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Asamble Top andı GARP-CE ES E 
Cenubi Amerika devletleri Rusya 'nın ihracını istiyorlar 

Muhasamatı 
Rusya va 

terketmesi 
bildirildi 

Finlandiya murahhası, memleketinin uğr~dığı tecavüzü 
acıklı bir lisanla anlatmış ve az1 devletleri 

vazifeye davet eylemiştir 

Alman gazetecilerinin teşviki 

Adetçe çok fa ik düşmana karşı 
yaln ız bırakılmamasın ı dile yor 

Çemberfayn Helsinki, 11 (Radyo ) - F inlandi- mamna bizi yalmzca bırakruıyacağı
ya parlamentosu heyetı um umiyesi nı zannediyoruz. Gar rl m emleketleri

Per fembe günü mühim toplanmış ve bütün .cihana karşı bir nin öncüsü olan Finlandiyanın , bil -

b b l k 
beyanname neşre~mıştir. Bu beyanna t ün memleketl erden yardım bekle

eyanatfa U unaca metle deniliyor kı: m ek hakkıdır. F inlandiya, bü~ün 
r Londra, l 1 '(Radyo) _Noel yor- cBize büyük sempatisin i gösteren memleketler e m üracaat etmekte ve 
;4ulan münasebetiyle avam ve lord-- medeni dünyanın, adetce faik düş- yardım istemektedir 
,ıar kamaralan, önümüzdeki perşem- o 

lngiliz ordusu, dün ıleri hatta geçli 
Almanlara karşı ilk dar bey! vurdu 
Molotof ~ ı: ~ , - -, . -~}- --~ ,,.."h·-1Zc~ 

h~"'-" ' 
·::W~ü-~.ii~~~ • ----._. ., ... 

·Deniz tedbirler ini 
protesto et fi 

Rusların Finland·ya'yı ikiye ayırmak 
susundaki teşebbüsleri tamamile akim 

'•be &1lnü tatil edecekler ve ikincika- p ı 'd v • t 
0nıınun 16 sına kadar kapalı buluna- 0 ooy a a azı ye jansının Kareli cephesinde bulunan 
caklardır. bir muhabiri, Finlan<iiya ordusunun 

Başve~il Çemberl!lyn, perşembe •• •• harp kabiliyeti ve muvaffakıyetleri 
günü tatil başlamad~n e':e1 avam .Almanlara karşı kurulan (Gorunmez hakkında şunları bildiriyor: 
çam arasında umurnı vazıyet hak- cFinla~nd' K ı h · d . h ) • f 1. . h• d ıyanın are ; cep esın e kında mühını b:aonatta bulnacaktır. c ep e nlD aa 1yetJ mü 1m ir 24 saat geçirdim. Finlandiya arazi -

Hariciye 
Vekaletimiz 

Von Papen hakkında teşeb· 
bilsatta bulunmadı 

İstanbul 11 (Telefonla) - Alman-' , 
yanın Ankara elçisi Von Papenin de-
ğiştirilmesi için Hariciye Vekaletimiz
ce teşebbüs edildiği Ankarada tekzip 
edilmektedir. 

OODDD 

Pa a 
Kardinallar meclisine 

.::: i~ ilerlemiş olan Sovyet kuvvetle
ri, bugün Mannerhaym müdafaa hat
tı önünde tamamiyle durmuştur. Bu 
havalide hüküm sür en kış, müdhiş 
kutup kışıdır. Şiddetli kış, r'inland i
yanın Yardımcısıdll'. Hararet. sıfırın 
altında 20 dir . Bulunduğum mıntaka
nın üzerinden fakat çok yüksekten 
Rus obüsler i geçiyor. Yanımda bu -
!tınan iki Fin subayı, ben; M anner -

1 hayın müdafa a hattının iç kısmında 
gezdirdiler ve birçok izahat verd iler. Fm askerleri yemek yerken 
Kardan bembeyaz ör tuye bü.rünmliş Zi üzer inde kardan başkn birşcr gö- ta dır. Fin landiya aske~:Jeri çok şen, 
ağaçlar üzerinde maskelenmiş silah- rilnmüyor. Muhakkak olan birşey n eşe 'li Ye niçin h arp ettik lerini ga _ 
lariyle beyaz elbiseler giymiş ve gö- varsa Finlandiyalıların, muhaı-e be yet iyi bil mektedirler. Ş imdiye ka _ 

J ze hiç görünmeyen Fin askerleri gör hazırlıkl arını çok evve lden ve fevka- dar gezdiğim ceph elerde bu kadar 
düm. F akat bunları, yanımdaki Fin- Iade şekild e yaptlklar1dır. Bn geniş neş'eli b ir asker e hiç ra1:1t lanıadım 

· / landiyalı subaylar göstermemiş ol- karlı arazi il~.eri n de yer yer t ayy:n e diyebilfrinı. H arbi, bir kış sporu ola-
rlyeset etti t";..a~B~&!ı~Jı:~;ltııti::z~~~. ı sa lardı muhakkak gör emiye<'ektim. isti kşaf Ye mudafaa mer kezleri var. rak telakki ettil<lerini öğrendim. Ga-

Roma, 11 (Radyo) - Papa on ikin- Vat"şovadan ~:r c örünü, Geçtiğim yerlerde toprağa gömülü Bu mer kezler, Sovyet t ay,rarclcrini zetecilcri gezdiren ma;:.ke 'enmiş o-
ci Piyu, ilk defa olarak bugiin kardi- Paris, 11 (Radyo) - Prılonyadı:ı- Alman gazetesi, Polonyada bir (Gö- ve yalnız namluları görünen toplar daha pek çok uzakt:l iken görer ek tomobilleri bana gösterrliler. Bunlar, 
naller meclisine riyaset etmiştir. Mec- ki vaziyet, Almanları ciddi surette rünmez cephe) nin durmadan faali- gördüm. Cephede uzanan toprak, ta.. gerileq haberdar etmekte. müdafaa 0 kadar güzel ma kelenmi~i ki, bir 
lise 24 kar dinal i~tirak eylemiitir. endiıere düşürmektedir. Şuarııkolt -Devamı 4 üncii sahifede - man:Yyle karla örtOlildilr. Geniş ara· tedbir leri derhal ona i Öre alınmak- - Devamı 3 ncü Sahif~de _ . . . 
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Finla diyanı askeri Dün geceki zelzele her 'I ütu .. satışlarrnda 

k~vveti nedir? yerde duyuldu 
Finlandiya ne kadar a~ker çıkarabi. 
lir ve bu askerlerin kıymeti nedir? 

Sulh zamanında Finla•ıdiyanın as-,aclalar, kayalıklara serpilmi' g~ni~ bir 
keri kuvvetleri üç fırka ile bir süvıtri su mıntakası olarak tr.savvur olunabi

Bergama ve Di ilideki halk, zelzele 
Üzerine telaşa düşmüştür. inşaat 

tedbirleri arttırılmaktadır 

şika.yetler 
Dün akşama kadar Ege bölge:;in

de şatılan tütün miktarı 12 milyon 
kiloya baliğ olmu:;.tur. Fakat bir90k 
yerlerden müstahsiller, milbayaa e
dilen tütiinlerde fazla iskarta çıkarıl
dığından şikayet etmişlerdir. Bu şi -
k:lyetlcr üzerine mıntaka ticaret mü
dürlüğü, tetkikata başlamıştır. 

Zeytinci 1 i ğ' miz livasından mürekep tek bir kolordudan lir. Bunların arasını la kanallıır, çağ- Evvelki gece saat 22,20 de izmir-ı Dergamanın bazı köylerinde zelzele
müteşekkeldir. Sahillerin müdafaası lıyanlar, körfez!er, a:;ı1:ma:it gü~ mania- de vukubulan şiddetlice zelzdenin, den yıkılmış olan okulların yeniden 
üç rnhi1 topçu alayı tarafından temin lu teşkil eder. Memleketin sağbm top- vilayetin her tarafında hissedildiği mşa~ı için viHi.yet büdcesinden sarfı Torbalı, Urla, Kemalpaşa, Sefe
tdilir. Hava kuvvetleri her halele yüz rağa malik bütün taraı'!aıııı: muazı:.ımj öğrenilmiştir. Bilhassa Dikili ve Der- iı~ap eden mühim paranın sarfına im- rihisar, Kar~burun ve Bayındır k~za
elliden fazla tayyareye malik değildir. ormanlar kaplar. :)iınal mıntak:mıtl:1 gama kazalarında sarsıntı şiddetli kan görülmemektedir. Köy çocukla.- larında zeytın bakım memurları ıda
I'aal ordunun mevcudu bi nsekiz yüz çöle benzer bir step.en ba~ka bir§PYJ olmuş ve müteaddid defalar tekrar- rımn tahsilsiz kalmamaları için bu resinde açılmış ~lan. «Yeşil ve siyah 
zabit!e otuz bin küçük zabit ve nefer yoktur. Finlandiyr.nın şark hududu lamıştır. Dikilide saat 22,19 da, sa- okulların da kızılay kurumu tarafın- salamuralık zeytın kursları» sona er
kadanlır. bin kilometre kadar bir mes:ıfe<le ta- at 22,21 de ve saat 22,25 de üç şid- tlan mşası hususunda yapılan teşel.ı- miştir. Kurslardan müsbet neticeler 

Faal ordu yanında sivil muhafaza mamen sun'i mahiyutte olma:sın:.ı. r11ğ-I detlice zelzele vukubulmuştur. bUs: kız tay umumi merkezince mu- alınmıştır. 
kıtaları vardır. Bu hususi bir askeri men, Sovyet ordul:.inuın garba <lnğrı.ıj Geçen zelzeleden çatıları vm'ık görillmüştür. Bu yıl vakıflar idaresinin vilayet 
organizasyondur ki, kızıl ihtilal esna- memleketi istila ; ;irı bu m.ntnkadan yıkılmış olan evlerin dıvar- dahilindeki zeytinlikleri, geçen yıln 
E'ında 1918 de tesis edilmiş ve zamanı- geçebilecekleri akla gebmez. l\faale~ef !arı da bu sefer yıkılmıştır. Dikili ilokul binasının üst katı ta- nazaran yüzde 50 nisbetinde fazla 
mıza kadar devam etmiştir. F' 

1
A d' " .. b't t Dıvar kenarlarında kendileri - mamen ıyıkılmıştır. Bu katın bazı dı- mahsul vermiş, zeytinler tamamen 

~ k . . ın an ıyanın yegane mun ı mın a- . . 
eu teşek ülü11 yüz bm kadar faal . . . ne bırer melce yapmış olanlar, yu- varlarının yıktırılarak tek katlı hır o- satılmıştır. 

aza!\ı vardu. Evvelce bolşevizme karş1 kası -cenu~ta ve a-arpta s~hıllerın cıva- valarından fırlamışlardır. kul binası haline getirilmesi için ü
dahUt nizamı korumaya matuf alan rı- en nazik kısmw\ teşkıl e~er .. Bura- 7-elzelenin şiddeti, Bergama köy- zeı:-inin örtülmesi ve çocuklarının bu 
faallyetl yl\vaş yııvaş askert hazırlıA'a da çavdar ve r.ulaf. ekile~. nıı.ırıbıt ova- ler!nde daha çok hhscdiJmiş ve te- f>kulda okumaları cüz'i bir para ile 
dogr•ı tevcih ettniştfr. il ti~ at kuvvet- l~r vardır. Vııpurı, ~elsın~ı. T'Jrku sirler yapmıştır. Bergamada saat mümkün olacağından derhal keşfi 

---00*001-----

Bir ihtira mı? 
Jetinin talim ve terbi~esini temin eden lımaııları vardır. 1So\:y:-tıerııı ta~ıa;.ı- 22.16 da sekiz saniye. saat 22,23 de yapılmış, projesi hazırlanmıştır. P .:..razitı k~siyorrrus 
ve harp zamanınd~ hızmete alınncak m celbeden hede:.er, ~ı~hassa ~!~lan- dört saniye devam eden orta ş;ddet- Felaketzedeler için in~a ettirilmek 
zalt llcrle 1:itcUk :ı.ai:i' ieri vazifeye ha- d;ya ve Botni koı·fezının bahrı Ü!lle- 1. ' ıki zelzele olmuştur. Zelze1enin tt:! olan ahşap pavyonlar, bu ayın so
zır: J)AD bu ~ıekxüldtlr. rı buradadır. büyük zararlarını görmüş olan halk, runda ikmal edliecek ve felaketze-

Seferberlik halinde faal orılu ile Ladoga gölUnü Finlandiya körfe - gece vakti evlerinden fırlamı~. sa- <leier derhal iskan olunacaktır. 24 
ivil Jnuhafızlar blrh.•ftt;t-r. t'ç mil~ on zine bailıyan bu sahil mıntakasınn gi- bafıa kadar ~okaklarda bekıemiş. pavyona 186 felaketzede aile yer-
11 rGI bin kişflik nıfu~iyle Finland.- rebflmek için Sov.vet kuv~·etlerinin 60 evlerine ,girememiştir. B~rganıaııırı leştirile cektir. 

ftlh Hferber e P'ebilecek a!tı ila ye- kilometre kadar genişlikte olan beıza-
1 
köylerinde de ?elzele şiddeti his.::e - "\ 

y~ n damı varciıı-. Fakat lıer hal- hı zorlamaları icabeder. Bu g"çit ise dilmiştir. Yekkedere, Kurfallı. Eğri- Dergı."ln:ı ve Diki'i kazalarında 

B. Osman Oral adında bir genç, 
antiparazit bir alet icad etmiş, keıı
fini tescil ettirmek için al!kadar ma
kamlara müracaat eylemiştir. Bu a
let Ankara istasyonu orta dalga Av
rupa radyo merkezlerinin sesini yüz
de yüz parazitsiz hale getirmekte, 
çok net ve gürültüsüz işittirmekte 

a~ ~ (&,\4ar inaanı teçhiz eılecek bal- Finlandiyalılar t.arafından tahkim e- göl, Bozköy, Yenikôy ve Aşağıkı- zelzeleden harap olan vakıflar eser-
.-Je deill4f.t. dilmiştir. Ladoga gölii ilt! 1T?f!rkezt göl- rı~dnr köylerinde Lirçok e !arın dı- ler;n• tetkik eden vakıflar umum mü- imiş. 

Filhakika askeri organizasyonunun 1er mıntakası ara:ıındaki geçit te tah- varları çatlamıştır. İnsan ve hayvan- dül'lüğü inşaat müdürü B. N'harl ve 
~n Le.Yıf tarafı mal-:rmedir. Uzun za - kim edilmiştir. ca zayiat olm:ı.mıştır. İzmir vakıflar miidürü B. Esad Se -
'11an Pinl.~n?iy::t 1917 ~e memlekette Fakat Sovyetlerin sahilin hassas Foça kaza merkezinde de saat rezli şehrimize dönmüşlerdir. D;kili-

a edılmış oınn eskı Rus ordıısun- noktalarını bilhm•sa limaıılnrı bom _ 22.20 de bir saniye devam eden şid- de zelzeleden harap olan camiin ka-

-=*=--

Ad'iye tebliğ iş'eri 
1 1kincikanun 1940 dan itibarPn 

adliye tehliğatı, posta vasıtasiyle 
ckalma silahlarla iktifa etmiştir ' · · l tı· b' ı ı 1 t b'I t · 1 d v ı lct ~ d ' - . . ' , . b'lrdıman etmek ve bu sureti·~ Fınlan- cıe ı ır ze ze e o muş ur. ı i amır o ma ıgı an aşı ıgın an yapıl::ıcnktır. Posta ve telgraf umum 

t ·~ 193.> senesındedır ki. l· ın mec- . .. . . . b ,J • ı..-. · · "Sl ıuvDfılc 
cı· • . . . . A • dıya hukumetını rnemlekctın en zengin Dikilideki evler: uraua yenı pıt camı ınş.-. n müdürlüğunden bu işe ait kadro gel-
... rdu ıhtıyaçları ıçın umumı bır · k 1 ~ gör· lmi·ı'cıtu··r Bergamada zeI"'e'eden 

, • • • A • _ , kısımlarını harabıye maru;ı; ·ı acngı Dikilide zelzele f elaketzedelerı u • ,. · . . ~ ·. · miş, memur ve müvezzıler t::ıyi... e-
t • kabt.l etmıştır. Fınlandıya aske - d··ı:ıa .. 1 t . ıt.ı ,;ı b .. k k kısınen miltee!:sır olan üç camı ta- . . . 

1 

Torbalı, inhisarlar 
idareEini beklivor? 

Tütün satışında bir gayri tabi
ilik göze çarpmağa başladı. Ve
rilen kararla alıcılarıa tatbikat
ta tuttukları yol, birbirine uy

mıyor. Alıcı!ar, hemen her ta
rafta, mahdud miktarda kalbur 
~stil tütünlerden bir kısım müba-
vaadan sonra çekilmişler ve gü
ya «mühayaa kab=liyeti yüksek 
tütün kalmadığrn fikrini telkine 
başlamışlardır. 

Bu, tamamiyle gayri variddir. 
Halbuki iskartadım şikayetler 

de artmaktadır. En İyi tütüne 
60-65 kuruş ve~ilmckte, yüzde 
20-25 nisbetinde hem de bozu)ı 
ve fena olmıyan kuumlardan iıt 

karta çıkarılmaktadır. Bu ne de 
mektir? .. 

Prim veriHyor9 fiat ise ortada• 
dır. Buna bir de iskarta binince 
fütüniln kilotu 35 kuruştan bile 
aşağı düşmüyor mü? işte Torba· 
lı .. Buradaki tütünden, hem dı 
ağır iskartalarla ancak yüzde 
bet nisbetinde bir miktar müha
yaa edHmiştir. İnhisarlar idare
si ise hiç uğramamtştrr. DUn, 
Torbalıdan bazı vatandaşlar bu 
mevzu üzerinde yana yakıla §İ• 
kAyet ettiler .. 

Vilayetin, ticaret müdüriyeti
nin ehemmiyetle nazarı dikkati
ni celp ederiz. Vaziyet mutlak4 
etraflıca tetkik "dilmeli ve hü 
kumete sürat 1e bildirilmelidir. 

** 
Mr 
To.,·/ya ı a 

Halkın eJinaeki 
o Jrak bo~cu 

1 

ü · d t <l w ., .. hl 1 .. k u~ ncesı; e esır ft ınua ı.a ma i"m Kızılay kllrumu tarafından inşa · . . v. • • dılrnışlerdır. 
l zerın e a~ ıgı sı.a ara ıışe - için donanmaları ile hava kuvvetleri- \ 1 1 

t 
1 

h 
1 

mır edılecegınden keşıf evrakı hazır- Torbalıdan lıilcliriliyor: 
milstesna bütün silahlarını hariç - . . .. v. • • . 

