 21535 217GO Alm~nya muna a a nezare '• Gene aYni tipte Klcmanso ve Gas- bulıınarı.k Britanva hava kuvvetleri-
aa20~ 32449 

283
55 28892 31Hı7 ~ark rnıntakasına işleyen trenlerin konya zırhlıları da tezgahlarda bulun-, nin tistünlüğund~n. bilh•~a pilot ve 

aa805 
343~8· 35411 357U3 tamamen ashri makamların emnne maktadır. nsıcllarının feragat ve fedakfırlıkla-

<l.>ııo 47648 47777 48626 tahsis edildiği için halkın bu tren-
• rtile,. 1 · · b'ld' -------------~on · J.ırle seyahat etmeme er·nı ı ır-1---------------

~~e\ bra1kkaınıaıı 86 54 75 'l , nıi,tir, Bu tedbirin demiryollarınrla 
ı(; u an b· • , ve ı e nı- .· , • d • k ., 

li!r !' ıletıer ond b' h b' 1 nunakalat fazlalıgın an mı, >o '•• 
ıra a ır esa ıy e · . 

1 amorti ala kl d trenlerin ordııunun naklınde kulla-
'<tlı ca ar ır. . . l' .. <l t 
1 •t Yen, ., nılmak istenmesınden mı teve ,u c -

bi1,1100 bin li;· . tıği henüz anlaşılamamıştır. T' TCARE T 
ı·~ 'r A.yct ~lık ıkramiye kazanan 1. 1 

ı,;· "-nkaraın, ll!anisa, Akhisar, Si - ===::=--:::--------:-- Bugün, devletlerin, ferdler:~ sık sık konuştukları bir mevzu vardır ki, 

J-4 -A D, i s. E . ~ E R - 8 .i ~L G İ . L 'ER 

Alman 
Radyo unun verdiği uy· 

durma haber 
Londra, 7 (Radyo) - Türkiyerlcn 

lıudud harici edilen üç Kıbrıslnıın 

garp cephesinde İngiliz (!rdusunda 

Almanlarla harp etmemeklerinde•1 
doları Fransız divanıharbı karar.yle 
ıdama mahkum edildiği hakkmdı. 

Alman radyosunun dün akşamki 

verdiği haber, Britanya harbiye ne
zareti tarafından kat'l surette tek-
zip edilmiştir. 

SAHiFE ( 3 l 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Dünkü say•mızda, Ruzvelte atfe

dilen muhteşem bir ıulh projeai var• 
d• Dünyayı, aosyalizmin vadettiti 
ınuhayyel cennet kadar sakin, mes' -
ud, hür ve ilahi yapmak istiyen bu 
projeye §Öyle baktım: 

Herşey serbeat.. Müıtemlekeler, 

muhac:rlik, ticaret serbeıt .. Avnıpa
da büyük bir federasyon kurulmvş
lstiyen, istediği yerde oturuyor; her 
yer, herkeıe vatan olabiliyor •• 

Acı acı gülümsemekten kendimi 
alamadım: 

Alıştırırlarsa, belki kuzularla 
kurtların bir ağılda yaşamaları müm
kün olacaktır, hatta mümkilndür de .. 
Fakat bazı milletlerin kuzuya ben
~ey<'n narin, silihsız, mukavemetten 
mahrum, küçük ve müttehi hallerİy· 
it kudurmuJ bir kurt 'htiraıı tafıyan 
milletlerin, ne medeniyet, ne ilim, n~ 
insanbk, ne hak ve fazilet tanıyan 

yaradılı, ve dünyayı görüı ıiıtemlc
ri naoıl tel'f olunabilir?. Kuvvete da
yanan piıikolojinin tırnak ve d'tleri. 
ni •okmek o kadar kolay obaydı, ta
l"İhin namütenahi hidiıeleri içinde 
geçirilen tecrübelerden biri veya bir 
kaçı, :nsanlık i.lem;ne hiç olmazı& 

bir, !ki asırlık bir rahat devresi ve
'"~bilirdi.. 

Ruzvelt, büyük ve ideal bir inaan 
tipidit'. Zaman zaman muarızlannın 
t\im,.,~larında e<bu bir lcornüniıt olıa 

gerek>> zehabını '' t' andıran be1af 
•arayın bu kudreti' ve faziletli tıh
siyeti, muhakkak ki, ancak kendi ul
çÜ•Ünoe, kendi ı·uh ve kafa terbiye
tiyle muvazi bir inıanlık &lemi, bir 
sulh şekli düşünebilir. Ne çare ki, 
iııean oğulları cenneti uııutmu,, ce· 
heıınemi miıcadeleleri. bir hayat me• 
todu ve zarureti olarak kabul etmit· 
lerdir._ 

Hitabet kürsülerinden yumrukla
ı·ını sıkarak, tahrik ettikleri ve oca· 
Vını tüttürdüklPri rejimlerin İnıan 
dalgalarını da haykırtarak dUnyaya 
meydan okuyanlar, henüz ötmemiı .. 
l<"rdir. Onların, kendi milletlerlna 
verd'kleri birer kitap vardır. Bu ki· 
tap. hak ve adaletten, insanlık v• 
medeniyet kaygmndan baıka her 
,eyden bahsediyor: 

Hakim olmak, ba,ka milletlere ha• 
ynt hakkı vermemPk, Ulkeler zaptel, 
mPk, insan oğullarını hayvan ıürUle. 
ri halinde, kırbaçla, vah,etle kendi 
emirlerinde kullanmak vesaire veaal· 
re .. 

Ilu yakılacak kitaplar dururken, 
n .. aekilde bir sulh yapılabil:r ve bu 
sulha kim inanabilir?.. Almanya, 
şı;yle diyor: 

«Herşeyi silahla halledeceflz, 
son !tÖz ıilihlarındır. 

Bunun karşısında, söylenecek şey, 
tı=.şağı yukarı gene ayni olmak iktiza 

eder: 
•Evet, kuvvetten bahsedeni, silah· 

la karşılarlar .. Evvela harhi yapaca
ğız, fı.Onra sulbü vereceğiz .. » 

Bir kaç macera adamının dünyayı 
nasıl bir facianın girdabına aürüklc
dikleri meydanda dururken, Polon· 
yanın, Cekyanın, Avusturyanın, Fin· 
li.ndiyanın ceıedleri ÜAtünde masa 
kurup aerefsiz ve zelil Lir ikinci MU· 
nih hazırlandığı @'Ün, dünya aelam~· 
te de~il, olsa olsa; asıl ve en büyük 
fel-'kete düşürülmüş olur, Çünkü 
ondan sonra, artık h'ç bir kuvvet bu 
gemi azıya almıf ihtirasın aaldırııla. 
rına mukavemet gösteremez. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

•• 1 ka•an ve htanbulda, 25 bı'n 11-. 20636 21420 21532 27298 2n61 k 
1 ' • 28273 o da cticareol> tir. Ticaret ilk defa Babil ile )lısır arasında i çö ü geçen 

b '1 lııel'ıit arı bilet numaraları l\Iani- 27709 27988 27n93 28179 kan·anların •ızak mesafelerde, senenin muayyen günlerinde toplanıp pa-~ ~a satılınorı, Gebıe, Adana .. e ı'stan- 28812 29269 29898 30099 30249 B 
1 1 l ' zar kurmaları ye alış verişleri ile başlar. ugünkü pazar ar, panayır ar ve \' ~ bi , ıştır. 30856 31660 31743 31843 33581 

tı·ı ı. n lıra k 33785 33876 34348 3..ı712 sergiler o zamandan kalmadır. 
Filistindeki kuvvetler 

'~tıı a~. B 1 aıanan biletler Kayseri 336l4 
36156 

Ticaret h.ır türlü emtia mübatlele"i demektir. Kara yollarındaki ticaıet 
~' nbulda a ıkesir, Adana, Ankara Y~ 35041 35577 35582 35690 

37887 
zamanlıı kendini deniz ticaretine bırakmıştır. İk deniz tacirleri ise Fenike-ı.'''·a, 0 8' 

120oo lira kazanan bı'letler 37030 37311 37563 37793 
'"nh,,1 -o tn•un A 

942 32717 lilerdir. Bunlar, Suriyeden kalkarak Akdeniz sahilleriı.i dolaşır, mal alır, • d • nk 37 38048 38179 32515 
r a. ' ara, Tokat ve i3• 9_ 97 , 8 mal salarlardı. Akdeniz 3000 ı;ene katlar clünyanııı en zengin ve en büyiık 

ı--,Jııbin l'ır 3357 4 21634 21834 22062 - ' l 1 1 
"'" h " a '- ticar~t snha'ı ,ılınuştuı·. Fenıkelilerin yerini Yunanlılar almış, Roma ı ar n ~. ~ ac11.0 . .,, "azanan biletler de Cü- 23188 23545 2-1165 244:ll 2 1.J~8 R 
'~ ~ ' Ç 25290 25766 beraber şarklı: Avrupa arasında yeni ticaret yolları açılmış, garbi oma 

tanbuıd anakkalç, Bilecik, izmir 24791 25290 25613 
471

.01 düşünce ticaret merkezi olmak vaziyeti Bizansa ve onun paytahtı İstan-
a satılmıştır. 25818 2085 27163 27265 " 

47240 47616 48167 48199 48821 bula geçmiştir. Orta çağda diğer Avrupa milletlerinde de ticaret bakş.ıa1~ış, ıoo ,. 
14

16 
.ıra ka:a11anlar 

5315 2190 3846 
5559 5345 5349 
67os 5817 6082 
99ss so22 8632 

ıo882 10206 10215 
ı 1816 11188 11419 
1305. 11 868 12091 
1498; 1 ~494 13714 
17621 

10oa1 15664 
1915 18127 18298 

4. l94.80 20165 

48387 
4637 38525 
5883 39903 
6289 41841 
8999 4S980 

10389 
11481 526 
12240 817 
14319 10120 
15965 10269 
1!1465 10555 
2o:ıss 11028 

48646 48908 Baltık sahillerinde ve şimalde Almanlar, sonra Fr,rnsızlar, Porte ız. ı or, 

39172 İspanyol, İngiliz ve Hollandalılar ticaret ·ahasında faaliyet göstermışler
~!470 dir. Ehlisalip muharebelerinden sonra Akdeniz ticar~ti sönmüş, yollar nk-
43956 yanusa dönmü~tür. Pusulanın keşfi, ticaret tarihine yeni bir inkişaf mer. 

45516 halesi olmuş ve gemiler, uzakln"a, HindP, Çi.ne açılmı~lar~ır. _Hasıl olan 

48885 49241 
38623 
40637 
43043 
43985 

38826 
41317 
43178 
44306 

39093 
41355 
43393 
44708 

50 Lira kazananla1· 
558 591 642 
915 915 10024 

10129 10122 10203 
10359 10399 10513 
10681 10776 10892 
11089 11102 11165 

rekabet müstemleke siya"l:tini, bu siyasette bır çok harplen dogurmuşrnr. 

