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-Rus dostlu!};unu h zamadı 
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Fin erin bütün kış mukave- Ticaret Vekilin ·n beyanatı 
met etmeleri muhtemel 

ilerliyorlar. Fakat Ruslar 
kırılmaktadır, telef ve 

ekseriyetle hücumları 
zararları da çoktur 

Bir zırhlı tren 
olundu. 

imha edildi. Bazı tanklar 
de düşürüldü 

tahrip 

Moakova. 10 (Radyo) - Rua er -
k&nıharbiyesinin tebliği: 

Mormansk istikame~inde 9 kanun
evvelde harekete geçen Rus kuvvet
leri, Petsamonun 50 kilometre cenu -
bundaki Fin istinad ve mukavemet 
noktalarına varmışlardır. Petsamo li
manı, Fin mayinlerinden tathir edil
miştfr ve garp hududu istikametinde 
70~80 kilometre ilerlemişlerdfr. 

Solasalvi kasabasını işgal eden 
Rus kuvvetleri Çinisavure istik.ame -
tinde ilerlemektedirler. 

H 

Uç tayyare 

.. 
lhtikirla mücadele kanunu 

mevzuubahs değildir 

Ankara, 10 (Hususi) - Pamuklu ı 4 - Gümrüklerde bulunan ve Al-
men.sucat fiyatları yükselmiştir. Ti - manyadan gelmiş pamukluların çıkr 
caret Vekaleti, bu hususta, €saslı ted rılması temin edilecektir. 
birler almıştır. Salahiyettaralr bu 5 - İtalya ile yapılan anlaşma1 
tedbirleri şu suretle hülasa etmekte neticesi olar:ık bu memleketten -
dir: muklu mensucat ve mamul~ ıe...,, 

1 - Sümerbank fabrikaları fiyat- geniş mikyasta idhal edilez .. ~i.!f 
ları değiştirmiyecektir. Bu fiyatların Hükumet, mutlaka fiyat !srak, 
muhafaza ve idamesi temin edilmiş- na mani olmağı kararlaştıJ~e tfi-
tir. Ankara, 9 (A.A) - Mühim 'af-

2 - Memleketteki diğer pamuklu mallarımızın Fransaya geniş mik~ 
sanayi :mensucat ve mamulatı fiyat- ta satışlarını temin edecek tedbi 1ir. 
ları yüksaltilmiyrecektir. Ve bunun neticesi olarak Fransız rejisininn~.'lu~ 
için tedbirler alınmıştır. İcabında , sene memleketimizden 100 mil) ~et. de 
kaput bezi ve pamuk ipliğine mevzu Franlık tütün mübayaasma karar verB. 
gümrük resmi indirilecek ve bunların diği ve ayrıca alakadar Fransız te. !;j. 

Pamuklu mensucat 
kuru sebze, 

.yeni kanun- tütün, ü.züm, 
demir, inşaat malzemesi 

• • 
ıncır, 

satı ları 

Kareli berzahı cephesinde, Fin 
cephesi yarılmış, kuvvetlerimiz iler-
1€meğe başlamıştır. 

FİN TEBLICt: 

la satılması için ne miimkünse yapı- T. Vekılımız B. Nazmı Topcuoğlu ru sebzelerden de büuilk milcyasta-
15 kanunevvele kadar cari fiyatlar~/ . . . . şckküllerinin yağlı tohumlarla ku -eti 

Rua aAkerleri " ,... 
faaliyeti fevkalade olmuştur. Dü - teşebbüsünde bulunmuşlar, fakat lacaktır. .. ,A maddeleri~ k~~şık pamuklular, pa- mübayaa teşebbüsünde bulundukla • 

ş h . d d . k tl .. 1 h"I b 3 - Gümruklerde bulunan sun ı muklu tarıfesı ıle çıkarılacaktır -Devamı 4 üncü aahifede _ Düşman, Kareli cephesinde Tay - man tayyareleri, muhtelif ada ve köy epsı e enız uvve erı ı t'" sa ı a- · 
galandı civarında hücuma geçmişse lerimizj bombardıman etmiş, bir kö- taryaları tarafından püskürtülmüş- r ' ~ 
de püskürtülmüştür. Ancak, deniz yilmüzde halkı mitralyöz ateşine tut- tür. Yugoslav-Alman AD m ~ ny:!S\ D <O~ a 

muşlardır. Keşif tayyarelerimiz de Keza, Ladoğa şimalindeki taarruz (9J. ~ 

uçmuşlar, düşman kamplarını bom- teşebbüsü de Fin kuvvetleri tarafın- h U d U d Uil da Berfin sef arethanemizde 

matbuat ataşeliğimiz 

1 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Hü
kumetimiz, Berlindeki sefarethane· 
mizde bir matbuat ateıeliği ihdas 
etmeğe karar vermi§tı:r. 

Romanya-Alman
ya ticareti 

Rusya 
Naklivatta kolaylık 

" . 
gostermıyor 

Londra, 10 (Radyo) - Alman - Ru
men iktısadi müzakereleri zorluklarla 
kar91laşmıştır. Alman heyeti reısı, 
Romanya ticaret nazırı ile anlaşama
rnışhr. Romanya, ;.. iyecek maddeleri 
hakkındaki tezyid keyfiyetine mukabil 
Almansad:ın sınai maımılilt verilmesi-

bardıman etmişlerdir. Bataryaları - dan akim kalmıştır. 
mız, 3 Sovyet tayyaresini düşürmüş- Mannerheim hattı arkasında Finler 
terdir. tarafından yeni bir müdafaa hattı 

Paris, 10 (Radyo) - Bir Helsinld hazırlanmaktadır. Ve ayrıca 32 ki -
haberine göre, Sovyetler, FinJandi~ lometrelik bir saha takviye edilmek-
yanın cenup sahiline asker çıkarmak -Devamı 5 inci aahifede- . 

Reddedilen Alman teşebhü~ü · -Roma, 1 O (Radyo) - Telgraf gazetesi, Moııkovadaki Alman elçisinin 
harbe nihayet vermek için Finlandiya ile müzakereye girİ§me~ huııu -
sunda Sovyet hükumeti nezdinde ta manıen husuai bir tetebbüste bulun
duğunu, fakat Rus hariciye kollli"serinin bu teklifi kat'i tekilde reddet -
liiini yazmaktadır. 

·~~----~-==OO==-~~_.;.-__;,, 

RlUIS abDulkasu· 

Rusların bir manevrası 
akim kaldı 

2 Alman gümrük· 
cüsü öldürüldü ,, 

Londrat l O (Radyo) - Resmi 
Alman radyosunun bildirdiğine 
atfen Röyter ajansının veridiği 
bir habere göre , iki Alman 

gümrük memuru Alman • Yugos -
lavya hududunda Graç civarnda 
tüfek ateıi ile öldürülmüıtür. Meç· 

hul olan katil kaçmıf, yakalana • 

Mali vaziyet gün geç
tikçe dar/aşmaktadır 

lngirzler rekabet yapıyorlar. Varşo· 
,·a'da da hayat çok fenalaştı 

Londra. 10 (Ract/o) - Birkaç haf. kanlar ve hatta Rusyad!l büJük bir ... 
ta eYvel yapılan a!!laşma ile R syanın Hlka gördüğünü yazmaktadırlar. 

,.m~arnı_ı.t.ır_. __________ , Almanyaya vaki muhtelif ılırtıcı.ıtını Faris, 10 (R.adyo) - Havas ajnnıı 

Ik• J ·ı· muntazam şekilde :ı,.apmamakt,ı olma- Alman hududundan bildiriyor: 
( Il g l 1 Z gazete• :$ı, Alman gazetekrımlc mektum bir Almanyadaki mali vaziyet, hilkO· 

• 
sıne gore 

Ya balon! 
Yahut ta dün-

şekilde geçilmekte ve buna mukabil, meti, çaresizliğin icap ettirdifi tedbir
Alman alıcıların verdikleri fiatlerin lere sevkeylemektedir. Almanya, tim· 
Listünde fiat veren ingilterenin, Bal - - Baştarafı 4 üncü sahifede -

Alman manevrasına 
aldanılmıyacaktır 

t 

ni iste::nemektedir. En mühim mesele, , •• .. E ya }'l saracak 
nakliye işidir. Çünkü Tun!L nehrinde- .. 4etonya zarar goru) o r. ston ya R 
ki bütün nakil vasıtaları ingiltere ta- bir harp! USyanlfi SOSyeteden 
rafından kiralanmıştır. Almanya, Rus ile muhaberaf kesif tllİŞtir çıkarılması ce

Hollanda müt-Londra, 10 (Radyo)_ Bugün Sım- k ti • yadan geçen dcmiryolundan istifade reyanı u vve enıvor 
Riga, 10 (A.A) - Gazeteler, Sov-ı Helsinkidc toplanmaktadır. dıy Taymis gazetesinin siyasi rnuhab~- .. • 

etmek istemiş, fa'kr. t Rll:;) a. bu hatda . A d' . 1 . H l . k" 10 (AA) s· A • t k 
1 ve soya fasulyasından başka yetlerin Fınlan ıya sahıl erme tat- _e sın ı, d · - ıyası me- rı gaze esine yazdığı bir makalede, tefi !erine bir muhtıra 

.,kl' . t •.•asak t . ~· . B d b bik etmekte oldukları ablukanın Le- hafı] Sovyet onanmasının bitaraf Alman - Sovyet paktının, nazi planla-
n .. ıJa ı J e mış1.ıı. un an aş- t . . . A 't · F" r d" ,. t . 

verdi 
h gondan 10 b. I . t el te onyanın menfaatlerını cıddı suret- gemı erm ın an ıya ,,ımanlarına rmı amamıyle değiştirdiğini yazarak; Lilhey, 10 (Radyo) - HoHanda hü- Londra, 10 (Radyo) - Milletlerce. n er va m ,ey ıs em, < • A v . 1 . "ht' 1. · lb . Ev . 
b ran·rı t .\. it f .1 te ıhlal etmekte oldugunu yazmakta gıtme erı ı Jma mı se etmesınden - g€r, Roına - Berlin mıhveri, bu kfuneti; İsveç ve Norveç ile Danimar- miyeti müzakeresine iştirak etmemiı Ye· u pa . L :; • ıçı e a ın rangı ı ~ . A • • .. k . . b · . 

t , .· . · · '"art koş kt d ve Letonyanın Fınlandıya lımanları tevellut edece netayıç ıle meşgul ol- har e ıştırak etmiş olsaydı, yıldırım ka hükiimetlerıne birer muhtıra ver - olmakla beraber, Almanya, sosyetenin e::;\t)esını ~ ma a ır. . . d h b' b . 
ıle olan deniz ticaretinin fevkalade makta ır. ar ı elkı muvaffak olurdu. Halbuki miş ve uluslar sosyetesine murahhas bu toplantısına otuzdan, yani eskisin----00000--

Hollanda 
Kale gibi 

inkişaf etmiş olduğunu ilave etmekte- Finl8.ndiya İsveç.le olan hava ve bugünkü vaziyette, Almanya, ingilte- göndermedikleri takdirde kendüıinin den fazla gazeteci göndermi~tir. Keza, 
dirler. deniz münakal8.tını Votni körfezinin reye karşı amansız bir deniz harbi de bu müesseseden çekileceğini bildir- italya ve japonyanın da ayni suretle , 

Jleisinki, 10 ~A.A, - F.n;<indiya şimal mmtakası yolu ile takviye et- - Devamı 3 üncü sahifede - miştir. - Devamı 5 inci sahifede -
hükumeti parlAmentosu hergün iç - meğe başlamıştır. Finlandiya yük -

Yeni müdafaa hatları 
tesis edildi 

tima mahallerini değiştirmek üzere - Devamı 3 ncü Sahifoede -

~~-----~-==oo~-----~----

A J manya n ı n tehdidi ve son abluka 
Londra, 10 (Radyo) - Alman gazeteleri, bitaraf hükumetler aley • 

hine neşriyatı artarmakta ve Almanyaya karşı sempatj göaterilmediğ~ni 
ileri sürerek hücumda bulunmaktadırlar. 

Londra, 10 (Radyo) - Sunde'1 Bu gazeteler, Almanyanın sulhperver olduğunu, fakat Almanyanın an 
Taymis gazetesi, Hollanda hükılme- cak kendisine sadakat gösterenlere karşı sadık kalacağını yazmakta· 
tinin aldığı emniyet tedbirlerini kay dırlar. 
dederek, Hollanda ordularının bir Vaşington, 10 (A.A) - Alman ihracat mallarına kartı yapılmakta 
kale haline getirildiğini, bütün hu - olan ablukanın gerek evvelce sipan~ş edilmiş ve paraaı verilmit mallar, 
dud boyunca yeniden blokhavzlat ve gerek Amerika için elzem olan mahsulat itibar:yle asgari hadde indi-

- Devamı 3 ncü Sahifede - j rileceii hakkında Amerika hükUmet/ne teminat verilmiıtr. 

Etrüskte bir hidise 
Vapur, lngiliz 

İstanbul ~ İzmir - l\Iersin aralık se
ferini yapan deniz yolları idaresinin 

Etrüsk vapuru, İstanbuldan Jima -

nımıza gelmiştir. Vapur, yolda bir 

vak'a geçirmiştir. lngiltere ve Fran
sanın, Almanya ihracatına tatbik 

ettikleri sıkı kontrol münasebetiyle 

vapur, evvelki gün Çanakkale bo -

torpitosu tarafından araştırıldı 
ğazından çıktıktan sonra açık deniz- pura sekiz de İngiliz askeri çıkmış.
de dolaşan bir İngiliz torpitosu ta - tır. Vapurda Alman malı bulunmadı. 
rafından durdurulmuştur. Etriiiık va- ğını anlıyan ve manifestoyu da tet -
puru süvarisi, torpito süvarisinin kik eden İngiliz heyeti, çekilip git -

(D t) . .. . d . t miş, vapur bu kontrol vüzünden Ji-
ur. emrı uzerıne emır a mış, va- a·· t t · 'k 

1 manımıza or saa gecı erek ge -
pura gel b · 1 T h ·' f · en ır ngı ız e) e 1• gemı- miş, fakat dün gene muayyen saat-
de Alman malı bulunup bulunmadl- te, :-ant 12 de Mersine hareket et
ğ'ını soı"Il'lu~tur. Hey'etle beraber va- miştir • 



f ~ A TTfFP,: 2 ) 

Piyasada gayrit bii ik ve ihtikar var 
YAZAN: ** 

Piy11.ıada, huı:usiyle ~thalat efyaaı fiyatlarındaki gayrıi tabii yükseliş 
artık hi.d bir ş,akil almı~tır. Bunun bir adı, harp halinin tabii neticesi 
i~e d.ijer adı rhtikis.rdır. lkinciıi birinci$inden meşum olduğu içindir ki, 
harbın başlamasiyle beraber htkar komiıyinları da harekete geçtiler. 
Hareketin hedefi, ihtika'"t önlemek, muhtelq.ri yakalamaktır. Gerçek
ten, bazı vilayet meı kezlerinde bazı muhtekirler tesl:1·t edilmiş, tec -
ziyesi cihetine gidilmiı, tic rethaneleri resmen kapatılmıştır. 

(ANADOI.{T\ 

1 Feırıı a emDIFild~n ~aırç©ıD©ıirl 
"Su nime ler· ,, 

insan ve bütün mahlukları 
su olduğunu bilir • 

mısı 
• 

aslını·n 

iz? 

11 Kanunevvel 1939 Pazartesi 

A uy oı 
Hugünkü program 

12.30 Proğram ve memleket 
ayarı 

saat 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber -
Ieri 

12.50 Türk müziği 
13.30/14.00 Müzik 

Pl.) 
18.00 
18.05 

Proğram 

(Pl.) 

(hafif müzik 

Birdenbirı:: fırsat bulan tüccarın bu tedbirlerle artık baş kaldıramıya-
cağı beklcn~rk görülüyor ki, ihtikar yılanı, gün geçtikçe, toptancı 
ieposundan p ndecj tezgahına, hırdavatçı rafından fasulye nohut 

Memlekeı- saat ayarı, ajan~ 

ve meteoroloji haberleri 
Müzik (radyo caz orkestra
sı) 

:Ankara, (Ulus) Hidrobiolog, jmişlerdir. 1 Tavukların yumurtalarını alıp 18·25 

doktor Kemal Rayrakçı :radyoda cSu İşi daha açık söylemek lazım ge- içindeki civcivin ilk teşekkül safaha-
Nimetleri) isminde alaka uyandıran lirse, bug-ün kaıada gördüğümüz ke- tını tetkik edersek, gene .su içinde yii- 19.00 Konuşma (Ankara.nın iklimi 
bir konferans vermiştir. Eıı konferan- mikli hayvanlardan daha pek çok ıa- zen ve galsama ta ıyan bahk gibi bir hakkında) 
sın mühim paı·çal nuıı karilerimizin manlar evvel kemiksiz hayvanlar ynra- şey görürüz. 19.15 Türk müziği 

çuvallarına ka ıvrıln büküle uzanmaktadır. O kadar ki, günün me· 
•elcsi hal'ne .gelmiş ve bunu konuşmıyan, bundan şikayet etmiyen kal-
wıamıştır. 

