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a Merasimde bulunan; parti re!ai Bay Atıf inan ıöylevini veriyor; Halkc ..,i orkeatraıı. 

~Şvekilimi- Mil i şef, Ankara H 
~~ın Nutku · • ·f t• :'>~~·· 25 (Hususi muhabirimiz- evını teşrı et er 

k 

ll...11darn Başvekilimiz Doktor Ref:k 
~tııcı ' li'alkevlerinin tesisinin se-

ka Ytld6 ş h • • r.a halk ?ilmQ rnttnasebetiyle An e rlffilZ 
:uninı b· evı konf€rans salonunda 
.\ad~0 •

1 
ır nutuk irad etmişlerdir. 

\ekilirnı e Yayılan bu nutukta Ba~ -

allcevindeki merasim de 
çok parlak oldu 

....... a z demiştir ki: 
~lld:ı Ug(in li"lk ) . . k' . . ' vncırnu . ... ev rının so ızıncı 
k 1•ıın alt nü kutluyoruz. Yeniden 

r:.tte b 1 halkev· şu anda meınıe-
llı es Vü 
Q e '1e n; i z yirmi danışma Jğren-
l it,[~r111 r erne merkezi Türk vatan-
taık,,,.1111 emrine amade bulunU''(P' 

cı ,"t• er· · . ·' · · 
~ tı tı dr;~Uz ın n ılk açılış günü olan 

U, el•e Şubatı takip eden tatil "Ü-
\'i ,, vnı b ,.. 

illi!' bu u saatte Ankara halke-
"fıtandaı:ılevlerin yıldonümiiııü bUHin 
1aı, l arı b bir an· n toplu olarak kutlamn-
'ttı~ ltutsaı u~e .olmuştur. Bugün de 

~ll'ılek 'azıfeyi rap arken biıt!.in 
~ıı et nı .. 
l>Uı:ınıakla unevverlerine bu sahada 
i ~ ek \' ıtıUkellef bulundukları 
ıadrı ~ .. azif el eri hatırlatır lıu sa -
'at Rtenrn ' 
?" lıtıdaşı e ve öğretmeğe ko!'an 
ırn.,, ara teşekkUrü vazife bili. 
lıae 

da "ekilinı · 
b ( urnh . ız, halka hizmet yolıırı-
~r ~ŞebbU.: ~~el halk partisinin yeı~i 

eye hıa Usu ile öğrenme ve ög· ret -
cıd ""esı · h· 8.ları a 1 olanlar için bugUn halk 

0:er kOJt~!rnış olduğunu söyliyerek 
.... 1"<>tsit" . Ve ışık kavnağı ve halk 
•iti' "l!l • 
ı-· 1 Va.81taı nnrnzedi olan halkevle- Dünkü merasimde canlı t ablo ve Halkevi koroıu .. 
l'•llin darıı;rının azlığı ve muhitle - • - Yazısı 2 inci sahifede -
lt~l~tde b 

1 
Yüzünden açamıyan ----------~-----.....------------

)'' bii'lten Ulunnnları bu güzel te - B 1 'g r kral ın 1 n nutku 
2' llt t:k id l'nnhruru bırakmamak "~ 
ıı d ea.Jini . 
~U 1\ UlnŞt aynı zamanda onla-

!'\ ~Uk birerır:.ak için halkevlermin K ! T •• k B 1 . d 
~e "Çlnağı uvesi olan halkodala- r a ur u gar ost 
Q ll huYCik ~uvafık görClldUğünil. ge. ' • • 
> ~tı sonra b uruıtaydn alınan karar-

~l'lerınde y~gUn yurdun muhtelif · ıug""" un·dan bahsettı• 
r~ z kırk bir halkoda:u 

- rtı, 3 nr.ü :ahiff'tf,. -

Muharrem: 17 

F inlerin aon harpte Sovyetlerden. aldıkları tanklardan biri ve bir Sov yet iaşe kolunun metrukatı .• 

Sumner Vels 
ltalyada 

Finler, Karelid- i aar
ruzları püskürttü1er 

Ruzveltin mümessili, 
bugün Mussolini ile Sovyetler, bütün mıntakalarda \J • 

agır 

görüşecek zayiat vererek çekildiler 
Napoli, 25 (Radyo) - Amerika 

lteisicumhunı J}. Ruzveltin mümes- bu ı;efer bey nnamcler ntmı~lar ıı 
!!.ili, .. .ı\merika hariciye müsteşarı B. Roma, 25 (Radyo) - Helsinkicleı 
Sumner Vels ve Ruzveltin papalık alınan haberlere göre, .Rus kıtaatı 
nezdindeki elçisi .Miran Taylör, bu- 'l'aypal ve Viburg istikametlerinöı> 
vün Reks tran<1ntlantiği ile Napoli- büyilk kuvvetlerle taarruza geç.mi~-
Ye gelmiştir. A - lerdir. Finler Kodoistoyu tahliye et. 
merikan mü ·iklerini itiraf ediyorlar. 

ituly<' llel inki, 25 (Radyo) - Sovyetlcr 
mı? !lirliği askerleri, c!ün Yiburg köı te-
Amc- <.inin muhtelif noktalarına çıkmak is 
noma temişlerse de. F in batarya!arınm 

tarafın- açtığı şiddetli ateşle püskürtülmüş -
!erdir. karşıla111. 

mı~tır. B. S. W els - Devamı G inci aahifode -

Sovyet erin zayi
atı 300 bin kişi 
Paris, 25 (Rndyo) - SoYyetle

rin; harbin başlangıcınclanberı 
Fin1:1ndiyadn iıç yüz bin kişilik 

bir ordu kaybettikleri, ynralan:m 

la rla hastalıktan ölenlerin bu 

pifinçodan ayrı olduğu haber ve.-

rilmektedir. 

