
r r 

2 29 uncu YIL 

No. 8031 

Sahibi ve Baanıuharrirf 
HAYDAR RÜSTÜ OKTEM 
Umumi Neşriyat Müdürü 
'HAMDİ NÜZHET ~ANÇA_R __ 

Abone { Seneliği 1400 kunıı 
Şartlan f Altı aylığı 800 kurut 

Y;ıh:mcı memleketler icin 27 liradır 

EVKAT 
S. D. S. D. 

Perşembe ~abah: 7,17 Akşam:16,41 
14 Oğle :12,07 Yatsı :18,24 

Ka. Evvel ikindi: 14,28 İmsak: 5,30 iDAREHANE: lküıci Beyler sokak. lzmir 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 

(ANADOLU) Matbaumda baaılmıttır. ____________ R;.;;..;.e;.r..::gil~n;...;;.sa ... ti ... a_h_l_an_ lzrnirde çıkar siyasi gazetedir 1939 Nil•ha.ı her yerde 5 kurut tur 
Günü geçmiş nushalar 25 kuru$tu? 

Rusya, müzaliere telilifini reddetti 
usya, Londra, Paris elçiler·ni çe ecekm·? 

ŞEFiMİZ ERZURUMDA 

Çok parlak tezahüratla karşılandı 
Halk, bayram yapmaktadır 

Zorla güzellik! 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Şiddetli bir 

Asamble dün toplandı. Fakat Rus cevabının tet. 
kikini 14 /er komitesine bıraktı 

RUSYA Dİ 

soğuk harekatı aksatıyor 

ORKİ: 

Almanyayı takvi
ye ediyormuş 

Fakat harbin 
genişlemesini 
istemiyormuş. 
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Beyne'mi.,el kundal:çı ık! 
BAHRİ SAVC[ 

Jn•anlarJ birb.irfoc Lağhyan bir takım görünmez telle:- vardır. Bu 
teller §UU UlnU~Un, !l•t-.irbaz ışıkları İle aydınlanan am·inlikJer~nden 

uzanıp gelirler. llunlar hareket in~iyaklarnnıza ufuklar açan, bizim 
~emp:ı.ti ve antipati meyelanları!Dıza t:ıhakkuk etmek, harlç!e§mek 
:mkanlarını ver' n <luyguları, dinmeyen bir akıt halinde bi~~e taşıyan 

ve bizden gr;türen yollardır. 
Biz, kendimiz.i diğer insanlara bağlıyan bu tellerin içinden geçen 

tahaesüslerin ve "ikir muhassa!nlarının sevgi merkezlerim::.ı:dc yaptığı 
te.zyi.k ile, ıcver, liıkaytl kalır, nefret eder veya kin duyarız. 

itte, in•nn' r b'"yle ..-ubi kıymetlerle dolduran bir bn;. olduğu gibi 
mi 1 tleri de birb "rine rapteden görü~mez teller vardır. Bu teller de 
bir elektrik kışı i dolaşıı.n duygu, gempati ve antipat! meyilleri in
sanlar gibi milletleri de birbirine sevdirir veya nefret ettirir. 

Bu had:seyc çok dikkat etmek ID.zımd1r. Çünkü, içinde bütün ruhi 
lmvv tlerimizin, arzularu~ızın aktif bir kıymet kazandığı bu tellerde 
dolaşan hi lcrimiz, çok ehetnm:yetsiz gibi gözüken yersiz müdahale
lerle iııtikaıncllerini şaımıbilir. Bu suretle; müsbet bir dugu ve fikir 
muhassalası, tamnmiyle ters karakterde, menfi bir mey:l ve noktai 

nazar haline geçebilir. 
Bazı lüzumsuz müdahaleler, bir sevgiyi nefrete, b~r takdiri ~e dost-

1uğu "nkara ve kine döndürebilir. 
itte, beytıelmılel itib:ırlar ve deierler pazarında iflasa doğru sü

rlikler. en bazı memleketlere mensup kimseler ve ajanlar milletler ara
J· ~· (. bu ba~larda dolaşan normal münasebet, saygı ve r~ayet seyya

" bo:ımak iıtiyorlar. Meseli, Türkiyenin büyük bir komşusu ile 
~'.'\&Hhetini, ancak e,aki devirlerde raatlanabilecek IYr suikastle 

fl:._.e bunun yerine, belki bütün dünyaya çok bahalıya mal ola-
2 -uık olan bir yangın ve tufan münasebeti kurmağa uğra§ı• , 
3 - Şer...,inin di:ı:g:nlerini kendi ellerinde tutan bir memle

mta ı'Jünyanın sulh içinde bulunan taraflarına ateş ve fe-. ,:l"ı lAfımak fçin kuduran kötü rüzgarlara kendini kap-
~ln&"- ":zi, beynelmilel bir kundakçılık diye anabileceğimiz . .z r&~ frdeki fikir ve mahiyet çirkinliği bile kafi derecede iğ-

fiJlfr;ılığın f.taret ettiği en hakiki aahne şudur: Etrafındaki 
Lira yaramıyacaiını anlayan akrebin, kuyruıjunu kaldırarak 

-
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e n piy ada Tütün 

aldığı tedbirler 
İthalatımızı tanzim edec~k, fiyat 

yükselmesi ,e mani olacaktır 

s1tışı 

13 milyon kiloya 
vardı 

Tütün satışları 13 milyon kiloyu 
bulmuştur. Verilen resmi malumata gö
re, muhtelif kumpanyal&rın raübayaat 
miktarları şudur: 

Mısır, Filistin, Suriye, Kıbrı:; gibi nar puan tenzilat yapılmıştır. Takas Amerikan Tobako 2,800,000 kilo 
memleketler, 7005/2 sayılı karar- primlerinin tenzili, yapılmakta. olan Geri Tobako 1,300,000 kilo, Glen To
namenin birinci maddesine dahil ihracatımıza mukabil, Belcika. İn- bako 1,600,000 kilo, Herman Spirer 
mem!eketler meyanından alınarak giltere gibi yerlerden ithaİatınuzın 1,200,000 kilo, Yerli ürünler 1 milyon 
ayni kararnamenin <lör<lüncü madde- daha kolaylıkla yapılabilmesinin te- 250 bin kilo, Felemenk Tobako 500 bin 
sine ithal edilmişlerdir. mini içindir. Bu suretle dahili piyasa- kilo, Boı·valılar 450 bin kilo, inhisarlar 

Bundan rnalrnad, l\h!,;ır. Filistin, 
Suriye ve Kıbrısla entersanj a bl ta
kas muamelelerini arttırmak ve bil
hassa ihtiyacımız olan ithalat eşya
sını daha kolaylıkla temin etmektir. 

Mesela Brezilya kahv1:: şi--keti ile 
mukavelenin feshinden sonra .im hve 
ithalatı bir tevakkuf geçirmiştir. Şim
di ise ithalatçılar bu yeni imk!ndan 
istifade ile kahve ihtiyacını temin e
debileceklerdir. 

Diğer taraftan hükumetin ikinci 
lı r karan neticesi ol .• ak. bugünden 
ıtib1ren takas prirnleı:i üzerinde o-

le z~ e haıa 

da yük:ıelmenin de öniine geçilebile- 500 bin kilo, Türk tütün şirk~ti 150 
cektir. bin kilo, Abdi Fuad 150 bin kilo, Şe

Takas primlerinin tenzili üzerine 
İstanbul ve İzmir piyasalarında ihti
kar mevzuu yapılan ve bankalara de 
Po edilen takriben dört milyon Türk 
lirası tutarındaki manifatura eşya

sının kendiliğinden piyasaya arze
dileceği i.imid olunmaktadır. 

Her ne kadar bu eşyalar üzerin
de beynelmilel fiat seviyelerine· na
zaran yükselme farkı varsa da an
cak bundan sonra itha! edilecek o
lan mallar için yeni rayiç kabul olu
nabilecektir. 

z ıtada 

rif Riza 150 bin, Savul limitet 150 bin 
Sabri Fetvacı 50 bin kilo, diğer muh
telif alıcılar 300 bin kilo .. 

Son yirmi dört saat zarfındaki sa
tışlar bu rakkamlara dahil değildir. 

---•ısaısuss.Mt----

işçi yerlerinde 
fazla çalışma 

İş kanununun otuz yedinci maddesi 
mucibince muayyen müddetlerle çalış
mnkla rniikellef bulunan iş yerlerinde 
kanunun bu maddesinde gösterilen sc 
bepler belirdiği takdirde mıntaka ik
tısad müdürlliklerinin, iş yerlerine se-

d ,. ÇOCTTKL.4..R .ARASINDA nede 90 gün ~~~detle ~ünde ü~ saat 
ev a K t t · T b h . d Ş l fazla çalısma ızını veı·ebılecekler_ hak-

. . ara aş a ın~ı 1
: a "esın e ev rn- kındaki kanun alakadarlara tebliğ e-

Dikilide, evvelki gtin \€ gece yenı- tın on yaşmdakı oglu, arkadaşı 12 ya- . . • 
d S 1 10 d 1.~rt · ı ·ı k t . E dılmıştır. en zelzeleler olmuştur. ..at , , şın a c. ugru ı e -~l\ ga c miŞ ve r- B k • . . "b" 

.. . - . ~ u anunı mezunn·etın ne gı ı sc-
2,15, 2,20 ve 6,20 de durder sanıye de- tugrulu çekıçle dudagmdan yaralamış- b 

1 
. ". . . 

d l h . d"l · t' tır ep er altında verılecegı, bır nızamna-
i 1 ' 90 , 00 vam e en sarsıntı ar ısse ı mış ır. · . . . . 

atl t:ı- 195 v d Dün öğleyin saat 12,lS de altı sani- YANGIN vı? REZALET me ıle tavzıh edılecektır. 
"B .... ö~...uanya a Bu da A man ye devam e<len zelzele şiddetli geçmiş- Kemerde Altay SO'.{üğmda bir hadi- --=-'--:..:-

. 1ll'h k d. ··d· tir. se olmuştur. Umumi l:adınlardan Emi- Mücevherat hır ızl ğ 
} .,.a a urşuna ızı! 1 beyaz kitabı Kızılayın Dikilide inşa ett:rmektc ne jJe Hüseyin oğ-Ju Abdullah. sarhoş- Ödemişin Çatal.vola rnahailesinde 
ra, 13 (Radyo) - Almanya- olduğu paviyonlar on güne kadar ik- lukla sigarayı söndürmeden yatağa at- istasyon caddesinde 219 sayılı evde bir 

Oekuoda tecrid kampında bulu - İngiltereye çahyor~ar mal edilecektir. mıştar, yangın çıkmasına sebebiyet hırsızlık vakR~ı olmuştur. 
iıan il~ kişi, bugün Gestapo tarafın- Londra, 13 (Radyo) - Berlinde. y vermişlerdir. A:vni şahıslar, biribirile 'M:ınifaturacı Hi.iseyinin karısı Bn. 
dan 1r:ur~una dizilmişlerdir. Bunlar, şimdiki harbe ve siyast vak'alara ta- a ll gı ll dövüşerek rezalet çıkardıklarından hak Hayriye Uşaklıya ait evin üst katın-
Mannı ~uikasti ile itham edilen Corç kaddüm eden zamana ait olmak üzere D .. .. ~ 1 l B" . . A . . larında takibata başlanmışttır. da bir çanta kinde ~aklı bulunan 350 
El k d l~. t _1_ 1 1 .. un og ecen sonra - ır1ncı zızı- .n:mc... _ _ __ . -, 

1
. 
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1 Mre .ar a aş m. e m~ e suç u gos- bir beyaz kitap intişar ctmi~tir. Bu ki- ye mahallesinde Hacı Ali efendi cad- j Balık yiyenin beyni ve kemikle- 1ra ~- -~ ın yuzu , ı.ezı · v~ e mas taş-
terilmektedirler Halbuki, hakikat- taptaki mukaddeme, Alman haricive d . d D 1 M h d" 11 rı· k•"vvetıı· olur lı yuzukler çalınmıştır. Hırsızın kim · • esın e rama ı e me ın nu- ... . v .. 

te bunlar, Cor11 Elserin 1937denberj nazırı Von Ribbentroı> tarafından ilTQ- 1 i.k' k tl h . . . ı...· • . - ol<lugu meçhuldur, arnştırılrnaktadır. 
' Y iL •· rnara ı ı a ı a ~ap evının ""~c. jlJ -., 

Alman tecrid kampında bulunduğu- zılmıştır. Alman matbuatı. bunu mü- katında~ yangın çıkm1ş ve itfaıyect J 
nu bildikleri ve aksini söylemedikle- him bir tefsir mevzuu haline sokma·- derhal yetişilmiş ve söndürüimiiştür. ş a e tı er 
ri için kurşun~ d.i~ilmi~lerdir. Alman ta. ve gOya, İngilterenin Almanyayı Evin, içinde eşya ile ünyon sigortası- • =-. = 
lar, bunların ıngılız casusu oldukları imha etmek kararını verdiğini göste- na iki bin liraya sigortalı olduğu an-
iddiasındadırlar. ren itiraz kabul etmez vesikaların bun- laşılmıştır. Müddeiumumilik tahki- Ekmek ' 1 • mes e esı 

14~ Kanuhtı~vvt!t 1 S3'3 J-IERSEMBE 

1 o 1 
Antrenör Vahap 

hakkında bir tavzih 
Dün, beden terbiyesi g~nel direk

törlüğünden şu tavzihi aldık; 
Gazetenizin 28-11-939 tarihli sa

yısında izmir mmtakasında futbol 
antrenörü olarak çalışması tensip e
dilen Vahap Özaliayın üç aydanbe
ri maaş almadığı, vaktiyle antrenör
lüğe 170 lira ücretle byin edildi§'i 
halde ihtisası nazarı dikkate alınma
dan bir memur gibi 50 lira verilmek 
istenildiği hakkında bir fıkra intişar 
etmiştir. 

Vahap Özaltayın ihtisas mevkii 
olarak kabul edilmiş bulunan kad • 
rolardan birine tayini düşünülmüş. 
tür. Fakat kanuni mevzuatın S8.ra,. 

hatle kayıt ettiği hükümlere göre, 
bir kimsenin i'l7\:isas mev kiine tayını 
için: 

1 - Devlet teşkilatına dahil vazi
felerde müstahdem olanlat· arasında 
o mevkie tayin olunacak bir kimse -
nin bulunmaması, 

2 - Yahud namzedin devlet me
muriyetinde hiç bulunmamış veya 
memuriyetle alakası en aşağı beş se
nedenberi kesilmiş olması lazımdır. 

Vahap Özaltay bu kanunun şümu
lü dahiline almış olduğı_ı bir dairede 
bundan evvel vaz:f e almış ve henüz 
aradan bir sene bile gzçrnemiştir. 

İhtisas mevkiine tayin olunamadı
ğına nazaran hakkında umumi hü
kümlerin tatbiki iktiza etmiş ve bu 
vaziyetle tahsil \'c memuriyet müd
deti he~aba alınaraf.: ancak baremin 
14 üncü derecesinde maa~ verilebil
miştir. 