1 
eu.ı.mt: ~ e o an a. şap pavyon ar son lanmıstır Tebliğat şefliğine merkez posta 

1 M d h t 1 t k nın üs unlüğünden stıfade etmeyı clu- .,tirckli yağmurlardan su hu u unıı • • · memu:!:'larından B. Mehmed Ru··ştu- Buradaki halk, eski idarder dev, 
ı a ır. o ern arp vas1 a arı ~ an - .. u ld kl ı b T 

ıar tayyareler tank ve dafi tayyare şunm ş 0 u arı Mm ıı ı ır. uğramıştır. Bu pavyonlnrın b~:,,ılMl· ~ehrimizde zelzeleden kısmen 26 lira maaşla tayın edilmiştir. Adli- rinde uzun ınticl<let toprnhnz kalmış 

batar. la 'k b l _, "''Jd' -u na su girmiştir. Suyun akmasım te - hasara ui{rayan Hisar ve Şadırvanat.. ye tebliğat i~eri çin tayin edilen mıe;... ve beylik çiftliklerde adeta e~ir gibi ,a rı- pe me zu uegı ır. Z b ~ t . . d H" .. . t h 1 C h . h k ~ . 
Buna muk-abil Fin askeri gıirbi.ıı a ıtaoa nıin için pavynnJ~r;n e rafına hen - tı. camılerm .e~ ısar canııın.ın . a. - murlar, merkez postahanesi kar~ısın- çı ışmıştır. um nrwot ü u ıetı, 

mukavim, disiplinli, vatansever birin- dekler açılması, vılayetten kaza kay kım ve tıırsmıne kal'ar verılmıştır. dr\ki binada çalışacaklardır. bütün Türk köylü.sünün hakkını bir 
ci sınıf bir askerdir. Dövü~enler ınakamlığma bildirilmiştir. Şadırvanaltı camiinin bazı kemerleri toprak siyaseti ıiçir.de temin ederken 

Finlindiya askeri. org·anizasyonu- Karantinada İnönü caddesinde Yıkılan okullar: tehlikeli vaziyete düştüğünd.~n ta - -=·*·=- bura halkı da his esini almış ve ara-
nun enteressan bir vasfı mim müdafaa Ahmed oğlu Süleyman, sarhoşluk sa- Dikili merkezi ile köylerinde ve mirine kadar bu cami kapatılmıştır. Ta\> zi h zi taksim ve tcvziinden faydalanmı~-
hususunda, bilyOk mikyasta kadınlar- ikasiyle İsmail oğlu Kadriyi, Kemer- oo tır. Bu tevzi, 8 taksit üzerine borç-
dan istifade edilmesididir. 1918 istik- altı civarında Şamh sokağında Ha - L 

1
• l•hr Kazanan Kasım p h 1ivand1r landırm:ı şeklinde olmuştur. Bilaha-

lal hatbinde, bir Çflk kı\dınlnr hasta - san kızı Hatice, Kardeşi Hasan, Meh a 11 lZ cat .. .. .. . . re, takdir kıymetle verilen bu gibi a-
y,, g Dunku nushamızda güreşlere aıt ıa · bed 11 · · t · · · t k 

bakıcı ve yardım<'? sıfativie ordud::ı med ve Aptülhalim kızı r~mslll b!ri- . 1 • zı e ermın esvıyesınm, opra • haberler arasınd, bır yanıış •k olmu~ h 11 • • k tt k t 
hizU\tt etmişlerdi. O zamandanberi ka- birini dövmüşlerdir. Şehidler cadde- . . ~ . ma su erınm ıyme en su u u, 

d h k 
ve Habeşlı pchlıvamn Mülayım peh- k" 1.. .. · t· · · 1 d h 

dınlar ~nOllü nskeri hizn,dt<? buluna. sinde Şamlı oğlu Hakkı da, kadın lkı" IlC .. teşrı· Il ~k,. 1• f ':l C3İlil 1ym~t . . ·~. l H oy unun vazıye ı veRaıresıy e, a a r: ~ ,, _ , lıvana yemldıgı vazı mıştır. al- d 1 t 1 f k ö 
rak. mutfak, giyim, hastnne servisle- meselesinden Ali oğlu Osmanı döv- . . ~ . ı uzun va e ere a ı ması muvn ı g -

367 47 
bukı galebeyı kazanan, Kasım pehlı- ül .. t k •tl b. k ı · · 

rinde vazife almışlardır. Bn kadın tc- müştür. Suçlular tutulmuş, adliyeye tO , ]• 76 ı·ra 11f' .. 1 r muş, a sı er, ır anun a yırmı-n vandır. Gureş, yarım saat kadar sür- k 1 t K'. lü b · d 
şekkilllerinin halen !lO bin aznsı vnr _ verilmiştir. .. K hl' .. A • ye çı arı rruş ır. oy • u yuz en 

muş, hatta asım pe ıvan Mulayı- C h . t h·'k~ t· ··k ı 
dır. =o*o Limanımızın ikinciteşrin ayı zar- ve hulasası 33000, zeytinyağı 61181, . . . um urıye u ume ıne şu ran arı-

mın bacak kıvırmasına ıtırazla çekil- . l t 'k b. d b. 
Finlandiya daha evlUl bidayetinden Yankesicilik fında İzmir ticaret odası tarafından. prina yağı 16218, sıgala yağı 9743, . . f k . .. nı sunup sevınme c e ı en, ır en ı-

mek 1stemış, a at hakemın ısrarı u- . b' +, f · 1 lı · · t ı 
beri ordusunun seferberliğine baslıya- Kemer pazarında Hüc:eyin kızı bh· istatistik hazır anmıştır. Buna sısam yağı 20437, balmumu 1874, a- . .. lre, yem ır l.'E! sır e, u arazının a :-

zerıne gureşe devam ile neticeyi ka- 'ti . · · · k 1 • 
rak evvela sahil tarassud teşkilatı!'lı Gülli.izar ve Arif kızı Şehriban, Yan- nazaran son ay içinde limanımızdan nason 2099, mahmuze 158, ma~ı sı erının yırmıye çı arı masına ım-

y k b zanmıştır. 1 A 1 d w ·1 . ., ··ı k t k fl al etmiştir. O zamancl:ıı.b,,r. teçhiz kesicilik --uretiyle Nuri ve usufun dış memleketlere 20,367,411 kilo 6897, haşhaş a uğu 182 lira, ken - . <an oma ıgını ı erı sııru ere , a -
ed ·ıeceği bütün ~mıfınrı silfıh altına beş lirasını çaldıklarından tutulmuş.. mahsul ihraç edilmiştir. fhraç edilen dir tohumu 13726, nohud 1736, fa - Tavzih ederız. sitler gene ·ekize irca edilmiş ve ·---*---çağırmıştır. tardır. Yangın sahasında Yusuf oğ!u mahsullerin kıymeti 3,677,6.(7 Türk "ulya 7:369, bakla 73199, kumdarı Dolandmcıhk hatta, geçmiş taksitler topyekUn h-

Finlandiyanın harekat sahası orta Sabri, Ali oğlu Mehmedin iki lirası- lira-.ıdır. • 11367, çöven 922, kabuklu ceviz Eskimahkeme önünde Hasan oğlu tenmeğe gene başlanmrntır. 
ve şarki Avrupada tanıdığımız mınta- nı çalmış, o da tutulmuştur. İhraç edilen muhtelif mahsullerin 13469, çam fıstığı 3154, tatlı badem şoför Osman, bir teneke suyu zeytin Köylünün. bugünkü şartlar 
kalardan hiçbirine b~nzemez. Memle- o*o kıymetleri şöylediı·: için 29525, acı badem için 6906, ko- yağı yerine satarak elbiseci B. Aliyi altında böyle, müterakim tak-
ketin bilyilk bir kısmı ehemmiyetli h:ı- Eve taarruz Tütün 1,651,375 lira, uzum yun derisi 1105, kuzu derisi 10184, dolandırdığından yakalanmıştır. sitleri tesviye:sine :imkan bu -
rekata müsait d~ğ'ildir. l\kmleketin Kemerde Sevinç sokağında Hilse- 586,337 lira, razaki üzüm 4788. in- oğlak derisi 9402, keçi kılı 7645, halı lamıyacağı mn1~m olduğuna göre, 
merkezini teşkil eden yf.iz metre kadar yin oğlu Muc:ıtafa ve İbrahim kızı cir 642,024, incir azması 4344, pa- 20675, paçavra 3614, zımpara made- memleket Amerika, ikinci derecede bu toprak parçalan, eUerinden alı
irtifada olan Gra11tik yayla umumiyet- Hulkiye, ev kirası mecıelesinden Meh muk 123925, pamuk çekirdeği küs- ni 4751 lira kıymetinde.. ingilteredir. Çekoslovakya, italya, narak müzayed ye ç1karılacak ve :ne
le şimal - istikametindo ut.ıyaıı ve mik- mcd kızı Seherin evine taarruz, ken- pesi 6028, palamut 113838, palamut Mahsullerimiz, 32 muhtelif mem- İsviçre, Ron:ı-anya, Kanada, Kap, Da- ticede de ha k, gene eskisi gibi borç
tan 60 binden fazla gôJlcrle örlülüdllr. disini tehdid ettiklerinden yakalan - huJagası 109000, döğülmüş palamut lekete ihraç edilmiştir. Kıymet itiba- nimarka ve Fransaya da ihracat art- lu ve toprakıuz dü~ecektir. Mevzu, 
Daha dotrusu bu mıntakalar Ozerinde mı~lardır. 2162, miyankökil 61081. miyan balı riyle mahsullerimizi en çok alan mıştır. -Devamı 4 üncü sahifede_ 

•ı-· ~ISLAM T ARIHI~ 
Hz. Muhammed 

•----~ YAZAN: M. Ayha1ı .. ---• 

dim. ce mukabil tarafın endişesi de artı - Elverir ki; bu kararından vaz geç!.. Arkadaşları bu sözleri hiddet ve a-
Dedi. yordu. Öyle ya; tatbik edilen eza ve Bu azt;; Resulüekremin nezdine .sabiyetle dinlediler.. Kararlarından 
Ebu Cehil mübahaseyi miltem:ı.diyen işkence sistemi hiçbir semere verıffi- büyük bir ümidle gelmişti. Znnııediyor- dönmiyeceklerini ihsa.:. eylediler. Bazı 

fesnd sahasma sürüklemek gayretin- yordu. Bütün bu korkunç hadiselere du ki: Servet, Kadın, hakimiyet gibi tarihler bu hadiseyi şöyltı tesbit etmiş-
den kendisini alamıyordu; rağmen ne Hazret Muhammedin, ne bir erkeğin, bir insanın hissiyatını talı- !erdir: 

- Sihirli sözler filan olmasm.. de ona iman edenlerin kalplerinde u- rik ndecck vesilelerle Hazret Muham- Kureyşiler, Resülüekrcınin faaliye-
- Hayır, hayır.. fak bir korku yaratamamışlar, irade medi cezbedebilir. Halbuki Hazret Mu- tine mani olmak için kahinl'ği, şairli-

- 69 _ dı? - Peki, onlar hakkında ne düşünü- v~ azim~eri~i kırarak onla1·1 geri çe- hanımed; ona. ancak iki ayeti kerime ği, sihirbazlı~ zeka ve dirayeti rerin-
- Size bı'r adam kendıs· ·n· Pey_ D" dil .. ~·· E te . . 'Ik. . yorsun? vırmek ımkanını bulamamışlardı. okumak suretıyle mukabele etti. de kurnaz bır adıımı Hazret Muham-

ı ın ıye şunuu. r sı gun ı ışı am- . .. 1. b'l k . · k · · d' 
gamberli'~ınden, yeni b ·r dinden 'd' . t•ba k - Bırşey ::.oy •ye ı ece vazıyette Bır ısmı dedılı:>r kı: Bu znt. Rabianın oğlu Utbe idi a me ın yanına göndermeğe karar verdi-

ıs casının yanına gı ıp ın ı ını sorma· d v.1. Ç k a·· .. k . .. ' · - ı v · . . 
b:ıbsedecelrtir. Sakın inanmayınız .. oldu. egı ım. 0 Auşunme \e .o~a ~ore - Acaba Muhammedin başka bir reti kerimeleri ayak üzerinde dikkatle er. e lletıcede Utbeyı se. .. :ıter. Utıbe 
Yalancının, eihirbazm biridir. Amcası hala dünıünce içinde idi. cevap vermek lazım. Bunun ıçın bıraz maksadı olmasın! .. Mesela. Servet mi dinledikten sonra bırakıp gitti. Hay- ~a~ret .Muhammedi haremişerifte bul-

Diyorlardı. Resulü Ekrem; çok Şüphelendi: mUsa~de.. . .. istiyor, yeniden evlenmek mi istiyor, ret ve tefekkür içinde idi.. Arkadaşla- u · 
nefret ettiği bu sıfatların kendisine - Sakın amca -dedi- sen de onun Velıd. Ebu c:hıle boy le ccva.P ~er- hakimiyet mi tesis etmek istiyor, şunu rının yanına gelince: - Y:a Muhammed! Baban Abdullah 
t .h. d ··t . d d' . . . d' k mekle ber:ıber bır taraftan da kur anı , akı mı bü .. k . b .. "k .. 
eYeı ın en mu eessır oluyor u. ınıne mı gır ın yo sa? 

1 
. . . . d b'l . . ar. s · _ Arkadaşlar -dedi- Muhammed - yu , sen mı uyu sun .. 

F k t b .1. d' , .. . , -erımı tenkıt ve tezvıf e e ı ecek ıtı- . ., •v· • ş kl' d b" ı . 1 FI t M a a ne yapa ı ır ı ... - Hayır, boylc bır şey yoktur. lleu . . • Bunlar meyanında bulunan bır zat den işittiğim sözler: Bizim b;,dıgımız e m e ır sua s1Jruıı. azre u-
A tt k. b lç,. t l f · d d ı · · · · b t raz zemınlerı arıyordu.. · · · h d "kAtl k b l t•· ye e ı e cıga ve eta et, elimle- e e erımın dınıne mer u urn.. F k t Eb C h'l a·w k ~ 

1 
bir gün gelerek resülüekremı zıyaret mevzuıı ve mukaffa sözlere benzemı - amme su u n mu a e e e .ı. 

1 . tt•v• .. k k bd" h' Ş h aa 'u eı •gerar·acıaşarı D k ltr k' b····k· 1 erm nrze ıgı yu se ve e ıı ma ı- - u alde?. . . . etti \t? açık bir sual sordu: yor. Bu sözler çok yüksek manaları - eme o yor ı sen uyu sun .. 
C ov nın yanına gıclınce; s·· 1 d'~' .. l d b' b yet, onu şaşırtmıştı. esareti de kml- - Onun ifadesinden, işittıgim söz- - Ya Muhammed! .. Nedir senin muhtevi idi. Bana kalırsa ona işkence oy e ıgın soz er en ır parçasını n-

mı ı. His ·yatı değil, mantığı işleme- !erden korktum ve titredim. - ~:uha~edin sözleri sihirbaz - ic;tediğin .. A~n bir kadın mı istiyor- ve ıııtırap vermekte çok ileri gitmiye- na da söyle de dinleyeyim ... Bakayım 
ğe başlamıştı. Velid bunu mtlteakıp yeğenine din- lıktan ıb~rettı.r. ~na~ı, . b.a~a:v1, karı sun 1 .. Yoksa servet teminctme1< eme- !im. Onu kendi halin·~ bırakalım. Ş!ıyed nasıl şeylerrlir .. 

Yeğeni Qlan Ebu Cehil, amcasının Jcuiği !yeti kerimenin fesahat ve belA.- kocayı, evlad vesaıreyı bırıbırınden a- linde misin? .. Arzun nedir?. Şayet mıığlUp olursa maksadımız zaten ken- Resulüekrem bunun üzerine iki a-
kendi nczdlerine gelmediğini görilnce gatini anlattı: yırıyor. 'Mekkeye haki molmak sevdasındu isen diliğinden tahakkuk eder. Fakat tes- vet okudu. Ayeti kerimelerın tilavetln-
meraklandı: - B~n hiçbir kitapta bôyle letafet Dedi. acık söyle .. Biz hepsini kabul e<leCP.k hir etmeğe muvaffak olurs!l hepiniz den sonra nrnh tabı -=ordu: 

- Acaba aıacam ne :ıeticeye var- böyle belagat, böyle güzellik görme • lalim dinin nufuz daires' büyüdük- ve senin arzı.mu y<!rhıe a-elircceğiz .. ı de onun a-alibiyetiyle şeref duynrsınız. - Arkası 1•ar _ 
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o Rus. Fin harbi r 
- Bn$tarafı 1 int:i aa.hifede - 1 TEBLİÖLER 

anda farkına varılamıyordu. Fin tay i 

·'.~:,~:,~O·,, . ·.~· N:,." - .. ~ .... ·.:.· •. H· ::_ ... A .. '.·-. ·,·-.·~B,. ·'.~::>~E·· .... :. n · .. -. :. ,_ .. ~· . 
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y ... r ~c: i, .ı ::.• ::.1 terti~<ıt sayesind-4 Berlin ,11 (Radyo) - Alman ka-

~u~::::;ı·l~~~=~~!:'.:::n•::::::: Milli Şefimiz dün gece Er-1 RUSYA :~~~Ei~;;i~:!:;:~~~~!~~ 
• , . . •• ' . '1 • t . 

sı kırılsa bile tayyareler batmıyatak ateşi müşahede edilmiştir. 
i'ene gölüıı üzerindt! kalmakta ve u- h k t tt •ı Bütün hudutlarını Denizde düşmanın iki petrol ıe-
çabilmekteclir. zuruma are e ı e misi batırılmıştır. Bu gemilerin hac-

Her tarafta gördüğüm mebzul ka- e r takviye ediyor mi on sekiz bin tondur. 
ra mayinleri yerlerine ustalıkla yer- Paris, 11 (Radyo) - Fransız res-
i eştir imiştir. Hatta gölleri örten bu~ Brüluel, 

11 
(Radyo) - '.f alinclu mi tebliği: 

lann altına bile mayinler konmuştur. J •• 23 haber veriliyor: Dün gece cephenin muhtelif yer-
Bu göller üzerinden geçmeğe teşeb- llODÜ, saat te hUSUSİ trenle hareket ettiler Ruayanınt Avrupada bütün hudud- !erinde devriye faaliyeti olmuştur. 
bti.s edecek Sovyet askerleri, hususi larını takviye ettiği, Beyaz Rusya, Bugün cephede iş'ara değer birşey 
tertibatla mayinler infilak ettirilmek VC istasyonda tezahüratla Uğurlandılar Ukranya, Romanya"~ Karadeniz sa- olmamıştır. Sar cephesinde birkaç 
suretiyle ilerlemelerinin önüne geçi- hillerinde tah~:dat yaptıiı ve halen devriye kolu faaliyeti görülmüş, Voj-
lecektir. JIA'•//A ~ f 

0 
F: . silih altınd, bulundurduğu kuvvetin, ların garbında birkaç Alman esir e-

Sovyet tayyarleri tarafından bara- ır1.l l ye razar g~nÜ ransız sefarethanesıni ziyaret buyurdular beı milyondan ibaret olduğu tahmin dilmiştir. 
beye çevrilmiş bir köye girdim. Bu- İstanbul, 11 (Telefonla) - Milli İnönü, sefarethaned~ bir müddet is- ti:k!r. ediliyor. 
rada halk, perişan halde idi. Yalnız Şefimiz İsmet lnöntinün, bu gece mem- tirahat buyurduktan mra ayrılm1ş- Milli Şef, istasyonda Meclis reisi B. 0000 Funk 
kilise yıkılmamıştı. Sovyet topçula- leket dahilindeki tetkik seyahatine çık- !ardır. Mustafa Abdülhalik Renda, Başvekil B b f rı, bunu da yıkmağa çalışıyorlardı. maları kuvvetle muhtemeldir. Ankara, 11 (Telefonla) - Milli Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak, a )' ur ta Armanyanın müşkül vaz: .. 
İki Fin subayı beni cephede bir ye- MilU Şef, dün Ankarada bir gezinti Şefimiz İsmet lnönil, bu gece saat 23 Vekiller, generaller, :mebuslar, ve kesif Şiddetli zelzele oldu . . . 
re götürdüler ve Sovyet kuvvetleri - yapmışlar ve dönüşte Fransız sefaret- de refakatlerinde general Kazım Or- bir halk kütlesi tarafından hararetli yette olduğunu ıtıraf edıyor 
nin 500 metre uzakta bulunduaunu hanesine uğramışlardır. Sefir, Milli bay, umumi kMipleri B. Kemal ve ka- tezahüratla ugwurlanmıştır Ankara, 