Paris, 25 (Radyo) - Rus tayya- . 
releri, bugün de F:nıandiyanın muh- G 

-Devamı 5 İnci sahifede - Cephesinde teiif ~ehirleri üzerinde uçmuşlar ve arp 
~~~oo*ooı--~- ·--~~~mllll~ ...................................... ıma:::;m_. ..... . 

Tiirk~ltalyan tica. Heli~olaıı üzerinde 
ret anlaşinası hava harbi 

· imzalandı oldu 
Yeni anlaşma, eşya mü

badelesini artıracak 
şekildedir 

Fransız tayyareleri de faaliyet gös-· 
· tererek kıymetli resimler aldılar 

Roma, 25 (Radyo) - Türkiye -
ltalya ticaret anlaşma~ı, dün gece 
Türkiyenin Roma sefiri ile italya ti
caret nezareti murahhası arasında 
imzalanmıştır. Yeni muahede, iki 
devlet arasındaki emtia mübadele
sıni artıracak şekildedir. 

- Devamı 5 inc i sahifede -

- =* ==-
Rusya·, Almanya
dan şüphe ediyor ~.,.kÖtkb. .ayrak' omanya hariciye nazın Gafenko 

" S f ed k Leningraddan Karade-
he,, Cl,.zhınin zevkle, martta o yaya gı ece nize kadar bir 

.;:,ecan/a oku k Bulgar kralı Boris Bul,garistanın komşulariyle olan mü- h f l 
'llefis b. nac.a ı Sofya, 25 (Raclyo) - Bulgar mil- nase-betleri üzerinde durmuş ve Bul- . . a yapı ıgor , 
J>~ . ır şaheserı li meclisi, bugün kral Borisin l ·r p11·i..,tnnın Türkiye ve Yugoslavya ~ondra, 25 (Radyo) - (Sunday 

~l\ht~: rtılifettiıirniz üıtad C l' sciylevi ile açılmıştır. ile olan çok dostane münasebetler.ni Taymis) gazetesi; Stalinin Alrnıın. 
~tı rtı l'tlrın Anadolu a lütf ~.; Kral Buris, bugünkü Avrupa harbi ehemmiyetle kaydetmiş ve , diğer yadnn kuşkulandığını ve bundan do. 
lt,,ırı ethul:' ve bUyü?. . et fı .1 karşısında Bulgaristanın vaziyetini Balkanlı komşulariyle vaki yakın - layı,. Leningraddan K aradenize ka -

il ba l • eıerın e rı- h · B l h k "k" t b il t' · · d k il · hk ' · l' . t arn k iizcre i izn etmış ve u garistanın a ı ı ınşm~yı e ar z et ırmıştır. ar uzanma .ure müsta em oır ı Ma jino hattınd" in cril·z ve Fransız kumandan?. rı 
tae"'t-ıh çel:'çeveai .. dy ~-.. 

1 
b" ! bitaraflık siyasetine devam edeceği- Cafenko Sofyaya .ridecek: bat yapacağını haber vermektedir. Paris, 25 (Radyo) - Garp cephe- mişlcrdir. 

~~ e ·~ t-e.atgeli .ıçı~ e oy e ır • n;; bütün komşulariyle dostane mü- Belgrad, 25 (Radyo) - Roman· Ayni i'RZete, bu hattın birkaç sene ~inde bugiın bilhas:;a tayyare faali· Alman tayyareleri de Franc:.ı:rnm 
ttll>~c~le. taki nu-d nu :-~~vk ;re lnasebetlerinin °idamesini arzu eyie- ya hariciye nazırı Gafenko, martın i~inde vücude gelmiş bulunacağım yeti fazla olmuştur. Cephe gerilerı- ısimaH gnrbicıindeki bazı ~ehirlPı· n-

ell\ı~ Ycktu: c cceğ nıze ıç diğini söylemiştir. bidayetinde Sofyayı ziyaret edecek- \C yüz milyon ingiliz lirasına m:\l o- ne k~dar sokulan Fransız tayyare - zerinde uçmuşlar, arıfi topların nte-
---..-ı.;.;;..._ ___ - K,.ıd Boris, nutkunda, bilhnss:ı - Devamı 5 inci sahifede - lacai'mı yazıyor. leri, çok kıymetli resimler elde et - ı - Devamı s inci aahifedu _ 
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İnşaat işleri 
Hükumetin kararı 

tebliğ· edildi 

. 
~6 5ı,ıb::t" l !l40 ~nırnrte~ 

ıı~AoyQ 
1 ; 
1 öu~üJkü program 
12 30 Program Ve memlektt ,J 

ayan. 
12 3ö Ajans ve meteoroloji hııbd' 

leri. 
12 50 Türk müziği: (Pi.) t 
n :;o 14 oo :i\Iüzik: Karışık"' 

zik (Pi.) 
Avrupada harp hali dolayısiyle ihale Akşam neşriyatı: •' 

işlerinde olınması lfızım len tedbir- 18 oo Program ve memleket s• 

Nl;i:şlliğ~ i tisap . çin lıui:m'.· t 'hsfiııi Şehr~miz Halkevin :!eki merasim de ~::u:"~~;.;:tl::ü~:~:: •. ~:~:;~'~: ıs 05 :r:;k, Rndyo caz orkeotr' 

bı ak:ın, 40 gün Odada kapanıp çok parla { oldu tirakiyle Nafıa \ekalctinde kurulmu§ 
ohm komisyon tarafından hazırlanmış ı~ ..;o 

f S bih çeken za Va Ilı f Ankarn, 25 (Hususi) - Hnlkevleri temine bir vasıta olmak üzere kurul- olan rapor üzerine vekiller heyetince 
• bayramı tezahüratı çok parlak oldu. duklarını ilmi, içtimai, iktısadi saha- ittihaz edilen karar. şehrimizdPki c.Hl- J 8 G5 

sı. 

Konuşma ( Umumi 
ve beden terbiyesi) 
Serbe<;t saat. d 
Memleket saat ayarı, aj• Aydın, (Hususi) - ~akşilik tari-' ile ~r~p Du:an da tarikatla alakalnrı-1 Milli Şefimiz de Ankara Halkt v'ne ge- larda her yurd<laşın iyi bilgilerle fikir kadarlara tebliğ olunmuştur. !halele- 1 !J 1 o 

katına men up ve bu taııkatın men - nı rıkar ettıler. !erek bayrama iştirak buyurmuşlar, inhişafiyle, mU§Kül karşısında süratle rin zal'Urct en doğan fesih ve ta<lille-
~uplnrım çoğaltmak için funliyette bu- .fahkeme, mevkufların tahliye istek Hıılkevini dolduran yüzlerce kişi tıırn- karar almak ve hareket yapmak kabi- rinin muhasebei umumiye kanunu mu rn :rn 
lunurlnrken cürmü rneşhud halinde !erini reddetti, bir cok şahitler dinlen- fından coşkun tezahüratla alkışlan _ liyetleriyle mücehhez olmak zarure - cibince kanuni mera::ıimi tamarnlanın-
yakalandıklarını bildird!ğim .z nak di knlan şahitlerin dinlenmesi için mu- mı~lardır. tinde olduklarını söyledi Par~jmizin caya kadar müteahhitler hakkında bir Hl 55 
şinln muhakemelerine Aydın nsliyc hakeme talik olundu. lh'ke\•leri yoliyle ulaşmak istediği he- munmele yapılmaması bildirilmiştir. 
ceza mahkemesinde başhmmı§tır. f Zlr11RDEK1 MERASiM defleri anlattı ve milli şefimizin Halk- Hükumet, devlete karşı taahhüde 20 15 

ve meteoroloji haberleri. ı 
Tü krmüz!ği: 20 kişili1< 1' l 

yo saz heyeti honseri. 1' 
Türk müziği: Yeni şıır 1 

lar. 

lsticvaplnrı ynpılan C"mnl Ernlçin, A lın belediyesinin ı•aziycti: Hnlkevlerimizin tesisinin sekizinci .. vlerl için 934 şubatındaki söylevin - girişmiş olanların kendi suni tak ·irle-
kendisinin hukuk mektebine devnm c- Aydın belediyesinin 938 mali yılı yıldönümü, dün yurdun her yerindeki den bir parçayı okudu. ri olmaksızın umumi ahvalden mütevel 20 :~o 
derun vaktiyle nakşiliğe intisap et- bUd~si 117000 lira olup bunun 114.533 Halkevlcrinde olduğu gibi İzmir ve - lft sebepler altmda büyük zararlara 21 00 
meal dolayısiyle tehsilinl terk ettiğini, lirası tahnkkuk etmiş ve bir sene için- Knrsıynka Halkevlcrinde de törenle Ve sözfine devamla milli şefimizin düşmesini şayanı kabul görmediğin -
şeyhleri İbrahim Etemin ölümünden de 104,168 lira hnliyeden 7767 lira sa- kutl~landı. işaret buyurdukları vazifeleri ifa.da den bugünkü fevkalade vaziyet göz ö- 21 15 
sonra iki sene şeyhlik yaptığını, bun- bıkadnn olmak üzere 111,935 lira tah- Saat on beşe doğru İzmir Halkevi mu\·affakıyetsizliğe t\ğramnmak için nünde tutularak husule gelen gUçlUk-
dan ıonra itırete ba§ladığından şeyh- silnt yapılmıştır. Be

1
ediyenin !138 mn- sn!onlnrı, kadın, erkek kalabalık bir açık yürekle, doğru görüşle, iyi düşü- leri makul esaslar dahilinde halletmeği 22 15 

likten çıkarıldığını ve tekkelerin kapan lt yılı haliye tahsilatı ~ zde doksan halk kütlesiyle do1muştu. nüşLe yorulmadan, usanmadan çalışa- Adilune bir hareket olarak tavsif etmPk 
maaından sonra tarikatla aldkasını birdir. 989 mali yılına 80,077 lira ka- :MOstııhkem mevki bandosu muhtc- cağımızı en büyük bahtiyarlığı. böyle te, makul sebepler dolayısiyle mum -
kestiğini söyledi. sa mevcudu ile devrolunmuııtur. lif parçalar çnlıyordu. Şehrin mey - çnhşmakta duyacağımızı beyan eyliye- kOn olmıynn inşaatın mukavelelerinin 

Konuşma (Fen ve tabiat~ 
gileri) 
Türk müz"ği. 
Türk müziği: Karadeniz ~ 
valan. ı 

MGzik: Küçük orkestra Uf 

Necip A~kın) t' 
Memleket saat ayarı, aJ• • 
haberleri; ziraat, eshıını ~. 
vilat, kambiyo - nukut "° 
sası (fiat) 

Şeyh Kuşadah İbrahim Sadegül ise Ayni malt yıl içinde beled' e elek- dnnlnrındaki amplıfikatör tesisatı işle- rek nutkunu şöylece bitirdi. feshini muvafık görmektedir. :Muknve- 22 no 
kendfs!nfn Şazeli tnr!katına mensup tirik müessesesinin tahnkkukatı 24 mckte, hoparlörlerin etrafında kala _ - Adına Halkevi dediğimiz milli lelerin tadili mümkün olan hallerde de 28 25 

Müzik: Cazband (Pi.} ff 
28 30 Yarınki proğra!Yl ı· 

olup naktilikle aliikası bulunmadığını bin 322 liradır. llaliyeden 22,745, sa- balık guruplar toplanmakta idi. mabedlerle yurdun her köşesini güçlen. şartnameler kısmen değiştirilerek in- kapanış. 
.ı 

köylere mevlüd dinlemek üzere gitti- bıkadan 8856 lira olmak fizerP 26601 ..;aat on beşe pek az kala vali Bay miş ve silslenmi§ görmek idealimiz • şaaata devam edilmesi kararlaştırıl-
iini iddia etti. lira tahsil edilerek 939 mali yılına na- Etem A)kut ile müstahkem mevki ko- dir. mıştır. ----** b 

Kehmed Çakıcı, oeyhinin ölUmUn- kit devrolunmuştur. mutanı tuğgeneral Mahmud Berköz ve SOrekU alkışlarla karşılanan bu hi-
den IODr& kendisine müracaat eden ta- imar pldnı hazırlanıyor: par müfettişimiz İstanbul mebusu tnbeden sonra kız muallim mektebin- ** 

De~tere ilp 
Kardeş Elen mil- :1 

!~ 
rikat mens~plarına her gece gayri mu- Aydının kıı~'t iı~ar. ~l~nlarını ~nı>: B. Ga p Bahtiyar Göker ile parti vi- den bir talebe tarafından (Halkevinin 
ayyen vı:ıkıtlerde kalkarak nailJaz kıl- mak üzere adlıye \ ekılımız Bay l'ethı Jiiyet idare reiCJi B. Atıf tnnn halkın al- çocuğu) başlıklı bir şiir okundu. Bunu Borınundan ağır 
malannı ve sayısı beş binleri aşan Okyarın memur ettiği kadastro umum kışları arasında Halkevi salonunun kız lisesi talebesinin şan ve muziği ta- ~ M Kt Ati,,. 
tesbih çekmelerini tav.siye etti§'ini an- mildilrlüğü fen müşaviri şehir miltc- ön kısmındn hazırlanan mevkide yer kip etti. Yavrularımızın piyano, ke- yara/amzş azır oçyas, . 
lattı. hassıslarım~zdan bay . M.itat, ev.velki almı.,,lnrdı. Muallimi r, Halkevi reisi mnn, ki ta re ve mandolinlerle teşkil et- Kemalpaşa kazasının Aşağı kızılca halkına teşekkür eflt 

Sadık Candaş, Ali Molla, Ahmed 1 akşam 1zm1rden şehrımıze gelm1ş ve Dr. Hüseyin Hulki Cura \'e Halkevi i- tikleri orkestre Jan Stravs, Şubert, köyünde Tepe mahallesinde İlyas oğ~n Elefteron Vima gazetesinden: 
Ba~ıkan mevlüd okumak ve dinlemek diln sabah belediye reisi Etem Mende- dıırc heyeti azalan da bulunuyorlar- Şopen ve BetlTove>nin çok güç parçları- Cemal Fırtınayı ayni köyden Cemal Türkiyedeki zelzele felaketıedtll' 
için köylere gittiklerini tarikatla aUi- resi zil aret ederek yapılacak işler üze- dı. nı, klil.sik bir çok eserleri muvaffakıyet oğlu Kemal Candan bir destere ile boy- ri için Atinn civl\rında toplanan i~11' 
kaları olmadığın.ı söylediler. rinde uznn .müddet ~Olll''5~Uş, .ayni za-' Saat tam on beşte Anknra Jlalkevi- le çalarak salonları dolduran halk ta- nunun sol arafından ağır su~ette ya- nJn muvaffakıl'etle netkelenrne51 

Muhakemelerıne gayri mevkuf ola- mrnda harı ta ve planlar üwrınde tet- nin büyük salonundan naklen radyo jJc rafından silrekli şekilde alkışlandılar. ralamıştır. Suçlu tutularak adlıyeye ve- zerine paytaht nazın B. Koçyas il~ 
rak bakılan E!!kici Ispartalı Mustafa kikatta bulunmuştur. yapılan neşrıyat, şehrimiz Halke,·i sah Orkestrada } enüz ç?cuk. y~şta. ol - ril~iş, yar~I~ İzmir mem~eket hadaha- ye teş~kür etmiştir. Atina halkı J>~ 

-----c:sc:=100M- nesindeki radyodan akietmeğe başla- makla beraber fevka 1ade ıstıdad sa- nesıne getırılerek tedavı .ııltına. alın - anede cidden büyijk bir gayret göS ~ 

Balıkesirde b:r M· ht ··ıd .. rmek 1 dı. bibi seçme küçük muziayenler de yer mıştır. miştir .. Ahali felaketzedelerin Tür1' fil u arı o u almışlardı. ması dolayısiyle daha ziyade birse 

f • • t d · ı lJ!ERASl.lf BAŞL!l'OR.~ D~h~ sonra. kız ~~etmen okulu fa-' • ve insaniyetperverlik göstermiştlrd 
aCJ8 IS e er Merasime istikliU marşı ıle başlan- 1ebesının teşkıl ettıgı koro, bUyUk bir erl VOT Bu hadisede, Türfk - Yunan dol, 

letini. alakası rr 

Bir genç spor saha- Aydıncık cBahkesin (Hususi) - dı. 1\Iüteakıben Ankrıra Halkevinden mu\'affakıyetle teganni etti. Bilhassa R lk kl k ğunun, Yunanlıların yüreklerinde~ 

Sında O··ı-'u·• Geçen hafta nahiyemize bir gelin.ge- radyo ile yayılan sayın başvekilimiz (gemiciler) şarl:ısındn büyük alkış a ~P_ar '!'ra. ~ŞUY_~T le§miş olduğunu ispat etmiştir., t 
uı . •. . Dr Refik Sa'-·damın irad ettiği nu - "'oplndılar. Bozdag ıle i\famsa vılayetı dahılın-

tirm k için Bosbnct köyunc bır alay · .r • • • • • k. d • 1 h f d"' 
1 1 

rıaoon 
Balıkesir, (Huausi) - Burada ya- . . . . .. ~. .. tule dinlendi. Kız enstıtasil talebıı..gının Halkevınm de ı ag ara geçen a ta uşen nz a 

1 pılan lor ko~ulannda 6 bin metrelik gitmı~tı. Köyün delıka~lıları duğünun B Yekfümizin alkışlanan değerli muhtelif ubelerini temsilen (dokuz k~r, havaların güzelleşme i üzerine ~-Rusya Letonya V" 
koeuııun daha birinci kilometresinde neşesıyle ~kşamdanberı .knf~ları faz-ı söylevinden sonra kü süre çıkan tzmir meş'nle) cımlı tablosu takdirle kar - rıme~e başlamıştır. Bu ~ebe~l~ Gedız • 
dOşüp bayılan genç, Balyadan Selim l~c~ ~e~1şl:r "~ tam mlSafır~er ~el - Cumhuriyet Halk partisi vilayet ;dııre şılandı. ve küçük Menderes ~ehırlerının te~- Estonyadan bıt~ 
