
Sahibi ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜSTÜ ÖKTEM 
Umumi Neşriyat Müdürü 
H A )l D t N C Z H E T Ç A N Ç A_ R __ 

Abone ( Seneliği 1400 kurut 
Şartları ( Altı aylığı 800 kurut 

Yabancı memleketler icin 27 liradır 

29 uncu YIL Şavv:ıl : 27 
EVKAT 

No. 8027 s. o. s. o. 
PAZAR Sabah: 7,15 Akşam:16,40 

JO Öğle : 12,06 Yatsı :18,19 
Ka. Evvel İkindi: 14,28 İmsak~ 5,27 ti>AREHANE: lki!'lci Beyler sokak. İzmir 

Tlf. 2776 Tlc. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 
(ANADOLU) Matbaaa1nda basılmıttır. Her gtın sabahlan İzmird& çıkar siyasi gazetedir 1939 
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Asamble Pazartesi günü toplanarak Sovyet - Fin 
ihtilafındaki kararını verecektir 

Romanya, SovyetJerle ademi tecavüz paktı akdine 
amade olduğunu bildirmiş 

Milletler cemiyeti toplandı Rusya, Basarabya için 

Fin murahhası Rus tecavü-Romanyaya teminat verdi ' - -----~~--
hakkında izahat verdi Ekonomi Haftası Sovyet,1~, ltal~a için ihtiyatkar bir 

Başvekil bir söy- polıtıka takıp ediyorlarmış!. 
•• zu 

levle haftayı Gayda, Italva bitaraf değil, gayrimuhariptir 
Her hakkını muhafaza etmektedir, diyor açacak 

Asambleye verilecek raporda Rus tecavüzünün takbi. 
hini, Finlandiyaya her türlü müzahereti ve Rusya'ya 

• siyasetiyle kabili telif olamıyacatını 

d d·ı . . t cektir bildirmiştir. yar ım e ı memesı ıs ene Vekiller Radyoda Romanyanın şimdiki harpde bit~ --------------1 ki raflık iya etine dernm karamda ol-

s 1 h b C • t • k k • • t • alna konuşmaya paca ar duğu, Romnnyanın bütün komşula· OVyet er ar e emıye l a Vam QnSeyl lÇ lm Ankara, 9 (Hususi) - Ekonomi riyle ve bilhas"a büyük komşusu Sov 

gı.rmı·yec ktı·r Sovyet murahhası ı·ştirak etmedi haftası, sah günü saat 16 da, Ankara yet Ru ya ile iyi mtinn ebetlerini i. 
halke\•inde yapılacak toplantıda baş- da meyi arzu ettiği ve So\-yet - Ro • 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler ce-ı \'ekil Dr. Refik Saydam tarafından men ademi tecavuz paktı için Ro • 
Demokrasiler iktisadi ablukayı miyeti konseyinin 106 ıncı celsesi bu irad edilecek bir nutukla a\ılacaktır. manynnın müzakere ere amade ol · 

muvaffalq~yetle tatbike batladılar. sabah Belçika murahhası Caron De -Devamı 4 üncü sahifede - 1 duğu Sovyet maslahatgüzarına bil· 
Bu ablukanın tesiri Almanyada stok- Viartın riyaseti altında ve hususi top- dirilmiştir. 

lar eridikçe bütün dehıeti ile kendi- lantı şeklinde açılmıştır. Şuric bu top- Ih il Belgrad, 9 (Radyo) - Polotika gr 
ıini hiaaettinneğe baılıyacaktır. Bu- Jantıya iştirak etmemiştir. Konsey, raç ma arımıza zetesi, Faşist me.clisinin verdiği ka· 
nu herkes aibi Almanya da takdire- ruznamesini

7 
t~svip ettikten sonra "" b t l rarlar münasebetiyle bir makale yaz. 

diyor ve takc:rr ettiği içindir ki ablu- ~urah~a~ '\ellıng Koonın beya~atıııı rag C ar iYOT B. Muaaolini İtalya kraliyle bir arada mıştır. Bu makalede, İtalyanın Bal· 
k t ..ı· • d k d. . . kurtar dınlemıştır. Gelecek toplantı bugün sa- k 1 1 T · · d . d'kk 1. b 
anın e1.1ırın en en ııını - Bilkreş, 8 (Radyo) _ Ru yanın an ara una ıçın aıma ı atı u 

k . . k A • • h hada at 17 de yapılacaktır. Bu toplantıda 0amuğun kı.Losu 60 b d - H . . k t c· ma ıçm aa erı ve sıyaaı er sa Cj ura ma~lahatgilzarı Popiller bu _ lun ugu ve arıcıye nazın on ı-
her tedbire başvuruyor. Finl~ndiyanın müracaatı tetkik edile- kuruşa Ç tktı gün hariciye nezaretine gideı ek, na- anon.un ve~e.ceği siya~t. öylevle İtal-

Aıkeri sahada baıvurduiu tedbir- cektır. . . . zır Gaf enko tarafından kabul edil. ya sıyasetının daha ıyı tav.azzuh ~ 
ler tahtelbahir harbi ile mıknatıslı Cenevre, 9 (Radyo) ·-Uluslar sos- _ İhrac~t vazıyetı memnunı~·ete d.e- mlş ve Rusyanın Bn ar b ·a a kar 1 deceği kayı.olunmaktadır. . 

ger cıekılde devam etmektedır. lnsrıl- b' . . y y ş . mayin harbidir. Bunların tesirai:ı: yetesi konseyi, öğleden sonra saat 16 "'l\I R ,
1 

. t ır hareket yapmak fıkrınde olduğu Roma, 9 (Radyo) - Gayda JUr. 
kald ki k Al 1 d k d tere ısır omanya ... ;acarıs an ve h kk 1 . . 1 · · ı arı artı man arca a a - da tekrar toplanmış ve Finlündiya e- 'b- A ' 'k d b'. k f' 1 a ınc akı haberleri tekzıp etmiş ve nale D' t::ılıa gazetesınde yazdtfı 
b l d ·1 b 1 1 k k' 1 b . 1 . · cenu ı merı a an ır ço ırma ar, 1A 1 . . . . 

1 
.. 

1 
. u e ı meğe a§ anmıı o aca ı lege,:;i O ·tının eyan::ıtını dm emıştır. h . . d k' lAk d k 

1 
azımge en temınatı vermıştır. Ma _ bır maka ede şoy e dıyor: 

•on günlerde bu sahalardaki faali - Olstı; Rusyanın Finlandiyaya teca\'Ü- ~e. rımız e ·ıda akaT~rk. ma ~hm arat Iahatgüzar, Enterna yonal Komünist cBü~ iik faşi~t meclisinin tebliği , 
t b . • b 1 b l kt d .. .. t b .. tt' d'kt ulus müracaat c ere ur ıye ı raca t . d . . l . 1 . h . l'kt k 1 ye ınrc ıı e aza mıı u unma a ır. zunu e aruz e ır ı en sonra, - t ~ d k" 'h gaze esın e ıntışar cc en emperyalı"t ta yanın gayrı mu arıp ı e a ması 
Buna mukabil Almanlar timdi bü- !ar sosvetesi azasından olan devletler- Cemiyetı~ Akvam içtimaına iıtirak mahsulleri üzerine z r de 1 1 ra - harp ve Romanva yazı,!:ınm Sovyct -Devamı 4 üncü sahifede -

tün faaliyetlerini siyasi sahaya has- _ Baştarafı 4 üncü sahifede - etmiyen Sovyet murahhası B. Suriç -Devamı 4 Üncü sahife e - · oo-.-----

retmiı bulunuyorlar. Bu sahadaki k ı k . R k } • F• ı • IR\ a ~ ~ D 

faa~iyetıer iki h~def istikametı:nde Yuvanmaraya çı arı ma ıstenen us as er erı ın erın 1b:1181Fil O~ 1r uatrl.QJO 
inkiıaf etmektedır: d• . ) • d • l •• l •• ı ·· b "' Jd J 

1 - Tehdid ile, palavra ile, tah- ınamıt erıle enıze c O t< U up ogu u ar u·· Ih h 
::ı;~ '.~:.:·::~:;:~·.::~:.::;. h:ı: ç Alman tahte a iri 
:~~1·:.::p~~:::::~n:.~:~::.: Rus taarruzu durduruldu daha batırıldı 
~:~:,t::;:~.yanlarında filen harbe Sovyet kıt'aları her taraf-

Filhakika Almanlar bütün dünya
nın ortasında ne kadar yapayalnız 

Harbin bid yetindenberi Alman· 
ların kayıbı en az 43-45 tahtel • 

bahir arasındadır ::!~ık~~:ı:tım::i-:-:u7:::;o~~r~:.re- ta hezı·mete ug\J ra yor 
Harp henüz üç ayını doldurmuı 

bulunduğu halde ortada Almanlar 
lehine sesini yükseltebilecek bir tek 
bitaraf memleket bile kalmamııtır. 
'Bıl&kis dünyanın her tarafından ce -
>İr ve kuvvetin hakimiyetine yol aç
mq bulunan Almanlar aleyhine tak
b.1ı avazeleri yükselmektedir. Umu
mi vaziyet gün geçtikçe bu halin ay
nı· istikamette inkitaf edeceğini göa
teriyor. Hakikat ıudur ki, bütün dün
ya daha ıimdiden Almanyayı ve onun 
temsil ettiği cebir ve tiddet siyasetini 
manen mahkum et~~, bulunmakta • 

Finlandiyava her taraftan tayyare ~I ti 
h .. l .. d .1. şare er mü ımmat, ma zeme gon erı ıyor _ 

Bir lngiliz muhribi torpillendi 

dır. 

Bu suretle bitaraf devletlerden hiç 
birisini kendi davalarına kazanamı
yacaklarını Almanlar da anlamı§ ola
caklar ki, son günlerde faaliyetlerini 
daha ziyade Sovyet Rusya istikame
tine tevcih etm·ş bulunmakta, her 
çareye bat vurarak bu hükumeti 
kendi yanlarında harbe karııtırmıya 
çalıınıaktadırlar. 

Fakat bu faaliyet de tam ve mu -
hakkak bir hezimete mahkUın bulu-

Fin tayyareleri, dün &abah ta Leningrad 
;;z e .. inde uçar ,..,k beyannameler ,,..,. ttı far 

•v•• '' • c• .. 

nuyor. Helr;nkiden bir görünüı .. 
Sovyet Rusya ne demokrasiler le- Şimaldeki harekat: gün yeniden beş Rus tayyaresini dü-

hinde, ne Almanya lehinde hiç bir Talin, 9 (Radyo) - Şinu.Ji Kareli- şürmfü;•lerclir. Rus karargahının. do -
suretle harbe girmiyecek, ~·maide deki Rus kıtaatı, FinJaııclb ayı ikiye nanmanın Yardımivle bazı s3hillere 
alabileceğin· aldıktan, Baltık deni • ayırmak maksadiyle harekata başla - asker çıkar~mnk ni~etinde olduğu an-
zinde Almanya aleyhine kendi ha - mıştır. 1 1 t • 
kimiyetini mutlak olarak teaia ettı'k· Be§ taımoı·c diişiiriil.cUi: aşı mı;; ır. -

- Devlllllı 4 üncü sahifede _ Stokholm, 9 (Radyo) - Finler, bu- - Deı•am1 5 hıci ,<ıah?'fe.dr. -

lnhi'iarlardan 
beklediklerimiz 

Gazetelerde her gün, inhisar -
lar idaresinin de piyasada hu -
lunduğunu yazıyoruz. Bu malu
matı bize verenler, reımi daire -
lerdir. Halbuki inhisarlar ida
resi, mıntakanın birçok yerlerin
de faaliyete geçmemı:f, rolünü 
oynamağa baılamamıı, binaen -
aleyh kendisinden beklenen fay
da, henüz gözükmemiıtir. lda -
re, piyasada nazım olacaktı. Fi · 
Yatları tutacak, rekabet yapacak
tı. Hani, İnhisarlar idaresi nere
de kaldı? 

lske rta mes' el esi Londra, 9 (Radyo) - İng'Jiz do- tan sonra kaçmak i:-temiş, Cörzinin 
nanması ve hava kuvvetleri, son yirmi yanındaki diğer muhripler Hiğ1m bom-

Satt§larda ıskartadan da ti - dört saat zarfında ilç Alman tahtelba- balariyle faaliyete geçmişlerdir. De -
kayetler yükse\'yor. Fiyatlar iyi hiri bil'<len batırrnışlarJır. Bunlardnn niz üzerinde yağ tabnkalan görülmüş
olabilir. Fakat primi ve ıskarta- biri, dün geceki tebliğd2 bir tayynre tür. Cörzi muhribi yaralı 'l1arak üss!l
yı da hesaba katınca mesele de- tnrafındnn l.ıatırılclığı bildirilen tah- ne gelmiştir. 
iitir. lskartanın fazlahğına ka · telbahirdir. Üçüncti Alman tahte'bahiri de b·rin 
tiyen meydan verilmemeli ve bu İkinci Alman tahtelbahiı-i, İngiliz cisi gibi devriye gez n bir tayyare t, -
mesele üzerinde durulmalıdır. Cörzi muhiribini torpili ılikt,n . onra rafından bntırılnıı~tıı·. Tny,·areci ~un-* batırılmı~tır. Tahtelbahir torpili attık -Devamı 4 üncü sahifede-
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Türkiye - Amerika ticareti 
YAZAN: ** 

Amer:ka ile yeni alı,verifimia ı'thalitta takaa, ihracatta prim eaa • 
•ına iatinat etmektedir. Ticaret Vekili B. Nazmi Topcuoilu, geçenler 
de, radyoda, bunu açık ve aamimi 1ılr ifade ile izah,,. te\ttir etti. 

Aaterika ile ticaretimiz .. 
Bu, huauaiyle bet &ener.in üzüntülü l>ir mevzuudurı Bu eaki l>üyUk 

müfteri, son genelerde harici ticare~'mizdeki büyik nınkiini bırak -
mıf, e.velce kUllıyetli miktarda çektiği emtiaya kartı müatağni kal· 

mııtı. 

Bundan on acne ve daha evvelki aenelere aid ihracatımız tetla"k edi
lirae gonilür ki, Amet"ika 15 milyondan atai• dütraİyen ithalatı ile 
birinci derecede deg lae de daima ikinci derece müıtermiz olmuıtur. 

Yalnız İzmir hmanından yapılan ihracatı alarak mütalea etıaekl• 
de Türkiye - Amerika arasındaki eaki ve aon aeneler içindeki tahavvül 
anlatılab"lir. 1927 de Amerikaya 1zmir iimanından yapılan ihracst 
18,222,802 lira, 1928 de 19,628,998 lira idi. Bu .eneden aonra ihracat 
9,834,i54 lira)'& diifmüttür. 

Bu suretle 928 de lzmir limanından yapılan ihracatta t.irlncililii alan 
Amerika 929 da yerini Almanya ve halyaya bırakarak üçüncülüğe in· 
mittir. ihracat 930 da 1.2,475,121 liraya yükıelmipe de 931 de 
'1,921,014 "ra7a buait. 132 de biraz ,.U1uelerek 1,782,682 lirayı Mılaulf, 
933 ele 8,118,316 •• 934 de 4,.181,317 liraya dütnıtlftür. 937 de mu••k· 
katen çıktılı 7,422,028 liradan 936 da ihracat milyonu dahi bulmaya· 
rak 770,686 lirada kahnıfbr, Bö,oleee Amerika, harici ticaretimizde en 
kUçtilc -'itteril•rİlni• aramaa ıiraiıtir. Fakat, 937 de t,425,090 liralık 
ithalltıadan sonra s~n aene Amerlkaya 7alnız lzmir lhnanıadan 
13,712,735 liralak mal tekmiftir. lhr&catm s•PD eene bö,.le birden bire 
711Juellti, ı6phea'z, eski ticaı-etimlzln ihyaeana Mi,.Uk bir Umid vermittir. 

Geçenlerde Ticaret Vekili Na .. i Topcuoilunun tebtirinden aonra iae 

h ümW 1.6.Wltün 1111...tlettmittlr. 
Amerika)'&, malum olduiu üzere, en fazla aattıiımız madde tütündür, 

NiteWm, lS milyon kiiaur itin liralık 13& ihracatının 12 milyon kUaur itin 

ı ....... ttltUn tetkll etmittlr. 
Amerikaya tütünden batka miyan halı, mlyan hul& ... ı, krom, sunpara 

...._.l, palamut, Uallaa •• ıacir aabnaktayız. Fakat madenclen ... ka di
ler madeelerln ihracatı aon eenelerde asabmttır. Bu maclclelerin de 
Amer.lm7S fazla miktarda U.racıaı temin imk&nmı ,...ı al11,,.rif alate -

mimisin wıreceiini umu7oruz. 
Am ı lluun eslrldea külliyetli miktarda pJdill Ye tim~' almadıi• 

mad .. lerde en mUhimi halıdır. Denel»ilir ki, lraa balılal'llWI bu bUyilk 
pl)'aadalr. rekaltetinden sonradır ki, yalaıa ihracatmuz durmakla kal 
m&llllf, aaaneYI halı aanayiimiz de aaraıhmtbr. Eter Amerikaya balı aat
mak lmkinmı tekrar elde edebilirMk, seNk .. mlekete •öna temini ve 
prekse halı aanayiimizin ih7aaı ~in 1'undaa bG,.Uk kuanç olama:a. 

'IWaaik we MnDaJ• menıleketi olan A.....ıka api :aamaDda mU.tah • 
.U • a. lt1hulad1r ki, biaim irili müıtahıll bir menıleketln Amerika n~ 
tlflNt nallneMWlmia diler ......ı.ıcetlerle olan ticart mllnaaebetlerim; 

... urwl icapl ...... lüç hllUJllH· 
8a Mln-daa, Am..ıka de 799İ abı yerif~'zin temini bü"" biıo mu • 

yaff~tir. Sa muY&ffaki)'eW. ~ hUAaİFetİ de, normal •nelerde 
.......,_. ..ı...ıua iki ..-..w tİMJıtJİllin, IMynebnilel ticari IDU.U.. 

