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Amerika hariciye müsteşarı A vrupaga gönderiliyor 

Ruzvelt sulh icin ciddi te-, 
şebbüslere tevessül ediyor 

Japonytıı harıciye nazırı Arita 

da her iki taraftan maktul tlüşenlere 

ithaf edilmiştir.> 

- Devamı 3 Uncü .. bifede ------iŞARETLER 

uğratılmıştır. 

Finlfindiyadaki ecnebi gazete mu• 

1
habirleri, Sovyet kun·etlerinin son 
jbirlrnç giln içinde Hollanda toprakla... 

l
rı üzerinde bü~1ik haV"a ,taarruzl~r. 

yapmadıklarını, bunun. son zamanda 
:Amerikadan ve müttefik memle~etle-
rinden gelen avcı tayyareleri ·faaliyetJ. 
ile nlRkadar olduğunu bildiriyorlar. · 

Helsinki, 9 (A.A.) -. Resmi te~li~~ 
1 Kareli berzahında Summa ~mtak~ 

lsındaki tazyik şiddetini kaybetmiştir, 

Ş h
• b d londra elçimiz Tevfik Rü§tÜ Aras _ Devamı 5 inci sahifede_ 

e ır an osu I Ş ha M O i . &:dl . I 
Paı;;.vı;,~; •• ~:~;;. ·~: .. ::: ~=~·- e o ır -.~!= s D ın Q e 
dosu t e,kili için belediye nezdinde 

teıebbüate bulunmuı, delediye de y • 5 b 1 d •• 
~~· itibariyle ~u. f~ kabul e~iı- en ı u vara un 
hr. Fakat bu ıtın bır de tahııaat 
kıımı •ardll' ki, l»unu da vermek • • 1 • • ı d • 
t~hir mecfü~e d~r ••• Biz= m~I!- ısım erı verı 1 
•ın d~ medenı ve yukaek aevıyelı hır 
•ehr; temıil etmeıi itibariyle ayni 
muvafakati, hem de tam bir alika 
ilt- aöıtereceiine kanüz. Çünkü t 

tehircilik ıahaaında bu kadar eaer· 
lere kavuımu9, ıençliji, eilence 
mahalleri, Kültürparkı, açık tiyat
roıu ve .oıyete hayatı olan hir ıeh
rin, tam bir bandoya aah~p olma • 
maıı çok büyük bir iıokıanhk ifade 
ederdi. Unutmayalım ki, bizim be • 
lediye büdceıi, viliyet büdceıini bi. 
le geçmiıt:r. 

Kaıabalarda bile uf ak tefek be. 
lediye bandoları bulundufu halde 
İzmir bundan mahrumdur. lzmirde 
bu uhada mevcudiyetlerinden ve 
]ht:aaılarmdan iıtif ade edilebile • 
cek unsurlar bile mevcuddur. Da -

"Mehmedcik,, adı ileride açılacak 
en büyük bulvara bırakıldı 

--~,,-....,..~~~~-r'__.,.._,.._..--.. ~~-......--.·~.--------;:_:;-

ı
ha ileri aidilerek müteha1111lat' cel
bi ve bandonun muhtelif kııımları 
ihti•a etmeai hile temin olunabilir. 
TetebbUı çok yerinded!r, ıehrl Şehil' meclisi, diln öğleden sonra muhasiplere ait 936 senesi kat'i hesap 

'

çok güzel bir eMre kavuıturmuı o- belediyede ikinci reis vekili Dr. :::mtst mazbatalarını tasdik ettikten sonra 
hu-uz, biran evvel bafaralam, . Orelin reisliimde toplanmış ve bazı -Devamı 2 nci Sahifede - • 
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Liseli ve Sinema 
BAHRi SAVC[ 

Bir cocuk on iki yaşında. ilk mektebi bitirir. İstikbali diplomaların 
gıırantisinde gören aile rc:slerinin ili< endişesi, evladlarını bir ortn tah
sil müessesesine yerleştirmektir. Bir r u.yonel tahsil metodunun haki -
ki mnhiyetini kavramış bulunan bnbalar ve analar da yavrularını gene 
bövle bir müesseseye veriricr. 

Bu; bir güzel fikir, karşısmda nlkı§ tutul cak bir okuma harek ticlir. 
Asırlardır özlü bir münevve .. ler ekseriyetin n hummasını çeken bu 
memlekette halkın bu okuma ve 0°ku mn ihtirası mukaddes yurt duy -
gusu olmuştur. Bu duygunun öı ii•ıde huşu ile iğiliyoruz. Çünkü bueün 
anlaşılmıştır M: ileri ve üstün Türk c miyeti ancak r syonel bir maarif 
hareketinin mahsulü olarak doğa~•ilect'ktir. Yarına giden bütün yollar; 
kültür ve bilgiyi ilahi bir insanlık ve vatandaşlık mayası haline sokan 
mekteplerden f,!('Çmelrtedir. 

hte bu zarureti. anlıyan, herke11, kendi maddi imkanlarını da aşan bir 
maddi ve ruhi zorlanışla c..,ocuğunu mektebe yollıyor. Mekteplerin ida
reci odalarını bir oola-şın. Oralarda; elleri yamalı dizlerinin üstünde, 
yalvaran bir eda ile çocuğunun yetiştirilmesini d:leyen İÇliler, küçük cs
.naflar göreceksiniz. Oralarda, eviudc, sefaletin taht kurduğu dul ka
dınların, bir küçük heyecanı ile, oğlunun, kızının not karnesini bekleyi
tini içiniz burkularak seyredecekriniz. 

Bütün bu İnsanlar, haklı bir taleple çocuklarını «adam» etmek "sti -
yorlar. Maddi inkişafını; bir ruh ve kafa olgunluğu, bir bilgi ve kültür 
yüksekliği ile sağlamış birer <:adaın» olan İnsan yetİ§tı:rmek.. İ§te, en 
~üylik vatan davamız, nesil ko.vgamız .• 

Fakat bizi bu kavgada arkamızdan vuran yaman bir düşman var: 
Sinema! ••..• O; renkli afişlerin~ önüne topladığı bir sürü masum kli -
çüğü bir §eytani i"va ile ı~aranlık salonlara çekiyor ve orada Holivut 
•§Uftelerinin boyalı gölgeleri ününde, bütün, amma bütün bir neslin 
ahlik ve ı.eviye dünyasını yıkıyor. 

Evet bir çocuk oniki yaşında Hk m ktebi bitirir. Bu yaş büluğ aıt -
nıalarmın başladığı karekter ve "icdan geliımelerinin zelzelelere uğ
radıiı bir çağdır. Harikulade güzel tt:hlikelerin kayna§hğı dalalctle
rinln yılan hatlarını oynattıiı bir çağ ki, talebeyi lisenin son sınıfına. 
kadar takip eder. 

itte bu altın gibi kıymetli ve tehlikeli yaşın merdivenlerini çıkmağa 
\lğraf&n liseliyi arkasından vuran ve onun moral dlinyatnnın bütlin 
kıymetlerini alt üst eden bu sinema genç nesiller üzerinde artık içti -
ınat •ir facia olmağa baılamııtır. 

Liseliler omuzlarındaki P.ğreti şövnlyn keskinliğini, dudaklarındaki 

aUIUk biçimi tüyleri, hareketlerindeki hoyrat kabalığı ve cinai ittihalar
Claki hayaya sığmaz manevi iç duygusu ıinkiıaflarını onlara veren, hep 
J>u sinemadır. 

Çocuk biletlerinin altı kuruşa indiği bir sinema piyasasının hakim ol
'auğu bu tehirde, sınıf rıamevcudlarnı §Öyle bir arayınız. Bunun da yüzde 
,eksenini sinemada bulacaktsınız. 

Sinemanın bir dalalet unsuru ve vnsılnıı olmadığı yeri ve zamııııı bu
turaak onu kabul ediyoruz. Fakat bugünkü §artlarda artık bu iptilanın, 
~ illetin ıali'mına paydos borusunu öttürmek zamanı i'elmedi mi?, 

Şehir Meclisi de 

(ANADOLU) 
, -"" 

Bugünkü program 
l 3 30 Program ve memleket saat ,. 

yarı. 

Dev et itibarile yapılan bi 
13 35 Ajans ve meteoroloji haber· 

k (R •"- h} Jeri. mu ayese e,a Vapuruna yük- 13 50Tiirk müziği. 
Şehrimiz ticaret odasının bir ista- tır. leme başladı 

tistiğine göre 93!) yılı içinde izm;r li- P ra sayrı ihracat: Romanyaya ihraç edilecek pamuklar 
manından Almauyaya 12,700,000 Iirıı- Prı ıı"'~ ~ n gelince 939 yılında bu için (Refah) adlı Türk vapuru, ist.an _ 
lık mahsul ihraç edilmiştir. 938 sene- memlekde ihracatımız artmıştır. Bu- buldnn limanımıza gelmiş \'e pamuk 
~inde Almanyaya yapılan ihraca t nun s bebi, ticaret müna ebetlerimi- yliklemeğc başlamıştır: Öğreııdiğim e 11 30 
26,300,000 lira idi. Fark 13 milyon lı- zin İ\'i idare edilmesidir. göre bu vapur iki gün zarfmda SiiOO 
radır. Diğer 111 mlcketlac ihrncat: lmlye pamuk yükliyecek ce Kösteııceye 15 16 

A mcrikaya ihracat: İhracatımız ingiltereye de artmak- hareket edecektir. İkinci bir vapur da 18 00 
939 da Amerikaya yapılan ihracat, ta devam ediyor. Hollanda ile de vazi- 6500 balye pamuğu götürecek, böylece 

son iki yıln nazaran daha azdır ve yet aynidir. Belçika, izmir limanından Romanyanın ilk partide istediği 14000 18 05 
11,800,000 lira kıymetinde tütün, ii - mahsul ihracı ve mukabilinde Türki- balye pamuk sevkedilmiş olacaktır. Ro- 18 40 
zOm, incir, palamut, va1eksi, miyankö- yeye ithalat yapılması noktasından iyi manya hükumetinin, memleketimizden 
kil '\'e balı ihraç olunmuştur. Son yıl- bir piyas~clır. . . . daha mühim miktarda pamuk alacağı 18 55 

l . . • . İtalya ıle yenı hır tıcaret anlaşması öğrenilmiştir. 19 10 
arda Amerıkaya ıncır, halı ıhrncatı 1 k · · · · 

yapı ma tlzereclır Ye şımdıye kadar Ege bölgesinin bu seneki pamuk re_ 
azalmıştır "h t h ıı · · · · · · b' · 19 · ı raca ma su erımız ıçın ıyı ır pı- kol lesi fazla olduğundan Ege pamuk_ 30 

Bu azalışın sebepleri umumidir. )la- yasa olnn bu memleketin, bundan son- !arından mühim bir kısmı ihraç edile _ 
amafih son yıllarda Amerikaya zey - ra daha fazla mahsulümüzü çekeceği bilecektir. Fakat memleketimizdeki ip _ 
tinyağı da ihraç edilmeğe başlanmış - tahmin ediliyor. Jik ve bez fabrikatörleri, fabrikaları:ıın 

------=-=00
- ihtiyacı nazarı dikkate alınarak fazla 19 45 

Mahkemelerde SPOR pamuk ihraç edilmemesini istemekte, 

Bir yıllık faaliyet 
İzmir mahkemelerinin 939 yılın-

da gö kleri işler hakkında bir ista-

Bugünkü futbol mü
sabakaları 

tiktik lı.ızırlanmıştır. Geçen sene zar- Bugün öğleden sonra Alsancak sa-

hatta pamuk ihracatının men'i talebin-
de bulunmaktadırlar. ti-

-=.lt'.=-

Bornovada 20 10 
20 25 
21 15 fında Ağırceza mahkemesinden 335, hasında mektepliler likine devam edi- Evleri taşlıyan adam 

Asliyeceza mahkemelerinden 2006, lecektir. I<'ikis.türe göre bugün karşı-
Sulhceza mahkemelerinden 6538, as- !aşarak takımlar şunlardır: Bornovada Zaim Bozyüriikle kansı 22 15 
!iye hukuk mahkemelerinden 2!)54, Saat 13 de ikinci lise - sanatlar ta - Hafizenin cturdukları ev, geceleri 
Asliye ticaret ve sulh ticaretten 262, kımlnrı, hakem l\lustafa Balöz idare- meçhul kims?ler t~arfından tnşlanı -
Sulh hukuk mahkemelerinden 2J 51 sinde. yor, hatta evın perıler ( !) tarafından 
Sorgu hakimliklerinden 672, müddei~ Saat 16 de Ege lisesi - ziraat takım- taşlandığını iddi~ edenler bile ~luyor- 22 30 
umumilikten 8275, ilamlı icra işler:n- !arı, hakem İsmail Hakkı Gör idare- muş •. zabı~a, t~rtıbat alarak ev: taşh-
den 1292 ildmsız icra i~1erinden 6GG2 sinde. yan ıbrahım oglu Süleyman Kataç na- 22 30 

ve iflas ~asasından 4 karar çıkmış - Yarın da ayni sahada 939-940 şild mında birini suçlu olnrak yakalamış-
tır. şampiyonnsının finali Ateşspor - Do- tır. . . 

----tt ğanspor takımları arasındn yapılacak- Bn şahsın, hır ayakkabı meselesın- 23 25 
tır. Bu oyunu da B. Mustafa Batöz i- den muğber olduğu Zaim BozyüriikOn 

yardım listesi dare edecektir. evini karanlıktan bilistjfade taşladığı 

Çalanlar: 
Reşat Erer, Ruşen Kam, Fııb· 
ri Kopuz, İzzettin Okte. 
Müzik: Riyaseticumhur barı· 

dosu (Şef: İhsan Kfınçer) 
Konuşma (Kadın saati) 
Program ve memleket saat ' 
yarı. 

l\I üzik, radyo caz orkestrası. 
Konu~ma: (Yurt bilgisi 1t 
sevgisi) 
Serbest saat. 
Memleket saat ayarı, ajans "e 
meteoroloji haberleri. 
Türk müziği: Kemençe ve ıcıı· 
mm ile saz eserleri. 
Kanun, Vecihe; Kemençe, 
Fahire Fersan. 
Tilrk müziği. 

Çalanalr: 
Ruşen Kam, Reşad Erer, Falı 
ri Kopuz, İzzettin Okte. 
Konuşma (Günün meseleletU 
Türk müziği: Fa~ıl heyeti 
)Ifizik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın) 
:Memleket saat ayarı ııjarı§ 
haberleri; ziraat, esham - tıı?ı 
vilat, kambiyo - nukut borsası 
fi at. 
Konuşma (Ecnebi dillerde • 
Yalnız kısa dalga postasiyJe) 
Müzik: Cazbnnd (Pi.) S••t 
23.00 e kadar yalnız uzun ..dal 
ga postasiyle. 
23 80 Yarınki program ff 
kapanış. 

Lira. Kr. 
anlaşılmıştır. Bu taşlama hadis.esin -
den ayni semtte oturan ~ıuharrem 

Z b a. d Toykan ile Apturrahmenın evlerinin 
Halkevinde 

Murat Erol. 2 50 a lı a a 
de müteessir olduğu ve mnhalle hal - Müzik faaliyeti 

Şefik Kınacı. 2 50 kının korktukları bi1diri1mektedfr. · 
Mustafa. Çnşın 5 Esrarcılık: l\Iilli Şef İnönUniln halkevlerlnitl **=- . Milanoda izmirli Leon Salepcioğlu camii yanında esrlr mesailerini artırmaları hakkında'ki dı· 
Sim olo 40 satarken yakalanan sbaıkah Mohmed B ornovada rektiflerinden sonra, halkevleri çalıt 
~ırrı Yayger ikinci defa 20 b~u Rifatın üzeri aranmış, şapkasının malarına•)rem .ıl>ir.,hız \'ermiştir. 