11 
(Telefonla) - Bugiln Londra, 11 (Radyo) - Almanya '- . . . . · saat 2 10 d B •b dd kdiv · · 

söylediler. Şefımızı sefarethanenın k:ıpısında kar- lemi mahsus müdürleri oldukiarı hal- Milli Şefimizin seyahatları on gün tak'b ' .. a ay ur a ye . gerını milli iktısad nazırı B. Funk, diln rada 
İki gündenberi Sovyet kuvvetleri şılamıştır. de husust trenle Erzu-ruma hareket et- kadar sürecektir. 1

1 ;:ı_ uç defa zelzele olmuş, ılk zel- yoda Almanyanın ekonomik teşkilatın. 
sık sık ehemm'yetsiz hücumlar yap- • - ze em/g::ıe.~ine n~zar~~ d~ha .. şiddetli da ı bahsetmiş, Almanyanın, harp için 
maktadırlar. Finler, zayiatlarının az Vı e l • • geç ş • uç sanıye surm~tur. düşmanlarından her cihetçe daha iyi 

olduğunu söylediler. Buna mukabil azı yet svec ıcın Hıcız ordusu h~zırlandığını söylemiş, ve detniştir 
SoYyetlerden pek çok tank ve a~ker ki: 
esir almışlardır. Esirlet en çok tepe- ' J ' Başkomutan~ığına. İbnisuu• - Almanya, harp için kendisine lA-
lerde alınmaktadır. Bunun sebebi, k •k • dun 0.ıı., t . 1 d zım olan ham maddenin hepsini da-
münakalatın Sovyet orduaunda mun~ co nazı tı l)•U ayın O.Un U hi1den kolayca tedarik ediyor. Britan· 
tazam olmadığıdır. Sovyet ordusunda r Kahire, 14 (Radyo) - Ciddeden ya nazi milli sosyalist ekonomik pren-
çadır pek azdır. Pek çok Sovyet as- , haber alınıyor: siplerini tatbike \ah~makta ise de mu-
keri, geceyi kar üzerinde ve açıkta Hicaz kralı İbn;ssuud, Hicaz ordu- vaffak olamamaktadır. 
geçirmektedirler. su baş kumandanlığın~ oğlunu tayin :Maamafih hatip, abluka dolayısiyle 

Moskova, 11 (A.A.) - Finlandi- Hükumet, Rusya ile harbe girişilmesi ha.ı~kında etmiştir. Almanyanm müşkill raziyette kaldığı. 
yadaki askeri harekata dair olan -** nı itiraf etmiştir. Sun'i imalat ve i:1tih-

tebliğ l O kanunuevvel tarihinde Sov- lsveç milletinin ıs. ra. r1na m.~. n. i ~lam.ıyac.a.ktır ltalya, Milletlerce- salatAlmanyadagündengüneartmak-
yet kıtaatının her istikamette ilerle- _ _ ta ve ucuzlamakta imiş. Stokholm, 11 (A.A.) - Stokholms mahfıllerıne atfen neşrettıgı bır ya-. gu takdırde demır ıhracatının de- • • 
miş olduklarını bildirmektedir. Cuk- Tidnigin gazetesi, kabine buhranı zıda, önümüzd.eki .gün.lerin lsv~eç içi~ vam edeceği hakkında Rusyanın ya- mıyetJOdCD res. Tırhan hta mınta.kasında Sovyet kuvvetleri hakkında tesfirlerde bulunmaktadır. hayatı ehemmıyetı haız olacagını bıl pacağı vaade güvenerek Sovyetlere ld 
Kuolojavvi kasabasını işgal etmiştir. Bu gazete, milll bir hükOmet teşkili dirmektedir. Gazete diyor ki: lsveçle serbesti verir, meD 3 yrJ l Fos~zero mıntakas~nda Sovyet kı~a- maksadiyle kabinede tadilAt yapıl - İsveç hükumetinin milletinin Uus- 3 - Yahud da tsveçe Rusyadan Rom 11 (R d ) İt 1 b Çanakkale haricindt 
atı ~ohonala. k~sa asını zaptetmış - masının 1sveçin 200 aenedenberi kar- yaya karşı gittikçe büyüyen husume- daha evvel taarruz ve bu suretle is-- gün re:~ .1a1 tylo - ~-ytai, d u- kontrol edildi .lil·,-ıiştiı t 
lerdır. C~relıe erzahmda Boboch • şılaşmamış olduğu vahim vaziyete tini daha ziyade tutabileceği şüpheli d · · i b' t k d" · t · en mı e er cemıye n en d ~ 

K k M l k b 1 R 
veç emırın ızza en ısı emın e- aynlmı'""ır S b b" 'k· ld b . 1 t b 1 11 (T 1 f l ) T h w. en ac 

mo ve ır a ou a asa a arı us- karşı koymak i~in kafi bir tedbir oJ- görülmektedir. Bu hususta üç şekil d "'" · e e 
1
• 

1 1 yı an erı 9 
an u ' e e on n - ır ı 

lar tarafından işgal edilmiş~ir. Hava madığmı 'Yazmaktadır. akla geliyor: er. milletler cemiyetinden ayrılışından vapuru bugün geldi. Vapurumuz, ç;: :.· 
fena olduğundan yalrıız 1.stıkşaf ha-- Ayni gazete bu vaziyete karşı koy~ Nevs Chronicle'in başmakalesi fs- sonra tekrar müzakerelere iştirak et- nakkale boğazı haricinde bir ini'ill~i 
re ketleri yapılmaktadır. mak için yeni adamlar, yeni enerji - 1 - Almanya İsveçl.:! barışı idame veç ve Norveçi FinIAndiyayı ilk mil- memesidir, torpidosu tarafından durdurulmuf •Vt" tl 

Helsinki, 11 (A.A.) - Finlindi- ler lilzım olduğu mtitaleasını ser- ederek demir tedarikine devam ede~ dafaa hattı telakki ederek bitaraflık * kontrol edilmiştir. rz 
ya resmi tebliği: detmektedir. bilir? Fakat bu takdirde Rusların tarından ayrılmağa ve Finlandiyaya Ticaret vekili 

Piatale nehri mıntakasında Rus Londra, ıı (A.A.) - Nevs Chro - hiddetini celbeder, ayni zamanda yardımda bulunmağa F . . lstan bulda 
hücumları tardedilmiştir. Lagoda gö- nicile gazetesi, ahvale vakıf Londra 2 - Almanya, İsveç mağlup oldu- davet etmektedir. ransız sef.rıle konuştu • 
lünün şimalinde birçok noktada şid- D V kösele ı•htı•k ~,, Ankara, 11 (Telef onla) - Tica - er 1 e u 
detli çarpışmalar olmuştur. Petsamo 

l M 
·ıı l d ret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu. bu- arttı mıntakasında sükun hüküm sürmüş- A • k ı t • • gün Fransız sefiri Masigliyi kabul et- . 

tür. FinHl.ndiya hava kuvvetleri Sov- merı a e mec ısın e miş ve Fransanın memleketimizden ls~n.bu~, 11 (Telefonla) -Kösele 
yet tank kollarını bombardıman et- alacağı mah lat h kk d ve derı ıhtıkarı artmı~hr. Kunduracı· 

. t d ·1 b' S t M }" - J • su a tn a uzun l . t' 'ht'ktı .. ü il t mış ve .. ~~?.u yar ım. ı 1 e ır. ovye a 1 m uessese erı müddet kon t ar cemıye ı, ı ı ~rın o 1 ne geç mes 

t k b !ti ta l t h ı uşmuş ur · · h"kO. t .. t t - · k an o gu mamıy e a rıp ey e- · ıçın u me e muracaa e megı aral'• 

miştir. ....... J" d. Paristeki şarap ofisine niçin iştirak --* laştırmıştır. 
Londra, 11 (Radyo) - Finlandi- tın an ıyaya yar· Divrik ----

ya- Sovyet ihtilafından bahseden in- d d ki edeceg" imiz hakkında izahat verildi Sıhhi içme suyuna kavuştu Fı·nıAndı·ya ı·cı· ... 
giliz gazeteleri, muhtelif haberler ım e ece er U I& neşretmektedirler. Niyöz Kronik] ga- Vaşington, 11 (Radyo) - Anıeri- Ankara, 11 (Telefonıa) - Büyük üzerine gümrük ve inhisarlar vekiJi B. Divrik 11 (H -~) - Y' . k'l A "k d k "/[• • ti• 

Millet Meclisi bugün reis vekili Aydm Raif Karadeniz izahat vermiş ve de- metre ' kt Du~usı . lırmı ,.
1

1 o- mert a a U iye l 
zetesine Stokholmdaki muhabirin- ka mali müesseseleri, FinHindiyaya . . . . . . uza an ıvr~ye ısa e ecu en 
den gelen haberlere göre: Sovyet yardım olmak üzere ıo milvon dolar- ~ebusu B. Muzaffer Germenın reıslı- mıştır kı: . . . . . - . temiz ve sıhhi içme suyunun açılma paralar toplandı 
Rusya. Finlandiya harbi için mün'a- !ık kredi açmışlardır. FinlAndiya, bu gınde toplanmış, celse açılıı· açılmaz hh B~ ofıse ıştırakımızle devamlı bır merasimi, dün yapılmıştır. Su tesisa~ Nevyork, 11 (Radyo) - Amerika 
kid yardım paktı mucibince Eston~ kredi ile Amerikadan kendüıine la - yeni. ~eçilen mebuslarm, e~cüm~nlere faa ati alt~n~ .girm·i·ş bulu~mu~·o~'UZ. tının bütün masrafı, mebus ve müte- sabık reisicumhuru Hoverin riyase -

Y
a ordusunun yardımını istemiştir zım olan seyleri alab'l kt' iefrıkı yapılmış, sonra Parıstekı bey- Bu s dece bır ılım muessesesıne ıştırn- ahhit B N . D mı·rag~ ta f d t t' d k d k t . F ısı . s ı ece ır. . . . . . . . k' . d . . . acı e ra ın an e- ın e i yar ım omi esı, in ıındiya 

Gazete, Sovyet • Estonya karşılıklı * nelmıle.ı şarap of:sı.~e ışt~.rakı.mız ha~- ımız en ıbarettır. Bu rnretle ~arap ve min edilmiştir. Su için iki yüz bin Ii- için külliyetli paralar toplamıştır. 
yardım paktı mucibince başka bir Telef olan İn iliz zabit' ri kındakı kanun layınası uzerınde _mu- şarapçılı~ hakkında daha s_er: ve ~o- ra sarf edilmiştir. Merasimde beledi- Komite, iane kabul etmekte deva 

de
vlet taarruz ettiö" takdirde karşı- g e zakerelere başlanmıştır. Bazı hatıpler lay malumat elde edecek, ıstıbsalatı- ye r . . t f daıl s" 1 tk eı Londra ıı (Radvo) A · 

11 
k .. 

1 
k b f" . . k' . t . ~ k eısı ara ın oy enen nu a, ediyor. Amerikalılar, Finlandiya kon 

lıklı yardım yapılması 
1
·cap eyled'ğı' • · - mıra ı soz a ara u o ıse ıştıra ımızle ne ka- mızı ar ırmn, ılmı omisyonun mesa- B N . D . v . ı ~ d . · b ndan birL.,,. .. 

1 
v . ~ . . .. d . . . ~ · acı emırag cevap verrnış, mem- soloshanesine ayrıca 18 bin dolft.l' 

n
i fakat Sovyet Rusy bı"r· taarruz aıresı, u · :--Ç gun evve zanacagımızı sormuş, bılakıs ofıse her ısın en ıstıfade çarelerıni bulacagız. lek 4 • • 1 k . 1 . h .. • a a · t 'd muhrib. · t . "h' b' . . . Of' .1 . .. e~ ıçın yapı aca ış erın enuz göndermişlerdir. 

uğramadığından ve mütearrı k _ Jersey orpı o muı orpıllen- sene mu ım ır para verılmesı ıcabe- ıse verı ecek aıdat, nltın frank uıe- b 't . ld v .. l . ı· 
d. . ldugv una göre E t . ~ e: mesi neticesinde telef olanların iki deceğini söylemiş, beynemilel ofisin rinden gösterilmi~.~~ de bu kağıda tah-

1 
;;emış. od uguı~u ~oy emıl~ ~· 1 

t 
ıskılü0. k b 

1 
etmed'Y :s .onyan nkt u zabit ile sekiz bahriye neferi oldu w maksadı teşkili hakkıııdaki metninin vil edilmiştir. Ve bizim paramızla se - 1eradsımGe meb uls da.r, va 

1 
fu dun -

e ı a u ıgmı yazma a - . . kt d' tk· . . . . muş ar ır ece e e ıye tara ın an 
d ğunu bıldırme e ır. ı zabıt ıle 10 tercümesindeki bazı hatalar olduğunu nede bın !ıraya baHğ olmaktadır. Vere- B N . D. . v f' b' . f t 

ırD. 
1
. H ld gazete"· . H 

1 
. k' nefer yaralanmıştır. !bildirmiş, izahat i~temişlerclir. Bunun ceğimiz aidat bundan ibarettir. Niveti- · haclkı ~mdıradg şeb~e ın~ ır zıya e ey ı era "'ının e sın ı . . . . . . · . ve a evın e e ır musamere vc-

mtizaker l · · t' k · · hh · • 

Almanya 
Finlandiyaya harp 

malzemesi göndermi .. 
vormuş! 

muhabiri de Hitlerin, Stalinin Fin - kar içinde askeri münakalat mümkün 

1 

kaybetmişlerdir. Petsamo cephesi!l- m~z. şımdılık bır hısse almakhr. Ofıs rilmı'ştı"r 
landiyaya karşı askeri harekatını olmadığından Sovyet kuvvetleri hiç de de 500 Sovyet asker: telef edil - . e erme 1

: .!~a ıçın mura as -=*=-
durdurmağa teşebbüs ettiğini. fakat bir hareket göRtermiyorlar. Rus ku- miştir. Finlerin zayiatının pek az ol- da ~ön~e:ecek. degı~ız. Bu murahh~hk 
muvaffak olamadıö-ını bildirmiRtir. mandanlığının, vaktiyle maruz kala- duğu söyleniyor. ~az~fesını Parıstekı ateşe kommersıya- D 'p/omatik hadiseler Berlin, 11 (Radyo) - Bertin ha -

- • · · Jımız yap kt Al d F" 1
4 

d' Bu teklifin. Molotofa yapan B. Şu- cakları bu zorlukları ıyı he:-ap ecle - Londra, 11 (Radyo) - Dün So\•- aca ır. Ş:mdi bütün tef : rrüatile kftmeti, manya an ın an ıye.ya 
lemberg, Finlandiya ile tekrar mü- nıediği ve bütün Finlandiyayı iki, üç yetler, Finlandiyanın en şimalinde Vekil, tercümedeki hatalarıfan bah- harp malzemesi gönderildiği için 
zakere) e geçilmesini ta\•sıye etmiş- günde tamamen zaptedeceğini tah - Petsamo nehrinin sağ sahiline takvi- sederek bu tercümenin, bir fikir ver- anlaşıldı Sovyet Rusyanın, Almanyayı protes-
11e de B. Molotof bu teklifi ısrarla min eylediği anlaşılıyor. Ye kıtaları çıkarmışlardır. Üç Sovyet mek maksadiyle yaptn·!lınış olduğunu Kopenhag, 11 (Radyo) - Kızıl- to ettiği haberlerini tekzip etmiştir. 
reddeylemiştir. Halbuki Ruslar, hi\bir şey yapa- tayyaresi dün öğle iizeri Su.lmijervi- aı;ıl ~ağlanacak metninin Fransızca o- ordunun Finlandiyfl.ya girme:;:ine ta- Alman mahfilleri, lıu haberin, Sov~ 

L d 1l (Rad ) (N" . 
1 
mamışlardır. Rus orudu,~u. çok inti- Yİ bombardıman etmiştir. Petsamo lacagını söylemiş, evvelce gazetelerde kaddüm ed<>n diplomatik hadiseler yet - Almanya münıı.sebatını bozmak 

T 
.. 0b~ ra), azetesi Y; -t as)hona zamsız görünüyor. Fin tanareleri, mıntakasındaki muharebeler Ruslar çıkan bazı tenkilleri ileri sürmüş ve şimdi teferruatiyle öğrenilmiş bulu~ maksadiyle işae edildiğini söylüyor-
ırı une g , e ::ıamo ava- . R k . . ' <lemişt· k" Jıır 

!isinde kanlı muharebelere başlandı- topra~ üzerinde ıyerleşmı~ us uv- ıç~.n çon kanlı olmuştur. Ya)mz bir ır ı: nulma ktadır. Polit!ken gazetesinin · 
• Aynı· ga..,ete . d'v · vetlerıni muvaffakıyetle bombardı - hucum e5ınasında Rmıları-n 400 ölü - Maksadımız şarap istihsalatını muhabirine verdiği bir mülakatta Londra, 

11 
(Radyo) - Stokholm~ 

gını yazıyor. " nın ver ıgı · d b'ld' T 
h b 

.. m··ıharebeler k . man etmişlerdir. fü.ıslar. Karelya verdiklerini gözlerivlc görenler ol- artırmaktır. Biz hie.bir zaman alkolü Kesin en demiştir ki: an ı ırı ıyor: a er~ gore, • e serıy a . . · N · t 1 · d ·· ge B It k 

1 
. d m etm~ktc ve Finlerc · mıntakasına 5000 tank getırmışler- muştur. Finlandiya kıtaları. yüzler- artırmağı düşünmedik. Herkes alkol Diplomatik münasebetler daha son azı ayyare erı, un ce a ı 

gece erı eva e . k . . .. b ... b · . denizi il zerinde keşif uçuşları ynp-
Ruslara mühim zayi!lt verdirilmek- dır. Fa at şırndıye kadar mus e~ ır ce esır. almışlardır. alsın demiyoruz. Halkı yüksek derece- Finlandiya teklifleri Rus hükumeti-
t d' netice alınamamıştır. Helsınkiden gelen haberlere göre li, zararlı alkolden kurtarmak, hafif ne tevdi edilmeden bütün muhabera- mışlardır. Bitaraf gazeteciler, Ai -
e ır. . _ Suemusalmi cephesinde So,·yetler, merkezi Finlandiyayı ikiye ayırmak tılkollü içkiye :ılı~tırmak istiyoruz. tın gecikmesini temin etmişti. Fin - manyanın, Finlılndiyaya silah gön-

