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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 
.............__--~----------.....--. 

12 KanunueV\•eJ 1039 SALI 

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 
Hakimiyet. kadın. servet ve ıa - bir tarla atlatılamıyordu. Bir ınn Ve sonra baıını moıriklere oevire- 2 - Yeni dinin ne:tıce itil:ıarJyle esasen kabul etmiş değil. Ancak biri\ aiızlarına geieni söy Uyorlard1. B 

man vaidlerJne ehemmiyet bile ve· ReaulU Ekrem namaz kılıyordu. rek ağır bir şeki de onları tahk:r etti kendi mevkilerini, kendi nllfu?. ve derzadesi olan Hazret Muhammedi ar~lık daha iler' giderek tizer'ne h 
t1hhefiıiştl. Şu halde? Mütriklerden bir i'rup etrafına top ResulU Ekrem namazı bitirince hakimiyetlerini >~kacagmdan kor - manen takviye ediyordu cum ettiler. 

MUcadeleyi tamamen terk ml ede- lanmıılar, onun harekatına katıla - bıı§ını çevird'. Karşı::.ıııda; Vel!din kaniar. Ebu Le hep ise; Müslümanlıiın - De\ am edecek -
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Bir ltalyan denizal • 
tısının rekoru 

104 metre su altına 
k adar arızasız inilJi 

Tarente, 12 (A.A) - Bagnolin o 
adındaki İtalyan tahtelbahiri Taren
te körfezi açıklarında derinlik tec
rübeleri yapmıştır. Tahtelbah ir ufak 
bir arızaya uğramaksızın 104 metre 
derinliğe inmiştir. Bir tahliye 11.

letinin de muvaffakiyetli tecrübeleri 
yapılmıştır. 

Alman- Rus 
dostluğu 

(A~ADOLU) C SAHİFE: ~ 

's o "N · .. ···.· H: A . a ··E ... R ... L ' .E ··R Italya 
Harbe iştirak ~tmele 

mecbur değil 

' . ' . . 

_Rusvanın red cevabı vere
ceği tahmin olunuyor 

Beşler komitesi raporunu tanzim etti ve Rtısya hakkında 
16 ıncı maddenin tatbiki iüzumuna karar kıldı 

Komünist 
Meb'uslar 

Bu ayın 21 inde mu· 
hakeme edilecekler 

Milano, 12 (Radyo) - Xoryera 
Dellasera gazetesi, lta1ya • Almanya 
münasebatından bahisle yazrlığı bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

cİtalya ile Almanya arasındaki mu
ahedelerin hiçbir maddesi, mecburi -
yet olmadan İtalyanın Almanya ile 
beraber harbe iştirak etmesini istfl -

Paris, 12 (Radyo) - Mevkuf hu- zam etmemektedfr. Bun:ı binsen, ttaJ
lunan komünist mebusların tahkikat yanın harbe girmesi için ne bir mec
evrakı bitmiştir. Otuz beş kişiden buriyet ve ne de menfaat vardır. 
mürekkep olan mevkufların muhake-

Paris, 12 (Radyo) - G~zeteler ; ve hayırlı olacaktır. nihayet vermek niyetinde 
Uluslar sosyetesine şiddetli hücumlar Cenevre, 12 (Radyo) - Portekiz söyleniyor. 

olmadığı roesine bu ayın yirmi birinde başlana- Al 
caktır. man taarruzu 

--=-=-+-= -

yapmakta ve şimali Avrupad:ı hü ~ delegesi Damadanın riyasetindeki 00 

k_üm süren feci kasırgayı bertaraf e- beş kişilik hususi komite, Ru:tya-Fin- Istanbul manı·faturacı
decek acil tedbirler alınacağına, e3ki landiya iht!lafı hakkındaki raporu 

/ki devletin ga yeleri metodlarla bu faciaya rıihnyt!t veri l- tanzim eylemi~tir. Rapor. asabmle -

- Baştarafı 1 inci sahil ede -
Alman taarruzunun yakın oldufuna 
bildirmiştir. General Gamelenin mek
tubunda hillasaten şu cümleler bu -
1 un maktadır: . . . mek istenildiğinden, asamblenin ye veriJmeden evvel Finlandiya de- ı d •• ı d ı 

mesul olduğunu ileri sürmektedirler. !egesi Olstiye verilec~k ve bir tadi- arı un top an ) ar c 14 birinci teşrındeki ordu emir-
Londra, 12 (Radyo) - . Alman hU- (Aksiyon Fransez) gazr:te~i; Fin. Jat yapıp yapmıyacağını kendisin -

aynı ımış 

kümeti, maksadlarının Sovyetlerle ıı:ı d" fT d . d k namemde de Alman taarruzunun ba,. a.n ıyanın ı ı yar ım ıste iğini ve den soraca tır. ııyacağını katiyetle bildirmiştim. 0 
müşterek olduğunu bugün resmen ilan bitaraf devletlerin, bu haklı talebe Komitenin tanzim ettigi bu raporda; Ticaret Ve kalelinin e mr ile aza mi ı;akit, ordularımızın yerinde müdaha-
drniştir. Yarı resmi Alman gazetesi karşı kulaklarını tıkadıklarını yaz- Rusyanın, 1920 de imzalanan ve !<'in- !esiyle düşmanın faaliyetleri durdu _ 
bu husustaki bir makalesinde şu sa - maktadır. tandiya.nın hududlannı tayin eden l listesi yaptı/ar ruldu. o zamandanberi Almanlnr dur-
tırları yazmıştır: Paris, 12 (Radyo) - (Ekselsiyor) Versay muahedesini, t ecavOzit me • SQ lŞ madan hazırlıklarını ilerlettiler. Bir 

cAlman)~an~n s:ıa~eti, an'anavi ga zetesi, Uluslar sosycte~i :...semble- neden Briyan Kelloğ misakını ve İstanbul, 12 (Telt!fnnla) -- l\Iani- Banka müdürleri <le ayrıca toplan- kaç denemede Almanlar umumi tnar-
Rus dostlugu ıle_ kabıldı~. Ru.sy~ ve Al- :!inin verdiği karardan şikayet et - bizzat sabık Sovyet hariciye komi~eri faturacılar; Ticaret Vekaletinin ern- dılar ve bankaların depolarında mev ruzlarını yapamadılar. Yazi.reti az • 
manya, gayelerın~~ müttehıddırler. > mekte ve Moskovaya bu tarzda :nü ~ Litvinofun imzasını ta.ş•yan Londra riyle toplanarak, azami bir satış lb- cud manifatura eşyasını derhal sa - mimizle takip edivoruz.~ 

Rusyanın_ İn~ılız .. n~_lukası_nda Al - racaat etmenin faidesizliğini teba- muahedesini çiğnediği ve bu se~e~l'.: te'i tanzim ettiler. Bundan ~onra hiç hiplerine iadeye karar verdiler. Londra, 12 (Radyo) _ Cephede 
manya~·a müzah~r go~unmesı, bt~ hu- rüz e:tirmektedir. hakkında 16 ıncı maddenin tatbıkı .la kimse . bu listede gösterilen fiyatlar- Almanların malları, bankalarca ~<'niş mikyasta rlevriye kolu faaliyeti 
sustakı haberlerı teyıt etmektedır. Parıs, 12 (Radyo) - Ak am ga- zım geleceği tebarüz ettirilmektedır. dan fazlaya mal satamıyc.caklardır. :c-atılacaktır. ,ımu~tuı. Havaların fenalığından tny. 

zeteleri; bitaraf devletlerin, l'luslar Arjantin ve _Oruguvay murahha:3 • ocr-.. \"arelerin harekatı ı-iiçleşmiş, bir k.1ç 
acıklı .soqyetesinde mütecavize karşı gös _ ları. asamblenın yarınk; toplantısın- I .1. Fransız keşif uçu~u yapılmı~tır. 

terdikleri musamahadan ve araların da mühim be~anatta . b_ulunacakl~r ngı ız w Almanlann Sarbrukun cenup ve 
daki ittifaksızlıktan bahisle u:ttın ma ve Rusyanın ıhracmı ıstıyece~lerdı_r. cenubu garbisinde faaliyetıeri fazla _ 

VarşoA anın 
hali kaleler yazmaktadırlıır. Moskova, 12 (Radyo) - Kremlın M l" b• ı· "' • t f ' d ·· p • ,. dır. Harbin bidayetindenberi 1::ıviçre 

Boş tarlalar, ölen'ere Gazeteler, mütecavıze kar~ı birlik sarayı erkanından !:>alahiyettar bir a l 1 r ı gı e r a 1 ne .a un ar ı s ıe hududu yakınlarında ilk defi\ olarak., 
hareket edilmediği takdirde ttca - şahsiret, Uluslar so->yetesi asamblesi L d 'd b• İ bl . .., • t• tt• öncü kolların çarpı.;maları rukubuJ~fri d , 

mezar' ık oluyor vüz s~e.ri~inin bun~an sonr~ ~eva~. e~ tarafından. gör:~e:ilen telgrafa. r:d 0 Il r a a ~ Ye T e 1 g 1 Il l Ş 3 y . ~ 1 tur. Lüksemburg hududu boyu ... tla ~~ r 
Londra, 12 (Radyo) - Bir Ameri- decegını ve bel~ı de genışlıyecegını cevabı verılecegını beyım eylemıştır. Londra, 12 (Rad)'O) _ Gerek bu- iki devlet arası:ıdaki bu bırlıkten mem Almanların geniş faaliyetleri ıaaş.ııhe. 

kalı muharrir, işgal altındr. bulunan ileri süı mektedırler. Londra, 12 (Radyo) - l\Iot:kova- rada ve gerekı:;e Pariste İngiliz _ Fr:ın- 11unb et duyacağını stiylecliği gibi, :le edilmiştir. Hudud boyundaki yaz. 
V :ırşovayı ziyaret etmiştir. Muharrir, Matbuatın kana.ati; şu noklnda te- dan bildiriliyor : . . . sız mali iş birliğinin csaslariyl ~ kuvvet Fransa maliye nazm Pol Reync da. 'erce köy boşaltılmıştır. 
gazetesine gönderdiği telgrafta şun- merküz etmektedir : Uluslar sosyetesı asamblesının ve hedeflerini gösteren birer resmı teb 1 matbuat müme:'lsillerine verdiğ: bey~- Bugün, Majino !!erisindeki in~ı· d 
ları bildirmektedir: ,Bitaraflar; bugü_n deği lse, yarın Rusyaya karşı yaptığı müracattan ~e liğ intişar etmiştir. natta, İngiltrre ve Fransa arasında 1<uvvetleri ile Alman '". 7etleri nr u~~ 

cBugün Varşova ıssı:r. ve haraptır. tecavüzl~re karşı bırleşmek mecburi- matbuat ve ne de radyo bahsetmış- Maliye nazırı Sir c011 Simon, Avam nihai zaferin teminine kadar harbe ~ında da temas olmuştur. İki günı tıbı ~ 
Binaların yüzde 75 ~i yıkılmı~, tay- yetini şiddetle hissedecekler dir; fa- tir. Kamarasının bugünkü içtimaında i:ıu devam için her hususta kuvvetli iş bir- 1idde~li topçu ateşi açılmış bulunrn '.1'8ttiil 
yare lıombalariyle yanmış, t ahrip e- kat; bu ittifak, ne kadar çabuk olur- Rusyaınn Finlindiynda uğradığı mevzu etrafında uzun beynııatta bu _ liği mevcud olduğunu kaydeylemiş- aarrunzun evvelden an1aşılm3!ıcabetl 
dilmiş haldedir. Boş yerler, tarlalar, sa, dünya sulhü için o derece faideli he7.imeti telafi etmeden nıuhasnmata lunmu, ve l ngiliz umumi efkarının, tir. 'lıümkün kılmışbr. İngiliz kuvvetl 3. arz 
her gün ölen yüzlerce zavallıya me- oo • oo- hücumları muvaffakıyetle pUskürtn 

~:r 0~~~:~.:u~~·~:::;~:;· i~~1::.: Alman malları müsadere ediliyor JthaJit primleri 'e:d~~ndra, ı~ c~adyo) _ tngilte~~:~ 
mektedir. Yiyecek maddeleri. ~ • 6 nın şımal sahıllerınde Alman tayyare. du. 

misli fiyatladır. Buna r~ğmen s~_kak- ş· 1 ,,.,d • • d d •• d H-k A t h yat p :ıh·1lılıg"' ı na müessir l~rinin ke_şif uçuşları y:ıptıklan btldf-
lar, gıda maddesi al:ıbılmek uzere ıma enızın e un e u ume ' a . rılmekt.edır. 
sıra bekliyen insanlarla doludur. } t d k Jd kt Parıs, 12 (Radyo) -Havas Ajansı 
lllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllll* b• k b tt unsur arı Or a an a ıraca ır haber veriyor:. . . . 