AktaQbr. Baygın bir halde hastahane- dığı vnkıt ıçlermden İsmail ısmınde he'-•eti reis1 B Atıf İnan bir hitnbe G d JI lk . te .1 k 1 .. f rar taşmalarından endış.e edOmektedır. 

w • • • ~ '·- k b'lA .r • ece e a evı msı o u Lara ın- . . . 
11 

• • 
ye se\'k edilen bu koşucu, bütün ih - bınsı, ta~ıdıgı tabancayı çeN:re • a irad etti Hnlke,rlerinin inkılap sadaka- bf te ·1 ., k ı t f d Havalar, ıkı gündenben gQze eş - şey ıstememıc 

• k - b 1 t · an r nısı ; muzıK ·o u ara ın an . Ş'dd 1. 7• ki d "I timaınlarıa rağmen maalesef ölmUştOr. sebep ha\·nya sı maga a~ amış ır. ti ve koyu bir rnfllh•et duygusu içinde d lk 
1 

b' k .
1
d. mıştir. ı et ı solSu ar an sonra ,~ t 

Öğrendijime göre bu gencin ölümü Kalabalık bir yerde böyle münnse- bir tek insan halin.de teneffüs eden, a :A~~~~8;K 1~A onser verı ı. hnlk, temiz ve güzel havadan istifade .Moskova, 25 (Radyo) - So\1') f' 
ini blr b~·ecanın kalp ilzerinde rap- betsizlik yapıldıkını gören köy muh- knrd~lik hislerinin de üstüne çıkan K k ..: lk . d d t için parkları doldurmuştur. in birliğ nin; Letonya ve Estc11

1
, 

tıK"t tesirden ileri geldiği anla§ılmış- tarı, derhal işe vaziyet etmiş ise de, vatanperverlik hisleri içinde gönülleri b t a~şı~a 
1 
a a .. ev~n e 

1 
e saa on Dün KültürparK. on bine yakın halk- hükumetlerine müracaat edere!<· ~· 

tır. Eaaeen ko ucular mOsabalroyn bai bu sefer lsmail sarh ~luğun tesiriyle kucakln§mı§ on binlerce )"urddaş tarn- ~ş de ~ u ama tore~ı ya~ı mır ~e~ at in hmcahınç dolu idi. :ıi bir takım üsler talep ettiği lı• ıf. 
lamadan önce doktora muayene ettiril- muhtara içerlemiş olacak ki, elinde bü-'fından bugUn doldurulmuş olduğunu ~-tı il . a nma~r er t tınzır n ı an sı·dorovı·ç Bu·· kre kındaki haberler, al.ii.kadar rnııJc$ 
miştir. O vakit kendisinde hiç bir has- yük bir biçakla muhtarın üzerine hü- ·· ·ı:verek dedi ki: ır resım sergısı açı mış r. - larca tekzip edilmektedir. 

İ iJ b v l SO) •. 
talık görülmemiş olduğundan yan a cum etmiştir. mıa tam . u;agı ap ı- _En ileri medeniyet seviyelerinin şe a Vdet etti =+-=-
girmesine mUsaade edilmiştir. yacağı sır.ada etrafta~ yetışenler,. mu-, il tüne çtkmak iddiasiyle, be.~eriyet ha- G d• L d SPOR 

Zavallı O'enr merasimle gi:>mülmüş hakkak bır kazanın onOne geçmışler- f d d b'ld.v. am ·n ene 1 00 raya BUkre§, 25 (Radyo) - Geçen haf-• ,., ' · h 1 · d yatmın e a e e ı ıgı en muazz ı - _ 1: 
ailesine 1000 lira tazminat verilmiş- dir. lsmaı~ yaka~an~r~k der a l 1111 ar- kılapları biribirine ekliycn bil}·ük mil- d.. •• ta .Romaya gitmiş olan Romanya Altay, Demirsporıt 
tir. maya teslım edılnuştır. !etimiz için çok büyük ve asil bir man- ODUyOr gençlik teşkilatı şefi Sidorovfç, dün lı 

Hırsızlık 
zara teşkil eden bu t-0pluluk, hiç şüphe- Ncvyork, 25 (Radyo} - Üç av- refikası ve maiyeti erkaniyle birlik- gendi ır 

Tabanca atmış! siz yurdumuz için en bOyilk kuvvet tlnnberi burada bulunmakta olan A- ~c nvd;t etmiş ve istasyonda kareı - Dün Alsancak sahasında peflltl 
. . . d S'"lfikl .. -ı kaynağıdır. merikanın Londra sefiri Genedi, Cu- anmış ır. k spor - Altay arasında yapılan bll;el' f 

Knl'Şlyakade. ı:;eıarnet okağında 2 Kadırıye mahalle 111 e u ugo B. Atıf tnan, partimizin umdeler!ni martesi günü Londraya mütevecci. Bıçak taşıma ınRçta, Altay takımı 5-4 galiP t 
nu1llllralı evde oturan B. Hayri n·n- civarında seyyar kömürcü Kara f eh iıah ile. karakter ve vaıi!eperverllğin hen buradan hareket etmiştir. Sef.r, Bornovada kalaycı SilJeyman oğlu mişt"r. A1tay takımında Vohi\Pıı~~ 
rin evine hırsız girmiş, bir a1tın saat mell, nyni yerde kömür satan Meh- değerini izah etti. Hududsuz vatanper- hareketinden evvel gazetecilere veı·. Halil İbrahim Tathdilin üzerinde bk oynamıştır. Demirspor takımı d ıc' 
ile kumbaradaki 420 kuruşu çalmış- med oğlu Veliye tabanca ile Uç ela- ver, feragatli yurddaş, yılmaz asker diği ~ey~n~tta, Am~rika~ı~ .A~.rupa k.an~a •. G~zile~ cadd.esinde Ahmed hakim ve daha güzel oynamış fldıı' 

tes ctmi•t'r. Suçlu tutulmuatur. ,Te yorulmaz memur olmak mtımkOn lıarbıne ıştırak etmıyeceg.nı .soylc -ı l'.rgülün üzer.nde bır bıçak bulun - l':ıuhacimlerfn tecrübesizliği ytııtıt 
t1r. Hınızın Ayşe adında b:r kadııı ~B k" ak bu1unduku Halkevterinin işte bunları miştir. ı muş, zabıtaca alınmıştır. den mağlfibiyetten kurtulmarııı;_ 
olduA-u zanned ı:yor. ıça tqım : 1 • ......-,.P 
u~;;.:;.;;;;;~~~----------1111------~~~~~~ 1 bsııl O' • nu müteakıp gerdanlığı çıkardı ve Mc- terbiye, bir vicdan işi idi. Yani, ada- Lirka~ sene sonra Suriyeye gitmiş, ,l!'l)stniyordu. çle.rinden rifll 
m-~ lS. A l B dineye giden 'yolculardan biri ~le bunu let ihlal edilmemişti. Bilakis adalete ve külliyetli miktarda ticaret eş~a.sı Müslümanlığı kabul €tmış g:ıcılıl; 

1 1 
brıbasına, yani Resulil Ekreme, koca- ttkabul eden bir büyüklük ıösterili - aldıktan sonra Mekkeye avdet ıc;:n roı·lard~: ~albuk~ bunlar; erı ~ı 

H e sının necat f'dyesl olarak gönderdi. yordu. yola çıkmıştı. sıı~a, Mu~l~manlıgı iç cephed il. Z. Resulti Ekrem~ gerdanlı§'ı ~hncaı Bu suretle; Resulü Ekremin da- Fakat Müslümanlar tarafından rnırmek ıstiyorlardı. dil,t 

• 
sarardı, derin .bir heyecana düştti. Or- r.ıadı Ebul'as ibni Rebi fidye ver- yakaiandı. Malları da alındı:. ~u .- Faka~ bazı parasız, azılı ra~'1Jıd5"' 

• ~ ' AZAN: M. A yha ._____ tnda hazin b;r tablo ''ardı: mckten kurtuluyordu. nıın iizerine gene eski zevces nt! ıltı- nrd~ kı, bu~lar. açıktan açı!' , 
ve kurtulu •orlardı. Mekkeye dönen e- Resulil Ekrem; elindeki gerdanlığı Fakat şimdi ortada halli icap ede!ı ca c derek yalvardı. Mallar, a.r?e~ met. da~ efüyorJa.:dı. . ~ .. te fı 

- IS
4 

- ~ R lil Ek tu'-- k wl ö ler·nden va"lar bir vazi'"•et vardı· kendi!'line iade olundu. Gerek bırıncı Dır rıı.·ayete gore~ ısla mı) e . tı · ek d' • ı d b. · 1 zevce i \"e esu - wıra agıyor ve g ı ı ., "' " · tJlı• 
- Evet~ inat dım kı ve t rar c ı- sır eı en • ırıy e . d .... 1 d B" d b. . . ~ Ebul'as henüz mü~lümanlığı kabul g.:rek ikinci kurtuluştan çok mütc - ren yahudilerin cüz~i bir kıs 

yorum ki, sen bir peygambersin!. remin kerımesi Ze)rıtebe haber gon er- doku n;o: ~d ır en ıre mazn.e r cıı etmiş değildi. Halbuki zevcesi Zey- ı-.ass·ı:ı olan Ebul'as islamiyetin n~ hareketlerinde samimi idiler .. r~ 
Dedi ve açıktan açığa kelimci şeha- di: eder. g ~ı 0 

u. llti .. 1 h neıı müslilmandı Binaenalevh Zey~ faziletli bir yol tuttuğunu görerek - İtiraf edelim ki. Tevratın ·}{ tıf 
det K"etlrdi. Abbasın tslami~eti art1k - ,.e yaparsan yap beni kurtarma- Yınnıd?eşG~nle ~v:e .. ~udn erh rı ~; uep'. Ebul'asm n 'kiihı altınd~ bulu - ~İü~lümanlığı kabul etti. Hatta, M ek. dtiği peygamber budur ve artı ~"et ' 

h kk ktı F k t f "d d f'iın" gc ga ralı nna gel .. oz ermın onun e, azı e" . ı 
1 
Ak . 

1 
·ıd b k b' crgtl"" mu a a · a a 1 ye n a .. ·,.- " . . . . i namazdı. Resulü Ekrem bu ciheti keye gıderek hesabat ve a u asını nı sraı en aş a ır pe.r 

ne lmkfln yoktu, bu takdird diğer e- Zeynep; dClşur'1il, taşındı. Paıası Hatıcenın hayalı belırd · . . damndına hatırlattı: kesti ve bilahare Medineye geldi, ge- çıkmasına imkan yoktur. 
sirler de sureti zahirede İslamiyeti ka- yoktu.. 'ihayct elini boynunıı. gOtQr - Re~ulü Ekrem. onu çok. ~vmış~ı. _ Kızımı bana g5nder .. Ben bir t,e l·ski zevcesini aldı.. Diyorlardı. 

d·ıe · · k rt b·ı· ı d" da Şimdı merhumenın kıymetlı b,r yadı - . . . • ~ . d' 
1 

. . bul ile ken ı rını u ara ı ır er ı. ·· . . . insaıı gönderıp kendısıni aldu·nca - Not - Hazret , ... merm ış erını 
Abbu \•aziyeti anladı: Burr.da bir g rdanlık '' rdı. Bu (rer- garı; fıclye olarak ":r~~ı.yordu. C::m. eökmek istediği şair Süheyl de !\Iek • .. \ ~ol f 

- Peki -dedı- ben de fidye :r.c ·rte- danlık, maddi kıymetten zi} ?e ma - . Et~afta bu.~un.n~ but~n. ashap da d~~ Dedf. ı:en:n fethinden ::.onra islamiyete gir- Mekkederı. ı!cdineye gid~rl Uiİuır 
yim. Ondan sonra beni serbest bıra - nevi bir kıymet taşıyordu. Çur.kü bu rın bır te.es~ur ıçınd~ Jdıl~r.. Resu~u Filhakika Ebul'as Mekkeye dön - n 'ş ve h tta; Re·ulü Ekremln vtıfa- '7crinde bir deve ve o devenın 1:!1~1 
kın.. ger lnnlık; bir ana yadigfirı 1di. Ekrem; tıtrı.ren .. ellerı~dekı gerdanlıg• <!ilkten blmz sonra Resulü Ekrem, trndnn sonı-a, Mekkede bir kısım hal- de ele bir }'olcıı 'Jerli~·ordu .. 13e i)ı r 

_ Olur.. Zeynep evlenirken. anası hazret Ha- arkada~lanna gost<ırdı: z yd ibni Hari~eyi çağırdı ve kızını 1 kın tezelzül eden imanlaı·ını tak\•iye kılıç sallamyordu .. Çehresi :·e gd'fl" 
Fakat Ebul Asta para yoktu. Ne tice; onu kendi eliyle kızmın bo~aıma - Bu -dedi- bir ana yadigarı. l.nr aldırmak üzere Mekkeye gönderdL. dmiştir.• ri: korkuçn bir karar verrnı~ o. ,f 

k saretten nasıl kurtulacak ı? takmış ve kızına bunu gelinlik hediye- hahradır. Onu kızımda bıraksak.. Bir müddet so!'lra, Zeynep, artık ba- M edin ede vaziyet, hali tebi"ye ra- \ara mahsus değişikliği içinde i 
yapaca • e · t• '-~ h d·1 • h d ·ı Difer esirlerin bir kısmı çocuk okutu-ısi olarak :vermişti. Ashap; derhal ayni fikre iştirak et- bıısının yanında idi. cı.: .etmış ı. ı a u ı e~n usu • z:ıt: -
Jorlardı. Dii'er lasmı da fidye veriyor Zeynep bir llhıa. tereddUd etti. Bu-1 tiler. Ilu bir insanlık meıe!es1 idi. Bir d:;bul'as Bedir muharebesjndcn ı :caıık varlıklan aittıkçe kendıs:nı 
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aşvekilimizin 
Nutku ...... , 

. ,J açıldıl •tt.rafı linci aahifed--
' halke\'llnı_ Ve ntarfü'Ctleri itibariyle 

b· erı ·ı 
ıııbt ıt fark ı e halkodaları arasınd:ı 

........ au bulunmadığın li!Öylemiş: 
11"fan nlar; memlekeUn terakkis). 

_. ı.. sevg· · . 
k ,., ·•ıııı 11 ka . ı~ının Lesleıı mesi, hı\lkı -

Usu'ld bılıyetleriniıı yükselmesi hu
ceıet ba ayni ~mellerle vüksek ne~L 

:o ekıed'• · . • 
eın·... ıgımız müe~seselerdir." 

11 .,~ır. 

a~veku. . 
llıı.ıllıl SU ınıız, halkevlerimizin u-

- o 

(A...~ADOLU)' 

Son Da ika: 

Vels Sumner 
Roma' ya 

dün akşam 
vasıl oldu 

ltalya Kralı 
Bir af kararnamesini 

imzaladı 
Roma, 2.J (U ıdyo) - İtalya kralı 

Viktor Emanuel, )larya Gabriyelenııı 
Juğuınu ınlınasebetiyle bugün bir <.ıf 

knrarııanıe. i imzalamıştır. Bu karar
nameye gıir '. cezaları iki ser.eden uz 
olunlar affeclilnıektedir. ılikler1· !rette bugüne kadar gö~teı·-

r aaı· 
lQ !tıenı IYetlı> aldıkları netkele- r 

J11tunu llUniyetj mucip derecede ol- A .k H . . .. . b .. ..k h l b ı svecte 
~ıı, d'u b~n~ söylerken en yilk~ek merı a ar .cıye mu ~teş l fl, uyu arp er __ ., ş ama- Şu··phelı" e-~h .. as takı"p 

ajd Oı tam Y Ugunu beyan ederek, he- d l •• k • k " J k r r·,.., ~~ Olantıanasiy]e tekemmül etme- an evve mutare e }ffi an arını arayac3 tır OlUnU!JOr 
~ ,.... U(ltıe\'cu~rı3~~ bulund~ğunu, yur~- Roma, 25 (Radyo) - Amerika ha- tır. tine büyük bir ehemmiyet atfediyor - Stokholın, 25 (Radyo) - Şüphcl1 

lıır· kısmının b'h~lkevınd en en bu- riciye müsteşarı Surnner Vels, ıl:!faka- Sumncr Vels. bu gece Amerika se- Jar . e~has hakkmdaki takibat devam et-

rkl u~d ıt Çalışmı~ ızlıd mkemnun edee~k tinde Amerikanın Roma cSefiri Fi!ips farethanesinde kalacak ve yarın Kont Sumner YP.l~. Hitlerle konuşacak ,.c mE>kt..,dir. Pa~aport muamele;;ınde 
td., d ~ O il ]arını, gelecek oldu~ h ld f'k · · · c· f i "] J • f t ·01111dn11 SOr1ı•n •'Ok clı']<katlı" harek"' ~a.· " aha g • . . .. gu a e re ı ·ns ı ve maıyetı ıle urno tara nl an \'erı ece ( zıya e i ~ büvük ha1·pl~r başlamadım f>\'Vel bir • " " •· 

~ \l"'tL enış ınkı;:af gosterecek b' }"kt b ·· · • dı"lec· k \'e 'ııaı·p olur a deı·hal ·aı1 

SAHiFE l 3 

Son Tu..hşidat 
Orhan RahL1i GÖKÇE 

İngiltere ve Fransa tarafından Su. 
riye, Süvey4 ve Irakta yapılan son 
tahşidat, müttefik devletler:n harhi 
ba, ka sahalara da te,mil etmek hu
~usundal-i bazı niyetlerine atfolun -
maktadır. 

Birkaç gün evel Anadoluda A. Ş. Eıı 
ıneriı ı , hadiseyi bizim zaviyemillden 
l tkik eden bir ya:zıaı çıktı. Mevzuu, 
claha. genit bir şekilde mütalea et • 
mek mümkündür sanırız: 

B=rinc;si; İngiltere ve Fransa ite 
Ti:rkiye arasında bir askeri ittifak 
vardır. Bu ittifak, Akdenizde YUlru 
bulacak bütün taarru71ara kartı, her 
üç devletin bütün kuvvetleriyle nıüt
for·~ken hareket e gr-çınesini emret -
tnektedi ... 

11r• ·" 4l hulund ki "' b 1 ır 1 e ugun snat 18,50 de buraya bulunacaktır. mütareke yapmak mümkiin olup olma- :: ı:: :s ' :. • 
\Jllda b u arını. un arın . ı;ör konacaktır. Demokrasiler bundan batka, Yu. 

l(eı... ••• u sene ndıa11,11 50 
.. •l"m"·· muvasalat etmış ve İtalya hariciye na- Amerika hariciye ıııü.:;teşarı, öğleden <lığını tetkik edecektir. 

'-'ledı ... , J ... rn. K Hı.tlerı·n nutku nanİ11lana. d. a garan·t·i .• vermi9lerdir. Ve",.,. ıı bir kısmının .• · a dı zırı ont Cinno namına haricive ne- sonra )lu:ssolini ile mühim bir müla- ~u hu:;usta )1ussolinin de mı.iMm 
, ··•emı n ı r n man . .. . • . . . . . 

9 
, . Bunla ra ılaveten, butun Akdenis 