Londra, 11 (Radyo) - Fınla~di- 40 kilometre ilerlediklerini bildir- için Rusların giriştikleri harekat a- İçkiyi nıentemeği düşünmüyoruz. Çün- landiya son tekliflerinde Careliedeki dermek suretiyle yardımda bulundu
yalılar, şimal ve cenup cep~elerın - mekte iseler de FinJandiyalılar, bu i- kim kalmıştır. kil men'i müsmir olmuyor. Bir çok tec- kıtaatın Ruslar tarafından müteka - ğu haberini tekzip ettiğini yazmak
de bugün f,?vka!Ade bir hare et vu - lerleyişin 20 mil olduğunu bildir- Stokholrn, 11 (Radyo) - Stok- rübeler önümüzdedir. 'l.'f'drici surette bil bir teaahhüdil istilzam etmemek ta, fakat bu :ayyare uç::~u~n ne ma
kubulmadıgını, cenuptan La~o~a mektedirler. Fin takviye kuvvetleri holmda bulunan et'rıebi gazeteler halkı, hafif alkollü içkiye alıştırmak üzere çekmevi kabul etmiş bulunu - na vermek lazım geldıgını sor,mak-
gölU şimaline kadar cephed.e ?ıçbır bu cepheye gönderilmiştir. Şimalde muhabirleri, Leningrad ve Kirov a- istiyoruz. Bu noktayı ~ üksek huzuru- yordu. . tadırlar. · 
tehlike mevcud olmadığını bıldırmek Rovameme havalisind~ Finler. mu - rasındaki nakliyatın kesildiğini, Rus nuzda tebarüz ettirmek isterim. Gazetenin muhabiri, harbin Rus Efser idama mahkum 
tedirler. vaffakıyetli taarruzlar yapmışlardır. askerlerinin müşkü 1 şartlar içinde halkı için lıüyük bir ~\irpriz teşkil et- • • 

Şimal cephesinde Finlandiya kuv- Sovyet tayyareleri, Petsamoya yakın bulunduklarını yazıyorlar. Bazı mebuslar daha SÖZ söyledikten tiğini ilave eylemektedir. edılecck 
vetleri, mevzi\ bazı muvaffakıyetler Lilinamahari şehrini iki defa bom~ İsveç ordusu, süratle talimlerini sonra bunlara vekil tarafından cevap 000oo Parist 11 (Radyo) - Münih !IUİ· 
elde etmişlerdir. Hava çok soğuk, bardıman etmişlerdir. Kareli berza- hazırlamaktadır. İsveç gönüllüleri, verilmiş, kanun layihasının heyeti u- nun layihasının birinci mfizakeresi ya- kastiyle aJakalandırılarak tevkif o
hararet sıfırın altında 30 dur. _Yerde l h~nda beş. ~ün~e. Ruslara mühim z~: Sovyetlerle harp etmek için hazır - ~u~iy~si üzerindeki m?z~ere kafi pılmıştır.' ~üyi.ik Millet meclisi, çar - lunan El->erin, bugünlercl.~ idnma 
ki karın kalınlliı ~5 ıııetredır. Bu yiat verwrılm~tir. lı.U!!laı· 50.00 kışı lanmaktadır. görulmu~. maddelere geçılmış ve ka- ışamba gıinu toplanac~ktır. mahkum edileceği söyl~niyor. 
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uslar 
Fransa' da 

c ı aslı Ça ışırıar? 
1 

Bulgari•tanda Alman propagandası 
Burgazh avukat lsmail Ce-

lil hapishanede ö!dü y . d ff k k 30 h!n Aıman c susu __ ..... ___ Bul~arhıtanda asil bir ailenin mü- unanıstan a muva a o amama -
nener bir evlldı olarak yetiımiş, l d y • t ... tf f" ki J d• 
!ul~ar üniversitesinde hocalık, Bul- 3 lre UDaDJS an mU e 1 er e Ir 

Italyadaki Cas 
çalışır bilir m 

Yuva, koyun, ba
lonc ne demek? 

Alma vanuı v._d. mem 
iek~tt~·l; c sus mas· 
rc..f L 11 ıni yon !ita .• 

uk me 
iz f 

t bi nasıl gar mahkemelerinde hakimlik ve Londra, ıı (Hususi) - Taynıis 
avukatlık ederek uzun yıllar Bulga- gazetesinin Atina muhabiri, harbe 
ristan Türklerine pek çok hizmetler- karşı Yunanistanın vaziyeti hakkın-
de bulunan Bulgaristanın Burgaz da şunları yazıyor: 
şehrinden avukat İsmail Celil casus- Yunanlılar, müttefikler tarafın -
lukla itham ve mahkum edilerek mek dadır. Alman propagandaı::ı, Yuna~ 
tep mildUrü Münir Mileyyet ve diğer nistanda hiç bir tesir yapamamak -
bir arkadaşı ile birlikte hapse atıl - tadır. Gazeteler, Alman propagan
mıştır. Birkaç yıldanberi Burgaz ha- dasına ait haberleri yazdıldarı gün
Pi~hanesinde çile dolduran zavallı ler halk tarafından okunmamakta
İsmail Celil ya~ının ilerlemiş bir ça- dır. Geçenlerde Atinaya gelen Al
ğında böyle ağır bir ithama dayana- man spor teşkilatı reisi Samer Fon 
mıyarak ölmüştür. Bulgaristandaki üsten spor işleri için değil, t caret 
Türkleri olduğ'u gibi, memleketimiz- :müzakereleri i~in gelrniş~c- de hiçbir 
de kendisini tanıyan binlerce ·vatan- netice alamadan Almanyaya dönmüş 

tür. Son zamanda Almany.ı - Yuna
nistan ticareti çok saroılmıştır. Yu -
nanistanın bütün mnden1Prim ve 
mahsullerini ingi]tere almışt1r. Al
manyaya yalnız tütün gönderi!mek
tedir. Deniz yoliy]e nak 'yat :\ apmak 
mümkün olmadığından bu nakiıyat, 

karadan, trenlerle ) apılmaktadır. 
Yunanlılar, Türkiye - Yunanistan 
ırnktma ve ingiltere , Fransa garan
tilerine güveniyorlar. İtalyanın ga
yeleri meçhuldür. Fakat Ilnlkanlara 
yapılacak bir Sovyct taarruzunun iyi 
karşılanamıyacağı şüphesizdir. 

daşı da çok müteellim etmiştir. Mer ------=OO------
huma haktan rahmet dileriz. 

cHaben 
---oo*o,uo--- Garp cephesind 

25 Alman -Bat tarafı t inci sahifede - J düşmana karşı ingiliz ve Fransız or-
men Hitler, garp r.ephes~nde seri bir duları ayni safta yanyann bulunuyor-

Por lek ."z vapurunda netice elde edememiştir. Polonya, i.:ıti- !ar. Her iki asker de general Gamele
la edilince yüzlerce tayyare ve tank, ni başkumandan olarak tanımakta -

esir edi/di Majino hattı önlne getirilmişse de dır. Böylece Almanların yaptıktan 
Cebelüttarık ı ı (Radyo) _ Bir bunlar tam bir atalet içinde kalmı~lar propagandaya güzel ve ıskat edici ce

ingiUz harp g;misi, bugün bir Por- dır. Alman generalleri za(erden emin vap verHmiştir. Almanlar, şimdiye ka.. 
tekiz vapur~nu durdurmu} ve vapur- olunca katiyen dur:r.azlnr. Fakat Ma- dar radyo ve g zetelerind~ daima 
da bulduğu 2ö Almanı esir etmiştir. jino hattında birşey yapamıyan Alman Fransız cephesinde tek hıgiliz askeri-

--'~-* !ar Fransa ve :n~iltereyi hava h~cnm- nin burnu ka~amadığını, _Fransızlann 

P 
. V. , ,.. , !arı ile teh<lid P.ttıler. Fakat bu hücum- kan dökUlklerı halde mgıllzlerin cep. 

a :'" t l l ! a \ e ~ ıar da bir netice Yermerli. İngiliz ve he gerisinde kaldıklarını bildirmekte 

K 
- . Frans z tayyr el erinin f evkaladc üs- idiler. 

') D g: e 1C11 tünlüğü ve mülilik dMrheler indirmeğe Londra, 11 (A.A.) - Bu suoahki 

A k 11 T l I 1 C H P 
muktedir olduk!. n :mlaşıldı. Yakında gazeteler, Fransada bulunan ingmz 

n ar:ı, ( ~ e on n) - · · • · · 1 x... tabii k ti · d b' kı h d v . 1. 'r b ··ır . tl . k darbelerin daha müe'3sıt o acae' • - uvve erın en ır srnınm cep e e 
.ı..ocae ı ve ra zon \ ı a) e erı ong - . d . t'hk~ ve ta ·ı · h tt .. d .1 · ld ğ h 

1 . kd 1.1 . t· H .k k d dir. Garp cephesın e ıı;; ı "m • - ı.erı a a gon erı mış o u unu a -
rje edrıl ak·! ec il~ mı~ ıdr. eı· .. ı k on1ırde e hammill harbi devam etmektedir. in- her vermektedir. Muhasamatın başlan-
e ı e er zerın ~ muza ere er en . 1• • • • • 

b d• f' . \t t·· k" h t %'iltere bu gibi harplerde daıma ga ıp gıcmdanberı ılk defa olarnk ıngılis-
sonra e 2 ı şe ;mız .r a ur ·un a ıra- ' 1 kt 1 F ı nl 

. 1 l\ı·ıı· r· . ı .. ü 11'elmlşttr. Bu defa da öyle o aca ır. ler e ransızlar cephede Ama ara 
ı t:ızız o unmuş ı ı se ımız non ne ' h k 

b -ı 1 k "k ' d ~ 1 . ha d'l- Tahtelbahir, mayin ve tayyare mu a- arşı yanyana bulunmaktadırlıır. 
sg.ı ı ve şu ran uygu ar! ız re 1 rebe~ri Büyük Britany3 ticaretini sek- Gazeteler, bu haberi memnuniyetle 

t ·' · ed· · k (,, Pıtı\'nlfak olan miştir. 
te~·e uğ'l'atamamıştır. Fakat müttefik- aydederek ingilizlerin harp meyda • 

·<', Avru ad<ı hu lutların kendi- -=+-- - !erin Alman ihracatına tatbik ettikle- nında Fransızları yalnız bırakmı~ ol-
~· t re d rıa hgını gürUnce M J k tt d .. e 01 e e e ti abuTha, Almanyanın ihracatını sı- doklarını iddia e en Alman propagan-

Brrnnrtla b~rabet, casu teşkcı1fla- f .. ı k l mı · ' ·ı Bu~ln rahibi olnıuş . • . fıra indirmiştir. dasını tenkit eylemektedirler. 
n masr f Rrında ba· ı ıdare yol'nrı H ., .. b te <ıehl rek orada ingiliz nu- - Baıtarafı 2 ıncı aahıfecİe - Hiilfırln (Almanya ya ihracat yap- ~.;;.ı..:.:....-..-......~----......... _.......__ __ _,...........,_ 
da bulmus rd,r. Me· l i tJir<'o"° .lrn- fm, nu r"yma { faa'iyefrıt' gırişmi~- cidden mühimdir. Bu zamanda, hem 1ı yahud ölmelidir.) Sözünü unut _ 
Ulleri, ha) dutları ap edip milletin fır. <ie toprak si.rabetimize rağmen, bil - ::mak lAzımdır. 
liesesinden be l yecekleri _ierde on * yük bir çlitçi kütlesini topra.kmz bı- Deyli Meyil de tunları yaıııyor: 

Milli PiyanQ'o 
YukaruJa Mata lfarri; •~lıda ları casu ol rak kullanmnktndı ·1 r r.aım 'uğun yukanda mi3al!erini rakamayız. Kredi kooperatifi, lnl cKmrianda ve K*Ye blrltti uplw 

Rozita Dı'az Casus- de ·net> b ·çok ki n·n : trrdiğimiz manasından başk:ı tnh toprağı karıılık tutarak yaptıgı ikra- le kendisini göstermektedir. Müşterek 
5208 

- BQ,ftarafı 1 inci 80.hif edı -
~000 lfnı ~,. 

teTrata gore Yuşa peygamber bır na, bir memlP.kefn a keri ~ır Hını rikf.tçıl , tedhiş ve kun~akçılık Ş<'· zatı bil~ kesmeğe başlamıştır. 
28047 

1ehr' almak mevzuu bahsolurken: oğFenip men up olduğu tarafa eı;ki ~ı ieri vardır ki b •gün b:ıhas~a bun- Sonu... /ne bolu halkı 
_ lki casus gönderelim, kafi, de_ yat istikametini haber ver n kim"c. lı.ıa cok te aclüf edilmek!edir. Al - Maliye Vekaletinin ehemınJyetle f 46 m·ş.. !er ve, bilha a, zab'tleri teshir et - m:.ınları~ herh~.ı~i bir. y_abanl't mem- nazan dikkatini celp ederiz. Buna Milli Şefin teşri ettiği gü-

2671 
Filhakika bu iki ca Ull şehrin sur- meğe çalış n g zel cruu5 kadınlar lekettek bu gızlı teşkılatıarma cYu- bir ~are bulunmalıdır. nün yıldönümünU kutfayor 9850 

larındak e; zayıf noktayı öğrenmiş- gelir. va . ismini veriyorlar. . * İnebolu, 11 (Husust) - MOU Şef 15505 
ı ,. v bu sırrı elde etmek Yuşamn 0 Bunların sonuncu una en meşhur n.: yuu 100 ckoyun> SO cl.ııyanet Yangın tnönünün tneboluyı şereflenditdlkleTi 21593 
ş hri almasına kafi gelmiş. . misal, tnbiı, me~hur dnn öz Mata ncla ı> ve 20 «ba loncu> dan ıbaret - Dün ıabah Gaziler caddesinde B. ~ünün yıldönilmil olan dünktt günü 28446 

.. kat bu On herşey değiştiği ai _ liarid·r. Buca u k. dm ümum1 ~nrp ı:r. Koyun> !arın vazife i c:ın:ı7 .mu- Ali Sup.biye ait ve B. Faikin kiracı t ebolulular, samimi ve içte~. ~zahft
lıi, !'tık bu ıibi itlerde iki ca-Jus ta te hem Almanya, hem Fransa tarr.fı- -.:.:==-·t:selerde kundakçıhktır. cHıy:ı. - bulunduğu 42 numaralı ah~p evde ratle kutlamışlardır. Bu yıldonümüntl 295 
'l-. ge'm: ~r. Bisma.rk rusya ordu_ na ~a usluk etm . nihayet, iki taraf- net cdic'ler> a k_:ri vey~ yarı as~eri )'angın çıkmıı yetişen itfaiye tarafın- tesid için İnebolu, ba~n:ı günl~rfne 13653 
sur.dan vvel Fransaıya 30 bin casus hhgı meydAna çıkınca Fr. ns.~zlar tn- ec:r~p·ı alcle etmege tah~ıd olunur. dan söndtlrülmüştür. mahsus şek.ilde sUılen_mıştı. Şehrı. sa- 26248 
yondermişti. o zaman bu kadar faz- rafından kurşuna dizilerek o1düriil - c:Baloncular> ın v.azıfesı d~ balon Taban tahtalarının 6 metre murab- ran bayram havaaı içınd~ !lalk~vınde 458 
n casus kullanmak herkese çok ga- mliştür. U'ı,'Ur ırı efkarıumumıyey· zehırlemek balık bir kısmı ve oda kapıl:mndan bir toplantı yapılmış, Mı~h Şefın ha- 14437 
•ıp gelmı ti. Fakat Fransa üzerinde Bugiln de bu g·bi k dın caq l l ra \'e bu suretle propaganda yapmak - :kio! yanmıştır. Yangııı mangaldan yatı ve rnillt mtıca~eledekı muvaffakı- 26342 
kazanılan zaferin de Alman o!'dula- rasgclinmi.} or degil. fe ln bir kaç 11" sıçrıyan bir kıvılcımdan çıkmıştır. Ev, yetle.ri hakkında bır konferans veril- 215 
r mn değil, bu casusların muvaffakı- ene evvel, rlinin .} uk ek ~o yet - ~u vazifelerdrn b~şk~ .re~kal:\de sigorlasıztlır. miştir. 1090 
)"ti olduğu görüldü. sine mensup en güzel k dınlaıdnn bır ı VP.P~~k "- mesela.bmc:mı.~ac;ır- -**- Polonyada v-ızı·yet 2988 

o znmnndan bu zamtma kadar biri olan Baro Alnıan hu - m:.k veya oldurmek - ıcap ettıgı za- Hem auçlu, hem ıüçlü ~ 8879 
dunyn daha değişmiş bulunuyor. Ba- kOmeti tarafından t vkif o- mr.n, yuvanın reio;i Berlindeki amiri- Eşrefpaşada bir otomobil içinde - Bqtara.fı 1 inci salıifed• - 4457 
glin yalııız Pariste Almanyanın 30 lunmş, ve Leh· tnn 1 h'n rıe miiracnat eder. bazı genç kadınlarla dolaşan Sabri yete devam ettiğini, Polonyanın ce- 6S10 

lok U · ·ı d. ılını·Le ''e J>tınun üzerine Bcrlınden ona, o d · binden fazla casusu vardır. Bunların casus c rmu ı e ıv n - ) Aksu a ında biri, zabıtaca tutulmuş, nubunda müsellih vatanperverlerı - 7278 
çoğu ı·an ız di.} e bilinir. rilmiş ve Plotzen e haoi ı.. ane ·n·n işi ha aracak miiteh!lssı.:ı bir adam b uşahıs, serbest bırakılması için po- nir. Almanları taeırlan faaliyetleri 7989 

Pariste gene aşağı yukarı ayni av1usunda ha ı ke "!erek 'cl..m e ·ı- g<inderi ır. lise 2,5 lira rüşvet teklif ettiğinden şehirlere kadar lirayet ettiiinden 9255 
miktarda Rus casusu bulunuyor. Bun nıişt:r. Ovrn - italyan casus teşkıHitının adliyeye ıevkolunmuştur. Alman polisi, orduya müracaat et- 11391 
dan başka ita yanın da bir alay ca - Rusya hesabına ça ı nn Ci!h· An~- katıllik ' azifesi veri'ecek mütehas - y~ "?İ Neşriyat meğe lüzum görmüftilr Varıovada 13652 
susu , ardır. Bunlara dJğer birçok lan der i m 'nde A vustıır !ılı genç VP ~ıc::nrı için ayrıca bir :ncktebi vardır. - birçok Alman zabitleri, her gGn, te- 115ot'l 
meınleketlm-in az veya çok miktar- güzel bir kız Rornany-ı.da kurdu ru Burada bu gibi hu usı v.ızife verile-

5 /k • J V' lef olmakta ve ortadan kaybolmak- 18984 
dak· casuslarını da ilAve etmek rn- casu luk subesinin basındı:. niha) Cl•k mütPrassıs!ara. öldürdıecek a - fıaaai Z ÜrÜ)'iİŞ tııdırlar. 19224 
zım gelı . Fransanın da bunlarla mü- yakayı ele vermiı:;, fakat 12 ı:ene ha~ d:ımın bir darbede işini b:tirnıek için !stanbulda bu nam altında iktısa- Halk Gestapo ile tehdid edilmek- 20487 
udele halinde olan diier bir eaıos pis yiyerek ucuz kurtulmuştur. ııac;l bir illet kullannıa~·. b:ı iletin ili, zirai, ~icari, mali ve aınat bir mec- ledirler. Birçok kfmseleT karvuna di 2106S 