ır aç Vapur a l Ankara, 12 (A.A.) - Beynelmilel iO e tenzili, Almanlar, Bıçın şımalır.de ve Sar· 
/ sveç harbe girerse şartlar dolayısiyle ithalat zorluklarını 4 - Hollanda takaslarında elvevrn brukun cenubund:ı bazı hUcuı:nlar~a hu 
Stokholm, 12 (Radyo) - İsveç bertaraf etmek için teves<ıül ediien ted- yüzde 67 olan ihracatın yüzde 63 e ith1'- l~nm~şları:;.a da el bombalan ıle puqkfi' 

kabinesinin istifası. dakikadan daki- Alman malı yüklü Japon vapuru mü- birleıden maada hayat pahahlığrna ıatın da yüzde 10 den yüzde 66 ya in- rn1muşıerdır. 
kaya bekleniyor. Yeni kabine, bir te- müessir olabilecek mahiyetteki diğer dirilmesi, . . .. 
merküz kabinesi olacaktıl'. Yeni na- d d • İ • f d t k • • b · tak 1 hatta mali feda- 5 - İsviçre takaslarmda ihracatın 'Müstakıl İngılız fırkası, garp cep-
zırların isimlerini gösleren }i<.;te, öğ- saa e en ıs ı a e e meme ıçın k~rlıkl~: ~:s~ra:1:ı:mak suretiyle or- yüzde 48 den yüzde 40 a ve ithalatın hesinde enerjik bir halde bulunmakta 
leden sonra krala verilmiştir. h k t• • İ h• tt• tadan kaldırılması için hükumetçe da yüzde 79 dan yüzde 70 e tenzili, ve Almanları yıldırmaktadır. 

Londra, 12 (Radyo) - Yeni teşP.k are, e lnl e Ir e 1 g&yretler sarfedilmektc ve kararlara- 6 - Fransa ve t~vı?ç t:ıkaslarmda Londra, l~ ~Radyo) -- Deyli E~s-
kül edecek İsveç kabinesinin, Fin - !anlaşılan Admiral Şer adındaki Alman Jınmaktadır. Bu mevand.ı bilhassa halen tatbik edilen fiyatların gerek pres gazetesının :ı~kerı muharrırI, 
Rus harbinde daha enerjik bir siya- • kru\·azörünün tecavüzüne uğramış ol- ithalat takas primlerinde yeniden ten- ithalat ve gerek ihracatta aynen mu- Almanya • Hollanda hududunun he -
.~et takip edeceği ısrarla söyleniyor. Japonya, lngiJte- malarmın kuvvetle muhtemel b:ılun- zilat yapılması düşünülmüş \'e tatbi- hafazası yani Fransa~a ihracatın yüz- ~en kap~nmasını, Al~~nların .~urada 

Brüksel, 12 (Radyo) - ~usya -Al- duğunu yazmaktadır. kata geçilmistir. de 56 ve ithalatın yuzd~ 59, İsveçte kış taarı uzuna geçecegıne ~eh: s~y -
manya arasında Skandinavya devlet- meydan Londra, 12 (Rauyo) - Alman ih- Haber aldığımıza göre, Ticaret Ve- ihracatın yüzde 50 ve ithalat primi- maktadı_r .. Kış, Hollandada Fınlandıy~-
leri için gizli bir anlaşma mevcud ol- reye racat ve ithalatına konulan mukabil kilinin reisliği altında l 'Planan mnli- nin de yüzde 53 olarak ibkası, nın aynıdır. ~ular buz tu~ar \·e ba~aJ-
duğu söyleniyor. Bu anlaşmaya gö - k 1 ablukanın ilk hafta~ında, :Manş deni- ye ve ticaret vekaleti ve Türkiye c!.lm- 7 - Yukarıda zikri geçen ihracata !arın açıh_nasıyle elde edılecek ne~ıc;-
re; !sveç hükOmeti Finliindiya lehine O U yor• zinde bir kaç bitaraf gemide cliz'i mik- huriyet merkez bankası ile takas limi- ait Prim fiyatlarının h:ızır takaslara ler sıfıra ın~r. Bu sebeple kış seförının 
harbe iştirak ederse, Almanya .derha l tarda Alman malı buluıımu~. müsadc- tet şirketi mümessillerinden mürek - ait olup alıcılar için şirkete yapılmak- bazı avantaJları mevcudd~r. . 

J 
· · · ~ ta ol k:- ı · h f Hollanda hududundakı Alm:ın 10:-

harekete geçecek ve İsveç aleyhine ngı·ıı·z tahte/b!-ht.rı·, re edılmıştır. kep heyet bu hususta 11 kanunuevvel an clr aı m mu a aıası. 
vaziyet alacaktır. u Bitaraf gemiler, Almnıı mallarını 1939 dan muteber olmak üzere takas - ıı tasyonları cephanelerle doludur. Lük-

B l t 
• C semburg hududundaki faaliyet :te çok 

Al 
J k • remen transat an r taşımaktan çekinmektedirler. primlerinde aşağıdaki tenzilatın ya- ı·aDO manyaua tren a geniştir. 

ğini tor i[/emedi Oslo, 12 (A.A.) - Dün sabah Yu- pılmasına karar vermiştir: . • 

Zararı arttı p raufolia adınd:ı\.i ye sekiz bin ton hac- 1 - 217005 sarılı kararnamenm Cumartesı günü be· B 12 (R d' ) - -G • h -·· ·· .. dd · d h ·ı t · l em, a y o raı p cep e 
Londra 12 (Radyo) - Son za • Berlin, 12 (A.A. ) - Boersen Zei- mindeki bir Yunan vapuru Norveç sa- uçuncu ma . esıne a ~ en ersanJa )J '- / k sinde başlıyan top düellosunun chcm-

d 
• d k 1 tungun Amsterdam muhabirine göre hilleri açıklarında milliyeti meçhul bir takaslarda ıthalfit ve ıhracatta onar yanatta [; u unaca .. t k bett•Y• b Ü 'Jk d f 1 k 

manlar a Almanya a tren aza arı • . . . . :m fazl t ·ı~t . , .1 "hracat- mı)e es ıgı, ug n ı e a o ara 
artmıştır. E-.-velki gece şimali Avu~- Alman mallarını hamil olan Sanyo tahtelbahır tarafından torpıllenmıştır. pu .. ·· a enz~ a ~crası -~ e, ı I'! • Roma, 12 (Radyo) - Korporo~ - İsviçre hududlarmdan işitilen milthiş 

M d dakl. J
0

'll)Ol • • h k t· Telltı · aclıııdakı" 11.ı··ı>""'CÇ \"lptırtı nıu··ret ttı ) uzde 47 ve ıthnlatt.'.l vuzde "6 nıs- · · .. · ·· · · t t k ı d · t·aı·ı 1 1 • tu ada vukua gelen tren çarpı.5ma- aru a ın • 1 \apuıu are ·c ı- ~ .n '• ' • . • • • • yonlar meclısı, oniımuzdekı cumartesı op arra a arın an ısı a o unmnı{-
sı,~arbin bidayetindenberi altıncı ni yanna tehir etmi~tir. Sebebi, İngi- tebattan 25 ki~iyi kur:armı~lır. 4 l:ıy- et ınde prım tatbıkı, . günü toplanacaktır. Jiariciye ıınzırı tadır. 
k dır. Bu kazalarda ölenlerin sa- !izler tarafından ne~reu.lmiş olan bir fn kayıptır. 1 uraufolı:ı vapuru, Hol- 2 - İngiltere takaslarmda ıhracat Kont Ciano, o gün umumi vnziyet ve G"" f:ll "l l' 1 lil • aza 1 d . . d . "ki k .. K" k . . . d il .. 011 ı ı a ııu cı 
yısı 123 il bulmuştur. emirnamede, yarından eV\'e bitaraf Ji- an ~ ı?kın emt· ı r )dU - eme u_zere ıık· te p.rımd ının aynen yani yüz e Y z·ı u~e- İtalyanın siyaseti etrafıııda uzun be- Brüksel, 12 (Rndvo) - Pari11te ı 

Al demiryollar fena. ve bo- manlardnn hareket eılecek olan bitaraf nes ıstı ame rne ogrn J':eyır etme ~ rın en yüzde kırk olarnk ipkası ı e ıt- vanatta bulunacaktır. h b . ·ı· , . . . . 
mnn mm ld ~ d k r. h" b" ·ı h ı·tt h 1 . . . a er \erı ı\or. 

zuk olması, ağır nakliyatta türlü gemilere gösterilece~i . derpiş edilınış 0 u~u esnasın a eıır '.~ıne ~ 1
: ır 1 

l- a a a ale~. Y_üzde .. 77 0,., an ?rı~l~n Garp ce~hesine gidecek olan gönül-
mtişkülata yol açmaktadır. olan kolaylıklardan ıstıfade etmemc:k- tar J'apılmaksızın batııılmı .. tır. 7 p~an tenzılı ıle yuzde tO e ındırıl- M k J lü Yahudiler, bin iki yüz kişilik bir kı-

• . k ,. . tir. Bu hareket ingiltereye karşı bir Londra, 12 (A.A.) - Öğrenildiği- mesı, anş ana 1 ta teşkil eylemişlerdir. Bu kıta. yakın-
Dahı/ıye ve aletı yüz nevi meydan okumadır. Ve g~yesi jn- ne göre, şimdiye kadar munhtelif nezn- 3 - Belçika takaslnrında elyevm H t da hareket edecektir. 

talebe okutacak ponyaya, çıkacak hadiseler~ :velce. T~k retler şuabatı arasında .t~ksim :dilm_iş yüz~~ 69 olan ihra_catıı: yüzde 6'._ ye arp en &onra . Lüksembu1'gda cııdi~r. 
1 

f 
1 

) . yo hükumeti tarafmrlan ılan edılmış olan ve ablukanın latbıkıne muteallık ve ~uzde 72 olan ıthala.tın da yuzde yapılacak Torıno, 12 (Radyo) - Stampa ga-
tstanbul, 12 (Te Ae bo_n

1 
~l - Dahı~ olan hattı harekete tevfikan halletmek bulunan vezaifin bir tek nezarette cem p . l'> R d p 

1 
zetesi yazıyor· 

liye Vekaleti siyası ı gı er okulun- b" 1 a·ı . "t ll"k b ' . t tk"k . t f .. . . ..v.. . arıs, - ( a vo) - ar amento- · • .. t 
1 

b imkanını bahşedecek olan ır emsa e ı mesıne mu ea ı n· prOJC\ e ı rı ara ından gotürüldugu zannedıl - b .. k.. . ~ d b" b Lüksemburg hududlarınn yakın olan 
da kendi hesabına yuz a e e r,kut ~ d"ll k d" y . t• b kt d" nun ugun ·u ıçtımaın a ır me us, . . meydana getirmektir. ~ ı me te ır. enı nezare ın aşına me e ır. r Alman köylerinin sivil halktan tahli-
mağa karar vermıştır t .. 1 . L d St . t" .1 v . t h . d"I E b" k . Manş kanalının ne zaman ' apı aca-. Paris 12 (Radyo) _ ngıhz erın or ampın ge ırı ecegı a mm e ı - stonya vapurunda ır ço Lehlı- • . . · B vesi Lüksemburg dukalığında endişe 

G 
' k · . gını hükumetten sormuştur. u sor - · ' 

Osmanlıca ramer ~eçen hafta mecmuu 23 bin tonluk a!h me tedır. !erle Yahudıler vardı. f h uyandırmıştır. · · L . guya cevap veren na ıa nazırı, arn 
1 t b 1 12 (Telefonla) _ Ede- vapur kaybettikleri ve batan bıtaraf Brüksel, 12 (Radyo ) - Elli balık- ondra, 12 (Radyo) ·- Amırallık- b"t . b"t k 1 . oıasınn başl - ------
s an u , b 1.• ld .. b . . dil t t bl"Y d"l . t• ı eı ı mez ana ın ın:.' a-

b . t k"t ı 0 manııca gremer vapurların da 2ssoo tona a ıg o u- çı gemısı. ugiln torpıl hatıarına ş- an e ıg e ı mış ır = ~ .. 1 . t· Gı·zıı· celse 
ıya ı ap arına s . . .. . . . . Al B 1 ·~. . nacagını soy emış 1r . 

. 
1
• . k .

1 
. t· ğu tesbıt edilmiştir. milş ve uç torpılın patlamasıyle bır ge man remen transat antıgı, bır • • 

ı avesıne arar verı mış ır. t . . . . . d t . 1 •Y • b'l t T t ht lb h" . t f d ... 1 Ad l "'aiı(!ı R d . . - "k ngılız harp gemılerı, aynı müd e mı parça anmıştır. Dıger gemıler, 1 - ngı ız a e a ırı ara ın an goril - a ar ıv " o o&a Bugün akc/o 'unacab 
ItAühım bır mula at zarfında beş Alman tahtelbahiriru ba- yük bir itina ile kurtulup Ustent ]ima- mUştür. 'H H 

Tokyo, 12 (Radyo) - Hariciye tırmışlardır. nına gelmişlerdir. Roma, 12 (Radyo) - Bir İngiliz <~o,ıuyor . Londra, 12 (Radyo) - Avam Ka-
nazırı Nomora, bugUn Fransız sefi- Londra, 12 '(Radyo) _ Deyli Eks- Stokholm, 12 (Radyo) - Estonya tahtelbahiri Bremen tramıatlantiğini Roma, 12 (Aadyo) - Bır kaç giln marası, yarın mukarrer olan gizli cel-
rini kabul etmiş ve kendisiyle tam pres gazetesi; kayboh. · ı dört l ngiliz adındaki posta vapuru, Tallinden ha- gördüğü halde torpillem<'nı;~tir. Bre- denberi burada bulıınmakta olan 12 seyi akdedecektir. Bu celsi!de konuşuhı
tiç saat konuşmuştur. Bu konuşmay!ı vapurunun, cenubi Afrikadan yoln çık- reket ettikten bir müddet sonr a kay - menin Alman sularıııa girdiğ: bil<liril- ada valii umumisi. bugün 1'.odosa nıı!- cak olan meseleler tamamen gizli ka-
bUyUk ehemmiyet ııtfolu nmaktad.ır. taım ve korsanhk yapmuta olduiu bD]mu~tur. Bu vapurun All'?}3Ij a-emiJe...melctçJir. teveceiheıı hareket etmi~tir. lacaktır. 