.. ta.fa altılist .Wtaiu ıu ~.-••'anLI i.-.n mecraya 9'rmit INlua -......... 

1 

Vilayet büdcesi Geceki Fırtına Kuşadasındaki 
hadise 

Bugün 
hazırlanıyor Yılclırım bir evde 

Y b d 
Mühim güreşler 

eni üdce, şimdikı açık yangın çıkar ı ı 7 yaşındaki kızı na· 
göz önünde tutu'arak sıl kaçırmış far olacak 

hazırlatı~acak Fırbna kiremitleri uçurdu Kuşadasında zengin ve tanınmış bir Pehlivanlar, tzmirde de birbirine 

Vilayet umumi meclisinin toplantı Telefon hat] an bozu!du ailenin 17 yaşındaki kızının, Kuşada- k~fa ~utmağa başladılar, zaten her 
zamanı yaklaştığından yeni yıl büdce- E lk" - k h r d - h Silleyman adında biri tarafından gureşın arka ı sırası bir inad, bir id-
einin ha ırlanması için muhtelif daire- m rvve ... 1 kgeceG~agtna t a ın e yagd- , nne.sinin yanından sürüklenmek su- dia Ylitütmek adet olmuştur. 

. u yagar en oz epe ramvay ca -
ler faalı.} ete geçmişlerdir. Hbsusi ida- desinde eczacı B. Eırefin sahip V" retiyJe kaçırılarak Süleymanın anne-
re, bu yıl mühim bir yekOne baliğ o- kund B N d" p t" . k" ı.: si ve kızkardeşinln de yardımi)·le kir- Geçen hafta KültOrpark tiyatro· 
lan borçlarını güçlükle ödemektedir. bulunU:S:ı 

1
ö

14 
e ım. 

1 
~~. 1~1~1 ıracı ]ettiğini yazmıştık. Hadise hakkında sunda Tekirdağlı Hilseyin ile Alma11 

Bunun sebebi 939 büdcesi varidatının )'Ildır ug~.. il sa~ ı ı 1 ı 8 ık eve adliyece yapılan tahkikat ikmal edil- gOreşcisJ Villi Marn güreşmişler ve 
çok geniş tahminlere istinad etmesidir. tır ~~d uşm ş, de~: yang~ıı ç\ 7ıış- miş, Silleyman. anası ve kızkardeşi neticede 14 üncü dakikada Tekir -
Maliye vef<aletine, kefalet sandığına dilş. erekı ırıdmk,. ral ~k~ luknta~ ent et ne adliyeye verilmişlerdir. Ayrıca kızın dafh galip gelmişti. Tekirdağhnm 

.
11

• b ka ev e ı e e r esısa mı ez- da söyl d'- h 'I b il k 
ve mı ı an . larımıza vel'ilecek hisse- yip etmiş ayni zamanda dıvar içindeki kaçırıldıiını ve eve sokulduğunu gör - e ıgi. veç ı e, ug ne adar 
ler 6-7 yaz hın lira tutarındadır. Bun- hatıllan t t t nnuıtur BI ta· dükleri halde mümanaat etmiyen, za- memleketfmıze gelen ecnebi pehli -
farın tediyesinin tecili hususunda ma- "an a ud uşb ul t. k nanın bıtaya da haber vermiyen beş kişi vanlann en kuvvetlisi olan Alman 

1
• . • A • rasın a u tınan ya a ve yorgan .. . . _ ıye ve dahılıye vekaletleri nezdinde lar va - b 

1 
d - d t' hakkında takibat yapılmaktadır. gureşcısı, o gün de ıyaptıgı gibi, hl-

teşebbililerde bulunulmuştur. Bu yıl, ı'tfaı:,_,enmaga aşda hıgalı s~.rad.~ Yü~ ıtşüen Kızın kaçırıldığı babasmn haber ve- li ve hlll, ortada bir haksızlık oldu 
'il 'd . . "' , yangını er son urm ş r. - "dd" d d vı yet ı arnı varıdatı gecen yıllara E•·d b 

1 1 b" 1 rildikten sonra babası derhal 1-arakoln gu ı ıa:1ın a ır. 
1 1 

. • e u unan ara ırş'.!y o mamış, · 
nazaran aza tı acal·, eski borçların ö- }·alnız bUyük korku geçlrmff)erdir şiklyet etmlf, zabıta memurJan hadf-
denmesine ehemmiyet verilecektir. Dil k. - d ht. l'f se yerine ıridinceye kadar 115 dakikn Alman pehlivan diyor ki: n gece ı yagmur an mu e ı . . . . 1 . . w 

--i--= - semtlere yıldırımlar düşmUş. şiddetli geçmıştır. O sırada hldısenın vuku- - Ik beş ~a~ıkada ben Tekırdag-
Zeytincilik istasyonu fırtınadan bazı evlerin kiremitlerl uç- bulduğu evin önGnden geçen Kuşadası lıyı tuşa getırdım. Fakat hakem say-

n • f •
1 

k muştur. Kazalarla telef on muhabere. hlklmi, arkası sttrgUlU kapuyu kırma- ~adı. Binaenaleyh gilreş, hakikt ne-
g Ş etı ece sı' bı"r ildd t k il . b"!Jlh h ti lan için müsaade vermtı. zabıta, ka- tıct1inl bulmamıştır. B m e es mış, ı ı:ı are a ar H 1 . . A 

. or~ova zeytincilik istasyonunun tamir olunmuştur. puyu kırıp içeri girdiği vakit, kızın ası olan ıhtılaf üzerine, Tekir -
tevsı Pdıleceğini yazmıştık' İstasyon * baygın halinde Silleymamn annes!nir daih. ayni aahada ikinci bir güreı 
arazisi ci~arın.da. ye~i şahsa ait 151 rle- J - 0 ,,_Al kucağında yatmakta olduiu görilfmQ!ı teklif etmiştir. Bu güreş, bugiln ya-
kar ar~zınin ıstımlak muamelesi ya- apon ve man tur. pılacıktır. 
kında ıntaç edllecektJr. Zeytincilik is- Doktorlar, o heyecanlı an esnasınd:-
~syonu, bu yıl 500 bin kadar zeytin malları kızın ancak parmakla tazyik ırnretfv· 
fıdanı tevzi için hazırlıklarını ikmal le kirletilebileceii miltaleasını serdet-
etmek üzeredir. Gümrük'erdeki manifatu- mfşlerdir. Sülermantn evvelce bu k• 

Nln ra' .. rın çıkarı'ması isteniyor evlenmek için babasmdan h~tedıği, re<
1 

Uınumi nüfus sayımı ce,·abı aıınca intikam almak maksadi· 
Manifatura fiatlerlnin dilşmemeıf- , b . k" h k t" 'hti ttı-· 

h 
. . . . . .. .. e u çır n are e ı ı yar e gı an 

azır ık arı nı temın maksadıyle gumruklere gel- 1 1 t . b 
1 

• . aoı mıı lr. 
1940 yılında yapılacak umumi nOfus mış ulunan A man ve Japo~ rnenşelı 

ayımı için şimdiden hazırlıklar ~ 8 • kumaşların çıkarılmasına m ·ındc e- 0 • 

pılmaktadır. Ba,vekifet iitaüstik ll lllme!i hususunda ticaret ' k ti nez Feci bir kaza 
Üdü ıil ıc..ı d . Jlnde teşebbüste bulnulmuştur. Bu . . . 

mum m r ~un en, numarataJ tn- . . . . . . . Ödemişin Bırgı nahıyesindP- Dez 
1
• t ı · . . . ~ dbırın pıyasada kış mevsımı ıç 11 fe-ma name erı ve ced,:ellerı \·ıla\'ck . . .. . değilme köyUnde bir kaza o1muRtur. " 

ı · t" B ı . .. · ·ahlık temın edeceğı umıd olunmakta- . . ge mış ır. un ar, umumı nufus say•- ,•aşında Hüseyın adında bır çocuk, ya~ 
· l · d"d h l dır . mı ıç n ıım ı en azır anacaktır. , • . mur yağdığı sırada korunmP.k için kö\ --·* Turgutlunun e ektrıA- odası arkasında istir edilmiş ıuwı 
Maliye daıresi tamir Turi'\ltlu kasabasının elektrik tesf- denklerJnin altına gizlenmi,, tiltiln 

d ı k 
'!atı için bir milnakaaa açılmı3tır. Bu denkleri devrilince altında kalarak fe· 

e ece •esisat 185,000 liraya çıkacaktır. el tekilde ölmUıtur. 
HükQmet konağı avlusundaki mali

ye binasının tlçü O katımn ~406 lira 
sarfiyle fnşasma yakında başlamıcak~ 
hr. O Z O Mı 

BORSALAR 
1 N C l Rı 

• • 

Haber aldıtımıza göre, geçen hat. 
a itirazlannı dinlediğimiz Habeş 

>ehlivanı Ka•ım ibni Abdu da 
':>u defa Mülayim pehlivanla karşı -
aşacaktır. Kara Ali, Habeş pehli -
•nn fle geçen hafta yaptıfı .rflrefto 
cırkmcı dakikada tuşla galip gelmi1 
•e uzun milddet Habeı pehUvanına 
<arşı hakim güreşmiş olmakla bera-
1er, şunu kaydetmek lAzımdır ki , 
tJnbeş pehlivan, çok mukavemetli 
·ıreşmlş Ye hakemin tuş karanna , 
u esnada ağzının kapandığını ileri 

~urerek itiraz etmiştir. Fakat ıtJrazı 
·eddolunmuştur . 

DODOD 

Hollanda ve Bel • 
. ;ıfırı , • ticareti 

Müstahsilin elinda 
tütün kalmıyacak 

J$p-:ınvatlan gönüllü .D:k 'de yeniden ze'ze'e 
gitmek iıtiyenler 0

1du 

Çuval 
6:18 üzüm tanm 
262 Öztürk L. Ş. 
241 M. Beşikçi 
220 S. P terson 
215 S El'kln 

10 25 12 150 
Çuval 

51 M. H. Nazlı 

51 M. j. Taranto 
6 50 
4 50 

7 
Mallar, ltalyadan 
tr11nait olarak geci• 

:M~rid, .9 (Radyo) - Ruslara kar- DUn sabah saat 5,16 de ;Dikilide se-
şı Fı~~nd~yahlarla. yanyana harp et- kiz sani~ e süren h .. fif bir ze'zcle o\

Satılmıyan tiitünleri mekkhı~~nobırçok zahıtan. miltr.actaat_ ede- muştur. Yeni hasar yoktur. 
rd~ ua ınetten mezunıye ıs emışler- Vilayet, DikiJ"de bir gümrü1< binası 

inhiıarlar idaresi ır. ile bir aile evi inşa ettirecektir tnı:aat 
alacak satın alacai'ı içip müstansillerimizin 1600 liraya çıkacaktır. • 
. .. . . ı·.· satış yapamadıklarından bahisle endi. • 

ICt71«ıf"f t tuncilleri ı ııcızı §ere dt ımemeleri lAzımdır. T urgud iırkoğ u geldi 
TOtOn P ):asa&mda satış ara d v m Kırkağaç, (Husul) _ 'fütfln satı~- Ankarada bulunan İzmır ticaret ve 

170 j. B. Eliye r 
167 H. Alberti 
141 j. !{ohen 
128 Albayrak 
94 inhisar şir 
63 l\l.uharrem K. 

olunmaktadır. Dün akşa~a kad~r s~- !arı merkez uza ;Je Kavatllbi, Bakır ırenayi odaaı umumi katibi B. Turgut 
tılan. tiltün mık~rı on mıl)·on 7~0 bın ve İlyaslar köyünde dev m ediyor. Na- Türkoğlu dün ak am şehrimize dön_ -----
kilol' a yükselmıştir. Mııı kıı. tıcaıet h" merkezı· 1 ,.._1 b .1 d'W müştu··r 2844 _ . . . ıye o an V<c en e ı e ıger · 
müdürlügünün t P t ettıgıne göre fi- kö)·lerde henüz piyas açılmamıştır. ==-** 344432 
atlerde dilşUklük yoktur. S tışlar 50- İnhisarlar idıreainin piyasaya rnildı- Z ıtada 
90 kul'UI ~r:ı ında d vam. etm kt d r. hale etmem J, ortadan daha ıyJ lca)f. -· 
l~k~~ .. ~ıkf.a1 r~~n ela yüzde 2.,-3o tede mal ~et" ıtiren müstahsilin vaziye- •iiiiiiiiiiiiiiiiii9 nı uetınucı odu~ .. anlaşılmı tır. Mır.- . . . l . TaJıkir etmişler 
tak t" t üdü r·-a A "k Unı gilçleştırmiştır. dare bır an evvel Kemer me\kiinde zevtinlikte 1\Ius -

a ıcare m r ug , merı an faaliyete geçmelidir - · 
tt\tün kumpanyaları ve tiltün tüccar- .. . • . . . . tafa oglu Mchmed ve Hasan kıaı Na-
lan nezdinde mutavassıtlardan mahsul Kı kag~ beled yısıntn faa~ıuetı:· biye, su meselesinden birlbirini tahkir 

Üb .etm
. k d _ d d _ Kırkaiaç, (Hususi) - Yenı vazıfc- etmişlerdir 

m yaa ıyere ogru an ogruya · b l bel d" · t · 

346776 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

U tah-nı rd b sıne aş ı~·an e ıye reiı B. Mus afa, Erzıman kim r.almı.f 
m s ıs.aı e en mO ayaat upmaları- 1 · · b" 1 h ıı· · · y nı rica etmittir. • ıul me1e ısının ır •.nA evve a ı ıç~n Alsancak istasyonunda BB. Raıid z A H t R Et 

ça ışmaktadır. Tahsılata sarat verıl- ve Eşref, eşyalarının çalındığını Jddia 182 B. yapak 
Bu 111 müıtahall ~linde kalacak tü· mif, belediyedeki itlerin bekletilmeden ederek biribirine suç iımad ettikerin· 408 B. pamuk 

tOnlerhı devlet ve ınhisarlar ldarul görülmeaJ memurlara bi1dirflmJıtJr. den hakkında tahkikata başlanmıştır. 3350 kilo T. Yu 

11 
11 ~5 

9 60 
7 60 

12 2:> 
12 
12 142 

11 375 165360 

9 11 7fS ------
11 2S 12 ~O 166602 

Yekun. 
Eski yeknn. 

U. yekQn. 

11 875 12 PAR BORSASI 
8 ~o 11 73 Sterlin 

11 11 Dolar 
975 ıo 5° F. F'raııgı 

Lir t 

1 

lviçre F. 
Florin 
Ranmark 
Belgn 

Fiat Drahmi 
8 l50 
9 50 

10 50 
12 25 
14 50 

Leva 
Çekoslovak kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 

60 Yen 
65 59 İsveç kr. 

83 50 Ruble 

4 so • 
rilcçek 

Roma, 9 (Radyo) - Hindiıtanla 

Hollanda arasında işliyen Hollanda 
ticaret vapurları, bundan sonra Ceno
vaya gelecekler ve hamulelerinı Ceno· 
va liı nına çıkar.ıcaklardır. Bu mal-

5 237;; !ar, şimendifer yoJiyı 1 Hollandaya 
130 3G sevkolunacaklardır. 

2 9675 Bı ııkaelden alınan haberler; Belçl. 
6 802S ka ticar~t vapurlarının da, bundan 

29 30 sonra Cenovaya geleceklerini b\ldir. 
ö9 25 mektedir. ________ , 
2~ :~0 Vefat 
1 612:i 

13 605 

23 8075 
o 9197ö 
8 175 

dl 4723 
31 175 

Spor muharririmiz B. Şevki

nin validesi Bayan Atika vefat 
etmiş ve cenazesi dan Asri kab
ristana kaldırılmıştır. 

.Merhume, zahide, saliha, se
vilmJı bir kadındı, kendisine 
Tanrıdan rahmet diler, arkadaıı· 
mızı ve ailesi efradına cbaıın 
sağolsun• deriz. 

••ııııı.JSLAM T ARJffJ.-m•••••••- du. Fakat Ebu Talip red cevabı ver· duğu mahalde kendilerine teblii et- - Ne var acaba?. Samiln yekdlferlne bakııtılar .. A-
di; mekte berdevamdı. Diyerek o tarafa döndüler.. Epey- ralannda bir mınldanma oldu .. Bu me 

Hz. Muhammed -Ben dedelerimin mezhebinde ka. Beri taraftan da gittikçe fazlalaşan ce mühim bir kalabalık toplanmıştı .. yanda Ebu Lehep gene temerrfldOnO, 
lacntım. ilk Jı!UslUmanlar, kendi aflelerl, akraba Bunlann arasında amcuı Ebu Lebep hiddetini gfzlernfyordu. 

Dedi. Ebu Lehep tezyifk§.r bir vazi. ve ikamet muhitlerinde çalıfıp duru - de vardı. Resulü Ekremln yanında u- - Kahrolası... Bizi bunun lc;ln mi 

YAZAN: M. A yhan•••••l•I yet almakla iktifa etti. Gene baıka bir yor, putlara ibadetin mantıktızlıtın • habı da bulunuyordu .. Fahri K&lnat!. çıtırdın1. 
fl'iln .• Resul O Ekrem; haremi ıeriftekl dan, tevhldden ve Kur'andan bahledi- - Beni dinleyinlı !. Diye batırdı. Bununla da hıncını 

~'T _ Bu a6zlerf aöyUyınler meyRnında, alabalıta.: yorlardı. Dedikten sonra ıUkGt içinde bekle- alamayınca yerden bir taş alıp ReaulCl 
... ali Ekrem. yanında uhabı kendi amcuı Ebu Lehep te d Bi - Ey ınsanlar !. Allah tan başka Bu telkinler; Kureytin, eaki itikad- ıen kalıbalıfa sordu: Ekrem• fırlatacak oldu .. 

bulundulu halde 1~ ıık haı"ellli terlle raderzadeai ve onun dini :::.;;~da; Allah olmftdıtını tasdik ediniz!. !ara, puta ve hurafelere iyice merbut - Şu tepenin arkuında bir ordu Halk yavat yıvaı dığılmıftı. (Teb-
lriderek oradaki halka hitap ediyor her yerde herkese hitaben• Cümleleriyle dine davet ediyordu .. olan zümresini ıinirlendirfyordu. duruyor, anıızın Qzerlnfıe atılarak J>etyeda Ebflehep) lyetf, bu hldfH)'9 
onlara yeni Ayetlerden malftmat veri: _ Onun aözlerini dJnle;.. 