- Btz1tarafı 1 inci sahifede - f reis tarafından reye koıimuş, ileride Marko Noka 2 50 etrafında dokuz parça esrar bulun. Belediye işleri tzmir halkevi de içtimai ve kUltfl-
bnar sahasında yeni açılmış olan beş İzmirin müstakbel imar planı hazır- Osman Omay 5 'muştur. Suçlu adliyeye verilmiştir. Bornova nahiye merkezinin müstak- rel müsmiriyetini bir kat daha artır' 
yeni bulvar ve caddenin yeni isimleri- !anınca en büyilk bulvara (~fohmed- Mühendis 1 Turi 5 ](aza: bel imar planı projesi ve halihazır ha- mak maksndına matuf mesaisini yeni 
nl kararlaştırmıştır. cik) adının '\•erilmesi kaydiyle bu bul-' Hususi muhasebe memur \"e Şoför Hamdiye ait 6 numaralı kam- ritası hazırlanmıştır. bir prokrama bağlamıştır. Spor, teıO' 

Meclis azasından üç kişinin encil - vara (Akıncılar) adı verilmiısiir. müstahdemini 115 98 yon, taş yüklü olduğu halde Örnek . Bornova belediye reisi B. Ethem Pe- sil, müzik ko1ları ~·eniden faaliyete ge9 
men tarafından bu bul\•arlar için te - Atatürk cadde inden Şükriı Sarac- Zahireci Mehmed Akif köyünden geçerken bir amele, knmyo- kın, pa~nı:tesi gü.nü Anka~·nya gide~ek miştir. . • 
plt edilen isimlerden (Mehmedcik) oğlu bulvarına giden yeni bulvara Karpat 250 nun \!zerinden yere atlamış ve kam _ v~ proJe ıle harıtayı nafıa vekfiletıne Hususıyle, bu yıl müzik koluna ~(J 
Ssml değiştirllmiştir. Evvela Basma - (Akdeniz) adının verilmesi teklifi de Kız öğretmen okulu öğrenci- yon altına düşerek ayaklarından ya_ bızznt verecektir. yük bir ehemmiyet atfedilmektedıt• 
hanede Kapular mevkiinden KUltür - bazı itirnzlara sebebiyet vermişse de leri. 195 ralanmıştır. Kaza hakkında tahkikat Bor~ovnya isale edilen temiz içme su Halka, müzik zevkini yaymak, garP 
parka giden bulvara (Bozkurt) ismi neticede bu isim kabul olunmuştur. ----- yapılmaktadır. yu tesısatının muvakkat kabul ınua - musikisini aşılamak için g~nçlerdetl 
:verilmesi muvafık görülmüş, KillUlr- Daha sonra Aydın demiryolundan Bugünkü yekun. 043 48 melesi de henüz yapılmamıştır. Anka- mürekkep müzik kolu mesaisine bııO • 
parkın Cumhuriyet kapısından Kah- Kültilrparkın 26 Ağustos kapusuna Dünkü yekun 140581 33 IIakarct: w radan bir fen heyeti davet olunacak - Iamıştır. Müzik muallimi Naci GOJl' 
ramanlar karakoluna doğru giden bul- giden ve Dr. Mustafa Enver bulvariy- .~emeraltı caddesinde Ka~ri ogl~ tır. · · · .. ' ' ' '.' dem müzik kolu muallim1iğini dertl~ 
\'&ra (l\fehmedcik) adının verilmesi le birleşen yeni bulvara (.!imar Si - 141224 ~1 Mumtaz Durmazakar, !sa oglu Sabrı * te etmiR etrafına topladığı gençletli 
teklifi itirazlara sebebiyet vermiştir. nan), belediye sarayı arkasından baş- ---- Aksana hakaret etmiş ve tutulmuş- ithalat birlikleri ileride ;erilecek konser1erin ih.zaratı' 
B. Faik Ener, (Mehmedcik) adının hyarnk çocuk ha tahanesi önGnden A k h b tur. l\Iıntaka ticaret müdürlilğü merbut na girişmiştir. 
kUçük bir bulvara verilmiyeceğini söy- geçen ve fuarın 9 Ey!Ul meydanına çı mu a ere: Eve taaı ruz: 

. . teşkilatlandırma başkontrolörlüğü, ye-
Uyerek: varan bulvara da (Doktor Beh~et Uz) Nazilli llalkcvi reisliğine: İtfaıye merkez bınası arkası~da ni ihdas edilecek ithalat birlikleri için 

- Türkiye, (Mehmedcik) tir, bir ndı verilmiştir. Bahsettiğiniz mektup gelmemiştir .. Mustafa oğlu Ahmed Yaz~an, E~ın.e hazırlıklar yapmaktadırlar. Birliklere 
caddeye bu ismi verirsek hata eylemiş Encümenin teklifinde Behç0 t Uzun (ANADOLU) v~ ~Ia~bul~ alac~k meselesınden bırbı- dahil olacak ithalatçılar şimdiden taah-
oluruz. ;Demiştir. şehre ynptığı büyük hizmetlerden de mu clovmuşlerdır. Bunlardan l\lakbu- ht"idnamele v g~ b 1 1 

d 
. . . . r erme e aş amış ar ır. 

** Almanların id-
diası asılsızdır B. Sadi, bulvarlara isim veren en- bahsedilmekte idi. Bazı nza, (Doktor) mak üzere celse tatil edilmiştiı·. le, Emınenın evıne de tarruz etmış- V k"lle h t• d k t bl"w d"l 

. e ·ı r eye ın en çı ·ıp e ıg e ı e- ıı 
cllmen namına söz söyliyerek bunda kelim.esinin çıkarılmasını teklif et- .:. tır. cek nizamname gelince derhal içtima_ Londra, 9 (Radyo3 - Dün Almtı 
bir mahzur olmadığını sörlerniş, aza- mişse de meclis miizdkeresini idare Karşıyakada szı i~i: !ara başlanacaktır. başkumandanlığı harbin hldayetiJl' 
dan avukat B. Cemil, (Akıncılar) is- eden Dr. l\Iithat Orel, gelecek nesillere Ç. Esirgeme Kurumu denberi 354 müttefik vapurunun ~I· 
minin daha muvafık olduğunu beyan intikal edecek böyle bir isim kabul e- Karşıyakada bazı mıntaknlara ve mnnlar tarafından mllsadere edildi' 
etmiş, avukat B. Baha Yürük de (Meh dilirken Behçet Uzun (Doktor) luğu- evlere su verilmediği için, b('lcdiyc a- Çocuk esirgeme kurumunun umumi Sıhhat işleri ğini ilan etmiştir. Büyük Britanya bfl• 
medcik) adının, tzmirin mü::;takbel nun kaldırlamıyacağı mütaleasını ser- zasından dokuz zatın imzasiylc dün yıllık kongresi 28-2-940 çarşamba gü- Vilayet sıhhat ve içtimai muavenet kumeti bu haberi resmen tekzip et ' 
imar planında en mühim bulvara ve- dctmiş ve (Doktor Behçet Uz) adı ay- meclise bir takrir verilmiştir. 'l'nkrir, nü saat (17) de birincibeyler sokağı müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu, B~rga- miştir. Almanlar tarafından tek f' 
rllmesi muvafık olacağı mUtalensında nen kabul olunmuştur. meclisin müteakıp içtimaında konu - verem mücadele cemiyeti salonunda maya gitmiştir. Kazanın sıhhi vaziye- ransız veya İngiliz gemisi esir edile' 
bulunmuştur. Neticede bu teklifler, Önümüzdeki paznrtesi günü toplan- şulacaktır. toplanacakt1r. tini yerinde tetkik edecektir. memiştir. 

~ISLAM T ARIHJ.-..--ıa-~" ı zat ki, resulüekremin ikinci zevcesi bir kısmını da muhacirler teşkil edi- gelsin. veye binmek rıöbeti kendilerine gelfll' 
Sevdenin akrabası idi. ~·orlardı. Ağabeyi de küçük kardeşinin beli- ce: 

Hz. uham ed Ordu için, her gün, müşriklerin re- Ashap adedi yetmişe baliğ olan de- ne Lir kılınç taktı. - Biz yaya yürümekten zevk ,.ıı· 
is ve zenginleri nöbetle deve kesiyor- velere sıra ile bineceklerdi. Resulüekrem gördüğü lüzum üzerine ruz. Nöbetimizi sana devrediyoruz. 
lnrdı. Kureyş ordusu yavaş yavaş Hicretin ikinci senesi.. Ramazan a- l\Iediııede kaymakam Amrin yerine Derler ve bütün ısrara rağmen d~ 

_ }'AZAN.· M. Ayhan Bedre cloğru ilerliyordu. Burasının ~·ının on ilçilncü günü.. Ebu Sebabeyi vali olarak geriye gön· veye binmezlerdi. Resulüekrem ise dıı.ı· 
.,_____ hedef ittihaz edilmesi de Şamdan ge- Hareket başladı. Ashabın evliidü derdi. ma: 

w. .. w . . . lccek olan Ebu Süfyanı taarruzdan ayali ve diğer şehirlerde kalanlar ken- Diğer küçüklerle kadınlar da v.eda- - Niçin böyle söylüyorsunuz, be' 
- 120 - sunun, harbe degıl, dugüne gıder gı- kurtarmak içindi. dilerini tesyi için bir mil rnesaf ede Ebu !aşarak .Medineye dönerken ordu, ha- nim de kuvvetim sizin kadar 

Fııkat beni Kenane onları tatmin bi bir vnzi) et takınması i?1• .:. Utbe kapısına kadar geldiler. reket etti. Diye mukabele ederdi. .. 
etti: Gece, yahud gOndUz bır yerde ko- Beri tarafta müslüman ordusu da Peygamber kumandan, ordusunu 1slfim ordusu ilerliyordu. Efrad ara- Ordunun önünde beyaz bir bayr•1' 

- Gidiniz, endişe etmeyiniz.. Bu nak kurulunca hemen saz tnkımlnrı a- artık başta Hazret peygamber olarak burada durdurdu. Kuvvetini bir kerre sıııda Hazret Ali, Hazret Hamze, gibi dalga1anwordu. Bu bayrağı dn r.ıı.ı· 
sırada da size düşmanlık yapacak de- henge başlardı. Orduda bir takım genç hazırlanmış bulunuyordu. Kervanın gözden geçirdi. Harbe gitmeleri doğru harbe büyük bir heyecan ve zevkle gi- sab taşıyordu. Bu bayrak muhacirlere 
ğiliz.. Arap kadınları vardı ki, bunların bir harekatını tnkip ve tarassuda memur olmıyan kiiçük ynşta bazı delikanlılar denler bulunmakla beraber asfıaptan aitti. 

Kureyş ordusu bu teminatı aldık- kı~mı hanende, bir kısmı da rnkkasa olan Talha ile Said de gelmişlerdi. mutlaka gitmek istiyorlnrdı. Halbuki bazıları endişe içinde bulunuyorlardı. Büyiik müfrezelerin ele iki aancsl1 

tan sonra müsterih ve mağrur olarak idiler. Sazlar başlnyınca, defleri, zil- Bundan ~:?ka, düşmanın :'ılekkeden verilecek h~rp ~üyüktü: ~ina~nal.eyh Çiinkü Me~.eclen gelen h~berler, dii~- vardı ki, Ensara ııitti. 
M kk .· te k tt" leri en.erine alır güzel şarkılarla mu- hareket ettigı de haber alınmıştı. bunlar kfimılen ınde edıldı. Sa d ıbni mnn kuvetının gerek teçhııat ve gerek Buyrnğ'rn biri Evs, diğeri }!ıızreÇ 
~iy~;ele;in e b:; kısmı zırhlara bil- haripleri heyec~nn getirirlerdi. Bu sefc~ l\~edineye ka:;•mnkam ola- Ve~knsın küçl~k, fak:'\t kahraman kar- n~ed ~tibnriyle daha faile olduğunu kabilesi tarafından tnşınıyorau. bO 

il O til B ı . başlarında mP'•- Bu nradn rakkaseler nvngw a kalka _ rnk Amr ıbnı Mektum bırakılmıştı. deşı Amyer nglamaga başladı. gosterıyorclu. Ordu BedrP diğru ilerlerken f; • 
r nm ş · azı aı ının ° " O d 3 r: k" "d "b tt· S ·· · d B d "d w · B · · B · · t ·· · ı- d S · ııd 
f 1 il · ·ı arıl pa- rnk ""arı çıplak oldukları halde zille- r u 7v ışı en ı are ı. U\'arı a e- - en e gı ecegım. enım neyım ır rıvaye e gore ıs anı or usu ya iif~·anın tıcnret kfırvnnı da bütfln 
er er, g neşın çarpması ı e P " ı· t "k" k" · "d" H tt ü k "k? 2n'"" h d 300 k' · 'd" · B · · · d ld re~ 
1 1 rla dı. re vurarak dönmeğe oynamağa baş- c ı topu opu 1 ı ışı ı ı. a a o s • e sı . ;J t, ya u ışı ı ı. l'ntıyle edrın garp cıhetın en g e • 

n it~:rıyıişn~·or, develer böğUrüyor, 1 rltı.rdı. Bu şarkıları~ bir çoğu hicviye variler d: ~Iıkdnd !le. ~Iersed Ganevi Diyordu. Resulüekrem, bu çocuğun Yolda giderken develere nöbetle bi- k~ndisini her ~nngi ~ir ic;JAm kuvvt!:~ 
kılıçlar, mızraklaı· havada keskin pa- klincl idi ve mü::ılilmanhğa atıp tu- namında ıkı muharıptıler ve atlarının kahramanca hissiyatından memnun niliyordu. Develerden biri de Resulü nın taarruzu ıhtimalınden kllrtarırı 
rıltılar yaratıyordu. l rlnrdı. Bunlar meyanında bilhassa ismi Yasup ile Ba'zece idi. olmuştu. Ağabeyine: ckremle Hazret Ali ve Zeydin bindik- tı. 

Asıl mesele, mağrur Kureyş ordu- Silhey ibni Amirin sesi f~ltilirdi. Jlu Bittabi ordunwı bir kısmını Ensar, - Kalsın -dedi- bizimle beraber !eri deve idi. Hazret Ali ile Zeyd de- - Dn·am edecek -

1: 

' ~ 
J 
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T~ır-h~an~~·~~~~---

ı~:~uza çekildi 

(ANADOLU) SAHİFE (3)' \ 

f_D....,.f ... ış ... ü_n_d_u_ .. _k_le_r_ı_· m _ _.I 
Bize dair 
Orhan Rahmi GÖKÇE Vapuru, b ' ~ ( Telefonla) - Tırhaıı 

)er· . hlUnak ~:Un havuza çekilmiştir. 
~. 'l':ırh a t Vekaleti teftiş heyet; rei- Bitaraflar, müdaiaa hazır

lıklarında kusur etmiyorlar 

Hollanda 
Dahili istikrazı 

Fransızların laalettayin ~azeteclal 
değil, ağır kıratta kültür ve JÖhret 
ı.ahibi muharrirleri, Majino hattırı 
da en ileri ıiperlerde bulunuyorlar. 
Muharrir burada, ölümü, vatan sev
gisini, cephe ruhiyatını, çamur ve 
soğuk reelini, İnsan enerjisinin dev 
gibi hamlelerini görüyor. Hayır, yal
nız görmekle kalmıyor. Silah omuz. 
da ya~ıyor ve zaman zaman, fi~k
liğine olduğu kadar, not defterine de 
sarılarftk onları tesbit ediyor, cephe 
geriaindeki kültür mecmualarına, 
i'azetelere gönderiyor. Bu röportaj· 
lar, en ileri san'at tal&kkisi içind~ F 

modern dünyanın bütün harp ilemİ• 
ni yakalayıp sütunlara aksettiren 
parçalardır. 

b· 

11· 

sı 

r · arı had· · · · lldan b 1 esını tahkik için Anka-
Uraya gelmiştir. 

F>rı,. .N acgar 
ı ta b zse hareket etti 

'lın ~~s~I, 9 (Telefonla) - Frans.~, K ) • •hk"' ) •k } d•} ~. B l •k h b • 
ParisehaO\: elçisi Nucyar, bugün arO JStJ am arı l ma e 1 dl, e Cl a ar C gırerse 

Bey re et etmiştir .. .. 

'tnQ~::~nda, Fransa. - Sovyet siya- · · ffiUzaff er çıkar• lsveçin hazırlıklarJ 

Lah.ıye, !l (A.A.) - Hollanda hü
kumetinin yeni çıkardığı istikraz tah
villeri 300 milyon folorinklik olup fa
izi yüzde 4 dür ve 40 senede itfa olu
nacaktır. Eğer bu istikraz tamamiyle 
>capatılmuzsa o zaman hükumet yüz
de 3 faizli mecburi bir istikraza teves-

sül edecektir. :\1ecruri istikraz takdi -

rinde ~0001) florinden fazla serveti o-
dıtııu atında bir değişiklik olma-

Söylenıiştir. Paris, 9 (Radyo) - Bükreşte::i ha- BELÇİKA: 1SVEÇ: !anlar servetleri derecesinde bu istik-
l} k ber. veriliyor: Brüksel, 9 Radyo - Belçika başve- Stu holm, 9 (A.A.) - İsveç harici- raza iştirake mecbur kalacaklardır. 
.t{ Cl ılarzmız Karol istihkamları tamıunlanmı~ kili Piyerlo, halka hitaben neşrettiği ye nazırı Günther, söylediği bir nu - :\lali müesReseler plançoları yekQnu _ 
Jap ve i:ıtihkamlar da takvive edilmiştir. mesajcl:ı, dahili istikraza i-?tiıak etme- tukta, lıitarufhğı, İngiltere, FranRa ve .. d 2 . . b f d k d 1 ongada rag"' bet Romanya hilkumeti, her hangi bir sini ehemmiyetle t::.vsiye etmiş ve şun- Alrnanrnnın a:rrı suretlerle tefsir et - nuknl yudz eA 

81 ~ıs ~ km tle .a~ 0
• ut~a -

. . . . . . . . · • . . . ca ar ır. nonım şır e erının ış ıra-

t gördü taarruzu karşılamak ıçın bıitün tedb:r- !arı kaydeylemıştır: tıklerınden lıahsevlıyerek demı~tir kı: k" . 938 939 . d t . tt.kl . Majinoya, bizden de muharrir •e 
h..... stanLuı 9 (T 

1 
lerini almış bulunuvor. ..-Belçika bitaraftır. Fulrnt, lüzumu - Ne vaidler ~e de tehdirller lsveçi t 

1 ısett:. h~ .se_nesın e evzı e dı . 1 erı edipler gitti. Onların b!r kısım yazı· 
'"UJ.ı j • e efonln) Rakıla • · . . ,. . . .. . . . 1• . · . eme u ısse ının yarısına mua ı o-dt aponya . - - Alakadar mehafile göre: Ruslar halinde ıstıklalını mudaf:ıa ıçın a.zım bıtaraflığmı muhafaza hususundakı 1 kt larını şimdiden okumağa baılamıı 
lt l'aibet gör:~Y~_salarındn fevkala- Basarabyaya taarruz ederlerse, şiddet- gelen bütün tedbirleri alm!~tır. Tehli- azminden döııduremez. Her ş~ydt:n ev- aca ır. bulunuyoruz. Yakında diierlerini d• 
~ 1aııon.vaya r ~şt~r. Bu rnilna:ebet- li surette karşılanacaklardır. Romeıı ke daima baki olduR'undan, Belçika- ve! bitarnflığıınızı her türlü askeri va- * okuyacağız. Türk muharriri ve mat. 

tl'llr eyletnfşt ı ıhraç etmemız ta· ordusu ·;e hava kuvvetleri, son zaman nın ona göre müteyakkız hııbnması sıtalarla müdafaaya hazır bulunma - ı a De yek Un U buatı He Türk edebiyatı ve karii için 
~ A' •• ır. !arda mükemmel bir hale getirilmiştir. 1azımdır. mız lazımdır. · bunun yeni bir 1rörüt olduiuna ve 
l.Yl Uff eJ ikler Romanya; böyle bir +aa!·ruz halinde. Baş\•ekil, mesajına devamla şur.ları hveçin işgal ettiği nazik coğrafi Ankara, 9 (A.A) - 7/2/ 1940 ak- olacağına hiç fÜphe yoktur. En eil • 

Şi[ / . garanti vermiş olan ingiltere \'e Fraiı- ilave etmiştir: vaziyet dolayısiyle kern.limizi yüksek 1 şanıma kadar lnzılr.y umumi merke- zcl eser, yaşanan, duyulan, bavaaı 
ep erzmizi kiralı- ~adan da yardım göreceğinden emin cBelçika, bir gün harbe girmeğe bir müdafaa halinde bulundurmak ve zine ) atırıian şark vilayetleri için iane ve tazyıki san'atkarın, muhanirin 

gorl bulunmakta ve istikbale itimadla bak- "Tlecbur kalırsa, mutlaka m'lzaffer çı- hazırlıklarımırn sürat!c :levanı etmek listesi yekunu ~.781.362 lira 95 k'.lruş- kafa ve ciğerlerini harekete get;ren 
, lstanbuı 

9 
ar maktadır. 'rncaktı!".» mecbıu·iyetindeyiz. tur. 1 mevzular üzerinde canlanır. MUEek· 

~e trans ' .<Telefonla) - İngiltere . ldremizin, muhayyilemizin kudret 

dt)t·a.rn ed~·o;:~:plerimizi kiralamakta . Eılıen . başvek·ııı· Fransız gazetelerı· v~ zenginliğib~~reye ... varırıa vanm, 
1
, ıtnanıa. . · . eker mev2u 1zım lupumuzun tam 
ııtın eksu~ıınız .a~a:'ındaki müna.ka- altına dütmemit, bi2e en ince detay. 