755 Daha sonra, mı.kine, endüstride bir ihtilal yaratmış ham \•e, mam~ıl ı;ıa~de-
10058 ler mevzuunu ortaya çıkarmıştır. Nakliye vasıtaları d~ tıcaret~n ınkı~a
l0252 fında büyük bir rol oynamıştır. Çünkü hem fazla tahı;ııl, hem sılrat. he~1 
10526 ucuzluk temin edilmiştir. Fakat her ne olursa olsun, :ıcaret, b.'.ıgiln bUt~lll 
10951 milletlP.ri yekdiğerine muhtaç bırakmı,tır. Anup.adakı bugu~~u harbe rl•k-
111€5, kat ederseniz. ticaretin ne btivük bir mevz•· "ldugunu daha ıyı anlarsınız. 

Her hangi bir harpte ön saf ta 
ger alacak kudrettedir 

Londra, 7 (Radyo) - Röyter Ajan- her hangi bir harpte ön safta yer ııla
sının Filistinde bulunan muhabiri, caklardır. 
muhtelif yerlerdeki ingiliz, Yeni Ze - İngiliz orduları kumandanlığı em
land ve A\·ustralya kuvvetlerini g;ir - rinde ayrıca Arap, Yahudi, Çerkes ve 
milştür. diğer islümlardan kalabalık kuvvetler 

Bu muhabire göre bu kuv,·etler. bil:[ vardır. . 
ha'"a Ammandaki Anzak kuvvetlerı 

Petsamo açıklarında 
o~:o. 7 (Radyo) - Arbayte Bla-ı doia~lıgını ve top ~e~leri duyul~uğu. 

dd gn;.etesi, dün öğle üzeri P~tsa- !"il ~·azıyor. Bu l!'emiler'n hangı dev
modan yüz kilometre uzakta Betla- ıe:e ait oldukları henüz anlaşılama
vıı.da Milteaddid harp gemilP~;nin, nııştır, 



bu macası 

GALiP BAHTIY AR -.8-
cisfanuul mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

ğer bir adam çıkar da bay ağın önünde eğ'ilmezse 

y 
e 

z 
dav Si 

emikle ini kırarsın, işi iyo~ usun uşak?! Mühim bir kısım alk, buna taraftar 
-- Doğru~u cins hayvani rımz rini kırarsın, iı:;itiyor mu<ıun U'lak? !. yım: K:n-gada önüme geçec~k olur- f k b l b 

\ r. Sen mutlak başbuğ oğlu olmalı- - P.ı.et; işitiyorum, anlıyorum.('). 'Hm kafanı patlatırım. Doğrusu seni a a azı arı, u işin iyice tetkiki 
n <.1.:-di. Alak cevap verdi: lünceyc kadar (Gökbayrağ) h kul- ~imdiden eYmeğe başladım. Daha } 
- BaJ ungnrın oğluyum, bu da luk l'Yli~receğim .. Diye bağırdım. atım kadar seveceğim ·anırım. ;:";e- azımge diğini ileri SÜrÜyO laf 

k. rd c:ıındir. Cehe beni tekrar bağrına bastı. ııin ııe kadar güzel atın var, bizim 1 
Brr Al akın sÇ)zünü kestim: Ne ;;a klaban adam, gülüyor, atı- u~ak ! Adı nedir? ki giindenberi Knrşıl nkahlara <Hin-/ - Karşıyakalılar mensup belediye 

- }!"yır Alak ı''l·ı·ıı·g-ı'nden o"vle ., tü d S ki b 1 k S B ) t ya hadiselerini bile unutturan eski -1 reisi ist~mezlcr Kendileri snrcrler S ld _ 
.. J J mn us n e oynuyor . .,a · a an ı · e- - . ayın oğru ... . . · ~:.- ·· o nn snga: 

ylüyor, ben kimsesiz öksüz uşa- diyordn. Şimdiye kadar diişmana ar- - Ynhşi at. Benim atıma cKaş- re~~ bır mevzu çıkt.ı: . . ! . Arkaf ~ıradakilerc kulak kalınrtı- 1 - Ayağa gey len bez, lıurUll 
~•ım, atam ve yurdum buraya çok kasını gö termemiş olan bu yiğit, ka ... llerler. C'ns hayvandır. yü~ a-

1 
d. ~r~ıynka bekdıyesının zm_ıı~ b .0 :urn. çkriııdo. halen lzmir şehir mec hissettiği şey. 2 - İlkbahar yarn·~· 

• 

ırak ellerdedir. karı gibi g.eveze görüniıyordu c•pıılık yoldan di.işmanın kokusıı:ıu ~ 1.)e ı~den. ay~ılma .ı ıçın vılayetc 1 ı azası olan Lır zat var .. Ona takılı- ltr'nden biri, ayağa geyilen derideıl 
C'ebc bana bir zaman baktı. Ben Ceoe epeyce gi.ili.ip zevklendikten alır. Kargıyı koltu_ğum altına alırı ta verılen uç bın kusur ımzalı mazbcıb .. lorlar: şey. S - Kibar ve ince. 4 - .ArDPçll 

yenimle yüzümü örti.iyordum ki göz sonra benimle Jfifa girişti: ileri uzathğım vakit dört nala k. l- Ar~'.k v.apur yolcularının sabah al,- - ~rkad~ş, eğe: .beledi~e ayrılır- yiyen manasına gelen bir ke1i:rnenill 
'a 1 rım görünmesin. Cebe bana sor - Dinle oğul, benimıe bulundukr.:1 l.ar, ı:cnın kargın yok mu? Ben sana şam uzermde durdukları mevzu bu- a senın şehır meclı::n azahgı ela suya cemi, erkek hizmetçi. 5 _ Alfı:ıbetle 
clu Vi: hiç caııın sıkılmaz. benim ndıma bir kargı ve bir de halta veririm. dur~ . luşccek.. . bir harfin okunuşu, ba' yapan. (i ....-

- Senin yurdun nerededir? Yed! (l~urt Cebe) dedikler· gibi (Şen CP- Cebo Hi.fım bitince ben eledim ki: '\ npuruıı karşılıklı kanap.eler~n<le - Yok canım. lzmıre nakleder, o- Arapça almak, İran dilinde yol. '1-:' 
taların kimdiı? be) de derler. Sen benim oğlum lıay- - Hepsi iyi amma; Gökçe beni sa- ot~ran gru~~a~ ~u me ele üzerıncle ur, biter. . Her zaman içtiğimiz şey, halk d tııı· 

- Benim yurdum lsıg göl yanın- :-aktarım olacaksın ve arclımdan hvermez ki... m~tal~alar yun~t~~or, hatta nrn sm -. ~e <lıye nakletsin; Karşıyaka de boğaz, sporcuların yaşası. 8 -:-: 
<inclır. Yaban Avullu Türküm. «savulun, bayrak geliyor!> Diyı~ b:ı- ('eb kırbacını şaklatarak: munakaşalara gırışıyorlar. Derd 1.tmu- meclısıne aza olur. Sülfile!!inde kibarlık olmak -.ıncudil 

Cebe biraz düşündü, sonra şu söz- ğırırsın, bak sana şimdiden söy!iye- e - Devam eclecek - mi olduğu için yiiksek sesle fikirlerini Hep birden itirazlar başlıyor. müzrle dolaşan su. O - D;nsöz Jcı~· 
lcri tıôyledi: 0 _ beya.ndan da çekinmiyorlar.. - Karşı:rakada şehir mecli.si olur- iar heyeti, bankadan para almak W11 

_ Ben yurdu, bu oymağı tanımı- B Bır kaçı müstesna. hepsinin birleş- 'in iş yürümez. Bir belediye reisi ye. verilen kağıd. JO _Büyükçe, 11ı·Jcl!• 
yorum. Siz g~ebe misiniz, yoksa vekıe 

1
• tiği nokta, Karşıynkanın ihmal edileli- ter. Muavin bile fazla gelir. Büd~ tle <lacı, l'ok taneli bir meyva. 

kentli mi? ğidir. ]{arşıynkalılar diyorlnr ki: kaldırmnz ! Yuknrıdnn aşağıyaı 
_Bizde hem göçebe var, hem de c!zmir belediye reisi çok ç •• lışkan ve Buradan başka yere gidiyorum. üç ı _ Ağzı:nızın alt ve ast k1SI11

1
' 

J:ent:i. Ben göçe~yim. B J EJ d muhakkak ki 1zmiri ihya etti. Fakat kiş:Iik bir gurup, belediye icraatındnn sinirli. 2 _Ekin lıiçen Alet, ııncflf t· 
- D ğrusu atını eğerlediğ:n VR- u garista ın, en ostJuğu nu ka- Karşıynka bu mesaiden pek az hisse ·ika.ret ediyorlar. tanda siirnri alayı.~ -Karad ntıdC 

kit • nin göçebe olduğunu anlamış- • ~ .., .. • • aldı. İzrnire bağlandığı güı den beri Kur Biri mırıldanıyor: ki k abalnrdnn bir'nin halk' dli~r 
tıın. ŞehirliJer at kullal\mağı hiç be- zanmak JStedJ g lill beya etti şıyak~ ne gördü? Bir Yamanlar su- - Acaba belediye reisi bu işe ne haıif den biri, 4 - Akılı, Tok td ~~ 
cercmczlcr. Onlar yalnız bez doku- Sof 

7 
(R d ) B 

1 
. t 

11 
d 

1 
kt 

1 
ü yu, Lır Osman Pnşanın a~açsız ve ga- diyecek? Eğer Karşıyakanın gelirin" !ayetinin bir kazası 5 _ B'r çe~ 

rnavı, tarla sürmeyi bilirler. ba :.~; T'I f ab yoü ~I ft u gar~: an n~~ ma ~rı~ı ~n da ınl~a a ~ a~t~~ . 11~- rıp parkı; İzmire geleni gideni ağırla- yerine sarfediyoruz bize zararı bile o pasta, <:n büyiik Tür.k hfin impnrııto· 
Ccpc ile r.ta binerek dağın eteği- ~v~ ı_ı. ~ ~ f ug nh b~ . e:o: b ı;a ~u res~~~ı-) ~· e. e ıl tenzı . e ıcrı~t mak. temiz hava aldırmak için yapılan luyor derse. o zaman ayrılması İzmir ru. 6 - Eritm kten emir 7 - ~ • 

c !.adar vardık. Yokuşa tırmandığı- ~:zek s~ın ° t:·a :~ a ırını n Bu 
1 
c- h un~n t d u~~ ı~ııı ~.e •. ;ynı ~~r: e Kaskatlı gazino .. Bir de, yarısına ka- lehinedir. Yok, hem böyle söyler, hem çiik orman, beyaz. 8 - Kuru çirnel! 

n.ız cırad Cebe birdenbire sordu: r~ t' eya~~ La .utun1mudş vte u. - areöel e .ecl:gın en umı var 0 ugu- dar dörtte biri nark.P. Ust tarafı kaldı- de ayrılmaya rıza göstermezse, o za- pndişnhtan daha kiıçiik bir hilkürt~ 
_ f"l~ k garıs anın, ı unanıs an :> os geçın- nu s y emış ır. u·- d k" 1. ld 1 ~ d 'k · A tJ ~· - Mademki oymagm ı un yo , k. te<l·~· . b be t d 