Keyfiyetin aydınlatılmasını lü
zumlu gör<l ğüm 'için bu m:ılUmatın 
kendi istihbaratımza ::ı.tfen gazete
nizde neşrini saygıiarımJa rica ede
rim. 

Genel direktör 
Tümgeneral 
Cemil Tanet' 

Ö~üm 
Muharrir ar?daıınuz B. Şa.

hap Gökselin kardeşi eaki Çeş• 
me İ•kan memuru B. MazlUnı 
Göksel vefat etmiş ve dün ebedı!. 
yete verilmiftir. Merhum. temiz, 
mütevazı, haaaas bir zattı. Ar-Y alanmış! da mevcud olduğunu yazmaktadır. kata başlamıştır. 

Londrn, 13 (Radyo) - Ajmanya- Rusya - Japonya P. kaz kongr~si 
Gerek Karşıyakacla, gerekse baza n fzmirin fU ve bu semt~nde çıkarı- kadatımız ve ailesi efradına ta. 

lan ~e~i tipteki ekmekler, adeta günün meselesi halinde, halk arasın· ziyetlerimU:i sunar, merhuma 
mn Danimarkara karşılıklı bir yardım Tokyo, 13 (Radyo) - Rus. japon C. H. Partisi İzmir merkez ka. da §ıkuyct mevzuu olmaktadır, Tanndan mağferet dileriz. 

İtiraf ederı"z ki, İzmir belediyeai, lzmirde ek:mek mevzuu ile zaman & a paktı teklif ettiği hakkrndaki haber, müzakerelerinin, gelecek ayı11 onun- za kongresi, bu cumartesi günü saat 
Kopenhagda selahiyetli mahfiller tara- da başlıyacağı tahmin olunmaktadır. on dokuzda Halkevi salonlarında top- zaman, hem de çok yakından alakadar olmuştur. Hatta, ihdu edilen ~ ...... 

sözde butday buhranı zamanlarında, narhı tutmak ·için ne mümkünse V t 
1 
t fından tekzip edilmigtir. }anacaktır. 

Neden Sustu'ıar? Van Zı:-Iand Ihtıyar k d d ·· ·· 
Lizbon, 13 (Radyo) - Portekiz a 1111 ovmuş 

Londra, 13 'Radyo) - Hamburg başvekili bugün tayyare ile Amerika- Bayındırın Karaağaç köyünde. 
ve Bremcn radyoları, dün gece neşri- dan gelen eski Belçika başvekili Bav Bekil' Çalan Kaya adındR bir adam. 
yat yaparken anide susmuşlar ve sa- Van Zelandı kabul etmiş, Van Zeland zeytin toplama mesele :nden kavga 
baha kadar açılmamışlardır. Bu vazi- bunu müteakıp Brükselc hareket eyle-1 ettiği G5 y:ışındn Hat"ce Armaf;~~ııı 
ret şayanı dikkat görülmektedir. miştir . dövmuş Ye ağır suı ette yaralanu~tır. 

oo Suçlu yakalanmışhr. 

Almanya, Rus taraftarlığı yapıyor Ko:ıferans 
Yerli mallar haftası münasebetiy

Londra. 13 (Ratlyo) - Büyük Britanya hükumeti, bugün bir tebl'ğ 
le, iş bankası İzmir şubesi müdürü 

neırederek, Almanların Finlindiya hidieelerindc açıktan açığa Rus 18. Haki tarafından dün akşam hal-
taraftarlığı yaptığını ve İngiltere firmaları tarafından Finlandiya için kevindc bir konferans verilmiştir. 
yapılan mühim harp maddeleri ve vasıtaları imaU.tının bugün Alman-
lar tarafından tenkid edilmekte bulunduğunu bildirmiştir. Zeytinyağcı'ığımız 

Emin bir kaynaktan bildirildiğine göre, nazi Almanya~. Finlilndi- Bu sene mıntakamızda zeytin mah 
ya7a bitaraf memleketlerin göndermekte oldukları ~ra Ye nuılzeme- sulü gayet buldor. Zeytinyağ fabr-i-
nin Finl8ncliyaya geçmesine mani olmağa ve bu suretle bitarafları si- kalarının geçen senelerden daha u-
pari~lerinden mahrum eiıneğe başlamıştır. Hatta, bir hastahane tayya- zun müddet faaliyet göstereceklt!ri 

yapmıştır. Ancl\k, şu son ı!hdaa edilen tip, nedense, halk arasında tut-
mamı§tır. 

Söylenenler ~unlardır: 
<<- Memlekette ya nız bir çeşid ekmek faydalı veya ~aruri ıse, şu 

halde, francolnya da lüzum yoktur. Beled·yf'ftin, buna makul b"r ce
vap vermesi mı.;.1temeld:r, binaenaleyh, bu nokta üzerinde ısrar ede· 
c k değili:r: Ancak, diğst- ekmek tipi, günü gününe ayni şekil ve nefa
setle, hatla ayn· renkte .ı:ıkmamaktadır. Bu ekmeğin kabuğu, ekseriya 
fazla kalın ve iç kıemı hamur h.r.lindedir. Keza be.zan 4!!kmekte, Adeta 
buğdaya darı da ilave edilmiş gibi, ona mahsus bir lezzet vardır. Ek
meğin tam kiloluk olarak aldığı şekil, onun i]l!'ce pişmesine de müsaid 
değildir. Dclediyenin, şu wn kararın neticelerini tetkik etmesi takdı~
rinde, bu mevzuu daha esaslı şekilde ialah eaeceğine tüphem:z yok
tur.» 

işte, halk araE-ında ileri sürülen fikir budur. Filhakika, biz de Kar
şıyakad&. çıkarılan 'bazı ekmek nümunelerini gördük ve h.!ç de iyi bul
madık. Binaenaleyh, belediyenin, ayni mevzu üı:erinde daha hassas 

davranınaıını iatiyoruz. 

resinin teslimine bile muhale! et göstermiştir. de anlaşılmaktadır. llımiB••••••••••• ~ 
111 .. lıiıı .... llliılı .... İll .... 1111 .. lilıımıBl .................... 1m1 ............. lmil~ımm@liiDl!+:m·ıaiiiQ~~·µg:11im1AAGCfiıRmlllP~S1.ı111 .. rim.llıilll .. •-1111ır:11 .... m11 ............ ~ .. ~~ ................... .. 

** 
--.JSLAM TAR(' iJ.-••••••••••• -- Eğer sana gene işkence eder - ğayreye bir gün şöyle bir müracaat cud olduğu için bu dehşetli hadiseyi n • !erse sen ouların istediklerini gene vukubu1du: herkes işitmişti. 

Hz M h d 1 
söyle ı. - Muhammedin neşrine çalıştığı Velid bu ~yeti kerimeyi dinleyin -

• U amme 
• 

Dedi .. lfüFiklerin m~kabelel~!'i ve esaele.rı ve kullandığı kelimeleri na- ce büyük bir heyecana. dü~tü. Meta
f esad makineleri; yalnız şiddet ve sıl buluyorsunuz?. Bunlar bir edebi- netini kaybetmişti. 

YAZA Ju... • 11. A" il.. an '11İİlll____ tazyik cephesinden çalışmakla kal- yat mahsuUimüdür?. Yoksa sihirbaz- - Devam edecek -
ll!ı lF.lı ,n • ımıyordu .. Onlar bu büyük cereyanı lık işi mi?.. -------------

Avukat B. Halid Tevfik Özyaman· 
la Kırklareli seferberlik müdürü B. 
Edip Özyamanın annelo!rİ Bayan 
Fatma Afifen"n Kırklarelinde vefat 
ettiğini teessürle haber aldık. Mer
hume., Saliha, alicenap bir kadmdJ, 
B. Halid Tevfik Özyarnanla karcfoşi
ne bat sağlığı dileriz. Allah rahmet 
eyleıinl 

Tayin 
!zmir iktısad müdürlüğü muame

le memurluğuııa B. Reşad Edil'in ta
yin edildiği iktısad vekaletinden b.il
clir limiştir. 

Avda keza 
Bayındır kazasının Uluca köyün

den Salih oğlu AH Çilli, o esnada 
çiftesini kazaen ate~ aldırmış ve sol 
elinden yaralanmıştır. Yaralının te. 
davisi Baymdır dispanserinde yapıl -
mıştır. 

Avam 
kamarafiındn - 71 _ Bazı müverrihlerin ifadelerine ana menbaından kurutmağa çalışı - Velid. Reislikten başka o zamanın L d 'd İt I f" . 

yorlardı.. en tecrübeli, en kudretli zekasını ta- on ra a a.yan se ırı 
Hazret Ebu B kır de orada idi. göre; Bazıları: 5ımakla tanınmı~ttı. Onları; şerefine ziyafet Dünkü giz Ti içtima 

Dayanamadı. Karşılarına diKHerek; Yaser ı1amındaki fakir bir Müslü- - L d 
.. "ki . . k 1 . - Ebu Talibi tazyik edelim .. Ne _ Ben bir kerre kendisini dinli - Londra, 13 (Radyo) _ İngı"ltnre on ra, 13 (Radyo) - Avam Ka-- Rabbim Allahtır dediği için bir man muşrı erın ,eza ve 1ş ence erı 1 .. as b k 

1 
~ 

insana bu kadar fena muamele edi- altında can verdiği gibi bu esnada kadar olsa amcasıdır.. cabındva ar - yeyim !. hariciye nazırı Lord Halifaksla refi- m~r 1 ugün mu arrer 0 augu veç-
Eb C h"l k . k. b" . tık onun da hatırını :3aymıyacagımızı Dedi.. Ve filhakika Hazret Mu- kası, bugün İtalyanın londra elçisi hi e, mühimmat tedariki işlerini milza-

!ir mi?.. u e ı e arşı ısyan ar ır :vazı - söyleriz hammedi ziyaret ederek: 1 b" kere için gizli bir içtima yapmıştır. 
Dt-.6 ba:X..•dı .• '.Mfl•rikleı-·, yetle feryad eden zevcesi de bir ba- D'Y • 

1 
i e refikası şerefine büyük otelde ır p 1• 

~ ~u. .., • d d"~ b y d b ıger bazı arı da: _ Bana neşir ve tebliğ etmekte ar amentoda gazeteciler bulunmamış - Vay, senin.isin bize kıır.:.ı çı- cağı hır eveye, ıger acagı a aş.. ziyafet vermişlerdir. . k 
" B" t H t l\K h d' oldug-unuz kı'taptan bazı parçalar o- aynı zamanda selahiyet.'iiz inıselerin ·•m? kabir deveye bağlanarak parçalandı - ızza azre .ı.u amme ı, ** 

· t d'y· ı · k ,..t"yl tat kur musunuz? - PRtl!mentoya giı·memeleri için husu-
T)r·erek 'Onu yakaladılar .. BaŞlnı ve öldüri.ildü. Hatta bu ailenin oih:ı ıs e ıgı şey erı verme s.ur~ ı · ~ - D k Ş h H" 1 · d 

'
3 m· d l' t lk" t hat· Dı"ye ·sordu .. Hazret Muhammed, O tor a t ıt erın a.. st tertibat alınmıştır. iJnft parçaladılar ve tsrnmın bu İmar müşriklerin şiddet ~e tazyikleri ın e e ım ve e ma ına ıme 

1 .. 1 · verdirelim bu ricayı memnuniyetle kabul ede ~ vetı"ne ş·.tap elm ~di * lk simasını baygın bir hale ge - altında, onların istedik erj soz erı · H 
ter.. söylemek mecburiyetinde kaldı. Bu Fikrinde bulunuyorlardı .. Bir kıs- rek bir ayet okudu.. Londra, 13 (Radyo) - Hollanda- indistanda had seter 
t meyand~ istlnatg!hı olmıyan vesile ile; mı ise; onun neşretti-ti ıyeni dinin e - Bu ayette Al1ahın birliğini inkar dan bildirildiğine göre. eski Alman Londra, 13 (Radyo) - Geçen Pa-
Jcir bulunan Müslümanları fır- _İmar tekrar dininden döndü. saslarını daha kuvvetli, daba haki - eden Semud ve Ad kavimlerinin akı- devlet bankası müdürü Doktor Şaht, zartesi günü, Hindistand:ı İ.51Um 1 fl. r-
tldukça dBğüp hırpalamak, teh- Denildi. Fakat Hazret Muham- mane, daha mantıki cevaplarla yık- beti gösteriliyordu .. Bittabi Kur'an - Alman mali vaziyetini tetkik ve hal la liecusiler arasında bazı miisade-
~ i~rar ~tme.k gibi fenalıklarda med, bu sözlerm samimiyetine inan- mak fikrini ilitzam ediyorlardı.. En dan evvelki ilahi kitaplarla eski ta- için, Hitler tarafından iki defa vaki meler olmuştur. Bir ölü, 115 yaralı 

ııtbıü·amıe-m. madı. Onu okııyarak, .büyUk reislerden olan Velit ibni Mu- rihlerde bu hususta mal O mat rnev ~ olan davete icabet etmemi~tir. 1 vardır. 
da birer ı ., __ 

. ~ .. . ,.. 
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Millet meclisin:le 
Dem ·ryo;u Erzuruından 

Ahmedlere doğru uzatıl;ıcak 

(ANADOLU) 

Deniz ve havalarda harp 
Ankara, 13 (Telefonla) - Büyük 

::\!illet meclisi bugün toplanmış, pazar
lıksız satış menuu etrafındaki takrir
lere Ticaret ve Dahiliye vekillerinin be4 

yana tl~rını dinlemiş ve demiryolunun 
Erzurumdan Ahmedlere doğru uzatıl- M .. tt r .kl . 
mnsı layihasını kabuı etmiştir. U e T l e rl n tayyare üstünlüğü, ge

tecrübelerden anlaşılmıştır 
lstanbul çirilen 

(SAHİFE: Sl 

l,_n_· _ii_ş_ü_n_d_ü_k_l_e_rı_·m _ _,I 

Bir hadisenin ifa. 
Von Papen de ettiği mana ve 
Ankaraya mı genç Türkiye 
dönecekmiş? Orhan Rahmi GÖKÇE 

Roma, 13 (Radyo) - Stefani Ajan- latanbulda, Alman aefarethaneai 
~ı bildiriyor: matbuat servisinin tertip ettiği bir 

Almanyanm Ankara :;efil'i Von Pa- hadise meydana çıktı. Bu aerviı. 
!J€n, Türk-Alman ticaı et müzakerele- Pravda gazetesinde bazı Türk gaze
rine devam etmek üzere İstanbuldan leleri aleyhine çıkan bir yazıyı ter-
Ankaraya dönecektir. cüme ve teksir ederek bütün gazete-Parti müfettişi ayni zaman· 

da vi:ayet idare hey' eti 
reisi oldu 

Londra, 13 (Radyo) - Bugünkü tayyare üstünlüğü olmuştur. Lordun düşman tahtelbahirlerinin batırılma- R l b ·· ı ·· d 
gazeteltr, dün hava lorduntııı Avam beyanatı, bu nolctayı bu··tu··n şüpheler- d ·1 b h · · · f omanyaya kaçan Rus ere ve azı mueaaese ere gon ernıf-1. sına yar ım ı e a rıyemızın nu u- . [ . Makaad arayet aarih: 
Kamarasında irad ettiği nutku mev- den hariç bırakmıştır. zunu genişletmiştir. zabıt erı Ba.zı Türk gazetelerini, Pravda ve 