1 0 
Hllzır bulunan amca.cıı Ebu Lehep; yer Halk tabakası aruına datıttıtı mil- malınızı, servetinizi pabedecek; eler. 1110stenfttir. Mınuı da (Ebulehebfn 

yordu. Bu ly tlerfn hemen kıımı ua- bir mecnundur, bir ıihlr~;;:. ı... den b'r taş aldı ve Resulü Ekreme fır. savat ve adalet methumlan bazı eıha- ıem bu ıözUme inanır mı1ınızT elleri kuruıun) bedduuını havidir .. 
mı; hakkı ve dini lnkAr edenlerin al • Demekten ula çekinmiyordu. Bir lattı. Ark~sından Kureyşln ileri gelen sın menatUne, tahkim ve Adetlerine Bu ıuale muhatap olan halk bip 
d makta ld ki hakk run ReeuUl Ekrem. dine alenen davet bazı mfişrıklerfnfn avazelerf duyuldu. taban tabana ııd ıeliyordu. Bu kııım birden cevap verdiler: Resul O Ekrem faaliyetini tevıl et. 

an . 0 u an ~nda idJ. hakkındaki &yeti teblll ediyordu .. Ha· Reımltt Ekremfn bu faıı.lfyetl esna. mUtrlkler İıllmlyete kartı kindar, - Evet ... İnanırız, çllnkCl MD ya· tikçe mqırikler arasındaki tfUfltl&D}ık 
MOtrilder ar~ mda iıtıhfaf derece- remi terift.e oldukça kalabalık vardı. l'ında Ebu n kir bac;ta oldutu h:ılde mUıtehıi ve cüretklr bir cephe tut. lan söylemenin. ve fesadla ona acı ve ıztırap vermek ar 

ılni artırıp tazyı e, hakarete kadar gi- Bu meyanda kendi mcaları Ebu Ta· ashabı da ken~iaini l>ırakmıyorlnr, ha muılardı. - O halde ey AptlltmuttaHbin Züh. zulan mütemadtyen artıyordu. Ruulü 
denler pek ç ktu. tip~ Ebu Lehep hazır bulunuyorlar. remi ferife beraberce gelip g;diyorlar. Nihayet tıçOncU sene .. Re8uln Ek - renin, F~hrfn ve dfter btıyUk adam- Ekretn: ıevfye farkı olmaksızın kır 

Bazılan, haz re eyıambere karşı; d dı. rem yeni bir vahy ile bOtiln Kurey!lf, lnrın ~ocukları... İnanın ki, Allaha ferdin bilikayrlil şart 1\Iüsliimanhia 
-c D rı k .. Kehanet göıteri) or.. ı. r·~ er bir lyet; halkın o zamanki yani kendisine akraba olan knblle~lnl inanmnzsanız bilyOk bfr nzap ve cefa girmesini i liyordu. Bu mevanda da 

Yalan ılık, ih 'r zhb gi i isn dat- Samfin arasında bazıları; bu dtı\ie- 1barletine aft Mf. Putlar ve onlara kar. dine davet etmek için haz rlandı. Sa- qörecek iniz. Ben bunu ılze leblit et- Kureyı rileauından bazılarının ken· 
ta b Ju ) r rdı. H zret :\Iuh mm d te şftap ettfler ve Hazret Pc garnbe ı bes1 n 'len ftfkad •e his'erl tezlfl e- fa tepeai denilen yUkıekçe bir nev'kie meP.'e memıırum. dilerine ilt'hakı takdir'ııde net"cenin 
bu s rd n b t b' m t 'r olu· r- re iman eylediler. d'yc-rdu. çıkıırak: Reıulü Ekrem, bunu müteakıp, bu- daha kolay "ıt·hsal edil ceğini de dil· 
du. Faka~ m Y s olmamak icap ed'- Re lU Ekrem; Ebu T libin de ken- Bltt bi P 00u1il Fk.,.0 m bn Aveıtlı:~ri; - Ey Kurey!d. -ıa • it n1 n ih·et" J.:er"me •i okudu: şünüyordu. 
ı ordu. dilerivle heraber ırelt>rA"tini umuyor- haremi terffte ve halk n topl l b lun- n·v batırdı B 1 sesı duv nl r: - <M i5'.na snkiln) · h - Devam decek -
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A/1J1anya, Hol· 
landaya nota 

verecek 

Ş'mdiki mümafatkar 
siyasetinin tebdilini 

istiyecek 
Paris, 9 (Radyo) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Almanya hükumeti; bugünlerde 

(ANADOLU) ( SAHlP'E: :n 

~ .9 .. N . : H A . B E R . L E R 
[ Uüşündükl'erim0 ' f 

Romantizm 
. r ORHAN RAHMi (',()KÇE 

Almanya-ı TEBLiGLER l . Bir k~py ·~ve! realist hikliye!er 

P 
. " yazmak ıştıyakı ıle kıvranan bir genç, 

ı:rıs, 9 (Radyo) - :Fransız ka- bana şöyle sordu: 

tt 
• rargahının 193 numaralı H!srnI tebli - Nı'ç' t' f ı k _ . . - ın roman ızme az a açıyor-

e l gı. sunuz?. Niçin daha realist olmuvor-
Dün gece cephenin muhtelif nokta- ~unuz? • 

formda piyade ve topçu faaliyeti mü- Bu sual gencin hazırladıg"ı b. .. 
h d d ·ı · · ' ır ro-

Sovyet Rusya 
. 

yı protesto 
Rusyanın abluka kararı, Isveçte olduğu l-?adar 

Berlinde de h2yret uyandırdı 

şa e e. e 1 mıştır. portaj için imiş. Cevabmı verdim. Bi-
- Par ıs, 9 (Radyo) - Fran_sız ka~~~- zim realist, tuhaf tuhaf yüzüme b:l-

gahının 143 numaralı resmı tebhgı: kıvordu Sank· b d.. ·ü ·· d . . . . . .. . . ı en, uny:ı } zun e 
Bugün ılerı karakol faalıyetı muşa- olmP·an b'rşe d b '1..- d' .. . . .• ı y en a~e ıyormuşum 

hede ve duşmanın netıces:z kalan ba- gibi.. Ona güc d" b tt b b _ 

H ol!andaya bir nota verecek ve Hollan 
danın, ingiltere ve Fransarn miima
şatkar davranmakta devam ettiği tak
dirde kendisinin bitaraflıktan ınhiraf Paris, 9 (Radyo) - Ruşyanın ab- 'nazaran böyle bir tedbire müraca - ya bir nota vermiş ve Finlindiyaya 
etmiş nazariyle bakıl~cağını bildire - luka kararı, İsveç ve Almauya hükü atın lüzumsuz olduğu kanaatini bes- silah ve mühimmat satıldığını iddia 
cektir. m~tleri ·nezdinde iyi bir tesir bırak- lem ektedir. ederek, keyfiyeti prote"to etmiştir. 

hü 
1 

k d .
1 

. • enme ım, a a u a 
zı cum arı ay edı mıştır. kışlan umurumda bile olmadı. ÇünkU 

*= bizde realizmi, anlıyan da, anlamıyan 
Fransız t ' j . da müdnfaa ediyor. Zavallı roma~tizm, a) yare c . s ~anki köhne, devrini ikmal etmiş, abe~. ---·* mamıştır. Her iki h[tkümet, Finlan -

A •k S l diya. i)e harp halinde bulunmadığı Paris, 9 (Radyo) - l\foskovadan Almanya, diğer devletlerin de 
meTl a, OVye nı iddia eden Rusyanm ab~uka kara- haber veriliyor: Finlandiyaya silah sattıklarını ileri 

6 A lman t ayyaresi/e ~a~'at~ ~akışmıyan bir teknik n:sne 
ımış gıbı .. 

ablukasını rına hayret etmekte ve bu- id_d_i_a_y_a _ _ s_o_v_y_e_t_R_u_s_y_a_h_t_'ikumeti, Almanya sürerek cevap vermiştir. kahramanca çarpıştı Bence insan, istiye istiye romantit
Paris, 9 (Radyo) _ Bir Fransız me kaçamaz. Bu, san'atkarm kendi 

tanımıyor Kralı A iman 
111 •t • tayyaresi, bugün altı Alman tavvare- hususiyetinden, kendi ruh Alemi •:e san ayıcı erı siyle çarpışmıştır. Fransız pil~t~ iki kendi tefekkür sisteminden doğar. Bu-

Paris, 9 (Radyo) - Amerika hü- bin metre yüksekte iken tayyaresinin rada sistem kelimesi de tuhafa gider 
kumeti, bugün M:oskova sefiri vası- Garp ceph ~sinde· istih- delik de§ik olduğunu ve iki arkadaşı- amma, ~en yazıyorum işte. Sonra zorln 

lngi ~tere 

t asiyle Rusya nezdinde teşebbüsatta kamları gezdi Almanyanın atisi hakkında endişe nın öldiıiün(i görünce, büyük bir me- da realıst olamaz. Amma, birinciler, 
bulunmuş ve FinlB.ndiya limanlarina . . haretle düşmanı terketmi~ ve tayyare- d~ima diğerlerine göre daha kudretli 
uğramak mecburiyetinde bulunan Parıs: 9. (Radyo) - İ~gılte:e kr~lı • • k d ) sini Fraföız topraklarına indirmeğe gorülürmüş. Bu da unıca münakaşa 
Amerikan gemilerinin serbestisine alt~ncı JOr~.' garp cephesmdek.ı teft~ş- ' eftCl anaa te V8.r J ar muvaffak olmu~tur. edilecek bir mesele .. E-ser, san'at kıy-
karşı vuku bulacak her hangi oir l:rıne bugun de .ae.vam eylemış ve ıs- Paris, 9 (Radyo) - Hududlardan Alman ağır sanayicilerinin verdiği met ve ağırlığını aldıktan sonra, hep. 
müınaneatı kabul edemiyeceğini ve tıhkamları gezmıştır. haber alınıyor: karar şudur: si de birdir, ne eksik, ne fazla .. San'at-

bunu gayq dostane bir harekette - o*o 1 Alman ağır sanayicileri; bugün Almanya, bir kış daha harp halin- Rus esirierinde la uğraşan adama cniçin romantiım?> 
Hikki eyliyeceğini bildirmiştir. Riyode jeneryoda yaka' a- Berlin civarında bir villada toplan- de kalacak olursa, telafü imkansız L • denecek yerde eserinde, romantizmin 

Amerika hariciye nazırı B. Hull mışlar ve konferans yaparak, uzun zararlara uğrıyacaktır. L U Unan harİ ta la r dokumasına ve muvaffakıyetine ~ak-
de, Sovyet ablukası hakkında beya - nan Komünistler müddet konuşmuşlardır. 11 k AA . mak daha doğrudur. Bize haz veren 
natta bulunmuş, mezkur ablukada Riyo De jenorya, 9 (Radyo) _ Hü _ •. os ova, 

9 
<. · .) -. _ A.merıkan ve mü~ahedelerimize kadar derunt 

- ----=00= Unıted Pres::ı a;ansı Fınlandıyn nıa - ha~:-ası'\·etı·mı'zı' harekete rretı'ren eser 
Amerika menf aatlarının uğrıyacağı kumet aleyhine komplo hazırhyan üç G k 

0 

h 
• d ·amatının beyanatına atfen esir edi - de e~erdir Asıl 1 d . 

zararlardan Sovyet Rusyanın mesul yüz komünist yakalanmış ve mahke - arp cep ı k :> • • mege e şura a. tutulacağını söylemiştir. meye verilmiştir. e S 1 n e tn ı~ıl askerlerin ü:_erinde bazı hari- Bence romantizm. tealite haricinde 
Yaşington, 9 (A.A) - Amerik~ ı:ı vesıkalar bulundugunu ,.e bu vesi- bir hadise değildir. Yani =nartaval de-

kalarda lsveçin şark sahillerine ve A· "'ildir. Bir kaç gu .. n evveı' -rHaber .. g"-
hiikı1meti kendi ticari filosurfa ya - ı d ., .. 

0 

sak edilmiş olmıyan mıntakadakı Amerika donanma Almanlar, şimdi gec~leri de mevz ii hücum· ~~ ~ a<lala~·ına .. bom.ba.ı~~ıma~ .edile- ?etesinde Nurullah Atac'ın bir yazısı-
• .edefler ı n gosterıldıgıne aaır ya- nı okudum. O da romantizme karşı re-

Finlfmdiya limanlarına işliyecek o- b d /ara başladı[a,-Sa da nefıCt ofarnıyor/a r lan bır ha.ber ne~rctmekt~.ve Ru.sya.- va gi.ırülen istihfaf ve dudak btıkme"•t 
lan Amerika ticaret gemilerinin Fin- aşkumafl a_ nl k h k- J Paris, 9 (Radyo) - Havas ajan - İngilterenin Iskoçya sahillerine de nın as erı are ·atı Atlantık sahıllerı- rerinde bulmuyor. Ne '\·alan !'löylive-
Jundiya sahillerinin ablukası do'layi- kad t ı k d · • ı;ivle uğrıyabilecekleri bütiln z a Vaşington, 9 (A.A.) - /\llmış bir sı bildiriyor: gitmişlerdir. İngiltereye giden dokuz ne b" a~ ~şmı ~tm~ i_~t_e _iğine b~- \'İm, kendi kanaatinin yalmzlıKı ıçın-

. ar r yaQında olan amiral Richıırdesonun Garp cephesinde gittikçe artan i- Alman tayvaresinden biri, (Tay mis) nun ır ehi teşkıl e~ ledıgını yazmnk- le aşağı yukarı ayni fikri müdafaa e-
n ziyanlar için Rus hilk\lmetin i me- v J ~ d 
sul tutacağını tebliğ etmiştir. amirıll Bloch yer ine Amerilca donan- !eri karakol faaliyetleri kaydolun - nehri manRabrnda İngiliz tayyarele- la ır. . len bir selahiyet görmek, insanı se -

--- oo*oo ması başkanlığına tayin ndileceği ha- maktadır. Almanlar, şimdi geceleri riyle karşılaşmış ve kaçmağa te- , . :a a)ansı şunu be.yana m~zundur vindiriyor. Bu, bir egoizmin o~şan • 
ber ver ilmektedir. ··, de mevzii hücumlarda bulunmakta şebbüs etmiş ise de takip edilmiştir. n' m~ıheterem .A1:1erıkan ~J.a~sının ~asından değil, bir fikrin -hem de ~e-An kara Macı ve mütemadiyen püskürtülmektedir. Bu tayyarenin kaybolduğu zannedil- ~u gillilnç haberı bızzat kendısının uy- '1e sövliyeyim; yabana atılması mllm-• v p B ı · Alman tayyareleri, şimali ve mer- mektedir. . Ll.~d~~u yal~n bir haberdir. Ye safdil- '<ün ~lmı)':an bir fikrin- müdafaasını 

Yugoslavlar J Muhafız. on a pen er ı ne kezi Fransada t ekr a r uçtukları gib i, eıı a atmaga matuftur. ,örmekten mütevellittir. Biz. roman-
.. .. '!. 3· 2 d · ı • d k • 

00
..... ·tizmi yanlış anlıyoruz; mesele buradn-

gucunrı yen r er gı ece mış Londrada hr. Nedir Romantizm?. İpe S;llJO. gel-

Ankara, 9 (Telefonla) - Şehri- . Alman sef arethanesı·n 'Diyen, muhayyilenin çatısı altınd~ 
mizde bulunan Yugoslav ıakımı bu - Parı~, 9 (Radyo) - Almanyanın • Bir köprüye bomba eytanlarla meleklerin Taksettirilme~ı 
gün ilk maçını l\Iuhafız gücü ile yap- Ankara s:firi _von Pap~niıı; bu~ün. - ve gökyüzünün bir inbiğinden toprak 
tı. :\1üsabaka çok heyecanlı geçti. lerde Berlıne~~,~~r~k •. Hıtlere yenı bır de ro a nda • e Offl !ar ,·üıüne nur veya kuvvet akıtılması, 
Stadyumda Hariciye Yekilimizle Yıı- rapor veı·ecegı soy enıyor. p p ga ser vısı vahud da ayıların sırtlarında redıngot Londra. 9 (A.A) - Dün Fortl'ı 
goslav elçh;i, meclis müstakil grqp 00000 ' köprüsünü .. . b' 1 \'eya frtıkla, kolkola verilerek şehii' SO• 

T h b d F d k 
n veya mucavır ma arm d 1 ? .,. 

reis i Rana ar an, e en terbiyesi 1'nla" n ·ıyaya yo muş tahı·ibi için trenden bir bomba atıl- \{akların a dola~tırı ması mı. Eger, 
genel direktörü, 8 bin· kadar seyirci • mıştır. Tr 14120 d D d' .1 hatta bu derecesıne kadar zırvalaşmı~ 

d 1\
-r 2 3 Y ' la 1 ı· d en e un ıe 1

" b' t h "l ' t .. dilk b var ı. x laç, _ ugo::ı v arın ga 1- Gla ·go\ d ku k.. ild ıı· e ayyu sana ı gor se, unu 
biyeti ile neticelendi. yar 1 m İstanbul, 9 (Telefonla) - Alman man sefarethanesi, matbuat servisi ~ ... ~ aı·asın a mez r opr erı (la. insan topluluğunun, o devirdeki t~ 

f th tb t b
.. t T '" k tb t h a· .. agır aasır geçerken pencereden bir f kk.. h h 1 t' tf t l" . P . 