"' . -...... 



Sa!ırfe it (ANADOLU) 1.2 Kfu~unucvvel 1939 SAU ---
1 Amerikanın ordu 

- kadrosu 
Asamblenin kararı P< A o Y oı 

- .,....._ Amerika mektupları ı- Çimdil<ler 
00 - Baştarafı 1 inci sahifede -Bugünkü program Bu hakkı 

kim · arayacaktır? Silah altınde 207 bin 
Yazan: Andre Maurois 

Kız ve 
12.30 Program, ve memeleket saat Nasıl oldu aa bu vaz·yctte bulu. 

Erkek Rusya ile Almanya arasında, ilk kişi Var 
ayarı nan bir teşkilat kendisi için mühi~ 

12.85 ajans ve meteoroloji haberle- bir cesaret teşkil eden böy'e bir ka _ 

ri rar verebildi? Acaba Mi,Jctler Ce _ •• 
Universitede yanya na okurlarsa 

günlerde dünyayı şaşırtan dostluk n.e Vaşington, 12 (A.A) _ Ôğrenildi-
vakte kadar si.iı'ecek?. Bakıyorum kı, ğine göre, Amerikanın muvazzaf \.ır
gazetelerde, matbuatta bu mesele sık auqu hal'h d 207 ooo k' ·d .. 

12.50 Türk müziği (Pi.) miyetı" yeniden doğuyor, nıechul bir 
13.30/ 14.00 :Müzik (Küçük orkes - meail·ln üfürdüğü yeni bir n~fha ile 

.. . . . ~ ı azır a , ışı en mu 
sık ı_nunakaşa edılıyor ve herkes, aynı rekkeptir. Bu miktarın oııilmüzdeki 18.00 
sualı soruyor · · d 227 000 1 - .. 'd 18 05 · 17 'IART _ SİR.A VE t · . ay ıçın e . e ~ı rncagı umı . 

. u :ı rJs en gelen robiarı yalnız bu şehirde Bana kalırsa, sualın cevabı şudur~ edilmektedir. Bu miktar asker celbi 
SAYGI bulur. İçeri:.inde oturdug-um koskoca- Yat k d 
D .. ··ğı w • d h.b. b t 1 1 1 1 1 d - sıya a ar.. için Ruzvelt tarafından tesbit edilmiş 18.25 

un o e yemegm e ev sa ı ı a- man o e a ıcı ar ve satıcı ara olu<lur. N'etlen mi? .. Çünkü bu dostluk, za-
1 

,. 'k :.:ı 
19

.
10 - t d - b. · af. · Ot ı k ·a ı ~ 1 b' o an azamı mı taruır. yan sagına anıma ıgım ır mıs ırı e ·orı or arı ac da ır ç.:ır~ıyı an- hirde bir hadise, gerçekte ise yalandır. 

aldı, soluna d:.ı. memleketin en büyük dırır. Başlan ba~n reklam ile dolu - İki canbaz, bir telde oynıyabilir mi -=*=-
üniversitelerinden birinin rektörünü dur. acanım? R usva Balkanlardan 
oturttu. Ev sahibine, feref mevkiine 872 numaralı. odada oturan Ctır- * • 
oturtulan zatın kim olduğunu sordum. te.s Bors korse ve kemer sntar. Şapka Bütün kanuni İıllkümler ve nizam- vazgeçmış 

mahzurlu olur mu? 

Kadın bu bilgisizliğim karşı.:;ında şa- süslerini 873 numaralı :!.'.Iis Ag\'itlen !ar, ferdin hürriyet ve haklarını mah- Bal, 12 (Radyo) - ~asyonal Çay-
şırdı, hatfa biraz üa üzüldU ve cevap alabilirsiniz. fuz tutar, buna tecavüz edenleri ceza- tung gazetesine göre, Sovyet Rusya, 

19.25 
verdi: 874 numaralı odada plaj elbiseleri !andırırlar. zaten ö} Je olmasa, topra- italyanın aldığı vaziyet karşısında 

tra - Şef: Necip Aşkın) tekrar canlanıyor mu? Fikrimizce 
Program bu nokta hakkında bugünden bir ka. 
Memleket saat ayarı, ajans rar verilemez, bunu cemiyetin bun. 
ve meteoroloji haberleri dan sonraki hattı hareketi tay;"n e. 

Türk müziği: :F'a:sıl heyeti decektir. 
Konuşma (onuncu tasarruf 

ve yerli mallar haftası mü - Ancak bugünden muhakkak olan 
nasebetiyle birşey varsa Avrupada son devirler. 
Ulusal ekonomi ve artırma de taarruz hareketlerinin biribirini 
kurumu namına Maarif Ve- takip etmesi, kendis!nde kuvvet ve 
kili Hasan Ali Yücel tarafın kudret bulan her hükumetin, hiç bir 
dan) Milletler arası kanun ve hakkı naza.
Konuşma (dış politika hadi - rı dikkata almadan keyfi maye§a , 
seleri) komşularına saldırabilmesi hadı:sele-- Mister W.. bulunur. Dellas şehrinin kütüphanesi ğın kabuğunda çoktan biribirimizi yer Balkanlard~n vaz geçmiştir. 

- Peki amma bu Mister ·w. kim- göklerde dolaşan bir binayı nıiistaki. ve yirminci asır denilen şu mübarek Türk müziği: rl, hükumetlerin değilse bile, millet-
Çalanlar: Vecihe, Cevdet lerin vicdanında bir aksül~amel uyan. 
Çağla, Fahire Fersan, Refik dırmıftır. 

dir? len işgal eder. zamanı da görmezdik.. Berlin, 12 (Radyo) - Gazeteler; 
- Nasıl oluyor ela tanımll2sınız ea- :\Ietropoliten operası Otello ve Tan- Fakat bazan ferdin rahatı, huzuru, Sovyet Rusyanın, Finlft.ndiya. harbin-

. um' Bu havalinin en zengin adamı.. havzeri oynıyacağını ilan ediyor. G~niş hatta sıhhatı ihlal ediliyor da buna den sonra Kafkas yoliy!e cenuba sark-
20

_
20 

- Demek bu :-dama rektörden faz- çiçekli ye ağaçh caddelerin kenarında kerşı kendi kendimize homurdanmak- ma~ tasavvu:unda olduğunu ve Kar~-
la kıymet veriyorsunuz? evler var. Harptenberi dünyanın hiç- tan başka hiçbir şey yapamıyoruz. İş- denızde hiçbır hareket yapmıyacagı 

.. . . • .. bir memleketinde bu kadar bolluk ve te size bir dostumun başından geçen gibi, boğazla•·ı na t:izyik etmek niyetin 
- Şuphesız, o olmasasdı) rektor bu .. . b. had· olmadığını haber ver iyorlar 20.50 

ouhran .zamanlarında üniversite profe bu kadar refah gormedım. ır ıse.. . 

Fersan • 

Temsil Zor nikah Cenevrede hiç de beklenmediği 
Yazan : Moliere. Tercüme e- halde ittihaz ed!len bu ilk celadetli 
den: Merhum Vefik paşa. kararın menbaını işte burada nra. 
Konuşma (haftalık posta mak lazımdır. Fransız Ba§vekilinin 

O .. 1 · b"l' . d'? İlkbaharın bütün tathlığına rağmen Tam gece yarısı.. Hava soğuk mu , 
s r erme maa~ vere ı ır mıy ı . ~ k D . . ,, l'ım, zaten hastayım 

. . bugün kendimi mesud hissetmekten ~ogu ·· ostum, hıraz da nezlelı .. Ev V .. 

kutusu) ıon nutuklarından birinde dediği gi-
21.10 Milzik (Riyaseticumhur ban- bi, milletlerin vicdanı yeni bir imli! 

dosu - Şef: İhsan Künçer) hanın arifesinde bulunuyordu. Heı 
Mem]eket saat ayarı, ajans miJietin vicdanındaki aksül'amelle .. 
haberleri; ziraat, Esham , den mUlhem olan bu ilk karar günl~· 

Bız Fransada, paranın Amerıkaka- çok uzağım. Avrupadan çok fena ha- halkı tamamen uykuda .. Tak tnk; kapı e, kapıyı kapatıyor .. Dışarıdaki 
da ne kadar kıymetli olduğunu tama- vadisler geliyor. Amerikalılar da be- çalınıyor .. Acaba kim ola? .. Darbeler, homurdan~yor: 22·00 

mfyle tasavvur edemiyoruz. Burada nim kadar ıstırapla r:ıdyoyu dinliyor- şiddet.eniyor, sıkl~~ıyor .. Hıır Allah - Ne ınsanlar var ya.hu? .. Şunun 
para tamamiyle hfikimdir. Çünkü A- lar. mustahakını versin; fakat çare yok, ~~ra.sında, yanlış kapı çalmışım işte .. 
merikacla paranın nufuzuna karşı ko- . . , , . ara dostum sırtına birşey alıyor, kapıya ırıtz nezaketle muamele etsen ya be 

' va bilecek kuvvetli üir aristokrasi yok Şıkago, Parıs, Lonn ı a 'e Prag - · · K 1 - . adam!.. 22.20 
· · d h A b · ııkA 1 t "SSÜ ınıyor. arşısınc a tanımad ıgı bır a-
İdare nizamı derecelere aynlmadığı sın .a . avaı . . ı: m~ . a eme . e"' ad dam.. Ve, ayak sesleri uzaklaşıyor. Dos- 22.30 
l~in o da para ile milcaclele edemiyor .. etmıştır denılebılır. Şıkago AHuP a- • . . ·,. . ., tum, yukarı çıkıyor. Karısı soruyor: 

tahvilat, kamboyi nukut rJ yarma ümidle bakanlara hak veı 
borsası (fiyat) direcek bir ıistikamet almıııtır. 
Serbest saat. 
Müzik (Bach: Dört piyano Dünkü kararın bizce en makul ma 
için konçerto - Pl.) naıı işte budur. 

· · · ki muhabirlerine sual soruyor onlar - Ha.} ırola, ne ıı:stı .• oı sun uz· • . ? 
J .. merıka zekAnın nufuzuno. h:ç man- . ' ? _ s:z, filan zatsımz değil mi? - Kımmış o··· 

1dığı için ilim ve tefekkür erbabı da da cevap verıyorlar. Harp olacak mı· H .. 1 • • •• • •• Dostum {lsabiyet içindedir. Dişleri-r ı B .. b"t" A 'k· 1 1 d ta ha - a.} n ... Ben, fılan kışı~ ım.. . . . . 

22.50 Müzik (cazband ~ Pl.) 
23.25/23.30 yarınki proğram ve ka-

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

--.... oo*oo---~ "lıakimiyetine boyun eğiyor ugun u un merı a 1 ar a e r- h . . . nın ıçınden cevap verıyor • 
ru 1

• 1 • b' 1 t . d b. azi ·~t - Tu af şey, bu evın sahıbı ... Do- · 
panış. 

B ·. ıemlekette meslekten yetişm~ ın. 0 masını . emennı e er ır v _J.c ~ -n mi? - Bir herif! ... Bir hetif ki! .. 
.J.' k" 'k k d 1 ·l.ı b 1 tedırler. Benım konferans verecegımı g · O d k. 1 ? * 

sefir ~ör., uçü a eme eı - aşıya- . . ~ b .1 - Ha.vır, ben !dracı değil, ayni z:ı- - a ım 0 a · ·· k G ener a] Sikorski-
iik:5eJmiş rektör, valı, hatta ha - ışıten ve Fransız oldugumu 1 enler . . . . .. • - Canım söyleyiversene? .. Sen za- Mısır ordu su manev· nin nut u 

rak y · vold:ı ve otelde beni g·öriinC•"? duruyor- manda evın ı:;ahıbı.} ım .. 
k im b:ılamazsınız. Amerıkada hayata · .. _Allah :\llah .. Evin num"ı·· c:;ı'' ten hep böylesin.. l b [ d L'l 12 ( 

k·ı· . . ı·t·· t lar, tereddutle yamm:ı. yuna~tyor!ar ve • ' 0 
• •• y, h h t tt H t TQ ara aş a l ı • Radyo) - Poloııya başve-

. -.-Hrımış 1 ı e) c, 'e en~ ı uye ras - . . . - Başını kaldır da bak (3t•O) kii- - 0 u, mer ame e ··· as a kili ve Leh ordusu ba kumandanı e-
t ı m'llez. Adaletin. Allahın ve ilmin soru.}orlaı · .. uı· hasta kapıya kadar inrliğ:me mi heri- Roma, 12 (Radyo) - l\Iısır ordu-

1 
S'k k" b .. ş f' .g 

d · • "' .. ~· • - _ ' .. nera ı ors ı, ugun sere rne verılen 
lı "etini temsil eden bu müesseseler- «Aacaba bu seter .Almanların daha _ Peki \.:ana neden yanlıcı adı·e" llil ukalahgına mı kızacagım. Yoksa su, bugun Mısırın cenubunda manev- bi . f tte 

0
. t k 4

• d t . 
1 i . . . . • u ıı ., ~. 1 b 1 t lk" .. ta .1 r zıya e ır nu u ıra e mış n-

t a ıraya bağlıdır. fazla ılerıye gıtme.sını durdurmak müm \·erdiler? sana mı cevap vtırecegım ! ra ara aş amış ır. ı yuz yyare ı e ilt F p 
1 