E ı k · 11 ·nı· İspaıı n,ı·ı·ec:ısı·r ol ... bı·ımesi için· nerı••·e ,.c ne mua ne•.-- batlanmı.ı+ Fiati 20 lf ti · ordu u '\"ardır rı son casus u mısa erı · - ·• " .,.. ... e , .. ır. silmiştir. Divanıharpler faa ye en- 22287 
GörOlOyor İti Yuşi peygamberin yol harbinde buluyoruz. Bu arada en ~ek:i!de i~abet ettirmek lP.zırr. reldiği kuruttur. Bu sayıda cYeni hatbin ne devam etmektedirler. Rusyanın 28118 

zamantndan bugüne kadar casusluk dikkate şayan kadın casus ıj!.lf,he~iz oğr~tilir. Tilrk iktuıadiyati tızerindeki ilk te- Finllndlıya harbinden sonra Polon- 24261 
~ok ilerl•miş ve bugün hakikaten Rosita Diazdır. Bir İllpar.yol glizeli E:.mdan Uç sene evvel .F~an~ada sirlerb ile cl~renin iktiaadt meTzula.. yanın isyanı bugOnkft "faziyette he- 25202 
büyük bir iş halini almı§tır. elan bu kız bir müdclet Holıvutta f!ı>~elli lra1·d.e~lerın kat~i hadı~esınd~ rı> sanayi ve ticaret odaları, ihraeat saba k11ıtılacak bil' unsurdur. 26086 

En reni§ casusluk tetkilatını Rus- .:?·t!s41ik etmi . f t pnravı meşhur Frnnc:ıız rolısı bu hadı~enln fa!IJerf birlikleri hakkında bu mmtakanm a- Paris ,ll (Radyo) _ Polonyada 28681 
ıada bulmak kabildir. bir artist olarnk değ"l, mrçhul bir 

0

Pn itnl~·rn casuslarını Y~kalamı., ve lAkadar olaeatı ~ok gOzel yazılar, Almanlarla çarpışan çeteler, gün. 28241 
Otada, hatta, tmalannı, babaları- caı.:us olarak knzanmaJ .ercıh ed - onların u ullerini öğrenmı~ti. . ayrıca sal&hiyettar profesör 'fe mu- den güne çoA'almaktadır. Bu itibarla S0'31 

nı ispiyonlayan çocuklar bile var - rf:k ! pan) ayn gelmiş, I rnnko he a - H;,. memlekete başka h:r devl~tın harrirlerin ilmt etUdlerb Piyasaya Aimanyanın Polonyada mllhinı bir 81862 
dır. hına çalı m ) a başlamı5; ı. Onun ver ır alay casusunun mu.ay:~cn vn?.ıfe - dair haberler ve zengin mündereeat kuvvet bulundurmak mecburiyetin- 829!0 

Ruslarm o G p u teşkilatı 0 ka _ diği m .. Ifım t üz rine S vil a üzeri- erie dolmasına clekeh hJJr:ma nr.t vardır. de olduğu ve orada daima mftteyak- 33362 
da• reniştir ki vesikalafı, dosyaları ne muvaffak) etli ikı uçı ş ; ap1Jrnı denir. Bu lekeli hümma _u'.~ı~ın; aon c1ktısadi YürilyO§> ü tebrik, ka- kız davranmak ihtiyacını 'hiuettifi 36033 
dolduraealı: yer kalmamış, merke:ıi ve ş~hre cp y nüfus zatiatı verdirıl- o;ıenelerde Lehistan ge~ırr:ıı~tJr. ~n • riiertniiıe tnsiye ederiı. söyleniyor. 36839 
ft1are her şubeye kendi dosyasını ken :nişti. kı.t Rusya, Al.nıany~, Fransa ve 1n - 87407 
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disi yapmak vazifemi venni§tir. Al- Bu ufak tefek, evfmli \"e 25 yn - ~iltt.re d~ vakıt •akıt b.ı s31i:tnR ui Rı'ısya euuslarına sanayi rtımbka- oktor 89967 .• 
mtnların G taposu da daha a~ ııe- ıındaki gene kız clllikfımd(lcr fa- ra'l ışlard1r ve n;ramak~a.tırlıtr. larında kundakçılık vazifesi vermiı. M Ş k • LJftfgf ,_ ... ~""'D~Q~K~ .. T~Ô,...R~--~ııııı 
niş b'r te A delildir. Yalnız doa- rafından yaka.lanmış. ağzından it~raf ~ tlug~n lekeli l Umma.o·:· f'!.1 .fnılıt A1D1aaya cyuva> 1.irtna Amerikan • ev ) o 
yaları 180 odayı doldurmaktadır. almak kabil olmamakla beraber ıd~- l" .üldu~u ve b.a .algm: h.r tnınttarı efk&rıumurniyesini Naziliğe Ü%an- Bit:nci sınıf dahilt ha.s• BEHÇET UZ 

Amerikada neşredilen son b;r ki- ma mahkQm edilmiştir. Kur§una dizı .ı .. ~ı• bırçok hrı .ftan ugrayan rr.rm- ıhrmak ıtayeıftni vazife olarak tayin ta'-klar mütehassısı 
t t k ·d d'ldig" ine göre bir dev_ leccği esnada dudaklarında bir siğa- tekel Amerikan l!iileştk J9Y!etrni · etmiştir. u 
ap a a; e ı ' · d. F'lh k'k b il A "k d 'apon•anm f aalfyeti iıt' ~ithaesa t k N sa let _ ihtimal ki Rusya - Almanyanın ra ve bir tebessümle son ne!esıni v~r ır. 1 • a 1 a, ug n

1 
merı a a • " tsmir 8eyJeno a o. • 

ba hca yedi memleketteki caaua te~ diğı ve siğarasından son nefesi aldıgı muhtelıf casusluk usul erinin bir a- Panama kanalı 'Ye ei'urı au~indc Telefol\ No. 8288 
kilatına a) da 8.640.000 dolar (11 görfilmütür. rada toplandığı ~6rüH1yol'. Rdyanın, topla1unak~adır. Balık~ı kıyafetın4e- Hasta tarını 8abahtan ftfbaren 
milyon lira kadar) bir para sarfetti- Erkekler ıırASında Trebiç Lfnkoln Almanyanın ve Jap()nyanın ayn ayrı Ki bfr,ok J•ı>on casuslarmın .Bay~~ ve gece vakti kabul ve muayene 

'\On f'n••;,..1 ıin erı mP"lıur cAııu udur. tl'şk'JAtlan, ayrı ayn makuUarla Okyanuı &Jhfllerinin derinlıklerını eder. 
. m~ktadır. ölçmekte olduju çok i'ÖrülmUıtar. ..._.İİİll.._. ..... iıtııoıı~alll!I!~,.. ,,..,._ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastalannı 11.SO dan bire kada 
8fl!yler sok2ğindı& Ahenk matba 

n nrl kabul et1e1' • 
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T 1 
Almanyeı 

Ce.nuti An1erika devletleri Rusya'nın ihr.: cını istiyorlar 

Fazla taht.!lbahir yetiş
tiremiyecektir 

Muh samatı 
Ru y ya 

terketmesi 
b ·

11

diri di 

Londra, 11 (Radyo) - Alman de
nizaltı gemilerinden batanların yer
lerine yenilerinin konamıyacağı, Al
man propagandasının neşriyatına ra~ 
men anlaşılmaktadır. Çünkü inşa o
l un an denizaltılaruı, kaybedilenlerden 
daha çok olmasına imkan görülme -
mektedir. 

F~n ~andi:va mural1has1, memle 1

{etinin uğradığj tecav_üzü 
acı~lı bir lisanl-ı anla t·mış ve 2z1 devletleri 

vazifeye davet eyi ~m1ştir 

Umumj harpte haftada bir deniz
altı inşa edilmekte idi. Bugün haf -
tada 4-12 denizaltı inşa edildiğini 

Alman gazeteleri yazıyorlar. Halbu
ki tezgahları, bugün daha çok ve iyi 
değildir. Alman ihrflcntının önüne 
gc>,.:lme:i de 1 :~g.:rd.ırm faaliyetini 
llaha düşür~cektir. 

BORSALAR 
O ZOM: 

Alınan gazetecilerinin teşviki 5~~·~orrit Gü••ı 
503 M. Beşikçi 

- Başta rafı 1 inci sahi{ ede - için çalıştığını, Almanyanın, Cenevre- lır. Çekoslovakya, aza göndermek seı üzüm tarım 
k.nr~ı koymakUıdır. Fakat, yalmz başı- ye 35 Alman gazetecisi gönderdiğin!, istememiştir. Arnavudluk, Afganis - 275 Albayrak 
na bırakıldığı takdirde uzun müddet bunlardan on bir kişiye toplantılarda tan, Peru ve Panama aza gönderme- 192 M. j. Taranto 
mildafaa edemiyecektir. bulunmak mezuniyeti verildiğini bil- mişlerdir. ı 70 inhisar idare. 

Finlandfyanın nğradığı teca\"üz, dirmektedir. Bu Almnn gazetecileri, Finlandiya murahhasları, Finlan - 213 N. üzümcü 
bütün dünyada nefretle karşılanmı~tır. hiç durmadan bitaraf dt?vletler mümes diyaya fili yardım teminini istemekte 94 j. Kohen 
AJıcak, mütecavize karşı koyabilmesi silleriyle temasa gelmekte ve onları ve bu yardımın r.azari aahada kalma- 72 Öztürk şir. 
için Finlandiyaya fili yardım da la- bir sulh teşebbüsü için hazırlamağa ça- ması için faaliyet göstermektedirler. 67 D. Arditi 
zımdır. Fin milleti bugün vazifesini lışmaktadırlar. Bunların ileri sürdük- Ancak Rusyanın komşulnrı çok muh- 46 Faik T H 
yapmıştır. Siz de uhdenize düşen va- !eri noktai nazar şudur: teriz hareket etmektedirler. Şimal mern 20 S. Paterson 
zifeyi yapınız.,. Almanya ile derhal bir sulh yapıl- leketlerinde vaziyet böyle olduğu gibi İ 

Olstı, teessüründen fazla söyliye - malı ve Almanya, Rusyaya karşı mü- Balkanlarda da ayni şekildedir. Av-
15 

brahim Ş. 
nıiyerek, alkışlar arasında kürsüden cadelede tamamen serbest bırakılma- rupa devletlerinin hattı hareketi, !ngil- 2613 
inmiştir. Iıdır. O vakit Almanyanın Rusyaya tere ve Fransa tarafından gösterilecek 

346776 
Bundan sonra; Norveç. Uruguvay, neler yapabileceği görülmelidir. Al - azme bağlıdır. Finlandiya murahhasla-

ls,·eç, Kanada, Bolivya, Siyam, Polon- manya, bu sulh mukabilinde şunları rmın kanaatine gör~, lngilter.? Vt.: Fran ----
349389 

ya, Hindistan, Belçika, Fransa, Yuna- kabul edebilecektir. sa, milletler cemiyetirıcle Finlandiyaya 
No. 

7 
8 
9 

nistan ve Hollanda murahhaslarından Südet toprakları hRriç olmak üze-1 karşı ayni azmi göstereceklerdir. Ilu 
ınilrekkep on dört kişilik bir komite re Çekoslovakya müstakil bir devlet hususta ingiltere ve Franııanın milm
teıkil edilmiş ve bu komite derhal top- olarak yeniden kurutıı.cHktır. Avustur- kün olduğu kadnr ileri giden cenubi 
lanarak, rnuhasamatı terkettncsi ve yada, bu memleketin Almanya ile bir- Amerika blokuna tıımamiyle güvene-
ihtilafın bir hakem heyetine terkini likte kalıp kalmıyacağını tesbit için bilecekleri bedih!d!r. lO 

C 11 kabul ederek hem~n murahhasmı gön- umum! bir plebisit yapılacak ve bu re- envre, 11 (Radyo) - Cenubi A-
1 dermesini ve yarın sabaha kadar ce - yiam neticesine ııörc hareket edilecek- merika devletleri, Rusyanm uluslar ~ C 1 R: 

v~ vermesi için Rusyayıı bfr muhtıra tir. soyetesinden mutlaka ihrRç ed!lmesini 174 J taranto malı 
gönderilmesini karar1aştırmıştır. Danzig, l{orldor, Yukarı Silezya istiyorlar. 114 M. j. Taranto 

ve Poznanın bir kısmı dahil olmak üze- 110 j. Kohen 
Asamble reisi, gece veya gündüz re müstakil bir Polonya tesis olunacak- 1 J 64 S. Remzi 

olsun lüzumu anında toplanmak tlıe- t D gi tere 12 H. t. Levi 
re azadan hazır bulunmalarını rica et- ır. C 

1 11 (R d , ) _ .M'lletler 11 B. L. Alazraki 
· ı · t ·1 · · ene·ue, H lO 

1 Am ,rı·kad 8 nuı V• ee eeyı atı eylemıştır. c .. t• . b ı>f ki toplantısı Ce- - an v:ıp:.ır . 
11 . .. • • • • emıye mm u g_ er . , 
.ı-W~uzakere!erı. ~akıp ıçın Cenevreye nevrede büyük bir kalabalık temin et- o!Jı 485 

1651502 gelmış olan ıngdız ve fransız gazete- . t' B' k ı..A ı ·ıel memurlar 
·ı . Al te ·ı . 1 h' mış ır. ırço ıJı;yne mı . Londra, 11 (Radyo) - İngiltere, 

ctı erı, . 1 mad~ gaze cı erıy e ıç temas Cenevreye gelmistlr. Diplomasi alemi- ----
e memış er ır • Amerikadan 65000 tona baJiO. olan 165987 

· ne mensup bazı zevat otellerde yer bu- a sekiz vapur satın almıştır. Bu gemi- z AH 1 RE: 
Londra, 11 (Radyo) - Deyli Eks- lamıyarak nçıkta kıtlmı~tıı•. !çtimaa !erin altı tanesi 7500 ton, diğerleri 

rıre gazetesinin Cenevre muhabiri, 40 devlet iştirak etmiştir. Polonya a- 14 bin tondur. 
' lmanyanın Cenevrede sulh teşcbbüsli, zası da milletler cemiyetinde yer almış-

Ftrlı:a torpilleri 

300 ton huğda 
326 ç. su~am 

46 ton f asulya 
S16 B. pamuk 

10 62;) 13 
10 2:) 12 50 

9 50 12 25 
8 25 8 375 
12 25 12375 
8 25 9 

11 50 12 75 
8 75 12 

12 12 25 
10 2;) 11 75 
13 13 
10 25 10 25 
11 73 11 75 

F!at 
8 50 
9 50 

10 50 
12 25 
14 50 

[) 

7 25 
f: 50 
7 25 
r, 50 

10 50 

56 25 
15 

54 

10 5 o 
7 5 o 
7 

12 .!'i o 
6 5 o 

10 5 o 

5 75 
ll> 75 
16 25 
56 50 

Roma Radyosu karl'rva atıyor Batan l 

SAH1FE 5 

T. C. Ziraat n 
l:URULUŞ TA R1HI 1888 t 

Sermayesi: 100,000,000 ürk lir sı .'ju!H 
f3 ajan cıdedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 I:ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 60 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ila &iağıdakJ 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4. Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c soo c 2,oeo c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 4 6,000 c 
120 c tO c 4,ftt!O c 
160 c 20 c 8,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bjr sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f azlasiyle verilecektir ..•. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincikinlln, 1 mart ve 1 h~; 

ıiran tarihlerinde çekilecektir. 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 Lira MÜ kafa t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağuatoı, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta

r[hlerinde çekilecektir. 

lKRAMlYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 • 1000 
8 • 500 • 

16 • 250 
60 .. 100 
95 • 50 il 

250 " 25 

-
-
-

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
6000 
4750 
6250 ,. 

• 
• 
• 

Kopenhag, 11 (Radyo) - Fırtına Vapur QT 
yüzünden Danimarka sahillerine 76 Paris 11 (Radyo) - Bugün altı 435 R u syaya manyatik torpil çıkmı~ ve bunlann ingiliz va~uru kaybolmuştur. Bunlara Bütün medeni millet:erin 32000 
hepsi imha edilmi~tir. rasında Lıverpol adındaki vapurun da 

kars. ı birleşmelerini tavsil·e edi}'"OT bulunduğu anlaşılmıştır. Bu vapur T.İşbankasınaparayatırmakla,yalnız para bitiriktirmiş olmaz, ayni 

2 
4800 tonluk olup torpile çarpmış ve bir zamırnda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Paris, 11 (Radyo) - Rc.ıma rad- d80 milyonluk bit• devlet, 4 il- Atman tavyares~ anda batmıştır. Vapurun mürettebatı 
~·osu; bütün medeni milletlerin, Rus- yond~n az olan kahraman lıir mille- l ., ,.. f k kurtarılmıştır. n 'Ulllllllllllllllllllllllllllllt1111111111111llllllllllll•lllllllllllllllllllllllJlllllllllllltll•UJ.1:_ 
yaya karşı birleşmelerini tayc:.iye et- te tecavüz ediyor. Buna kar-şı Cenev~ ngı tere a a ında uçtu Bugün batan npurların 335 bi -, 
rnekte ve uluslar so3yetesinin, müte- rede kat'i ve cesurane b!ı· b.r::ı.r Londra, 11 (A.A., - Dün iki Al- ton olduğu tahmin erlillyor. ı• Z M J R ~-
caviz sayılan Rusyaya karşı fili bir verilmezse, uluslar sosyetesi :ısamlı- man tayyaresi çok yüksekten uçarak Londra 11 (A.A.) _ 4816 ton hac 

hareket göstermesi lüzumunu teba- lesinin toplanmasına. ne lüzum var - Suffolk tizerinde dola'}mış ve cenu- minde VillovopoGl vapuru bir mayinn~ =-= PAMUK MENSUCAT ;; 
l'üz ettirdikten sonra şunları kaydey~ dır.:ı> bi şarkiye doğru yoluna devam et ~ çarparak batmıştır. Milterret:.abtı ola 
lemektedir: miştir. Ne alarm veri.imi~; ne de ha- 36 kişi kurtarılmıştır. Bszıları yara-~ Türk Anonim ~ir keti :_ 

00,=---=-• ---- va dafl topları ateş açnnştır. lanmıştır. 1 ~' 

1 t 1 k k f · Londra, 11 (A.A.) -Ray Of Hope Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. = mpar OTsUw on eransı Hizmetçi aranıyor adındakimayintarakgemisibirmayi- - Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik = 
İyi bir aile nezdinde çalışmak içil\ ne çarpmıştır. İnfilak netiece!inde ~ve leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte ~ 

bir hizmetçi kadına ihtiyaç vardır. milrettebatından.dört kiş1' t.lef Olmuş- §5 1 Giz ı i içtimada konuşulacak ı ar l n giz Ii 'l'alip olanh~tın Kenıet·altınel& Sth - mu,tur. Diğer beş tayfa da kaybol == o up malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

hat eczanegine ınfiracaaU~n. muıtur. - ~ Telef on No. 221 ı ve 3079 
kalması karar'aşhrıldt 1 

····· - - ·- - == T 1 f d B ı 
l·zmı·r der.terdarlıg.,ından•. ~ e .CJ'ra a resi: ayrak rzmir Londra, 11 (Radyo) - İmparator- Londra, 11 (Radyo) -İngiliz kra- Tı - ~ 

luk mecli!i, bugün Bukingam sarayın- lı, çarşamba günü avam kamarasın- Mehmetçenin yeni maliye şubesine emlllk satış bed•linden olan borcun-

= = 
---= ---

da kral altıncı jorjun riyasetinde top- da yapılacak gizli müzake:"elerin if- dan dolayı tahsili emval kanı.mu hiikümlirine ttvfikan tahslllt '.komisyonu 
lanmış ve çarşamba. gUnii avam ka- şa edilmesini meneden emirnameyi kararjyle haciz edilen Alsancak şehitler mahlleainin piyade eokafında 21t 
?narasında yapılacak gizli içtima hak imzalamıştır. 23 25 sııyıh il dônüm bahçesi ve 2 kuyu ve arsayı ınu,temil 12000 lira ·-----------------------------· E L H A M R A Sirıemasznda kında müzakerelerde l·~lunmuştur. kıymetindeki bir bap muattal buz fabrikılsı 21 gttn müddetle milzayede

8ugün Kültü!"park Sineması Tele3151 
Dehşetine ve azametin~ payan olmıyan dünyanın en büyük aşk 

ve ihtiras filmini takdim ediyor. 