Ankara, 13 (A.A.) - İstanbul zuu bahisle, İngiliz ve Fransız tayyarı: Deyli Telgraf gazetesi de şunları Londra, 13 (Radyo) - İngiltere Londra, 13 (Radyo) - Röyter A- Rusya aleyhine harekete ve neıriya. 
~ö!A~e.s~ C.' ~· ~· müfetti.ş:i~i ~azife._ve !~~inin düş~ana karşı A ~$tün_lüğünü yazıyor: . hava nezareti, İngiliz devriye tayyare jansının Çernotiden öğrendiğine gö- ta kaldırmak ve bu suretle, bilhaaaa 
selanı) etmın ıstanbul vılay etıne mun- gosteren ve ıspat eden kafı mıktarda cHarpten evvel Almanlar yenı ha- !erinin dün gece Heligohnrl Alman ha- l'f> Doğu Galicyanın Sov\•etler tarafın- Al • • · R Baltık 
h 1 h b' 1 b ·ıA A • • • ·~· • • • ' • • • • ' • ' • • • • man aıyasetının usyayı tan 
asır o ma;;ı ase ıy e u vı ayetin hadıse geçırıldıgı.m ya~n_ıakta~ırlar. ya kuvvetlerı ıle denız kuvv~tımızı va üsleri ve sahilleri üzerınde sabaha dan ışgalınde ordudan kaçan 2 yüksek, uzaklaıtırarak yakın arka do w ru 

parti müfettişi olan Konya mebusu Amele partisinın mı.~ırı efkarı olan tehdid edeceklerini ilan eylemışlerdi. kadar uçtuğunu bildirmektedir. :.\'la - 3 küçük Rus 7abiti ile 8 çavuş ya Ro- imale etme- l t ! ~ 
Tevfik FikrE>t Sılayın vilayeti:edeki Deyli Herald gazetesi diyor ki: Halbuki vaziyet aksin~ olmuştur. Tay- lfimdur ki, şimal denizine mıknatıslı manyayı terke ve yahud temerküz Türkiye urnugme "ı çeafkı! ıgnıı zRaman a, 
f 1. t' · d h .. · k 1 k · arı usyaya aa ıye mı a a musmır ı ma ve - Bu hafta, halkın en ıazla ehem- yarelerimiz sahillerde devriye gezrrıt::ğe mayin döken Alman tavyareleri, bura-ı kamplarından birinde ikamete davet kar•ı d" ·· t k d d · · · d h k ~ ~· . • I uıman goı erere ora a a 
partı ışlerıyle a a ya ından alaka- miyet verdigı mesele, mlittefiklerin başlamış, ticaret filolarını korumuş, !ardan hareket etmektedirler edilmişlerdir. bı· b' t d k · k k · · r aaa ıye uyan ırma .• 
sım temın etme ma sadıyle cum- B l 1 r ..... H k'ka • . 
huriyet halk partisi nizamnamesinin atan vapur ar , ., I TE LI. r.LER 't 1 k a • ten acemıce 1ıı:r kundakçı· 
94 tincii maddesi mucibince kendisi- KARAR c 1 KAR SA B \..J ı amma, teıebbüs edilmiş bir ker-. t t b 

1 
.
1
• t' C I'..T p 'd Londr~. 13 (Radyo) - Penefor a- re .• Alman propagandası e,saıen aon 

ıhıın ~an·uı·-~·ıayeı ... h:ı.k·k·d1 arpe dmdaki ingiliz vapuru, Norveç sa- Paris,13(Radyo)-Fransızharp zamanlarda Göbelsin bütün .. a·"'• 
e:retı reı-s ıgıne tayını a ın a . . . bl · - · · • • ' =-. • 'd h . . 'h 

1 
hillerınde torpıle çarparak batmış - te ıgı · ve ıcadlarına rainw:ı nıütenıadi _.~ 

umumı ı are eyetınce ıttı az o u- . . c h · · f ~1"' 
k rt

. b k 
1 

k d' tır. Otuz beş kışıden mlirekkep olan ep e merkez ve cıvarında rlevrı- alaolu sesler çıkar'lıak~ tarn t_._ 

d
'k mürettebatından yedi kişı kaybol- ye aa ı~ etı olmuştur. Son 24 saat rı ıle, çamlar devırtı~ f /jfj "F.'. nan arar pa ı genel aş an ı ı- . . R u s y A f l' · · • • · 

9~ ~ 
vanınca tas ı olunmuştur. d Al · A .., t< ~ muştur. zarfın a manlar Vant ormanları tıdaı kundakçılık ve ~ 

A:man tayyareleri Londra, 13 (Radyo) - Albol La- ile Sar nehri civarındaki ileri kara- matbuatından layık 
dındakı İsveç vapuru, bugün İsveç kollarımızı geri atmak için hür.um- aldı ve akim kaldı .• Eı 

Fransanın cenubunda uçtu sularında torpile çarparak batmış- Londra ve Par is elçilerini çekecek lar•yapnnşlarsa da muvaffakıyet ka- tertip eden ham zihni 
Paris, 13 (Radyo} _ Alman tsy- tır. zanamamışlardır. mülahaza bile kurmı.;1tur: 

yarcleri, bugün Fransanın cenup ha- Londra, 13 (A.A.) - 490 ton hac- Cenevre, ı:3 (Radyo} _ Konseyin münhal üç azalığından birisine Berlin, 13 (Radyo) - Alman ka- «Pravda gazetesi, yaln• 

\·alı'sı'ııde u,..mu .. tur. Al.:-ırm, varım sa- mindeki ingiliz bayrag~ını hami Var- F' 1A d" .1 . b"h d'kk t .... 1 .. t' rargahının resmi tebliği: Türk gazetesinfo aleyhi ~ ~ .ı m an ıyanın seçı mesı il assa şayanı ı a goru muş ur. 
at sürmüştü. vich Head kömür gemisi ingilterenin Londra, 13 (Radyo) _ Taymis &"azetesinin Moskova muhabiri ga- Garp cephesinde ileri karakol ve yor. Bu yazıyı diğer rak ;ncioiJu 

k d Şark sahillerinde bir ma.vine çarpa- · topçu faaliyeti cereyan etmiştir. görünce iktibas ve ne•re,.,...,um1• kı'l'?ltıa 
Ik• R zetesıne çe ktrn:i bir telgrafta; " ..ı.u "' la.. Um a 1 nı rak batmıştır. Mürettebattan nlti ki- - Şimdi mıihim mesde, Rt1syanın, sosyeteden ihracına ve hakkında Sarbrukun şimalinde bir ,ı;abitimizin Bittabi diğerlerj de ke nc!nurahhasa 

şi kaybolmuştur. Diğer beş tayfayı alınacak tedbil'lere karşı ne yapacaktır? kumandasındaki 17 kişilik bir müf- dafaaya kalkınca. Türle pemencioğlu 
bir balıkçı gemisi almıştır. d reze, bir Fransız kolunu bastırmış. harici siyaset i1le11:nde, hLondr>ı rad'. '. ·.t 

Denıektedır. Umumt kanaate göre, bu kal'ar verilirse, Rusya, Lon - · · h 

Ne balonu? 
yedi kişi ölmüş ve 16 kişi esir edil- urlu ve kendinden ditnmuştur. B.' ' 

ra ve Paristcki elçileri geriye çekecektir. 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Leoniki (R d A 'k d k b k t · t' üt miştir. vahdetini bozarız. Müna~:ıulasnten .ır 

N evyork, l 3 a yo) - merı a a i oy 0 cemıye 1' m earrız Pari.s, 13 (Radyo) - Fransız ka- tınca harici aiyaaete ait bit;. ta~ü 

Türk'üğü tahkir ettik
1

erin
den mahkum oldu1ar 

ve Artemis adlarında iki Rum kadını Brüksel, 13 (A.A.) - Bir ecnebi Rusyaya karşı boykot ilan etmiştir. Kararını, Almanya ve japonyaya rargahının 202 numaralı resmi tebli- geri mütalealar yürütüJebilü jrd u s 
Türklüğü tahkir ettiklerinden dolayı askeri balon, Spa yalanında bır evin da teşmile çahşmaktadlr. 

d 
· · ı · f'l~k ği: de bunlardant belki Rusyayı 'T'u" JJ~ • i 

birer sene hapse mahkum olmuşlardır. amma çarpmış ve 1çmc e ın ı a vu- N evvork. 13 (Radyo) - Sovyet Rusyanın asamble kararım reddet-

B 
w I k~a. gel:r:k y~re düşmüştür. Balom~n imiş ol~ıası, Rusya ile siyasi münasebatm kesilmesini istiyenlerin tezinil Sarın şarkında mevzii hareketler edebilecek bazı fikir ve iddia unsur. "~~ 

eyog U h~vıyet~~~ tayı.~e medar ol~rak vesaık takvive etmektedir Şimdi Amerikada, vaktyile Litvinof tarafından olmuştur. Ufak bir müfrezemiz, di.lş.- ları yakalıyabfüriz.» 
söylendıgıne gore meçhul bır şahıs ta- . . ·. .. · .

1 
'k' . d t t k d'Jd' man tarafından kaldırılmış ve 10 Hiç tüphe yok, Türk matbuab, 

Yugoslavya takımına rafından kaldırılmış olduğundan ba- ~l:rkı stlrut~en bdeynelmı el teşrı 1 mesaı ava.sının amamen er e 
1 ı- neferimiz esir edilmiştir. Vaziyet, memlekette ve kendi bünyeai içinde 

ld
• l h"' . t' . t . t k 'ml A gı anaa ı var ır. d h l . ı~h 1 t D'w ·ı k. b d l b k yeni 
1 

onun uvıye mı ayın eme ı mm • .. er a ıs 1$ o unmuş ur. ıger cep- c;evrı me ıatenen u o a ın apıaını 
kalmamı~ i!ihidir. M' • helerde süktlnet vardır. açarak, orada uklanan ruha ve mak 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Yugos- , G aada da aöyliyeceğ,:ni söyledi: 

lavya takımı ile Beyoğlu takımı ar:ı.- Tı f h . rt h • d -Yaima yok .• 
sında bugün.~apılan maç:a. _B~yoğlu asarru GTı ası arp cep esın e Buhadiae,Tiirkgazetelerinin ne 
sıfıra karşı dort golle yenılmıştır. vicdanlarının, ne namuslarmın aatm 

Yurdun her tarafında büyük 
lstanbulda 

Kahve fiatlerinde ihtikar Şengen köyündeki bazı evlere 
yöz kurşunları düştü 

a hnabileceğini, ne de onlara hakim 
. I olan titizrk ve memleket endifeleri

ffi ı tr a • nin bir dalalete düıürülebileceğini 

1.stanbul, 13 (Telefonla) - Kahve h ... } k J 
fiyatlarında ihtikar yapıldığı tesbit teza ura t a ut anıyor 
edilmiş ve muhtekirler hakkında cezai , . .1 . t' B' 1 Paris, 13 (Radyo) - lki hafLadan-

1 
.
1 

b 'b'l 
1 

Ankara, 13 (A.A.) - Yurdun her dırnn temsıller verı meış 1r. ır ço { lıer· .. kfi t .. d b 1 
tedbirler a :nkması lı et ul gı tı ere ma verinden gelmekte •Jlan telgraflar dün !yerlerde de haftanın devamı müddetin- hes~ sdu hne ıkçıntl e bu ulnaıı gtarpBcep 
yerilmemesı arar aş 1rı mış ır. · . · . ın e are e er aş amış ır. azı 

başvekil Dr. Refik Savdamın Halk- ce açık bulunacak olan yerlı mallar au··ş "f t 1 .1A 

1 b ı k 1 
· man mu reze aarruz arına ı ave-

S tan u a ÇO m a evinde söylediği nutukı-ı açılmış olan sergileri açıın~ı~tır. . ten, topçu ateşi de razıa nımustur. 

Lüksenıburgun cenup doğu!;unda 

gece vakti de\'amlı top .sesleri işitil

miştir. Şengen köyündeki evlere de 
bazı mitralyöz kurşunları dii'}mi.i~tür. 
Fakat kimse yaralanmamıştır. 

onuncu tasarruf ve yerli mallar haf- Başlıca şehırlerde ulusal ekonom1 ~ 
bek ı eni v or tası büyük tezahüratb kutlartmıştır. artırma kurumunun tertip etmiş oldl~- ---------

Bu münasebetle Halkevind8 yapılan ğu vitrin müsabakalarına hemen biı- N tb t 
İstanbul, 13 (Telefonla) - 1stan- tenıslller ve toplantılnrda hitabeleı· i- tün mağazalar iştirak eylemiş bulun- orveç ma ua } 

bula gelmek üzere yolda çok mal var- rad edilmiş, günün manasını canlan- maktadır. 
dır. · • 

Finlandiya 
Bir sene dayanabilir 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Ren
ha adında Finlandiyalı kadın muhar
rir bugün şehrimize geldi. Renha, 
Finlandiyanm ancak bir sene daya
bileceğini söylemiş Helsinki bombar
dımanında gördüğü fecayij ağlıya

rnk anlatmıştır. 

Almanya sıkıştı 
00,=-----

madenlerle Polonyada bütün 
makineler müsadere ediliyor 

Londıa, 13 (A.A.) - Daily Herald 
gazl.!tesinin diplomatik muhabiri ya
zıyor: 

koymaktır. Alınan tedbirlerin şun -
!ardan ibaret olduğu bildiriliyor: 

Rus tecavüzlerin·n dünyanın başına 
gaile açabileceğ:ni ic~.dia ediyor 

Roma, 13 (Radyo) - Oslodan ha
ber veriliyor: 

Norveç matbuatı; Norveçin hazır
lıklı bulunması lazım geldiğini ve 

vaziyeti dikkatle takip ederek ona 

göre tedbirler almasını tavsiye edi -
yor. Gazeteler, ve bilhassa. NasyonaJ, 
Rusyanın tecavüzlerini çok tehlikeli 
görmekte ve bunun, dünya için gaile
ler tevlid edeceğini kaydetmektedir. 

- Fransa 

ııöatermeai itibariyle, ıaheaer bir va· 
ka olmuştur, buna emin olalım. 

* * ,. 
Bazı haberlere bakılırsa, Alman-

yanın Ankara büyük elçisi Fon Pa
pen, memleketine gidecektir. Belki 
muvakkaten, belki de bir daha dC:n
memek üzere .. 