ııı,ktaaır emesı ıçın tedbirler aım- ·Selanikteiı hareket etmeden evvel ıarını ve terkibini göstermernif•e biz ·Af. H'tlerin son beyanatı münasebetiyle o~u? üzerinde ıan'atkar ,ahsiyeti-
l"\ rod•t d m .. h·m bı·r nutuk ı·rad eylemı· ştir mızın va..Iığını kurmak def il, ancak 
/)•• ı avası u ı dikkate sayan neşriyat yapıyorlar Ve ancak.on•U biraz ~~t?ından0 yaka• Ort gazete mahke Atina, 9 (A.A) - Bay !\Ictak~a::;ıdahi her halde işin için~len herkest<'n :» lam~kla ıktıfa 0ede.bılır·z. Şenıyete İ· 11t • • dün iSğlenden sonra. Selfin 'kten hu - hürmet ve rinyet bekliyelıilecek in:;an- Paris, 9 (Radyo) - Fransız ga- kudretiyle karşılaşacaktır. nebılme.k. rcalıteyı ruh ve tefekkiil' 

lsta b ege verıldı raya gelmiş \'e büti.in Pire ve At:na ler gibi çıkacağız. zetelcri askeri muharrirlerinin bü - Ilitıer, evvelce de Fransız rmlu - adesemızden kendimize has bir ba. 
d~va ı:d~I, 9 (Telefonla) _ Afrodit halkı tarafından alkışlanmıştır. Belgradda:ki mesaimiz muvaff:ıkı- yük bır kı.}mı, beş aylık harp vaziye- 'arını karşısında görmüştür. Bu or - kışll\ ~eçirehi!~ek .. =mkinla~ını ya. 
~&it ol lllahkemeniıı karnrıırn mü- Bay l\letaksa~. SelUniktcn hareke- yetle neticelenmiştir. Bu muvaffakıyl!t tı ve !Etlerin son beyanatı hakkın - tluyu b:lir. Binaenaleyh Hitler.n be- kaladıgımız gun, Turk edebıyatı da, 
•al'ı idd~ca~ derecede ne.şriyat yaptık- t~.nden ev~el. bir nutuk iradederek orada toplanmış olan bütün Balkan <ia muhtelli tefsirlerde bulunmuş - yanatı. Fransız askeri muharrirlerini garp ta~akkiainde ve onun tempo • 
fltıı ,. 1

8ası~·le Cumhuriyet Tau Ak- şoyle demıştır: . "tf H" !ardır. bir dakika bile korkutamaz. sunda hır tekamüle doğru gidecektir. 
r\e e on T 1 , , - Çok mi.işkül zamanlar geçirİ\.''1- devletleri mümcssıllerine aı ır. . ıç Pöti Parizyen gazetesinde gene - Buna böyle . l H iL '-l 'llı.Udd e graf a-azeieieri ale\·hi- ' ce ınanma ıyız. a uua 
' efutnutnilikçe dava :ıçılmı;tır ruz. Hntta bazı anlarda harp fıru _ bir devletle mücadele etmek i3tem!yo- ral Döval şunları yazıyor: BuJgJr tı•caret biz hi?a maaa batındayız, hala pen· 

B · nasına sürüklenmemiz tehlikesi bile ruz. Hiç kimseye fenalık l.!tmek arzu - cHitier, müttefiklerin yaptğı g; - c~re köşesindeyiz. Çoğumuz vagon-
h, Urdur baş 'gösterdi. Bizi kurtaran ve bizim sunda değiliz. Bilakis kapımızı antan- lıi Almanyanın da harp imalatını hız larana b:nmiyeli, bir iki sene oluyor. 
VllA:g t • • naı·be sürüklenmemize mani olan fi- t d h'l I l l ti l 'l' h !andırdığını söyle.miştir. Almam.·a , naziri Çoğumuz, henüz denizler aımadık. 

~ e l ld a a ı o mıyan c ev e er ~ una av- . . · 
lıu d mec lSl açı l mil başımızı eğerek yaşamaktansa . Hıç ~üphesız vakıt kaybetmek ıste - B .. B l J .d. dünya görü~ümüz, dünyayı, kendi 

"' l' Ur 9 ( . k d .. 1 k . . . za~,ı. devletlerıne açık bulunduruyoruz. b''t'• h l · · 1a ugun e graua gz zyor l f d k. d 'i<t(!li8ı , A.A) - Vilavet umumi :-ıaşımız yu arı a o me . ıçın vermı::ı memış. u un arp ma zemesı ın - . e ra ın a ı ağların muhitinden iba-
fleLrı d buıtın snat 14 .l k·· l d ld - k d . Sıkı bir surette müttehid olduğumuz Hitını fevkalade hızl ndırm1ş ve id - Roma, 9 (Ratlyo) - Bulgar tıcaret ret fa'-·an eski ova ko··yıu··sun·· u··n '"ala~k. 

" el ue aza ar an o ugumuz arar ır. . . ı· . .. .. . B l d .d , . J .. 

\ıe \' 1 egeJerin huz ·ı 1 Sonuna kadar harbe mani o inen - halele harp fırtınası ıhtımn ım goz o- c.lia ettiğine göre, müttefiklerden faz nazırı, ~arın e gra a gı c-cc.-\: ve ora- kıainden biraz daha ileri bira d h 
i a i S d uru ı e top anmış •. d b l d - Ih .. d . l B l . ' z a a 
ijlll.! b a l'i Aka'n tl .

1 
Y.ıınizı söylemiyorum. Harbe maııi nun e u u_ıı urmag~ ve -:.u. c muza- la :malf:.t yapmıştır. Düşmanı a~ağı a tesıs o unan u gar tıcaret odası - modern. Hem de sadece taklidi 0 aıı] ın nu m ı e mesa- h t t tt k A ı k ·· d · · k •· • au. -. alllıştır. olmağı arzu .ediyorum. \'e bunun i - are e mege azme ı · .c~yııı zamam a görmek hatasına düşmeyiz. H~ tta nın uşa r.rsmını yapaca tır. larak .•.. Bi:zim basın birliği, 1rüzel hir 

~Urt lUk kurtarıcı Eı·-d' C" _ çin olanca gayretimi :-;arfedeceğim. her zaman mevcudiyetimize \·e milli öyle :~annediyoruz ki, Almanyanın Yugosla,·ya ticaret nazırı da, yakın- teşehbüıte bulunmut: 
ruhun ~ ı ,.,ef Atatur- ·k1·1· . . t d'l . . .. t · l~t d l 1 w ·1 f k t k ı·t . d S f · · 1 k . l . . t d T'· ~,tll u tazimi . b ·d k" "h . Ben·m söyliyebileceğim şudur: i~tı a ımıze rıaye c ı me'ı:>ını ıs e · :ma u ' a ecen t egı , a ·a a ı e j- a o ) aya gıc ere ıac eı zıya re e e- urk gazetrcisi, Türk muharriri 

..ı Va Jet çın eş a ıka 1 tı 1 - 1 k d'k t 1· • ı ·· k kt · l h b ' i kt · k f'J • • \(~h esı Yapıld kt . . . Harbe sürüklenmenin önüne geçşen: mege c e ·arar wr ı ·. .uar1y c yu :-ıe ır. spanra ar mc e ce · ır. a l eıer halınde muhtelif memlek~t-
c. \'e(ı·ıı·l!. ı an sonra bırıncı Al kl . .. d·~ . b " l •. d . ~~ın· l•i ile "k· k:- . . . =00 ınan tnn · arının ış goreme ıg: ı r ~re gon er ·lecek .. 
il ış vıı ı ı utıp seçılmış ve b · k ""k· tt . 0 · · A' l· . · s· ·· ·· ·· ·· ·· ~"' · ın vapıl . 1 . • . H kt n.1 ı ,ı ıı. nun ıçın .maıı .11, mu:l R ızf', goruşumuzun hudud ve ufulc-

"1{! Ok • an iŞ erıııe aıt ızah~ · u u · · omanya • lt\lt t" Unarak aJk ) l . . u un me 1:ıhkPlll hatlan yarmak ıçın çok kll\·-1 !arını yırtacak hır imkan hazırladı. 
ır. ışarataSVipedıl- • . ı ~ ·· . •w• •• ltu \' Ci lı tm1klnr da yaıımışlardır. k b• • 8"1 ıçın Basın bırlıgını tebrık ederim. 

~rıcu~al'l'ledeki madd 1 .. ·t l~ - s ti ı ı . si münasebatın Diğr.r taraftan fevkalade mühim a ın ~Si Ancak şu var ki, Türk muharriri, 
to~ı"ı:ıtnlere Vetildı'kte er, .. ı . ol u~llkl ovye er e o an sıya ta\.'.\'<lre!l'r ele ı·mal etmislı>rdir. Eu Ga· ~enkoyu d·nled· e Türk edibi, §&İri ve gazetecisi, he • 
~ıu'" ıya nih . en sonra ,u ı . . J ı l l V nüz Anadoluyu tanımıyor, henU• 

it Şef l n)et verilirken başta k·at'ında hali hazırda fayda yoktur ta.~·yaı·elenleki 'ilahlar \'e diğer kı«ıın f kk •• tf • Trak a ı bil i K' . • 
~I du nönU ile b'• •ilki · · . far ıırhlnria muhafa~rn altına alııı-ı eşe Ur e ı y y rn yor. ıtap, kıtap, kı. 
tı Y~uıa... uy erımıze sa~- . t k ı d . n··k 9 R l tap!. ... Ne kadar mümkünse okuduk 
, l\a alı .. nın ulaştırılma .

1 
~arar al Vaşington, !) (A.A.) - Diplomasi zat gbze me arzusum a ır. . mıştır. Almanların hcdefı. yapacak- u ·reş, ( at yo) - Kabine; bu- k F 

, ... lll'l'lı~tır. ::. - mehaffli B. Hull'un So\')'etlfırle olan Siyasi mchafil Sovyetlerle olan dıp- tarı tn::ırruzla kara ordıı:;una y{ik - giin Tatare ·konun riyasetinde toplan- "~ 0 ~y~r~z. akat ne ben: ne de be • 
....__ ~DID uiploma i miinasebetlcri lınkkındald loınasi mfüıa:>cbetlerin kes ilmesinin lenmck, ynni harp tayyareleriylc pı- 1mış \'f' hariciye nazırı Gafenkonun, nım gıbı bırç?k a~~adat, hır.vapurda 

londr l . . mekbutu esbabı mucilıesini nuşağıdaki Sovyetleri Finliiııdiyaya kar~ı h:u-p i- yr..dı::. hatta topcu ateşine karşı taar- Belgracl konseyinde alınan kararlar tn~do!u sahıl.le~ını ge~medık:, ~tep· 
ll....._ ll'tt a e çımzz mülahazalar olduğunu beyun etmekte- 'anına sevkedebileceğiııe ;şaret etmek- ruza get'.'mektedir. Alman hava ku\- hakkındaki izahatını d~nlemiştir. er,.ın .n .h~yetaız ıf~d~sı ve tarıhı meo-

bl' U 'llı.Una-r•fı 1 inci sahifede - dil'!er. · tedirler. Böyle bir ihtimalin tahakkıı- \'etlerinin bu hareketi, yeni bir ta o· -1 Kabine, muvaffakıyetinden dolayı ra eh ı~ı~de bug~nun atm~sfer:ne 
le~ ~üştu ~ehetle bir nutuk iradeden ı _ Amerikada komiinizm alevhin- ~ u takdirinde Il Ruz,·elt muhariplere \·e usulüdür. Bu silahın roli.i, kat'i hariciye nazwııa teşekkürde bulun - Kvarama 

1 
·k·· h Edrzdmcan ve Sıvaıın .• 

,~ ~b "ı·as ba .. h. h . r,, • d t 1 k . t . arsın, far u u larının kar edebı-
aı-uz . zı mu ım akıkat- deki hİs!'ivatın mi.itemadiyen at·tan lıir kar~ı bitaraflık kanununu tatbik et - ı ... crn c::ınasın a ar ırı mn ıs en ıyor. muştur. 

-......l..> • ettırerek l . t" k. • . A ,11 • z::ı . d .. 1 h" la·n· 1 yatını yapamadık.. Mericin akışını, 
ilk '\ahtıı.nıa ~ < eını~ ır 1 : kuvvet halini almmn. mek mecburiy.ctiııcie k:ılacak ve bin ne- ~. 1 

• m,rn a_ ~)ıy ac e ucum 1 ı .n · yeni maden ocaklarınm ve fabrika .. 
"'· tarihini • nlıgını seven ve insan- 2 . . İdarenin cumhuriyetçi muh:ı - t· A ·ı h .. k. t· . F" ı · r ı :Hısmar edeccgı topcu ve tank ta- ı J f• • 
~~?llar Ye/ı .her safhasında kahra- 1 f.et-;ırkasının dahili ı:;iraseti1 mii~e- ıce ıncrı.rn u ·~~~ •tııın '.?ıı anı ı- arnızl:ı.rı. hiç şuphesiz fevkalarle ta ya se JfJ larının, makine, çarh ve çekiç sesini, 

'rılııı.ı ıştıren Tlirk mı·ılet· k h e. • . ·. b h·~ _ ,yaya y. r<lımı teşcı ıçın sa. tmı!J, ... e nliİ•"Pir olacaktır. Bu ta~uuzlar pot·takal, fındık bahçelerinde yap -
P.' g Ve k 1• a ra- allık ga,.·erler" varmak ıcın u . :;sı -ı ' A k •d• r ki h it • k il h~l'U~ h ahramanlıklan nerede . t·J ~ t . "saade "ime olduğu me.-ıaisine nihayet verilmi;;.. ola- Fransız cephesinde fevkalade tah- n araya gz ıyor a arın ışı ısını, yenı su ana a. 
,14,r - atta . yatı ı · ısmar e me,;;ıne mu · "' - nnda toprakların devrilip yardıt~nı 
ti ~le "-k . Yerıne göre _ meftu _ k caktır. . kimat ve çok mükemmel bir harn stanbul, 9 (Telefonla) - İ~alyn el-

1\!ıı '.et dır ed t me arzusu. - . . b .. R d , . A k vesaire vesaireyi kaçımız duydu, sör-
~~- ~li er. şte Türk mill<>- A .1 h .. k~ f · b b iP ~.JMV a ,... <'ı~ı. ugun oma an ge:mış ve n a- d" 

l
"'libo1ud Ve ebedi an'ane·· . f t~l 3 - merı ·n ~·.um: lllll' u np- ı i raya hareket etmiştir. ü .... Ve, yazdı? .. Hani bizim (Sa. 
Çlıı a k . ıne ıza e ~ taki hattı hareketını hır kcrre d:.h~. a.A d ·seier - Bı· ~gı· karya kıyıları) mız, han: bizim (Ak 
1 hen d nhramanca d··, c· 1 . ---*--tt h· e b • O'.l tşen er tıı.rif etmek arzusu. 1 - - deniz)den sonra, ikinci bir (Akde • 

1l'b" ayragı t• d" İk" ·ı . '116 • lAtıı ırini tnu . ge ır ım. ı mı - B. Vandenberg, Sovyctlerle diploma LYl QnlSQ niz), bir (Karadeniz) imiz. . 
l!~ış ve takd~ıcbe. meyc~anlarında ·i mlinas~betlerin ke·ihnes;ni istemek- Londra Türlr muharririn=n, Türk aan'at-