'd·,·'· 
• 11 b · · d.. k · 1 k ? H" b' 1 l b' .. V k d k b I H üt dd.d to · d'l · k t 1 g ere, •ransa ve 0 on:va arasın ııAL , meçtımaı ü~yelerı mu 11 olan ve ün o aca mı. ur ır meme <et, rr Ne bı"lı·ı·ı'm ben? e, ar asın an avga aşıyor. em m ea ı mo rıze e ı mış ı a arı k tlf . b" 

1
.v. . f. . t" WI 

_ . .. . . . . - .. . . . • . . . uvve ış ır ıgının za erı ge ıreceg -
, ıerı an'anelere gore bır takım de- gece ıçer_sıne komşuları tarafından Demek ı..:ur"sı degwı'l h"., de sabaha kadar .. Dostumun nezlesı, manevralara ıştırak etmıştn·. n' v dil b. d b b 

1 
;ı., 

. . .. - u " ... • • • • • y ı e nyayı ızar c en ar ar ı5,n Jere ayr~lmış. bu!un~n n_ıemleketler- Uha.k e~ılırse duryada sulhun devamı- _ faıhavle veUl.kuvve.... Söyledik <;rıbe çevırıyor, haydı yatag~ .. Asab aaı:ıı:ıı:ı -- ortadan kaldırıhııasına karar verildl-
n,..u hal agır bır tehlıkedır. Lord pa- nn ımkan kalmaz.~ ,.a birader sliyledik :ra? bozuk, suratlar a~ık.. Tam hır hafta E k h b -ınd b t· i t•h 

1 
d'l" 

ine erişmiş ingili., tüccarları filHr Otelin önün<le gazete snt:ın ; ~lam . C . b - . b d cehennem! bir hayat geçiriyor .. lş~ s tonya 81' anı a r i.· ~ d en,h ub ned ıce 8 ı sa e~ ı ınceye 
..., ~ ' - anım. ne agırıyorsunuz, un a 1,. '-~ d k" h h • K / a ar ar e evam olunacagını söy-

..,ahiplerine hürmet etmeğj Ve yer ver- kara haberler Yeriyor: dfoJJ:.mı \ YC . . ulr Vaı..c:ın aş l, ra atı, UZUru, herşe- ye reı•Sf rem ı•n -"e r • t' 
•• v • • • • t . . . . . hıddet edecek ne ,·ar kı? . 'hl"l ct·ı . h . a ı emış ır. 

meğı ögrenrnışlerdır. Amerıkahlar h~- svıçre tehdıd edıldı.» Merakla bır ga- .. . yı ı a e ı mış, asta olmuş, evınde k 
12 

(R d ) . 
nflz, iktısad alimlerini cumhuriyetleri- zete aldım, okudum. Ye müvezziin - Ne mı var?. Daha ne olsun ya- ağız tadı kalmamıştır. Bunun hakkını Mos ova, a yo - Bırkaç 
nin eşiğinden dışarıya atmadılar, fakat bağrışını haklı gösterecek hiçbir sebap hu? .. Düşün bir kere, düşün, insaf et! kim mildafaa edecek? ... Cevap olarak gündenberi burada bulunmakta olan 
eski Rus beyleri gibi, şairlere uşnk sof- bulamayınca ona çıkıştım. Bana verdi- - Ne düşüneyim? .. Benim kabaha- «iz'an> diyeceksiniz 2mma, onun ce- Estonya erkanı harbiyei umumiye re
ralarmda yer verdiler. Ve bu halin ği cevap şu oldu: cl\Iemnuı"! değilseni7. tim ne? .. Farzet ki bir yanlışlık ol - vabı da hazır : isi general Ladoner, bugün Kremlin 

----** 
İta 1ya Kraliçesi, sefir ve 

sefire~eri kabul etti 
Rusyada nelere sebep olduğunu dil - gazetemi bana veriniz. Size paranızı muş ne çıkar?. İz'an nerede? .. Ve, iz'anın ölçlisü, >arayına gitmiş ve Stalin tarafından Roma, 12 (Radyo) _Kraliçe Ele.o 
cıünmedi.er. geri vereyim.> BenimlJ mülakat yap - - • "e mi çıkaı·? .. Allahım sen sabır ceza makbuzu, sopası mı var ki".. kabul edilerek bir saat kadar konuş - na, japonya, Slovakya, Romanya ve 

mağa gelC'n bir kaclın gnzet~ciye süldi- ver .. Haydi git arkada~, git, rfca ede- Çlıl!DlK muştur. Danimarka sefirlerini zevceleri ile bir-
18 M ART-DELLAS net tavsiye ettim ve «eminim ki, de- likte kabul eylemiştir. 
(Teksasta) dim, Fransa bu andı Amerikadan da- ror<lu. Sonra tahsilleri daha iterletniş söylüyordu.) ve zevkle okunur küçük bir risale ver- *·---
Öğle üezeri şeh!r bir knr fırtınası ha çok sükunet içeri.:;inclcdir. Dilleri- olanlar Fransızca sormağa başlachlar. - Viktor Hügo Fransarla artık t>S- diler. Amerikada hemen daima kızlar, Paris'te bir caddenin ısmi 

ile sarsılırken Şikagodan ayrılöım. Ak- mizle harp yapmaktan çekinelim. E- lşte bana sorulan :ıuallm-den bir knç kisi kadar beğenilmediği doğru mu? erkeklerle ayni müesseselerde oku _ 
sam üzeri Sen - Lui şehrinden (Mels- ğer biı- gün hakiki harpten sakınmak örnek: Bu şairin gözden düşmesi haksız de- yorlar. Fakat ben bu müşterek tahsi- değ'ştirildi 
lıuride) geçerken soğuk insanı ısırı - mümkün olmazsa, Fransızlar. Allahııı ğil mi? . lin iyi netice verdiğin~ kani değilim. Faris, 12 (Radyo) _ Par!s beledi-
vordti. Bu sabah uyamp da vagonun inyetiyle mükemmelen ve a~sl~n g:hi - Size göre Amerikan ~e:1çli~inin - Anatol France d~ eskisi kadar o- İki cinse mensup çocuklar günün yiı·- ye mecli i, bugün toplanımş ve şehir 
perdesini kaldırınca çiçek açmış ağaç- harp edeceklerdir. Fakat do\'Uşmeğ:c 'erbiye tarzı Avrupa g.mçlığı kadar kunmuyormuş, üyle mı? mi dört saatında yanyana kahrlarsn işleriye meşgul olmuştur. Meclis. Mos
lar ve i:kbahar dekoru ile karşılaştım. hazır olmıyan insanlarııı ve mil.letlerin ,;i<ldi midir? .. .. - A vrupanın hürriyetini müdafaa rengin ve ihtiraslı bir liis alemi içeri- kova caddesine bundan sonra (Hel-

Dellns, zenginliği derhal göze çar- tahrik edici sözlerle başka mılıetlerl' - Halihazırda en buyuk Fransız hususunda Fransaya güvenebilir mi- sinde yaşarlar. Ve ciddi işlerle uğra- slnki) ismi verilmesini rr:üttefikan ka-
pan yepyeni bir şehirdi. Zaten Tek- mensup insanların hayatını tehlikeyp 'Iluharriri kimdir? yiz? {Bu suali soran delikanlıya bir şacak vakitleri kalmaz. Bu suretle ge- rnrlaştırmıştır. 
sa!I hllkOmeti Birle~ik Amerika devlet- koymağa hakları yoktu.» - Hayatın ve Fransı?; tefekküril- sualle cevap verdim: 4:Dtlnyanm hilr- c;en dört tahsil senesi. o kadar tatlıılır -..-iiılıiııi-İıııııİııl-.....;,;,..;ııİlıııııiıı_._.._llİllll.,... 
lerinin erı mesududur. Petrol kuyula- SOUTH :\1ETIIODilS1' ni.in müstakbel is+ikametini vazıh ola- riyetini müdafaa hususunda Amerika- ki, ondan sonra hayat çok ar,ı ve çok 
rı, tabii g az membaları bu memleket- UNİVERSITY rak anlamak için hangi muharriri oku- ya güvenebilir miyiz?» haşin gelir. Galiba Amerikanın eski 
te uz n ve d vamh öir refah temin Dellasda çok güzel bir üniversite yalım? - Fransada lü~ ve erkek üniYersite üniversiteleri de bu fikirde. Oralarda 1 

etmiştir. Dellas geniş bir mmtaka içe- \·ar. Bu üniversiteyl' bir de Fr.'.tnsız - Hangi Fransız muharrirhıc1e talebesi arasında ne gibi müırnsebetler erkeklerle kızları ayırıyorlar. Harnrd 
ris· de gayet ehemmiyetli bir iktısa- kö<:esi ilhak edı!miş. Profesörler beni Fıansada irade ve cesaret bakımından vardır? Yale, Prınceton üniversiteleri yalnız 
dt •hım mPvkiinde olan bir şehirdir. le davet ettiler, talebeleriyle konuş - asil bir kütlenin vücuduna dair kuvvet- erkeklert> ve Bryıı .. \favr Vassar, Snuth 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassrsı uras1 tıpkı köyler arasında bu- mamı ve nnlnrın suallerine cevap Vt!r- li deliller bulabilirim? (bu suali öann j Bu suale cevap vermeden evvel A- üniversiteleri yalnız kızlara mahsus-

Junan bü~ ük bir ka!ınba vazifesini gö- memi istediler. Binaena 1€J h bir saat bu üniversiteye mübadil talebe olarak merikada kız ve erkek talebe arasın- tur. Bu üniversitelerde tahsilin daha Hastalanhı 11.30 dan bire kadar 
rüyor. Dellas bu havalinin alış - veriş sıkı bir isticavp kar!}1smda kaldım. Ta- gönderilmiş genç bir Alman k1z1 sordu.ıdaki münasebetlere dair izahat iste- ciddi olduğu bütün Amerikalılarca ka- Bı•yler sokağındu Ahenk matbaa~ 
şehridir. Bütün Teksas kadınları Pa - lebe evvela ingi!izc~ olara.K sual soru- Bu kız pek temiz bir şlve He Fransızca dim. Bana bu hususta çok istifadeli bul edilmiştir. v:ın~nda kabul eder. 
lliıİiil!İ!ii!ıi!!İiıiiıiııiıııilİıiiiiilillıiiıııiı .. llİll ................... lllflıil ........... iıiiıliıiıtıii!iıİıııİıİİiillıiıllıiiıililiDtİllİliiİllliiijiiıııliılııiiiiiı• ................................... ______ __ 

~-~'**'*'*'**~ .... -- ~.:-·~··~ 'Ve Margarit için tedarik edeceği tu dalarını gösteriyor, hem de çenesini bunun gibi düzelteceğiz delğ-il mi? ler her ikisini de takattan düşürmüş, ·2 • · • ş b' • valet ve elbiseleri müb::ıyaa etmek i- hiç durmadan işletiyordu. - Tabii .. Ancak peşin pazarlık ya yormuştu. Öğle vakti uyaıtdıkları za * 1 n c 1 u e• çin talimat ve para verdi. Meçhul şahıs, ihtiyar kadının söy palım da.... man, şoför, avdet etmiş, Margaritin 

* ~ si :. ·~~~~:::•;,~i~o~::~:~~;i~ü ı~;: ~:::;:~~u.d~~·:~:t d~~~~=cİa~·~=~ yin~ .. Uy;::r:;i:i:~ımp:::;:n~;m~; el~~~e~i:~:;i~~:ı:~nra ıhcçhul ~o-
~-~ ~ ..... .::..-•··~·=-· riyordu. İki genç doğruca pansiyona.ğenmiş olduğu odanın önüne geldiler. alacaksınız? Sabah kahvaltısı, ögle, hıs otelden çıktı. Ve .köy içi de bir 

_ 11_ li.adar uzaklaştılar. girdiler ve açık olan kapıdan içer iye - Bu oda ikinize yakışır .. Hem akşam yemekleri kahve çay vesaire gezinti yaptı. Margarit otelde kalmış 
Meçhul ~ahsm, yirmi dört saat ev- Yavaş yavaş i!erliyen otomobil Cc- girdiler. Pansiyon sahibi, ihtiyar bir manzaralıdır, hem de konförü yerin- liep pansiyondan olmak şartiy1e iki tı. O gün çıkan gazeteleri okumakla 

vel barınmıf> olduğu otelin henı<ın he- nevre yollarını tutmuştu. Fakat oto- kadındı. Müşterilerini i?tifatla kabııl deair. Yalnız ücreti biraz pahalıdır. oda için on günde ikiyüz frank vere- vakit geçitmişti. 
men kar;;.ısı~dn. ve hem evi, hem de es- mobil, çok uzakta olan Cenevreye git etti. Kahve, çay ikram etti. Sonra bi- Fakat kat'lyyen can sıkmtısJ çekmi- ceksiniz. Bu sıradn meçhul şahıcı, ara sokak-
ki oteli tar:.tı-~:m'1 altmd.:, bu1unc1urablle miyordu. rer birer odaları göstermeğe başla - yeceksiniz . Bir pencerede oturdunuz - Çok değil mi? larda bulunan kahvehanelerden bi _ 
cek bir pansiyon gözüne ilişti. Bu pan- Güniln doğmasına yarım saat kal - dı. mu; tabiatın bütün öedii güzellikle - - Hiç de çok değil! ... Ben size da- rinde oturmuş, ça.} içiyor, :yanında da 
sivonım iki peııcerali, kapkaranlık bir mıştı. Köye avüet etmek zamanı ge - - Ah, şu harp -diyordu- otelcilik- rini seyreder ve vakit geçirirsiniz. imi müşteri nazariyle baktım. İşler köylü kıy af etinde iki şahıs oturuyor-
odasıuı g'ir<lU. liyordu. Otomobil bu sefer dahilden le ıyaşıyan bizleri mahvetti. Bir sene - Bu oda güzel hakikaten!. .. Ne durgun ... Yoksa harpten evvelki va- du. Bunların ikisi ele ikinci şubenin 

_ B 1 oda tam işim~ yarıyacak !. geliyormuş gibi tabii bir süratle kö- içinde gördüğüm zarar pek çoktur. yazık ki çok veremiyeceğim. Yn:Ksa ziyet olsaydı yalnız bu odayı il'yüz adamları idi. o sırada kahvehanede 
Dirercı~ ken.li kendine söylendL ye girdi ve meydanlıkta stop ederek Talihsiz, şanssız bir kadınmışım .Kö- bu odayı senelik tutardım. fraııga bile vernıezi:lim. yalnız tav]a oyunu ile meşgul iki ki-

Fakat henüz sabah olmamıştı. O saatte yolcularını çıkardı. yümüze çoktan beri seyyah ge:ldiği - Kaç gün kalacaksınız? Meçhul ~ahis, ihtiyar kadının çe - şi , ardı. Ohlar da kendi oyunlarına 
pansiyon sahibine miıracaat ~d!lmez- Artık sabah olmuştu. Köylüler te- yok. Yurudsuz kalan bir kaç köylü, - Cenevreden zengin bi"i çifliği- nesinden kurtulmak için teklifi kabul dalmışlardı. Meçhul şahıs, ndamla _ 
eli. R:er teker evlerinden çıkmağa başla- müşteriden başka kimse aramayın. ni satıyor. O emtaki görmeğe geldim. etti. Ve on günlük ücrete mahsuben rına arzu ettiği gibi talimat vereli. 