Son günlerin mühim ihtikar mevzuları arasında tuhafiye ve manifa
tura eşyası da var. İstanbul ve lzmirdeki koırisyonların bu mevzu üze
rinde fazlaca meşgul olmaları yeniz değildir: lstanbuldan bazı firma
ların lzmire gelerP-k külJiyetli miktarda manifatura ve tuhafiye eşyası 
miihayaa ettikleri ve bu sebebden fi·yatların yükseltildiği iddia edilmek
tedir. Bu hususta yap• an tahkika~ iddiayı doğru çıkarmıştır. Fakat fiyat 
zammının daha bııska sebeblerden de ileri geldiği öne sürülmüıtür. Bu 
sebebleri öne sürenler, tuhafiye ve manifatura ticare~1 ile meıgul ohın· 
la.rdır. 

zevkle okuyacaklarına eminiz. hlmı~Iardır. Ilu kemiksiz hayvanla- Demek oluyor ki: Bugün karada Çatanlar: Ruşen Kam, Cev~ 
Doktor Kemal Bnyrakç1, Su Nimet- rın da uzvi teşkilat itibariyle nıükem- gördüğümüz insnn, koy·ın, tavuk gi- det Kozan, Reşad Erer, İz -

!erinin başında )Jalıklarm geldiğini mel olanları, daha bu gibi uzuvlarn bi muhtelif mahlUkat başka başka şe- zettln Okte. 
diğer deniz mahsullerini anlatmış ve malik olmıyan basit kemiksiz hayvan- killerde oldukları halde, ilk teşekkül - 20.15 Konuşma (Ormanlarımızı ta 

nıyalım ve koruyalım) demiştir ki: !ardan daha sonra meydana gelmiş- lerinde biribirlerinden hemen hemen 
Suyun balıktan başka diğer birçok lerdir. Şu halde, biz arzın ilk teşek- farksızdırlar. Üstelik, hepsi de suda 20.30 

nimetlt.:r· daha vardır. Bu mahsuller kUlüne doğru giderek burada ilk ha- yaşamaktadır. 21.15 

Türk müziği: Fasıl heyeti 
Müzik (küçük orkestra - şef. 
Necip Aşkın) balık kadar güz" çarpmazlar ve nis- yatın nasıl meydana geldiğini öğren- Biraz evvel arzettiğim hu.susatı da 

beten de nadirdirler; çünkü her suda meğe çalışırsak, görürüz ki a:·zda en bir araya. toplıyacak olursak, ~u neti- 22.00 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; ziraat, Esham -

Diyorlar ki: bulunmazlar. Bu cümleden olmak üze- evvel hemen hiçbir uzva malik olmı- cey.e varılır ki: En mütekamili de da
re sünger başta gelir. yan tam manasile basit hayvanlar mev bil olmak üzere bütün mlihh1kat mil-

Sahillerimizde mebzulen çıkan bu cut idiler. Böyle hayvanların yegane yonlarca sene evvel galsama taşırlar-

tahvilat, kambiyo ~ nukut 
bor!ası (fiyat) 1 - İstanbul bütün Türkiye ithalatının dörtte üçünU yapar ve ithalat 

eıyasının fiyatlarını tanzim eder. İhtiyaçlarını hep lstanbuldan tedarik 
n, başta İzmir olmak üzere, bütün vilayetler bu ı:iyaaaya intibak za
~tindedİrler. 

süngerler, bir iki memleket hariç tu- yaşayabilecekleri yer ise muhakkak mış ve suda yaşarlarmı§.. 22.20 Müzik (küçük orkestra ~ yu
karıdaki programın devamı) 

.ı halde, bütün sebehlerin baıı ithalat merkezi olan lstanbula aid ol
ıak li.zımgelir. 

2 - İzmir gümrüğünde birikmit Alman menıeli mallar pİyaaaya çık
J.k ı:mkinını kaybetmiıtir. Piyasada atok azalmıştır. 

- ithalat yapmak için aiparİ§ vermek de tüccarı diifündüren bir· 
':}" •ttir. Zira, ıimdiki halde getirilmek iatenen malın maliyeti, bugün 
. ~:ı:edilen ayni malın fiyatından çok üıtündür. Beynelmilel madde 
1 •• k 1 . •('ı yu se mi§tır. J ~ · 0 naucat fabrikalarımı:ı:ın iatihıali.tı iatihli.ke kafi gelecek 
-eğildir. 

l .. ~le fiyatların yüzde elliden yukarıya yükseltilmesini mazur 
f ailecek midir? Bu aebebler ortadan kalkmadan bir ihtikarın 
fu bahso1amıyacağı ve fiyatların beynelmilel piyasa seyrini takip 

tuıursa, Türk sularına inhisar eden bir denizdi. Çünkü, vücudlarının yarısın- Daha kısa ~öylemek ıa~ı •! gelir -
nimettir diye tavsif olunabilir. Hatta dan fazlası sudan ibaret olanbu hay- se, aslımız ımdur. Zaten vücudlarımı -
sulan mızın bu v:niyetinden istifade vanlarm karada yaşıyabiimeleri için; zın hemen yarısının sunan ibaret ol -
olunarak sun'i dünger tarlaları bile tekmil uzuvlara tamamen malik olma- ması bunu teyid etmez mi? .. Bu mese
yapmak kabildir. ları, ve üstelik kemik iktisap etmek leye dair bir çok tecrübelerle söyledik-

İstakoz, istiridye, midye gibi diğer füı·etiyle vilcudlarının içinde su taz- !erimizi isbata devam etmek milmkün
maddeler de gene su nimetlerinin yikiyle dışındaki hava tazyiki arasın- se de ben burada kandan bahsetmekle 
fazla para getiren kısmını teşkil e- dakf farka mukavemet edebilmeleri iktı!'s edeceğim . 
derler; ve memtleketimizde de mebzu- icap ederdi. Büyük üstad doktor, (Galip Ata) 
len ,.,...evcutturlar. Halbuki, denizde yaşıyabilmek için nın, Ulustaki (Hayat ve Sıhhat) isimli 

İnci de en kıymetli bir madde ol- bu uzuvlar muhakkak surette lazım köşesinde intişar eden hakikaten kıy
mak üzere su nimetlerine dahildir. değildir. Şu halde, ilk hayvanların ?netli makalelerinden birisinde: Kanı
Bunlar muayyen midye cinsleı·inln i- hasitliklerinin iktizası, muhakkak su mızı bir cam kap içinde bir kaç ı:.aat 
çinden çıkarlar .. tşin garabeti şura - rette denizde yaşamış olmalarından bıraktıktan sonra bu kar.rn bir kd -
dadır ki, inci daim:ı. hasta midyelerin ba~ka bir imkan kalmarlıih ve bunun mında kırmızı bir tortunnn ve mi.ite-

'!..:te bir mahzur görülemiyeceği kanaatına varılabilir mi? ifrazatrndan hasıl olrnakbdır. ta j 3 - hfr hakikat olduğu kendil!ğindcn an- baki kısmında rla (serınıı) cl<!diğimi7 
'.un cevabını ,imd.lik alakadarlara bırakarak, fakat, çok mühim ponlar, iloriki konferanslanmıı,cl::ı chı !aşılır. ı:ıornz bir .::uyun teşekkti. erieeegır.ı 

oktaya iıaret edelim: mufassalen ar?-eclcceğim ve<:hile bu Konferanscı bundan sonra bu mah- !-1'.iylOyor. Bu beyaz SU?tın tuzitı ol -

22.35 Müzik (c::n 1 istleı Pl.) 
23.00 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki proğram ve ka.-

panış. 

Ee~ediye İnşaatı 

Belediye, !rn! s:ıntıral binasının :.,ş;:s 

edileceği arsam:ı dahili muhafazası 

için bir dıv:ır inşa ettfrme~a k"?rnr 

vermiştir. 1ncıa·ıt malr.emesiııJn yUk -
selmesi münasebe"iyl~ hnı s:ıntıral mü-

nakasasına i:ılip çıkmamı'}tıt'. Beledi-

ye, yeni müzaycd ! bede:;teni civarında 

umumi bir h:!JU in~a ettirecektir. 

Eşrefpaşı:ıJ:.ı. 6·15 ve 6·1d inci sokıt1<· 

lzmirde manifatura gibi giyim eıyaaına fazla taleb, hep bllirı!z ki, hu. midyeleri s•ın'i olarak hastalandırıyoı Jilkların teşkamülleri için lüzumlu o - rl t'tından bahseden muhterı;m fü::t::ıd, !arın kanaliıasy·rn inş:ıatı için de bir 
aiyle tütün mahauJünün satı§larından sonra baılar. Yani, +ütününü lar. ve böylece inci ziraatı yapabili _lan uzun zamana işaret etmiş ve de- lHPU.n daha hir~ok cephf:'.:ırdeı~ deniz münakasa açılnrn;ta·. 
ıtan köyJilnün lc;şhk giy~!ni temin için ;ehre indikten aonradır ki, yorlnr. miştir ki: •1:n1 ile mukayese PdP.b~!ec-?ğind.m 

anifatura ve tyafiye eıyaıının aatııları hararetlenir. Böyle bir iki kelime ile huJasa edi- Canlı mahlilkların böyle mllyonlar - pek ı~akh 0lanı.k b:ıhsedivor. 
• . .. 

Belediye, ha vaga·~ı fabl'ikasındaki 
Her ıene bu mevaimde, bir ihtikar kokusu hiHettirecek ve hatta ted- lP.bilen bu su mahsulleri işlendik rırj ca senede geçirdikleri inkisaf s:ı.fn- • tı halde: Aslımızın sn, ve hem de 

tarın, bu yıl, gayri tabii ıartlar içinde, gayri meıru fiyat hadleriyle zaman, 0 kadar fazla işlere yararlar batını bir sinema şiridi .rribl bir kaç deniz suyu olduğunda şUphe kalmadı inşaata devam etmekt·c·ıllr. Monte e-
ı dilen otomatııt gaz ist •P-<lr.l ocaklrırırtın la.rın , bu yıl, gayri tabii fartlar içinde, gayri meıru fiyat kadleriyle ki, o zaman insan bunları mühim bi _ arda ttı.l<ip etmek imkanını bize (Em- zannederim. 

nasıl had bir ~ekil alacağını ıimdiden tahmin etmek aüç değildir. rer nimet diye tavsif etmekte tered- btyologie) ilmi vet-mektedir. ı ... mi lm 
Nitekim, timdiden esnaf ve tÜc!:arın ağzında dahi bu ihtimal hakikat düt bile etmez. r arn yab.'.l.ncı gelen ( "mhryo!ogiı:>) 

UfMI t:lektrik ~esi;ı~t•ıı:l yal. nclcı bnşlan:ıcnk 
tır. :MUhım bıı· parava nılltevakkıf o -

halini almıttır. Fiyatların daha çok yükseleceği saklamnamaktadır. Konferam:cı bund~n sonra suların i'mi, bütün canlı mahlOkatın k:ırnın-
Fantazi aebeblere dil çıkaran bu hakiketin adı «ihtikar» dan batka feşekkiilünden bunların iklim ve zi - da ufacıcık bir tohumdan birkaç a~· 
birşey deiil de nedir? raat üzerinde1 i tesirlerinden bah- ı.arfında. tam bir rvrunuıı nası1 mey- Dün geca ~aat 22 yı B geçe şehri• 

-------=oo setmiş ve demiştir ki: dam: geldiğini tetkik eder. mizde oldukça şiddetli bir zelzele l.Is~e-

Zelzele lan bu tesJsac münak~say~ çıkarılmış· 
tıı. 

Şat neden battı? 
Bir rüşvet hadisesi z varı kız Buraya kadar ki izahatım ile gerek . Mesela: İnsanı .ele ı:tlacak o~ursak, clilm!Ftir. 

. .. . sulardan çıkaıı şeylerin gerekı:;e zirn1 bır tek hıtcreden ıbaret olan hır to- B Limanımızda bultıı}an İtalyan ban
i dır.ıh Roma vap·ıruna. mal yüklenir-Diln Keçeciler çarş•smda bir vaka Dun Guz~ıvahd.ı hır kaz,ı. olmu~tur. ' h el d k f 1 · · 

S b hı • i" .. b • · , . maddelerin. ve w·ni 7amand:.ı iklimle- ıım nn o uz ay znr 111c a tam hır ın-
c;lmuştur. a a eyın vaz n~ gor n e- Yalı<ln oturan dcktr r B. Cemıl Vura- · ı h ti ld v • Ge 'l et a., Par ize ken vapura yanasmış halda t:-ulıınan 
ledive zabıta. memurlarından 7!l B. lın evinde hizme'<'i 18 yaşında A \•şe, rin mutedil birer şekle ~irmelerinin sb~nınf nhaa~:. g a~ a·~. ~gumı,, ve kneb~ı~ 

· N.h K ., · hep birer su nimeti olduklarını anlat_ ı se a - eçır ıg-ını an ama - ızı 
Hakkı ve 14 num:!ralı B. ı ad, e- yemek p:şirilm •k üzer'! k~silcn bir v l- t ; d Ç" k.. , ı t' ı l" , 

Paris, 10 lRadyo) - Fransanın v~ üzerinde 300 \twal bakla bulunan 

R f t
. t ·ı·t 1. ~ · g bır şat ansı1.m batmıştır. Baklalar, Al-·1 d, t ı·ı· · "' magı:t çalıştım. Dahn bıından başka OA env.r e er. un u, vaK ıy '! c u! 

çecı er çarşısın ı. pazar a ı ıne :mu - h' a· · tu 1 . . d · ::J':ır: ' • • l · k 'k bö , t T h" 
ama se are ı a eşemı ı er ıgıne c - . 

1 P · t · erlı'lmi~t·ır Geııe yotı ticarethanesin-: aitt~. Şatm neden • v '.I'" k ın ının }' erını enıze .aK ıcın suYun sifalı tesirleri ye~aire ~ibi bir va< a ınsan yo ı en v~~ e c ucre-
halıf olarak magaz:ısını açan ur . t··. • ·• · ı · h ı d 'd'l B t 

nera arıze ayın • . . - ~ . . . 
ral. Romaya hareketinden evvel Re- battıgı tetkık edılmekteılır. 

d 
,_ kk ,, b t t gitmış, araılan Lır saat ge; 'K: h1ide cok hassalar1 vardır ki rınları da bıı ı ayvan ar mevcu ı ı er. u o -

ecza eposu l~a lnua za ıt u muş - · h · 
!ardır. Ecza de o .. u sahibi B .Albe Ci- gelmemiştir. Bnn<?:!.1 şııphelencn PV gruba rlahil etmPk pek ala mlimkün- hum ayvancıkları, ınsanın ana. kar-· 

P dü F lr t · d'l'k b · h t k~f· nında dokuz ay zarfınıh vaphklar 
daın ticarethane hakkındaki zabıt va- halkı, deniz kr~rıam1~ gidere]<'. Ayşeyi r. a a şım 1 1 n ıza 11 ı a 1 

• • • ' ._ oıunmuştur. 
' .. .. .. , ... · çil k.. fazlası c::t k . 1 nk1şafı, serbest tabıattn mıh"onlarca 

rakasının muamele mevkııne konul - aramışlarsa d·ı bu · n·anııc:ı:ır. y;).ıı,:z goru~ 0 
-•
1 · n u · • n sı nı. . · . 

isicumhur Lebrun tarafından kabul 
Y ·~re İr.en tayyare 

Brüksel, 10 (A.A.) - Bir ingiliz 
1 

' .a · ' ş· d' ı k s• n · t' · -enede yapmıslar ve en nı wet ınsanı 
maması için :ncmurlard:ın birinin ce- bir çift nallmnı V<' den.z üzerinclı~ clu- ım 1

• son ° ara u ımr. ının en . . . · 
1 

, bil •iiiTij ile \·nııi · i11 ·n'l da ıfahil Jr] '11eydaırn J;etırmv:ıJı>rı'lır. 
• tayyaresi Fransız hududuna birkaç 

r t' V l n metre mesafede Turnai yakınında ka-bine bir lira rüşY~t koymu~ ve bu hal, ran tepsiyi :rö~·mu~·ent.r Vnknaan Z!l- ' l' ' • ..,, • 
0 11 D ktor K 1 B · 1 b d 

~ • y h l b"tf' h A b tA h o ema avr" <cı un an 
derhal zabıhy:ı. hub·~.4 verilerek taki- bıta haberdı:ır ed!lmi:..t ·r Yapıbn aı·a~- gu a e 1 1 ayvam ve ne :ı 1 u- kt . · .~· l. 1 t bata başlanmıştı:. tırmada kızm bnğuİc!uğu :ınlaşılm;~ yat ile :necıcr· 1 "~~"ağ:z· ;~rn:ra no aı nazarını ~oy e ana mış-

Stok ho lm, 10 (Radyo) - İsveç or- in Esplechinde yere inmeğe mecbur 

Kız kaçırma ve ceseji denizden ç:'<arılmıştır. - Neden dr>Q"ıl mı? 
dusu başkumandanlığına general olmu,tur. Bir Belçik·ı devriyesi tay .. 

- Çünkü. gördi.iğilmüz ranlı mah - İşte dört haftalık bir insan yavru -
Torner tayin edilmiştir. yareyi müsadere etmiştir. 

Kemalpaşa krıznsmm Armutlu kö- -~** Jukatın her~inin aslı sudur. Bn~ün jl ·unu ana karnında tetk:k e:deısek gfi- ---* --=·*·=-
yünde Ali kızı Cennet Budakı, ayni Sark111tı~ılr. mi bir hakikat olarak meydana cık - rürüz ki, bu mah!Uk daha insana ben - Fırkadan tard Jl.1us:solini ·e hediye 
köyden İbrahim kaçtmu~tır. Kız, rıza- Selvilimescirl mahallesinde 20 rnşın. mıştır ki, in•mn da n~h ·1 olmak ü'7.ere Pmez ve üstelik tıpkı bir balık gihi Brüksel, 10 (A.A) - Belçika a - Roma, 10 (Radyo ) - Habeşista-

siyle kaçtığını söylemiştir. da Şakire ve 1t3 yaşında. Emine.,·e snr- gerek hay.-ani ve ı;rerekse neh:-ıt1 mnrl l~ galsamları taşır. Hatt:ı kendisı hir 
Est~ıı· ta~1vo,.la.-nnş kıntılık ed~n Halil oğk M.Jrad, Meh- d~lerin en mütekamili, p:örd"~iimii • içinde yüzer vaziyettedir. 