Evvela, Türkiye, dünyanın bütün 
dikkatini üıtünde teksif etmit bir 
devlet olmak, aaniyen Avrupanın 

aulh ve harp mukadderinde mühiın 
bir role sahip mevkide bulunmak, ü
çüncüıü de Fon Papent Alman d'.plo
maıiainin bin bir macera geçirmiı, 
tecrübeli, zeki şahsiyetlerinden aa
yılmakta olmak münaaebetiyle, onun 
Türkiyeden gidfa: veya Türkiyeye ge
liıi, muhakkak ki, büyük akisler ya
pıyor. Hatta o kadar ki bütün Avru
pa siyaseti namına bundan manalar 
çıkarılıyor. Çünkü bu diplomatın ça
laımağa gittiği yer, Ankaradır. 

Şu ciheti tebarüz ettirmek iıteriz 
ki. her elçi, bizim nazarımızda, va
zifesini yapmağa gelmiş bir misafir· Zorla güzellik! Alman askeri planlan tamamen 

harbin gelecek senenin nihayetin -
den evvel bitmesi icap edeceği fikri
ne dayanmaktadır. Almanya için ilk 
ve hayati mesele ablukaya karşı 

Harpte Almanyanın elindeki bll -
Hin ekonomik ihtiyatların ıstismali. 
A vusturyada, Çekyada ve Alman :Ş
galindeki Polonyada bulunan bütün 
ihtiyat maden makine ve kerestenin 

lngiltere 
oo dir. Ona, gelirken de hürmet eder ve 

Her Sahada Oıdug.., U gı·bı· denı·z tı•ca- nezaket gösteririz, ariderken de •. Os-
manlı devrinde, elçilerin kudret ve 

• • • d d b• } ·ı ıahıiyetleri, çok defa bizim vuzuh· 
me etmek iatemektedir. oo------- retı ışın e e ır e ştı er auz ve istikrarsız siyaıetimizde teair-

Almanya henüz harp neticesinin b • p · 1 'lt f d . . . ler yapmıştır. Fakat bugün Türkiye 

- Baştarafı 1 inci sahi! ede -

benimle ol, yahud benim dütmanım
sın 1 » Diyen bir zorbalık kaidesi ika- müsaderesi. 

1 k • • • • f tt arıs, 13 (Radyo) - ng1 ere ve her tara ta errn bır memnunıvet hu- • b ' 
b.~rço~~~.rı naz~rında meıkfik ~ö- sveç a ınesı· ıstı a e 1 Fransa hük6.metleri, askeri, mali ve sule getirmiştir. . s~~ar.et~in bütün ana ~a.tlarmı te ~· 
rundugu hugiinlerde dejılae ı'ktısad"' h d tıkl .b. d . D . t• t . b' 1. - . 1 .1 ruz e~tırerek hale v~ ıstikbale •amıl ı sa a a yap arı gı ı enız enız ıcııre ış ır ıgme ngı tere .. . . .. 
bilet pek yakın bir atide ve ticaretinde de iş birliği yapmağa ka- 21 milyon tonluk ve ı_.~ransa 2 milyon olan !lanı?•. çı~.~~ş, bunu da duny~-
bilhaasa harbin akıbeti daha rar verm· 1 d' 250 b' t l k h d kl nın go~lerının onune koymuştur. Bır 

'I. f "'1 "il r.•kf • " k h ış er ır. ın onu vapur asre ece· er -sıiyade aarahat peyda ettikçe bu- ~SVeC iter J fflU e T l er in zn Q TQ• Mali iş biliğini takip eden bu karar dir. Şef idareainde milletçe, devlet ve hü-
ııun pek çok zararlarını görecek, • ' kUınetçe verilmiı olan aon karar, ar-

b~tün bitaralları iater istemez kendi- manlıklarını alaka ile takip ediyor tık ne bir pazarlık mevzuu olabilir, 
ımden uzaklattıracaktır. B J B k • ı • ne de diplomat ıahaiyetlerin zeka ve 

Nitekim daha buııün bile AVTUpa- Stokholm, 13 (Radyo) - İsveç ka- diği kahramanca mukavemeti, büyük u gar aşve ı 1 mealeki kudretleriyle mütenaaip İn· 
dahi bitaraf devletlerden birçoğu binesi istifa etmiş ve yeni kabineyi bir alaka ile takip etmektedir. Fin lrin&la~·, eleatikiyetler kabul eder. 
maddeten deiilae bile manen Alman. tekrar Hanson teşkil eylemiştir. kuvvetlerinin Winburg m~vzilerine çe- /talva hakkında ne diyor? Çiinkii bu karar, aklı selimin, milli 
}'adan uzaklaımıt bulunmaktadır.. Sabık hariciye nazırı Sandler, u- kilip asıl kati mukavemeti gösterdik- menfaat enditlerinin, tarihi tecrübı e 

Bunun da Ye.,,a"ne sebebi hiç fÜpne- mumi efkarın kendis!ııc kar~ı göster- ten sonra mukabil taarruza geçecek- Sofya, 13 (Radyo) -Başvekil Kö- ristanın da, harbin nihayetine kadar D ge 
• Y - evamı 4 ürıcü sahifede -and 

aiz Almanların bitaraflık hakkında- diği derin sempatiye rağmen yeni ka- leri tahmin edilmektedir. se İvanof, Jurnale D'!talya gazetesi- bitaraf kalmağa azmettiğini, buna 
ki 'bu anlatılmaz zihniyetleridir. bineye girmemiş ve yerin~ Gunter ge- Fin kuvvetlerinde maneviyat mü- nin hususi muhabirini kabul ederek rağmen metalibatından sarfınazar Tasarrufa riayetin ilk şartı, ,.l t; 

Biz Türkler zorla güzellik olınu, tirilmiştir. Vestman milli mildafaaya kemmeldir. Hatta, SoYyet taarruzunun beyK~~att1a bulfun~tıu1ştur. h b . eylemiş sayılamıyacağını, komşula- kiler sahibi olmaktır. a~n 
de ... ~z. Bu kaide, her zaman •e her ve Erikson da maliye nezaretine geti- akamete uğrıyacağı zannolunmakta- ose vano ; ı a yanın ar e gır- . K'lers'z ev hesapsız vdir 

., memek husu~undakı" kar,"rınaa11 b"h- rıyle olan ihtilaflan silahla değil, ı ı e . teceğ 
yerde tekzip kabul etmiyen bir ha· rilmişlerdir. dır. Finlere iltica eden Rus kuvvetleri- u " ... K tr d , 

S kh 1 1 · "kt h t k sederken, bu kararın BuJgarı"standn sulh '.·oli"le haliedecegwinden ümid- uvve 
1 

ve ucuz gı a reçe ~ hü 
kikattir. tç om, 18 (Radyo) - sveç u- nın mı arı mü im bir yekun tu ma - . " .ı şuruptur. n kt 

Haındi NUzhet çANÇAR mumt e~irı, Finlindiyanın göster • tadır. ~,. _ ~. . __ _ ...., ""; • msm~uniyet uyandırdıf'mı ve Eulga... var bulunduiunu kaydetmi§tir. , • ._ __ .... _..,..:zı,ı:ıı1:c::ı:ıraııaıe .. ı- • ._ le 
.. hifeı • 

ede-

.lede -



Sahife 4 (ANADOLU) 

usya diyor ki: ,- Çimdikler J ~~:~~~•dy~)3P~~~1.,_ f t<' A D Y 0 1 ......... 
- Başta.rafı 1 inci sahifede - yardımda bulunması olacaktır. Bu l l J Bremen transatlantiğinin Alınan li- Bugilnkil program Bir hadisen. n if ad 

nun binde birini betinde bir ordu go.1- yardımı cemryet aza.sına neı· biri nsan ar araaınua manlarına vardıgını haber vermek - 12 30 Program ve memleket saat 
derse, hem Rus taarruzu duracak, hem münasip göreceği şekilde yapabil!r. Güreş v yarıs te ve bir İngiliz tahtelbHhiriniıı va- ayarı. ettig" i m n ve 
de mill tler c miyetinin otoritesi kuv- Üçüncü nokta ise 16 mcı maddenin E ık· .. . .~ K puru batırmak istediğini, fakat ''a _ 12 35 Ajans ve meteoroloji haber-

tl ekt. 474 .. .. f k .b. b · vve ı gun Habcşlı pehlıvan a- ef k t d b. AJ T ·· l • 'e enec ır. uncu l ra ı mucı mce :ısam - ~r··ı· . hı· ı· ld•w• pura r a a e en ır .'1 man tavya- leri. genç ur ?ıye 
C ıs (R d ) R h . 1 . d _ .1 k . _. k sım, ... u ayım pe ıvana ga ıp ge ıgı . d k' k d . · :"-

envere, a yo - us arı- enın egı onseyın verecegı ·arar, h ld h~d· . . d ıesın en çe ınere enıze dalmağa 12 50 Tiirk müziği. 
· . k . . . b d S ti b. ı·-. . . . a e, a ısenın tersıne yazılmasın an b k _ . .. Bm:ıtrafı s . aJ .1 d 

cıye omısermın ceva ın a. mevzuu ovye er ır ıgının cemıyettcn ıhra-
1 

. . . . . t mec ur aldıgını ıleri surmektedir- Çalanlar: Ruşen Kam, Cev- - ....,. s e -
b h ı k~ . . . do ayı matbaaya geldı tavzıhını ıs e- v h.d. ı · · t"kb a .. o an 4 anunuevvel tnrıhli telgraf cı olacaktır. Asambelnın perşembe . V ' ler. , det Çağla, İzzettin Ökte, e a ıse eran, ıs ı ale it müJnn 
Sovyet hükumetinin Finlandiya ile gümi mesaisini ikmal edeceği zan.ne- dı.y e .-y1·apktıkh... d b.. _k b. .· Londı·adaki alakadarlara göre, Zühtü Barda.koğlu. zalarm ve nihayet milletin ken 
h h ıi d l: 1 d ... . d.k. d·ı kt a· O . k d k . emme ' ern e uyu ır se;,ır- t h . hakiki temayül v ı· .... ı arp a n e )U unma ıgı ve şım ı ·ı ı me e ır. tarıhe a ar ·onseym . k 1 b 

1 
k k 

1 
.1 a telbahır kumandanı arzu etseydi Okuyan: Muzaffer Sag-mıl\:. e rea ıst goru.i e 

F,. hük'' ı· . F' h Ik 1• k. 1 kk . . . cı a a a ı farının arşısınc a yenı - t . . . . ' ni h · · d f · d m ume ınm ın :ı ını ayı ıy e muva at azalıkları ıçın ı:ı~çım yapı- k k 
1 

• -· . _ • . . d - orpıl atabılırdı. Ancak, bunun bey- 13 30 Konuşma (kadm rnati) n epsını ene sın e toplamış 
t ·ı t a·-. kl' d b. k b"J l k p . . . t . me o a;, degıldır. Maglubı) ete og- . lunmaktadır o k k' d" emsı eme ıgı şe ın e ır mu ·a ı aca ve etıt Parısıen gaze esme ·a .

11 
ti d b 

1 
.d nelmılel kanunlara aykırı olduğunu 13 45 14 oo :Müzik (hafif müzı·k- • nrnr ı, unyn a 

iddiayı ihtiva ediyordu. göre bu seçimde Letonya kendi yeri- ru g~ e~ mdı e .~r 
1
: _\:.e'~~ un ar~ \.a- Yolcu ve mürettebatını indirmede~ _ Pl.) hü, insanlık dediğimiz camianın 

Cenevre, 13 (Radyo) - Uluslar Ili Rus) a) a bağlı olmıyan bir mem- re e ebene~ e ghorlc udgubnuzd yn~lı . e ırl- ve bunların kurtarılmasına ait vası- 18 00 Program hat ve huzuru ve medeniy t namı 
• tes• bl . . k 1 k lı k h meye nzıyeıı n e un an ı erı ge - t 1 . . da tebcile takdise '"ayand F sos)e ı a am esmın, yann a şam e ete ırn acaktır. Mu temel ola- . 1 a arı temın eylemeden bu harekete 18 05 .Memleket saat ayarı, aıans • y ır. on 

içtimaa nihayet vereceği ve alacağı ka- rnk Skandinav memleketlerinin mü- rnı~1or muf:h· h ğ··" ti k b. teşebbüsün doğru olamıyacağını elti- ve meteoroloji haberleri. pen. d~ elbette bu enerjik ve hay 
1 b . t bl'wl d v ••• l . ·ı· . .b. . f k • aama ı ' er ma 'iup, mu a a ır . .. .. .. .. yetlı aıya t k d h' . rar arı ır e ıg e neşre ecegı soy em- messı ı nızamname mucı ınce ıttı a - -ı·b· t k 1 t k ki t 11 .,,.n· şünmustur. Çunku vapur, ı;ahile çok 18 25 !ılü ·k ( d k t se ar§ısın a ıçbır f . . . mag u ıve e u p a ma :ı ese ı.:.ı ı ~ . . zı ra yo caz or es ra-

) Or. · la rey verılmış oma ına manı olmıya b 
1 2

• t b t 11• 
1 

-ınp uzak mesafede ıdı. Tayfasını, kendi sı.) yapamamak vaziyetinde idi. Şim 
Ce 13 (R d ) , 1.11 ti 1 . . ~ . . . . u ur. ,a en u ese. ı o masa mag t . . gazet 1 Al 1 . . • k 

nevre, n yo - .ı.' ı e er cak o an ı tınkafla ışın ıçınclen ,ıyrı- . . ..
1 

kt b k 
0 

• kt ahtelbahırıne alamazdı. Çünkü hac- 19 00 K (G · ,.e ı·htı·ıa·t _ e er, man e çısının endi . ti bl . b . N .. . . • . ıçın o me en aş a çar~ 'iO ur. -· onuşma rıp y f. b' ' 
emıye asam esı, ugun orveç mu- lacaktır. Beklenmedık bır hadıse ol- v 

1 
f k '"t k f. h sında mi müsaid dcgıldi. Keza, tayfa ve ları) ıne ır rapor veya izahat vereceğ 

il. . . t' d t 1 'lk _ . . . " • . .ı a nız şere , UV'ic • a a sa a . .. · sö 1.. 1 B me s ının rıyase ın e op anmış ve ı madıgı tnkdırdc ıçtıma, l• ııılandıya- d - .
1 

hl~k 1 k b. . yolcuların ıiıstu açık sandallarda ve 19 15 Türk müzig-i. Y uyor ar. u raporun muhteva 
d f " 1 A . t' . .1. d .egı , baznn a u sız ı ve ter ıyesız- hiç d . 

e a suz a nn rJan ın milmessı ı e- nm musirren i tedifri pratik ı·ardım 1.k h d d t . -ırı.b' .ııahillere çok uzak mesafelerde kal_ 20 00 Konuıı.ma (onuncu tasa-uf e earnrengız veya bUinmiyec . 1 k' . . ~ ı ~a asın a a, ersıne mag u ıye- _ ~ ,, u k'ld f k 
nuşt r ı: tedbırlerı unutulmaksızın Sovyctler ı· 1 ··rültir B 1 . . •e hay masını da dogru görmemiştir. ve yerli mallar haftası milna- şe ı e, ev alade olmıyacnkhr. y d w tr-· .. -· . . . ın acı arı go . azı msız v - §efine d' k. k' 