·~ Si) lltıştu Aras etmışfordır. le ezcümle B. Ruzvelti, Sovuet Ruı;ya 1 Vilayet meclisi açıldı karının kabiliyetinden ne şüplıe e~ 
Z]~l"i Sövl '. ~utkunun sonunda ile Birleşik Amerika arn~ıııd:.ıki ger - Londra, ilk girişte Taymis nehrinin çamurlu akıtı, bir kıımı eari büi Manisa, 9 (Te!efonla) - ViJavet u- meli, rr.e de ondan istifade de mı.İsa• 

r ......... s·· . emıştır· . . • J h • 1tı))r k 07.lerınıi b' . ·. ginlikten milkabl" samıl olıH'Rk şekıl- rü sokakları, kirli, ııilik binaları ı°!c hiç de iyi intiba bırakmıyan bir fe• mumi meclisi, bugün öğleden soma ma a göstermelıydi. 
lcıt a laı·ınd ıtırırkı>n Gelibolu QP me~'ul kılnıak !·mr~t;\'le müsı.arüni- hirdir. Fakat biraz dolaşılınca, sağa sola girilince intiba değişir ve zen saat 14 de Kitapsara.v snlonundc.. vali- Adım ba,ına, bilet!. .• (Ne kadar 111 b· a Yatan eb <l. k h - :1 • • • ' ·ı l · i.h, ba ırbirinıizle • .. e 1 a raman- le\·hi fena bir mcvkıie .;;okmağ1 istih - g:n , yeşil dekodar içinde muhitler ı~örürtünüz. Nakil vasıtaları, ciaimi miz B. Faik Türelin nutku ile açılmış, tenzı at ı olursa olsun .• 
t~ ı-. t'ış içind duşınan olarak de- daf etmektedir. bir oğultu ile kulaklarnızı doldurur. Caddelerden inaan dalgaları akar. ikinci reis ile katipler!n seçiminden Hayır, her soruluşta, sadece mat-

L' •gırnı., 1 .. eve müttefik olarak va- . .. . 1 • T ı · · · ·ık buat vesika k.f. 1 1 d Çü k .. .ı:lta it '" ıorerek hl . : Amerıkn hukOmetı Sovyet.enn ta- rene veya vapurla ~ehre gırınız, ı. karşılatacağınız, bu kalabalık , sonra, izahname okunmuştur. 111 
a ı 0 ma ıy 1

• n u 
a\'Uşt k ru annın ıstıra- · bu kaynayış ve akıştır. Şehir çok eskini ... Normanlar, Romalılar devrin- İzahn:.me~·e göre>, bu "ene bu''dcesı·n- b'z, ne Şark vilayetlerinden hayvan 

~ U !arını hatı 1 t k . t mnması anında B. Litvinof tarafın - J ~ • • k 1 b 
· r a ma · ıs e- dt>n kalma lıa7ı eserler vardır. Romalılardan kalma en eski bina çok de yollar, mel.tepll!r ve akarat inşası getırıp ııataca ce e iz, ne de ;ç Ana • 

. ~a~asın T·· dan yapılmış olan \'aitllerin. tututlmeka - şayanı dikkattir. li:na, ok, yay devr~ne niddir. Bu civarda nehir üzerin- için dnh::ı far.la tahsisat ayrılmıştır. d?luya ve ya sahil limanlarına ma -
.ı:.ıı."'ılan Utk ~. ı"ngı·ıı·z do,tlug-:.u ! mı;; olduüunu kabul ve tesl,_ını e n_ı ·.. el "k" b .. ··k k'" ·· d K'"prülerd" b" · · ·· · d N d · ı nıfatura, kereste, demir, §U ve bu 

., v • .,. c ~. ı ı uyu op~u var ır.. o . n ~r~nın .uze.rın e o~man evrı Gerek vilayet merkezinde ve gerek-

'
\e "·"nn nık erasımde hu"'kfımet erka~- 1- beraber mu··nasebatın katı keyfı.vetı b r kal rd ı k pısında eskı tarzda gı b h b t sevkine kalkıtacak tüccar .. "'" .. ~ · . e va ır u a yınmış ır mu arıp u unur. se kazalarda mesken buhranını önle -
~ (!tllıiş ol kıı.le muharebelerine işti- nin hnlihaıır<la faydasından ziyade Kralıık hanedanının mücevherat ve kıymetli feyleri burada muh<\faza mek ve avııi 7.t,manda nırdda~lar .. mu- Ancak ve ancak, bizi görecek, bi. 

<la h .... an general Sı"r 1nı·1 r.ıeııder d d d·1· B d e "in bir silah mü · d d B ı d" h • · " zi yazacllkbk. .... c mahzuru olacağı mütaleasın a ır. ve seyre ı ır. ura a z ng zesı e var ır. e e ıy~ u - ayypn hir zaman içinde ev sahibi vap-
ır bulu d d · · d k. ""f 4 385 000 Le d l" · · h f l d k 1 • Ba,ka memleketlere, başka iklim· ıımuştur. ~. 1osko. \'adı• Amerika sefirinin bulun - u u ıçın e ı nn usu ,. , , ·n rcs po ıa·nın mu a azası a tm a i mak üz.ere viUh·et dahil"ndc teskil e-

~' - • k l b b 8 202 000 d d"' b.. k h "d" s h' 1 · · " l~re, başka cemiyet ve insanlar a • 

N • mafı hariciye nezaretinin ı?linde em. in ıum a era er ' ' ır v,.~ unyan eıı uyü şe rı ır. at ı. mesa-
1 
dilecek yapı kooperatifinin le~kiE i"ill b 

l ~ " - h 1786 k·ı t bb N fusu I h M · k d .. ra.aına, aşka medeniyetlere gitme-,., ŞQn a ı ome re knura aı. u ıcrnen emen acarıstan a ar tu h • b"' 1 .. h. ·ı, d t h 
"• b" . t"hb b b ltınmasıııa ı ,a . 1 usu~ ı ut ceye mu ım mı c~ar :ı a - - h f k b" . tı:ı .. ı~tel'tı" ır I:3 1 nr men aı u ' \,; · - ha 17 ,86 kilomf'tre murabbaı nüfusu h<:men hemen Macaristan kadar tu. . 't k I 1. 

1
. · t J.k. ge azırız, a at ya ızım toprağı -

Uşa ız çin ~ . al • . 1 sısa ·onu arar:, mec ısın a" ı ıne ar-
llrq ~·akla . iOgrnfı B. İhsan Gil- hında bir nebze nüfuzunu istım' eı- tuyor. Burada Müseviler, Irlandalılar çoktur. Müaevilerin miktarı, F:lis. d"l l t d' mız, ya bizim kendi içimiz ve hayatı-

ltı ,_ nııı·alay d . 1 1 kt 1 H · . . h . . h" . . re ı me' e ır. 
)a "lzı ll za e merhum Ki- mesıne mec ar oma· at ır. arıcıye tındekilerden fazladır. Şe rın ış mu 'lı «Cıty» denilen kısımdır. Büyük ~ . .. . , . . . mız ne olacak? 
hııtUı:carıa n. Berianın nişanları, bo- nezareti müttefiklerin l\lo.skova ile o- caddeler Taymia nehr:ne muvazidir. Bunların döküm yeri, şehrin en ka- l' enı buılcenm ıanzımıncle bızzat Orhan Rahmi GÖKÇE 
'1t 111lıışt1r rından B. Tevfik'in evinde lan müna,ebat hakkındaki efkarı u- labalık yeri olan «City» dedir. Bu civar hep bankalar, bü}-iik ihraca~ ev- vali B . Faik Türel meşgul olmuş ve --------- ------
"t~\ ~f: ta;af:.n!lere. s.aadet temenni mumi):elerindeki ~hav.viille~·i dikkat- ıe .. i, n.pur tirketleri ve nihayetsiz ticaı-e~. komisyon evleri ~le doludur. vilayet ·n bu tün ihtiyaçları nazarı dik menler ~eçilmiş, büyiiklerimize tazimat 

H<:riz. ~ nın aıleı crküıımı teb- le takıp etmektedır. Zıra ıcraatında Biraz daha şarkta Londranın büyük rmanı vardır. En büyük tranaatlan- kate al nmıştır. telgrafları çekilmiş \ 'C yarın t0planıl-
müttefiklerin icraatı bir nevi müvn- - Devamı 5 inci ıahifede - I L:ahname okunduktan sonra encü- 'llak üzere celseye son ,·erilmi~tir. 



(ANADOLU) 1 O Şubat 1940 Cumarter.-

'I_- 1 ~ımdİf<jer 
1 ------------------------

... 

Türkiye - lngiltere Borsa ar 
Eski ayakkabılarım 
İçimde, sanki biraz şiir yapmak ih- T• · } h kk d 

1
. .

1
. • N Zı·ııı· beledı·y el!!. tiyacı doğup yük.:;eliyor. Bu bir tedai ıcaret an aşması a ın a ngı iZ tı-

~ mid"r, hayır, sadece ve sadece, insanın, •• 

------------ bir an içiıı, içinrlen kopup gelen bir !h- caret musteşarının beyanatı 
Ş tiyacıdır ki, ona, n1'ıkavemet 0dılmeğe I 1 9 

(AA ) \ k ikayetlere cevap veriyor. Azanın "mkaıı yoktur. Bir eskici diışuııünilz. ,onc ra,_ . . . - J vam ~ama... Tür~iye ile ingiltc_re_ arasıntla :3 ~u-
FI' 1 k" k",. k· ld . 1 b .. 1 .. rasında bır suale cevap \eren iıcarct batta ımzalanmı yenı tıcaret Ye tedıye 

f d I , ıııc e ı çe ıc1 a 11 ıp parta ıı rn- ü t . Tü k . .. h 1.. ı. 1 1 · T .. k · ·ı· 1· t· · ı•stı' asın a tesı•r er o•• •• } · t tt - J k ~ . I m S CŞnrı. YClll l' tutun ma SU tın- mu.ave e erı, Ur - ıngı iZ JCfll'C 1111 g ~! uyor SC eyı U Urntaga Ça !Şii' en, cLllll Cld .. , k .. b" . . . ] k. J J t · 
k .. 1 k . t" 1 1 k en mu Jayaa yapma uzere ır ıngı - t.·rnzım ecen c:; ·ı an aşma arı nı·ıom , . . 

1 

. . .nr ı soy eme· ıs ıvor ve mııc aıı ·en- . . . .. . • . 
Nnzıllı beledıyes'nden dUn şu mclt- kınc iktıran ettirilmesi, !!por sahası 1. . 1 B · k .. 

1 
lı l eyetının Turkı~ ede bulundugunu eylemektedır. Bu mukaveleler yakın -

r ıııı n amıvor. u :;:ar ıyı ona soy e -ı . . , . : t · 

Oz OM: 
Çu\"al 

1101 üzüm tarım 
353 A. R. üzümcü 
3:}6 Ş. Rıza H. 
rn1 Akseki ban. 

97 Ş. Remzi 
9 ı P. Klark 

tubu aldık: na bir büfe ve kısmen cln·arla!'ınm t 11 · h 1, u k t 
10 

soylemıc:tır. oa :meclı:;e arzedılecektfr. kı menıle -
. . . en nec r, meç u ... .r a a ma rn o- L 1 9 ( ) k d k' · · b l · .l\Iuht 0 rem gazetenızın 31-1-940

1

.nsa ı.. 1 " k ö 
1 

.d. B ODl rn, . A.A. - Avam ama- ket ara ııı a ·ı tıcaret müıııısc et erı - 79 Ji'. s...,ıari 
t "h 80 5 9 n40 t ll .B 1 4 l ı· 1 k b' an; uu sar·ınm s venmesı ır. en 1 T .. k" ·1 1 t• t ··h· b" · k" f ·· t -· ·· arı ve 7 ve 6---... ar ı ve es . ene ev' e 5 ) n ıra ı · ıı d . 1., . t .. 

1 
. • raı::ım a ur ıyc ı e yapı an ıcnrc an- ·ı.n mu ım ır m ışa gos ereccgı u - 42 P. Paci 

080 1 ·· h ı d b 1 d. t h · ti b ı a· b"" 1 · · • e ,ilme ı, ış e ov cnın: 1 ı ı · 1 1•• ı ı · 1 1·1· B · k" f k 1 1 t numara ı nus a arın a P e ı - ' ı:ı sı a a e e !Ye uc cesmı 'e ış- M h h • . ·. ld _ h ld nşmn arına < aır soru an uır ı:ua e c.e- ~ııc ec ı ıyor. u ın ışa ı o ay aş ır- 26 D. Arditi 

91 P . .Mihalef 
87 K. Taner 

77 l\i. Arditi 

y1>miz hakkındaki şikayet ve haberle- wrini mesulİ}'etli omuzlarına alan be- b" ' ez~d b~u arrırıf 0 
ug_um k a l!k, niz nşırı ticnret nazırı Hudson, aşnğı- •uak için Türk hükumetinin elinden ge 7 1\1. j. Taranto 

k d J d . 1 .. b 0 t k"l ıraz e e ıyata ve antazıye ·açmn · d k' b . . . kt ld - b·ı· re o u um. c ıye mec ı.-;ı unu gene m ş e ·ı e - 1 t•, . k .. . n ı ceva ı vermıştır: ıenı ynpma a o ugunu ı ıyorum. 
B 1 d. · · ""dd tt b · ·t· f tt"kl · h'I 150 b" 1. s I} ornm 'e afam mu tema 1 \'en, e e ıyemızın epey mu e en e- rın l ırn c · erı veç ı e ın ı- E k" . . . : oo-,-----

rl e er vUcuda getirmediği ve ntn- raya yükseltmeleri, belediye mı•cli;:11- s muş ayakkubılnn ımın ilzerıncle d 
J~tte bulunduğu zikrediliyor. Tenkit, nin dinlenmeksizin memlekete çn • Iur:ıyor. arı• p e V et 
J,ek kolaydır, fakat hakikati tetkjk !ıştıklarını mertebei subuta vardır - l'...ski ayakkabılarım! 
ederek mantıki mUtaleayı yürUlmek maktadırlar. İlk ~iydiğim giiı.1,. onlar parmakla-

gtiçtflr. A vrupada harbin zuhuru, elektrik l'ımı lıırnz sıkar gıbı olmuşlardı. Su- T h Jb h ) A k • 
Açık alınlı belediyemiz, vatandaş- \'e su 'şlerinin ihale~ine engel olmuş- r~tı~ll aımrak bastığım kaldırı~larda, . a te a ir eri meri a emnıyet 

laı•ımızın şikayetlerine her c1aki - tur. Bir çok kasabalnrın da ayni va- rtirümenin artık bir cclıeıınemı azap k 
ka kendinde cevap vermek kudretini ziyette bulundukları gazetelerin a - olduğuna kaildim. Onların parlaklığı~ mıntaka ')illa şa rtSIZ Ve a• 
görür. kislerinden anlaşılmı:ıktadır. na, karşıdan güzel gôrilnUşUne '!hem-

Eserlerimizden değil , memJeke - )Iütemadi bir ::a'y Ve takip ile elek miyet vermiyordum. Onlar benim için yıtsız giremezler 
timlze yap~1ğımız işlerden bir kaçını trlk ve su projelerini neticelendiren çirkindi. Yalnız o kadar değil, onlar 

3 
_ Tamı'rnt. 

::-ikred yorum. b'r b<!Jediyenin böyle bir hn}•ati te. ' benim dOşmanımdı da .. Ayakkabı, be- Rio de janero, 9 (A.A) - Ameri ~ 
kaıllar b .taraflık komisyonu, muha

Hfıl, su projesi, Aşağı Nazillinin 

hnnr plllnı, Aşağı Nazilli kada trosu, 

Cumhuriye,, merdanındnki Atatork 

şebbüsilnün file isalini imhal ve ih nim indimde artık rahat yürümek sa-
rip devlet denizaltılarının istisnai B tl b·t fl k t k male uğratacağını hiçbir kafa kabul adetime saldırmış. alçnk bir haindi... h 

1 
.. 

1 
k .. A u Pure e ı ara ı mm a asına 

edemez. Ona, aç bir mahlüka atılan lokma şek- a v:ık mu~tesna 0 mka uzere. ' - girmeğe mezun olan denizaltılar ba 
A 1 d b 1 · ·r tt"k ı· d b" b"l .. d .. 1 1 merı a emnıyet mınta asına gırme -za ar an azı arının ıstı a e : - ın e, ıraz ı mem ne sur u er; sn ı- . . k t . ı· B . ı· ,. h 

1 
zı şartlara riayet edeceklerdir. Ak -

4 - 1nı:ıani sebepler. 