1 
" rım; ıger yarısı a e:> ı 2\a ırım a- man söylenenler dogru olur. ar, ı enın kısnltı1mı ı 9 - ı » 

. b' k me ıs ıgını, u ae p en o ayı, ı u t a·ı . t .1 · t 1 t . ·ı •t'f Ö · · tıuı;' bari kencune başka ır oyma araş- rın raş e ı mış. ers çevrı mış aşa- skeleye yanaşıyoruz; gene aynı nazı c, la e. 10 - ğüdülmüŞ 
==00- • l S d tır. rıy e yapılan istasyon - oğukkuyu yo- mevzu.. Arada belediye kelimesi sık ay, kıtlık. , 

_ Nasıl olur ben savaşta tutsak • ltı .. Ve. halkın harekete gelip, biraz sık geçiyor.. D •• k •• b l hallı 
- B · G"k p l dü .. "1 .. ı kt uı-~ ll't d 1 · · un u u nıacanın n ı ımt 1 bir çocugum. em o çeye unu muş o ma an m L<;;ve ı ıre - Yarın a Karşıyaklı arın ne dtiştin-

' reliler. Ben kendime yurt nerede vinçle fedakfırlıküm ç.ekinmeyip lıd- elliklerini isimleriyle vazacağız. Soldan sağa: ıı.· 
bulayım? Alakın yurdu var Alak şnrclığı ve bugünkü yolun güzelliğini Fakat şunu da ilave edeyim ki, bazı 1 - Sabun, sulu. 2 - Alinı, .fıı. 
haugi bayrak altında çarpışacağını Adalet ve hürriyet için harp eden artan yaya kaldırımı.. Karşıyakalılar, İzmir belediyesinden lan.~.-::- Hamur, ruh. 4 - Edil,~/ 
":liliyor. Alnkm babası var, bende işte hepsi bu kadar.. ayrılmağa razı değildirler. Hnttn bun- 5 .-. ~un, he, .do. 6 - Damad. ' ı,e 
l:ıı.ınların birisi 1·oktur. ffi Üttefiklerle beraberdir Gene bazıları diyorlar ki: da, hesap meseleleri bile çıkarıyorlar. T~I, tı~~r. 8 - Amaç, nakil. 9-

Cebe atlnı clurd rmuş, beni dinli- - Sokak işleri, eski belediyenin l\Ieseıa bunlar, şöyle diyorlar: m·s, cl•zı. lO - lken, keka. 
rordJ. ulunduğuı uz yer uçurum KudUs. : ~(Rady~) - .. l\layerayı Demiş Ye Araplarm, Filistindeki chıracık lıüdcesiyle yaptığı Arnarnd - Eğer müstakil bir belediye o - Yukarıd~n a~ağ.ıya: 0c'1' 
kenarın~n idi. Cebe birdenbire: Lt"dun Emırı Aptu lnh, Royter mu- r.razi cabşlarının tahdidi kararından kaldırımlnr üzerinde ayn.en duruyor. !ursa bir kere tam te~kilat Hlzım r.:e- 1 - Sahıl, talıh. 2 - A.lii, c'., 

_ ş nda u~uıumun ortasına eği- habirine .. ber~rıatta bulunar.ak,_Ar, ~- da bı.hUe: . . Asfalt olacağı rivayet edilen Kordon Iecektir. Reis.' doktor. mühendis, mt-- m.ek. 3 - Bimen, lame.~ - tJJ11~•· 
len çaı kadaı at sürebilir misin? l:ırm. muttef•klere sempatıs nı ~·1~ - Bu kanun, nazızme atılmış l)·r boyu cadde i de eski belecl;yenin So - murlar, mezbaha vesaire .. Şimdi bele- C.:ın; 5 - Rahat. 6 - Emın. 7 - V' 
Dedi. rlırmış, " . . . toka·t· ve cİngilterE>, A~·nplaıı aldu-;- ğul·kuyu ocaklar ndan kırdırdığı ta)- diyeler kanununun belediyelere yUklet rı: u~ade. 8 - Ulus, daki~. 9 -

Cevnp vermedim, Sayınboğrulu - Araplar, adalet ve hurrı) et ıç.n tı> Cl•yen Almanlara hır cevaptır.> tarla ~·nı)tıg-ı b' eserdir. İtfaiye bd- t·-. • "fc.ler ve onlardan bekledig-,i hıd, nza. 10 - On, mor, Jı. 
U d 1 • . d. . l ~ . ) . . . " • ıgı ~azı 

dör~nala uç.urum kenarındaki yaiçın m ca e e)ı arzu e ıyor .ı. .> J emıştu. rosu artırılacar,rına yedi ki.'Je indiril- teşekkUller, eski Karşıyaka belediyesi -=. ·=-
knynhklara srrdilm çnm ağacının 00- miştir. Bir yangın ol~a. y.kık köprüler, zamanından çok değ·şiktir. l\1ezbtıha •Jisi:İnde 
~ n ne vnıınca '.hem n çark edip ters hendekli yollar aşıp belki de biı saatta Jiizımdır. Otobüs işletmek lfiz1m. Ten-
~ üz "ne Cebeye doğru koştum. g e - İzmirden gelebilecek itfaiye; ateşi ba- virat artmı~tır. Şehir bliyümü']tür. Arazi satışını tahdiJ 

Ce1le dcyanamadı: cayı çoktan sarmış bulacak. Yol yok, Sonra, biı de belediye reisi derdi var- dı k 
- l e güzel ata bini~·orsun, doğ- Korde'l ul, lng·liz cevabi ot sının tam tem·irat yok. gehr fazla. fak11t dır. Bu iş, rastgele değil, esaşlı hesa- e en anıın ·tıııl' 

ru~u ren atn ve at ta binicisine düş. Karşıyak"ya safedilmiyor, başka :>er- ba müstenit bir şekilde konuşulmnk LonJra, 7 (Radyo) - Diln Br; 1111 

mü'li, ver okı..nu !. Dedi. g~ z~ j tu+u le> C:lg" lDI SO•• y edt• lerde harcanıyor. iktiza eder. ya parUimentosu Filistinde AraP ı> J' 
Okumu uzattım. CelJe kirişi bir iki 1 _ • arazi satışını tahdid eden yeni J<ıı.Il t• 

dı>fa çekip bırııkarak oku denedikten Va~.ington, 7 (Radyo) - Deniz gizli tutulacağını söylem'ştir. Bütün görüşülenlerin hülfisası bu.. 7 d b ": .. · d d _ nu 129 reye karşı 292 re'l·lc knbıJl e 
}

J t1· h tl· bel d' . · . 'Yarın a u mevzu uzerın e ura J 

sonra bana vererek dedi ki: ablukası münasebı>tiyle bundan ev- -ı.arare ı arare ı e ıye ışını - miştir. t 
D · k k b tt"ğ" ü k d b' b d cagız. t b - Çek şu cku, göreyim.. VE-l Amerikanın hıniltereye gönder- anımar anın ay e 1 m na aşa .e e.n 11: gu:u un yanın ~· Kanunun tatbiki için hilkftıne · 

Sndaj{ımdan yay alarak kertiğinc d ği notanın cevabı, bugun İngiliz Sf:- vapur ar ancak bcnım mcecık vucudumu alabı- hafta evvel karar vermişti. O ztııtl 
. rleşlirdim b'r çeloşte fırlatıp kırk firi vasıtasiylc Amerika hariciye ne- Kop nhng, 7 (Radyo) _ Hnrb'n lecek lıir yer .b~lup ~turuyornm. ita ya l<.a bİı1.eSİ ı..ıu mesele Avam Kamara .. ıı da ?11~ 
rıdım ılerdeki nğaçtan ince bir dal ::aretitıe tevdi edilmiştir. JI.ıricıye ı ·a t' d b · D · k Bu gı rup ışı başka c .. phcden tut - kere edili •ken Fiiieotin ,ArnP1 

. . ul aye ın en erı anımar anm t . N" n n ikisinde . . ı.. tCtr 
dU ürdllm. Cebe 'bu ustalığımı yörün nazırı Kordel Hul. ı 1cı devlet arnsın- 80. oo tonluk ticaret gemisi batır:]- urmuş· . . . . ısa ı arazı satışları tahdıd edilmek sll 1, 
ce kollar mı tutarak sıktı ve böylece d ·· .. "l k d h b kt ı ö - Beledıye reısı kım olur? t l c k le Musev'le · ü kül · ette ıcıı a goru u ece a n ~zı no a nrın 

1 
n~ı. tır. len denizcileı in miktarı 204 Diye birbirlerine soruyorlar. op ana a t . akl • .ı rı~ll mtl ş. v. zıtr_ .... 111~ .' 

pazılarJmı iyı.e yuğurduktan ı;onra :nevcud bulunmasına bınaeıı cevabı.• t:ır. 
1 

. . . Roma. 7 (Radyo) - talya kabı- c aıı ve mı e er cemı.}'e mı.· eı-ııo 
glln~!lten yanmış yüzü tuhafln§tı. çlerınden bırı: ne<:İ, nisanın 2 sinde Vinimale sara~ da ahkfımına nykın olan bu ş 0 ıı· 
sonra birdc..nb" e elini kaldırarak yü- • 1 - EYet, diyor. En mühim mesele .. yında Mussolininin riyasetinde top- doğru olmıyacağı mütaleasındtı l> 
zllme bir nplak attı ki gözlerimden T ay)·are sineması ~ J ,,fof,,n 3646 Buraya öyle bir belediye reisi lazım la.nacaktır. nulmuştu. 
in• fı kırdı; cıdan, hır ımdan bti- B U G tJ N ki, sabahtan akşama kadar işinin ba- 11 ?Jfı~ 

tun kanım tepeme sıçradı ENffÜLÜ.S GECELERİ filminin unutulmaz mübdiası şında uğraşacak, !<oş~calk, didinecek Ç. ı ·ı :Müstemleke nazırı Sir MaJkoJ11 dl\ r 
- Ne yapı~ orsun? Diye bağıra· I Jt r r; R I O A R G E N T l N A'nm ve terliyecek.. lll l er donalq, bugün Avam Kamarası~ ı.etle' 

rak elimi bıçağıma saldırdım. Celı~ \"ÜC'l DE GETİRDlGl Behçet Uz kadnr çalışkan ve knzanç zahat vermiş, bu tahdidin, Jll
11 f 