9 
(R 

1 
İ ~ se are anesj ma ua urosu ara- yapan ur ma ua ına ava ıs gon- k t t 1 h 1 e ur ve ru a e rne a e me ırız. 

A lmanya' dan 
Gectiler 

ans, acyo) - sveç, - orwç fından dağıtılan broşür hakkında bu dermekledir. pa ~ .a ı mış ve paket der a infilak San'atkiir, san' ata, tem&yilllerin~ n 
ve Danimarkada Finlandiya için bir d Al k (T .. k" t p t) Tu··rk m tb t b h d" 1 . etmıştır. Hiç bir hasar olmamıştır 

ra a manca çı an ur ış os a ua ı u ava ıs erı neş t · tezine ne kadar düşkün olursa olsun. 
hafta zarfında üç milyon mark iaııe . • . .~ . - .skoçya polisi ve askeri makamat tnh • . . . . . . 

t 1 t 
gazetesınde alakadar makamca ve - redıp etmemekte şuphesız muh - k'k t b 

1 28 İ \'aşadıgı devrın pısıkoloJik hu~usıyet 
op anmış ır. d ı a a aş amışlardır ngiliz ha rilmiş bir yazı intişar etmiştir. Bu ya- tar ır. •a k . , . . . . A. 1 . - ve şartlarına da hürmet etmiş veya et. 

d d 
.
1
. k' p d . . (T ) \ U\\ etlerının :kı man denızal- k . t 'b' .. _ .. t·· zı a enı ıvor ı: rav a gazetesının yazısı, an . t me ıs er gı ı gorunmuş ur. - =*=-• 

Paris, 9 (Radyo) - İtalyanın ikinci 
parti olarak Finliindiyaya. gönderdiği 

otuz tayyarenin, Almanya üzerinden 
Batan vapurlar 

c:Türkiy;de propaganda ile uğra - gazetesine aiddir. Bu ;.azıda, başka tısında taarruz ettıkleri ve ngi!iz jer Bfö·le romanlaı•m hararetle ol<ttn-

h
. b" Al . . k Al T .. k t . l. -:ey e ·tro\'erini yaralıyan Alman de- d kl . 1 . l 1 t B 1 şan ıç u· man servısı yo tur. - ur gaze esme çatı mamıştır.> . it · ki u arı c evır er o muş ur. azı arı 

geçtiği ve yolda inerek, Alman istas- Londra, 9 (A.A.) - 1088 tonluk in
yonlarından benzin aldığı bildirilmiş- giliz Merel vapuru cen.~ıp ,sahillerinde 
tir. bir .rpayine çarparak dort dakika için-

00000 de batmıştır . 18 kişilik mürettebattan 

01):=------

Fransız gazeteleri 
1 

ancak ikisi onlar da yaralı olarak kur-

Jn gİ İZ gençleri tarıımışıardır. · R R ' d. v • t · Lo~dra, 9 (A.A.) - 87!>5 tonluk USyanJn 0ID3f.aY3 ya Ver JgJ emJ• 
Seve seve kıt' alarına :nırmz :Mavasota vapuru ~\tıantik de- - •• .. ·ı k l l 

i lt ihak ediyorlar !1izinde bir Alman den~zal~ıfu tarafın- natı şupne } ~ arşı ayor ar 
dan batırılmıı;tır. Gemı .11i.lrettebatın- Paris, 9 (Radyo) _ Rusyanın; Ba- Finliindiyaya ayni tarzda veirlen söz 

Paris, 9 (Radyo) - Londradan dan 44 ü kurtarılmıştır. 43 ~i kayıptır. ~arabyada gözü olmadığı hakkında ler hatıra gelince, ne dereceye kadar 
ha be~. ve:iliyoı:: . Lonpra, 9 (A.A.) - Ht:-;men bildi- RomanYa:va \'erdiği teminat, Paris ga- kıymeti olabileceğini ~uale değer bir 

Üçuncü kafıleyi teşkıl eden mu - ·ıd·~ · .. Bl he d<>st\'O\'cri b" · · f' t 1 .. . . .. . . rı ıgıne gore, anc " · · ır zetelerinde alaka uvnııdırmıştır. Ga - key ıye o arak karşılamakta ve Rus-
vazzaflardan bugun ıkıyuz ellı bın .. . k b·•tmı ·tu· . · · - b' · · ed. - · . .. . mayıne çarpar,1 " :: · zeteler· bu temınatın fena ('imadıgın• yanın ır manevra çevırmek ıst ıgı 
g6llç hır hamlede muracaat etmış ve ' . .. t' · · . 

1 
ı ,~ k 

1 
· ve fakat, taarruıdan bırkaç gun evvel kanaa mı vermektedır. 

tertıp eri yapı aral\ ıta arına sev -
oo=--------

nıza ısını da batırdı arım son 24 sa ise hala devirlerini ikmal etmcmi~-
at içinde bildirilmiştir. !erdir. ~ 

Dün şimal denizinde devriye . ııe -
zen bir İngiliz tayaresi mezkur dP- Aı:ıı~ roı_nantizm ise, ~~iraz şiiri, bira." 
nizaltı~ını görmüş ve iki isabet kay- h~yalı, bıraz :efekkur ~e ~e!sefesı, 
de'-·lenıı· ,t· ·er ,_. dest . . hıraz da san'atkarın hususl\"etı ıle ken-" ş ır. J se" royerını ya - . . . · . .. 
ralı'-·an Al d 'zait d" b eh başmn bır meslektır. Hayalı, bus-

J man enı, ısının un u 1 . .. . " ". ? h 
h ücun t · · d b t ld v 1ütun ınkar mı edecegız .. O ın·alha-

1 ne ıceRın e a mış o ug~ı . . . . 1 .. · · 
zaı1n a·ı· . d t . .. nemız kı, ıçım e bulunan ruşeymlerııı e ı ıyor . .ıer«cy es royerı mu- . • . . 
rett b t 

1 1 12 
k' ·a hır çogu, yakın ve uzak hır hakıkat e a lllL an yara anan ışı en .. . . . 

an k b' · . 1 ğ d <lunvasınm namzedıdırler. Tahantll. 
ca ırının yara arı a ır ır. h' . · & &l · · · ... ·ı·,_. 

ızım manevı a emımızın orıJına uır 

- =·*·=-- faaliyetidir. Tahayyill, insan olarnk 

Frausa'da 
Milli müdafaa için 

teberrüat 

taha ·süslerimizin, adeta bir Tanrı kt!
pı"ı gibi baş vurduğu ~erdir. Onu büc:;
bütün yıkmak iktidarma sahip değilit. 
Olamıyacağız da .. 

Romantizme kaçmış :;nn'~tkar. eğet kedilmiştir. · ~ zavallı Lehliler 
---·* ' 

Bir Japon gemisi · · 
Estonya bitaraf Yunanistanda Paris, 9 (Radyo) - Başvekil Da- bize bunları getiriyorsa, bize ruhumu. 

d 1 ladiye; milli müdafaa için yabanc! bir zun, tahteşşuurumuzun, marazi hali-

P o' onyada i am ar kalacak Devlet memur~ arı talime bayandan bir milyon ve bir Fransız mizin derinliklerinden gelen hadisele-
battı teva'i ediyor " ' kızından yirmi beş bin franklık iki rin, iç kavgalarımızın izahlarını yapı-

Londra, 9 (Radyo) - 6600 tonluk· p . 
9 

(R d. ) _ Almanya hil- Talin,, 9 (Rad)o) - Estonya hü- çagırı ıyor çek kabul etmiştir. yor~a. bunları «romantizm• diyerek 
. . 1 . arıs, a } o . At' 9 k" . f 1 v ? B 1 b 

Acimard adındakı Japon gemis;, s- k- eti Gestaponun Polonyada tev _ kumeti; bugün bir beyanname neşret~ ına, (Radyo) - Milli Müda - oşeye mı ır atacagız. un ar. u 
koçya sahillerinde imdad işareti ver- k~fm t '. ld v Ü l e Lehli\ i miş ve E:ıtony::ının, Rusya - Finlandi- faa Vekaleti, talim devresi için ge - Bı·r l)anı·marka vapu· karanlık noktalar, hem reel hadiseler-

. b 1 t ı e mış o ugu Y z ere • ı k d" h d b' b k a·- ı· mis ve müteakıben kay o muş ur. hk . . ı· Bunlardan ya harbinde tamamen bitaraf kalaca- ece ayın 10 unda 1928 - 1935 do- ır, em e ır a ıına ıger rea ı!t 
.. ma emey e vermış ır ~ 1 • f ·r tl · d d h ·· t·· ---'* k k" . "d hk." ı Qtur ğını bildirmiştir. gum u devlet memurlarını silaha ça- ru mayı ne c, -ırp t marı e erın en a a us un .. 

l 
se sen ışı ı ama ma "'m o mu._ · ~ s • & · · · 

Bel
l' ;k ..,, hu dut arında t l . d b'. k l bulun 0 gırmağa karar vermiştir. Londra, 9 (A.A) _ Kopenhagdan an atların kta~ık devırlerınden sar-
4 . ı..a ç erın en ırço papaz arın f .,.T ıı h At · d d·~· 'b' • f . d i' d' .. k. 'l'k b' k fl de ş·ı · • k bildirildiğine göre geçen gece Scotia ınaıar. nuru a acın e ıgı gı ı. 
a lınan tedbır er h uüku y~ tıiyuz tışıkıt d~r a ıe l ının ararı H v k adındaki Danimarka kömür Yapuru bugünbiletiyatroda,~iird.ı:?romantizm 

b 
me ın zar eme e ır. V . t n (AA) ChT . ar1·c1·ye e l·ıl·ffil•Z R d h Brt.ıksel, 9 (A.A) _ Lüksem urg. aşmg on, ;; . - ı ının a- bir mayine çarparak batmış ve 21 'k,i- \•ardır. oman, a a geniş, hatta, -ak* 

hükumeti hududlı:ırda her beş kilo · · -=·*·=- · demi iltihakı dolayisiyle Sovyetler ıı.- F f' 'l k t · o-ilik mt\rettebatı telef olmuştur. sini iddia edenlere rağmen , sövlirece-. u . A k ,.. h , . . ra nsız se ı rı e onus u " . v· daha k tı· d h , t 
metrede bir betondan kaıd eler zerı- s r v e tı mı z l li. . . 00* 0 0 gım- ' < uvve ı, a a sonsuz san " 
ne büyük harfler yazılmasına ve bun e ı e . ey ınde yapılac~k müşterek prote.s~ A~~a~a, ( Te~efo_nla) - VHariciye .. .. • .;ah_nsı?•r: :\fökemmel bir kültür filo-
ların ieceleyin projektörlerle tenvi- Ankara, 9 (Telefonla) - Londra- to teşebbüsü akım kalmıştır. Chılı V.ekılımı.z B. Şükrü Saracoglu, bu - Metaksas Kralla goruştü zofık ıstıyen romanı, ı·omantizmcleıı 
rine karar vermiştir. Bu suretle mu- dan dönen askeri heyetimiz, bugün hükumeti Avrupa .buhraniyle uğra- gün Parısten av~e.~ etmiş ~l.~n. Fran- Atina. 9 ~Ra~yo) - ~aş:·ekil )le - uzaklaş!ırm.a~a imkan ::oktu~'. Çünkü 
harip tayyarelerin Brüksel arazisine şehrimize gelmiştir. He;:et reisi gene- şa~ak yerde Amerıkahlar arasında~i sanı~ Ankara ~e:ırı B . .Ması~ııyı kabul taksa.s. b~~ün saraya gıtmış Ye kral romantızm ıçınde 0

1
,•e daha bırçok şey

tecavüzlerine mani olunabileceği ti- r al Kazım Orbay ista:yondan doğruca münasebetlerle uğraşılmasını tercıh etmış ve kendı~ıyle uzun müddet ko- Yorgı taıafından kabul olunarak, u- ler \'ardır. Bu meseleye, bir daha clö-
ınit edilmektedir. millt mUdafaa veklletine gitmiştir. ett ii ini beyan etmiştir. nuşmuştur. zun müddet konuşmuııtuı·. n~ceğim. 

' 



t"ahffe 4 

Man:s~'da Anado!u 1 
Radyo 

(ANADOLU) 

1 l\1i ilet le r cemiyeti 
toplandı 

Evet, radyo, muhakkak ki, bugün- - Baıtarafı 1 inci a.hifede -

1 Rusya Basarabya 
için Romanyaya te

minat verdi kil fen dünYasının tılısımlı ve adeta den birinin diğerine tecaYüzü halinde 
mucizevi bir marifetidir. Dedeleri - alınması lazım gelen tedbirleri tadacl -Baş tarafı 1 inci sahifede -
miz, küçücük bir kutu içinde bütün etmiş ve 13, l 5 Ye 16 ıncı maddelerin kararlarını ilan etti. Şuna dikkat e -
dünyanın konuştuğunu duymuş olsa- tatbikini istemiştir. dilmelidir ki, gayri muhariplikle bi
lardı, onu taşlarla parçalar ve deh- Konsey, Finlandiyanın mi.iracaah taraf ayni değildir. İtalya, her hus~ıs 

klüstahsil şikayettedir. Tren teeh- şetlerinden deli olur, bunu bir ahret üzerine bir rapor tanzim edecek ve pa- ta tam karar verme serbestisini mu
aıameu telakki ederlerdi. Halbuki zarertesi günü toplanacak olan asamb- hafaza etmektedir. 

hurlerine Care bulmak /a"zzmdzr biz onunla iftihar ediyoruz. Fendeki leye verecektir. İtalya, Arnavudluğun ilhakından 
• tekilmiiJ ve insan kudreti namına o- Söylendiğine göre; verilecek rapor, sonra Balkan yarım adasında da bü-

Manisa, (Husu.si) - Tütün satış-ı Halkın takdir{: nu kı:skanıyor, benimseyoruz. Ancak, şu tekliflere iı:;tinad edecektir: yük dı>vlet olmuştur. Binaenaleyh Bal 
}arının hızının bütün tütün rnınlaka- Karşıyaka istnsyonu gişe memuru harp ba~ladığı günden beridir ki, 1-Ru<1 tcnvüzüniin takbihi, kanlara tesir eden herşey, doğrudan 
Jarmda ayni şekilde vuku bulmadığı Hu ameddin Hepgülün yolculara gös bu şeytani insan zekasının eseri. bi- 2 - Bütiin bitaraf devletlerin Rus- doğruya bir Balkan devleti olan !-
anlaş )maktadır. terdigi kolaylıklardan dolayı halk zim sinirlerimizi, rahatımızı, buzu- raya hiçbir veçhile yardım etmemesi, talvaya da dokunur. Bu itibarla İ-

Gcdizin obür tarafında oldukça kendi;-;ine te ekkıir etmektedir. rumuzu betbad etmiye başladı. 3 - TecaYüzc uğrayan Fidandiya- talya, Balkanlarda hadiseleri hususi 
iri cins tütün yetiştiren Tedikiye , Yirmi gilndur Ankara treninde İz- Keşke icad, edilmez olavdı. ra aza devletlerce mümkün olduğu bir dikkatle takip etmektedir. 
Eğriköy, Koçalının Çınarova, Develi, mire mm·a. alat zamanında 2-3 saat- Evet, radyoda çocukları~ ince, şak- kadar müzaheret ~österilmesi, İtalya, harbin zaruretlerini müd -
Cinbnşlar vesair köylerinde henüz lik bir teehhür vukua gelmektedir. rak seslerle küçük parçalar söyledik- 4 - En kısa hır zamanda muhase- riktir. Fakat ne hayati menfaatine 
bir tek kilo satış olmamıştır. lstas~'onlarda bekliyen yolcularm !erini dinlemek isterim. Büvük bir matın terki için iki tarafa tebliğat ya- ve ne de şerefine dokunulmasını ka-

fnhisar idaresi, ve yerli ürünler her akşam böyle uzunca bir teehhti- eanatkı1rın, bir operadan }~tikselen pı1ması. bul edemez. 

1 O Kim unevvcJ 1939 PAZAR 

Finlandiya icin .. 
Sempati tezahüratı 

Brüksel, 9 (Rndyo) - Liyej üni
versite talebe i, bugün caddelerde 
nümayiş rııpmıslar ' e Fiıı!andiyaya 
sempnti göstermişlerdir. 

---·=ıı=---

Ameribadan alınacak 
eslihanın bedeli 

Londra, 9 (A.A) - Daily Eksp -
re:3 gazetesi, :ığıı;;tos uyı nihayetinde 
Kana ela da dahil olduğu halde müt
tefikler tarafından Amerika hüku -
meti e<ıhamı veya nakit para olarak 
Amerikada bulundurulan meblağın 
mecmuu bir milyar 89 milyon dola
ra baliğ oldugunu yazmaktadır. Şim
di bu paralar Amerika piyasaların -
dan satın alınan eşya bedelinin pe ~ 
şin tediyatına tahsis edilecektir. 