·~tiııd ş <>ldukJarını, fakat halkev- zaretı protokol milduru, Amerıka ~fa- kat yapacaktır. bır rol çevırmesınden l.ıah:ıedılmek- Lonclı. _5 (Rad) o) - Londra re:s- mıntaka ve sahillerinde, iki devletin 
141lla edYarından başlıvacak ••en· C" reti erkiinı ve Amerika tabaasından Vaşington, 25 (Radyo) - Gazetı:- tedir. mi mehı:ıfili, Hitlerin diln geceki nul- b. k f t ev • .• ı • .r ço men aa , hak ve alakaları 
artad resinde bunların da diğer ba.zı zevat taraflarından karşılanmı~- !er, Sumner Velsin Avrupa seyaha - kunu tefsire değmez bulmuştur. hl.ilunduğu da malumdur. Her üç 

-~ ~irı· aııarına t• 
j~~ ı 1 Söyle y~ ışmeleri icap _ett!- r "'\ 1 ı Al Vl\Zt)•etle beraber, iki İmparatorlu-
Jl,Y 14tııa ile h?nfş, hıç )'ormıyan bir ça- B k ll . • t ğun umumi menfantleri, 1rarp cephe. 
1'1"' a1ınnıa81 alkevlerinde iyi randıman a u~ pe tro e rı a ya - manya ~inde olduğu kadar Akdeniz aahaaın 

tn11ltıiQt' lllütnkün olduğunu ilave da dıt ese.alı bazı tedbirler almalı J:! "t ır. 

0 'l§\'ekllr lkf d""' •• k l b •t • :cap ettirmektedir. Çünkü Akdeniz. 
ff 1.u ıtııress rnız. nutkuna devamla M.. f·kı b 11 K ısa ı muza ere er ı mış ve de. henüz siyasi veçhelerini .i.le _ 

ı'Ştfğİllj ~Seletin inkiŞttf:larının ge- utte } er, U p~troa erin ara- b mektc olan ve Ötedenberi bu deniz 
~~lln bug~tn:_tek istediğini, geri k~- ir anlaşma imzalanmıştır et~afında bazı iddialar ta9ıyAn bir , 

IJ~U~an a~~~~rd~ki halke\•lerındP deniz yoli , e Almanya ya sev- ltomu, 25 (Radyo) - İtalya ile 'bir anlaşma imzalanmıştır. Au1aş - iki devlet bulunduğu da herkeacP. ı,;. 
'1j U ların aş arın da mntee!l!-lir • Almmıya ara:-;mdaki iktısadi ve m:ıli ma, Almanya namına 5efir Fon Mak linen biııeydir. Mesela İtalyayı ele 
1 tdjkten a enıfn bulunduğunu bil - kine filalll olacaklar hususatı tespit etmek ve iki memle- 1en ile iktısadi müşavir doktor K!u- e.Jahm: 

1 ·~diltıet1• sonra Milli Şefimizin <1öv- k l Bu devJetin Almanya ile b·r ;ttifa .. ll'u nut k · ·et mah!lu atının mübadele işlerini diyuıı ve italya namına ayan azasın-
•ur, u tan şu parçayı oku - Roma, 25 (Radyo) - Baku p~troJieriııden bir partinin, bir kaç gün ev- yeni esaslara göre tayin eylemek ü _ dan Zanini taraflarından imzalan_ kı vardır. Son Rus - Alman anla~mA-

tllaık ve! Kal'ııdeniz yoliyle Almanyaya se\·k olunduğu hakkındaki haber, Fr:m- b · dd b b ı sı. Roma • Bertin r:ıihvP.T'inin ruh •• 
,... l~l'le ... b·evıerinıiz•n temı·z fe•·ı·zıı· ,... t .1 d ,. 1 Z('re ır mil etten eri ura da cer.e-

1 
mıştır. d d • • • • • 

~ ?l-Je • ır hald , ., .. sa ve ngı tere e nazarı oıkk&ti ce betmiş ve müttefikleri, bu petrollerin yan eden müzakereler sona ermış ve m3ksa ını ne ka tır ıncıtırse ıncıt • 

ı• ı ll'ıurıa"' e olması, bütün devlet Alınanyaya geçmemesi için tedbir almağa sevke,•le.nistir. siı•, Alır.anların t~'11amen ltaJyaya 
·~ue~. • 1nın t . " • -Ol.). • ti "~lle} 1 va andakı bUtUn en- Roma, 25 ( Rndyo) - :\tüttefiklerin, büyük bir dikkat ve ehemmiyetle , tevf"ccüh etm1?leri veya elveritli aö-

il t~:trı Unaua;nıfın, .bntun ilerlemek i!: Rusların Kafkastaki vazi:•etlerin! takip ettikleri Ye Baka petrollerinin, Norveç ı· n cevabı riiler. ~&71 hi.diıel~rin zuhuru, P.oma 
~' h e( "•aıt un tnüşterek malı, mU~- Karadeniz roliylc Almanyaya s<:vkedilmesine müsna<lc etmeme~c karar h·'ku-:.etin: h"'r hangi b:r harekete 
i~ d 'lltt b!r tsıdır. Halkevlerinin her vı:ırdikleri söyleniyor. N d ZI k snkedebilir. Binaenaleyh balyayı , 
sı s-~•ca1c h rnuvaffakıyetsizliA-inoen _ ota a na/ifa Slll sorduğu su- yalnız kendi karariyte d .. iiı. biraz da 

r 
11 
h bo~n~~ hana:_i bir mesuliyet hep Sk d • N ] // ona t ... veccüh etmi, ciddi ve eaasla 

lJ:,, ~~!ııı \1a~~~dır.> an !Davya azır arı a ere cevap veril1"gor tedbirlerle sulh çerçevesi içinde ı,.. 
5

; l'i 'ın Pd aşlarını, diye sözüne Londra, 25 (Radyo) - Xorveçin Söylendiğine göre Norveç hükumeti, ıakmak. mantıkın ve aklın en .tabii 
~' ,.,1 b~c ıln(lz ehn Başvekilimiz. halkevle- d 

1 
d P.mri ve icabıdır. 

tt" ~tün ınua aret ınevkiin~ bulunan u•• n top an ılar bura :-;efiri Kılban bugün hariciye ne- Lord Hfi'lifaksm Altmark Yapuru hl\- İkincisi; Almanya ve Rusyanm • 
Jl etıni• esaese ve vatandaşlara hi- zaretine gitmiş \ e Lord Halifaksı zi- disesi hakkında sorduğu suallere cevap bugünkü mücadele sahalarından •e 

• ...._ 11o yaret ederek, hükumetinden aldığı ce- \'ermektedir. 
iti li 1 şimal mıntakasından ba9ka hansi 

e~lılj\'et~ kevJert durgunluğundan vabi not;.ıyı te\'di eylemiştir. noktalara aıcnvabilecekleri de ko. 

"/l;~·~re~n~ büyilktUr.> Kral Kristiyan, lsveç ve Norveç lay kt11ay kestirilemez. Akla gelen, 
rn bu mu alkevlerinin manznra!!l- y 1 B 1 • t Balkanlar, Orta Avrupa, Karaden:z, 
ıtınaddednes~eRelerin mesai neticele- N zırlarını kabul etti ugos a vya u_garıs an KRfkaalar ve Orta Asya üzerinden 

fJI <ır~\'\'erı:;~İndi bildirmiş, Tiırk y l 'T' • f AT k k Hindistandır. Bunlardan bir k1amı, 
POyJern· e e h itap ederek şun- ugOS avga ~ lCare l yaz ırz, ır müttefikler için hem müdafaası za -

(\·;' nu1urı~tir: Konferans, 4 saatlık bir konuşmadan sonra ruri "1an, hem de :cabında mukabil 

~~I \'!!halk Uğunuz yerlerdeki halk- sona erdi kişilik bir heyetle sof ga9a vardı har~ket ve taarruz bakımından ko -
. ~ rtcrrıış Odalannı sizlere güvene- laylık vf' emniyetini ha3z bulunan 

t·~ı a,.,.ekİı emanet etmiş oluyorum... Bı:ırl"n. 2 => ( Hndyo) --;:-kDo)d'?c K o- 1 Sofya, 2!) (Radyo) - Yugo~iav- rıcktaJardır. Hatta ve hatta mütte -
~ e l'lltk: tnUnevverlerin mesaile- re, ponda~ gazete:-1i; S ·an ın:1vya. yu ticaret nazırı lvan Andres, re fa- fiklerin menfaati ve askeri zarul'et-

l'tı llttia he ı~~eyi ilerleteceklerini. bu lıariciye nazırlarının if•timaındau ha· katin de kırk kişilik bir heyet oldıt!~U IPr. lugünkü tahtidatın daha ziyad~ 
l:;ıcİillde l'b e

1
sten emek beklem<>k hisle yazdığı makalede, Almanya -

1 

l: aldı> bugiin buraya gelmiştir. artırılmasını ica~ttirmektedir . 
• '~ \•al'lığınıu .unduğunu, bu mtımlc- nın lıitaraflarclrın h içbir şey arnıııa~ f v:m Andre<;, i.sta~yomla Bulgaı· ti- Almanya ve Rusyanın -müttere _ 
.. ltıııı h ışletmek ve vüriitme~c c.hgını ve yalnız tam bir bitaraflı~·a S •• K } c.aret nazırı, Yugos la\'ya, Türkiye. ken, münferiden - Balkanlarda veya 
tertıaııı ic:r 'I'UrkUn vicda~ında \'el' ria ·et etmelerini istt..!diğini kaydet- UVeyş 1na l Yunani~tnn vı> Romanya sefirleri ilC' Karadenizle K •fkasyada yapabile. 

el'ı P ettig~ · • • nıekted r. l · ok t t fi ı k ı ·1d b te nden h ını, milletin düşün. Hrç · zeva ara anne an ar~ı an- cckleri harekat, en seri 9ekı e u 
l>ıe~lllal')a b aşlıyarak ilim kültürii - Kopenhag. 2;; (Radyo) - f.oveç AV!'UJ>:ı harbinin g-eni~ll~mt~i Y<' Akdenizc de sirayeti ihtimalleri karşı- mı~tır. yakın ,ark merkezlerinden kar9ılan•.· 
lııad ltzım erah~_r_ çalışnia1C, yükc:el- hariciye nazırııım seyahatini bir glin sında rııiittefiklrr l)ıtP denizlyie Akdenizi hirle~tiren Süveyş kanalını zaptı \'ugo~lavya ticaret nazırı; i..;ta .~ - bilir .. Çünkii denizden ve kandan 
edi 1 temaıı)ieldıgıni, böyle müte - tehir etmek ıi'lccburiyetin<le kıılma- ve tahribi pek giiç Lir hale getiı mişler, Kanalın kilometrelercP. ilerisinde ~·on rnlonuncla kabul ettiği gazetec!- ~nkivat, hem imkan, hem de mt-sa -

fi. tıı il \·e di• ar neticeı:ıinde san'aikilr ..;ı üzerine. ::-.kaııdinav nazıı-lnrı top- muyiıı tnrlaları, dnnizaltı tcırııil koyanları yapmışlar, buranın mücbfaa,,1 lere beyanatta bulunmuş ve ticaret fe noktasından, ;,e daha elveriıtlidir. 
l1ı~l"rıJekete ger meslek erbabımn bL; lnntıı:ıı bugün yapılamamı~tır. l..ıvf>c, iç:n mühim oiı- ku\'\'et. llyırmışl,ırrlıı·. miizakerelP.ı'i icin 8ofynya gelcl;~in!, Bu mcv:zuda TiirkiyP.nin vaziyetini 
i t~rıaıeyhço: faydalı olacaklarmı, Norveç ve Danimarka nazırları. ÔK- Siivey~ dtinyaclaki kHnııll:ırın Pn uzumıclur. Afril<anın şimali şarkisiıı- göı·r 'iğii hli~nii kabıılclf'n ~on dere· daha fazla tf'tkike lüzum yoktur. An. 
haı~'ll başta d nlkevlerinin ilerlem~- ıe ye:meğinden :-:onra Danim?rka de, ~ l ı ıı· krallığı huduclhırı ir:11d...-dir. lki denfai birleştirerek Avrupa ile ce mütehassis olduğunu \'e Yııjlos - kar~ paktı, bizim hangi sahada ne 
lt.~) e .Yurddn evlet el'kanı olduğu h:·a~ı. ~riı;~iyan ta~af1.~1~_an ka~rnl ~· uzak s:ırk ,ıra ·ıııdaki yol bl'~ bm mil h~almıştır. Bu suretle Hindistana \'C l::n ya - Bulgari,-tan ticari müna::.e- .suretle harekata itt:rak edebilece. 

oı .... 1 Şların mu""te"' .. bbı"~ \'e d.lmışlerdır. P.esrnı goı u şmelcı. bun U k k . 1 k C lıııtının, nnlkan paktının ruhu da. C!imizi ta•rih eyJemi• olduiru .. ibi, 
•ıı •41 a ar111 ~ ~ 1 • 1 k za · c;·ır a gıc eı·e gemilerin mit burnunu dolaşmalarına liizum kalma- •· 0 

,. .. .. 

~ . etrniş, . ı .tavsiye ett ğini be - dan sonra ba ... amıştır. ı azır ~~· ·on: mıştır. Kanal, Akdeniz iizerinde kurulan Portı::aidden başlar, Timsah ve hilinrle bundan sonra daha mii~aid Türkiye kendi vaziyetinin göaterebi-
.ı ltıJuı~n Yırnıı senelik bı'r 1• tı"kla' ı fcran:-ın me ... aıs ni hu gece bıtırı11e:-.1 t l.ıir snfhayn gireceğini söylemi~.tir. lece;;:_ tf'hl ike kar,ısında müttefik -
"l!ıı h ~ ... sa Acıgolii için" alır. Buralarda ~mailiye limanı . Kızıldeniz ağzında Port-
11. 'Yır) \'aşında halkevlerimiz- ., e bir resmi tebliğ nt>şri muhtemı>l- B l J lt-rden istifade haklarına da aah:p -
"'il •ern ı ve · . d' tevfik W' ::--·ove~·ş limanları \'fırdıl'. Derinliği on biı' metre, en geniş yeri t 
~l!v· ennı etr ıyı netice alınma:+ ır. altmı~ nwtre, uzunluğu 162 kilometredir. Bazı yerleri dnr olduğundan 3 iri an V3pUf ;ır ti~. . 
l)ıL 1 "e 141 Iğfoj öyliyerek 6 bnl- Kopenhag, 25 <_Radyo. >. - Sknndi · •• • 1 Yııni, Yakın Şark ve Süveyıdeki 

.. ı halk d 1 1 h 1 l{emiler muayyen yerlerdeki hnnızlarn bağ'Janaıak biribirlerine yol \ 'E'- D J b b ff 
~· 8ebeb'. odasının daha açıl- na\'yn ev et erı arıCı\'C nazır ar!, un ue eş gemı a ı !On lngiliz ve Fransız askerleri ha • 

lı\e 1 l~ le h d .ı d k ı rirler. Kanalın iki tarafı alç.11.; ve çıp,ak kum tepeleri ile çe\Tilmi.ştiı·. 
~b .. o arak .. unu mesud bir hh· ört aat uevı.ım t> en muıa ere er - :rır1ıklarını, hem Akdeniz, hem de 

.. q b lroste d · t" ı 1 Si.in~.vş kanalı 185~l c1an l 869 a kııdar ı n su1ede açılmış, J 6 milyon Lizbon, 2G (A.A.) - Bir Fransız 
itj-..ı . rmiş, şöylece nu~- eıı ~ oıırn ıç ıına arına so n verm ·~ Pl' c!iğeııt sahalarda, lüzumuna göre ti!-

~· ......._ .a ·••ı Ştır· 1 k 1 • h k t t · ı tııgiliz lira~ıııa mal olmu:-.·tur. K:ınalı Ferclinad de Lesseps hııninde bır haı·p gcıni:ıiııiu Asuo adaları ile Ma-
Jıl" tırıı "liz b • • Ye mtm e et erme are ·p e nıı~.er- dafüi, fakat icbar edildiği takdirde 

lı ı b ~eı.sıcu h ..ı • Fnın~ız nıiihemli~i açmıştır. Kii~ad mera:ıimi 1869 yılıncla ikinci teşrinin dera .trasında Liman ismindeki bir b 1 4;ll. • cı Uzur tn ur ve 1\I illi Şe- un·. tıuırruzi bir tedbir olarak ka u ey-
~I '"ıı- Z, huzu Unuzıa bizi şereflendir- lı·timadan .::onrn intişar Nleıı hil" yirın;siııd-.: yapılmış, mulıtf'lif mt.mleketlerin 68 gemic;i Porbaidde toplan- Portekiz vapurunıla araştırmalar yap- )f?mek, e n doğru, en kestirme i•tir. 
•' 

1
• lieııini:~tıUzda hürmetle eğili- tebliğde: '"'kandiııavy.ı deYlet!er!- mış ilk ol:u·uk Aig-el Fran~ız hhl"p gemisi kuııuldaıı geçmiştir. :Merasimde tığı \"e &ıskeı J"k yaşında bulunan iki Mukadderatını bu harbe bailamlf 

li 
1 taziınle ~elamlarım.-. l nin, •ılak.Hlar olmndıklan bir harbin )lısır l!itP\·i. ticiincü !\:lpoh·oııuııun kaı·ı~ı Ojeni bulunmuştur. ::\le:;huı Almanı teYkif ettiği bildirilmektedir. milletlerin, baıka türlü hareket et. 

il ı. b b lu duklaı·ı \'e b1ıı1dan dr ltal,\·an ue•t •karı Verıli, bu rC'<;m İ ki.b.adda O,\·mınmak üzere «A.nln• ope- Kopenhag, 25 (A.A.) - Danimaı·. . kA ktu 
O ı:tur anı U ıı ' v· meıine de esasen ım an yo T. .. an d ad la.vı, :,imdiyr kadar uğradıkları VP. rasını yi\pnııştır. ka bandıralı Aase vapuru ingiltereniu f: Jc a · Orhan Rahmi GÖKÇE 

11 Q Q/Q bundan onra da uğrıyacakları za- Kanal. şimdi bir şirket tnr:ıfmdan idare edilmektedir. Vaktiyle yalııız ispan~·aya giderken Atlantik deııizin-
t~k ttris, 2S 1ZQn Casuslar rariar için muhariplerden tazmiııatlFrun·'IZ \e :\lıtıır IIidivinin hi..ı:,eleri varken 1, 75 tc, Hidiv hb:;cleı·ini ... at- de batmıştır. Vapurun neforlerincleıı **~=--
(-h~laııan <Radyo) - Hollanda·fa blemek hakkıı 1 muhafaza eclec.ekle - mış \'(' lıuııu İngilizler almı~tır. Şirket his·eleriııden on altıda redisi lıı- lfrriniıı \'e çavuşunun ce. edlel"ini taşı- Alman matbuatı 
~1ıı taıı da la u şebekesinde bazı ri kaydoluıımu~tur. gilizleriııd:r. ·an bir :sal ev\·elki giin Plymouthda 

11~ 1 tıp Ça.}ı Vardır. Bunlar, Almmwn Kanal idare mfclidndı> bir Hollandalı, oıı lııgiliz -üçü İngiltere hüki\- knrayıı ·111 mıştır. \'apurun mtiretteh&-