.,yle bir gUlüş gül dil ki bıçağımı kı- yollarını bilen; Kazını Dirik gibi hiç Yankça nehrine torpil cemiyetinin kararıyle idare oluJlııııd , .. 
mndan çekeceğim yerde Cebenin Türkçe Sözlü durmadan koşan bır belediye reisi.. döktüler Iistfnde doğru olduğunu, bitarn.f o'' 
glllmcsini seyre daldım. Cebe yüzü- Türkçe ve İspanyolca Biraz da nefsinden fedakarlık yapa - Tokyo, 7 (Radyo) - Çinliler, son lctlcr mümessilleri tarafından ~~~efil 
nil g6z'lnil bu. uşturarak gülüyor, r> ŞARKILI cak kimse.. zamım!nrda Yangce nehrine pek çok kadar Filistinde yapılan te~ı]:{!j\'ıe' 
knd:ır gulliyordu ki gözlerinden yaş - Doğru amma birader; böylesini 1orp;l dökmeg-re muvaffak olmucılar- bu tahdide lüzum gösterildiğinı s · 

• . 1 Bu sen°nin en buyük Şark filmini iftiharın takdim eder ~ 
gel'vo•· ve omuzu kalkıp ınıyorc u. bulmak ta biraz güç.. dır. Bir 3·apon torpitosu, dökülen tor- miş ve demiştir ki: A 

d Z kı7ıca: f..'KI.f.:R Jl RNAL En son harp havadi leri 1 F 
Ben eittik~E' şaşkın kalıyor um. ...Clr- Biri atılıyor: pillerden birine "arpmıs ve hasarn - Bu arazi satışı tahdidntırı. Jel: 

. 0) un saa.tları: 3 - ;> - 7 - 9 da başlar. :.- ~ · tıflı.ı lrı gülme~ini ke tı: - Nn betmeli.. uğramıştır. Bu hal, nehrin umumi zetmemiş olsaydık, şimdi FilıS ıııc9 
- Oğul, dedi, senin elin ne çabu~ - Olmaz! nnkliyrıta açılmasına mani teşkil et- hava tamamen bncıka şekilde 0 

hıçağına gidiyor. Hem bana kllP K ., S d - Neden olmazmış.. r.ıektedir. tu .,, 
vuzluk edece,,.im, dedin, hem de bı- •• jÜrp rk. İnemaSlll a Nazırın bu iz hatı tasvip cdllrı'' 
çnğn saldırıyor un değil mi? DE'· Bunun iki film birden E L H A M R A sı·nemasında tir. 
rninden Alakın babası gibi bir babam . Temsil ettiği filimlerlc kendi ini se\ diren genç :ı.·e gtizel artist 
yok diye acıklanıyordun ben ~enın 
ata bin'şini, ok atışını gördiim, g(L G A B Y MOR L E Y 

Bugün matinelerinden itibaren 
Senenin en lıüyük merak ve heyecan filmi zafet1 

cün yerinde olduğunu anladım. Rnn Takdirkarlnrma en kıymetli eseri 
seni kendime oğul edineceğim. Sa
na tokat ahşım kendine bir baha hul
'luğunu anlatmak içindir. Gel elimi A 1 

TÜRKÇE SÔZLÜ 

ŞER LOK HOL ES 
Çör çili 

haberlerle doludur. re~~ 
N evyork Taymis gazetesi, btt r.11 I 

(\p, f1ğttl !. 
Bunu der demez Cebe beni kolln

rmda sıktı ve gene söylenmeğe b:ış
ledı: 

- Senin gibi yavuz TOrk uşağ1n 
ann !, babası, oymağı bayrağı olma
eın hn !. Bundnn ~onra senin oymağın 
C eı.:ed) dir. Eğer b·risi sana bayra
~ın nedir. d've sorarsa (Gökbay
r }-) dersin. Eğer bir adam çık r eh 
bayragın onünde eğilmez e kem 'k c-

Filnıi~le Fransız sinemacılığının incelikleri ... Hnssas bir musikinin 
ilahi nağmeleri, servet 'e samann rağmen tatmin edilmiyen 

bir aşkın hiknyesini tas,·ir Ye terennüm etmektedir 
Al7RICA 

GÖRÜ MIYEN CASUSLAR 
Herccanlı ve zevkli büyük casusluk filmi 

lıav~ten Paramunt jurnalde en son harp havadisleri 
r: Kadril: 2,30 - 5, 10 - GC:irünmiyen casuslar 4,30 - 7,60 de 

VE 

BASKERVILLERIN KÖPEGI 
Baş rollerde: RICAUD GREEN - BASlL RATHBON 

AyrJca: Tabii renkli Pompei harabeleri ve Vezuv yanar dağı faaliyette 
METRO JURNALDE: TÜRK MATBUAT HEl7ETl Pariste ve 

diğer mühim harp haberleri, vesaire 
SEANSLAR: 1,30 - 3,30 - 5,30 - 7,30 ve 9,30 da başlar 
Cumartesi ve Pazar 10,15 de ve hafta arasında her giln 1,30 da 

ı·cuz HALK SEA'/\'Sl.-ARI l' ARDIR 

nin dünyadaki gemilerin en Jlluıı t~~ 
olduğunu yazıyor. Bir Ameril{tlfl !l. 
yo spikeri, bu geminin harp ıtı~ 
da gizli yollardan Ne\yorkn geçl ı;rl 
ingiltere bahriye nazırı Lord 
bir zaferi d'ye tavsif etmi!:ıt!r· tıı ç ' 

Kfün Elizabet, çokwnberı ) d ıı 
tığı halde şimdiye kadar nere~ e,I) 
lunduğu gizli tutulmuş ve ~e 1 ·r \) sularına vasıl olunca, ingı ız j , 

da tecrübelerine başladığı hnbCl' 
bulmuştur. 



f ANADOLU) 

l;~.~a.rlSoliyetlerle Finlcindiya ara-
v ••• n, 8'nba91 CAZAL 

2~ürkçeye çeviren: ÜÇYILDIZ .. Il~l~.~ı~': t!~~~nde, sında sulh müzakereleri 
• 

• 

. Saııat tıı" . (ULr.'S) tan 'ideta koşu~aıı daglar gibi sahile doğru 
1 lrr z~ııı Uhını bir izahata girişece-JOnları gerilerle alaka"ını keser. Tak- ulılyor ve çağrışıyorlurdı. Ağaçlar, 
~ :ı-eıa~ Yaptığı gibi enela bir vi;·e kıtaları almalarına mani olur. ıwnçereler, kapılar, hatta duvarlar, tle- Müzakerelere bir haft1dan beri gizli surette 
~ k n dai~· bir Sükutla hazırlan•lı. 1 Ru "uretle ileri Alman kı•aları kapana rin ıığııltıılarla denizin temposuna uy- devam 

lı.ta &irı ı_ te!~kat Ve ifade kudret!-ıdü,er \'eya tamamile mah\'olmak w- muşlardı. Sahili sıı basmıştı. Gökyü- o!undug" u şı"mdı" meydana çıkmıştır 
'ı\iba §t:. .ra esir düşmekten b. ,ka çareleri kai- zü ağır w kapalı idi. I'arsı;·aka kah\·e-

a, lQl n, har·~ onilnıizde! Ş!m- maz. hanelerinin rnlak w kirlenmiş camla- Roma, 7 (R:ıd;·o) - Bitaraf bazı 1 da ta; in olunan mühletin, yarın a''-
' tııııı~Uk /\.! aıı lşgalı, ~üksekl - ~;,·et! rından bakınca lznıiri görmek imkan- de,·letlerirı tavassutiyle Sov;·et - F!n- ~~m tnı•u ereceji;i sövlenivor. 

l'>.t. l'I \' k ~ın cenup kısmı:ıda - Fa .a• · d ordu nrn ııulaki bu il- sızdı. landi\·a harbine n'hayet verilmes; i~in l'inlandi;·a hüku~eti Şartları k-ı-
1 Parça}·: .ııouba havalislnılcıı bi-;tis,ık rn lıırle,mcyi temin için e\Te!:, Ilir iht'yar ic;ini c;ekti: güıılerdenberi gizli müzakerelere La~- bı.I ederse, derhal mütareke aktolu-
! bu% inhisar edi>or. A'manla- Alman kıtalar nın gerilerıvle irtibatı- - Garp cephe•ini de geçti be yahu! !andığı şimdi nıe~"<lırna çıkmıştır. ""cak1ır. 
ı' ar,~ •daki ınüteııdd <l motörlil nı zayıflatmaktan işe ı,;~lamalıcl!ı·. Talıiat artık kncalclı, ağzını, burnunu Alınan hııbt'rlere göre Fin ricalinin l\0 ,-_ı·ork, 7 (A.A.) - ::-<e,·york Ti-
1, ' fıı. r saat \ Jgalu1ııkta, ih .j ıt Bunun ic;; de naıe köprülerinin t>tanııy:ın hicore!Pre henzrdi.. Akşam mühim bir kı>mı harbe devam olun- me' ı·.ızete•inin Stokholm muh"biri 
.
1

1e ~iır~aı rı fle ku\"\·e kndirilme <- tahribi şıırtt r. IJüşnıan \•rı kılaları- hiç uyumadım. Majino ve Zigfridrle mas1111 isterliklor:ndeıı, müzakereler y:ızıyor: 
t. b'r haıt!ıııcu lı1ma İ>o i)le mü • ııı ceı heden tevkif ed p ~· nlaı·ından bulunanlar i~r mışıl mışıl sabahlamış- bir anılık k\·akknf etmi~tir. Snlflhi;·ettar menbal:ırdan •ııı:re
~" i rı:ıBokuiınaktııdır. Şimd ik sıkıştınna.k \'e ilk hamlede kapana dli- ]ardır. Halbuki loclns fırtına,ı, en huv So\•.ı·etler uirliğinin derıııeyoıı etııı.;.ı nılı!'if;ne göre. F'iıılıindiyo harlı ine 

Vı ~!~ı~oı·tu tekrar işgnl et .'şLlrmek. <lii•ıııan yüreklere nııilhi~ lıir wtli rlii~maııdaıı, daha zorlu çıktı. '.ılclıığu ~artlar, hurııtaıı e\wlki ~art- ıı hnv<' ,·ermek iç'n Sovyet Ru•ya-
ı,~Uıııak oııseı alc ak, \·~soul • koı·ku verecek v harlıiıı si.rn<elle ..ı Dedı. ıardır: ıoın '"rdetmi• olduğu teklifler t-wee, 

\ ilıııktır 
1 

ve Deaançona kadar ıı - ele yürü en ilk safha 1 lılza Lıı;·ük Kurelı berzahı ile Pet amo ,.e slmnl! h:ikfır.ıeti rnsıta,iyle Hel,inki hükD-
liı O.rq 1~ larıı •ahasıııın ilstünde, bır muvaffakıyet kayıl decektır. lşt :. La~oganın bir k'smı ile Finliindi,'ll r.ıetinc tevdi edilmiş olup halen tet-
~r: fa ~n avcı ve muharebe tay- bütün buıılıır için ilk i hedefi, Bılle Şakere dair körfezindeki adalar Sovyetlere terk o- kık rd:lmektedir. 

hi malumat almakla olan mebafil 
de bir kaç gün sonra bir mütareke 
y3p;labileceği tahmin olunmaktadır. 