Çünkü bu suretle pansiyon sahibi- mışlardı. Barınmak istedikleri pan- On!a.r da fakir adamlar, bir odada 4 Hoşumuza giderse hemşire ile bera- peşin olarak yüz frank verdi. Esrarengiz ev, gece k ranlığı basar 
nin şüphesini uyandırması muhtemel- siyonun kapısı açılmış • müşteri bek- 5 kışı yatıyor. Artık anlayın va:•: yeti~ ber müştereken satın alaca~ız. Şu İhtiyar kadın teşekkür ederek ay - basmaz muhasara altına girmiş ola-

di. liyordu. mi.... hale göre kalacağımız azami sekiz nldı. cakh. Meçhul ş::ihıs, o'dasmın pen -
Neticede tekrar köyden çıktı1ar. O Meçhul şahıs ilerled i. Margarit de Çok kalacak mısınız Mösyö? Bu on gün demektir. Yalnız hemşire i - Bir az sonra ikisi de nyrı ayrı oda- cereslnden lamba ile ,·ereceği işaret-

tom'lbilP bindiler. Ve köyün sem - onu takip etti. Fakat esrarengiz me- madam zevceniz mi? çin yan odalatdan birini vereceksin? !arına çekilmiş derin derin uyuyor~ lerle onları idare edecekti. 
tiı.deı. yiımi dakikalık bir mesafeye m ur derhal ıoförün yanına yaklaitı. İhtiyar kadın, hem birer blrer O· - Olur, başüstüne !... O odayı da lardı. Gece uykuauzluh ve ilzOntU· -Devam edecek-
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H •dd ti d• Q Akhisar hukuk arp Şl e en 1 ruguvay . Akhisarın Şeb !~a. mahallesinde 
· · ı · · İ · . . . p } "' kaqın çeşme sokagıuua 19 numaralı 
o-ıomı haftası 

- Errştarafı 1 t11Cl sa Llfede - tın zmır şııbe:ı namıı1a cemıyct gc- bır tarzda lıombarılım:.ın etmişlerse de sahil kuvvetleri ara:::ımda mütekabil ar amentostı ,] Abl il h k J:7 • 
B k ·ı T .. k. . • ·ı t 1 k t . B F h . b. evı.ıe c u a ızı ;ıayrıye elma ta. 
a~\·e ı , ur ·ıyenırı umumı ı < ı- ne se re crı . · a rı Dokııze~·lüı tara ır netice elde edememişlerdiı. nus. topçu ateşi yapılmıstır. . f u , · h· 

d
• · t• h kk • . h • d k . ~ 1 a ın an a) nı rna ,\ile ve ..,0kakh 

sa ı vazıye ı a rnu;l şu ıza atı ver- ıın an e onomı ve artırın~ mevzuu ların, bu muharebed~ de büviik zayia- Viipuri 12 (A.A.) - Fiıılandi\•a. K ı B •t ~ ~ ' · · • . f d b.. . . . • • . . ' .; AT • J/ i • oça11a ı ayzezı oglu Abdullah a-
mıştır. etıa ın a u konferans verılmış ve ta ugradıkları ve Pet.;anıo şehrını zap. tayyareleri l\fourmansk hava üssünü lYOZl USU er nt I ,l.· • t ~ ·ı t ı . 

T .. k. +· r 
1 

· · · b h k . t t - ey.,me aç ıgı ı ı ar r a\asından do· 
- ur ·ıye .ıcare ı tarıcıy<'S. geçen gcpe u mevzu a ·km da Tecim lisesı e mege muvaffak olamıyarak ricat tahrip etmişlerdir. Sovyet kıtaatının f k ı •h • ı , ·· dd · ı ·h Abd 1 . 

senelere na~qhtll farklı Lıir inkİi>af gös- mütlürti n. Nitil E8in bir hitabede bu- ettikleri haber Yerilınektedir. ileri hareketleı-i gitlikçe müşkiilles - a Ol ettr 
8
!h

1 
mu eıa e). . ul ahın ıkame 

t 1 
· o · · · ı "' 1\1 t ·d l2 (l~ ga mın ll]echtı lıvetınden e\Telce da 

erme dedır. n yıllık ı,;tatıstıkler unmuştur. Paris, 12 (Radvo) - Nevyok Tay- mektedir. Qünkü kar mebzul ~urette on evı eo, ı.adyo) - 1\Iebu. . . ~ - · -~ . . • 

1
"39 h · ~ · • ll 1 .. . . . · . • ~ san ı· ,· d ı.. • h , vetıye ılanen t.eblıg edılınıs lıu ı.er-
" arıcı tıcaret }ılançvsuııun l~hJe azır anan pro~p·ama gore haftanın mıs gazetcsı, J<'ınlandiya için genış mık yağmakta ve Finlandiyalılar çekiliyor- mec ısın e •J:lZı atlpler Drugu - d . , . -. ~'. 

yapaca~ıfıı ümit f'•ı irmcktcıdir. nu ra- •levamı müddetince Partimizin tayin yasta yardım teşkilatı yapılmasını ve ken her şeyi tahrip etmektedirler. Sov- vayda nazi aleyhtarı harekatı protes- ~e •. e şuh ut. pu~lası ıbr.t7.. cdı~ec:egu~'.:' 
k 1 

·· · 1°"
0 

ı · ıı 1 erlcc ~ · ı' ı· · h · ı f ı b .. "k k · · to m0hı·,·etı·nae Alnıa ı · · t f a\ 1 muamelelı gıyap l,aıaı ı tcblı,. am ara goı e vvv yı mırı 011 yı. h egı mu !le ıt abp e rtarn ınc an uyu · redıler ::ıç1lnıasını tavsıye ey- retler kesif kitleler halinde hücum et- .. .; · n e çısı ara ın- d. . .. _ cı 
ihracat kı. nıeti :~ milyon aoo lıin lir:1 her gece parti ocakl:ırında Ye mektep- lemektedil'. melcte, Finlandivalılar da otomatik dan verilen nota selH·hiyl~ hariciye nn. e ılm~k uzere duru~~ıa 1•

1
·l-v40 1 

f l 
· ı 10'' ·ı ,..O) b. ı· ı ·d k 1· · . t· ·· t . .; zırındaı "t··. ht b 1 ı, zartesı saat 9 za talık kılııunı~ ol az tı:-;ıy e •-' mı yon • t. m .ray,1 eı e on eranslar \'e1·ılecektır. zum. Roma, 12 (Radyo) - _talya mat- s1lahlarla onları kola\"lıkla imha etmek ' 1 ı:ı ıza :'! uıunmuş ar ve uu - .. . ~ ..• 

çıkmı~tır. İthaFtt'.l gelin('e; H1:1~ yılı- incir. fınclık ve ctiğeı mahsullerimizin buatı, Rw ordu unun rinlandiyada tedirler. Finlandival~laı kısa mesafe- notada Uııuguvay hakkind.t kullanılan ~und.a~ı . ~ezkur gı.:abm tnııhı. ı~aı -
mn on avlık 'thala~ ~{)ymc'i 127 mil- faydala••, bu konferaıı1'laııla tebarüz uğradığı mağlubiyetlerden b:th:<ederek den petrol sıkm~k suretiyle Sovyet 1 elimelerden dolayı nazi usullerini tak- a~ı ıtıb~_:.en beş gun zarfınd~ ıtıra.z 
yon 400 bin lin iken bn kıymet 1!13~ım ntt~rilecel\ ve fazla !'\Urf Ye istihlak e- uzun niftkaleler yazmakta ve Finlandi- tanklarında i\'angınhr çıkarmışlar ,.. bih eylemi§lerdir. ~~ılrne~ıgı ve mahkeme..\ e ge!ınmedı-
ıırni aylarında 21 mil~·on 100 biıı lira 1ihneleri için çaltşıh<'.tktı r. Hnfta i- ya baştan başa işgal edilse dahi, Rus rlır. * ~ı takdırd':. dava~~n glyabında ce~·e-
nuk<:anı ile 106 milvon :yıo bin liraya "İnd" şehrimizdeki müe::>sernlcr, vitrin- ordusunun kıymeti harbiyesini sıfıra Hels:nki, 12 (A.A.) - .A.merikadan Düses L uiz def nedi/di )lan ed~ce~ı :e~lıg makamıı:a kaıq 
ı.. ·· t·· B tı 

10
..,o · . ı . . . 

11 1 
.. ·ı· . . . . ~ • o mak uzeıe ılaıı olunur 4<>16 'ıışmuş ur. u sure .~ . ·Ji) seııesının erını tamamen yerlı ma ara sus ıyc- ndıren bu harbın tevlıd E:ttiğı manevı 1500 Finlandiralı gi>nüllü gelmiştir. Londra 12 (R 1. ) K , . . · 

10 "Vlık .. . 1 l t <;>- '] kl d. ~r·t . J • ' J ] ·ı J k ! 1 ' ·1 . İ ' ac .\O - ral \e aılcl •·. muvazenc::n :ı er ı 0 ~ı mı - ce er ır. v ı rın erını yer ı ma ı le ·rarar arrn ·o ay ıkla telfı.fı eciı cmıye- TaJJin 19 (A.A.) - sveç hükı1- krar v·kt . 1 .... k k .. . b k: . .. t . ·ı . .. . .. -. . . . . . . ' ı, ı or) anın rnyu . ·mı Duşes Kemal • ı ~ d ~on n .ye gos ermı~ ı \en aynı muva- tanzım rclenler arasında musabaka- cegı kanaatını ılen $Ürmektedır. metı Aland adaları ile 1sve" sahilleri Luı·z Alb ·t D ... 1. . paıa ıcra memur ugun an: 

19 
. _ -s • eı aIJ ı 111 cenaze merası - ı· · t' t ı k · ·fl 

zene arı yılıııda ar;crık 2 mılyon "00 !ar yapılacak ve lrnzaırnnlaıa ma ~ Oslo, 12 (Radyo) - Rusların Bal- arasında yeni mayin setleri vücude mı·nd b 1 1 d zmır ıcare ma ı emesınce 1 a M ,,. 
1
. . . · · e u unmuş ar ır. n h··ku .1 . . uın ıradan ıhareL ııleyht~ bır bakiye dalyalar, takdirnameıer verilecektir. '·1k donaı,maRı, Finlandiya donarımusı getirilmiş olduğunu ihbar etmiştir. 81 

a u m verı m1ş olan izmır tüc-
gösterraektedir. Hafta içinde evlerde kahve Ye çar ·ıe çarpışmaya hazırlanıyor. Maama - Helsinki, 12 (A.A.) - Petsamcnun İzmir a 1• ·ıM: • h k h.k. . carlarındf\n Etem Balcının Kemalpa. 