Kemerde umumhaneler arasında med ve Hü:-nü zabıtnca tutulmuşlar - 'srkilde halk olunmamışlardıı·. Bunlar, Bir koyun yavrusunu tetkik eder -
sarhoş vaziyecte c:hlaşan Şakir :ıg1 ul1 dır. Suçlular, l:arekC'tl ~ritı..> mani ol-ı daha evvel kendilerinden daha basit o- gek gene (3-4) haftalık bir vaziyette 
Bekir Misin iizerinde bir parça esrar mak istiyen l"et}ıj ve Mustafayı da tahllan cinslerden çıkmışlar. ve zamanla balığı andırır, ve tamamen bir su ha-

mele fırkası komitesi (Sovyet Rus - nın Gala ve Sıdam mıntakJarı valisi 
ya muharipleri) cemiyetine intisap general Gardero bugün buraya gel -
etmiş olduklarından dolayı sosyalist miştir. General, Habeşlerin hediyesi 
mebus'ardan Brunfaut ile oğlunu fır olmak Uzere Mussoliniye dört kilo 
katlan çıkarmağa ittifak ile karar verı .. ıtın getirmiştir. Mussolini, bu altın-
miştir. • ları devlet bankasına göndermiştir. bulunmuştur. kir ctmişlı::t•d:~.. tekamül ~derek bugünk"i hale gel - vatı sürer. 

isi AM TARiHi kalade nüfuz ve mevkiin yılkılmak !er ve eşraf arasından zuhuru icabe- süne, başına inen kılınç darbeleri 
1.1---. _ ..- tehlikesine maruz bulunmasından i- der. Servet sahibi olmak, kabile rile- bu fedakar müslümanı fena halde 

1 H M h d l leri geliyoıdu .. Çünkü yeni din; on - salarından bulunmak vesaire lazım- yaraladı ve biraz sonra ruhsuz ola-

z. U amme ların bu hakimiyetini ihlal ediyor, dır. Halbuki Resulü Ekrem zengin rak vücudunu taşların üzerine serdi. 
bilakis musavatı ele alıyordu .. Bu din değil fakirdi. Ayni zamanda kabile Artık Resulü Ekreme karşı yapılan 

• _ YAZAN..• M. Ayhan~ B cumhura kıymet veriyordu. İslami- reisi olmamıştı. O mütevazi bir şah- işkence ve ezanın, mukavemetin çe ~ 
-

1
••• •• yet dininin esasında cumhuriyetin , siyetti. Bir gün haremi şerifte perva- şidleri icadediliyordu. 

musavatın ve cemiyet menfaatlerinin sız olarak : Resulü Ekremin sabahleyin kapı-
-68- zadesi Resulü Ekreme; ruhu hakimdi. - Allah birdir, Allah tan başka Al- dan çıkıp akşam avdetine kadar ge-

Bir gün Hazret Ali - ki o sıralarda - Gerçi benim yaşım kilçilkttir; Ficar harbinde kumandanlık e - lah yoktur. çen zamanın hemen yarısı; şunun 
henüz on beş yaşına girmemişti - Re- görüşüm kısadır, kolum bacağım za- den Harp ibni Ümiye Kureyşin en Deyince samiin arasında büyük bir bunun tarizlerini dinlemek, ve kah -
sulü Ekremin sözü üzeı.·ine bir ziyafet .}'ıftır amma ben size yardım ederim. büyük riyaset mevkiini epey~ galeyan baş gösterdi. Kureyşiler kaha işitmek; kendisine fırlatılan 
hazırladı. Bu ziyafet: Kendi süla.Iele- Dedi. Davetliler hala seslenmiyor- ce işgal ettikten sonra vefat etmiş , bu sözlere kızmışlar, Resulü Ekre - taşlard:fa, pislik vesairelerden sa -
rinin bü;.-ük ve tanınmış t>rkfinı için lardı. Çünkü böyle bir davetin, böyle fakat Emevilere riyaset eden oğlu min kabeuin kadimi haysiyetini ihlal kınmakla geçiyordu. 
ter~ip edilmişti._ Abbas, Hamza ~e .Ebu bir inkılabın muvaffak olabileceğine Ebu Süfyan balı:ısmın yerine geçme- ettiğini söyliyerek üzerine atılmış - Fakat bu çirkin hadiseler; onun 
Talıp te davetlıler meyanında ıdıler .. itimadları yoktu. ğe muvaffak olamamış ve sandalye lardı. Hatta bazı eşhas kılınçlarını azim ve iradesinde hiç bir tahavvül 
Yemeği muteakıp söz alan Resulü Ek- Bu ziyafetin akim kalmış olması Velide kalrnıııtı. Maruf rüesa meya - bile çekmişlerdi. kaydedemiyordu. 
rem bir ''esile ile asıl maksnda girdi: da meyusı'yet te"lı'd etmedı·... İlk mnda Ebu C~hil de bulunuyordu ki·, Bu sırada bir sahıs ,· aralarına a -• • Kendisini takip edenler arasında 

- Size dünyanızı 'e ahiretinizi me- milsJümanJarm adedi 40 1 bulmuştu. ResulU Ekreme karşı Ebu Lehep ka- tıldı ve Re ulü Ekreme yapılan hü - bulunan Ebu Cehil son zamanlarda 
sud kıl~cnk birşey getirdim. Benimle Etraftan tevcih eden nazarların bir dar, hatta ondan fazla düşmanlık cumları defetmek için göğsiinü u - cüretini büsbütün artırmıştı. Bu a _ 
birlikte bu işi başarmağ~ deruhte e- kısmında tetkik ve tecessüs ışıkları, gö .. terenlerden biri de bu idi. Bun - zattı. Bu zat; Haris ibni Ehi Hale idi. dam mahzumilerin reisi idi. Ayni za
der misiniz? Dedi. Hazurun ne cevap mühim bir kısmında ise derin bir lar ayni zamanda diyorlardı ki: Ve Peygamberimizin ye~iştirip btl - manda Velid ibni Mugayrenin yeğeni 
vcrec~kler·nı b'lm'yorlardı. Çünki.I buğz ve adavet karanlığı gözükil.. - E'·et... Yeni bir Peygamber çı- yüttüğil şahsiyet'.erclendi. bulunuyordu. Bir gün Rr•sulü Ekrem 
maksadı anlam1ş.lardı. yordu. Kureyş.in ileri gelenlerinin ye- kabilir. Fakat bir Peygamberin mut- Kureyşilerin azgın savleti; niha - Zilmecaz oanayırında dolnşıyordu, 

Hazret AH yerinden !ırladı. Amca· it'ıne endigelerl; tuia ettikleri fev • laka bizim gibi i:eri gelen oahsiyet- yet Hıtrisln hayatına maloldu. Gök- sırtındn kırmızı Lir aba vardı. Kala-

balık yerlerde duruyor; halkı dine 
davet ediyor ı 

- Allahtan başka Allah yoktur, 
deyiniz. 

Tavsiyesinde bulunuyordu. Ebu 
CehU milternadfyen peşini takip edi
yordu. Arasıra yerden taş alarak fır
latıyor, halkın arasına sokularak: 

- Dinlemeyin, inanmayın, bu a
dam yalancının biridir. 

DiYe onların flkfrlerini bulandır -
mağa çalışıyordu. 

, 

Resulü Ekrem, kendisine mukabe 
1e bile etmedi. Haç zamanlarında hac 
ce gelenlerle görüşüyor, haremi şe -
rifte onlara yeni d'nin ahkamını teb
liğe çalışıyordu. Bittabi onun müda
faa ettiği yüksek esaslar, bir kısmı 
a~lıselim ve mantık <ıahibi oian ha -
cıları d'\~üııdürmekten hali kalmı

yordu. Kureyşiler; bu halden korkıt 
vor ve bazan şehir haricin<le yoJl, ı 

tutarak; 
-Devam edecek-
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(ANADOLU) (SAHİFE: Sl 

1 DIŞ POL11 lKA1 1 Düşündüklerim 1 
_ Sakal, bıyık ve 

Harp mes'uliyeti 1 mu··ne 
ı T D T. k R !Alman tayyare eri vver 

bahsi Y On ,r apen, l Ü T • US Baltık r;ahilleri ıize· şuserıevh~:,:::!~~~ı?.~~ç!ıkı 
Bir hal'p çıktıktan sonra, mesuliyet Tl•nJe UCtr.Uş/ar d~ .münasebetsiz olduğunu bilmiyor de-

bııhsi, uzun zaman, gazeteleri işgale- d l . b d , ğıhm .. Fakat ben burada ne dedeleri-
der. Ve hazan tarih bile mesuliyeti ost ug'J unu ozama l Paris, 10 (Radyo) -Alman Layya- mizin top sakalını, ne de asri delikan-
yükletecek omuz bulamaz. 1914 harbi- releri, ilk defa olarak bugün Baltık lının burnu ile dudaklarının arasına 
ni kim çıkardı? Bir bakışa göre, Avus- sahilleri üzerinde uçmuşlardır. Baltık yapışan siyah solucan bıyığını konu-
turya; çünkü Sırbistana çok şiddetli aı:ıvJetleri, bu hareketi hoş görmemi;:- şacak değilim. Bence bıyık ve sakal, 

~~.ı"~t:r:ı;~~~· ::ıı:~~.·~~::;· ~::,~ Alman elçisinin, Hitlcre rapor vereceğini ve yakında ıerdir. ••*•• ~:ı.:·~:::~d~ç;:·~i;~.~.~~~,:~:~ld:;; 
göre, Sırbistan: çünkü Avusturyayı '"f • d • •f d "' • •• ı • p olurlar. İnsanları sakal veya bıyığı, e-
şiddetli ültimatom vermt=!ğe provoke vazi esın en ıstı a e ecegı soy enıyor apa tiket, servet veya kürkleri ile müta-

etti. Ba;;ka bir tel~kkiye ~öre, Rusya; Londra, 10 (Radyo) - Rôyter ajan- fak olamamıştır. dan tekzip edilmiş ve Basarabya. için J 2 ac/a va/iİ umumi· lea eden zihniyet ve devir, şimdi her 
çünkii Avusturya ıle Sırbıstan arasın- sı haber \'eriyor: İkide bir bir takım haberler işae e- de Romanyaya teminat v2rilerek, şüp- köhne ve e~kinin sırtını Yerdiği mezar. 
tlaki ihtilafa karıştı. Ve gene b.~şka Almanyanın Ankara sefiri Von Pa- dilmek sureti.} le ortalık endişeli gös- heler izale eitllnıiştir. sini kabul etti lıkta yatıyor. 
bir tcJak1.ive göre, Alnıany2; çunkü k · y k t-kü 

• . . . . pen, Hitlere bir rapor vermek üzere terilmek istenildikçe, hadisat a sıni Roma, 10 (Radyo) - 12 ada valii azımın ~evzuunu cYu arı u r-
Avusturyayı teşvık ettı. Bu bahıste ın- Berline gidecektir. Söylendiğine göre, ispat etmiştir. Nitekim, Rusyanın Paris, 10 (Radyo) - Almanyaıwı umumisi Dodeki Deva! Sismon, bugün sem bıyığıma, aşağı tiikürsem sakalı· 
giltcreyi ve hatta Fransayı d~ ~es~l Von Papen, Ti.irk - Rus dostluğunu Kafkas hududlarmda tahşidat yaptığı Ankara sefiri Von Papeııin yakında Papa 12 inci Piyu tarafından kabul o- mu şeklinde tekevvün eden ve her hal, 
Addetmek j"in gebt!pler ileri surulebı- 1 · d · h d · f · t·f d - · söyleniy d ·· ü ·· ·· d - J :s bozmaK için çok ça ısınış ıse e muvaf- aberi, erhal Rus hükümetı ıara ın - ıs ı a e ecegı or. ltmmuştur. e oz , sozu ogru, namus u ve cesur 

lir. · h b • -*-- atalarımızın kendi hakiki miraslan 
Fakat iki ay evvel başlıyan muhare- J Q pOn c e 1 ı - - - olm1yan bir cümleye tevcih etmek is-

be öyle değildir. Bu harbm rnesulü, ın - Japon ar Yalanmış! tiy~rum. Bu ~ümele: h~ya:ı. kaygıs~ı 
şüphesiz Almanyadır. A'manra, sene- V apur/arz J Berlin, 10 (Radyo) - D. N. B. nin ge.çırmek şekhnd~ b.ı.r ısteg.ın ve .hıç 
lerdenberi takip ettiği tecavüz politi- b d - k k b t 

H k neşrettiği resmi bir tebliğde, Alman- ır z.aman me enı •. y.u ~e · ır cemıye 
ka3iyle Avusturyayı ve Çekoslovakya ~re et ini tehir etti l . yoliyle Fi IA di aya silah mühim- ferdı olamamak gıbı bır bahtsızbk ve 
yı imha etmiş ve sonra da 1934 p~ktı- Amsterdam, 10 (A.A.) - Domei Çinliler t Şanzz' da J apOn QTl ~at ve tayya:::ö~derildiği hakkında kabiliyetsizliğin esiri ohm, menfaati-
na rağmen. PolonyayaA k~r~ı ha~e cete ajansına göre bugün Alınan ı::mteası- k bir İsveç gazetesinin verdiği haberler n~, ~n~elik ihtiyacl~rını her endişe-
geçmiştir. Bütün bu hadı~eleı:_~unya- ııı hamil olarak J'aponyaya hareket et- mag.,lu"'p efmisler Ve biTC0 k t•· tle tek . d·ı . t• nın üstunde tutan bır v.1!'ım arlamın, 

.. ·· I tt halde • , a ıyYe zıp e ı mış ır. nın gözü onunce cereyan e ıgı mesi lazım gelen Sanyo l\laru adındaki . ..,.. suratına gölgeler yapışmış ahlakının 
harp başladıktan sonra Almanya, me- J'apon vap k 12 . d ha esı·r almıslardır G 1 L.... d en mükemmel ifadesidir. . . . . . ..t ·ıkletme- uru anca ayın sın e - a o e 
sulıvetı ıngılterenın sı. rna YL • reket d kt" B .k. .. l "k t hh.. . . . • ~ . ok . • ~ner an D r Cemiyet işlerinde, hatta, bu i~lerin 
t·e ~:ılışmaktadır. O İngiltere kı sulhu .. ebe~:. ır.lA u ıd ı _~ltdı~ .u 'tT ee u- Paris, 10 (Radyo) - Havas aJansı Japonları maglGp ederek, bırç es~x atmosferine çıkmadan ve neticesini 

1 k . b , run se euı, ma um egı n. ' aµurun h ··h· t almıştır Alınan malu M k V J • 
korusun diye, yetmiş yaşı ne a 1 aş\e- har k t' 'tı t hh .. ... T k d ta aber veriyor: ve mu ımma · h - OS O a a gezıyor hesaplamadan samimi bir şPkilde gö-
k ilini tayyare ile Hitlerin ayağına ka- l' ete /nı ee.. u: unek o yo ~·~ . - Çin ordusu; Şanzı ha valisinde japon mata göre; japonlar, bu kanlı mu are- Moskova 1 () (Radyo) - Birkaç nül verrni~ ~af ve tertemiz Türk va-
tlar Yollamıştır. İngiliz hariciye veka- tı.ma Ha ;n~a~ı uz~~ı~e ar~·ıve~ı m~ş- ordusuna ani bir taarruz yapmış ve bede on iki b:n ölü bircok yaralı Lıra- ~Unc!enbeq' burada bulunmakta o - tandaıı.ları~ı düşiindükç~ bu sakalı : ıe~ 
leti harp çıktıktan sonr:ı neşrettiğ; ır. a ır ar a o .ug~ veç ı e .. u ~a- virmi dört saat devam eden çok kanlı karak ric'ut etmişlerdir. '·ır· ~ston'-'a erkanı h:ırbivci umumi- hıvıg-ı~ın arasmda müt~m::ıd:yet:..pt· . . • • 1 d pon vapuru Domeı AJaıısm.:ı gnre ın- . . . . . d ·· • J • • • •• • • •. ı.ıı 
bır «bevaz kıtap~ ta haı pten ev-ve ev- .1. F bl k 1 k · ve şıddetlı hır muharebe netıcesın e ,.t ı ei~i general L .. ndoner bugun as- bir ı:ıah·nnın rlokumaJa .. ını r·k·u brak · . "k 1 gı ız ransız a u ·asını zor.ıyaca ı- . . , . . • • .... • , 
!etler ar <>•nda tent·. edıl~~ vesı . a arı Ji. Bu haber Hollanda mehafilinde şid oo- ktri filoyu ve Stalin otomobil fabri- ne üsteki ne. ııe de altındakine til-