B:ııı kimseler Finlandiya hükilme. 
Cnin çok ağır şartları kabule tema
yül gi.ısternıe,i halinde Finlandiya 
ıırdufünun muka\·emetıe bulunacaf,ı 

müts icosın<la bulun maktadırlar. 
l;-i b:r menbaılan alınan haberl'-

re gore. Stalin biltiin Kareli berza
hının. SortnYala Ye Viborg dahil ol
mnk il:<-re l.adoga gölünün Rusı·aye 
ı tiha~ını \'e Ilangoede b'r ü"sühah
ri Ye Pdsamo mıntaka•ında bir pu 
ça arazi !•!emektedir. 

ltbe a ı~·eu her an artmaktadır kiıprıilerinin berhava edilmesinden i- V d 'k' k: . k 1 lunacak ve l\Ioskova hilkümeti, buna 
~!tikle ~b·e faaliyet sahası şimdilik baret. np~rha 1b1 .şkı onuşulyo~ ar: 

1 
mukabil Finliındiyaya başka yerde 

q • ir ı._ • - ı ıı u, u şe er me e esı ne o a- . . 
~ıc. bın... ""YZı resmetmektedir· .:llevzuun cazibesine kapılan doktor k' B k b 1 .ı S muadıl me•ahada ver verec.ektır . 

..ı ... '"' t"ın 1. · · ca · ... en şe er u amauım. en ne lk' 1 • d b' Amerika Kadınları 
ı ''h ~ • a inden başlıyarak, albay itiraz etti: . t • ı mem eket ara ın a ır an Pvvel 

i.. e Dan )apın. lh ktd'I ·· · · d · k A d Jh • d • • • '11~. lıaviı . nemaire mevkile - - Pek tabii, pek tabii amma biliyor - Hiç!.. Aliikudar bile olmadım. •;ı a. e ı m.e'~ ır;ın_e~ zıya e on ayu VrUpa a SU Un Ja eSJ JÇJfi 
'l!!iard çızerek, Belfort ve sunuz ki, i•viçre hükumeti bu köprıi- S be ? o an ısveç hukumetıdır. Stokholnıda 
·~ı ı·e,., noktalarından &'eçerek !erin lıombardımanını yasak etti Zira - 'ııe P; __ <l k h t ı - ha~lıyan mür.akcrelerde hakem sıfa - propagandaya başladılar ':a oaurn ' · · · ... - <'m llt"Jı e ~t~ er as a ıgı var, . .. . 

ltnı e - !es • Dames yakın atılacak olan her mt'rmi hedef'n" raı;t h k . !· u· : • k . . " tı.rle Almanya nı~tlıunt ıımum mudü-
' a~ ~d k cm aıımc.a .. uızım e\C şe eı gırnH.7. . D' l . . . . \' ! z !' V . (R 
~ n 1>0 t e~ şarka dönene ve gelmiyeceğine göıe Bıile ·~hrin'.>ı k' I nt ıyec rıç ıle ısYeç rıca ııu en veı ın a.;.ııgton, 7 adyo) - Beş mil- !etleri bir konferan•a davet etme•i 
> lika~ • d.e - Roııle ve Audinco· yan'ı harap olacak ve bir çok i•\"İçn'Iİ ı... hazır bulunmaktadırlar. )"Cn a>.a•ı bulunan Amerika karlı:ı !~zumu tebarüz ettirilmekte ve refgj_ 
1 tı~in ~tlerıyle şimale çevrilen •e de ölecektir. Bôvle bir ;iyaııı gö7.e al- • ;\lilzakereleri idare edenler, Fin!füı- c~ıniyet,, ,u!h için esaslı prop;ıgrııı- cumhıının bu noktaya ehemmiyet 
'!at, lıtııalivı B" • · · , · • • ·ı· .. "t kh 1 r· · F. k ·ı S oaı · b la t C · · t' · · .. h 1 h 1 k "İl bi .; e a cnın conubunu manın ımkanı var mı? G k d 

1 
b' .1 . . h . .~anın~~ o o nı ~e ırı ·.r o ı e ov- ala aş mış ır. emı\'e ın avır- \"cırme~ı ıç4n ma zar ar o.zır anma -

'll t Jıe,. • · · enç ·a ın ar ;rı 1ırıne; ya u n.- . . d • . • · 
"ir I ,zı .. Bciyle <leiiil mi• - !şte albayım bu yüzdendir 'd l I Ti l'I k I \'etler ,efırı ;\!adam Kolontaydır. Bu- ıın on bır grup, yer yer konferaın- !~dır. 

1l1ıi n\,2~aaattanberi muha;eb~- köprülerin tahribi 'için tek çare onl:ı~ şan.ı ar, "~':gı 1
"\ge.nç e~ı ~r ~e 1

•
1
- <tün, ;\foskova milzakereleri sırasında !ar vermcğe ve mitingler tertip etme- Kac:ın cemiyetin'n sulh için başla-

4e ~r0"·lllarda ve çok kanlı bir rı berhava etmektir ' bger:ııe •cı1cım ... şl~ crı.nu er ekr '. \e Finlandiya he\'etine riyaset eden Paçi ğe lı~şlamıştır. Verilen konfe ans- C'ığı bu geniş propagandalara ııhem-
lı.. e~·an . · en, ne va an oy ıveyım. şu c.~e erlnı• ,. . · . 1 d R lt' . . , 
"<ide h edıyor Böyle oldu- - Anladım ı ·asıl olacak bu? b' .. ·h. :.,. Öt .ı be . . \ ıçı de Stokholma muva•alat etmış ve ar a; uzve ın. hfitiln bıtaraf oev- miyet nrilmektedir. !tt enuı k . .. ta ırını ıç .sevme7AıJm. {"uen rı ın- .. . . . . 

dahiı· ra ipler biribirine yUz - KöprUler gizli kanallar vasıh _ dlğ' .• . k rnı mıızakcrelere ıştırak eylemıştır. 
t .. tncte . • sanın ~C\' ıne c:cıg ·rını. şe e ı > H 1 . . . . BI k d 1 o~ase s.ok~labilmiş ve gö - sıyle d_fnnmitlenmi~tir. Dinamitler bir gibi yiyecek, içecek,,. yn isimleri ver- e s.nkı ~fı.rı Vo~ o. :r. e mare~a Al y ı 
N~ın f!'elebılınış değildir olektirık tertibatı rn•ıtasivle B'ıle . 1 ~!annerheınıın mumes<ılı ıle sıkı su- manya ugos a vya 

~fll &.Iha · · '- - · .. mesıne muarızl ım. t 1 -
~ ldi bir Yı.ın? Zir~ Alma!l~ar mevkii kun_ı~ndanl.ı~ı rlairesiııde~d l.ir Fakat şeker buhranı çıktıktan •on- ret.~ t1>_masa baş n'.:"ı~tır.. , •• 

'!\, tı alnı Şekıide gerıden tnkvıye odadan ınfılnk ettırılt'cek ~urette ı·er- b t· I .. h 'tt' ş· r .. _ p,_nlanrlı;a hukumetı Sov}etle - M 1 G . AI y 
haf+.1 aktadır. Bu takv·ı,•e kıta- le•tirilmistir Rtitıin bu tertı'bat 0 l"- ra, u k.ı >ıı o<lşıınıla gı kı.l kınu 1 '.'~ıe rin teklifinini kabul ettiği takdirde, areşa Orıng, manyanJn UgOS 

't ."'arda . · • ' · • '" de •Şe ·erım• e.-;e N". u a verı.\o - ~ . • . .. , . 
n için" nberı almanların Kara rece gizli ve hilnerli bir tarzda yap·! - y . b . f 1 k h • ovyetler de Fınlandıyanın ıstıklaıı· 1 d •• •• } el .., •• ı ·· 
ib , ... ~tek· ' ~ ~ rum. arın ° urgun asuye. a ve · t d avya a gozu O IDl ıaını soyuyor 

atett· sıf ettiği ihtiyatlar- mıştır ki onu bilmevenin kesfetmPsi • b h k .1.1 kd'" · ı.ı anıvacaklar ır. ,-. 
~t~~ ır. 'r k . 1 

.. -.. - u ranı çı ı.ı.r ve sevgı ı er, ye ıgerı· ~ · . ..... "kA . . b h .... .. 
)ı ına b a Vıye kıtaları Fransız ne ve aramak suretiyle bulmasına 'rn- h b · · · · 1 ır f ı •. ovyet bırlıgı hu umetının u U· Berlin, 7 (Radyo) - Yugoslavya z:rı ~crdine verilen ziyafette, har:ci-
~: ~aı'. Uyuk l!uningue ko"pril· kiln yoktur Fakat Balein i•gal ed• ı·ı- ne <~ enımh ıbeyı ~ışen _ekzze ·b

1
. kas•k" - >usta b r oltimatum verdiği ve bun- ~icaret ve sani_vi nazırı lvan Andre, • "'11., ~hri .• · • yacıgım•, ca nım mıs &'I 1 o an ye nazırı Von Ribentrop da hazır bu-

. ,
4
• &eçınek n~en Uç büyük köp- dıgl. g~n'. kumandanlık bu dairesin: taze keh\•em• diye hitap <Jderlerae s t-F' h b" bugJn mareşal Göring tarafında.1 !unmuş ve Almanyanın, Yugoslav -

t~ te+ı~ Vuk ledır. Taarruzun pek dekı butun subaylar ve kurmay heyotı bilmem onları da beğenecek miyim? ovye in ar ı kabul edilmişt'r. ynnın bitaraflığından memnun 0ldu-
lı ~ki Fuundan dolayı, Hu • henüz yataklarında ikPn tevkif edildi _ Ba.•fnrııfı ı irıri .onhH•d• - i\foresal Görin; Almanyanın, Yu- ğıınu beyan ederek, bir nutuk ir:ıd 
~ ~1let k" ransızlarla BAiedeki ve e. ir d!iştlt. Hatta bunların arasın- • Vipuri körfezinde buzlar üzerin- !:O<iavyı;nın toprağında gözü ıılma. eylemi,t'r. Von Ribentrobun mıtlcu-

n b } ' Oprü)e . be · " k d' ' . "d f k • • 1 • b d d 1 b k U aınad rı rhava etmege ·ıan en ısını mu a aaya alkanlar Akşam eYe gittim. Arkada•ım i ~e '.ki taraf kuvvetleri ara•ında mu- < ı!fını \e un an o ayı emin olma- na, Yııgo•Ja,·~·a ticaret ve sanayi na-
' ~c tor alba ılar... '.dam edildi. Rci;·lere kumandanlık d,ı- _Şeker aldın mı -dedi- ke;ki bir iki him c:ırpışmalar olın/uştur. FinJan- sını beyan etmiştir. zıı·ı l'evap vermi. lir. 