·---==o*o=---
hareketlerini :ralnız şehirlere değil, re kati nmaları bilhasa kış mevsi - sesi ile kendimden geçerim ... Kendi Cenubt Afrika devletleri delegas - Salı günü parlamentoda harici si-
bütün köylere uzatmalıdır. Onlarrn minde hiç de doğru değildir. şarkılarımıza kulak verip, ağır, a - sonları, Rusyanın derhal uluslar sos- yaseti izah edecek olan Kont Ciano ihracat mallaTl• 
girdiği yere bilmecburiye diğer tile- Başmüdür n. Cemal Hidnyetin bu ğır, ben de terennüm etmekten. ken- yetesinden çıkarılmasını istemişlerdir. da muhakkak ki bu esasları tebarüz 
ıarlar da koşacaktır. Köylerinde , a- i~e alaka göstererek bu teehhür ha- di içimin, bendeki gizli çiçeklerini Fransav ve ingilte~e, bu isteğe işti - ettirecektir., 
tış olmadığını gören köylüler Manisa linin halledilece~ini şüphesiz telakki okşamaktan da zevk alırım. rak etmege Amade ıseler de önayak Paris, 9 (Radyo) - Moskova ga-

mıza rağbet 
inhisarlar idaresine müracaat etmiş- ederiz. Nefis bir valsin yarı uçan, yarı rü- olmıyacaklardır. . . zeteleri; faşist meclisinin, Rusya 
lerdir. yalı motifleri benim arayıp bulama_ ~ransanın uluslar sosyetesınde~ı haklpnda vermiş olduğu kararlar -

artı yer 
Hocalı köyü azasından Bay Ah - S { h b dığım şeylerdir. Tanınmış bir ilim a- daımt ~urrah?ası Pol :o~kur ıle dan bahsetmemişlerdir. - Baştarafı 1 inci sahifede -

med dün bura başmüdürlüğüne baş- 0 V Yet e f ) !" e damını, bir edibi dinlemek, bir maçı, Sa~pe:ıye. ?esıbe, k~nsey ıçtı~ıaından Alakadar mehafil; Rusyanın, t _ catçılarla iş yapmak istediklerini bil 
\•urarak mıntakalarında satış halle- • • ı İ • bir operet komediyi radyodan takip ev.~el ıngılız delegesı Butl_er. ııı:_ u~un talya için ihtiyatkar bir politika ta- dirmişlerdir. 
rini anlatmış ve idarenin, yerli ürü - g j f ffi l Ye C ek 1 f etmek de gayet güzeldir. Ben radyo- mudd~t konuşmuşl~r ~e Fmlandıya kip ettiği kanaatini beslemektedir. Ticaret Vekaleti, bilha~sa pamuk 
niin biran evvel harekete ielmesini -Baıtarafı linci sahifede- yu, benim ruhuma, kulaklarıma, ih- d~lcgeı Olstıye mülakı .. ?!muşlardır. Paris, 9 (Radyo) - Sovyet Rus - ve zeytinyağlnnmızın süratle ihracı 
mfüıtahsilin menafiini korumak mak- ten aonra bitaraf kalacaktır. Alman- tiyaç ve zevkime bunları getirdikçe ~ı~ mura~hası da bu ınulalrntta hazır ya, Odesa havalisinde Romen ~ Rus için tüccarlarımızın faaliyete geç -
sadını takip eden hükllmetimizden lar Romanyadaki petrol kuyularını, severim... Fakat radyoyu cephenin ll um~uş ur. hududu boyunca hususi bir askeri melerini istemektedir. Bu maksadla 
rica etmiştir. merkezi Aayadaki tabiat zenginlik· dibine kurup da bana, top seseleri .~a~ıs, 9 (Radyo) -. G~zete:er, ce- mıntaka teşkil etmiştir. Bir Sovyet dün mıntaka ticaret mildürlüğilnUn 

Ynfmurlar: lerini tatlı bir serap halinde istedik· içinde esirlerin konuşmalarını dinle- m?~~ı akvamın ko~sey ıçtırnaı 1.le rı:e~ gazetesi, bugiln Odesa askert mınta- davetiyle şehrimizdeki pamuk ihrn-
Yağmurların iki gündilr fazla leri kadar ballandırabilirler, realist tirse, dünyayı yutmak istiyen gad _ ~Bu durler. urı:umıyet~e Daladıyenın, kasının kuvvetinden bahsetmekte ve catçıları Ticaret odası salonunda bir 
- d k 1 · 1 • . . d - d c: azılarının vıcdam ılk defa uvanı - b t k 1 ! . v . . . yagmnsı yüz Un en ova öy erı, yo u bır aıyaaet tatbık etmekte ol ugu arların ayaz ava '7, küfürle karmk . .. .. · u mm a a~·a genera 'an argının toplantı •yapmışlardır Mm taka tıcn-

11 ·rt·b t ·· l · t" Ot b.. f b'· ·· h k 1 · l ı kt t ki · · · \Or> sozu gnzetelerde başlık olarak k d t · d.l · b l d t ··d· ·· B 1\ e ı ı a guç eşmış ır. o us se er- utun ııre el erınden an aşıma a nu u arını çelık hap gıbi kulakla- .. t .
1 

kted· uman an ayın e ı mış u un u - re mu ür . lehmed Ali Eten, Ve-
1 · k ·ı · 

1 5 
_ 1 d . ~os erı me ır. Gazeteler bunun - kt d kı:ı . . . erı esı mıştır. o an ovyet Rusyanın agzını su an ı- rnndan sokmak ısterse, ona verece- b'·t·· d 

1 
tl . . . k ' : gunu yazma a ır. H etın, ıhracnt4,,jılaıımıza tavsıyele -

Kö 11 t 
· d·ı k - . u un ev e erın ıştıra: edeceklerı . ~ _ y ~'o arı amır e ı mezse a - ramıyacaklardır. gım ceYap; şu olur: b. . 

1 
v .. k 

1 
. · --* rı hakkında gelen kagıdı okumuştur. 

k · ·1 ·d· ı· k ·· . ır prensıp o acagını, muza ere erın 
za mer ezı ı e gı ış ge ış ço guç o- cLanet olsun. Olamaz olavdın !> bu esasa ist· rnd d -· . 1 Altay foka/ı'" Bunda Ticaret Vekaleti, pamuk ih-
lncakbr. Selimşahlar, Adil oba, Pa - Bunu anlamak ıçın Mo•kovadak·.· B ·· k ··il·· b 1 • : · · · • 11 e ecegınt yazıyor ar. "' .. a~ımıza. pus u u e a gıbı bır ı- Figaro diyor ki: racatma hız verilmesini, pamuk ih. 
şakoy n ·asında 'Yollar dize kadar ça- Türk - Rus müzakereler1nin neden kı ıstasyon mu:;allat oldu. Bunlardan F . ·ıt t 

1 
Altay kulübü, Şerafeddin bey cad- t 1 bi ·-. . . . . . 

ı t A b 1 k il l 
.. k . . ransa ve ıngı ere, en ernasyona d . d . b. d b .. 

17 
)O raca çı ar rlıgınm teşkılmı ve nı-

mur o muş ur. ra a ar pe g ç u ·- dolayı talik edildiğini izah ederken bır tane~ı de, şu yeni türedi Berlin j.;. "hla"k namı la .. d 1 k esın e yenı ına a ugun saat ,:J . . . • . . 
1 h

. hl.k ı · k . . C\ ı muca e eye sonuna a - d . 1 1 kt zamnamesının tnsdıkını beklemıyr~-
e, mu ım te ı e er geçırere mu - hariciye komiaeri Bay «Molotof»un ta~vonudur Bıı· cıhett ··t ı a merasını e açı aca ır · · · . en mu a ea dar azimle devem etmelidirleı·. Nazi- · rek pamuklarımızı alan memleket -
vasalnyı temine çalışmaktadırlar. söylediii aözleri aadece hatırlamak edersek şu netıceve varı 

. • • .r rız: !erin ve bolşeviklerin hedefleri ayni~ * !ere derhal teklifler yapılmasını tav-
Valimizin köy yollarına lizım Jrelen ki.fic'ir Filhakika o zaman Molotof Tilrkı'-·en n kend · h a·· ü t 

., • 
1 

• ıne as, ur s ' dir. Bunlar biribirlerini tamamlamak Denı·z harbı· siye etmiştir. Pamuk fiyatı, şimdi 60 
himmeti vereceğini ve köylümüzün yolda• Türkiyenin İnailiz ve Fran - esaslı bir sı'-·a'et tut Al f .,. • . . . . ., :) . . m. ası,. man şe - tadırlar. Mütecaviz Rusya, Cenevre kuruştur. lhracnhn fazlalığı sayesin-
bu yerinde dileğini karşılıyacağını sızlarJa bir ittifak muahedeai imza - lerını s nırlend t B 1 h Umicl etmektey{z. . 1 ırmış ır. ınaena ey ' toplantısından takbih edilmiş olarak -Baıtarafı linci aahiEede- de bu fiyatın kilo başına seksen ku-

lamak auretiyle harp uçurumuna ~öyle avazelere aldırmadan yolcu çıkmalıdır. Cenevre, bugün dünya Iarı anlatmaktadır: ruşa, hatta daha yukarı çıkması da 
Köy bUroları: yaklaımıı olduğunu, halbuki Sovyet 't olunda gerek.. karc:ıısında ahlAk k ti . . b.. ..k s ht 1 .. ili kt a· z . D hT v kAl f d ·1r. . · . . _ _ ,. a uvve ermın ;.1~·u - abah karanlığında devriye gc- mu eme gor me · e ır. eytınya ~ 

a ı ıye e a e ın en vı ayete ge Ruayanın mu!~a~a bıtaraf kalmakta Bu düşUncenın d~~ru oldugu mu- ımtiham olacaktır. Naziler, Cenevre- ziyordum. Deniz sathında tahtclbahi- ğı fiyatında dn yükseliş vardır. 
len bir tamimde köy bürolarının köy- devam edeceg~ gayet açık ve tered- hakkak .. Ancak, bızı akılları sıra deki beyanatı bekliyorlar Ondan son · ·· dil B. d - , l ı; 'Jk 

d 
.. ,4 . . . . . . . . · - rı gor m. ıı· en aşagı aa ara.!\. ı 

lü için fai eden ziyade masrafı mu- dude mahal bırakmıyan katı bır lı- Rus} a ıle kapıştırmak, sıyasetımızı ra şöyle söyliyeceklerdir· b b tt T ht lb h. d 1 k 
cip oldug~unu ve büroların ıagv-edil - ı .. ı · · K ld k' t ı k 1 kl b' ·t · · om ayı a ım. a e a ır ama 

~~-·=="k*~----
aan a soy emııtı. a ı ı esasen gene mar ava ı ı ı ır ı ade ıle Gördünüz mü? Franss ve İngiltere ·· ·d· B b t d k 1 · 

me ini bildirmiştir. S k 1 ·114 f . 1 .. 't k b .. H. a· . uzere ı ı. om a, arassu u esme E kon om i haftası 
ovyet omtu arımızın mı ı men a- Yan ış go:. erme ugun ın ıstanı Polonva'l•a taarruz etti diye Alman'l•a · b t tt• Gü t k d ~ ld A • ~ • • • • • • • • • ., ' · .r - ısa e e ı. ver e ısını agı ı. r-

Kömür buhranı: atlerı de bunu amır bulunmaktadır. varın Arabıstanı ıhtılal ıçmde anlat- yı mücrim sandalvesine oturttular k t f h d d ld D · · • , a ara ava a, suya a ı. enız 
- Baş tarafı 1 inci sahil ede -

Sömilkok buhranı burada da 
rnah us Lir haldedir. :Maden kömür- Sovyetler hem temsil ettiklerıl ide
lerinde fiyatlarda mühim }·ükseliş olojİyi kendi memleketlerine tama
\•ardır. Hariçten ithal edilmediği vt! miyle hazmettirmek ve hem de bir 
amele üc1·etıerinde de tereffü olma- ihracat madde•İ olan bu ideolojiyi 
dığı için bu yükselişin sebebleri el. ha11·ce kolayca kabul ettirebilecek 
bette tetkike muhtaçtır. müaaid zemini hazırlamak için bi -

Odun kömilrü tesi atını bozarak, taraf kalmıya muhtaçtırlar. 
hükumetin yerinde düşüncelerine iş- Kanaatımızca Almanlar beyhude 
~irak eden halkımızın bu vaziyet kar- yoruluyorlar. Onlar ne kadar gayret 
~ısında ne kadar sıkılmakta olduğu- sarfederlerse etsinler, Sovyet Rusya 
J!U alakadar makamlarca takdir e- kendiaini garp devletleri ile bir har
dilmelidir. Geçen sene 6 liraya sa - be sürükliye~"lecek olan Romanya 
tılan maden kömürleri 12-14 ve hat- vesaire &'İbi mevzulara dokunmaktan 
ta 18 liraya satılmaktadır. içtinap edecek, ciddi ve devamlı bil' 

harbe girmiyecektir. 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Nüfus tahriri : 

----** 
Bir Alman mo:örü 

mak da ne demek? . fakat küçücük Finlandiyaya tecavüz yağ tabakası ile dolmuştu. İkinci bom- A}:ni akşam saat 20 de, ulusal ekono-
Alman malı, ekserıyetle tapon ~ eden Sovyetlere, onları avlamak için bayı attım. 3 dakika sonra tekrer gö- mı ve artırma kurumunun başkam ge 

dur. Hele şimdi, iptidai maddeler a- birşey yapmıyorlar. Fransa ve ingil- rüldü. İdaresiz, yalpa vurarak dola_ nera~ Kazım Öza~p dn bir söylev vere-
zaldıklan ve malzemede tasarruf terenin gnyesi büsbütün başkadır. şıyordu. Birden başı dikildi ve şakuli cektır. Bunu takıp eden günler zarfın-
başladıktan gonra, bu malın kalites. Bu sözleri söyletmemeliyiz.) olarak suya gömüldU. Orada 20 dakika da akşamları sırasiyle maaı·if, harici-
adamakıllı düşmüştür. Alman propa * daha dolaştım. Yağ tabakaları ve hab- ye ziraat, gümrük. inhisarlar ve ticaret 
ganda.sı da gaflar, zikzaklar, boca - M ~ ı · · d ! • becikler çıkmakta devam ediyordu. vekilleri, parti idare heyeti azasından 
lamalarla doludur. Bugün böyle, ya- u., ~!) tnt a a. ar Va Tahtelbahir bir daha görülmedb Sırn Day radyoda birer konuşma ya-
rın şöyle.. /esile görüştü Hafta içinde bu üç tahtelbahir de pacaklardır. 

Biz şayet müttefiklerle birleşme- Roma, 9 (Radyo) - :Mussolinı, bu- dahil olduğu halde altı Alman deniz- Şehrimizde: . 
yip te Almanya ile beraber yürüsey- rün 12 aun valii umumisini kabul et- altısı batırılmıştır. Harbin başlangı- Ulusal okonomı ve arhrma haftası 
dik, şimdi Berlin radyosu bize şöy- niş ve iki saat konuşmuştur. Valii u- cındanberi en az 43-45 Alman tahtel- önümüzdeki salı günü başlıyacaktır. 
le hitap edecekti: mumi, adalardaki askeri ve siyasi va- bahirinin batırıldığı muhakkaktır. Hazırlanan programa göre haftanın 

c- Ah canım Türkler, kahraman, ıdyet hakkında Mussoliniye müsseccel Dün gece 8 bin tonluk ingiliz Nava- başlangıcı, Atatürk heykeli önünde 
merd, nsil, tarihin büyük milleti 0 .. nalfimat vermiştir. sota vapuru torpillenmiş, 2 küçük in- bir toplantı ile ııçılncaktır. 
lan Türkler!. .. > giliz gemisi mayine çarparak batmış - •---------------. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Harp başlamadan çıkan Alman lan hayırhdıu diyerek dillerini a - tır. 
neşriyatına bakınız; bizi göklere çı - ğızlarının içinde hir kenara tıksalar Üç bin tonluk Heming Olgcnttarf 
karmak için neler yapıyorlardı? Fa- fena mı olur? ismindeki Alman vapuru esir edilmiş, 
kat şimdi!. ... Öyle ya, bu; kuyruğa İşte bu tipdeki radyolardır ki, ba- tayfasiyle birlikte bir ingiliz limanına 

r:mslar verilmektedir. Bütün köy nti- basılmış olmak hikayesidir. Fakat na bu güzel marifeti, yavaş yav~~ getirilmiştir. 
fus defterleri )'(:miden gözden geçi_ Kopenhag, 9 (A.A) - Bir Alman smısalar da ipliklerini ve mak~adla- çirkin bir marifet olarak göstermeğr. Londar, 9 (A.A.) _Brandan adm-

battı 

Vilayetimiz nüfus müdüriyeti 1940 
da yapılacak nüfus tahriri için geceli 
gündüzlü çalışmaktadır. Köy muh
tarlarına mt.idilr tarafından konfe - Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
rilmekte, ölüm, doğum, evlenme ve- motöril Langeland civarında mayln rını pazara çıkartma.:alar daha iyi ol- başladı. Ne yapalım; harp bu, çe - daki ingiliz vapuru ingilterenin garp 
saire gibi muamelatın tam bir düz_ tarlasında bir rnayine çarparak he- maz mı? Bo~boğaz, ~·alancı, gülünç keceğiz. Bir kulağımızdan girecek, sahilleri açığında torpillendiği ve sil- Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
gilnlUkle tedviri için icabeden tedbir- men batmıştır. 56 kişilik m~t~r mü- olmakdansa, her gün bir çam orma öbüründen çıkacak! ratle batmakta olduğu bildirilmekte - fü~yler sokağındu Ahenk matbaa
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1 

da teşebbüsü bir netice vermedi. - Şimdi köye gitsek o evi bulabi· bir harekette bulundum. F'akat bilhas- pıp ayrılmak ist.edi. 
Vaziyet bu merkezde iken, birden- lir misin? sa zatıalinizi görünce asabım çok fena Fakat ı·eis bırakmadı: 

bire :\fargarit hadisesi patlak vermiş, - Evet, yüksek bir evdir. Kolay bozuldu. - Nereye, gidiyorsun? 
fakat dilber kadını sürilkliyen casu - bulunur. - Ben de yerinizde olsaydım, baş- - Direktörle, bir yere gideceğiz. 
sun ağzından tek lakırdı olsun alına - - Bu ev çarşıdan uzak mı?. ka türlü hareket edemezdim. Gördü - - Dur bakalım 1 .. Burada vazife 
mamıştı. - Hayır, çarşıya yakın!. nüz ya, masum bir hareketle kendimi var. 