2587 
482412 1,2 

4849!39 1,2 
No. 
7 
8 
9 

10 
11 

1 N C 1 Rı 
Çuval 

64 j. Taranto M. 
33 B. S. Alazraki 
26 M. Ataman 

8 Hayım t. L. abidesi, elektrik fabrikasının mnte- leri do~rrudur. Fakat bunlar, km•vct- \"erdi derisini.. Karnı do.,·uııca havin- mı! yndsa e m.ş ır u ıs ısnaı a va 
0 

J " si tak<l!rde gemilerin müsadere ve hhı.tte l 50 b. ı· alık be • ı· b. k t · · b · ı k k.. kl k b 1.1n ar ır: a n n ınmnsı, ın ır ıı- ı .r ma nmın e ır ve ıc arıy e vu- masını e;.;en aç ope er ele anca u • 
1 

"l\r b • b bl ----
"' ec urı se e er mürettebatının tavkif edilmesine ka cun ;Jdenmesi, çocuk bahçesi, nnıh. ku !".ıulmuşttır. Binaenaleyh çalışkan ka,lar siiratle susabilirlerdi. Ayakları- - · 

2 - Fll'tınalar. telif mahallerdeki kaldırım tefriş ·:P. ,.e kıymetli aza arkadaşlarımız bıı ma. derhal rahat rahat yapıştılar \'C 

temfrl, gayri muntazam caddelerin hu. usta masumdurlar. Maamafih vi. ayaklarımı öpüp okşnmağa başladılar. - ==00 

dar varan cezalara çarpılacaklardır. 131 

191968 

YekOn 

Eski yekun 

tesvlyefi, umumi üç hata inşası, kn - Jayetimizin bu işlerle alakadar şuur" Ayaklarımla aykkabılarım arasında, y ı M • t 
abayı çaydan korumak için kargır ıu er1dtnı bu çir~ın hadiseyi nefretle ~·irminci asrın değil, müstnkbeı nsırln- ugos a vya- acar!S an 192099 u. yekun. 

sed dlvarlnn, Çnrşıya yayılan pazar- karşılamışlar ve ışe hakikaten el koy rın bile göremiyccekleri bir anlaşma Z A H 1 R E: 
cılara 1ki yeni pazar yapılması. pa - muşlardır. ve barışma oldu .. Onları arasıra, bo- ı 26 Ç. Nohut 

zar günleri sokaklarda satılmakta 0- • ~u sari h~_st~lığı~ vilayetimizce te~ yacı kutusunun iistüne çıkarıyor, ti- ki memleket arastnda bir ademi te• 25 B. Pamuk 
lan yağ, yogurt, peynir gibi mevaddı hı~ıne ve buyuk bır hazakatle cmrı mar ettiriyorum. Onlar da bundan se- PALAMUT 

gıdaiyeye peykeler yapılmak sure - tedavi~~?e. ç.alışılacağ.~na hiç şliphe viniyor, derhal rengi de~işmiş derisin- ca vüz misakı akdedileceg" i söyleniyor 250 kental 
tiyle muntazam bir vaziyete konul - etmedıgımızı arz ve yuksek saygıları den, çamura sokulmuş burnundan te-

10 25 ı 
11 25 ı 
12 
11 75 
11 

10 75 
12 20 
11 
12 50 
11 50 

7 
7 50 
8 
7 
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ması . su tes'satının ıslahı, yeni ya - mı da takdim ederim. mizlenerek t-0rü taze, adeta banu aa Paris, 9 (Radyo) - Havas ajansı ve l\Iacar hükumetleriyle bir ademi p B 
p1lacak elektrik tesisatının fennt pro N'azilli .bele~iye reisi biraz çevik ve çalak, biraz genç cılmağa Belgraddan şunu bildiriyor: tecavüz misa~ı ve ekalliyetleri him.a~·e ara OrSaSJ 
;esinhı yapılması ve vekaletin tasdi" Emın B:lgen ilham ederek kaldırımları öpmeğc baş- Budapeşteden alınan haberlere gö- hususunda hır anlaşma yapmak ıçın Cumhuriyet merkez b&-b 

Bir adam, iffetsiz 
karısını öldürdü 

lıyorlnrdı. re Yugoslavya hükumeti Bulgaristan milnforid bir eklifte b.ılunacaktır. ı 

Ayakkabılarımla bu anlaşma, an- 0:=ı kası kliring kurlaf 
cak iki ay kadar devam etti. Bu müd- Kabilde Ruzveltin og" lu Satış ~ ~ 
deti hiç unutamıyacağım. Çünkü bu 

do tluK'. fmz .''!':· h•ty iz~ riyasızdı. K-omünist tahrikatı Babasının namzedliğini Sterlin 524 ::~ı. 
Halbukı. ben, ınsan oglu ıle yaptığım Kahire, 9 (Radyo) - Kabilden ha- koymasını istemiyor Dolar 76.81 'l .• 
dostlukların cezn~ım, bir R)' sonra her Yeriliyor: Belga 4.G63 4. 

Kadın, yakalandığını anlayınca aşı
kının kaçmasına yardım etmiş .. 

çekmiş zavallılard.anım. Aynkknbıları- Burada meydana çıkarılan ve ko _ Ro~ıt, 9 (Ra~yo) ~- Ameri~n cum- F. B. 
mn meftunum. Bır akşam .. Geçenler- .. . tl t f d t t" 1.1a·-. hurreısi Ruzveltın oglu Franklın Ruz- F F 

munıs er ara ın an er ıp ec ı ıgı · · 
de bir kıı; akşamı.. Onları ayaklarım- 1 1 k 1 t . . b k 1 velt, babn::;ının üçUncil defa cumhur - Pezetas an aşı an omp o, <?Sırsız ıra ı mış - . . w . w. • 

da biraz rahatsız, ses iz ve ağır bul" t K 1 . tt• 1 • k~ .1 reıslıgine namzedlıgını koymağa razı Florin 
ır. omp onun murt- ıp erı amı en w . . 

dum. Eğilelim; baktım: t k'f 1 t olmadıgını bevan eylemıştır. F s 
Adana - Küçük Çıldırım köyüne' pıyı açıyor. Dostlarım, benim vefakar aşiııalıı- ev ·ı o unmuş ur. • . . 

K. S. bağlı ~üscyin ~acılı çiftliğ~~de bira- d Kapının eş~in~l~~ iç_er~.}e ~a~n ~Ik rım, hastaya benziyorlardı. Birclenbi- • -ıı=-- K ahirede K. N. 

:; banca ıle karısını oldünnilş- ~u'::ıı~ö~~;ktc~z~:::;':ıb~:.~ ~nı~ ::·:~~~:~~:~~,~~ıslaklık hissettim lngiliz vapuru G ){. D. 

Çiftlikte tutma olarak çalışan Ga- yan ynbancı hır şahısla karşılaşıyor. O, namuslu bir kumandanın muha- Alman tahtelbahirinin eneral Veygand şere- ~İn~~ 
zi, wçiftlik arab~larmdan birin~? çuvnl Vaz~yeti birdenbiıe_ idrak edemi:en faza ettiği kaleler gibi taşa, toprağa, d /ine ziyafet verildi Leeva 
bugdny yükleyıp Adanaya getırıyor ve Gazı, kaçmak emelıyle knpıva dogru suva çamura karşı benim iki mnv- takibinden kurtul U Kahire 9 (A.A.) _ Dün öğleden Le 
Adnnnda çiftçi başı ile 0birleşe~ek bu~- fırlayan. ~e~hu_l erkeği. y~kalıyara~ m~n' azmnsı ayağımı mlidnfaa ettik - P_a~is •. ~ (Radyo) -. Hnylayf adın- sonra Fr~nsa evinde general Veigand A. YŞ. 
day çm allnrını rnnhallıne teslım edıp bunu a) nı çıf_tiıkte~- e\ ~ecı Ant_e~lı ten sonra, nihayet göğsünden vurul_ dakı ıngılız vapuru, bır Alman tnhtel- şerefine eski muharipler tarafıııdnn R. Mark 
çiftliğe ait bazı eş:nyı ar~b~ııın nl~- Mustafa oldugun~ı o~rcnıycır. Gazını~ muştu ve şimdi bu delikten içeriye, bahirinin takibinden kurtul~ak üze - bir kabul resmi tertip olunmuştur. Liret 
rak akşam knranlıgındn çıftlıge donu- karısı Cennet, e' decı :Mu::;t~fonın fı- kan yerine yağmur suyu giriyordu ... re kan.ya oturtulmuştur. Murettelıntı Geceleyin Fransız elçiliğinde bir zi- Drahmi' 
yor. Ayni araba ile çiftçibaşı da çift- rarını kolaylaştırmak gayesıyle koca- Onları evde bir kenara '·erlestlrirken tamamen kurtarılmıştır. '-·afet verilmiş ve bu ziyafette general zı t• ·c G • . k 11 t t d · J ~ ' J ' 0 ı liğ avdet ediyor. Saat 20 de çı tliğe sı azının ° nnnı u uyor ve ev ecı knrşılarıncla. hürmetle eğilmek isk ... . . Veigand, Mısır başvekili, fıyan ve me- PengU 

33.64 
7.442 

1.4421 
3.4244 
8.2217 
8.3760 

23.09 
36.22 
63.97 

92 

1.97 
15.20 

103.97 

varabilen Gazi. arabayı çiftlik damına Mu tafnyı kurtarıyor. dim . gelmıştır. busan reisleri biiyiik Britanvn ve Tilr- FF Serbest 
L xiadı1•• n s nra rok üs("ıdUi,u··ndcı1 "Mut·ıd hiFtfına Fımbnnın rok kıc;ıl- · . . . Kntil cinn~'eti miiteakıfJ çiftçibnşı . . . . . · · v 

1.1 y "' 'S :.: 
0 

• ' ' ' ' ' 'S • llnngı dost, hangı evgıli, §U beye- . .' . . " . ~ . . kıye elçılerıyle ıngılfz kuvvetleri ku - Muhtelif kurrar 
bahisle nrabad ki yükO bnşknlarının mış oldu~'Unun farkm varan Gazi hım nilmiyen pis bovasız çamurlu wak- ve çıftlık ışçılerıne hatl!seyı aulatarak m·ındanı general Vavcll ve yüksek R, t k 

5 70 

4.2159 
3.6807 

34.04 

lnd rmesini çiftçibaşıdan rica ~dip şe- ~ay~ ~çbKtaıı sonra kaçan adamın odn kabı kad~r b~na dost ~lur, beni ~~ruı· ka.:ısın_ı öldU:dliğünU itiraf ~tmiştir. F ~·ansız V" ingiliz subayları hazır bu- cgıı; erma · 
bir en aldıx.ı yiyecek maddelerıyle do- ıçerısınde pnntnlon ve nyakkalJılarını ı..~ • b'I' 1. l\luddeıumumı Buy Şeref Gökmenin 

1 1 
d 

· ~ ve &A:nt seve ı ırc ı. ~ . _ . unmuş ar ır. 
Ju ı beyi ırtına alarak evine gidi- g~~erek kr:ıı;.ının ~endisine ihanet et- ÇİMDİK hadise mahallı_nde ~:.aptıgı tahk:k~t da Kaçak eş,ra 
yor. Çiftl k damının nrknsındn bir tlgı kanaatına ahıp oluyor. Zaten kn- bu merkezdedır. Dun sorgu lıukımh - • J 
tek odadan ibaret bulunan evinin ka- rısının umumi görü nüsü ve yatağının \ üklükteki tabancasını alarak itfctini ibne verilrn suçlu Gazi tevkif edilmiş- Bzr Fransız vapuru battı Paris, 9 (Radyo) _ Şubat 11

1 
pısını kapalı bulan Gazi kapıya kuv- da serili olması hiçbir şüpheye yer bı- kirleteh karısına 3 el ntei' ederek Cen- tir. ?ari.s, 9 (Radyo) - Maridum adın dördünde nihayet bulan hnftllı;t 
vetlfoe. vurmağa başlıyor. Açılmadığı- rakmıyarak Gazinin kanı:ıatini takviye rıeti öldürüyor. Gazinin, öldürdüğü karısından en daki Fransız vapuru, şimal denizin- fıııda Almanyaya gönderilme sı• 
01 görerek daha hızla yurmağa başln- ediyor. Mermilerden biri namluda kalarak bliyUk 12 yaşında olmak üzere 4 çocu- de torpile çarparak batmıştır. :MU-,lan 34 bin_to~ k~çak eşya Frnll 
dığı sırnda 12 yaşındaki kızı Elif ka.. Bu mües if durım önünde Gazi, liğnr ikisi Cenneti öldüımeğe kafi ğu vnrdır. 15 5enedir evli idiler. rettl>batı kısmen kt rtulmuş!.ur. ca zaptedıJmıştır. 
~ .......... mi ................ lllllllllliı ........................ ._DIİl ... a~............ ~ ~k 

j kavrayışı yerinde. tahsili yüksek, zeki layı idi.. Dirayet sahibi ve kurnaz bir Fon Emlih teptili kıyafet hususun- toğı·afçıda çekilen ve istimnldCJl 

1 

bir adamdı ve düşman casus 1 şkihitı- adamdı. İngilizceyi, kendi ana lisnnı da dn çok rnehnretli idi. kasten yırtılmıyı:ırnk yere atılıır.' lt 
nın kısmetli şahsiyetlerinden biri idi. gibi konuşuyordu. Kendi vücud ve teşkillitınn uygun kağıd filminden almıştı. Kuğld oç· 

Bianenaleyh; Margarit, zeki oldu- Bundan mada Fransızca ve ftalyım- olan her hangi bir şahsın rolUnil kolay atılınca çıplak ayaklı, on ikf, oıı 111~ b 
ğu kndaı· kurnaz davranmak kabiliye- cayı da mükemmel biliyordu.. Fakat ca oynuyordu. Sesi müsaiddi ve her larında bir çocuk onu yerden (, 
tini izhar edebilirse, düşman casus bu iki li!'lanı konuşurken, şive bozuk - şekle giriyordu. . koşa koşa oradan ayrılmıştı: ç~ ._ 
teşkilfıtıııın esas makanizması bir ham tuğu yüzünden Fransız veya italyan Fon Emlih daha Almnnyndnn ha - Çocuk takip bile ed!lmemışti· de } l 

- 49 - ynnlış yol takip etmek gibi büyük bir lede meydana çıkacak ve tnbit olarak rolUnü muvaffakıyetle oynayamıyor - reket etmeden evvel ilk işi, kendine kil; maksad olamazdı .. Köy ev~rıi ( 1.\, 

- Durun bakayım; ben de bir göz gaf işlemişti. teşkilat da kendillğinden kısa bir mUd- clu . .Mnamafih hini hacette aslen Fran- biraz benzeyen mutemed ve muktedir kalanan fotoğraflar da, ıuıl<l){ ııt 
gezdireyim.. Çünkü Fon Emlih diye takip edilen det için yıkılacaktı.. sız veya italyan olmıyan şahıslara bir şahıs bulup onu Ccne,·reye gön" Emllhin eliyle verilmişti ve ihtl?

16 
Ve karnnliktn boşluğu tesbite çnlı. - ad~ı:1; düşma~ C''.t ~~~ t~şKilatının asıl Buna rağmen ikinci şube; daha e • karşı bu rolünü mükemmelen ifa edi- dermek olmuştu. Bu şnhsı tcnıin ettik- dının da ifade ettiği gibi ikr~rrıi) 

0
4 C 

~·. Ve orada iki buçuk iiç metre bır rcısı Fon Emlıh d:gıldı. . sash ve daha metin bir zemin llzeriıı- yordu. Ekeeriya da bu iki lisanı bil - ten sonra Almanya hUkOmetinin mn - kabilinde ikinci şubeye teslııtl 
a;.,şluk vardı. Sof ayn çıktıklım merdı- . Vak;n. • fargarıt d:ktıl? c.lar~k de yürüyebilmek için; mulıakkak ki, memezliğe geliyordu. Ve bu suretle vafakatiyle; mumailcyhi Fon Emlih cekti. . ce 
l"n seyynrdı. Ve iki metreden fnzla gı~ege mu,·af~ak oldugu bü.ro; :_~kı~ dilber yahudi kızına, Estere. başvur- zaman zaman şahıslar .. rasındn cere- pasaportiyle takviye etmi ye İsviçre- Bu suretle hakiki Fon Emlıbc s• 
,Uksckti. .. teşkılatın esas ldare merkezı c:~gı.ldı. mak ihtiyacı vnrd1. ı.~akat dilber E - yan eden gizli muhavereleri kolayca ye göndermişti.. reye gelmeden evvel, ikinci ş_ub ııt> 

- Madrahal sofanın merdivenını Bununla beraber, merkez zanned~!en ter buna muvafakat ec1ecek mi fdi; zapteclirordu. Esas Fon Emlih, Almanyada ha~· - Fon Emlihin üzerine yürümüŞ• t$ 
getir. bu bUroda cere~an .. eden mu~ınelat- meçhul!.. tsviçredcki casmı teşkilatının başı - dud bir muakkip gibi sahte Fon Emli- de tedbir almış, beyhude n1ıı.S 

Dedi. tan i Cenevredekı du~man teşkılfıtının • na geçtiği zaman· ~elefinin kurmus hin pasaportiyle uğraşırken Almanya- yapmıştı. · 
Meçhul şahsın yaptığı bu tecrUbe esas bürosu pek !1.Hi keşfodtıe~ilirdt. Fon Emlih ki;dl ?.. olduğu e.:>asları t~m;miyle bozmuş v~ daki ikinci şube teşkilatım Ja harika Sahte Fon Emlih de bu suretıe; 

daha basit ve daha kolaydı. Niteki~ ~Unkil; ancak P._ancnk ikıncl şu - fsviçredeki Alman casus teşkilatı. yepyeni planlarla harekete geçmişti .. dolu bir şeytanlıkla iğfal etmiş, mev- nevreye varınca, gerek otele git;,r, 
mezkOr meı diven sayesinde Margarıt benın memurlarını ıgfal ı>tme~ ve ~u nın reisi Fon Emllh Almanyanırı rna _ Nit.ekim: Kurduğu bu planlar saye - cudiyetinden şUphe cltiği, fakat me - gerek ) emekte, yatakta, hattn fııl 
zahmet çekmeden pansiyonun tarasa- suretle har~katta. tam serlıPstı temın ruf askeri slrnnlarından biri idi. !llu- sinde kısa bir zaman içinde mUdhiş murlarını tenımadığı bu teşkilu~ı ka- da gizlice düşman şebeke tıır!l 

ge,.t· Ve oradan da kolaylıkla o- etmek kasdıyle tesis olunan bu büro- t - f 
1 

d ğ d ısr111e sını:ı ,.. ı. b k i ,~ iti t maileyh görmüş oldumt fevkalad" vük termiş birinci sınıf teşkilatçı olduğu fese sokmuş u. fotogra ının a ın ı mı a g 
dasına gitti. nun aş nnı, ~·an ~u.nrgar n pa ro - w ' • • • • • • • • •• • • 

,. nu; hiç cllphesiz esas başknn olnn Fon sek tahsil sayesinde, mesleğinde mu- varatalara düşiirm"k kabılıyetm1 gös - !kıncı şube, sahte Fon Emlıhın fo- lıge gelmıştı. , .,,,, 

lkiııcl §Ube, ia~lçrede hakikaten Emlih kadar tecrübeli, kabiliyet ve \'affak olmuş piyade erk!nıharp mira- nu ispet etmişti.. tıoğraflarım, pasaport için seyyar fo • - Devam edecel( 
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_ M A J i N O • z· F . lı .-8•••~~.~~h:~--l~~~eıı~~~~.~~kiırtul- Fev~~:!1ş~:·.rka ırp.:.~(~~~G~~~.J -- i İkı hucum tardedılmiş \ 'C dört Huslmüşlerdir. g:1hın sabah teblisıği: 2 5 r u «ıs d tankı tahrip olunmuştur. r; v~ 7 şubat Stokholm, 9 ( A.A.) - Stokholm b• Cephede ka~ ele şa) an hiçbir şey o~ 
; 1 Ya1:an : B :nbaş ı CAZAL Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ tarihlcrind<'ki tcuırnıza, topçu irnvvc?t- Tidııingeıı gazetesinin .Stokholın nıu- mensup }f nuımıştır. 
) ı . (UJ,(JS) tan leri. tanklar Ye bı,ryarclerle hırç•)k habiri lıildiri)or: ·ıı tt" J>nri. , !) (R:ıd,ro) - rran:-ııl karaı-.! 