t ~rı Aittı~l1~ktö v.e askeri hazı~· _ Ki d •• b . •• metini tem il edH- yirnıi bir I• ran~ız aza varılır. Kanaldan oir senede \':ı- tından 15 ki.) kaybolmuştur. 
lbervern c1Ja11Jarına giinil gtinii- U YUS ugun ..;ati ol:ıruk :~oo bin yolcu. be:-; bin vapur gecer. Runun ~üzde elli yedbi Paris, 25 (Radyo) - Danimarka A } lllekte idile!', B •• k k İngiliz, yiızdc onu Hollnııd,, yüzde dokuzu Alman, yüzdl· altı::ıı Ji'ransız ge bandıralı Oks ' npurıı , imal denizinde 
" onyad.. ı u reşe v::: raca mi:;idir. Ilalıeşistaıı ı i:-1tiliıtl:ın sonra İtalyan vapurlarının da nıünıru nrt- tOl'Pile çarparak batmı:ıtır. 

a ZC • B k 
25 

(R d ) Al mıştır. Oerniler, es) alar ve ,·okular kunalclaıı gl•çerken muan·eıı Lir ti.!- Pempelyu \'e Royal adlarındaki in-

i 
ii ·res a \ 'O - manya- • · · · 

l'· Ze e o1d nın Balk':l~n lar iktı ;eli müşaviri dl'k- ret alınır. . . . . . . . . - R"iliz vapurları da bıı.trrnştır. Royalin 
1:ı ·l'an 2G • U t Kl d .. Ro adan buraya Şap denızı ıle Akdenız nrasmda hır kanal açılması fıkn mıladd:m çok mürettebntından on dört kisi kayb!l -
,.111~:t ,:.

1 
(A.A.) _ B t "' orl • tkı yAusl, yarın Rmoman, .. a ı"ktı en·eı ortam atılmı~. teı;ıebbüslerc gil'i~ilmiş, Nnpoh·on bile bununla me~- muştur. 

'"'ı, ··• ntak era \'e .-ıs- ge ece , manya - " - · • . • T • • • • 

t le o) alaııntb şiddetli b" sadi miina~ebatı hakkında Rumen r:- gul olmuştur. )!ısır fıranrnlurından Nekao zamanında boyle hır teşen- Roma. 25 (Radyo) - Panagrantos 
t ıııu rnııştur Z ı ır bi' t 190 b' ı · '"] ]'"" · ö ·]enir fanmafih fira\'un Seso~tris za ı ad ındı:ıki 4820 tonluk Yunan vapuru " Ciı> olrnu' .... ezele bazı hasıı.- caliyJe konuşacak ve Alman markı- ıs e - . 1 ~ nme enın ° c u~u .~ ~d 

0
:
1 

• k 
1 

.. 
1 

h" k 
1 

ld ~ .. -
"'O\tuı- Ş ıse de iıısanc _ Pumen para pİ\·a.-a.;ındaki vazi- manındo ?\ılın ay:ıldarındnıı ıstıfa e e ı ere lOY e ır ana açı ıgı sov- diin A tlns d< nizinde torpillenerek ha-

• a za mn • · k' l b '" ı · · 1 · t ı··f a·ı · t· t ı yetini tetk.k e~ liyecektir. !enir. Biiyük k.ınal nçılll'ken, e;;; ·ı teşe l u: crın ız erme e ~c u e ı mış ır. ıı·ı mtştır. 

Ruzveltin planından 
memnuniyetle bahse

diqormnşl 
Herlin, 25 (Rndyo) - Alman mnt 

bualı, <\merika hariciye müsteşarı 

Sumner Vels"n Anupa ~eyahati et· 
rafında miitalea serdetmektedir. 
Yalnız, Ruzveltin planından mem • 
:rnniyetle bahsetmekte ve bu planın, 
na<:~ onaı so yalizm programına UY· 
) ıın olduğu ıu km·deylcmektedir. 



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

S."-HIFE (4) ·-
'i···············İ··········· ,,,,, ..... '''il'' .• ••••• ····x_· ........................... , . t' •••..••••••••• ·: 

ı ! Hıkaye ı ! ........................... 'Oidii"ki;~····~·~·~;~ .......................... ~ 
Ümr n aşkın mevcudiyetine inan- akşamlan beraber çı1rıyorlardı. Ömer, 

mazdı. Onun nazarında aşk, romanlar- gfuıler ~kçe içinde kökleşen bu St!V

da yaşı) an bir efsane idi. ~iden o.na fırsat buldukça bahsediyor, 
Omeri Tak imdeki apartmanın lx!- yalvarıyor. fakat ümran onu mütema

.,:nci kabndnki küçuk odasma tekrar diyen tersliyordu: 
getirmi li. - Düşündüğün ;yalnız bu!. 

- - - -- ---~- --- - - -- --

{ANADOLU} 

l __ A_~_lk_e_rro lk 
ı)flflf 

Alman ar, Br · y ı bom-
bardı~a e e 

1 

26 Şubat 1940 Paızarte~ 

Eğlence: 

Günün bulmacası 

Delikanlı onun omuzuna doğru so- - Ne yapayım? Beni mazur gör .. Bu takdı.rde Alman hal't.ı da mukabeleı· bı·ımz·sı·le 
kulu.> or ve tekrarlıyordu: Seni çok seviyorum. /4.,. 

- Bilsen ne kadar bahtiyarım .. Be- - Zevk meselesi; lınşlnnıp beni sc· k k •• h k 
niburayagetirdiğiniçinsanamütcşek- vebilirsin, buna müdahale edemem. maruz alaca ve mut iş zayiata uğrayaca fır 
kırim. Sana tapıyorum. Fakat benim hoşuma gitmiyor, sana 

Ümran oturduğ yerden hırsla iır- karşı içimde bu hususta en ufak bit· n- lngiltere hava OfdUSU nasıl hazırlanJVO • Soldan sağa: J). 
Jadı: laka bile duymuyorum. l - Denizde görGlen bir :rn.e•;, 

- Rica ederim, gene kendine acın· Ömer, Ümrana sadık bir sevgi ilr Gt>çcn :Mayısta ingiltete hava ma- 2 - Atılgan adnıtı, nıesbur btr ıı!J' 
dırm ğa başlama.. bağlıydı. Ve onun başka bir ftşıği 01• reşalı Sir Kinksley \"ud tarafından nrın kahramanı. 3 - Nota. pn11t ,c• 

Geııç kız, bir kaç sene evvel kendisi- madığını da biliyordu. :Bununla uera. :>fr hm•a p!Rnı yapılmış ve bütiin do- nu tutan, sahip. 4 - Ne sıcnk. ne 3" t ,. 
ınitn.•onların muuafak,'ltı• alırıar"k g'fttk. ze\'C 6 Fennlık F'r0nsıı 

ni avutmak, yalnızlıktan kurtulmak bor, ilk aşığına metres olduklı;n sonn • ... ' · · - "' ' " / · .:-cnçliğin yetiştirilmesi hususunda fabc~inde bir harfin okunu u 6 dl ltL 
için yirmi yaşındaki bu Aşıkı bulmu§- Ümranın aşkn knrşı bu kadar Jfiknyıt nr.ı kararlar ittihaz edilmişti. j İranlıların e kı ismi. 7 _ Alftıbe,.. ' 
tu. Fakat kı11n bu lakaydisine knrşı. kalmasına bir türlU mann verııtniyor- Faknt Eylfil ba~ında çıkan harp bir harfin okunuşu. 8 _ Çırak· 9 _,, ~ 
Ömer ona ço • temiz bir sevgiyle bnğ- du. İstemediği halde ona yıtlvarnıuk, j .:uJJ. h:ıli için düşilnfilmO~ olan bu Rezalet çıkarmış o'an, insan. ıo O 
\anmıfb. çindeki acılan dökmek te ona güze' µlan tatbikatn11 tlnha faydalı bir Mükemnıel, bir nakliye vnsıtaSl· 

. Ü~rabn ise, hayatıknda hiç sevmedi· geliyordu. Çünkü o zaman içinin, ka· ,eklP aoknıayı icap ettitdi. Bu maK. Yukarıdan a,aiıya: ·'f' 
.Ji içın u sevgiyi ta dir edemiyor, o- fasının bir parça olsun hafiflediğin i -.adla yapılan müzakereler neticesin- l _ Sulh, atlann beslenip ter~; 
m: n bu haline karşı daima likayıt ka· hissediyordu. l3u da onun için doyul- de de bilhassa Kanada dominyonuna, c:ldukla y 2 s · .. ınrn ıll 
hyordu. Yanında ne ıamım aşktan hah maz bir saadetti. · rı er. - erı, 0 vı,-

mühim bir vazife dilştü. lngilterE: nı. ~ - Nota, seciye, cefa. 4 -
11
,. 

setse tiksiniyor, başını çeviriyordu. Bu sırada Ömer birdenbire hagtn- hava ordusuna tazım olan pilotlar bir mabed, 6 _ Ba§ka bir ıı.dıırrt ;1 

Aşk r.eydi? Erkeklerin kadınları avla- landı. Fatihin kenar bir mehallesinde 'rnrada yetiştirilmeğe baslandı. I>i. -:ııına mesuliyet deruhte eden. ! 11' 
mak için kullandıkları bir olta dei'i! ki, oturduğu odasına bakan ev sahibi ğer dominyonlardan Avu~turalya ve Bir emir, Fransızca dost. 7 - :;;'"ıı 
mi? kadınla Ümrana bir mektup gönder- Yeni Zetandanın vaziveti sadece Ka. gece eğlence yeri. 8 - Sıfat ~ ',t 

Şimdi meftun meftun gözlerinin i- di. nadnyn yardımcı uns.ur yetiştirmek- 1 yakılacak eey, Rusca evet. 9 - :8 _... 
çine bakan delikanlıyı biraz; istihfaf. Hastalığının ağır olduğunu ve onu ten !baret kaldı. •;o yeri, Arabistan da oturan. ıo 
la sUzdtı. görmediği için ıstırap çektiğini,· ken- İngilterenin harp halindeki hava Alafranga sucuk, Arapça su. ı; 

ömer !stanbula kimya tahsiline gel- disini görmcğe gelirse pek memnun ordusunu kritik ve onu Almanlarla h fıı 
miş genç bir Anadolu çocu~u idi. Cm- olacafını yaziyordu. nıukayese eden bir mUşilhid bu va- Her balomdan Alman tayyareleri ne faik olan İngiliz tayyareleri IDünkü bulmacanın a 1 

ranla ayni laboratuvarda çalışırken o- Ümran bunu okuyunca şaşırdı .. Ve tl
0

de şu satırlnn yazıyor: dirde çok btiyük bir ihtimale göre yUksek derecede talim görmüş un - l - Romanya, ay. 2 - Ars~, 
nu beğenmiş, kur yapmış ve yüz bul- pek mnteessir oldu. Hemen ha!;tanın Nui hava uautlerl: dikkatini daha ziyade bizim hava surları kftfi adette, mütemadiyen te- ra. 3 - Huda, damnd. 4 - . ~ / 
duğu için onunun hoşuna a-ittiğine inan yanına koştu. Ilritanya adalarının havadan bom- il:!lerimizo çevirmiş bulunncaktır. min edip duracaktır. Diğer cihetten irnAm. 5 - İl8nat. 6 - Alt, ~ı. ,._ 
mıştı .. Halbuki ertesi günü tekrar her Ümranın orrlda bulduğu doktor hns- bnrclımana ıtıatuz kalması hAliııde Polonyada tatbik edilrrı·~ -0lan usul- eğer havada mukabele bilmisil teh-1Kertik.8-Ala, elma. 9-Bıll\ı 
hangi saatta b;.ıluşacaklannı sorduğu taltğın verem olmasından şiiphelendi- iki mesele tabii olarak kend:sini gô:;.. lc:r unutulmamalıdır. didi, şimdiye kadar olduğu gibi Hit- l O - Ak, çileli. 
zamnn Umran ona hakikati söylemek- ğini ve genç adamın hiç vakit geçir- terir. Meselenin llirlsJ: Eğer mUtte- Hükı1mefn mezkur tehdidi ani o- 1"3?. .. n kollarını bağlamakta devam e- Yukarıdan aşağıya: r! 
ten çekinmemişti: meden derhal hastahaneye kaldırılma- fiklerl~. nazil erin hava kuvYetleri lnrak tanıma!lı bu hususta cesaret decek olursa, bu ııIUn bizim için dn- l - Rahat, kaba. 2 - oruÇı , 
-Devamlı buluşmaların ileride do- sının en doğru bir hareket olncağmı gen·~ mikyasta çarpışacak olursa, \'etecek mahiyettedir ve imparator- ha büyük menfaatler temin ederek lik. S - Madam, rol. 4 - Ant9tl~ I 

ğuracağı aşktan korkmuyor musun söyledi. 'ukubulması muhtemel ağır zayia - luk talim plilnının ortaya atılına~ı bu çahsscnktır. aç. "> - Na, ilim. 6 - Dile~, ııl;t 
o nazik bir tebessümle cevap ver • ümran bunu şiddetle reddetti: tın yerini çabukça doldurmak ola - mesel 'ye manidar ve kafi bir cevap Nnzi kumandası, hava kuvvetleri . .Alamat, ebe. 8 - İman, ahi. 9 

mişti: _ Gurbette kimsesiz knlnıış bu ÇO· caktır. ~iğeri de: Bu .~uhran esııa: ~eşkil eder. Kısaca, bu, şunu temin nin bUtün mevcµrlunu sahaya çıknr- ramak. 10 - Yad, timar. 
_ zaten sana ftşıj'ım bent cuğu götürilp hastahane köşelerine smda pılotların ve dıger t.ıyy-recı eder ki, Almanyanın talii ne şekilde rnnk hmıusunda tereddild edin du - *-- , 
Omuzlarını silkti: bırakmak doğru bir hareket midir? efradın talimlerini fa111 olarak de - ;nkişaf ederse etsin, Hitler hava kuv- rurkf'n her gOn daha arhın miktarda Am erı~ kan torpl' 
- Zannediyotmusun ki ben senin· Za\'allı o zaman mahvolur? vam ettirmek... vetinin bütün va<1ıtaJarını İngiltere- bir ihtiyat pilot ve y rdımcı l'Şhaııı 

le, sevdiğim için konuştu~. --, Fakat kızım hasta itin~ ile bakıl- Hu ikinci mes'ele etrafında şunu nin mildnfaa unsurları üzerine yilkle ord·ı~u yetişt·rilmis olncnk ve h'iyiik 1 J yıJ 
-O halde neden? mak ıster, yalnızdır. Meraka dil ilrme da llUşnnmek lSzımi:lıt ki, Lu lvrnf. mek kara ını v.erirse, kafi bir •n.aı 1o r ihtimale göre bu ihtiva öle hı~ to.art spa , 

Ümran ııustu. Belki de seroest - mek için annesine de haber ver~ek i~- fcrkga!be"ybe. hnvaükuvvtetıtiyJe lvda:ıı olk- akını (Ye ihmal edilmiyect?k mıktar- kın hir min.tara bnliğ olacaktır ki Al-
liğinl anlamasından ve delikanlı üze- temiyor. ma gı ı .ı vaz e Us ne a ıgı ta da maddi vesaik kütlesi) nazi bom- nıanyanın havadaki kudreti, nıütte-
rindeki büyük nufutunun kırılmasın. _ Yalnız mı dediniz? Ya ben? • bnrdıman tavyarelerinin yetişemi:re- fiklerin davası uğrunda hizmetı> ha-

su~arı ırla rfi 

dan 'korktuğu için bu suale cevap ve· - Fakat bu epey büyük bir mesuli- zUmüzün akiyle çıkacağız. ceğ'· bir y~rde~i vasi ihtiyat dcpo~an 2ıı· un:::urlar karşısında eilcelecıin gi-
remedi. Esasen o~rin kendi üıerinde yeti :rüklenmek demektir. Fakat i:loktoruh tahrnlflleri Dir ak- nılltema.dıyen akıp gelmekte dt\ am decektir. Bu vaziyete eri!oı·lcliği Z::l· 

:\fadrid, 2ö (Radyo) - Artle rı1 
donanmasından üç torpitn rntıll ~ 
bugün ispanya sularına gelıni11\ ~ 

Amerikan filos•ınun, ispanY0b 
1nnncia bir müddet kalacağı tıı 

h" bi f ı d" y k 1 d k t . .. edecektır. man müttefiklerin hava plfinı yeni 
ıç r nu uıu o ma ıgına ve onu sev- - a ansı o say ım, ne yapaca - şartı boşa çıktı. yıleşmege yil1 ~t.mvr Hitlerin muammaın: llen tanzim etm-0leri için tam vak:t 

mediğine kaniydi. Fakat ne olursa ol- tını 1 ken ani bir kan boşanması zavauı c1e- 1 . 1 kt 
sun bu mektep arkadaaına I<endisini GGnler hatta saatler ilerdikçe Ö- l'k 1 1 R.tti dU Böylece Almanya hic kimsenin kıs ge mıı:ı o aca ır. 

• :. • ı anıyı n ıp gu r · k .. b. · tt b • Tstyyar~ istihsali: 
fena tanıtmak üı işine gelıtılyordu. Za- merin hastalığı ve."ıamet kegbediyordu. Bll ani f~Jaket gelirken sanki Üm- ·nnmı~acag~ ır v~zıye e uıun~ -

olunuyor. 

vallı toy çocuk sadaka gibi aşR dilehi- Omran ona bakmak için hiç bir feda- rana da ·eni bir kuvvet e rdi. Öme- yor: Eger Hıtler ~rıtanya adalar.ı t\- Ru ihtiyat kuvvetin :htiyncmı kar- Ek • Ş h 
• tl H tta b b d ı . ka 1 kta . . . J. g . ·~erme havadan bn· alrlırış tc.crlıhe- şıJama hususundaki kudretimiz hi" SlT a 0 P 

) Ol'\ u. a u u a a. t ı n çekınrnıyor, yanından bır ela· rin annesıne haber yolladı. O ertesı . . k 1 k. 1:: k ., c:iin. he gôtt!rmez. Şimdiden bizim d 
M ktebt b'frl 1H J • d'ği 1 kik b·ı 1 d H° b. sıne g:r{?CC o ur~a - ı, r ço tn:...- [ • ı· lJ. - e ı ı p r şe gır ı m z a ı e ayrı mıyor u. ıç ır şey o- günü akşamı geldiği vaJ."4-, oğlunun h·tl f k ti . .. b ta"'ynre irnalfit yekunumuzun nazl C'S'1r n~eme erın ı, r 

b" i 1 tiril 1 h" b· d b 1 k k d t b.i .. .. şn ı er n anan er ne gore unu , Jt I' 
zam~n 

1 