neşrctm:~tir. Bir kelımn ılave edılme - detli bir alaka uyandırmıştır. Garp cephesı· nde kasını ziyi:iret etmiş VP. gece )fosko- kUrmek istemiyen ve bunun için de tlai-
den neşredilen lı~ ~uha~ereler ve v~ - -=*=- ,-a operasına gitmişti. ma yalancı. korkak, riyakar, menfaa--, 
:-ikal:.r, e::asen hadıselerı yakından tı:;.- perest ve hodbin damgaQını yemeğr 
kip edenl':!rin kanaatini .. takviy~ye biz- Arman tahte lba hir ~ G ı sı·korskı· mahkOm bulunan tipten daima iğren Qr. • ' 
mel- elmişt:r. Alman hukOmetı de ge- c b~ At(,'_r•ka da lngiltereye karşı enera yoruz. Hele bu tip, bir münevver oluın~. 11Ş 
çenlerde br beyaz kitap neşretti. Bu Cebelüttarık boğazınc enu 1 ı G h d sa!... 'lf, de 
kitabın bir Türkçe tercümesi elimi- b v 1 1 k k b ... .. kt .. 'lr p c op esin e Bir miinC"VVer ki, cemiy€timiıin ıB. 
ze ge~mi._tir. İngiliz bııyaz kitabından yab/aşamadı agıt l ÇO UYU Ur . Paris, 10 (Radyo) - Polonya baş- içinde biz onu diyöjen gibi fenerle an- · '1 
farklı olarak Alman beyaz kjtabını Madrid, 10 (Radyo) - Bir Al - Paris, 10 (Radyo) _ Cephede kay- ması vazifosi verilmiştir. Çünkü bu ci- vekili ve Leh ordusu başkumandanı yoruz ve onun doğmasını beklwmekte- ~ti 
tertip edenler, esere bir başlangıç ya7. man tahtelbahiri Cebelüttarık boğa- de şayan bir hareket olmamıştır. Düş- varda, müsellah Alman gemileri dolaş general Sikorski, bugün garp cephesi- yiz. Fikirlerini müdafaada, memleke- "'Z 

mışhrdır. Okuyucuya. kolaylık olsun zına yaklaşmak istemişse de batarya manın bazı ileri karakol hareketleri maktadır. ~ ne gitmiş ve cepheyi gezmiştir. te ait endişelerini anlatmakta, bizim 
diye, vesikala-rın miltale:ı~ınd.ın çıka.- !arın açtığı ateş karşısında muvaf - püskürtülmüş ve ormanlık mıntakada Londra, 10 (Radyo) - . Cenu~ı ""\ işlerimizi bizden bir parç:ı bir ruh gibi 

cak netice bu h3şlangıçta hulasa ed.1- fak olamamıştır. karşılıklı küçük keşif faaliyetleri ol - Afrika nazırlarından albay Rı~, Afrı- ' TEBLtG'"' LER 1 konuşmakta cegaretinin tabansızlığını 
liyor. Alman kitabı aynen demektedır • t muştur. kaya müteveccihen hareket et:n~ş, Po~- göstererek, 

ki: Amerıka da Berlin, 10 (Radyo) - Alman ka- tekize uğramış ve Cumhurreısıne mı- Paris, ıo (Radyo)_ Fransız ka - - Neme lazım. Yukarıya taktır-
« Bu vesikalardan muhtasaran şu • f . / rargahının resmi tebliği : safir olmuştur. Nazır beyanatında, rargahının resmi tebliği : ~em bıyığım, aşağıya tükürsem saka. 

netice istihrr.c: edilmektedir.> Ve bun- Rusy '". y a karşı ın ıa Garp cephesinde piyade, ii.eri kara- cenubi Afrika nüfusunun yüzde 60 Cephenin muhtelif noktalarında ile- hm! 
dan ~onra da Alrnanyanm neden ~P- Londra. 10 (Rad~:o) - Amı;>rika - kollar ve topçu faaliyeti kaydediimiş- ının Felemenk dil.ini. ~onuşmasına ve ri karakol müsademeleri olmuştur. Diyen münevverin, saka.tını yolmalı, 
su1 sayılamıyacağı on iki madde ıle da Ru~yaya kar~: rnüthi:ş bir infial tir. halkın bir damla ıngılız kanı taşıma - bıyığını da koparmalıdır. İdeal Tilrk 
hulasa ediliyor. Hakikatte vesikaların başlamıştır. Silah f r:ınrikatörleri; her Londra. ıo (Radyo) - Şimdiye ka- makta olmasına rağmen, ingilter~~~~ H l d k ] . b" münevveri, telifci bir menfaatperest-
dikkatle tetkiki, okuyucuyu böyle bir ziyanı göze ab:ı.rak, R•u::ya!!lll !'>ilnh dar yalnız cenub\ Afrika sahillerini ayrılmamak ve onunla yanyaııa yuru- Q lan a a e gı l liğin kaypaklığı içinde değil, kendin -
neticeve götürmüyor. Vesil<aların hi- o.:iparislerini teslim elnıenıeğe ka - tarassut eden ingiliz kuvvetl~rinin fa- ınek kararının kat'i olduğunu, çünkü 

8 
t f 

1
. . h 'f d den başkalarını da kendisi kadar sev-

. h .f a· . . . . ' '· .. . . k. tt'kl .· h tt - a, a r a 1 ıncı ıa 1 e e- . . . . . . .. ri hir noktada ta rı e ılmı!;tır Jo ıtnl- rar vermi..-:lerdir. aliyet sahaları tevsi edilmiştir. mutecavızlerın ta ıp e ı en a 1 k .... k b t . t•hkA 
1 

. 
1 

menın cıddıyet ve ıcap ettırdıg:ı cesa-
. · · · · · ~ · 1 ld - ··. uçu e on ıs ı am ar ınşa o un-ya tarafından yapılan 1k1 teklıfı bırı· Bu kuvvetlere Atlas Okyanusu ce- hareketın tamamen an aşı ıgını so.v- d • .. 

1 
h d dd ret içinde saflarda yer almalıdır .. 

· ' . . ugunu, duşmanın, ası u u an 
birine karıştırmak maksac~ıyle yapılan Bek de, Avusturya ve Çekoslovakya nup kısmının da tarassud altına alın- lemıştır. vvel b 1 a arak kuvvetini (" ""\ 
b tah ·r kt' ı H vas aıansı tarcıfın A . . .. .. _ e ura ara ç rp 

u rı .va ~Ye. ~ · .. , · devet adamlarının akıbetlerını goz o- 00 sarf edeceğini yazmaktadır. Gene bu Teşekkür dan tashıh edılmı.ştı. B'.~ t~.s~ın yapıl- nüne alarak gitmemiş. Fakat görüş- K k e ya gazeteye göre, yapılan son tecrübe. 
dıktan .l'lom·a yazıyet .~u~butun tavaz. mek için bir murahhas göndermeğq aça ş de, hafif tankların ve atla çekilen 
zul: edıyor. Ve mesulıye~ Almanyanın olmuştur. topları · b da su altında bırakı-.. · ı · .\1 n te n, ıca ın . k o~~zları uze~·ı~e yer eş;~oı:". · ma - Almanya ise, Şuşnige ve Ha_ lacak araziyi geçemiyecekleri anla- duğumuz teeaaür ve kedere İftira 
zının yalnız ıkı noktası ızaha muhtaç- haya oynanan oyunu tekrar edemedi· ı t B d başka H 11 da eden bütün doıt ve tanıdıklara ay· 

A nnemiz Bayan Hamide Sara -

cın vefatı dolayiaiyle duymuf ol· 

• • • şı mış ır. un an , o an , 
tır. ğinden müzakereye devam e\ıemiyece- in iliz ve Fransız harp gemılerı, donanmasınıtakviy:y: karar vermiş. r• ayrı teıekkür etmeil vazife b i -

ı - İngiltere Polony.9. flı~ Almanya ğini bildirmiş ve binneı•aleyh Polonya- g . 3 zırhlı sipariş etmıştır. liriz. 

~mısında doğru~an doğruya.temas ya- yı Almanya ile doğrudan doğruyG. te- şimdiye kadar 7 49 bın ton eşya tuttıı OGDDO 

pılmasına manı oltlu. Bırraenaleyh masa getirmek için ingHtere tarafın- d F 1 ·· dere } k• J •] • g t 
böyle bir temas neticesinde sulhun dan ytıpılan teşebLUsıi.ı. sııya düşmüş- Paris, 10 (Radyo) - Ha.ı·bi~. baş- nun~ . a ransız v~pur a~·ı mus~ . 1 ngt i Z ..._ aze e-
kornnrnası mümkün iken, ingiltere te- tür. langıcından bugüne kadar ıngılız ve etmıştır. Bu ayın. bıdayetmd.en şımdı- • •• 
masa mani olduğu cihetle harbin me- . f d 1 t klif Fransız harp gemilerinin müsadere et- ye kadar da ingilızlerce 14 bın ton da- sın e QO re ' · ıtalva. tara ın an yapı an c · e .. . . . '-" h"f d 
suliyetini yüklenmiş olur. . • Al beyaz kitab k d tiği eşya, 735 bin tondur. Bu eşyanın ha musadere edılmıştır. _ Battarafı 1 inci .. hifedft _ - Baştarafı ı, in.ci sa ı e e -

. gelınce: man ı, as en · . . . ,.. . k k d h t R 1 M 
suliyetini yüklenmış oluyor. iki teklifi birbirine karıştmyor. İ _ 475 bin tonunu ıngılız ve 23tJ hın to- yapmak ve ingiltere:n birkaı: ay içinde se ~man a ey e ı us arın a~-

2 - İtalya anlaşmak teklif etmişti. 1 .k. t krf v·tpmu-ıtır. Bir· p =00 mağlup etemğe kalkışmak zaruretine nerheım ~attı~ı .. ar~ad~n vu~mak ı -
Ve Fransa da buna razı olmuştu. İn- ta Ya ı ı ·et·ıı· • ,dan ··e· .. .'eı tı-. o.~ A t d düşmüştür. Fakat bunu yaparken, in- çin Ladoga golu şımalındeki ~~-

·- · . loııvanın ıs 1 asın yy • cıncısı vus urya or usu k d ld kları teşebbusün giltere anlaşmayı kabul etrnedıgı cıhet- p İ 'stilasından sonra. Po _ gilterenin kuvvetini servet ve yardım a a yapmış o u 
le mesuliyeti tekabül etmi~ oluyor. • o onyanı~ t~F sın dan eV\'elki teklifi kaynaklarını vaıılış' he33plamıştır. akamete uğramış olduğunu bildir -

Bu iki noktadan -:ıaşkn Alman tezi- t~~~l~:~: ~eı ;··ansa kabul et.er.işler. Dedikten s~nra, Almaııyanın yeni mektedir. Diğer taraftan Caroliede-
nin tutar tarafı yoktur. Bunlara ce: Fakat Almanva reddetmiştir. İkın - Derhal isyan etmeg"' e hazırdır harp safhasın:ia bitm·anar~ taarrUZh kj Finlandiya ordusunun Manner ~ 
vap wrmezden evvel, Alman beyaz kı- . t krf . Polonvanın istilasından geçtiğini Rusyan:n dn teklif'erini e\'- heim hattındaki bütün mevzilerini 
t b bir zayıf nokLa"ın"t temas e<l~ cı e ı ıse, · Paris, ıo (Radyo) - Avusturya sabık baıvekili doktor Şuşni.g'in ar· \.~la tehdidle kabııl ettirmek istediği, 32 kilometre derinliğinde takviye et-a ınrn . L ~ • •• ·-- sonra mütareke için yapılmıştır. Ve F' 
lim: Alman beyaz kttabı, harb·~ mun- t . . e Fransan kadaşı Venlerdilf, Fransız matbuatı ınüme11illerini kabul etmiş ve §U müteakıben küçük devletleri Almanya miş olduğu istihbar edilmiştir. ın -
r<>r olan hadiselerin bnşlangıcmı, Dan- bunu ngılterenın d:l ez B·ı~ kı~ beyanatta bulunmuştur: gibi, istilaya gil'işt!ğini yazmaktadır. landiyalıların Kuchmanieme mınta -
~ · reddettikleri iddia e 1 em · 1 u. ıs b . k. ·d ·b · Bu or d u, k d F' ı A d. kezinden ıig hükfimetıyle PolJnyn arasında çı - p ki talıliyesi ~ar _ A vusturya ordusu, halen altıyüz ın ııı en ı arettır, Gazete, ya?.ıı;ın:, ingilte:·cnin, P.ıısya v\• asın a ın an ıyanın mer 

kan ihtilaf ol:lrak !rnlıui ediyor. Bu, olonya_ topra arınıibl 1 t . 1 "a· - Avusturya ;çin ufak bir alaka Körsün, derhal isyan edecektir. İngiltere, Almanvnnın l~ureketlcrini dikkatle ta- başlamak suretiyle yapmış oldukla-
.. ı · · ·· "h tına baglı olarak ka u e mış.er ır. . . A • . . - b ·· ·ıA • • d h · d k i b. t a ruz hududa kadar yanlıştır. Sudet mese esını, l\Iunı aıı- . .k. . t kl·f· Avuaturyanın da ıstıkla~- ıçın çalıftı gını ugun ı an etsın, ıayan a a kip etmesi ve tedbirler alması, iiş - rı ısm ır a r . . 

. · Alman bevaz kıtabı, ı ıncı e 1 1 d k ı · · d.l · 1 · · ıstırdat et !aşmasını, Hıtlerın Avrupada artık . . . · . . . .. k b ça buk vukua gelir. Gerçi, Alman kıta atı araaın a Avusturya a s er erı manın ne yapmak istediğini dah:ı ön - zayı e ı mış o nn arazıyı ıs -
k · t a·- · . b'ld. bırıncı teklıf gıbı gosterere u - ~ h d s· k d' · • Al 1 · d 1 t r p ts o bir karış topra ıs eme ıgını ı ır•~n b l d'ld. vardır· fakat ounlar her an kaçmaga azır ır. ız, en ımızı man ceden anlama::;ı lfızım geld:ğini yaz - me erme me ar o muş u . e am 

mükerrer vaidlerini, Polonya ile imza- ~~~ Fran.sa tarafından ka ~a:u: ~~ telak ki etmiyor ve b~yle bir telakki Yi aala kabul etmek istemiyor uz. maktadır. cephesinde harp mıntakası Salmiju-
lanan 193-1 paktını, Polonyaya verdiği gını, İngılter etarafından . . . oo- Obzerve aazetesi de, nnzi Almanya- viye doğru yerini de değiştirmiştir. 

·k ı d d·lmedigini söy'lüvor Halbuk, ıkı 0 ·d S t k t t 
sözleri içine alan vesı a ar a. deı·ce- ı b. . . t kl'.ft. lmadıkla l ·ı · K [ L•t 'd k• sının Baltıktan Karaderıize kadar uza- Petsomadan yenı en ovye ı aa ı 
dilmiş olsaydı, vaziy~t daha iyi tavaz- devl~t. ı~m.cı. e ı .e ayrı .1 - ngl. lZ TQ l l Van ya a ) nan bir mıntakacla Rusya ile anlaşır - çıkarılmıştır. Diğer bir takım Sovyet 

h t · 1 d rı gıbı, ıkıncı teklıfte de ayrı ma - k kıtaatı da bu şehrin c.enubuna doğ -ı.u e mış o ur u. y . Al p lon ayı L d d .. dü AJ J en, 
Yukarıki iki nokhya gelJnce: Bi- mışlardır: anı :nanya . o y on raya on man ar 1 - Demokrasileri korkutarak ru ilerlemektedir. 

zim hatıraldığım1za göre, İngiltere tahliye etmek şartıyle mütareb~ledy'e Paris, 10 (Radyo) - İngiltere Paris 10 (Radyo) - Kunasbrn ha- harpsiz bir !:lekilde maksad'l vasıl ol - Ta1lin, 10 (A.A) - Estonya i.le 
k . i p lonya ile \'e görüşmeğe razı olduklarını ı ır h ' . •Y - p· 1 A d ·ya al'ası d k' d niz müna harbi provoke etme ıç n ° . 1 . k tü 1 .. h k t t _ kralı altıncı jorj; bugün garp rep e- ber verildiğine göre; Litvanyadaki mak istedıgini, ın an ı n a ı e . : 

Almanya arasında bir görUşmeye ma- mış erdır. ~a~ ~ . r u t:e el, ed sinl gezmiş ve majinoyu bir kerre da- Almanlar ancak ilkbaharda Alm:ın- 2 - İcabın la. Rıısya ile beraber har kalatı ve telefon muhaberatı da ınkı-
. 1 t . B'Jak' h rbin önüne mek kendılerı ıçın şere sız o ur u ' . . -· l" .. v-untı taa uğramıştır. nı 0 mamış .11 

· ı.. ıs . a .. .. t k Nasıl ki şimdi Polonyada ihdas edı- ha gördükten sonra, başkumandan ge- yaya naklolunalııleceklerdir. be gırmegı < u~unt .ıg .: . . 
geçilir ümidıyle, boyle bır goruşme e . .. ll eraı Gamelen ve di-er Fransız gene- Yazmakta, 1akat bcı umıdlerııı ta-
lifi ingiltereden gclmit:tir. Fakat Al- len emr.va~ıı kabul edere.k .su 

1
• yaı~- n 11 . l be b g k '.. ., iki.mistir. hakkuk etmed:ğ'ni kaydeyl~dikt<:n balondur, yahucl ela dünyayı saracak 

nıanya görüşmeye razı olmamış, Şuş- mak şerefsız olur. Tarıhın hıç bır rF!l erıy ek ra edr )o;me ... ~mı~,taltif Londra 10 (Radyo) - Kral altıncı sonra. Volkişer Beobah1er ve komünist bir harbin başlnngıcıdır. Maamafih, 
• - ·bı hadises· harp mesuliyeti bah;:.i kadar ransız uman anını nışanıa ' . .. h b. A d e . l . d müt. 

nig ve Haha meselelerinde oldugu ~ı. · : . . .. . . _ etmi tir. jorj, lıir destroyerle Manş denız:ni ge- enternasyonal g·azetelerinin son muı:a- aı: ın . \'rupa a .g nış emesı e · 
Almanyanın şartlarınıimzalamak ıçın açık deg~ldır. Ve be~a ~ .kı.:ap neşrıy B ş k d 1 G melen de çerek ingiJtereye dönmilş ve bu gece kaşa mevzuu olan yazı!& ·mn temas ıle, tefıklerı yılchrmı) acnktır. 