Başv k·ı J • l ·h · · f' ı ·· ·· · · f "h b ı · · · s~ıye 1~ IJCı u uk a mıh- şa tımarında ravırla k .. d h e ı , son ~ene e' ı '1 ı. raca tın verme mısıı ır ere uzum, ıncır. ındık, ı , u çarpışına, {alllpnıevvel ayı aRr- ~ımalinde fiddetli bır muhareba olmuş· ğinden. • ~ ~ rmev un e a-
r-ittikçe artı.,ını memmfltı.iyetie: 1:ay- nortakal, Antep fHtıfo iham edi. fında vukubulmazsa, bilahare hiç ola- tur. Finl8ndiyalı1ar Sovyet tayyarele- lzmi;d G" 1 . 1 t 

4~~4 ıiran 927 tarih ve 18 numaralı tapu. 

d tt
.kt ·h t ' 1 t· K b 1 · · d z· F. l. ı· k'. f · ·k· · · · · e u:ıı:e )a 

1 aJşare alayı ''a miist ı·t k L b · e ı en sonra ı raca · mallarının ecen. ır. um ara arın ıçın e bülu- naz. ıra ın an< ıra or ez1 ı ·ıncı rınm devamlı faalıret ve hareketine fobrikası d b t II J e.n şar ·a~ı am pro şım • ·r . h. h f . • . . _ _ •• n a oyacı us ası asan Yo a· İb h' b 'Çı tçı ve köylü le ıne kırmetlendiril- nan paralar, bu a ta ıçınde banka- kanundan ıt:barP.n donmag:.ı başlar. ragmen kahramanca mukavemet et _ lek tarafında k c·· 1 , 1 ı rı\ ım gar en ve şimalen tarik 
me -ı· h b.lh l 1 - l ··t·· "l k h" · 1 b R d d .. t hl k. kt d. ı F l' 11 n arısı uze) a ı Arap cenuhen koc~ Rn·» §. a· d · h" ... ususuna ı assa ça ışı acagı- ara go uru ere mu ~ev!yat arı an us oııanmaı-;ı, or zır ı, se ız me e ır er. inlanr ıya ı arın tayya- dere~inde R k d . . k. . ~ r ... ı ım ı emır ı-
ı t b ü tf · 1 k · · ı t d. d'l kf k ·· · · ct O t b 1 · d acı a rının ıra evinde sarlı İsmail bağlariyle nıahdud (6) 
~ı ·~ha~.: e ırmt~, m.e~ e ·et ıçın ~ ka ;;aft e: .ı ~ ıpec~· ı~.. . . ~~v~:o~, yır~ı k:str~?·er ;~ ~· d~ - ~: eı~ Suomus Sa\mi .. yal~ın: a büyük mukim Apostoı kızı Urlalı Hatice a- dönüm ien·~w. d 3 ·t· _ 
b~ ı ak~ 1 .esyası uzerm e he.rh~ngı -~ hatı.çı1n e ar ımııın mtıhap e- ,~.fa ı.r en ~ur~ .<:ep.ır.. ınan ıya b:r ank kolunu muessır. ır ~uı·ette leyhine açılan subut talak davasına ~am·l 200 ;. gın ~ .zey ınkagacın~ 
ır spe il ac;yona meydan vı;;rı1mıye- iecegı a ıp er tarafından şehrimizin rnr ezıne çakılmış olan Fın donanması Olt1bardıman etmiştir. Fınlandıya!ı - .. t ld . d ~ ., ı ıra mu ıammen ırmetlı 

ceğini bi'dirmiştir. nnıhtelif yerlerinde konferanslar ve. ·se, iki kruvazörle :nüte:vldid torpido- ların ağır toplardan · lzaharet gören m~· e aır ~va al'zuhal suretıyle da- kayden bağ halen tarla ve koca kı.rı 
Milli tasarrufa gelince; bankalar- rilecektir. 1ar ve beş tahtelh:ıPinien ibarettir. bombardıman tavval'eleri Kareli mm- ve tıy:hvara ası hmü.ddfaleyhin ika· mevlüinde ayni tarih 19 numaralı 

~ k' l s· 1 I d (R . t k . . . me ga ının mec ulıyetine mebni t ti t . k k l h c ıı ı mevc uat 193!) da 325 mi'.von lnama arda filim başlamadan ev- ~on ra, 12 advo) - Rö\•terın a ıısında Ter.ijoki Viinuri demıryo!u t br~ d'l a··· apuya m ş enıt şar arı orucu u a 
liraya varmıı::tır. Bu miktar ı ~38. de vel artırma ve yerli malı 111evzulu pro- hususi: muhabiri Heİr:ıiııkillcn bildiri- i.izerlııde hir zırhlı tren ile bir tank k::ı- e fıgde 1 r:ıed :gı dş~lrh!yle mübaşir ta- fız zevc~Si Hntice garbeıı ince !IIeh-
".) . ~ . d . 1 . . . ra ın an ıa e e ı mfa ve zabıtaca d · 1 v t· . . a· 1 ~ •J.05 mılyon !ıra, 1937 de ele 277 mıl- pagan a yazıları gösterj]ecek. sınama ıror: unu tahrıp C'trn:ştır. t . 1 hk.k tt ~ . • me şıma en ıı .o ını şım ı yanya ı ı;ı& 
yon lira idi. Sanayi istihsal klymetle- el ilanlarına da vecizelu yazılacaktır. Fin kuvvetleri bugün mukabil taar- Rig11, 12 (Radyo) - Finladiyada ~ap ııı a~ ~~· 1 

.at ah da ıkametguhı- lih ile malı{lijd 11 döniim genjşliğiq-
ı ine gelince, 1927 S~ milyon liradan i- Kahve ve gazinolarda da müşterilere ruza geçerek Siyuma~:ılimi şehrini is· askeri harekat sakindir. Bµnun sebebi ~n meç u ıy~tı a akkuk eylemiş de 4 zeytin agacını şamil ·100 lira de-

ret olan sanayi istihsal kıymeti 939 yerli malı verilecektir. rrdada muvr.ffak olmuşlardır. Fin- Sav.retlerin yeni taK\'iye kıtaları bek· ~ ~asrn.a ~ebnı arzu~~~ suretiyle da- ğerli kayden gağ ha1en tarlası snt,ıl .. 
e 265 milyon liraya. çıkmıştır. Bu akşam snat 17,P.O <la gene Halk lilerin en kuv\etli a:slccrıcri ihtıyat ola· lemeleridir. Halen hududda 1,5 milyon k: ıye~ın ~13.nen teblıgıne ve muha- µıak üzere müzayedeye verilmi~tir. 

Başvekil sözlerine dev;ım eyl~ye - :vi salonlarında f ş Banka:<: müditı·ü rak gnidP. tutulm:ık .. :ı, l il) ük taarrtı· dnn fazla asker, bind-~n fazla top var- 10 menın -:-
3

(
121939 

cumartesj saat 16-1-940 tarihine milsadif salı gü-
r k sanayi plftnınm tatbiki neticeleri Bay Haki tarafından iktısad ve ü.~ar- za mukavemet için cepheye gönderilme dır. P:ı.kııt Sov:> et kumanct:ınları bunu b ~\:alıkıne karar ~erilerelC bu nü saat 11-12 ele Kemalpa~a icra da- t 
etrafında malumat vermiş ve beya- •·uf haftası mevzulu bir konferans ve- mektedir. tlz görmektedirler. ap ~ 1 

arzuhal surebyle daveliye iresinqe yapılacak birinci artırması• ~ı-d>.h'" H 
ııatını şu cümlelerle bitirmiştir: ·ilecektfr. Bugün Rus harp gemileri ile Fin Sovyetlerin ~imal mıntaka5ı hava vara t ~ı. usu len mahkeme korido - da teklif edilecek he del muham.J'}itur. B. r 'fla 
.- Diğer taraftan millet işleri _ co=- k .:mandanı'._:azife.sinde .mu.vaffakıyet ~::le a~k kı~ınm.ış olduğundan ~fid k~yrne~inin yilz.de 75 ~ni huldıı~u · tater ti de 

nm idaresini ellerine almış olan bü- k d gosteremedıgınden azledılmıştir. Y. Hatıcenm yukarıda tayın <>- dırde ıhtıle edılecektır. 
filk küçük her ferdin ı.lcdderecat ça va m a nara " n a Ifopanhag, 12 (Radyo) - Şimalde. lun~n !gün ve saatte mahkemede ha- Noksan bir bedel teklifi halinde ın·~ti 
lıŞmak ve çalıştırmakta. iş yapmak ki harp çok şidde11idir. Finler, Rus - zır . u un~ası v~ya bir vekil gönder- arhranın taahhüdü bal<i kalunal .,d; 

1 

ve iş işletmekte gayet ciddi ve müsa- H t . r h k \ . rejimi altrndn iııicmektense, buzlar il- mesı ~ksı ta~dırde hakkında nrna- şartiylc onbeş gün uzatılacak \'~~~:~ B 
nıahasız davranmalamıdaki kat'i lii- ava nazırı ng1 ız 'va uvvetıerirıın zerinde ölmeği tercih etmektedirler, ~ele,rı gıyabıye icra kılınacağı teb- 31Ml-940 tarihine mü-adif çarşnm-

1 

ı :Uii '\ 
zuma sureti mahsusada işaret etmek ff k J • hakkın da Bu harbi Ruslar kazanırsa, bir milyon lığ makamına kaim olmak üzere ilan ba günl\ avui saatte yaınlacak ilön-~e m U \'a - a 'Iyet erı · ·ı t ı· b . t· ,.J k 1 k olunur · ,ıcabeti 
isterim. Devletçe ve milletçe ancak sıvı e.s ım mec urnre m~ıe a aca - · ci artırmasında en son ve en fnzla a arz 
böyle bir çalışmaya koyulmak saye- b tt b l ) tır. İzmir ikin . h teklif edilecek bedel mukal:ıi\inde i-
sindedir ki, her gün genişliyen faali~ ev a Il 3. a ll. U 0 ( U Berlin, 12 (Radyo) - Ruslar, Po- cı ukuk mahkemesin. hale olunacaktır Takibin iQas yoliy-

lon,·a fer· d t ·h' t · ı den · ""e heı 
yet mevzularında va-ııfları ve istidat Londra, 12 (Radyo) - Hava kuv- 11arın yetiştirdiği gençltff idare edecek- J se. 

1
•
11 

en sonra eı 1~ .e mı,ş 0 
• le ~·apıldığı için 2280 tayılı kanun tat :tlnkO 

ları matlup istikamette inkişaf etmiş vetleri nazırı Kinzley '\'ud, Avam Ka· tir. du~1arı ıhtıyaUan tekrar sılah aıtına İzmirde oturan Ha!:lan kızı Ayşe bik edilmiyecoklir. rdu 
h.aki~i ve ve vazife adamlarımız ye- marnsının bugünkü içtımaında beya- agırm~şl~.rdı~ . , ; :- ,. . tarafınd~n Seferihi~arın camii kebir Almak i:rtiyenlerin mt:lrnmmen kıy -~ 
tıvmış olacaktır. Milli hayat ve faali- natta bulunmuş ve İngiliz hava kuv - Hll4 harbinde havacılık bakımın- Helsınkı, L (A.A.) .- ~,~:ı,ıncıı~ a mahalle~ınde 73 sayılı evde Hacı Ha- metin yüzde yedi buç ığu ni::;betinde 
"etı'n ortay k d v b ··h· tl · · .. t <l"" · ff k tl d f ·d·k B .. · d · genel kurmayımn resm. teblıgıd;r: san oğullarından Ali oğlu Tevfik a - temı·nat akçesı· \'e'.·a ını·ıı·ı \'.;. mııleb"r 
~ a çı ar ıgı u mu ım \'€ erının gos er ı~ı muva a ıre e- an zayı ı ı . ugun ıse ·ınyanın en . 1 h . .. 1 '· - ,.. 

se e e ·e n vazı s sa ıp erının d te art z e ırmış ır. mu ·eme ve me zu ayyare ereı e ı - .k. h.. . . ~~ <ı me 1 1 ı bütü 
.f h. l . . b '\ tt· . t' 1 .. k 1 b l t l . ı· Taıpa e ne rı mnıt:-ıka~ında duş - eyhine açılan talakın subutu dava. bı·r banka mel<t4bıı ı'le ı"hal" ''"kı·tıe-

1 
•. k olduğu l;ı:k h . . ü 

1 
l . t· k. . d a· manın ı ı ucıımu iarcledılmış \•e düş- sına mütedair tebliğat ikametgöhrnn ı·ı'nde haz"· "ıılunmf"laı·ı ""fazla 1·,.a-ayı a u a ve assasıyetı Nazır eze m e c emış ı'!: ı : mız e ır. .. .. . . . . . .. u .. • , ... .. -

göstereceklerini ümid ederim _ Yakmda faaliyel~ geçecek ye:ıi Bundan sonra bllnların bir misli mana ~uyukk za~·!at ve.nlırılmıştır. 7 meçhullyeti hasabiylp ilanen icra e- hat istiyenl ri11 bu günden itibaren 
· Sovyet Lan ı tahrip edılm.şt' · n:· dildiği halde ınuan·en güıı ve saat-Aziı yudclaşlarım, tip tayyareler yapıyoruz. 

1
uaha çoğalacağım si>yliyebillrim.:ı> K' . . . 1 11

· .ış • d açık bulunan şartnameyi görüJl tet-
Tilrk vatanının yükselmesi için ol- Hava kuvvetlerimizin, teknik ba-

1 
Kinzley Vud, mebusları ıı. şiddetli ;nan ıvımıemı.de Bu~ks~ sn istihka:ı- te gelr:1 ~:ği ve ve ki 1 dahi ~önd.er - kik eylemelerini ve bu m~i lk il zerin· 

duğu kadar kudretle ve emniyetle kınımdan düşmana faik olduğu t<>bey- alkışları arasında kürsüden inmiş - arını :efmek üzere ) enıden teşebbus· meme.sıd sabiyle davacının ıstegıyle de bir güna hale ve alacak idrua • 
müdafaası için tasarruf hareketinin vün etmiştir. Gerek avcı ve gerek bom- tir. 'erde tu u~muş~a ela rnuvaffak .. ola - aleyhın e ~ıy~~.kar~rı itti~a~ \'eda- sında bulunanların yil'lllİ gün içinde 
nasıl büyük bir rol oynadığım eğer bardıman tavyarelerimiz, Alman tay· marı:ış 1.r. aralıe he.rza·1 tndı::. mufrez~ vacının getırdıgı şahıt dahı dınlene - vesikalariyle müracaatlan aksi hal· 
huzurunuzda tebarüz ettirebildimse ,-areıerinden ·daha ı:ü•atli "e kunamş- A iman ,,.a raa.ııretı "~~;a 1~eı~~şt:r. 7ark caphesi re\gl~llp kararının .... i1tu1

en t:_b 1!.ği için ae hakları tap4 sici~nce sabit ol mı -
çok bahtiyar olacağım. Dür.vanın en lıdır. T bo~ uncFa. ş1

1• de: 1 ç.npı~mula~· olmuş • muk la eme 26-12-9'-' 9 ~alı g-ıınune bı- yanların pa!:l~şmadan hariç tutula-
.. _ . • . .. . . . tur. 'ın an n·a kital&rı · Illomans~i ra ı masına karar Yerilmiş olducru . • T dagdagalı bır devrinde yaşıyoruz. Helıgland uzerındc tayyarelerımı- D ."',n t·m,...,rkaya m .;;te· , .. ,.. . .. d · . . , ' ··a . . F> n- cakları ılan olunur. D. No. 39-121 

T 
.. k ·ıı t· k t k. 