Fakat, Margaritin ifadesi, iş, tama- - Şimdi, karanlıkta o tarafa gider- müdhiş bir suizan altına bıraktım. - Şimdi mi? 
-9 _ mühimmat ve erzak depcı1arının ye;le- men doğru olmasına rağmen hadiseyi sek evi bulabilir miyiz?. Kabahatimi derhal idrak ettim ve ha- - Evet, hatta dakika bile kaçırma-

HUdise nsit şartlar dahilinde cere- rini öğrenmekti. tenvir etmekten çok uzaktı. - Tabii!. Hatta gündüz olmadan kikati bir suçlu gibi hareketinizi me- ğa gelmez. 
yan etmişti. Binaenaleyh, bu karakol- İkinci şube, civar. köylerde vazif.e .~raan~afih r:is, tecr~b: . gör~~ş, b~ işi~ daha kolay görül~bileceği fik- tanetle karşıladım. - Emredersiniz!. 
da şimdiye kadar baş gö teren hadi- gören memurlarına lazım olan talı- mudebbır \'e dırayet sahıbı bır hakım rındeyım. Meçhul ~ahıs, dilber kadının konuş- - Direktör burada l:alacak. Mnr-
seİerin hep ayni usulle ıcra edildiği matı verdi. Ve ayrıca, kudretli bir me- gibi dilber )Iargariti hu:>usi dairesine - Neden?. masını heyecanla dinliyordu. Kalbi garit, bugün saatlerce vakit ,geçirdiği 
anlaşlıyordu. mur bizzat onların başına geçti. aldı. Ve heyecanını teskin etmek için - Çünkü, mademki heni sürükli - zevk ve sevinçle dolmuştu. evi size gösterecek. Bu evi kimseye ih-

Şu hale göre: Fakat gerek hususi gerekse resmi kendisine kahve ve biraz da konyak jk- yen herif casustu. Onların da a},ıi teş- Bu hatadan sonra Margariti nasıl sas etmeden muhasara altına alacak -
Huducl en rnkın olan köylerde fa- şekilde cereyan eden tahkikat ve sar- ram ettikten sonı·a: kilatın adamları olması ihtimali mev- memnun edeceğini, gönlünü nasıl ala- sın. Ev, eğer diin gece kaldığın otelin 

, · ·ettD bulunan bir düşman şebekesi fedilen gayrete rağmen hiç bir ip ucu - Kızım -dedi- o hainle Cenevre- cuttur. Yanınızda bulundukça bir za- cağını bilmiyordu. civarında ise oteli deği§tireceksin v~ 
mevcud demekti. Ye Alman hudud as- yakalanamadı. den ayrıldıktan sonra buraya gelme- rar görmem. Fakat beni terkedeceği- - Ne büyük halt işledim. hemen eski oteli, hem de mezkur evı 
ket rinin dtı bu şebekeden aldtkları Kö.ı liller, biribirine bağlı zincir hal den e~·el, bir tarafa uğradınız mı? niz dakikadan sonra hayatım tehlike- Diyerek kendi kendini muaheze e- pencereden kolay kontirol edebilecek 
:ı:r( tifle harekete geçtikleri anlaşılı- kaları gibi ayni ağızla ademi malümat - Evet l ye düşecektir. Halbuki intikam alma - tliyoı·du. . bir oda kiralıyacaksın. 
yor beyan ediJorlardı. Ve parmağiyle semti göstererek: dan ölmek istemiyorum. l\largaritin, parlak yeşıl gözlerine Reis bunu müteakıp direktörü ç:ı-

Fakat 
1 

eden haydud şebekesi ayni Şubenin memurunun barındığı ote- - Şu köyde saatleNe vakit geçir - - Merak etme, bilhassa korkma! bakamıyordu. Göz kapakları, ut:ıncı- ğırttı. Ve kulngına birkaç kelime fı -
recavüze uğramamıştı? Bu da gayet lin sahibine tevcih ettiği suallerde ce- dik. Direktör, bunu rnüteakıp meçhul mn ağır yükü altından kurtulmuyor- sıldadı. Direktör, bir kafa işareti i!e 
b itti ve az bir düşünce ile bunun se- vapsız kalmıştı. - Nerede vakit geçirdiniz, otelde şahsı çağırdı. du. muvafakat ettiğini bildirdi. Bunun il-
bebi kavranabilirdi. Bunun üzerine meçhul şahıs, bizı.at mi, lokantada mı, birahanede mi?. - Evvela, bayan Margaritten af - Margarit, af dilerim. zerine reis ayağa kalktı ve meçhul ~ah 

D .. mrrnın ma°kgadı, esir nlmak ve bu işe vaziyet etti. :\IezkOr gece ayni Hayır 1 .. Bir arkadaşının evin- dile bakayım!. Diye tekrarladı. sın yanına g·derek omuzlarını okşadı. 
, 1r.

11
•
1 

·u::ıı~asi)le askeri mevzilerj, otc!e m·safir olarak iitti. Fakat onun de.. . ........... ~ - Affeder&iniz madam .. Çok kaba Ve reisin önünde bir re\•crans :rn- - Davam edecek -



10 Kanunevvel 1939 PAZAR <ANADOLU) 

Rus Taarruzu Durduru)du A DY oı İzmir ikinci icra memurluiundan: Satıt ııana 
Açık artırma ile paraya çevrilecek Çeıme aulh hukuk mahkemeaindeq 

gayri menkuliin ne olduğu : Ev. Raşid ve l\Iehmed ve ölü Hasaıa 
_ na.,tarafı ı iııci sahıf ede - \'apmış \"C' homhardım,m etmiştir. can ilan <'dilen hahri nblukanın meş- Bugünkü program Gayri menkulün bulunduğu mev- Heperin şayi an mutaısarrıf olduklan 

Rus io}lçıtfarrnm Jmlwn: A ııcıııa ııi 1'< milli /ıo ,ıçer kıılla.ıılı- ruyı•ti tenkit edilmekte• ve ııu,.; filo - 12 30 Program ve memleket saat a- ki, mahaHesi, sokağı numarası: Çeşmenin uzunkuyu ııahiyesinde kil. 
Roma. 9 (Radyo) - Hus toı.ıçulıırı. ııor: sunun hu alJlukayı hiçbir zaman taşa- yarı Memduhiye mahallesinin Mumcu in altı sayılı bir oda ve bir hamamlık 

Petsanw cephesinde yanlışlıkla kendi Helsinki, !) (A.A.) - Finlandiya ramıyacağı ve .Finlaıı<liya suhil topçu- 12 35 Ajans ve meteoroloji haber - zade sokağında 144 No. hı ev. ve avluyu havi 200 lira kıymeti mu-
kltalarını bombar<lımnıı etmişlerdir. muharebeleri hakkında nşağıdnki taf- lariyle boy ölçilşcmiyeceği kaydedil - leri. Takdir olunan kıymet: 

650 
lira hammeneli evin mahkemece veril ı. 

lsııiçredeki giinii/liif,.r: silat verihnt•l\tedir: nek1edir. Şimdi Rus filosu buzlar yü- 12 50 Türk müziği Klasik eserler \'e izalei şuyu }rnrarına istinaden 12-1-
Stokholm. 9 (Raclyn) _ Finlandi - Pct..ıanıo nuntakasmda muharipler züııclen hareketsiz lııılunnıaktadır. halk türküleri Artırmam nyapılacağı yer, gün sa 940 cuma günü saat 10 da Çe~mc 

yaya gönüllli kaydolmak i~tiyenler, turafından iperler in~nsı bilh:ı:;sn ku- Haı·p harekatına gelince; F'inlanuiya- Ankara radyosu küme ses ve at: İkinci icra D. 15-1-940 pazartesi sulh hukuk mahkemelii salonunda 
günden güne çoğalmaktadır. Gönüllii tup geceme\ iminin başlaması dolayı- lılann Rus taarruzlanna karşı miies - 1, saz heyeti günü saat 14 de satışı yapılacaktır. Bu artırmada tah 
kanleclen lıiirolarcfrı her an keıo;if bir siyle bir meni muharclwsine girilm~k- sir bir şekilde mukavemet ettikleri dare eden: Mesut Cemil. mi ııolunan bedelin yüzde yetmiş beJ 
kaİabalık rnii~ah<"de edilmektedir. tc olduI,runu giioıtermektPı\ir. Finlancli- bildirilmektedir. Pet.samo mıntakasın- 13 30 14 30 Müzik (küçük orkest 1 - İşbu gayri menkulün artır- nisbetinde bedel verildiği takdirde ta. 

Stokholmda Finlandfra için 
1
Jir mil- .ralılar şimaldcki sahil mm takasını ter da Sovyetıer hu şehri beyhude yere iş- ra - şef: Necip Aşkın) ma şartnamesi 10-1-940 tarihinden libine ihalesi yapılacak ak.si takd"r-

~·on kron iane toplanmı~tır. On ton el- kederkeu bütün kar fırtınaları Fin- gale çalışmışlardır. Finlandiya tayya- 18 00 Program itibaren :rn/ 9732 N o. ile ikinci icra de satış on beş gün .fa.aha uzatılarak 
bise de gönderilmiştir. lfindiyanın cenubi şarki ~utasına kara recileri ve bahriye kuvvetleri Mur- 18 05 Memleket saat ayarı, ajans dairesinin muayyen numarasında her ikinci artırması 27-1-940 cumalte 

Harp ne zaman bit"c"k? hareketleri yapılma:'ma mani olmak- manska karşı bir hücumda bulunmuş- ve meteoroloji haberleri. kesein görebilmesi için açıktır. İlan- günü ayni saatte gene dairemtzde 
Paris, 9 (Radyo) - Ruslar. Fi.nlan- 1 tadı_r. Kaim bi_r _sis. _S<~vye_t_ ha~:a v~ !ardır. Ruslarııı beş gün süren muha- 18 25 Müzik (radyo caz orkestrası) da yazılı olandan fazla malumat al - yapılacaktır. 

dh·a harb!nin bir hafta içinde bıtece- denız kun-etlerının Fınhındı~ a korfezı rebelerden sonra Suursari adasını iş- 19 00 Çocuksaati. mak h·tiyenler, işbu şartname ve Gayri menkul üzerinde hak tale-
ği~i tahmin etmisler ve ona g-öre ha - ve Helsinki mıntakasındn faaliyet gal ettikleri bildirilmektedir. 19 30 Türk müziği: Halk türküleri 39/9732 No. lu dosya numarasiyle binde bulunanlar ellerindeki resmi 
zırlarımışlardı. Finlerin g\iste-. -:.·ği gö leı·meleı ine mani olnıuştı_ır. B~na Lwloga hezimPfi: İnebolulu sarı Recep tarafın- memuriyetimize müracaat etmelidir vesaikle birlikte yirmi giJn içinde du. 
mukavemetin ~iddeti nnla~ılınca, hu mukabil Finlandiya harp sefınelerıyle Rig:ı. 9 (A.A.) - Rusların _.\fan- dan. 2 _ Artırmaya iştirak için yuka- iremize müracaatlan llzımdır. Ak· 
haberin ilkbahard· n evvel sona ermi- yaklaşan ~ah:ı gemileri bilhassa faa- nerheim müdafaa hattını yararak Fin 19 45 Türk müziği rıda yazılı kı:rmetin % 7,5 nisbetinde si halde haklarında tapu sicili ma10m 
.\ t:ceği söyleniyor. liyet göstermi~lerdir. Pinlandiyalılar 'andiya muka\•emetini kırmıık maksa- Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer pey veya milli bir bankanın teminat olmadıkça paylaşmadan hariç kala· 

Rııs tebliğleri: ayni zam:ında Carelie berzahında Vi - diyle Ladoga gölünü ınüsellah motör- san, Reşat Erer, Cevdet Ko - mektubu tevdi edilecektir (124) caklardır. Şuf'a hakkı sahiplerinin 
Paris. 9 <Radyo) _ Rus kararga -ıPuri Terijoki demiryolu üzerinde Sov- ,!erle geçmekte oldukları bildirilmekte- zan. bir ay zarfında daireye müracaatla 

hının resmi tebliğlerinde. Rus ordusu-ıret kıtaları ~arafı_ııdan. r~pıl~n hil~u .- dir. :Mannerheim hattının ~nrk kısmın 20.30 Kouşma (Türk tarihinden 3 - fpotek sahibi alacaklılarla bu haklarını istimal etmeleri llzım. 
run mütemadiyen ilerledi~i ve Finlfin i mu taruetmışlerdır. Fmlandıya skıcı- da ve Viviniemi civarında cereyan e- sahifeler) diğer allkadarlann ve irtifak hakkı dır. 
a:vada mühim muvaffakıyetler elde lerl ananevi ve milli hançeri kullan - den mühim bir muharebe Ruslar için 20.45 Türk müziği: Fasıl heyeti sahiplerinin gayri menkul üzerinde- Gayri menkuliln verj'i vesair ka. 
ettili'i Ta~·pcıa nehrini g<çtiği bildiri!- mak suretiyle muannidane dö\·ü~mek- hezimete inkılap etmiştir. Uuslar 10 '21.30 Müzik {cazband - Pl.) ki hakların hususile faiz ve masrafa nunt mükellefiyetleri satıcılara ve 
mektedir. tedirler. Ayrıca haber verildiğine gii- kilometre geri ~ekilmişlerdir. Petsamo 22.00 Memleket saat ayarı, ajans dair olan iddialarını işbu ilin tari _ yüzde ikibuçuk delliliye ve ferağ 

Paris, 9 (Radyo) _ Havas ajansı re Ne\·a yolu ile Ladoga ı.röHinden ge- mıntakaqında Rus tayyareleri Finlan- haberleri hinden itibaren yirmi gün içinde ev- harçları alıcıya aid olup ihale bed~li 
bildiriyor: len buz kütleleri Crojtada kadar Le - diyah zannederek Rus kıtalnrını bom- 22.15 Ajans spor servisi. rakı müsbteleriyle birlikte nıemuri- defaten ve peılnen ödenecektir. 

Petsamo civarında şiddetli harp de- ningrad limanını kapatmışt?r. Dunn bardıman etmişlerdir. 22.25 Müzik ( cazband - Pl.) retimize bildirmeleri icap eder. Ak- Şartname 29-12-939 tarihinden i • 
\·am etmektedir. Rusların -:ayiatı mü- rağmen Ruslar buz kıran refakatindf' Yeni 01·dıılrır teşkil r.dili!!cır: 23.25/ 2:1.30 Yarınki Proa-ram ve si halde haklan tapu siciliyle sabit tlbaren herkesin görebilmesi için a-
himdir. Rus kıtaatı, gerek Lndoga ve limandan çıkmak üzere muharebe ge- Miano, 9 ( A .A.) - Knry~ Della Se- kapanış. olmadıkça satış bedelinin paylaşma. çıkta ve ııayri menkulün evsafı dı 
terek Vipor cephelerinde şimdiye ka- mileri kafileleri hazırlamaktadırlar. ra g:ızetesinin Finl3ı.diya muhabiri, sından hariç kalırlar. İkinci artırma şartnamede yazılıdır. 
dar hiçbir muvaffakıyet elde edeme- Oslo, 9 (Radyo) - Rus gemileri Rusların Lacloga gölü .3im:ılinde büyük 30-1-940 salı saat 14 de İhaleyi müteakip müıterj ihale be. 