ız m eve em ze ıç ır şey na odra a u unma a ar a ı gorun- hastalığı esnasında kendine haber ver- ,..n:nız son ve ilmidsiz bir çare olnrak fabtikalan istihsal yekOnuna -e'.l!er Jerı·r. Kut.'V~tı·, er t( 

manı (; amaz yor u dl... . . Ü .. ·1 a·ğ· . h " rı . . : . . · . .. . me gı ıçın mrana so,> eme ı ını ı· ynpabilecektir Alman halkını mı1 _ tefevvuk ctmerliy~ de- yAklasmakla t t 
Demıştı. Halbukı kı~ dıplomasını el!- . Masanın b~r koşesın_de .ne .bulursa rakmadı. Genç kız gene bilytik bir sa- bbele bilmi le maruz bıraktıktan r.tdu(i'una dair arnmetler mevcucldm. i -~;, istihavı art~ t 

ne alır almaz, he~en bır Ulbo:atu~ardn yıyor, gecel:rı kanapenm üz:rınde ya. bır göc;t r<li. Buna da aldırmadı. Tabut baq'kn miidhi zayiata <la tnhn!""'mül F"lhakika Alman hava hilcumumm ~ .. 
çalışma~ı, kend~~ıne milsta~ıl bır ha- tıyor, ekserı. tam dabıcav . sırada mezarlığa dor•ru götürillfirken k:"'ın 1 otmr k mecburiyetindt> ka luc 11 ktır.1 bu veqait alevhinE' fıtaliyett~ bulun- tura lya i e ı:ıimd ·ıik yalnız keli~:< ~ 
yat ~Pmın etm:gı, yalnız, bılhassa er- hasta~ın boğazından hı~ıltı h imde ç~- bir l·ısım arknclaşları da anneyi teski- \ ım.,,,v2 ıın harr ta)Tarelni i"ti'l· n1;ı.,1 tPhli ·pqj , nima mevcud iRe ile, !im plfını taı·afıhdan knHanılflV< 
keksız yaşarnr.J&ı dUş?nilyordu. . kan bır ses onu uzandıgı yerden dog· ne "nlışıvorlnrdı. ::;al lmclrE>t~ ne ka r va i olur!!~ ol_ bi?. Uanndn hazine.,inuen ins'lnla kim3eıeri gönderecektir. <' 

Bu zavallı çocuk 1se onun hürrıye. rultuyordu. Gözleri yaşsız, yüzü sertleşmiş. saç- sun, Almnnyn dah ·linde. iyi LP lim het:ıher maddi vesait te çekebilJTJek Birleşik imparatorlukta tll~ıı 
tini ka .. anmağn ve ona sahıp olnıağa Iarı dağıimış bir halde Ümrcn nnc:ık gör rıüş ve yiikı:ek derecede ihticıa~ gWi daha uygun bir vaziyette bulu- m.nbala.ra rağmen -resmen ber ~ 
çalışıyoıdu. Böylece günler geçti. Ne Ömerin cenaze gömUldi.ikten sonra evine uö'ı- knzanmış unsurların nzalmış 1ıaca- nuyoruz. lunınuştur ki, yeni yazılan ge.tt $. 

Ümran oturduğu yerden tekrar çekmecesinde ne de kenclisiı1de on para dil. ğı ~ir zaman gclecE>k VP bu hnl Al • lmpnrntorluk talim pliinının ha_ rndın ilçte birinden faııaeı ı;et' , 
kaktı, ona doğru döndü ve sordu: kalmıştı. O zamarl babası ölilr ömcz Bu müthiş felfıketin verdiği yor - manlnrın geniş mikya ta hiicııMlnr nrlanrnnsında, münaka&a ed'l r en h~va kuvvetlerinde çalışmnft ~ 

- Çay içer misin? ahlaksız ve kendisinden genç bir adam- gtlnluk ,.e acıdan harap olmuş bir hnl. :ıapmalarına ciddi surette mani ola. llihnyct karatlnştırılmnsmdn görli _ €derekler"ni söylemişlerdir- ııt 
- Daha çok seni yemek yemeğe la evlendiğindenlJCri görilşmetliği sn- de odasına girdiği vakit göz yaşlarını rnktı?". len ı:ıürat, Kanndn, Avuı:;turalya vP. haşhyahdanberi Kanada ~l '°e• t 

götilttnek isterJm. nesine baş vurClu. Ohdan aldıfti para i- tutamadı: D:lşmanın havada bir tegebbüıe Yeni zeıandın ana vatanla ayni cep. kabiliyetini önlemeğe kafi bır · t 
- Bir ş-artıa. bana maltud hJslerin- le her tun doktor getirdi, sıkı bir te- - ZaYallı, zavallı!. ~"çmesj ;I1timnlinden sakınmıvncaj.{ı heyi tutmaya ne kadar hazır otrluk- da dominyonlardan yeni urısurl'e' 

den liahsetmiyeceksin. davi b~ladı. Diye mırıldandı ve diz cöktii, başı- bu vaziyete mukabil. imparatnrluk ]arına açık bir delildir. Malllm 9 1rlu- mekte olduğuna dair kafi atA111
1 ~I 

••• Üç hafta sonra doktor hasta), iyi m, kendisini ona "\"erdiği divana göme- tnlim planı, tarafımızdan makul bir ğu \\zere cenubi Afrika, bazı qebep-ı vardır. Bu sebepten dolayı !~d ı 
Günler geçti, hemen hemen her bulitiağa başladığını söyledi. rek uzun uzun ağladı. hesnpla beklenme•i doğru olan za-lıerden dolayı yalnız kendi tnyyaro- bir merkeze toplnnması ı~-' 

sabah lliboratuvli da buluşuyorlar ve - Zannedersem bu işin içinden yü- ** y"ntın en fazlasını karşılamak tlzere cilerinin talimini deruhte etti: Avus. beklenilemez. ~ 

- 63 - hPr tnrıifı köplartııŞtı. 
:P.eis, vczaif taksimi cedvelini de biz- O sırada otelin yanıbaştndaki ~o-

zat hazırlaımış ve gerek Selaniie, ge- kakfan bir gölge meydana çıktı. Kar 
reksc italyaya gönderilecek olan meç- 9.daki sokağa girerek bir köşeye 
hu! ~aliısJa Mnrgarltifi, ntkadaşlardan sir.Bi. Bu gölgeyi, ikinci ve flçUncfi 
azami yardım ve müzaharet görmele- göJg~ler takip etti. Onlar da ayni şe
rfnin serian teminini umumi merkez· ki16e, al<si soknklardn yer aldıhır .. 
den tale}l etmi~ti. Otel, dışımdan muh:ısara ediltniŞ-

lkinci şubenin tnukddderatı, bir ti .• 
hnydudun ~line verilmişti.. Birkaç dakika söıti'a, Maclriınalın 

Madrahal, o biln açıktan aldığı golgesi otel koridorunda peyda ol
küllJ~ etli para ile tecavilzll hazırla- du .. YUzUnde maske, yalın ayak, yü. 
yaenk, çetE!sinf harekete getirecekti. rOyordu .. Maiyetine verilen kAtip, 
Gece j•ansrndnn sonra kat'i faaliye- arni vaziyette ar1Casmı takip etiiyor
te g!r ~ecekti.. du .. lkis.nin de ellerinde birer tabım 

Munyven saat, gelmiŞti. Kôca otel, en vardı. 
dei'ln bir tfkOnet içtnae idi. :Mndrahal bir8ehtlire bir kapunun 

SRAt, tam iki.. BüyUk şehrin elek· onUnde durdu ve dinledi. Oda lı;inc?e 
triklerı "füıdUrUlmüş, z :t'iri karanlık Mr nefes ırUr{i]tilsU duyıır ii'bi '1ldu. 

ı:zt ~ 
Katibe: \yuyordu. Haydud, hnr"kuliide bfr çe- ı h~lde anlan da k ,t'edeceğimc emi- kapusunda bekliyece~im !.. t-rl~ 

- Sen. bu kaputla nöbetçi dur. Dı \'ikl:kle herifin üzerine hücum etti. nim.. Sonra yanındaki katibe d611(,,.. 
.,arıy~ ('lkmnğa teşebbüs eden olur- Birkar saniye içinde ağzını; kolları., Alman casu~u. bu baı:;kını, evveli\ - Dışarıda bekliycnlere 1ri 
sa. bırakma. m. :ıyaklannı bağladı .. Sonra kapu-,hırsız baskını telakki etmiş, haydud- heber ver; bir yanlışlığa ı11 

DedL Dairenin ik·nci kapu!oıunn yu açtı, ve katibi çağırdı. ların para koparmak için var kuvve- \•ermi~ elim. 
aYn· cdkkntıe kontrol etti. Havdttd. Reis ve telefon santıralı başmii - tivle rırpınmaR-a ve vflr'.iltn yanmak Dedi. 0~ 
bu kafjuyu, elindeki filPtle açmak iı:;- heudi~i ron, ikin"i ~ubenin mahreın i in portatif kar~·oln qe bC'rabrı oda .ı lc~hul şahıs, b'rnz sonrn d tt 
Uldi. Fakat imkanı yok, kapu aç:l - hüro~unda, h~yecan'a ııefceyi bek- içinde yuvn.rlanmağa bnşlamışb.. j turosunda oturmuş, diişmıı111; 
:nıyordu. liyo-rlardı. Birdenbire telefon zili çal M aclrAhal, evveıa nezahtle ihtar- fon numaratajını kontrol ed 

11 
' ftcUrıcil ve son kaptı da kilidten .1 m:ığr: başladı.. Hcis. heyecandan cin bulundu. Jı"'akat nezaketle sökmi- Du listede kr>ndi telefonlar!~e 
nti.şti. Boş zannedilen bu odalarda titriyen el°ylr mikrofonu kulrğmc \'N'ef(ni h"ssedinre herifin knfa~ına mandan da yazılı idi.. :sı ~ 
kimler vatdı?. nlclı .. Mndrahnl, düşmanın biltosun- ~idclctli bir clnrbe indirdi. onu ba • yerinden fırladı ve diişmnJ11fl.ııı 

Madrahal, vaziyeti derhal kavra- elan telefon .cdiyorclu. Hiç şiiphP yok. rılttı.. Sonra, yanınd~i a"sonun muş olduğu tel fon makine ıı ı 
ctı. Daire içinde bir v.eya ik 0 k. i yn. ses onun sesi idi. Ve şunları söylii - f.ıı-tnıa yiikJeterek otelin arkn kapu- rinclPn kopardı. Sonra telcfo-.ı 
byordu. J\'.oşa ko a merdi ·enden in ~oruu.. wna n ynk·11 olan mı.-aja gönderdi. ı·ak rei~ şunları söyledi: 
rli. Koridorda bekliyen maskeli gar· ı Haydud; dilmşan k ıtipten k1ırtul- - Fon Emlihin rnn rP"1• 

!!Onlatdan birisini çağırdı: - Dü rnnnın blirosıma muvaffa- eh ktan onrn ynzıhnnenin her tara. nnmnrasmı elde ett::m.. l\fıl<• 
- Yukatı çık: katiple beraber kıy etle girdim. Zabıtanın nazarı dik· f mı ~ oklamnğa basladı .. Ri dPnhire liltf en Cona v.er"niz.. . ,ı 

nbbet- bekle!.. G6zUnil nç, dikkntJi katin· çekecek ...-e mUdı ıalesini mu- mac;anm gizli b göziindl.. elle yazılı Con telefon başına r; çtı .. 
ol 1.. cip olan bir haclicıe yoktur. Tahnrri· bir rehber yrıkalarh .. On m fl~er ndc o;nhı::: sordu: ,. f 

Dedi ve silratle otelin bahc;..esine ~·&tın rneşgulilırt !. Gizli kapulnrı ve ınüteadcfd te!c+-on nuın .... '"r var- - C'o u ıımnra ile he.,, 
'"'"" çıkarak seyyar merdivene sarıldı. saireyi keşfettim .. Kfitlbi .esir ald1m. eh. rini Qimdi te!-lr:t Pr}Pmeztn J 

Haydui:l, biraz sohra dairenin pence- Bir garsonla garaja g6nderiyorum.. 1'e' nır tc' f r11 nrtı · t'J- l-ı., <' ,.. ·~et :ı ~ .yıJıf u"" 
relerinden birisini açmıştı Evrakları, yerinde bula rndım .. 'l\Tna nl"" c+ti.. rrtil'l ı i ff (le 

Yazıhane içind , portatif bir kur- mnf:h onları buluncrn k:ınar hıır. -
yola üzerinde, birisi horul horul u- nın nltım il tüne getireceğ 'll.. Her 
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Garp cephesinde Sünmer Vels 
- Baştarafı 1 inci sahifede - Italyada 

~lyle pil kürtiilmii tür. 
Denk er 

76 
•k • f q .M"jino ile Zidrid ara!llındaki iı;::;- - Başta.rafı ı inci saJıifedı -A [ nln antl Omln ern Pa - H. Sumner Ve!~. kendh:foe baz1 s• ıııl manga ' tiz kuv\'etlni deniyc faaliyeti gos· ••••••••••-ımm-m k ı ~llrr soran gazetecilere : •• [ tNmişler. meşhur f:renirday ıtn n-OÇYILDIZ 

,. d k kalaCQ w llll SOY u••y OT - Vn.singtona dönlinceye kadar Türkçeye çeviren: ; llla Sa l tl_ rı dn vazife almışlardır. ~ 
' ..,, 1 rr.allıunta beyanatta hulunamıynca • fi (ULUS) tan . J t .1 0 . tında· Londra 2 ,;(A.A.) - ngiliz tny-

1" '••n: n:nbaıı CAZAL 

. et J;',. • • • Tokyo, 2.; (Rncl.vo) - AlmanyP.- mıra· gaze C<;J ere cyaıı,ı · . . .. ' . , .. ·- ğım. Demiştir. ı:yııi aln ız aşağı yukan birbir:- hat gerisindeki gızlı yollardan ılel'le- nın bun ·ıtesemilitrrliğine tann e. -Rus - Alman anlaşmasından do- )~rcleıı farafı~dan Alman~a nzerı ~unıner Vels, pmrnrte i günü öğls. 
k 

0 

duğu · . · · · ,. d , f ti· ·, < • "' • • t .. d ·d - 1 rıne vnpılan Lır akın esnasında tay-ı •kıuı ıçın (S) miinhanısı:ı- mek ıstemıştı. ~,ere eıı, ne :-ıı a '1 'e dilmı~ olan :•miral Denker, dün n~ı·- luyı .ınııonyamn ec~sur u~ ugunı · . . dPn evvel Hoına<ia Kont Ciano iJa 
:,, •Yni ilııeı (N) ın ün hanisin de • niçin gel' p ııe reye ve ne l a pmak fiıe- li ı. den gc 1 erek "azifos' ne haşlamış - hi liy oru z ; in k n l biz. a ıı tik om in terıı sa re! c r K ıel. , Ham b ı~ ~f • .Rr~mP~ ~: g örfi Rece k • öğleden •o ıı ra M u'"o 1 ini 'lıınd •ldu. Şu kadar ki ($) mün re g:ttiği bilinmiyen bıı 4 kııın,on. t 1ınktııın daima sadıkız ve öyle !:ala- bazı Çeko. lornk şehıı erı uzeı ın tarafından kabul edilecektir. Yarın ~~ e Yeni obü · · d ·· t hk h t d h·ı· d k' · !!ardan ır. - .ıçmıışlnrdır . 
. :. b"t· s mermılerın en mus n ·em a a ı 111 e ı l o Dovcland kru,·azörü kumnndnnı c-ngız.> . . . f , . aham Amerikanın Roma efiri tara-
' 

11 

ün b" k . .. · · 1 d ·ı ı · · ' lngılız bomııar< ıman tay•yareıerı . ~ııe: tııu1• ır azematı be""\'1lva geçıp (S) munhnnısınc rn ar ı ere - iken ate~cm"litcrliğe tayin olunnn a- l>cmiştir. a· 
1 

. d h b _, fından şcref"ne bir ziyafet veril<>cek, ıı... r.abil · ·- . · d h t - :.- · halkı mevcu ıvet erın en a erua1• ~trıııd • endaht edılen d•ger mek ıstemı~ \e bu µrzuyn n n gc - k .. • h' 
1 

. .. . b P.uzveıtin müme ili, • alı günü fngil. 
it • en hi ıı· · · · . . .. · d t etme uzercı ~e ır erın uzerıııc e-??ı:ş • ç ırı hedefme ısabet rısindekı nobet kqlları musıuı e e 1 " 

1 
d tere, Fran a ve Almanranın Ronıa 

\e nıu h . ·- k z· a·· t k o v ç 1·nnnnmeler ntmış ar ır. tı tama n aninın dııer ı- meğe mecbur olmu tu ..• ıra or ·a.~- sv e ç • · Londra, 
2

ö (Radyo) _ 1ngilterP. scfirler:ni kabul edecektir. lllıarıisı· . l'llen ma un kalmıştı. (S) yona kumanda eden bır kurmay yuz-
1 1

. . .
1
. h a kLt\""''e• R. S. Yeisin Ça;şamba giinii Papa ~~"- nın ı A • • A • •ı· .. · 1 d" n t k ·aatn gö- ıara neznrc ı ıngı ız av , ' ...-L ~ trı numaralı gurup ku- başı büyiık Fransız erkanı harbıyesin- O lo 25 (Radvo) - Fııılandıynya uzum goımulii er ır. u a ~'1 • • •. ' 

1 1
. 

1 
rl . 12 inci Pi~·u tarafından kabuHi da 

,., 'iibi b· e\kiine hiç bir şey oln adı - den' her emirlerine it.ant edilmek hu- gitmek' için ı Tol'\.f'Ç YC ıs, cç toprakla- re, Finliindi) aya gitmek üzere isveç ve l~rının dun g~ce .led ıgo nıı 
1 

Ye "-•rn;- muht~meJclir. A~,ıi akşam Berline 
:l' 

11 ır isab t • . . N 1 .. "11'"!, ·den riinde ,·al Jı Almnııva uzerın e uçuş ar yap ı-uıııar 1 e Vaki olmamıştı. Belki susunda re mi bir k ığıl ibrıız etmıştı. rmdrın geçen muhtel:f mt>mlekdlu • orveçe ge en gonu u cı g · ~ b l l'. . r. har<'kct edecektir. 11 İııde ha 
1 

Alman istihkamı atış tan- Milli miidafaa nezareti knra or'lulnrı göniilHileri her gün biraz daha art - mz iiç yliz kışi F:ıılfindiyaya geçebile- gııtıı .
1

.< ırtmış 11 ·1 . k ı.ı·ı·ro'· Bitlerin ümidi: 9 
• aı · atay d" • . ' . . !1gı ız nn•are erı uçar ·en, u " f ~ a lılihka a ilşmilş, belki de Fran- büyük erkanı harbiye reisinin ımza -ı maktadır. Bu yüzden, lskaııdmaYya cektır. Alnını• ra<lyoları ne~ı<yatlnrını hı ti- .Anı:;terdaın, 25 (A.A.) - Telgra ~ ~ •flaıı lt~lekrıtnlarınm fevkalfıde ka- . mı ve mührünü ihtiva eden bu resmi de,·letleri ile Sovyetler birliği nıünase- İ~i hlikfımet tarafından ,·erilen hu le ~necbur kalmışlar~ bu arada Jfir- gazete"'i yazıyor: 