1 Hayvanlaşan insan 
(La bete I-Iumaine) Jan Gabın - S:mon Sİmon 

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

2 - SARIKAYA 
Heyecanlı macera ve a~k filmi 

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

ye çıkarılmıştır. Taliplerin 2-1-940 .ulı gUnü saat 15 te villyet :idare he-
yetine müracaatları ilan olunur. 8 15 25 '«O 

1 T ayyar~u.:n~~~=~!~J ... Te/,.fon 3646 j 
Büytik Va lain mübdii ve ı.inema yıldızlarının en f a:ıla alk14lanau 

FERNAND CRA VEY ve Micbeline Pre•le - Elivire Popeaco 
ile alh büyük Fransız yıldızının yarathi• 

GAiP CENNET 
Avrupaı11n büyük <'az kralı RAY DÖ VENTURA nm güzel bir eJer>İ 

NE Ş' E Y A G M U R U 
AYRICA EKLER JURNAL 

OYUN SAATLERi: 
GAiP CENNET: 5-~: NES'E YACMURU 3-7 

~ 

BUGÜN MATİNELERDEN !T1BAREN 
Senenin en büyük heyecan - dehşet ve macera şaheseri üç ,senede.nberi 
yegane olarak yaratılan Tarzan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüsha::ıı. 

TARZAN ve OGLU 
Başrollerde: Tiirkçe 'Bt>zfü. 
Vahşi ormanların rakipsiz kahramanı, fillerin - arslanların _ kaolan
ların - timsahlarm - ma) munların en büyük dostu .. 

JHONNY VEJSSMULLER 
Ve her :zamanki sevimli eşi. 

MAURE~N O'SULJVAN 
Tarafınclıın son derece heyecanlı olarak saratılan şaheser. 
Seanslar her gün: 2-:~.30-5.~0-7.30 Ye 9.30 da 
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· !!%mir levazım Amirliği :Satı:1 A~ma ~ 
· i Konıisyon~ ilanları ~ 

lzmir levazım amirliği satın alma k<>mi.<:yommdan: 
İhale günü talibi çıkmı.r~n komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için 

(488000) kilo yulaftır. Kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar 
komisyona 26-12-939 salı günü saat (lO)a kadar verilmiş olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı yedi kuruştur .. İlk teminatı (2562) liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saathın b:r saat evveline kadar Fındıklıda komu
tanılk satın alma komisyon unu teklif mektuplarını vermeleri. 

6 12 18 24 

/ınıir levazım amirli.ği ."'atm alma komisyomınrfon: 
1 - İhale günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birliklerin ihtiyacı 

için (200000) kilo bulgurun tekrar kapalı zarfla münakasası yapılac;ık
tır. Zarflar komisyona 27-12-939 çarşamba günü ı;aat onda verilmiş ola
caktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı 011 beş kuruştur. İlk teminatı 
2250 liradır. İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat evveline kadar Fın
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna teklif mektuplarını verme-
leri. 6 12 18 24 

lzmir 1eı•azhn amirliği satın alma komi~yomrndıın: 
Yüz doksan ton pilavlık p'.rinc alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

14/12/939 perşembe günü <ıaat on beşte İC\tanbul Tophane levazım amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 147 bin beş yüz 
lira Uk teminatı üç bin beş yüz altmıs iki lira elli kuruştur. 

Şartname ve mımnnesi komi<1yonda görülür. tsteklilerin kanuni ve
sikalarla teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 28 30 6 12 4332 

!ımir levazım amfrliyi satrn almn komir.ıyomındarı: 
1 - İzmir mUsl!.ıhkem mevki birliklerinin (73500) vetmiş üç bin beş 

yüz kilo pil3.vlık pirinç ihtiyacı kapalı zarf us~ılü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - thı:lesi 14 birinci kanun 939 perşembe günü saat ( 15) on beşte 
Kışlada İzmir levazim amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (18007) on sekiz bin yedi lira (50) elli 
kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkata akçası (1356) bin üç yüz elli altı liradır. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odaı>ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedlrler. 
7 Eklı.iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve sartnamesinde vazılı vesikalarıyle teminat ve 
tf'klif mektuplarınİ ihale ı:ıaatında~ en az bir saat evvPl komisyo-
na vermiş bulunacaklarc1lr. 27 2 7 12 4337 

/zmir leı·azmı amirliği satm alma komisyonundan: 
(44300) çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla ehiltmesi 25-12-9~9 

pazartesi gUnü saat 15 de Tophanede istanbul levazım amirliği satın al
na rnmisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22150 lira ilk teminatı 

16;\ lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülür. h
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale ;;aatiıı-

den bir saat evveline kadar komisyona \'ermeleri. 8 12 17 21 

- L1ııir levazım cıı.drlili satın alma komis}Jonı11ıdan: 
Altlı üstlü dörder ki~ilik 667 aded tahta karyola alınacaktır. P:ızar-

0 ıkla eksiltmesi lö/12/~39 cuma günü saat on beşte Tophanede levazım 
ı · t mirliği satın alma komi.syonunda yapılacaktır. Tahmin bede!i 20010 

d· lira ilk teminatı 1500 lira 75 kuruştur. Şartname ve numunesi komisyon
it\ görültır. İsteklilerin kanunt vesikaları ile belli saatta komisyona gel-

t 
meleri. , 

lımir lu•ozım cwııılit}i sotın alma hmisyonundan: 
YUz yirmi beş bin aded semer urganı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt

nıe:-;i 14/12/039 per~embe günü saat on dörtte İstanbul Tophanede leva
zım amfrliği eııtın rılma l.omisyonunda yapılacaktır. Fabrika malının ilk 
teminatı 5000 lira Kastam0nu malının ilk teminatı 4375 liradır. Şartnnme 
\·~ numuntleri irnmisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikr.\atı ile halli 
-aatta komisyona ırelmeleı·i. 

lznıir lcrnıwı amirliyi satın alma komisyonundan: 
22500 metre kanaviçe 1500 metre tepe m·ganı 230000 metre gı>rgi 

pi yukarıd~ı yazılı 3 kale-m ~adır malzemesi 14-12-939 perşemb~ günii .sa

at 14,30 da istanbul tophant.dl' levaz1m amirliği satın alma komi::ı.yonunda 
ı azarlıkla eksiltmesi yapılac-aktır. hepsinin tahmin bedeli 17275 lira ilk te
rr.inutı 1295 lira altmış fki kuruştur. Şartname ve numuneleri komisyon
da görülür. lsteklilerin kanuni vesikaları ile belli saatta komisyona gel
neleri. 

!:mir leı·aztm amirliği satın alma konıü;yon11ndan: 
Cinsi Miktarı 

'Ağ1r sahra kablo arka teı>geresi zin
cirleriyle sarma tertibatı ve çevire-
cek kolu. 336 aded 
Ağır sahra kablo dolabı 1

1000 aded 
Kablo askı tertibatı 300 çift 
Lırek mahmuzu 37 çift 
Emniyet kemeri 10 aded 
Portatif merdiven . 25 takım 

1 - izmır müstahkem mevki ihtiyacı için yukarıda cinsi ve ınikhırı 
yazılı altı kalem muhabere malzemesi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konınuı;ıtur. 

2 - İhalesi 27 birinci kfınun 939 çarşamba günü saat on beşte kış. 
iada İzmir le\'azım amirliği satın alma komisyonu_:ıd:ı yapıla -
caktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 22230 lira 20 kuruştur. 
4 - Teminatı rmıvakkafa akçac:ı 1668 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
G - İstekliler ticaret o<lasında kayıtlı olduklarına dair •:esika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i;tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektuplanm ihale saatından en az bir saat evvel komis-
yona "lermiş bulunacaklardır. 12 17 rn 24 

Muğla vilayetinden: 
. Muğlada yeni inşa ve tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mobil-

7eyi cami kaloriferli otel, gazino ve lokanta binası 2 yıl müddetle kiraya ve
rilmek için seneliği 500 lira olarak artırmaya konulmuştur. 21 1 12/939 
perşembe günü saat on beşte Muğla vilayet encümeninde ihale olunacak
tır. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet makamına ve fazla malıl
aıat iıtiyenlerin Muğla hususi muhasebe müdi.irlüğüne müracaat eyleme-
eri· iJAn olunur. 12 16 18 21 4508 

.. il\ 

; iz.mir vakıflar müdürliiğiindcn: 
~ Yol bedesteninde kain lG0/ 24 ~o. ltı nı:;,:·0 •• m .. ;s !)~O gayr.c:in•· k:ı
dar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmı~tır. Senelik l:i~·w;ı 200 li
l'adır. İhalesi 19/12/939 salı günü saat ondadır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey • kç~sı ile \·akı flar idare;ıiıı·"' müra-
caatları. "' · 12 15 18 4306 ~. ..... ...... .... .. ..... - . ·- - ·--

(ANADOLU) 
an & 

Devlet Demir Y o·:iarı umum 
müdürlüğünden: 

De\'let cler.:iryolları Liı'inci işletme ihtiyacı aşağıda cedveld:? cin~. 

miktar, muhammen beciel, ihzar mahallerinin kilometreleri yazılı balast 
kapalı zarf usulü ile ayn ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme Hayd!lrpaşa Gar binası dahilinde birinci işletme komisyo
nunda 29/ 12/ 939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat on birden itiba. 
ren sıra ~le yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 Numaralı kanunun 
aradığı evsafı haiz olacak ve saat ona kadar teminatlarını ihtiva eden tek 
lif zarflarını komisyona Yermiş bulunacaklardır. Eksiltme şartnamesi ile 
mukavele projeleri ışletmemi;.; yol baş müfettişliğinden parasız olarak alı
nabilir. 

Ocağın 

bulunduğu 

yer 

Miktarı Depoda 

Klm. 148,000 H. P. 

150,000 
Eskişehir hattı 

« 184,000 c 

186,000 
256,000 

M3. teslim 
mu ham-
men be-

deli 
kuruş 

5000 140 

5000 145 

258,000 8000 150 
« 40,000 Eskişehir 

Konya hattı 20000 110 
1~16-21-27 10157/ 4504 

Vagonda teslim Tutarı 

edildiği takdirde L. K. 
ayrıca tahmil 
ücreti kuruş 

15 7750 00 

15 8000 00 

15 13200 00 

10 24000 00 

muvakkat 
teminat 
Miktarı 

L. K. 
581 25 

600 00 

990 00 

1800 00 

Devlet Limanları işletme 
Müdürlüğünden: 

umum 

İhalesi evvelce Han edildiği halde istekli çıkmıyan asgari 360 azami 
450 ton mazotun ihalesi 15112/ 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat on 
beşte Galata rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 32940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira 50 ku
ruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını bildirilen vnkit~n bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. 
28 4 8 12 9758/ 4343 

m 

f!H 1 
Makine Tamir hanesi 

işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu
nunla iftihar eden bir müessesedir 

' 

Kestane pazarı demirciler 67 • 69 :---------------------Telef on: 8998 

MÜCELLİT 
Ali Rıza Evcim 

jzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, aağlam olarak ve ıan'at icaplarma 

göre yapıbr. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALl RİZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariş üzerine lüks albümler yapıl1r. 
Müessesenin şiarı sağlamlık. güzellik ve sürattır. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammaları 
BAYLAR 

ıiçin palto, perdeıü ve iyi elbiıe 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Bulur•unuz 
ODUNPAZARI No. 12 

12 Kanunuevyel 1 S39 SALI 

ı V. ~. Henri Van Derze ' . 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
cTİSZA:. vap. 6 ilkkanunda beki .. 

1 niyor. 

1 

Servicr Maritime Roumain Bucareat 
KÖSTENCE GALAS VE TUNA 

LİMANLARI İÇİN: 

cALBA jULİA:. vap. 9 ilk~anun • 
da bekleniyor. 

KÖSTENCE iÇiN 
cBUCUREŞTh vap. 22 ilkkinUD• 

1 da bekleniyor. 

STE. Com.merciale Bulcar• De 
Navigation A Vapeur • Val'fta 

HAIF A, ISKENDERIYE VE PORT, 
SAİT lÇlN 

! cBULGARİA:. vap. 7 Hkkinunda 
1 bekleniyor. 

Vapurların ısım ve tarihleri ·:rıak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

, TELEFON ı 2007 - 2008 

1 Olivier ve şürekası 
Limited 

V A.PUR ACENT ASI 
Atatllrk caddesi Rees binası 
Tel. 2448 

1 

Leındra ve Liverpol hatlan · fçtn 
piyasanın ihtiyacına göre vapurl.-n• 
mız <ıPfer v:-:ır·ı>ra~i~.-fiı~-

Eksir Şahap 
Bosu.r memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
liği, isti havı arttırır 

• • • ~AYIN OKUYUCULAR DIKKA T !.. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletierinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

Hükumet caddeıi No. 50-52 ·-11111111111111 tllllllllllll lllHH il lll t lll iti il llllUllll ti lll il it 11111111111111111 lltll fllltlllUHlllllllU 

Yıltıggı biletleri de satılmaktadır. gı:mdiden tedarik edini
11
z.•••• li 

1 Ankarapalas 
lokanta ve Pastahanesi 

En miişkülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan· 
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefue
U ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münue
betiyle en temiz ve modern bir salon haline ifiağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHlM SENNUR 

1 

Tire kaymakamlığında -: 
1833 lira 67 kuruş bedelli keşifli eski oba köyünün su isalesi tesisat vı 

tamiratı işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İhalei katiyesi 11-12-939 tarihinetesadüf eden pazartesi günü yapıJa. 

cağından isteklilerin keşifname şeraitini anlamak için ve ihaleY.~ ittirak 
edeceklerin yüzde 7,5 pey akçalarıile kaymakamlığa müracaattan iliıı 
olunur. 3 5 7 12 '408 

l zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen teminatı muvak-

Taze, temiz, 

ilaç 
ucuı 

Her türlü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu ha

nı karşısında 

lzmir ikinci hukuk mahkemesin-
den: 

İzmirde Nail oğlu Niyazi Tankur 
tarafından Mersinde Mahmudiye 
mahallesinde 193 cü sokak No. 87. 
evde Hasan kızı Hatice aleyhine açı
lan terkini kayıt davasına mütedair 
arzuhal suretiyle davetiye varakası 
bulunmadığından ve tanıyan da ol
madığından bahsiyle iade edildiği 

gibi zabıtaca yaptırılan araşhrma

da da ayni meşruhatla cevap veril -
rniş olduğundan müddeialeyha Hati
ce hakkmdaki tebliğatın ilanen icra
sına ve muhakemenin 29-12-939 cu
ma gününe talikine karar verilmiş 

olduğundan Haticenin muayyen gün 
ve saatte asaleten veya vekaleten 
mahkemede hazır bulunması aksi 
takdirde aleyhinde gıyap kararı it
tihaz ve tebliğ edileceği H. U. M. 
K. mın tebI:ğat faslına tevfikan t"b
Jiğ ma?rnmına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilanen olunur. ... 

ihalenin şekli İhale tarihi gün ve saatlan l 

tutarı kata akçası 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Nohut 6000 720 00 54 00 Açık eksiltme 
Bulgur 12000 1380 00 103 60 c c 
Makarna 12000 2280 00 171 00 c c 
Pirinç 12000 3480 00 261 00 c c 
Kuru fasulye 12000 2160 00 162 00 c ~ • 

saat 
27 1. kanun 989 çarşamba günü 10 

« c c « 10 30 
c c c c 11 
c c c c 15 
< c c c •15 80 

beş kalem erzak ihtiyacı ayrı ayn şart. 1 - İzmir tayyare alayı birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 
namelerle ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. r 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda kışlada İzmir levazım amirliii satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. 

3 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebili;. 
6 - İstekJiJerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yuılı 

ve teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona milracaat]arı. 12 14 19 28 

lzmir gümrük başmüdürlüğünden: 
KAPLARIN Sikleti Kıymeti 

T.No. Adedi Markası No. Kilo G. L.ra K. Eşyanın cinsi 
--- --- ~ 

111 Kilis GÜ. 27 Çuvaldan 37 875 113 67 Suni' ipek mensucat 
c c c 32 c 27 500 82 50 Suni' ipek mensucat 
c c c 30 c 36 400 141 60 Suni' ipek mensucat 
94 c c 64 c ' 24 810 99 24 Suni' ipek mensucat 

120 9 
;; 

20 170 100 85 Suni' ipek mensucat c c c \ 
127 6 Kilo A.M. c 144 000 75 00 Kendir ip 
129 1 s. M.P. c 27 000 100 00 Elektirik motörU 
116 4 s. TME. 413/16 885 500 1000 00 % 20 den az ipeği havi kasalı P~ 

mensucat ' 
Yukanda müfredatı yazılı eşyalar 20/12/939 çarşamba günü saat 14 de açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Bu müzayedeye iştirak edecekler 939 mali yılına ait unvan tezkeresini hamil olmak ve %7,5 hesabiyle nakdt pey 
akçası vermek lazımdır. Müzayede ithalA.t gümrüğü yanındaki levazım ve satış servisi binasında yapılacaktır. 
Bunlardan başka ufak tefek eşyalarınsatışları haftada üç gün sözü geçen servis binasında yapılmakta ve ilin· 
ları da ilan tahtasında aaılı bulunmaktadır. İstekliler muayyen gün V<? saatta komisyona mf.iracaatlan ilin olu• 
nur • .i4 - _. ~ 
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Sahib i ve Bafmuharriri 
HAYD A R RÜSTÜ OKTEM 
Umumi NeJriyat Müdürü 
U A M D ! N U ~ lI ET Q_A_N Ç A_ R __ 

Abone i Seneliği 1400 ku1'11f 
Şartları { Altı aylığı 800 kuruı 

Yabancı memleketler icin 27 liradır 

tDAREHANE: İkI!lci Beyler sokak. İzmir 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-lzmir) P. kutuau 405 

(ANADOLU) Matbaasmda baaılmıttır. HP.r gOn sabablan İzmirde çıkar siyast azetedir 

-----~~---~~a._v_v-a1..-..·-- ~.-0---t.._ 
29 uncu YIL ~ı '( • 

EVKAT 
S. D. 5. !). No. 8030 

~~:arşamba Sabah: 7,17 Akşam;l6,41 
13 Öğle :12,07 Yatsı :18,24 

Ka. Evvel İkindi: 14,28 İmsak: 5,30 
1939 Nüahuı her yerde S ltunqtw 

Günü geçmiş nushalar 25 kuru 

Sovyet. Rusya Red · Cevabı Verece!<. 
~ .......... ~~~~~.._. ..................... ~ .................... ~ ................ ~ ..... ~ ......... ~ ............ ~ ....... ~.~·..-.... .... ·~· ..... ·~·~·-=-·:·~·..,.,· .......... ~ ..... ~.~·~·~· .... ·~·~· ...... ~·~· .... ·~·~ ..... 