- aşa ıgımız. anın .arze ıgı m~~- bırılgının takbıh ve ihracı ile netıce- dudlar vardır ki, kendi meslektaşları- Londra, 13 (Radyo) _ Lordlar sebetiyle ulusal ekonomi ve ıyece tır ı: 
zara çok şayanı dıkkattıı·. Bu bal, kul- lenecektir 1,.. t 1 ff k ti . . .. kamarası azasından ve sabık dor.an- artırma kurumu namına n· a- .-. .Tama. me. n deği§mİ§, herıe 
tü iln .. nh b . · nın ane o ası muva ıı ıye erını gor- • d k h b 

r ı i~t~ ve eynclmılel .kanun- Petit Parisfon gazetesi şu neticeye dükçe imrenir, kendilerini eksikli gö- ına erkanından Enesi, Almanların Bre- riciye vekili Saracoğlu Şük- mu rı • ıç ~ zaman gu veyn bu 
lanti red 'e ınkArıdır. Bazı kırnseler, varıyor: men vapurunu torpillememekle ingi- rü ta f d ) yaset makanızmaaının oyuncağı 
! rilr ra ın an. k b' 
ıı:!,!" se~irıceye kadar susınağı ter- Böyle olduğu takdirde Milletler _'._ Ah ben d h k t erlisini yapa- liz tahtelbahiri kumandanının isabet 20 15 Konuşma (Bibliyoi'rafya sa- nuyaca ır Türkiye kar§ısında 

! to,ekt~dirler. HükQmetim, bu fi- cemiyeti bu defa mazideki bariz mu- b·lsem ~h b a a a m daha iyisini ettiğini ve çünkü beynelmilel uhu _ ati. lunuyoruz. Yeni Türkiye, kuvve 
değildir. Millel.er cemiyetine, bu vaffakıyetsizliklerine rağmen kendi- beı n rık, ara.b'I~ vurgu, nun da ta göre, herhangi bir vapurun ulu 20 80 Türk mü 'ğ·. F 1 heyetı· haaaaa ve her hakkını sonuna kad• 

t ,.n• ıkl ğil . bet' d . d ı·k ~ ı ırsem. zı ı. ası "'d f , '!1 n tmn .. B nıbs 
1 
ınhU7k:ş sine .bağlanan itima a ı ayat gös - Diyerek, ba~bayağı bir mağlQbiyet orta batırılmaması lazım geldiğini (Mahzuz faslı) mu •. a~ya azmetmi§ bir devlett" 

1 - k J • u se cp e u- termış olacaktır. acısı çekerler.. söylemi§ ve demiştir ki: 21 15 Müzik (küçük orkestra şef: ~; ıadtramar ed~bi1.ecek v<-'ya ora 
, ca 

0 aı: ıml . yilkseltmekl.e Bayan Genevieve, Tabouis De Ce- İnsan bu! .. Dokuması, yaradıhşımn - Tahtelbahirimizi ayni zaman,. Necip Aşkın). gı 1 e muhtelıf ıdeolojilerin pr 

1 
_ ŞerM- a k~nfım. Azadan ?ı: uvre gazetesinde, ~yni mütaleada bu temayülü ve mesleği ne ise, kendisini da Alman deniz tayyareleri takip e- 22 o Memleket .saat ayarı ajans pa1randaaı için pazarlar bulabilec 

tı 'e taahhdlllerını lunuyor Gazete dıyor ki· d .. t . diyordu Bu .sebepten dolayı tahtel- haberleri,· ziraat, e' sham _ te.k dünya. devleti kalmamıştır. T' 
mı: füJ:o b · · ora a gos crıyor. · - k b 

• " ~ ıser ~r azanın to~- Asamble cenup Amerikası delege- Muhtekirler arasında. bile güre' bahir; deniz üetüne çıkıp, Bremen tahvil!it, kambiyo _ nukut ıye, .u sıyaııetj evvel& kendi ·, ao 
~·~tal etmektedır: B;y~clm!- !erinin Sovyetlerin ihracı hakkınd~- ve rekabet var.Kömüre ne miktarda, vapuruna (dur) emrini veremezdi. borsası (fiat). ra da ınaanlık namına tutmuştur. ~ 

l larca ihlAI edılmıştır Bı k' t ki ·· ı· b.1 • · · ·ın B. k d · ·t genr bünyes' · ·· t" d ··k · z-~e.t . · - ı nu u arını soy ıye ı meıerı ıı; ne zaman su atıldığı satılık ı:;ığır \'<! ır vapur, anca ur emrıne ı aat 22 20 l\lilzik (küçük orkestra _ Yu . ~ ınm ua un e mu emm 
lfyet Rusyanın mııı:tıe~ bu sab:ıh içtimaa davet edilmiştir. Du koyunlara ne kadar 'tuz Yedirilip su etmediği takdirde batırılabilir. Ak- karıdaki programın deva- bır ıdrak ta~ıyor. Bu devlet realitel 

l iJn ·,hracı ,.l!zım~ır. Çun~il davet .sovyet!erin ihracına dHha. ma- içirildiği, hangi rakilıin bu. suretle kaç si takdirde, beynelmilel haklara ria- mı.) ri de her büyük devlet gibi kavr 
L' .. ç~e~~-41 aynı cemfyetın nah bır mahıyet vermek ve aynı ~a- kiloluk fark temin ett.ği, rakiplerin yet edilmemiş olur.> 22 35 Müzik (opera aryaları -Pi.) ~n~tadır. Türkiyede, olgun ve ke 
_:: i~~ ır unvanı taşımak mand.a cen~p Am.e~ik~sı lıareketınj rüyalarına bile giriyor. Berlin, 13 (Radyo) - Matbuat, üç 23 00 Milzik (cazband - Pi.) dııır~e her ::aman için güvenilen 

· . tebarüz ettırmek ıçındır. Kadınlar arasında tuvalet makraj ay denizlerde dolaştıktan sonra Al- 23 25 23 80 Yarınk' program Şefın etrafında, dünyada az görüle 

1~ 0 
:ıeknfn 'tm.uvahfakatlı ile Cenevre, 13 (A.A.) - l\lilfetler müsabakası. bir nevi güzellik ya~ışı man sularına girerek kurtulmağa ve kapanı~. ı milli bir vahdet kurulmu tur. Ora 

.... a c:r omı es.ne ava e et- . t• bl . N ·· ~· f . . . zümre politikası, parti kavnası, sa ' 0 n k . cemıye ı asam esı orveç mumessı- ve güreşi değil midir? muva fak olan Bremen gemısi ıçın r. 
... ~ ..auen onseyın daimi olmı- 1. H b b k 1 r. d t l •t . k k F dalyc ihtirnaı, şn.hıs mülôhazal 
:nıt ~ . . 1 t'h 1 ı am ronun aş an ıl!oın a op an- Hizmetçi kız ve kadınların koca \'e ı ayış ar ma aleJer yazmaktadır. ransa ve Çan-Kay-Şek' e 

i'1gıdıçın n ıt ap . yapı mı!ş, mıştır. Hemen söz alan Arjantin ll'Ü se,·gili yarı,.lnn acaba kendı arnların- kalmamı§tır. Türkiye; iktıaadj sah 
l re evam e memı~ olan - .1. F " 1 d · t• k. · :. ' sı'la" h ver'lm · da da iatiımardan kurtulmu,.tur. 

·J'9. • t h . 88 . messı ı reyre ezcu:r'l e emış ır ı: da Habeşli pehlivanla Mülayim pehli- Mareşal De Bone ı esı . y 
.e--•csranııs an nrı~ milmessıl y d - tt·-. yoldan da ona tecır yapılam T" 

• . . N t• d 1 kl C - aşa ıgımız anın arze ıgı man van arasındaki gUreııten daha. zorlu t Tokyo, 13 (Radyo) - Hariciye na- . . az. ur 
lb~~~~ ır .. 

1 
e~c~ e aza 1 F~r~fl e- zara ıudur: · heyecanlar varatnn .;r mu~ Trablusgarp, 13 (Radyo) - tal- zırı Nomora. ile Fransız sefiri arasın- ler, ıstıklallerin: yüksek ve tam 

:ı ~ 1 e . 0 ıvya ve ın n - Be"'nelmilel knnunların red ve .Ne vazık .kl faz.lete külUlı· ve in - yan orduları umum müfettişi mareşal da yapılan dünkü mülAkatta, Fransa- hürriyet. havası içinde mütalea a l!leÇitmışlerdır. .; ... . ( . . ' .. . k d 1 o 
A!a!llble (l4) ler komitesinin kara- inkarı. Bu manzara önünde bazı sanlık yarışına çıkanlar, hep birer kuy- ~e Bono, bu~un buraya gelmış ve ~~a- nın Çan - Kay - Şeke mühimmat ve es- me .te .1r er. rada yc?i ~ir kült' 

ı tf tek t 
1 

k kimseler fırtına gelinceye kadar sus- ruklu vıldıza benziyorlar Bu yıldızlar ıeşal Balbo ıle İtalyan ordusu erkam liha göndermemesi etrafında bazı di- yenı bır kavrayq, yenı hır mede 
a .ın z r~n rar op anma - tıze- · · · ' yet h t d T" k · h 

e, fakat saat tayin etıneksı"•fn daı;.ıl- maktan başka yapaca.k bi_r iş olma- semamı_zd.a göztıkityor ve kayb. oluyor- tarafından karşılanmış. tır. . !ekler yapıldığı söyle.:r.iror. . ve aya var ır. W' ıye, er 
" ıs ~ 'amarcı devletin tamamiylc kay 

ıshr. Komi~, Sovyetlerin Ce\'abını dı~ı k~naati~~edfrler._ .A~Jantln h?- l!r .. Yanı ya:1ş yaptı~lar~ hı~ yok~... Mare~al De Bono, L1byadak1 İtalyan f • l " d. tiii bir memlekettir. Orada haklın 
tk·k ttikte h 1 kfımetı bu fıkırde degıldır. :Mezkur Eger buna ragmen fa:z1letlı, alım, mu- kıtıı.atını teftiş ettikten sonra tekrar lil.ail ıya • 
cak 

e "-""l~!lso~rai raporublnu azır ı- hükumet milletler cemiyetine bu ce- tekamiJ, yilksek görilnen bir çotumu- Romaya do'·necekt·r lan, yalnız ve ancak gene bizz 
a ve 1.\:1\ ı erı.n asam eye yapa - ı · A • k Türkiyed' 
kt miyetin bilyüklilğü ile mütenasip o- zu yarışa çıkarsalar, arkada ve yaya merı a ır.:ı> 

a ır. lıte, Fon Papenin, kend' r. f' p f 
13 

larak kendisine tevdi edilmiş olan kalanların hesabı kimbilir ne kadar 1 yC ı 
. diar s, (A.A.) - Havas ajansı prensiplere hizmet mnksadivle gir- hazin olurdu! Lon dra 'da - Baştarafı 1 inci sahifede - aöyliyecekleri, ancak bunlar ve 

r yor: · ÇIMDlK mumi efkarının, Finlandiyaya yar- buna müma~J olanlardır. Bunun ~ 
Bu sabahki gazeteler, iki mevzu ~ştir. ~u.na il~n~~n ~~kumeti?f b~ : - Baıtarafı 1 inci sahi/ ede - dım hususundaki arzu vo kanaatini man zimamdarları tar fından bili 
kında "efsiratta bulunuyorlar. n t ~esını ky .;~ ~;.ll etl vazı e~ını Rüştü Aras şerefine bir ziyafet veril- kuvvetlendirmektedir. meıi iae, ıüphesiz ki, hem onlar içi 
lardan birincfs' p k t b"4 ı k yap ıgına anı ır. • 1 e er cemıye- B r kaza mi'1. ve zivafete, geçenlerde bu··tun Diplomatik mehafil, •i"ı·, Fı·n hal- h d d" h 

O etle 
. C 1 e a ıbı 0 ~kr~ tinin azası olan bir devlet bu miies- -s " "' y em e unyn nam ve esabına ço 

r,ıı en evreye cevn ı; ı ın- . _ Lonclra, 13 ( A.A.) - Bir İngiliz Balkanlar memleketlerini gezmiş o- kının iaşesine karşılık olmak üzere faydalıdır. 
i 1 de bJtun sahalarda sıkı Fransız- 51~ ~~m m~lhem ol_dugu pak.\ve ke.~- askert tayyaresi bugiln Southamton _ lan lord Loid riyaset etmiştir. (80) (10) milyon dolarlık bir kredi ile be. 

·ngilfz teşrıkı' m 1 . . .. t ' sını baglıyan agır ademı ~cavuz . f. b 1 t B d b F ' l·ı . b.lh h l 
esa sını go:ı eren pa- muahedesini açık bir surette ihlal e- da bir baraj balonuna çarpmı~tır. Dört mısa ır u unmuş ur. u meyan a, ra er ın ı erın ı assa arp ma - -------------~ 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

a anlaşmaları. k' l öl ·ı ta Türkiye sefarethanesi müsteşarı B. zemesi ve tayyareler istediğini işaret zaran, kongre, Finlfindiyanın Arn 
S t h f i k . . derek diğer bir devlete serbestçe ta. 1 ~ mt ş r. K d . R ·ı d eylemektedir. ·k ovye ar c ye omıserı dün Bay a rı ıza ı e eniz aşırı ticaret na- r1 aya tediye etmiş olduğu borç k 

venole verdiği cevapta memleketi - arruz ediyor. Ve bu devletiı: toprak- ispanya • Portekiz zırı, bazı filo kumandanları ve mü- Bu hadise, yalnız Amerika için de- dar bir kredi nçılabilecektır. Anca 
in Finlandiya meselesi müzakeresi- !arını işgal ediyor. Bu hadıse böyle l\iadrid 13 (Radyo) - fspanv" _ him şahsiyetler hazır bulunmuştur. ğil, ayni zamanda ingiltere ve Fran- kongre ikincikanunda toplanaca 

·"'tı·rak d · ğ' · b·1a· ·şı· bir taarruzun failim milletler cemi - ... · ' • ·· ·· ·... t ·ıt k · 1 f. k d h k ld ·ç· d ok nazı·k b. · t t tı H lb k. F. e ı~ e emıyece mı ı ırmı ır. . . _. Portekız arasında uzun suren mnzake- ngı ere ı a ı şere me a e a ı- sa ı ın e ç ır vazıye ev- r. a u ı ın mümessilleri, bu y 
ovyetlerin bu cevabı esasen beklen- yetme kabulde devam etmıyeceg, - relerden sonra salı gilnU Lizbonda ye- rıldıktan ~onra nutuklar teati edil - lid etmektedir. Çünkü Amerika harp dımın ancak şimdi ve derhal yapı 

tıekte idi. Ve buna binaen bütün mu- miz meselesini ortaya koymaktadır. ni ticaret mukavelenamesi imzalan- miş, ticaret nazırı, Türkiye ile tica- alet ve vesaiti imalatı, şimdi Amerika ması takdirinde müessir olabilece 
harrlrler asamblenin bundan sonra- Mümessil, beynelmilel hukuku mu mı~tır. retin inkişafıııın ingiltere için fayda ile ingiltere ve Fransa arasında tak- ni ileri sürmektedirler. 