- b Doktor rtıi§lerdir. ugün ansızın Petsamo limanını ter- kuvvetler tahşit etmekte olduklarını delini vermedfji veya veremediği RU 

Yipor cephesinde harp eden Ruslar ketmişlerdir. bildirmektedir. Bir taraftan yedinci M ş k. u" r 4 - Gösterilen günde artırmaya iş rette ~ayri menkul tekrar 15 {Ciln-
beş fırkadan ibarettir. Stokholm, 9 (Radyo) - Rus tayya- ')rdu yalnız Carelie herzahında hare - • eV 1 gu lirak edenler artırma şartnamesini müddetle artH"RH.ya konulup artır -

Abluka yapılamı11or: releri, bugtin Angoe şP.hrini bombar- katta bulunurken; diğ<?r taraftan da- Bir:nci sınıf dahili has· okumuş ve lilzumlu malumat almış mada en çok bedel verenin üzerine i 
Pariş, 9 {Radyo) _ Ruslar, Finlfın dıman etmişler ve sivil halka bomba- ha üç ordunun teşkili mevzuu bahis - ,.e ?~nları tamamen kabul etmiş ad halesi yapılarak &fada tahakkuk eıle-

1 l talıklar mütehassısı ve ıtıbar olunurlar. diya körfezini abluka edeceklerini ilan ar atmışlardır. Telefatın mühim o - tir. 5 _ Tayin edilen zamanda gayri cek ihale farkı hiç bir hükcme hacet 
ettikleri halde, şimdiye kadar tek Rus duğu söyleniyor. Sovyr.t tebliği: lzmir Beyler.sokak No. 82 meıTkul aç defa bağınldıktan sonra kalmaksızın vecibesini ifa etmiyen 
gemisi kBrfezde görUnmemiştir. Bu - Rusların kullandıkları boğucu gaz- l\fo!':koYa. 9 (A.A.) - Leningrad Telefon No. 8286 en çok artırana ihale edilir. Ancak müşteriden tahsil olunacaktır. Daha 
nun sebebi, körfezin medhaliııe Fin _ Jar, açık havada Uç ve k<' palı haYnda a"'kerl mıntakası genel kurmayının Hastalarını sabahtan itibaren artırma bedeli muhammen kıymetin fazla malumat almak istiyenler daire 
landiyalılar tarafından dökülen tor_ 12 saat tesirini göstermiştir. tebliği: ve gece vakti kabul ve muayene yüz_d~ yetmiş be,_şini bulmaz veya s~- izi 

939 93 
sayılı dosyasına milra-

tış ıstıyen alacagına ruchanı olan dı- m n . Pillerden korkmalarıdır. Stokholm, 9 (Radyo) - Finler. bu- 8 kaııunuewelde Sovyet tıtaları her eder. ğcr alacaklılar bulup ta bedel bun- caatları ıazumu ıl~n olunur. 
Oslo, 9 (Radyo) - Petsamoda kar gün Leningrada Rusca j·azılm1ş beyan- istikamette ileri hareketlerine devam 

ların o gayri menkul ile temin edilmiş -----------.-~-devam ediyor. Havanın muhalefetin_ nameler atmışlardır. etmi~tir. Kareli berzahında bu ber - ıılacaklarının mecmu undan fazlaua 
den hava ve karada faali"·ct olmamıı:ı- open ag, a yo - ın ra - za ın şar ısmında 7-12 farihinde çevrı 1 ve ıçın e magrus - "ıkmazsa en çok artıranın taahhild(l l a. K h 9 (R d ) F,. d h k k ·ı · · · d - 43 sak por .J vel en yüksek teklifte bulunan kim· 

J '" ı ı ı f"d ı ·ı ~ se arzetmi~ olduğu bedelle a ma9 a tır. Ruslar Yuvanmaraya asker jhra _ yosu, Rus tayyarelerinin filo halinde Fin esas müdafaa hattını ~·armış olan taka , manda in, imon ı an arı ı e baki kalmak Ozere artırma on beı razı olul'!la ona, razı olmaz 'Veya :ı;u. 
cında büyük zayiata uğramışlardır. bombardımana başlad:kları tnkdirde Sovyet kıtaları şimal istikametine ve bir havuzu havi ve 200 lira kıymet daha temdid ve onbeşinci gtlnü ayni lunmazsa hemen on beş gün mü<ldet
Nakliye gemflerinden sahile ihraç ya- halkın nasıl korunacagı hakkında bu - cenahlara doğru muvaffakıyetlerini in muhammeneli tahminen 800 metre saatte yapılacak artırmada bedeli sa- le artırmaya çıkarılıp en çok vtır•• 
})ılırken mtidhiş infilaklar olmuş, mu. gün tariflerde bulıınmuştur. kişaf ettirmişlerdir. Fena hava dola - murabbaından ibaret olan bir kıta tış istiyenin alacağına ruchanı olan na ihale edilir. lii ihale araaıDdakf 
azzam kava par,.aları koparak sandal- Londra, 9( Radyo) - Finlilndiya yısiyle keşif uçuşlarından başka hava arsa açık artırma yolu ile ve birine ?iğer a.lacak_lıl~rın ° gayri menkul fark ve geçen günler için '1: 5 ten 

,, ~ ıle temın edılmış alacakları ~eçmu- besap olunacak faiz ve diğer -zarar-lardaki Rus askerleri üzerine devril- sefiri; matbuat mümessill~rirı,e benl - faaliyeti olmamıştır. artırması 12-1-940 cuma günü saa, undan fş~lay~ çıkma~. ıar:tıyle, e.n la'r ayrı~a hilkme hacet ka!maksı • 
llıiJtir. Yüzlerce asker boğulmuştur. natta bulunmuş ve Finlandiya ordusu- Moskovadaki Fin sefarethanesi: 14 de Çeşme icra dairesinde yapıl çok artırana ıhale edılır. Böyle hır zın memuriyetimlzce alıcıdan tahail 
llu sırada sahilden Fin mitralyözcü- nun, şimdiye kadar yüzden fazla Rus Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet ma - mak üzere satılığa konulmuştur. Bi- bedel elde edilemezse ihale yapıla-

1 
Madde (lSS) 

·ı b d 1 _ maz ve satış talebi düşer. Satış 2280 ° unur. lerl de faaliyete geçmişlerdir. t~ngı tahrip ettiğini 8öyitrrniştir. kamları, sahipleri hareket etmiş bulu- rinci artırmada verı en e e mu 

Fin • Norveç hududunda sükunet Kopenhag, 9 (A.A.) - National Ti- nan Finlandiya elçiliği bina~mın anah hammen kıymetin 7c 75 ni bulmadığı numaralı kanun dairesinde yapıla - Yukanda ıı&tterilen 15·1-9'0 ta -
hüküm silrmektedir. Rusların Petsa- denddenln Helsinki muhabirinin yaz- tarlarmı istiyen İ!'lveç elçiliğinin b:ı takdirde en çok artıranın taahhüdü ::aktır. rihinde ikinci icra memurluğu oda -
nıoda f5 kilometre ilerledikleri doğru dığına göre bir Finlan •:ya dı>stroyeri talebini reddeylemiştir. Ma!fim oldu- baki kalmak şartiyle artırma 15 güı 6 - Gayri menkul kendisine iha- sında işbu ilan ve gösterilen artırma 
deg~ildir. 18 kilometrede Naybrüstan Krostad üssü bahrisinin bir kıgmına ğu üzere Finlandiya hükumeti Mosko- daha uzatılarak onbeşinci güne mU- le olunan kimse derhal veya verilen ,.artnamesl dairesinde satılacatı l · 

mühlet içinde parayı vermezse ihale "' knsabasına bile henüz girememişler_ muvaffakıyetli bir taarruz yapmıştır. vııdaki Finlandiya menfaatlerinin si- sadif 27-1-940 cumartesi gü - kararı fesholunarak kendisinden ev- lan olunur. 939/9782 
dir. Sovyetler için yeganı:.ı muvaffakı- Mezkı1r muhabir, bütün Finlandiya \·anetini İsveç elçiliğinden rica etmiş- nU saat onda Çeşme icra daire- -

1 
f d l v d 

Yet, Hogland adasının işgalidir. destroyerlerinin ingiltereclen satın a- tir. Diğer taraftan Sovyet hükumeti sinde yapılacaktır. İkinci ar- zmir De ter ar ıgın an: 
Rus tayyareleri Kuno'da seyyar kı- lınmış olduğunu kaydetmektedir. ise bugünkü Finlandiva hilkünıetini fa tırmada verilen bedel her ne Aylık ücreti 

200 
lira olan münhal buğdayı koruma vera-isi baş kont-

2ılhaç hastahanesini bombardıman et- Bir Rus askeri limanı brnnbctrdıman mmamakta, yegane Finlandiya hükO- olursa olsun rilchanı olan alacaklı röllüğü için aşağıdaki şartları haiz olan talipler arasında 25-12-939 tarl-
ı11işlerdir. Fin tayyareleri bu sabah edildi: meti olarak Kuusinenin idaresindek" Jarın alacaklarında karşıladığı su hine müsadif pazartesi günü defterdarlık binasında imtihan icra edild-
tekrar Lenlngrad Uzer inde uçmuşlar, Helsinki, 9 ( A.A.) - Finlandiya hükOmeti görmektedir. rette en fazla artıranın üzerine gayri cektir. 

beyannameler atmışlardır. kıtaları Sovyetlerin Viborga ihracç Paris. 9 <Radyo) - Finler, şimali menkulün kat'i ihalesi ıyapılacaktır. ı _ Taliplerin hukuk veya iktısad fakültelerinden veya siyasal bil-
Bugün Londrada neşredilen bir teb- hareketi yapmasına man! olmak için Finlandiyada beyaz giymiş oldukları Şartname 29/12/939 tarihinden i- giler okulundan veya ticaret mektebinin yüksek kısmından me-

l:ğde, ingilterenin Finlandiyaya aıt-lhazırlanmaktadırlar. Bu ihraı; hare - halde ı;kilerle Ruslara taarruz etmiş- tibaren dairede her kese açık bulun- zun bulunmaları ve 40 yaşını tecavüz etmemiş olmaları şarttır. 
nıış bin gaz maskesi gönderdiği, tayya- keti muvaffakıyetle neticeleneceği tak ler ve büyük zayiat verdirmişlerdir. durulacaktır. 

2 
_ Talipler v!lilyet makamından havale ettirecekleri istidaları Ue 

re sevkiyatına devam eylediği bildi - dir<le Carelie berzahmdaki Finlandi- Artırmaya iştirak edenler gayri mektep şahadetnamesi, sıhhat raporu, hüsnühal mazbatası, ve 
!'ilmiştir. Finler, bilhassa Blenem ti - ya müdafileri iki ateş .ırasında k.tlmış Çeıme icra memurluiundan: menkulü görmüş ve evsafını kabul iki aded fotoğraflarını beraber getirieceklerdir. 
})İndeki serf tayyarelerden çok istifa- bulunacaklardır. Bu Rl'ada Carclie Çeşmede Vafir Ertana 700 lira etmiş ad Ye itibar olunacaklardır. İş 3 _ Talipler: 

de etmektedirler. mıntakasınclaki mücadele muannidane borçlu Çeşmenin İnönü mahallesin- bu gayri menkul üzerinde her hangi A - Muamele ve buğdayı koruma vera-ileri kanun 
Buraya gelen haberlere göre Fin bir şekilde devam. etıne~tedir. Sovyet den Hüseyin oğlu otomobilci Münip bir suretle hak iddia edenler yedle- ları hükümlerinden. 

harbinde Rus askerlerinin iktidarsız- kıtaları Mannerheım mudafaa hatla - Erdurun uhdei tasarrufunda mukav- rindeki ve~lkalariyle beraber 20 gün n - Bir müessesenin pilançosunun tetkikinden. 
tkları ve techizatlarmın noksanlıkla- rını yarmak için beyhude gayretler yet ve icraca mahcuz olup satılma·_ zıırfında icra dairesine müracaat e~ c - Bir muamele vergisi beyannamesinin tetkikine 
:ı görillmektedir. Orduda disiplin yok sarf etmektedirler. Finlandiya hava sına karar verilen Çeşmenin bahçe a.. meleri lbımdır. Aksi takdirde hak- a;t rapor tanziminden. 
tur. Askerler ,_,arı "!plak, ellerı· ve a- kuvvetleri dün büyük bir faaliyet gös- t · ·1· b" l dk a D _ Hesaptan. 

" ~ rası mevkiinde kain ve doğusu Fon - tarı apu sıcı ınce sa ıt o ma ı ç 
:rakları kısmen donmuş olarak esir e- termişlerdir. Bu kuvvetler yalnız beş doliden metruk olup borçlu Münibe paylaşmadan hariç kalacaklardır. E - Ticaret kanunundan. 
dilmektedfr. Rus tayyaresini düşürmekle kalmamış, geçen bağ ve tarla. batısı uzun Os _ Gayri menkul üzerindeki mükel İmtihan edileceklerdir. 

Bugün Helsfnkide yeni tip bombar- ayni zamanda Rus askeri tesisatının man veresesi , Poyrazı Mehmed ağa lefiyetler ile birlikte müşteriye devr 4 _ İmtihanıfa muvaffak olan 3656 No. lu kanun hükümleri dafre-
dıman tayyarelerinin uçuş tecrilbele· bulunduğu Baltiski limanını yeniden kızı ve aşçı Halim karısı izzet, kıble- olacağı gibi dellaliye resmi ile tescil sinde der~cesi tesbit ve ona göre kadrosu dahilinde ücret veri-
l1 yapılmıştır. Bunların, italyan tay- bombardıman ederek ya~gı~la~ çıkai~ si yol ile çevrili ve içinde 20 zeytin, masralfarı da müşteriye aiddir. Ta lecektir. 

rarelerf oldukları sanılmaktadır. Söy. mışlardır. Bu hareket Fınlandı~~ 1 9 badem, 2 kaya"ı 2 nar ağaçları ile !ip olanlar %7,5 pey akçası veyahut 5 - Taliplerin en geç istidaları ile evrakı mü bitelerini 23-12-939 
lendiğine g8l'e italyanın Finlandiyaya manlarının Ruslar tarafınd~~ r. u~a- bir kuyu ve iki katlı kargir bir kule- milli bir bankanın teminat mektubu tarihine müsadif cumartesi günü saat on üçe kadar DPfterdar-
tönderditl 50 tayyare ilk yardımdır. sına karşı Finlandiyalıların mr mu a yi havi ve 800 lira kıymeti muham - ile birlikte mezkur tarihlerden ve lığa teslim etmesi ilan olunur. 7 10 13 4458 

~mepUurln~nqank~~~~~b~~id~ meneli6670m~nmunbbrundn~g~rime~ulliveya~rtname~d~ ~----~~~---~~~-~--~~-----~---ı 
dir Abluka meşru değild.:r: k . t" 1 Hl E L H A M R A sı·n_omasın _Ja Bir Fin muhribi, Harnşant Snvyet Helsinkf, 9 (A.A.) _ Neşredilen baret bir kıtada bağ ve tarla ile Çeş me ıs ıyen er ile daha fazla ma · Qı 
deniz üssüne muvaffakıyetli bir akın resmt bir notada, Sovyetler tarafın - menin İnönü mahallesinin davud a - mat almak istiyenler her gün için 

ğa sokağında kain doğusu metruke, Çeşme icra dairesine 939/76 dosya 
batısı yol ve Mustafa veresesi, poy - numarası ile müracaat edebilirler Bugün Kültü!'park Sineması Tele31 51 

Dehıetine ve azametine payan olmıyan dünyanın en bilyilk aşk 
ve ihtiras filmini takdim ediyor. 

1 - Hayvanlaşan insan 
(La bete 1-Iuma'.ne) Jan Gabın • s ·mon s·m"n 

Tarafından temıil edilen bu film seyircilerini heyecan ve zevk içinde 
bırakacaktır. 

2 - SARIKAYA 
Heyecanlı macera ve aşk filmi 

Avnca Metro jurnal - Ve renkli mikf 
Senaslar: Her ~ün Hayvanlaşan insan 2,16-5,40-9 
4, 15 ve 7 ,45 de. 
Cumartesi Pazar 12,45 de San Kaya ile başlar. 

razı Mustafa veresesi, kıblesi yol ile D. No. 939/76 

1 Tayyare sineması 1 Telefon 3646 I' 
Bugün:ki bilyük fdm birden 

Bü.,.Uk Valain mübdii ve ııinema yılclızlannın en fazla alkıtlanan 
FERNAND GRA V EY ve Micheline P reale - Elivire Popeaco 

ile alh bUyilk Franaız yıldızının yarattıiı 

GAI P CENNET 
Avrupanın hUyUk t'a z kralı RAY DÖ VEN1'URA nın güzel b ir eMrl 

N E Ş' E Y A G M U R U 
A YRICA EKLER JU .-<.NA!.. 

OYUN SA A TLERI r ' 
GAlP CENNET: 5--9: NEŞ'E YACMURU 3-7 

BUGÜN MATlNELERDEN İTİBAREN 
Senenin en büyük heyecan - dehşet ve macera şaheseri Uç 
yegane olarak yaratılan Tarzan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüshası. 

senedenberi 

TARZAN ve OGLU 
Baş1·ollerde: ~ürkçe sözlü 
Vah§i ormanların rakipsiz kahramanı, fillerin • arslanların • kaolan
ların • timsahların .. maymunların en büyUk doıtu .. 

JHONNY VEISSMULLER 
Ve her zamanki sevimli eşi . 

MAUREEN O'SULIVAN 
Tarafından son derece heyecanlı olarak yarnblan şaheser. 
Seanslar 1 ~- ~ün: 2-8.80-5.P."-7.30 ve 9.80 da 
'"'umıı . t ·_v Pazar .. !'.,. .. h 1c .e 11.80 da ucuz halk seansı .. 
~ ·- .. 



IAINISlln İfİ il 

' Komü,ona lldnlca-ı 
~ 1ridr lna.nM amirliği aatın alma komiavonundan: · • • " 
?l - İsmtr mtlatahkem mevki merkez birliklerinin (60000) elli bin 

kilo Ndeyajı ihtiyacı kapalı zarf uaulQ ile eblltme7e kon -
muttur. 

· 1 - İhalesi =birinci kinun 989 cuma stınQ saat on bette lzmirde 
kıılada ~ir levıwm amirlftl satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

· .• - Tahmin edilen tutan (49000) liradır. 
' ~ - Tem!natı muvakkata akçası (8675) üç bin altı yüz yetmiş beş 

liradır. 

1 - Şartnamesi her a11n komisyonda aörfllebilir. 
.- - lateklller ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika aös

teniaek •ecburiyetindedirler. 
Ekliltme7e ijt'rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve lçtıııcl 

11i&ddelerinde ve prtnamesinde yazılı veailrılan ve temtnab 
muvakkatalan De birlikte ihale aaabndan evvel komiqona mO-
recaatlan. 8 10 15 19 

J;:if! ına.n. GairUği -- altllG kmniarotttmclcı•: 
Ylımi d6rt bin kilo keçi kılı 21-12-989 Cuma stınO saat 14 de 

........ Tophanede Jevuım aıairlifl satın alına komisyonunda mot.eah
~ .-. ve hesabına açık ebiltme De alınacaktır. Tehmin bedeli on altı 
aitif.tlkla )'il Ura ilk tmalaatı 1260 liradır. Şartnamesi ve numune komi .. 
~ &OrfllOr. ÜteldilerJa llaunt veıikalariyle belli saatta komiqona 

1 10 1& 19 

Mmlllr'~,..-• a_,,.WH. ..- eltflCI hm~m11,ftdan: 
~ - lartaame plln ketlfname mucibince izmirde tayyare birlikleri 

·~ ~ adlı erat p&'Q"ODU bıpatı kötııru olarak kapalı zarf uau
l_fJle ebfltp,Je JrOninUflur. 

J - ıt.11 18 tilrbleDrlnmı 989 puarteal ıana saat on bette izmirde 
~ = Anır 1numa lmlrUil 1&bn alma komlqonunda yapıla· 

• 1 -. .Z..U becleU (101714) Jt1s alta bba 1ltll JUi elli dört lira elli ae
kll brqtar. 