• 00000 oo t o e·o·+ eze-zoo •> oz0z·r000 o o o do er o o o o o o o en o _ o o ner=z e oeeee·re·n 0 0 0 ................ ~.~~·-;·•~•a•o•::-•~·~...,.~:-·-r--r-:~•~•~·~·.., ...... ;g=;g;J:ll-

1 Garp cephesinde faaliyet arttı 1 r Milli Şef 'I Ekonomi Haftası 
Sivas'ta Başvekil, bir söylevle Alman Taarruzu 

Cumhurreisimiz 
yollarda coşkun 

haftayı açtı 

lngiliz - Alman kuvvetleri 
arasında çarpışma .. 

tezahüratla 
selamlanıyor 

Tek kalp ve tek vücud halinde ça·· 
lışan milletimiz, halinden ve 

istikbalinden emindir 

General Gamelen, lngiliz kumandanına gönderdiği bir 
mektupta, Alman taarruzunun yakın olduğunu bildirdi 

Ankara, 12 (Telefonla) - Re. 
iaieumhur lamet İnönü seyahatle

rine devam etmektedirler. Bu sa

bah saat 9 da Kay.seriden geçnıi,. 
ler, istasyona toplanmış olan bin. 
lerce halk tarafından selamlan -

Dün Halkevinde de merasim yapı)d, 
# • ~~ . ··~ . .ıs:~ k ~ ı~ . . " 
~ 'l ' . 

\ na sokan ve Türk ~umhuriyetini, Türk 

... ' ferdini iktı.sadi zihniyetle çalışmafı• 
, sevkeden rejimin cumhuriyet rejjtaJ 
olduğunu işaret ederek bu sene tasar· 
ruf ve yerli malı haftasının dünya si· 

, yasi, iktısadi vaziyetinin fevkali • 
delikler gösterdiği lı!r devirde idrak 
edildiğini söyliyerek d~miştir ki: 

Asamblenin kararı 
Hamdi Nüzllet ÇANÇAR 

Finli.ndayanm müracaat ve şiki.. 
yeti üzerine toplanan Milletler Ce -
miyeti teıirıllab, faaliyetine devam e
diyor. Heniii ortada kat'i mahiyeti 
haiz bir karar yok, fakat muhakkak 
ki buaünlerde Cenevrede çoktan beri j 
sörülmemfı bir kıpırdanıı ve faali -
yet var. Cumarteai eUnü toplanan 
konaey, Sovyet Rusya hakkında bir 
karar verebilmek ~ibi aiir bir meau
liyeti kendi omuzları için fazla bul -
muı olacak ki ifl asamblenin aırtma 

yüklemefi tercih etti. 
DUn ilk rçtimalarına baıhyan a -

Almanya, Hollandaya kış taarru· 
zumu hazırlıyor? 

mıılardır. Cumhurreisimi:z, saat • 
15,30 da da s·va.sı teşrif buyur -

mutlar, çotkun tezahüratla karşı-
• lanmışlardır. 

nn 11111111111111111111111111111111111111111nmııı11111 
İsveç harbe girerse A ~

rnanya hareket~ geçecek 

lsveçte ka
bine de-

'"' . . g şıyor 

"fl 
~· .... .. 

aamble kendiainden hemen de hiç 1 y k b d 
kimaenin beklemediği celadet gös- enİ a İne aha BaşvekiFmiz Refik Saydam 

Ankara, 12 (A.A.) - Başvekilimiz 

- Şimdiye kadar geçirdiği imt 
hanlar Türk millı~tinı.! g;riştiği ilctı 
d. ı•' •· «-'f:\l'na 

ı savaş ve kalkınma hareketlP cine işı." şL. 
ret ettiğim fevkaladelikler ~inde ve i deı 
bu fevkuladeliklerin icaplarmı ve her c:;pı 
yurddaşa tahmil ettiği vazife ıre ına. niştiı 
kellefiyetleri müdrik olarak sürun~. den d 
azim ve daha büyük bir heyecanltibi B. 
vam etmek kuvvetini t ermiştir. tt'~i ~ 

B "l .e la 
aşveın bundan sonra b~gür beti 

Cürkiyenin zirai ve topraka!tı ist.ca 
t arz 

!atının artmasındaki menfaat V(; 

·uretin düne nazaran bir kat daha h 
lalaşmış olduğu hu.:.usunµ işaret e' eı 
nıistır. ~nkO 

- Devamı 6 inci talıifede - "u. 

* .. 
Nazi şefi I-Ierm~n bir terdi, Sovyet Rusyaya muhasamatı • • k b 

ener] 1 1• r SI·yaset Dr. Refik Saydam bugii n sant on al tı-derhal durdurmaaını ve Finlilerle 
.. .. • • da Halkevinde söylediği bir nut ukta, k•t tti 

muzakereye baılamak uzere yırmı . Garp cephesin den bir manzara t k• d k • onuncu ı.·e l ' l t f h •t 1 ap neşre .. . . .. .. a ıp e ece m J r ı mal ve asarr u at :ısını 
dort aaata kadar bır murahhas gon- Londra, 12 (Radyo) - Müttefik Jen, Fransadaki ingfüz orduları ku - iŞ açmıştır.· R d . · ı ı k t · · d 
d •• b"ld. b. k t• a y o ı e mem e e, ıçın e H ı 
ermeıın! ı ıren ır arar sure ı ordular başkurnandam general Game- mandanına bir mektup göndererek, -Yazısı 3 ncü sahifede - yayılan bu nutkunda Refik Saydam, • t 

ka~~l ;:~dan çıktığı, Sovyet Ruaya r . v ' _ - Devamı 3 ncü Sahif~de ~ UllUIUIUlllJlllllUIUIU1llJllllllUllllll}Ullllll!I milli iktısad rnefhum;ı ~u 
7
;y.;·k yurdt~ ! er 

Finllndiya Ue mu~ası:''.'"Y•. hi• •. defa 1 TEBLIGLER . ı Cepheye bir buçuk milyon asker yıg"' nuş olan Rusya Fin· 
neler 

yapacakmış başlamıı bulundugu ıçın hıç şuphe- Paris, 12 (Radyo) - Fransız kn- ,., • • • ' 

siz attıfı adımı kolay kolay geri al. rargahının 199 numaralı sabah tebli- landıyaya ta3rruz ıçın bu kadar kuvveti kafi görmüyor 
mıya razı olmıyacaktır. Buraat mu· ği: 

hakkaktır. Sosyetenin bu hareketini Dün cephenin muhtelif noktaların-
ne sibi avakip tevlid edebilir mesele. da ileri karakollar faaliyeti müşahede 
aini bug\inden kestirmeğe imkan yok· edilmiştir. 
tur, bu nokta hem Sovyetlerin inti • Paris, 12 (Radyo) - 200 numara-
zar olunan cevaplarındaki lisanın h resmi tebliğ: 

Harp şidde • 

mahiyetine, hem de aaambleyi tef· Garp cephesinde Sar ile Vart orma-
kı'l eden muhtelif hey' eti murahha- nı arasında ~ec~~len başhyan düşman F • 1 
aaların hattı hareketine bağlı ve fik- hücumları, gundnz de devam etmiştir. ın er 
rimizce çok muğlak birşeydir. Mevzilerimizi muhafaza etmekteyiz. 

Bugün ıiçin dikkate en ziyade layık Hasasaaa.. ' her tarafta kahraman· 
ca mukavemet ediyor ar 

olan nokta kırk küaur hükUınet mu- H • • B J • d 
rahhuından terekküp eden Millet • e Ye tı ffi l Z er l n e 
ler Cemiyeü aaambleainin kendisin • 

den hiç de beklenmiyen bu oldukça ı d 
celadet~ kararı verebilnıeaindedir. A manya a 

Filhakika hep bildiğimiz aibi Mil-

letler Cemiyeti çoktan beri ismi var, k • 1 • 
ci~i yok bir anka kuıuna dönmü,p ı· gemı erı 
tü. Oradan hemen hemen ciddi hiç • 
bir karar çıktığı yoktu. Bu teşkilit • • 

bilbaaaa Avusturya meıeleaine la • mız getı 
kayd kaldıktan, Çekoılovakyanın ta- • 
rih sahnesinden silinmesine ses çı • k 
karmad~ktan ve en nihayet Polonya- rı•lece 
nan bogazlanmaaına karıı en ufak 
ıı.~r hasıaıiyet bile göstermedikten 

sonra bütün milletler nazarında ma- H •• k "' • . b 
nayı mevcudiyetini tamamiyle kay - u um e tı mi z a .. 
betmif bulunuyordu. Oraya gi - •• . • I 
den hey'ef(i murahhaaalar orada luka munasebetı f' 
ciddi bir mesele hakkında ciddi 

Rusların bir zırhlı treni ile iki tank kolu Fin tay
yareleri ve bataryaları tarafından imha edildi 

Finler bir şehri 
geri a ldılar 

Rus tankları :1 r.1 pet· 
rolle ateş scçılıyor. 
Rus hava kumandanı 

ez/edildi 

"Ukranya, Volga 
ve Gürcistanı zap~ 

t d "• ' e ecegım.,, 
Lori.dra, 12 (Radyo) - Eski Dan-

zig senatosu reisi, nazi şeflerinden 
Her Herman Raşsing, bugünkü Al
manya ve Hitlerin düşünceleri hak· 
kında bir kitap neşretmiştir. 

Hitlerin emellerini ortaya ·koyan 
bu kitap, 932-934 seneleri arasında 
geçen bütün hAdiseleri, Hitlerin de 
hazır bulunduğu içtimalardaki mU
nakaşaları ihtiva etmesi bakımından 
büyük alaka uyandırmıştır. . 

Her Herman, bir milnakaşada·Hit.. 

lerin şu sözleri söylediğini kitabında 
kaydetmektedir: 

c Ya A vrupaya hakim olmalıyız , 
yahud millet olarak yaşamamalıyız. 
Almanyayı Avrupanın ortasında çe
lik bir millet yapacağım. Evvela· A. 
vusturya, Bohemya ve Moravya.yı 

alacağım. Sonra şarka doğru yUfu • 
yeceğim. Polonya, Ukranya. Volga 
havzası ve Gürcistanı zaptedeceğim. 
İşgal ettiğimiz yerlerdeki hilkomet
lerin orduları ve müstakbel ekonomik 
sistemleri olrnıyacak> 

Ayni kitabın diğer bir parç~sı.nda, ve esaslı bir ~arar :e~ilemi - lngiltereye miira-
yeceğini pek ala b :lerek gıdıyorlar • 

. dı. Bu derece muazzam ümidler bağ- caatta bulundu 
Roma, 12 (Radyo) - İtalyan gaze- Hitlerin Rusya ile anlaşma ihtimal-

lanarak teais edilmiş olan bu teşkila
tın nihayet muhtelif memleketlerin 
devlet adamlarına bir buluşma ve • 
ailesi hazırhyan Milletler arası bir 
kulüpten h:ç farkı kalmamıftı. 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Karadeniz kıyılan dünyanın en 
nefis fındığım yetiştirir. İnsan vü

cudünün en kuvvetli kömürü fındık
tır. 

teleri, Rusları yıldıran Fin tayyare- Ieri, bunun tehlikeli birşey olac{lğı 
cilerinin muvaffakıvetlerinden bah- hakkındaki sözleri vardır. · 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Al - sederken, bunların İt;lyada talim gör· Hitler: 
manyaya sipariş ettiğimiz Vf' inşaatı düklerini kaydediyor. - Böyle bir imparatorluk, nihayet 
ikmal edilmiş bulunan gemilerimizi Pari::ı, 12 (Radyo ) - Hel~inki clen Rusya ile Almanya arasında bir har. 
tesellüm edecek hey'etirni~ Almanya- haber veriliyor: be yol açar. Bunda muvaffak olabil· 
da bulunmaktadır. Fakat İngiliz ab- İaşe teşkila tının bozukluğundun mek için evvela Ru~yayı istila etme-
lukası, Alman malı olan gemilerimi- dolayı Rusyada büyük •mü.:;ıkü lat çe - !iyim.> Demiştir. 

zin getirilmesine manidir. Hükumeti~ kilrnektedir. Ordu, mebzul erzak bula- ' · ·--------------ı 
miz İngiltereye müracaat ile, v:ıpur- mamakta ve cephed·; ekseriya aç kal- F inlandiyacfa bir sanayi merkez.: .• 1 Yemekleriniztfo ) ağları kızart-
larımızın getirilmesine müsaade e - maktadır. no h:wallsinrle R ıı,;l~· rı a şiddeti: w c•rık \Ru::ı tayya releri. Fin m"\-Z.lleriai faal madan kullanınız. K!ıarmış yağ zn-
dilmesini istemiştir. Roma, 12 (Radyo) - Finler Petsa- kanlı muharebekrlL tutuşmuşlardır. -Devamı 5 inci sahifede _ 1 rarlıdır. . 

·---~---------· ...... 



F ık r a -
Hazin bir toplantı 

BAHRi SAVCI 
MDletler Mecliainin bu Hferki toplantıaı ne kadar trajik.... Bir 

tarafta h.,.-p boruları ç:ıhyor; dijer tarafta CeneVl"enin meş!ıuı· ta -
ri)ll aalonlarmda, aulh iştiyaklarının ve ceberutluk kar§ııındaki insan
lık iıyanlarmm mazlum ı:ea; yükseliyor! ... 

Ne günler yaşıyoruz! ... Kılınç şakırtılarına karııan idealist ve ,;n -
aaniyetçi mefk(ue tUrküleri rıaııl acıklı bir senfoni teşkil ediyor? 

Milletler :naecliıin\n hu fcferkj toplantısı; ıulhıilz ve sulh fikrni 
lıftzımı;ız Avrupanın manevi sefaletinin artık tam minıuiyle tahakku
ku üzerine toplanıyor. Yarının -Ah o yarın naaıl uzak bir mesafede 
durmaktadır- Medeni :rih • l ideali1'' kavramıı nesi lcrine Cenev
re müesaesesini anlatırke~ bl dokuz Jtiz kilaur Avrupasmın yüzü 
kıpkırmızı Q)arak yere ~ğllecektir. 

Muhte§em Milletler Cemiyeti fikrini bülüa 11ü:zel 'nceliai ile kavra -

maktan aciz bir Avrupa e dünyadayız. Memleketlerine karşı vaki olan 
teca~ luıdudlarında llytk olduğu tekilde karıılamunu bilen bir 
avuçluk kahraman Fin millet: de bunu biliyor. Ve gene biliyor ki; Ce
nevrenin hastalıklı ve dermansız kolu ı"le Finlandiya araaı•1da çok büyük 
manevi bir meaafe vardır. BJJ kolu idare eden cMedeni zihniyet ve in
aanlık» dimağında, kendilerine yardım ı:çin bir fikir aeyyalcsi geçse bile 
bu hasta kol, bu korkunç meaafe:ri afıp oraya IH• yaFdım cnerjiı:i gö -

~~hıetli hakikate raRmen, Pmllndiya devleti, daha kunı1urken 
küfleıuajf Milletler Cem1yetj çarkını, sanki kımıldatmak için b!r .müra
caatta b\Uut\uyor. Fakat, ıstıraı> dolu bir haykır şın, mas:lum, lakın ay -

ni zam anda, ,e~fle öJıo"•mi f:ıilecek kadar yükseli ıururlu ifadesini 
tafıyar. bu hitap Pin1And1yaya ne temin edebilirdi? Bu; me•k edi!meğe 
delmeyen, çünkü cevdllH ""•"""'Ü tat•J•R 11avalh bir meçhı:ldü. 
By ~ v..-~ecek cevaLpı bir acis iladeai olacajını Finler de bili· 

~-
o la•lde onlar, Mili tler Cemiyetini, bu sefer, blyle elim bir dUt • 

kbltill .&•)'gua• lçJnde yuvarlamak için..._· içtimaa piırddar? 
lliba ne tahn in ederse ehin, bu seferki toplanbaın politik olmıyan 

btr ~he 1 -.arı Finlbdfya bu rçtlmada, btlttla nyaya, hakiki 
'olr MDletleP CemiY9ti :aaYuretitıi, yeal bir f eliketten doğan keıldn ltlr 
iJ\tar r.le anlatmak , ••• ifeüal &serine almııtır. 

He hula bir miayon ne haziıa bir toplanb delil mi 1 

~4/man - Romen 
~. '• 

nı.ünasebatı 

Batan tahte ·ha· 
hirlerin yerleri 

"'ı-~ el R bildirilmeli mi? 
"'JtM!""~ov:ı a om:ınyG 

• mitine teı~bbüJatta H:ıu:ı Nezareti i,e am 
.ffN. 

" ta bulunulmuş rallılı arasıncl:l 
1. meldra, 12 Qtadyo) - Alman hO- •h '/ f 

f, Romanyadan alar.afı malla- 1 f f d Var 
&bil, Polonyadan eline geçirdi- Londra. 18 (A.A) - Amlrallık da-

<ANAnor Pl 

1 Sehör DahöDô HalbeırDerü 1 
.............__--~----------.....--. 
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Türk sigaraları 
ve lı, gilizler 

Piyasada ıhtikar 
yapanlar var 

1 Feci! Tütün. s~hşı 
" d Vir jinya aigara$ı yr 

B. t .ki t k agır gı ıyor 
ır mo osı e a- ri;ıe Türk tütünü 

Bir mağazanın kapatılması zası oldu İnhisarlar nezdinde bir te· içemez.fer mi? 
kararlastırı!dı ş~ bbUs yapı~dı Londra, 12 (Radyo) -'Iaymis ga-

Piyasada ihtikar yapanlar hakkın- l '"f {j 2 [ Tütün piyasa lll(h s:ıtışlur, ya valf ~etes!, iki gün evvel, Tiırk. t.iitıınün Cl 
da takibat yapılmaktadır: Odunpa~a~ O , yar~ ı va~. bir ~ekilde devam etmektedir. Seydi- ı~~ege alışma121ış olaı: 1ngılız mille-
rında Şamlı biraderler n:ngazas: sahıbı Eşrefpaşa<la karabaglar mevkım- köy ve 1\fanf:-;a haval'sinılc müstah:-ıil- tının buna raglıet go~termediğini , 
B. Şükrünün kaput bezi, makara ve de ölümlü bir motosiklet kazası ol- lerin elinde mühim miktarda tütün bu- Türk - İngiliz ticari mlinasebatının 
diğer~ mani~atura eşyas.mda ih~ikar muştur. l\fe~~.ed oğlu S~ley~rnn S,ü- lunduğu halde ını;bP.yt.at yapılmadığı bu b~kımdan güçlükle kar ıla~tığım 
yaptıgı tahkıkat ve tetkıkatla anı aşıl- mer~ Seydıkoy belecl:yesınde 2 J mıntaka ticaret müdtirHiğüne bildıril- yazıyordu. 
mış, Şnmlı mağazasının li) gün mild- numarah motosiklete binmiş ve ar· rniş, ticaret müdürlügü bu tütünlerin in Bugün ayni gazete, bu makale 
detle kapatılma~ına vilayet ihtikilr tet- kasına da Abdurrahman oğlu Şıjk - hisar idaresince miibayaa edilmesi için hakkında muhtelif yerlerden aldığ 
k'k komisyonunca karar verilmiş ve rüyü alarak Cumaovaeına gitmekte inhisarlar başmüdiirlüğü nezdinde t<>- mektupları neşretmektedir. Verilen 
bu karar yerine getirilmiı:tir. Bundan iken motosikleti Emin oğlu ~Iehmede şebbüstc bulunmuştur. Amerikan tü- cevaplarda, Türk tütününün güzel 
sonra ihtikiır korni;:yonu toplantıları- çarptırmış, ağır surette yaralanma - tün kumpanyaları, piyasadan pek ya- vaaıflarmdan bahsedilmektedir. 
na vali B. Etem Aykut bizzat riyaset sına sebebiyet vermiştir. Süleyman vaş rnübayaaya devam etmektedirler. Mesela Taymisin eski Türkiye mu .. 
edecektir. Sümer ve Şükrü de sürat!~ giden mo- Piya~ada iyi cins tütünlerin çoğu habiri nıektubqnq• §Öyla diyor: 

·....,....-... =o*o= tosikletin devrilmesi yüzünden yere mübayaa edilmiş olduiht için bükume- cTürk tütünleri neden !ngiltered 

A~iretJer düşerek yaralanmışlardır. Yaralılar, timizin, tütün mahsulünü Fransız ve meşhur olmıyormuş. Bana tütün sa 
~ Memleket hastanesine kaldırılmış, ingiliz piyasalarına satmak için alaca- tan tütüncünün faturası her ay ka. 