'h l mesulıyet omuz uegıştıremez aş uman an genera a ' ' . D kt d: . 
ealahyetli bir murahhas ve tercı an e A Ş ES ER· . .1. tayt.·arecilerine .'lisanlar Yi?r- Lond,.ayıı. varr:u~tır. - Bu maka.eler, ya c.çurul::ın b:r eme e .t. 
B · · · · · t · t' . . M ıngı ız .ı ~ ekin Berlıne gıtmesım ıs {)mJ~ ır. 

:,,..;~ 

Çocukları 

Ebe Saffet Saraç A vni Saraç 

Rus ablukası 



Sahrfe 4 (ANADOLU) 11 Kanunevvel 1939 Pazartesi 

B ünkü Harp: 
B emen nasıl kaçtı, 

şimdi nerede? 

[ Çirnai.,._ler ·' J 
Şundan, bundan 

iç ve dış icare İ· 
mizden hadiseler 

Oğlum Giindüz, benimle konuşuyor- - Brrştarajı ı inci sahifede _ 
du; rını evvelce lıildirmi~tik. Aldığımız 

- Baba -dedi- bir gün, adanı olur- son malumata göre T. Vekaletinin 
sam!.. teşebbüsleri üzerine diğer mühim 

Yüzüne baktım: ihraç maddelerimizin ele geniş mik-

- !nşaallah, Şild dömifinal maÇllllll üçüncü yasta Fraııo::ız pazarında satışlarını 
Entelicens Servis zabitlerinden biri Dedim .. Nedem;e, bu «Adam olmak> temin edecek tedbirler alınmıştır. 

keyfiyeti, benim kafamda bir sabit fi- haftaSJnda Üçok yenildi Bu cümleden olarak 10 lıiıı ton kuru • f a t fi da 1 ya ? kir halini almış. Amma, kendi kendime üzüm, 5 bin ton incir ve 3 bin ton ka. 
l Ş a l ne er zıyor. de sorduğum çok vakidir. . İki hafta biribiri üzerine şilcl tlömi- kinci devrede sağ açığa geçen Emi- buksuz ve ıooo tonu kabuklu olmak 

B h • I tel" ~ .... b"t• .· d j T .. • •••• t· . tt ·d . t ., . - Peki, sen, &dam oldun mu ki?. i'ınal maçında yekdiğerini yenemiyeıı nin ayağına geçti. Emin, topu bir iki üzerine 4 bin ton fındığın l1'ranıo::aya 
arın ıceıı:;servı::.z.ııeıınen:o;aş~.naşı:;uraınıarul,\eouzıh.ı B . . d. Üçok D~. ·t·k l"· ···· ·· t ····1·1d·k . b·· ·· . ... ~ 

S D R .1 p . S . t . d Al .1 k d 1 1 B" d b. 11 u sualın cevabını, hıç vereme ım - ogan~p<ıI a ım .. ıı, uç uncu me re suru .... e ı ten soma ır şutle 1thalı 1çın Fran~ız makamları tarafın 
· 

1
· 

1 :::,B arıs - . 0~r e1~azte esı:r.tle t· - mı e ~~ ;.1: dç~.rnrckı. ırl letn ırek ışıbc 
1
a- ve bulamadım .. Maamafir, ben, meza- defa olarak dün karşıla:?tılar. Üçok kalesine yolladı. Ve Doğan - d:m ithal permisi veril~ıesi tekarru··r 

m&n arın remen ısım ı ransn an ı- rmı !)vllı!Ur u, ·aranı i :ı. ay o - .. o . ta 14 d b 1 1 Ü . . • 
~. 1 Al d . lt 1 . 

1 
b d rı boyladıktan sonra, arkamdan soy- J un m e aş acı. çok takı- ~porun galıbıyet ve oyunun yegane etmiştir Kuru me'-'velerimiz ı·ç.ı·n F 

~ıy1e man enıza ı arının cııma uz u. .. k. k. · ı k · · · · · "' • 
d .. d S t 1. -:ıtr" k lenectk tek cümleye, bugun gerek ken- mı on se ız ·ışı o ara oyuna .r-ırdı. sayısuıı kaydettı. Bu dakıkadan son- ransada bu tedbirler alıııırken kuru 
enızın e ovye ırnanı ıvıurmaııs ı Ç k k tı· f t d .. . d ... d . 1. ~· 1 b Buna - D - ·ık d k .k ~ h • .. 1 k k 11 dıkl ·ad· t k u uvve ı ır ma arı rnuteessır ı ıçım en söy ıyecegım, gere <:se ıış- ragmen oganspor, ı a ı a- ra oyun Dogansporun nısıf sa asına meyve fiyatlarının müsaid oldug-u v 

us 0 ara u an armı ı ıa eme - 1 · T ' ·· ·· B · t d k ·· r -· b. k 1 t da nok k d ·1 Ü · fk · ü k · k.k d e 
tedir. Bir çok Alman denizaltı gemi- o. an ın~ı ıtz· ~ruvazoru r1

1-<l•m:nın de.k- .ash ındın .soy ıyecegı ır~o şey ere er- ku b san . at·rod ı e .ost~fnıydan d ço - ı~ ~ al ettı. ço 25 ınci da ı _a_ ~ satışlarda da kolaylık bulunduğu an-
ı . 1 b .1 t 1 1 rıcen sura mı arttırmış o ugunu ı - cı e erım. n u vazıye ın en ı ı a e e eme- bırıbiri üzerine istifade edemedigı ı- !aşılmakta ve ihracatçılar 
.. erı~ e du gemıdere peArlo ve ma ~em.e kat etmemişti. Ayni süratle yoluna de- .\ di. 10 uncu dakikada Nurullah Üçok ki korneri kazandı. 40 ıncı dakikada l\1arsilyada bir miktar kons· ımızın 
.emın e en var ımcı mnn gemııerı- . . .. .. .. fl . . . . . ınyasyon 
. d .,1 ~ k .. , .. d . t·f d ıam edıyorclu .. Ancak Bremenın ka - Ah gokyuzu, ah!. sa arındakı yerını ışgal ettı ve oyun ve oyun müte•:azin bir şekilde geç - mal bulundurmaları da Fra .t 

ıun e ... , uımans ussun en ıs ı a e 1 kt k b ld _ .. 1. kt B. k. 1 • _ 11 miit . b" k·ı Id İ Ü ıısız ı -
t kt . .1. d 

1 
b d ran ı · a ay o ugunu gorc u en ır va ıt er, ınsan ogu arı sana evazın ır tıe ı a ı. Ik onbeş tiği bir anda çok Doğanspor kale- halatçıları tarafından . 1 kt e me e ve ıngı ız a a arına ura an .. . . ~ . . d k' . . . . ' ış eııme e -

k 1 A" • kt ld kl .d sonra suratını arttırmaga karar ver- bakar, herhangı dınden olursa olsun, a ıkada her ıkı takım ıstifade ede- sinin 18 çizgisi dışında bir frikik ka- dir. 
o ayca sÇ.1.eı yapma a o u arını ı - d' . 1 t k. . Ali h ı mediltl · b. k r d h . d. k. ı ve aynı yo u a ıp ettı. - a ım ·· erı ırer ·orner kazandılar. zandı Cezayı Said çekti ve Doğan_ Fransada kuru me 1 t k 

c 1~,,e en mtkı 1nrrır bı~·or:d 1 
.= it .. .. [Diyerek sana, senin meçhul ve uzak Bu dakidan sonra oyun seri bir şekil spor kalesinı· kapatmış olan oyun- bulunmaması kuru ymvee er sl 

0 
• u~~n 

ıuurmans ımanı ır enıza ı ussu . . . 1 . ~ 1 ·n . A • • yve erımızın 
. • 'd 1 b. . tt d. B 

1
. Fakat bu esnada Brem.en gerıye derınlik erme bakmaga çalışırlard1. a dı. uçokun nısbi hakımıyeti altın - culann kafası üzerinden topu mahi- Fransaya ihrac h ıl .. .d 

ıçın ı ea ır vazıye e ır. u ıman d.. .. b . 1. ·b· Ali h . b 1.... 1 b . 1. d 1 .. 1 k . ı ususunua musaı 
k . ld k~. 1 k1 b b . onmuş urnunu şıma ı g:u ıye çe- a , senm azan YL11ız ı, azan sı.i ı, a go suz o ara geçtı. rane bir vuruşla rakip kalesine yol- fırsatlar hazır lamı b 1 kt d 

pe şıma e aın oma a era er ~a- . . ti T N ,. kl lı a . b .. ~ .. d b d lk" . d b .. b. . ş u unmn a ır. 
k d G lf St vırmış . erre - euve ırı açı arın· aEan m vı, eyaz gog'fün e, azan a ıncı evre ırı ırı arkasına te - !adı Top kalenin üst direğine "-ar_ Alakadar ihrac t 1 ın an geçen u ream cereyanı sa- . ,. . . b d Ü . · ~ a çı arımızın un -
. . d h' b" d dan geçnıış Groenlandın c_nup sahılı- eyaz, sarı, mor bulutlu bucakJann a vali eden çokun hıicumlariyle baş- parak geri geldi. Top daha havada -i ları gözönünde bul d . k h k 

) esın e ı~ ır zaman onmaz. . k . . . tik li . h r·. ~ anır ve . t h .. 1 '1,.1. d" 1 d F k . un uı ara are e 
B .. d . Jt M k h h ne erışme ıçlll ıs aıne .n. a ı:tçe ,(r ya a ayyu eu..ı ır ı. a ı. a at devrenın onuncu dakika.. ken Halim yetişerek bir kafa darbe- te geçmeleri için T. . t ·ı:r kAl t' t 

enı.za ının urmaııs ı er. an , w• t· l b .. t" d• J· 1 l B.. ı::ı.·md' . b k k l h . . v ıcaıe ~ e a e ı a • 
. b. h , ~ı. b d <.egış ırme c mec urıs e ın . ,acı u- r:;ı ı ıse, sana a ar en, ne er a- sına kadar mkışaf eden bu akın"1.r siyle tekrar Doganspor kalesine "'Ol rafında aıa·k d 1 t . d 

r.ı ır areK~ sa asm an ayıran me- .. .. .. 1 k • • . A . 1. , ... 1 Al .ı - n a ar ara avsıye e bu-
f . k t tın k . . . b , .. tun ışılcları sonük o ara 'e 32 ıla 33 t.r:ı ge ıy or, neler? .. Eski ıtu.1dc:ı - esnasında atılan şiltler hep kaleci ladı. Fakat kaleci Mahmud bir sıçra- lunulmuşt 

~a ey• a e e ıçın gercı on eş gun- .1 .. 1 d .,.. k . . lah . ld - hald .. ,. b M ur. 
ı .. k . a·· ek . . .; b mı surat e seyr e e ... e sı:ııer arasına ın Yuvası o uguv e, şımoı u- ahmudun elinde eridi 12 inci da - yışla topu kornere göndererek kale Ayrıc F 1 ld -u ve gerı onm açın t.0e gene on eş k t 'undu- d h . . · - a ransanın a mış o ugu ka-

.. 1 .. k b' nd.J...+~ •ht· d ·arış ı. · gun yer e.ı şeytan va şet ve cı- kıkada Doğanspor birdenbire oyunu sini muhakkak bir sayıdan kurtardı rarJa t• · d F .... gun u n mu ı.n:~ ı ıyacı var ır. n:ıyeti "l k k 'f tl k · r ne ıceşın e ı·ansanın butun 
fakat Almanların ku1landıkları dcnizw . . ....... w z ı e . arışı marı .e. er çı ıy~r · açtı. Ve ortadan hücuma geçti. Top Oyun da biraz sonra Doğansporun ihtiyaçlarını karşılıyabilecek büyük 

it 1 k kt h . 1 k Gemı ertesı gunu oglere kadar lıu ... aınnn gehyor da Azra.ılın mndermze santrahaf Saidin ayağından Fuada 1 o galibiyetiyle neticelendi m·k t k b . . ı ar ya ·aca anma rum Ka mama .. . . d"ld·-· . - . . . • - · ı yasa uru se zenm de memleke-
• •• 1 • • suratı muhafaza ettı. O zaman ya- ~ ı ıgmı sanacagım gelıyor. Dm kı- F.uaddan Mehmede Mehmedden i. f · .. . . . . 

artiyle 90 gun sefer ha.mele kalabı- 1 k k. 26 .1 ü t d .. ıdü tani" A .1. k tı b. 1 1 111 ' ımızden mubayaası derpış edılmıştır 
. 1 G' 

1 
. .rt..ı • d ·t·b d _ vaş ıyara es ı mı s ra e oı · ... n, zraı ı ana .ı ır me e c o - F T .. k. . · 

ır er. ız ı w enn en ı ı aren ogı·u- K b"' ld v k d . 1 karak raJ- .. t . 1 p k" h 1 1 k oo ransanın ur ıye ıle ticari mü-
1 d ~ k d' tal . 

1 
h a !ı o ugu a ar ~· ma c çı • c .. ı:ros erır er. e ı, eep e "rtıc, arı · b d 1 1 . . _ 

"."'. Otı·" uyn ·en ı vası arıy e n~ 'ht· tl .1 1 - d tt" vedı· şeh· 1 .. tü d d h t h G.. •} • • fi [ l A k a e e erını artırmaga ve Türk ih _ "" • ı ıya a ı er emege evam e ı. ıı ır er us n e uçup n as a ane- UreŞÇI Crlmtz ugos av T n ara• 
rek.atl'\. ı..ulunan crenizaltılı:ırı bu husu- .. ~ 1 k 1 . t· le .. 1 h Ik .1Ahs 1 b b a racaatını teşvike matuf olan bu esas-

. ı .. 
1 

kt d F k t AJ 8"Un sonra ı~ urmans a ge mış ı. re, sıvı a a, sı a ız ara om a 1 k 1 · reti rı\.. essır A:l ma a ır. a a - . . . . ı · . . . k d ( d 3 2 [" ı arar arı resmi mahfilde· ve ger k ::;ı~ Seyahatının en tahlıkel: merlrn eı:ıın savuran tayyareler acaba yırnı.mcı as- a .. ga ıp . ' e 
man g:~elbkur~~:ıtaa::ı~~ıştJ.r ki ~u de Bremenc Vorı Spee zırhlısının rda- rın Azraili değil midirler'? gene azan l ar Ankara, 10 ( Telefonla) - Yugcs- tı~artet muhitinde del'in bir memnu-
sisteraJ a ul e ıgı ır e mu:ıyy en kat etmiş olması rnuhtnmelcUr. Bu * l . ' . ·-. nıye uyandırmıştır. 

· aman mevcudun ancak yarısm - - · .. .. "/ • avya takımı, bug ın Gençlerbırlıgıne Ankara 9 (AA) T" t v 
bır 7.' ·r d dA"il k d•V . -ıırhlı sonraları cenubi At:aı;tikte faa- Bir dostum anlattı. Kenrl~sini, bir ~ man güreşçı pes karşı ikinci oyunu verdi. Seyirciler a- kAI t• d ' .: .-. ~care fl• 

• astı .a e e ıw ece , ıger yarısı 1• t b 1 1 d .. .. 1 1 . a e ın en teblıg edılmı1ı.tir · 
, b 1 kt ıyet e u unmuştur. rn ın gormuş ve ıeyecanla yanma ıce - .J d" rasında Yugoslavya elcisi ile meclis D . . :.r • 
ıl u unaca B'. mi : ue l .. . . . . :- A • emır ve ınşaat malzemesi fiyat .. 
.nun .içindir ki tamamlayıcı bil' ş . .. mustakıl grup reısı Bay Rana Taıhan, larmda görül ··k kl"k ·· · · 

. o. . . . . • 1 H 1 k f ki 1 • 1 - Benı tanıdın mı? Gureşler: eski millet meclisi reisi General Ka - . A eı: yu se ı uz erme 
t .ıuır ~ır~tır:.b~~h; :~1.bın ~~t7m.- 1 ın ı r . erı Demiş .. Dostum, uzun miiddet bak- Kültürparkta yapılan gi1reşler ge - zım Özalp, beden terbiyesi genel direk- ~ı~aret.Vhek~l.etı ~u maddelerin mem-
an -OV'We cru e ı a rı~e ~a 1 arı- B b h• • mış ve düsünmüş· çen hafta olduğu gibi heyecanlı ge .. ti. t·· ·· d e ete ıt alı ımkanlarını kolaylaştır-

~ in idaresine verilen sUratli «ticaret ar arOS na 1yeSl - Hii.;ırt Ta~ımadım! Mülayim - Habeşli Kasım bin A;du oru varı .. ·-· .. . mak üzere icabeden tedbirlere te-
t.€miJeri> denizaltıları beslemek için · ·· . Gençlerbırlıgı şoyle çıktı• ·· 1 t · f B 
~I aka .. d .