Q 4at1: y gulerek yüzbaşının ffesindeki gizli tertibatın kullanılması kasa da sen alaydın? diı·a tııpçu kuvvetlerinin isabetli en- Yugoslavya ticaret ve sanayi na-
b·ı\ff~der-· . na imkan kalmadı. Şimcli bu tertibatı _ Niçin? ctahtlarla buzları bir çok yerlerinden ----~=<ı<>=------
~11 laıhıh•ı~ız aziz yüzbaşı! Kil- bilen kimse yok. Ne Almanlardan, _Baksana, herkes kasalarla al_ kırmaları sebebiyle deniz ilzerindPn DeilJ•zlerde • t 
~aat 6e]( >.aPınanız lazım. Bu sa- ne de yerlilerden hiç kimse .. Fakat ben mış saklamış. her hangi bir tehlike bertaraf edil· em n ıye 
ıunıngu~\ndenberi Almanlar ur- biliyorum.. Gülılüm: ıniştir. .. 

. 'F'~:a bu sa::~ı~sünden .g~çmi- - Şimdi anlıyorum. Demek ki i~- - Yanlışın var, kasalarla şeker a- \, Nöle~ala mıntaka•ında k.anh mu- Fransız donan m :ısı ş: m diye kadar 
b nsız ağ saat sekızınden viçre ordu~u baş kumandanlığı vazi- !anlar cherkes~ değil zengin olanlar- .arebe er devam etmektedır. 1 

il, ~~dınıln ~; topçus.u _ile Fransız )·eti bizim umumi karargaha bildir • dır. Onların adeti, e~·lerinde, ceple - . Tiel•inki, 7 (Radyo) -. F'nl~n~i- İki bin Vapura re faka tett İ 
. 'l' kö~ru .. Yatelerının bomba- di. rinde fazlası fazla$ına bulundurmak- ; a genelkurmayının resmı teblığı: 
1 ı~a;)'areı:ru .Yok etmiş bulunu - _ Tastamam albayım! Vazi\·eti tır. Onların cüzdanında bir kaç bin Yipuri şehri, ellln kuvvetlerimizin Paris, 7 (Radyo) - Bahriye ııazı -'lardan yalnız dcirt geminin batırıldı 

''11 L. 1nıız bu · · · 'k' k" · cFrıdedir K k' b .. 1-- tt b 1 - .. l' k k h ı· d ıı1lt ""Ybeae ış ıçın ı ı ·~·sadece kend.•I bilen i"viçre kuvvetleri lira bulunur. benimkinde bir ka°' ta- · .. .. .. . . . rı apen ı, ugun .,..yana a u unnıu~ gını so;· ıyere ", ·ervan a ın e yapı. 
i ıh \an Ç<ıkj eı.k kadar ağır bir fe- baş kumandanlığı. bizim b!iyük erka _ nPcik .. Tann onlar.ı bol tarafından . Ladoga ~olunu_n şım_ıllınd'.'. Fın k_e- ve Fransız donanmasının, harb'n bi-j lan seferlerin yüzde yüz denecek dere. 

h aşı hayk nıneınişlerdir. nı harbiyeyi haberdar etti Ben ,ıe \·erm: . bize az l:ırafıııdan .. Fakat i <ıf kolları ~.ddetlı faalı.vet ~ost~rm ş, dayetindcn bugüne kadar iki ıı:n tı- cede emnöyetli olduğunu kaydeyl~rui~· 
Qta 1rd1 · 'u•m'.,ııın ıkı tanuzunu akını bırak f k t tt•-· · b t' ..,. - ~ <tıa ~o. brav · ikinci lıüromuz turafındun malılmct şin duğru<u ~udıır: Hayatta şeker ta- ,. ' • • cnret vapuruna re a a e ıgını ve un ır. 

ltıı·et, ben~ .. ~u. fedakarlık ·;e ,.e emir telakki ettim ve derhal lazım dından evvel ağız tadı lazımdır, sen tırmı~tır. . . .. 
, ~. 0 h ıın ışımi çok ko'a'· 1 1• b k 1 Kumo cephesınm sarkında duş- Abl k ,,1 ald , , - ge en p anı.. ona a . k . · · • · · t • 

ı qi olınakt e Bale köprüleriyle - ARI\ ASI VAR - ÇlJIDlK man uvvetlerının kuşatılması ıc;ın u a ne ar e 1 
~ 1 tıı ~alın an başka bu hususta harekete devanı olunmuştur. z 

01tı, ha 1Yor. Fin rnyyareleri, Sovyetlerin taha~-

'~asııı Yreııe sordu: ı~ g ·ı;z K bı·n esı· ~·id nı~rkezlerin', gerilerde miihim- Almanların, hı"çbz"r taraftan bı"rşey 
~ •h~d 11:. mat depolarını ve clemiryollarını mıı-

nitıı, ı:ı albanın bizim . . . vaffakı;-etle bombardıman etmisler. J k 
~ h~k:1~. kö~ruıeri. i;:n~;~:~~ 'ı:r. · almamalarını lemin e ece 

'it~ ~~l alctı:r i iıniz kalmıyor. K •• •• t } • d ·~ } lO Soy;·et ta;·yaresi düsürülmii5- J.ondra, 7 (Radyo) - (Taymi~) vermekted r. Abluka nezareti; b'1 
'w• bır ""ı• ın. nı emı'rler, sı'zı'nle OffiUr meS e eSJn e Vefi en <:arar- ttir. Sovyet ta~·vareleri. muhtelif şe-,,, .. , • lf'lLete~i; Almanların, bir müdde~- J·.u·u~ta tertibat almış ve Almanya-
ı., ot', hu .~ona nıeınur oldug"uıı1u d d"" •• • • "'. • b"ld" k lıirlıı.rimizi bombardıman etmiş. c:iviI te be. \"!. ı· t k ı· 1 A . . • b' t ft b' 1 • ., _ . n rı ı a( t\'08 o yo ıy e nıerı - :ıın, ıııç ır ara an ır şey a m:ı.ma-

ı;.."lallıandaınışe, 8•·nı· zamanda be - an onu mıyec"" g•nı 1 ırece • halktan 15 ki•inin öl!lmüne, b'r c0k k d i d 1 . b .., , '- ' !rndan bir ço ipti a mad e er al- sı !ç;ıı iltiln gayretini sarfetmelte 
lı.r •!tında h . kimsenin yaralanmasına sebebiyet 

ın .1' edilıni . mu telıf un- I..ıındra, 7 (A.A.) - Tj,mes gaze- catıııa nihayet verilmesi matlfiptu~. Yermi~ir. mağu muvaffak olduklarını haher 1 b:ı~lnmıştır. 
~~. Cıhet Şu k~tır._ Fakat anlu - te•ın•n diploma•i muharrirı· .vazo.vor: hah.·:ır;ın protestosuna İngilterer.in L d R K ı •e d 1 B- on ra, 7 (Radyo) - Finlıtndira-
1 ıe~,~ı Oktorları' ale . köprıile _- Dıin lngi tere kabinesi !tal yaya ver,•ceği cevap bu noktada gayet a- dan alınan haberlere göre; Sov~·et o manya r a ı 
~ırı Ilı Ve idare ~ıı~:~hıye. h~}'_elı- ır;ınde,·ilen Alman kıimürü üzer n~ ~ı\ o 1 a~aktır. Ancak Londra hfiktl- l:m·vetler'. Vipuri sehrini zaptetmel< 
~iın erınııı ışı ne '"zolıınan ambargo yilziınden Jıadi3 metinin İtalyan sanayi; ile d ğ·e" mabadiyle hu isimle anılan körfez- D r.n mu."hı"m bı"r n ufukla Romen 

1,
1 t~a di anlıYac k . oiaıı \'DZiyeti müzakere etmiştir. An- memleketler ve üçüncü devletlerin dPn bıızlar üzerinden tekrar hücum " 
·>.llı4"':n fikri a. sınız azız alb:ı- cak ingilterenin ittihaz etmi• oldu- ınttruz kalmaları muhtemel mü~kü- etmi•lrr~e de ajhr zayiat vererek g-e. l"' f f 
~-~ ~l~ı. hhail~ı.n bütün yeniliği, ğu ha:tı harekette bir güna teberld!ıl !iıtın ve karşılaşahilecekleri mahzuı·- r: eekilmi•lerdir. Vinurinin garp •R- par amen osunu aç f 
bqfiı~ndaJti !~·b.urada. Tertip yı.pılıııı.ma<ına karar verilmi<ti•. ların ı7.ale ve tahfifi için imkan ~ni- lıilin~ rılrnn bir miktar Sovyet a•ke- Bükreş, 7 (Radyo) - Kral Karo!, ni, kraldan alacajrı direktiflere gflre 

bir ınuva~~ı-~alite, işl>ri-' Z ra r"ngi memleketlere rapılmPk- res'nrle mesai sarfedilcceğini beyan ri. F'n kuvvetleri tarafınılon PPVril- Romen parlfınıentogunun yeni devresi- Hariciye nazırı B. Gafenko umumi 
!,.h a ıyet verecek- la olur<:ı obun her türlü Alman ibra- ~c:!Ecektir. ,,.:.,,tir. Fı'n ton•ıı•. ıı. ko"rf•zdekı' bıı" · k ı i Ih R h · • · ti · ı ... ~d· ' ·' ' " ni açarken bır nutu söy em ş, su un vaziyeti, omanyanın arıcı sıyase nı 

"'~liy0 ıniz rica d . trhnh•ını aihr tonlarla rlö~ernk muhafazası noktasından Romanyanın izah etmiştir. Hükumetin takip ettiği 
t .\:ba ruın. e erıın, merakla Bulgar tayyaresı· f.on·ıt askeri harekatını gUçlestir- sirnsi ve iktısıııli bitaraflığının de - . t l' t 'tt'f ki tao'\'t'p , Yıtıı 

6 
"t 1' ' • · sıyase , par amen oca ı ı a a 

~ 'aıı. 6 •ncı fırk ıııe, P< ır. vam edeceğini Romanyanın yabancı ·. . . 
Şillıdı· Son tıörıl•ıne ~ ~uhmanrl:ı- niter cephelerden haber alınama- memleketlerle olan milnasebetlerinden edılmıştır. 

, !la " nızı atırlar- t --------------.. vıı k ttenhe'ın .. l . T. k d k d m•• "" Balkan antantına sanık bıılunduğıın- ' , 
~e h·· Utnnnda .. on.erın,Je ra qa a memnu mznla amzz a Wr rok İng-i!iz ıröniilliilerinin Fiıı- dan, italya ve Bulgaristanln Roma:ıya Çocuk bu'"yu'"tmesini 
'' UKQ- nın Mzlerı •i,e 1 · rl · rl - h '"· rl • h ·~ "•et; · · :ın 1''"'·a var 11" n ""' a venı · a- sirn<i münasebetlerinden bahsevle -
'ılı ıı bu>.Uk Ve ordusiyle nn':ı- uçmuş ve gere indirilmiştir l·ede• alınm1"tır F'nlfınrliva ga1ete- m.iş ve ezcümle şunları söylem:ştir: Öğreten Öğüt/er 
lr· ~akkınd •rkanıharbive•'nin ı · 1 ·ı· .. "11"1 · · h · t ı, t a hi b' . . ~r. nın ız ırnnu ıı er•nı • eoerı)'" - Romanya, Belgradda Balkan .ın- Çocuk esirgeme kurumu ırenel 
~ t ~taziye .ç '.r şüphe ver - Ankara, 7 (Hususi) - Bugün ~e5- Bulgar askeri tayyaresi olduğunu, için mi'dafileri• diye •elfımlamaktadır- tantı konseyi toplantısına iştirak et _ ınerkezi çocuk büyütme u•ui _ 

ı Udur: • 1• } ilrl!ttürınedl mi? redilen resmi tebl'.ğde deniliyor ki: de iki Bulgar 'tıbayı bulunduğunu gör- ı ı " 0 astaki nr. miştir. Romanya, taı•ôh! adaletin tesis Jer'nı öğreten öğütler neşretmi~t.r. 
" 1.