1 25 h . ,. l "l . t · k' .. d t . ·J ~:ı· Rus fırkaları iştirak c•miştıı. Sov~·et- Kuhnıo mıntn kasıııcla Huslar Fin fil i e lf gfıhınııı akşam resmi tcLliK:: : 
ıızır· .. ~ ı ı mı ı ı, goz en amam ) e ;,; ın - 1 •. · . l. k' . k , . . . 

ı n ge .. n günü ve 0 t,. ..! 'ki . h ld 1• d f 1 . ı· tırn zaj·ıatı ım ·.şı ııc.ar tabının <! - nwvzılerıne bil' kaç kP:Te taaıTuz et- Londra. !1 (l!ndyo) -Fiııl:lnclı,·n- :i\lı1Zel \'e Sar arasıııch ilC'li karak(f c€ l\[ .. nu n:cıp e- ııı Prı a c. er en en gen ;ş Jll' rı kt 1• • • • 1 • · ' • 
ı •ıı har' llJıno ve z:gfrit nı"t 111 _ tara~ ut , üi , ,t ahasına mal k v- < 1 ıne eı ır. nıışJc>r;o;e ılı• bıı teşebbti.:lı>d rnuvaffa- ~t tl\ıklflı ındeıı cl öııen nglliz i~çi par- faaliyeti mtişahcde cdilırıistir. i P ız • ' ' · · 'e r ) < 8

' · ' ı ı .. ,.. .. · r ı · · ı k · ı· · · t · · B ı k ' tun iün .. ı:rnçti, (~) münhani-;!' lı l.Jilmi-.lcıdi. ElcJL' edilen geni rii _ ,. ,ı~c o~a go unun şı~ı~ ı ş.1 nı:ım' ıyetı:;ızliklc nelicelenmıştiı·. ısı tı?y.e i reı ı . Joriııg Hey · ıl g<ı- Düşmanın bir keşif miifrcu>sı pü~ 

15 e E>rn· 'goklerde tavval'e müsrıde \ t . k J· . l l l ,1 bu ahnda I• rnlandıya kıtaatı butun taarruzları Stokholm, H (A.A.) - Ecnehi ,,~ zctccılrrı• şu bayanatta bulunmu~tur: kiirtiilmfü:;tür. 
1 ana .. • .<' .m .uı.uııHaııcoa). < 't l . t' n k T • • • 1'' l " d' . " 

ı ık se 1 ıran, uzak. boğuk ve ırnmanrla makamını i. gal ettiği hı _ nn_etm ış ır . u ıtaat 1{uhno ıstık:ı- bılhassa iııgi l iz tayyar<' ' P riııiıı Fin- - · ın an ıya ordusunun buyuk Dün. bir dii~man miifrrpziyle Heri• 
1 dı. Ne erctl'n başka bir sev dur - ras -ut me\ kii. yalnız tek noktaya hı- metınde me:ıı!er!ni islı'lh ~':ni ·lc•r ve lfınd iyaya gelmiş olması tC'sirini gU:ı - ~:ıhı:amanhğını ~·akından gfö'tlük. karakollarımız •·ra~ında vuku bulan 
l n hab~!~". n bitıyor, henüz l:im- hı ı.r E·•t:rilm şti. Bu tnras ut mevkii_ Suomu . ..:.alı~11de ı:ır müfrez<'~ i pibkür termi~e beıız:yor, filhakik ı SO\-yet ha- r ınlan ıiıy~lı l a~, f~\·ka lbeşer ırkı! çarpışmada bir müfrezemil zayiat~ 
l• ~8.tktan ı JOk ! n'n ' içi çepçevre o) uk bir kanı zir- tere~ mu.h,m mıktarda ınalZl'm~ elde va kuvn~tleri bu son g-iınlt:'rdc hare - nw_n .. up hır mıllettır. o.nların yuk. - tığramıştır. Fakat bu zayiatın, düş •, 
jS ltıbardıın~:rba geçen ke if f!\Ct ve h' · ın çıkan teri-,kop bacalrırı, mr.11- et~ı,.lerdır. . . .,. • . ketleriııi mühim surf'tt~ t.-ıhclit etmiş - sek ~:ıh~·nmnnlık 'e ~le~zıy~tlcr 11"' bız manınkincl<'n nzdır. ; 
11 kide \'e tayyare grupları, ayni znrn,.\ ~ baştan bnşa hfıkimcli. / şubat tarı hın el<' F ııılaııdıya tay - terdir. Diğer taraftan Rusların har - z:ıt _..ah d ?ldum. Fınlandıyn, a ... J:ı Beri in, 9 madyo) - Alman karar. 

•rıı r.n Şa~aYet Ylik ekten uçarak Al bay Tiyyo ve yi.ızbaşı Konte , yareleri bir çok Sovyet kolların! ve o- bin başıııclanberi uğrııdıJ,ları ağır ir- :1ıuglur ~~ılemez. Fakat adedce faz_ giıhının sn balı re mi tebliği: 
26 haz·. kn S'eçrnfşlerdi. rvvelfı ı::ark stikflmet:ni tarassuta gi - lomobil depolarını bombardıman et - !':Ull ve tcchizat zayiatına bakılırsa .a olan_ duşmann karşı ona yardım e+-. Cephede kayde şayan lıiçbir hadise 
arı ilan sab h . · J 1· ınck lazımclır Y•trdıma 'ht' · 1· r ~ız kabi .a. ı, Albıty Tiryo, l'iştiler. ınış ere ır. Hus mevcudu \C lazımı tükP.nmez gii- . · · ' • ı I) aç .ı.ı. vuku bulmamı~tır. : 

tl' diııJeın .ne re_sınin mesajını d~n- İlk plUndn ,.e 600 metre kadar i- So,·yetlcrin avcı tavyareleri Fiııl:!n ziikiiyor. bılhassn So•?·ct ham hUcumlarma Berliıı, fi (Radyo) _ Alman ka .': 
~tıbire a'l~az. \'azıyet nazarında hır- leride tren yolu ... Tren yolunun b~~- diya kıtatına karşı mitralyö7. atPş! aç- Ruslar hal'bin hiıln\•ct!lllll1herı :1og karşı. ~oynbılecek tayyarcycdir. O - rargtıhının aksam resmi tebliği : 
ter b· " ınlnnaı N t k d 1 .. . . . ı . . ı k t 1 h:ı .ı 1 • 1 .. .. nun ıc;.ıı her taraftan Finlnnclh ·ır·ı ... ... ıttnez · u u ra yo( ~ yuz metre gerılerınde Scheıbenhart- mış aı \e meme e ta · 111fJ"' Jlrço; tayy:ıre. 600 tank, 3 kuçuk harp ge - . . .. '. . '· ' Tayyarelerimiz, bugün şimal cieni . 

'"
1a °' . albay reJ'k k k b . B k . b !· . b lı· ·d t · 1 d' . . . . v 11:n·a kuvvctlerı goııder Jmelıdır . o l "e~ırdi \' ' ~ . 1 as ın ı a- l'Tayence hudud rle\·let şose ı.. u - a:;a a arı om .ıı ınınn e mış er ı r. m:sı bır denızaltı, 20:1 agıı· top. 1 ~!l· l · zındc uçuşlar yapmışlar ve 1 il bin ton. 

o ~l~lnrı birb~:Çenes·~in altındaki nun da bir iki kilometre gerisin~e E~~prcsler La;loga gölüniın şimali mitralyöz. 352 kamyon. 15GO he~·giı· A dliye vekili dan ibaret tahmin olunan dltı düşman 
1 - ııt ntevki' ne baglamadan ta - (RhinJ şehrinin tiili kolları ve bı - şarkısınde ve huhno mıııtaka-:ınrla ve iki baraj b:ılonu kaybetmişlerdir. rnpuruna bombalar atarak bunlardan 

4 '~U~başı ~ne Yerleşti. Yanı başın- raz d11hn gerilerde, şark sahih Al - vaziyetin memnuniyete şayan olduğu- p Niğdeye vasıl oldu bir kısmını batırmışlar \'e 
1

bir kısmıni 
~ e:bay ve y~:~e.. . . man toprağını çizen büyük nehir.. nu kaydetmektedirler.. . . llpQ Ankara, 9 (Radyo) _ Hnzı vilayet- da hasara ta uğratmı~Jardır . 

. 1 rııdyoda d' nşı, . hır kaç dakıka Alman toprağının hemen ba'ilan - Sovyet kıtaatı tedrıcı surette erı- '11.K b. .. l !erimizde adliye teşk:latını teftisP. ~1 . Bir tayyn~miz üssüne dönmemiştir,. 
11Y~rlar. S dınled.kJeri şeyleri dü- gıcmda (L'chtennu) kasabasının ar- mekteclir. İyi malUmnt almakta olan 3 ıvıa>'lfa ır soy ev kan adliye vekili B. Fethi Okya;. b·u- A "k 1 1~ ıradesfy~e ~:.Alman hükfime - ka~ında Zigfrid hattının önündeki mehafil cepheden 11ek uzak olan Sorta verecek gün Niğcleye varmış. is tikhal edı!miR- merı a ·-1a_po~ya 
~·harbi açan tı olar?k taarruz.a ilk manialar ... Tanklara ve hOcur.ı a- Valla Uleaborg demiryolu füı:erindt., Homa, ~ (Radyo) __ Papa 12 mci tir. \·ekil. evvelfı • ~iğde beledi~ e r<.is- . - l?n~·~ıvfı 1 nıcı sahıfede - , 
l\'fiki) dir. A eşebbUs, artık ~·r rcıbalarına karşı, toprağa kakılm1~ kain Kajaanicle Rus kıtoatıııın meYcut l:ğiııi, miltcnkıben vilıi,ret ,.e parth'i dılmekt: ·dı. . . . 

•tere, F'ra cnba bu teşebhu:::, betondan çiYi manialar, çukur t:.ıznk. olduğu haberini tekzip etmektedirler. Pipu, papalığa geçtiği günün b:rincı zivar('t etm:stir Vekile 1 • . , Anwrıknnın Yazıyetınde bır deği ... 
Rlbı nsa ve bUtU 'h tl 1 yılclöni.lmü olan üç martta radyod~ • · " · rn:ı \e mn.\e- 'kl'k 1 1 1 a·v· b'T' hfl) 

lb akıbetle d • n cı an a nr vecıaire... Bu hab€rin lıu noktanın Sovyet tay - m;·ı· h ·n1 bı'ı· so··)·le\' ··er"cektı'r. ti erkanı refakat e~·ıemektectır . ı: ı . rncıu e fr mc ıgı u un ma 
a r ogur k'' Z' f 'd h 'lk' t'hkA 1 1 0. • \; ,! • 1 d "rJ kt d' O 'l \o Y, Pra acn ı ,ıg rı attının ı . ıs ı am <ac.e- Yareleri tarafından bombardıman e - El k er e o~ enme e r. Japonya ı.e a ..., . 

ak nsız başv k'I' . 1• • a•v•.. .. . M ı· . n··b l . d'I 1n111 'hl' . t h d Ve k t• e l lllın, açı~, m('SJ, u;;:tahkla maske len ıgı ıçın go~ dilmesi üzerine orta va ~ıkmı. oidug-u USSO znı 0 OnOyU en ra f üe t en " nrı ı tıcare mua e e.• 
l!f'it a 1 Leya t 'h · · :J ~ ' • • " l · t ' · d A ·k ' ' ltıiye b na ını zı nınde rtiıımüyordu.. tahmin edilmektedir. k b [ ff. At' R . . . . :ımııı . ef:. ıı ne ıccsın e merı a hü. 

>.. ı aşlndı · •.. ~ lı" .. . . ı· . a u e ı ına. 9 ( fld)O) - Kral ıkıııc. kA t' . t . tı·-· f ti ı. • 

'

, ınanıar . • 1 uzlıaşı Konte, utun sınırı ' ü Diğer cihatten :\Iannerhnym hattı- 'or· r f . . • . . umf' ırnıı cmın e ıgı men an er 1JU, 
e?'dunu b bırdenbire Paris L11 hevecanh mizaçların hava tebdilleri 1 t 'k' d ._t•v. 1 Roma, 9 (Radyo) - ~ru-:::.olini bu- J .ı, e akatındn harbı~ e nezmetı 'hükumete vnz\·eti emnivetle derpif 

hıııar da ;mbardıman ettile
1

r . 1- ka~şısındaki coşkun 'aksülameli ile n~ ya~; ~n a~yı ~ t ~vamt.a~ ı_gı ani~- gün ordu mlifettişi mareşal Dö Bono- :nüste arı genernl PapacFma olduğu etmek imkanın; vermekt~dir. : 
a Ortnanı Ulon ve Marsilvayı .... haykırdı· şı .~~ ~ 1~ dua d~ ~ ~rı k vı.r:. e~ ı - yu kabul etm!ştir. ~ıa!de bugün topcu atı~ talimlerinı Re~mt mahfillerde divet meclisi ;. 
t~Ienen n mazlum derini klerin_ - Albayım ı Ne güzel hava değil mtaış ır. a ın av. r ıı·d~lnınkt ıdr. en .Mareşal, Trablusgarpla 12 ada - sdeyr<>tmi~ ve müteakiben saray:ı av- nin müzakereleri pek a~ tefsir edil . 
d nıotörlQ · arruza geçecegı zanne ı me c ır. rl - . 1 h kk d !! etle lıasvekili kabul ylem'ştir .. 

ıı, bird Alman fırka - mi? Albay mırldandı · . a yaptıgı teftış er a ın a .u U~ - ~ e · mekte ve bu ısın her şevden evvel , 
1sı.·ı~rentnenb~ire ileri harekete geç _· Tuhaf tecelli ı Hnrbin ilk gün- 8 şubatta Knrdelı berzalhkı~~~ yapı - sı:>liniye bir r apor vermiştir Kı·aı. uz~n müddet baş\•ekil: .. mu- japonyanın dahili siyaseti ile alaka .. ' 
n 1 !taraf! V O A O lan taarruz bun an evve o 1 ı..aarruz - zakere halınde kalmıştır d b' l ld W 

efor v ıgını ıhlal ede - Jer'nde havalar daima iyi gıder. 'dd t1' 1 t B t - · ar ır mese e o ugu söylenmekte. 
e~0Ul) ve e havaJisini isgal ett:. Gözlerinin önüne (Rhin) vadisi - !ar kadar şı e 1 0 mamış ır. ~u n- • •• •• Fransız parlamentosu clir. ~ 
!l euiJnıı t' (Be ançon) bombardı- 'lin dolgun peyizajı serilmişti. r{e - nrruzda ~~s kıtaıa.~ı topçunun, hnvr. Ruzveltın teşebbusu . r l l d T<'kyo. 9 (Radyo) - japon ma! . 
/arıtıda ş ~~ İlk hava ve kara te- hir, beynelmilel (Durusenheim) köp kunetl~rmın ve hucum ~ralıalımııın - Baştarafı : inci sahifede - gız l ce se. ere evam buPtı. J merikanın Ç1ne 20 mii~ on 

J 
1
akiYetJe d Şrnan taarruzu, mu - rüsünden itibaren öne ve arkan•. <lov varclımıyle harekete geçmı~ oldukla rı lürmiveceğinl sormu.§ ve reiRicumh ttr. edıyor i>reni açılmasından dol&ıyı infial!e 

b 1~ Planı durd urulmuştur. Sefer - ru muntazam kıvrılışlarla (S) işe.re için ancak bir kaç saat u~vam . ed?n bu su~le ele : P aris, 9 (Radyo) - Pnr!Umeııto. lrnh etmekte ve hUkı'.lmete, 9 lar mu-
c:trıış. \'e artı~rha J t a tbik rnevkiine ti ç:iziyordu. Karşısında Liçten an ka- m~hare~ler<len s?n ra gerı pilsktir t?l· - Hayır. bugün sabah ve akşam toplarımı~ \'C ahede_!:ini fcshetmeği tavsiye eyl~ • 

fl 1!6r~ rand her t aallyet, harp ha saba~ı. yeşillikler içinde bol ışıkh bir muşlerdı~. H~rekat esansında ~ov~ et Cevabını \•ermiştir. gizli bir celse akdi için sosyalist p:ırti- ınektedr. 
'JJ" ~ ::· ınıan verm lye başla - pazar gilnil kıyafötiyle sanki tebe~ - kıt~ları ılk Fın hattına kada~ ılerle - A lakadar mehafil, Ruz\·eltin ciddi 3İ l ~d:ri Leon Blumun yapmış olduğu S 
/ i tısa \' l . sam ediyordu. Mfitemndi bUkillflşler- mege, hatta k~nlı ~uharebeleıden son surette sulh için teşebbüse girişmeğc teklıfı reye koymuştur. Teklif kabul OVgef ler 
şt1 ;te, lto~a n~ı ltere ile beraber , le akan neh'r, kıyılarındaki ik; ö - ra bu hatta gırmegc ôe muvnffak ol- karar verdiğini beyan etınekt~ bu te- edildiğinden, qaJo la r dinle: iciler den 
~ 11~' l'unan~~a. Polonya, Yugos- tnm kemerinin arama sı nşmıs ol - muşlıu·dır. ak t . 'I nnerh~'.ym her tı,- şebbilsün semere vereceği kanaatini tabii.re edilmiş Ye gizli celse başlamış.. M uzaffer olurlarsa su/hı 