~~ e hedef tayin ettirme- kağıtta, kamyonlara kum~nda e~en 
1 
betlerinin gerginleşm~mesi için .hneç karar, dünd<>n itibaren tatbik mevkii- leı'İn nutkunu vermekte olan iki mü Sumner Vels:n ziyareti Berliı'd'? 

i) hıQ ~ • yüzbaşı her ne talep edeNe ıcra ed.t - ve Norveç hükümetlerı bnzı takyıdııla ne girmiştir. lıim merkez de susmuştür. ,abırsızlıkln beklenmektedir. Ç'~n-
1e:den n anısi üzerine de yeni o- rnesi emralunuyordu. Kurmay yüz - =00:= ln•riJı'z ta,·~·nrelerine Alman dnfi kii Almanya henüz tavassutta bn.u-
0 Yaln ,., • < • ., ' • • d · · k · ~ · · Bibab, ız 15 tanesi atıldı. başiyle temas eden geri hatlara. rne - s ı 19 z • t tün lan tnrafından altı defa ate:::ı :ı- nul~a. ınd~~~ ümı~ mı 

7 

esmemış ıı .. •ıısıı tı hhududun bu mevkiinde de mur bir teğmen yüzbaşıdan Lır kaç ovvet erın a yıa } cıimıştır. Tnvyareler, salimen ü~leri- Sö~·lendıgıne gore \ nlles Alman~a 
u., ,; lı Setir kıtnları harekete dakika müsaade istemig ve albayından _ ~e ddnmüşl~rdir. da i!•i karşılana.cakt'.r. 

1 

lst ~ransız ağır topçusunun talimat almak üzere (S) münhanisi -Baı tarafı ı inci aahifedP. - Jm kaybettiklerini söylemişlerdir. i,ondra, 25 (Radyo) - HeHgo- Iiıtler ~umaı.!eyhı k.abul etmek 
1~, .\} eıı altında ileri mevzileri kumanda mevkiine telefon <!trni ti. Sovyetler, Molayervide 8 tank, 5 Kaiuistada 6 tank, 6 batarya .. ve land üzer'nde uçan ingiliz tavyan- üzere Berlıne donecektır. :n.. ... .... kıtaları ile temas anı- Teğmen sözlerine şöyle deı·am et - hatarya top \•e bin ölü terkederek hatları geçen iki Sovyet milfrezesı ım- !eri, Alman tayyareleriyle şiddetli Sovyet - miralı 'lı.thııı "1anevraya başladılar· Zig- ti : kaçmışlardır. ha edilmiştir. hir ınu ha re bcd en sonra d ü ım anııı <> • • 
""' Pi n tnahııd csra rengiz topları, - Al bayım müsaade nlzle size ma· 8'H·mın Kaltc cephesinde de iki Sn!amankada Sovye tler yü' ölü bı- bir tayyare ·ini d li şii rm iişl erdir. M ur mans ka gıf memış '"• ı:~~: kıtalarının ,.e ağır top- hud kurmay yü~başı~~a sözlerini ar- bin R0< maktul düşmüş ve iki tank rakmışlardır. Tnypaledc mı~kabil taa'.-1 lngiliz tayyarelerin~en biri, heı ~lo•kova, 

25 
(A.A. 

1 
_ Evvelki 

.•ıtu, ntte baş! amasından ewel nen tekrar edey ım. 1' uz başı Sar la t dı- iğtinam 0 Junm u ştur. . • . . . r~zl~ r yapan Fın k u:vctlc rı, bazı m" - yerın den .. kurşun a ':1 ıgı h ~ 1 de salı - gtl n amiral K uzn etsof kızıl ordu~ un 
11> bir {

1
e;e. Almanların esra - sor kı: . Rus tayyarelerı, Fınlandıı anın şı- zılerı almışlardır. Ilır çok Sovyet _ıan- men üssunc donmege murnffak o!- )'ırminci yıldöııfimü mOnasebetıyle <rı. ta t eşıf mahiyetinde kalan Albay sözü hemen ke.stı: nıalindeki şeh.rleri dün de bombar· kı tahrip edilmiştir. Ladoganın şıma- muş'.ur. be\'anattn bulunarak Murmansktn 

l\, llt hp /kları nokta ateşlerinden - Yüzbaşı Sarlat mı dediniz? Ne dıman etmişlerdir. Atılan bomhalP.r- linde Sov;retler taarruza geçmişl~r, bulunduğuna dair ecnebi menbalar-
·nda hi ll~f, ne de ağır topçular a- diyorsunuz? Demek ki kurmay yilzba-, elan kadın, çocuk ve ihtiyarlardnıı bin ölü bırakarak geri çekilmişlerd;r. Fransa' da dan verilen haberleri tekzip etmiş-~liyat~ 1 r ~neııo cereyan edeme· şı, bizim Sarlnt_ı Hemen bi~ ~avuş re-

1 
birçok kimseler ölmüş ve yaralan - Buradada 15 tank tahrip e~ilmiştir. tir. 

esi ee llkışaf eden Fransız mu- fakatinde nezdıme gelmesı ıçın ken- mışur. 1 Korno mıntnkasında keşıf kolları a- Komünist mahkeme .,....,....,..,....,......~-...,...-------~ıit VaPl!ız kaldı. disine ricada bulununuz! Roma, 25 (Radyo) - Helsinkiden rasında müsndemeler olmuş, 350 sov- T t B k 
Gııet ka 

2
ene garip ve korkulu bir - Baş üstüne albayım! alınan son haberlere göre, Finle~, Ka- yet askeri ölmüştür. aza/arz az/ediliyor • Ş an 3 Sl 

Q !N) ::dı. ö~ı: ~aktine doğru, On dakika sonra, ha.her v~ri.leıı kuryeli berzahında _Rusların on yc~ı ta~-1 Şimalde Salla i•tikametinde Soyyet J'a;is, ~5 (Rad)~o) .-. BelE:di~·~ Küçük Cari Heı!lplar 
t.~ı, )ıııı nhanısı cıvarın.da ol~ıı- may yfizbaşı, albay Kaba~usun .. bu- kını. tahrı~ etınışler ve Lnd~~anı~ şı- taarrıızu akim kalmıştır. ıneclıslerınde oldugu gıbı, ~.•hkome- 1940 
~ .. ,, pırıı Yanan sakin tabıa 1 lunduğu kumaııda mevkııne gırıyor-1 malınde duşmanı hezımete ug>a t_tıktan 1 Fin tııyyoreleri ke. :f uçıı şla rı yap- le rdc de ar.a bu 1 una n komun ıstl erın IKRA M iYE !'LANI ıı,,.:lldan başka hiç bir hare- du. Kumanda mevkiinde, albaydan sonra 27 mitralyöz, tilfck , .. ikı tank mışlar, s°'~·et askeri kollurını ve mev- a<!i devam etmektedir. Dün de l'a- KEŞlllELER 14ıy .. n Çarpmıyordu. Uçan kuşlar, baı:ıka iki tegm-en, iki aRteğmen ve almışlardır. 1zı'Jnr·ın'ı bomhnrdıman etmi~lerdir . Sov- ristc 250 ve Sen l1arende 19 mahkc- t 

• b ıı · ' 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağu<1 os, 'Cırıınu U!utı&r, sallanan ağaç dört te nöbetçi onbaşı ve nefer bulu - Somisalmi cephesindeki Rus taaı·ruzu ryet tar\-areleri de muhtelif ka!lllbala- me azası azledilmiştir. 
1 

lkincitc,rin tarihlerinde ~ rıı. .. bir nefer, ne de bir nuyordu. Bu şahıslar, kumnnd_a mev- 1 püskürtülmüş ve Petsamoda Ruslar • ra bombalar atmışlardır. yapılacaktır. 
"'''•• • kiind•ki muht•lif aıeııer:• cıhazıerı 1 d~n _2so kara•çı kuıaıırar•k ımha ·- . _ . . Bulgar Kralının ·--lmll!!!'1111!1'91!!!1'!"-"!""'!l!!-19'!"'~!!'!!!!!!~ ·-~ııı.,ne !llnü böylece geçtı. (S) idare eden, nöbet ve vazıfe başında - dılmıştır. Tlel~inki. 25 (A.A.) - Fınlandıya 1940 İKRAMİYELERİ 

,'1b,~ ka aıt üç gurubun kumanda· ki şahıslardı. Her biri, radyo, te!efon, 1 Londra, 25 (Radyo) - Sovyetle- rec:m'i tebliği: Il Ut k U ı adet 2000 l'ralık = 2000.- lira 
' lıarQs şöyle düıünüyor - elektlrlk santralı, tazyik edilmiş su ve rln Mannerheim hatbnı yarmak için Ka•eli berzahında Fin kıtaları 3 > 1000 > = 3000.- • 
' ~Utu ha\·a cihazları başında b;.ılunan bu ef-lyspmakta oldukları t rruzlar mu - Ji'inlfindfya körfezi 'le Molajervi a- - Baıtarafı 1 inci sahifede -

6 
> 

500 
> = 

3000
.- ~ 'ılıı Al.... bu olanlar ne demek? rat, harp halinde en gizli hususlara vaff akıyetıe püskü rtill m ilştür. So,')·et- r a •ın d n ı·a p 'nn ı a a rru zl • rı geri ~fi:· tir.. 

1 2 
• 25 o > = 3000 .- > 

b~l ııo~t~~r Majino hattının yal - kadar yanlarında konuşı,ılabi!ecek in-herin bir günde ve bir cephede bırak- J.-iirtmü~IPrclir. So,·yet k~taları K.~ı - Rumen nazırının bu ziyaretin~ bü-
40 

> 
100 

> _
40

oo. _ > 
t '?'\ au3~1 

üzerine ateş edip bir- san!ardan olduğu için Albay onların 1tıkları ölü miktarı üç bindir. visto ve Kai~Jnntiden Vıburg kor· yük ehemmiyet atfed lmektedir, Bu ı:; > 
50 

,. = 3
75

0.- ,. 
~-hem deuıa.r .. Hem (N) münhani- vazife ba ından ııyrılmalarmı isteme-! Finliler, is\•eçin Pala kas~basını fc7.indeki nnnlarcla b~ıluna~ Fin mev seyahat, iki devlet arasında son 

210 
> 

25 
> = 6250.- > 

b~er t~ bızırnkine, veni obüsler- di. Kumanda mevkiinin kapısı açıldı bombardıman eden SoYyet tayyarele- 7.ilı•rine trıarruz etmı~lerdır. zam&nlarduki yakınlaşmanın mfü;bet ~~~~'!""!'""!""'-""!""''!"""!~----·• 
b --n~ d h " · T Jpcl ve J a bir nişanesidir. Sofya müzakereler111 Türkiye iş bankasına para ya-it "~ a a atıldı. Peşinden ve kapıda genç kurmıJY \'ilzbaşı gorü-ırinden ikisini yakalamışlar Ye rere in- ~almen Kata ve . apa .. e " - u .. b tıı·makla '.·alnız para bı'riktirmis 
,., '4<ll'ek t' · 1 k 1;1znde ~ov de. Bulgar - numen munase atının ~ _, • · ~u ı>.,.,, e ımize muka.bde edil- '1Ü\·erdi. l\IahuJ cFreida Z. 3> ü yakg- meğe mecbur etmi~Ierdir. doga gölOnl\n şıma 1 ~ar. 1 . n' .. , - -ıAk 

1 1 
rılmaz, aynı· ·znm-•• nda taliinizi de lı ..... p b ı t d d ı tır l '? tak\·iye edileceği, mug a mese e e- . r~ •?, • •ılangı~tan malaıad- lıyan bizim meşhur yüzbaşı! Ru tnyynrcdler. Fin umumi karar- yet tarrnz arı ıır e ı m.'ş . "I .. rin hallolunaca•ı ilmid ediliyor. denemiş olursunuz. 

l ınu - ARKASI VAH - gahını bombardıman için hareket e- mnn büyük zayiat vermış ve. rr:zu llil! .. ~o ile a~nnisi kumandanı nlbn~ den filodan olcluklnrını, fakat yolları- n~iktnrda malzeme terketmıştır. 

1 
~ 

t'n ~·egfi ay RabarUs, hücuma uğ- M ... .. • 1 +fM• M • w s 'WW9 

~!·bir~' ?'?•hanilerin ;efleri sı- ıusso mı 1 a yyare sıne mas ı 1 .,.ô 1" (.,, .1 fi41) 1 
f .r~Yle te';::ı tel~fonla aramışlar, ,ff afK.a maske fcvzi edi/-

r... kır teat· s etmışler \'C nra!nrın- • • • • Bugün 
l'ıdalti. ı etı:nişlerdi İkisinin de mesrnz emretm•ştır Garp ceılhe~inae vd:amnııı mild:ıfaa~mda hayatını feda eden ve öümiy· 

~~la bi;s~~f~~lı noktalar üzerin- noma, 25 (Radyo) - l\f us olinL le .:>iııcmacıhk fılcmind<> bii~ ük bir boşluk bıraka'l. 
~~ llletttı11 le.!3ı }'oktu. Başka biı IJugiin hava müdaf a ı komitc.·~ini A L B E T PREJEAN' I ll 
,~t ~el~ harbe dai:r yeni hiç knbui ctm:ş ve srğınaklar hnkk•nöa 

~'llldan enıı§ti. Fırka ve gruı- \'er len raporu tetkik ettikten sonra, En son yarattığı <'c;er 

~\k 1-'tansıı ~e~cn talimat şu idi: 'ıalk:ı maske tevzi edilmesini emrey- M Ü N M A RT G E CE LE RI 'tti bu~Uk er U~fitneti~·Je mutabık o- ~Pmiştfr. 
~ &tdan b kanı hnbiycden geleı .,. __ _ 

;berıc,. y nşka tahmın1er, ışaaıaı A"tcrika Moskova se
ıt an, harb~ .aktır. Dünkü ı·adyo iş- f . · • ., ki 
.. ltatından ı~c tı tırı ile başvekili? irznı gerı çagır1nıyaca. I 
Uıtıunuıa sonra alınan emirler Vaşington, 25 (A.A.) - Amer, -
'\t\>u ur. V · d hanın Moskova sefiri Laurence Sle-~ l" enn azıyet hakkın 1 • • 

Fransızca sözlü ve şarkılı 
f>r0grnm11. ilft• PtPn: ÇTLGl~~ ~ıiEKTEPLtLgn 
ı"evkalade ~i.ılünçlü koın(di: Ayrıca EKLER jurnalde son 

hadisatı 

dünya 

~lin ic:r ek istiyen kıtalara, bu e- "nhnedi~ geri çağırıhnnsı ıçın ~azı 
hiç ı..nsından başka t tvı e mume"-sıller tarafından sarfedııcn ası z 

~ vı.r 'I: ere up d .. .. A •m•n••••••11J1•a•••••••••ı.•••~ , b;i i . ·aıife Yoktur. Hndisele- ır:-::rretlcr suya üşmuştur. yan mrc • 

Oyun snntlcr!: Her gfü~ 1.30-4-6,30 ve 9 da 
ı.lıı1!ır giinü 11-1,30-4-6,30 ve 9 da. 

~1ılltıa nk.şafın1 bekr . k ~ k 'ls:nin tahs Jfıt encümeni Mosko\'n 
~~ehi "azifelerinizi ısc~c so~ : sefareti talısi atının kesilme i hak -
"'ll<!tin ç bit ~.Yi sor }'-er netge r~~ kında yapılan tekl:.fi reddetm.ştir. 1 
, 1 <ı Rir· . up soru§ urmal' 
" bn ışrneyın · • l · t 1-rt' ~ ltıı/ l<aburu ız. . /sveç, tazmına ıs eme.ıc-

~ f d'- a sonr s, harp haberlerin: d. 
ç' h'.~I \e k a alacaktı. Hem de ~n te ısrar e ıyc r 
11

4 (~1l' erkce~~Uk~ ~rdc§i Uılakki .etti- StokhoJm, 25 (Radyo) - Pajala 
~~· ~lbay k ngzından Jılacnktı. Bu nın bombardımanından dolayı S<'\' 

~ ı duı k 1 abaı Usun annesi genç yctJer birliğine verilen protesto nr, -eııd ı:. nan nı . 
~ ~ gj iki . adarn dö Kabarüsür ~asına cevap gelmıştir. 

ti ~u~du. /\J~cı kocasından olan ço- Ruslar, Pajalanın Rus tayyare1er: 
~~( oı.Q ~Y kendi :nden 16 y, ş t:ırafmdan bombardıman. edi1nı _dı
, letbi\1 lhe;· lmrdeşine Qefkat i- ,ğini ısrar ediyorlarsa da ıdd alarmı 
eti · "e ı.·e ı A :.- ' • ı B d d · tı. tıırı h . n aka gibi balı ılık va- ispat edemıyor ar. un an oıav! 
( .. t ep ın· t' b ·· d t · ~ en Ço]c ı gôstermjş ,.e onu İsveç hükCıme ı, u yuz en azmımı., 
.\lb ~Vnıişti. istemekte ısrar eylemiştir. 

' ay l<ab : • T •• k 1 1 t • ıı:at on b~ı:us. 27 haziran sah gü- ur - ta y 2 n ı-
a trı tı kırk d k' 

<i<ı ~ltiind . a ıka geçe. ku- i } 
bn u,,.~ndı. i ekı Portatif karyola - Ca re an a ŞffiaSI 
~. e 4toı~tin~i gecedenberi bir lah- _ B~tarofı ı inci slllıiffilP. -
~,~~ece :\ta. 

1 kırprnaınış olan al- Roma, 25 (Radyo) - K orpera 
11 • tısında b · 

11•u sııa.t 11 erı faQılasız o- nellasera gazetesi; imzalanan Türk-
~ t~ı .ı\lhay UJ-urnak imkanını bul - i':alyan ticaret muahedesinden ba -
'~l etOııla Uykudan kalkar kalk - hisle yazdığı makalede, bu m uahe-

lıous şu haberi aldı· de sın.·es;nde iki devlet arasındaki ti-
' 1~ · e ist 'k · J '""Cl.llıron 1 anıetinden insar cari milnasebatın bundan sonra in-

ielnıf§ ve müstahkem k ~af edeceğO:ni kaydetmektedir. 

Bugün Kü .. türplrk ·sineması 
Mevsimin crı büyük iki filmini takdim ediyor 

Dahi aru:;ı. UfAı•Le~ BOYl!.U ibda ett:ği rollerle 
di.ıııyaya muazzam Lir e~cr \'ermiştir. Cezair manzaraları 

a:eşin bir aşkın hikayesi 

........ A::;;~·~~·~ .... 4 ...... p;;~m·"dk'li""C"Q"S'ii'S ........ 
Heyecanlı \'e zevkli casusluk filmi 

J L,{ rBTEN: Paromunt Jurnalde en son harp havadisleri 
... EANSLAR 

Cezair sevdaları 2,30 - 5.30 - 9 Dört parmaklı casus 4 ve 7,30 da 

1 

' .. • .... ~ t .. ~ • .. • • • • • ' • 

ALSANCA K 
lstaayonu Kars111nda Ye ni Açıla• 

-GE 
Husu~i H ~ talıanesi 

SAHiBi 

Dokt:)r Operatör 

ADİL BİR 

1 

lzmirin en büyük ihtiyaçlamıdan b ir 'ne tekabül e tmek Uzere 