Vatan aş' ar, mutlaka top• Mehmed aldığı ağır yaraların tesiriy- ğı tedbirler bekleniyor. barmaktadır. Dostlarıma ikram edin 

rai'ra b ,.1anmalıdırl9r le hastanede ölmü~tür. Milddiumu - *" ee, 'l'Urk tOtünUnil ıevinçle içınekte. 
o lS 1 

.. milik tahkikat yapmaktadır. Z , 1 d 0 B d dirler. Hatta kendilerine vermeyince 
Hila çadırlarda ve seyyar halde 00*00 e.ze,e en ergama a onlar istemektedirler.> 

yaşamak adetini bırakmıyan ve mühim K be .. ·, ha arat o!du Difer bir mektupta ıöy!e denili 
miktarda hayvan besliyen halkın, kış aput ~ 
mevsiminde deniz kıyılarına indikleri -Oç gün evvel Bergamada vuku bu- FOPtl . . ~· .. . . - Lü umsuz Zc m var lan şiddetli zelzeleden Bergamanın Pı- c ngılızler, 40 sene evvel '\ ırJınya 
ve Çeşme kaza::; ın Barbaros nahı) esı Z .. .. . . sıgarasını tanımazlardı. O zaman 
dahil'ndeki memnu rnıntaka içlerin e Yerli kaput bezi fabrikalarının, pa- narkoy ve ~arlıca koylerınde bır ev hep Tiirk ve Mısır s1ıaraları içerler 
çad rarak hayvanları ile ormanla- ınuk fiyatını 65 kuruş üzerinden al- tama~en, bır ev. de kısmı en yıkılmış- dl Türkiye ile ticari mtinasebatı . 

· · ı ~· ·· · ı k .. b · f" • t tır. Ilır ~ok evlerın duvar arı çatlamış- · 
ra, L . elere •. mlıll~ servet an dz:k:leırnı· dıklarını sdoylıye~ le t·apdu .. zamzı,•npı)taık- tır. Nufusca zarar yoktur. mızı kuvvetıendirmeğe karar verqi 
ve zeytın delı~e erme zarar ver 1 arına yüı e on ms >e ı~ e . . J ·~ .. - timiz §U zamanda gene bu ttiyad 
görülmüştür. ları haber alınmıştır. Şehrımızde ala- * dönmek elzemdir. 

Bunlar, nahiye müdürlüğü tarafın- kadar bazı ticaret~aneler, b~ Hizums~z Ad:i tebtiğatın posta ile Hatta milleti Türk sigarasına ah 
lan ııahiye hududunchın dışa~ı_çıkarıl- fiyat P"'mmını alakadar .daırelere ~ıl- yapı'ması tırıncaya kadar, satıcıları teıvik içi 
mı:; ve şimdi Urla kazası dahıhnde gc- dirmişlerdir. Keyfiyet, tıcnret v~kale- . . prim lıile verilmelidir.> 
ne bu şekildP. z rar yaprnaktn oldukları tine yaz•lmış, ırzumsuz y~re Y~~tl~n 1 ikin.ci kanun 19~0 da~ ıtı~are~ Başka bir mektupta şu satırlaı 

01 ülmüşttir. bu fi""at zammının dilzeltılmesınl ıs- adli teblıgatın posta ıdarcsınce Yapı.- v d . 
" k 1 w • • hl' t . ar ır. 

Vilayetten knza kaymakamlıklarına temiı:ılerdir ması arar aştırıldıgı ıçın te ıga ış- BU•" t .1. 1 T "· k" k • . ~ · . ~ ~un ngı ız er ur ıyey~ ar 
ve ahiye mü 1ürltiklcrine glinderılen lerınde çalışacak memurlara mahsus de . t· b 1 d'k' . d . . . . . . . .. rın sempa ı es e ı 1erın en, sı 
bir tamimde memıc-kett. gezıc. ınsnn- Hıfzıssıhha meclı'sı· olmak oze~ posta ıdaresınce bugunden 1 1 1 k v· . k 

• • w w w • 'b . . 1 gara arını a ır ar en ırJına pa e , 
arın artık bır yerde topraga baglana- ıtı aren Halkevınde hır kurs açı a - t· . ,:ı 'k· k t . T"" k . 
rak kendilerine ve memle1cE.'te daha fay Vilayet hıfzıssıhha meclisi dlin Sıh- caktır. Tebligat memurları da burada ının ya~ın~~l 1 .ı pa e .

1
°e r ~: ~ · 

l~lı olacakları tabii oldu1Tundan bur.- hat müdürlüğü binasında Dr. Cevdet yetiştirilecek, dersleri lstanbuldan gel- g~raslıT .. ekn ~ erıne verı mk e ıbırk. lıı 
S wı n reisliğinde toplanmıcı . 1 . k' 1 . ek guse ur sıgarasına pe ça u a J,i 

\arın seyyar halde dola malnrmn ve za- aracog unu . ·. ~· mış o an posta müra ıp en verec -
r yapmalarına katiyen meydan ve- vilayet sağlık ışlerı hakkında müzake- tir. Ayın yirmi beıinden sonra ka- şacağız.> 
rıemcsi bildirilmişti rede bulunarak kararlar almıştır. zalarda çalışacak adlt tebligat posta Maçek birJik tay 

----------=oo- memurlan, vazifeleri baoına aönderl-

BQ R SAL AR ıecektir. siye ediyor 
mPP malzemesini vermeli tekHf ireei ile hava neaaretl araaında, •• • o z o Mı 

ş ır. .teomanyanın ~koda fahrı tınlmıı diltman '-81'!• ltallutleri •1'- ı42 TaUit Taner 
\ z A.JJ l]l •• 

12 75 39& to~ I~ Yugoıl-atJyanı , M • 
c rıatan us Romanya 
ite birf i,'ı olmasını 

.,.1a.nna pano etmiş oH:lui'u harp kında malOmat verf!meme i münasip 114 inhisar ida. 
matftmest ıle muntazaman teslim e- olacağı meselesind.? mevcuıl olan ııok- 73 ş 1 

lak oğulları 
di11n1Jctecl\r· tai nazarar ihtilafı dolayisiyle gaze. 12; 1.ı ~. Er. 
BelgraddŞL çıkan Portika ıazetesi- telerin açmış Qldukları kalem miina- 68 . K h . J. o en 

Din BükreŞten aldıtı bir habere gö- kaşaları devam etmektedır. Am'ral - 60 S poterson 
re, Almanya, Romanva lehine 1\los - lık daire ·, duşman herhangi bir mın 54 B·. Alnzraki 
kova nıtıdinde teşebbüsatta bu un- takada faaliyette bulunan lir tahtel- 43 'ak B. 
m ttJ bahirin batmış olduğunu ıi~renir bğ'- 10 kurşit Güven 

----** r nmez, derhal onun yerme bn~ka 2 Kadri Akyiğit 
bir tahtelbahir ikame edeceği mUta-

.. j·~~11en/tte a1 na~i leasını ileri sürerek ba~an denizaltı --6-89--

tevkif edildi gemileri hakkında maıum.at verilme- 349389 

Uılı_et, 12 (Ra4Yo) - Zabıta , 
Felewnk nazi plrt"si azasından 27 
ki~iyl te\'ki~ etnf ir. Bunlar, Lahey
de, bi,1- yeraltı binasında askeri talim 
yaparlark•n yakalanmışlardır. 

sine muhalefet etmektedır. Halbuki -----
hava ııezaıeti bu• u tamami):lc. ciddi 350078 
bir noktai n ar k. bul e!n:ııştır. ' No. 
bir tanare ır tahtelbahırı ha ırır 7 
bntırmnz derh 1 mevkiini ta rih et
mek suret le malumat vermekte -

8 
9 

8 50 
9 50 

10 50 

12 25 
8 75 

12 2~ 
10 5'0 
8 

9 75 161 çuval arpa 3 625 .Mülkiye başmüfettişi B. Hilmi Ca-
14 1 39 çuval nohut 
ıo 75 103 ton P. çekirdek 

8 50 
3 50 
84 

9 vid tstanbuldan şehrimize relnıiotir. 
8 75 DDDDD 

9 1054 B. Pamuk 67 50 
Gayrimeşru münasebet istiyor 

10 25 10 25 
10 25 10 25 
10 7o ıı 60 
10 75 10 7ö 
9 9 25 

noas "Si İkiçeşmelikte ,.{03 üncü srıkakta (A) 
PARA ~ ~ Londra, 12 (Radyo) - Hırve. et l" 5.23iG adında bir gençle evli l:ıir kadın ol!ln 

l!I er ın partisi reisi Ma"ek, dün geco bir to D l 130.3'> (F.) nin gayri meşru münasebet tesis " 
o ar 2.9615 ettikleri zabıtaya şikayet edilmiş, suç- lantıda iradettiği nutukta ezcihnl 

F. Frangı demiştir ki: 
L' t 6.802J lular yakalanmıştır. 
ıre «Şimdiki halde küçük devletle 

tsvl.'"re F 29.2278 ---•--- h " • te Hkeye maruz bulunmaktadırla 
Florin 69·

25 D .)landırıcılık aırplar]a Hırvatların birleşmeleri 
Rayşmark 
Belga 21.51 Gazibulvarında Halil oğlu b k 1 mevcudiyetimizin idamesi i~in kH 
Drahmi 0.97 Fettah, işe sokacağını v:ıdede~:kı Saa~ değildir. Harict sfyasetiml2de Mao 
Leva 1.6125 Jim oğlu Alinin 60 kuruşunu dolandır- v~ Romenlerle birlik hareket etmel 

Çekoslovak kr. dığından zabıtaca. tutulmuştur. yızB.> 
1 

d 
12 

(A A) H 
Peçeta 13.605 e gra • · - ırvat am 

dir. 
Zloti le f-ederasyonunun bir l9timaında, 19 

10 12 Z'l Penail 23.8075 Fili:din .. Mıs.r yo!u tima! mahiyette bir takım lı!ılAhat t 
Mosk-o-va--· Sofya hava 1 N ~lı R: 14 50 Ley 0.9187 tam mlandı lebedilnıiştir. HazlMJn taraf111d~ı 

---0000---
A'manyada mektepler 

Dinar 3 1-,5 . . . . kabul edilen bir takrirde, Marksı 
8 f r eri 924 jiro ve şürekası 6 10 . ' Kudüs, 12 (Radyo) - Filıstıni Mı- propaganda aleylline ıapılnıakta 

Derlfn L (Radyo) - Harp mUna 282 Havını Le1"i e 50 7 50 Yen 31.4723 sırla bağlıyan büyilk otoıtranın inşaa- \ id l işaret edilmiştir 
betiyle -e~ l\llün bidayetin enberl ka- Sofya, 12 (Radyo) - Sovyetlerle 25 j Tar ıto mah. 7 7 İsveç Kr. 31.0825 tı sona ermiştir. Yolup kü§ad resmi yıl an c a e • 

p 1ı bulunan 'Okullarm açılmasına kn- Bulgarlar arasında hnva ~efer eri i- ----- Ruble baıında yapılacaktır. BtJt karnaua/ı 
ı - Terllml~tir. Okullar. 8 ikincı kA- çin bir anlaşma imzalnnmıotır. 1231 ESHAM 99 TAHViLAT -=·*·=-

,nda tedrbata başlıyacaktır. N f · 165987 1933 Türk borcu ı. 19.05 peşin yapılmıvacak 

1 

" l'l mt>mur arı 199~ Türk borcu il. 1~.05 peşin Gümüşhanede ze!zele Beni, 12 (A.A) - Simdi1d bey 
erli ~a 1, yeri ına 1 İstanbul. 12 (Telefonla) - Nafıa 67218 Not: Hizalarında rakam bulunmı- GümUşhane, 11! (Husuıi) - Bu sa- nelmilel atival ve terait dol•yisiy 

Her Turk onu ku·Ja ma' memurlarının yappcnkları işler Pala1111ı, yan dövizler için fiyat teacil edilme· bah burada tiddetli üç zelzele olmuş- Bale tehrihin an'anevi karn~n.l e 

lilliiliiiii;~~iiiiiii;*li=;-iiiiiii;?iiiiii' İİ:sii''l.:l•h~a;k~k;ı;n~da;k;i~k;n~n~u~n.:g;e~n-iş-1 e;t~il;e;cf'~k~·tjir •. ~3~5~1~311k~e~n~t~mirtl••nı•~2~0~0-~4~4~0-m:iş~t~ir~. mıi•lmillııii••••--~~tu~r~.~H:as~a~r~y~ok:t~u:r~. lll•••lllllllll.:•ıe:n:celerı yapılmıyacaktır. 
•• .. ISLAM T ARJHJ~ı••••-••••• rak Ulilyor. alay edivorlnrdı. Çün- oğlu İmarpvi, Rabianın oğlu Şeybeyi, 3 - Haşimi sülalesinip eski şev- ba1lı4a düımanların ndı. Bu ada 

• kU onlar. böyle bir ibadet tarzı gör- mahud Ukbeyi ve Halefinin oilu ket ve kudretine malik olmak azmiy- cidden vfodan11z, hodbin, ahl&ksı 

H M h d memf lerdf Ebu Cehil bumunu bu - Ebiyf görrlo. le ortaya bir Peyramberlik oıknrıl - ve ruban ıok sefildi. Ze u m raya a uzattı Ükbe nnrnıııda bir Ellerini açarak onlara beddua et- dığını zannedenler... Emevileriu reisi olan Ebu SUfya 
ntUırlki tahrik etti· ti, yürilyQp geçti. Hazret Muhammed Asıl şiddetli hücumlar; bu son iki ile hempaları bu vaziyetttuı istifa 

Y AZA/i M, A y/ıa amı•••• - Git ıuna blrııey yap!.. eygamberliğinin dördün<.>ü senesi , cepheden geliyordu. Hasret Abdül etmeği pekill beceriyorlardı. Ay 
: • O da yeni dofurmuı bir devenin kendi evini terketti ve yeni milslil - Muttalip vefat ttikten sonra Haşi- aamanda Velid ibnl Muiayrenin 

cçı'acak 

-70- ceklerdi? Yoksa ba kil bir ıekll mi kanlı ve pis bulunan (ıon)unu alıp manlardan Erkan namındaki zatın; milerin nilfuz ve kudreti l(ısmen Zil- yaıet ettiği Mahzumiler de Haıımı 
- Ya Muhammed başka söyliyece- araya akla ı. Nihayet reiılerden i- Ozerhıe fırlattı. Ha21ret Muhammed Safa dağı sathı maili üzcrind9 ve ka Yi olmuş, ayni sülilenln dfter bir terin nüfua ve hikimiyet kurmala~ 
:ı ;-ok qıu? leri ••lenler: o dakikada secdeye varmıı. Bu pis beye yakın bir yerde bulunan hane- şilbesi olan Emevilnr için bir yükse· nı idemiyorJardı. Ebu Silfyanın he 
- Hayır ... Söyliyeceğimı söyledim _ Bir ıotima akdederek vaziyeti ıey tam omzuna isabet etmişti. sine geçti. Bu hane yavaı yavao iı · lft hırsın izhar edılmesine sebebb'et ıtre&i ve Ebu Lehe bin zevee;d ola 

1e sen de dinledin .. Baş~a söylemeğe &'ÖrUfellm, Pey.amber, büyUk bir silkOn için- lamın faaliyet merkezi olmuş ve ta - vermişti.. Ümmi Cemil e onun iki oflu Ut 
\&cet yok .. Obür tarafını sen bilirsin. Dediler. de ibadetine devam etti. MUırikler, nınmıştı. HattA ona (islim kapısı) Emevıler diyorlardı ki: ile Uteyhe de ittabi Emeviler par 

Utbe bunun n~erinc •Yrılarak ar- bu çirkin ve vicdansızca marifetleri- denilmesinin sebebi de budur. Hacı- - Muhammed kendi kabflesfnl sine dahil bulunuyorlardı. 
kadaılarıının yanına ritti ve yukarı- Kurenfler; onun hayabna bile kıy nln verdlii zevkle artık delicesine lar daima buradan geçerlerdi. yükseltmek için bunu yapıyor, f"kat Halbuki bunlar, İslam peygamb 
da tespit ettiğimiz mllllhazayı mayı dtııflnUyorlardı. Fakat ortada sUlflyorlardı. Her nasılsa bir ıahıs İslAmiyet yavaş yavaı kuvvet bu- biz de onlara bu imklnı verrnfyece- rinin kı~ları Rukiye ile Ümmi Güls 
fleri ıilrdll, fakat muvaflak olama- blr m&nl vardı ki, 0 da Ebu Talipti. Reıala Ekremin biraz Jlerldekl evine luyordu. Hazret Muhammedi ihata ti11 ve onun peygamberlitfni tasdik me nikahlı bulunuyorlardı. 
dı. ÇUnktl l:bu Talip; Kureyıln maruf koıarak haber verdi. Kızı Hazret eden üç düşman kuvvet vardı: etmiyeceğiz. Gene bir gilndil: Hazret Muha 
Şimdi ne yapacalkardıt · blr ıahliyıti idi. Ona karşı umunıt Fatma koıup •eldi. Bu hali görünce 1 - Hakikaten kendi akidelerine Ebu Talip kendi hayati şartları med · Kabede namaz kılı) ord 
lıkence ve tehdid para etnıemlı - bir hUrmet •• itaat bealeniyordu. babaıınm sırtındaki piı nesneyi alıp samimiyetle iman edip bel bağlıyan- içinde onlarla mücadeleye kadir bir Müş;ikler, etrafım sarmışlar, milt 

U.. Son tecavUz merhaleal, bu sebeble fırlattı. lar. vaziyette olmadığı gibi İsHlmiyeti de madiyen kendisini r ha+ ız ediyo1 
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