1
. d . t -

1 1 
t . tı.·v. _, w KO~ u cn:aı ın a ılen hareke,lerde bı1- dan mu dıalevh Tevfikm muavyen 

ur mı e ı va ur ve em m ı, u - cm yap ıgı. uçuş :ırt a '!·nııı e L~gı mu. , , _ . .. .. d · . · 
· ~ b. J'k · ı b.. ff 1- t milhima· flT · · k. b k b ·ı d k unmuş \e an!'llzın yaptıgı bır hucumla gun e saat 10 raddE>lerınde a~aleten ği hu~u:;u tebliğ makamına ka!m ol-

rt~şu ~hamımı ırlıt kmd~nzarasıy e U· ·a ka ~ıtyte hl·k,.
1
. ı·,.J~ı. R>ı nsm:z 1

' .., n O l yar ım pa tı üç düşman bölüğilnti tarumar etmiştir. veya vekaleten hıız11' bulunması ak mak üzere hukuk usulü mahkemeleri 
un cı anın na~ı a ır nazarını cel- iare e e ı " ı ıı.. mıa ragmen "'~· l.. / f ı · . . .. . . · 

bediyorsa; hakkında fena düşüncesi ~ur tayyarecilcrimi·!, Aiman fü.sünu f e "1 İ edec -:!k '3uo~::ı~a-~ı .mınta~as.m~:ı d::ı bır dtış- 51 takdırde bu husustan dolayı bir K. nunun maddei mahsusas:(na göre 
olanları da o kadar hayrete dilşür _ muvaffakıyetle bomhardımaıı ettiler Pal'is, 12 (Radyo) - Almanyanın mııı g ~ok edılmıştır. daha mahkemeye kabul edilmiyece- keyfiyet ilan olunur. 

mekteôir. Türk mi11etj dostluklarına ve iyi neticeler aldt!:ır.» bitaraf devletleri LE>krar sıkıştırmağa **-= I' ı 
sadık, açık.~alple kendi millt hu_ Nazır, harbi.n .hid:Y1~t'nden~eri İn- h~şladığı ~ab~r v~~ilmek.tcdir. Hitler, Meksı•ka fz mi,rlilerin gözbebeği YEN d 
dudları dahılınde ~akin çalşmak ve ı;iliz tayyarelerının, .)7 .~efa duşm:ma Almanya ıle bır rnutekabıl yardım pak Bu Ü • h .k e 
yaşamak llj':mindedir. Bu birliği, bu taaı·ruz ettiklerini, İngılız denizlerini tı akdetmesi için Danimarka h'jkftme- g n ser..enın art OSl 
sükunu ve bu çalışma. azmini boz _muhafaza için her ay en aşağı 6 mil· tine teklifte bulunacaktır. . Komünist partisini Orij:nal kopyasından Türkçe dub~ajı daha 
ınak istiyenlere iyi gözle bakmaz yon saat uçtuklarını, Hamburg, Bre- LJ / { J • · k ı · h 

Büyük Türk milletinin hakiki his- men, Rur, Münib. Nurenhcrg ve Ber- flO an an n Vazıyet! /ciğVt'fti • uvvet 1 şa eser 
siyatına tercüman olarak emniyetle )in üzer~nde uçarak. mühim fotoğraf- Londra, 12 (A.A) - lngiliz gaze- Meksiko, 12 (Radyo) - Meksika MARJ ANTUA .'A.TJ:' T 
söyliyebilirim ki, Milli Şefinin etra- Jar aldıklarını ve Almanların bu hare- tel eri,, siya~i sahada bilhas:::n Hol - parlamentosu, bugün toplanmış ve l Y L 
fın·1 a tek kalp ve tek vücud çalışaıı !:eti taklid ederek İngiliz sahillerinclc Inndanın vazivcti.vle alakadar •l _ ··t k"b R ... ., .; " mu ea ı en us tecavüzünt takbih 
milletimiz halinden ve istikbalinden uçmak istemişlerse de, bu cesaret!n maktadır. Dail Ekspres gazetesinin eylemi~tir. Ve Boks Şampiyonu T omtyler' in yarCltfığı 
emindir. kendilerine pahalıya mal olduğunu söy askeri muharriri diyor ki: Parlamento, Meksikrda komünist El LER YU 

.. *. lemiş ve cesur tngiliz tayyarecileı·ini Almanya Hollanda ıuıludunun he partisinin lağvını kararlaştırmıştır. .. r KAR/ ( ENANGLAİSl 
Ulusal ekonomi ve artırma haftası milletin tebriklerine Ulyik gürdüğüpi.i men tamamiyle kapanması Alman - / Seanslar : l\IARİ ANTUANET ' ELLER YUKARI 

dün başlamıştır. Bu münasebetle saat ilave ettikten sonra demiştir ki : yanın Hollandaya karşı bir kış taar· !arı soğuk hava neticesinde buz tu -
17,30 da Halkevinde bir toplantı ya- - Silali altına alınan yeni a"kerle- ruzuna g-eçeceğine işaret eden delil- tabilir. Bu sebeple Hollandada da 

11
•
15 

-
2

•
30 

-
6

•
20 

- lO l,SO -
5

•
15 

-
9 

da 

T 1 t d 
· ı d b' · N f · Cumartesi - Pazar sabah ıaat 9 da ba:la~ 

Ptlm~br. opan ı av~i,partimilfu~ rimi~n yanITTndan fazlam tayyarom - er en ırı~dir. a~I FinlAndiyada kış se ennln avantajları m~vcuttur. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~ 
titimi~~e~dfy~~e~t~~r~er ve~a~ 1~~ h~~t ~mek anu~nu gö~e~ mü~caviz,göllel'indonmafilsebeb~- Diierta~aftan Hollanda hud udu c~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kalar mudürlerı ıle munevvcrler, tale- mektedir. Dominyonl:ırda da, tayyare- le hır kış tµ.arruzunu nazarı dikkate varındakı Alman istasyonları mühim E L H A M R A Sinemasında 
beler ve bir çok halk bulunmuştur. cilik için büyük bir heves vardır. Ya- aldı İRe vaziyet Hollandada da ayni. miktarda doludur. Almanya Lük _ 

Tören, Vali B. ~~em Aykutun bir kında buralardan filolarca tayyar eci- dir. Burada da müdafilerin sun'i fe- semburg hududunda da geni§ askeri 
nutku ile açılmıe, muteakıben cemiye- !erimiz gelecek ve bunları Dominyon· yezanlar v?cuda getirecekler1 su h::ıt harekat vardır. 

Ucuz S · oema Gü;ü 
J?UGÜN ve y ARI..V 

SAAT 'ÜÇTEN' GECE YARISINA KADAR 

Bugün Kültü~park Sineması T ele 315 1 
PARK DUIIULİYESİ DAHİL OLMAK CZE!RE 

Büyüklere: lllrnust :i.5, birinci 10 kuruştur. Talebe hususi l'J, 
lıirinci 6 kuruştur 

Bu fiyatla HAYVANLAŞAN İNSAN ve SARIKAYA filim!eri 
görülecektir. Ayrıca METRO JURNAL ve MtKt 
ÖNÜlr!ÜZDEK! CU,UA GÜNÜ'SDEN 1Tf JJ~1RE'~ 

Fili mi eri gösterilec-ektir. 1 tz fi+ff earrwn • -- = ee)ı: zzrr ~re 

. 
' 

T ayyare sineması 1 Tel~fan ~646 I 
Bugün!k i büyük film birden 

Büyük V~lsin ınlibdii ve ıı.İnema y1ldızlarının en fazla alkıtlanan 
FERNAND GRAVEY ve Micheline Presle • Elivire Popeaco 

ile altı büyük Franaaz yıldızının yarattıiı 

GAiP CENNET 
Avrupamn büyük caz kralı RAY DÖ VENTURA nın KÜzel bir eseri 

N E Ş' E Y A G M U R U 
A YR!CA EKLER :UtlNAL 

OYUN SAATLER! ! 
GAiP CENNET: 5-9: NEŞ'E YAGMURU 3-' 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
Senenin en büyük heyecan - dehşet ve macera şaheseri üç senedenberi 
yegane olarak yaratılan Taraan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüshası. 

TARZAN ve OGLU 
Başrollerde : Türkçe sözlü 
Vahşi ormanların r akipsiz kahramanı, fillerin - arslanların - ka.ol~n
ların .. timsahların - maymunların en büyük dostu .. 

JHONNY VEISSMULLER 
Ye her zamanki sevimli eşi. 

MAUREEN O'SU! IVAN · 
Tar11+-ı:-.• ~ •..• :;on (:erece heyecanlı o!ar4k yaratılan ş_aheser. 
Se .. 1slı.r her glln: 3._j 31)-5.30-7.30 ve 9.30 da 

~..:E::.-mı-.::~ . .::.I - . . . . , ...... 



··-· . oazım Amir iği· 
· ~ ... ... Komi•yonu lldnları 

-llna 
'~: .. 

'(.AN .A.DOL U) 12 Kanu311evvel 1939 SAL! 
., 

; V. ~: Henri \icn LJerze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

1tmir levazirr( amirliği satın alma komisvcmundan: · • · "" . 
1' il-İhale günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için -

İzmir ·Miıhasebei H ususiye Mü~ · 
dürlüğünden: 

Alsancakta Mesudiye mahallesinin Şerafeddin bey caddesinde 3 ka
pı numaralı ve tapu kaydına nazaran Hasan oğlu İbrahim ve c.nası Atike 
ve hemşireleri Zehra ve Mihrace namlarına kayıtlı bina müterakim ver
gi borcundan dolayı mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan haciz olu
narak 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 

(16000) kilo yulafrn tekrar kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarf- · 
l•r komisyonca 26-12-939 salı günü saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Be
her kilosunun muhammen fiati yedi kuruştur. İlk teminatı beş yüz dört 
liradır. lsteklil~rin ~Ui gün ve saatten bir saat evveline kadar Fındıklıda 
k9mutanlık satın alma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

8 13 18 2S 

l:mıfr ffV(IZın6 amiı ·li!H Hıtrn alma komisyonunrlrm: 
1 - Iımir tayyare l•irJ'klerinin (198000) yüz dokcıan sekiz hin kilo 

ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - !halesi 29 cıirinci J.·füıun 939 cuma günü saat on beş buçukta !z

mirde ku,;laclu. izmir levazım amirliği satın a!ma. komiayonund~ 
yapılacaktır. . 

S - Tahmin <!d~len tutarı (21780) yirmi bir bin yedi yüz seksen il· 
radır. ı 

• 4 - 'l'em;natl nım·akkc..~ akçası (1633) lira elli littruştur. Bin aiti 
yilz <.•hız üç iiı·a elli kuruştur. ., ~ ...-~-~ ı 

~ - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. " ·' • 
6 - lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika gös .. 

termek mecburiyetindedirler. 
1 - Ek<Jiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanmıun iki ve üçüncü. 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarit~ teminat ve 
..,1:,, teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel komis-

f()Da \'ermiş bulunacaklardır. 13 17 22 27 

· • 
5 

J1mir levazım o.mirliği satın alma komiayonun2an: 
l- i ~ ~fyon kor birliklerinin ihtiyacı olan 18000 kilo kuru fasulyl\ . 

t-4 tnahhüdUnü ifa cdemiyen müteahhit nam ve bes~bma yeniden 
) f ııçık eksiltme suretiyle 29 birinci kAnun 939 cuma ~ilnil saat on-
~- da Afyon kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Kuru fasulyanın muhammen tutarı 2250 lira. olup muvakkat 

ı. teminat miktarı 168 lira yetmiş beş kuruştar. 
3 - Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün isteklilerin de ihale &"ünü 

muayyen ~aatta teminat mektup veya makbuzlarfyle kor satın 
alma knmisyonuna müracaatları. 13 17 2~ 27 

..-.----~;.;,;..;;;,;.;;...;.;...;. ............ ____ ııiııılm ______________ ~--·· ı 

müdilrlü- l ·/zmir orman çevirge 
ğilnden: 

Lira K. :Adet '.Aletin cinsi 

J 90 00 
9~ :t 195 00 

'B # 50 (l(l 

ıso tıı 

~ 150 00 

187 50 
. 100 00 
lı: ' 50 00 

t ia l'!. ıi8 50 
me, • 

-
60 

300 
200 125 
150 120 
200 75 

150 125 
1000 10 

200 25 
26 225 

1 • 

12 l75 

200 100 
80 180 
20 ıso 

- --- tr't~, 
1597 00 . 1 

~ . 
Yekpare 14 parmaklı demirtırmık 

Çelik kürek 1.250 Kg. ağırlığında 
Karık çapası 

İki yüzlü çelik kazma beheri 2.500 Kg. 
Çelikli tahra (yerli mamulatı) beheri 
700 G. 