1
d. B b' . B t••t•• 1 • K.'.ldm, acı acı gülümsenıi?: güreşi, olduk9a heyecan uyandırdı. Rahim Ahmed Şevket Milnir Ha- vessu e mış ır. u maksadla TürM 

• urman !f~ erı. ı. u ızı re- U Un ert - Tanımazsın tabii... Çünkü senin- Mülayim, yarım saattan fazla süren san Ha~id Hac; Şevket Ali K'üçu··k kiye cumhuriyeti Merkez bankasm-
men vakasına ırca edıyor ' ' ' ' • da d ·· · · ·· b h kk 

B 
." . . ıı,, • k kt· 8-12-939 tarihli gazetesinde Çeşme le yirmi sene evvel sevişmiştik.. bu güreşi tuşla kazandı. Ali, Selim.. . ~ ovı~ı ~u ayaa a ı takaa 

u vnzı .. e 1çın .ıuur.mans a va ın - p k. b . 1 dJ. 1 lımıted şıı-ketınden alının k rt· 1 de Yetişmek için stratejik vaziyeti havadisi olarak Bay Sadık Tütüncü- - ~ 1
• .. ~en enı n~sı fanı n: . Bu müsabakayı, Tek.irdağl! Bilse- İlk dakikalarda Yugoslavya hakim malı ·tı l" d . ..a . şa ıy 8 

h . . . . t• 't 1 h k t oğlunun Çeşme tütünleri hakkımbki - Çünku sen, evh, bnrkh, ~ımd: yin Alman Villi Mom güre"-i takip oynadı ve iki gol çıkardı. Bundan h . n ıt· ıa m en evvel Turkıye cum-
angıfl nın m ı<1aı 0 urs.:ı are e e macernla,.d 0 n uzak1ac:ımı~s bı·r ı"nsansın - ·y G l b. ı·v · , · · urıye ı merkez bankasınca ı·thalA~ 

.. yazısını okudum Yazı okıırana hemen a .. " ~ ... tf D h 'Jk d k"k 1 d f ·k b. sonra enç er ır ıgı bakım vazıyete c:.v-
ge~mek uzere Bremen ve Deutsch - .. ·. . . ' .. .. '. ve beni tanısan da tarumamaklığın J~. e ı. a a ı a ı a ar an aı ır ~ t· Fak t 11'1- I b' 1"". . . .. çılara lazım gelen akreditif açılacak 
lancl ticaret gemileri intihap edildi Çeşmede yuksek ırnlıte tutunlerın satıl- . .... . . güreş çıkaran Tekirdağlı Hüsevin bir- ç ı. a ut:nç er ır ıgının tazyı.ın t B tl · . 

· - f .k . . 1 t d. B d zım Halbukı ben sana verdıgım ılk • ·· · · f. t k f 11 b ır. u sure e Amerıkadan demır ve 
İki geminin kaptanların-.ı ancak 2ö a- dıgı 1 rını verme c e ır. urası a " . . . ' . . . denbire hasmını altına aldı vr eımeğ"' ıızerıne mısa ır a ım avu ere aş- · t ı · .. 

Ç . h. ·d· . k d ... t·· masum se,·gn•ı şımdı bır meslek halı- · ı d b d Ge l b. rw · ınşaa ma zemesı serbestçe getırıle -
-ru.tos 1939 da açılmak üzere mühlir - eşmenın nu ıyesı ır "\e çı ar ıgı u- . . · ' ... . başladı. Tekirdağlının makasından a ı, u ara a nç er ır ıgıne ceza b"J kt· 1 h - . 

·· d k d - ·1 h tt , d ne getırdım. Tanımadıvmı bıle tanır · · · · · d 1 b. f 1 .. · ı ece ır. t alatçılarımız takas lı-Hi zarflarla :ıli emirler verilmişti. tun e azanın egı • a a )' arıma a- . . .. .. . kurtulamıyan Alman güreşçis: niha - çızgısı ıçın e yapı an ır avu uıerıne •t d ü . 
Bu itibrırla Bremen Novyork lima- nın en yüksek kalite tütiinüdür. Buna gıbı gozüktlyorum. yet pes diyerek gilreşi terketti Tekir ·~maltı verildi. Ve takımımız birinci mı ~le ~.raca~~ ~derek hemen sı -

nında de.mir attıgı- za~an~ kaptanı her rağmen bazı sebeplerden doları nahi- Ctl\ID!K dag~lı da galip olarak ilan edildi. - golü çıkardı. İkinci devrede Orhanın paArışkerını vere ılırler. . 
.... 1 . k .k. k • t . - d t k .k. . ı·· k n ara, 10 (Telefonla) - Tıca-halde bu emirleri öğrenmij bulunu _ ye tutun en anca ı ı umpan)a ara- * ayagm an a ımımız ı ıncı go u çı ar- V k. . T • _ 

, d fından tesbit edilm:şti. Ye !1500 balye Al d 1 dı. Fakat bunu Yugoslavların üçüncü ret .e ılı B. Nazmı Topcuoglu, ga-
~ orT u. . . tütününden ya1nız (Glen) kumpanya- [manya a Macar hev ~ti golü takip etti. zetecılere beyanatında şunları söy-
~ evyork lunanında Bremenın ma - .. b . k 1 1 !emiştir· 

7.ot yük!eyişıne d'kk t . G . sı tarafından 150 balye mu ayaa edil- -Bas tarafı 1 inci sahifede _ Roma, 10 (Radyo) - Bır Macar Yugoslav takımı gece, e spres e s- · 
~ • ..;ı at e t.~nk11· :mt.

1 miştir. Kalan 1350 balye en nefi.s tii- diden teşvik edilmekte olan bir dahill askeri heyeti Romaya gelmiştir. tanbula hareket etti. - Almanya ile yakında milzake-
ı:;t p çızgısıne auar yu c:nmış ı. .. 50 b 1 . "k h .11 · · b h ft · I 
D l -d bl"t•• .. t• l k. tün mlistahsil satılan ... a yeden ıstı raz ta VJ erını u a a pıya;;aya Tu·· rk k f 1 re ere başlanacağını tahmin etmek 
erıo arın a ı un sura :y e on se .. ız d ~ 45 k d k k kt B .. , 1 1 k .. ti k.. d.. B. · 

I: d j 'Jf • k k d . k yüz e 2j den yüz1...e e a ar ıs ar- çı ar'lCa. ır. U CUffilCCıf~l Oma. U~e- va ı arı m m un Ur. ızım vaziyetimiz, şim 
c~~ v d~. mı ;} apaca a aı ya a - ta çı~arıldığı \'e fiatl.erin .. ekseı:iyeti re, nasyonaI .s~<;ya!iJ1.. teşkiliHına m~nw dilik ı:rıuhatap beklemektir. 

:ı:r • t-.c . . . .k. .. A .k 60-60 kuruş olduğu içın mustahsıl sa- ;;up olanlar ıçm ele bır takm1 v~sıka İngılter eile ticari münasebetleri -
:c u t c.aış ıcın ı ı gun merı an l k h · · · 

.. .. _ .. ... f >da 1 k . tıştan vazgeçmiştir. ta~arrufları çıkarı aca V<' er aza, bu B • l • • d ·ıd • mızın ınkişafı için bütün esaslar ha-
gumrt gu wla ın n a 1 onan gemı . . . . . 11 . rr rra erı tesıs e l l 
29 

_ t --ı d h _1_ t t Dün sayrn ticaret vekilimıze bu hu- vesıkalardan bırer tane ete edecekt:r. ~ zırlanmıştır. Şimdi yalnız teferruat 
agus as og e en sonra ar~e e - . _. · b. ı. ·ı ' 

t
. ,T t k t f . . . t•kt 3usta çektıgırniz telgrafhuı netıce alın- Bu suretlP. de ır.~rnç mı yon mark t:::>p- Ankara, 9 (A.A) -Türk vakıfları galeriyi müteakip günlerde de di - üzerinde konuşulmaktadır Zorluk 
ı. ... ~ a uc e ener gem ısını gaç ı en · • 

sonra burmıııu cenuba çevirdi. Süra _ caya kadar burada tütün Fatıf,iı Yapıl- !anmak ümidi vardır. nın tarihini ve vakıflarımıza aid abi- ğer vekaletler mensubini gezecekler~ i~ha~ hakkı İ~gi!iz ia.~e .~ezaretine ve-
lini virmi altı mil kadar tutarak be!'\ mıyacaktır. . . Paris, 10 CR:ı.dyo) - 'I'as ajansı delerine içtimai müessese ve hizmet- dir. Galeride Türk vakıflarının tari- rılqıış olan ıncırle uzumde vardır. 
sant ·mllddetle lıu istikameti takip et~ Barbaros nahıye~ı C: !f· P. bildiriyor: !erin mahiyet ve ehmmiyetini ve bun hin her devrinde Türk dünyasının her Halen Londı·ada bulunmakta olan 
ti. Garbt Hindi;;tan donanmasına men- idare heyetı reı.sı Varşovada bayat şartlnrı daralm:ık- ların idra ve idnmesini temine matuf yerinde milll :vicdandan birer iyilik, hey'etimiz, bu zorlukları da ortadan 
sup bir ingiliz kruvazörü onu gözden * ~a. iaşe işleri güçleşmektedit. Burada bugünkü işleri ve hareketleri toplu güzellik ve şefkat abidesi halinde kaldıracaktır.> 
kaçırmadı. Harp henüz ilfm edilmiş patatesten mada erzak kıttır ve her- bir tarzda izah gayesiyle vakıflar nasıl olduğmuı ve nr.sıl yükseldiğinl İhtikarla mücadele kanunu mev. 
olmadı~ı için kruvazörün bütün ya_ Düşen tayyare ~ey, ateş bahasınadır. Ahalinin, her umum .müdürlüğü tarafından mil - tesbit .eden vesaikler resim, grafik zuubahis değildir. Ancak, pazı ah -
pab"leceği bundan ibaretti. Brüksel, 10 (A.A) - Bir Belçika hangi şekilde para kazanmasına im- düriyetı umumiye binasında bir ga - ve harıtalarla her çeşit Türk mimari- valde hükumete fevkalade salahiyet.. 

Karanhk basınca, Brcmen bütün askeri tayyaresi, Coutrai yakininde kan olmadığından, halk mlicevherat leri tesis edilmiştir. Pazartesi günü sine Türk sanatına aid eserlerin ro - ler verecek bir kanun projesi hazır
ışık1arı yanık olarak cenuP-şarkiye tngelmunster civarında yere düşmUcı •e kıymetli nesi var;;a, yok bahasına açılacak ve ilk günü B. 1\1. Meclisi love ve fotografları teşhir edilmekte- lanmıştır. Yakında meclise verilecek-
dof~ru voluna devam etti. Fakat ya- tür. Pilot telef olmuştur. .3atmaktadır. azaları tara[mdarı g-ezilecek o~an hu dir. tir. 

· ., ....... -.. .... nm ... -..~;11111 .. -.~ ........ ~ .. ~ .......... ~ .. l'miiliiiiiı! ..... 

'
değildi. Reis, onun hayrP,t uyandıran on dakika kadar sürecekti. görüyordu. O vaz·)rette c.ı.y:a.rca, hatta - Teşekkür edcri-rn, hüsııütrıveccil· 
masumiyetine, sadakat ve doğruluğu- Meçhul şahıs, hiç de iatemeden işle- "enelerce sürecek bir seyahate çıkma- hünüz Prndmazel !.. 
na meftun olmuştu. miş olduğu hatanın tesirinden henilz ğa hazırdı. - Şimdi köyiln meydanlığına çıka. 

Dilber Margaritin yanma sokuldu. kurtulmamıştı. Fakat vazife; ah şu vazife!.. hm. Yolu, oradan daha kolay bulu -
Ve bir baba _şefkatiyle saçlarını okşa- O dakikada kendisini çok zavallı O dakikada kendine malik değildi. rur. .. 
dı: hissediyordu. İlk defa olarak sevmiş- Fakat bir vazife taşıyordu. Ve, :vata- Nitekim meydanlığa çıkınca Mar-

- İnsanlık, insan olanlara mahsus- ti. Sevdiği kadın, otomobil içinde, ta nın, dolayısiyle yüz binlerce insanın garit, ara sokakların içindeki evi ko-
-10- hazırlıyabilir.:ıin .. Paraya ihtiyacın o- tur. Vatandaşlık, ayni mefkfı.re ile, yatımda obrnyorcb. F<Lkat a$-ı:ıllı nçJ~) emniyet ve huzurunu teminle müke!- !aylıkla buldu. 

- Oğlum, bu kadın, bu kıyafetle !ursa, gene .kendisine söylersin. Oldu ayni muhit iç.inde yaşayan muazzam ona bir tek laf söylemek cesaretini lefti. - İşte bu ev!.. 
köyde şüphe uyandıracak. Binaenaleyh mu?. bir aile, demektir. Bahan, anan, ayrı kendinde hı.:i.am~~·orl.! ı Nihayet köyün dışına vardılar. Ten-
yarm gün doğmadan, otomobili Cc- - Teşekkür eder·m. Fakat!.. olabilir. Fakat ayni camia için.de yaşa- Otomobil, b()zuk ve çamurlu yolların ha bir yerde otomobilden indiler ve GC\sterilen ev bodrum kati~ le bera-
nevı•eye göndereceksin ve bu verdiğim - Ondan korkuyorum. Demek isti- yan insaniyet, biribirine mrınen b•ığlı- arasından sıyrılarak gayet yavaş gi- sessiz adımlarla köy~ girdılc.•!". ber üç katlı yarı kargir bir bina idi ve 
paradan kendine. şo.föra ve sana muh- yorsun, değil mi., :.\fo;·.ık etm,.; ark.illa dır. Haydi kızım vakit geçirmiyelim. diyordu. Tekerlek çukurların içine düş - Margarit, hangi yoldan gic.Iece - cephesinde iki k:ıpusu varcl!. Ev yan 
telif renkte ellıise aldıracak.sın, bu el- şımız, bizim kadar sakin ve naziktir. Otomobil ~e'tli. Arkadaşımızla ht!ra~ tU.kçe, sarsıntıdan vücudları kah sağa, ğiz?. harap bir vaziyett" irli. g+...·afınılaki bi 
blflelerjni:ı rl,ki şi şekilleri dt• ayrı anı O hareketi bir daha tekerrür etmiye - her köye kadar gidec<;!ksin .. O seni ko- kah sola kayıyor, omuzları biribirine Meçhul şahıs bunu söyledikten son nalar da ayni sistem üzer;ndP. bina e
olacak ! .. ;aıa ·garit kıyafetini deği~ti- cek. Bundan sonra seni himaye ede - ruyacak ve himaye edecektir. Ben ise ç~rpıyordu. Fakat derin bir düşürune ra hemen kendini topladı ve ilave et- di!rni~ti. Fakat bıı ev onlardan yarım 
ı·ecek ve otelden bu suretle gezintiye cek. Seni~ .yır:etll bir vatanclnş, temiz, bir hafta ıçincle se11: ananı~. b:--4banlıı., içinde yuvarlanan meçhul şahıs; dil- r:: metre kadar daha yükSckti. Kiremid-
çıl'abilecek.. nezih bir hemşire gibi sevecek. kardeşlerinle barıştıracağım. Seni ai- ber Margarite bu esnada c.pardon> - Kusura bakmaym: heyecanda - leı·inin üzerinde de kuWbeye beıızer 

Sonra Margarite döndü: - Ben onu kasdetmiyorum komu - lenin şefkat ve himayesine tevdi ede - bile diye:rniyordu. Ancak, yım. Sizinle laübali imişim gibi, ada- kliçücük bir yeri vnrdı. l\1eçbul şaJııs 
_Kızım, bu memurumuzla beraber tanım. Size ufak bir hizmetim dokun- ceğim.. - Çok acele gidiyorsun, dahn ya- l>l muaşerete hürmet göstermiyerek bu evin muvakkat bir krokisin! kü.;Gk 

ı öye gideceksin!.. Orada barındığınız madan, bana kar§ı insanlığın hududu Margarit meçhul şahısın beraber vaş.. koıHl~tum. Aklım başımda değil mad- bir kağıdın üzerin~ çizdikten sonr:ı 

- Devam edecek -

ed kendisine gö:)hırecekain, seni bu kı- nu aşan büyük bir lütüfte bulunuyor - karakolun biraz gerisinde duran oto - Diyerek şoförü muaheze etmekle maul l tekrar meydanlığa avdet ettiler. Ve 
v~ fetinden kurtarmak ve ayni zaman- sunuz da... mobile bindiler. iktia ediyordu. burada bulum rı üç otc~ bir bakış fJr-
dn seviyenle mütenasip bir ş~ sok- Zavallı güzel kadın, o anda gerek Saat gece yarısını geçmiş, günün - Bundan da daha .yavaş olabilir - Aman! Rica ederim!. Ben sizi tattılar. 
nıak icin arkadaşıma kafi derecede teşkilata ve gerekse :vatanına büyük doğmasına üç saat kalmıştı. Karakol mi, sekiz on mil üzerinden gidiyoruz. çoktan affettim. Esas;en hareketiniz-
p_ra \\ .. ruim. Tuvaletini istedii"in aibi bir hizmeti dokundu&-unun farkında ile köy arasındaki me3afe, otomobille Meçhul ~ahıs, bu sürati bile fazla de bir kusur yok ki 1 .. 
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Finlerin bütün kış mukave
met etmeleri muhtemel 

Alnian manevrasına 
aldanılmıyacaktır 

Alman politikası 
Her t araf ta hezimetlf 

karşılafıyor 
Paris1 10 (Rad~ o) - Almanyanın, 

istediklerini kopaı·mak üzer e Roman
yayı tazyik etmeğe baş1aclı".rı \ c bu :ı. 

Ruslar ilerliyorlar. Fakat 
kırıımaktadır, telef v~ 

ekseriyetle hücumları 
zararları da çoktur 

Rusyanın sosyeteden 
reyanı kuvvetleniyor. 

tefiklerine bir muhtıra 

Ce• rağmen Rumen r icalini kaııdırams -çıkarı l ması 
Hollanda müt-

makta olduğu söyleniyor . 

- --.-**----
verdi Hitle~· 

- Ba§ta>·afı 1 inci sahil ede - Ayni fikir etrafında Cenubi Ameri- Ga~p cephesine n1i 

gidecek? 
fazla gazetecı göndermesi, dikkate şa- ka devletleri arasında mütteh id lıir 
.ran görülmektedir. cephe teşckklil etmiştir. 