i müzakereleri üzerinde durmakta- teaddit defahır ihlaline işaret ettik - ve ehcmmiyetlerini anlatmış. şimdi :;im edilmektedir. Fabrikalar, tam Vaşingt.Qn, 13 (Radyo) _ Rei 
dırlar. ten sonra Sovyetler birliğinin ihracı. yan üç azalığı için intihap yapılmış- tanınmış mühim İngiliz mühendisle- randımanla çalışmaktadırlar. FinHin- cumhur Ruzvelt, Finlandiya iç 

Petit Parlsicn gazetesinin, Cenev- nı istemiş; zıra Arjantin hi.ıkümeti. tır. Asamblenin kUşadın<lanberi iç - rinin Türkiyede çalıştıklarını, da- diyaya yardım yapılması hu~usıın - memnuniyet uyandıracak derece 
eye gönderdiği hususi muhabiri Lu- nin Sovyetler birliği ayni Unvana timalarda hazır bulunmıyan İran ve vetlilerden amiral Kok ta Türki~ e daki isteğin, fazlalık ve kuvvetine iane toplandığını ve yardıına deva 
ien Bourgues, 13 ler komitesinin ve- malik olduğu müddetçe kendis"ni Afganistan reye iştirak etmemişler - sularında ve Türk denizcileri arasın- rağmen müttefiklerin \'C Amerika olunduğunu söylemi.tir, Amerika k 
ecegi karardan bahsederek diyor milletler cemiyeti azası tebikki ede- dir. Reye iştirak edenlerin r.dedi 38 da geçirdiği hatıraların kendisi için ordusunun ihtiyaçları ve siparişleri ıılhaç teşkilatı, Finlfındiya için h' 

Bu karar sureti muhtemel olarak 
u Uç noktayı ihti\'a edecektir: 

Birir.ci nokta, Sovyetler Birliğınin 
ane\•t takbihi olacaktır. İkinci nok~ 

kurbanına milnf eri den 

miyeceğini söylemiştir. dir. Azalıklara 36 reyle cenup Afri- çok kıymetli olduğunu söylemiştir. de hesaba alınmaktadır. ~Iali maha- milyon dolarlık bir kredi nçmıştır. 
Arjantin delege inin nutkundan kaııı, 35 reyle Bolivya \'e 34 reyle Bu ziyafette, doktor Aras da, yeni fil, sivil ahali için açılacak kredile- Nevyork, 13 (Radyo) _ Nevyor 

sonra reis, asamblenin mu\'afakatir- Finlandiya seçilmişlerdir. Bu .seçim- öğrendiği İngilizce ile gilzel ve ma- rin, gene Finlandiya tarafından vaki valisi, 17 kanunuevvel Pazar gün( 
le Arjantin teklüini on dörtler komi. den sonra konsey 14 ler komitesinin nalı bir nutuk söylemiştir. Ziyafet, olacak tıilah .siparişine muadil olabi- nil, Finlfindfya gOnO olarak il~n e 
tesine tevdi etmiştir. kararına talikan bir içtima ~aati ta- 3 saat kadar ailrmilş ve samimi teza- leceği kanaatindedir. miş ve o gün Finliler namına harı 
Müteakıben konseyin daimi olmı- rin etmeksizin dağılmıştır. hilrata vesile olmuştur. Siyasi mahfillerin mütaleasına na- ketler yapılmasını bildirmiştir. 

,,~ .. ~.....-. -..:~--~:.:.·~ *-* ~· •• • ' ı - Size gösterdiğim evin kiremitle- vet edebilecek ufak bir iz bile bulama- rol etti ve paltosunu silratlc giJ:erek larmla bu semtten ayrılma, Margar 

2 1• n c 
1
• ş u e~!: ri üzerindeki kilçiik kulübede bir ışık dı. Odanın emniyetine kanaat getirdik- odasından çıktı, kapıyı dikkatle kilit- pansiyonda ... Ona dikkat et. TehlH 

«_ eörllnUyor. ten sonra cebinden ufak bir tabanca ledi. zuhur ederse tabancası ile h ber ver 
Dedi. Meçhul şahıs, kendini hakika- çıkardı ve Margaritin eline verdi: Meçhul şahıs, metin adımlarla mer- cek, derhal pansiyona hucum eder, 1 

ten mQtaleaya kaptırmış, vaktin geç- - Kapınızı dikkatle kilitliyeceksi- divenden inerek, sokuk kapısına doğru rasını işgal edersin. 
,,,._,,~ .... ~r.. .... ~..-..-.~'L'WO-. ...... ,_ ,...".~·~--~~ tfğini farketmeroifti. niz. İçeriden de ayrıca 3ürgilyü süre - ilerlerken pansiyon sahibi, ihtiyar ka- Dedi. Sonra tekrar: 

_ 12 _ _Doğru .. Maamafih Uziim kompos- - Koridorda kim.aeler var mı?. 'l'u- cekıiniz. Kapıda bir tazyik olduğunu dın önüne çıktı: - Dikkat 1 .. 
Artık akşam olmuş, meçhul şahıs tosu, öğkıyin yediğimiz tatlıdan daha valete gider gibi etrafa bir göz gezJir hisseder etmez derhal ate' edeceksiniz. - Hayırola ! .. Gündüz fazla uyudu- Emrini verdi ve yOk k sesle: 

a pansiyona avde etmişti. Eiraren- iyi idi. Her ne ise, otelde nasıl vakit ve çabuk gel.. Dakika geçmeden pansiyon bizimkiler nuz da, uykunuz yok galiba!.. - Otomobile Iilzunı yok.. Beni işgı 
haneye yapacağı baı;kını hazır in- geçirdin? .. Can sıkıntm hissıettin mi? Margarit çıktı. Ayak uc.u ile dolaştı tarafından işgal edilmiş olacak ve size - Öyle madam; hem bir kahve içe- etme, zaten U.} k-usuzıuktan kaf m dı 

kla mcegul o dugundan , yemek - Yok, bilakis gazete okumakla vç geldi. de hiçbir şey olmıyacak .. Çünkü burası yim, hem de biraz bava alay1rn, dedim, vul ~ibi ş~ti. 
sna ın<la bile ağzından bir tek liikır vakit geçirdim. Avusturyalılar Balkan - Kimseler yok .. Esasen üst kat o- karşıdaki otelden şoförümüzün neza- belki uykum gelir. Dıye sÖylener k ş forün yanında 

h çıkm dı. ıarda hücuma geçmiş .. Zavallı Sırpla- dalar baştan başa boş. reti altındadır. Binaeııaleyh atacağı- - Güz.el, fakat .kaçta avdet edecek- ayrıldı. Arka sokaktan ilerr;, eı ek xnı 
Yalnız :>·emekten sonra, bu sOkO _ rın .&lgrad şehri sukut etmif .. Doğ- - Sen bu odaların boşluğuna bak- nız tabanca, bir tehPke işareti maka- siniz? .. Çilnkü kapıyı on birde kapatı- hnd evin ö inden e t'. 

un M argarite d9kunduğumı hisscd~ rusu çok müteessir oldum. ma !.. Ben on beş dakika sonra çıka- mına g(?çecektir. yorurn da.. Arkadaşları ta ın dil n yeri erci 
ek, sevdiii kadının i:Önlünü almak _ .Merak etme .. Harp daha bitme- cağım. Sen odana çekil, ve lambayı - Fakat bunlara sebep? .. Pansiynn - Oooo .. Ben daha evvel gelirim. dolaşıp duruyorlaL·dı. Birşey arıyoı 
•in: di. Asıl bundan sonra cereyan edecek söndür, yatağına rahat gir, hiç kork- bir kaç köylü müstesna olmak ilı.ere Ve kapıdan çıktı. Karşıdaki kahve- muş a-lbi onlardan biri inin yanına ya 

_ l\largarit -dedi- yemekleri nasıl olan hadiselere bak. Ve emin ol ki, ma. Biraz sonra bari gürültüler olma bom boştur. de oturan şoför, meçhul şahsı görünce laştı. 
1un. Ben akşamki yemekten pek sonu her halde lehimizedir. sı muhte~ldir. Otel belki altüst ola- - O köylülerin hepsi de casus ola- yerinden fırladı ve otomobilinin yanı- - Faaliyet zamnnı geldi. Tabancı 

nun olmadım. Meçhul şahıs biraz sonra odasına çe- cak. Fakat senin kılına bile dokunul- bilir .. Köylü kıyafetleri ötekini beriki- na gelerek: larımzı hazırlayın ve işaretimi beki« 
Neden? kilmiş, gazete okuyormuş gibi görü- mıyacak. ni aldatmak içindir. Bugiln herkese iti- - Buyurun bayım!.. yiıı .. 

\. Galiba, tuzu biraz fazla kaçmı~- nerek pencerenin yanına oturmuştu. Dedi \'e. b~nu m?teakıp .Margaritin mad etıooğe gelmez. Onun için dikkat- Dedi. Bu vesile ile meçhul şahıs, şo- Dedi Sonra mahud evin kapısınn clo~ 
Saat yirmi biri bulmuştu. o anda l\lar- odasına gırdı. Elbıse dolaplarına va- li ol!.. forün yanına ıoku!du ve: ru ilerl di. 

Evet.. Fakat yeniımiyecek ~ibi garit odasından çıkmıı ve meçhul şah- rıncıya kadar her tarafı dikkatle kon- Meçhul şahıs bunu rnüteakıp odası- - Birazdan köy içinde harp olacak. - A !. ı var -· 
c;li. ıın odasına ~irerek: trol etti. Taban ve tavanda ~üpheyi da- na çekildi. Seri ateıli tabancaıını kont- Vaziyet ne olursa olaun. aen ar.lf.a.da§-

lıtb"hnı 
"-birer l 
-.-~ 



Harbi lngiliz tayyareleri Avam a ar Si 

Halen muharebclct şimaldcdir. Alman limanlarını ve tayvare üsle- Ba.zı münakaşalar oldu. Finlindiy • 
harebeler c~reyan etmektedir. Fin - LadogBnın şimalinden merkeze doğ- J ya ta • • b• f 
ler, dünkii muhnrebelerd~ ltuslardan ru ilerlemek istiyen Rus kuvvetlerinin • • muvaffakiyetle bombar• yyare yapma ÇID Jr a ., 

-lla§ tarafı 1 inci uhifede -

ktılliyetli miktarda mitıa!yöz almışlar maksadı, Ifotni '.körfezine doğru bir rlDI •k J•Zl•O ·ıd• 
\e Kareliya cephesinde dort Rus tankı- yol açmaktır. Fakat tnk\·ive kuv\'etleri d t • l d• rJ aya verJ } 
nı tahrip eylemişlerdir. alan Finliler, şiddeUe muka\'emet gös- tınan e M1Ş er tr Londra, 13 (Radyo) - Avam ka-,gönderHmesini istemi.,tir. Hınu n;zı-

Rus tayyareleri, buglin Angon ~- termektedirler. Kola_ Jarı mıntnkasın- Londra, 13 (Radyo) - İngifö: fay- kuvveleri Borkun, Bremen, Hamburg- marasının sabahki celsesinde bazı rı Kfnzley Vud, boyle bfr hareketi 
da:-ını bombardıman etmişler ve b r daki muharebelerde Ruslar birçok mit- yareleri manya tik torpiller yerleştiren ve Heligo!anda da gltmişler ve Alm:ın münakaşalar olmuş ve :nclıuslarm reddetmiş ve Finlii.ndiyı:ı:n ta)) arf> 
çok bombalar atarak, si\'il hnlktan pek ralyöz!e 25 sohra topu, 13 orta çapta Alman deniz tayyarelerinin ii ·!erini harp gemilerine bombııhu· attıkları gi- bir kısmı, Almanya üzerinde uçan imal etmek iç'n bu) u t,'r .. a ri 
çok kimseleri telef etmişlerdir. top ve diğer e..;leha. V•:! mühimmat bı- ke~federek lıombardım:m etmişler ve bi fowğraflar da. almağn muvaffak ol- ingiliz tasyarelerinin Finlaucliya:rn ya mezuniyet 'erildığin · d.ı. 

Rus tayynrelerinin, :ı::;keri miie~~e- rakmışlardır. 3 Sovyet taburu da im- mühim neticeler h~tihs>!l etmişlerdir. muşlardır. LlLJ Ü 'ALA L' ------
selerc attıkları bombalardan hiçbiri ha €dilmiştir. Bir çok tanklar, istimal- Alınan haberlere gört1, İngiliz hava LJ l"'u l '\ 
isabet etmemiştir. • den sakit hale gelmişlerdir. Bu haber-

Helsinki, 13 (A.A.) - Pet.:mmo !er, Londradaki Finlandiya eiçiliğ; ta
mıntakasında Ruslar bir takım tahki- rafından da teyit edilmektedir. 
mat vücude getirmişlerdil'. Son derece Rusların göllerdeki miidafaa sis
düşük olan hararet derecesi her türlü +emini zorlamaları, tamanıiyle nkim 

Kremlin sarayında 
faaliyeti felce uğratmaktıı<lır. Kuola- 1<almıştır ve ağır bir zayiata mnl ol- M •• h• 
jerci gölü yakınında \·c Finlandiyalı - 'lluştur. Petsamo mıntakasındl sükO- ll } ffi bir konferans akdedilmiş ,.e 

Finlandiya için kararlar alınmıştır larm Kusamo ve Sotkamo gölü bo - 1et vardır. Fin tayyareleri, Sovyet 
yundnki müdafaa hatlarınd:~ şiddetli hatlarını ve hareket halindeki kuvvet-
muharebeler başlamıştır. 'eri bombardıman etmekt('dir. 