1 
•re Otd Fransız or- 6 mart 1940 tarihinde saat 16 da müslerd:r. Bulgnristanla aramızda ~ t t · ,. k' " • •~m·a ga 7e e<ı. oıvor ı: ettiği hududlannı müdafaa azminde -

~, eı!lıe ı.. u~unun Bale gar- meçhul bir tayyarenin Trakyada meııı- mevcud sıkı milnasebat sebebiyle bil- nilnyanın Jıer tıırafınılan Finl~n- dir.• 
1 il llru~rhv·ıı unun için Hu • nu mıntaka üzerinde uçtuğu görUlnıUş, kilmet, bu subayların ve tayyarenin rli\'R\"" •e.,,nati ırö•terilirk"n ing-iliz
~ ~blr•oş~ erin ah'Iınası 'a- ateş açılarak tayyare yere !ndirilmiş- 1 derhal Bulgar makamlarına teslimini lpr, p-1\nlll!iller•ni ırilnc1e•nıek •ure-

la •(\ . e, Alman ileri kı-j t'1'. emretmiştir, •h-!e bi7e pn n•o+'k ve JUzumlu yar-
·•lrıe$fn! temin eder. Derhııl koşan askerler, bunun bir dımı yapmı,ıardır. 

Başvekil B. Tataresko da hüküme
tin şimdiki siya•etine devam edeceği
hareket ey!lyecea<ni bildirmiştir. 

Annelere parasız gönderilmekte.
t!ir. Çocuğun kaç aylık olduğunu 

adre•ie birlikte Ankarada Çocuk 
E<1rgeme kurumuna bild:rmek ka
tidir. 



SAHiFE 

ON M 
E 

Dinna vapuru 10-" 10 tnr:hiYJde 
beklenmekte o up \ enedik Triycste 
lıman!aı1na hareket edecektir. 

Merano vapuru 10-3-40 tarih de 
beklenmekte olup Karadeniz lını. n
:arına hareket edecektir. 

V. f ~ Henri Van Derze 
American Ekaport Linea ine. - Nev

york: 
EXCHESTER vapuru 2 martta bek 

leniyor. Nevyork için. 1 
EXERMONT vapuru 6 martta bek-, 

!eniyor Nevyork için. 
EXMOOR vı.puru 17 martta bckle

ork için. 
ER v uru 20 mnrttn bek 

ıçin. 

C'ittn Di Bari motörii 12 3 l'l" 4- - ngroiae de Naviga· 
rıh n<le limanımıza geler ' 1 r - Budape&t: 
:?ire Napoli ve Cenovaya hareket c- &/.h. .. .I<.D motörii mart iptidasında 
decek1ir. Bud peşte için. 

Langnno vapuru ] 3-3-910 tarihin- BUDAPESTE motörü mart ortala-
de A~-valıktan beklenmekte o'up Cc- rınaa .Budapeşte için .. 
nova Riviern liman arı için yi.lk ala
"ak hareket edecektir. 

DCIODD 

Service Maritime Roumain - Bu
careıt: 

.Briııdisi motörü 14-3-940 tarilıinde OİTUZ vapuru 18 martta bekleni-
l"manımıza gelerek ertesi günü ı;aat yor. Köstence için. 
17 de Pire, Birindisi. Zara, Fiume, Atid Navigation Co .• Haifa: 
'l'riyeste ve Venediğe hareket ede- Beyrut. Tel Avıv, Hayfa, jafa, Port 
c ektir. Sait ve tskenderiye için. 

lı "licia motörü 15-~-940 tarihinde 4'Atid> motöril 4. Martta bekleni-
heklenmekte olup Cenova limanına yor. 
hareket edecek. 

Adige vapuru 20-3-940 tarihinde 
beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
limanlarına hareket edecekti". 

Not - BOtün bu vapurlar Triycs. 
te veya Cenovnda şimali ve cenubt 
Amerik:ı. limanlannn hareket eden 
ltalia anonim seyrisefain şirket nin 
ve Amerika ve HindiQtana hareket 
eden LLOYD TR1YEST1NO anonim 
11eyrisefai:r şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

-=*=Vapurlann islm ve tar.ihleri ·nak· 
landa hfc; bir taahbtıd alınmaıs. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekas L 
Um.\tcd 

VAPUR ACENTA51 
Atatfirk caddesi Rees blnua 
Tel. 2443 

Londn ve Lfveroo! hattan l~fn 
piyasamn ihtiyacına l'ISre vapurlan. 
.mız eı::fer yapacaklardır. 

va limanlarına hareket edecektir. 
NOT: 

NEERLANDAISE ROY ALE Ahvali hazıra dole.yı~iyle navlun 
KUMP. ve hateket tarihlerinin kat'i' olmadı-

. . mm ve bunların hiç bir ihbara lilzum 
~ l\!aıs vapuru 20-3-940 tarıhınde olmaksızın değişebilir olduğunu vo 
o<>klenmekte olup ~nver:::, Rotter-ı mesul:yet terettüp etmiyeceğini muh 
danı, Amsterdam hmanlarma hare- terem yükleyicilerin kayıd ve i9ar-,t 
ket edecektir. etmelerı rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cumt-.ı:ırl
SERVICE MARITIME POUMAJN vet caddesinde FRATELLİ EPERCO 
Suceava vapuru 30-3-940 tarihin- ~apur acentesine rr.Oracaat edilmesi. 

<.!c gelt-rek Malta, Marsilya ve Ceno- • TELEFON: 2004 _ 2005 

'&e~,~~rn rn;, "~&Wf 
M .. kine Tamirhanesi 

işi gOnünde tes'im etmeği prensip edinen ve bu· 
nunia iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan demirciler 67 • 69 Telefon: 3993 ' • ' 

T. C. Zi aat bankası 
KURULUŞ TR!Hl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai 1·e Ttcari Her Nevi Banka Mltameleleri 

• üUll&~ ~ \ t!l"tl.t:k 

Ziraat baııkasıııdu kumbnra ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunaıı.ar.. encde dört defa çekilecek kuea ile :ışağıd ... ki 
planagore ikramiye dctgı.ı .. can ır. 

4 Adet l 000 Liralık 4,000 lira 
4 c c 2,000 c 
4 c 2 \ c 1,000 c 

40 " 1 " c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 < 20 c 3,200 c 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenıere ikramiye çıktıgı t: hdirde yilzde yirmi fazlasiyle verilecek· 
tir. Kur'alar senede dört defa, 1 eyJUI, 1 birinci kanun, 1 mart, ve lha· 
ziran tarihlerinde çekilecekt"r. 

• 
MU l~ELLİT 

Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü ci d, üze!, aa "1am olarak ve san' at icaplanna 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus §İritli ve vid ı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI RfZA müeı ese ınde yapılmaktadır 

Sipariş üzerine !iık .. albü l r yapılır. 
Müessesenin siarı h üz ilk v~ s .. ratt1r. 

(A.KADOLU) 

Mantoluk. ropluk, erkek •e kadın 
muıammalan 

BAYLAR 
için palto, perdeaU •• iyi elblM 
·.-e bayanlar için afır mantoluı 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Buluraunu 
ODUNP AZARI No. 12 

'I'aze, temiz, ucuz 

1 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Ha&talıkları 
Jlllütehassısı 

1 Hastalarmı 11,80 dan bire kadar 

1 

B11yl~r ıokaflnd• Ahenk matbaam 
• yanında kabul eder. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Birjnci sınıf dahili has· 
talıkJar mütehassısı 
İzmir Beylerıokak No. 82 
Telefon No. 3281 

Hastalannı aabahtaıı itibaren 
ve &"ece vakti kabul ve muayene 
eder. 
....... ____________________ ... 

•--- Diş tabibi---· 

Cevat Dağlı 
Haatalannı her ıün aabahtan 

akıama kadar lkincibeyler soka· 
tında 65 numaralı muayenehane· 
•inde kabul eder. Telefon: 3055 

ı·--------------------------Sayın müşteriler 
Peştamalcılardaki odun depomu 

Alipaşa meydanında 868 numaralı 

eaddedekj 60 numaralı depoya nak
l lettlm. 

Mahnıkatçı 

Haaan Hilmi 
D. 5 

Eksir Şahap 

, 
2 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanlar 
;_...~ .................................................................................. ~~ 

lzuı.ir levcıztılL am:rliği satm alma kumisyoııundan: . • t.ll 
1 - Komisyonumuzdr. ıncvcud evsaf ve şeraitine göre komu~ 

birlikleri ihtiy;ıcı için 150 bin kilo sığır ve 150 bin kilo keti 
kapalı zarf wıul~yle satın alınacaktır. 

2 - Zarflar komisyona ınezkUı· saatten bir saat evveline kadar v,r!l
miş olacaktır. 

3 - Sığır veya keçi etinin beher kilosunun muhammen bedeli 40·P' 
rnştur. 

4 - İlk teminat parası 9000 liradır. 
5 - İsteklilerin belli p;ün ve :mlte fındıklıda komutanlık satın 

komisyonun...ı. müı-acaatları. 3 7 11 15 

lz111ir leı·ıczwı cııııir!iği wtııı alına komisyonundan: tlf 
1 - Kolordu birlikleri ihtiyacı için 5700 kundura pazarlıkla ,. 

alınacaktır. 

2 - 14 mart l:l40 Jerşembt günü saat on be,te eksiltmesi y•pılt • 
caktır. ti' 

8 - Kunduraların muhammen bedeli 34200 lira olup muvakkat 
nıinatı 2565 lirada·. .,.. 

4 - Şeraitini öğrenmek vr; numunesini görmek üzere her ~Un ve ~ 
tcklilerin pazarlık günil muayyen sa.atta teminat mektup "~ 
makbuzlariyle Afyondn kor satın alma komisyonuna ırı11 
caatıarı. 4 8 

Devlet Demiryolları umum m6"' 
dürlüği1nden: ·-'>' 
l - Merkez ve işletmelerde istihdam edilmek üz~re dört r,es~ 

nacaktır. 

2 - istenilen evsafı haiz taliplerin resim işlerindeki bilgilerini dell~ 
mE:k üzere adreslerine tebligat yapılarak imtihan ~ilnil ve re 
ayrıca bildirilecektir. 60. 