- 'fimJnat mPlkbte üluı (1188) altı bin bet 10z .llklen aekls 
Uradır. 

1 - l)utDame pJb ietlfname1l bit 111 otu dlSrt kuruı mukabllfnde 
lmmlqoııd& •hnıbOlr. 

t ~ lifaW• tlcant odumda k&Jıtb 9lduklan ve bu iti yapabilecek· 
ltrlDa dair lhıleda Jlabl bir batta evvel lzmlr nafia f~u heye
_. aJl"eMıl'I Mfkılın ,eit.mnek mecburiyetindedirler. 

6'_.,,_ ~ fttlnt tdecltler W UJl)ı kanunun iki ve o~onco 
miMlllrlnc1e W ~ 1U1lı ftlltalarlyle teminat ve tek· 
111 t1liiktaplanDı 6aıe aıtbadım en u '* •t evvel komisYona 

1 • ı 43 

ı ..... ----~: - iMie lld t.Ubf ~ lmmatulıta ballı birlfkler için 
._Mlilll1dlo ima fuabala 1:e1av kapalı ll1'fla mhak•aan yapbnlacak ••l'fllll' ..,_. 21/11/989 puartMl ıana saat onda verilmlı ola••r.:..., illolaa mnb•mmen f17atı 7frmf Jkf Jruruıtur. İlk t.emf

JllO llndR. ı.t.kHlerin belli dil T• mttan bir mt evveline kadar 
lftlllllJllCI&· komatuııt 1&bn alma lromlqoııana Wdff mektuplannı ver

i 10 11 il 

'/nhiaarlar Ba mlldü.rlil· 

' . 4 " A•kert fabrikalar lzmir silah 
satınalma komisyo· fabrikası 

nandan: 
1- İzmir aiWı fabrikası ıının içinde yeniden yapılacak olan 6000 li

ra ketif bedelli demirhane ve dökümhane binalannın inf888ı için yapılan 
açık mOnakasaya talip zuhur etmediiinden belli it on stın uzatılarak 19-
11-939 salı aünü saat 15 şe bırakılmıştır. 

2 - Taliplerin tartname, keşif ve plinları görmek üzere her gün ve 
mOnakasaya iştirak etmek için de belli S(ln ve saatte 450 liralık teminat
lannı izmir mal sandıtına yatırarak alacakları makbuz ve bu hususa ait 
veaOrılan ile birlikte Halkapınarda izmir silih fabrikasında mOteşekkil 
komiayona nıüracaatlan. 4498 

Çine Belediye reisliğinden: 
Cine kasabasının tesdik edilen projesi mucibinuce elektirik eebekesl 

fnpsı kapalı zarf uıuliyle yeniden mOn•kasaya konulmuıtur. 
1 - İtin muhammen bedeli 24974 lira 85 kuruıtur. 
2 - İstekliler bu ite ait şartname ve proje vecıair vrakı iki yü7 k t· 

ruş bedel mukabilinde Cine belediyesinden · ,., ... ~ lce 
proje ve şartnameyi almıt olanlara ikinci p J mak icap et-
mez. 

8 - Eksiltme 22 birine· anun 939 tarihine raslı) an cuma a1lnU 
saat on bette Çine be'ed'ye h"r.asında toplanan encümen mu -
vacehesinde yapılacaktır. 

4 - Ek iltmeye &'irmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni &'Ün saat on dörde kadar belediye reisliiine teslim 
etmit olmaları lizımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun muvak· 
kat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiii ves·katar. Aswart 20000 liralık elektirik 
işi yaptırma dair Nafıa Vekiletinin 938 yılına ait mfiteahhid· 
lik vesikası. 

1 - Teklif mektuplan ihale gün() saat on dörde kadar makbuz mu
kabilinde belediye reisliğine verilecektir. Posta ile &'Önderileeek 
mektuplann iadeli taahhOdlü olması ve pihayet bu saata kadar 
encOmene &'elmiş olmalıdır. 

1 - Yalnız evvelki ilim havi tartnamenfn 12 inci maddesinde tesf
ıatın 1 mart 1940 tarihinde bitirilmesi ı,artı yerine 1 ağııstos 
1940 tarihinde mezk6r tesisahn bitirilmiş olması şartı tashih 
edilmittir. . 

'I - Bu iş hakkında fazla izahat almak istlyenleri n Çine belediye 
reiılifine müracaat eylemeleri ilAn olunur. 25 80 6 10 

Dikili belediyesinden: 
1600 lira muhammen bedelli Dikili ~ bası halihazır haritasının tan

zimi açık euilt!Dlye çıkanlmıştır. Şartnameler ve teferruatı izmirde na
fi& müdürlOiürule ve Ankarada nafia vekileti yapı ve imar işleri reisli
jinde aörilebilfr. İhale 15-12·939 cuma günO saat 14 te Dikili belediye
sinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatlan ilin olunur . 

1 4 7 10 4384 

Kira-ya verilecek büvetler 
D. D. Yolları 8ci işletme komisyo. 
nuodan: 

Haftada dört ıün Karakuyu yolu ile Alsancak ... Afyon • Alsancak 
arasında itliyen 1307 - 1308 katarlardalq seyyar bOvetler bir 
1eae mUddetle ~ık artırma usuliyle kiraya verilecektir. bıaleai 21-12-93l. 
llill Ua\ ı•All• HW."1---bl~-Dcla komla7o•w.- YQll• 
cnktır. Muhammen bf'd~I (1500) Ura olup isteklilerin 112,50 !:rf!lık 3f. tc· 
minat makbuzlariyle tayin olunan vakitte komisj ona gelmeleri Jazımdıı-. 
Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 4500 

-------~-- V. r . Henri Van Derz• 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mufaDUDalan 
BAYLAR 

ciçin palto, perdeaü •e iyi elbiae 
ve bayanlar için atır mantolan 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Buluraunuz 
ODUNPA.ZA.RI No. 12 

VAPURLARJN HAREKET LISTISI 

D. T. R. T. Budapeft 
Tana Hmealan için 
cTISZA> vap. 6 ilkkinunda beki• 

niyor. 

~ Maritlme Roamain .__... 
KÖSTENCE GALA..S VE TUNA 

LIMANLARI iÇiN ı 
cALBA jULİA> vap. 9 llWı:mıı • 

da bekleniyor. 
KOSTENCE iÇiN 
cBUCUREŞTİ> vap. 22 ilkkb ... 

da bekleniyor. 

STE. Commerciale BulsaN De 
Navisatloa A Vapear • Vuaa 
HAIF~ ISKENDERIYE VE PoaT 

SAIT iÇiN 
cBULGARİA> vap. 7 ilkklnunda 

bekleniyor . 

Vapurlann isim ve tarihleri iıak
kında hiç bir taahhftd alınmaz. 
TELEFONı 2007 • 2008 

Olivier oe fiirekdıı 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
AtatOrk caddesi Reeı blnaa 
Tel. 2448 

Lcmdra ve L'verpol hattan 1"8 
piyasanın ihtiyacına gBre vapurlan
mız SPfer VRTiR<"&Kl~•dt~ 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi 
derir. Kuvveti, erkek· 
liti. istihavı arttırır • • SA YIN OKU YUCULAR DIKKA T!.. 

Milli piy ango bayi/iti 
Etiman kitap eoi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman k itap 
evinden alınız!) 

HGlnllnet caddeai No. S0.52 ........................................................................................................ ~ .. 
.YılbW biletleri de aatılmakttıdır. Simdidm tedarik ediniz•.•••• 

Ankarapalas 
lokanta ve Pastahanesi 

bankasından: Hizmetçi ara ,ıyor 

En muşkülpesendleri tatmin edeCl!k derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahaııemiz bir aile yuvası samimiyetini haız, temızliji ve net .... 
ti ile beraber fiatlerı tahmin'n çok fevkınde ehvendir. Mevsim mOnue
betıyle tıı temiz ve mudern b'r salon haline ifrat edilmişlerdir. Tqrif idea 
cek zevat sözlerimizin doğruluiuna ıahlt olacaklardır. 

.. .. . 
.. 

Euıtdaı Davatlar ~ IJaııh köy 
P.Wra mnldlnde 
KQMclall Davutlar nahiyesi Şanlı köy 
pllb mvtilnde. 
Bıunhoca il. Osmaniye caddeal ada 

- panel 1. 
ltuınhoea il. Omnanlye cadde1l ada 
.... panel'T. 
KUınhoca il. Olmanlfe caddesi ada 
~panel 111. 
Bıunboca K. Olmanlfe caddesi ada 
814panel 8. 
Jr'uanhoca K. Osmaniye caddesi ada 
• pG'l8J 117 
llawıhoca JI. Oamanf)'e caddesi Jıliri
btem 1wwıda ada 848, panel 
B"IDhoca il. Yoıbedeatıenlnde ada 

... panel "' 
Bı•nhoea JI. Kara Omnanollu hanında 
ada 8la, p&nel 89 
u .. ınhoca 'JI. Yolbedeltenlnde ada 
Al, palW 14-
Bıunhoca il. Olmaniye caddesi ada 
.114, panel 6 
.Kvaaoila ~ Şalvarholla hanında 
ada MI, Pl!ne1 121 
Glstepe lllmh cacldell 

Haifaüoca K .Yolbed.t.enf yeni 904 inci 
IObt. ada 841, panel 14 
B,.ıdJ,71 1Jüan wle FaOrbey çıkmannda 
.U 814. panel 9, c&78 K2.> 

Eaki 

47 

18 

KarpJaka Oamanude lmıetpqa cad. 1473incl 1 
1011at c89'1.IO M2.> ada 192 panel 22 

No. ıu -
YenJ -
-
49 

l'l 

62 

45 

64 

65/ 4, 

26 12 

55 4 

89 

11-9 

1 

Taj 

43 

S3 

62 

41 

64 

12 82 

81/ 4 

85 

63 7..S 

458 
429 

6 

Depoz:toeu 
Nevi Kıymeti T. L 

Tarla 1600.- 820-

Tarla 500.- 100.-

Maiaza 1300.- 260.-

Mat aza 1400.- 280.-

Dükkin 600.- 120.-

Mağaza 2100.- 420.-

Mağaza 400.- 80.-

Fevkani 200.- 40.-
oda 
Fevkani 150.- 80.-

mataza 
Mataza 200.- 40.-

Dükkln 140.- 28.-

Mataza 1000.- 200.-

Mafaza 200.- 40-

Ev. 1800.- 860.-

DUkkin soo.- 60.-

615.53 103.11 

arsa 1395.- 279.-

!4.hm ıubncla yUıh p.yrfmenkullerin taklitle satıılan 16-12-989 tarilıfne mflsadlf Cumartesi dnO saat 

.. 1Mlllacaktar· . el • 
~ olanlann htularında JUllı depozito akçelerlnl vesnemfse yabrarak arttırmaya aırm en ve yanlann-

totalrdla ntlfm teüerelerfnl ptirmelerJ. 10 18 '395 

Mevkii Cinai Ar 

--

Huauaiye MiJdtJ l6:ği1.nden: 
Versfnln 

1Cı7meti 
L 

Nlsbeti Sinellk vel'l'l İsmi 
bınde L. K. 

a ~ı Sebze bahçe 80 240 1-0 2 40 Aoostol Alaca 
1'liarıda tahrir kaydı gösterilen sebze bahçesine ait 28 68 sayılı ihbarname sahibi Apostol Alacanın iKamet

malGm olm•ıı olduiundaa 1192 IA)'11ı kanunun hükümleri dairesinde keyfiyet UAnen teb1ii olunur. 
449-& 

İyi bir hile nezdinde çalışmak için 1 IBRAHIM ENNUR 
bir hizmetçi kadına ihtiyac vardır. "' 
Talip olanlfttın Kemer&ltındıt Sıh • '7"'. H k • , B k J 
hat eczanesine müracaatlan. l ur ıye ış an asınaon 

! - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlmak üzere mflsaba
ka ile on beş memur alınacaktır. MOsabaka imtihanları 26 B, 

Sahf illnı Klnun 1939 pazartesi gQnü Ankara, İstanbul, ve lzmirde yaJ)h 
Kemalpaf& icra memurlufandan lacakhr. 
Armut udan LtttfO Okcularlı ot. 1 - İmtihana girebilmek için: 

una müşterek ve mOteselsil borçlu A. - Laakal li•e mezunu olmak, 
ıf atiyle bin iki yOz lira borçlu Ar- B. - On sekiz yaşından apğı ve otuz yatından yukarı bu· 

mutludan hacı veli oğlu Halil ve kar; lunmamak, 
sı Kadıoğlu Mehmed Ali kızı Ayşl' C. - Askerliğini yapmış olmak (askerliğini hentıs yapma-
haklannda yapılan icra takibi neti- mış olanlar muvakakt memur olarak alınacaklardır.) 
cesinde haciz altına alınan ve müş. 8 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihandat 
terek müselsil borçlardan Ayşenin muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maapız olarak ça.ı 
kanunevvel 333 tarih ve 46 numaralı Jıştınhrlar. Bu mfiddetin hitamında mesaileri itibariyle de iyi 
tapu kaydiyle namında mukayyet not alanlar barem kanununda muayyen tahsisatla kadroya aİı

nırlar. 
Armutlunun Öküz tepe mevkiinde 
şarkan kadı oğlu Mustafa hemşiresi 4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercfh olunur. 

1 - İmtihan neticesinde banka hizmetine alınacak on "- memu--ve sahibi mülk ayşe garben kadı ot· ...., &-

lu Hüseyin şimdi kadı oflu Ahmed dan başka muvaff&k olanlar, muvaffakıyet defecelerine sOr9 
mOessesede açılacak mOnhallere sıra ile alınacaklardır. 

şimale kadı otlu HOseyin şimdi de- 8 _ Ta'iplerin en geç 20 B. Unun 939 ç&rpmba sflDClne kadar Anka 
ğirmen barkı ve Ane bağı cenuben rada umum mOdOrlOk memurin serviıfne, latanbul ve hmirde 
hacı Ali şimdi kadı oflu Ahmed bat- ıube mOdürlOklerine vesikalariyle birlikte mOracaatta bulan-
lariyle mahdud iki dönüm (250) lira malan ilin olunur. 5 6 '1 8 9 10 11 
muhammen kıymetli çekirdeksiz 0-1~~~1~~~~~';""':~~~~~~~~....;~.;..~;...:.:..;....:.._ 
zQm batı ve şubat 329 tarih ve 77-78 dı otu Ahmed şimdi Ayşe &'arben ta şartiyle artırma 16 gün uzatılacak • 
numaralı tapu kaydiyle namında mu- rik ıimalen çay cenuben defirm~n tır. Bu takdirde 1-2-940 tarihine mi· 
kayyet armutlunun havvan k barkı ile mahdud altı dönüm aenır sadif pertembe l'flnO ayni aaatte --

• J • ıran lifinde 1100 lira muhammen kıy- "k" . ,_ 
mevkıinde şarkan bacaksız SOley • metli çekirdeksiz Ozüm batı ve ay- pılacak ı ıncı artırmasında teklif .. 
man zevcesi Hatice aar.b~n muhacir nl tarih ve 572 numaralı tapuya dilecek en son ve en fazla bedel pıa 
hafız ~adı şimalen eskıcı Ali otlu mOstenit köy içinde ve çarşıda sa- kabfllnde ihale olunacaktır. Ylsd• 
HO:eyın ve Yumu~ oflu veresesi ce ğı hacı kara Ahmed veresesi solu Odbuçuk delliliyle resmiTle ihale pul 
nu en hacı lbrahım oflu Mehmed kadı otlu veresesinden Hayriye ar- masraflan mOfteriye alddir. Almak 
Ali ve yeti~ .:-r~hmed ile mahdud ~ kası Hüseyin ve sahibi sened evi G- fstiyenlerin muhammen kıymetin ye 
dönüm ~enı,.ıfınde k~k. af aç ufaK nü yo lile mahdud bir mağaza iki dibuçufu nisbetfnde teminat a~eli 
8 11 zeytın ağacını şamıl ıki yOz lira tahta iken tahta ile bölUnmtlt biri- veya milli ve muteber banka mettu
muhammen kıymetli kayden bai ha inde tüfenkçi Amiş ve diieri ha· bu ile ihale vakttlannda icra daire • 
len tarla ı ve şubat 829 tarih ve 569 rap ve bot bulunan dokuz yOz lira sinde hazır bulunmalan ve fazı. f. 
numaralı tapu kaydiyle namında ka- muhammen kıymetli mataza satıl- zabat istiyenlerin bua1lnden itfbanD 
yıtlı Kemer mevkiinde şarkan tar"k mak üzer emOzayedeye verilmiştir. açık bulunacak olan prtnamey:i ,O.. 
&'arben kadı zade kerimesi Huri - 17-1-940 tarihine mOsadif çarşam rüp tetkik etmeleri ve • 
Ye şimalen deiirmen barkı cenuben ba rünü aat 11·12 d Kemalpaşa mOlkler üzerinde bir &'ftna hak iddl
kadı zade Mustafa bağlariyle mah. icra daire inde yapı cak birinci ar asında bulunacaklann yirmi gOn 1 • 
dud altı dönüm aenifHğinde 1200 Ji. tırma ında t eblif ediJecek bedel çinde ve ikalariyle birlikte dairemi· 
ra muhammen kı) metli çekirdeksiz muhammen kıymetin yüzde 75 ini ze milracaatlan aksi halde hatları 
üz()m bağı ve ubat 323 tarih ve 571 bulduA"u ta dirde ihale edilec kt·r. tapu cırv e abit olmıyanla1'11 paY· 
Jf\lmara ı tapu kaydiyle namında mu ok n hır bedel t k 'f' h J'nd la madan h riç tutulacafı illn ..q!at• 
kayyed k mer mevkiinde tarkan ka- müşterinin taahhud baki ka ma ur D ya No. 89 633 tilr. 