FinUindiya kıtaatmın hareketlerin- Paris, 13 (Radyo) - Helsinkiden 
M:oskova, 13 (Radyo) - Kremlin tedbirler verilmiştir. 

sarayında bu gece çok mühim bir Söylendiğine ı6re; FinlAndiya 
konferans aktedilmiştir. .Mare~al harbinin kıştan evvel bitmeııi için, 
Voroşilofun da haıır bulunduğu blt konferansca geniş tertibat alınmıştır. 
konferansta, askert harekat için Acil 

deki sfirat Finliindiy~ ile fs,·eç ara - elen haberlere göre, Fınlandiyada 
sındaki münakalatı kesmek için Sor- '11üthiş soğuklar hüküm sürmektedir. 
davala Oulu şimendiferini zaptetmeğe ~ovyet kuvYetleri bu'!ldn11 çok mütees
uğraşan Rusların bu baptaki teşebbilq- ~irdirler. Zira, zabitler hile çadırdan 

lerlni .akamete uğratmıştır. Finlandiya mahrumdurlar. Kıtalar açık havada 
00 

lıların ağır topçu bataryaları, istih - \•atmakta ve Fin1~!ldiyanın top ve tay- ç b ı ynı beyanatı kam kıtsatı ile teşriki mesai ederek \-arelerinden korkarak ate.ş y kma - em er a 
Rus kıtaatının müruruna mani olmak maktadırlar. Aalrnan Ru3 esirleri, a
için Vijupurinin ~imali garbi'3indeki lınhları, sık sık gruplar halinde don -
göllerin buz tabakalarını kırmışlardır. muş askerler bulunduğunu ifade etmek 

Helsinki, 13 (A.A.) - FinHindiya- 'edirler. 
He:sinkide ki lngJ!z konsolosu istifa etti 

Rusyaya karşı harbe g·idecek 

O z Ot.l: 
Çuval 
546 İnhisar idare. 
432 üzüm tarım 
382 M. j. Taranto 
212 j. Kohen 
334 Hö Güneş 

75 Öztork 
51 Albayrak 
51 B. S. Alaz. 
15 Hilmi Uyar 

2094 
850078 

852172 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

1 N C l Re 
lıların yüksek kumand!l. heyeti Oulu- Her tarafta, !'ert, nafiz ve ince bir 
da takviye kıtaatı tahşit etmiş olduğu- kar rüzgarı esmektedir. F:inlandiyalı-
ııu, bu kıtaatın .en ziyade tehdide ma- ların her yirmi beş nefertı bir çadır Londrn, 13 (Radvo) - Hcbinki- dım etmek zarureti hasıl olduğu tak- Çuval 

8 
11 

8 50 
8 60 

11 50 
9 50 

9 75 
10 

8 75 

PARA BORSASI 
Sterlin 

9 Dolar 
12 iO P. Frangı 
11 50 Liret 
12 25 İsviçre f."'. 
12 50 Florin 
ll 75 Rayşmark 

!J r15 Belga 
12 50 Drahmi 

8 '75 Leva 

Fiat 
s 50 

Çeko lovak kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pen~ 
Ley 
Dinar 

9 i>O 
10 50 

Yen 
1sveç kr. 
Ruble 

12 25 
14 50 

ESHAM ve TAHVll 
1983 Türk borcu 1 

5 2375 
12!.l 65 

2 9675 
6 7~75 

29 056() 
69 2.> 

21 '575 
o 97 
1 G125 

f 3 605 

Sivas-Erzurum hattı istikrazı 
Sh s--Erzurum 'hattı istikra 

ruz olan mıntakalnra sevk edilebilece- düşmektedir. Ayrıca' her neferin, Çin- deki iııgiliz bnş kon~olosu -. azifesinden dirde İngiltere hUkfimetinin İngiliz 147 • ıı:. j. Tnranto 7 25 8 125 Sivas-Erzurum hattı istikra. 
ğini bildirmektedir. Fin bataryaları- :ieki japon askcı'lerindcn daha munta-' istifıı etmiş ve Fin1ancliy::ı - Rusya har- şefkat milesseseleriniıı yapacakları 100 Albayrak 5 50 ~ 60 Sivas-Erzurum hattı istikrazencioilu ~a' 
nın ve mitralyözlerin in makas ateşi .. am, birer kieilik nıii~takil ç.adırları binde dövüşmek üzere yabancı millet- bi!tfin teklifleri !ernpati ile karşılnma- 36 H. Levi 6 8 Sh•a Erzurum hattı istikr az İmumi kilt11a. am 
Rusların Potsamo yakmınd:ı yapmak vardır. Alay çadırlarında ateş yan -perden bir lejiyon teşkiline mUcıande ğa amade olduğunu . öylemiştir. 34 A. Papağan 6 50 '7 25 SivwrErzurum hattı istilu;az !rnurnh_h~snny r, 
i te~ikleri yeni bir ihraç ameliyesin(l ınaktadır. Fin zabitleri bile, Fin kıtn- edilmesini Finlandiya hilkil.metınden~ B. Ç~.mberl~~"Ilın, ~1many~ ile tta_l- ---- T.ürltiye iş bankası 9. - ,nernencıoglu!'li·t' 
manı olmuştur. nrınm düşmanı durdurmak ve. tank- istemiştir. 'ıyanın FınlAndıynya sıJah gundermış 317 Yekun. Not: Hizalarında rakam Londra rndy,h · H 

Rus tayyareleri Salmijervi Hauki- 1 ~rı tuhrip etmek hususun<'lnld :nrnvnf- Londra, 13 (A.A.) - B. Çember- olduklarına dair olan hal.ıerleri teyit 167218 Eski yekOn. yan dövizler için fiat tescil ~m~:tu;- B .. r ·~'iln 
lani ve Kolafjeroiyi bombardıman et· ~akıyetlerini hayretle knrşı~amuktadır- Jayn Avam Kamarmiında lıeyanrıtta bu eder ma!Umat alm:ımı, olduğunu tas- ------ mi§tir. u_ sa en taki de 
mişlerse de Finlfındiyahların avcı tay- ar. ıunarak Finlandiyalı ınültecilerc y:.r-lrih etmiştir. 167536 U. yekun. ·r.ıJ u ı:;21 
yareleri tarnfındnn knçmnğa mecbuı· ~ne bir Helsinki haberine göre. z A H t R E: Feci bir kaza ""firlr iştiı 
edilmişlerdir. Ladoga gölii şimalinde 'G'in tnyyareleri, l\forımınc;k civarında Leon B'.um Hollanda veBe1ç~ka 125 ton buğday 6 625 Londra, 13 (Radyo) -B gön Al- o ."den 
mühim miktarda Fin tnk\'iye kıtaatı- lemiryolu iizerlncle alçaktım uçnr::ık ı 204 çuval bakla 4 l 75 manyada E sene yakın bir mnhaide .. t 
nın gelmesi Rus tazyikinin te.sirlerin1 '?O kilometrelik bir hat kısmını tahrip ,,,.,... L d y f 'b d • 3 75 4 bfr tren kazası olmuş, 17 ki§i ölmilı::, 
iptal etmiştir. "lmi~lerdir. .ı ay yare ile on raya eni sııtı 'ar ce e iyor ar 235 ton P. çekirdek , 

JI IJ d 924 B. pamuk 58 67 50 41 kişi yaralnnmıştlr. 
Karcli berzahında F~illnd~~tlar Hcl~~i. 13 (A.A.) -Röyterbil- ~itti Lond~n, ıs_(~adyo)_- ? an n ~--~--~--~--~--~~~~~~~--~--~~ 

siper kazmaktadır. iiriyor: ve Delçıka hukumetlcrı, yenı bazı c z• b k 
Londra 13 (füı<lvo) - Fransız ~o~ fl ·1~h v v k . t 

Stokholm, 13 (Radyo) - Vipuri· Sovyet tayyareleri Hrisalmiyi VC' • '. • • • " .. .sını arı Si a a çagırmaga arar \el'- • ıraa an ası 
çnlıst partısı lıderı L.oeon Blum, bugun · l d' • 

nin şimn1inde başlıyan Rus taarruzu 'f<'jnlilndiya körfezindeki bir knç .a.dn.. " . p . t 
1 

. t' Le n mış er ır. 
d am etmektedir. Huslar, bu tnarru- vı bombardıman etmişlerdir. Boınbnr- tayyare ıle ardıscn gıemış1 ır.ı 

0 Hollanda 
· · · · · · · . . . Blum Londra n top nnncn,c o an on za otuz bın kışılık hır kuvvetle gıı·ış- iımnnlardan hıçbır netıc~ alınama - ' 1 T F 1 . . 

tikleri halde ancak dört kilometre ilE'r· mıştır. Finlii.ndiya tayyareleri de düş- milyon ngıkız 
1
\'e kransız ~mt_e cksıneı Dahı"'ı"ı b" · t•k k t ·1 dece o an ·ongl'cye ıs ıra· - ır ıs ı r az yapaca 

li>•cbilmişlerdir. Fakat büyük zayia- mıın hatlarını ve hareket hnliııde bu- emsı .e • ~ 
ta ugramışfardır. 'unan düşman kuvvetlerini bombardı. decektır. Lnhey, 13 (Radyo) - Hollanda 

Rusların T..adoga g5liinde büyük bir "Jlan etmektedir. --=o*o::.: hiikfimeti, milli mü~a.ra~. ma.~rafl~rını 
tarruza geçmek üzere bulundut<l~ırt Vl' MnskoYa, 13 (A.A.) -Tebliğ: T e Qay\!ü o, eden karşılamak maksııd.yı~ uç yuz mılyon 
şime difer hatlarım zaptetmeğe çalı- 12 kununuevvelde Sov~·ct kıtnları '-J J :ıorin için d::ıh~li .bir ist~r~z ak<le~me-
sacakları söyleniyor. l:,Utün istikamctlerrle ileri hareketle- sef j r go karar \'crmıştır. Bu ıstıkraz, yuzde 
• Paris, 13 (Radyo) - Sovyet g:ız0 '"İne devam ederek Mutka istikametin- 4 faizli olup kırk senede ödenecektir. 
telerinde artık Rus ordularının k:ıhra. le hududun 92 kilo:-netre garbındaki Paris, 18 (Rady,,) - Rusyamn ye- Hollanda~ın l:evmi 1:1ilF _rnüdn!~a 
rnanhk menakıbini tesbit eden yazılar 'larkajaniyi, Potroz:wocsk istikam'?- ni Roma sefiri Gorof ki, bugün an ı- masrafları hır mılyon 2ıJ0 lıııı florın-
gözi!kmez olmuştur. ~inde Ladoga gölü ~ahilindeki Huntiln Zln tegayyilp etmiştir. Sefir, itimadna- dir. • 

l\Ioskovadaki bitaraf müşahitler. ';;öytlnil \'E' Pitlmranta Serrlobol demir-'mesini heni.iz krala vermmiştir. Bitaraf arın akim ka acak 
:ızılordunun, taarruzn kafi bir topç1• ·olu ilzerindnki IKl)npinoja istasr ınu- Gorof;o,kinin Mo. kovadan ç:ığrıldı- t ,. bb.. .. 

kuV\'eti hazırlamadan Fin!Undiya hntl:ı ıu işgal etmiı:11crdir. Sl<i ve nlçak bu- ğı söyleniyor. eş... usu 
nna;e~ı~~~~~~:~~s~~t~~:~~~~~;· müşa- ·~~.ar hava harekatına nuıni olmuş - ~tf eksik') • Ru r,y a tar~~:!~~ liu~~=d~·~~inJfü~~~n~~~:~~ 
bitlere göre de, Sovyetler şimdiye ka· Hclsinki, 13 (A.A.) - Diln akşam Nevyork, 13 (R:ıdyo) - Meksiko samatını durdurmak ilZ~rc bir teşeb-
"dar Finlandirayıı. karvı üç.Oncil derr· "leeredilmiş olan re:;mi biı· tebliğ lıü-1 cumhurreisinin So\•yct taarruzunu büste bulunmaları içh ~on·cç. tar:ı
cede kuvvetler sevketmi~, fakat netice- ün cephelerde bir çok ~icidetli çnrpış- 1tnkbih eden })eynnatı, mebusan mecli- fından yapılacak tekl!fiıı muvaffak oln 
de. Finlandiya mukavemetini kUçUk malar vukua gelm:ş olduğunu bildir- sinde ittifakla tasvip edilmi~tir. cağı, pek şüpheli görülnıe1ctedir. 

görmek hususundaki yanlışlarım anlı- .,..,ektedir. Kareli herzahmda Rnslar Balkan güreş Fransız par'amentcsunda 
yarak. birinci sınıf ihtiyatlar sevkine muhtelif noktalarda taarruza geçmiş-
başlnmı !ardır. lerdir. Bütiin gün bilhası:ıa berzahın • Paris, l3 (Radyo) - Fransız 

Şimdi muharebelerin sikleti değiş- merkezinde kliin Mola kilisesi etr.nfın- şampıvonası parlfiment~u; bugün toplanmış ve 
büdce müzakerelerine devam ede -

mış ve tnerkeze geçmiştir. Bu merkez ela müsademeler olmuştur. Şark hudu- İstanbul, 13 (Telefonla) - B:ılkan 
K li be d F . ııı d rek, 401 milyon 96 bin franga baliğ 

are · rzahın an ın "n iyanın or- dunda bilhassa Tokajervide muhnrebe güreş şampiyonası şubatta lstanbulda 
k k d 1 t k . olan radyo bildcesini kabul eylemiş-

tn ısmına a ar o an mm a adadır. düşmanın tam hezimetiyle mhayet bul- yapılacaktır. 
Ruslar, burada iki müvnzi hat üznin- muştur. ____ __..__.., ___________ tir. 

den Finl~ndiya), ikiye parçalamak i!'I- Sovyetlerin üç taburıı imha edilmi'- Hyrynealmi ile Pelngo takım ada- Papa hasta 
temektedı:ler. tir. Finlandiyalılar 27 mitralyöz, 2:; ıa~ının bir çoğunu bombardıman et - Roma, 13 (Radyo) - Papa 12 in-

Buna bınaen çok 'iddetli muha~ebe- otomatik tüfek, 13 otomatik tabanca, mişler, fakat bunlar mOhim bir netice ci Piyu hagtalnnmıştır. Doktorlar: zi
ler olmaktadır. ~uslar, buraj'a bırçok bir miktar tank ve harp malzemesi zap vermerniftir. Finlandiya taı·yareleri yaretçi kabul etmeyip, noel yortuları
kı~ seW.etm lerdir. Bu sebeple, tetmişlerdir. Loimo!acln L d~a gö - Sovyet iaşe kollarını bombardıman et- na kadar i:>tirahata çekilmeği tavsiye 
Fin1e:r ae bur~ya alencele kuvvetler lilnlln şimalinde ve diğer nokta1arda miolerdir. etmişlerdir. 
g6ndermlşlerdır. Kareli mıntakasınrta Ruslar taarruza geçmişlerse ôe her ta
harp a~ırlaşmıştır. Yalnız ~te müsa- rafta pfüıkürtülmüşlerd!r. Dün deniz
demeleri .olmaktadır. Ruılar, ileri ha- de süıctın hüküm 8Urmekte idi. Havada 
reketlerinl durdurduklarından ciddi Ruslar şimal müntehası mınta'lumnda 
muharebeler cereyan etmemektedir. bir çok keşif uçuşları yapmışlardır. 

t; 

Ucuz Sinema Günü 
BUGVN 

SAAT ÜÇTEN GECE YARISINA KADAR 

Bugün Kültü~park Sineması Tele3151 
PARK DUHULİYESİ DAHiL OL:'ı-IAK ÜZEP.E 

Büyüklere: Ihrnusi j 5, birinci 10 kuruştur. Talebe hususi l<ı, 
lıirinci 6 kuruştur 

Bu fiyatla HAYVANLAŞAN t~SAN ve SARIKAYA filimleri 
görülecektir. Ayrıc?. METRO JURNAL ve ~ItKt 
ONOMÜZDEKl CUMA GÜNÜNDEN 1TIB~1RE' .. V 

Filimleri gösterilecektir. - tifW r = = 1 

.. • l .. • • .. ... • ·- • .,.~ • • 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Senenin en büyük heyecan - deh~et ve macera şaheseri üç senedenberi 
l·cgane <>l rtı.k yaratılan Tarzan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüshası. 

TARZAN ve OGLU 
Başrolltrde: Tiirkçe sözlil 
Vahşi ormanların rakipsiz kahramanı, fillerin - arslanların - kaolan
ların - timsahların - maymunların en büyük dostu .. 