8 - İmtihanda muvaffak olanlardan orta mektep mezunların• 
lise ve muadili mektep mezunlarına 74 lira ücret verilecekd'• 

4 - isteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmeleri için:· t 
A - idare tabibleri tarafından yapılacak muayenelerinde ·~ 

hl ahvalinin her yerde vazife görmeğe müsait olduiU 
taşılmış ve askerliğini yapmış olmak, 

B - Taliplerin tahsil, askerlik nufus cilzdanı, evvelki vaıif: 
lerine ait bonservisleriyle Ankarada zat işleri m1idürl

0
; 

ğüne müracaatları ilan olunur. 8 10 12 10~ 
• 

birlilt ilaç Basıır memelerini gi· /zmır ,.~anı·raturacılar 
derir. K uvveti, erkek· '~ T ~ 

Her türlü tuvalet 
çefitleri 

Hamdi Nüzhet 

/iği, iştihavı arttırır idare h ey' etinden: 
Jzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk Aşağıdaki ruznamede yazılı maddeler üzerinde ~örüşülmek ~ 

mahkemesinden: birliğimize dahil azalarımızın 11-3-940 tarihine tesadüf eden pazartesi jl
nü saat 17 de yeni manifaturacılar çarşısı 1332 sokak 29 numaradaki 11 / 

Çan çar 
1: lzmirde yıkık minare civarında liğimiz binasında hazır bulunmaları rica. olunur. ..,. ... 

Çeşmeli Hasanın gazoz fabrikası karşı RUZNAME 
sında 145 sayılı evde oturmakta iken 

Sıhhat eczanesi ölen ilya Saranoya ait sağı tabak Ali 
nin fırını sol ve arkası madam pisonun 

Başdurak Büyük Salepçioğlu ha. kiralık evi önü ikiçeşmelik caddesi 70 

1 - İdare heyeti ve milrakip intihabı 
2 - Birliğe verilecek aidatın tesbiti 
S - 940 büdcesinin tanzimi 

nı karşısında. metre murabbaı üzerinde kurulmuş al-
, __ .._ ________ , tında dükkan üstünde~ oda lifr mut- lzmir inhisarlar 

Çine asliye hukıık mahkemesin - fak hela ve salonu müştemil 2000 li-
den: rı:ı. kıymeti muhammineli tapu kaydı- ., .. J 

so;_,
başm6di1:rllJ11 

··. · t h n · 33 ktt gunaen: Çinenin Hamidabad mahallesinden na goıe ısme paşa ma a esı - tı' 
eczacı Hamdi kızı Hürmüzün vekili tük 22 sahife 63 pafta 387 ada 22 par- idaremizce bir sene zarfından merkezden ve civar kazalardan ~ e1t' 
dava vekili Sadık \'ural tarafından ::ıel -ikiçeşmelik caddesinde 137 ve alınacak tahminen altı buçuk milyon kilo çuvallı malların üzilm,. ıJl if' 
Hamidabad mahallesinde oturmakta 13'. / 1 eski ve yeni 14.3 ve 14.5 ~ayılı anason ves~ir iptidai maddeler ambarlarımızda !ap~laca~ hammalıi~ 
iken ikametgahı meçhul Tekfurdağ'lı ~lı paşa va~fı~dan ıc~reteyınlı . ev leri pazarhga ~onulmuştur .. Muha~men_ ha~malıye ücretı tutarı JJef 
:::;ıtkı TunÇer aleyhine ikame edilen da- 31-7-~3~ tarı~ınd·e. .varıslerden Vıda muvakka~ t~~~~~-tı ~16.8~ lıra~ır. ısteklılerın ~5(~/940 günü saat·Oil 151 
vanın ilanen davetiye ,.e gıyap kararı Bohoı ~ \ 'l. 24..,0 -~na~ a satılmıştı. . te baş muduı lügumuzdekı komısyona gelmelerı ılan olunur. ~ 
tebliğ edilerek müddeialeyhin gıyabın- 2: ızmırde Guzelyurt mahaUesınde 
ela icra· kılınan duruşması soııuı11.Ja Azizler sokağında ve sonradan ilave 
27-12-939 tarih ve 939.341 es:ıs a\"Jh edilen ar!la ile beraber 225 metre 77 

lstanbul Jandarma satınafmd 
kararla tarafların boşanmalarına. ve santim murabbaında arsa üzerinde ku- komisyonundan: 
müddeiale\·hin biı· :::eııe milddetle evle- nılmuş aşağıda 5 oda bir çamaşırhane k ~ . 1 - On bin kilo kundur.1 kösele~iylt> on bin kilo sarı vaketanın ~ ..c• 
nememe:-ir.e ve masarifi muhakeme i!c :ki mutfak ve lıir miktar avlu yukarı- k 1 ,,8fw zarf e ·si tmes_i 14 l\I art !\10 pHşembe günü saat 15 de u ... 110 ilan harcının mücldefole."he aicliyethıe lla 4 oda bir mutfak sağı mufü~evi has- ,. - ayazpaşuda Jandarma mıntak:ı komutanlığı binasınd:ıkı 
ve 20 lira avukatlık iicr.etinin miidı.lei- t~ıhane-:i solu tatar muradın aileevi ar- miı:;yonumuzcln yap:lacaktır. I' 
akyhten tah~il edilerek <la\·acıya ve - kası Sultananın evi önü Azizler soka- 2 - Her ikisiniı. bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi ayrı ayrı t' 
r:ıme..;ine karar verilmiş ve işbu !Jam ~ı ile mahdud heyeti umumiyesinin teklilere ihaleleri de caiz olan işbu malzemeden kösele~tı 
•1-~-939 tarihinde harcı davacı tm·a - kı~·meti iki bin lira olup tapu kaydıııa muhammen bedeli cyirmi iki bin beş yüz lira> ve ilk tetr.1~,. 
fından verilmiş ve ilamın bir sureti ~öre Azizler sokağında güzelyurt ma- «Bin altı yüz seksen yedi lira elli kuruş> ve sarı vaketanı~ dD' 
mahkeme divanhanesine talik kılın · hallesi tapu kütüğü l7 sahife 28 pafta hammen bedeli y!rmi altı bin beş yüz lira ve ilk teminatı b 111 

mış olduğundan mü<ldeialeyhe tebliğ 35 ada rn9 parsel 4 eski 45 taj 57 ha- kuz yüz sensen yedi lira elli kt;ruştur. ~ 
makamınn kaim olnuık üzere ilan olu· cı isa ~urullah efendi vı.kfından ica- 3 - Şart kağıdı komisyontla her gün görülebildiği gibi iki ş 
ılur. 794 reli aile evinin 4 te ikisi yani binanın k k b k k b'l' d l b"l ır eş ur~ş mu a 1 ın e a ına ı ir. aı,. 
-------------- yarısı evvelce 31-7•939 tarihinde va- 4 - İsteklilerin talip olacakları cinse aid ilk teminat mal sa!l.ııl 

/zmir belediucsinclen: ri:ılerden Vida Bohoraya 425 liraya makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kağıdında .1 ,Y 
Belediyemiz variclu.3 servisinde ·10 atılmış4r. ı sair belg"e!eri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden bıt 

lira aylık ücretli iki açık memuriyet . ~'ak~ olan b~ satış'~n ahcı~ı~_hissei at evveline kadar komi~yonurnuzda bulundurmaları. 
için 9-3-940 tarihine mfümrlif cumar· ırsıyesınden mütebakı meblag"ı odeme- 28 4 8 11 1448/644 . ,) 
te. i günü c:aat dokuzda milsabaka im· mesi d?layı~iy!e ihale kararının fesh~- ~;! 
tihanı yapılacıı;'ktır. Bu müsabakaya ne \'e ı~ra ıflas. kanunun~n 13~ Uncu terilen kıymeti muhamminenin yüz-lkafın taviz bedelini ödenıeY'e tP~J. 
iştirak için en a~nğı orta mektep me nad<lesıne tevfıkan 15 gün muddetle de yedi buçuk nisbetinde pey akçasılolacaktır. ihale bedeli ptf' i 
zunu olmak ve askerlik fili hizmr?tin · ı~·tırmaya kon~lm~sı~a 4-3-94o tari- veya teminat mektubu ibraz etmek' ihale günU 20/3/940 salı 
bitirmiş olup yaşı du 35 şi geçmiş bn. hınde karar ~e~ılm.ıştır. suretiyle müzayedeye iştirak edebi- saat on beştir. Bu saat "~ 
ıunmamak şarttır. i ·teklilerin vesika Bu karar uaıresınde yukarıda evsn.- lirler. te istekliler izmir ahkamı ştı~ df 
!arı ile birlikte belediyemize mürac:t· "ı yazılı gayri menkul tekrar müzaye- Kati ihalesi yapılan kımse ancakl hukuk mahkemesi başkatipliJC 
atları ilan olunur. leye çıkarılmıştır. istekli olanlar gös- yüzde iki buçuk belediye resmi ile ev- sine gelmel ri ilan olun/ 

lzmir L,·se ve Orta okul/ r saten alma komis')~onu ba.şkanlığrndarı: 
B~her kilosu Muhammen İlk Ait olduğu okul Açık eksiltırı8 

Cinsi Azı Çoğu tutan teminat 
Kilo Kilo Kuruş Lr. Kr. Lr. Kr. 1 

Dana eti 28 1120 00 84 00 Kızılçııllu Muallim Açık eksiltme MOO 400() 
Koyun eti 45 3780 00 283 50 Kız ve erkek liseleri sanat o. Açık eksiltme 7500 8100 
Dana eti 28 630 00 47 25 Karşıyaka Kız muallim Açık eksiltme 1800 22:>0 
Koyun eti 1800 2250 •15 1012 50 75 91 Karşıyaka Kız muallim Açık eksiltme 
Patates 9100 12300 9 1107 00 83 02 Yatılı okullar Açık eksiltme 
Tirilya zeytin 1530 2085 25 521 2.'5 39 09 Yatılı okullar Açık eksiltme 
Ten€ke peyniri 2380 3200 35 1120 00 84 00 ·atılı okullar Aç1k eksiltme 
Kaşar pPyniri 1025 1225 65 796 25 60 00 Yatılı okullar Açık eksiltme 
Dana eti 3650 4550 28 12i4 00 95 55 Kız ve erkek lisesi sanat okulu Açık eksiltme 

111
0 

Yatılı okulların yukımda yazılı ihtiy.ıçları ikinci defa olarak 5-3-9,10 tarihinde yapılan açık <!J,.,iltmelerine talip çıkmad1ğından bir BY~1ıı 
pazarlıkla temin edilecektir. t~tekli olanlar her haft.ı .'<alı günleri saat on beşt.e ticaret lisesiıHle topluııacak ulan komisyonumuza yuknrıd!l r~ıı$ 
natlarile birlikte mi.irncaat <:clebilirlcr. Bu işlere ait şartnameler her giin Kültü r direktörluğünde göriilebilir. '~ '/' ·- - . 