1. .~a \·e 1t ı tan ve Tilrkh·e Al - ·naktan mahzun görünmiiyordu mn elemanları o suretle ''Ücude g"f·tı- • h l kted'rler tır ki 
.6 ıı\lerdir nlyaya karşı h;r~ ilan ~ehrin iler'i inde, Zigfrid hat;ınıı: l'ilmiştir ki, dilşmnn bu hatta girmek- ız ;:r~;· ~m~Rad \~O) ..:... Rıızveltin Su· Birinci celse l" buçuğa kadar de p l y9ap(Racda ) arB"!-t lŞ f k 

'e ~ k . k · d ·ı · d b b' · t k 1 1 ' ~ ' ' - - nr ~. n ''0 - 1 ara ay · -B' l · a, lloıı mer ezın e ve gerı erm e, aca a ne 'e mü kill ır vazıye t" a mı~ o ur. mer Veli Avrupnva göndermek h u!':u vam etmiı öğleclor 'ir-Jlrtı tekr·ır acı! ki 1 1 ~ ıı· h b ~ 
~a anda t bO • . 1 d. d •. 1 · - - • • · na · un r.n a ınan ır a ere gore , 

pı 111 il n<Iınav nını~tı P.anJ:a ve - ~ıbı şey er ce:eyan e ıyor. u. ~ım~ - Bu itibarla So\1yet kıtala1·1 elde ettik- undaki kararı, bütün ;;ivasi ınehafil- mıştır. . ' _ 1 :--o,·vı>tler b!rliği, kat't bir zafer elde 
4"' . tan~n .etler. Mac e~ı, bıtnrafhk de~ 11arka doliru esen hafıf b!r _ruz. feri noktalarda nncak bir kaç dakika de büyük bir alaka ile kar~ılnnmı~tır. . -~kşam çıkan re mi bir t~bliğde, ettikten ~onra F nlfindiya ile :ıulh .a ic ; 

. ıl U Şıındil'k aııstan ve Bul- gar, pamuktan bulutlan bu ıstıka · gızlı ccl:;enin yarın da deY:mı edec"ö-i <l t - . k b 1 t . Al · 
444' n "sk· ı seyir · k" d v • k k. '· 1 =oo - ı::e e megı a u e mış ve manyaya: 
/ı. iı:ıa • • ı Oekosı :• me~ _ım c. mele dogru sürere , snn ı uu E;tıa e Son Dakı• ka •. bildirilmiştir. 0 ~uretle teminat vermiştir. 

2 (ı e d ı r. Cekı ovakJ a, dahılı hnrp cevap arıyodu. 
,8 ~.:n tı aziJ~ri erle Slovaklar, elel '! Albay, Ti,n•o ve yüzbaşı Konte , 

b l'lar . .t\vu nte karşı koymıya ça- gözlerini teriskopun dürbününe ya· 
t!tl le s uryada Al · 1 h ı. h v~tiy t' • man se - :-ııştırmış, knrşılarındakı A man a.-

0; Arıı aı:eketıe~~ ıne karşı, milli is - ıımna hnkıyorlar. Aralarındaki Du-
4 ~ l,t erıka ve ~ · . . rusenheim köprü ü hem Fransız h 0 m 

~ere \'e P:r ngılız dominyonları. de Alman istihkam hatlarının hiik
. ltıe ve . ansaya, her türlü eş\ a mü altında. Fransızlar bu köprüyii 
Qa c ın an k • 

tınz · enubi UV\'etiyle ynr - berhava edecek tertibatı almış bu -
~. 8llkutu Amerika devletlert , iunuyorlarsa da, henüz berhava et · 

tı;ı muhafaza etmektedir- mek emri gelmiş değil. 
t'}ı ?idra~·ı b Albay sordu: 
k hır Alnı ombnrdımana teşebbüs - Konte ne görüyorsunuz? 
ıı~ l"necburan t~nnre filosu, kaç- (Sonu var) 
hcrtnhardını edılm'ştir. 2GOO avcı 

il t.'~"tilt bir h'ln tayynresinclen ibn- B Jk } J b• ı· \J • 

ual'an a~·a C7aöva kuvveti 1ngilterc. a an 1 ar lf ıgı 
litıu c. nderili k F" 

~l'A • tı soı r en, rans1z f•k . • k A ••} •• 

l~ l~k Pa:ruce~ahkında yer nlmak ) rllllD te anı Ü U 
b ınıı~ 0 arak 300 bin ki ilil· 
~Şla,... Ordusu da M ş · - Baştnrafı 1 inci sahifede -

-'lb .. ,ıştır arışı geçm-!-
tııa~Y, tihnİna kasded ilen şey d e iş te budur. 
: Uı:nat k en geçirdiği bu res- Yukarıda da iıaret ettiğimiz g'bi 

lt arşısında ~öyle düşiin- Balkanlarda piıikolojik saha da a r -

~etesıni rapor tık inkarı mümkün olmıyan mesud 
•nJiği .1 a nazaran harp bü-

lta,f Ok Çe~:ı bnşlarnıştır. Daha da bir birlik zihniyet i hasıl olmuştur. 
J1 • 8.lına . eşeceğinden btı.~ka , Bundan sonra her fırsattan ratifad e 

}'et· n llk t db' • · k h h '" ~· f l, hldj el ~ itler Ve dünyn e derek bunu istism a r etme , er a-

~f b l! ı-ettırrıni Rö ~rı~ lehimizdeki in- clised en onu teka mü l yolunda biraz 
(~ ı 1 erıyor. Müsterih o- daha yürütecek bir şekil de istifade 

Türkiye - İtalya 
Ticaret muahedesi müzakereleri 

tam bir itilafla neticelendi 
Roma. 9 (Racl)'O) - Bir miiddet -

ıenberi burada devam etmekte olan 
Türkiye - İtalya · ticaret müzake -
l'eler:, bugün tam bir itilafın ona er
miştir. lmzn merasimi pek yakıntl:ı 
cılnraktır. 

Alakadarlar hayli zamandanbed 
oi!umııı;ı olan ik idevlet arasındaki 
iya i münıısebatın, bu anlaşmadan 

. 

~onra do;:tane bir safhaya gireceği 
kanuatinded rler. 

1taiya, yeni ticaret anlaşması i12 
Tiirkiyeden 800 milyon liretlik r.uı 1 
nJ:ıcak Ye Türkiye de, buna mukahil 
makine, otomobil, ecza ve ~on uıman 
jarda Almanyadan almadığı mevad
dın benzerini !talyadan ithal edecek-
tir. 

1 a}·}·are sıneması 
Tfr:Tün bilrük Türk filmi 

Rt>şat .. 'uri t;CNTEKL ·tN büyük ,.e ölmez eseri 

Hadiseler, bilgiler 
Baş tarafı 3 Üncü sahifede -

tikler bile bura ya yanaşabil ir. Bura ya ı.enede 40 milyon tonilatoluk ge

m i g'rer . Linu~n havuzları, rıhtım ' 'e dokları 218 hektarlık bir yer tutar. 
Tahmil ta hliye teşkilatı ga)·et modern H • muntazamdır. Halbuki buraya 
bitiı'k Vhitechapel m a haJJesi çok f.t.Kirdiı-. City kıımını lord Mayor d eni. 
len ve sen ed e bir reçilen bir hel t~<liye reiıi idare ede r. Bu reiıin ite bat
lamaıı günü, hüyük şenl ik yapılır. Alaya i§tirak edenler, 16 ve 17 inci&• 
sır kıvafetleriyle giyin irler. 

Şehrin garp tarafı, d ehdeb e, tnntr.na ve modayı temıiJ eder. Parla • 
mento ve hükum"l d aire le ri de bu kısımdadır. Gazete ve matbaalar da 
bu kısımda Fleet St r eet caddesi üzerinded ir. Makine fa aJ'yetinden bu. 
rada yer bile sallanır durur. Tcm p le dt'nile n ve adliye yi, avukatları, ba. 
royu ve hukuk mekteb ini ihtiva e cicn cıı !:: i ve or ij in a l k ' lise de buradadır. 
Caddenin garp ucu nda büyük oteller, müke Ue f mağazalar ve Charingo
ron İstasyonu vardı·. Cad dedek i T rafaiear meydanından Vhitehall cad • 
de sine geçerseniz , burada başvekalet le ltİA'er vekale t konaklarını bulur 
sunuz. Burası =mparatorluğun Jd1.lbid ir. P" rlamento binası Gotik ta r zda. 
dır. A vam ve lord'a r kamaraları ı:.yrı ayn~ır.Pa li.mentoyu her sene lki ı 

TAŞ 

c i teşrinde kral b ir nutukla açar. Hu civardaki Weatm1nistre kilisesi , 
lngilte ren in m illi ta rih in bir hatıratı gibidir. KraJJar, meıhur adamlar, 
şa~rler, buradıı gömülüdür. Ancak dinıiz aayılan lord Byronun nltı 

P A R Ç A S ·I yoktur. Ke nd i memlek t: tin<le m ethun bulunan Şekaprin iee bir heykeli 
yoktur. Kendi memlek et inde medfun bulunan Şeksprin iae bir heykeli 
bulunmaktadır. Bu rad a ki kralların he yke lleri İç çamaşırlarına kadar 

Oyna\·nnlnr: SUAYİ - NE\"ZAT - NEBAHAT - MEIDTED - STTKI giydirilmit olarak ırörlilmektedir. 

'

latanbul ve An knrad a büyük ta kdirler kazanan bu filmi ıiz de aöriinüz Meşhur Hayd Park h ·raz daha ileridedir. Yanındaki Kenaingtctft 
ve siz de alkışlayınız. ba h çesiyle birl ikte 24 h ekta r tutan bu , ·erde vaktiyle krallar giyik avı 

..A1 ) lnU 
f/' !at· nhani • 
dS be 1hki.nı ta 1 (1) inci gurubun 
fi "~~i Şek ide r:. ut mevkii. lıahK 

htıj~;ıeHirilnıi ~ kny.n. parça ın.n 

Mntintılerı: ll-13- h>-17--19-21 dedir. 1 yaparlardı. Şimdi §Phirlilerin bir ge~:nti yeridir. Biraz daha §İnıalde 
e tmek fazımdır. 1 Ayrıca: dünyanın e n bü yük hayvanat bahçesi vardır. 

Balk a n antantı mümessilleri bu lstanbul marnmralnrı ve klrr jurnal.. Sokakların la mbalarla te nvir i 1425 d e başlamış, 1807 de havagası 
ihtiyacı çok iyi h 'aaettikleri ve k av- S ••!A•&•&•m••••iıll•••••••••••••mıillll••••• konmuş, 1533 de kald ırımlar yapılmış, 1829 da Ommibüa servisleri ve 

ıı k er k" ş ır. Bırınci grup 
ıı~ha ~YU ile Lichtennu Al ~ 

~ ~1 etre ş~ra ında Strasbıırgun 
theı 1 kuI>lıy' nal şarkında, Basse 
~tı eııtniştir. an sık bir orman için~ 

a i lh 
t t}' kunı · 
~· en hıı.tt ısC', Strn burg - Ras-
ı~e ına u k 

?!tı1 • taşJıkı za olmıyan bir 
ı ı b' ı, kayal kl 
;t, ~· ır araz· 1 ı, gir:ııtıli 
b Ul'Uk -ı Çevresin · d' l'a :Ya. e ın rıı -
lbı~ Çevirdiğ~nıurların, sellerın 
tır' hır ka ... 1 bu arazh·i tabiat 

' ' "•Ufla' . • 
!~t h J altında gizle . 
~'~ · li ti:r· 
' "11lc· ıntiler k 
' 1 trup h çı ıntılar nrasın-

atıarı öy le yerleşti-

~=~~:~~=:~::• Krirtürpark dnemafilnda 1 il•k•y•e•r•a•lt•ıc?~e•n•ıc•r•i•f•a•a•Ii•y•cl•e•g•e•ç•·m.~.t·.~.--••••••••••••~• 
de tek a f e tmlye karar vermiş bulun- BUGCS fi(/ F ll,M Bl UDE r E L H A M R A Sinemasında 
maktadırlar. Yakında ~ahtmalarına En büyük casu luk danı ı ... \~c en hi i a k r-omam ... Operadan 

başlaması me vzuu bahia olan Bal -
kanlılar iktisadi konferansı bu m et1ud 
kararın tatbikatından bat ka birşcy 

1 değildir. 

G örülüyor ki Balkanlılar birliği 
fikri .ad ece bir kaç ideal' atin 1'.a f a .J 
ı;ında yaıamıya mahküm bir hayal 
değil, gün &'eçtikçe her tarafa kök 
buda k salmıya baılıyan bir haya t 
hakikah, bir hayat zarureti h a line 
gelmektedİT. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

dh·arı Jıarlıe .. İşte bu mevzu dahilinde olarak 
l ' l!: 1: A ]{ O R E N F: İLE .f E A N G A I~ L A N O 

Taı·:ıfındnn çeYrilen 

Kızıl D~nsöz 
Biiyük aşk YP casusluk filnılyle 
/: l1.11CA SÖZLÜ - ŞAI?KlU 

Zoraki Nişan 
tuzikniı ş~r~clı büyük komedi görnlecektir. Ayrıca Paramunt J ur nal 

::)eanslnr: Kızıl dıınsöz 2,20 - 5,30 - 9 da Zora ki nişan 4,15 - 7,45 de 

UUGOı.\' JUı.TlKE:Ll.:Rlı\'DEıY lTIBAREN 
Rütün sinema severJeriıı alıır ... 1zlıkla bekledikleri senenin en büyilk 

müzik - :ışk - gençlik filmini iftihar ve şerefle takdim eder 

BRODVA Y GÜLÜ 
f'RANS I ZC A SÔZ T,,ü 

Bnşrollerde: TYHO'NB POWER - AL1CE FAY - AL JOLSON 
Metro Jurnalde en son Ye en mlihim harp haberleri ve. aire 
SEANSLAR: 2 - 3,~0 - 5,30 - 7,30 - 9,30 da başlar 1 
Cumartesi \'e Pazar saat 11,30 da ucuz lI ALK seansı ----------



- -- - -

-·········································· .................. ' .................................................. . 
~lzmir Levazım A111irtt5·t .::;:;ı~ ... , ı A .• ,.~ •. ı ~ 
~ Kon isyon•t ilan! ,.,r t ~ 

· lımfr ln·rıı1111 ôııı11liği ,cıut1•ı a:o,a komisyonı111dan: 
1 - Askeri f11 tlri~ alarda çalı~mak üzere i ... tekli bulunan emekli subay

ların Mst. Mv. şubf' ~ ~e mJracnatları. 
7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 3!>7 

hıııir 1P?'•lzwı iinıi1liiii eattn alma komi.c;yommdan: 
1 - E::;kişehir 11 ı ~ "kulu••a ultı Fran~ızca tercüman alınncaktır. Bun

lara yen: bareme nazh a~. l.icret takdir edileceğinden bteklilerin tah~il 

derecelerini, şimcl;ye kadar c1t>d~t nwmuriyetlerindc geçmiş hizmetleri· 
nin tesp!tine ihtiyaç olduğ'und:m bırnlara ait ve::ıaiki ibraz etmeleri 1a
ıımdır. 

2 - Aşağıda \"a~:iları haiz bulunan i~teklilerin okulda teşkil edilecek 
bir heyet tarafındnn imtih~nl::ırı 17-2-!>40 tarihinde yapılacaktır. Talip
lerin 12-2-940 tarihine kadar l"'ki~Ehir hava okulu komutanlığına müra
caat etmeleri ve imtihan güniı olan 17-2-940 tarihinde yuk~nda yazılı ve
ıaikle bet·aber esk!şehir hava okulu komutanlığında bulunrnaları ilan olu
ntlr. 

A (Tiirk olmak ve <'cnehi kadınlarla evli olmamak 
P. (a~k~rlij{ini bitL·nıiş olmık 

C (l\Iedeni haklarmdlln mPhrıımiyet ceza-.:iyle mnhkum veya dev 
Jet için muzu teşkiliitlarcl:ı men~up olmamak 
n (İyi ahlak e~habınfünı cılmnk \'e hay iyet ve namu:.::u muhil fi
illerlt- ::ılelıtlak ağıı· hap•g ve~·a o derece cezaya mü~telzem bir 
fiil :ı.e mahkum olm::ı.ınak 
F) Sıhhi ahvali vaz,fo rrormeğe mü ait olmak (Raporla) 
F) Li~e veya muadiıı 1ah..:iJı görm(is olmak \'eya devlet memuri
yetinJe hizmeti meı>1nı!" olmak ve bunlara ait vesikalar ibraz et
melc 
H) En az üç sene tı.izn·et edeceğine· ciııir noterlikç~ mııı:ar1'1•,l{ - .. _ 

ahhüd senedi vermek. 28 30 2 4 6 8 '" 

/:mir lfft•zıııı O.mirliği • cıtrn cılnıa krmıisyommclon: 
1 - Çanakkale müstnJıke111 mevki !Jil'Jikleri içiıı :JOl,700 kilo nor çi

mento kapalı za rflu alııı~ıcaktır. 