Londra, 10 (Rııdyo) - Resmi me- Tevy('>rk, 10 (Radyo) - Amerika Londra, 10 (Radyo) - Henliz tc-

Bir zfrhlı tren 
olundu. 

1
.mh a Bazı hafilin kanaatine göre, ingilter e hükfı- C'umhurre!sliğine nanızed gö terilen - j'id edilmiyen bir habeı göre ; Hitleı, 

eJifdr~ tankfar tahrip meti Sovyet hareket ini takbih etmek, lerden Bay Vanderveıt hükumete mü- bu ayın 15 inde garp cephesina g ide-•• de Firıland!yaya yardım ,nuknbilinde Rus racaatla, Rusya ile siya 1 mün:ıseba - rek Alman ordularını teft"ş edecek-
J T f r:u··su··ru"•fdu•• u c a ·yare ~' tara yardınt etmemek ,,e mütearrız tın kec:ilmesirıl htemiş ve son vaziyet- tir. 

• • vaziyette bulunan Ru yaya miiracaat- ~n istifade füı Amerika devletleri arn- 0000~---
- Eaştarafı 1 inci sahifede - şiddetli muhar" belcre hazırlanmak- aı·ma muvaffokiretıe mukabele 1 - la bu taartuzdan \'azgeçmesini btemek sında te5anüdün artbrılmnsı lüzumu-

t ccrr. t:ıdırlar. So\yet tnr:;urC'lerı, Hnngo .n ek~e olduklarım bildirmektedir. için uluslar ıı.osyetesine dahil devlet- nu ileri ı1ürmüştür. A lman/ar 
Rundan başka F in kuvvetleri, Kclı limanını da bombard, nırın etmişi er - Sovyctlerin adet itibariyle faiidycti- lerin bir karar almalarmı istiyecck - Cenevre, 10 (Radyo) - İsveç sabık U [ / d h d ti 

n•qnycn mmtakasında merkezden dir. Telef olanların -;ııyı!>ı m çhul - ne ve h va kuvvetlerinin daha ziya- tir. başvekili Sunclen, uluslar sosyetesı a- no an a u u arın-
b 1 ... n ve hududa kadar dayanıın dür. Bombaların çoğu hedeflerine i - de olmaSJna rağmen CarcFr. berza - Paris, 10 (Radyo) - Fransız ıaze- samblesfnde 1 veçi temsil etmek üzere Ja tahkimat yapıyor 
muvnffakiyetli bir taarruzda bu iun- sabet etmiştir. hındıı ilk hatlar Sovyet.!erin nıuthi~ telerinin bugünkü makalelerinin mev- bu gece Stokholmdan bura~·a gelmiş- Jl . 

10 
(R d ) Al 

1 muş!nrdır. Dün ::abalı cephenin şimal münl e- bomuardımanlarına mukavr~met et - zuu, milletler cemiyetinin içtimnı ve tir. Sunden; muhtelif devletler dele - H Ilurısd, h d adlyo d- man. ~':hıı, 
P t k d h hasında Rus'a"ın çok ·ı.:ıyı·at . ·d·k mekt~,.Jı·'"ıer . . h . o an a u u arın a ren1• ısu .. etsamo mm a n""ın a, arp mın- • '" • .,. eı 1 - - l 1 1 

• bu içtimaın ehemmı.retı akkındadır. gas,·onlarıyle uluslar sosyetesi gınel . 
kası yerini değ:ştirmiştir. DUşman leri bir muharebe c~reyıuı etmi~tir. Paris, lO (Radyo)-Finlandiyam!'l Gazeteler Almanva, Fransa ve in- sek~eteri Aveno1ü zivaret etmis ve kumlar ):ap~atsa. ba~ldıkları v~ ~l-

:r. ı 3 k· ome+r rı b " h ·· mukave ı· h b b "k' • a _ . ' . · . ·. . .. mıtn gerılermdekı h~lka a:tkerı :na-la ra a~ker çıkarmıştır ve ağır a- ın er . '1 ~ e 1 • ır cep e uze- me ı, ar ın u ı ıncı paz gıltere arasındakı harp dolnyısiyle bu hkandınavya devletlerının, Rusya - • .. . ,, • . . . .. 
1 r 1emektedlr. rinde sıkı baskınla!" yapnıı~l a!" ve bu- ıında Helsinkide çok Um"d nyandır- toplantının, hususi bir enternasyonn1 Finlandiya ihtilafı ehafındaki noktai re'kat ha~~ı.nda i~rdük.erıııı ıfta e.-

J ndra, 10 (Radyo) - Finlandiya- radaki Rus kuvvetlcr:ııı mıha etıı s- mıştır. Bilhns"a Kareli berzahı mm mahiyet arzevlediğini yazmakta ve nazarlarını bildirmiştir. r.ıe~eler~ ıçın tenbıhatta bulundukJa. 
vn ingilt reden gönderileo tayyareler, !erdir. takasında şiddetli bir mui> .. venıd toplantıyı bu ~ihetten de mütalea eyle- Ulusiar eos~~eteef aeamblesi, yarın sa- 11 ıöylenıyor. 
A er~kadan satın alınan tayynreler - ~ovyet ebl : ğinde, P.u:\ kuvvetleri - vardır. Ru,,lar mü.thlş adet faikıyeti- mektedirler. at 11 de toplanacaktır. -=+-==-

değıldi . .J!oQkornnm bu husustaki nin. il~ri hareketlerır:c dcrn.tn ettik - ne VI' tayyare kuV"."etlerıhdekı rüdia- Lüsyen, Burg, Cenevreden gazetesi- Cenubi Amerika devletleri, Rusya- 8 f f,\Qp Ur la r 
naati yanlıştır. Bunlarm bir kısmı lerı bıldirilmektedlr. ni~·etlerine rağmcm. bertahı kapayan ne verdiği haberde, meclis koridorları- nın uluslar sosyetesinden çıkanlmaın Q an 

rarptcn evvel vaki sipariş uzerine göl'l Londra, 1 O (Radyo) - ~ltıhte . if ile müdafaa hattını y~ram{ı.mışlar - nın arı kovanı gibi uğuldadığını, Al - için bir blok teşkil etmiş vaziyette- Paris, 10 (Radyo) - Hollanda 
derilmiştir. Finlilerin şimd! kullandık- kaynaklara atfen füiytet ajansı şt: dır Hatta, burada, havadan hücum manların burada. bitarafl:ırı sulh te- dlr. bandıralı İnlngam vapuru torpile çar
ları tayyareler de bu ingiliz tipi fayya- malfimatı veriyor. e:tmlş, şiddetli tOpcu ate 1ylc gazlı şebbUsQnde bulundurmak için çeşidli Cenevre, ıo (Radyo) - Asamble parak batmııtır. 13 kişiden mürekkep 
relerdir. İngiltereden ayrıcıı 60 bin - Kızılordu kun·c· t!eriııi ıı halen obilsler kullanmı,lardır. Buna rağ - manevralarda bulunduklarını haber riyasetine kimin seçileceği belli değil- olan mOrettebah kurtarılmıştır. 
: skeri gaz mcskesi gönderilmektedir. oldukları yerde saymaları. hem Sov men Rus piyades!nin hilcumu kırıl - \'ermektedir. Fakat Fransız gazeteleri, sc de, Bolivya delegesi Xosto De!rl- Paris, 10 (Radyo) - Tantary 

Londrn, 10 (Radyo) - Finlandiya yet ordusunun pre ~tijini kırmakta, mış, bir zırhlı tren, birçok tar.klar müttefiklerin bu mane\•tava nidanmı- yonun reis olduğu söyleniyor. adındaki ingiliz vapuru, bugün bi 1_ 

ehine toplanan iane miktar· t~veçten hem de hava şartlarının fena gitme tahrip edilmiştir. Şimalde ki mu hare- yacaklarını kaycletmekteförler. Vaşington, 10 (Radyo) - Ayan a- man tahtelbahiri tarafından batirJl-
3 milyon, Non•eçte 500 bin, Dnnimar- si dolayisiyle Sovyetlerin vaziyetini beler, Petsnmo civarında kararsız Cehevre, 10 (Radyo) - BugUn zasından Vandenburg; hariciye nı\Ztrı mı,tır. Vapurun mürettebatı, Alek
kadn 800 bin ton e'-vndır. güçleştirmektedir. Bu yilzden, )1o ·- şekilde geçmektedir. La do~ a körfezi Fransız hcyeU ile Yugoslavya. Çin ve Korde! Hule bir mektup göndermiş ve sandr adındaki Belçika vapuruna ah-

Stokholm, 10 (Radyo) - t;;veç kra- kova, hakiki kış gelmeden Fin iandi- ile şimalinde kayaklı mUfı czPlcı· bu- Yunanistan heyetleri. d ~l{er taraftan, cenubi Amerika hükumetlerinin Rus- narak kurtarılmışhr. 
h, Finlandiyaya bir hasbhanc gönde- ~·anın muknvenıe:lni kırmnf•a karar lunmakta ve düşmanla, ka•· şılıklı o- tsveç ve Fin murahhasları arasında ya aleyhindeki temaytilatı nazarı dik- -Or. 
rilmesi hakkında hlikumetçe verilen vermiştir. )arak biri birini nramaktad•ı·Jar (ün temaslar olmuştur. kate alınarak, Rusya ile olan siyasi mü Paris, 10 (Radyo) - Be~ yilz elll 

11~·~ 
kararı tasvip eylemiştir. Önümüzdeki hafta içinde Kareli kU burada p ek ender yerle'.· harbe Arjantin hUk\\meti, Rusyanın Fin- nasebetleri bir an evvel kesilmesi için ton hacmindeki Dinar adlı J."'ransız va- .,... dı 

Roma, 10 (Radyo) - Askeri müte- berzahında ve ~imal cephesmde kat'i müsaiddir. Ruslar, A"ynda buzluk landiyaya tecavUzll hasabiyle bu dev- Ruzvelt nezdinde teşebbilsatta bulun - puru, fngiliz sahillerinde torpile çar - & 
has ·ıslar; Finlil.nd iyanın, bütün kı5 muharebeler beklenmektedir. Eer - mıntakad:ı yetişmiş asker~E'l' getir_ lcun uluslar sosyete~indcn ihracı h:ık- masını istemiştir. parak batmıştır. On beş kişiden mü- · ' 
mukavernetcdeceği kanaatinde bulun- zabta, Ruslar, göllerle dolu mınta - mic;lerdir. Fakat bunlar. nyn. muka- kında bir karar sureti knbul .?tmiştir. rekkep olan vapurun mUnıttebatı kur- • 
n111ktndırlar. kalara ynkla~mışlardır. Finler, esaş vemeti gösteremedikleri gibi 'modern Bu karara göre, Rusya sosyeteden çı- Belçika vali(le /ıra- tarılmııtır. 

Parfs. 10 (Radyo) - Rus tnyyare lı müdafaalarını burada hazırlamak harp tabiyesini bilmedikleri i~:n Fiti- karıhtiazBa, Arjantin istifa eaecektir. 
eri buglln saat 12 ve 1 de Petsnmoyn tadırlar. ıandiyalılar bunda her husı:~ta faik Görilniişe nazaran bu karar kabul e- f içesi hasta Amsterdam, 10 (Radyo) - Kayın-
~ defa bombardıman etmişlerdir. Bu Şimdiye kadar bliyük kıt:ılarla bi- gözükmektedirler. dilecektir. Faris, 10 (Radyo) - Brükselden va adındaki Belçika vapuru, bugün şi-
hadi e. P ebamonun Fin kuvvetleri ribirini takip ederek ilerliyen Rus hıı.ber veriliyor: mal denizinde torpile çarpmı, ve blt-
tarafından istirdat edilmiş bulunduğu kuvvetlerine karşı Finler, altlarındıı J • D f d J d Valide kraliçe Elizabet hastadır. mıştır. 
hakkındaki haberleri teyid etmekte- kızaklar, ellerinde silahlar o lduğu zmır e ter ar .. 1ğın an: -------------
dir. :Maamafih, Petsamo!lun 30 mil ce- halde seyyal ve çevik bir şeld!de çar I ı - !ımtr hükumet konağında maliye binasının üçilncü katında 
nııbi garbisinde top sesleri duyulmak- pışmaktadırlar. yaptmlacak ilıh·ei inşaat 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 
tadır. Lonclra, 10 (Radyo) - Dün geceki acık eksiltmeye konulmuştur. 

Riga, 10 (Radyo) _ :\Iareşal Voro- Fin tebliğinde, Finlilerin mOhlm mu- 2 - Muhammen keıjif bedeli 5406 lira 40 kuruştur. 
3 - Teminat akça~ı 405 lira 48 kuruştur. 

şilof, bugün Kareli berznhındaki Rus vaffakıyetleri haber verilmekle, taar- 4 _ İhale 11/ 12 939 pazartesi saat on beşle ::'ılilli Emlak dairesinde 
kıtaatını teftiş etmiştir. Rusların, bu- ruzların pUskUrtüldüğü, Rusların mi.i- icra edilecektir. 
radn üç yüz bin kişilik bir ordn bulun- him tank, zırhlı otomobil ve top bırak- 5 - Talipler keşifname ve şnrtnnmeleri ?ır. Emltık memurluğunda 
durmakta olduğu söyleniyor. Diğer bir tıkları, üç tayyareler.inin düşürüldüğü, görcbilirl"r. 
h 6 - Münak:ıqnya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

nbere g6re; Ruslar, otuz nakliye ge- Fin tayyareleri tarafından toplu Rus inşaatı hüsnü suretle ve h:ç bir ihtilaf çık:ıır.madan ifa ettikleri-
rnisiyle Viporun garbın<laki sahaya kuV\·ctlerinin bombardıman edildiği ı ne ve bu işi vaktinde ve dOrüst bir surette yapabilecekler ine 
nsker çıkarmağa çalışıyorlar. bildirilmektedir. dair Nafıa mildürlüğünden alacakları \'E'Saiki komisyona ibraz 

Fin tayyareleri, bugün Rus kıtaah- Bitaraf ka) naklarclan alınan ha- etmiye mecburdurlar. 25 5 4305 

nı defaatla bombardıman etmi1'lerdfr. ber!ere göre ise, Ruslar, cenuba nis - Izmı·r Def terdarlıg" ından: 
Stokholm, 10 (A.A.) - Finlandiya- betle ~imal cephesinde muvaffakıyet 

elan alınan haberlere göre, So\•yet kı- R'östermektedir!er. Ancak buradaki 1 Aylık ilcreti 200 lirn olan münhal buğdayı koruma vergisi baş kont
taatı Petscmaya 15 kilometre me~afe- ;ıerleyişle ri, kendilerine bahalıya mal röllüğil için aşağıdaki "artları haiz olan talipler arasında 25-12-939 tari
de bulunmaktadır. Petsamo limanı ma olmaktadır. hine müsadif pazartesi gilnU defterdarlık binasında imtihan icra edill!-
Yinlerden tamamiyle tathir edilmiştir. Hoglan adasının işgali, hava ve de- cektir. 

Sovyetler Salmi jerviyi a~tıktan son nizden beş günlük bomhardımandnn 1 - Taliplerin hukuk veya iktısad fakültelerinden veya siyasal bil-
ra Latojaya yaklaşmağa başlamışlar- sonra vukubulmuştur. Adada birkaç giler okulundan veya ticaret mektebinin yüksek kısmından mc-
dır. FinJAndiyalıların müdafaa h:ıtla- polisten başka esasen kimse yoktu. zun bulunmaları ve 40 yaşını tecavüz etmemiş olmaları şarttır. 
rının Keskholm civarında olduğu ri _ Nevyork, 10 (Radyo) - 400 Fin- 2 - Talipler vililyet makamından havale ettirecekleri istidaları ile 
\"ayet edilmektedir. !i, gönüllü olarak harbe iştirak etmek mektep şahadetnamesi, sıhhat raporu, hüsnühal mazbatası, ve 

Londra, 10 (Radyo) - Amerika üzere bugün FinJandiyaya mütevecci- iki aded fotoğraflarını beraber getirieceklerdir. 
hUkQmeti, Finlandiyaya olan kredi- hen hareket etmiştir. (1100) kişi de 8 - Talipler: 
lerini kesmiyecek, kapıyı açık bıraka- vapur beklemektedir. A - Muamele ve buğdayı koruma veriileri kanun-
Caktır. Yani, Finl!ndiyaya bitaraflık Paris, 10 (Radyo) - Fin torpito - ları hilkilmlerinden. 
kanunu tatbik etmiyecektir. Çünkü botları diln Kroniştad deniz üslerini B - Bir milesseııenin piUlnçosunun tetkikinden. · 
l'nuhase:matta, resmen harp ilan edil - muvaffakıyetle bombardıman etmişler- C - Bir muamele vergisi beyannamesinin tetkikine 
?tıemfftfr. Bu vaziyet, aynen japon . dir. a'i rapor tanziminden. 
Cin meselesine benzemektedir. Helsinki, 10 (A.A) - Finlandi - D - Hesaptan. 