Çelikli balta beheri 1.200 Kg. 
- Kürek sapı 
Balta sapı 
Büyük kanca 3 metre g!irgen sırıklı ve 
boyalı ve kanca ucu cıvatalı 
Şakuli dal makası nikelajlı ve yandan 
yaylı 

!ki taraflı kesen çelik tahra 
10 parmaklı tırmık 
Küçük tırmık 

Orman çevirge müdürlüğümüz için miktar, evsaf ve r.ıuhammen be-
6elleri hizalarında yazılı yukarıdaki liste mucibince yangın söndürme ve 
tırtıl mücadele aletleri derhal teslim edilmek üzere açık eksil tm~ ile alına
~aktır, lhale 25-12-939 pazartesi günü saat on altıcla. Çevirgc müdürlü
itlm111de te§ekkül edecek komisyonca yapılacağından taliplerin muhammen 
M•l mecmuu olan 1697 liranın yüzde yedi buçuğu 119 lira 78 kuruş mu
:&akbt teminatı evvelden yatırmış oldukları halde ve vesaiki W.zııneleri 
• qıuayyen gün ve saatta müracaatları. . 

Şartname ve nümuneleri her gün mesai saatında orman çevırge mü-
dünOfUnde görülebileceği ilan olunur. 9 13 17 21 4489 

1 

Pey sürmek ve mufassal mahlmat almak istiyen1erin İzmir muhase-
bei hususiye dairesine müracaatları ilan olunur. 9 13 17 21 4476 

Izmir Defterdarlığından: 
Aylık ücreti 20t) l' ra olan münhal buğdayı koruma vergisi baş kont

röllüğü için aşağıdaki \}artları haiz olan talipler arasında 25-12-939 tari
hine müsadif pazartesi günü defterdarlık binasında imtihan icra edile
cektir. 

J. - Taliplerin hukuk veya iktısad fakültelerinden veya siyasal bil
~~ 6iler okulundan veya ticaret mektebinin yüksek kısmından me

zun bulunmaları ve 40 yaşını tecavüz etmemi~ olmaları şarttır. 
2 - Taliple; villyet makamından havale ettire" · 1"ri istirt~ı · · ile 

mektep şahadetnamesi, sıhhat raporu, h i. · : 'ı·: rnr,.:b<ttası, ve 
iki aded fotoğraflarını beraber getiriecekleruı.ı:. 

ıt-:- Talipler: 
· W. - Muamele ve buğdayı koruma vergileri kanun

ları hükümlerinden . 
B - Bir mfiessesenin pil!nçosunun tetkikinden. 
C - Bir muamele verg isi beyannamesinin tetkikine 
ait rapor tanziminden. 
D - Hesaptan. 
E - Ticaret kanunundan. 

İmtihan edileceklerdir. 
4 - İmtihanda muvaffak olan 3656 No. Ju kanun hükümleri daire

sinde derecesi tesbit ve ona göre kadrosu dahilinde ücret vel'i
lecektir. 

5 - Taliple1·in en geç ist;daları ile evrakı mUsbitelerini 23-12-939 
tarihine miisadif cumartesi günü saat on Uçe kadar Defterdar-
lığa teslim etmesi ilan olunur. 7 10 ıs 4458 

lzmir muhasehei 
dürlüğünden: 

hususiye mü· 

vergi nisbeti 
Tahrir No. 
arsa 268 

Mahallesi Sokağı Nevi Metresi binde ismi 
5 Anm, Dikenson 17 Karşıyaka Salihpaşa 

Alay bey caddesi 
Ytıkrıda tahrir kaydı gösterilen arsa hakkında İzmir idare heyeti 

tarnfınclan verilen 27 /5 ı 93:J tarihli ve 987 sayıh kararnı tebliğme ait 
l/2:.~ sayılı ve 16/6/9~9 tarihli ihbarname sahibi annadiken s0ııun ika
metgahı ma!Um olmadığından 3692 sayılı kanunun buna müteallik mad-
:iesi hükmür.e tevfikan ;Uı.nen tebliğ olunur. 4521) 

l zm ir a aL!ye ikinci h u kuk h a k imli
iinden: 

--------1111!!!~---------------Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

lzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sa bahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

İzmir ik inci İcra memurluğun • 
dan: 939/4182 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mutammaları 

BAYLAR 
açin palto, perdeaü ve iyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞT~ 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

cT!SZA> vap. 6 ilkkanunda bekı .. 
niyor. 

Servic~ Maritime Rouma in Bucareıt 
KÖSTENCE GALAS VE T UNA 

LiMANLARI 1ÇIN: 

cALBA jULİA» vap. 9 ilkkanun • 
da bekleniyor. 

KÖSTENCE iÇiN 
cBüCTJREŞTh va.p. 22 ilkkinun• 

da bekleniyor. 

STE. Commerciale Bulgare De 
Na,ip:ation A Vapeur . Varna 

HAİF A, ISKENDERIYE VE PORT. 
SAIT İÇİN 
«BULGARİA> vap. 7 ilkkanunda 

bekleniyor. 

1 Vapurların isim ve tar.ihleri lıak• 
ı 
kında hiç bir taahhUd alınmaz. 

TELEFON : 2007 - 2008 

Olivier. ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atat!irk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hatları f~fn 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlın• 
IDlZ <.:Pfer :VRTi:'l!"ı'\Kİ'l!"01T. 

Eksir Şahap 
Bas11r memelerini gi· 
derir. K uvvet i, erkek· 
fiği, istihavı arttır ır 

• • • SA YIN OKUYUCUL A R DIKKA T ! .. 
. .... l!mlıa::!IDZiiiU .. mll .. mıll .... 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman k itap 
evinden alınız.!) 

HükUmet caddesi No. 50-52 -' 
................ 1111 1111111111 11111111111111111111111111 ti ........................ ..... 1.' . . .. 11 lll llı ..... .. .. 

Yıltıaşı biletleri de satılmaktadır. SimFiderı tedarik ediniz
1
.••••• 

·---- A las Em--· 
Lokanta v: Pastahanesi 

En mu;jkülpesendleri iatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan
ta. ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nafase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle tıl temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek Z<!Val sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SE~lVUR 

İzmirde ikinci süleymaniye n.ahal 
lesinde 458 sayılı sokak 6 No. lu ev
de mukim Ali oğlu Mustafa ta:afın
dan kendisi evvelce :.oyadı kıınununa 
tevfikan Çakar soy adını almış ve 
muamelatı resmiyesinde de bu so ~ 
yadını kullanmakta olduğu halde a
hiren Gündoğmu şkazasmca kendi -
sine Durmaz soyadının tescil edil~ 
miş olduğu cihetle Durmaz soyadmn 
refiyle evvelce almı~ olduğu Çakar 
goyadının ipkasına karar Yerilme::ıİnj 
iı·ıtemiş ve bilmukabele davacının ta
lebi muvafıkı kanuni görülerek Dur
maz soyadının refiyle Çakar soyadı 
nın ipkasına 16-11-9~$) tarihinde ka
rar verildiği medeni K. nun 26 ıncı 
madde~ine tevfikan ilan oluııur. 

A~k ubrmaya ~karıl~ak ga~ı .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
menkulün ne olacağı: lzmir Kahra- Ma atya bez ve ıplik fabrika.arı T. A, Ş. dan: 
manlar mahallesinde Aydın deıniı"yo- MALATYA FL1BR1KAJ!IZIN DOKUMA t'e /PL/[( KlSlMLAR/ /Ç!N 
Ju sokağında eski 18 ve yeni 185/ 16 

No. lu ve 1400 lira muhammen be- Usta ve usta muavini alınac1ktır 

Emlak ve Eytam bankasından: 
delli bir bap hane: 

İşbu gayri menkul açık artırma su 
retiyle ve peşin para satılığa çıka

Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Malatyada 

'J' -~ . 
E.saa N o. Yeri 

134 

185 

229 

ısı 

232 

233 

234 

286 

309 

341 

877 

393 

927 

1186 

11150 

1284 

\ -Kuşada1 Davutlar nahiyesi Şanlı köy 
plaka mevkiinde 
Kuşadası Davutlar nahiyesi Şanlı köy 
plaka mevkiinde. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 
864, parsel 2. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 
364, parsel7. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 
343, parsel 116. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 
364, par~l 3. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 
343, parsel 117 
Hasanhoca. M. Osmaniye caddesi Miri
kalem hanında ada 343, parsel 
Hasanhoca M. Yolbedesteninde ada 
342, parsel 4. 
Hasanhoca M. Kara Osmanoğlu hanında 
ada 343, parsel 89 
Hasanhoca :M:. Yolbedesteninde ada 
342, parsel 14 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada. 
364, parsel 6 
Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 
ada 348, parsel 121 
Göztepe Mısırlı caddesi 

Hasanhoca M .Yolbedesteni yeni 904 inci 
sol<ak. ada 341, parsel 14 
Reşadiye Şaban zade Faikbey çıkmazmda 
ada 864, par.sel ~. <573 1\12.> 

No. su Nevi ·--Eski Yeni 

47 49 

37 

62 

45 

64 

55/4, 

26/12 

55/4 

89 

18 

11-9 

5 

Taj 
Tarla 

Tarla 

·- 43 Mağaza 

33 Mağaza 

62 Dükkan 

41 Mağaza 

64 Mağaza 

12/ 32 Fevkani 
oda 

31/4 Fevkani 

35 

mağaza 

Mağaza 

Dükkan 

Mağaza 

63/ 7-8 Mağaza 

458 
429 

6 

Ev. 

Dükkan 

Arsa 

arsa 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

1600.- 320.-

500.- 100.-

1300.- 260.-

1400.- 280.-

600.- 120.-

2100.- 420.-

400.- 80.-

200.- 40.-

150.- 30.-

200.- 40.-

140.- 28.-

1000.- 200.-

200.- 40-

1800.- 360.-

300.- 60.-

515.53 103.11 

1395.- 279.-Karşıyaka. Osrnanzade tsmetpa~a cad. 1473inci 5 
sokak «697.50 M2.> ada 192 parsel 22 

İzahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin taksitle satışları lG-12-939 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 

~-!...--

unda yapılacaktır. 
İstekli olanların hizal~rında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ,.~ yanların-

10 13 4395 da birer f otoirafla nüfuz teıkerelerini sretiı·meleri. 

..... , . 
• ,J 

rılacaktır. 

Birinci artırması 15 / 1 / 940 
tarihine müsadif pazarte~i günü 
saat 14 de ikinci icra dairesinde ya -
pılacaktır. 

Şirketimiz umum müdürlüğüne müracaatları 

--------~------------------...• 
Eşref p .aşa hastahanesi 
bıp/iğinden: 

başta-

Eşrefpa~a hastanı:sinck mevcud yirmi altı kalem hurd3 halinde de
mir \ e eşya l 3/ 12/ 939 i&rihinden itibaren 15 gün müddctl·~ müzayedeye 
~ıkarılmışhr. :Müzayede &uretiyle satılacak eşyanın ~:..ırtnamesini ve cin'!!· 
!erini görmek üzere taiiplerin her gün hastahane heyeti hlaresin.., mü!'a
('aatları ve müzayede günü olan 28/ 12/939 perşembe günü dokuzdan on 
ikiye kadar hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları ilan olu -
nur. 13 17 21 25 4518 

Bu artırmada yüzde 75 nisbetindc 
ve ipotek bedelinden fazla be -
del verildiği takdırde müşterhıine i
hale edilecektir. Aksi halde en çok 
artıranın taahhütlü baki kalmak şar 
tiyle 15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 30-1-940 tarihine mi.isadif 
salı günü saat 14 de ayni mahalde 
icra edilecek ve ·bu artırmada ipotek iz mir Vakıflar Müdürlüğünden: 
bedelini geçmek üzere en çok bedel 

Kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılan ve pazarlığr. kalan deverene ihale olunacaktır. 
gv ~rmendag>·ı raddesinde 510 130 sayılı dükkanın ser.eliği 2-1 liradan pey al~ İşbu gayri menkul üzerinde hak 
tıııa ahnmıstır. İhale!>i 15112/939 cuma günü saat onrhdır. J<'azlaya talip-taleebinde bulunanların eller indeki · 
}erin Vakıflar idaresine ınüracaa tlrı. 4527 ~ resmi vesaiki ile biriikte ilandan 20 =-...... ..,.._ ___________________ -----------

gün zarfında müracaatları lazımdır. , 
Aksi takdirde hakları tapu sicilince 
sabi tolmadıkça artırma bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacaklar 
dır. 

Artırmaya iştirak etmek istiyenle
rin kıymeti muhammeneniıı yüzde 
yedibuçuk nisbetindc pey akçesi ve.
ya milli bir banka teminat irae et -
meleri lazımdır .. Müzayedeye iştirak 
edenler şartnameyi görmüş ve lü -
zumlu malumatı almı~ ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve itibar oJu
nur. Şartname 10-1-940 tarihinden i
tibaren herkesin görebilmesi için 
939/ 4182 dosyamızda açıktır. 

Daha fazla rnalli nat almak isti · 
yenler 939 4882 do· ya rı umaragı ile 
memuriyetimize müracaatları ilan o
lunur. 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatın ı haiz 

1- A Ş E 

MATİZMA sancılarını, SiNİR, .-a • 

hataızhklarını d~thal geçirir GRiP , 

NEZLE ve SOCUK ALGINLl~INA 

karşı müe~sir ilaçtır. 

icabında <::Ünde !-3 kaşe alınır. 
Her EC'" n do bulunur. r--------.... &:ı.:ı...-~; _________ ..,_,....__,, •·a~ ..... -----~~!"'::'· 