2 - Çimcnton.•n lıt:h(•r t ııu 2000 kuru;;tan G03J lira biçilmiştir. 
3 - 1halc:-;i 15-2-940 tııı"h per. embe gföıu aat l;) tc Çannkkule miis

tahl"em me\ ki ..,~.tı:ı :ılm<l komsioynunda yapılaraktır. 
4 - İstekliler ihaled<'n };ir ::ıanl ewel teminat akçabrı olan 452.05 

lirayı ve ihale kanunıııııın 2-3 üncii maddelerindeki \'e aik ıle 

komhıyomımuza muracBallnn. 31 ;; 10 1·1 209 

lzmir flwazı11ı iiı.ııiılı'ıii ~(lfw rılma konıisyonuıırlaıı: 
1 Çanakkale mii,.tahkem mevki birlikleri için 413,7:16 ~l. 3 çam 

kereste kapalı zarfla rntııı alınacaktır. 
2 - Kerestenin beher :\I :J 11::00 kunı~tan 17796 lira hiçilmiştir. 
3 - lhale::.i l!'l-2-9!0 tarjhinrl-c perşembe giinii saat 11 de Çanakkale

mü ttthkem =ne\'ki sntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4. - ls~kh!er ihaleden bi: ~aat e\'\'el teminat akçası olan 13M,70 H
. rayı ve ihRıe kanununun iki, üçüncü maddelerindeki vesaik ile 

komisyona mürncaatlıırı. 31 5 10 14 298 

lımir levazım amirliiiı sat111 alma komisyonundan: 
l - ~Ianisada bulunan hiriiklerin ihtiyacı için 1201'>00 kilo kuru fa. 

sulya mateahhicliııın taahhüdünü ifa edemediğinden şerait ve 
ev!'afı dahilinde satın alınncaktır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 12 şubat 940 günü saat on birdedir. 
3 - l\luhammen tutan 24.100 li.rndır .. 
4 - İlk teminatı 1807 Jira 50. k,ıJr.uştur. 
5 - Şartnamesi komi:ıy•1ndan alınab:lir. 

6 - lste'klilerin ilk teminat makbuz ve mektupları ile 2.rno ııay1!1 
kanunu!ı iki ve Uçimcii maddelerinde yazılı vesikaları ile .bera
ber ihale günü ihale saatından bir gaat evveline kadar teklif 
mektuplarım ~faııi~a tümen satın alma komisyonuna verme -
leri. 25 SO 5 10 

lzmir vilayeti muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 

Muhamm~n :;atış bedeli 
Lıra No. rn Cinsi .Mevkii 

300 8 Krşıyaka Alaybey 16!>5 inci Mehmet-
cik sokağında .. 

!darei husu~iyci vilayete ait oiup mevki ve kapı numarası yazılı evin sa
tış bedelı dört senede ve dört müsavi taksitte ödenmek suretiyle satılmak 
ü~re 7-2-940 gününden :tiburt-ıı on beş gün müddetle yeniden artırmaya 
çıkArılmıştır. 

Satış şartlarım oğrnmek Miyenlerin her gün hususi muhasebe müdi.:
ri~ti va1·idat kalemine ve 'PCY :;ünnek btiyenlerin de ihale günü olan 22-
2-940 per~cmbe günü :mat 11 de yüzde yedi buçuk depozito makbuzlariyıe 
hirtikte vilayet cinimi c.ncüınenine müracaatları ilan olunıır. 413 

lzmir emniyet müdüriüğ'ünden: 
· 1 - Yalnız kumr.şları müdüriyet tarafından verilmek dikişi \'e diğer 
Jevf.Zımı mfiteahhide ait olmak üzere izmir emniyet müdürliıj!:uııiin şimdı
lik fötiyacı olan rnaa kas.ket 3.31 tnkım resmi elbise açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Beher takımın tahmin bedeli 6 lira ila altı lira on kuruştur. 
S - Teminatı muvakkate akçası 161 liradır. 
4 - İhalesi 2S-2-940 çarşamba günü saat 15 te emniyet müdürlüğiiııde 

ol•caktır. 

6 - Talipleı in ihale gününe kadar :jartnameyi ve niimuneyi gör•·nek 
\'t okumak üzer~ emniyet müdürlüğü hesap memurluğuna müracaatlııı·ı 
ilin olunur. 10 15 20 25 427 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
l - Keşif, şartname plan mucibince idaremizin Bafrada yaptracağı 

idare binası inşaatı işine talip zuhur etmediğinden yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Kt'şif bedeli 28.117,91 lira muvakkat teminatı 2.108,84 liradır. 

8 - Pazar!ık 12-2-940 pazartesi günü saat on beşte Kabataşta le
vnzım ve mübayuat şubesindeki alım komisyonunda yapıla -
r.aktır. 

4 - Şa!'tnameler her gı.ir. sözü geçen şubeden ve izmir, Ankara, Baf
ra mildilrlilklerinden 140 kuruş mukabilinde alınabilir. 

1 - Manakasaya girecekler şartnamenin «F> fıkrasında yazılı ve
saıki ihale gününden sekiz giln evveline kadar bulundukları 

maha1Ji inhisarlar idaresine veya inşaat şubesine vermeleri ay
rıca bir f ennt ehliyet vesikası almaları ve pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatta yüzde 7,5 güvenme paraları ile birlikte 
mez.kl\r komisyon müracaatları ilin olunur. 

30 4 7 10 682/291 

<A~ADOLU) 

lzm1r vakıfiar mudüriuğünd ~n: 
Kıymetı 

Lira 
:JOO 

~o. :'de\ kii Vakfı 

Dükkfın 52/2 İkiçt-smelik 
Gedikli ,.;okak 

Hatçı ~Ie:-cid 

Y'lı 1 ala yazılı gayri mPnkulün miilkh·ct: :-atılmak üzere hizasında 
ynzılı k;y ı "• ile aeık :•rt ·maya çıkarılmıştır. İhalesi 2:3 12 1940 cuma gü
nü sant ondadır. l tekli olanların bn saattan ewel yüzde yedi buçuk pey 
akı:nsıııın vezneye yat~rılması H .' tam "aat onda Vakıflar idaresindeki 
nıüte!iekkil ihale komisyonuna mün ·mıtları. 5 10 l 5 20 363 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

l - Şartnnmesi ve eb':.-ıd listesi mucibince 1000 ~13 sandıklık tam 
boy whta pazarlı~da :-;atın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19-2-!>40 pazartesi günii saat on beşte İstanbulda Ka
bataşt2 le\•azım \" rniib:.ıyr.at şubesindeki alım komisyon ında. 
yapılar-aktır. 

3 - . artıu ıne \'e lbtelt!I' her giin slizli geçen şııbe veznesinden ve 
İzmir Ankara Saııı"un ba~ nıüdürlLiklerinclen 220 kuruş muka
bilinde alımıbilir 

'1 - P~'!arlığa i~tirak etmek is' iyenler muayyen gün ve ~antta yüzde 
7 .. > ~11\·ı~ıınıe paraları ilf' \'ey::ı baıı~a teminat mektupları ile v~ 
diğer kanuni \ e~aikle adı geçen komisyona gelmeleri. 

G - Kerest~, sif olarak ta te lim edilebilir. 
30 5 10 15 643/ 290 

Manisa belediyesinden: 
::$00 lira ::ı~·iı~ iicretli hl'lPdi~ ı:miz elektrik te;;isatı yüksek elektrik ve 

makine nıühcndi-:lig: ıniinlw dir. Talip olanlnrm bugiiııe kadar çalıştıkla
rı verler'ien aldıkl"rı bon'-'el'\'İsH: r: ile diploma suretlerini ve birer fotoğ
ı aflMıyle ş..ıınıt ııilıay(·t·ne kaı.Iıı~ müı·;:ıcaat etmeleri ilf.n o1urıur. 432 

--.----
T. C. Ziraat bankası 

J\.Ul:L'LC.~ TR/Hl 1888 
<: rma.n!!'lİ Hlu,o0,000 Ttirk lıra"ı Şubı~ \'e Ajan adedi 262 

Zıl'ai ·re 'J'ıt'(ıı'i l/er .\'evi Bı111kıı ı\lua?Mltleri 

Para lıidktirı·ıılere 2h,SOO lıru ıkramije \·erecek 
Ziraat bankasında ktımbara ve ihl.ıarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 linı::sı Lulunanlara :,cııedc dort defa çekilecek kur·a ile aşağıdaki 

planagöre ikramiye <laKıtılacaktır. 
·4 A<let 1000 Liralık 4,000 lira 
4 « 500 « 2,000 « 
4 c 250 c 1,000 « 

40 "- 100 c 4,000 c 
100 « 50 « 5,000 « 
120 c 40 c 4,800 c 
160 « 20 c 3,200 c 
Dl/\Kı1T: H<1saplnrıııclaki paralar bir sene içinde elli liradan uşağı 

düşmiyenlere ikı"tmİ,\'e çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlasiyle verilecek
tir. Kur'alar senede dört defa. 1 eylul, 1 bir!nci kanun, 1 mart, ve !ha
ziran tarihlerinde r:ekilecekt'r. 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

-----
ADRIATlKA SOVYETA ANONİM.\ 

Dl NA VlCAZYONE 
ADRIATICA 

10 Şubat 1940 Cumarte•İ 

V. ı. Henri Van 

VAPURLARIN HAREKET J 

Anıeı icuıı Eksport Liııes, 
.Veı·york 

Ncvyork için 

ZARA motörü 7-2-940 t.ırihinde li. Ebilona vapuru 31 2 inci 
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 

doğru bekleniyor. 
de Pire. Brindizi, Zara, Fiume, Tri -

Eksamelia vapuru yeste ve Venediğe hareket edecf'k-
niyor. +· ,ır. 

CITT A Dl BARI motörü 13-2-940 fi, 
Servic~ Maritime Rownaİ" tarihinde limanımıza gelerek istan

bul P ire Napoli ve Cenovaya harekE>t 
edecektir. 

RR1N'DlS1 motörü 13.2-940 tari -
hinde limanımıza gelerek ertesi gü
nü ~aat 17- de Pire Brindiqi Zara, 
Fiume Trie~te ve Venediğe harekc>t 
edecektir. 

E. MORANDt vapuru 20-2-!>40 ta.
"İhinde beklenmekte olup Cenova, 
Riviera limanlarına hareket edecek
tir. 

Köqtence için: 

Alba julia vapuru 10 şub•tll 
!eniyor. . ,t. 

Vapurların isim ve tarıb~• 
kında hiç bir taahhOd ahll~ ' 

TELEFON: 2001 • ~ 

Olıvier ve şüre~ 
Limited 

VAPUR ACEN'f ,J 
Atatürk caddesi Rees bloİ 

Not - Bütün bu vapurlar Tri~·P.q. L<ı~d~;ı. 2!!3
Liverpol hatl,ıı 

te veya Cenovada şimali ve cen•11>t piyasanın ihtiyacına l'&re •• 
Amerik:ı limanlarına hareket eden mız sefer yapacaklardır. 
ltalia anonim !'leyri:.::ef ain şirketinin 

1 
__ .... ________ _. ...... 

w Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRlYESTlNO anonim 
seyrisef ain şirketi vapurlarına tesa
düf ederler. 

SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
ARDEAL motörü 20-2-940 tari -

1ıınde gelerek 1\Ialtn \'e ~larsilya li
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayıqiyle navlun 

ve hal'eket tarihlerinin kat'i olmadı
ğım ve bunların hiç bir ihbara !Oz· m 
olmak~ızın değişebilir olduğunu ve 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh 
terem yükleyicilerin kayıd ve işaret 
etmeleri rica olunur. 
Dah~ fazla tafsilat için Cumhuri

yet cadde~inde FRATELLİ EPERCO 
vapur acentesine müracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 - 2005 - -Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir ~nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehas!;•sı 
İzmir Beyleı·sokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
edr.r. 

--------------------
Doktor 

Salahettin T ekant 
Çocuk haat. mütehassısı sabık 

Berlin ve Kölu üniversiteleri asis
tanı 

Hutalannı İkinci Beyler~·N;. 
manzade ıokağı S No. da ıaat bir· 
den ıonra kabul eder. 

Telefon 3453 

Mantoluk, ropluk., erkek .,, 
muıammaları 

BAYLAR I 
için palto, perdeıü Te iyi • I 
ve bayanlar için aiır manto 

İBRAHiM 
KARAKAŞTı4 

BulurıUııuz 
ODUNPAZARI No. 12 

EKsir ~ahaP 
. 

... .... 8C1.sıır memelerirıt~ 
..- --. derir. Kuvveti, ef 

Evi 3459 

Zengin Varyete ~ 
Dansing Barı tiği, iştihayı ar~ 

lzmfr .c;ıılh hııkuk mahkenıesin-

ÜUA. J ON den: NUMARALARINI S-ıtıhk Ev 
BEHÇET Uz Necibe ile Kadrinin ~~;ian muta - lstfınbul oteli altında Re:storan 

1 

·1101 
Üçüncü Karataş mahalleS1 ,,...ı sanıf olduklan iz mirde üçüncii ka - Dansing barında görebiiir~iniz. .,ıv 

uncu Adalet soka~ında ıs Jl ~ 

Çocuk Hastalılzlrırı rataş mahallesinin gi ·it sokağında Bilhassa gerek dekor Ve varyete- ıevkani ve tnhtani beş oJııl\ 
kain 27 notajlı 400 lira kıymeti mu - !ere fevkaladeliklerle ~ahit ola- bahçeyi havi c·v satılıktır. ıstıı,1 Mu .. ··eha.~sısl hammeneli evin mahkemece verilen i-ı caksınız. . h .. d 1 . h'b' e ,.e) 

,7 rın ane ıçın e n sa ı ın . 
zalei şııyu J:ararma istinaden 11-3- Fiat/erde değişiklik refpaşada Kadiriye mahalle:~. 

Ha~talannı 11,30 dr.n bir~ kadar ı g 10 tarihine mi.isadif pazartesi günü VQKTUR ti•' 
B 1 k - d Ah k tb .1 1 .1 , rnes~ili Bay Cemaleddine rrı 1 

"Y er so agın • en ma aa:lı j s:w t l:; de izmir sulh hukuk mahke - !arı. J). 

1 Vknında kabul eder . mesi salonunda satışı yapılacaktır. Bu .·~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~!' .. ---------·------
/ .k. 1. artırmada tahmin olunan bedelin yüz-1 

lzınir asliye 1/:inci lwkuk uı 1111 ı- 1 . . · b · d b d 1 ·1d·-· ( e yetmışı nıs etın e e e verı ıgı 
ğinrleıı: 

İzmirde kireçlikaya Burç 
surette talibine ihalesi yapılacak aksi 

:-;okak takdirde satış 15 gün daha uzatı. 
1/11 No. ltı evde oturan Hasan kızı !arak ikinci artırması 26 - 3 • 940 

Ay~ tarafından kocası Seferihi;-;nr Salı gunu saat on be~te gene dai • 
·· k ı · 'I ·>~ ·v 1 1 II 1 remizde yapılacaktır. Gayri men-

camıı e H r •t • <> ı .... o. u evl e :ıc 
kul üzerinde hak talebinde bulu-

Ha an oğullarından Ali oğlu Te\'fik 1 11 • d k' · "ki · ı nan ar e erm e ı re::ımı vesaı erıy e 
aleyhine açılan subutu talfık dava~ııırn \'irnıi gün içinde dairemize mUrucaat-

icra kılınan muhakemesi :ıonuııda: !arı lazımdn·. Aksi halele haklarınd!ı 
)iedeııi K. mm sureti nıeriyet ve şek- tapu s:cili malUm olmadıkça payla~. 
li tatbiki hnkkıncla 1 ve !> uncu mall- madan hariç k:ılacaklardır. Artırma

deleri hükümlerine tevfikan Tevfiğin ya iştirak etmek istiyenlcr kıymeti mu 
Ayşeyi o vakıtki ahkama tevfikan bo- hammeııenin yüzde yedi buçuğu nisbe
şamış olduğunun :.::ubutuna ve ma ... ari- tinde pey akcası veya milli bir banka 
fi muhakeme olan 1224 kuru~un da teminatı irae etmeleri lüzımdır. Şal't
müddeialeyh Tevfiğe yiikletilmesine name 20-2-!>40 tarihinden itibaren 
temyizi kabil olmak üzere 26-12-939 heı hesin görebilmesi için açıkta ve 
tarihinde davacının vicahında ve mild- gayri menkulün evsafı da şartnamede 
deialeyhin gıyabında karar verildiği yazılıdır. 

ve usulen tanzim kılınan hliküm gıyap Gani menkulün vergi ve:>air kamı -
ihbarnamesinin müddeialeyhin ikamet nu mükellefiyetleri satıcılara VP. yiız
gihının meçhuıiyetine biıı&t:n mahkf'- de iki buçuk dellaliye ve f era~ harç
me divanhanesine talik kılındığı teb - !arı alıcıya ait olup ihale bedeli defa -
liğ makamına kaim olmak üzere Han 1 ten Ye peşinen ödenecektir. 

, olunur. 1 İhaleyi milteakıp mU~teri ihale be-

Sıhhat vekaletinin reımi ruhaatını haiz 

)iddetli B .\Ş, D iŞ airıtar1"" 

MA TIZMA aancılarını, str.ıllt• F 
• 't v 

hatsızlıklarını derhal geçır• 

ı,ıG 
NEZLE ve SOCUK ALGI~ 

karşı müessir ilaçtır· 

_, ... 
icabında gündf" 1 ·3 kate 

Her Eczanede" bulunur. 

delini vermediği \'eya \'eremediği ~u - ıhalc farkı hiçbir hükme hııcettıl 
m 1 'b · · 'f t-e\·eıl rette gayri meıikul tekrar 15 gim a ~bızın \'ecı e.s:ııı ı a e '" · 

müddetle artırmayıı. konulup bu artır- rinden tah!;iJ olunacaktır. Dtıll~rt 
malümat. almak istiyenler d11_., 

mada en çok bedel v<>renin üzerine iha- !l3!l-:!Z.% sanlı dosva ına n1 cıı·ı .. 
lesi yapıhıcitk a!'aua ıun:rnı;.uk ctleceıZ .~~ • . ııu Han .olunur: 