hazırlanan ve lıer türlü fenni tekimüli t, konfPrü ve kalor ifer, 
rontken ve clekt'rik tedavileriy•e m ücehhez olan E G E huau· 
ai ha&taneai ALSANCAK iıtaayor. karımnda açılmııtar. 

Her şubeye nid haatalar kabuJ v e mütehaaaıaları tarafından 
tedavj Pdilir. 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. 

Fiatler iki liradan başlar 
FAKIR HASTALAR IÇN HER GÜN SABAHLAR! MUHTELiF 

ŞUBEI,EUE AID POLiKLiNiK DE YAPILACAKTIR 
'l'ELEFON : 291.-

1K1NC1 .';DP.EF HAFTASI OLARAK 
Bugün matiııelerinden itibaren 

Türk sinemacılığının medarı iftiharı ve senenin en munzzam sanat 
,.e ddm abidesi buyük san'atkarımız 

~ 

ERTUGRUL MUrlSIN'in 
Ba~ rolünü yarattığı 

ŞEHVET KURBANı 
DlCr:R ROLLE.'RDE 

CAHlDE - NEr'L.\ - ı<~I~Dt TAY:F'UR - SA!T ~ XEVİN 
St;A \'1 - GÜLSERI~N 

Dl KKAT: Du filim bu hafta sonunda İstanbula inde edilecek ve bu 
sene şehrimizde başka hiç bir sinemada gösterilmiyccektir 

EHE)E\ilYETLE l>lKKAT: Cumartesi ve Paznr 10,15 de ve hafta 
arası her gün saat 1 de ucuz HALK seansları vardır 

SEANSLAR: 1 - 2,45 - 5 - 7,15 - 9,30 da başlar. 



SAH'FP.. (6) r A °"' ADOLU) 
~··~················· ••ft••·•········· ·····-············ .. ~~~.~.~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~·~,~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rmır LeK~~::. ~~~~-liı~n'~~~: /L .• -1 (/ ~lfhı~Yn SPEJ~~ı~UR 
lzmir ıcv&zım amirliği ı:atın atma komisyonundan: ~ Ltvü ~ ADRIATIKA SOVYETA ANONİMA 

American Ekıport Line• fne·' 
york: 1 lJi.} arbakırda yuntırı a~uk Linu inşaatı kor Sa. al. komisyonun-

ca Khf, lı zartla ck,.,"ltmt:ye konulmuştur. 
2 - Ek::;i.tme~i 14-3-H40 1ıer mLe gunU saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Bu ışin birinci kc.:şıf bedeli l~ 9411) lira 47 kuruş olup muvak 

lmt teminatı 5220 lira 57 kuruı; tur. 
4 - Bu ışe ait huı;;usi ve tedıye şat tları birinci ke .:f ve fenni şart-

~ nam~yi Di~ arbnkırdaki tal ııler kolordu 9 uncn şubede ve An-
lcara, İ.:>t:uıbı.11 ve lzmird~ki talipler de .M. H. Vekaleti emakiıı 
ve in5aat :.ubr:.inde ~orrbiiirler. 

6 - Teklif mektup.arı <.k ·iltme :.:ıatiııden bir saat ev\ eline kadar 
kabul edilir. 

6 - Taliplerin kanunda ;} azılı 'l~~aiki teklif mektuplnriyle bil'lik-
te komisyona re ·!im < tmd~ı i mecbur:d.r. 20 26 3 9 -------- .. - -L/zmir fova::ıı ı am.rl"qi safm alma lcoınisyo ıp md ın: 

1 - Komisyonun zda nıevcud şartname:.ine göre komutanlık bir
likleri ihtiyacı için yirmi bin liralık tevhit semeri paıarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Münak~ asına 5 ~ !:40 a'ı gilııii . aat onda başlaııaeaktır. 
S - Beher Hdcd~nin muhammen bedeli 45 J:radır. 

4 - 11.k teminah lGOO hr. t'ıı·. 
5 - htckl:lerin b 'li giın ,.e ~aatta Fınc ıklıdıı komut:ınlık ... atın al-

82 !\nyıh füt) ınclır m rkez tnrım kredi kooperatifi yönetim kurulu başka
nı Abdullııh !{araca. f) esı 1 cmıı ·1 Kara ulu ve Tahir Kara bayın koope -
ntif muamelatında imzaya ı:elt h yettar olduklarına dair imza sirkülerleri 
aicili ticnret:n 150 s:ıyısrna byıt 'f' tescil edildigi ilan olunur. 

.. • . . 
lzm:r ~ :-1'""3 _ıJ""'1 ~ U.:>USiye mu-
dür-Ü~ ·· ~:.,~ : 

Seııei sabık bir 
yıllık k~ra 

bedeli 
Lira No. Cirsi 1\f.,vkii 

85 22 Diıkkan Ali paşa meyda.ııııda 
ldarci hususiyei vilayete • :t olup yukarıda kapu numarnsı ,.e mevkii 

l}'azıh bir bap dükkan iki sene iki ay on beş gün müddetle kiraya verilmek 
qzere 23, 2 940 gününde:ı itibnren on beş gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 

Kira şartlarım öğrenmek i tiyenlerin her gün muhasebei hu usiye 
m.UdOriyeti var:dat kalem;ne \ c pe;} sürmek i"tiyenlerin de ihale günü o
lan 7 / S/ 940 perşembe gün il snat on birde yüzde yedi buçuk depozito mak
buzları ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Dev ... et Limanları 
lzmir subesi _den: 

isletıne U. M. • 

l - Tersane için ı>lmarak b'n ;>urnçol bir ay içinde pazar!ıklR ek 
ı'ltmeye kor.u:mu .. tur. 

2 - Muhammen hcdeli •l Q('\, bln sekiz yüz lira muvakkat temi. 
nnt «185> yüz otuz beş !.radır. 

8 - Pazarlık ~-3-940 cumn"te i Onii ant 12 de devlet limanlar: iş· 
!etmesi izmir şubc~ır.dc ynpılacaktır. lstiyenlere şartnameler 
b 'Ja bedel verilir. 

-' - İsteklilerin kanuııi ve!'ikalart ve teminafyle birlikte ~ube m;l
dürlüğüne müracaatları ilf~n o!unur. 20 22 24 26 'l60 

Çeşme P. T. T, iJarP,si rievı : 
Çeşmede Çeşme P. T. T. iduresin< ait bin döt yüz altmış iiı; lira ~-~t

miş altı kuruş Lcdeli kcşıfli merkez b nasının tamiratı 19-2-940 güniin
den itibareıı on beş gUn mi.iddetle nçık eksiltmeye konulmuştur. İhale 
4-3-940 l('ilnüııe miırndif puzarte:ıi gi.ınü Çe me'P. T. T. şefliği binasın
da müteşekkil komisyonda ve ı;art on dörtte yapılacaktır. l steklilerin 
)'ÜZ dokuz lira . eksen kuruş pey ~ kçelerini Çeşme P. T. T. şefl ği vez
ııesine yatırmış oldukları halde muayyen :;aatte komisyonda hazır bu
Junarak münakasaya ıştirakler: n arzu eden ere şartnamelerin b!rcr 
tırneği bedelsiz olarak verilec.cktir. 20 23 26 29 561 

T. C. n • 

l\URı·Lı:Ş TR/ili 1888 
Sermayesi lOU,00,000 Türk l:rası Şube ve Ajnn adedi 262 

Zirai ı·e Tıuıri llcr l\ cui Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 2b,800 lira ikramiye verecek 

ası 

Ziraat bankasında kumb ra ve ihb~r ~ız tasarruf hesaplarında en 
Al &O lirası bulunanlara ıseııeue uort d ~ 'dlecek kur'a ile aşai'1<.laki 

plinaaöre ikramiye oağıLılaca ·tıı·. 
4 Adet 1000 Liralık 4.000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
.c c 2ü0 c 1.000 c 

40 ' 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,"00 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DlKKAT: Hc~aplannd~ki paralar bir sene içinde elli !irat.lan aşağı 

•utmlyenlere ikramiye çıkt gı taJ..d"rde yüzde yirmi fazla:;iyle verlJecek
tir. Kur'alar senede <lort d f , 1 e) ıOl, 1 bir:nci kanun, 1 mart, \"e lha
aif~ tarihler inde çekikcckt r. 

!\~<.kin~ 
rşi gününde tes"im ~tmcği prens:p ed:nen ve bu· 

nun:a ift:har eden bir müessesed:r 
Kestane pazan d emirciler 6'1 - 69 Telefon: 3993 

Dl NA VICAZYONE 
ADRIATICA 

Eksche::.ter vapuru 27 
Lekleniyor. Xevyork için. b,l 

Ek:::ford vapuru 29 şubstt• 
niyor. N.e\'york için. . r/: 

C'ittn di Bari motörü 27 /2/40 
tarihinde limanımıza gelerek iııtan

I bul P ire Napoli ve Cenovaya harekt>t 
.J edecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H~ndisi m~öril 28 ' 2 / 40 tar~ 

Eksermont vapuru l\Iart ıP 
sında beklen:yor ... Tevyork içİJI· 

Ehmoor vapuru Mart ipti 
hinde limanımıza gelerek erte~i gü
nü saat 17- de Pire Brindisi Zara, 
Fıume Trieste ve Venediie )ıarek~t 
edecektir. · 

E. Morandi motörü 28/ 2/ 40 ta -
rihinde beklenmekte olup CenovR, 
Riviera limanlarına hareket edecek
tir. 

1 / Langano vapuru 2/ 3/ 40 tarihin-
1 lle bekJ,.nmekte olup Cenova Rivien 
1 !imaıılarına hareket edecektir. 
1 Zara motöru 6/ 3/40 tarihinrle li-
1 mıınım1za gelerek ertesi giln saat 17 
i de Pire, Brindizi Zara, Fiume, Tri -
! yest~ ve Vened ğe hareket edecek
tir. 

Not - · BUtün bu vapurlar TriyP.'.1. 
le vey~ Cenovada şimali ve cenubt 
Amerika limanlarına hareket eden 
ltalia anonim seyrisefain şirketinin 
•:e Amerika ve Hindistana hareket 
eden LLOYD TRİYESTlNO anonim 
~yrisef ain şirketi vapurlanna tesa
düf ederler. 

NF.ERLANDAlSE ROYALE KUMP. 
Rht!a vapuru 4/ 3/ 40 tari -

h in ıle beklenmekte olup Anvers Iıot 
tudam Amseterdam limanlarına h n
rekEt edecektir. 

SERViCE MARITtME ROUMAIN 
Ardeal motörü 26/ 2/ 40 tari -

}ı ;nde gelerek Maltb .;e Marsilya li
ınanlarına hareket edecektir. 

'N O T: 

heklt>niyor. N evyork için. d 
J..Jk~plorer vapuru 20 Mart' 

bekleniyor. Nevyork için. 

Ste Royale Hongroise de JC• 
ton A vapeur - Budapeıt: 

Szeged motörü )fart iptid 
bekleniyor. Budapeşte için. 1/ 

Eudapest motöril Mart ort• 
da bekleniyor. Budapeşte içİJI· 

ocıooo - , 
Service Maritime Rounıairı · 

careat: ~ 
PPleş rnpuru 6 .VIartta beklen; 

Kö~te:ıce için. 
i~tid Navigation Co .• Hail•: 

Beyrut. Tel Aviv, H· yfa, j;l'• 
Sait ve İskenderiye için. , 

~Atid> motörü 4. )lartta bf 

yor. 

--*-
Vapurlann isim ve tatfhlatl 

kında hiç bir taabhtıd alııı~ 
TELEFON: 2007 - 2u-

'ıı Ulıvier ve şürella 
Limitecl 

VAPUR ACEN1'~ 
Atat11rk caddeai Reeı bto-' 
Tel. 2448 

Lcındrı ve Liverpol batJatl 
piyasanın ihtiyacına g~re ••P 
.m..ız sefer yapacakla?-dır. 

----
..... ._:·-- •.:.: ........ t . .,..,. __ . ~" - . ' . • •. ' • 
,~, ........... ··"!t'. . ... ~ .. ~....... . . ...... .. ' ~ ,. < 'r* 

jZMİR 
PAMUK MENSUC/\ T 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 
ve rıareket tarihlerinin kat'i olmadı
ğını ve bunların hiç bir ihbara lilzum 
olmakıızın detloebilir olduğunu ve .l//k,_ mesuJ;yet terettOp etmiyeceğini muh 

~ terem yükleyicilerin kayıd vt 1.-.r-.t = etmeleri rica olunur. 

--
T""rk Anonim Sir ' .. eti .. 

Şirke in Merke- v~ Fnbrikosı: lzmirde l lalkapınardaır. 

_ Yerli Paım.:ğunda!l At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

__ ve Leylak markalarını havi her nev! Kabot Bezi imal eylemekte 

- olup malları Avrupan!n ayni tip mensucatına faiktir. 

;; T elefo: No. 2211 ve 3067 
= T ~ı~raf ~d .. ~si~ B::\ vra 1< 

1'ür kl ·fe c .ı ı: .. h tırz}·etı Z,raat ban 
kası lz:nir rlJh:!si~d'='n: 

1zmirde l\lcyvdcr gilmriığü ıne\ kiinde kain ve banka han; namiyle 

maruf Bııkırcırrın hanınııı 'L.ınk, m·z ta nrrufu altında bulunan dortte 

ü<: mlifrez hi-:s ~i rıcık .Htırmrı suıetiyle satılacaktır. 

Talip o'unleır•n m. tu .. n on u=ıı lira pey akc:ası ile birlikte üç nisan 
1~40 tarihine mii..,aıı:f ra.·ı:ıımba giinfl saat 14,30 da T. C. Ziraat bankası 
lzmir fi •1-ı ı r lı· n ·· ,. C3, • trrıc ı ri :uı .. ı olunur. 

Artıt"ma ş,u·ınamr> · lnıgiindeıı itibaren Lankaııın ilan tablosuna ta~ 
lil( edilınişt:r. 23 26 ~8 n16 

A '"~hı~sar be edı·y".'tsin~en 

= Daha fazla tafsfllt için Cumr.ari
: et caddesinde FRA TELLİ EPERCO 

- vapur acentesine YLllracaat edilmesi. = . TELEFON: 2004 - 2005 

------

lJôRtôr 

\l Şeyki Uğur 
J ir ~nci sinıf aahili has· 

• 
tahklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 8281 

Hastalarını sabahtao itibaren 
vo gece vakti kabul ve muayene 
edet. 
____ .... __________ __, ___ 

~._ ____ , ... , .... ...,_ 
' at 

.. 
s ng Da 

Zengin Vcı.rgete 
NUMARALARINI 

1st3.nbul oteli ·altında Restoran 
Dan~iııg barında görebiı ır3iniz. 

Bilhaı:ısa gerek dekor Vt- varyete
lere fevkaladeliklerle ,ahit ola-
caksınız. 

1 1 
Fiatlerde değişiklik 

YOKTUR . 
---r.--••uı~----- l 

Mantoluk. ropluk, erkek .
muıammalan 

BAYLAR ı)'I 
için palto, perdec.ü Ye iyi • l-1' 
ve bayanlar İçin afır manto 

İBRAHiM 
KARAKAŞT~ 

Buluraunuz 
ODUNPAZARI No. ti 

Akhisarcln muhtelif yerleı ele ) ııptırılacak ve mecmuu c13900> liralık ' 
mecra inş;ısı il.aleye çıkarılmı. tır. lzn1·r J"iin Mensucatı 

1hıı.1P hnpalı ı·1rf uı111l;vlNPr. Mecra işine ait plan proje şartname ve 
keşifl€r her zaman belNli. ·em:zde 1 örülebilir. 

Hu gib: işıeri yaptığına dı :r i~ı..nunen lfızım gelen vesikaları haiz olan
ların keşif bedelinin ~ üzcle 7.-, u ııisbetinde tem"nat gö ·termek iizere Ak
hisar belNiiyc dairec.;inL1•' 1 '.\f:ırl pazarte~i giinii saat 15 te yapılacak ek-
siltmcyt! iştim< etmeleri iluıı ur. 

18 22 2ü 1 648 

B TOL 
., , ' 

, 
4 n a ' ll ~ r, a .... 

y 
S j R ~F E Cf'Je 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciai 

B. Omer L·.th 
d i f 4 4. Sen~Jik . t~crübeli idar~~ıy ıe bütün rnÜtlerilerine kendisi11 ·, 

•evdırmıştır ..• 
OtelJP.r"nde misaf;r ~ a.hnl:ı.r evl,.,. inı.:e~i re halı bulurlar., İstanbu\d,, 

:>iitün Ege ve 1zmirli!er bu otellerde bulusur'· r .. 
Busıı31yet 1 r. çok ı •ı u:..: vı. L~rm· tıy_.ı .... ı 'a rekabet k. bul '':nı 

.1 cek derect!de \6.'.:UL.:! ~. 

T. A. SirkPtinin halkap~nar kum~ş fabri~ 
Tarafından mevıim Jolayiıiyle yeni çıkardıiı kumatlat' 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

1... 'h .c111 Yeni yaptıracağınız elbiıel,.r için bu mamu atı tercı 

•:S A T 1 Ş Y E R L E t{ 1;.11 
s :rinci kordonda 186 numarada 

_ ...... Ş:..-A_R_K __ H_A_L_I _T_._A_. __ Ş~~ 
Gu··mru··k h 1' l ko"# L u a . ..... z , gene 
mutan ·ığı' lst r rıbu f .. 1 :v. A. satıfl 
alma .~ O qj,cyoı'lUH !:1 n: 0 • 

1 - )lazntla ı:ulışır <ı5-':'•J İk~·gir kuvvetinde 4 aJct tam cliz~I ~e'' 
t<:runün 11 :-~ !ı'HI ı , a,ı;artc ~i ~:~ııi\ --a~~· 15 ele kapalı zadla eksılt 

l 
.l'Hl,JIMaktır. '"'t.lJ"' 

2 - T~ı:-:arlanmış • utaı:ı J 7. 771) 1iı ı\ \"e ilk teminatı 1333 lirndıl"· :;; 

r
nt nıl'leı-' koıni.~.runcladır alı:ıal'jliı'. t/e'f' 

;) - ı stekl:!er l.:amıni val'ik:ılaıı ile ilk teminat makbuzlarını G'' 
, ezı.e makhuz'aı ~!ıı ı:~ı_' lrnp!ılı .~ .. t r: ıı•ı o giiıı saat 14 de kadııt I" 
lata mı ntiı~ııe ~d« .,; ib.n n:m~Hif: t hım 2 ine; k!lttaki komi:s~·oıt9 

lıı l , lidfrjCT.. ·- .__~ 1 ,.'(ı.. • ., ; _.J29 6 5-W 