Paris, 1 O (Radyt>) - Finlt1ndiya- va kıtaatının bu gün cephelerdeki E - Ticaret kanunundan. 
İlusya harbi devamdadır. Petsamoda mukavemeti Helsinkide son derece- İmtihan edileceklerdir. 
So-.yet tayyareleri, nikel madenlerini de itminan verici bir intiba tevlit et- 4 - imtihanda muvaffak olan 3656 No. lu kanun hUkümleri daire-
bombardıman etmek istemişler, he- miştir. Cepheden, bilhassa Carelie sinde derecesi tesbit ve ona göre kadrosu dahilinde Ucret veri-
defe laabetler gUsterememişlerdir . e~phesinden gelen haberler Finlan- lecektir. 
llu hava lid e hir iki taraf, yakında di:Va kıt:ıatının Sovyetlerin taarruz· 5 - Taliplerin en geç istidaları ile evrakı müsbitelerini 23-12-939 

Eu~ün Kültü~park Sineması Tele31 51 
Dehşetine ve azametine payan olmıyan diJnyanın en büyük aşk 

ve ihtiras filmini takdim ediyor. 

1 Hayvanlaşan insan 
(La bete 1-Ju:na:ne) Jan Gabın • S 'mon S=m""n 

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

2 SARIKAYA 
Heyecanlı macera ve aşk filmi 

Ayrıca Metro jurnal - Ve renkli mikf 
Senaslar: Her gün Hayvanlaşan insan 2,15--5,40-9 
4,15 ve 7,45 de. 

tarihine miisadif cumartesi günü saat on üçe kadar DP.fterdar-
lı~a teslim etmesi ilan olunur. 7 10 13 4458 

1

11. T~1

yyare 
2 

sinem:sı 1 Te/~fon 3~j16 
Bugün:ki büyük film birden 

Büyük Valsin mübdii ve l'İnema yıldızlarının en fazlı& alkıtlanan 
F!.RNAND CRA VEY •e Mlcheline Pre.le - EHvire Popeaco 

ile alb büyük Fransız yıldızının yarattığı 

G A 1 P ·c E N NET 
A vrupanın büyük <"az kralı RAY DÖ VENTURA nm aüHI bir eseri 

NEŞ'E 
AYRICA EKLER ~·~RNA'-.. 

OYUN SAATLERi : 
CAlP CENNET : 5-9: NEŞ'E YACMURU 3- 7 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü lzmir şube· 
sinden: 

lzmir körfezi ciahilinde çalıştırılmakta olan Bayraklı, Sur, Efes va
purları büfeleri ı kanunusani 940 tarihindetı 31 mayıs 940 tarihine k:ı.dar 
beş ay için kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Mezkur biJ
f clerin beş aylık icar bedeli 75 lira tahmin edilmiştir. 

Muvakkat tcmiııat akçası ö63 kuruştur. İhale muamelesi de\•lct de
niz yolları işletme umum müdürlüğü İzmir şübesi binasında ve komisyo
nu huzurunda 25 kanunuevvel 93~ tarihine müsadif pazartesi gilnil saat 
on beşte yapılacak. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
Jetin tayin edilen saatta kanunun emrettiği enak ile beraber müracaat 
Jarı. 9 14 4467 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirk~tinin h alkap:nar kumaş f abrikaıı 

Tarafından mevaim dolayisiyle yeni çıkardıiı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yapbracaf nuz elbiceler için bu mamulatı tercih edin 

•=S A T 1 Ş Y E R L E R İ~• 
B:rinci kordonda 116 namarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

ELHAMRA Sinemasında 

BUGON MATiNELERDEN İTİBAREN 
Senenin en bUyilk heyecan - deh~et ve macera şaheseri Uç senedenberl 
yegane olarak yaratılan Tarzan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüshası. 

T ARZAN .ve OGLU 
Baş~·ollerde: ~ilrkçe sözlü 
Vahşi ormanların rakipsiz kahramanı, fillerin - arslanların - kaolan
ların - timsahların - maymunların en büyük dostu .. 

JHONNY VEJSSMULLER 
Ye her zamanki sevimli eşi. 

MAUREEN O'SUl/VAN 
on c'~rece heyeenn'ı olar<.tk yaratılan şaheser. 

er e lin: 2- '1 3 ')---.:ı.S0-7.30 ve 9.30 da . 
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b an Almanlar \ ln.fr ikincı huk1tk mahkemesin- 1 B V. . Henri Van Uerz~ 
dın· Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A, Ş. dan: ıt Q) VAPURLARIN HAREKET LiSTESi wdra, 10 (A.A.) - Dört Alman t. . d H 1 •• ~; S b . • r .._, 

f u!?f kt üı ·1teredeki taha üt zmır e oturan amz~ Au..& a rı}e MALATYA FABRiKAMIZIN DOKUMA ı·e 1PL1K KlSlMLAR! iÇiN 

el dpr birigıd k 1 şdş tarafından kocası Tepecikte Yokuş _S D. T. R. T. Budapeşt 
ann a~ .. n en a~rnış ar ır. sokağında No. 2 evde oturan Sadık oğ- Usta ve usta muavini a ınacaktır ......_, Tuna limanları için 

ardan bırı.:ıı yakalanmışhr. 1 E . K 1 h" l b _..., «TİSZA~ vap. 6 ilkkanunda bekl .. . u mın amer a ey ıne açı an oşan- ~ 

., ' -=*=- ma davasına mütedair davetiye ve ar- Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Malatyada ~ niyor. 
Karaya oturdu zuhal sureti ikametgahının meçhuUye- Şirketimiz umum müdürlüğüne müracaatl:arı 

ti hasebiyle bila tebliğ iade edilme:ıi 
1 Pari1', 10 (A.A.) - Adotı adındaki .. . hk b b t k"t bl"gva . _ . . uzerıne ma emece u ap ıı ı e ı -
Belçika b;ıvnı:;ını hamı! gem Brıtan- t . 1 ~ . h k s· . ·. ın ı anen ıcrasma ve mu a eme ı-
ya sahıllel'ı karalıklarına oturmuştur. . '><l 12 939 C u ·· t ı·k· e · nın ~"- - uma g nune a ı ın 
Bu gemi;-.·•. ZH\"i olmuş nazariyle bakıl- k .1 . ld v d '"dd · 

kt . ı • arar verı mış o ugun an mu eıa-
ma auır. 1 h E i K · - d ey m n amerın muayyen gun e 

---ot>OOO--

Mırı ""d2 İngi iz!er 
saat 10 raddelerinde asaleten veya ve
lffileten mahkemede hazır bulunarak 
cevabını vermesi aks! takdirde aley -

Kahire. 10 (Radyo) - İngilizler, hinde gıyap kararı ve verileceği H. U. 
Nil vadbincl iki fırka topcu, iki fır- M. K. nun tebliğat faslına tevfikan 
ka piyade ve motorize kıtaat bulun- keyfi.ret ilan olunur. 
durmaktadırlar. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMA YE 
SİRKECf'de 

DOt .. TOR 

BEHÇET UZ 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin c:ı "ski otekid 

1 Taze, Jtemiz, ucuz , B. Ömer Lütfi L __ lg" 

Jiç 44. Senelik tecrübeli idarc~.~f. bütün mİİ§terilerine kendiıini 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Bastalannı 11.30 dan bire kadar 

8a1Ier sokağmd22 Ahenk matbaaSl 
t&nında kabul eder. 

Hizmetçi aranıyor 

u J l • ıevdimıqtir .•• 
ner tür Ü tava et Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. .latanbulda 

• t / • Lütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluturlar •• 
çeşı erı Huauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi-

Hamdi Nüzhet yecek derecede ucuzdur. 

Çan çar '===-umnı 11111111111111111111111111

1
1 ~ız11111111Mıı11111111ı~ı ı ı ı ıııı ı ı ııı 1111111111111111111111111°11\: 

ı11 hır ~ile nezdinde çalışmak için Sıhhat eczanesi -
,lbir hizmetçi kadına ihtiyaç vardır. s PAMUK MENSUCAT -
f.l'alip olan!uın Kemerr.ltında Sıli. Başdurak Büyük Salepçioğlu lia- ~ :;: 

~~-~~~~:z:a:n:e:~;in~e~m:ü:r:ac;a;u:t:Ja:n:·-~-~n:ı:k;a;r~ş:IB:m:d:a=======-~I~ ~rkAnonim~rketi § 
Devlet Demiryolları umum ~ Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmirde Halkapınardaır. = 

~ Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba§, Değirmen, Geyik = 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mu~ammaları 

BAYLAR 
ıiçin palto, perdeaü ve İyi elbiı.e 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

l Servic~ Maritime Roumain Bucareı' 
KÖSTENCE GALAS VE TUNA 

LİMANLARI iÇiN: 

1 
1 

«ALBA jULİA» vap. 9 ilkkanun .. 
da bekleniyor. 

KÖSTENCE lÇiN 
cBUCUREŞTh vap. 22 Hkkanun• 

da bekleniyor. 

STE. Commerciale Bulgare Do 
Navigation A Vapeur .. Varna 

HAIF A, iSKEN DERİYE VE POR't: 
SAJT İÇİN 
c:BULGARİA» Yap. 7 ilkkanunda 

bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri bak• 
kında hl~ bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees blnagı 
Tel. 2443 

' 

Londra ve Lhrerpol hatları içi11 
piyasanın ihtiyacına göre vapur! !lrl· 
ınız ~Pfer "P.T•~raki:ı--drr, 

~ksir Şahap 
1 Bo.s11r memeler ini gi· 
j derir. Kuvveti, erkek· 
ı 1 i{!;, istihavı nw-tftr ır 

lrn 
müdürlüğünden: Sve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte = 

plus. Son Telgrr..f ve :Anadolu gazeteleri ile 1/12/939 tarihinde bil- = olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. = • • •• ~ı~. ·asa batın oı1mac2ğı nan edilmiş olan ve muhammen bedeli 17650 ;;; Telefon Noa 2211 ve 3079 -
Uracı .. , 1 :baret huhın.:m 585 M3. meşe azman görülen lüzum üzerine yitıe - = 
'capalı zarf usulü ile \"C 20/12/939 çarşamba günü saat on beşte Sirkecide ~ Telgraf adresi: Bayrak lzmir = 
dokuzuncu işletme binasında satın alınacaktır. _ -

Muvakkat teminat 1323.75 liradır. İsteklilerin ayni gün saat on --
'örd-e kadnr kanunun tarif ettiği şekildeki kapalı zarflarını komisyona 
•. ermeleri lazımdır. 

o Şartnameler parnsız olarak komisyondan verilmektedir. 
t " ' ... 4 G 8 10 9887 /4391 ct· • f ~ 

•• 1 
t. ARANIYOR 

İdaremiziın muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekim
lerine ihtiyaç vardır. :Verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca mesken veya 
meaken bedeli veril~r. 

Serbest bulunmak ve yaŞıarı 45 ten yukarı olmamak üzere taliplerin 
I>. Demiryollnn zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

.J-... ~ 8 11 14 6244/4468 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 L i r a M Ü k a f C\ t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta

rı'h1erinde çekilecektir. 

iKRAMiYELER 
I Aclet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 " 5000 

.. 
8 ti 500 • 4000 .. 
16 • 250 • 4000 • 
60 • 100 • 6000 .. 
95 • 50 ,, 4750 ,,, 

250 ., 25 
""' 6250 "' 

35 32000 
T. tş bankasına para yatırmakla, yat7ı;z para biliriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemi~ ol ırsunuz. 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve .an'at icaplarına 
2öre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit ALl RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariş üzerine lüks albümler yapılır. 
Müt-!;'J~'l~nin siarı <ıağbmlık. s;;:Ü7rllik ve sürattır. 

ıvlakine Tamir hanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu

nunla iftihar eden bir müessesedir 
-lllll .. mCl .. K!!!!lles•t~aEne!!l!İlp~a~z~an~d•e~m~igrcmimle•r•6E7!1!11-E6~9Ell!~T~e=l=ef~o~n~:C3~9~9=3?!i!:::E:::Z•I 

T. C. Ziraat an ası 
.... ~URULUŞ TA RIHl 1888 

Sermczyesi: 100 ,000 ,000 1 ürk lira5ı Ş:ı b. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

'para biriktirenlere 28800 Fra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pliin& a-öre ikram.İle dağıtılacaktır: 

4 Adet ı,ooo Lira:ık 4,000 lira 
4 c 601) c 2,000 c 
4 c 250 c ı.ooo c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığ1 takdirde ro 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincı.kanun, 1 mart ve 1 ha

zlı-an tarihlerjrıde çekilecektir. ·------..... ---------------00 k tor 

M. Şevki Uğur 
lzmir Lise ve Ortaokullar Satınalma komisyonu Baş
kanlığından: 

Bir"nci sınıf dahili has- Cinsi Miktarı 
ad~t 

Beherinin Fiati Tutarı İlk teminatı 1zahat 
taiık'ar mütehass•s1 

lzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 8'.286 

Hastalarını ~abahtau itibarer. 
ve gC?ce ,. akti kabul ve muayeııt
eqer. --------------,---

Lr. Rt·. Lr. Lr. Kr. 

Siyah isk:ırpin 17;; 4 00 700 52 50 Miihürlii nümuııeye göre 
İzmir kı7. öğretmen okulu talebtısi için miihiirlii nümunPsine göre yapılcı.••:ık olan yukıırıdıı miktan yazılı 175 

aclt.>t ~iyah bkarpin 15 gi.in müddetle açık eksiltmeye k<ın11lnrtstıır. 
rn XTI rn:~n salı günü saat 15 te hükumet k nağn :fo ktiltiir direktöı·liıgünrl toplnnaC'rık rılıın komisyonda 

çık ek!'liltmcsi yapılar· ktır. Nümııne ve ıııattnnm ·ni örmf iı:ıti:.Pnler h ! ı kiil tir rr k ör'üii-ünde görebi
·lPr. Fk ·:itme.re girmek istiyenler de belli gün ve saatte kom· y na b,ı~ nrmaları füin olunur. 

1 7 11 17 4364 

~AYIN OKUYUCULAR DIKKA T ! .. 

Milli p jango a ·/iği 
Etiman kztap evi 

Milli piyang·~ bile ... lerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 
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Yılba ı biletleri de satılmaktadır. Simdiden tedarik ediniz. 
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Ankarapa as 
lokanta ve Pastahanesı.' ·--- l.'ilmll---·· 

En müşkülpesendleri tatmin ede~Pk derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuva~ı samımiyetini haiz, temizliği ve nafa:~e
ti ile beraber foülerı tahmin'n çok fevk!nae ehvendir. Me\·sim münase
betiyle E:n temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olııcaklartlır. 

IBRAJI/Jt SEN~UR 

Türkiye iş an a~ından 
ı - Bankamızın muhtelif şubelerinde çn!ı~tırılmak üzere müsaba

ka ile on beş memur alın:.ıcaktır. l\fUsalıaka imt:hanlan 25 B. 
Kanun 1939 pa;c,artesi günü Ankara, htaııbul. ve lzmirde yapı
lacaktır. 

2 - lmtıhana girebilmek için: 
A. - Laakal füe mezunu olmak, 
B. - On ~kiz yaşından a~ağı ve otuz ya~ından yukarı bu

lunmamak, 
C. - Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz yapma

mış olanlar muvakakt memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukıırıda yazı'ı en.;;ı[ı haiz olan taliplerden tahriri imtihanr'la 

muvaffak olanlar berayı tecrlibe on beş giin maaşsız olarak ça
lıştırılırlar. Bu miıılcletin hitamında mesaileri itibari,•!e de iyi 
not altınlar b::ırem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alı
nırlar, 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler terc"h olunur. 
6 - İmtihan neticesinde banka hizmetine alPıacak on beş memur

dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre 
müessesede açılacak münhallere sıra ile ;ıınacaklardır. 

6 _ Taliplerin en geç 20 B. kanun 939 çarşamba gü üne kadar Anlca 
rada umum müdürlük memurin ~ervi-ıiııe. t~tanbul ve İzmirde 
şube müdürlüklerine vc.::ıikaJnl'iyle birlikte müracaatta bulun-
maları ilan olunur. 5 6 7 8 ~> 10 ıı 

lzmir Ziraat mü dür ;~ ğünden 
Ziraat Vekiiieti için satın alınmasına lüzum gösterilen 500 teneke 

benzin kamyonetlerde kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma eksilt
me kanunu mucibince on beş gün müddetle münakasaya konulmuştur. Be.
her tenekenin muhammen fiyatı 2,81 kuruş ve mu\•akkat teminatı 105 li
ra 37,5 kuruştur. l\ial İzmir Bornova vilayet fidanlığında tesellüm edile
cek ve bedeli maliy2 veznesinden ödenecektir. İhale birinci kanunun yir
mi be~ine rastlayan pazartesi günü saat on beşte ziraat müdürlüğünde 
toplanacak komisyor. rniivacehesinde yapılacaktır. İsteklilerin pey akça
sını maliye veznesine yatırarak makbuzlariyle birlikte ihaleye iştirakleri 
ilan olunur. 7 11 15 19 4457 

Söke mal müdürlüğünden: 
Hazineye ait Karine Deringö! Dalyanınııı lıalık avlamak hakkiyle yilz

de 12 saydiye reı:ımi 5250 lira muhammen bedelle ve Azap Avşar ve Sö
lüklü göllerinin yalnız yi.izde 12 saydiye r~!'ıni 100 lira muhammen bedelle 
1/3/ 940 tarihinden itibaren 28 / 2 1943 üı r:hiııe kadar üç sene müddetle 
ve su kara ı:ıv vergileri talimatnamesinin 2!) uncu madde:ıindeki şerait da· 
hil iltizama verilmek üzere 5 12 989 ::alı gününden başlıyarak 26/12/939 
salı günü saat dörtte ihaleleri yapılmak iizere 21 gün müddetle müzayede: 

. ye çıknrılmJ<;ıtıı·. Talip olanların s~ra:t anlı mak w yiizcle 7,5 raddesindekt 
teminatı munıkkata akçasıııı teslimi andık etmek üz re Söke mal mü • 
dürliığüne müracaatları i fıı1 olunur. 5 11 1.3 rn 438S 