JHONNY VEISSMULLER 
Ve her zamanki sevimli eşi. 

MAUREEN O'SiJL,j~/AN 
Tarafından son derece heyc::.::~ı o:arak yaratılan şah~~. 
Seanslar her gün: 2-8.30-5.80-7.30 ve 9.30 da 

-- ,,#, .. C.URtruUS TA RIHJ 1881 " A 

Sermaye.si: 100,000,000 Türk lirası Şub. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Tiari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 2880 l'ra iıa·amıyc verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplsnnda eıı 

az 60 lirası bulunanlara senede dört defe. çekilecek kur'a ile aıağ'ıd ki 
plana söre ikramiye dai'ıtılacaktır: 

4 Adet l,000 Liralık 4,000 llrı 
• c 600 c 2,000 c 
' c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 • 
DlKKATı Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli Uradaıı aşatı 

düşmiyenlere ikramiye çıktıA'ı takdirde ~ 2<> f azlasiyle rverlıecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylQl, 1 birir.cik nun, 1 mart ve 1 ha.. 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Tayyare sineması 1 Telefon 3646 i 
Bu akşam saat 9 da Gala Müsameresiyle bu enenin en büyük filmi 

olan ve l'l\'GlLlZ - FRANSIZ dostluğunu tc:nuıil eden 

Samimi A aşma 
Şaheserini muhterem müdavim1erit.0 kdinı eder. 

OYNIYANLAR 
VlKTOR FRANCEN - GABİ MORLAY - PİERRE R. WlLY 

Ayrıca: fevkalade zengin musikıli ve eğlenceli 

~ ~-~: !~~Ld~ ~!:ya ~d~b~D~K~:~'~! 
12 yaşmdan.:;. ğı ç;>cuklann getirilmemesi rica olunur. 

w.WtıiiMiilimllllllllİİllİlılıi::e~:..:.:~=r!!m'jDmllSl ........ am .. ~·~:-::~ 

\ 

p 
cet
ge

nda 
1 tak 
milt

nlin , 
eceği 

hü -
mekte 

ıhife, • d 
e e-

.fede -



fsmi; Leoa; .;;;"~Uii'Sı;iı~ .. :=;-f 
5 • ' i Korni$yona lldnları , ~"'< i 

" Burrıoı•a askeı i satın alma komisyonundan: \ · • 
1 - Ödemiş ihtiyacı için (7500) kilo sığır eti açık eksiltmeye kon

muştur. 

2 - lht• 10ıd :!5 1. Kan. 939 par.~rtesi günü saat on birde İzmir Borno-
va askel'i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Tahmin edilen umum tutarı 1875 liradır. 
4 - 'I'eminatı muvakkata akçesı 141 liradır. 
5 - Şaı tname::;i her gün komisyonda görülebilir. 

6 - 1 :-ıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminat mek
tupları ile lıidikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat et-f'~ 

nıeleri. 9 14 19 24 4491 · 

l:ınfr levazım amirliği satın alma komi!yonundan: 
1 - f zmir müstahkem meYki askeri hastanesi birliklerinin ~4000 

kilo kesilmiş koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ~le eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 25 birinci kanun 939 pazartesi giln'il saat on heşte tzınir 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. . ... 

3 - Tahmin edilen tutarı 19800 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1485 liradır. 
5 - Şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster- -

rnek mecburiyetindedirler. 
~\c - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

- ; maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla teminat ve 
_.. teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat bir evvel ko-

r"9! ,..n fikha vermiş bulunacaklardır. 9 14 19 24 
AıS-•J ... lP,. nun .. 
r 2 k 1 ·m.· a·u;irliği satın aıma komi.8yonundan: 

-ta 
0 

ar talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birliklerin ihtiyacı için 
'S Ş\ trm ızı mercimeğin tekrar kapalı zarfla milnakasası yapıla· 

- era jr komisyona 3/1/940 çarşamba gilnil saat onaa verilmiş ola-
• ..~~1· kilosunun muhammen fiyatı on yedi kuruştur. İlk teminatı 

..--..,0~~\...dır . hteklilerin belli gün ve saatta bir saat evveline kadar Fm· J• ~e.t ıutanhk satın alma. komisyonuna teklif mektuplarını vennele-
M t. ,,~ 14 19 24 20 4541 

IL~n.;·let Denizyolları işletme 
ıra ı;r 

· · -·:ı;n müdürliiğü lzmir şube .. 
' 90 

tr ,1 
.. rns o Ven: 

5') f 
J~ 8,.:ır .i<örfezi dahilinde çalıştırılmakta olan Bayraklı, Sur, Efes va-
~' biifoleri 1 kanunusani 940 tarihinden 31 mayıs 940 tarihine kadar 

ra için kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Mezkılr bil-
:/ ~~~-rln beş :ıylık icar bedeli 75 lira tahmin edilmiştir. 

Muvakkat teminat tı.k~a.~ı 563 kuruştur. İhale muamelesi devlet de
ni.a yolları işletme umum müdürlüğü İzmir şübesi binasında ve komisyo
nu huzurundP. 25 kAnunuevvel 93~ tarihine milsadif pazartesi gflnü saat 
011 beşte y~ılac~k Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin tayin edileıı saatta kanunun emrettiği evrak ile beraber müracaat 
lan. 9 14 4467 

DOKTOR ARANIYOR 
idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekim· 

}erine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca mesken veya 
mesken bedeli veri1ir. 

Serbest bulunmak ve yaşları 45 ten yukarı olmamak üzere taliplerin 
D. Demiryolları zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

8 11 14 6244/4468 

lzmir defterdarlığından: 
Satiş No. Muhıı.mernn B. 

No. 
357 İkinci Karataş M. Şetaret sokak 22 taj No. lu arsa 
358 Köprü Mısırlı cad. 1787 'A. 61 Parsel 1001 M. ~'.f. 2li9 

fajlı arsa 
359 Uçüncil Karataş M. İslahane arkası 667 ada 22 par3~1 

sayılı ö3,75 M. M. bili\ No. arsa 
360 İkinci Karantina M. Kayatepe Bayır çıkmazı sokak 17~7 

acfa 97 parsel 110 l\f. M. bila No. arsa 
361 Üçüncü Karataş M. İslahane arkası sokak 666 ada 10 par

sel 1G6 M. M. 71 yeni No. lu arsa 
362 Uçüncü K~rataş !Slahane cad. 667 ada 9 parsel sayılı 93 

.M. M. 45 taj No. lu arsa. 
368 İkinci Karantina Köprü M. Kayatepe sokak 1737 atla 78 

parsel sayılı 150 M. :i.\L bilil No. lu arsa 
864 Uçiincü Karataş M. ıslahane cad. 666 ada 6 pars..:l sayılı 

90 M. M. eski 5, 81 yeni No. l.Jl-arsa 
365 !kinci Karantina köprü M. Kayatepe sokak 1737 ads. 82 

parsel sayılı 786 M. 1\I. bili No. lu arsa. 
866 Üçüncü Karataş ıslahane cad. 666 ada 9 parsel 'Jayılı 162 

metre murabbası 75 yeni 55 taj No. lu arsa 
867 ikinci Karantina Köprf; M. Kayatep sokak 1737 nda 108 

Lira Kr. 
17 20 

100 10 

11 uO 

49 80 

2~ 25 

15 00 

22 50 

7~ 60 

40 75 

parsel .sayılı 215 M. M. bila N"o. lu arsa. 21 50 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetlerine bidayeten ta

lip zuhur etmediğinr1en 11/ 12/939 tarihinden itibai.·en 10 güıı müddetle 
temdide bırakılmıştır. İhaleleri 22/ 12/ 939 tarihinde cuma günü saht on 
dörtte mim emlak. müdürlüğünden yapılacaktır. Tnlipierin yüzde 7,5 de
pozÜo akçası yatırarak yevmi mezkürda milli emlak müdürlüğünde top-
lanacak satış komisy<muna ffiüracaatları ilan olunur. 4543 

. (ANADOLU) 

---------
. Daktilo aranıyor 
Takas Limited ş~rketi lzmir şu • 
besinden: 

UNDERVOOD makinesiyle süratlı yazı yazan tec':'übell bir daktilo
ya ihtiyaç vardır. 'l'Urk olmak, askerliğini bitirmiş bulunmak ve iyi blr 
hizmet sertifikası ibraz etmek şarttır. Kabiliyet ve d~recesine göre şimdi
lik altmış liraya kadar maaıı verilecektir. Taliplerin imtihan olmak üzere 
20/ 12/939 tarihine kadar her gün saat 9,30 dan 12 kadar emlak bankası 
!i.stundeki şubemize müracaatları. 4529 

Menemen belediye 
den: 

riyasetin· 

1 - Belediyece gösterilecek mahalde 1020 metre murabbaı sahada 
3208 lira !)2 kuruş keşifli paıke taşı ile kaldırım inşaası 12/12/ 
939 tarihinden itibaren on beş gün müddetla açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 / 12/939 tarihine raslıyan çar~amba günü saa.t on 
be~te belediye dairesinde icra kılınacaktır. 

S - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 240 lirn. 75 kumştur. Talip 
olanların tayin edilen gün ve saatta belediyeye milrncaat etme-
leri ilan clunur. 4536 

Urla tahaffüzhanesinden 
Tahafftizhancdeki paviyonların harici sıva tamiri; 
Muhammen fiyat: (4561) lira (52) kuruştur. 
Muvakkat teminat: (342) lira (52) kuruştur. 
Açık E:ksiJtme: 27 / 12/939 çarşamba günU saat on bird!) tahaffiızha

nede yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek için 
her gl\n tahaffüıhaueye müracaatları. 14 17 20 23 454.0 

Hava kıi~umu Kema paşa 
şubesin en: 
Şubemizde mevcud 58 aded kullanılmış zeytinyağı bidonu açık artırma 

ile satışa çıkarılmıştır. 
Artırma ve ihale 26-J 2-939 salı günü saat on beşte heyetimiz huzu

runda açılacaktır. Ş..ırtnameyi g-örmek ve işlir~k etmek istiyenlerin hava 
kurumu İzmir şube::;ine ve şubemize müracaatları ilan olunur. 

7 14 21 4446 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve ıan'at icaplanna 
göre yapılır. 

Bankalara mahsus sıritH ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI ~R1ZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparit üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin şiarı sağlamlık. Rfü:ellik ve sürattır. 

,. 
Fıım!m.':&~:~1~,H~**~;:'~M?~~#r~@i ~EN C 

ıv1akine Tamir hanesi 
işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 

Hizmetçi aranıyor 
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Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mu,ammaları 

BAYLAR 
ıiçin palto, perdeaü 've İyi elbise 
ve bayanlar için af ır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

lit Klnunu.evvel 1939 PERŞEMB~ 

V. f . Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET USTESI 

AMER!CAN EXPORT LtNES lNC. 
NEVYORK 

Nevyork için: 
Eksaminer vapuru 11> ilkkiinunda 

bekleniyor. 
Eksplorer vapuru 19 ilkklinunda 

bekleniyor. 
Ek:;tavia vapuru İlkkanı.mda bek .. 

!eniyor. 
Eksmouth vapuru 24 ilkkanuıui 

bekleniyor. 

DEN NORSKE MİDDELHASLlNJ~ 
OSLO 

Norveç limanları için: 
Bosphorus motörü 22 ilkkanuna 

doğru bekleniyor. 
D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için: 
Kassa motörü 19 ilkkanuna doiru 

bekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucaı-eıt 

Köstence için: 
Bucureşti vapuru 22 ilkkanunda 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 sonkanunda bek

leniyor. 

Vapurların is:m ve tarihleri hak• 
kında hiç bir taahhild alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier v~ şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTA!I 
Atatürk caddesi Rees binam 
Tel. 2443 

Lcındra ve Liverpol hatları t9ln 
piyasanın ihtiyacına göre va!)urları
mız sefer yapacakla?"dır. 

• • • SAYIN OKUYUCULAR DIKKA T ! .. -Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alın,z!) . · .. 

Hükumet caddeai No. 50-52 , 
11t11tt1ıuuı1111111nıuu11 11111 ı1111 11111uı11111111 ı •.11111~ıııt111111ıu11.u111111 .. nı .. 111111u1111u111 

Yıltıagı biletleri de satılmaktadır. Şımdıden trdarık edmız. 

·--- Ankarapa as -lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendleri tatmın ed~~k derecede mükemmel olan lokan

ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefas• 
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle E:n temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

lBRAHIM SENNUR 

BRJSTOL 
Bevof(lunda 

OSMA Ni·Y E 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en esiri otelclal 

B. Ömer L•jtfi Bengü 
· · d i r 

1 

44: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine keiıdiaini 
ıevdirmiıtir ... 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahah bulurlar •• latanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar •• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabuJ etmi. 
yecek derecede ucuzdur. 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Pldnı 

32,000 L i r a M ük a f ~ t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustoa, 1 Eylül, 1 ikinci tetrin ta· 

rihlerinde çekilecektir. 

Cinsi ihalenin şekli 
lzmir levazım amirliğis;tın alma komisyorııından: 

Miktarı Tahmin edilen teminatı muvak- 1KRAMIYELER İyi bir ~ile nezdinde çalışmak için il••••••• İhale tarihi gün ve saatları 

tutan kata akçası 
L . K saat Kilo Lira Kr. ıra r. 

Nohut 6000 720 oo 54 00 Açık eksiltme 27 1. kanun 939 çarşamba günü 10 
Buli'Ur 12000 1380 00 103 50 c c c « c « 10 30 
Makarna 12000 2280 00 171 00 c c c c c « 11 
Pirinç 12000 3480 00 261 00 c « c « « « 1:> 
Kuru fasulye 12000 2160 00 162 00 « « c < c « 15 30 

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

2 _ İhaleleri hizalarında yaZ1lı tarih gün ve saatlarda kışlada İzmır levazım amirliği satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. 

8 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. · . . . . 
5 _ !steklilerin tic:.ıret orlasmda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek rnecbnrıyetınrledırler. 

' r ""'ksiltmeye iştirı:ık edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncii maddelerinde \·e ~:ırtnamP-'>inde yazı!t 
lsre.~1un'temin nıuvakkataları ile birlikte ihale saatından evve~ komisyona müracaatları. 12 ı.ı 19 23 

da birer ı -·--· . _ 
. ~' 

bir hizmetçi kadına ihtiyaç vardır. 
Talip olanların Kemeraltında Sıh -
hat eczanesin~ müracaatları. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir: nci sınıf dahili has• 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telef on No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

1 Adet 2000 liralık 
5 • 1000 " 
8 • 500 • 
16 • 250 • 
60 • ıoo • 
95 • 50 

,, 21 .. , 

-
-
-

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
600) 
475) 
6250 

.. 
• 
• 
• 
,, 

250 
43;; 320[).J 

T. İş bankasın< para yatırmakla, ya uz para 
zanınııda tnlih!nızi de denemi~ o!ur:,ıı nuz. 

.• 


